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DIEÜ ET MON DROIT

Is liet arbeidsloon niet volgens de rechtj vaardigheid, wanneer het reikt tot de economische mogelijkheid?
De ruilrechtvaardigheid, waarmede wij
bij het arbeidsloon te maken hebben, is,
volgens den schrijver, „de blijvende gesteltenis, welke een privaat persoon neigt,
om aan andere private persoonlijkheden
datgene te geven, wat het hare is." Kan
men zeggen, dat deze neiging afwezig is
I.
bi,j een werkgever, die zooveel loon uitEen ethische stadse.
keert, als economisch mogelijk is?
Aan het oude, maar nog altijd belangrijke
De schrijver verklaart op bladz. 102 van
vraagstuk van het rechtvaardig arbeidszijn boek: „Ik meen dan ook als regfel te
loon — men zou gansche bibliotheken kunmoeten vasthouden: aan de eischen der
nen vullen met boeken, welke hierover ruilrechtvaardigheid
voldoet alleen dat
geschreven zijn
beeft dr. VV. M. J. Koenloon, hetwelk een vergoeding is naar geraadt 1) 'n ethische studie gewijd. Deze stulijkheid der waarde van den gepresteerden
die is nog beperkt tot de deugd der rechtarbeid." Wat is de waarde van den arbeid?
vaardigheid, is alleen gericht tot degenen, Deze
wordt mede bepaald door de opdie de christelijke levens- en wereldbebrengst van het product en staat das mede
schouwing deelen en bepaalt zich- tot de
in verband met de economische mogelijkbeginselen. Van het Joonvraagstuk wordt
heid.
dus slechts een onderdeel, zij het een zeer
Wanneer men
arbeidswaarde echter
voornaam onderdeel behandeld. Op dit ook neg van hare de
zijde beschouwt
ethische
terrein wil de schrijver „positief opbouen er wordt tijdelijk niet voldaan aan den
wend werk leveren, meer dan afwijkende eisch van een rechtvaardig arbeidsloon,
meeningen onder de vertegenwoordigers
omdat deze economisch niet te verwezenvan het christendom bestrijden en weerlijken is, bestaat dan de plicht van restileggen, ofschoon dit laatste uiteraard niet
tutie, wanneer die toestand heeft opgehoukan worden nagelaten."
den en vooruitgang is ingetreden? Hebben
De studie is verdeeld in twee deelen. In wij dan het geval, wat schrijver vermeldt
het eerste deel worden de leidende beginop
49: „het verschuldigde krachselen omtrent recht en rechtvaardigheid tens bladz.
de ruilrechtvaardigheid strekt onmidontvouwd; in het tweede deel worden die dellijk tot het privaat welzijn der particubeginselen in toepassing gebracht op de
lieren, sluit dus in den meest volledige.*! zin
vergelding voor arbeid, in dienst van andevan het woord alle anderen ervan uit, is
ren verricht.
van privaat eigendom. Vandaar dan ook,
Goede beginselen zijn als heipalen. Wil dat bij eventueel vergrijp, aan de ruilrechtmen stevig bouwen,
men verzekere vaardigheid de
strikte verplichting van tegoed
van
zich
een
fundament.
ruggave, van herstel, van restitutie ontDe geleerde schrijver is in dit opzicht staat?"
een uitstekend bouwmeester. Zijne diepZoo zijn er hier nog meer vragen te
gaande studie over het Recht, het Rechtsstellen, en wie praktisch met de kwes-tie
begrip, de Verdeeling van het Recht, het
van het rechtvaardig arbeidsloon te maken
Doel van liet Recht, de eigenschappen van heeft, zal ze stellen ook. Alles naar aanhet Recht, de deugd der Rechtvaardigheid, leiding van dat tweede zinnetje der inleide Rechtvaardigheid in haar onderdeden, ding. Schrijver heeft deze moeilijkheden
de Ruilrechtvaardigheid, de Wettelijke zeker niet willen ontgaaii en is bekwaam
Rechtvaardigheid en Verdeelende Rechtgenoeg, om de gestelde vragen te beantvaardigheid
ik noem hier de artikelen woorden. Maar daarom is zoo jammer, dat
van het eerste deel
wekt groot vertrouhij de behandeling van het vraagstuk niet
buitengewone
belezenwen, en door zijn
wat breeder heeft opgezet en uit de met
heid, blijkend uu de opgegeven en geraadzoo groote bekwaamheid uiteengezette bepleegde literatuur, wordt dit vertrouwen
ginselen niet meer heeft afgeleid,
wat
nog versterkt.
dienstig kan zijn voor de moeilijke prakBij de uiteenzetting der beginselen omtijk. En wellicht zou dit ook van invloed
trent recht en rechtvaardigheid wordt nazijn geweest op de beginselverklaring.
tuurlijk meer dan het loonvraagstuk beHier worden slechts eenige puntjes aanhandeld en valt ook veel te leeren omtrent gegeven Met passende bescheidenheid.
de arbeidsverhoudingen in 't algemeen, Breedvoerige principieele beschouwingen
omtrent het vereenigingsrecht en de taak mogen door meer competente personen
van den Staat.
gehouden worden. Ik bepaal mij hoofdzastudie,
gedeelte
dit
der
eerste
Toch zal
kelijk tot de praktijk.
hoe gewichtig ook, weinig belangstelling
HENRI HERMANS,
wekken. Uiteraard is het droog en dor en
uitvoeriger herhaling van hetgeen in be1) „Rechtvaardig arbeidsloon." Een ethische
knopter vorm in „Re?um Novarum" te studie door dr. W. M. J. Koenraadt pr. Uitgave
lezen valt. Dit is geenszins een verwijt aan van L. C. G. Maltnberg, 's-Hertogenbosch.
den schrijver, die aan het fundament zijn
en dit
eerste aandacht moest schenken
met groote zorgvuldigheid heeft gedaan
maar het constateeren van een feit.
>
HOFLEVERANCIER
In onzen tijd van snelle omwentelingen
Zendt per postw. of Giro (3315)
hebben wij, heeft ons volk echter vooral
1 40, f 1.90, f 2.40, f 2.90, f 3.40
behoefte aan goede voorlichting bij de toeen U ontvangt franco huis een heerlijken
passing van onze min of meer bekende beginselen omtrent recht en rechtvaardigheid.
Niet het minst ter aanzien van het rechtvaardig arbeidsloon, waaromtrent nog zooHET BIJZONDER HOOGER
veel verwarring van begrippen bestaat.
ONDERWIJS.
beginsede toepassing der
Dit terrein
De „Jodenfool”.
heeft de schrijver echter te voren
len
inleiding
Op het verkiezingsprogram der R. K.
te veel voor zich afgesloten. In de
Staatspartij
wordt onder meer gevraagd:
„Wat
van zijn boek verklaart hü immers:
subsidieering van het bijzonder
„Ruimere
hooger onderwijs."
hier geboden wordt, is een studie van beTerwijl van christ.-hist. zijde tegen de
ginselen; op welke wijze deze beginselen
o,
vervulling
van dezen wensch in een artikunnen
verwezenlijking
hun practische
kel,
wij
dat
elders aanhalen, principieel
regel
met
het best zullen vinden, wordt als
gemaakt, kwam op dezelfwerd
bezwaar
nader onderzocht." Als regel, uitzondering den dag de (anti-rev.) „Standaard" met de

DIT NUMMER BESTAAT ÜST
TWAALF BLADZIJDEN.

RECHTVAARDIG
ARBEIDSLOON.
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worden,
moest hier en daar wel gemaakt
al was het alleen maar om praktische voorbeelden te kunnen geven. En uitzondering
deel,
werd -ooral gemaakt m het tweede
sprake
komt
waar o.a. het gezinsloon ter
belangrijk
hoogst
opzichten
en dat in vele
en leerzaam is.
Jammer dat niet meer van die uitzonderingen zijn gemaakt
en de geleerde
schrijver er zich hier en daar niet eens gewaagd heeft op het terrein der praktische
economie. De ware beginselen zouden dan
in nog ander licht kunnen zijn gesteld en
er was minder mogelijkheid gelaten aan
gemakkelijke critiek, vooral van hen, die
in een soort economische wetenschap een
vluchtheuveltje meenen te vinden, wanneer
voor hen het gevaar dreigt, dat zü met

volgende

driestar:

Ook op den Vrije Universiteits-dag te
Utrecht kwam de finantieele achteruitzetting
van het bijzonder hooger onderwijs ter sprake.
Onze driestar over de „jodenfooi" was gelezen en had instemming gevonden.
Geen wonder
want de schrijnende tegenstelling: de Openbare universiteiten alles,
de bijzondere niets, druischt in tegen alle

EEN ONTHULLING VAN „HET

VOLK”.

’

’

’

VOORNAAMSTE NIEUWS.

kabinet dm «eark-oar zouden geven aas een
herstal tar-- £& coalitie. De kiezers, die aan
deze kêÉSï. neHlm nuß vertrouwen hebben
gegeven, wisten «of befioorden althans te weten,
dat zij daarmede een herstel van de coalitie

Wij stellen ons den gaifg van zaken zóó
voor: de SvD.A-P. heeft een verkiezingsprogram voor de stembus van 1929. Aanvankelijk was het de bedoeling dit program
zóó te redigeeren, dat de katholieken er
geen p-rincipieele bezwaren tegeH souden-

SOCIAAL LEVEN.
Negende jaarvergadering van «den Ned. R. K.
BiMid va« Schoenwinkeliers cm SchoenmakersUaiTO°nS(te

orgaan zich heel

etnsüsj^^L

hebben. Socialisatie werd

midden gelaten.

weggemoffeld.
gesteld tegen

Ontwapening in t uitzicht
dcii tijd, dat de S.D.A.P. 68 leden in de
en 34 in de Eerste Kamer zou
Tweede
tellen. Met een gematigd vrijzinnig-democratisch regeerings-program zou
de
S.D.A.P. zich aanbieden om zitting te nemen in een Kabinet onder katholieke lei-

—

ding.

BINNENLAND.
VORMING VAN EEN NIEUW KABINET.
Vergadering Recbtsche Kamerfracties.
Naar wij vernemen, zullen eerstdaags, te*
gevolge van den 15 Juli «door den I'abinetsformateur jhr. mr. Ruijs de Beerenbrouck aan de
Anti-Revolutionnaire, Christelijk-Historische en
Roomsch-Katholieke Tweede Kamerfracties gedane ïnededeelingen, vergaderingen dier Kamerfracties worden gehouden.

Dat was de op-zet van het S;D.A-P,.-sche

Partijbestuur.
Doch men had buiten de linksche oppo-,
sttie gerekend.
De heeren van den linkervleugel streden
met mau en macht tegen het ministerialisme in de S.D.A.P. Zij kwamen met
amendementen cm op het verkiezlngsprogram allerlei specifiek Marxistische wensehen te brengen en om aldus den heer
Albarda het aanvaarden van een portefeuille in ieder geval onmogelijk te maken.
De amendementen werden niet alle aangenomen. Een program-commissie zocht
binnenskamers, achter gesloten deuren,
naar een middel om de tegenstellingen te
verzoenen. En zóó aanvaardde het partijcongres van Nijmegen als compromis een
program, dat aan de socialistische woorderïkeuze beantwoordt, en waarvan de
zakelijke inhoud wel eenigszins op een ,
socialistisch program begint te lijken.
De heeren Albarda e.s. hadden natuurlijk reeds vóór de verkie
dat zij, om Minister te worden in een parlementair Kabinet, van het verkiezingsprogram der S.D.A.P. heel wat zouden
moeten laten vallen. Waarschijnlijk is er
toen alvast een tweede editie van het
roode program gemaakt, dat bij eventueele
onderhandelingen met de Katholieken
dienst zou moeten doen. Nu heeft de
hoofdredacteur, van „Het Volk", toen hij
onder zijn paperassen naar het verkiezingsprogram der R.K. Staatspartij zocht,
om een artikel over de opdracht aan jhr.
Ruys te schrijven, de verkeerde la opengetrokken en het geheim r^gceringsprogram van den heer Alba-da er uitgenomen.
Zóó komt hij ertoe in „Het Volk" te
schrijven:

Laat ons niet haas-tig zijn met ons oordeel.
Het is mogelijk, dat Ruys een program opstelt,
dat in over<2enstemming is met de verkiezingsTeclame die voor eu door hem is gevoerd. Een
program, dat de ehristelijk-historischen eu de
anti-revolutionairen met verontwaardiging wijzen van de hand. Een program, waarop staat:
aanzienlijke vermindering van de militaire uitgaven, bekrachtiging van de internationale
achturenconventie, beperking van het eigendomsrecht op den grond, ten einde aan pachters en landarbeiders een minitmtm-inkomen te
waarborgen, een koloniale politiek, gericht
op de emancipatie van de Indonesiërs. Het is
mogelijk, dat deze edelman met de stukken in
de hand aan de koningin wil bewijzen, dat met
de protestantsch-chrlstelijke partijen de strijd
voor het volk niet kan worden gevoerd.
Indien dit de bedoeling is waarmee jhr. Ruys
de Beerenbrouck de opdracht tot kabinetsformatie in beraad heeft gehouden, zal het wel
spoedig blijken. Tot zoo lang schorten wij' dus
ons oordeel op.

De overstroomiiigsramp in Turkije.
dan 500 slachtoffers.

KANAAL AXEL-HULST.
Onderzoek nos niet geëindigd.
Op de vraag van het lid der Tweede Kamer,
den heer Kortenhorst, betreffende den aanleg
van een kanaal van Hulst naar Axelsehe Sassing, heeft de Minister vau Waterstaat geantwoord, dat omtrent den aanleg van een kanaal
van Huist naar Axelsehe Sassing verschillende rapporten zijn ontvangen, doch het onderzoek hiermede nog niet is geëindigd, zoodat
nog geen beslissing kon worden genomen.

I

—

Aardbeving in
woest.

„Niet in strijd met
goede

trouw.”

Vóór het bericht omtrent de opdracht
aan jhr. Ruijs bekend werd, schreef de
nieuwe hoofdredacteur, mr. A. C Josephus
Jitta, in de (groene) «Amsterdammer" onder meer het volgende:
De meest voor de hand liggende oplossing
is een nieuwe coalitie van de Roomsen-Katholieken, de Anti-revolutionnairen en Christelijk Historischen.
Geheel ten onrechte

heeft de „N. R. Ct." wen
krijgen.
dat zulk een coalitie 'm
gehaast
verklaren,
te
waarheden
maken
te
goede trouw. Met de rede
zijn
kunmet
strijd
zou
b.v.
beschouwing
Eene critische
zou
dactie van de N. R. Ct." zou ik het optreden
nen aanvangen met
den tweeden zin
van
een coalitie-regeering betreuren. Maar het
het
zou
concludeert
„Het
name
anti-rev.
„Met
Inleiding.
de
luidt:
I
van
Deze
is iets anders een hernieuwing van de coalitie
eene belemmering der vrijheid, te
orgaan
betreuren, dan haar in strijd te verklaren
eisch
vraag
de
gesteld
kan de
worden of
wezen, die zij zelf zegt te eerbiedigen, in- S met de goede trouw.
van rechtvaardig arbeidsloon economisch dien de Overheid daartegenover aan de
Reeds vóór de verkiezingen hebben de
5
verwezenlijken
de
bijzondere
universiteiten
te
is."
middelen ont- Roomsen-Katholieken en de A'iti-revohitionuitgesproken, dat zij boven
een
voor
hield,
ontwikkeling
met
welke
haar
wij
le- -1 uairen duidelijk
Hebben
hier niet te doen
i yens voor waarden zijn."
l iedere andere combinatie en boven een ioakentegenspraak?

'

(blz. 6)

de(blz. 7)

Oostelijke tot Zuidelijke
zwakke
wind. helder tot half bewolkt warm en o.
later eenige kans op om
5.01 n.m.
Zon op 4.5 S Maan op
Zon ond. 9.13
Maan ond. —.
21 Juli V. M.

—

Th. Hartman. Kerkmeester te Loosduinen.
Hierna volgde een kort plechtie Lof. waarbij de Jubilaris werd geassisteerd «door de
beide kapelaans der parochie.
Om halftten bracht de Muziekvereer.i
St Cecilia den Jubilaris in den
pastorie een Serenade.
De Zondagmorgen ving aau met een alg. H.
Communie der Parochianen, waarna <^m tien
uur de plecht
door der.

beiide

de

Missa

Kapelaans. Het zangkoor zong de

„Lauda Sion" van Hiibert Cv
Ongeveer 12 uur !:ad de aanbi

het H. Hart-monurnent
in de kunstaleiiers van Brom
te Utrecht, van het omhulsel was on:.
volgde bü monde van den heer W. Th. Hartman, een keurige toespraak. Spr. deelde r
dat de bloemen om het beeld een
der schoolkinderen waren.
Hierop volgde de wijding van het H. Hartbeeld
Te half drie ha4de receptie op liet G. D. A.terrein plaats. Bl} de receptie merkten
o.m. den Deken van Poeldijk, Pastoor Annegarn. Pastoor Konijn, Kap. v. Beus. R
Halkes, Kampschöer, burgemeester van Monster, wethouder Quant, den heer O. A.
derpel. lid van den Gemeenteraad, den lieer
Eml. BrOm. maker van het 11. Hartmonument.
onder architect Moll en M. Schrader, opzichter.
Na deze receptie volgde een gecostume^
voetbalwedstrijd. Te half acht volgde het
plechtige Sluitings-Loi. waarbij de Jub
werd geassisteerd door pastoor Konijn en kapelaan van Beus.
Onder het Lof hield de J«ubilaris een korte
toespraak en dankte allen.
De Harmonie gaf tot besluit van 9—lo uur
een concert op het G. D. A.-terrein.
vervaardigd

Kerkconsecratie te Arnhem.
Maandagmorgen vond op den Gei te

.

de jonge voorstad van Arnhem, de plechtige
consecratie plaats van de St. Josetkerk, met
den bouw waarvan door den bekenden pastoor
H. van de Loo voor acht iaren terug reeds een
aanvang werd genomen.
Te half negen arriveerde de Aartsbi
van Utrecht. Z. D. H. Mgr. H. van de
ring, die het altaar consacreerde, terv
voren reeds door den hoogecrw. heer F. L.
Stockir.ann. Deken van Arnhem, de kerk was
ingewijd.

Na de consecratie, waarbij Mgr. ge
teerd werd door de geestelijkheid der stad,
weid een pontificale plechtige K. Mfe opgedragen, tijdens welke H. Mis een brner van
den pastoor der St. Joscfkcrk. pastoor L. van
de Loo, te Hetéren (Betuwe) een schitterende
feestpredicatie hield.
Behalve de geheeie geestelijkheid der stad
woonden van de burgerlijke autoriteiten Arnhems burgemeester, mr. S. .1. R. de Mi
de w«rü*)ouder van Sociale Zaken, «de heer .1.
W. H. M. Meijer, en de directeur van .Gemeentewerken, de heer ir. M. A. Brinkman-Visser
een groot deel der ple<j*tfsheden bü-

Zilveren klooster-jubileum.
De Eerw. Fraters M. Paulus (J. H. Visser),
M. Jacobus (Jv J. Wirtz) en JVL Thomas (L J.
Doodkorte) zijn Woensdag 24 Juli. vijf-entwintig jaren in de Congregatie der Fraters
van O. L. Vrouw van 't H. Hart te Utrecht
Met het oog op de vacantie en de retraite,
hopen de Eerw. fraters M. Paulus en M. Jacobus, die aan de Kweekschool te Hilversum
verbonden zijn, aldaar hun zilveren feest te
vieren op Zondag 21 Juk a.s.
De eerw. frater M. Thomas, die verbonden
fe aan de St. Jozefkweekschool te Utrecht,
hoopt het te vieren op Woensdag 7 Aug. a.s.

Zilveren Pastoorsfeest.

Pastoor J. v. (L Horst.
Te Loosduinen is Zaterdag en Zondag het
zilveren pastoraat gevierd van pastoor J. ▼.
de Horsi.
Zaterdagavond om acht uur werd de Jubilaris onder klokgelui on waardtee wlfce door
ongeveer vijftig bruidjes aan den ingang der
Kerk afgehaald, waarbij de Jubilaris vergezeld was van kapelaan Kleef eu den heer W.

—

Verwachting:

ontslapen.

de

Perziè\

tot matige

der St. Franciscus-parochie
te Nijme"en. In Januari 1926 werd hü door
een beroerte getroffen en naar het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam vervoerd, waar
hij na een geduldig gedragen lijden thans is

RECHTERZIJDE.

(blz. 6)

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.
Waarnemingen verricht iv den morgen van
16 Juli. medegedeeld dnor het Kon. Ned. Mei.
Inst De Bildt.
Hoogste barometerstaiid 765.9 te Gro.i
te barometerstaiid 755.9 ie Vardö.

ming tot pastoor

EEN KABINET STEUNENDE OP DE

Meer

tilz. 7»
dorpen
verVele

Het Chineesch-Russisch couflic;.
bekte zijden worden de militaire
voortgezet. — Russische vred*
laren per vliegtuig gearriveerd.

■

Uit de Pers.

—

Te Montgomery (Ver. Staten) stortten twee
Verscheidene menschen bedolven.
huizen in.

AFSCHEID JHR. H. RAPPARD.

De voorzitter van het Centraal Stembureau
heeft den heer B. H. Sajet, te Amsterdam, benoemd verklaard tot b'd der Provinciale Staten van Noord-Holland.

1)

BUITENLAND.

den heer Rugge, betreffende het verleenen Aan
overwerkvergunningen door den inspecteur
van den arbeid, bij het bezoek van H. M. de
Koningin ar.n Groningen, heeit de Minister van
Arbeid, Handel en Nijverheid geantwoord, dat
hij van oordeel is, dat het op den weg der
arbeidsinspectie ligt, om door het verleenen
van vergunningen, als hierbedoeld, er toe
mede te werken,' dat op „een dag als dezen",
te weten een dag, waarop het hoofd van den
Staat oïficieel een stad bezoekt, de werkgevers hun zaken kunnen sluiten en het d
werkzame personeel de gelegenheid krijgt, aan
de plaatselijke feestelijkheden deel te ne\r

NIEUWE STATENLEDEN.
In de plaats van den heer Ch. A. J. Frencken, te Oosterhont, die als zoodanig ontslag
nam, is benoemd tot lid der Prov. Staten van
N.-Brabaut, de heer F. J. van de Reyt. te
Made.

KERKELIJK LEVEN.
Pater Ama-ndas Kruitwagen O.F.M. t.
(blz.

Nieuw grensincident Joego-Slavië Bulgarije.
(blz. 6}

Op vragen van het Iki der Eerste Kamer,

tenstaanders hem kond laat, en dat de waardeering, zooals het personeel die thans toont,
zijn grootste beloooing is.
Namens de werklieden is den heer Rappard
een foto aangeboden, namens acht organisaties tezamen een crapaud. Des middags heeit
het gemeentebestuur een album met foto's aangeboden. De vereenigiYig tlelder's Belang en
de beide plaatselijke iniddeüstandsvereeiiigingen boden eveneens stoffelijke huldeblijken
aan.

5)

GEMENGD NIEUWS.
gingen zeven -woningen in vlamIa Amby
■ '
meU °V(bk. 11)

Overwerkvergunningen.

Maandagochtend heeit ten bureele vam den
directeur van 'sßijkswerf in Den Helder het
administratieve personeel en de werklieden in
dienst bij dit bedrijf, afscheid genomen van
hun scheidenden directeur, jhr. H. Rappard.
Namens de ambtenaren voerde het woord
de heer Poortman, die wees op al!«2s wat jhr.
Rappard heeft gedaan voor de werl en om
aan te toonen, dat instandhouding daarvan een
staatsbelang is. De heer van Rappard wees er
i« zijn antwoord op, dat w;>ardcering van bui-

folz.
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ALS DE KONINGIN KOMT.

De hoofdredacteur van „Het Tolk" zal,
wanneer deze regelen verschijnen, zijn F f■ B ■ IïSL. 1 TUbI I kruisweg eg
formidabele vergissing wel reeds hebben
.ALTAAR- EN KERKLINHEN
ontdekt. Wat hierboven wordt toegejhr.
Ruys
voor
„verdie
ZUIVERE
BEPROEFDE QUALITEITEN
hen,
aan
schreven
kiezingsreclame" hebben gemaakt, is niet
ontleend aan het katholieke program. Het
is blijkbaar het concept-program, waarop
de S. D. A. P. een Kabinet zou willen steunen, het regeeringsprogram van den heer
KERKELIJK LEVEN.
Albarda derhalve.
Wij moeten toegeven, dat het ons, als Pater Amandus (B. A.) Kruitwagen O.F.M
Te Rotterdam is Zondag in het Sint Franzoodanig, meevalt. Het moge wensehen
ciscus Gasthuis overleden pater Amandus (-B.
bevatten, die wij anders zouden formuA.) Kruitwagen O.F.M.
leeren, van het socialisme is in dit roodeDe overledene werd in 1860 te Rotterdam
regeeringsprogram niets terug te vinden.
geboren en trad in 1880 te Maastricht in het
Sociaal-democraten zijn alleen vóór de Noviciaat van de Orde der Minderbroeders.
verkiezingen veeieischend. Zij worden het
In 1886 -werd hij priester gewijd en was achmisschien opnieuw, wanneer de kans op tereenvolgens leeraar aan het gymnasium te
Bommel en Arahet ministerschap is verkeken. Maar men Venray en kapelaan te Zalt Padua).
sterdam
Antonius
van
Na een
(H.
vooruit,
weet dan tenminste
dat niemand ernstige
ziekte werd hij in 1892 benoemd tot
die radicale socialistische wensehen „au kapelaan
in de parochie van den Boschkant
sérieux" moet nemen.
te 's Gravenhage. In 1910 volgde zijn benoe-

der Overheid met universiteit en lagere school
uitsluiten, toch mag de Staatskas niet alleen
en uitsluitend voor de openbare universiteit
worden opengesteld.
Dat mag niet, omdat de Overheid den plicht
heeft ook voor haar deel te schragen en te
versterken het belangrijke stuk volkskracht,
dat in de stichting eener bijzondere hooge
school tot uiting komt.
Eveneens ligt de rechtvaardiging in de reeks
verplichtingen door de Overheid aan de bijzondere universiteit opgelegd.
Zij noodzaakt tot gestadige uitbreiding; zij
noodzaakt haar tot aanzienlijke uitgaven.
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BINNENLAND.
Petsstennraen «ver de opdracht aao Jhr. Ruijs
de Beerenbrouck.

rechtsgevoel.
Al zijn wij ons bewust van verschilpunten,
die eene tot in alle finesses gelijke bemoeiing
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ADVERTENTIEN

regel

Het geheim regeeringsprogram
van den beer Albarda.
„Het Volt" van Maandagavond breng* bevorderden.
een artikel over -de opdracht aan ihr. l«4uys
Anders staa* het met de Christelijk Historionder den titek *De edelmanintverkoren". sche
Unie. De leiders en woordvoerders van
Bij het samenstellen van d*t artikel heeit die partij hebben zich in dit opzteht tot niets
gebon.deii.Met opzei hebben z« dit puai 'm hrt
de hoofdredacteur vau het

—
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PRIJZEN DER ADVERTENTIEN: GEWONE
ten

'

Plechtige Eerste Steeniegging.
Maandagmorgen «heeft onder groote belangstelling de plechöge eerste steenlegging plaats
gehad van de nieuwe kerk van den ;H. Antrt*<*vis
en de B. Barbara, Groeeind, de net,-**»»*»*» parochiekerk van Tifburjj.
Nadat de pastoor der nieuwe parochie om
half tien ui de parochiekerk, Hoefstraat. een
H. Mis had opgedragen, begaven de genoodigden zich naar het terrein aan de Boeïstrar.t,
waar de nieuwe kerk zal verrijzen. Het terrein
was geheel gepavoiseerd.
Onder de aanwezigen merkten wij o. a. op
de loco-burgemeester, mr. J. van de Mortel alsmede de wethourers van Rijen en Van Oi
hoven en de gemisentesecretaris, de heer
Dusseldorp, de weleerw. hieer W. P. A. M.
Mutsaerts, benoemd pastoor der nieuw
richten parochie van de H. Theresia, father
Padberg van de paters missionarissen v«n Mill
Hill, pater van Rooy, Groot Poenetencie;
den St. Pieter te Rome, pater van Dinth?r,
M. S. C, van het Missiehuis Bredascheweg, het
kerkbestuur der nieuwe parochie, de Gar
der Paters Capacijnen, de architect der ker-:,
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hechtere eenheid. Met begeleiding der
r-harrooaie tsaa Grootebroek weid geestdriftig
hei „Aaa U, o Koning der Eeuwen" gezongen,
waarna deae sc-tottesead gestaagde vozgade-
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met „wzekerino. tegen negen"

ring ret-eensirig.

I

UIT DE STAATSCOURANT.

V

Onderscheidingen.

'Soesetoeod zilveren eere-medaüle Ocanje
Nassau-orde: aan J. van Goudswaard te Stroodorp.

voorwerker bij landbouwbedrijf „Sfcee»hove" te Wfcsekerke; fti brons aaa C. de Graex.
landarbeider op boerd*ertj „Landlus*" te Strooknolhoorn.

van Am-sterdam t m Amersfeort
naar Arnhem en Moeyen
op Oe Dinsdagen t m 3 Sast
Zie aanplak- en strooibiljetten.

ÜH-e uwe

1-ectot<e~.n *a~a &e
Gem. Uii-ive rsiteit.
Aaa den Raad wordt voorgesteld om bij de
faculteit der Handels-wetenschappen (ter Gem.
Universiteit twee lectoraten in te stellen voor
de vakken toegepaste bedrijfshuishoudkunde
en administratieve statistiek en controleleer
en om tot lector in deze beide takken te benoemen de heeren L. *Aa Essen en G. P. J. Hogeweg.

Commissie vaa toeaic-ht
o p h e t M. O.
B. en W. hebben ter benoeming vaa een lid
der commissie van toezicht op het O. M., ter
vervulling van de vacatures P. Bredius het
volgende dubbeltal opgemaakt: H. B. Defoer,
dr. H. J. Damen, arts.

De plechtigheid der eerste steenlegging van
<ie te bouwen bijkerk te Zwaagdijk (West) zal
plaats hebben Donderdagmorgen 18 Juli a.s.
te 10 uur n. t.
De plechtigheid zal worden verricht door
Deken Huibers uit Hoorn.
Aan de aanwezigen zal gelegenheid worden
gegeven eveneens een steentje te metselen,
waarvoor een offertje zal worden gevraagd.

te zetten.
Het Partijsecretariaat werd opgedragen een
enquête te houden over de propaganda-actie
der verschillende partijinstanties, om zich zoo-

doende van de gevoerde actie een leerzaam
overzicht te kunnen vormen, dat bij den gedecentraliseerden opzet onzer propaganda anders
niet te verkrijgen is.
Hierna werd langdurig beraadslaagd over de
gerezen moeilijkheid bij de candidaatstelling
voor de Eerste Kamer in Noord-Holland. Getracht zal worden deze aangelegenheid alsnog
in goede banen te leiden. Een commissie uit
het Partijbestuur werd aangewezeu om daartoe
stappen te doen.
Na gehouden rondvraag werd de vergade-

ring gesloten.

West-Friesche Politieke Landdag.
Ruim 700 kiezers hebben gehoor gegeven aan

West-Friesche

de roepstem der
Kiesvereenigingen en hadden zich naar Hoorn begeven
ter
viering van de stembusoverwinning.
aanwezigen
Onder de
zagen wij
Deken
Huiberts, pastoor Hermans van Oosterblokker.
In zijn openingswoord wees de heer

o.m.
Stumpel*

erop, dat het hoofddoel dezer bijeenkomst was
den onderlingen band te versterken. We moeten zorgen, dat we behouden wat we hebben.
Spr. riep in het bijzonder een welkomstwoord
toe aan het Tweede Kamerlid Ch. v. d. Bilt
en den spreker van dezen middag, Pater Huis;en. Hierna was het woord aan Pater Hutssen.
Als een rots in de branding heeit de RXS.P.
v:estaan. Het vok heeft getuigd, dat het Christua erkend wil zien in ons land. Spr. wees op
het fiasco der S.D.A.P. ui het Zuiden, ais in
1918. Duidelijk is weer gebleken, dat de strijd
gaat tusschen zwart en rood. Er is gewerkt in
West-Friesland en de zege is bevochten: y. d.
Bilt is kampioen geweesrt voor de katholieke
zaak. Spr. vestigde de aandacht op den worfckankerenden groei van het communisme. Wij
moeten sterk zijn in ons organisatieleven. Wij
moeten zorgen voor de totstandkoming van
ons Partijbureau. Dat moet het voornaamste
programpunt
zijn voor de komende jare»;
steunt daarom het Dr. Scfoaepmamonds! Voorts
herinnerde de Pater aan onzen duren plicht,
te werken voor de rijpere jeugd. Op werkplaats
en fabrieken staan zij aan groote gevaren
Moot. De ouders moeten zorgen «dat de godsdienstige gebruiken bewaard boven. Wij moeten zeH voorgaan aan de Communiebank. Spr.
wees op den steun, welken wfi verplicht zijn te
geven aan de RJ(. pers en riep ten slotte zijn
wehoorders ten strijde voor God en Vaderland.
Door den voorzitter werd voorlezing gedaan
van een telegram, ontvangen van arr. Ruijs de
Beerenbrouck: Ja gedachten bij u allen." Spr.
stelde toot in antwoord hierop een telegram
re zeilden aan Bn*. Ruijs, om hem de hulde van
«te Katholieken van West-friesland te brengen.
Hierna werd gecoHecteeid om een feestgave
Ue zenden voor het Partijbureau.
Onder lnid applaus betrad na «de heer v. d.
Böt «den katheder eu bracfat een woord vau
dank aan atten, om tterbc aau te datagtm «ap

Diefstal met geweldpleging.
De \tecaattekaaier der Rechtbank te Am-

siserttem, hewft m de zaak van den 16-jarigen
loopjongen, die op 13 Mei IL in een woning
aau de Maurïts-kade de 78-jarige schoonmoeder
van aüi patroon gewelddadig aangevallen en
zich vervolgens een b-edrag van
104.— toegeëigend bad .een onderzoek getast naar de
ge«je-s**»e>Miiage«s vau den verdachte.

Onderwijszaken.

de heer H. W. Valk, uit Qfen Bosch ca de aannemers de Gebroeders van Heesch, te Tilburg
en verder nog "vele heeren geestelijken uit die
stad.
De wijdingsceremoniën van den gedenksteen
werden verricht door dea pastoor der nieuwe
parochie, den zeereerwaarden heer M. H. J.
Smits' met assistentie van pastoor Nabuurs, van
de parochie Besterd, terwijl pastoor Manoaerts,
van de parochie Loven, als cantor fungeerde.
Daarna werd de gedeuksteen met een oorkonde
ingemetseld in het voetstuk van den triomfboog
van bet priesterkoor. Na deze plechtigheden
hield pastoor Smits een toespraak.
Spr. schetste de hooge noodzakelijkheid van
het stichten dezer nieuwe kerk in deze arbeiderswijk enhoopt, dat deze stichting vruchtbare
resultaten moge opleveren, 't Is voor het heil
der zielen, dat spreker het geheeie bisdom heeft
doorkruist, om steun te krijgen voor den bouw
dezer kerk. Tenslotte sprak spreker dankwoorden tot den pastoor der Hoefstraat, die deze
parochie heeft afgestaan, aan het kerkbestuur
van de parochie 't Goirke, de stichting Kerkenbouw, het gemeentebestuur, de H. Sacramentsvereeniging, die voor de aankleeding der nieuwe
kerk zorgde alsmede aan den architect.

VERGADERING VAN HET BESTUUR.
Regeling van werkzaamheden.
Gp Zaterdag 13 Juli j.l. vergaderde het Bestuur der R.K. Staatspartij te Utrecht, onder
voorzitterschap van
jhr. Ruijs de BeerenbroucJv.
Aïwezig waren de heeren Van Hout (Dag.
Bestuur), Gouverneur (Leiden) en Meijer (Ge!derlandX allen met -kennisgeving.
Bij de opening der vergadering bracht «de
voorzitter den goeden uitslag der verkiezingen
san 3 Juli in herinnering, en sprak onder instemming der vergadering een woord van hartelijken dank aan allen, die aan dezen gunstigen uitslag hebben medegewerkt.
Na goedkeuring der notulen van de vergadering van 11 Mei. werden eenige ingekomen
stukken behandeld.
Hierna werden de werkzaamheden besproken voor het tweede halfjaar 1929, met name
de bij art. 1.4 lid 3 Partijreglement voorgeschreven periodieke verkiezingen voor de stemgerechtigde afgevaardigden naar den Partijraad, en de Partijraadsvergadering hi November, welke zal behandelen het militaire vraagstuk. Op deze vergadering worden ook het
D-agelijksch Bestuur en de Voorzitter van he*
Partijbestuur voor vier jaren wederom aangewezen.
Bij de bespreking van den verkiezingsuitslag
kwam algemeen groote voldoening tot rating
over de verkiezmgsactie.
Goedgekeurd werd het voornemen van het
Dagelijksch Bestuur om deze gevoelens in een
manifest aan de Nederlandsche Katholieke Kiezers en Kiezeressen neer te leggen.
Besloten werd de actie voor het Dr. Schaepmanfonds na de zomermaanden krachtig voort

Wilde chauffeur.
De waarnemend kantonrechter te Leiden,
«ar. M. Vos. heeft den chauffeur P. vau I. uit
Oegstg-ee«st, die aldaar met zijn auto in zeer
snelle v<aart had gereden en toen een jongetje
he-eit aangereden, -waardoor dit ernstig werd
wriwond, veroordeeld tot acht dage* principale hiechtenis.
Hsst O. M. fcagd «s«en gektboeie gev'oedjefd
van 7 10 subs, vi^f dagen hechtenis.

’

AMSTERDAM.

UIT DE R.K. STAATSPARTIJ

RECHTZAKEN.

Concert Oosterpark.
A.s. Zondag 's morgens van 7.30 tot 930 uur
wordt een concert gegeven door het Dubbel
jMannen Kwartet „Ars Musica", directeur de
heer Jacob Hamel, met medewerking van mevrouw Sicking—-De Veer, mezzo-sopraan, en
de heeren G. .1. van den Hoek en Hoeve, iluitduo en piccok>-sok>. Accompagnement mej. Riek
van Arem.
Brandgevaar in de ijbosch- en Volewijkschool.
In verband met een onlangs voorgekomen

brand in een klasse van de IJboschschool, welke
brand is ontstaan door het wegvallen van een
kachel pijp, is het noodzakelijk, maatregelen
te nemen, om dit houten schoolgebouw, waarin ook de Volewijkschool is gevestigd, zooveel mogelijk tegen brandgevaar ie besehermen.
De kosten van de noodig geoordeelde veiligheidsmaatregelen worden voor beide scholen te zamen op 560 geraamd.
B. en W. stellen den Raad voor deze maatregelen te nemen.

’

Trouwboekjes bij hel aanvragen
ondersteuning.

van

Op de vragen van het raadslid mevr. Tilanus inzake het overleggen van trouwboekjes bij het aanvragen van ondersteuning antwoorden B. en W. dat inderdaad het trouwboekje bij een dergelijke aanvrage moet worden overgelegd.
Aan twee afdeelingen van het gem. Bureau
voor Maatschappelijke!! Steun is het voorgekomen, dat de trouwboekjes, van het stempel van genoemd bureau werden voorzien.
Uit dit feit blijkt reeds, dat het niet wegens
een algemeen voorschrift gebeurde.
Zood>a dit ter kennis van B. en W. kwam
ca dat was reeds vóórdat mevr. Tfiaints haar
vragen steWe, is opdracht gegeven de trouwboekjes' niet meer van een stempel te voor-

Berecht
inbrekervero rde ki.
b» deo nacht van 13 op 14 Mei is in een
horlogewint«el in de Otide Hoogstraat ingebroken. De buif^bes-tond uit horloges en sieraden
ter -waarde van
—. Een jong echtpaar,
da* de zaak dreef,'*' was hierdoor geheel geruïneerd In verband hiermede heeft vvoor de
Vacantiekamer der Rechtbank alhier terechtgestaan de beruchte recidivist Van der Schaft.
De Rechtbank heeft hem, overeenkomstig den
eisch van het 0.M., veroorileeld tot drie jaren

’

gevangenisstraL

Wegens verduisteringen veroordeeld.
De Vacantiekamec der Rechtbank te Amsterdam deed uitspraak in de zaak van een
tijdelijk schrijver bij de belasting te Amsterdam, die zich bij herhaling heeft schuldig gemaakt aan valschheid in geschrifte, gepaard
gaande aau verduistering op groote schaal
van eenige duizenden guldens. Een en ander
was verd. mogelijk gemaakt, doordat belastingbetalers, die te veel belasting hadden betaald
en deswege een kaart hadden ontvangen, houdende het verzoek om bij den ontvanger het
te veel betaalde te komen terugvorderen, niet
kwamen opdagen. Hiervan maakte verd. misbruik door kwitanties uit te schrijven, die hij
toekende met de nameH der niet verschenen
personen en vervolgens de bedragen aan zichzelf uitbetaalde.
Overeenkomstig den eisch van het 0.M.,
legde de Rechtbank verd een jaar gevangenisstraf op, In haar vonnis overwoog de rechtbank eenerzij<£s dat verd. zich destijds bij de
gemeente-gasfabriek ook aan ernstige knoeierijen met cokes-leveranties heeft schuldig gemaakt; anderzijds dat, wat de fraude bij de
belastingen betreft, het verd. zeer gemakkelijk
is gemaakt, de feiten te plegen.

Helers veroordeeld.
De Vacantiekamer der Rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de' zaak
van drie npersoen, die groote partijen gestolen
goederen, bestaande uit bonten, zijden kousen,
dames-ondergoederen en eenige duizenden
Dubecsigaretten, hadden opgekocht.
De eerste der verdachten, zekere Vau der
V., bad terechtgestaan wegens heling, de beide
anderen, G M. en J. v. d 8., wegens het
voortgezet misdrijf van heling.
De Rechtbank legde v. d, V., die recidivist
is, twee jaren gevangenisstraf op, o.m. overwegende dat verd. blijkbaar deel uitmaakt vau
een organisatie, ten doel hebbend, gestolen
goederen ten gelde te maken. M., die ook recidivist is„ werd een jaar gevangenisstraf opgelegd, terwijl de Rechtbank voorts v. d. 8.,
die nimmer tevoren met de justitie in aanraking is geweest, tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelde, met
«sen proeftijd vast drie jaren.

4

zien.

Nieuwe speeltuin.
Benoorden het 11
Tot voor kort had de speeltuinver. „Ons
Belang" een speeltuin in gebruik aan de Seringenstraat. Zij moest dezen tengevolge van
de definitieve bestemming der terreinen ontruimen. Tegelijkertijd moest oók de buurten speeltuinver. „Zomers Buiten", aan den
Wingerdweg haar terrein aan de Sneeuwbalstraat ontruimen. B. en W. achten den aanleg van een nieuwen speeltuin dringend noodig, waarbij nog komt dat beide vereenigingen besloten hebben tot fusie over te gaan
en een nieuwe vereeniging te stichten, genaamd „Ons Beiang
Zomers Buiten'". Aan
deze vereeniging zouden B. en W. een nieuwen tuin in gebruik wensehen te geven, op
een gedeelte van het thans in aanbouw zijnde
Florapark aan den Wingeidweg. De kosten
van den aanleg worden geraamd op ’38.000.
B. ca W. vragen den raad daarvoor crediet.

—

Oproeping.

De Commissaris van Politie in de 3e Se-cffe,
bureau Leidscheplein te Amsterdam, verzoekt
hun, die op Maandag 8 Juli jl. des namiddags
omstreeks 2 uur zagen, dat op den openbaren
weg, in de Hobberoastraat, hoek P. C. Hooftstraat alhier, een wielrijder op een troep kinderen inreed, echter bijtijds wist te remmen
en een der kinderen met zijn voorwiel raakte, zich ten spoedigste aan zijn bureau te vervoegen, tot het verstrekken van «de gewenschte inlichtingen.

Herhaalde oproeping.
Deu inzittenden van auto's, die op Dinsdag
25 Juni jL des namiddags 4 uur getuigen waren van de botsing tusschen een race aato ca
een luxe auto op den Haarlemmerweg tusschen Halfweg en Amsterdam, worden alsnog
verzocht tot het geven van. inlichtingen in het
belang van het justitioneele onderzoek inzake
zich ten spoedigste te vervoegen aan het politiebureau Admiraal de Ruyterweg 226 Adam,
Tel. 82281.

van een

minderjarige.
Opsporing
Namens de moeder verzoekt de CoromisM"svan Politie in de 3e Sectie, burea-u Leadschoplein te Amsterdam
de opsporing- en terugbrengiiig van den minderjarigen Piet Hatnm.ng. geboren
te Amsterdam. 10 Angustas
Zate****
13 dezer voonnkMag
«UvL;,
omstreeks °2
9 uur de ouderlijke woning heeft

*¥

ve"^P,

aindsdten spoorloos JS.
men*: ktein voor teeltijd, genet doswe oogen. donkerblond haar, ge*
iiflji
któeü niet bruine manchester broek, donkerblauwe gestreepte s-portblonse, licirtbrmne
2Warte rijgseboeeoen; bij is
«*

sn?ïf
b"f

blootshoofds.

Auto tegen een tram.
Daar een chauffeur, «die mei zijn auto aft de
Jacob vau Campstraat kwam aanrijden, een
naderenden motor wagen van lijn 4A te laat
opmerkte, kwam zün auto met dezen wageu
m botsing. Tengevolge hiervan kwam de a-aio
onder het voorbalcon yan den motorwagen terecht en ontstond er kortsluiting, waardoor
het voorbalcon in braad geraakte. Er maakte
zich van bet publiek een lichte paniek meester,
terwijl een autobesiuurster met haar auto het
trottoir opreed, waaiT-bÖ eet» persoon w**d
aangereden.

De toepassing der psychopatenwet.
De Vacanüekanier «ter Rechtbank te Amsterdam deed uitspraak in de zaak van een
bakkersloopknecht, die terecht had gestaan
wegens verduistering van een klein bedrag
ten nadeeie van zijn patroon.
De Rechtbank veroordeelde de man tot twee
weken gevangenisstraf, met aftrek van twee
weken preventieve hechtenis, en met de bepaling, dat verd. ter beschikking zal worden
gesteld van de regeering, teneinde van harentwege te worden verpleegd.
Verd.: „Maar ik ben bij mijn volle verstand!"
De president: „Ja, maar het gesticht, waarin
u een plaats krijgt is bestemd voor menschen,
die, net ais u, wel bij hun positieven zijn, maar
toch anders zijn dan andere menschen".
Verd.: JEn hoe lang moet ik daar blijven?''
Pres.: „Een paar jaar misschien, tot u geheel genezen bent. U hebt veertien dagen tijd
om in hooger beroep te gaan".
Verd: „Me«an, ik doe maar liever meteen
afstand !"

Laatste Berichten.
UIT ANDERE PLAATSEN.
Gemeenteraad van Arnhem.
m de Maandagmiddag gehouden vergadering .van den Raad der gemeenet Arnhem
werd afwijzend beschikt op een verzoek om
subsidie van het Schoolbestuur van de te
's Hertogenbosch vanwege den Ned. R.K. Politiebond „St- jVüchaër gevestigde politievaksehool, evenals een verzoek van gelijke strekking «ran den Alg. Bond van Politiepersoneel
in Nederland.
De heer Hermans stelde naar aanleiding van
dat laatste verzoek voor,'nu het diploma van
den Alg. Bond zal worden erkend, evenals dat
van de beide andere politiebonden. Dit voorstel werd aangenomen met 16—14 stemmen.
Goedgekeurd werd het voorstel van B. en
W. om aan vereenigingen, welke, ter beoordeeling van B. en W„ Nijverheidsonderwijs
«j-o-a. de R.K. Nijverheidsschool
geven
voor
meisjes), doch met werden gesubsidieerd op
grond van de Nijverheidsonderwijswet, met
ingang van 1 Jan. 1930 eerste bijdrage uit de
'gemeentekas te verleenen van 35 pet. der
netto kosten, doch nimmer meer dan -noodig
is om het tekort van een jaarrekening te dekken.
Bn de behandeling van de gemeentebegrooting voor 192» wesd den Raad medegedeeld,
dat door B. en W. aaa een tweetal deskundigen batten de gemeente opdracht was gegeven
om na te gaan, «of door reorganisatie, eventueel concentratie van de verschillende werkplaatsen van de gemeente beMrining zoude zijn
te bereiken.
Thans stelden B. en W. voor om ten behoeve van het bovengenoemde door de deskuntftgen ingesteld rapport beschikbaar te stellen
een bedrag van f 1740.—, Na eenige discussie
weed hiertoe besloten.
Na uitvoerige discussie werd goedgekeurd
let n-ftbreidingsplan voor bet terrein gelegen
tusschen de viaducten in den A«peldoornschen
weg en iv verband hiermede het toegestane
bedrag voor den aanleg van wegen op „Alteveer" te verhoogen met
668,174.
Hierna werden de discussies geopend over
het voorstel va* B. en W. om over te gaan
tot de instelling van een school-tandartsdieiist,
belast met het geneeskundig toezicht op en behandeling van het gebit van leerlingen die
openbare en bijzondere lagere scholen.

’

GEMENGD NIEUWS.
Onvoorzichtige spreenwenschieter.
ha een kersenboosngaaid te Kerkdriel zag de

i» jarige F, x. <X mm smata vogels, die hij

2
I

met een schot uit zijn oud kersenheerders-geweer wilde verdrijven. Met zijn eene hand
greep
waarin hij zijn brandende pijp hield
hij m den jaszak vol kruit. Er volgde een ontploffing, waarbij de jas in brand vloog en de
hand met ernstige brandwonden werd overdekt.

I
—
—

Gestrand en weer vlot gebracht.
Hedennacht te ruim één uur is het Amerikaansche stoomschip „Federal", komende van
Antwerpen met bestemming naar Amerika, op
de Baltastpksat in de Westerschelde vastgeraakt.
Hedenmorgen te 10.20 uur is het door vier Belgische sleepbooten weer vlot gebracht.

’

rogge f 10%—11%. chevalierJ 11%— 12, have f lOAs—lo%.
duivebonnen
14—16. alles per 100 K.G.
Kof f i e. Loco Superior Santos 63 et., loco Robusta f.a.g. 54 et. Afgedaan 19 bn. Suriname Liberia,
gerst

’

ex diverse schepen.
Suike prijshoudend, Aug. f 13% en Dee.
te koop, Mei / 14% geboden.
Oliën. Noteering per 100 K.G.:

L. Hassink, A. Kesselaer, L. J. Morreau, N.
J. Morreau, Th. Mulder, H. Poulissen, H.
Schmedding, L. Hochstenbach, alten Maastricht; H. Huy-nen, L. Meertens, Eysden; .1.
a Campo, Merkelbeek; P. A. Lebbink, Brunssum; H. Gïiissen, L. Röttgens, EL Weinberg,
Vaais; M. li. Dauphin, H. G. %. Kfuchtuii.
Maastricht.

’’

LANDBOUW.

..........

u!i
"IAugustus

October
November
Oct./Dec.

schending

Japansche troepen naar Moekden.

Uit Tokio wordt d.d. 16 Juli-gemeld:
«Het Japansche ministerie van oorlog heeft
bevolen, dat een Japansch regiment onmiddellijk van Dairen naar Moekden moet vertrekken ter bescherming van het Japansche spoorwegnet in het Noordelijk gedeelte van Mandsjoerije.
In opdracht van het Japansche ministerie
van oorlog heeft generaal Takanagi zich naar
Charbin begeven, om de politieke verhoudingen

in Noord-Maedsjoerije .te

bestudeeren.

De toestand des konings.
LONDEN. 16 Juli. (Reuter). Het officieele
bulletin aangaande den toestand des konings
luidt: De koning had een goeden nacht. De
plaatselijke zoowel als de algemeene toestand
zijn bevredigend.

M»i '""
juni
April/Juni'

66V2
66-

15 Juli.
Amst. Korenbeurs.)

Granen. (Noteering
Mais
Java mixed disp ’224: id. witte disp. ’232; Indische witte disp. ’220, alles gestort; Java gele
disp, f 2SO, in balen; Amerik. mixed disp
228;

’

661,5

66V3
681.3

——

676868»'*j

Stemming va-st.

Ochtend Middag
16 Juli 15 Juli
J»l'

Ochtend Middag
16 Juli 15 Juli

f44,.a !
«Mi's *lr

September

December

..'.".

«»;,

Maart ...'3O 41*;,,
Mei

I

«ö|6

406

«*0Ó!8

*

Juni
Stenjlming kalm. kalm.
PURMEREND, 16 Juli.
Kaa.s. Aangevoerd 24 partijen kleine fabrieksmet R.M. ’45.50; 43 partijen kl. boerenkaas niet
50; 1 partij ïabriekscommissie met R.M.
R.M.
’43.50. Aangevoerd 55.000 K.Q. Handel goed
Boter. Aangevoerd 1987 K.G.,
1.70—2.00 per
K-G.; Welbeter
1.35—1.80 per K.O
Vee. Aangevoerd 250 vette runderen ’0.75—1.10;
65 vette kalveren
1.20—1.40; 378 vette varkens.
v. d. slacht. 88—92 et.; zouterij 90—95 et per K.G.:
254 meilr- en geldekoeien
125—275; 55 stieren; 34
100—200; 188 nuchtere kalveren v. d.
t>aarden
slacht,
13—38; v. d. iokk. f 12—30; 09 magere
varkens ’38—54: 172 biggen
28—36; 47S schapen
’28—42: 477 la-mnieren
per stuk; 12 bok-

***» p

’

’

’

’ ’
’’
’

’15—23
0.12'
A—3.30.
Kipeieren

ken: piepkuikens f

Eieren.
6.00—6.75; eendeieren 5.40
stuks.
Kipeieren A. aanvoer 21.525 stuks, ’5.90—6.50:
Eendeneieren A. aanvoer 9683 stuks, 5.70—5.80

per 100

’

’

’

per 100 stuks.

16 Juli.
Kaas. Aangevoerd 396 partijen Goudsche
17.578 stuks, 140.624 K.G. Prijs met R.M. Ie
/51—53: 2e soort ’46—49; zwaardere tot

BODEGRAVEN.

kaas
soorc

’59-

Koffïis. (Contract)
1* Juli 15 Juli

16 Juli 15 Juli
Ochtend Middag
'30* i%
Maar*
w»
40*1,
40>,'»
44Vz |I Mei
g
|
April
426/
*.*..'.

Middag

Ochtend

. -

iimi
«ifiï*
September
44Va

December

*2»/«.

-- --

Stemming prüsh. kalm.

ROTTERDAM, 16 Juli.
Vee. Aangevoerd 273 paarden, 74 veulens. 491
magere runderen, 975 vette runderen, 389 nuchtere
kalveren, 295 vette kalveren, 314 schapen oi lammeren, 161 biggen, 5 bokken of geiten, 270 graskalveren, 7 overloopers. '
Prijzen: Vette koeien le s. 52—55, 2e s. 47—49,
3e s. 35—37 et.; ossen 50—52, 45-^B. 42 34 et.;
stieren 46—47%, 42—43, 39—40 et.; kalveren
stieren 120—520; pinken SO—150: vaarzen ’l5O
—220; werkpaarden ’200—325; slachtpaarden ’125
—’200; hitten ’130—175; veulens ’70—95; t'ok-

’

kalveren ’20—30;

’
’

’

biggen ’20—35; slachtkalveren
15—20; graskalveren
40—80 per stuk.

’

AVENHORN.

15 Juli.

Aardappelen. Aanvoer 5000 K.G. gr Schotsche (in manden) ’2.90—3.50; 101.150 K.G kleine
Schotsche J 2.60—2.50; 5275 K.G. gr. Schotsche,

1.50—1.80 per 160 K.G.

TIEL, 15 Juli.
37 varkens en 76 biggen.
Prijs varkens
30—120; biggen
24—34 per stuk.
Vee. Vet vee lè kw. 4*—52 et.: 2e kw. 40—4$
et. per pond: kalfkoeien ’310—360; kalfvaarzen

Varkens. Aanvoer

’

’

} 269—325 per stuk.

Boter. Aanvoer 33 K.O. f 2.10—2.35 per K.G.
Klieren. AanvoeT 120.000 stuks, ’6.00—6.75

per 100 stuks.

1000 jonge hanen 25—75
0.80—1.25; 50 hennen f 1.60—2.00

Pluimvee. Aanvoer

’

kippen

et.; 3<>o

per stak.

VENLO. 15 Juli.
Eieren. Aanvoer 1.580.000 stuks. Prijs ki-ppen6.30—7.40; id. kleine
5.80—6.40: eendeneieren
./ C.30—6.90; ganseieren J J4.SO per 100; kipeieren

’

per

’

K.Q. f 1-08

GRONINGEN,

16 Juli.

152 vette koeien, 360 kalveren
464 kalf- en melkkoeien. 58 stieren. 299 schapen 965

Vee.

Aangevoerd

lammeren, 542 veile en Londensche varkens," 44
magere varkens en biggen. Men besteedde voor:
ien Ie s.
370—390; 2e soort 2.70
e
180-210; vroege melkkoeien le s.
s--/200-300; kalfvaarzen le soort

£aJtJ£ m,e,kkoc;
miJ ,f290—340, 2e s.
JffJrlll'

’
’
Ie aL'n JT! !?£
1

’
/";lfoa£

’l9O—200; melkschapen f 40—50;
f 44~60; 2e- S"
8 2e s* "''2s-32; weide-lam-

"v/*"^
meier,f
lamraerc"
19-24; biggen
4!;,^
/lSüaoiir
StUk: ld- 'per week /2.00—2.50; stieCn "ÜT P»J
Bfr~B4 et; ?e s- 74-76; slachtvee le s.

’

9ft os -i
S4—B6; vette kalveren le 5.95-100:
?l~
oS vetfe
=« ~S3;
varkens le s. 84—88; 2e soort
«n

o,
BU—S2;
zouters 84—88 et. per K.G.

in

Waterhoogten

de Nederlandsche rivieren
en te Keulen.
Medegedeeld door den Alg. dienst van
den Waterstaat.
16 Juli 1929.

Gemid- Watei- Sedert
deide hoogte gisteren:
nemings- zomer- g nur _2
punten:
ia 8«
2Q voorm.

Waar-

ï£fï

*<£-

Keulen
38.27 37.84 0
Lobith
10.91 10.64 0
Nijmegen, 8.66 8.3 S 0
St.Andr...) 3.83 3.12 0

ArnC:
Vreeswijk.

8.20

886

UW.
Westeiv.... 9.22

HANDELSBERICHTEN.
AMSTERDAM,

. ....

April

—__

Kef i ie. (Contract)

De

der internationale gebruiken.

Februari
Maart
Jan./Maart

-zonder R.M. ’44—51
ROTTERDAM. 16 Juli.

6 uur een ongewoon grooten omvang aangenomen. Een geheeie reeks van fabrieksgebouwen en loodsen, alsmede groote
in de
open lucht opgestapelde voorraden zijn een
prooi der vlammen geworden, 's Middags was
de taak van de brandjveer nog niet beëindigd,
daar groote steenkoolvoorraden onder een
geweldige rookontwikkeling voortbranden.
Het meest had de firma Burmeister-WeissBilger te lijden, wier etablissementen totaal
verwoest werden. De schade beloopt vele
honderdduizenden Marken. De oorzaak van
den brand is niet bekend. Men vermoedt zelfontbranding in de opslagplaatsen van Bur-

e-en

—

AMSTERDAM, 16 Juli.

in de Gallus-wijk, waaromtrent
reeds gemeld werd, had Dinsdagochtend om

TOKIO, 16 Juli. (Reuter.) Ofschoon men hier
nog vast gelooft dat het Russisch-Chineesche
conflict op vredelievende wijze zal worden geregeld, zijn de bladen eenstemmig in hun veroordeeling van 't inbezitnemen van den spoorweg door China, daar men dit beschouwt als

Crepe "was ais volgt'
1929 1930
Jajiuari
'30 —.
66u

Omzet 42.500 kito.

Honderdduizenden schade.

De spanning tusschen China en Rusland.
16 Juli. (Reuter.) Het ultimatum
der Sovjets werd gisteren aan Tsjang Kai Sjek
overhandigd. Volgens een half-officieele verklaring werden 5000 Chineesche soldaten gezonden ter versterking der oostelijke sectie
van den Chineeschen OosteTspoorweg terwijl
10.000 andere geconcentreerd zijn 5n de grensstad Mansjoell. waar zij vlak tegenover de
Russische troepen staan.

——

van

1930

Mte
64Va

December

——

..

op termijn

6303bi64-

September
JuliiSept.

BRAND TE PRANKFORT.

NANKING,

...

*

1929

Alvorens deze plannen in te zenden, zal 200
noodig opnieuw met de vorenbedoelde vereenigingen eene bespreking gehouden worden ten
einde na te gaan m hoeverre deze hare instemming ihebben.

HET CHINEESCH-RUSSISCH CONFLICT.
Sovjetonderhandelaars niet toegelaten.
Uit Kowno wordt d.d. 16 Jtili gemeld:
Naar uit Moskou bericht wordt, heeft de
Chineesche zaakgelastigde te Moskou Maandag de regeering van de Sovjet-Unie medegedeeld, dat hij overeenkomstig de instructies
uit Nanking, gedwongen is den Sovjet-ingenieur
Serebriekow, die met de regeering te Moekden
wilde onderhandelen, een visum naar China
te weigeren. Serebriekow heeft in 1924 in opdracht van de Sovjetregeering verschillende
politieke onderhandelingen met China gevoerd.
Serebriekow behoort tot de groep Stalin en
heeft nog andere politieke opdrachten voor de
Sovjetregeering in het buitenland ten uitvoer
gebracht. Daar de Chineesche regeering een
visum weigert, heeft de Russische regeering
besloten af te zien van de reis van Serebriekow naar China.

A^lf

f*

Rubber. Not.

zenden.

Luchtverkeer.
Dit jaar heeft de K. L.M. besloten, haar
transitodiensten, welke Scandinavië verbinden
met Londen, Parijs en Brussel, gedurende de
maanden Juni, Juli en Augustus, ook des Zondags te handhaven.
Van den eersten Zondag af is deze maatregel met go«3d gevolg bekroond geworden.
Zondag 14 dezer is echrer een recorddag geweest. Alle vliegtuigen van Noord naar Zuid
en van Zuid naar Noord waren vol bezet; de
dienst uit Parijs moest worden verdubbeld ona
aan de talrijke aanvragen te voldoen.

.

--

Aangezien het hier een aangelegenheid betrof
waarover zonder behoorlijke voorbereiding geen
besluiten konden worden genomen, werd eene
Commissie benoemd, bestaande uit de heeren
Van Asperen, Vervenne, Van der Horst, Romeyn, Molenaar, Van der Zwaard, Den Hollander, zoomede de leden van het dagelijksoh bestuur der V.P.Z.-H., die op korten termijn de
mogelijkheid van h«st tot stand komen van eene
Centrale Eierveiling te Gouda zal onderzoeken
en zoo spoedig mogelijk voorstellen terzake aan
het bestuur der provinciale vereeniging zai in-

LUCHTVAART.

-

\fU

seeren.

meister.

’

Gelat. Gebod.
Gelat. G-ebod.
K Juli
K Juli
Ju*'
W*.
138» Juü
13% 131(4
Augustus
|3ty 13i* Aueustus
ISte 138&
Seotemöer
133*
September
13jb
n^
131*
October .
3*4
October
}**)
13-"* 13&8
November
W}4- 13%
November
«3*4
4
December
iWt
December .„
»Mt
"30 *%
'30
MV
t
14Januari..
Januari
«J4%
«WH
Februan
14'4%
Februari
14«,.
._
*i
Maart
W»
1--W»
April
>4-/,
|4S. Maart
His
Mei
""V.
J«« Mei
14% 14%
"
Juni
.junj
Stemming prijsli.
Ontzet 52 X 90 ton».
Specerijen. Noteering op termijn.
Opgemaakt door de Amst. Lig. Kas
P eo« r
N o t-e m u s k a a t.
89Juli
ju];
ft..
September
'
Sits Augustus *
December
76«fc
September ".VJ""
Februari
December
Aonl
Februari
Steoraiioe kalm. Omzet —. Stemm. kalm. Omzet

Centrale Eier-veiling te Gouda.
Dezer dagen vergaderden te «Gouda een aantal afgevaardigden van Bluimveehoudersvereenigingen uit Gouda en omgeving, onder leiding
van het Bestuur der Vereeniging tot bevordering van de Pluimveehouderij in Zuid-Holland
(de V|P.Z.H.), ter bespreking van plannen tot
oprichting van een centrale eierveiling te Gouda.
Op deze vergadering, die was uitgeschreven op
verzoek van de Ver«seniging van Pluimveehouders te Stolwijk werd uitvoerig van gedachten
gewisseld over de wenschelijkheid den afzet
van de pluimveeproducten in betere banen te
leiden, waartoe de oprichting van een Centrale
Veiling te Gouda door velen wenschelijk en
noodzakelijk werd geacht, mede in verband «iet
de omstandigheid, dat bij Burgemeester en
Wethouders van deze gemeente plannen schijnen te bestaan om het marktwezen te reorgani-

B.)

14%

Raapolie vliegend ’54
Lijno 1 i c vliegend ’4l, Aug 37>ji, 37K, Sept./
Dee. 37, 36?4, 36'A, Jan./Aprü 36%. Stemming vasi.
Prijzen van Olie per HA.:
R a a p o 1 i e vliegend 49%.
Lij n o li e vliegend
38%.
Suiker Witte kristal. Note&ring op termijn:

R.K. Mulo-examen.
MAASTRICHT. Geëx. 2*4 cand. Geslaagd:

FRANKFORT allA., 16 Juli <W.
groote brand

’

.112%—12%,

tarwe

ONDERWIJS.

DE GROOTE

’

La Plata verwacht 5 Aug. per s.s. „Delfland 224;
6 Aug. per s.s. „Marslew" ’222: per s.s. ..Cambian Idylle*' en „Pencarrow" (vermoedelijk gestoomt!)
222. Lijnkoe I; e n. N.-Ameikaansche
ioco ’13.65, Sept./Dec. levering ’14.15, S. K. loco
en stoomendc
13.70, inlandsche voorslag ioco
’13.75. Sept./Dec. levering ’14.10.
Biun e n 1. Granen. (Boerennofeering)
Oude

Deventer..
Kampen...
Maastticht
,sluis)

0.879
3.15 2.66
0.12 -0 19

41.55 43 09
9.50 8.55
5.66 7.47

Venlo
Grave
St.Andties
Maastricht 1.94

|

0.651

0,

,

"msterdani.
'6 Juli

H Kanaal waler
14 8u042-AP
9 12 u o 43—
8 2« 042-,'
9

'

12u n ' 43— *
0
UM
0
8 „u'
"
Amsielwater
3
0
Su.
0
42,
0 21
\
0 10 2u. 0.02-,
0
4 Zuiderz.waiet
0
1 Bu. O.OU—AP
12 u. 0.16—
Qj 5 2u.
0

2" ou2l"
v-oA'i~'

0.25-.*

Dagelijksch

ten stelden zich voor Adam Rubber

Beursoverzicht.
16 Juli 1929.

Tabakswaarden waren niet gevraagd, waarom de stemming eerder iets luier dan vast
was. Deii-Bat, oude Dcli en Senembah stelden
zich I—3 pet. lager. De Oostkust verloor on-

Aan de verwachting in beurskringen te NewVork, dat de geldmarkt aldaar zich zou normaliseeren, wordt nog steeds niet beantwoord
en gisteren vertoonde zich het feit van een
nog grooter verscherping van den toestand. De
geldprijzen stegen en call-money monteerde
vau 9 tot 12—12% pet. Het gevolg bleef niet
uit, dat Wallstreet haar willigte der_ vorige
weck niet behield en over de geheeie linie een
déroute plaats vond. Spoorwegshares echter
sloten, in verband met fusiegerucliten, willig.
In navolging hiervan waren heden Amerikaansche spoorW eg waarden ten onzent zeer vast.
Milwaukees traden hierbij op den voorgrond
ca monteerden onder vrij levendige belangstelling voor de Canmons ongeveer 3 en de Preferente ongeveer 5 pet.
Op locaal gebied onderging de handel ner'>c«a een bijzondere herleving. RubberaandeeOFFICIEELE

5
Fd.Ln. £20-10014
4*4
Oblig. 1883
4>4
ObÜK 1888
Obl £ 100 1910 45
AMSTERDAM,16 Juli 1929. Bahia £20-10004
Para Ateest '01 5
5
Parana 1916
X - gedaan en laten
5
1905
Parana
bieden
edaan en
O £ 20-100 1912 5
8
.jdiv.
Sao Paulo 1921
Sao Paulo 1925 8
OBLIGATIËN,
S Paulo C.1.0 IA
San Paulo 192S6
PANDBRIEVEN,
CHILI.

Suikeraandeelen werden begunstigd door de
voortgezette Indische suikerverkoopen tot onveranderde prijzen. H.V.A. kon een tiental percenten verbeteren. Javasche cultuur eveneens
vast met tamelijken handel. Ook Cultuurbanken lagen vaster. Nisu later gevraagd.
Petroleumwaarden waren van geen belang
en onderging weinig verandering.
Schepen stil.
Van Mijnen Boeton aangeboden B—l 38—13 pet.
teruggaand, maar later weer beter.
Philipslampen. Margarine Unie en Kunstzijdewaarden op iels lager koerspeii.
Fordaandeelen licht aangeboden, later weer
beter.

'5%

fjj

55

55%

«Wh

«

J='«

sssjj

2**
«/, ?4%
35% .j.,',,

Medegedeeld door

’45.30.

Utr. Hb. m.u. 4%
Vaderl. Hypb. S
VadHb.l/4-1/10 4%
Westl. Hypb.
5
Westl. Hvpb. 4'Ai
Hypb.
Westl.
4
Zeeuws. Hypb. 5
Zeeuws. Hypb. 454

—"

Scheiloon ’5.70.

Maekubee dcpotbew 121
Deutsche Reichbahn 7 pCt. pref. aand. in G.M
86 %
T% pCt. Hong. Sledcnl. (1-1-1-7) 95%
8 pCt. Norben. Orde in (1-2-1-8) 100 0/16
7 pCt. Hong. Fonds v. Ëeredienst 92K
6 pCt. Budapesth 81%

OMREKENINGSKOERSEN TE AMSTERDAM

*

voor

Wissels in vreemde munt op Nederl. getrokken
Art. 256 v/h W. v. K. ter beurze v. Amsterdam
16 Juli 15 Juli
16 Juli 15 Juli
Londen... 12.07i-jj12.07H
Weenen.. 35.07',. 35.05Berlijn.... 59.33% 59.33 Kopenh.. . i,ij.js 66.32%
9 75'/. 9.15Stockholm 66.77% 66.75Parijs
Brussel+.. 3461-3461Oslo
6C37U 66.3?%
Zwitserl... 47.90-47.90New-York.
2.49^
t (Belga)

volg.

-

RENTESTAND VAN DE NEDERLANDSCHE BANK.
Wissel-disconto
5K % sedert 25 Maart 1929
Promessen
6 »
»
"..'.'...
* «I■* u"
Beleening van Effecten 6 »
">
Goederen 6
«
«
"" "# -«"
Voorschott. in Rek.-Cour. 7

.

2.48^

-... .
-

..

M

— Staatssw.'l3-'264K

»8
ïoo

’

NIET-OFFICIEEL.

’

Staatsso\v.'o3-'O7
Staatssw'9o-'9l 3%

39;

(

3:1
84

(

831/4

3

98% 98%
ïooife 100%

Ned. Centr. Sp. 3Yi

NIET-OFFICIEEL.

t 5 Jttfi
16 Juli
ÖOllar £ ._.koapler
2.47- 3 249- 2.47- k 2.491*
Marken Bankpapier.... 59.21% 59.42% 59.25 „5942%
Kronen Bankpapier
35.00 -„ 35.30 35.00 3530
Belgische Fx. (BelgaV.. 34^3-.34.90 34.85-„3450Flnsche Mark
6.24— 6.Ï8
6.24 " 6.28
Engelsch Bankpapier.. 12.06-, 12.09%L.OS -„ 12.09%
Fransch Bankp. gr .coup. 9.75
9.80
9.75 930
Praag
7.36—,, 7.40- 7.35- 73>Madrid
36.02
36.12% 26.05 36.15Itallë
13.03- „13.05- 13.07- „13.0643?5
Budapest Fengo
43.40
43.50 43.25
Japan (Jen)
1.133(4 1.12%. 1.13%
1.123^^
Warschau
0.273/4 0.28- 0.273/4 028Burnos Ayres.
1-04% 1.043J4 1.04V4 1.043/»
cable
indië
1.00
0.994. 1.006-99%.
0.99-,.
Incllë zicht
0.99*/. 0.99% 0.99%
Boekarest
1.46% 1.50- 1.46- I£oZwltsersch Bankpapier.. 47.95- „48.05-47.95-„48.05—

,

-

".

-.
„

- „„
- „„

„
„

—

„
„

WISSELKOERSEN TE ROTTERDAM.
16 Juii
Londen... 12.077/,
Berlijn... 59.339.75Parijs
Brusselt.. 34.60%

16 Juli 15 Juli
66.33- 66.32%

15 Juli

12x73:4

59.32%
9.;5-

31.61

-

Zwitserl... 47.89% 47.90
Weenen.. 3502% 35.01%
(Belga)

Kopenh...

Stockholm 66.76'/. .6(j.75Oflo
66.36- 66.35New-York
2.49 A 2.49.V
Madrid... 36.10 36.12Milaan;..
s
13.02';
13.02%

NOTEERINGEN GROEP A.

V.K. 1.30-2 2-2.45
SCHEEPVAART MI.JEN.
Nederland en Koloniën.

De le not wordt genoteerd van 1.30—1.40 u., 2e 1.40—1.50,
4e 2.00—2.10, 5e 2.10—2.20, 6e 2.20—2.30. 7e 2.30—2.45
1.50-2.00,
3e
3
se
en laten
i = gedaan en bieden. t= ex dividend
30,
gedaan
I=
laten
; = bieden
46%
48
BANK- EN CREDIETINSTELLINGEN.
41
Ie k. 2e k. 3e k. 4e k. 5e k. 6e k. 7e k.
v.k.

ICalvé-Delit

—

--

-„ .
.
-

t

A 215%
213% [-Holl-AmerikaL.GE. 60
Calvé-Delft
1C.v.A 221% 19%23i5%%
Lijn 31
Holland-Z.Afr.
102
jCalvé-DelftCPrWA 101%
Holl.Stmb.
A 47%
Mii.
70!/,
Mij
j.
71%
ICentr. Suiker
A
46

87

Staatssw.'OS-'OQaiK 86% 55%
Staatsspw.'94-'95

"3
ïoo

H.

Drijfhont & Zoon. Amsterdam
ZilveT (300/1000 of hooger)
Ongefineerd Zilver in baren ’4l
per K.G. tiinVerkocht per K.G. fijn
Goud (250/1000 of hooger)
Ongefinee.-d Goud in baren f 1650.— per K.G. fijn
Verkocht per K.G. fijn t 1670.-»^
42.50.
Zilver-inhoud

V.K. L.K. BK.
V.K. 1.30-2 2-2.45
vdßerghFbrßJ* 1000 tos\l
105S/4
99% 99%;
"
«vdßerghEmballf. A 157%
i583/4
4 93% i93

V.K. L.K. H.K.
5 ioo% looifo
98
Utr. Hb-1/1-1/7 4% y8
Utr.Hb.l/5-1/114M; 98 98

Utrechts.Hypb.

713 A '2

5»%

KOERSEN DER EDELE METALEN.

goed prijshoudend en

Kucbeiiineis«terwaarden

later vaster.
Duitsche Rüksbank lager.
Hol!. Belegsinsen kalm.
Prol. 4% pet.

4 pet.

geveer

V.K. L.K. H.K.

BEURSNOTEERINGEN.

eenige

percenten laser en ook andere soorten i. uiden
zich niet geheel handhaven.

"

Holl.Stmb.Mij. CvA

—

(CeiitrSiiikerMijCvA 17%
74
-Holl.Stmb.Mij.
.
Ncd.CentrSo
250 3
HBz 42
N.-I.SI)W'I3-'l4 4K
IGekr. Valk Bier A i9B%i
2001 Houtvaart
"A 99%
99%
"8,4 79-3/,
1193,*
PA
19%20
I
Valk
Bier
1*
Spw.
Java-Ch-JapanL.
898/,
Gekr.
p
89.%
N.-l.
'01-'O6 4
A 125
sö% 88%
1258/46 6%% Kol.
Bank
A «3% ~ ~ ZZ ZZ ZZ ZZ
1043;8tiü4U,
1Gouda Stear.Ksf. A 475
481
Nrd-FriesLoc.afg.4 su« 51%
127
128
Java-Ch-JapL.CvA
ïoü
ïoo
f
1045,'g iO3Jg
92|
OoudaStearA PWA 9i\
iv
1
iou%
£k
Aand 9%
Z.-Bevekind Suw.s
Kon.Holl.Lld
98% 98
wol ïootfi
103%iKn.Nd.Stmb.Mii.CA
9i
ZeeuwsHypb. s.DD 96
p>3
}
94% i ('üoudaStear.B PWA 105
98
Z.-Holl.EIc-c.Sd.4K
~;4
«<% 86^
1
üruyter
104%
APA
&Z.
1043/4 I
ZetiiiwsHvpb. s.NN 9s
2273;. t
98
FRANKRIJK.
KNdStmbMiiNBCA
Gruyter&Z B WPA ios%l
l°s
j"Viaas(StvMijde)CA 98%
Z.-Holl. Hvpb. 4'A
97
ONDERNEMINGEN.
98%
INDUSTRIEELE
Lyon
98%
Paris a
1926 7 93%
356
A 92
92
fMij. Zeevaart
PREMIELEENINGEN EN Oblijt. 1926
6 92% 92.3,4
Z.-Holl. Hypb.
4 88
88
Hoek'sMach.Zstf.A 355 j
284%-si_ 282%-4 284% «WW»
Paris a Lyon Cvo7 99% 99%
1
100
Patent A ««Hl
l
A 1001
Berkei's
46% iNievelt.üoudr.
6 926fg 9281,
Holland St.Meeli. A 46%
1927
Werkzaam in het. Buitenland. Pariis-Orl. C.v.O. 6 '04 103%
Qbh'B.
DAARVAN.
1-1
i
A
'S,?
CERTIFICATEN
451
Semar.
J
Ptb.enPr.
A
292
Ind.
96
96
A
401
2961-2
Holl.Kunstz
Holl.FKattcnburs
ZZ ZZ
95
R.deJn.fi 20-100 4%
Pariis-Orleans 0.5 95
13°
i
Holl.Can.Hypb. I 5 84 84
40% 1
Solleveld
vdM&vH 43
STAATSLEENINGEN.
■ HollandiaMelkpr. A 122%!
COLUMBIA.
Pariis-Qrl-C.v.0.5 953/4 953J,
;
HoU.-Texasnypb. 6 iw ïoo
73
72% i
!ïü
H. Draad&Kabeli. A iS2b^
isi3/4 StbMijHilligersberg
Spw.v.ElzasLoth. 7 99% 99,«,
KEDERLAND.
<
Hvnb. Holl.-Aiii. 6 7-n.n ;«t%
293
Nederland A 18c
185
H.Mij.Uew.Beton A 295
Oblisatiën 1927 6 853/4 86%
Stmv.
PORTUGAL.
>
52;
Hypb.
52%)
Internat.
5
i?V»i
103
102
1
Holl.V.v.Margt.
Stmv.Mij.Noordzee
atiën:
REPUBLIEK NICARAGUA.
P.A
««'S
TransAfr.Sp.Cvos 20% 19%
Ned. A*. Hvobk. S 30l 3°i
165% !Stmv. Oostzee A 76
I 100 b 104% 'o*% "
Int. Gew.Bctonb. A 168
■!z ;"
5 S3i s 84%
~ ~
Afzest. Oblie.
Philips-Gloeil.ib. A 8°?"
501
*oi
90
90
Jurgens
Vm4%
104,-,
500
6
Ned.Ned.Am
A
P.A.
RUSLAND.
leSSfel!
: ;Stmv.Mij. Triton A *5S'4
J
«*«*;«%
-»
PERU.
1
Ned.2-Afr.Hypb. i.'-s '-oi;2 i M%
Jurg.B 70001-28604 105
or%
[v-'iAtt J 1000 6 103% 10334
ttej.9
104%
,
Stmv.Mii.ZeelandA
»:.-4 S J -72
Spw.
4%
9R
Podol.
tè
870_
Jargons
102
98
ft
C
6
G.
7
N.Hnb.v.Oost.Fr.
6
P.W.A.
1041..1
!
!i
102%
}«$
AB
Verz.
O.
1927
1041/4
I
Buitenland.
922
’2500
J03%
%
PremSocCS.Rs- \'A
N.West.a.Pac.
6 ';3i-> 97
8uiieu1.G.0.1927 6 86% 37
Kodowa K°olaopA 451
43£
5%% Philips'Gl.ibr.pwA^o^— ONDERNEMINGEN
InterMercMr GA 5%
93|
3S
RiasanUr. 125 '04 4 a8,44-. ''s
,InterMercMar
5
K. F. Rijt-Üeijnes A
PROV.- EN GEM. LEENINGENI N.West.a.Pac.
Pr A 46%
si
RiasanU.
625*94
4
254-5 f*»
83U|
110;
N.West.a.Pac.
4'A
K.N.Edelmetaalb.
A
107%
BoetOU MiinbMii.A 287-90 W-^ 277-80 -2^-80
46%%
»,s
Alkmaar 1928 4r-i 98% 98%
« InterMercMar CPA 46&
1%
RiasanUralsk'97 4
l'retoriaHvpMü-iX' BCB/4 86
PWA 76%
76%
K.N.Edelmet.
RediangLeb.
Mü.
A
„„„,„„„
'lo
Amersioort
98
Riasan Uralsk '98 4 1% IA
363)
4X«
K.N.F.üerr.^Kemp. 362-,
»»"*
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
VerTr.atl.Hypb. 5 «u 65%
PETROLELM-ONDF.RNEMÏNGEN.
Adam 1915
5 101% 101^ .—
1909 4%
1% J?k
■'ml.? rin Hl 5 lOïft lül
Wladik.Sn.
202%
K.N.ZoutindustrieA 200
Nederland en Koloniën.
Scheepsverband Mptjen.
\V!adik.Sp.l9l2 43' i 1% iffl
370%
Adam 191 S 5 iui3;4 101X
Dordt.Petr.l.Mii. A 370V*
K.Ph.BrocadesSth. H'»%
n9I BangakLandbMij A 245
250
Adam 1923
5 101% ici X
Amst. Schpvbk.s;-'. 100% 101
4% '% 'S
Wladik.SD.l9l3
~
»»
"i*v4
K.Ph.BrocSth.CvA
DordtPetr.LMii.PA
JJ»
ZZ
1916
1000 4X> 99Ï4 99%
93
12
BodjongSuikert.
93
205
ZL
%
388% 383.-%
Amst. ScnpvbK. 5
A 2031
Adam 1913-14 4'A 98ü2 98%
Wiadik. 625 '94 4
387%-Bi3BS l -9I
IS 1*
210
Kiichm UltrM. CvA 422
202
E.NedSclipverb.4y-« 88% 88%
WiadikawkSp.'9S 4
'r*
2038^ Kon. Petr. MÜ. A
BodionsSuikeri.CA
Adam 1916-17 4'A 98% 98%
Kwatta Ch.&Ccf. A 75% 76%
98
95
98
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
Uayams.Cuit.Mij
.
98
A
Sch.Hypb.
1%
5
Zuid-Oost 50.'98 4
Ned.
iA
Adam 1925 4'A 98% 98%
LeerdamGlasf.PWA 58%
56% HdlvAmsterdamCA 657
Rott.Scli.Hypb. 5 98% 98%
660%
Zuid-Oost So- '01 4 1% i-A
Adam Oct. '28 4'A 98% 98%
Liin A 63
-J*-*,
Lvemoh. Leeuw. A 138
1391 Javas.Cult.Mij. CA 395
95 400 Holland-Am.
A'daim 1929 1 1. 434 98% vu*
Bsiltenlanfl.
Holl-Am.Liin
GE A S 9 eT
Lijm&üelfDelftCvA 74%
NOORD-AMERIKA.
76%3/
4
1
335
A
330
Kalibagor
Suik.ib
92«
92,>J.
92%
Adam 1904
4
Kon.Ned.Stb. Mii A
Margar.Unie CvA 484
Argent. (Ced LI 6 96H 96H
"
»
482% Kaiiredjo Suikf. A 64
68
Atch.Too. AHpO 4 90% 91%
4 92ft 926,8
Adam 1916
/ 1000 4 5-HÜ 95
Kon.Ned.St.N.B.vA 90
Argent. (CedK) 5 90% 90%
113% Kaliredjo Suikf. PA 9o
9 6
l-'br.Verd.l.evcnsm. 118%
89
CentrPac.T.S.leHl 90 90
*■"»
Adam 1886
'
vifsoo-joooa*
mH
3'A 99% 92-,-;,
95
Ned.Scheeov.
U.
A
204>i-5U
94%
N. Gist «5c Spirf. A 394%
394
9 u%
2401
Kaliwoeng.Plantar. 234
Hvnb.v.Bocota 7
Culraßailr.ini. G.5 89
Arnhem 1924 6 ïos^ 105%
3«j6
Ned.Sclieeov.U.NA 200.
N.Gist&Spirf. CvA 396
126
KartasoeraCultMij. 127%
97% 9:%
\ml\9** f 1000 37
Pr.Zentr.st.sch. 6% S2^ i 2'»
KansasCitv.Sßw.s
Arnhem 1925 5Xs 100% 100,1,,
n
n
TEVENS BANK- KansasCitv.Sßw. 3 74% 753.4
ïYUuttaPercha
PA
218%
2153,4
BANKEN
Suikerfabr.
A
SUIKER-ONDEr:NE?ITNGEN.
HYP.
Krian
iooi,
ioo3,'
K
s
95
Bandocns 1925 6
N. Scheepsb. Mij A 95
240
84
Maron Cult. Mij. A 239
EN CBftDIETINSTELMNGEN. MissKans&Texßw 4 34
C.
Vorstenl.
A
»S*«h
"%
Bandoene 1917 5 100% 1001/4
38.00
Mii.
N.Schpsb.MiiAbew.
Qrootboek Obl. 3
74
38.80
329
ZZ ZZ 'ff^f6^
328%30
74
Moorman&Co
A
MissPacßaiir.Cy.,,4
7 9i»/i 9-%
1925 5 99:11, 99],;
Batavia
Baver.Handelsb.
41;
92
Ned.
Staalfabr.
A
42>f
105
«te 662-4
OOST-INDIK.
N.-V.Pcnn.&Oh.4!4
MoormaiiikCoSerß
/
4
6.C-J
«1
95%
i043
«0,.:%15-2
Baver.H.&W.B.6K« 85% 85%
Dordrecht 1926 4J4 98i;S 933.4
866
PhilipsüloeilfCmßz 874%
Seaboard Air L. 5 %
A 243 47 501491-511,51
«M-2-%
N.-lnd.SuikUme
47%
40.-2%
Bayer.Vereinsbk. 8 93% 93
1927 A % 1060 6 102%|10Mfa
1920 6 100% 100%
Friesland
Cuit.
Mii.
A
399-403£
40_
JaV.
Droogdok
3iq
A 3i4%i
PagottanCult.Mij A 256%
Rott.
200
SLouis&SFßw. 4 sc% 86%
39J-8I
1922 BC $ 1000 0 102ö,8 1i025;8 i
7 '»s 911/4
'27
'003/
4 ioosj,
-"'v*
Gelderland
4'A
Baver.Vereinsbk.
d.
104
A
Rouppe
-«—
ïoo'/,
v.
Voort
..Poerworedio"
195
PanggoongrCltM.A 190%
StliPadücCp. GO4 911 «1034
£ 100 6 103% 103%
Bayer.Verpsbk.6% «51;-: ssb/,
1923
no; Poerwokerto Suik. 308
6 i°6% '^ija
A 107
's-Hace 1921
Ruttens Bier
310
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
SÜO
6 1001 ïoo^
South.Pac.Railr. 4 893^' 593/4
iy23l)
7 90H 990%
's-Hage 1915 4Yi 99% 99%
D.HDb.inßerlin
RiJsdijk(Fr.)
110%
108%
I.
Ond.
*°5
Sindanglaoet
:
A
4251
CANADA.
408,9'—
1923 D ’lOOO 6 tooi loof,,
Hnb.9 en 12 7 943 4%
'S-Hage'26 6-12 4% 99% 99.;8
Frf.
A
94
Mij
94%
Schelde
Kon.
189
190
41,1-2
SoemberredioCltM
ZZ ZZ ~ ~ ZZ
Dei^aviaMg.A
!9il D SlOOO 5H Io2i 1021%
1 9Aï 94%
1929 4'A 99,8 99J/8
Frf Hnb.S.ll
0.4X2J 97% 971/4
ScheldeKon.Mij NB 94j
"s-HaKe
Canad.Pacif.
94%
Suiker-Cult.Mij.
102
A
A
242
43
S
2351
"OW-*
%
1000 5/a
'jDeOostkusfCA
102%
u.l-%
1923C
4 93% 93%
l. Kr 4
's-Hage 07-10
Home.Bod.Cr.
Sorocabanaßw.4K> 3* 34
Simplex Mach.f. A 99%
99% 'I'iepper Cit.Mij. A 740
42>%-6
748
■«'
100 5 ï00-fig 1007/s
42SJ
Hong.Hpb. 500-2000
%
428-S/4
191 S 501)
Senembah
MU.
A
137
:37
99%
"Vi
Smit&CoTransfFbr
210
214;
Tjew.-LestariSuikf.
4%
Haarlem 1928
TRAMWEGMAATSCHAPPIJÉN.
5 iooi« 100%
l.Spc.A-Q'lK'
's
1915
RUBBER-ONDERNEMINGEN.
StokvisZn.föOO-1200
Tjoekir
100%
99%
4'A
99Ui
495
Hilversum 1913
496
99^
4 88
Suik.ibr. A
1000 5 100% 100%
0.-Java Sttr
90
1915
NordiskaAktieb.4J-i« 675/4 67!%
A 95%
'
Stork & Co.
953/4 WatoetoelisPopp.A 865 j 375; Alg.B.Jav.C.Mii. A i°B%i
Leeuwarden'2l 4'A "ü® 99%
ProbulingoSttr.
5 97
96
%
PesterErVatSp.V.4
1916
100 5 looi/g 100%
»3V4 98%
Limburg
WonolanganCltMij
., -«<
1917
4As
185
187
Asphaltfab.
73'/;
,_.,
,
„Ambaloetoe"MüA ,2°
A
~~
74%
Sam.-Joana O. 4M.« 96% 96% j
Utr.
927/
s
M -5
92%
Preuss.Otr.B.Cr.7
-7—
993,
264%-..,
.645,
1916
500 5 100% 100%
99A
4
265
265
264|
264%
4
4
■
Trw.DeMeiicrij 4'A 81
M. Cornelis '28 5
Utr. Asphïab. PWA 82
821
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
Adam"R.C MÜ.A 267
soj
■Preuss.Ctr.BCr.6K7 93 ss
1916
1000 S 100% 1001/8
257,1/4
„Adam"
Pasoer. Gew. . 4'A 93% 93%
Ver. Blikiabriek. A 25?%1
C.v.A «6%
93%
Pr.jffftndbr.
NEDERLAND.
b.
Nederland
en
Koloniën.
1917
100 5 1001,8 100%
5
101%
101%
R'dam 1915
Ver. Chem. Fbr. A 82% i 81
..A'dam" - C.v.O. »i«i
RhSn.Wf.Bod. C. 7 9? 93%
500 5 100% 100%
1917
5 101% JOJ%
490
933/, ArendsburgTbMiiA 492
R'dam 1923
PREMIELEENINGEN.
Ver. Chem. Fbr. PA 94%
Adam Bedageiß.A no»
1000 5 1001/4 100%
INDI'STRIEELK ONDEKNEM.
101%
1917
5
101%
495
ArendsburgTbMijC
495%
1925
A
210
~T~
Papierf.
244%
R'dam
1874
100
3
114A
v.
Gelder
i
A'dam-Java
R. A 2ilï
Adam
114
T
1923 A J 500 5 101V4 ioi^e
9W.
9M,
Nederland en Koloniën.
Papierf.v.GelderPA >3S
410% Adam Langsa A
1914-15 4'A
136
Deli-Batavia Mij. A 412%
;
t'dan
Adam 1874/10(10 3 I09« io6%i
9S?„
1923 A ’lOOO 5 IOOjV 100^
4'A 98%
392
~
140% Dcli Maatsch. CvA 385%
R'dam 1916-17
Vr.Nd.Chamot.i.PA 1401
A'dainTanß.CMiiA &'I
Amstel Bierbr. V 5 100% 100%
Gem. Crediet '713 106HIOSJL
n
98',
1923 B £ 100 5 lOOft B9f|
4'A **Vt
329
Ngoepit.Landb.Mij. 327
..Andiasm" R.C.A. "°„
31% J 3i%1I SoekowonoLnbMij.
R'dam 1918
Rotterdam 186S 3 HUM H9*|
Ver.Ned.RubberFb.
0
v.d.BershFabr. 5'A "01% ïooiid
99
98»
—-■
1926AB } HIO 4X' 98'ife 98%
1925
8
329
"I
3291/4}
RubbMij.
4'A
222
A
'94'«
Vlissingen&Co.
A
2221/4
: Bandar
R'dam
Witte
Kruis
998*,!
5
188
S
9fl%i
99%
98-i.
99.%
v.Berk.Pat.'2B-29
,c9^
98%
427
42»
Mij.
109%
1926 AB 1 500 4J4 98V4 9si/4
1926-28
4'A
WesterSuikerraf.
Tcmeloes
Ldb.
72%
K'dam 1900-13 4 92 92/,,
A
BandarßubbMUCO
72%
Calvé-Delft
5'A 10:114 !03%i
m'
TUftUIJE. ■
1926 AB
1000 4% 97% j971/41
74
R'dam 1898-09 3K« «"/'a **"/*
743/4
THEE-ONDERNEMINGEN.
..Basilam-RbMii.A "-j
Centr. Suike«- Mij 7 997*8 "9M
WestSuikerraf.CvA 54
Leening 1870
721
BELGIK.
A
55%
R'dam
43^
Wiltons
Dok&W.A
Nederland
en
Koloniën.
..BatoeDiamoes"
4%
J,
9«S(,
Centr.SuikcrMü 5'A
948
3 85% 85S^
79
'"*.,
89%
R'dam 1894-97
Lëenine 1870 Afg. *H 4:%
WiltonsÜok&WPA 89%
du Croo «Sc Br. 5 78% 7S>%
Obl. p. 1955 (Ril) 7 »"»*, 109
100».
98% BatoeSum.Rb.MüA
ü. 95%
lla*
-*"i
ï00,-* Amst.TheeCult.
Schiedam 1918 5 100'/,
""'s
VOORL. GENOT. FONDSEN.
PA
Deli-Batavia
Mii.A
Zeepfabrieken
99%
100%
Fr.-Oron.Beet\vsf.s
Banjoewangie
Obl. p. 1956 (RU) 7 100% 1003/4
99
143
144%
)65
99«
A
Semarang 1915 5
100
C.v.A
Zeepfabriek. PWA 99%
Deli-Batavia
35%|
7
35^,1
Stabil.-leeu. 1926 7 107% 107
Furness-Stokvis
355
355
MalabarAssamThee
99},;
99%
AmericaUStleL4H
«
Soerabaia 1916 5
' Zwavelz.Ketien A 1071
io?I Melattie-Landb.Mij 316
Franseh-Ncd.K.C.A
Gekr. Valk Bier 51001.51100%
316
Antwerpen
1921 B.F. 1-5000 fi 991/4 99A
'28 5 923ig 1001
92i. 8
Goenoeng Anaga A 106Soerabaia 1928 4 % 95!ik 96
Buitenland.
Pangheotan
1921 RF, 10.000 6 99% 99£
HillensSiff.ciiTabf. 7 62% 61
123
'27%
1926 4Ys 98% 98H
Ar.Nat.
Ced.
Nv.
6 9s:i, 95%
A
Tilburg
"2
«o
Gogo-Niti C. Mii. A
102%
Hoek'sMaeli.Zsti. 7
25/55 (R II) O. 6 1011/4 Wift
i9b
Astra
60% Pasir Kananga A "7
963/4 97
Gem. '28 4'A 98% 98.,3
97% Am. Bemberg CGA*jS 61
Utr.
..Gondang" R. C. A »«
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99% 99%

Kenn.CoDDCvIONA
Kulilmann Nwe A 464
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Serv.
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Nederland en Koloniën.
HouthWill.Pont A iooi
Frankr.ProPrl.'lB 4 85% 89%
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164%H Wilson & Co. CvA ha 8% 8% «% ? Gotham Silk CvA 465/4
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Rh.Wt.ExO. '2Bo 6 «', f„.
DRUKKERIJ
NHIHB II
Hpb. 5 100 100
Fries.
103
«INIIH
Alg.
Mlj.Expl.v.Staatssp
93%
103%
Handelsv.
Java
-T_
A
k
1231
215
1283%
Nederland en Koloniën.
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Santos Gec.L.'27 7 i°o%
98
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Wat.
Maiid.HollAmL.s34
Arnh. Hvobk. 4'A 98
1548/.1543/4 Atch.Topeka CvA 251%
89«,s
«S.Fin.lnt. Soie 1000 76
J-mde & tevesCvAA 161
256
76
V.St.w.Sr.2o-iO6K 88% 99%
4 878/4 88
Buitenland.
Arnh Hvobk.
Lii'de&Tfves
156 Baltimore Ohio CA 134%
'
Obl. fr. 500 '95 4 23 28
270
7S
99%
5
Hypb.
100
100
Zustersv.Liefde
05
S.Fin.lnt.SoielOOOO
45
50
28
Mard.SmACo'sKM
' Inter.Merc.Mar. 6 99% 9«s/s
Bataafs Hypb. 4Y2 98 98
;
Obl. fr. 2500 '95 4 «
661/*
6300
6300
gew.
BaltimoreOhioCvP
135% Sofiiia R. v.
Zwitserl.St.so.'9o 3 66V3
IMoluksche HdIV. A uo;
A
"0% Chic.Ur.West.
Bataafs. Hypb. 4 90 90
Mess. Marit.
262
6 100% 100%
262
18%
<
TSJECHO-SLOWAKIJE.
19%:T■SteauaßomanaCvA
AANDEELEN,
33i , Chic.Gr.West. CvA
Ned. RubberUnieA 33%1
Bataafs. Hypb 434 98 98
«o
CPA 433/4
460
44%
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
Tréfil.et
Lam.d.
H.
Obligatiën 1922 8 109% 109.%
Nwe
Afriki
Hdlv.
68%
Betuws. Hypb 5 100 100
A
70J
s
1
Chic. Milw. CvA 35%
Fondsenbezit :0°
WINSTBEWIJZEN, ENZ.
,o°. 4
38%;,AVer.
Nederland en Koloniën.
TURKIJE.
Centrale Hypb. 434 97 97
Buitenland.
60%% "Zwavelz.ber. N. A io7I
Chic. Milw. C.P.A ss%
1071
2-2.45
'
Centrale
V.K.
HdlvAmsterdam
5
1.30-2
101%
102%
fr.
4
17%
Geun. Sch.
500
17%
107%
Comp. du Liege A i«l
162.50
50 Ch. R-Isl. Cv7%Pr 107%
6 100% 100%
Crediet Hypb.
HdlvAmsterdam4>3
971/4
CLAIMS.
97%
Ueun.Sch. fr.2500 4 i'% 17%
Spw.
BANK- EN CKEDIET-INSTELL. MUNBOUW MAATSCHAPPIJEN.p, Erie
Gew. A sos/j
82%
534 99 99
ADRES VOOR DRUKCrediet Hypb.
10.00,
DIVERSEN.
Bagdad Sp. lc S. 4 10% 10%
KansasCityS. GwA 96%
995, S (Cities Serv. Div. 9.801
5 98
93
Hypb
en Koloniën.
Crediet
Amsterd.
Bank
89.00 i
iB<«%
A
Nederland
90 oo;
N.AmericanCyl/11
Nederland
1
ZWITSERLAND.
97
en Koloniën.
Miss.KTexßr.
CvA
62%
623^31/463
1/4
WERK VOLDOENDE
Deltlands.fiypb.434
'24%
|
Luiq.kas A 124
Amst.
26
75
-—"
Alg.Explorat.Mij. A 227% 33 6% 34 51/,h Miss.KTexßr. CPA 105%
8/
105%% (Centr.Publ.Sr.l.2.3 27.00,Delflands.Hypb. 4
983l8
100% 100%
Dbliï. R. II 1923 5 98% 96%1
Amst.Grondbr.bk.s
667/ s 68%
545
Bk.Assoc.fsoo-1000
A
9-°°
(
'
Billiton
ssi
Cred.
Anvers
MissPacßrCy
143%
Mü.
lcR.
CPA
141
°°!
95%
5
\°
Hypb.
100%
100%
, AAN ALLE EISCHEN
Dordr.
Amst. Rijtuig Mü 5 102% 101
Obl. R. Il 1926 434
Bmtenl.Bankver. A ioo7/g
95
35.00 i 34.50,1
98
Mü. 2eR. A 493 -j— 500 1 NV Ontario&W A 257/g27 3-3! 27 S/g tAss.G.&Elc.Div.3.45 95.00
Üblig. R. Il '27 434 9571? 96
|"« Billiton
Dordr. Hypb. 434 98
70.00, |I
Levdsche Veem 4 831/4 83%
DiscontoMteß'dam
BolangMong. Expl. 36
35%
Norfolk&W.
—-253
Ass.Gs.&Elc.Div.
CvGA
255
f
S
100
"—i«3,
EersteNed.Hpb.
100%
3bl. 1899-190.' 3'A 83ft 83ft
Muller & Co. O. 6 1011 101%
Ged Cred.-Ver. A 102%
70 i
71;
PennsylvSpw.Cv-A 190%
199% rPROLONGATIE
I
*a*jl1 Domaniale MijnMij.
4% 48J4
EersteNed.Hpb.4y2 98 98
Muller & Co. O. 5 92
93
Ho .Bank v.Z.-Am. 92«
98%i :SLouis&SFßw CA 129%
Muller Mijnb. P.A. 98%
130
EersteNed.Hpb. 4 90 90
6 102% 102%
Holl. Discont. Bank 2%.
Nat.
Grondbezit
„?J*i
PA
nis
"2i
Mij.
0.-Borneo
S.LouisSFj97%
AUSTRALIË.
98
96%
92
1*
NatGr.db.'lo-'144%
VGr H.l/1-1/7 4'A 98
A 121%
"l
,nSas-ï° Bank
92% \SthPacificCp.CvPA
143%
G.A mos-,
98
i 9SingkeDTinMü.PrA
NEW SOUTH WAL/ES.
1/5-1/114^ 98
Nat. Grondbezit 4 881 ss
69
Indust.Disc.M.CvA
's-OrH
Southßailw.
C.v.A
98
1567/ g 157 f
98
300
Buitenland.
300
s-Grav.Hypb.SerS.
„Stadhouders!." 6 101% 101%
Javasche
feÜr
Bank
A
30-I.Buitl. WGO 5 O"1*! 92i
Gronings.Hypb. 5 100 100
2i0%i% w,abashßw C CvA 71%)
Kasvereeniging A 157
Asphalt.
'fjl
92i
Buitenland.
et Biturn 201
j
Bnitcnl. S.F.G.O. 5 "i
1
74%5
154
:
G?oii!iiss.Hypb.434
98%
6S3
4
98%
68%
%
Mahlers
154
1
8
CoalCmp.A
~
Bank A
Pittsb.
94%' 1
AZIË.
5 100% 100%
Abdü Nullius
fi i« Wabashßw AandA 93%
7 101% 1018/4
85% ■TecoloteCoDD.CvA 7I
N.-Ind. Esc. Mij. A 86%
Haarl. Hypb.
\
CGA 36%
WestPacßailr
36
1 HYPOTHEEKBANK
CHINA.
4'A 98% 98%
Bisd. v. Trier 7 101% 102
2361
Nederl.
Bank
235
Haarl Hypb.
A
>
WestPacßailr
CPA 61
61
,
4 92
92
Culia Companv 6 83% 831/4
Hypb.
236%;;
, UTRECHT.
RUBBER-ONDERNEMINGEN.
j
Spoorwegln. 1904 5 6?% 62%
Nederl.Bank
1000
239
Haarl.
1
« Deensch.Rwf.'26 5 99-H '«"!.;
CANADA.
,07J'-i
Buitenland.
Hollands.Hypb. 5 100 100
10»
ti 20-100
1912 5 47% 47%
N.Bk.vZAfrika
f720
Havenb.Danzig 6'A 8314 B<lB
Hvpb'.v.Nederl. 5 100% 100%
(Canad Pacif. CvA 249%
PETROLEUMONDERNEM.
250
J. (Duits.Uitg.) 434 73% 74%
Ned. Handel Mij. A 172 ■
1721«'3
..I'lnnov." 2000 bA 95% 961
Pandbrieven f 49.000.000
en Koloniën.
Hypb.v.Nederl. 4 9i 91
171%
JAPAN.
NedHandelMiiilOO
Nederland
TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN.
~2-'Kreuger&Toll2o-40
5 100 100
N-H Landb.Cr. A 99%
-4 Alg.Petrol. Cmp.
""»
Insulaire Hypb.
«f
f
A
aH'4
HaagsßuurtSpw
Kreuger&Tolll-500
3uitl. Ln. S 100 634 100% looft
727
722
ïai
98
A 181%
10*
DE BANK STELT BESCHIKBAAR:
pA
Insulaire Hypb. 4'A «98
N.-H.Laudb.Cr.
j,
389%1iKedm
389%
■—- i»3%
7 i°i3/4 !oi%
Stoomtr. A 184
3tlLnssoo-100n6J4
Ruhrverband
lOOft 100%
Ontv. enßetaalkas no
389
Mii Hyp.Cr.mN. 5 1001/4 1001/4
"i, |Kon.Ned.Petr.O.A.
389
fl
97
Kon.Ned.Petr.
)bligatié*n 1899 4 70% 70%
10%
Ruhrverband
6Ai
CvA
Madoera
A
963^
Sttr.
iO7W£
5 pCt. Pandbrieven
MijHyp.Cr.inN.4J*
97%
1
97%
Rott. Bankver A 116% ■— tn»k Kon.Ned.Petr.
9. ;%* ’,Madoera
Pr.A 95%
Ruhrverband
6 96 96%
Sttf-rPrA 55%
i*»
Mii'Hvp.Cr.inN. 4 88% 88%
Iwentsche Bank A"o —H
»
j
«a
435%
A
7,4
0 MoearaE.Ptr.Mü
ModiokertoSttr. A 74 —rNat'ionaleHypb. 5 ïoosjg iooi/a
('°:
TwentscheßkCvA «1
fMoearaEPtrM Iwb/sio*
„,„ NOORD-AMERIKA.
AModjokertoSttr.PA 6-.s/4
61%
NationaleHypb.43i« 93% 98
VER. STATEN VAN MEXICO.
SPOORWEGEN.
fNed-RumeenPtr.M, —r
n
w%'
*$>
Trmw. A >4
5 1001/, 100%
2498 cNed.-Ind.
mso;
NHob.Veendam
43%
ganolon
Nederland
en
I
Cert./
100-1000
Koloniën.
Mii.
0.-Java
Sttr
Aand
;
6%i
43%
Vff.Ob'.
5 68*3!
HYPOTHEEKBANKEN.
IY-Moll.ür.cred. 5 100 100
2 pCf.
»«%
80%
gerlak Petr. Mij. A
'SÏÏC: 0.-Java Sttr' Bv.A 80%
96%
De!iSwMii.'l2-'lB 5 loofj 101 '
Werkzaam In het Buitenbad, ,PeudawaPetr.Mij
«W-fclp
iN -HoH.Gr.crcd.43-S 96£>/8 100%
,32
f
A
Passoer.
is»
Mij.
Sttr.
A
5
Dcli
Sdw
5
101
Hypb.
100%
'25 100*3
Noordw.
"8.25
Ned.-Am.LandMijA 118.
ZUID-AMERIKA.
1"
Sam.-Joana Aas£ l7'
Dcli Sdw Mh"26 5 101*% 101
Oostelijke Hypb. 5 100 100
S 2 82% I
ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK. Oostel.
Westl.
98
INDUSTRIEELE
ONDLRNRM.
Sttr.
IsPr.A
98
H.IJ.S.M.
'J5-'25
5
4%
loi^iioi
Buitenland.
33
Westl. Sttr. 2ePr.A 33%
IN STUKKEN VAN
]Overijs. Hyp}» 5»o 100
5 90% 90%
H.1.1.5.M. 1926 43-5 100% 1008a
Nederland en Koloniën.
ibl. 1905
fMarlandOilCy CvA 3*l
98
923 4
Hypb.
1900
4
928/4
Overijs.
97%
1
H.IJ.S.M.
2. VOORB.WAL 69-78
Alg.
j
4J-f
911
f
1000.»
f 500.» en f 100.
BOLIVIA.
Norit Mij. A 91
Mid. Cont. Petr. 3Z%
VOORL. GENOT. FONDSEN. 8
5 100 100
H.IJ\S.M.'O7-'OB 4 923/4 92%;
Provinc.
;"
«% PhilliDs
|
& Co.
Allan
A
66%
Petr.
]Rotterd Hypb.
5uiten1.G.0.1927 7 89 83
Cv.
921.,;
Hypb. o 100% 100%
«». I
Da Directie:
AMSTERDAM
H.IJ.S.M. '10-'l3 4 87l
92^
160 PhoenixOil&trCy. 673* r- 52
Am.Cit.Pw.
& CvA i33i
A"dam Tetterode A 160
A.AAm.Cit.Pw.CvlOA
BRAZILIË.
50
96% 97A
2 87l ?i
s
-■
50% I,Mr. A. J.
H.1J.5.M.'89-'023-K'
78
Ro erd Hypb.43-L.5 100
Amst. Superf.fb. A 78%
Shell
TELEFOON
Cp.
Union
Oil
"W
100
VAN
Standaardïfpb.
S.
LIER
en
40812-4881»
;s
"
33--I«
83Vi
A
ns
lllft
i
H.1J.5.M.'05-08
84.«
I'
bligatiën 1895 5 7ift 71%1
2*5%_ Am.Nat.Gas C.v.A 203
Batava Marg.fbr. A 86
85% SteauaßomanaP.M 256
210
H.IJ.S.M.'BB-'92 3 «ü Ss;
Mr. P. R. HOORWEG.
!Sted Hpb. s-Cr. 5 100 100
BBagelenThee-&K.A
5 92% 92%
201,
d.Ln.120-100
1
»Vg
v^e"?yi"*199%
CvA
Tide\V.AssOill-10A
98
<
98
286
Sted.Hpb.'s-Gr.4J4
StaatssDw.'ls-'25 5 ïoift 101% —, vdßerffliFbrA/1000 106%
851 % vv.Berk. Pat. C.v.A. '«o
ü.
10-jfe TideW
'. £20-100 1913 5 707fc 71%
1
.AssOil CPA 85
iUiiu^jiiiiiiiiiiiisiiiijiuüiiiiuiiiiiiininiMi
DUITSCHLAND.

Obligatie £ 100 7 1037;8 1037)8
Baden
O. 6Y2 963/4 96i/2
95% 95%
Beieren (R II) 6'A 101%
7
101%
Brcmen 1925

461 3 NgombeziClt.Mij. A 102%;
6C21 NgredjoCult.Mij. A 624&i5
146
43%[PasirMalangKinaM.
i

f,24
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'T KASTEEL VAN
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AEMSTEL

EERSTE BLAD

DE TIJD. Dinsdag 16 Juli 1929

Advertentiën.

y»M«atm«JMKlßlia««B«<C]ll.liEi^ Ji|Biili»iii:3.r:.;-.

Gerouwd:

{Laatste

Jhr. P. J. BOSCH VAN
DRAKESTEIN

en
M. SORELA V DEL CORRAL.
Brussel, 16-7-79.
«4910

MaMMBBW«a«W»g»«I»CTaiMB»II«IiIMM■■milll» ■«■■■llHllfl

nnmimmmim

Week!

4
lIIIIIIIIIWIHHHHII

-UITVERKOOP-,

i

ZOMERTIJD =:
INH AAKTIJD!

Getrouwd :

JAN J. HONEKAMP

I^muasm

Opruiming |
| Spotgoedkoope Aanbiedingen |
| in restanten van series: |
Costumes - Regenjassen
Demisaisons

1111 m uumiijj

«■Jp»

langdurige

ongesteldheid

onverwachts, na voorzien te zijn van de H.H.
Sacramenten der Stervennog

den,

onze innig geliefde
Moeder-,
Behuwden

Op de nieuwste gemaakte goederen

BIESSOT,
Wed. van den Heer

CORNELIS DIEBEN,

jaar.

Uit aller naam:

F. DIEBEN.

Executeur testamentair:
JAC. CREYGHTON.
Leiden, 14 Juli 1929.
lste Binnenvestgracht 14A.
Eenige en algemeene
4907
kennisgeving.

ara—b—b—ai
Wijnöanöeï M.J.Rsozekrans v/b &. -de Vos -sea..Haarlem

Voor spoedige-indiensttreding wordt
gevraagd, in eenvoudig buruer^ezin
met 5 kinderen, (waaivan 4 schoolgaand) een llinke R.K. Dienstbode als

HULP IN DE
HUISHOUDING
per

I^m^r

.

1*

"v

■iiii..»«.'j.i»j«ji.iiiiiih,Ml ii li liii lii du mi i «mmiii iii in

i

■«taBBHHHHMMIBt^HmtaM

TRICOT
HEMDEN
tn.lmtxchoudsTs

R.K. 2e Meisje.

jmmt2tTnmmmvL*A*Êv^mamti*mtmm

TRICOT
HEMDEN
prima

WASCH

AAN HUIS IS
niet hygiënisch en dus

ONGEZOND 1

Laat .DE PELIKAAN" ta
GOUDA de wasch voor U behandelen, zij doet 't al meer
dan

PANTALON
COMBINATION
Hl d'ffcoese

CHEMISE
ENVELOPPE
m.!intsclioucler'=

145

175

DIRECTOIRE

van

DIRECTOIRE
Pnma kwalltei

,

Chatmeuse

nm

kwaliteit
'"«o'

tioneele prijs

,ncot

..

.*
kleuren,

excep

gestreepte

schoone couranten aangeè f 6.— per 100 Kilo.
Bureau Dagblad de Tijd, N 2.
Voorburgwal 69<-73,Amsterdam.
boden

HE^^ijl-'-j'fi^jjßJi.^

f

OPENLUCHT-THEATER FRANKENDAAL

*>

te bereiken met lijnen 9enll en autobussen lijn Aen K (Lefdscheboschje)

MIDDENWEG tegenover het AJAX-TERREIN

voor onze geabonneerden van Dr. Jozef Cretz' meesterwerk

{■)
(I)

fIK
M

1/
)

>
l

/
)

)(
/

ZONDAG 21 JULI a.s. 3 UUR

jf TWEEDE OPVOERING

W

KAÏN

DE GEVLOEKTE
en
haat

ADAM

DE DUIVEL
ACLIMA
LEBUDA

EVA
ENGEL DES
ENGEL DES

Muzikaal

feilen

.....""

In 3 bedrijven en 1 proloog

JOHAN CARPENTIER ALTING

JULIUS BRONGERS
DR. WILLEM v. d. HOOG
JOHAN DE BROER
RIENK BROUWER
MEVR. MINNY VAN OLLEFEN
TRUUS POST
t
LENA KLEY
VREDES
GRETA DE ROLDE
J. ALTING
VLOEKS
REGIE: Dr. WILLEM V. D. HOOG
gedeelte en groot dameskoor onder leiding van
Mevrouw BERTHA JONKERS

Voorverkoop van plaatsbewijzen vanaf Woensdag 17 Juli aan onze bureaux
Prijzen der plaatsen (alles zitplaatsen) f 1.-, f 0.60 en
van 10-5 uur.
f 0.40. Belasting inbegrepen.

—

-

INMAAKFLESSCHEN

.-

met houder,

«|*fogs]§

OU d model
met deksel en gummiring
0.32 1 % Liter
0.29 1 Liter

#%^c
J& JB
éaWB $g

—

—

GERZON

WBËëII
rL^??|3 IJg|

1

>S~es^

IL
i
-j^nJl
6U^

j

!

, (

rider No. 4911, Bureau „De Tijd".

'

IJSKASTEN
MERK „BING"

I IS'-SmP
.. .

I

.

...

-

<©<2Ï

SNIJBOONMOLENS
het beste fabrikaat -■ «45
2 gaats 1.95
1 gaats E"""

-

-

VLIEGENKAPPEN
mffibc
blauw gaas,kleinste maat H&%kf
IDEM
aluminium «#%35
3-25 275

—

VLIEGENKLAPPERS

-

TT

J

-

. .

SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE ORDERS
WORDEN MET SPOED UITGEVOERD.

AMSTERDAM

«."«■BMM-MllittHiilMTW'af.M

ZIEKENHUIS VAN DEiM I R.K. KERK H. FRANCISCUS
H. JOANNES DE DEO!
VAN ASSISIË.
te 'sGRAVENHAGE.
Adm. deRuyterweg, Amsterdam.

|:i

.

procureur

.

UITGELOOT:

van de 5 pCt. Schoolleening Ao. 1927:

1 obligatie ad f 1000 No. 5,

betaalbaar van 1 Nov. a.s. ten kantore van de Heeren H. J. VftN
OGTROP & ZOON, Amsterdam.

Nederlandsefie
Spoorwegen

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen te Utrecht.
N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij te Utrecht.

Openbare Verkoeplng.
Mr. TH. SNELLEN, Notaris ie
Utrecht of diens plaatsvervanger
zal op Dinsdag 30 Juli a.s. en
zoo noodig volgende dagen, telkens
des vooimiddags 10 uur in het
Noiarishuis, Achter St Pieter te
Uirecht, tegen contante betaling,
publiek verkoopen, de volgens het
Algemeen Reglement Vervoer voor
den verkoop in aanmerking komende
gevonden goederen, waaronder:
boeken, kleedinos'ukken.
kijkers, fototoestellen, parapluies, wandelstokken, tasschen, enz. benevens diverse
gouden en zilveren en met
goud en zilver gemonteerde
voorwerpen.
De goederen zijn te bezichtigen
in bovengenoemd Notatishuis op
Maandag 29 Juli 1929 van 10
uur v.m. tot 4 uur n r%
4901

Ziekenhuis eu Pension.

Bloeders van St, Joamies
Nadere ml.

te Haarlem.

lalleün]
1MORGEN f]
CREPE DE CHINE

i

*

)

\

\

boven met

valencienne
kantin
div. kleuren

j
I

Onderjurk
van prima
katoen,
onder en

}
)

\ )

j(

|

( }

VERKOOP

SHAWLS

f
>

98 c
***^m

Kinder-

Schortje

pyana

van

gestreepte
zephir, in

prima
zephir,

div. kleuren
2-16 j. 2 jaar
SQ C

diverse
kleuren
de
maten 40-45

ioct*s^*
per maat

c
79
■

'"

m*

Kinder
Onderjurk

Chemlse
Enveloppe

ïïjne zijden
tricot, in
div kleuren
maat 45

van prima

.—

5üC
»*.»«"*
per 5
cM.

katoen,
met fraaie

valencienne
kant bewerkt div.kl.

98c
mw^ar

POST- EN TELEFONISCHE ORDERS
WORDEN MET SPOED UITGEVOERD

"Bk BVBNK9RI*
AMSTERDAM

Afkomstig van Fransche
collecties. Langwerpige
en vierkante modellen,
prima kwaliteit, nieuwste dessins. rs «_^
Waarde tot

9<ïO

«"

de Den
(557 J

geeft Broeder-Overste

j 'J
'

1

«piyENKORf

EXCEPTIONEELE

)
)
\

—

VLIEGENKASTEN
«W 25
groot model
11.00 #

i
|

C

ÏSSTra?!-.:85'

UITGELOOT zijn de volgende
Obligaties van de 6 pCt. Leening van
ÜÏEM STED E'S WOKHNNIGBUREAU CORNS. L. KWAK 1924, in tegenwoordigheid van den
Wie zich vestigen wil te Heemstede of omstreken (lage be- Trustee der Geldleening, den Heer
W C. J. J. Baron VAN VOORST
lasting) vrage onzen geïllustreerden wonlnggids.
TOT VOORST :
H«£EMSTEE9SCHE DREEF 276, HEEMSTE9E.
Serie A: Nos. 19, 35, 37, 40, 55,
64, 68, 71, 78, 88, 90, 91, IC4, 126,
135, 165, 168. 179, elk met 1 1000.-192, 193, 195, 200, 210, 216, 233,
250, 262, elk met de letters D en E,
elk stuk met I 500.—
272, 298, elk met de letters F tot en
met P, elk stuk f 100.—
Serie B. Nos 313, 315, 319, 349,
351, 357, 362, 379, 386, 393, 398,
403,423,432, 437, 441, elk met f 1000,
492, 511, 517, 535, 537, 557, 565,
elk met de letters D en E, elk stuk
met f 500.-578, 582, 590, 594, 595, 598, elk
met de letters F tot en met P, elk
Stuk met f 100.—
Serie C: Nos. 605, 606, 611, 612,
617, 620, 633, 643, 673, 681, 694,
696, 697, 698, 736, 744, 746, 752,
756, 761, elk met t 10Ü0.—
786, 797, 802, 820, 832, 837, 845,
858, elk met de letters D en E, elk
stuk met f 500.—
892, met de letters F tot en met P,
elk stuk met t 100.—
De losbare stukken en coupons zijn
GARNITUUR
beiaalbaar van 1 September af bij de
GARNITUUR
Nederlandsche Landbouwbank
van fijne katoen met fraai
,
van prima katoen met fraaie
handborduurwerk
!|.
te
Amsterdam en hare BijkanValencienne kant bewerkt
„
!S«,: Ji 1
n Bo
bij de Heeren Lentjss &
toren;
Hemd
Di*B
\
\<
in diverse kleuren
,
,-,
Vl Ti- i
noo
W.98
Drossaerts
te 's He-tooen sösch;
Panlalon
Wiïi
1.45
en
Hemd
1.95
de
s Gravenhaagsche
bij
f'
Nachthemd
\
1.45
Credietvereenlging en DepositoPantalon
1.95
Onderjurk
49j9
kas te s Gravenhage.
Bij vonnis der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam, Eerste
Kamer dd. 20 Maait 1929 is Jacobus
Johannes Honig, wonende te Nieuwendam, op eigen verzoek onder
curatele gesteld.
Mr. J. van Woudenberg Hamstra
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FLESSCHENBORSTEL
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2.95

Wrap^Round Corset, voor slanke en
Model G 315
middelmatige figuren. Rosé zijden broche.
-^
Elastieken zijpanden, uit een stuk geweven,
_} <C
4 jarretels, maten 70—86
**J aabatZr

Brieven

PAKPAPIER

Spel van teer* liefde

STERILISEERKETEL
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4 jarretels,
alle maten

voor een R. K. MAANDBLAD op

55*1185 il 1H l

Voor

Prijs inclusief deksel en extra sterke gummiring.
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fijne tricot

DIRECTOIRE
non i aader'
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Vraagt eens om onz« prijscourant No. 46.
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PANTÖLONS

DIRECTOIRE
van Bemberg
Zijde,
diverse
,

van prima

100 JAAR!
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voor de advertentie-rubriek

Hulp van een weikstcr aanwezig
Ook gezusteis komen in aanmerking.
Loon nader overeen te komen.
Onder No. 4834 bur. v. d. blad.
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breed,
2 Liter

1 BUREAU OF REIZIGER 1

TRICOTAGES

goed kunnende koken en netjes
werken, en een

ABEL

Model G 321
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R. K. Keuken-Meisje,
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RECLAME IJS- -fa^SO
KASTEN
.éWS

[uitverkoop]

Amsterdam een
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NIEUWENOUK 184 Tegenoverdeßeurspassage 1
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Gevraagd voor 1 September te

DE PROLOOG.
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W^M^m /Lang modelCorse*
W'^\4tyü//
let, van so'iderosé
w'W^
TNi
broche. Breede
S'fe^ Jy-W
binnengordel.
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§|\6i'' '&JS 23centimeterhoog.
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Mevr. VAN DUK, Huizerweg 5,
Bussurn.

M

Model G 319
Ons voordeeligste
en tevens pr. uifc
gevoerde Corselet,
solide rosé broche.
Practisch versterkt
maaggedeelte.
4jarret., alle maten
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6 veeren, thermometer en receptenboek (iets

2.95

GEOPEND TOT 6 UUR - ZATERDAGS TOT 10 UUR.

Loon f 30.—
maand, wasch vrij.
Brieven of persoonlijke aanbiedingen:

f
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in den ouderdom van 71
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smal model

I 10% KORTING I

MARIA CATHARINA

IDE

van kristalhelder glas, met breed geslepen sluitrand
'/,
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Grootmoeder, Zuster, Behuwd Zuster en Tante

L

„NIMBUS" INMAAKGLAZEN

Sportkleeding
Jongenscostumes - Regenjassen
en waschbare Kinderkleeding

overleed na een

Heden

>^<CORSETTEN

1

en
MIA DESSERS.
Amsterdam, 16 Juli 1929.
P. C. Hooftstraat 62.
De Meer en Mevrouw HONEKAMP—DESSERS betuigen, mede
namens wederzijdsche familie, hun
h.n-iuüjken dank voor de vele blijken van belangstelling bü hun
Hudelijk ondervonden.
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DE TIJD. Dinsdag 16 Wi 1*33»

TWEEDE BLAD
t

Uit de Pers.
VORMING VAN EEN RECHTSCH
KABINET.
„De eerste stap.”
„De Standaard" (anti-rev.). schrijft:

meeniiigsversehil hebben moeien openbaren, dan thans het geval was.
Moeilijker wordt liet op het terrein der K oloni a I e politie !v Hier, staan de Roomschen en Ciiristelijk-His(orisch.«.'n. in «groote
meerderheid, achter hel. voorzichtig en vooruitziend Regecrmgsbclejd van Mini-sier en Gonvenieur-ücriera.'i. Jlct jongste geschrift en de
parlementaire redevoeringen van den lieer Colijn duiden echter op afwijkende meening iv
het A.-R. kamp.
Bezwaarlijker nog wordt het op sociaal
terrein. De tegenstelling: „behoudend en
vooruitstrevend" biedt hier niet de groole
moeilijkheid. Althans, zoowel in de RoomschKatholieke Staatspartij als in de ChristelijkHistorische Unie, maakte de uitbouw tot
C h r i s t e 1 ij k e V o 1k s p a r t ij onmiskenbaar
vordering. Dé inoeilijkheid'ligt hier in de toenemende overtuiging, aan Christelijk-Historische zijde, dat er gevaar dreigt voor onze nationale volkskracht, indien de gedachte der
— d.i. der splitsing naar ker-

!meer

.

van oordeel, dat de nu verstrekte
opdracht moet worden toegejuicht. Men kan
nu wel zeggen, hetgeen in sommige persorganen metterdaad geschiedde, dat zulk een opdracht niet reëel geacht moest worden, omdat
de C.-H. candidaten tijdens de verkiezingscampagne
hebben nagelaten dit perspectief
voor hunne kiezers bloot te leggen, maar dit
argument is toch vafi geringe beteekenis. Ze
hebben ook het omgekeerde niet nadrukkelijk
gezegd en zich dus een groote mate van vrijheid voorbehouden. Bovendien zijn we van
oordeel, dat het eindresultaat der verkiezingen niet veel anders geweest zou zijn, indien
de C.-H. zich duidelijker uitgesproken hadden. kelijke en godsdienstige on-derscheiding
Wellicht zouden wij dan enkele duizenden werd doorgevoerd
in die mate, als dit door
stemmen meer hebben gehad ert de C.-H- een Roomsehen en Antirevoiutionnaire-n wordt begelijk aantal minder, 't Zou zelfs zeer de vraag pleit.
zijn. of het aantal zetels er wijziging door zou
Het afstemmen van de subsidie voor een afhebben ondergaan.
zonderlijke
Roomsche Handelshoogeschool te
slechts
wij
Maar ten slotte kunnen
dit alles
Tilburg, naast of tegenover de Voor-allen toeals biizauk zien.
gankelijke school te Rotterdam, was geen toeDe hoofdvraag is en blijft, of men, ter bevalligheid. Het was resultaat van wèl-overwoconstitutioneel-parlementair
houdenis van ons
gen principieel bezwaar.
leven, op een noïniaal parlementair Kabinet
Hier liggen hindernissen op den weg van den
wil aansturen, ja dan neen!
1).
vraag
Kabine...'.irmateur
beantwoording
dier
is
Voor ons
de
Toch
uitdrukking
-doet
de
„steunende op de
beslist
.ia
niet moeilijk. Wij laten een zeer
Rechterzijde" ons volk niet vreemd aan.
,
hooren.
Geleerden 'mogen er om lachen, machtigen
Een-extra-parlementair Kabinet is gedoemd
mogen er minachtend-de'schouders over ophagelieft te
regeeren
regeeren
als
men
dat
te
—
noemen
met lossen teugel. Feitelijk za liet len, de rechtsche groepen zelf mogen hare ongrond laten
volkomenheid en zwakheid erkennen
toch
den regeeringsteugel los over den
kan zich leeft in ons volk het besef, dat er voor het
en
sleepen. Het is alleen bestaanbaar
ook alleen maar staande houden als gevolg volksleven groote .waarde ligt in de gehoorvan de onmacht om iets anders m net leven zaamheid aan Gods geboden. Het gelooi, dat
te roepen. Aan die parlementaire onmacht kan aau de beoefening dezer gehoorzaamheid zekracht ontleenen, gen verbonden is voor het vftlkslevwi, leeft
het een zekere mate van gebruik
te maken. (zij het in onderscheiden ontwikks-i'mz) bij de
als het van de situatie weet
normalen
volksvan
een
drie politieke partijen der -R^jcfotcrzijd*
Maar dan ten koste
Er ligt een sterke drang tot oplossing der
invloed.
,
,
parlementair
aan
een
problemen,
wij
sreven
zoowel voor hot persoonlijk leven
Daarom
als voor het volksleven, in allerlei belangen
Kabinet de 'voorkeur boven andere oplossinen eischen, die het leven zelf opwerpt. Maar
gen.
,
is waar twee
sterker dan al deze behingen en eischen is de
Nu zijn er theoretisch welpractiseh
gelookracht der gehoorzaamheid aan normen en geoplossingen denkbaar, maar
boden, gesteld door hooger Macht dan menven we, dat er maar één is: een Kabinet steuschelijke wijsheid.
nende óp de Rechterzijde.
Tegenover de vele stemmen, die luide verDaarom is het juist gezien, dat deze oploskondigen, dat het Christendom zijne waarde,
sing beproefd wordt.
Wat intusschen allerminst zeggen wil, dat als grondslag voor het verrichten van daden,
of onde proefneming slagen zal. Want, het zou tot verloor, schijnt liet bijna overmoedig
niets dienen om het te verbergen, er zullen noozel in deze waarde te blijven gelooven.
bijzonder groote moeilijkheden te overwinnen
En toch, zal dit geloof de voorwaarde zijn
zijn.
voor de eenig-mogelijke parlementaire oplosÓp één er van willen we hier wijzen. Het is
sing vau de thans bestaande Kabinetscrisis.
het financieele vraagstuk.
Het budgetaire perspectief is niet gunstig.
Geen moeilijkheden met de
Minister De Geer koesterde de hoop, dat de
koloniale politiek?
door hem voorgestelde en inmiddels aangeno(anti-rev.)
„Rotterdammer" schrijft:
De
men maatregelen van verschillenden aard
gedekt zouden kunnen worden uit de normale
Zij ligt dunkt ons, geheel in de lijn van de
toeneming der middelen.
stembus, deze opdracht van H. M. de KoWij achten dit uitgesloten. Veeleer meenen
ningin aan mr. Ruys «de Beerenbrouck, een
was, dat men in 1931 voor een tekort zal koKabinet samen te stellen, steunend op de
men te staan, ook al wordt geen enkele nieurechterzijde.
we maatregel, die geld moet kosten, voorgeEn, het spreekt evenzeer van zelf, dat' wi]
steld. Komen er echter enkele van zulke nieuniets
liever willen zien. dan dat do heer Ruys
we maatregelen bij, dan wordt dat tekort aanslaagt in deze or>dracht, welke hij verzocht
zienlijk, en zit men weer midden' in moeilijkheeft In beraad te mogen houden.
Want
heden van de minst aangename soort.
Niet alleen om deze opdracht, maar ook
men vergete niet, dat hier en daar groote verden persoon verheugen wij ons. Het zou
om
wachtingen gewekt zijn.
mogelijk kunnen zijn, zich een krachtiger perHet zal dus een eerste eisch zijn, dat men soon te denken dan de beer Ruys
ofschoon
op dit punt beide oogen open houdt en alleen kracht ook nog lang niet alles is in het leven
op scherp aceoord in zee gaat.
maar een meer eerlijken, onbaatzuchtigen,
Er zijn meer punten, die zorgvuldige beuitsluitend In den goeden zin dan,
tactischen,
spreking zullen eischen, maar die behoeven Nederlander vindt men' niet gemakkelijk.
we hier niet nader aan te duiden. Alleen moDaarbij, neen 1918 vergeten wij niet zoo vlug,
gen we nog wel eens zeggen, dat geen enkel
in staat in moeilijke oogenblikken, het gezag
Kabinet op onzen steun zou kunnen rekenen,
hoog te houden...
dat niet met beslistheid positie zou kiezen "in
De taak, waarvoor de heer Ruys zich thans
grondzake de handhaving van de Christelijke
geplaatst, kan zeker niet licht worden
ziet
slagen van ons volksleven. De ontkerstening
genoemd. Om een parlementair kabinet roeminst ook
van ons volk, die zich niet in hetvolksmassa,
pen de moesten, maar mocht het er een woropenbaart in de ontzedelijking der
den, steunend op de reohterzijde, zoo is de
Overheid,
liefde bij menigeen weg.
roept om een krachtig optreden der
op dit punt geen
De „N. Rott. Crt." haalt er al weer de poen een Ministerie, dat onszou van
Antirevovoldoening zou schenken,
litieke eerlijkheid bij te pas. 't Is toch zoo
der lilutionairen geen steun ontvangen.bij" Jhr. Ruys doodjammer, dat bij het ineenzakken
berale partij; haar voorheen overmatige inNu zijn we omtrent dit laatste
vloed op 'slands zaken niet geërfd is kunvrij gerust. Vooral als hij voor de betrokken
Departementen goede medewerkers weet te nen worden door één of twee liberale bladen.
Maar dat laat het staatkundig stelsel in ons
in
het
bleek
beheer
Maar in het financieel
land nu eenmaal niet toe. De zeven-cn-eenliggen tn
half procent der kiezers,.welke liberaal stemverleden zijn sterkste zijde niet te
men, hadden dan toch nog weer alles te comdaarom z-al het gewenscht zijn ditmaal hierVin,
m andeeren.
aan bijzondere aandacht te schenken. aanAntirevolutionairen, hehben zeker geen
Iv dit verband moet ook even gewezen op
leiding om er naar te verlangen, dat we nog
het roepen om sterke, krachtige mannen. Op
eens een tweede maal betrokken zouden worzichzelf is" dit goed en wij verlangen er ook
financieelen toeden bij de reddering van den liep.
zeer naar, echter niet om aan den top der
stand, als het weer eens mis
natie één of twee te plaatsen. Al dat roepen
overigens kunnen wij slechts den wensch
om
sterke mannen buiten de politiek" is afMajesteit
Hare
straks
aan
jhr.
Ruys
komstig
dat
uit liberale kringen. En dan zijn het
uiten
dat het gevraagde beraad vanzelf weer vrijzinnigen, nooit anderen. Zoo
kunnen berichten,
dat hu kwam dit kleine groepje toch weer aan zijn
hem tot de overtuiging heeit gebracht, ook
te
opdracht
verstrekte
trek. Mr. Westerman zong deze week in de
in staat is de
„Haagsche Post" weer dit liedje.
aanvaarden.
De eenigste methode is thans de drie groote
rechterpartijen
flink tegen elkaar op te stoRechterzijde.”
een
„Er bestaat
ken. Wie weet, of dit allerlaatste middel nog
niet zal helpen. Wie niet sterk is moet slim
schrijft:
Gelukkig: dat mr. Ruys, en wie even(christ.-hist.)
zijn.
„De Nederlander"
tueel
voor advies in aanmerking komen, deKamer,
van de Tweede
Aan den voorzitter
ze
wonderwel zullen doorzien.
tactiek
is opdracht verIhr Ruvs de Beerenbrouck, van
Er zal. wij schreven dit direct na den uitKabinet,
een
leend tot het samenstellen
slag der stembus, veel zclfoverwinning gesteunende op de Rechterzijde.
de leiders der drie paropdracht door de vraagd worden van
mag toch verwacht worden
tijen.
De vorm. waarin deze
Maar
dat
werd gegeven, bewijst dat Hare Maer een in 'slands belang!
jesteit uitgaat van de gedachte dat
Of het woord coalitie al dan niet zal wormoRechterzijde bestaat. Misschien
gebruikt, doet er niet toe. Maar een goedden
werpen
te
program, waarop
verzekerd
aen wij hier trachten even eenderblik
omschreven
adviezen aan is, zal noodig zijn. November steun
binnen het afgesloten terrein
1925
heeft ook
onwaarHare Majesteit; dan lijkt het ons met de
geleerd.
wat
naam
schijnlijk, dat ook in deze adviezen
Geheel onduidelijk sprak de stembus -in
Rechterzijde is gebruikt.
opzicht toch zeker niet.
tweeërlei
Eigenlijk
Fr bestaat dus een Rechterzijde.
eerste plaats, dat de meerderheid
In
de
veet gansch Nederland dit. De groote hbenue van het Nederlandsche volk wenscht vastvan de rechterPers spreekt schier eiken dag op
gehouden te zien. aan de Christelijke beginhaar te hakzijde zij het in hoofdzaak, om
selen in het volksleven. En in de tweede plaats
op
ken en te smalen. Echter, niemand smaalt
om nu een woord te gebruiken uit de eerste
een doode buurvrouw.
periode van mr. Ruys, zal moeten worden
gelet op de teekenen der tijden, e«n wil toch
niemand reactie?
Rn verder:
slands welvaart, drinBevordering van
naonze
verdediging
van
paraatheid,
tot
tn
sterk groeiende bevolnoodig
om
onze
gend
tionale zelfstandigheid en tot handhaving van king een bestaan te kunnen geven, dient gepaard te gaan met het hebben van een open
gezonde sociaal-economische politiek, waren
Tegenoog voor de sociale behoeften van de volksRechterzijde
één.
groepen
der
de drie
Christeüjk-sociaal in dien zin,- dat het,
over de oppervlakkige beschouwingen in de massa
geheel' aldns wordt gesterkt.
"
partijen zullen, hopen
Liberale Pers. naar aanleiding van de ver-u de drie rechtsche
jhr.
aan
voor
zich deze conclusie
opdracht
wij'
leende
tot Kabinetsformatie
uit de stembus
Ruvs de Beerenbrouck. moge dit even worden
aakt hebben. Ook de christelijk-historial is men
schen ei) de anti-revolutionairen,
vastgesteld.
kippen bij om
er
als
de
zijde
linksche
van
Bij het vormen van een Kabinet, steunend op
er zijn ook andere
hen ia hen vooral, thans
bepaalde groepen, kan echter niet worden volvoor
tjitie'n - als conservatiefinzicht, te stellen.
staan met éénheid in het 'b e s trijd e n;
hetwelk hier
O]
-ei verschillend
er moet ook eenheid blijken in opbouw en
ten opzichte van de
gevonden
werdt
daar
en
voortbouw, na wèlgelukte afwending 'fan
volgen politiek, de
ir Ncdcrlundsch-lndië te
het gevaar. Hier staat de aangewezen Kabikabinet
uit de rechtervan
een
samenstelling
netsiormateur voor zeer moeilijke vragen. Wij
is te zot, om te
maken,
zou
onmogelijk
ziide
willen niet gaan snuffelen in de uitvoerige verWij althans nemen dit niet
kiczingsmaniiesten der drie Rechtsche groepen. kunnen gelooven.
voormannen. Om voor
rechtsche
de
van
van overeenstemming, maar er aan
goede politiek is allereerst
Er zijn punten punten
tot
Indië te komen samenwerking noodig.
vau verschil.
gijn zeker ook
Daarna
in Nederland
Als wij de terreinen overzien, op welke, in
gezocht naar overeenstemming omtrent
kan
waarschijnlijk
jaren,
vier
de
mees:
de komende
belangrijke beslissingen zullen vallen, dan blijkt
on twee terreinen van groot meningsverschil.
1) Het doet eenigszins vreemd aan, dat de
'Op het terrein der buitenlandsche
uitbreiding der subsidiën aan bijzondere
„Ned."
po 1 it i ek. 'speciaal ten aanzien der verhouhoogescholen
(een stuk o tr d e r w ij s-politiek)
ding tot België, vreezen wij niet voor
moeilijkheden van socialen
onder
de
noemt
genstellins
rtoe zou zich. omvoorstelling
lijkt ons minder juist.
aard.
Deze
toon
Van
iqngste
her
'Rei
trent inhoud en
„De
Tijd".
Red.
rinxs-memorandum aan België, in Nederland
Wij zijn

iverbizondering
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Indie. Van oplegging, noch van de eene, noch
ie andere zijde, kan sprake zijn.
Wij laten mr. Ruy.s thans rustig werken,
wensehen vc
siraks blijken, dat Gods zeg;
-«beid. heeft gerust

EERSTE KAMERVERKIEZINGEN.
Nog steeds: Noord-Holland.
Verschillende bladen blijven beschouwingen van verontrusting publiceeren van
liet gebeurde 'm de katholieke Statenfractie van Holland. In „De Volkskrant" publiceert een der onderteekenaren van de
lijst-Serrarens, de heer li. A. Vulink, een
relaas van het gebeurde, waaruit blijkt,
dat de heer de Bruyn oorspronkelijk nummer twee op de voordracht heeft gestaan.
De schrijver besluit, wijzend op de onvolledigheid der pubÜcaties-Verschnre:

Desondanks werd opnieuw om een vergadering verzocht onder mededeelbar «dat een
nieuwe weigering een na nog -mogelijke redelijke oplossing onmogelijk makte. Intusschen.
niets mocht baten, i
Het bureau der fractie ging er niet op in,
stelde zach in verbinding- met Friesland en
bood o.a. den heer Brouwer een candidataitr
aan, waarvoor deze -wijselijk en mi, zeer terecht bedankte;
Maar ik mag toch wel in gemoede vragen,
wie zoon houding durft goed te praten.
Mijn weigering op do lest te stemmen was
geen voldoende aanleiding -ie situatie opnieuw
te bezien. Fiat, ik kan er inkomen.
Maar dat men bovendien negeerde:
het feit dat een officieel in de fractie-vergadering gegeven opdracht niet uitgevoerd
kon wórden;
het feit dat twee Statenleden. die aan hert
meerderheidsbesluit meewerkten, dringend en
bij herhaling bespreking verzochten;

het feit, dat het bestuur van den Rijkskies^
kring Amsterdam eenstemmig op herziening
der beslissing aandrong:
het feit dat uit tal van plaatsen van MoopriHolland bij het bureau der fractie protesten
inkwamen;

het feit. dat Vrijdag 5 Juli aan alle Statenleden per expres-brief werd meegedeeld, dat
naast de officieele een andere lijst zon worden
ingediend, ais er niets Werd ge-wi|zi.gd;
dat wijst toch wel op een eigenaardige manier om de katholieke -éaak te dienen.

„De Morgen" schri|ft aldus over de pn-

blicaties-Verschure:
Ophelderend kan

deze

mededeeling niet bestaat zoo ongeveer niet in wat we oog aiet wisten. Maar
de eijgeuii.ike motieven v-oor het naar voren
schuiven van alweer een werkgever als Eerste-KamerHd blijven geheel ia 't duister. En
paald genoemd

worden. Er

dat is nu juist wat we zoo graag wilden weten. Er ziit zóó iets totaal onbegrijpelijks in
voor den buitenstaander, tenzij men geloof
zou schenken aan het gerucht, daaromtrent
door „De Tijd" verspreid.
"
't Werkt totaal verkeerd, als de heeren
Statenleden in hooghartige afzondering de
ware motieven verborgen blijven liouden.
Licht, ruimte, openhartigheid, óók in de «politiek! Daarmede komen we het verst.
Nu we toch over deze zaak schrijven, willen we nog even wat zoutTeggen op het volgende slakje. ,JDe Tijd" een korte opmerking,
die wij dezer dagen over het geval maakten.
citeerend noemt ..De Morgen": e-en aan Mt.
Bomans" niet onsympathiek blad.
Nu wensehen wij als grw"v e Christenen natuurlijk al onze evennaasten lief te 'hebben,
maar dat het publiek 'optreden van Mr. Bomans door ons «teeds sympathiek is begroet
en bejegend, kan toch met den besten wil ter
wereld niet getuigd Worden. W-e hebben 't
nogal eens met hem aan den stok gehad in
ons nog niet al te lange bestaan, 't Is namelijk
onze gewoonte goed onderscheid te maken
tusschen democraten en ..democraten"

BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
Het

is in deze heerlijke warme zomerdagen een verkwikking, wanneer men eens
niet behoeft te spreken
of, al behoeft
men het eigenlijk wel, het toch niet doet
over
'n gespannen toestand", „dreigende verwikkelingen", dito conflicten
enz. Vandaar dat we, de aanstaande politieke schadevergoedingsconferentie met
.haar vele 'n oplossing verwachtende
quaesties ditmaal onaangeroerd latende,
met welgevallen denken aa.l hëtgeeö dezer dagen in het Britsche Lagerhuis gezegd werd door het parlementslid Nell:
„De troonrede", aldus de afgevaardigde,
„stelt tot onze. groote bevrediging het
spoedige vertrek der ËQgels*Srie troepen
uit het Rijnland in -uitzicht en daarmede

—

—

het 'teruggeven* "van een dierbaar, stuk
dat met al dt romantiek
en den sjans der Duitsche- geschiedenis
zoo iiugg ve-ibo/iden. is
aan een volk,
waarmede ' wij langer dan tienjaar in
vrede leven. Wanneer dit. ideaal is'verwerkelijkt, zal de voldoening erover in
Engeland bijna eveil groot zijn als in
Duitschland zelf." De-Duitsche bladen hebben deze woorden' begrijpelijkerwijze afgedrukt met groote «ingenomenheid en ia
vette letters. Een heerlijk geluid te midden
van zooveel wanklanken! Trouwens al
wat, met de liquidatie van den wereldoorlog in verband staande, in het Lagerhuis
ter sprake komt, wordt behandeld op
vriendelijken toon
mat 'n parlementair
„dolce" en „cantabile"
en zelfs omtrent
de Saar-quaestie heeft Henderson- nu aan
Wedgewood verklaard, dat de Britsche regeering, hoezeer ook ervan overtuigd, dat
het vraagstuk niet behoort tot die, welke
dringend en onmiddellijk oplossing vereischen, zich niet ertegen verzetten zal indien de Duitschers de teruggave van het
Saargebied ter sprake brengen. De tegengröndgcbi-ad

—

—

—- —-

woordige verhouding tusschen Duitschland
en Engeland is dus wel een geheel andere
dan- die in de periode toen het :„Gott strafe
England!" uit den mond der Duitschers

averechtse!^ schietgebed. Wat
quaestie van het Saar-gebied betreft

klonk als
die

—geheugen

wij meenen eir, ter' opfrissching van het
onzer lezers, nog eens aan te
: mogen herinneren, dat, krachtens het Verdrag van Vefsa«illes, Duitschland van het

bestuur over het Saar-bekken afstand
heeft gedaan ten 'behoeve van den Volkenbond, als vruchtgebruiker en beheerder.
In 1935 zou dan de bevolking van dit gebied worden opgeroepen om haar keuze
te doen onder de souverehiiteit van welk
land zij wenscht te leven: onder die van
Frankrijk of dievan Duitschland. ofwel de
\ handhaving van den bestaanden toestand
lin*S was een der mid! verlangt. D:
i delen van de geallieerden, om zich tegen
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! Vacantië

KUNST EN VERMAAK.
Berekend voor

Ter verzachting en genezing van stuk-

Reloopen voeten, zadelpijn. schtijtsen en

smette» der huid, mugijebeten en zunnebramd, moet m*»i op reis voorzien zijn van

VT%& %(%%& L

Doos 30, Tube SO et.

volwassenen.

AMSTERDAM.

Tooneel en Opera.
Dagelijks;
Ceiftraal Theater: De medailles vsn een
oude vrouw, (Weyermu-as-ensemble), 8% uur.
Bioscopen.

Theater Tusehiaki; Two Lovers (volwasse-

Duitschland's eventueele- kwade trouw éen
waarborg te verschaffen. Thans
na Genève en Locarno en Kellogg-pact, na Dawes- 'en Owen Young-ptan, heeft deze
waarborg even' weinig' reden van bestaan
meer als de bezetting van Rijnland. En
vandaar dat Duitschland op de opheffing
ervan zal aandringen en Engeland zich

—

daartegen niet zal verzetten, zonder echter nu reeds bij voorbaat in deze aangelegenheid partij te kiezen. Het verdrag
van Versailles begint zachtjes aan af te
brokkelen en deze Britsche regeering zal
er blijkbaar geen traan -om laten, aj .gebiedt de voorzichtigheid haar dit door den
tand des tijds vrij snel uitgevoerd knaagproces openlijk toe te jaichen.

Geruststellend en vriendelijk klinkt ook
het bericht uit het Verre Oosten, dat de
regeering te Nanking niets liever verlangt
dan het conflict-in Noord-China met Rusland in der minne op te lossen, al kan zij
natuurlijk niet anders dan haax goedkeuring hechten aan de houding der Mandsjoereesche autoriteiten, die alles in het werk
zullen stellen om aan de kwaadaardige en
brutale propaganda der Sowjets in Mandsjoerije een einde te maken. Maar met de
methode, welke Moekden daarbij totdusverre gevolgd heeit, behoeft Nanking het
daacrorn nog niet eins te zijn. Evenmin als
sici: bfureigd te achten door het bruuske

en beie-cdigende optreden van.Rusland, dai
zelfs i>ii« bondgenoot Mongolië tegen Nanking schijnt te willen mobiliseeren. De gemoederen te Moskou zijn tamelijk opgezoowonden, doch Tsjaaig Kai Sjek as
als hij ten minste in een rapport aan het
Kwomintang beweert
gereed met zijn
program van politieke en militaire actie
eu heeft de streek ten Zuiden van Kharbin
reeds geheel van Russen laten zuiveren.

—

—

Moskou zal zich. naar liet ons voorkomt,
wel driemaal bedenken, alvorens tegenover China met geweld op te treden. Wa.it
het krijgt dan niet enkel te . maken met
Nanking, doch ook met Tokio, dat den
Rnssischen invloed in- China en Mandsjoerije liefst zooveel mogelijk wil beperkt
zieiL Zulk een gewapend optreden zon
óók al zijn «invloed niet missen op de onderhandelingen, die binnenkort zullen beginnen tusschen Engeland en Rusland over
het herstel der diplomatieke betrekkingen.
De „Times" meent dat vijandelijkheden,
door Rusland geopend tegen China, „de
slechtste propaganda der Russische regeering zouden zijn voor het herstel der
handels- en diplomatieke betrekkingen met
■Groot-Britannië". De politieke-en handelsbelangen van dit rijk eischen iB Chin-a rust
en dus een voortdurende, stabilisatie der
regeering te Nankiag.

UIT DE VATICAANSCHE STAD
Pruisen aan den Paus.
Z. H. de Paus ontving in particuliere
audiëntie Z. Exc. Diego von Bergen, gezant
van Duitschland en gevolmachtigd minister
van Pruisen bij den H. Stoel, die Z. H. in
naam der Pruisische regeering een. afschrift
kwam aanbieden van het J-4-eeuwsch handschrift van Heidelberg, bekend onder den
naam van „Heidelbergsch Liederhandschrift.Het afschrift zelf is een waar kunstwerk en
bevat prachtige miniaturen.
Met het geschenk bood Z. Excellentie tevens de gelukwenschen aan van de Pruisische
regeering ter gelegenheid van het Pauselijk

nen.)

Cinema De Munt: De Korporaal van Nspo-

leon.

Roxy Theater:
Toevlucht voor Onbehuisden.
De genadeslag (volwassenen)..
Corso: Wij moderne siuderrten.
Rembrandttheater: An der schone:; blauca

—

Donau. (volwassenen.)

Diversen.
Schiphol. K. L. M., dagelijks rondvluchten

boven Amsterdam en
Ned. üist.

omgeving.

Tentooastellingen.
Scheepvaartmuseum: 10—4 uur.

Rijksmuseum 10—4 uur. Zondags I—4 uur.
Rijksmuseum: Tentoonstelling Qude Kunst.
V.A.N.K.-tentoonstcüing
Stedelijk Museum:
toegepaste kunst (tot 28 Juli.)
Stedelijk Museuwi: Historisch-EconomiscUe
Tentoonstelling.

Veligheiüsmuseum: 10—i uur.

Museum Kol. Instituut: Geopend op werkdagen van 10—5 uur; op Zon- en feestdagen
van 12 tot 5 uur; 17 Juli des nam. 2 unr rondgang met desk. voorlichting door de aid. Handelsiruisettiu; 20 Juli des nam. 2 uur rondgang
met desk. voorlichting door de afd. Volkenkunde (onderdeel Java.)
Museurn Amstelkring (O. Z. Vooburgwal):
Geopend van Maandag tot Vrijdag van 10—«-5
uur: Op Zaterdag van lö—:l2 uur: op Zondag
van 11—4 unr.

224A.

Museum van den Arbeid, Rozengracht
dagelijks geopend van 10—4 uur.
’s-GRAVENHAGE.

Concerten.
16 Juli: Groote Kerk: orgelbespeling T. de
Zwaan, 8 uur.
16 Juli: Kurhaus: concert dir. Ignaz Neumark, solisten M. Andriessen-Bies, zang, Frans
Wiemann, pi-^io, 8 uur.
■
17 Juli: Kurhaus: solisten-concert dir. Hans

solist Edwin Fischer. piano 8% uur.
18 Juli: Kurhaus: Concert Kon. Mii. Kapel
dir. luit. Boer. ü'Aa uur.

Weisbach.

Tooneel en

Opera.

17 Juli: Kurhaus: Kindermatïnée Henri

ies, 3 uur.

lel-

Dagelijks: Scaia: Bouwmeesters revue:
Wonder boven wonder. 8 uur (volwassenen.!
Prïncesse-Schouwburg: Ich kiisse Ihre Hand
Madame (Fritz Hirsch Operette), SA uur (volwassenen).

ROTTERDAM.
Concerten.

16 Juii: Diergaarde: avondconcert:
s-cfte Harmonie-orkest.

Haag-

UTRECHT.
Tentoonstellingen.
Verkeerstentoonstelling
Jaarbeursgeboa-w.:
dagelijks van 2 tot 10 nur (13—20 Juli).
„Het Nederlandsch Spoorwegmnseum". Moreelselaan 4. Dagelijks behalve *s Maandags

van 10—15 uur.

bet oogenblik van diens arrestatie bleek jteze
dan ook in het bezit van verscheidene duizenden
francs, behalve van het gouden zakmesje
konings. Hij is een internationale diei, die in
verscheidene andere landen blijkt te heboen „gewerkt". Hij was in het bezit van een geldige:
paspoort, doch verklaart de papieren, die. ziek
in de gestolen brievenrasch van majoor- vau
Overstraeten bevonden, te hebben vernietigd.
Daaronder bevond zich ook de WentitiHts
van den majoor.

—

Brand te Brussel.
Millioenenschade.
Uit Brussel wordt d.d. 15 Juli gemeld: Hedenmiddag brak in een metaalpletterij in een zeer
dicht bevolkie voorstad van Brussel brand uit.
De vlammen sloegen in korten tijd over naar de
verschillende afdeelingen van het gebouw. Ook
de belendende perceelen werden ernstig bedreigd. De schade beloopt millioenen francs.

priesterfeest.
Z. H. gelastte Z.Exc. von Bergen Zijn dank

over te

brengen

aaa de

regeering

van

Pruisen^

Bedevaart uit Cremona.
plechtige
Z. H. ontving in
audiëntie een bedevaart uit Cremona, de tweede van dit diocees. Z. H. sprak de pelgrims toe na aiien
tot den handkus toegelaten hebben.
Het postkantoor in het Vaticaan.
Binnen eenige dagen wordt het postkantoor
in de Vaticaansche Stad geopend, vooreerst
oog voor brieven en postpakketten.
Paar men' de eerste dagen' vanverkoop der
Vaticaansche, postzegels grooten toeloop van
volk voorziet, zullen de postzegels ook verkocht worden bij verschillende ingangen der
Vaticaansche Stad.
De voorvaderen van Pius XI.
Een piofessar, conservator van het museum
van Cherasco heeit een onderzoek ingesteld
naar der. stamhouder der ïamiiie Raiti en
voorvaderen van Paus Pius XI. Volgens z«r~. conclusie stamt Z, li. de Paus at
van. de edele familie Ra.nl van Chesasco, die
rechter en podestaat van Vercelli was in de
veertiende eeuw (1889—1414).
De familie Ratti telt onder haar leden vele
geleerden en krijgslieden.
Met

volgende

Consistorie.

Op het Geheim Consistorie, waarbij, gelijk

gameid, Mgr. Schüster, Aartsbisschop van Miverheven, heeft Z- H.
de Paus liet volgend Consistorie aangekondigd
tegen December.

laan, tot Kardinaal werd

Hooge Pauselijke onderscheiding voor den
Pruisischen gezant.
Uit Rome wordt d.d. i 5 juli gemeld: (H. N.)
De Paus heeft c
. awoordiger van Pruisen bij het Vatiei
rootkruü-Van de Piusorde verleend, de
onderscheiding, welke
het Vaticaan voor diplomaten heeft.
Deze onderscheiding is verleend in verband
met het tot stand komen van het concordaat
en het feit, dat de heer von Berger 10 jaar Pruisen bij het Vaticaan vertegenwoordigt.
Toegetreden tot het Telegraafverdrag.
Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te
's Gravenhage maakt bekend, dat blijkens mededeeling van de Belgische Regeering de Stad van
het Vaticaan is toegetreden' tot het Internationaal Telegraafverdrag van St. Petersburg van
22 Juli 1870.

BELGIE.
’sKonings horloge teruggevonden.
Antwerpen
Uit
wordt d.d. 16 Juli gemeld:
Het te Mariakerke van koning Albert gestolen gouden horloge is bij een juwelier te Blankenberge teruggevonden. Deze had den dief, den
Rus ïtsjen, er 2700 francs op voorges^oten. Op

FRANKRIJK.
DE GROOTE DEBATTEN BEGONNEN.
Poincaré onverstoord aan het woord; de voorstanders van rathicatie nemen toe.
(Van onzen Parijschen correspondent.)
13 Juli 1929,
Een hittegolf is niet bepaald geschikt om de
hoofden koel te houden. En dit toch is allereers-t
noodig tijdens de ernstige debatten over de regeling der internationale schulden, die een aanvang hebben genomen.
Zoo iemand, is echter Poincaré de rechte man
om in het parlement cic meest kokende politieke
hartstochten tot bedaren te brengen. Zijn zuiver
ijouelijk betoog werkt ontnuchterend op veler
geest. Waartoe de uitvoerigheid vau zijn
dooi niet weinig bijdraagt. Hij behoort tot uie
advocateri, welke niet op vuurwerk zijn gesteld,
hun uossier o]
mi de zaken wensehen
te zien zooals zij zijn. Ongetwijfeld is het gemakkelijker in welsprekende woorden zijn ge*
dachten vaag te omhullen en door ijdele beloften
asme te ontkerc-nc-;.
cci' zeker göedkooj
Dj' laatste past vooral in de kraam van vete
poliüeke demagoge:i, die hun levenlang de kie'VM
zers zoet houden met luchtkaaw
gelegtJ.
worüeh
za!
zeliV. de eerste steen nocit
Ten slotte1 moet een dergeKike uoud.np vffl
vastberadenheid e.) «rjlijke overtuiging de bewondering wecdragï-o, ook van zijn felste tegenst-Miders. En dat is duidelijk aan den dag gr.reniet
den toen Poincari het sprefkg.
zal
DuisdJ-jJ
a.o
onderbreken,
om zijn rede te
worden hervst en thans reeds 10 uren ifi beslag heeft genomen.
Niet alleen de rechterzijde heeii ueni l
juicht, maar c<.k een g
peen ander verlangen koesteren dan zijfl a
den te bewerk
Eensgezind heelt men
aan den stoeren werker.
beidskracht slechts geëveiiaai
rmogen.
lichamelijk ui*
Het zou niet mogelijk zijn, zonder m
korten inhoud Weej- te
ling te vallen, zelfs denuitvoer,
gaven van Poincai-é's
in deze
ten. Wij
schuldregeling over te gaan. Tien ja
hebben wij beproefd een deur te
aar de Amerika
.en.
heeit van geen wijken
Men ziet het den minister-pn
I het niét ondel
trouwens i
het uitdnikkei
banken.
zwaar
anders overblijft dan tot i

-

zonder

cci

Het parlement ontvan
zonder eenige vijandigheid; gemompel
rupties dringen zich op als Poincaré de K
voor. oogen stelt wat gebeuren zai indien de
ratificatie wordt geweigerd of I:
vorm gesteld, dat Amerika er geen gene.
mcc zal nemen.
Eenige verontwaardiging maakt zich va*

DE TUD. Dinsdag W JuH 1929

TWEEDE BLAD
meerderen meester als de voorzitter van den
Ministerraad vraagt: „Wat zal de positie van
Frankrijk zijn, indien het na weigering der ratificatie en betaling, gelijk sommigen aanraden,
door Amerika voor het Hof van Arbitrage wordt
gedaagd, tegenover diel eindelooze reeks van
op ons genomen verplichtingen, gegeven handteekeningen en verhandelde obligaties? En wat
zou de credietwaardigheid zijn van Frankrijk,
indien het veroordeeld werd te betalen?"
Maar hoe noode men die harde woorden ook
slikt, toch is het merkbaar, dat de Kamer meer
en meer de noodzakelijkheid gaat inzien zich aan
zijn zijdel te scharen.
Wat een week geleden ondenkbaar scheen,
is thans bijna zekerheid. Men zal met een groote
meerderheid in de ratificatie zonder voorbehoud
berusten. Daarnaast wel is waar zal men vermoedelijk een beslissing nemen, waarbij de
Regeering wordt uitgenoodigd, door organen,
overeenkomstng het pian-Young, de regelmatige aflossingen door Duitschland, bestemd tot
betaling van Frankrljk's buiteniaiKische schulden, te controleeren.
De Regeering zal zich daartegen aiet verzetten, maar wat beteekent dit verlangen anders dan ««en d-wkje voor het Woeden, een
manier om -ach fcet tenig-rre leken te vergemakkelijken.
\'e-t\ kan er nog gebeuren eer het historische
woord is gevallen, maai ons bij uitzondering
aa«i SKM voorspelling wagend, de kans is grooter ir. het aantal voorstanders van de ratificatie
toenew**% dan het tegendeel. De socialisten
neflven een speciale houding aan, die op het
eerste gezicht waardeering verdient, maar
prak-'asch mèüS meer dan een „beau geste" is.
Zij wensehen hun stem Biet te geven aan de
ratificatie, tenzij deze een deel zal uitmaken
van een volkomen stelsel van oorlogslikwidatie,
dat noodzakelijk de ontruiming van het Rijngebied zal moeten omvatten en de aanvaarding
van het pian-Young. Ongetwijfeld, die Hkwidaöe is gewenscht, niet alleen in het oog der
socialisten, maar de schuldenaar Frankrijk is
evengoed verplicht zijn' schulden te betalen aan
Amerika als bet Rijngebied niet wordt ontruimd
of het pian-Young op een langere baan geschoven. Als pressiemiddel behoudt echter deze
eisch van socialistische zijde waarde en tevens
zal daardoor den minister van Buitenlandsche
Zaken gelegenheid worden gegeven zijn meening te doen kennen.
\
Er is reden, aan te nemen, dat Briand op drt
punt van Rijnontruiming de linkerzijde gerust
zal stellen en dus het stemmenaantal voor de
ratificatie zal doen toenemen.
Tenzij juist zijn verklaringen <te rechterzijde
mishagen, het schuldenvraagstuk afvoeren voor
het nationale terrein, waarop Poincaré het heeft
gehouden en terugleiden naar politiek gebied,
met voetangels en klemmen bezaaid.
Briand is sdert korten tijd de man van de
„Vereenigde Staten van Europa"... De meerderheid in het parlement-Poincaré getrouw, is
niet bijster op dat vervolg van Volkenbond,
Locarno en Thoirv gesteld.
Terecht of ten onrechte. Er zal nog gelegenheid genoeg zijn aan dit pas aan het rollen
gebrachte balletje en door de pers sneetrwbalsge'wijze gegroeid, aandacht te schenken.
Instorting, 9 gewonden.
PARIJS, 15 Juli. (Reuter.) Bij de instorting
van een ia aanbouw zijnd gedeelte van de
„Métro" zijn 9 personen gewond uit de puinea
tevoorschijn gehaald. Men is met het opruimingswerk begonnen. Er is alle hoop, dat er
geen verdere slachtoffers zijn.

Vele auto-ongevallen op 14 Juli i.l.
L'it Parijs wordt d.d. 16 Juli gemeld:
Hef aantal auto-ongevallen in Frankrijk was
op 14 Juli j.1., den Nationalen Feestdag, beangstigend hoog;. Zoo werden alleen te Parijs ca
omgeving Zondag j.l- 12 personen door aurtoongevallèn gedood en 36 gewond.

DUITSCHLAND'S NIEUWE OCEAANREUS.
Postvliegtuig dan boord.
BREMEN, 15 Juli. (W. B.) Reeds aanstonds,
Woensdagmorgen vroeg, zal de katapultstartinrichting voor het postvliegtuig, dat zich aan
boord van de „Bremen" bevindt, worden gebruikt Als het schip op zijn uitreis naar
Amerika zich ter hoogte van de Nederlandsche
kust bevindt, zal het vliegtuig worden losgelaten met 200 K.G. post voor Engeland. Het zal
dan na aankomst van de „Bremen" m Southampton weer aan boord worden genomen. De
tweede katapultstart zal op 400 zeemijlen afstand van de Amerikaansche kust plaats hebben.
Deze eerste reis van de „Bremen wordt mer
groote belangstelling tegemoet gezien. Het
50 000 ton metende motorschip behoort aan de
„Norddeutscher Loyd", en zal, als het aan de
berekeningen beantwoord, liet sneiste mailscßip
ter wereld blijken te zijn.

—

Oorspronkelijk
Veemmoordenaars vrijgelaten.
ter dood veroordeeld.
BüTZOW (Mecklenburg), 15 J-uli. (W. B.)
Maandag werden uit de gevangenis alhier vut
personen ontslagen, die in 1925 wegens veemmoord ter dood zijn veroordeeld. Onder beslis
de voormalige eerste luitenant Schöler. De doodstraf was reeds veranderd in tuchthuisstraf en
vervolgens bij gelegenheid van de amnestie van
verleden jaar in gevangenisstraf. De vrijlating
thans tengevolge van een besluit der
o-eschiedtregeering
van Mecklenburg-Schwerin.
nieuwe

Mijnbrand.-4 arbeiders opgesloten.
Uit Dortmund wordt d.d. 1 Juli gemeld: Op
5e mijn „Katharina" bij Essen » in den nacht
van Zondag op Maandag een mijnbrand uitgelot men
broken Vier mijnwerkers over wiens
buitenwereld
no°*: in 'onzekerheid is, zijn van deevenals
de opafgesloten. De reddingspogingen,
gang.
zijn
m
ivohen
ruhningswerkzaamheden
gevaar.
met
m
zijn
menschenlevens wordt «gesteld.
onderzoek

"vteerdeVe

Een^nbtelük

Twee mijnwerkers 15doodgevallen.
gemeW: U?

Joh
Uk Bochum wordt d-d
schacht 6 *»
ernstig onge.uk piaak
20 «■
M »
in de
vieterfvau een hoogte van
aar
zq
gewond,
diepte en werden zoo ernstig
■jpoedig daarop overiedefl.
Nieuwe spionnagezaak.-Een Rus gearresteerd.
wordt,
BERLIJN, 15 Juli..(W. B.)
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Duhschland te kunnen doen. Hij verlangde voor
zijn inlichtingen 12.000 Mark. Zfri aanbod werd
echter algewezen, doch de poti-Se meld hem w
bet oog.
Naor de „Stolper Morgenztg.' verneemt,
vond fnen op den man, toen bij de terugreis
aannaar Warschau wilde aanvaarden en hem
beschrijnauwkeurige
hield, 32.000 zloty en een
ving der Pontmersche garnizoenen.

Ook Pawlonowski vrijgelaten.

te vestigen, op vrije voeten gesteld. Zon-
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Gemoedelijk gevangenispersoneel.

KONINGSBERGEN, 15 Juli. (W.8.) Van de

zijde der justitie wordt medegedeeld, dat in de
gevangenis te Insterburg (Oost-Pruisen) de gevangenisbewaarders sedert geruimen tijd le-

vensmiddelen, tabak, geld en brieven voor de
gevangenen binnensmokkelden, oi brieven voor
hen hebben bezorgd. Een onderzoek is ingesteld, tengevolge waarvan H) personen, onder
wie eenige beambten, in hechtenis zijn ge-

nomen.

brand te Frankfort.
a.M.,
16 J-uli. (W.8.) ta de
FRANKFURT
Galluswijk brak in den nacht van Maandag op
Dinsdag brand uit in de magazijnen der expediteurenfirma Altschüler. De brand vond een
sterken bondgenoot in den hevigen wind, zooda-t de geheeie buurt afbrandde. Verscheidene
groote pakhuizen zijn vernield.
Geweldige

HET BRITSCHE RIJK.
RUSLAND EN ENGELAND.
Bemiddeling

van Oslo

ingeroepen.

Uit Londen wordt d.d. 15 juli gemeld:

ln het Lagerhuis verklaarde MacDonald, dat
bet besluit der regeering betreffende de erkenning van Rusland niet in werking zal treden
alvorens het Lagerhuis in de gelegenheid zal
zijn gesteld, de zaak te bespreken.
Henderson deelde mede, dat de Sovjet-regeering door bemiddeling van de Noorsche regeering was uitgenoodigd om een bijzonderen gevolmachtigde naar Londen te zenden, die met
de Engelsche regeering alle hangende vraagstukken zou kunnen behandelen. Henderson vertrouwde, dat Rusland deze uitnoodiging zou
aanvaarden.

De gezondheidstoestand des konings.
Juli. (Reuter.) Officieel wordt
bekend gem*»kt, dat de toestand van den koning alle reden tot tevredenheid geeft.

LONDEN, 15

Henderson over het Saargebied.
Uit Londen wordt d.d. 15 Juli gemeld:
De beslissing over de plaats der internationale
conferentie ijs, zooals de Minister van Buitenlandsche Zaken Henderson Maandag in het Lagerhuis mededeelde, nog niet gevallen. De Duitsche regeering, zoo verklaarde de minister verder, heeft aangekondigd, dat zij van plan is op
de conferentie de kwestie van de teruggave
van het Saargebied aan Duitschland ter tafel te
brengen. Deze vraag staat echter niet in direct
verband met de twee hoofdpunten, waarmede
de confeïentiè zich zal hebben bezig te houden,
n.l. het herstelvraagstuk en de ontruiming van
het Rijngebied. Deze uitspraak duidt erop, dat
de Britsche regeering niet zonder meer met het
Duitsche standpunt aceoord g«at inzake het
Saarvraagstuk.
Ontploffing te

3

Madras.

—

6 Dooden.

gewonden.

MADRAS, 16 Juli. (Reuter.) Tengevolge van
een ontploffing in een vuurwerkfabriek werden 6 personen gedood en 3 zwaar gewond.

SPANJE EN PORTUGAL.
DE GRONDWET VAN PRIMO.
Eea dictataa in coustitationeelenvorm.
(Van onzen correspondent).
10 Juli 1929.
zijn
woorden,
en
twee
Grondwet
dictatuur
die elkaar Slecht verdragen. Het is dan ook

weinig verwonderlijk, dat, wanneer een dictator er zich toe zet èen grondwet te ontwerpen, een product geboren wordt, dat heel zonderling met begrippen als volksvrijheden en
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BERLIJN, 15 Juli. (W.8.) Pawlonowski, bekend uit de zaak der vervalschte Russische
documenten, is na te hebben aangetoond, dat
fusten Pruisen een plaats Ison -riode* om

zeggenschap van de natie omspringt. Het ontwerp Spaansche grondwet, dat thans is bekend gemaakt is bij nauwkeurige lezing, weinig anders dan een gereglementeerde dictatuur, een dictatuur in constutioneelen vorm,
die zich veel minder gemakkelijk dan de dictatuur door een persoon uitgeoefend zal laten
ter zijde stellen.

Reeds waren

wü, dank zij Primo de

Rivera's

mededeelzaamheid, vóór enkele dagen in staat
eenige bijzonderheden over het nieuwe charthans, nn wij de 104 artiter te melden

—

kelen, waaruit het document is opgebouwd,
in extenso kennen, blijkt nog slechts duidelijker, dat het inderdaad regeerende lichaam
niet de nieuwe Cortes zijn zal, maar dat de
macht berusten zal bij den Koning, den Rijksraad en dè regeering. Op de samenstelling
daarvan oefent het volk evenwel nagenoeg
geen invloed uit; het algemeen kiesrecht, dat
mannen en vrouwen boven 25 jaar erlangen,
zal in de practük niet veel beteekenen. Het
algemeen kiesrecht zal in Spanje een andere,
veel beperkter beteekenis hebben dan wij gewoon zijn aan dit begrip te hechten.
Wie de zes sfaatsstukken, waarin de nieuwe
grondwet is uitgewerkt, doorleest, zou zich
met verwondering kunnen afvragen, hoe een
politieke commissie, waarin een aantal parlementariërs zitting hadden, tot het ontwerpen
van een dergelijke grondwet komen kon. Het
raadsel is eenvoudig. In de commissie hadden,
behalve ccii aantal volgelingen en aanhangers
van Primo leden van de vroegere Cortes zitting o.m. La Cirva, Silio, Gabrlel Mattra, Pradera en Goicocchea.
Het initiatief der commissie werd everrwef
niet gevraagd.
Primo zelf gaf de hoofdbeginselen «der nieuwe grondwet aan, waarvan de commissie niet
kon afwijken en wijzigde in de redactie der
artikelen Wat hem goeddacht. Het is duidelijk,
dat Maura en Pradera met wier afwükende
meening geen rekening werd gehouden, niet
anders doen konden dan, reeds na korten tijd
hun ontslag nemen. Het is even duidelijk, dat
■dit grondwetsontwerp alleen voor wat de jnridischen vorm betreft het werk der commissie
kan genoemd worden. Voor de rest komt de
eer van dit ontwerp toe aan Primo en zijn on-
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middellijke en toegewijde raadgevers en
naar men zegt
ook aan den Koning zelf.
Dit laatste is natuurlijk met te controleeren,
maar verwonderlijk zou de belangstelling van
den koning in de nieuwe grondwet toch niet
zijn, door deze hem vèèl belangrijker positie

—

dan de vroegere, die van van 1876. verschaft.
De koning zal inderdaad de hoeksteen van
het toekomstig regiem worden. Spanje blijft
een monarchie, waarin de monarch groote zeggenschap verkrijgt. De troonopvolging is in
onderdeelen geregeld. Streeft de huidige vorst,
dan zijn natuurlijk eerst diens directe afstammelingen aan de
beurt. Zouden die ontbreken
dan komt de troon aan de nakomelingen van de
zusters en tantes van Alphonso XIII. Zijn die
er evenmin, dan moet de troonsopvolger gevonden worden onder de afstammelingen van
Ferdinand VII.
De Kroonraad.
Bij den koning zal de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht berusten; bij wordt in zijn taak ter zijde gestaan
door een Rijksraad, een ministerraad, een Cortes en een Hooggerechtshof. Het meest belangrijke orgaan van het toekomstig bestel wordt
de Rijks- of Kroonraad, waarvan de koning
voorzitter wordt. Deze Raad wordt voor de
helft samengesteld uit leden, die door den koning worden aangewezen: de andere helft der
leden wordt gekozen, met een mandaat va»

tien jaren. Op zitting in den Kroonraad hebben recht: de troonsopvolger. zoodra hij zestien jaar js, de andere zoons van den koning,
zoo spoedig zij den 21-jarigen leeftijd bereikt
hebben, de aartsbisschop van Toledo, de kapiteins-generaal van het leger en van de marine,
de presidenten en de procureur van het hoogste
Gerechtshoi en de deken van de Spaansche
grandes. De verkiesbare helft van den Rijksraad zal voor ëèn derde door middel van het
algemeen kiesrecht worden gekozen, voor twee
derden door colleges, die de wet zal aanwijzen.

Deze Rijksraad zal het geheeie jaar functioneeren en zijn bevoedheden zijn zeer uitgebreid. De koning moet den Raad raadplegen bij
de benoeming van een minister-president. De
regeering zal hem moeten kennen in aangelegenheden betreffende
de troonsopvolging,
het verklaren van oorlog of het sluiten van
vrede, vóór de ratificatie van verdragen en
vóór de schorsing van grondwettelijke waarborgen. De Kroonraad zal ook het recht van
veto hebben om de wetten, die cle Cortes zou
hebben aangenomen, terwijl hij de regeering
machtigen kan wetten te bekrachtigen, die de
Cortes niet zou willen aannemen.
Zooals men ziet is ook een eventueel onwillige Cortes volkomen onmachtig zich tegen
de wensehen der regeering te verzetten of die
te dwarsboomen.
De nieuwe Cortes.
welke de tegenwoordige Asamblea Consultiva
vervangen moet zal bestaan uit leden, die voor
vijf jaar worden gekozen en leden, die door

den koning voor het leven worden benoemd.
206 leden zullen direct worden gekozen. 6 a 12
andere, ook door het volk te kiezen, zullen zich
slechts candidaat mogen stellen indien zij oudministers zijn, grandes, bisschoppen, professoren, luitenants-generaal of -admiraal of burgers, wier verkiezing door minstens 20.000 kiezers schrïtelijk wordt begeerd. 176 afgevaardigden zullen door bijzondere colleges worden aangewezen, 50 andere door de provinciale
en gemeentelijke besturen, 126 leden door corporaties, die achttien groepen vormen, waaronder die van den handel, de landbouw, de
industrie, de eigenaars van onroerend goed,
de academie, de arbeidersbonden, de pers e.a.
De Cortes zal slechts weinig meer rechten
hebben dan de tegenwoordige, door de regeering benoemde Nationale Vergadering. Zij zal
niet in kwesties, van buitenlandsche politiek
tusschenbeide mogen komen, noch in die betreffende de landsverdediging. Evenmin kan zij
de belastingen verlagen of de uitgavenposten
verhoogen. Dat wil dus. zeggen, dat zij een der
voornaamste" kenmerken
eener werkelijke
volksvertegenwoordiging: het bezit van het
recht van begrooting,' ontberen zal. Haar stemmingen zullen geen politieke beteekenis hebben. Zij kan geen ministers doen vallen: het
is de koning, die zijn ministers benoemt en
ontslaat.
Vrijheid van drukpers eu godsdienst.
De nieuwe grondwet geeft den Spanjaarden
opnieuw vrijheid van drukpers, zonder voorafgaande censuur, en kent hun het recht van vereeniging en vergadering toe. Evenwel kan de
uitvoerende macht die rechten schorsen zonder
andere formaliteit dan een mededeeling van de
regeering aan. den Rijksraad. Het is met de
rechten van het- Spaansche volk dus tamelijk
precair gesteld.
Uiteraard blijft de katholieke
dienst. Andere gezindten zullen

de staatsgodsechter vrijelijk
hun eeredienst mogen beoefenen, mits ze daarbü niet overgaan tot publieke manifestaties,
liet Onderwijs zal, in aansluiting hierbij een
godsdienstige en zedelijke opvoeding moeten
verzekeren, tertwi.il de burgerlijke vorming de
nationale gevoelens dient te versterken.
De staat zal concessies kunnen verleenen en
monopolies scheppen. Het budget en de militaire lichting zullen telkens voor twee achtereenvolgende jaren ■ worden vastgesteld.
Primo de Rivera heeft, onder zekere reserves., den dagbladen veroorloofd <le nieuwe
grondwet, waarvan-het ontwerp; wel-zeer geringe veranderingen zal ondergaan, in hun kolommen vrijelijk te bespreken. Hoever die vrijheid gaat, blijkt intusschen wel uit het aantal
witte plekken, dat de couranten vertoonen,
die in het gewrocht van den dictator weinig
te loven en veel af te keuren vinden, En dat
zijn de meeste.
De meening van de pers.
Ronduit gezegd; het nieuwe charter heeft
een slechte pers.
Als men bet regeerings-orgaau ..La Nacion"
uitzondert, die schrijft, dat de weg om de
groote hervorming, die volledig het democratische ideaal verwezenlijkt, te vervolmaking
thans voor alle Spanjaarden openstaat, vindt
men nergens voor het- grondwetsontwerp een
goed woord. Wel schrijft „El Debate", dat bet
de dictatuur'ook in het nieuwe tijdsgewricht
helpen zat,'maar liet blad acht niettemin de
ontwerpen te theoretisch en meent,, dat zij niet
gemakkelijk politieke
werkelijkheid
zullen
worden.
„El Sol" ziet .in het document slechts een
koninklijke Charter, dat minder democratisch
is dan vele vroegere en meent, dat een grondwetsontwerp dan;alleen waarde beeft als het
uitgewerkt en besproken is door een in vrijheid gekozen Cortes. „La Libertad" wil den
inhoud van het stuk nauwelijks bespeken. Dit
blad meent, dat geen enkele grondwetshervorming anders dan door den wil van de vertegenworodigers des volks mag tot stand komen en
„El Liberal'' noemt Primo's werkstuk rondweg absolutistisch.
....
Ondanks de ongunstige meening van de
Spaansche publieke opinie kan er evenwei geen
enkele twijfel bestaan aan-het. feit, dat Primo
zijn grondwet. zal doen aanvaarden. Het plebisciet zal zeker een overweldigende meerderheid opleveren. De daarna volgende periode
kan evenwel belangwekkend worden. Een
volk, dat het algemeen kiesrecht bezit en een
pers. die niet meer door censuur aan banden
wordt gelegd, kan zich bezwaarlijk op den
duur tot machteloosheid, laten doemen. Ontevredenheid kan niet uitblijven. En niet steeds
zal men het volk van zijn burgerlijke vrijheden
verstoken kunnen laten---=— zelfs niet als een
snelle en gemakkelijke"schorsingsprocedure bij
de grondwet geregeld is!
Merkwaardig staatspersoneel.
Uit Lissabon wordt gemeld: De Portugeesche
Minister vaivFinanciën, dr. Oliveira Salaza, heefteen besluit uitgevaardigd, waarbij 's Rijks Munt
voor onbepaalden tijd wordt gesloten. Het is
namelijk uit een gehouden onderzoek gebleken,
dat de dienst niet naar be-hooren functionneerde
en zulks tengevolge van de samenstelling van
het personeel, waarvan 20 % goede bekenden
van de politie waren, die meer dan eens voor
een ernstig misdrijf waren gestraft. Zelfs onder
de hoogere administratieve ambtenaren bevonden zich enkele personen, die bij den veiligheidsdienst als communisten stonden geboekt.
Het decreet bepaalt, dat de sluiting zoolang zal
worden gehandhaafd, totdat de reorganisatie
van de Munt met betrekking tot het personeel
op bevredigende wijze zal hebben plaas gehad.

ITALIË.
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Zijn positie.
Koning Amanullah te Rome.
Uit Rome wordt d.d. 12 Juli gemeld:
Te Rome is aangekomen Koning Amanullah
van Afghanistan en heeft verblijf genomen
in den zetel van het Afghaansch gezantschap
in Italië. Bekend is dat verschillende vertegenwoordigers van Afghanistan den nieuwen
vorst van het land niet erkennen en hem beschouwen als een bandiet. Koning Amanullah
wordt steeds door hen erkend als wettig souverein en koning. Hoelang deze positie der
vertegenwoordigers van Afghanistan in het
buitenland zal duren is niet bekend, maar
voorzeker is ze niet van de meest duurzame
eu in 't geheel niet te benijden!

OOSTENRIJK.
OOSTENRIJK EEN GEVAAR?!
De gevolgen van tendentieuse pers

publicaties.

(Van onzen correspondent,)

Twee Poolsche handelaars gingen door een
donker woud. Plotseling hooren ze geruisch
achter zich van menschelijke voetstappen.
Helden waren ze niet en onmiddellijk dachten
ze aan roof, moord en doodslag. Eindelijk waagde de een heel schuw om te kijken. En toen
hi,i één man zag naderen; greep hü doodsbenauwd den arm van zijn vriend en zeide: „Wat
moeten wij beginnen! Dr komt ons een man
achterop en wij zijn maar. met zn tweeën!"
Wienerische mop moest ik denken toen de
kranten dezer dagen schreven wat Briand over
Oostenrijk had gezegd: De machtige entente
blijkt bang te zijn voor Oostenrijk!
Naar men weet', werd Oostenrijk bij den
vrede tot algeheele ontwapening gedwongen.
Een commissie bestaande uit- hooggeplaatste
entente-officieren werd naar Weenen gestuurd,
om die ontwapening door te voeren en te
controlèeren. Dat was de liquidatie-commissie!
We herinneren ons nog goed, hoe kleinzielig
deze dikwijls te werk ging. Vele dingen,, die
Oostenrijk hard noodig had. moesten eenvoudig
vernietigd worden op kosten bovendien van
het land zelf. De heeren controleurs namen het
Bijna
er. eveneens op 's lands kosten, goed van.
snuffelarij.
'28,
eind
duurde
die
jaar,
tien
tot
Toen ging 't dan toch niet meer.
Op 31 Dee. 1928 bevestigde de commissie,
waren en
dat haar werkzaamheden ten einde
Oostenrijk overeenkomstig het vredesverdrag
ontwapend was. Zij vertrok, door niemand betreurd.
Thans echter heeft Briand gesignaleerd, dat
Oostenrijk niet geheel aan zün ontwapenihgsplichten heeit voldaan en hü steunt zün meening
nota bene — op gegevens van die
liquidatiecommissie, van anderhalf jaar geleden,
en op berichten van zekere Oostenrijksche
staatsbladen. Uit de bekende demonstraties
van W'iener-Neustadt zou gebleken zijn, dat de
gewapende formalitics: Schutzbund én Heimwehr tegen de bepalingen van het vredesverdrag van St. Germain in beschikken over geweren, munitie, mitrailleusen enz., dat de fabrikatie van oorlogsmateriaal niet zoo beperkt is
als werd voorgeschreven, dat Oostenrijk met
het bestaande kader in staat is binnen korten
tijd een veldleger van 200 tot 300 duizend man
op de been te brengen, dat tusschen het Duitsche en bet Oostenrijksche hoofdkwartier
zekere geheime betrekkingen bestaan en de
Oostenrüksche generale staf meer en meer aansluiting zoekt 'bü den Duitschen. dat bepaalde
fabrieken gemakkelijk oorlogsindustrie kunnen
worden enz. enz.
Toen de Oostenrijker dat bij zün kopje koffie
en zün droog -semmeltje te lezen kreeg,- moet
hij zich plotseling heel verwaand hebben gevoeld: omdat de' machtige... entente, de Franschen voorop, bang voor zijn. landje zijn!
Eigenlijk is 't meer treurig- dan grappig.
Het heeft er allen schijn van. dat het in 't
buitenland gewekte wantrouwen tegen Oostenrijk voor een niet gering gedeelte veroorzaakt
wordt door zékere -pubtikaties- -in de Oostenrijksche socialistische pers. Hetzelfde Austrosocialisme, dat jarenlang gewapende formaties
onderhoudt en officieel sprak van de dictatuur
van het proletariaat en deze voorbereidde
(partijdag te Linz; dé beslaglegging op socialistische wapeiwoorraden o:a. in het arsenaal
en het partijhuis) dat een ongelooflijke terreur
uitoefende en waar het kan nog uitoefent op
de niet-roode arbeiders, datzelfde socialisme
wil nu gaan klikken over de „Heimwehr",
welke niets anders is dan een spontane volksbeweging tegen de brutale onverdraagzaamheid van juist weer ditzelfde Ausiro-socialisme.
In het oog van den Oostenrijkschen socialist
bestaat' er niets ontzettender dan de Heirawehrbewcging. Wat ik best begrijp. Die.beweging wordt met den dag sterker en is nu al
krachtig genoeg, om de verwezenlijking van
de gedroomde dictatuur van het'proletariaat te
kunnen verijdelen. Bij het eerste opkomen dier
beweging werd er in de socialistische pers
geen notitie van genomen, hoogstens werd er
wat gespot. Sinds die beweging de socialisten
echter over het hoofd gegroeid is, kwalitatief
zeker, was het uit met den spot; sindsdien
spreekt de haat en de woede. Het is niet weer
te geven hoe de Heimwehrmen'schen in de roode pers dag in dag uit worden uitgemaakt. Bandieten en arbeidersmoordenaars zijn wel de
zachtste termen.
Met name de socialistische „Arbeiterszcitung" wist in.heel hét buitenland stemming te
wekken tegen de staatsgevaarlijke Heimwehr
en het kredtet en de reeds door dr. Seipel op
touw gezette groote staatsleeuing te saboteeren. Eerlijk gezegd, ik hield' de Oostenrijksche
sociaal-democratie' voor sterker; die woedende
angst voor de Heimwehr komt me verdacht
voor. Dat Tsjecho-Slowaaksche bladen in Tsjecho-Slowaküe en hier die socialistische publicaties gretig aangrepen en .hatelijke commentaren leverden, verwacht men hier niet anders.
Dat echter ernstige buitenlandsche bladen zich
om den tuin lieten leiden, viel hier echter zeer
onaangenaam op. Dat bijv. een blad als de
„Manchester 'Guardia-n""naar aanleiding dier
publicatie kon schrüven dat „de Heimwehr een
gevaar is voor orde, leven en eigendom-in
Oostenrijk en, indirect, een gevaar voor den
vrede in Europa" is toch waarlijk de dingen
op zn kop zetten. Dus niet de Putschisten van
15 Juli 1927, doch wel de Heimwehr, die der-
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verhinderen
wil en ook verhinderen zal, is „een gevaar
gelüke

bloedige

gebeurtenissen

voor orde en leven", „de oorzaak der ontreden van sluipende anarchie." Maar dan
wordt het toch tijd, dat Europa tegen dat dreidering

gende Oostenrijk maatregelen

—

—
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De Pauselijke Nuntius.
Romeinsche ! correspondent

Onze
bericht
12 Juli.
Z. Exc. Mgr. Borgouciiii-Duca bracht een
officieel bezoek aan Federzoni, president van
den Senaat en werd met vele eerbewüzen
door deze ontvangen.
Later bracht de voorzitter van den Senaat
een tegenbezoek. Ook de Gouverneur van
Rome bracht een tegenbezoek aan den üntntius des Pausen.

neemt!

Voor Oostenrijk is dit alles weer hard. Dat
de Heimwehr wapenen heeft, zoowel als de
socialistische Schutzbund, ofschoon veel later,
daaraan is niet te twijfelen èn dat zü niet van
de lucht kan leven, dat zal ook wel iedereen
gelooven. Een zoo machtige oganisatic als de
Heimwehr nu is, kan niet hestaan zonder geld.
zooals ik.ook
"Men kan dit betreuren en
de Heimwehr voor een noodzakelijk kwaad
houden, doch zoolang de sociaal-democratie
haar houding niet verandert en bij haar terreur
blijft (vooral echter komt dat voor, waar de
is ér van een
Heimwehr ernstig optreedt)
wijken der Heimwehr geen sprake meer. En
dat weten de roode leiders. Vandaar de haast
blinde woede.
Dat de Heimwehr echter de buitenlandsche
politiek zou beïnvloeden of een gevaar voor
den vrede zou zijn, acht ik een onbewijsbare
bewering.

Ingezonden Mededeelingen.
J,ISSr m
H^N/
inrichtingen voor Vernikkeiea,

L VAN DER
Installeert

Verzilveren, Vergulden, Slijpen en Polijsten
volgens de MEEST MODERNE EISCHEN.

TSJECHO-SLOWAKIJE.
Treinbotsing.
Uit Praag wordt d.d. 15 Juli gemebfc Op hef
station Bohuslabitz aan de lijn van Bremen naar
Trencanska-Tepla is vanmiddag een uit Bruena
komende sneltrein in botsing gekomen met een
uit de tegenovijjjjrgestelde richting komenden
trein gekomen. Beide locomotieven schoven in
elkaar, drie wagons ontspoorden, terwijl «een
bagagewagen en een dienstwagen gedeeltelijk
vernield werden.
De trein uit Bruenn had reeds eea uur, voordat de botsing plaats had, een ongeluk gehad^
Hij had n.l. een wagen overreden, waarvan de
koetsier en het paard gedood werden.
Het is nog niet bekend of bij de botsing tusschen de beide treinen personen om het. leven
zijn gekomen. Het aantal gewonden moet wji
belangrijk zijn.

POLEN.
Dreigend conflict.
Uit Warschau wordt d.d. *5 juli ge^ields te
't Poolsche industriegebied van Bielitz dreigt
een uitsluiting, daar geen overeenstemming ia
een loonconflict is bereikt. De ondernemers hebben besloten de .fabrieken met ingang van ï7
Juli te sluiten. Bierdoor zullen ongeveer 300
arbeiders worden getroffen.

U

JOEGOSLAVIÈ.
NIEUW GRENS-INCIDENT.
Twee Bulgaren neergeschoten.
BELGRADO, 15 Juli. (W. B.) Te Isjtip werden Zondag twee Bulgaren uit Sofia door de
politie aangehouden en naar hun papieren gevraagd. Toen een hunner zich gewapenderhand
tegen dit onderzoek verzette, schoot een agent
hem neet. De andere Bulgaar vluchtte, maar
werd bij de grens ingehaald. Toen hij vandaar
op zija vervolgers begon te vuren, werd ook Bi
neergeschoten.

DE BALKAN.
van Prins Carol.
Uit Parus wordt d.d. 16 JuH gemeld:
Ex-kroonprins Carol van Roemenië, die momenteel in Frankrijk vertoeft, heeft d-d. 12 Juli
een schrijven gericht aan de .^Viatin". waarin
hij alle mededeelingen en geruchten, dat mj
bij de gebeurtenissen in Roemenië betrokken
zen zfea,
zou zijn of er de aanstichter
valsch noemt*
Een

verklaring

TURKIJE.
DE OVER-STROOMINGSRAMP.
Reeds 500 slachtoffers.
CONSTANTINOPEL, 15 Juli. (Reuter.) De
overstroomingeri nabij de kust der Zwarte Zee
ia het district Trebizonde breiden zich uit op
katastroiale wijze. Naar geschat wordt, staan
reeds dertig dorpen onder water, terwijl veie
andere volkomen zijn vernield. Het aantal dooden moet de 500 reeds overschrijden. De materieele schade wordt op drie millioen turksche
ponden geschat.
De stortregens houden nog steeds aan.
Nader wordt gemeld, dat uitgestrekte. Basten maïsvelden zijn overstroomd en dat er reeds
tien groote bruggen zijn verwoest.

PERZIE.
HEVIGE AARDBEVING.
Verscheidene dorpen vernield.
TEHERAN, 15 Juli. (Reuter). Te Chorassan
had een hevige aardbeving plaats. Charassan is
het gebied waar reeds dezer dagen aardbevingen hebben plaats gehad, die betreurenswaardige gevolgen hadden. Thans werden verscheidene dorpen verwoest. Dank zij de omstandigheid dat de aardbeving overdag plaats had, is
het aantal slachtoffers echter gering.

AZIE
DE OORLOG IN AFGHANISTAN.
Ali Achmed Khan terechtgesteld.
Uit Londen wordt d.d. 16 Juli gemeld:
Te Lahore ontvangen berichten uit Kaboel bevestigen, dat Ali Achmed Khan, die zich kort na
het aftreden van koning Aman Oellah tot Emir
van Djellalabad liet uitroepen, op bevel van koning Habib Oellah terechtgesteld is te KaboeL
Bij "de inneming van Kandahar was Ali Achmed
Khan in handen van Habib Oeftah gevallen.

VEREENIGDE-STATEN.
DE TARIEVEN-KWESTIE.
Butler over het ware patriecisme
en het andere.

i.
(Van onzen correspondent^
New Vork, 9 Juni 1929.

In de arena waar we menigmaal Wiilem
philharmonisch concert büwoonden, reikte verleden Dinsdag de beroemde president van Columbia dr. Nicholas Murray Butler, 462Sgraden uit en gaf voor een gehoor van
20.000 menschen weer een van die redevoeringen, die men enkele malen 's jaars van den
karaktervollen leider verwachten kan en pp
staat en land eenen invloed uitoefenen zoo.als
de speechen van een president of gouverneur
nauwelijks bereiken.
Ofschoou Butler van huize uit republikein is,
" verklaarde hij zich verleden jaar tegen Hoover
en diens bekwame
woordvoerder Charles
Evans Hughes en bracht zi,;;h stem uit op den
eminenten man, die in den moeilijksten staat
der- Unie en in de zwaarste tijden de proeven
zijner bekwaamheid geleverd had en wiens onpartijdig en eerlijkheid door voor- en tegenstander geroemd wordt. Het republikeinsche
parlement tegen welks methoden Butler reeds
zoo vaak opkwam, hoorde zich ook nu de les
lezen in het exposé gegeven over hetgeeen de
leidende universiteit in haar 175 jaren van bestaan steeds beleden heeft als het ware patriotisme en datgene wat zij in haar leer en praktük steeds gelaakt heeö als ruw en vulgair
nationalisme.
„Het ware patriotismre heeft een moreelen
grondslag. Het beschouwt den staat als een
moreele persoonlijkheid met verplichtingen en
sympathieën en idealen welke het goede be-
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oogen waar en in welk volk zich dat ook bevindt. Patriotisme zoekt zijn contact te vergrooten met andere volkeren -door het begrip
van hun karakter en de waardeering hun
praestaties en weet dat elk hunner in eigen
taal en tradities zijn deel moet hebben in de
edelmoedige en vriendschappelijke medewerking tot voortduring en bevordering der beschaving. Het phariseïsche nationalisme daarentegen, dat als dekmantel van eigenbelang
dient, streeft een politiek na. alsof geen ander
volk dan het onze, plaats heeft in de familie
der volkeren. Het spreekt luide van internationalen handel en financieele onderlinge onafhankelijkheid en maakt toch beide onmogelijk door afsluitingsmuren van tarieven op te
bouwen. Het laat particuliere belangen inslui1
pen in de politiek welke alleen door de belangen van een geheel volk beheerscht moet
en het beschouwt een volk, niet als een moreele persoonlijkheid met plichten en idealen,
doch als een economische groep, die zichzelf
zoekt ten koste en tot schade van alle anderen.
De schreeuwerige verkondiging van vaderlandsliefde, die al maar roept om meer uitgaven voor marine en algemeene bewapening
en afzijdighouding van andere beschaafde volkeren eischt, de luid verklaarde onverschilligheid om anderen en de herhaalde verkondiging
van onze superioriteit in macht en welvaart, is
slechts uitwas vau onwetendheid en krankzinnig nationalisme. Dat is hetgeen in de nationale
hoofdstad gevonden wordt. De constructieve
"2-eonomische politiek van Hamilton, Clay Lmcoln, Blaine, Garfield, McKinley, welke de kavolkszin weergeeft,
rakteristiek van onzen
voor de leer welke
gemaakt
plaats
heeft thans
voorhoudt dat onze regeering voor alles tot
plicht heeft, eiken fabrikant die_ genoeg invloed
winstgevende
bezit om het te eischen een
beschouwing van
markt te bezorgen, zonder stijgende
levensandermans belang. De steeds
standaard, onze nieuwe positie als schuldeconomische hereischend volk, de financieele,
opbouw eener door den oorlog geschokte wereld, ja de handhaving en uitbreiding onzer internationale verhoudingen, dat alles "beteekent
van belang, dat de
niets. Voor hen is slechts
onmiddellijke
en vaste
regeering een ieder
winsten verschaft."
De belangenstrijd van industrie
en landbouw.
Dat de les, die we hier geresumeerd hebbeh,
volstrekt niet onverdiend is, bewijst de tegenwoordige activiteit van èn president èn parlement. In strijd met de statistieken en gegevens
der laatste campagne van de overwinnende
partij, heerscht er in landbouw en industrie een
toestand, welke Wallstreet voor een donkeren
hemel plaatst en waarlijk groote veranderingen
eischt. Nu heeft de republikeinsche parüj alüjd
wel getoond hoe gewillig ze de industries-ter
zijde staat met de invoer-tarieven op de buitenlandsche artikelen te verhoogen, zoodat
Amerika zün eigen artikelen op hoogen prijs
houdt, veel verdient en zijn arbeiders hooge
loonen blijft uitkeeren. De industrieelen zorgen
dan ook voor de campagne-fondsen der partü.
Maar de farmers, die sinds acht jaren een
ongeloofelijk zware crisis doorstaan en wier
producten door de industrie zoo armzalig betaald worden, dat zij dat wat ze van de industrie moeten afnemen niet kunnen bekostigen,
eischen verlaging van den invoer op de buitenlandsche artikelen en verlangen hoogere prijzü voor hun vruchten en vee. Hun belangen
waren altijd met de democratische partü vereenzelvigd. In het conflict der belangen draait
men echter ta vreemde cirkels, want vermindering van tarieven zou ook de farmers nog
dieper in den put brengen met den invoer van
goedkoopere vruchten, koren, vee enz. vau.
Canada en andere landen en een onbeschermde
industrie ook het bank cii laudbouwwezen te
niet doen. De farmers zijn echter in de laatste
jaren, ondanks hun politiek strijden, voortdurend met een kluitje in het riet gestuurd. De
politiek wil den sleutel van beider belangen
zien in tarievenverhooging tegen het buitenland; velen voor wie de toestand allicht nog
niet ingewikkeld genoeg schijnt zouden de vaak
tegenstrijdige gewestelijke belangen in een zoo
groot land tegen elkander willen uitspelen en
<ien vrijen handel tusschen de 48 staten belemmeren.

Het

verlangen

naar een

president-arbiter.

Voor

leiding

en

beslissingen

ziet de publieke

opinie daarom op naar den president, ook in

die zaken, welke door de grondwet aan het
parlement zijn toevertrouwd, omdat de eindbeslissing toch altijd berust bij den president,
die het recht van veto kan uitoefenen. Verleden
jaar wilde Amerika dus met recht vernemen
hoe de twee candidaten de verschillende paarden der regeeringskoets zouden toornen en
welke richting zü in de tarieven en landbouwgeschillen kozen.
het, hoe Hoover zijn zeer vaag
" Opvallend is
standpunt van verleden jaar en de toen gegeven beloften geheel vergeet en in die branzijn
dende kwestie thans de beloften van
tegenstander Smith welhaast letterlijk in toepassing brengt. Met een nieuwe tarievenwet
is trouwens de laatste jaren zoo goed als
iedere nieuwen president begonnen. Als eerste
vertooning van zijn ijver om gedane belotter:
uit te werken, een z.g. extra zomerzitting van
het parlement bijeengeroepen om terstond in
der camhet licht ontstoken door de conflicten
oagne, industrie en landbouw nog rijker te maen de zomerzitting wordt r;a
ken aan beloften
ijver,
van begin Juni tot October
eersten
dien
verdaagd. De kwesties kunnen dan vergeten
worden, de president zit dan toch al op zijn
zetel, welke het middelpunt dan reeds is van
_,
en vleierij!
all er'verwachting
twintig
jaar geleden Taft, die zun
begon
Zoo
Payneeerste zomerzitting wijdde aan het
Aldrichtarief, het welk echter fahkant uitkwam.
Zoo ook begon Wilson.

_

TWEE HUIZEN INGESTORT.
Verscheidene personen bedolven.
MONTGOMERY (Alabama), 15 Juli. (Reuter.) Naar men aanneemt, zijn meer dan vijftig
personen, meerendeels jonge vrouwen en meisjes, bedolven onder de puinhoopen van twee
zakengebouwen van drie verdiepingen, die
Maandagmiddag plotseling instortten. Alle maatregelen zijn genomen om de slachtoffers te hulp
te komen.

NEW-YORK, 15 Juli. (N. T. A.) Gelijk uit
Montgomery wordt gemeld stonden de twee
ingestorte gebouwen aan de hoofdstraat. Zij
behoorden tot de oudste gebouwen der stad en
huisvestten een zaak met" 25 employés en een
warenhuis met meer dan hondeïd bedienden.
Na de instorting snelden alle beschikbare artsen
toe, evenals de geheeie brandweer en politiemacht. Honderden burgers kwamen bij het reddingswerk te hulp. Er heerschte een onbeschrijflijke verwarring, die door de kreten der gewonden nog werd vergroot.
Nader wordt gemeld: Volgens de jongste opgave werden bij de instorting twee personen
doodelijk en een lichter gewond. Dit geringe
aantal slachtoffers is te danken aan de omstandigheid, dat de ramp in de middagpauze plaats
had, tóén het meeste personeel afwezig was.

In ccii korte toespraak zeide president Hoover tot de leden, dat hun voornaamste taak was.
een oplossing te vinden voor een groot aantal
landbou
ukken, waaronder in de eerste
plaats het in overeenstemming brengen der productie met de behoeften, een kwestie die reeds
jaren lang de aandacht van het Congres bezig
hield. De president zeide te hopen, dat de landbouwers zouden beseffen, „dat dit alles niet
kan worden bereikt met een tooverroede of
door het werk van één nacht".
Dynamietontploffing. Verscheidene huizen

verwoest.
Uit New Vork wordt d.d. 15 Juli gemeld:
Maandagmiddag heeft te Philadephia een sterke
ontploffing plaats gehad. .Op een havendam,
midden in de stad gelegen, ontploften verscheidene tonnen dynamiet. Verscheidene huizen
stortten in. Ondoordringbare rookwolken lagen
langen tijd over de geheeie stad. Gloeiende asch
viel in groote massa op de naburige gebouwen
en havendammen. Er ontstond een geweldige
brand. De brandweer is ijverig bezig met het
blusschingswerk. De schade is nog niet vast te
stellen.
Berooving op den boulevard Hollywood.
HOLLYWOOD, 15 Juli. (Reuter). Op den
boulevard Hollywood werd een kwitantielooper
door 3 mannen aangevallen en van 15.000 dollar
beroofd. De looper bood weerstand en pakte
een der aanvallers. Een jong Mormoonsch zendeling werd bij het revolvergevecht, dat ontstond, gewond.

MIDDEN-AMERIKA.
IN EEN AFGROND GESTORT.

Elf schoolmeisjes gedood, 22
gekwetst.

TEGUCIGALGA (Honduras),

16 Juli. Een
die een aantal schoolmeisjes terugbracht van een picnic, stortte in een 100 voet
diepen afgrond op eenige mijten van hier. Er
werden 11 meisjes gedood, terwijl er 22 werden gewond.
Nader wordt gemeld: Het land is met droefheid geslagen. V«s4e slachtoffers behoorden tot
welbekende families. Geen enkele theatervoorstelling of concert gaat door. De minister van
publieke werken werd bij een poging om den
bodem van de"n afgrond te bereiken, om de
werkzaamheden tot opsporing van de slachtoffers te leiden, ernstig gewond.

wagen,

.

ZUID-AMERIKA.
De

verkeersstaking

in Argentinië.

PARIJS, 15 Juli. (N.T.A.) Volgens telegrammen aan de Parijsche bladen uit Buenos Aires
heeft de havenarbeiderstaking zich naar Rosario, San Lorenzo, Villa Constitucion, Puerto
Gaboto en Grondona uitgebreid. De lading der
schepen wordt door de bemanningen der betrokken vaartuigen eH door militairen ver-

richt.

In Rosaria sloten ook de voerlieden en
vrachtautobestuurders zich voor 24 uur bij
de stakers aan.

HET VERRE OOSTEN.
HET CHINEESCH—RUSSISCH CONFLICT.
Verontwaardiging in Rusland.
MOSKOU, 15 Juli. (W.8.) In de bedrijven
en officieele bureaux der Sovjet-Unie hebben
groote protestvergaderingen plaats. In de aangenomenen moties komt verontwaardiging tot
uiting over het optreden der Chineesche autoriteiten bij den Chineeschen Oosterspoorweg,
liet herstel van den oorspronkelijken toestand
en krachtige maatregelen tot bescherming van
«de belangen der Sovjet-Unie worden geëischt.
De volledige steun der openbare meenmg wordt
in Rusland toegezegd.
Militaire maatregeien van China.
PEKING, 15 Juli. (V.D.) Het Japansche telegraafagentschap „Tocho" meldt uit Tokio, dat
te Sjanghai twee kanonneerbooten worden gereed gemaakt om direct naar Tsjifoe te vertrekken,, teneinde de haven tegen een eventueelen Russischen overval te beschermen. De
booten zijn met modern geschut bewapend en
de bemanning bestaat voor een groot gedeelte
uit witgardistische officienen.
Tsjang
vast.

Kai

Sjeks politiek staat reeds

Tsjang Kai
Sjek, de president der Chineesche republiek,

. NANKING. 15 Juli. (Reuter.)

zond hedenmorgen een rapport naar den zetel
der Kwomintang. Uit geloofwaardige bron
wordt vernomen, dat hij aan de regeering heeft
medegedeeld dat hij reeds een omlijnde politiek
had aangenomen met betrekking tot de ontwikkeling der jongste gebeurtenissen. Wang,
de minister van Buitenlandsche Zaken, is op
het oogenblik niet te Nanking aanwezig. 'en
men meent dat niets zal worden gedaan. Voordat hij tegen het eind der week zal zijn teruggekeerd.

Volgens een bericht uit Tsjang Tsjoü te Pe-

king

ontvangen,

hebben de autoriteiten de

plaatsen ten Zuiden van Charbin van
gezuiverd.

Russen

Ook Mongolië bij het conflict.
PEKING, 15 Juli. (V.D.) In welingelichte
kringen vreest men, dat tengevolge van den
strijd tusschen Sovjet-Rusland en China, ook
Mongolië in het conflict betrokken zal worden,
aangezien er tusschen de Sovjet-Unie en Mongolië een overeenkomst bestaat, volgens welke de Mongoolsche regeering zich verplicht,
de Sovjet-Unie militairen steun te verleenen.
De Russische gezant te Oerga heeft de Mongoolsche regeering van het conflict met China
regeering
in kennis gesteld. De Mongoolsche standpunt
hebben,
dat
zü
het
geantwoord
zou
van Sovjet-Rusland ten aanzien van den Chineeschen Oosterspoorweg deelt.
Waarschijnlijk een minnelijke oplossing.
SJANGHAI, 15 Juli. (Reuter). Men neemt
in Noordhier algemeen aan, dat het conflict
opgelost, ofChina in der minne zal worden
schoon het waarschijnlijk is, dat de autoriteiten in Mandsjoerije. verbitterd door de communistische propaganda, al het mogelijke in
te maken
hef werk zullen stellen om eenin.eind
Mandsjoerije.
aan den invloed der Sovjets
verlangt er, naar het
De resj-eeririp te Nanking
naar
de diplomatieke beschii-it veel meer
trekkingen tusschen China en Rusland te herde wrijving, klaarblijkelijk door
stellen dan
te verergeren.
uitgelokt,
Moekden
heeft
in een onderhoud verMinister Woe
klaard dat de nationale regeering zich door
de 'dreigende houding van Rusland wel beleedigd acht, maar dat zij -niet bevreesd is.

Afkondiging van het Kellogg-pact op 24 juli.
Het einde van het ultimatum.
Uit' Washington wordt d.d. 16 Juli gemeld:
President Hoover heeft bepaald, dat het verMoskou wordt d.d. 16 Juli gemeld:
drag tot .algemeene uitbanning van den oorlog,
Russische ultimatum aan China, dat op
Het
het z.g. Kellogg-pact, op 24 Juli a.s. in het Witte 1 13 dezer gedateerd is, werd Zondagmorgen
Huis zal worden afgekondigd.
de Chineesche legatie overhandigd.
fï vroeg aanWoensdag
op dezelfden tijd afloopen,
zou
Het
De steun aan den landbouw.
t doch naar uit betrouwbare bron vernomen
wordt, betoogt de legatie, dat de termijn moet
WASHINGTON, 15 Juli. (Reuter.) De opgegeacht te loopen van het moment,'waarwordt
Maandag
Farmboard"
kwam
„Federal
richte
in Moekden en Nanking ontvangen
op
de
nota
bijeen.
Huis
voor
de eerste maal
op het Witte
J

!Uit

werd, weshalve de
kan heeten.

de

ONDERWIJS.

eindtermijn geenszins vast

Troepenverplaatsing in Mandsjoerije.
Uit Londen wordt d.d- 15 Juli gemeld:
De Minister der Spoorwegen van de Nanking-regeering. dr. Sun Fo, een zoon van SunVa-Ten, verklaarde naar aanleiding van het
Russische ultimatum, dat de nationale regeering zich op alle gebeurtenissen, die door dit
ultimatum zouden kunnen ontstaan, voorbereidt.
Japan zal voorloopig een neutrale houding
aannemen. Volgens Japansche reizigers hebben
belangrijke troepenverschuivingen plaats aan

Russisch-Chineesche

grens. Bijzonder op-

vallend zijn deze op alle stations ten Oosten
van Karinska, het knooppunt van de Chineesche Oosterspoorweg en de Amoer-spoorweg.
Nader wordt uit Shanghai gemeld, dat het
Japansche leger voor een dergelijken Chineeschen opmarsch tegen de zich op Japansch gebied bevindende Zuid-Mandsjoerijsche spoorweg als sterk genoeg beschouwd om Japan
van een mogebjke ondersteuning van China
in het huidige conflict af te houden. Het Chineesche blad „Tscheng Pao" verklaart reeds,
dat de eerstvolgende stap van China zal bestaan uit het ontnemen aan Japan van de
Zuid-Mandsjoerijsche spoorweg en deze clan
onder Chineesche controle te brengen.

Van bekte zijden worden de militaire

maatregelen voortgezet.
Totdat de nota beantwoord zal zijn, hetgeen
Woensdag moet zijn geschied, nemen de Chineesche autoriteiten alle maatregelen om den
Oost-Chineeschen spoorweg geheel m beheer
te krijgen door de verwijdering der Russen zoo
volledig mogelijk te doen zijn. Intusschen zijn
bijna alle Russische onderdanen bij den spoorweg ontslagen.
Over de volgende Russische stappen na het
afloopen van het ultimatum bestaat voorloopig
onzekerheid. In Peking houdt men in sommige
kringen rekening met de mogelijkheid, dat het
roode leger Hairlar zal bezetten als eerste stap
om te laten zien, dat het de Russische regeering ernst is haar wil ook óp andere wijze, dan
door onderhandelen door te zetten.
Ten Zuiden van Tsjita valt een sterke militaire
activiteit op te merken. De regeering te Nanking schijnt te gelooven, dat het ultimatum van
Sovje-Rusland slechts dient om de Chineesche
regeering tot onderhandelingen te dwingen. De
positie van de Sovjetregeering wordt niet voldoende geacht om haar in staat te stellen de
daden om
oprlogsbedreiging tegenover China inomvangrijke
zijn
tamelijk
Desondanks
te zetten.
militaire tegenmaatregelen in Mandsjoerije genomen. Zes pantsertreinen bevinden zich op den
Oostelij ken Chineeschen spoorweg tusschen
Charbin en Mandsjoerije.

7

Middelbaar Oüü
Ijs,
De regeering zal de deelnemers aan het elfde
congres voor Midd<
.<.ierv.-i.is ontvangen
in de Ridderzaal op. Maandag 22 Juli 's avonds
9 uur.
Academische Examens.
WAQENINQEN. Prop.-ex. de heeren .1. M.
J. Brantjes, A. F. van der Scheer en W. vau
Winkoop.

Staatsexamen toelating Universiteit.
UTRECHT. Gesl. dipl. A: K. Bets; dipl. B:
A. C. Smits, Q. J. de Vrankrijker.
Examen handelskennis L. O.
's-GRAVENHAGE. Gesl. datnes E. J. M- C.
Frencken, Nijmegen; M. M. G. Grotendorst,
Koningsbosch bij Echt; J. A. van den Aker,
Vught en H. G. Cavé, Amsterdam en de heer
G. van Santen, Delft.

Machinisten-examen.
's-GRAVENHAGE. Gesl. voor A de heer C. J.
Lageveld te Den Helder.
Notarieel examen.

's-GRAVENHAGE. Gesl. 2e

deel; H. J. LeeuHaarlem; le deel: mej. C A. Appelboom, Breda.
wenberg,

Akte-examens L. O.
DORDRECHT. (Gem. Kw.) Geslaagd CL H.
Asperen,

van
W. de Groot, P. A. van Wijnen.
De ex. zün afgeloopen. Allen geslaagd.
ZIERIKZEE. (Rijkskw.). Geslaagd mei. M.
Biiius, Zierikzee; de heeren N. Bohjn, Ouwerkerk; Chr. J. C. Boot, Burgh; C. Philipse, Krabbendijke; A. Heuld, Ouwerkerk; C. v. d. Zande,

Tholen.

Eindexamens Zeevaartscholen,
DEN BURG (Texel). Gesl. J. Telleman, G. P.
Neelemans, F. Bakker, J. C. Dirks, J. J. van
Heiten, W. Werff, J. A. van Breemen en M.
Heymans.
DELFZIJL. Gesl. dipl. A: B. van Egmond,
Deventer; J. Scheuer Maarssen; J. Verhaar,
Jisp; J. Verkerk, Hilversum.
SCHEVENINGEN. Gesl. voor dipl. B: P. J.
Boudier, G. v. d. Boon, A. Broelman, H. A. v.
Delden, J. W. v. Eidik, G. C. De Feüter, J. P.
Gijlswijk, J. F. H. W. Israël, H. A. De Lathouder, H. J. P. Opscholtens, D. Parlevliet, P. A. v.
Raalten, M. S. Rob, L. A. De Voogd, J. A.
Wasch, A. J. Wiedeman, H. F. L. Witt.
Dipl. A: W. C. Meere, J. H. v. Baasbank, M.
Bekker, W. Gloudemans, J. J. G. Jans, J. Knoester, .1. A. De Knoop, R. Th. v. Laer, E. H. M.
Minderman, A. Renooy, J. Roos, F. H. Wolff,
P. H. Wolff, H. v. d. Zaag. Afgew. 2 cand.
R. K. Mulo-examens.
AMSTERDAM. Gesl. dipl. A: B. Adelaars,
W. v. Assem, J. Cools, Th. v. d. Kordelaar, Th.
Mols, A. Mommers, C. v. Boextel, M. Donders,
per
Russische onderhandelaars
H. v. d. Valk, A. Verweijmeren, E. Batenburg,
vliegtuig gearriveerd.
E. v. Beek, H. Berge, M. gravin Le Grelle, C.
Lobach,
Te
gemeld:
wordt
1-6
A. Smeder, A. Bouman, H. Bousel, C.
Londen
d.d.
Uit
Juli
de Bresser, A. Eliëns, G. v. d. Geer, H. GoedePeking zijn berichten ontvangen, volgens^ welke
mans, M. v. d. Heyden, W. Korthals, P. Rabou,
per vliegtuig
Russische vredesonderhandelaars
M. Gieles, E. de Leeuw, I. Schul, D. Regout, H.
aangekote
zijn
Irkoetsk in Siberië
uit Moskou
Welling, C. Kools, J. Kroone, H. S. A. Meunegereed
zich
houzij
wordt,
Verzekerd
dat
men.
ma, J. Relik, F. Schoonens, M. Rutten, S. T. A.
den voor het voeren van onderhandelingen met Meunerlia.
de vertegenwoordigers van de Chineesche re's GRAVENHAGE. GesL dipl. A: C. J. Borsgeering, wanneer deze zulks wenscht om de in
boom, J. H. G. von Vrijtag Drabbe, M. M. Th.
het Russische ultimatum aangekondigde ernHarïn, P. C. A. t Hoen, M. H. E. Hochstenstige gevolgen te voorkomen.
bach, J. M. G- Oudejans, W. M. A. VrouwenZoowel te Nanking als fn Mandsjoerije ziet
velder,
G. L. H. Weimar, A. S. van de Wiel,
in.
Maarmen den toestand met vertrouwen
C.
J.
Alkemade,
M. A. J. Baak, E. G. van Beuverschalk Tsjang Hsoe Liang bevindt ach met
C.
kelen,
J.
G.
W. C. M. Heeneman, A.
Jehee,
znn
hij
dat
lof aan de kust en het Schijnt,
Jongh,
H.
de
A.
H.
G.
Kunst, M. Th. G. Melvacantie niet zal onderbreken.
kert, N. A. P. J. Wisse, M. J. P. Wünen, G. H.
A. Zaat, B. E. A. Alting von Geusau, M. E. A.
Mededeeling van, den Chhieeschen
Brand, H. B. M. Capel, C. J. Hansen. C. R. M.
Moskou.
zaakwaarnemer te
Jorritsma, G. M. .1. Roemers, P. G. M. Volmer,
E. M. A. Wintgens, G. W. B. M. Wubbels, M.
Uit Moskou wordt gemeld, dat de Chineesche
A. Bückens, N. L. van Beelen, A. H. van der
zaakwaarnemer aldaar het Commissariaat voor
overhanMaden, 's Gravenhage; C. A. H. Lijcklama, S.
Buitenlandsche Zaken een nota heeft Russische
C. van der List, H. van der Zande, Hillegom; A.
digd, waarin hij mededeelt, dat hij de
uur
door
om
4
H. Rijnbeek, Nieuw-Vennep: dipl. B: A.-J. Borgmorgens
j.l.
14
des
nota op
Juli
steede, J. J. van Ernst en W. P. H. Vergroesen,
Commissariaat
middel van een bode van het ontvangen.
Men
's Gravenhage.
van Buitenlandsche Zaken heeft
is toen onmiddellijk met het vertalen begonnen,
Eindexamens Middelbare Technische Scholen.
waarmee men dienzelfden dag te twaalf uur des
HAARLEM. Het einddiploma verwierven afd.
telegramiddags gereed was. De nota is toen
Bouwkunde: de heeren A. Antonijsen, Beverde
regeering
Nanking
Aan
geseind.
fisch naar
wijk; F. Drijver en H. L. Klein Schiphorst,
te Moekden heeft de zaakwaarnemer de nota
Haarlem;
A. J. Rubenkamp en C. F. Ruyter,
Nankingniet kunnen seinen, aangezien de
Amsterdam;
A. C. Tates en N. P. Twcehuysen,
regeering hem het rechtstreeksche contact met
Haarlem; A. van Welzen, Leiden.
verboden.
Liang
heeft
Maarschalk Tsjang Hsu
Afd. Weg- en Waterbouwkunde: de heeren
spreekt tenslotte
De Chineesche zaakwaarnemerverloop
M.
F. Fehres, Haarlem; P. den Hen, Leidervan deze
dorp; C. J. Krug en W. Metz, Haarlem; J. van
de hoop uit, dat reeds in het
zal
Ooyen, Haarlem; G. Smit, Amsterdam; J. G.
week het Chineesche antwoord te Moskou
Tielemeyer, Haarlem; F. J. Vleesahdrager, Amontvangen.
worden
sterdam.
Afd. Werktuigbouwkunde: de heeren F. N. W.
Het handelsverdrag taschen Engeland enChina.
Blokbergen,
Hilversum; H. v. d. Boom, Noordgemeld:
Uit Londen wordt d.d. 16 Juli
wijk aan Zee; A. A. G. J. Borst, Haarlem: J.
regeeEngelsche
en
Tusschen de Chineesche
Bosman, Doesburg; F.' J. J. Feirabend, Aerdénringen zijn thans onderhandelingen gaande ter
hout; G. L. Gosen, Zandvoort; G. J. Hamer,
van
basis
handelsverdrag
op
afsluiting van een
Gravenhage; B. W. F. R. Jonker, Santpoort;
's
desreciprociteit. Op het oogenblik bestudeferen de N. A. Kaldenbach,
Haarlem; W. Klaassen,
kundigen door beide zijden benoemd, om
Heemstede; R. O.
C.
Lantzius,
Chr.
Arnhem;
onderzoeken,
Britsche 'en Chineesche stukken te
J. W. Niermans,
Bloemendaal;
Manen,
van
waarna deze als basis voor de onderhandelinHaarlem; W. B. Perquin, Leiden; F. J. Potgen kunnen dienen.
man Jr., Hengelo (O.); L. Renaud, Zuid-Scharwoude; P. C. Rus, Haarlem; G. Terwogt,
's Gravenhage; H. K. Volbeda, Haarlem.
Afd. Electrotechniek de heeren A. C. Berger,
■Hengelo (O.); Ch. L. van Berkel, Santpoort;
C. Bier en A. F. Bogaart, Haarlem; C.' Boot,
Lochern; H. Br'oekhofï, Batavia; Th. G. BrouProefvluchten van de „Do. X”.
wer, 's Gravenhage; J. Faber, Haarlem; S. K.
Uit Friedrioiishaven wordt d.d. 15; Juli geJoustra, Leiden; A. .1. Lodeweegs, Bentveld; N.
,
meld:
,
Loivers
en J. R. van Meerem, Haarlem; N. W.
maal
Hedenmorgen werden voor. de tweede
C.
J.
Nooder,
Zandvoort, H. J. W. Oudewaal,
proefvluchAltenreihn
te
van de Dorhierwerf
Voorburg (Z. H.); P. C. de Rooy, Leiden: L. F.
„Do
vliegboot
ten gehouden met de reuzen
Schöler, Beverwijk; J. H. Schuilenga en G. van
X", welke vluchten wederom uitstekend zijn
Spankeren, Haarlem: G. M. S. Swiiste, 's Graoorspronkelijvan
het
geslaagd In afwijking
venhage; W. R. V. Weyers, Brammen;. J. Wintlange
ke plan werd niet onmiddellijk een
houwer. Heemstede; P. J. de Wit, Haarlem; A.
doch
werd
onondernomen,
eerst
proefvlucht
's Gravenhage.
Worisek,
derzocht, hoe de reusachtige machine manoeuScheepsbouwkunde: C. H. Meeuwisse,
Afd.
bij
vermet
den start
vreert op het water en
's Gravenhage; A. L. Melchior en H. Sanders,
minderde motoren-capaciteit. In korten tijd
Amsterdam.
montagehal
buiten
de
was het toestel weer gelaten.
ROTTERDAM (Academie van Beeldende
De construcgebracht en te water
Kunsten
en Techn. Wet.) Geslaagd:
de
maal
zelf
voor
eerst
ging
teur dr. Dornier,
Afd.
bouwkunde:
J. H. Bekker, F. P. de Bic,
chef-piloot
weWagner
aan boord terwijl de
Blok,
Boer,
Bongers, C. v. d. Bos, W.
I.
P.
W.
plaats
nam.
Vüf-en-twmderom aan het stuur
Dikotter,
Degelink,
F.
J. Engelen, Th. N. J. A.
de
tig personen, behoorend tot den staf van
Geels, B. v. d. Griendt, H. J. van Hecken, P.
veraan
boord
en
Dornierfabrieken. waren
H. Kenninck, F. Klein, J. C. H. KHnt, H. Matvertrekken, die
deeld over de verschillende
thüs,
L. J. van Mullem, J. L. Nijsse, H. J. M.
werd
de vlliegboot bevat. Tegen negen uur
Oerlemans, J. van Onlangs, W. L. Peters, K.
en
later
eerst langs den ZwHserschen oever
Sparnaaij, F. Stougï, .1. Timmer, F. v. d. Toorn.
ook midden op het Meer van Constanz geproW. A. Willemsen, W. Zwarts, M. I. v. Zwet.
beerd, hoe de machine manoeuvreerde me.
Afd. Waterbouwkunde: D. den Houting, M.
de machine
acht motoren, waarbü bleek, dat
d. Plank, M. C. Remkes, J. A. Timmer en
v.
ook met twee derde van haar drijfkracht veiP.
L.
v. d. Vlies.
lig manoeuvreeren kon. Te half tien het drAfd. Werktuigbouwkunde: L. A. J. Bevsens,
Dornier het vliegtuig, nog steeds gedreven
J. Bezemer, .1. J. 801, P. Dorsman, W. G~all, J.
grooGeldermans, J. de Graaf, L. van Halteren,door slechts acht moteren, starten. Tot
E.
Wagner
H. P. Heester. P. H. Hepp, J. M. Houtman, P.
te verrassing kwam de - chef-piloot
Houwding, W. H. Kalb, W. G. Krispijn, A. v.
slechts met twee seconden langeren tijd dan
d. Lee, J. van Leeuwen. M. N. Martens, W.
toen het toestel met alle.twaali motoren starthoosrOp
30
a
40
meter
op.
Metz,
G. J. Mulder, J. Overboek, B. v. d. Ree.
water
te van het
meer, om
P. H. van Rooyen, P. W. Rotschild, C. W.
te vloog Do. X rustig, boven het
Semper, B. Stolk, H. Wassenaar, A. Wouters
eenige minuten later op aanwijzing van dr.
en J. F. Wieck.
Dornier weer op het water neer te strijken.
Afd. Electrotechniek: W. C. Booii, H. M. A..
"Na, de beide korte vluchten die de D.O.A
den
volgde
Dirks,
uitgevoerdin
H. L. van Dijk, J. Goppel, L. A. Huühedenmorgen heeft
gcn, M. C. Jansan, M. de Jong, N. W. Lindenamiddag de eerste langere rondvlucht van
mans, A. de Nie, P. C. Quivooü.
de reii7envliegboot boven het méér van ConAfd. Scheepsbouwkunde: P. Boogaard, C.
stanz, met een tusschenlanding in Maaze'l.
Brasser, J. v. d. Linde, A. Têrtoolen.
Dr. Dornier was persoonlijk aan boord.
Examens Nijverheidsonderwüs.
AMSTERDAM. (Acte N.VIII) Gesl. dames:
M.
G. J. Ie Nobel, C. G. Hulsekamp, H. Th.
Droge, L. G. Rinse, J. P. A. Duval, J. C. Kloppenburg, C. G. Boorsma, M R Schols, G. H.
«Mon oncle et mon Röhner,
R. S. te Maastricht.
W. J. van Zeggelen.
curé" van Jean de la Brête is voor iedereen
(Acte N. VII). Oesl. dames: A. A. Kremer, C.
geschikt.
M. E. Looyen, J. Meyer, C. A. Piquet, W. H.

LUCHTVAART.

.
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CORRESPONDENTIE.

—

Schröder.

ARNHEM. (Nüverheidsschool voor meisjes).
leérares-akte N. A. s'aa«. den C. Beihl,

Voor de

M. Th. A. v. Dijk, Th. G. Aleurs, J. J. Over de
Rab, i. A. Schrale, B. Spelers.
Dipl. A van de Ver. Tesselschade: M. L.

Linden, E.

Berends, .1. Docters van Leeuwen, J. M. Horsmanshoif, H. J. G. v. Ommen, H. Riksen, G. J.
Utkens, C. J. C. Wildënberg.
's GRAVENHAGE. (R. K. Huishoudschool.
Westeinde 18). Gesl. Acte N. VU: mei. T. Ammerlaan, Delft;
Huishoudkundige: J. M. van Noorwegen^ Den
Haag: J. van Schaik, Den Haag; C van Schaik,
Den Haag; A. Klemann, Den Haag; R. Ypma,
Nijmegen: L. Ammerlaan, Rotterdam; H. Moonen, Hillegersberg;
huishoudster: C. v. Honschoten. A. Vroe^t, C.
Pot, B. Hazebroek, Den Haag; B. Polman,
Voorburg; A. v. d. Sijs, Rüswük:
hulp in de huishouding: L. Meijer, ScJieveningen; D. Ratjes, D. Paardekooper, D. Waterreus. Jo. Bos, M. Doorackers, M. Oudshoorn; A.
Volcherik, M. v. Leeuwen, A. de Heer, L NiJman en C. Verheüdt, Den Haag.
HAARLEM. (R. K. Industrie- en Huishoudschool). Gesl. pract, ged. ex. leerares N a„
lingerie- en costuumnaaien de dames: B. v. Beukering, Leiden; Sr. Emilde, Tilburg; Sr. Gerdina, Dongen; Sr. LeopoWa, Roermond; Sr. Vet,
Haarlem.
Eindexamens H. B. S

HEERENVEEN.

Geslaagd:

H. Bilijam, Luinje-

berd; G. de Boer, Gorredijk; mej. P- T. Glas,
Lang'ezwaag; L. Hartstra, Jubbcga; J. Haveman, Lemmer; K. Hoekstra. Scherpenzeel; J.
J. v. d. Meer, Wolvega: K- J. Romkema, Joure;
J. Siebenga. Oosterhaule; N. W. SJuyter, Westermeer- S- F. Veenbaas, Wolvega; M. R. van
Veen, Blankenham: Ti. de Vries, Joure; P- J.
Wuite, Bovenknijpe.

ROTTERDAM. (Eerste lyceum voor meisjes,
afd. H. B. 5.). Nog geslaagd: D. van ZantenTIEL. Geslaagd J. J. Arends, W. A. van
Beeck Calkoen. N. van Beuzichem, G. W. Bessem, mej. E. C. van Gessel, E. W. Kraal, W- A.
van Krieken, J. W. Lindeman, L. H. Mertens,
A. J. Nuüten, S. M. van Ommeren, H. F. van de
Pelpel, A. H. van Rossem, P. Stam en H. C.
van de Woerd.
VOORSCHOTEN. (Inst. Wullings). Geslaagd:
J. .1. A. v. d. Burg, Den Haag: H. M. Hueting,
Katwük; J. B. Hillen, Hilversum; W. J. ltmemée, D. A. Krabbe, F. E. J. A. Kroner, Den
Haag; Liem Tj. To Soerabaja; J. W- A. Losecaat Huisman, Siddeburen; P- J- J. v. d. Loo
Zaandam; J. A- W. Oscenaar, Breda; A. li.
Sirks Den Haag; P. J. van Nouhuys, Zeist: W.
van Son. W. G. van Zwet, Velp: J. D. Chr.
Gerretsen Plaggert, Den Haag; W. A- Hemmekan, Weitevreden: A. A. Hordijk, Den
Haag: N. C. Zwet, Velp; W. O- L Bet:
Den Haag; J. B. van Damme Jolink, Voorschoten: C. Ferreri, Scheveningen; van Voorst
Vader. Haarlem.
ZUTPHEN, 13 Juli. (Gem. H. B. S.) Gesl.
H. J. Dollekamp Dieren; W. H- Reilin--.
phen; O. B. Schrieke, Warnsveld: J. Vervoort. Doesburg: P- H- van Barneveld. .1. Ch.
A Bohmers, P. A. Hesse. J. H- R. Kohier, mei.
H. A. M. Paats, Zutphen: R. M- E. F. :stern, A. L. Teerink, Dieren; H. J. Verbeek,
Warnsveld; mej. H. G. Wolsink, Hengelo (ü.).
R.K. School voor Maatschappelijk werk
SITTARD. Het einddiploma werd toe.
aan: de dames J. van Basten-Batenburr. Tcgelen; F. van Erp, Berghem (N.-H-); E.
derop, Nijmegen; D. Spuizers, Sittard.
Voor het theor. eindex. slaagden: de dr.raes
M. Beekman Deltt: N. Buskens Rotterdam; C.
Croon, Tilburg; M. VerwieL, Nijmegen.
Examen nuttige handv
ETTEN (N-B.) (Bijz. Kw. Wit
dames: M. Battes, A. Loos, C. Nevens, F
Spiekmann en L. Zandbergen.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Be tocht van de- „Krassin". -door Valentin
uit het Russisch vertaald door S.
van Praag. Met vele illustraties, ontleend aan
de officieele film, welke tijdens de expeditie
werd opgenomen. Andries Blitz, Amsterdam.
Na de feuilietonistische dagbladvcrsiagen en
de zaalvoordrachten in de verschillende steden
van Europa (ook in het Amsterdamsche Concertgebouw werd de „Krassin"-expeditie aan
de hand van lichtbeelden besproken door prof.
Samoilowitch en den vliegenier Tschuchnowski) is thans verschenen: „het authentieke
verhaal van de avonturen der hulp-expeditie welke
werd uitgerust ter redding van de verongelukte „Italia"-bemanning".
Het boek is vlot geschreven en met behulp
van duidelijke illustraties wordt den lezer een
levendige en volledige voorstelling geboden
van den inderdaad moedigen tocht der „Krassin"-, welke er in mocht slagen behalve Zappi
en Mariano, de geheelé Viglieri-groep op de ijsschots, alsmede kapitein Sora en „onzen" Sjef
van Dongen te redden. Een bijzondere vermelding verdient de vliegenier aan boord van
den. ijsbreker, Tschuchnowski, die zeli ternauwernood met zijn makkers aan den dood
ontsnapte bü
het opsporen der in gevaar
veikeerende „italia"-bemanning. Zappi's gedragingen komen er in dit authentieke verhaal
weinig gunstig ,af. En indien zij waarlijk
geweest zijn als de auteur beschrijft «dan is de
critiek ten volle verdiend.
Het boek is interessant, leerrijk en behoort
tot de goede ontspanningsiectuur, al is de inslag soms ietwat tendieus-bols-jc-vistisch. O.a.
wordt een druk gebruik gemaakt van het
woord „kameraad" en stelt de auteur de broederlijke gezindheid, weike onder de „Krassin"bemanning heerscht, scherp tegenover de bourgeois-kastegeest, welke officieren als hoogere
wezens beschouwt dan onderofficieren. Zoo
zou ook Zappi geprotesteerd hebben tegen het
verblijf in eenzelfde hut met een ondergeschikte. De „Italia"-expeditie wordt wellicht
het scherpst gehekeld in de woorden, toegeschreven aan den radiotelegrafist Biagi: „Finita ia comedia", de comedie is uit.
Aan het slot wordt nog vermeld hoe de
„Krassin" het Duitsche passagierschip^e „Monte Cervantes" te hulp snelde.
P. d. W.

Suchanow.

„Margaretha Sinclair" door r. A. Farbes.
Vertaald uit het Engelsch door J. J. M. van
Doornik, M. S. F. en Noveenboekje door J.
Groen M.S.F beiden uitgegeven door het Missiehuis te Kaatsheuvel.
De buitengewone vereering die het onlangs als een heilige gestorven fabrieksmeisje.
Margaretha Sinclair, te beurt valt (binnen een
oplage van SCOÜ
half jaar tijd werd na een
druk
van haar leven
tweede
exemplaren een
noodzakelijk) belicht den modernen mensch
van een dubbelen kant. Ze toont duidelijk, dat
in de meeste harten iets hoogers leeft dan het
alledaagsche, een stille behoefte aan edeler
pleizier, een heimelijke drang naar boven, die
sterker wordt en bijna juichend wordt beleden, zoodra men ziet, dat hij kan worden
ingevolgd zonder nu juist „buitenissig" te zijn.
Maar ook lijkt ze voor velen een verlossende openbaring. Ze bewijst hun ineens,
wat ze in hun hart wel wenschten, maar niet
wegens de bekrompen,
durfden gelooven
verwrongen opvatting die ze tot hier toe
hadden over heiligheid
dat men n.l. vlot en
vroolijk van het leven kan genieten en toch
heilig worden.
Laten onze jonge lui, die nu eenmaal toch
willen dansen en verkeeren en sporten, Margaretha's leven lezen, ze kunnen er modern
en onschuldig leeren leven. Niet dat het
„Schotsche Treesje" de kunst verstond om
twee heeren te dienen, of tusschen God en
de wereld een soort van minnelijke schikking

—

—

li id getroffen: ze haalde het bovennatunrlijke
niet omlaag, maar hief al het natuurlüke omhoog, wat alle jongelui haar veilig mogen nadoen. Al vond Margaretha ten slotte «verzaken" nog veiliger dan het best beheerscht
gebruik. Waarom ze voorgoed de wereld verliet en Claris werd.
Bij de N .V. D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij te 's Gravenhage verschenen de volgende schooluitgaven: Practische Rekencursus
voor de Lagere School, door W. van der Meulen,
hoofd eener school te Tiel, in vier deeltjes;
Boekhouden voor Handelsdag- en Avondscholen voor ML U. L. O-, H. B. S., enz., tweede
druk, door Comello, directeur der Gemeentelijke Handelsscholen te Hilversum, in twee deelen. enkel en dubbel boekhouden; van den zelfdon schrijver verscheen ook van „Handelsrekenen", voor bovengenoemde onderwijsinrichtingen, de tw**** druk.
Studia Catholica.
van „Studia Catholica" beDe
vat «v't "m volgenden inhoud: Het Martelaarschap der Alkmaarsche Minderbroeders, door
G Gorris S. J ■ Over de tegenwoordige ligging
van het oude Mullem, door P. Noor*deloos; Op
zoele naar een onbekende grootheid (slot), door
Lr. Th. de Valk O. P.; De Rechters vanr.;Israël,
Jam
door M. A. van den Oudenrijn O.
Uebersetzungsfehler im Messkanon, door pror.
A. Baumstark.
„Jeugd

Van
oog

ca-

situatie is voor de
loos.
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apnvwijit met een artikel van E. J. v. Uet:
d-i poorten van het Maatschappelijk

Voor
beschouv tagen behanleven" ln een drietal samenvoeging
van Ge-

delt de redactie: „EK
meente-diensten in Hilversum*'; ,£en zestal
praeadviezen over samenvoeging van Diende
sten" en de „Beroepskeuze-voorlichting,
gezin der Maatschappein
het
asscl^v-oetster
'
lijke bemoeiingen".
verslag
het
der
aflevering
Verder bevat de
jaarvergadering van de Vereeniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze
mc f twee bijlagen; mimimer 2 dezer bijlagen
is het" Werkplan, dat de Contactcommissie
voor samenwerking heeft ontworpen en hetwelk door den Minister van Arbeid goedgekeurd zijde, nu de grondslag zal worden voor
Centrale ten behoeve der Vooreen landelijkeBeroepskeuze.
lichting bij

Bcthanië. De inhoud van nr. 4 van den zesden
jaargang is de volgende:
Nederlands Godsdienst in de toekomst, door
Onze Patronessen. St. RvPiet Kasteel.

—

De monstrans van
nilda en St. Lidwina.
Bethanië (met foto) door C. van Moorse].
Van
het Stadion.
Na het Regentessespel op verloting.
De
Bericht.
streven en beleven.

—

—
—
—

SPORT- EN WEDSTRIJDEN.
WIELRENNEN.
De Tour de France.
De twaalfde etappe (Marseille-Cannea 191
K.M.) werd gewonnen door Marcel Bidot.

ROEIEN.
De Kampioenschappen.
loting
De
voor de roeikampioenschappen
resultaat gehad.
volgende
het
heeft
Donderdag. 8.30 u. Acht. le heat: boei
1 Laga: boei 2 Maas.
9 u. Idem. 2e heat: boei 1 Amstel; boei 2
Nereus.Nautilus en Njord row-over. Wordt niet geroeid.
V r ij d a g. 7.30 u. Vier met stuurman le heat:
boei 1 Njord; boei 2 Die Leythe.
8 u. Idem 2e heat: boei 1 Triton, boei 2

Spaarne.
8.30 u. Acht, 3e heat: boei 1 winnaar 2e

heat: boei 2 winnaar le heat.
9 u. Idem 4e heat: boei 1 Nautilus; boei 2
Njord.

Zaterdag.

Eindwedstrrjden. 2 u. Vier met

stuurman. Boei 1 winnaar le heat; boei 2 win-

naar 2e heat.
2.30 Twee zonder stuurman. Boel 1 Willem
III: boei 2 Dare Devil Club.
3 u. Skiff: Amstel (Gunther), row-over.
3.30 u. Vier zonder stuurman. Boei 1 Laga:
boei 2 Njord.
4.— Twee met stuurman. Boei I Triton: boei
2 Willem 111.
4.30 u. Doublé scull. Boei 1 Dare Devil Club;
boei 2. Spaarne.
5.— u. Acht. Boei 1 winnaar 3e heat
PAARDENSPORT.
Colenbrander derde in Luzern.
In het concours hippique te Luzern werd kapitein Colenbrander, Holland, derde achter kapitein Lambardo, Italië, die eerste werd.
LAWN TENNIS.

Kampioenschappen te Roosendaal.
fn de afgeloopen weken werd te Roosendaal
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
de Tennisclub „Advantage" aldaar een tennistournooi gehouden om de kampioenschappen
van Roosendaal.
De totaal uitslagen zijn als volgt:
(Verbeterde uitslag): Dames-enkelspel: Mej.
Chr. Hentenaar slaafmej. G. Govarts met 6—f,
«—2.
Heeren-enkelspel: Th. de Jong slaat Jos. v.
d. Ven met 2—6, 6—2, 6—3.
Dames-dubbelspel: Mej. Chr. Hentenaar en
«mevr. de Bruyn slaan mevr. Roset en mevrouw
Hurks met 6—l, 6—3.
Heeren-dubbelspel: C. en M. Tierolff slaan
Th .de Jong en V. v. d. Biggelaar met 6—3,
5—7, 6—l.
Gemengd dubbelspel: Mevr. de Bruyn en Jos.
v. d. Verslaan mej. Chr. Hentenaar en V. v. d.
Biggelaar met 3—6, 6—3, 6—3.
Wedstrijden te Bilthoven.

Men zend ons den volgenden uitslag van
de open tenniswedstrijden te Bilthoven, die
Zondag j.l. geëindigd zijn:
Dames enkel eindstrijd: mej. T. Uroenewegen slaat mevr. Lambregtsen 6—3; 6—3.
Heeren-enkelspel eindstrijd: J. D. v. d.
Berg slaat J. Boon 6—2: 6—3.
Heeren dubbel eindstrijd: J. D. v. d. L-erg
en .1. G. v. Manen slaan W. Korthals Altes en
H. H. Kat 6—3; 6-4.
Gem. dubbelspel eindstrijd: mej. A. üuepm
en J. D. v. d. Berg slaan mej. Wilhelmy en
H. H. Kat 6—3; «5—7; 6—3.

,

„
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CRICKET.
Flamingo’s junioren tournool.
Maandag begon te Amsterdam het Junioren
tournooi der Flamingo's.
Amsterdam scoorde tegen Leiden 13*3 runs
voor het verlies van 9 criekets, waarop werd
gesloten. Leidens eerste innings bracht slechts
25 runs op. De Leidenaren werden nogmaals
ingestuurd doch bij een stand van 7—30 werd
de innings-poging werd opgegeven.
Haarlem scoorde tegen den Haag 299 runs
(waarvan A. v. Boasbank 131), waarop Den
Haag met 116 antwoordde.

MARKTBERICHTEN.
AMSTERDAM, 15 Juli.

Aardappelen Langcdüker muizen 5 et.; id.
kleine 3—3'Aet.; AndjJV:er blauwen OAs—7 c.; West-

lar.dsche muizen 3—4 et.: id. kleine 3 et. per K.Q.
Aanvoer 2 ladingen, 555 H.L.
AMSTERDAM, 15 Juli.
Eieren. Totaal aangevoerd 105.000 stuks. Prij7.70, middelprijs
zen: kipeieren, hoogste prijs
f6.25— 6.50. laagste prijs ’5.75; eendeieren ’5.60
per 100 stuks. Handel vlug.
AMSTERDAM, 15 Juli.
Huiden en vellen. 6451 nuchtere vellen opgehouden; 11554 vette vellen van 40%—19% et.
p. pond; 397 vette platen vau 45—60% et. p. pond;
1298 grasvellen van 34% —45%; 17 grasplaten van
46H—49;% ! 1859 pinkhuiden van 30—35% et. p.
pond; 4422 paardenhuiden 11.40—16.10 per stuk.
De veiling van 30277 stuks runderhuiden heeft Dinsdag 16 Juli a.s. in de veilingzaal van de Groote
Koopmansbeurs te 1 uur plaats. Eenige kavelingen
pinken- en paardenhuiden werden niet verkocht.

’

OUDEWATER, 15 Juli.

Kaas. Aangevoerd 115 partijen, 5175 sluks. wegende ongeveer 25.875 K.G. Prijzen: met rijksmerk.
le soort ’48—53, 2e soort ’44—«17; zonder rijksmerk ’43—48. Hondel matig.
OmsPBAfUEslRagMvteErerSRekTEneNEignDiRn.g,
en

en Omstreken.
15 Juli.

Groenten en Eruit Aardappelen 0.62—
1.26; kleine aardappelen 0.52—0.91; slaboonen 0.58—
0.66: snijboonen 0.36—0.61; tuinboonen 0.83—1.10;
Peulen 2.00—13.50; doperwten 4.00—7.00; roode
aalbessen 38—70; zwarte bessen 38; klapbessen
2.25—3.25- kruisbessen 6.50; perziken 7.00—13.00;
airdbeziën 0.02—1.07; komkommers 7.00—12.00;
tomaten A 24—27; B 24—28; C 17—21; bloemkool
sla 0.60—3.50; andijvie 3.50—3.90. rabarber 4.00—
2.00—24, Spinazie 0.49—0.76; postelein 0.84—1.20;
9.00; wortelen 6—14.
BOVENKARSPEL, 15 Juli.
14.320 baal. Aardappelen koks,

duc en
Aanvoer
Ninetyiold 1.35—1.65 schotse 1.40-1.90; kleine 90
1.35; eigenh. 1.50—2.50; le bloemkool 22.50—24.10;
2e bloemkool 1670—17.10; 3e bloemkool 7.70—8.00;
witte kool 4.50-6.50-. tomaten A 23.80—24.00; B
17.90; C 26.00; CC 16.20.

—

HOOGKARSPEL, 15 Juli.
1.45—1.50; NiniAardappelen. Schotsche
tyfold
1.41); kleine aardappelen 80—90 et

POELDIJK, 15 Juli.
Groenten en Fruit. Golden Chatnpion
120; Black Alicante ’63—82; blauwe druiven
40—67; witte druiven
40--45; dubbele roode aal33—48; Meloenen le
bessen ’20—30; aardbeien
soort 45—1.75; 2e soort 21—35; Perziken le soort

’ ’

’ ’

13—26; 2e soort 7—10; 3c soort 3—5; blauwe pruimen 5; bleu Beigique 14; groote aardappelen 2—4;
poters ’2.25—3.25: bloemkool le soort ’B—l4; 2e
soort 2—5.’ komkommers VV. le soort 7—9; 2e
andijvie 50—1.00;
soort 5.50—6.00; eieren 6.80;
snijboonen 17—24: priucesseboonen enkele 43; dubb.
24—30; groote boonen 70—90; tomalen A 26—31;
B 21—26; C 25-31: CC 17—26.
Bloemen. Lilium Auratum 11.00—12.00; Jap.
Lelie 6.50—9.75 per 100 kelk; Ridderspoor 1—2.30:
Am. Aniers 4.00—7.75; Zinnia 3.70—4.00; Lilium
Candicum 13.00; Plumosa 4.10—4.90; Sprengen 1.30
—1.70; Lathyrus 0.30—0.65; Dahlia 1.00—7.25; glaButterïley
diolen t.20—5.00; Hadley 3.10—8.70:
1.90—3.60; Rosalandia 2.10—4.80; Columbia I.Bo—
4.00; Opbelia 0.50—1.70; Gold Opheliu 2.30—’2.50;
Kaiserin 1.50—1.90, per 100 stuks.
HONSELERSDIJK, 15 Juli.
Fruit. l«!oode aalbessen 18—30; zwarts aalbessen 14—17; aardappelen 2% 3% ; aardbezicn 32
44; andijvie 3.40; bloemkool le soort 7 —14; 2e
soort 1.00—6; Black Alicante 73—75; blauwe druiven 52—66; witte druiven 1.10; dubb. bootten 58—
62: doperwten 24; eieren 7.00—7.50; frambozen 40;
groote boonen 6—B; komkommers gele 2.25—8.50;
kruisbessen 22; meloenen 55—1.60: kleine meloenen
kleine 20—48; peen 4.5 —6.50; perziken le soort
13—26; 2e soort 8%—12: 3e sort 4—7; PrinccsscboOnen 63; peulen 20—24; pruimen 6—10; sla 0.75
—1.00; snijboonen 40—52; tomaten A'29—32; B 23—
25; C 39—32; CC 24—27.
ENKHUIZEN, 15 Juli.
Aardappelen. Groote Schotsche 1.35—2.05;
middenmarkt 1.40; kleine schotsche 0.85—1.00 per

’

—

BROEK OP LANGENDIJK. 15 Juli.

Aardappelen en Groenten. Schotsche
1.9Q- 3.30; hhiuwc
muizen f2.60—3.10; drielingen
18—22.10; i-J.
eigenheimers ’4.80—5; bloemkool

’’

11.40—11.80; tomaten A ’26—28; id. 1?
’32.50; id. C ’26.60—29; id. CC ’18.70; wortelen
13.10—16.50.
’4.50—6.80; roode koo)
NOORD-SCHARWOUDE, 15 Juli.
Aardappelen en Groenten. Schotsche
2.40—4.50; drielingen
1.40- 2.30; kleine
muizen
12.90—19.20; id. 2e soort J 7.90;
1.20; bloemkool

’

2e soort

’

’ ’’ ’
zilvernep

’

lt.

WARMENHUIZEN, 15 Juli.
Aardappelen en Groenten. Schotsche
2.70-3; drielingen
muizen f 2.40--4.10: grove

’2.40—3.10;

J 1-20-1.30;
id. 2e soort

-

’’

bl.-iuv.-j. aardappelen
lo«n.i

’

12.2

i

WOGNUM,

Aardappelen

:;.10—3.7*J:

I

kriel

01 ’lB 26;

15 Juli.

Groenten. Schotsche
muizen
1.30—1.35; kleine
0.7H; komkommers
5—9 et.; peulen s—B et.; bloemkool 2C—2B et.; id.
2e soort 7—lB et.; slaboonen 24-2.5 et.-. snijboonen
asrd°eien 30—43 et.: tn'mboonen ’2.50
Tïa Gt';
—2.70;
meloenen 27—49 et. per stuk
SCHIEDAM. 15 Juli.
Moot wijn. (Of» not.. medegedeeld door ft. J.
Jansen, namens de Kamer van Koophandel aan de
Beurs) f 16.— per H. L. ad 46 % zonder fust en
zonder belasting Mefassespiritus ad 100 % per H.L.
’32.50, ruwe graauspirihis der HL. ad 30 % f 16-25
zonder belastmr Spoeling oer ketel f 1.30.
DELFT, 15 Juli.
9.50—19.80;
Qr oen.ten. Bloemkool, i e SOOrt
2e soort
3.00—7.20; komkommers (Engelsche) le
soort / 7.60—11.70; 2e soort
3.50—5 90; -witte
9.20—H.60; 2e soort ’6.10—7.20; Salade
le soort
1.00—3.20; Peen
3.70—7.10; Andijvie
le soort
1.00—4.20; Boonen (Prmcesse)
53—59; Toma-

’

’

’
’ ’

f 9.00—16.10.

No.|

en

’

’
’’
’

AMERSFOORT. 15 Juli.
83 wagens, bevattende 21.500
Aangevoerd
Kaas.
K.Q. Prijs ’37—47.50 per 50 K.G. Handel vlug.
ELST, 15 Juli.
Fruit. Awdbeiea, le s. 61—77 c; id. 2e s. 50—85
et.; iA. it s. 38—40 et; Jucnnda 50 et.; Extra Mei-

OMSCHRIJV.

STANDPLAATS

1 Foeliedwarsstraat 42

'

0.68

Garagegebouw

12% et. per K.G.
Fruit. Wünkersen .30—42 et.; Volgers, le s.
38_44 et.; id 2e s. 12—17 et.; frambozen 69—89
et; Meikersen le s. 26—46 et; Rouanen 36—48 et.;
zware bessen 22—23 et; Gkl. kruisbessen 19—33
et; groene kruisbessen 12—13 et; aardbeien, le s.
57—86 et.: id. 2e s 38—39 et; roode bessen 26—50
et; zwarte kersen 26—36 et per K.G.; meloenen,
le s y—ii et. ; id. 2e s. 6%—7 et; id. 3e s. 4—5
et. per stuk.
EDE, 15 Juli.
6—6.80 per
Eieren. Aanvoer 120.000 stuks,
100 stuks.
Biggen
25—33 per stuk.
GELDERMALSEN, 15 Juli.
Fruit. Meikersen, rijp 30—55 et.; id. rood 15—
20 et.; 'volgers, rijp, 35—47 et.; id. rood 20—30 et.;
zwarte kersen, rüp, 30—U et.; id. rood 15—20 et;
Napoleons 20 et., alles per K.G.
GORINCEMH, 15 Juli.
Vee Ter markt waren aangevoerd: 133 koeien,
6 nuchtere kalveren, 70>6 biggen, 128 overloopers en
14 lammeren Men besteedde voor: kalïkoeien ’325
160
230—260; guste vaarzen
—400; kalfvaarzen
80—120;
250—325; pinken
—200; melkkoeien
30
15—20; overloopers
nuchtere kalveren (fok)
15—34; lammeren
15—25 per stuk.
—50; bigïen
1.10-1.15.
Boter per % K.G.
Eieren per 100 stuks 6—6.50.
Handel matig.
bessen

’

’

’’
’
’’ ’
’

’’

’

Juli.

NIJMEGEN, 15

aangevoerd 55 vette
Vee Op'de veemarkt waren
nuchtere kalveren.
112
koeien'37 vette kalveren.
0.46-0.52 vette kalveren
3 schapen Vette koeien
14—
kalveren
o 39-0.46 per % K.G., nuchtereHandel
matig
’26, schapen 25-37 per stuk.
Op de varkensmarkt waren aangevoerd 506 big) 24—33 per stuk
gen en 91 vette varkens. Biggen
per % K.G. Handel matig.
Vette varkens 0.43—0.45kippenmarkt
golden oude
Pluimvee Op de
1.50—2.25, hanen
1—1.25. jonge kippen
kippen
0.20—0.50, tamme een’0.75— I.—. piepkuikens konijnen
dui-

’
’

’

den

’

’’

0.75-^1.25,

ven ’0.20—0.45

’

’ ’

’0.25—2.40,

tamme
per stuk.

Op de boter- en eierenmarkt waren
aantal
60 kluilen boter en en groot
kippeneieren
per
K.G.,
%
0.90-1
Boter
eieren.
O.C-6%—0-7%, ganzen eieren 0.12-0.14, eendecciereti 0.07—0.08 per stuk.
KAMPEN, 15 Juli.
Eieren. De prijzen der eieren waren heden ter
van ’6.50—7.50 per 100 stuks.
we'ekmarkt gold
’2.15 per K.G.
Boter

Eieren.

aangevoerd

’ ’ ’

’

Pluimvee. Aangevoerd 80 kippen J 1.20—2.w,
10—15;
120 jonge lianen 25—75 et; 20 kalveren
per
stuk.
konijnen
30
’0.30—1.80
UDEN, 15 Juli.
20.000 K.G. zwarte kersen,
Aangevoerd
Fruit
prijs 28—35 et. per pond.
BREDA, 15 Juli.
Vee Op de markt van heden waren aangevoerd
in totaal 271 stuks vee, t. w.: 61 stuks hoornvee.
54 varkens en 156 biggen. Prijzen: kalivaarzen
’250—300; biggen 25—30 per stuk: per pond ge2e kwal.
slacht: vette vaarzen, le kwal. '48—52 et,
,13_48 et, 3e kwal 38—42 et; vette koeien, le
et. 3e kwal.
kwal. 45—48 et, 2e kwal. 37—44 41—43
et; per
32—36 et: vette stieren. 2e kwal.
92
le
kwal.
gewicht:
varkens,
vette
levend
KG
—93 et., 2e kwal 88—91 et; vette zeugen, 2e kwal.
7S__Bo et. Handel: vet vee kalme handel met behouden prijzen. Biggeti handel goed. Ve-tte varkens
werden goed verkocht met oploopende prijzen.

’

’

WINSCHOTEN.

15

Juli.

’’ ’

Vee. Prijzen werkpaarden
125—155. oude- «o
20—25, loopvar80—125, biggen
slachtp.-.arden
85—110, drachtige
kens /'2B-4S, oude varkens
varkens ’95—145, vette varkens 40—42 et, Londensche varkens —, zouters 42—44 " et„ alles per
% kg., melkcshapen 26—35, vette schapen ’.36—
19—
49, weideschapen 18—26, vette lammeren
13—18 p. stuk.
14—16, geiten
25. wcideiammereu
Eieren. Prijzen: per honderd stuks ’5.25—6;
1.30^—1.35.
per twintig stuks (particulier)
ROERMOND, 15 Juli.
Eieren (Mijn). Aanvoer 5.500.C00 stuks; groote
fbAQ—l.bO, kl. ’5.80--6.30, eend. ’8.5.50—6.50 per
ICO stuks.
MEPPEL, 15 Juli.
Ocuda
«10 en
40—41. 20 en ’24—24.50;
KaasEdamrner 40 en 38.50—40. 20 en 24.50—25; Leid42-—l3. Stemming vast
sche broodkar.s 40 %

’

’’ ’

’

’’

’ ’’

’

ENKHUIZEN, 15 Juli.
Visch. Aanvoer 6 vaartuigen; 640. pond hoekbot a
15.8-V-20.80 per 100 pond.
KRALINGSCHEVE R, 15 Juli.
1.70—2.40;
Groote
zomerzalmen
Visch. 10
1.90—2.45; 1 St. Jacobzal8 kleine zomerzalmen
2.—.
men

’

’

’

’

PER TELEGRAAF.
CACAO.

LONDEN, 15 Juli. Cacao v.a.b. kust. Accra F.F.
Oct/üec. 43/- v.; Trinidad G. F. Plant. Juli/Aug.

51/- genot.
Cacao.
Juli

15 Juli

...

....
December
Januari
Maart ........
Oir/ct heden
September

12 Juli

Verk. Koop. Ged. Verk. Koop. Ged.
44% 44
45^ 43%
45% 45'A — 45' A 45'A
46/* 45%
46% 45%
46% 45%.
46JV» 45%
40% 46%
46% —
47

—

—
——

tons. Stemming kalm.

——
——
—

Omzet vorige week 250 tons.
Stemming T h e e. en Jute trager. Rij s t kalm.
Suiker vast
Terpentijn Amerik. loco 44%; lev. Juli -13.
R a a p o 1 i e ioeo 41.

Lijnolie opening loco 35%; lev. Sept./Dee
32%; slot loco 35%; slot lev. Sept./Dec. .32%.
Koper Standard Gaetl X'7l%; 3 mnd. £ 72;

El*etr.

A: S-l a J.:

84%.

Tin Standard Cash .£-210%: 3 mnd. £ 213%.
Zink ..'-' 25% a £ 25A.
k £ 22%.
Lood Büitcnf,
sh.
164
a
16S
Friesche boter
HULL, 15 Juli.
Lijnolie opening loco 35/3; slot loco 34/3.
LIVERPOOL, 15 Juli.
Katoen. Loco-verkoop SCOO balen. Loco-stem-

eZik

ming

kaltli:

«',.«■

Invoer van den das SOÖö baféli; lev. Juli 9.,7; lev.

Oct 9.72. Termijn stemming kalm.
Katoen Am Middi. loco 10.17;
Oct. 9.72; Jan. 9.73; Mrt. 9.75.

lev. Juli 9.77;

NEW-YORK, 15 Juli.
15
13
15
13
10.51 10.48
10.55 10.50 -Dcc
10.55 10.50
September.... 10.73 10.69 Jan
10.83 10.79 Maart ...10.68—10.60
October
Stemming prijsti. Verkocht werden 136 partijen.

Cacao.
Juli

Goederenmarkt Katoen.

opbod

|Atslag

f 10500

f

Seltall?*

kersen 32—38 et.; id. le s. 23—25 et.; id. 2e s.
15—19 et.; id 3e s. 9%—12 et.; Volgers, le s.
31—35 et.; id 2e s. 21—24 et.; zwarte kersen, le s.
31—34 et.; witte kersen, le s. 28—30 et.; Rouanen
42—43 et.; zwarte bessen 22 et.; witte bessen 17
et ; roode bessen, le s. 31—38 et.; id. 2e S. 16—28
et.; blonde kruisbessen 20—24 et.; groene kruis-

—

100 pond.

ten

De derde testmatch.
Voor de derde testmatch tusschen ZuidAfrika en Engeland scoorden de Zuid-Afrikanen 236 runs. waarop Engeland met 328
antwoordde. De Afrikanen scoorden daarop
116 runs voor het verlies van 7 wlckets. De

’

’

RADIO-NIEUWS.

AFLOOP DER VEILING VAN VASTE GOEDEREN OP MAANDAG 15 JULI 1929
IN HET VERKOOPLOKAAL „FRASCATI” DES AVONDS TE 6 UUR

dus bijna hope-

Afrikaantjes

AUTOMOBILISME.
Afschaffing van taxe tusschen Nederland en
Denemarken.
Kon.
Ned.
Automobiel Club meldt ons:
De
In aansluiting aan een vorig bericht, waarin medegedeeld werd. «dat de afschaffing van
taxe voor Nederlanders reeds aan de grens in
Denemarken was in werking getreden, kan nu
worden bekend gemaakt, dat thans ook in
Nederland vrijstelling van wegenbelasting
wordt verleend aan in Denemarken wonende
houders van motorrijtuigen. Daar in Denemarken de Nederlandsche automobilisten van 1
April j.l. af van taxe zijn vrijgesteld, is ook
de vrijstelling van taxe voor de Deensche
automobilisten in Nederland van terugwerkende kracht tot 1 April 1929.

en Beroep”.

en Beroep" verscheen met het
.deJeugd
vacantie e*n dubbele aflevering, die

—
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0Ë TIJD. Dinsdag 16 Julï 1929

TWEEDE BLAD

Dag. ontv.

i. d.

hav der V S. 1000 balen-, ui tv. n. Gr.-Br. 2000
halen; lev. Juli 17.65; lev Oct. 18.01; Middi. Upl.
lg._ ; N.-Orleans 18.13. Petroleum Geraif. iv
kisten 17.65; Penns. Crude 385/405; Stand White

Savarinali 4814. Reuzel
Western Steanr 13.—. Talk Extra 7J-i. Suiker
96 Test Centr. Cuba '389; Portorico 389. Meel
Spr 100 % laagste r>nls 570; id. hoogste 610.. Tarwe Roode 161K; id. Harde 152%. Mais No. 2
Western HOK. Koffie lev. Juli 15.10; lev. Sept.
14.40; Rio No. 7 loco 1654. Vracht v. Katoen 45 a
prijs 46.81%. K o60. T i n loco laagste en hoogste termijn
p e r loco f.a.s. New-York en op
18-L.
Vracht zwaar graan n. F.ngeland 1/6 & 2/—.
8
„ Vasteland k 9 c.
opende traag, 16 p.
De
termijnmarkt
Katoen.
lager, daalde op algemeene liguidutjëii. op gunstige
14.25. Terpentijn 54;

weer- en oogstberichten, in sympathie met de lagere
markt te Liverpool en Manchester. De vraag Was
gering, alleen de handel kocht op het lager niveau.

—

MAKKLAAR.KÜOPER
Louis Chr. Scheffer.

zakken. .

i

Passagierslijst
van het s.s. „Johan de Witt", d.d. 16 Juli 1929
van Amsterdam naar Batavia te vertrekken.
Naar Southampton: A. \V. Abspoel en echtg.,
mej. J. M. Bakker, mej. E. Blok, mej. H. W.
Boerhaven, mej. A. H. Bosch, fam. L. A. Breyer,
Q. Claessens en echtg., mej. Dam, H. Deinum,
H. J. Egmond, G. J. M. Egmond, mej. J. M.
Engels, mej. A. F. Engels, mevr. J. M. üiesberger, mej. C. M. Göbel, mej. E. P. H. üöbel, fam.
mr. G. E. van der Griendt, mej. G. Groen, M.
Haver, mej. N. Heukeshoven, Ir. S. G. Heymering, mej. E. Heymering, mej. M. E. Huber, C.
L. Julsing en echtg., mej. J. J. W. Julsing, fam.
G. Kruys, mevr. E. Menko, mej. C. Menko, mej.
E. Alenko, mej. H. Menko, A. Oldendorff en
echtg., G. A. Overbeek, W. H. Overbeek, mej.
T. W, Overdorp, mej. E. van Overeem, mej. L.
Ramsey, mej. A. M. van der Rijn, Th. H. Sandrock, AL Sandrock, mevr. ,A. ü. van den Santheuvel, mevr. H. Seidensticker, dr. W. H. Seters,
R. H. Smith—van Gelder en echtg., F. van der
Stok, mej. M. van der Stok, mei. H. \V. Takes,
mej. L. Tollenaar, mej. J. J. de Waal, mej. L. A.
Wiersurn, Ir. G. L. Tegelberg.
Naar Algiers: J. A. Fa uil, E. üüssiier, H. E.
Sharpe en echtg.
Naar Genua: S. Andrew en echtg., mej. A. I.
Armstrong, H. Backhaus, H. H. Behrens, mej.
H. A. Bennett, mej. T. T. van den Berg, F. Bernosky en echtg., M. Billum, mej. I. BÏackshaw,
dr. H. Bouwman, mej. J. Caider, mej. M. P. Cameron, mej. Caracchiollo, dr. N. H. Cohen en
echtg., mej. K. Coster, J. A. T. Mac Dotiagh,
mej. J. MacDonald, fam. jhr. mr. E. C. U. van
Doorn, A. Dory, mej. J. Elliof, mej. J. Ferguson,
mej. J. Ferguson, fam: A. L. Pullman, mej. M.
Gallagher, J. Gelderman, E. A. G. Helderman,
fam. F. Geyerhahn, A. Gleghorn, dr. G. Goldschmidt en cehtg., L. J. Goudman en echtg.,
mej. M. M. Mc. Gregor, prof. B. A. van Groningen en echtg., R. van Groningen, R B. Hall,
G. B. Hall, mej. C. B. Halley, mevr. C. Hamilton, mej. J. Hamilton, mej. E. C. Hamlvn, mej.
J. Harrower, K. Hartogensis, E. J. Hartogensis,
Ir. H. W. Haverkamp, P. van Herwaarde, "H. D.
Heukeds, W. Baron van Hoëvell, mej. C. Hoogendijk, C. A. Horton, R. G. Horton, mej. E.
Houghton, mej. R. Israël, W. J. Jeltes en echtg.,
E. W. Jeltes, E. Baron Kervijn de Marike, Barones Kervijn de Marike, mej. J. E. Krieger, A.
Th. LaboiK-hère, mej. C. Laurillard, W. F. Lokhorst en echtg., mr. H. J. Loman en-echtg., j.
Macken en echtg., mevr. A. Matthés, mevr. K ■
Meppelink, fam. S. B. Mesritz, dr. L. C. van
der Meulen, mej. A. Meyers, mej. J. Meyers, mr,
W. A. Moerei en echtg., mej. C. Moll, F. ft. J.
Mijnssen en echtg., mevr. I. van Nes van Meerkerk en z., mej. E. M. Newton, fam. A. van
Nierop, mr. J. Nieuwenhuisen en echtg., mej L
Oppenheim, C. Ouwehand Sr., A. F. Perkins en
echtg., fam. J. M, van der Poel, fam. O
Qtiéré, mej. E. D. Robërfson, mej. M. K. Roberc-J
son, J. H. Rogge, j. S. Runeman en echtg., mej.
A. H. Runeman, mej. C. Schuuring, mej. E.
Schuuring, mej, A. Serphos, fam. H. W. Smit
Sibinga, mr. L. H, Slotemaker en echtg., mej.
W. Smit, Z.E. Generaal C. J. Snijders, mei. 1
Terracini, J. N. van Tiel en echtg., mej. L. A
Unwin, fam. E. de Vries, T. E. G. Walker, fam.
G. A. A. van de Wall, J. H. van Waveren en
echtg., mej. A. Wepster, C. van Wieringen, M.
Wiersma, E. G. Williams en echtg.
Naar Indië: J. C. Abendanon, fam. T H.
Agerbeek, fam. H, Alink, F. H. Altmann en
echtg., J. van Andel, mej. G. C. Asbeek Brusse,
B. Assou, mevr. A. C. Becking, P. E. van Bemmel, A. Berger, fam. J. A. Berhitoe, fam. S. K.
Billum, M. Boeljon, A. M den Boer, prof W. E.
Boerman, mevr. C. A. Boon en k., GE. Bos,
mevr. G. H. Boshuizen, mej. B. van den Brink,
W. W. rouwer, W. J. A. Brummelkamp, J. F.
de Bruyn, dr. A. H. de Chaufeuié, A. F. Clasener, mej. M. Clavier, W. Coelvn, W. J. Corporaal, A. E. Croin, V. Dake, fam. W. Dalmeer,
ïr.y N. W. van Diemen de Jel en echtg., fam.
dr. J. E. Dods, W. Dommissie, mej. E. M. C.
Duyfjes, mevr. M. J. W. Ehrenburg, R. A. Ehrenron een echtg., mevr. A. Endenburg, mej. M. J.
A. Everts, L. S. Baron van der Feltz., A. Fiseher
en echtg., H. Folmer, mevr. S. G. aus.G fam.
J. H. P. Germing, mevr. A. van der Giessen, ir. ■
C. van der Giessen en echtg., P. G. de Groot,
fam. ir. H. H. A. Hartoch Heys van de Lier, B.
Haselman, jongeheer R. Haye, fam. J. Hayos,
mevr. C. Helmken, J. H. Hoogendijk, mej. L. M.
Hotter, mevr. J. J. Hulswitt, mevr. E. Jankovitz
en d., fam. G, M. Johannes, C. Jongelie, fam.
NL A. Jonkergouw, fam. P. J. de Kant, fam. P.
Keuren, R. Kielinger, K. Kiésler echtg., E. H.
Kok en echtg., J. H. Kouwenberg, J. Koutstaal
en echtg., A. A. Kraft van Ermel en echtg.,
fam. A. A. C. ramer, P. Kramer, mevr; S. van
Kwawegen en k., P. Lamain en echtg., mej. M.
Q. Lamster, fam. H. A. van Loghem, B. Loman,
B. F. van Lonkhuyzen, J. J. van Lonkhuyzen,
mej. A. Lörzing, C. H. Liigten, P. Maaskant,
mevr. L. J. Mansveld, fam. J. J. J. Martens, D.
j. Matze, C. G Melman, fam. ds. A. Merkelye,
W. F. .ü Meyer, B. Moendoeng, mevr. A. de
Moet en d., W. J. Muller, G. J. Munters, H. A.
J. Neuyen en echtg., mevr. A. Nieuwenhuis en
k., fam. E. A. Nix, fam. F. J. D. Noordhoe!:
liegt, C. J. D. Nouwens, ir. W. L. Nugteren en
echtg., J. J. A. Nymeyer, dr. H. F. Ongkiehong,
fam. H. Ouwehand, fam. 11. A. F. Paproth, fam.
A. M Pater, P L. Pot. N. H. Postema, mej. C.
M, van Prelm, mej. M. van Prehn, M. J. Prins
en echtg., ir. 11. A. Radier en echtg., fam. C. A.
B. van Rhyri, jht. C. L. Roëll, mevr. M. M.
« Rompies, mevr. J. 11. Roetselaar- Beilschmidl,
fam. A. C. Roozendaal, I. Roukeng, S. La Rooy,
mej. L. Rudolph, mevr. ,S Sandt en k., mevr.
A. Schaiimhiirg, l"i. Schefener en echt;;., fam, F.
J. Schenkhuiïen, C. I. de Schinper, F. W.
'Schmidt. fam. M. P, M vnn der Schoor, n
M. Schuitemaker, «Jr. !-'. Q Schuring», mevr. A.
Silver en k.. Ch. E. Sleebos en echtg., mevr. E.
mevr.
J .Smit, P. Sorgdrarrer, dr. J. Spykerboer,
W.
P.
Stol,
Starzen—-Krawany
fam.
C.
F.
en k.»
Stolp en echtg., 11. 'Th. Baron Taets van Amerongen, A. H. Tatneling, Tan. Kim, Hoan, fam.
K. Tangerman, E. Tilliiiger, O. H. Timmermans
en echtg., D. L. Verrips, F. L. Visser, J. M. VisKesteren en echtg., W. R. M. Veenstra, E. Th.
L. de Veer, H. Végt, E. W. Venema, J. A. Venus
en echtg., D. L. e-Vrrips, F. L. Visser, 'J. M. Visser, fam. $. Vreke, Th. E. Wangké, fam. |.
Wassington, mevr. H. S. van Weel, J. A. Werrimüller von Eigg, J. van der Werf, ir. P. Westbroek en echtg., H. J. van de Weyer en echtg.,
mej. M. J. van de Weyer, mevr. M. M. Weyermans, mr. L. Wildervanck de Blécourt en echtg.,
H .de Wildt, F. C. Wimmers en echtg., fam. ir.
W. van der Wndt, ham. E. Wohlgemuth, Z.
Woudenberg, W. Zuydland en echtg.

.
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Woensdag 17
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te vertrekken van Batavia naar Rotterdam, op
Woensdag 19 Juni, 's middags 12 uur.

—
—

——
—

—

Van Batavia naar Belawan Dcii: mevr. mr.
H. Fethoen Kraal—Otto, mej. mr. J. F-eLhoen
Kraal, freule A. A. E. R. de Girard de Milet
van Coehoorn, V. Poulet.
Van Batavia n. Sabang: A. F. E. Jansen.
Van Batavia n. Singapore: F. E. enters,
heer Wihelan.
Van Batavia n. Marseille/Rotterdam: A. K.
van Aarem, A. E. E. van Aarem en 1 kd., mej.
F. F. Abbink, R. A. A. Mahamad Actimad, mej.
R. A. M. U. Actimad, mej. R. A. I. AcJunia-d, R.
H. Achmad, fam. W. J. D. van Andel, A. F. H.
P. van Asperen, fam. E. Baretta, mej. M. V.
Benjamins, A. J. Bosveld, Eerw. Zr. Bor«gia,
fam. J. Brinkman, mej. C. H. L. Brodhaag, F.
A. K. Brodhaag, J. J. Brodhaag, M. H. Brodhaag, dr, F. Bromberg, fam. C. Brugman, C.
P. de Bruyn, W. Bruggeman, mej. F. L. Burkunk, J. P. Casteelen, fam. G. Cornelisse, F.
Cornelius, dr. B. M. iian Driel, G. J. van Dijk,
prof. C. Elliot Smith, fam. P. Engels, fam. P.
K. Erkelens, J. W. A. Erkelens, A. Ernst,. H. E.
Felix, fam. J. Gesterkamp, C. J. Gorter, J. H.
Guenne, fam. M. de Gijsel, fam. dr. W. C. de
Haas, A. C. van Hameren, Abdul Hamid, fam.
Raden Mes Handojotono, G. J. Harteveld, fam.
J. K. Heringa, J. W. Heringa, fam. A. A. Hommerson, K. M. Hommerson, W. J. Hc-mmerson,
mej. M. L. C. H. Hoo.genstraaten, mej.
J. M. L.
Jansz, T. Kalkman, dr. G. J. Kapteyn, fam. J.
Ketelaar, fam. J. G. F. Kneefel, mej. T. A.
Kneefel, mej. O. Kneefel, J. J. Koorn, dr. C.
P. Knyper, fam. A. J. Lagendijk, fam. VV. J.
Leideritz, mej. M. M Leideritz, «mevr. L. Mac
Pherson, fam. dr. M. G. J. Minnaert, fam. P.
Noest, mej. P. N. J. Noest, H. C. Nuy, mej. H.
P. Pattiwael van Westerloo, fam. J. A. Payralbe,
R. Polis, mej. J. Post, A. H. Posrnuma, fam. J.
■H. Reiding, fam. J. J. Roebert, mevr. E. C.
Rooyakkers, fam. A. H. Rosenfeld, P. A. H.
Rothe, fam. A. Rijkhof, F. B. Sanders.

NEW-YORKSCHE BEURS
NEW-YORK, 15 Juli 1929.
De geldmarkt was heden vast. De fondsenmarkt opende vast, daalde in verband met het
dure geld, herstelde ten deele en sloot onregelmatig. De omzet bedroeg 4.280.000 shares.
Nader wordt geseind:
De koersen bewogen zich heden in dalende
richting, nadat de geldrente was gestegen van
9 pet. tot 12 pet. en op groote schaal leeningen
waren aangezegd.
Hoofdzakelijk waren automobielwaarden, koper- en staalfondsen verder openbaar nutsbedrijven gedrukt, ofschoon ook aan andere leidende groepen sommige' fondsen gedrukt -waren. Spoorwegwaarden waren levendig gevraagd op fusie-geruchten, waardoor voor een
twaalftal fondsen nieuwe recordkoersen werden betaald. Het aanbod van koperfondsen werd
veroorzaakt door de vrees voor een prijsdaling
van het metaal, terwijl de groeiende mededinging gevoegd bij onbevestigde geruchten, aan
prijsverlagingen vóór het einde des jaars automobiel waarden ongunstig beïnvloedden. Later
bleef de hausse-stemming voor spoorwegwaarden aanhouden, waardoor t;«l van andere fondsen vaster gestemd werden.
Sloikoerscu 15 Juli 13 Juli
15 jiu 13 j u[;

-
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HudsonMot.A 86

van het

Juli.

liILVERSDM
M. na 6 uur 1071 M.) M
uur N.C.R.V. Korte Ziekemjienst.
12.30 Soüstenconcert.
2 uur Gramofoonplatenconcert.
2.30 Solistenconce-rt.
4.30 Gramoioanplatenconcert.
5 uur Kinderuurtje.
6 uur Lezing over: Het Dierenrijk.
6.30 Gramofoonplatenconcert.
7 uur Causerie over:
De nieuwsvoorziening en pers.
7.30 Praatje
tot de luisteraars door den N.C.R.V.-voorzit8 ilur Solistenooncert.
ter.
9 uur Bespeling van het carillon van het Kon. Paleis te
Amsterdam. Daarna persberichten.
HUIZEN (1875 M.) 10 uur Morgenwiiding.
12.1c Lunchmuziek.
2 uur Gramofoonmuziek.
2.30 Kurhaus Scheveningen.
Kinder-matinée, opvoering van „Sjaak en de
Boonenstaak", een grappig sprookje in drie
bedrijven.
3.30 Populaire muziek.
5 uur
Concert 0.1.v. Nico Treep, solist Jacques van
Kinsbergen, (viool).
5.45 Lezing over; „De
gevaren van het baden aan onze kust6.15
Concert.
7.15 Boekenhalfuurtje, door. dr. P.
H. Ritter Jr.
8.15 Kurhaus Scheveningen,
Solisten-Concert
Daarna gramofoonmuziek.
ZEESEN (1648 M.). 5.20 Voor de jeugd.
6.20 Sprookjes.
7.10 Lezing.
7.40 Con8.50 Concert.
cert.
9.50 Zangrecital.
Daarna tot 12.50 dansmuziek.
BRUSSEL (511.9 M.) 5-20 Concert.
6.20
Causerie.
6.35 Causerie.
6.50 Gramofoon7.50 Radio-Kroniek.
muziek.
8.35 Concert.
8.50 Lezing.
9.20 Concert.
KALUNDBORG (1153 M.) 3.20 Concert
6.35 Voor de huismoeders.
7.50 Lezing.
8.3' Uitzending van „Friederike", Operette in
drie bedrijven.
LANGENBERG (462.2 M.) 7.20 Gramofoonmuziek.
7.50 Concert.
10.30 Gramofoon12.30 Gramofoonmuziek.
muziek.
1.23
Concert.
4.30 Voor de vrouw.
5.20 Lezing.
6.50 Voordracht.
5.55 Concert.
8.20 Concert.
8 uur. Lezing.
8.50 De
vroolijke Woensdag.
Daarna tot 12.20 Concert.
DAVENTRY (1562.5 M.) 10.35 Kerkdienst.
12.20 Ballade11.20 Gramofoonmuziek.
1.20
concert. —■ 12.50 Gramofoonmuziek.
Concert.
4.05 Dansmuziek.
5.05 Orgel6.50 Tuinconcert.
5.35 Kinderuurtje.
7.05 Fransche mupraatje.
7 uur Muziek.
ziek voor clavccimbel.
7.35 Mvziek.
8.05
11.20 DansDansmuziek.
10.40 Een revue.
muziek.
12.50
PARIJS (1744 M.) 12.20 Causerie.
Concert.
1.25 Concert.
4.05 Concert.
6.55 Gramofoonmuziek.
8.20 Literair-programma.
8.55 Concert
(298

—-

De markt daalde op verkoopen door Wallstreet en
sloot nauwelijks prijshoudend. Loco kalm.
Koffie. De termijnmarkt opende prijshoudend.
geringe
De markt was kalm, steeg op dekkingen,
Europeesche aankoopen, en sloot prijshoudend. Omzet ca. 3000 zakken. Voorraad Braziel-koffie, in de
havens der Ver. Staten (New-York, Baltimore en
New-Orleans) 285.000 zakken. Afgeleverd aau den
handel 132.000

PROGRAMMA

voor

StOilNJers.
-Jtudtbaker
J»Jas Cp.
ridewater
Tobaeco Pi

A 563/4 57U4
A 75i,a 75*i&
A Rl ,u* fi
A Tqï?
?{*?
A ïl*
Paciï.
jün. 4pCt A 4 2BU
jld.
AHÜ yvL
g;
lOnStatLth. A ?;a« ■».-

,

i«t^

i*",

Un.Statßub.A gf g*
JÜn.StatSteelA iSaUa ïo<:Ui
jünStStee] pA i3SSj I39si
10n St.Steel O 1091. ïo&ii

JWabash
JWabash
liilver

n. A 75»:,
pr A 92i-s

52%

71
91
521,2

en exrlgbt + Nieuw* klasse- A
**" Exdiv.
§ Basis
50 §§ Basif, drie een. =
* -oo nom. on-A)
L. Laten. b. Bieden. * Ex. div. "" ex right.

Nadat van de aanwezigen in den tuin van
St. Joris een foto was gemaakt, vereenigde het

BINNENLAND.

gezelschap zich aan een keurig verzorgden
feestdiech en daarna werd in auto's naar den
Westkappelschen Zeedijk gereden, waar men de
zwaarst getroffen plaatsen onder deskundige
leiding in oogenGohouw: nam.
Omstreeks half zes waren de excursionisten te Middelburg terug, zeer voldaan over den
alleszins geslaagden dag.

#(Vervolg).
PAUSMEETING IN DRENTHE.
Rede van Kapelaan Mets.
Zondag-is bij de R.K. kerk te Klazienaveen

voor Zuid Oosi Drenthe een paus-meeting gehouden. Aanwezig waren een groot aantal heeren geestelijken uit het Zuid-Oostelijk deel van
Drenthe, waaronder de Deken van Klazinaveen.
De muzikale pastoor uit de Veenstreken. pastoor
Bruggeman van Zwartemeer, had gezorgd voor
eenige koren om de meeting-Hangers te laten
genieten van gezang.
De meeting was druk bezocht eu stond onder leiding van pastoor B. .longerius, die een
kort welkomstwoord sprak. Het koor van pastoor Bruggeman zong daarna een vier-stemmig
„Jesu duleis memoria" van Ko.the.
Kapelaan Mets deed in zijn rede uitvan dekomen hoe groot aan daden het leven
zen Paus is. Hoe de H. Vader een vredespaiis
bü uitnemendheid is en aan de geslagen wereld
heeft voorgehouden welke middelen gebruikt
moeten worden om in hei Rijk van Christus
den "vrede vau Christus te verkrijgen, breedvoerig wijdde hij uit over het Koningschap van
Christus en hoe de internationale vrede er zijn
zal. wanneer de menschheid slechts zich stelt
onder het Koningschap van Christus. De. beteekenis van de oplossing der Romiinsche
redenaar
kwestie werd breedvoerig door den welsprebesproken. Spr. eindigde met in een
kende peroratie de aanwezigen aan te sporen
tot liefde voor den Paus. De rede werd meermalen* door applaus onderbroken.
Nadat het koor van pastoor Bruggeman het
,Tv es Petrus'" van Maller had gSZQnèéfi. was
Huurd e m a n.
Deken
hét woord aankomen,
dat het jarenlang gebed
welke uit deed
voor den Paus verhoord is geworden. Dè Deover uit dat de kaken sprak er zijn vreugde nog
maar. een kieine
tholieken van Drenthe, die
kudde vormen, thans, nu het niet ging om stoffelijke belangen, maar om uiting te "even aan
Katholiciteit, in zoo grooten
het gevoel van
getale waren opgekomen.
Na afloop van de meeting werd in de kerk
te Klazienaveen een kort lof gehouden.

ZEEUWSCHE POLDER- EN WATERSCHAPSBOND.

HET ARME ZWAKKE KIND NAAR ZON EN
LUCHT.
Men verzoekt ons opname van het volgende:
Be Vereeniging Katholieke .Kinderuitzending
in liet Bisiiom Haarlem afd. Amsterdam N. Z.
Voorburgwal
361—365 meent nog eenmaal een
dringend beroer) te moeten dóen op hare geloofsgenooten buiten om haar behulpzaam te
zijn in het mooie werk het arme zwakke stadskind, voor enkele weken te geven het genot
van zon en lucht bij eene goede voeding.
Te dikwerf is van deze plaats reeds gèwczefl
op dit mooi -charitatief werk dan dat het noodig
zou zijn daarop hier nogmaals in .den breede te
wijzen. Doch de nood is hoog en met Gods 2egen vertrouwt deze. vereeniging dat de hulp
nabij is. .
Tientallen kinderen melden, zich aan om in
de komende zomerdagen naar een katholiek
gezin te worden uitgezonden, doch de middelen
zijn beperkt, de beschikbare plaatsen gevuld.
Moeten wij nu. die arme stakkers teleurstellen? Moeten wij die arme ouders, die met in
staat zijn hunne kinderen het hoogst noodige te
geven, onvertroost wegzenden?
Neen, dat mag niet. Daarom deze noodkreet.
Katholieken van Nederland, ter liefde Gods
vragen wij uw hulp.' Wie uwer wil voor enkele
weken een arm stadskind opnemen in een katholiek gezin in gezonde omgeving?
Wij vragen niet voor ons zelf. maar voor de
vele arme kleintjes, die smachten naar het
oogenblik dat ook voor hen het zonnetje doorbreekt om vreugde, te', brengen in hunne dikwerf zoo insombere jeugd.
Zal ons vragen u niet, kunnen treffen, denkt
dan een oogenblik aan die smachtende kleintjes, en vergelijkt hun lot met. dat uwer eigen
kinderen. Daarom meld u" spoedig aan bovenstaand 'adres, want wie spoedig helpt, helpt
dubbel.

Een honderdtal leden van den Zeeuwschen

Polder- en Waterschapsbond woonde Zaterdag
j.l. de algemeene (jaar-)vergadering bij, welke
in de Sociëteit „St. Joris" te Middelburg onder
voorzitterschap van mr. P. Dieleman werd gehouden. De vergadering droeg, in verband met
het tienjarig bestaan van den bond, een eenigszins feestelijk karakter. Onder de aanwezigen
werden o.a. opgemerkt verschillende leden-van
Gedeputeerde Staten, de griffier van de Staten
van Zeeland, ingenieurs van den Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur van Middelburg.
Na de aanwezigen en in het bijzonder den
verschillenden autoriteiten welkom te hebben
geheeten, herdacht de voorzitter het. tienjarig
bestaan van den bond, daarbij vooral wijzend op
dé noodzakelijkheid van eendrachtige samenwerking in het algemeen belang.
Vervolgens las de secretaris van den bond,
mr. H. van der Beke Callenfels, de notulen der
vorige vergadering, alsmede het jaarverslag over
1928, waarin o.a. gewag werd gemaakt van het
uitgeven van een eigen maandblad, „De Zeeuwsche Polder", het oprichten van eön technisch
bureau, en een crediet- en bemiddelingsbureau
en van een overeenkomst .betreffende brandverzekering. Het aantal persoonlijke leden klom
van 90 tot 96 en het aantal leden polders en
waterschappen werd met één vermeerderd, zoodat de Bond thans 87 leden telt van de ruim

HET BIOSCOOPCONFLICT IN HET
ZUIDEN.
Bioscoopbond contra kleinere
bioscoophouders.

'Naar het Dagblad „De Grondwet" uit betrokken kring verneemt, gaan 'verschillende
bioscoophouders, niet aceoord met de maatregelen, welke 'de. bioscoopbond, 'tengevolge
van het bioscoöpcoriflict in" het Züideh, den
leden oplegt.
' De verschillende bioscoophouders zijn ontstemd over het bedrag, dat zij wekelijks, als
steun voor collega's, wier bioscopen gesloten
zijn, moeten opbrengen, welk bedrag varieert
15 en ’4O per week en per lid.
tusschen
De kleinere bioscoophouders . vinden een
bedrag van
15 per week, dat van hen gevorderde wordt, te hoog. in verhouding' met
de bijdrage van ’4O. dat als maximum' voor
is' vastgesteld.
de groote theaters
Daar er ' reeds bioscoophouders zijn, die
weigeren, de wekelijksche bijdrage te storten
heeft de bioscoopbond de' ,'onwllligen als lid
geschorst cii de verhuring, van films stopgezet.
De malcontenten, zullen..onderling eert vergadering houden om de zaak te bespreken en
tegenmaatregelen te nemen.

’’

400 polders en waterschappen in deze pro-

De rekening en verantwoording van den penningmeester, vermeldend een batig slot van
2.Q5A, werd eveneens door den secretaris gelezen.

Nadat door den voorzitter alsdan mededee-

ling was gedaan van enkele ingekomen stukken
(o.a. van bericht van verhindering van den
commissaris der koningin wegens verblijf buitenslands), werd overgegaan tot verkiezing van
drie bestuursleden wegens periodiek aftreden
van de heeren Th. Maat (niet herkiesbaar), A.
van der Weyde en A. Wisse.
In de vacature-Maat werd voorzien door verkiezing van den heer S. J. de Regt uit Wissekerke, terwijl de beide andere aftredenden bij

acclamatie werden herkozen.
Prof. mr. F. C. Scheltema uit Amsterdam
hield daarna een voordracht over „Het Waterschap en het recht van Eigendom", welke door
de aanwezigen met groote aandacht werd ge-

volgd.
Bij de rondvraag werd door verschillende
aanwezigen gewezen op den onhoudbaren toestand bij het veer Zijpe-Jacobapolder met zijn
zeer hooge tarieven en zijn levensgevaarlijke
inschepingsgelegenheid. Voorts werd de wenschelijkheid betoogd van het verleenen van fi-

nancieele assistentie aan den calamiteuzen
Polder Borselen en van verbetering van het
maandblad van den bond.
Tenslotte gaf de heer jhr. Boreel, ingenieur
van den Polder Walcheren een korte toelichting
tot de schade, aangericht aan den Westkappelschen Zeedijk door den storm van November
1928 en deelde het programma mede van de
excursie, welke in den namiddag naar genoemde
zeewering zou worden ondernomen.

De vergadering was hiermede geëindigd.

C JANICKE & Co.

KATHOLIEKEN IN INDIë.
een afscheid.
. -„Sociaal Leven en Streven", het orgaan van
deu Centralen Kaad der Ned.-Indische Katholieke Sociale Bonden, schrijft in het nummer
van J3 Juni j.l. het volgende:
Als dit blad verschijnt, heeft een der hoogstgeplaatste Katholieke ingezetenen dit land verlaten. De heer A. M- Hens, lid in den Raad van
Indië, is met pensioen gerepatrieerd, na een
lange en eervolle Indische loopbaan, die hem
tot op de hoogste sport van de ambtelijke
ladder bracht. Wij voegen onze dankbetuiging
bij de vele, die hij in de laatste weken in ontvangst te nemen heeft gehad, voor het werk,
dat hij tot heil van deze landen heeft verricht,
en in het bijzonder spreken wij onze erkentelijkheid uit voor 3e belangstelling, die hij ons
steeds heeft betoond in het wel en wee van
dit blad en voor de aanmoediging, die bij meer
dan een gelegenheid van hem uitging.
Met het vertrek van den heer Hens begint de
exodus van hooggeplaatste Katholieke mannen,
waardoor dit jaar zich, niet tot onze vreugde
kenmerkt. Stemt het tot vertrouwen, dat hoe
langer hoe meer Katholieke jongeren zich hier
vestigen, om in dezen of genen vorm van ambtelijk engagement deel te nemen aan het bestuur van Ned.-lndië, het is niet zonder bezorgdheid, dat wij het gelid der hoogere aanvoerders bedenkelijk zien slinken.
Weldra zal ook de heer Trip den hoogsten
zetel in de Javasche Bank voor goed verlaten,
terwijl in het najaar de heer van Kan de leiding der Rechtshoogeschool
zal neerleggen.
Gelukkig zijn de hardnekkige geruchten, dat
ook de heer Welter in den loop van dit jaar
voor goed naar Holland zou vertrekken, tot

P. C.HOOFTSTRAAT3S

NIEUWE DESSINS
IN KAST- EN TAFELZEILEN
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met bloem
Het terrein was uitgestrekt en aangelegcl
stelsel
w*s van
bet
het
daar
boomgaarden,
et.
bed-den en
imoweluke
meest
de
dokter Jorce, zijn rustigsten patiënten
on net ter
vrijheid te gunnen, slenterden zij naar believen
bevolk
i K en
rein rond en gaven aan de plaats een vroonatuurlijkopge
krankzinnigen
waren
woeligste
De
aanzien.

sloten, doch werden door den dokter goed en m'n"am D. e,
handeld. Inderdaad. Jorce was een zeer mensch'ievena
man en volgens zijn theorie konden de °'lïe U*K'SJL* ,
perds. die aan zijn medische zorgen werden toevertrouvv«.
beslist eerder genezen door vriendelijke welwillende oe
handeling, dan door gestrengheid en afzondering.
Zijn inrichting besloeg dus een groote oppervlakte en op
leek meer op een zomerverblijf met betalende sasten dan
een gesticht tot opsluiting van krankzinnigen en ? eIIS v",n
een buitenstaanden beschouwer vielen de afw"^" sle" W p,l"
s dokters familie
K en^»lt
zooals hij zijn patiëntenmenige
noemde
niet sterker in het oog. dan zoo
w«
aardigheid van de menschen in het gewone even. jorce
weiciu
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gekken
dan ook -ewnon te zeggen, dat er meer
zaten en
vrü rondliepen, dan er achter slot en grendel
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In
dan ook
een
vad.r
ware
vriendelijke, bekwame geneesheer als het
voor hen. die aan zün zorgen werden toevertrouwd en auci
indruischt
hielden dan ook veel van hem. lets. dat sterker
tegen het begrip, dat men zich van een krankzinnigenie
gesticht pleegt te maken, dan de inrichting van Jorce
Hampstead. zou men zich dan ook moeilijk kunnen voo.stÊllcn
bevond hij. dat
Toeii Lucien bü „The Haven" aankwam,teruggekeerd
en
lang
zijn
reeds
Jorce
van
vacantiereis
dag ook thuis was. zoodat hü. na zün kaartje te nco.dien
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worden onze

hoogere rangen

staf van twee groote ondernemingen: de Heer
Bruneman als gedelegeerde van het Suikersyndicaat, de heer Saudkuyl als vertegenwoordiger der B. P. M,
Het is iets vanzelfsprekends, dat er verloop
blijven niét. ten
is. Hooge functionarissen
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geval

aanmerkelijk gedund, hetgeen niet heelemaal
gecompenseerd wordt door de aanwinst in den

HET VERLATEN HUIS.
Naar het Engelsch

Maar het bedenkelijke is, dat
de open komende plaatsen niet worden aangevuld. Het is zeer merkwaardig te noemen, dat
bijv. op de Departemenaten van Algemeen Bestuur de Katholieken geen enkele plaats in de
leiding bezetten. Als we dan nog in aanmerking
nemen, dat ook op het Departement van Koloniën in- Den Haag één, zegge één Katholiek
ambtenaar van middelbaren rang werkzaam is,
dan blijkt de rechtstr.eeksche invloed' der Kaeeuwigen dage.

tholieke gedachte op den "gang van zaken wel
uitertst beperkt, terwijl de egards, die men
door Indische benoemingen iv acht* neemt
tegenover de
machtige S.D.A.P.-in-Holland,
heelemaal niet noodlij, schijnen ten opzichte van
de nog machtiger Katholieke Staatspartij, die
bovendien nog veel beter vertegenwoordigd is
in liuiië-zelf dan de S.D.A.P.
Vast staat iv ieder geval, dat ons publiek
aanzien in Indië er niëf op vooruitgaat al is
er geen bevolkingsgroep aan te wijzen die voor
den cnltureelen vooruitgang en de maatschappelijke opheffing der bevolking meer doet dan
zieken-, wees-, en
wij. Een overzicht van
armenhuizen, scholen én internaten over geheel Indië zal dit gemakkelijk kunnen bewijzen.
De conclusie ligt voor de hand: Als men ons
ons rechtmatig' deel, om welke reden daii ook
(mindere geschiktheid kan stellig dé reden niet
zijn') niet gaarne geeft, dan zullen wij ervoor
dienen te zorgen, door actieve samenwerking
en pressie van de goede soort, dat men het
ongaarne doet.

Een moedige redding.
van
Cheribon kwam, naar het „Bat.
Ter reede
Nbl." bericht, bet s.s. „Tjibesar" van de J.C. J.
Lijn. Een koelie, afkomstig van Tegal, was in
het ruim in slaap gevallen en ontwaakte bij
aankomst te Gheribon. De man. die niet goed
bij het .hoofd bleek te zijn, wilde via de stormladder-weer naar Tegal terugkeeren. Toen hij
van de .onderste trede afstapte, bemerkte hij
eerst, dat de zee nu eenmaal niet te bewandelen
is, en verdween in de diepte.
De zich aan boord bevindende inlanders en
Chinêezen staken geen 'hand ter redding uit.
De 3e stuurman, de heer Koster, bedacht zich
geen oogenblik en sprong van bet BA M. hooge
tentdek af den drenkeling achterna. Hij mocht
bet. genoegen smaken den 'onfortuinlijken „wandelaar" boven te brengen.
Beiden werden door de inmiddels gestreken
vlet opgepikt.

■

Troepen-patrouille.

BATAVIA, 15 Juli (Aneta). Naar Aneta verneemt, verzocht de Regeering aan denGouverneur, van .de Oostkust van Sumatra te overwegen of het ter geruststelling van de Europëesche bevolking niet wenschelijk zou zijn, korten

tijd door troepen te laten patrouilleeren. De
gouverneur, de 'heer Vari Sandick, heeft geantwoord, dat zijns inziens de algemeene veiligheid
in het gewest geen enkel oogenblik gevaar liep.
Hij is echter van oordeel, dat hij.de suggestie
van de regeering moet opvolgen, daar hij geen
middel onbeproefd wil laten om het gevoel van
ongerustheid, dat thans bij het publiek heerscht.
weg te nemen.

Aanleg van een noodlandingsterrein.
15 Juli. (Aneta). Tusschen
Telok Betong eir Palembang zal ten behoeve
van de Kon. Ned. Indische Luchtvaart Maatschappij een noodlandingsterrein worden aan-

; PALEMBANG,

gelegd.

Het ligt in de bedoeling van de maatschappij
om over een drie maanden den diensr op Pailembaxig. te openen, ongeveer gelijktijdig met
d.en dienst naar Soerabaja. Hierna komt de verbinding «met Medan aan de beurt;

NEDERLANDSCH-INDIË.
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De Begrooting 1930.
Algemeene beschouwingen
BATAVIA, 15 Juli. jfAneta.) De Volksraad
heeft een. aanvang gemaakt met.de algemeene
beschouwingen over de-begrootiiig- 19-30, Hierbij is ter sprake gekomen, het- petitionnement,
dat de vrouwen uit Dcli aan H. M. de Koningin
ihebben gericht na den moord op mevr. Landzaat. Alle leden spraken hun deelneming over
den moord uit, maar wezen er op, dat bet niet
juist was. dat in het petitionnement de verantwoordelijkheid voor het gebeurde aan de Regeering wordt geweten.
De Regeeringsgemachtigde 'voor Algemeene
Zaken sloot zich namens de Regeering bij het
gesprokene aan en sprak woorden van dank
voor-de wijze, waarop de beschuldiging aan het
adres van de regeering door den Volksraad is
afgewezen.

SOCIAAL LEVEN.
Alcoholbestrijding bij het snelverkeer.

Een goed plan.
bij het
Alcoholbestrijding
De Vereeniging voor
dagen
onder
S.)
A.
hield
dezer
(V.
Snelverkeer
leiding van haar voorzitter, ir. F. A. Brandt, te
Utrecht een algemeene vergadering, waar besloten werd tot het aanbrengen van een kleine
wijziging in de. statuten, welke in de practijk
wenschelijk was gebleken.
In verband met het feit, dat ook een matig
gebruik van alcohol een nadeeligen invloed op
de werking van zintuigen, hersenen: en zenuwen kan uitoefenen, en heel wat verkeers-ongelukken daardoor mede veroorzaakt worden,
werd besloten binnenkort de gelegenheid te Opevan motorrijtuigen, om
nen voor bestuurders tijdvan een-jaar als'gezich telkens voor den
heelonthouder bij het Bureau van de V.A.S. te
doen inschrijven. Als bewijs voor die inschrijving ontvangen zij dan een diploma. leder, die
gebruik wil maken van- een huurauto b.v., kan
naar dat diploma navraag doen, terwijl zij, die
een chauffeur in dienst willen nemen, aan het_
Bureau kunnen informeeren, of de sollicitant"
daar staat ingeschreven. Voor de noodige controle is een zoo goed mogelijk systeem bedacht.

ben afgegeven, terstond in de tegenwoordigheid van den
bestuurder van het huis werd toegelaten. Jorce, die er nog
magerder en meer dan ooit als een ondergeschoven' persoon uit het tooverland. uitzag, was klaarblijkelijk verheugd. Lucien te zien. maar toch verried zün uitgedroogd,
geel gelaat maar al te duidelijk, dat hij niet weinig ontsteld was, toen de advocaat hc.m de reden van dat bezoek
ontvouwde. l"'n op dit punt liet Lucien, nadat de sebritikelijke begroeting had plaats gehad, hem niet lang in onzekerheid.
„Dokter Jorce". zeide hij stoutweg en zonder inleiding.
ik kom u eens te spreken over dat alibi van signor
Ferruci!"
„Alibi is een ieelijk woord, master Denzil". zeide Jorce.
terwijl hij een doordringenden blik op zün bezoeker wierp..
„Misschien wel", meende Lucien, „-doch het is het eenige
passende woord, dat in dit geval gebruikt kan worden!"
„Ik verkeerde in de meening, master Denzil". zeide Jorce.
„dat ik geroepen was om een weddenschap té. beslissen."
„O. dat was de geslepen mauier van graaf Ferruci. om
de zaak voor te stellen", gaf Lucien met een spóttenden
glimlach ten antwoord. „Hij wenschte u
niet al te diep m
zijn geheimen in te wiiden".
„Hm!" zeide Jorce. „misschien dat ik daar meer van
weet, dan gij in de verste verte kunt vermoeden, master
Denzil!"
„Wat bedoelt ge. sir!" riep Lucien scherp uit.
„Kalm wat. master Denzil. Kalm wat." antwoordde de
dokter met zijn hand wuivend. „Ik zal alles tot uw volkomen tevredenheid verklaren! Weet u, waarom ik naar
Italië ben geweest?"
„Neen. dat weet ik niet en evenmin weet ik, waarom, u
er heenging in gezelschap van signor Ferruci." antwoordde
Lucien. die zich herinnerde, wat Link hem daaromtrent
had verteld.
„Zoo, zoo." zeide Jorce kalm. „naar ik bespeur, hebt
gij navraag gedaan, doch in één opzicht heeft u het bü het
verkeerde eind. Ik ben niet met Ferruci naar Italië gereisd, doch ik liet hem in Parijs achter en vertrok alléén

Waarschijnlijk zal dit stelsel 1 Januari 1930
in werking treden. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Bureau van V. A. S., Middenhoefstraat 2 b, Rotterdam.
Schoenmakerspatroons.

gewezen:

Fr. Stevens, Helmond, zilveren medaille; C.
Zondervan, Amsterdam, bronzen -medaille; A.
Korstjns, Blerik, idem; P. Th. v. d. Ing, Nijmegen, idem; H. F. Fiolet, Rotterdam, idem;
A. A. Mooren, Heemstede, idem; G. Claessen,
Helmond, eervolle vermelding; P.-v. d. 'Pol,
Haarlem, idem; Hl A. A. Bogaard.Jr., Haarlem,
Naterop, Nijmegen, ide m.

Te ruim half twaalf werd Maandag de jaarvergadering door den vice-voorzifter, den heer
J. J. Dankers, (de bondsvoorzitter, de heer
W. Pelser, was wegens ziekte verhinderd) geopend.
Spr. heette de aanwezigen welkom, in het
bijzonder Mr. J. A. G. M. van Heilenberg

Hubar.
Besloten werd een telegram te zenden aan
Z. D. H. den bisschop van Haarlem en den
bondsvoorzitter. '
Nadat het' jaarverslag van den secretaris,
de begrooting van den bond en van het orgaan „Het Schoenbedrijf' werden goedgekeurd,
hield vervolgens mr. J. A. G. M. van Heilenberg Hubar te Rijswijk een inleiding over:

-

Ziekteverzekering.

De Ziekteverzekering, aldus spr., welke behelst het garandeeren van loon (80 %) voor
de arbeiders, die door ziekte niet kunnen werken, zal hét volgende vóoTjaar in wérking
treden.
De belangrijke vraag is echter: wie zal met
de uitvoering der wet worden belast. l"n aanmerking komen de Raden van Arbeid-en de
z.g.n. Bedrij fsvereenigingen. De eerste zijn te
beschouwen als ambtelijke organen, de laatste
zijn in het leven geroepen door het particulier

initiatief.
Een bedrijfsvereeniging kan worden opgericht door z.g.n. Centrales of daarbij aangesloten vereenigingen. Wenschelijk is, dat de
uitvoering der wet in handen blijft der organisaties.
Spr. zet uiteen, aan welke eischen een bedrijfsvereniging moet voldoen. Het beste is
voor den katholieken middenstand ëén bedrijfsvereniging op te richten.
Ook andere sociale wetten zouden wellicht
later op denzelfden voet kunnen worden uitgevoerd. (Invaliditeit, Ongevallen, enz:)
Om als patroon lid te worden van de Middenstands Onderlinge, moet hij, lid zijn van de
Standsorganisatie en lid van- de vakafdeeling,
mits ter plaatse een afdeeling bestaat. Het is
de bedoeling het instituut te reserveeren voor
hen, die georganiseerd zijn, volgens de gestelde eischen.
De volgende jaarvergadering zal-te. Helmond
worden gehouden, terwijl de periodiek aftredende bestuursleden P.. L. van Hek te Rotterdam en Ji'A. Slagliecke. te Arnhem .werden
herkozen.

R.K. Sanatorium „Dekkerawald”.
Volgens het jaarverslag over 1928 van den
geneesheer-directeur, dr^A, J. : Henneman, waren op 31 December 1927 in het Sanatorium.
„Dekkerswald" te Groesbeek aanwezig 179
patiënten, op 31 December .1928, 189. In den
loop van het jaar 1928 werden opgenomen:
338 patiënten en afgevoerd 328, zoodat gedurende 1928 verpleegd werden 517 patiënten
(vorig jaar 449).

Gedurende het, jaar 1928 werden verpleegd
517 patiënten; 31 December 1928 waren in'bet
Sanatorium aa'nwezi'g.TB9~ patiënten, jzöbdat in
den loop van 1928 afgevoerd 'werden 328 patiënten. Van deze 382 patiënten, die gedurende
1928 vertrokken zijn, leden er 19 niet aan tu-

berculose.

Van de overige 309 patiënten leden er 17 wel
aan tuberculose, doch niet aan longtuberculose.
Na veel wikken en wegen en na rijp beraad
besloot men tot een belangrijke uitbreiding. Het
architectenbureau Ed. Cuypers te Amsterdam
ontwierp een plan, waardoor het aantal kamers eerste en tweede klasse verdubbeld werd.
Door opvijzeling van het geheeie dak van het
hoofdgebouw, kon een nieuwe verdieping op
het hoofdgebouw geplaatst wórden.
Door deze verbouwing kan waarschijnlijk aan
de aanvragen voor verpleging spoediger dan
vroeger voldaan worden. De nieuwe patiëntenkamers met eigen loggia worden op modernste
wijze ingericht, terwijl er naar gestreefd wordt,
de hygiëne in het oog houdend, de gezelligheid
en liet confortabele zooveel mogelijk op te
voeren. De verbouwing is thans in vollen gang
en belooft aan de strengste eischen te kunnen
voldcen.

Uit de Steenindustrie.
De staking, de Vrijdagmiddag té Herwijnen
op de Waalsteenfabrieken van den heer Hoeken
is uitgebroken, is Maandagmiddag geëindigd.
De geschillen zijn bijgelegd.' De ontslagen arbeider, die de aanleiding voor de staking was,
is weer in dienst genomen.- Heden is het werk
hervat.
Ned. R. K. Bond van Bouwpatroons.
tl 1i d e jaar vc'rgad. e r i n g.
. Heden en Woensdag wordt te Nijmegen in
de Vereeniging Je elfde jaarvergadering gehouden van den Ned. R. K Bond vau Bouw-

Ondertrouwd:
M. D. Berger en Dr. Th. J. F. Mattaar. Rotr
terdam.
Getrouwd:
Q. W. M. Schonck en Js. Legein. Breda.
Overleden:
W. J. van Rooyen. 32 j.. Houten; A. Luiten
—v. Dijk 74 j.. Haarlem; H. Engele 49 j„ Hihlegom; .1. P. A. Krommen. 42 ].. Haarlem;
È, F. v. Lierop. 48 j., Bloemendaal; J. H.
Criiyen. 75 j., Valkenburg; J. A. J. Voet 56 j..
Rotterdam; B. .M. Starck 12 j., Rotterdam;
Er. Amandus B. A. Kruitwagen, 68 j., Rotterdam; H. J. Vermetten, 84 j.. Rotterdam.
Vervolgens

Hier werden de bondsleden. in

secretaris verwelkomd door den heer ü.
Busser.
. De heer W. Fransen dankte voor de. welvond het een goede keuze,
komstwoorden encongresstad
was aangewezen.
dat Nijmegen als
Uit de kalkzandsteenindustrie.
Dezer dagen is bericht, dat de stakingen aan
de kalkzandsteenfabrieken „De Merwede'* te
Gorinchem en Loevestein te Vuren dpor russchenkomst van den Rijksbem.iddelaar H. A.
v. IJsselsteyn zijn beëindigd. Maandag is het
werk aan „De Merwede" hervat, Aan de fabriek „Loevestein" duurt de staking echter
voort,,omdat de partijn niet tot volkomen overeenstemming zijn gekomen.

AMSTERDAM.
Kerkbericht H. Gerardus Maiella.
A.s. Zondag om half elf zal in de parochiekerk van den H. Gerardus Maiella een plechtige Hoogmis worden opgedragen, door vier
priesterzonen uit een gezin. n.l. de eerw. heedie kort
ren van Houten, van wie de jongste, Hoogmis
geleden tot priester werd gewijd, de
zal celebreeren.
Het zangkoor zal de vierstemmige. Mis van
Perosi „Benedicamus Domino** uitvoeren. De
organist der kerk, de heer Nieland, zal de
■

orgelpartij spelen.

Amsterdamsche Raad voor Kinderuitzending.
Blijkens het jaarverslag van den Amsterdamschen Raad voor Kfnderuitzending daalde m
192 Stengevolge van het besluit van den Gemeenteraad voor 1928 geen subsidie voor dluitzending naar gezinnen toe te slaan, het aantal kinderen, dat naar gezinnen werd iiilgezonden, sterk.
Met aantal kinderen, dat naar Kolonielmizen
werd gezonden bedroeg in 1928. 565.S tegen
5139 in 1927, alzoo een stijging van 519 kinderen. In het geheel bleeï echter hét aantal uitgezonden ki/ideren in IW.S ongeveer 4Nil beneden dat van 1927.
Door de schoolartsen werden 8722 kinderen
voor uitzending door de le-den opgegeven.
Het totaal aantal subsidiedagen bedroeg
253367: het totaal bedrag aan subsidie

-

’141.791.54.

.Van het totaal beschikbare bedrag (’149.00.1)
bleef derhalve ’7208,46 over. welke'so^j
dé Gemeente werd gerestitueerd.
De nieuwe

' dat

wT"bedoelt
to?,Wel. dat graaf Ferfuci iets uitstaande, heeft gehad met

over

de Haarlemmervaart.
in

ee-

b ru i k k e n o m en.
In de werkzaamheden aan de vernieuwing
van het bruggencomplex. verbindende het Nassauplein met Haarlemmerplein en Spaarndammerstraat. valt groote voortgang te bespeur-eu.
De brug over de Haarlemmer Trekvaan

Maandagmorgen zc«over gereed, dai zij te zeven
uur in gebruik kon. worden genomen. De nieuwe verbinding, is een . enkelvoudige basculebrug met een doorvaartopening van 10 'M., terwijl de breedte 18 M. bedraagt. Ken dubbel
tramspoor is over de. brug aangelegd, zoodal
lijn 23 .en waarschijnlijk ook lijn 5 hierover en
door het reeds bestaande aansluitende viaduct
een belangrijke traject-verkorting krijgen. I)e
oude brug wordt thanr- gesloopt.
Ook het werk aan de tweede basculebrug
over het einde der Siogelgracht, verbindende
Nassauplein en Haarlemmerplein, nadert de
voltooiing en is de openstelling binnen 'een
week of zes te verwachten, welk feit door de

belanghebbende buurtvemeenigingen feestelijk
zal worden gevierd.
Het sloopen der hulpbrug' en het heirstel van
de glooiingen zal in het na.'\aar gereed komen.
Op dit punt -onzer stad zullen dus vrij kort
na elkander drie nieuwe en ,\raaie bruggen, de
spoorweg-hefbrug over de Hsutmankade inbegrepen, het aspect verhoogenl en het verkeer

bevorderen.
Voor de omgeving een uitkomst en aanwinst
in meer dan één opzicht.

G. H. VAN BEUSEKOM,
Utrechtschestraat 63.

W'agt.

. .

brug

Maandagmorgen

Maandagmiddag werd hei hoofdbestuur in
Orarijehotel verwelkomd «door het bestuur
der afd. Nijmegen bij monde van -den heer W.

.

tegenwoor-

digheid van de wethouders en.den gemeente-

liet

F. \Y. van der

had de ontvangst ten stadhuize

plaats.

patroons.

"aar Florence, om het ware karakter van den graaf uit
te zoeken, wat miin doel was.
„Waarom deedt ge dat. dokter?" vroeg Lucien met
belangstelling.
„Omdat ik eenige zaken had met onzen wederzu'dschcr.
vriend, den graaf, en ik niet heelemaal tevreden was over
de wijze, waarop hij zich van zijn verplichtingen kweet. Ook
maakte het laatste onderhoud, dat ik met u had. betreffende die weddenschap, mijn argwaan tegenover, dien perte Florence, vernam ik omtrent den
soon wakker. Eenmaalovertuigd
te zün. dat het een gemeen
graaf voldoende, om
■uijei is, mét wien men béter maar heelemaal niet te doen
kan hebben. Ik was van blan met deze inlichtingen onmiddellijk naar' Engeland terug te,keeren en u te bezoeken..
master Denzil. Maar ongelukkig genoeg werd ik ziek. kreegte Florence een ernstiger! aanval van typheuse koorts en
was verplicht, daar ettelijke weken in het ziekenhuis door
te bren^n.
,'.
, ,
,
„Dat spijt mij." zeide Lucien. die zag. dat de dokter er
inlichtingen
nog slecht uitzag. ..maar waarom stuurde u die
■
niet aan mü op?"
„Omdat het noodzakelijk was. u persoonlijk te spreken,
dagen geleden ben ik in Engemaster Denzil. Een paar
voornemens, als ik wat van de
land teruggekeerd en washersteld
zou zijn. u te schrijven.
reis
der
vermoeienissen
.mij
van
die moeite. Nu kan ik u
Doch uw komst ontslaat
alles omtrent Ferruci vertellen, als- cc dat wilt."
„Zeg me dan. dokter, ot u de. waarheid sprak betreife"
Ferruci was dien avond
deed ik. Graaf
Ja
volgenden
middag."
den
en bleef hier tot
„Hoe laat kwam hij ongeveer ten uwent?
geweest zijn", zeide J0rce....01.
Dit zal iets na tien uur
elf."
om het precies te zeggen, iets vóór half
„Juist, wat ik dacht!.
opgetogen
uit.
Lucien
riep
Ah*
op het erf geweest zun!
■Dan -moet Ferruci ook de man vroeg
Jorce op verbaasden
u daarmede?"

bifmi'i

Geboren:

Haag.

jaarvergade-

ring te Haarlem.
Voor de vaktentoonstelling, welke in het gebouw St. Bavo Je Haarlem tegelijk met de
negende Jaarvergadering wordt gehouden, werden door de Jury de volgende bekroningen toe-

idem; H. Th.

OVERGENOMEN UIT ANDERE DAGBLADEN.
De Kleine—Mooren. d.. Nijmegen: Hidajat
Derrix z., Rotterdam; v. Gils—v. Roesel d.,
Made; Zubli—v. Nispen tot Sevenaer d.. Den

Ned. R. K. Bond van Schoenwinkeliers en
Negende
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geleden m Ptmhco werd
een misdaad, die eenige maanden
een persoon
Oeneva-Square
werd
in
daar
gepleegd. Er
ln oe
welhcflt
zooals
u
genaamd,
vermoord. Mark Vrain
stellig, da,
couranten gelezen zult hebben en ik geloof
Ferruci dit op zijn geweten heeft."
bedaard,
„Als ik mü goed herinner"., zeide Jorce Kerstmis,-werd
kort
van
vooravond
op
man
den
die bewuste
voor middernacht vermoord.
gedaan hebben, omAls dat zoo is. kan Ferruci het met
dat, zooals ik zooeven reeds zeide. de graaf dien avona
om half elf hier was."
vermoord
Ik zeg niet dat lui den man daadwerkelijk
„maar dat hü wellicht
heeft" verklaarde Lucien met vuur.doodeink«,-n
om den
stoot toe té
iemand heeft omgekocht,
op het er! i» J«srhij
avond
anders
dien
moest
dienen Wat
U moogt zeggen, wat u wijt. dokter
sevsstraat uitvoeren?
graaf is schuldig aan den d«-w*d van Mark
maar
de
Jorce.
Vruin "!"
Jorce bedaard, „ik zeg a. dat is hjl
Neen" antwoordde.
eenvoudige reden, dat VTain niet docd is!"
om
de
niét„Niet dood!" riep Lucien. zich het gezegde van Diana

.

,„,

.

.......

herinnerend.

„Neen! Want sedert eenige maanden heeft Mark Vrain
dit gesticht doorgebracht, onder den naam van
hier in Clear."
Michaël
(Wordt vervolgd.)

R.K. BEGRAFENIS-VEREENIGING

onder toezicht van Z. D. H. den Bisschop van
Haarlem.
Bestuurd door Mr. A. H. J. VAN DEN BIESEN.
B. BROM Dr. F. I. M. BONKE, Commissarissen.
J. F. DIJKMAN J.EMMERIK, H. KOK, J. DE JONQ.

AUG. HENDRIKS, Overlieden.
Kant. J. F. DIJKMAN, P. Pauwstr. 22, Tel. 34979

in den Amstel.
Een belemmering voor
de roeibaan.
Op de vragen van het' raadslid Gulden in
zake het onbruikbaar worden van den Amstel
als roeibaan, als gevolg van den bouw van de
nieuwe Amstelbrug, hebben B. en W. geantwoord, dat het hun bekend is, dat de bouw
van de nieuwe Amstelbrug voor de roeibaan
in den Amstel een ernstige belemmering zal
vormen. Geheel onbruikbaar wordt deze roeibaan echter niet. Voor zoover het bestuurbare
roeivaaTtuigen betreft, zal het mogelijk zijn,
de baan eenigszins te verleggen, wat betreft
de stuurlooze vaartuigen zal de baan moeten
-.vorden ingekort.
Besprekingen omtrent^iet maken van een
goede roeibaan hebben tot dusver geen resulDe nieuwe

brug

taat gehad.

Verbeteringen bij de politie.
Tot heden waren de politiebureaux- en posten
door een ondergrondsch telefoonnet met het

hoofdbureau verbonden. Hiervoor werd gebruik
gemaakt

van het

Morsestelsel!

Waar dit net door slijtage inmiddels onbruikbaar is geworden, ligt het' in de bedoeling om
cle verbinding te onderhouden over de telefoonkabels, zooals dit reeds ten . deele door de
brandweer geschiedt.
alHet ligt in de bedoeling van de politie
om het Morse-stelsel
dus verneemt de „Tel."
dan te verv3ng*n door het z.g. teletype-systeem,
een stelsel waarbij geen teekens, doch letters
op den telegraafband verschijnen.
De voordcelen aan dit systeem zijn drieërlei:
In de eerste plaats is gebruikmaken van de
telefoonkabels niet zoo duur, ten tweede kunnen de examens voor telegrafist en hulptelegrafist over het geheeie corps vervallen, en ten
derde heeft het"'n vereenvoudiging in de administratie ten gevolge.
De posthuizen zullen in dit verkeer niet worden opgenomen.
Een tweede, eveneens voor de politie gewicntig besluit, geldt het alarmeeren: de finesses
uitgehiervan zullen' nog nader moeten wordenplan
als
is
het
trekken
groote
werkt, doch in
vol<*t: aan de zuilen der brandschellen, die reeds
in Amsterdam-Oost staan en die ten getale van
onc-eveer 305 in de geheeie stad zuMen verrijzen zal een tweede alarmeering mogelijk gemaakt worden, namelijk ten dienste der pohbe.
het
Voor de brandweer geldt de knop achter van
"las- voor de politie zai aan den achterkant
het 'boyengedeelte der zuil een telefoontoestel
worden aangebracht. Dit is slechts te gebruiken, nadat met behulp van een sleutel een
deurtje is ontsloten.
Assistentie kan zoowel gevraagd worden
door politi^'.^Aten, die zulk een sleutel bezitten alsmede eventueel door gemeente-werklieen
den misschien ook door te goeder naam om
oproep
Een
burgers.
staande
faam bekend
assistentie komt op deze wijze m de seinkamer
der politie terecht. Van hieruit Tcan de melding
aan bepaalde stations worden doorgegeven.
Het ligt wijders in de bedoeling voor spoedgevallen, op eenige punten in de stad kleine
licht auto's gereed te houdan die, evenals de
brandweer, terstond volledig bemand kunnen
uitrukken. Voor personeel zal gebruik gemaakt
worden van manschappen van den straatdienst,
op dat oogenblik in rust zijnde.
Het plan bestaat voorts;, dat de hoofdcommissaris, de heer J. H. Versteeg, in bet najaar
een studiereis naar Stockholm en Mainz zal
maken, waar dergelijke moderne verbeteringen
al zijn ingevoerd.
Met ingang van 1 Steptember zullen bq üe
politie vijf surnumerairs in dienst treden.

—

—
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De

roetplaag over het
Vermindering
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te

vet-

w a cA t e n.
Op de vragen vatn het raadslid Gulden over
de roetplaag waaronder de bewoners in den

CenBuiksloterham van de Vuilverbranding oflijden,
te
jaren
lang
ftetoben
reeds
trale Noord
geantwoord, dat gedurende
hebben B. en W.herhaaldelijk
Machten zijn injaren
de laatste
vat
de noordzijde
gekomen van «de bewoners
vliegasch
verspreiden
van
IJ
over
het
van het
en de
Vuilverbranding
Inrichting
voor
door de
electrische centrale Noord.
De ingekomen klachten hebben aanleiding
geven tot een onderzoek, nraar maatregelen,
die genomen kunnen wordea om aan den hinder een einde te maken. Dlf. onderzoek heeit
geleid tot de voordracht van 1 Juni 1928 van
B. en W-, waarbij werd medegedeeld, dat in
de centrale Noord vanwege; de P.E.G.E.M. verschillende maatregelen werden genomen en
waarbij B. en W. een krediet van ’20.000
aanvroegen voor het opstellen van toestellen
tot het verwijderen van de vliega.sch uit de
rookgassen van twee of drie der stoomketels
der Inrichting voor Vuilverbranding.
Iv de centrale Noord is één instellatie voor
het opvangen van vlie?.asch dezer dagen gereed gekomen en in feedrijf gesteld, éên installatie zal tegen het. eind van deze maand
gereed zijn, één installatie zal in Augustus a.s.
in bedrijf gesteld kunnen worden en een vierde
installatie is op de fabriek in bewerking.
Bij drie ovens van de Inrichting voor Vuilvliegaschverbranding zijn toestellen voor
verwijdering van rerschillende systemen opgericht. Deze toestellen voldoen echter niet
ten volle aan de v erwachtingen, hoewel zij wel
de meest hinderlijke stofdeelen opvangen.
De resultaten van de genomen proeven wettigen nog niet de uitspraak dat een afdoende
bestrijding van de roetplaag wordt verkregen;
wel echter zün. aanwijzingen verkregen, dat
een vermindering van den hinder spoedig is
te verwachten.
Geneeskunilige hulp in de Houthaven.
Op de vrajgon van het raadslid Kitsz betreffende het c«p 20 Juni jl. gebeurde ongeval in
de Houthaven hebben B. en W. het volgende
geantwoord:

Op Vri/d?.g 21 Juni werd hulp gevraagd
voor een ongeval, dat plaats gevonden had
aan boord van het s.s. „Evercunar", waar een
man onda: een stapel hout was geraakt. Onmiddellijk vertrok de ambulance-boot van den
G. en G. Dienst, van haar ligplaats bij het zittingloka/d aan den Tolhuisweg. Deze boot was
binnen *25 minuten ter plaatse.
B. E/n W. achten het niet noodzakelijk, gedurende het drukke seizoen in de Houthaven
een v mbulance-boot te stationneeren, daar de
tijd. -welke in dit geval is verstreken tusschen
mek'.ing van het ongeval en het ter plaatse
aanwezig zün, niet onredelijk lang is te rioemr.n en bovendien onder andere omstandiglif;den een vluggere hulpverleening mogelijk
7.al zün.
Ned. R.K. Vereeniging van Handelsreizigers.
De Afdeeling „St. Nicolaas" houdt een ledenop Zaterdag 20 Juli, 's avonds
vergadering
kwart over acht uur precies, in „Du Commerce". Kaiverstraat.
Op de agenda komt o.m. voor: Mededeelingen uitstapje Amersfoort B—lo Aug. en mededeelingen 4e lustrum.
Hirston in het Rika Hopper Theater.
De directie van het Rika Hoppertheater
deelt ons het volgende mede:
Onder auspiciën van het Internationaal Concertbureau Ernst Krauss zal Hirston met zijn
wereld-lUusionen Show vanaf Vrijdag 19 Juli
8.15 uur in het Rika Hopper Theater optreden.
Bü dit gelschap treden op: Hirston met zijn
„zwarte kunst", Harry Job in zijn Spel met
den Dood, De Spin met het Vrouwenhoofd, La
Femme Fantöme (de verdamping van een levend wezen), Mohamed Rai, de Oostersche
"'-k-ire welke zich o.a. onder controle van het

publiek levend laat begraven. Verder tfeden
op: Tuhalla het Geheim der Cateleptie, Adinda het medium van dezen tijd.

Hirston laat onder meer zien: Het GeheimCabinet van dr. Cagliari, De Wóndertroon der Inka's uit Peru, het Wonderkoord
der Fakirs enz. enz.
Een voor-seance voor Pers en genoodigden
vindt plaats op Donderdag 18 Juli des morgens te 11 uur in het Rfka Honner-Theater.
waarna om ongeveer 12 uur eene openbare
seance in de stad zal worden gegeven. ,
De commissie van controle bestaat uit de
heeren Baron F. Sloet tot Everlo te Hilversum, mr. B. F. J. Simon, advocaat en procureur te Utrecht; dr. G. A. de Leeuw te Amsterdam en Arie Bos de oud-wereldkampioen
zinnige

biljart.

Met nadruk wijst de theater-directie er op
dat alles een natuurlijk karakter draagt en
voor niemand kwetsend is.
Van een steiger gevallen en zedood.
In de wachtkamer le klasse is hedenmorgen een schilder van een steiger gevallen. De
jonge man. Van Someren genaamd, kwam met
het achterhoofd tegen den vloer terecht, en
was onmiddellijk dood.
Het slachtoffer was in dienst bij de aannemersfirma Misset te Hilversum, die het
schilderswerk op het Centraal-Station uitvoert.

Een ongewoon frissche vertooning.
Voorbijgangers langs Keizers- en Leliegrachten werden Maandagmiddag „opgefrischt" door
het niet alledaagsch schouwspel van een paard,
dat rustig in het water van voornoemde grachten rondzwom.
Wat was gebeurd? In-een onbewaakt oogenblik was een vrachtwagen van de ixpeditiefirma Vogelpoel en van Noorwegen, toen de
voerman zich even had verwijderd, in de Keizerskracht bij de Westermarkt gereden. Een
jongentje, dat op de bok zat. geraakte mede
te water, doch werd onmiddellijk weer op het
droge getrokken, terwijl men het paard door
het doorsnijden der strengen uit zijn netelige
positie verloste.
Nauwelü'ks had het dier echter bewegingsvrijheid gekregen, of het koos het ruime sop,
zwom van de Keizersgracht naar de Leliegracht en zou ongetwijfeld deze verkwikkende
excursie hebben voortgezet, indien niét bekwame handen van af de Heerengrachtbrug
een lasso om den kop van het paard hadden geworpen en het ter plaatse vasthielden, totdat
het reddingstoestel der Brandweer het beest
weer aan vasten wal heesch.
De wagen, welke met bestelgoed was beladen, is later eveneens opgehaald. Het gebeurde
had uiteraard zeer veel bekijks.
Losse locomotief ontspoord.
Zaterdagmiddag is een losse machine met
tender die trein 662 om 14.42 uur het Weesperpoort-station had binnengebracht en daarna
naar de locomotievenloods -bij de Over-Amstelstraat zou terugkeeren, ontspoord, doordat de
wisselwachter den wissel te vroeg omhaalde,
juist tusschen locomotief en tender in. De tender kwam gedeeltelijk op den overweg van de
Oosterparkstraat naast de rails te staan, waardoor de treinenloop in beide richtingen verondervond. Enkele binnenkomende
traging
treinen zijn direct achter den overweg der
Over-Amstelstraat via de z.g. „verbinding"
naar het CentraalrStation gereden, terwijl de
meeste treinen, tot laat in den middag met
ruim een half uur oponthoud, over één zijlijn
in beide richtingen het Weesperpoort-station
konden aandoen.
Het verkeer in de Oosterparkstraat ondervond van het ongeval geen hinder.

doofstommen in Rotterdam, een stil werker op
verlaten terrein, er thans in geslaagd voor de
Katholieke doofstommen van Rotterdam een
eigen vereenigingsgebouw te stichten, dat Zondagmiddag plechtig door den Deken van Rotterdam, den Zeereerw. heer J. W. van Heeswijk, is ingezegend.
Het nieuwe tehuis is gelegen aan de Crooswijkschekade en werd door het architectenbureau Hendriks en Buskens ingericht tot een
gezellig home, waar de blinden een zeer intiem millieu vinden.
Bij de inwijdingsplechtigheid heeft Pater
der
Schoenmaeckers verteld van de oprichting
vereeniging. Ongeveer 10 jaar geleden vestigde
de dr. Ooms z.g., die 40 jaar bestuurslid van op
doofstommeninrichting was. spr.'s aandacht
de noodzakelijkheid om voor de doofstommen,
die van de school kwamen, een vereeniging te
stichten, om hen in het verdere leven te helpen
en door de mogelijkheid tot onderling verkeer
eikaars belangen te behartigen. Op 22 October
1922 werd de R. K. Doofstommenvereeniging
„St. Franciscus van Sales" opgericht. In die
zeven jaren, dat de vereeniging bestaat, werd
er veel voor het geestelijk en stoffelijk welzijn
der doofstommen gedaan. En al spoedig gingen
er stemmen op om een eigen vereenigingsgebouw te verkrijgen.
Einde van het vorig jaar kon tot den aankoop van een pand worden overgegaan en door

veler

medewerking,

niet het minst door den

steun van den Zeereerw- Deken, kwam nu het
eigen vereenigingsgebouw tot stand. Er zijn
natuurlijk nog vele wensehen, die ook zullen,

dank zij den Roomschen charitas. in vervulling
komen.
Hierna verrichtte Deken van Heeswijk de inzegening van het gebouw en bracht in zijn toespraak daarna een woord van hulde voor het
onvermoeid werken van Pater Schoenmaeckers.,
Ook de directeur van de inrichting voor doofstommen, de heer van Meurs, voerde het woord
en sprak woorden van hartelijken gelukwensen
tot allen, tot de dames en heeren, die dit gebouw hebben opgericht en tot de doofstommen,
die er een gezellig vereenigingsgebouw zullen
vinden.
De voorzitter van de R. K. Doofstommenvereeniging, de heer J. A. Kamps, huldigde in het
bijzonder den adviseur. Pater M. R. Schoenmaeckers.
En tenslotte sprak namens de doofstommen
de doofstomme mej. A. Hoogenboom.
Waarna het gebouw werd bezichtigd.

UIT ANDERE PLAATSEN.
Gemeenteraad van Leiden.
In de Maandagmiddag gehouden vergadering
van den gemeenteraad van Leiden werd besloten tot tijdelijke opheffing van de betrekking
van klokkenist.
De b<sgrooting voor 1928 werd verhoogd met
een bedrag van ’78.797, welk bedrag wordt
gedekt door ’66.134 aan verhoogde ontvangsten, ’22.182 aan verlaging van andere uitgaafposten en ’4BO overschrijving uit Onvoorzien.
Ter beschikking van B. en W. worden gesteld de volgende bedragen: ’35.000 voor de

verbreeding van den Maresingel; 19.500 voor
normalisatie van dien singel en ’24.900 voor
normalisatie van den Rijnsburgersingel.
Aan de orde komt opnieuw het voorstel om
10.000 bij te dragen in de kosten van het aanbrengen van berbetering in den Leidschen

’

’

Schouwburg.

In de 's avonds voortgezette vergadering worden de besprekingen over de schouwburg-kwestie hervat.
benoeming van een
Het voorstel-Sijtsma
gedelegeerde van de gemeente in het Schouwburgbestuur
wordt verworpen met 18 teEen Engelsch Jacht in de haven.
gen 13 stemmen. De voorstellen van B. en W.
Zaterdag is alhier aangekomen het jacht
geamendeerd in dien zin, dat de gemeente
„Grey Goes", komende uit Hoorn, dat lig5/8
in de kosten der verbetering zal bijdragen,
plaats heeft gekozen in de Sixhaven.
tot een maximum van
10.000
worden aanEigenaar is de heer Balfour uit Schotland;
genomen met 19 tegen 12 stemmen.
aan boord bevinden zich vijf man equipage.
In een der vorige vergaderingen heeft de
heer Parmentier (A, R.) den heer Schüller (S.
Brand in een motorbootje.
D. A. P.) beschuldigd van onbetrouwbaarheid.
De brandweer bluschte een brandje in een Dit persoonlijke feit zou nader door de beide
heeren worden „uitgevochten". De heer Parmotorbootje in het Joh. van Hasseltkanaal, ontstaan kort na het aanzetten van den motor. Van mentier betoogde nu, aan de hand van talrijke
voorbeelden, dat de heer Schüller in den raad
den schipper werd de rechterwang verwond
zich geheel anders uitlaat dan in de commisen het hoofdhaar geschrpeid.
sie voor fabricage, waarbij hij telkens pertinente onwaarheden zegt.
Aangehouden.
De heer Schüller (S. D. A. P.) constateert,
Op verzoek van de Haagsche politie is alhier
dat de door den heer Parmentier genoemde
aangehouden de 22-jarige los werkman J. S.,
quaesties de qualificatie „onbetrouwbaar" niet
die verdacht wordt van schaking van de 20wettigen. Spr. meent dat men hem persoonlijk
-jarige dienstbode P. G. Beiden waren naar de
onaangenaam wil zijn en hem onmogelijk wil
zijn
zij
naar
den
hoofdstad vertrokken. Thans
maken
als lid van de commissie van fabrikage,
Haag overgebracht.
omdat hij niet kneedbaar genoeg is.
Tijdens de rede van den heer Schüller is
Met een mes zestoken.
in den raad zeer rumoerig. Verschillende
het
po-*
In het Binnen-Gastlmis is een agent van
leden
spreken door elkaar. De heer De Rude
litie opgenomen, die op de O. Z. VooTburgwal
(C.-H.) roept tégen den heer Schüller: Vandoor een dronken man met een geopend knipmiddag heb je ook weer zitten te liegen. Heftig
mes in het rechterdijbeen was gestoken. De kabaal, waarop de voorzitter
dreigt, de verdader is aangehouden.
gadering te schorsen.
Tenslotte stelt de voorzitter voor, dit inciHerkend.
dent in het belang van de gemeente en de
De commissaris van politie in de 12e sectie, waardigheid van den raad te sluiten.
bureau Kattenburgergracht 23, deelt mede, dat
Er ontspint zich vervolgens weer een langhet door hem gesignaleerde onbekende luk door durige discussie over het voorstel van orde
de familie herkend is.
om de debatten te sluiten. Het voorstel wordt
aangenomen met 17 tegen 14 stemmen.
Carillonbespeling Koninklijk Paleis.
De heer Sytsma (V. D.) stelt vervolgens enWoensdagavond 17 Juli van 9—lo, geeft den
kele vragen over een aan een hoofd eener openheer J. Vincent een Carillonbespeling op het bare school door B. en W. gegeven berisping
Koninklijk Paleis. Deze bespeling wordt door
in verband met dóór dat schoolhoofd geoefende
critiek op het beleid van B. en W.
de radio uitgezonden.
De wethouder mr. Tepe (R. K.) zet uiteen,
1. Koraal: Lof zij den Heer; 2. Wilhelmus
dat B. en W. er geen bezwaar tegen hebben,
(nieuwe melodie); 3. a. Het Zandmannetje; b.
Lieve Maan; c. De zon daalt in het Westen dat gemeente-ambtenaren in het openbaar hun
neder; 4. a. 't Zonnetje gaat van ons scheiden; meening uitspreken over het beleid van het college, mits dat op behoorlijke wijze geschiedt.
b. Ik leef hoog op de Alpen; 5. Zwei Lieder
Het bedoelde hoofd heeft zich echter insiohne Worte (no. 28 en 44) F. Mendelssohn; 6.
nueerend uitgelaten over het college van B. en
Die beide Grenadiere. R. Schumann; 7. MeW. Door dit ongestraft te laten zou het colnuett, Jos. Haydn; 8. Opferlied, L. v. Beetlege handhaving van het wettig gezag niet behoven; 9. Am Meer, F. Schubert; 10. Morsenvorderen.
gruss, F. Schubert; 11. a. Loflied op den HolDe heer Sytsma (V. D.) is niet tevreden gelander en den Zeeuw, Valerius; b. Com nu
met Sang, Valerius; c. O Heer, die daer des steld en dient een motie in, waarin de raad zijn
afkeuring uitspreekt over het beleid van B.
Hemels tente spreyt, Valerius; d. Het beleg van
en W. Deze motie wordt niet in behandeling
Bergen op Zoom, Valerius; 12. Reiterstuck, F.
genomen, daar de raad in een vorige vergaBehr; 13. Koraal: Hoe zacht zien wij de Vrodering geweigerd heeft om den heer Sytsma
zijn
Alle
carillon
men.
nummers
voor
bewerkt
een interpellatie over deze quaestie toe te
door J. Vincent.

—

—

—

’

—

staan.

ROTTERDAM.
De Fransche nationale feestdag.
Bij

gelegenheid van de viering van den
Franschen nationalen feestdag, den 14den Juli,
(inneming van de Bastille) werd gistermorgen
op het Fransche consulaat de gebruikelijke
receptie gehouden, waarop verschenen verschil-

lende leden van de Fransche kolonie, consuls
van diverse landen alsmede de hoofdcommissaris van politie, de havenmeester en het bestuur van de Kamer van Koophandel.

De gemeente-archivaris.
Donderdag 15 Augustus a.s. zal het 25 jaar
geleden zijn, dat dr. E. Wiersurn in functie
trad als archivaris van de gemeente Rotterdam. Er heeft zich een commissie gevormd om
den verdienstelüken archivaris dien dag te
huldigen. Zitting hebben daarin o-m. mr. Abr.
Van der Hoeve» »te voorzitter, mr. F. C. Koch
als secretaris en de heer Jacob Mees als
penningmeester.

R.K. Tehuis voor doofstommen.
Na veel moeite is Pater M. R. Schoenmaeckers 0.F.M., de bekende kapelaan van de
Boschjeskerk, aalmoezenier van de groote
strafgevangenis en geestelijk verzorger van de

Begrafenis Burgemeester J. S. Jansen.
Maandagmorgen had in de Parochiekerk

van den H. Remigius te Weerselo de plechtige uitvaart en daarna begrafenis plaats van
den overleden burgemeester dier gemeente,
den heer J. S. Jansen. De plechtige Requiem
Mis werd opgedragen door Pastoor Haarhuis, met assistentie van de kapelaans uit
Rossum en Deurningen. ln de kerk merkten
wij op behalve den Gemeenteraad, het gemeente-personeel, alsmede Rijks- en gemeentepolitie, de burgemeesters der gemeenten Oldenzaal, Borne, Ootmarsum, Tubbergen. Losser
en Denekamp, terwijl het kerkgebouw geheel was gevuld met ingezetenen der gemeente. Op het graf werd door een zwager
van den overledene het woord gevoerd. Een
viertal kransen dekte de kist.
De overdrukke weg Delft—Rotterdam.
Even goed als de Haagweg van de Hoornbrug naar Delft in de naaste toekomst meer
geschikt zal worden gemaakt voor het steeds
toenemende snelverkeer, wordt ook de gevaarlijke en overdrukke weg van Delft naar
Rotterdam in dat opzicht niet vergeten. De
werkzaamheden zijn echter nog niet zoo ver
gevorderd, dat men zich daar rustig met een
rijwiel over den klinkerweg kan bewegen. Dat

euvel bestaat practisch niet voor den Hoogweg door het aan den overkant liggende
Jaagpad. De wielrijders naar Rotterdam en
omgekeerd zün echter uitsluitend op den
grooten weg aangewezen, want het afzonderlijk fietspad is thans geheel verdwenen, en op
de meeste plaatsen kan men zich voor een
paar passeerende vrachtauto's niet meer in
veiligheid stellen. Het ligt echter ln de bedoeling, om achter de boomen de langs den
weg liggende slooten te dempen en op te
hoogen tot een afgescheiden fietspad. Thans
is over een aanzienlüke lengte de weg van

de weilanden van Rotterdam door een rasterwerk gescheiden.
Even voorbij de Haspelfabriek wordt, evenals aan den Oostsingel bij het buitengesticht
van het St. Jans-Gasthuis te Delft met een
van den groozandtrein een zijtak aangelegdHoornbrug
naar
snelverkeersweg
van
de
ten

Rotterdam.

GEMENGD NIEUWS.
ZEVEN WONINGEN IN VLAMMEN
OPGEGAAN.
nabij
Amby in de nabüheid van
dorp
In het
Maastricht gelegen, brak Maandagmiddag omstreeks twee uur door onbekende oorzaak
brand uit in een blok van zeven huizen. Het
huizencomplex draagt in den volksmond den
naam „Jordaan van Amby". De zeven woningen, waaronder het postkantoortje, werden
een prooi der vlammen. Het grootste gedeelte
van het huisraad kon worden gered, behalve
een klein gedeeltte, dat zich op de bovenverdiepingen bevond. Persoonlijke ongelukken
brandkwamen niet voor. De Maastrichtsche
weer was spoedig met een stoomspuit ter
plaatse. Ongeveer half zes was de brand in
zooverre gebluscht, dat gevaar voor uitbreiding was voorkomen. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. Het blok huizen behoorde toe
aan den heer Van Subel. Zij werden bewoond
Eijsdoor de families Kusters, Braken, Muller,
sen (de kantoorhouder van het postkantoor),
Kuiper en de wed. Ferron.
Branden.

Hedenmorgen om drie uur ontdekte te
Groningen een dienstmeisje van den heer H.

van Dam in de Folkingestraat, dat er brand
was uitgebroken in de aan haar slaapkamer
gienzende bakkerij van den heer Levitus, aan
de Nieuwstad. Hoewel de onmiddellijk door het
meisje gealarmeerde brandweer spoedig met
veel materiaal ter plaatse was, brandde de
bakkerij geheel uit. Acht kalveren, die zich
in een aangrenzende schuur bevonden, «onden in veiligheid worden gebracht. Er hadden geen persoonlijke ongevallen plaats.
Maandag heeft wederom een boschbrand
gewoed in de omgeving van Apeldoorn. De
grenshoek van het Ordenbosch, tegen de
Asselsche bosschen gelegen, is in vlammen

opgegaan.

Gelukkig

stuitte de brand

op

een

10

M.

brandgang, zoodat ongeveer 5 H.A. grof dennenbosch verloren ging, in eigendom toebe-

hoorend aan het kroondomein.
Nauwelijks was men het vuur meester, of
3 a 4 M. verder ontdekte men weer brand
midden in het bosch. Het was gelukkig dat
men er spoedig bij was, anders was hier een
geweldig stuk bosch in vlammen opgegaan.
Nu kon men het spoedig dooven. Men vermoed dat hier kwaadwilligheid in het spel
is. Terstond is men met man en macht, geassisteerd door een dertigtal marechaussée's,
het terrein gaan doorzoeken en zal het voorloopig, voorzoover het mogelijk is, onder
strenge bewaking blijven.

Dinsdagmorgen tegen twaalf uur ontstond
brand in een dubbel woonhuis aan de Elisabethlaan te Apeldoorn. Alhoewel de Eendrachtsche en Apeldoornsche brandweren met
vier stralen de vuurzee aantastten, was de
brand reeds overgeslagen in het belendende
perceel. Men had alle moeite om het derde
perceel, dat veel waterschade leed, te behouden. De twee dubbele woonhuizen brandden dus ook geheel uit. De huizen behoorden
toe aan de gemeente Apeldoorn en waren
verzekerd.

Onder de gemeente Kaatsheuvel heeft Zondag een groote boschbrand gewoed. De Tilburgsche brandweer verleende op verzoek

het
van den burgemeester assistentie. Door
aanleggen
het
en
van
brandstrooken
maken
van tegenvuren wist men tenslottte het vuur
te stuiten.

In het perceel Gronausche straat 125 te En-

schede, van ou'ds bekend als de Oliemolen.

ontstond brand, die tengevolge van het weinige bluschmateriaai. spoedig fel uitsloeg. Het
geheeie gebouw brandde uit. De bewoners
waren uitstedig. De oorzaak is onbekend.
De boerenhofstede van L. v. d. D., bewoond
door G. te Rosmalen, is tot den grond toe afgebrand. De oorzaak is onbekend.

Verkeersongevallen.
Een eerw. zuster van de Wijkverpleging te
Katwijk aan den Rijn werd nabü de van Eg-

mondstraat aldaar aangereden door een vrachtauto, die in snelle vaart genoemde straat uitkwam. Dei zuster kwam van haar rijwiel te
vallen en liep verschillende verwondingen op.
Het rijwiel was erg beschadigd. De chauffeur
reed door. waarschijnlijk omdat hij de aanrijding niet had bemerkt.

H.
Zaterdagmiddag reed de motorrijder
Plomp in de Heemlaan te Voorhout, terwijl op
de duo was geze-en zekere Chr. Langeveld.
Toen de motor in het mulle zand terecht kwam
kon de motorrijder het stuur niet meer houden. De duozitter kwam met een voet tusschen
de wielen, zoodat hem eenige teenen werden
afgerukt. Per ziekenauto werd het slachtoffer naar de Mariastichting te Haarlem vervoerd. De bestuurder kwam met den schrik
vrij.

Op den Haarlemmerweg tusschen Sloterdijk
en Halfweg is Maandagavond een auto, uit
Amsterdam komende, diie zigzag over den weg
reed, tegen een uit tegenovergestelde richting
komende auto aangebotst. Beide auto's werden vrij ernstig beschadigd. De bestuurder van
de aanrijdende auto wist zich uit de voeten
te maken. De eigenaar van de aangereden
zat.
auto. Marx. genaamd, die aanop.het stuur
Het was de
liep een lichte hoofdkwetsuur
politie hedennacht nog niet gelukt den autobeop
stuurder, die de botsing heeft veroorzaakt,
sporen.
te
De 7Ö-jarige A. N. te Snelde werd op den
weg naar Appelscha nabij het Friesch volkssanatiorum door een autobus uit Heerenveen
aangereden. De man werd in zorgwekkenden
toestand in het sanatorium opgenomen.

Hedenochtend is te 's Gravenhage op den
hoek van den Loosduinschen weg en Laurierstraat een dame aangereden door een auto.

De dame viel en werd zeer ernstig verwond. Door den Geneeskundigen Dienst werd
zij naar het Ziekenhuis getransporteerd, waar
bleek dat zij een zware hersenschudding had
bekomen en verschillende ernstige verwondingen. Haar toestand is zorgwekkend.

De stoomtreiler „Gerard.”
Omtrent de op de rots geloopen stoomtreiler „Gerard" van de Umuidervloot. vernemen wij nog. dat het schip zich in de voor
Engelsche visschers verboden zone, Moray

Firth, bevond, omdat het de vorige week,
daar een lading visch had gevangen, welke
8000, tot resultaat had.
een besomming van
Tijdens dikken mist liep het op de rotsen.
De bemanning, die zich in een sloep kon «"«"*
redden, wordt dezer dagen te IJmuiden ver- "
wacht.

’

Aangehouden.

De politie te Grevenbicht heeft aangehouden
een inwoner dezer gemeente, verdacht van het
verdrinken van het pasgeboren kind welks
lijkje onlangs uit de Maas werd opgehaald.
Niet mis!

te 's Gravenhage *4e
chauffeur A. T. in een perceel aan de derde
v. d. Kunstraat ruzie met zijn patroon. Hij
maakte zich zoo kwaad, dat hij de schrijfmachine oppakte en deze zijn patroon naar
het hoofd slingerde. De patroon werd slechtslicht gewond.

Zaterdagavond kreeg

Zijn

vrouw mishandeld.

Bij een echtelijke, twist in Tilburg mishan-

delde de 29-jarige J. Z. zijn vrouw dusdanig,
dat zü bewusteloos viei. Z. "an meening. dat
hij zijn vrouw gedood had. meldde zich bij
de politie aan.
De politie trof de vrouw nog in bewusteloozen toestand aan. Zij werd opgenomen in
het R. K. Ziekenhuis. De dader werd in verzekerde bewaring gehouden.
Een moedig meisje.
Zondagmiddag raakte te 's Gravenhage ln
de Hooigracht een vijf-jarig jongetje te water.

Een padsindster, de achttienjarige Grade Taal,
sprong in uniform te water en slaagde er in
het knaapje, wiens handje nog boven het water uitstak te redden.
Droogte

en verst.

begint men een Mlgebrek aan water te kn«°-en. Op vele
weiden is aan drinkwater groote gebrek en
pasgehooide stukken weiland komen tengevolge van de droogte niet meer aan den

Te Eest en Drenthe

pend

groei.

Een dezer nachten vroor- het in deze buur-

ten dusdanig, dat alle velden des morgens wit
zagen. Gelukkig zag de winterkoning in dezen
Juli-nacht geen kans, schade aan te richten.

Bloembollendleistal.
In een bollenschuur te Heemstede is inbraak1200
gepleegd, waarbij voor een waarde van
aan crocusbollen werd gestolen.

’

Gestolen auto in beslag genomen.

De politie te Bussurn heeft bij een garagehouder een auto in beslag genomen, die door
een chauffeur te Amsterdam was ontvreemd
ten nadeelen van een taxie-onderneming, waar
de man werkzaam was. Hij had in Bussurn de
auto voor
1450 verkocht. De chauffeur is

’

nog voortvluchtig.

Het Haarlemsche Station.
De Directie der Nederlandsche Spoorwegen is eindelijk gezwicht voor de verzoeken
en smeekbeden van duizenden Haarlemmers,
die met groote hardnekkigheid en kinderlüke
volharding reeds jaren lang aan de directioneele deur kloppen, om den ingang van het
Haarlemsche station aan de zijde van het Kennemerplein open te stellen.
Ten gerieva vooral van Noordelijk Haarlem
is men er met ingang van heden toe overgegaan, de deuren te openen. Zü knarsten van
pret, dat zij eindelijk een dienst konden doen!
Nochtans zullen zü alleen op de spitsuren
worden gebruikt als uitgang, nml. van des
morgens kwart voor zeven tot kwart voor
tien (op de werkdagen). Van Maandag tot
Vrijdag van 16.50 tot 19.10 en des Zaterdag»
van 12.45 tot 16.10. Dus, des Zondags gesloten.
Houders van abonnementen, traject- en
weekkaarten, mogen deze gelegenheid ook als
ingang benutten.
Opium-bereiders gearresteerd.
Zondagmorgen heeft de politie te Rotterdam bij een inval in de Atjehstraat drie Chi-

neezen betrapt bij het bereiden van opium.
Een pan met opium en één kilo ruw opium
werden in beslag genomen. De Chineezen M.
C. M. W. en C. F. zijn gearresteerd.
Tegen een tram geloopen.
Zondagmiddag is de drie-jarige G. F. Pelgrom uit Rotterdam op den Kreekweg te Rotterdam tegen den tramwagen van lijn 3 geloopen. Het rechterbaan van het kind werd af-

gereden. Het is eenige uren later aan de bekomen verwondingen overleden.

Overreden en gedood.
Te Delft is Zaterdag op den Haagweg de
vijftig-jarige smidsknecht J. Roesing tegenover de kalkavens door een auto, bestuurd
door den heer W. 8., ongeveer tien meter medegesleurd. Hij overleed kort daarop in het
gasthuis.

Merkwaardige

oorzaak.

In den winkel van fotographische artikelen
der firma H. aan de Laan van Mecrdervoort
te 's Gravenhage is Zondag brand ontstaan in
De oorzaak van dit brandje is zeer merkwaardig: een geslepen vaas welke in de etalage stond, werkte door de felle zonnestralen
als brandglas en daardoor ontbrandden eenige

kunstbloemen, die eveneens voor het winkelraam stonden.
Gelukkig kon de brandweer het brandje spoedig bedwingen en tot de etalage beperken.

Onder een muurreclame bedolven.
Een der groote muurreclames op den hoek
van de Molenstraat te Coevorden van de
firma Schulte stortte gistermorgen omlaag en
trof de daarbü bezig zünde zestien-jarige G.
Vloedgraven op het hoofd. De jongen werd in
zeer ernstigen toestand naar het ziekenhuis
gebracht, waar dr. de Levie een bloeduitstorting in de hersenen constateerde, terwijl de getroffene aan een kant verlamd blijkt te zijn.
Grondverschuiving.

De

Werkman bewusteloos.
R. v. d. V. te Hil-

gemeentewerkman

versum was in de

Gijsbrecht van Amstelstraat aldaar bezig met buizen leggen in een
geul van ongeveer anderhalve meter diepte.
Op een gegeven moment had een grondversc-huiving plaats waardoor de man geheel
werd bedolven. Na vijf minuten was men er
reeds ingeslaagd hem te bevrijden, v. d. V.
was reeds bewusteloos, doch kwam spoedig
bij. Zün rechterbeen was gekneusd.

Verdronken.
Nabij de brug aan de Stokhasseltsche Kerkstraat te Tilburg is het lijk opgehaald van den
achttien-jarigen A. C. M. H., die sedert eenigen
tijd uit de ouderlijke woning werd vermist. De
jongen leed aan toevallen en is waarschijnlijk
des avonds te water geraakt.
Zaterdagmiddag, omstreeks vijf uur, is od het
Stille Strand te Scheveningen een jonge man
verdronken.
De 22-jarige H. v. G., ambtenaar ter Provinciale Griffie, 22 jaar oud en wonende aan
den Schenkweg had zich bij het zwemmen te
ver in zee gewaagd en werd door den sterken
stroom mee^^dreven. Zijn lijk is nog niet aangespoeld

DE TIJD. Dinsdag 16 Juli

DERDE BLAD

De directeursprijs voor muziek'viel ten deel
Maandagavond omstreeks zeven uur is te
Enkhuizen de twee en twintigjarige P. S., die i aan den heer H. J. Tiebout te Breda, en die
zang aan den heer J. v. d. Berghe te
goed kon zwemmen, op ongeveer 10 meter I voor
afstand van de kust, waar nog geen meter wa- ■ Oudenboscli, welke laatste onderscheiding
werd verfc-end met nog een extra compliment
ter staat, nabij de zweminrichting, waarschijnlijk
tengevolge vau hartkramp. verdronken. j van de jury.
Hoewel zijn vrienden hem onmiddellijk op het
droge brachten, en de badmeester en een pauvinder kunstmatige ademhaling toepasten, kon
de inmiddels ontboden geneesheer slechts den
dood constateeren.
Dr. H. R. Woltjer.
Dr. H. R. Woltjer, conservator aan het NaTe Amstelveen is een twee en een half-jarig
meisje spelend te water geraakt. Buren haaltuurkundig Laboratorium en lector in de natuurden het kindje kort daarna levenloos op.
kunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, die,
zooals wij onlangs hebben gemeld, ernstig in
aanmerking kwam om te worden benoemd tot
hoogleeraar in de natuurkunde aan de Technische Hoogeschooi te Bandoeng als opvolger van
prof. dr. J. Clay, is thans door het curatorium
ontBlijkens een aan het dep. van Defensie
dezer hoogeschooi als eenigst aanbevolene op
Z
5
torpedobooten
zijn
vangen bericht
Hr^Ms.
de
voordracht geplaatst.
en Z 6 15 Juli van Göteborg vertrokken.
Dr. H. R. Woltjer werd 16 Februari 1887 te
Amsterdam geboren en studeerde in de wisen natuurkunde aan de gemeentelijke universiteit aldaar, waar hij een der beste leerlingen
was van prof. dr. P. Zeeman. Onder diens leiding promoveerde hij aldaar in 1914 tot doctor
TOONEEL.
in de wis- en natuurkunde op een proefschrift,
Openluchtspelen te Zeist.
getiteld: Magnetische splitsing en temperaturen.
Onder auspiciën van de V.V.V. zullen te Zeist In 1915 werd hij benoemd als assistent
van prof
dit jaar openluchtspelen gegeven worden en Kamerlingh Onnes aan het
Natuurkundig
Labo„Een
van
opvoeringen
wel op 25 en 30 Juli,
ratorium te Leiden. In 1917 werd hij benoemd
Romantisch huwelijk" van Edmond Rostand,
tot conservator. Gedurende vele jaren heeft hij
door de Zomerspelers onder artistieke leiding met prof. Kamerlingh
Onnes samengewerkt bij
van
Augustus
van Jan van Ees en op 8 en 15
diens onderzoekingen op magnetisch gebied.
„Lanceloet ende Sanderijn", gevolgd door de
Het vorig jaar werd hij benoemd tot lector
„Klucht van de Koe", door een gezelschap onm de natuurkunde aan de Leidsche universiteit.
Verstraete.
leiding
der
van Jules
Ook heeft hij het vorig jaar tijdens het eenjarig
De voorstellingen zullen des avonds te kwart
verlof van prof. Clay diens colleges aan de Techaanvang
nemen.
over 8 een
nische Hoogeschooi te Bandoeng waargenomen.
openluchtspelen
gegeven
De plaats waar de
Verschillende belangwekkende publicaties zijn
zullen worden, ligt achter het slot, ongeveer
van zijn hand verschenen.
2 minuten van den hoofdverkeersweg.

WETENSCHAPPEN.

LAND- EN ZEEMACHT.

KUNST EN LETTEREN.

_

LETTTEREN.

von Hoffmannsthal overleden.
De bekende Oostenrijksche dichter Hugo von
Hugo

Hoffmannsthal, die aan arterioskelerose leed,

is gisteren te Weenen onder tragische omstandigheden gestorven. Onder de begrafenis van
zijn oudsten zoon, die zelfmoord had gepleegd,

.

werd hij door een beroerte getroffen en overleed kort daarna.
Hugo von Hoffmannsthal, die in 1874 werd
geboren, heeft tal van lyrische gedichten en
drama's in verzen geschreven. Zün verfijnde
taal was rijk aan beelden en symboliek en van
een muzikaal gehalte, zoodat zij als het ware
tot toonzetting dwong. Aan den componist Richard Strauss, die zü'n „Elektra", zün „Der
Rosenkavalier" en „zün „Ariadne auf Naxos"
van een boeiende partituur voorzag, heeft
Hoffmansthal het te danken, dat deze werken
een wereldbekendheid verwierven.
Van zün wérken, die dramatisch vaak zwak,
maar soms verheven en fün van gevoel en
stemming zijn, noemen wü nog „Der Tod des
Titian", „Der Tor und der Tod", „Die Frau im
Fenster", „Die Hochzeit der Sobeide", „Oedipus und die Sphinx", „Alkestis" en )rledermann."
Een
van John
De bekende Engelsche schrijver John Galsworthy heeft aan het bestuur van het Britsche
Museum ten behoeve van het land ten geschenke gegeven de oorspronkelijke handschriften met de door den schrijver zelf aangebrachte
correcties en revisies van zijn roman-serie „De
Forsyte-sage". De handelswaarde van dit geschenk wordt geschat op acht a tienduizend
, pond sterling. Het Britsche Museum aanvaardt
zelden manucripten van nog levende auteurs,
doch op het voorbeeld van Thomas Hardy zijn
thans de manuscripten van Galswortby in dank
geschenk

Galsworthy.

aanvaard.

Prof. H. Delbriick overleden.
Gelijk wij in een vorig nummer reeds berichten, is de bekende Duitsche historicus en politicus prof. Hans Delbriick op 81-jarigen leeftijd
plotseling te Berlijn overleden.
Ofschoon prof. Hans Delbriick uit liberalen
huize' stamde, noemde hij zichzelf conservatief
sociaal-democraat. Zijn politieke overtuiging beleed hij in de „Preuszische Janrbücher", waarvan hij redacteur was. Tijdens den Fransch-Duitschen oorlog in '70, waaraan hij actief deelnam,
werd hij bevorderd tot officier. Den derden zoon
van den kroonprins, prins Waldemar van Pruissen, heeft hij onder zijn leerlingen geteld. Vau
1882 tot 1885 was hij lid van den Pruissischen
landdag en van 1884—1890 van den Rijksdag,
waar hij zich aansloot bij de vrij-conservatieve
partij.
Als politicus ontwikkelde Delbriick zich van
monarchist tot republikein, als geleerde van
oorlogshistoricus tot pacifist.
Zijn geschiedkundige werken mogen met
recht standaardwerken heeten, al geeft natuurlijk zijn levensbeschouwing ons herhaaldelijk
aanleiding tot commentaren.
«Hoezeer prof. Delbriick in Duitschland geëerd
werd, bleek wel heel duidelijk, toen hij op zijn
80sten verjaardag door vrijwel alle officieele
autoriteiten en geheel de wetenschappelijke
wereld werd gehuldigd.

H. F. A. van Roov.
De heer H. F. A. van Rooij, directeur der
Metabank te Nijmegen is benoemd tot eerelid
der Société académique d'Histoire Internationale te Parijs, welke hem tevens de eeremedaille heeft verleend.

NIJVERHEID.
MIJNBEDRIJF EN HINDERWET.
Verontreiniging der beken In
Zuid-Limburg.

MUZIEKWEDSTRIJDEN.
zang- en muziekconcours
te Roosendaal.
De uitslagen van het nationaal zang- en muziekconcours, georganiseerd door jubileerend
„Roosendaal's Mannenkoor" te Roosendaal op
Zondag zijn als volgt:
Harmonieën 4e afdeeling: „Concordia", te
Borgvliet, directeur G. A. Muskens (33 leden),
3de prijs met 223 «punten.
Fanfaren, 3de afdeeling: „Kunst aan 't Volk",
te Breda, directeur de heer A. Kriek, (21 leden),
le prijs met 324 punten.
Mannenkoren 3de afdeeling: „Advendo" te
Leur, directeur de heer Ant. Hendrickx (12
leden), le prijs met 307 punten.
Het

nationaal

Gemengde koren 3e afdeeling: Gem. Zangkoor Ned. Herv. Kerk te Bergen op Zoom, directeur de heer H. J. Schutte, (34 leden), 2e
groep met 272 punten.
Gemengde koren le afdeeling: „Excelsior"
te Roosendaal, directeur de heer H. J. Schutte,
(34 leden), le prijs met 320 punten.
Harmonieën 2de afdeeling „Aurora" te Breda, directeur de heer H. J.Tiebosch (32 leden)
Ie prijs met 324 punten; „Nederland en Oranje"
te Rucphen, directeur de heer A. J. Maas (37
leden), 2e prijs met 271 punten.
Harmonieën afd. Uitmuntendheid: Oefening
en Uitspanning", te Goirle, directeur de heer P.
J. van Abeelen (42 leden) le prijs met 320
punten.
Fanfaren afd. Uitmuntendheid. Katendrechtsche Fanfare, te Rotterdam, directeur de heer
H. F. Vos (28 leden) 3e prijs met 237 punten.
Harmonieën Hoogste Eere-afd: L'Echo de
Montagne te Tilburg, directeur de heer P. J. van
Abeelen (43 leden), le prijs met 347 punten.
Mannenkoren Hoogste Eere afd.: „Oudenbosch Mannenkoor", te Oudenbosch, directeur
de heer J. M. v. d. Berghe (54 leden), le prijs
met 312 punten.
Dameskoren Hoogste Eere afd.: „Dameskoren „Arti et Religione" te Zevenbergen, directeur de heer J, M. van de Berghe (30 leden), le
prijs met 339 punten.
Harmonieën le afdeeling: „H. K. 1.-Harmonie"
te Breda, directeur de heer P. 11. Kwakernaat
(80 leden), le prijs met 332 punten; „De Volharding" te Driuien, directeur de heer P. J. van
Abeelen, 1e prijs, met 300 punten.
De jury bestond uit de heeren Mar. J. Ogier,
leeraar Rijks Kweekschool, te Maastricht, H. van.
Nieuwenhoven, componist en toonkunstenaar te
Breda en Adr. Somers, componist en toonkunstenaar te Roosendaal.
Maandag werd het concours voortgezet.
Bij het Maandag voortgezet nationaal zang-

en muziekconcours, georganiseerd door Roosendaal's Mannenkoor te Roosendaal, werden
de volgende bekroningen nog toegekend:
Dameskoren 3e afd.
„Excelsior" te Klundert, directeur de heer .1.
M. v. d. Berghe (26 leden) le prijs met 333 p.
afd.
Harmonieën
„Excelsior" te Nispen, directeur de heer H.
Slegers (34 leden), 3e prijs met 230 punten.
Dameskoren 4e afd.
„Tholen's Dameskoor" te Tholen, directeur
de heer H. J. Schutte (42 leden) 2e prijs met
276 punten.
Dameskoren 3e afd.
„Oudênbosch' Dameskoor" te Oudenbosch,
directeur de heer J.v. d. Berghe (38 leden), le
>rij» met 328 punten.

De minister van Arbeid, Handel en

Nijverbeantwoording

heid deelt, ten vervolge op de
van vragen van den heer Van der Waerden,
omtrent het niet-toepassen van de Hinderwet
op de mijnbedrüVen, mede, dat uit door hem
ingewonnen ambtsberichten is gebleken, dat
bij de betrokken autoriteiten, ten aanzien van
de toepasselijkheid van de Hinderwet op de
mijnen, verschil van inzicht bestaat en dat oprichting van tot de mijnen behoorende inrichtingen in. de meeste gevallen is geschied zonder vergunning van het gemeentebestuur, bedoeld in artikel 1 of koninklijke vergunning in
artkel 26 der wet.
De aangevoerde argumenten om de Hinderwet niet op de mijnen toe te passen, zijn
deels van juridischen, deels van practischen
aard. Als practisch bezwaar wordt in hoofdzaak aangevoerd, dat, aangezien de plaats
van den ontgiimingszetel bepaald wordt door
de ondergrondsche gesteldheid, het door de
Hinderwet gehuldigde vergunningsstelsel voor
zetels van mijnen niet is toe te passen. Eventueele wijziging der vergunning toch zou tot
gevolg hebben, dat een mijn niet kan worden
ontgonnen, terwijl het verleenen van vergunning onder de bezwarende voorwaarden de
natuurlijke ontwikkeling van een mijnbedrijf
zou kunnen stuiten. Natuurlijk acht de minister het aanwezig zijn van een practisch bezwaar tegeh haar toepassing geen voldoenden grond voor uitschakeling eener wet. Wel
meent hij, dat het de voorkeur verdient, om
dezen uitzonderingstoestand — gesteld hij is

—

langs legalen weg te regeniet te ontgaan
len. Over de wijze, waarop een oplossing aan
deze zaak te geven ware, is nog overleg
gaande.

De minister is voorts van oordeel, dat de
tot de mijnen behoorende inrichtingen mede
hebben bijgedragen tot de verontreiniging der
beken in Zuid-Limburg. Hij beschikt niet over
andere bevoegdheden dan die, welke eventueel ontleend kunnen word«en aan de Hinderwet, om aan die beekverontreiniging een einde te maken. Wel behoort het tot zijn taak
om maatregelen in het belang der volksgezondheid zooveel mogelijk te bevorderen.
Daarom oefent hij sinds geruimeii tijd aandrang uit op 't provinciaal bestuur van Limburg, tot het nemen van een spoedige beslissing inzake de bestaande plannen voor de oplossing van het vraagstuk der beekvervuiling.

Kuechemeisters Intern.

Mij

voor accustiek.

Het huidige productieprogramma; een reeks groote
Platen productie
films.

door Ultraphoon; een geluidsfilmtoestel voor huisel ij k gebruik.
wij
vernemen, heeft de Tobis-KlangfilmNaar
groep voor het komende herfstseizoen een uitgebreid productieprogramma opgesteld, waarvan de hoofdpunten hier volgen. Met de Greeritwee groote films opbaumfilm Mij. wordengemaakt
in samenwerking
genomen: een wordt
met het Emelca concern en een met de Aafa
Film Ges.
In samenwerking met Felner <x Schomlo heeft
Tobis een z.g. superfüm opgenomen, Bruid No.
68, waarin Conrad Veith de hoofdrol vervult.
Voorts is er, onder regie van Reichmann een
film opgenomen, waarin Richard Tauber speelt
en zingt.
Tezamen met de Derussa (Deutsch-Russische
Film Allianz) worden twee Russische geluidsfilms opgenomen.
Naast deze groote hoofdnummers is er thans
van bijfilms, waarvoor
een geregelde productie
een contract is gesloten met het Duitsche
Lichtspielsyndicaat, dat de beschikking heeft
over meer dan 700 theaters in Duitschland.
Deze productie omvat 52 films per jaar. Ten-

|

|
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slotte worden er in Parijs door de Films Sonores Tobis, een dochter Mij. van het Tonbild
Syndicaat, twee films opgenomen.
Deze geheeie productie, waarvan de meeste
groote films reeds thans gereed zijn, komt in
«den herfst in omloop. Tegen het einde van het
jaar zal men in Duitschland alleen 250 theaters
voor het vertoonen van Tonbild films hebben
ingericht.

De Ultraphoon Mij., die eveneens tot de
acoustiek-groep behoort, zal op de a.s. Leipziger Messe met haar eerste gramofoon platen
komen; hiertoe behooren 112 nieuwe opnamen,
met alle mogelijke onderwerpen.
De Ultraphoon Mij. is voorts begonnen met
de vervaardiging van electrische gramofooiis
in combinatie met radio-ontvangtoestellen,
welke toestellen tegen buitengewoon lage prijzen in den handel gebracht zullen worden.
In de derde plaats onderhandelt de acoustiekgroep, via het Tonbild syndicaat met Zeis Ikon.
over het vervaardigen van geluidsfilm projectietoestellen voor huiselijk gebruik; de devan deze toestellen zal 650 a 725 Mark
bedragen.
En tenslotte is men bezig In Engeland en
dochtermaatschappijen op te richten
Frankrijk
j
voor de vervaardiging van Ultraphoonplaten;
de desbetreffende onderhandelingen hebben
een gunstig verloop. Wat de ln Amerika gevoerde besprekingen betreft, vernemen wij,
dat deze geheel naar wensch verloopen. De tot
dusver bereikte resultaten hebben betrekking
op detailkwesties; na de zomermaanden verwacht men tot een algemeene overeenkomst te
kunnen geraken.

itailprijs

Wereldverbond van Diamantbewerkers.
Het zevende congres.
Omtrent het verloop der besprekingen van
het zevende congres van het Wereldverbcnd
van Diamantbewerkers, dat van B—ll dezer
te Stuttgart heeft plaats gehad, kunnen wij volgende bijzonderheden mededeelen:
Het belangrijkste punt der agenda

was de
Zuid-Aïrikaansche kwestie! de aansluiting van
den Zuid-Afrikaanschen Diamantbewerkersbond
bij het Wereldverbond). Na een toelichting van
den voorzitter werd een motie aangenomen
waarin het verzoek werd ingewilligd onder
voorwaarde dat de Bonden in Europa en Amerika het recht zullen hebben, om leden van
genoemden Bond, die zonder verlof naar ZuidAfrika vertrokken, bij terugkeer het lidmaatschap te weigeren, of aan her-toelating voorwaarden te verbinden en dat genoemde Bond
niemand als lid mag aannemen, die na het nemen van dit besluit zonder verlof naar ZuidAfrika vertrok of zal vertrekken.
Verder is besloten om zooveel mogelijk de
vacantieweek in alle centra tegelijkertijd te
houden.
"
Eveneens werd besloten tot het instellen
van een actie voor vermindering van den arbeidstijd. Zoo zal men in de landen, waar langer dan 45 uren gewerkt wordt, zoo spoedig
mogelijk inperking van den arbeidstijd trachten
te verkrijgen, om daarna te ijveren voor een
40-urige werkweek in alle landen. Voorts zal
geijverd werden voor het verkrijgen van twee
betaalde vacantie-weken en vergoeding van
loonderving door godsdienstige en andere fees-
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Vanwege het Provinciaal Bestuur

en Tlieuw-Bcyerland.

Laagste inschrijfster was de N.V. Wegenbouw Maatschappij Teerrnatedam Den Haag,
voor ’26.000.
Voor het aanbrengen van voorloopige verbetering van het gedeelte van den provincialen
weg Middelharnis—Ooltsensplaat was de laagste inschrijver: N.V. Dordtsche Basalt-Mij. te
Dordrecht voor ’38.500.

door den oud-voorzitter van den-»lnternationalen Coöperatieven Bond, den heer Goedhart,
die de deelnemers uit 15 verschillende landen
(waaronder zelfs een Egyptenaar en een Japanner waren) in de Engelsche en Duitsche
tale welkom heetteDeze zomerschool, de negende die reeds gehouden wordt, heeft ten doel om aan de deelnemers een inzicht te geven in de verschillende vraagstukken, welke zich op coöperatiei
gebied, voordoen, opdat zij in hun eigen land
aan de oplossing daarvan zullen kunnen deelnemen.
In de eerste plaats was aan de orde het
vraagstuk van het koopen op crediet en op
afbetaling, dat in den laatsten tüd vooral in
Engeland wordt aar.K «,'olen, in afwijking van
het stelsel van Roei)
Iniieder was prof. Hall, „adviser of studie"
van de British Coöp. Union, te Manchester.
Ook in di
van deze en de volgende
week zullen in de ochtenduren cursussen gehouden worden, terwijl des middags verschillende excursies zullen worden gemaakt ter bezichtiging van eenige instellingen van coöperatieve vereenigingen. Ook staan op het program uitstapjes naar Marke" Amsterdam, Rotterdam en het Kagermeer.

Tuinbouwtentoonstelling.

Ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan
van den Bond „Westland" zal van 24 tot en
met 27 September te Poeldijk een Westlandsche tuinbouwtentoonstelling worden gehouden.
pest

POSTERIJEN -TELEGRAFIE.
en opbrengst P.T.T.
Posterijen, Telegrafie en
der
De diensten
Telefonie hebben over de maand Juni 1929 op599.358.— en
gebracht resp. ’3.727.301.—,
Raming

en

vorige jaar.

tegen

—

’1.245.877.

’

’-3.690.725.—, ’604.062.—

over dezelfde maand van het

In totaal bedroeg de opbrengst over de eerste zes maanden van 1929 resp. ’23.363.723,
’3 787 506 en ’12.188.301 tegen ’23.603.231,
’3.669.586 en ’11.300.473 in 1928, terwijl de
raming over de eerste zes maanden van 1929
3.598.250 en
beliep resp. f 23.697.548,

’

’

11.792.700.
Bij een gelijkmatige verdeeling over demaanden van het jaar van ongelijk vloeiende inkomsten, zou de opbrengst over Juni bedragen hebben resp. ’3.937.956, ’612.154 en ’2.129.310
en over de eerste zes maanden ’23.404.321,
’3.708.706 en ’12.178.214.

AANBESTEDINGEN.
Vanwege het Provinciaal Bestuur te Den
Haag werd aanbesteed het aanbrenggen van
voorloopige verbeteringen van verschillende gedeelten der provinciale wegen in het Westland.
Laagste inschrijvers waren voor perceel 1:
N. V. Wegenbouw Maatschappij Teermatedam,
Den Haag, voor ’36.500; perceel 2: N. V.

Basalt Mij. te Dordrecht voor
’41.300; perceel 3: N.V. Wegenbouw- Maatschappij Teermatedam voor ’30.500.

Dordtsche

MAASLAND, uitreis, arr. 15
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MAASKERK, thuisreis, vertr. 14
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HOLLAND-AUSTRALIE LIJN.

JAVA-NEW-YORK LIJN.

SAMARIN'DA van New-York pass. 15 Juli

Malta.
SIMALOER arr. 15

Juli van Java te NewBLIJDENDIJK arr. 14 Juli van Jacksonville te

Vork.

New-York.
HOLLAND-BRITSCH-INDIë LIJN.
STADSDIJK, uitreis, vertrok 15 Juli van
Gennua.
MEERKERK arr. 16 Juli van Antwerpen te
Rotterdam.
HOLLAND-O.-AZië LIJN.
OLDEKüRK, uitreis, arr. 15 Juli te Genua.
KON. NED. STOOMB. MIJ.
ACHILLES vertrok 15 Juli van Tanger naar
Malta.
ARIADNE arr.'ls Juli te Oran.
BERENICE vertrok 15 Juli van Barcelona n.
Genua.
ERATO vertrok 15 Juli van Kopenhagen n.
Aalborg.
FLORA arr. 15 Juli te New Vork.
HEBE arr. 14 Juli te Barcelona.
HERMES vertrok 15 Juli van Hamburg naar

Amsterdam.

MARS vertrok 15 Juli van Alicante n. Cartagena.
NEPTUNUS van Middi. Zee naar Amst. pass.
15 Juli Dungeness.
ORANJE NASSAU vertrok 15 Juli v. Curacao
naar Puerto Cabello.
PERSEUS arr. 15 Juli te Kopenhagen.
PLUTO vertrok 15 Juli van Lissabon naar
Amsterdam.
RHEA vertrok 14 Juli van Port au Pnrtc-c- n.
Kaap tHaitiën.
SATURNSUS vertrok 15 Juli van Bourgas n.
Varna.
STELLA vertrok 15 Juli van Algiers na.r
Salonica.
PROTEUS arr. 16 Juli van Stettin te Amst.

DE JAVASCHE BANK.

Zee.
NEREUS en JASON arriv. 14 Juli te Amst.
STRABO, ODYSSEUS, SIMON BOLIVAR en
MEROPE arriv. 15 Juli te Amsterdam.
ADONIS vertrok 13 Juli van Triest n. Fiume.
AJAX vertrok 13 Juli van Malta n. Amst.
ARIADNE vertrok 14 Juli van Gibraltar n.
Oran.
BAARN arriv. 14 Juli te Antwerpen.
BACCHUS vertrok 12 Juli van New-York n.
Venezuela.
BARNEVELD vertrok 12 Juli van Callao n.
Amst.
BERENICE arriv. 13 Juli te Barcelona.
COTTICA arriv. 14 Juli van Amst. te Paramaribo.
EUTERPE, v. Amst. n. Gothenburg, pass. 14
Juli Holtenau.
GANYMEDES vertrok 11 Juli van Willemstad n. Maracaibo.
HEBE vertrok 13 Juli van Gibraltar n. Barcelona.
LUNA arriv. 12 Juli te New-York.
MARS vertrok 13 Juli van Valencia n. Alicante.

ORION arriv. 11 Juli te Smyrna.
PERSEUS, v. Amst. n. Kopenhagen, pass. 14
Juli Holtenau.
PLUTO arriv. 14 Juli te Sines.
PROTEUS, naar Amst., pass. 15 Juli Brunsbuttel.
SATURNUS arriv. 14 Juli te Bourgas.
STELLA, v. Amst. n. Middi. Zee, pass. 13
Juli Gibraltar
TELLUS vertrok 13 Juli van R'dam n. Middi.
Zee.
ULYSSES vertrok 14 Juli van Constantinopel
n. Cavalla.
VENEZUELA vertrok 13 Juli van Cristobal
n. Puerto Colombia.
THETIS arriv. 13 Juli te Puerto Colombia.
BODEGRAVEN van Curacao n. Europa bevond zich 12 Juli 12 uur 750 mijl Z.W. van
Land's End.
CLIO vertrok 12 Juli van Candia naar Cephalonia.
EOS arr. 12 Juli te Oporto.
MARS vertrok 12 Juli van Tarragona naar
Valensia.
MINERVA van New Vork naar Londen pass.
13 Juli 2.30 uur Lydd.
VENUS vertrok 12 Juli van Alexandrië n.
Sfax.
TELAMON vertrok 13 Juli van Amsterdam

West-Indië.

FUNA vertrok 13 Juli van Amsterdam naar

Hamburg.

MIJ. OCEAAN.

PROMTEHEUS vertrok 13 Juli van Amst. n.

Java.

AUTOMEDON, van Oost-Azië naar Rotterdam, arriv. 12 Juli te Penang.
DIOMED vertrok 13 Juli van Rotterdam
naar Hamburg.
JASON. van Java naar Amsterdam, pass. 12
Juli Port-Said.
,„
„
TELAMON arriv. 15 Juli van Hamburg te

.

n-iar

(M.) vertrok 13 Juli van AmLonden.
t

MIJ. NEDERLAND.
JOHAN DE WITT vertr. 16 Juli van Amsterdam naar Java.
RIOUW, thuisreis, arr, 13 Juli te Belawan.

_

15 Juli
1"-

..16:

,
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Uitlatingen.

KON. NED. STOOMB. MIJ.
Juli van R'dam n. Middi.

sterdam

Totaal Uitzettingen
Totaal Obligo's
Biljetten in omloop
Beschikbaar Metaalsaldo

seriën

IRENE vertrok 13

Rotterdam.
EURYMEDON

’

Metaalvoorraad

STO MVA RTLIJNEN.

.

Las

FINANCIEELE BERICHTEN.

SCHEEPSTIJDINGEN.

naar

Juli van

ALMKERK, uitreis, arr. 16 Juli te Antwerpen.
ABBEKERK, thuisreis, arr. 14 Juli te Adelaide.

150

’

Juli te

RIJPERKERK, uitreis, vertr. 15 Juli van Al-

200
200

De overige Nos. vervat in de 518 getrokken
met
100.

Ba-

goabaai.

van

10 25000
8
150
6
150
5 500

Hamburg

KLIPFONTEIN arr. 16 Juli van 0.-Afrika ttf

Ser. No. fl.
3250 10 150

7322
9421
11064

Rio Ja-

Rotterdam.

Amsterdam van 1574.

150

Juli van

Bordeaux.

UITLOTINGEN.
1186

16

te

HOLLAND-AFRIKA LIJN.

ROME, 15 Juli. (N.T.A.). Z. H. de Paus hield
lagmorgen het lang verwachte Geheim
Consistorie, waa.in de Aartsbisschop van Milaan, Mgr. Schuster, tot Kardinaal werd benoemd en de verkiezing van Mgr. Tappuri tot
Sj risch Patriarch van Antiochië werd bevestigd. Z. H. hield geen allocutie, doch sprak
slechts eenige woorden betreffende de benoeming. De Paus kondigde intusschen aan, dat
hij later een allocutie zal houden.

Ser. No. il

arr.

Juli

DRECHTSTROOM, uitreis, arr. 15

Trekking 15 Juli Betaalbaar 1 Jan.
Hoofdprijzen:

In 1927 ontstonden door het graven van de
bisamrat in Thüringen 6 dambreuken en 7
wegverzakkingen. De snoorwegdiik tusschen
Gösnitz en Leipzig werd bij Zürchau door bisamratten ondergraven, waardoor omvangrijke en kostbare reparatiewcrkzaamheden
noodig werden. Ook in Saksen hoorde men
herhaaldelijk klachten over dambreuken, veroorzaakt door het graven van bisamratten.
Bij een dambreuk te Moritzburg beheo de
schade ongeveer 20.000 R.M. Alleen in Saksen
konden 52 gevallen van beschadiging aan
spoorwegwerken in 1927 aan bisamratten
worden toegeschreven.
Ook aan landbouwgewassen, b.v. granen,
oi
vooral als deze in de buurt van een vijver
groote
soms
richtten
de
ratten
groeiden,
poel
schade aan.
De afstand tusschen ons land en de grens
van het door de bisamrat bewoonde gebied
zoo groot, dat
in Duitschland is gelukkig
vooralsnog voor een binnendringen langs natuurlijke wegen geen vrees behoeft te beallerhoogste
staan. Het moet echter van het
belang
geacht worden, dat geen bisamratten
ook niet voor
in ons land worden ingevoerd, daarbij
steeds
omdat
de teelt van pelsdieren.
gevaar bestaat voor ontsnapping.;

’1.349.058.—

Janeiro.

GEHEIM CONSISTORIE.

Premieleening

Juli te

vertr. 13 Juli vfcn Tampico.
ROTTERDAM vertr. 16 Juli van New-York
naar Rotterdam.
KON. HOLL. LLOYD.
ZEELANDIA* uitreis, vertr. *5 Juli van Rio

1

%

en VEENDAM arr. 16

MIJ. OCEAAN.
Juli van Livetpool te

aangericht.

Pest-ziekte.
een
achttal gevallen van
In Hedel
geconstateerd onder de varkens.

BURGERDIJK

Rotterdam.
MAASDAM van Rotterdam naar New-Orleans

ALCINOUS arr. 13
tavia.

Internationale Coöperatieve Zomerschool.
De officieele opening van de International
Coöpcrative Summerschool, had Zondag plaats,
waarbij de openingsrede werd uitgesproken

Kardinaalsbenoeming
Mgr. Schuster.

Juli Gibraltar.

HOLLAND-AMERIKA LIJN.

ONDERWIJS.

3

De Bisamrat.
In aansluiting' bij het in Febr. 1928 gepubliceerde bericht No 203 over de Bisamrat deelt
de Plantenziektenkundige Dienst in Vvageningen het volgende mede.
In 1928 is de toename van het door de
rat in Duitschland bewoonde gebied niet
groot geweest. In het algemeen kunnen wij
nog als de grenzen van dit gebied aangeven
de punten: Miinchen, Augsburg, Weimar, Dessau in het Westen en Noord Wésteu, in het
Oosten ligt de grens voorbij Breslau. In het
Spree-dal heeft het dier zich ook gevestigd.
Dat in ons land met zijn vele dammen en
dijken de aanwezigheid van de bisamrat gevaarlijk zou kunnen worden, moge blijken uit
de schade aan waterkeeringen en andere
werken in 1928 en vroeger in Duitschland

zijn

ROTT. LLOYD.

TAMBORA, thuisreis, pass. 16

neiro.
MONTFERLAND
te Amsterdam.

BERICHTEN, OPGENOMEN IN DE
LAATSTE EDITIE
VAN ONS VORIG NUMMER.

ten.

LANDBOUW.

Den

te

Haag is aanbesteed het aanbrengen van voorloopige verbeteringen in gedeelten der provinciale wegen Nieuw Beyerland—Piershil—
Zuid-Beyerland en Krooswijk—Oud-Beyerland

,

Neder 1-indische leen 1 n g
1923 D.
De Minister van Koloniën maakt bekend
00 15 September aflosbaar zullen zijn ’1.87!
schuldbewijzen Ned. 'Ind. leening 1923 I». tv
dat de uitloting op 26 Juli zal geschit
4pCts. Staatsleening I
De Minister van Financiën maakt bekend, d..t
1 October aflosbaar zullen zijn ’490.000 schuldbekentenissen leening; 1916, waarvan de uitloting zal plaats hebben op 1 Augustus.

N.V.Maatschappli tot Exploitatie der Vereenigde Majanglanden.

In de algemeene jaarlijksche vergadering van
aandeelhouders der N.V. Maatschappü tot
exploitatie der Vereenigde Majang-Landen
werden de balans ert de wins- en verliesrekening goedgekeurd ere het dividend vastgesteld
op 25 pCt. Aan het jaarverslag wordt het volgende ontleend:
De oogst van de eigen ondernemingen I
dit jaar bedragen, totaal 26.915 picol k
951.400 X K.G. rubber en 337 picol cocal.
De oogst van de ondernemingen der dochtermaatschappijen bedroeg: 26.467 picol koffie.
92.650 K K.G. rubber en 385 picol coca.
Uit dezen oogst en uit oude oogsten werder
gedurende het verslagjaar inclusief prodi
der dochtermaatschappijen, verkocht 5K.217 picol koffie, waarvan «41.432 picol grooter.
ongesorteerd, franco Java tegen ’45.15 per
picol en 16.780 picol fie* Amsterdam tegen 60.8
per picol. voorts 7D3.760 halve K.G. rubber
tegen 81 cent per % K.G. en 3.260 picol coca
tegen ’44.50 per picol. Na 31 Maart 1929 werger
den van bovengenoemde oogsten nogper
r
6254
tegen
picol
seerd: 3.340
koffie
pei
361.870 halve K.G. rubber tegen ’0.62 picol.
K.G. en 70 picol coca tegen ’48.10 per
Zuid-Wester Verzekeringsbank.
Wü ontleenen aan het jaarverslag der N.V.
Zuid-Wester-Verzekeringsbank te s Oravenhage. dat einde boekjaar
28 verzek.rd
6222 contracten met ’4^04.247afgeloopen
jaar
bet
over
kapitaal De productie
het*een vooris lager dan die over het vorige.
poduct«e
namelijk te wijten Is aan de geringe
Hoewel
het
■wolksverzekering.
iv de afdeeling
afkoopen
royement nog aanzienlijk was en de nog
behoog waren, is «de vooruitganK toch
vredigend. Einde vorig boekiaar was de stand:
5793 contracten met ’4.520.827.47 verzekerd
Vftpjfflfll '
s*ond
uit
hypothfeekbankbewüzen
Aan
808.20. tiet, saldo der balans op 31 Dee.
’230 bedroeg
64.550. De verlies- en
1928
rekening sluit tmet een voordeelig saldo van
8.043,25.
N. V. C. Hoyng.
De N. V. C. Hoyng te 's Gravenhage stelt ce
inschrijving open op 500 6 pCt. Cumula-fk-f
ferente winstdeelende Aandeelen a 1000.— el\
uitmakende de helft van Serie C. op Dondfdag 25 Juli b6j de firma's De Koek & Uyt den
Bogaard en Praetorius or Zoon te .Amsterdam
en bij de N. V. Handels- en Landboowban
's Gravenhage* De storting moet plaats het
op Vrijdag 2 "Augustus.

a

’

’
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Dividendvoorstel.
N.V. Haagsche Handel Maatschappij int Exploitatie van Onroerende goederen 7 pCt.

Dividend.

N.V.

Hollamd-Ceylon

Handel Maalsel:

(Holland-Cey^on Commercial
aand.

CoyJ

’llO

per

TE

’
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DE TIJD. Dinsdag 16 Juli 1929

DERDE BLAD

IN HET STADION TE AMSTERDAM zIJn Zondag
de athletlekwedstrijden Holland—West
Duitschland gehouden, die door West Duitschland met 71—41 gewonnen zün. Een moment
uit het nummer 110 Meter hordenrennen.

HERTOGENBOSCH heeft Zondag j.l. weer de bekende jaar-

«ijksche „Ommegang" ter eere van de Zoete Lieve Vrouwe" van den
Bosch plaats gehad. Een nieuwe groep in dezen jaarlijkschen stoet
werd ditmaal gevormd door de „Vrouwe van Hamsbroek", het wonderbeeld ontvoerend.

HET

ïrie

BIJ DUBBELDAM dat aan
TRAGISCH AUTO-ONGELUK foto
laat de
De
leven
kostte.
menschen het

vcrsch^kelflk.

hebben mee«ogenblikken denken, welke de slachtoffers moeten
gemaakt, toen de wagen in brand vloog

DE POOLSCHE

OCEAANVLIEGERS

IDZIKOWSKI EN KUDLCE IN DEN DOP. De kleine Romano Mussolini heeft merkhaar
de trekken van zijn vader. H«.i mocht dezer dagen voor den
ütograai poseeren en vond dat blijkbaar een zeer interessante
gebeurtenis.

zijn op de
BALA,
Azoren verongelukt.
Door ontploffing van den motor
is Idzikowski gedood en
Kubala gewond.

voor het
Het is twintig jaar geleden, dat Louis Blenot
BLERIOT OVER HET KANAAL GEVLOGEN.
Calais
juli
a.s.
te
vloog en dit feit zal op 27 en 28
"M"eerst met een vliegtui» over het Kanaal
van Belgische zijde. Links: Louis Bleriot.

.

worden, zoowel van Engelsche en Fransche als

de wachtenden. Rechts:
Bleriot na zijn vlucht over liet Kanaal, gelukgewenscht door
constructeur van den 3
cylinder vliegtuigmotor
BH
van Bleriot.

h^Jachtae

Anzoni.

Links: PASTOOR A. P.
HAMERS f. In het St. .|osephgestiehf te Oosterhout
is overleden pastoor A. P.
Hamers, die zich vooral
heeft onderscheiden door
zijn grooten arbeid op Kerkelijk muzikaal gebied.

R.K. FILMCENTRALE. Deze instelling welker statuten reeds kerkelijk zijn
goedgekeurd, beoogt op Filmgebied te worden, wat de K.R.O. is voor
de Radio. Op de foto zijn gezeten v.l.n.r. Pater J. Th. Welter O.P. stichter der R.K. Filmcentrale: Mr. Bolsius, voorzitter: Mr. A. Tepe, penningmeester en daarnaast staande Mr. A. Dunselman, Secretaris. Staande op
de trap de heeren A. Verdijk, Burgemeester van Eindhoven: Mr. H. v.
Haastert: W. de Ruiter: H. Rubenkamp en L. M. Weterings. Achter Mr.
Tepe de Heeren H Boekraad, A J Rozemeyer en van der Zijp.

WATERDAG HAD OP DE BOULEVARD TE ZANDVOORT een con:ours d'élégance voor auto's plaats. De waaens worden voorgereden.

’GRAVENHAGE HEEFT ZATERDAGMIDDAG onder groote belangstelling de begrafenis plaats «ehad van sergeant-vlieger A. Flick, die bij het tragijcb vUegoogeJuk
nabij Hulsdulnen gm ljej leven kwam. **"
TE

"*

OCEAANVLIEGERS
TER GELEGENHEID VAN DE AANKOMST DER
vlucht
van Amerika naar
transatlantische
die hun
WILLIAMSFN
vviLLiAivis
c« YANCEY;
plaats. De
feesteli
kheden
,A'^''
groote
' n R
Rome volbrachten, -hadden
menigte
geegtdrlltlM
door
een
avtateuFt fferden op de
■

,

f" Jgehuldigd,
p^^°

