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Buitenlandsche

De radio-verbinding Nederlandsch-Indië.
Het

Nederlandsche ontvangstation.

Eenigen tijd geleden hebben wij gelegen- heel te elimineeren, wat tevens een buitenheid gehad eene beschouwing te geven over gewone verzwakking «der luehtstoringen
de inrichting der zendstations en in het bij- geeft. Alhoewel, -oo&ls gezegd, hier de geop de technische

van Kootwijk, waarover ons oordeel legenheid ontbreekt diep(wij hopen daarop
helaas niet zeer gunstig kon zijn. Wie.sinds- bizonderheden in te gaanblad
terug te komen)
dien den gang van zaken verder gevolgd binnenkort elders in dit
wordt
met hoogheeft za.l de ervaring opgedaan hebben, dat zij vermeld, dat ontvangen
Philips
voorzien
van
frequentversfcerkers,
hot radio-verkeer tusschen ons land en Ineigenin
zeer
miniwattdubbelroosterlampen
dië gaandeweg drukker geworden is en dat
Ten
slotte
is
een
nog
schakeling.
njen er in geslaagd
aardige
is langzamerhand gedu- z.g.
waarna
de
opgesteld,
per
uren
tconversterker
bde een steeds toenemend aantal
door
telefoon,
hetzij
etmaal te gaan werken, wat een zeer gunstig signalen, hetzij in de

zonder

Morse-apparaat ontvangen worden.
seinsnelheid van Kool- een
Tevens
is een doorverbinding met Amsterdijk nog vrij bedroevend. Het onderzoek
dam
waar de telegrammen feite-

teeken is,

al is de

naar

de Kootwijk-gesehiedcnis schijnt veel
t'jd in beslag to nemen en dat is in zooverre
gunstig, dat de gemoederen wat tot bedaren
gekomen zijn en men daardoor gelegenheid
krijgt een en ander rustiger te beschouwen.
Wel verschijnen, er nog zoo nu en dan berichten in de pers, die echter maar al te veel
Van ondeskundige- zijde komen. Ook is er
eenige stemming gemaakt' om het thans
iv gebruik zijnde systeem te vervangen door
het Fransehe systeem met hoogfrequentiemachines, die volgens mededeelingen uit
Frankrijk een prachtig snelverkeer onderhouden tusschen Parijs en Saigon, waarop

aanwezig,

lijk opgenomen worden; van dit punt wordt
ook de Kootwijksehe zender bediend. Deze
centralisatie geeft eene groote besparing en
een vluggere werking.

Maandag 21 Juli 1924

BINNENLAND.
De overheid als werkgeefster.
In de „Standaard" werd dezer dagen
terecht aandaöht gevraagd voor een uitlating, die de heer Van Meurs had gedaan
ten congresse van den Nederlandsehen Bond
van Werklieden in Overheidsdienst:
Principieel staat de zaak voor spr.
zoo, dat hij erkent, dat er twee partijen
zijn, de overheid en bet overheidspersoneel, die gedwongen zijn met elkaar in
overleg te treden. Spr. wenscht vast te
stellen, dat dit niets te maken heeft
met het gezag, dat de overheid bekleedt. Wij hebben alleen met de overheid als werkgeefster te maken en als
zoodanig eischen wij, dat de overheid
dezelfde houding aanneemt als de particuliere patroons. Het gezag.van de
overheid wordt bierdoor niet aangerand,
de beide partijen hebben bun belangen
te verdedigen en het resultaat hangt af
van de argumentatie en de .ogenblikkelijke machtsverhoudingen.
De heer Van Meurs meent wellicht in
ernst, dat (hij het gezag der overheid door
deze opmerkingen onaangeroerd laa^. Er
zijn wel overheidspersoneii, die, wanneer zij
geroepen zijn met organisaties van loonarbeiders in overleg te treden over arbeidsvoorwaarden, een houding aannemen, die

Hoofdredacteur:

Arbeid) aanbevolen denkbeeld der bindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten, ook voor degenen, die de overeenkomst
niet gesloten hebben."
De prijzenpolitiek wil de commissie althans
voorloopig niet betrekken in den kring der
onderwerpen waarover medezeggenschap moet
woorden verleend.
Het rapport wil medo in verband met de beoordeeling der vraag, of er aanleiding bestaat
een collectieve overeenkomst bindend te vcrklareen, aan den Hoogen Raad van Arbeid veroordenende bevoegdheid geven.
Ten aanzien van het overheidspersoneel sluit
de commissie zich aan bij den wensch, dat de
rechtspositie en do arbeidsvoorwaarden van dit
personeel worden geregeld door een commissie
waarin vertegenwoordigers van' het personeel en
van de overheid zitting hebben. Intusschen
wenscht de commissie er daarbij ter voorkoming
van misverstand nadrukkelijk op te wijzen, dat
zij hiermede geenszins op het oog heeft een
regeling, krachtens welke aan do overheid bepalingen zouden kunnen worden opgedrongen,
die deze niet wenscht.
Ten slotte bespreekt de commissie ook de
winstdeeling en het deelhebberschap.
zal deze dcelhcbberscbap in
~Do overheid
bedrijven
langs indirectcn weg kunparticuliere
nen bevorderen, door ten aanzien van haar
eigen bedrijven in deze het voorbeeld te geven.
Een staatkundige partij als de onzo kan echter
daarnaast ook op andere wijze propaganda voor
verwezenlijking dezer denkbeelden maken."

Thans de resultaten.. Werkelijk, men
staat verwonderd, indien men op een avond
als dezen, met vrij zware luehtstoringen,
nadat eender ontvangers afgestemd was,
Bandoeng met de telefoon op tafel door de
geheele kamer kan hooren seinen, zonder
eenige storing, dan de atmosferische ontlaGeen fusie.
dingen, die tegenover de sterkte vau BanIn de op 19 dezer te Utrecht gehouden algedoeng niet hinderlijk waren. En het gemak, den heer v. Meurs in don waan kunnen brenwoorden
gen,
zijn
getuigen.
betzelfde
waarvan
op
vergadering dor Vereeniging van inspecWat
meene
toestel,
ander
waarmede een
■wij straks no» terugkomen, doch overigens raam
ons naar keuze een ander wij in Amsterdam beleefd hebben bij de teurs der directe belastingen, invoerrechten en
aangesloten,
gaat alles zijn gewonen gang. Uit' medede©accijnzen heeft deze Vereeniging zich tegen het
liet hooren, zonder dat de Bandoeng- jongste onderhandelingen is wel in staat voorstel
van het bestuur in met een kleine
hngen van dr. de Groot uit Bandoeng blijkt, station
de
als
de
door
van
soort
beer
gestoord
voorstellingen
het
minst
v.
sohe ontvangst er in
uitgesproken tegen de geheele
sterk
meerderheid
dat het radioverkeer met Nederland
werd! Is het een wonder te noemen, dat Meura formuleerde te wekken.
samensmelting
der beide dienstvakken der
bezeer
reeds
toeneemt en dat de inkomsten
Daarom was het juist zoo bedenkelijk.
het buitenland sterk voor
belastingen,
men
zich
in
zelfs
invoerrechten eu accijnzen
Directe
tijd,
langnjk zijn. Het ware inderdaad thans
Maar dat maakt de voorstelling zelf van en der Registratie.
de Meijendelsahe prestaties interesseert?
gehare
dat da Hollandsche administratie
Uitvoering van het „plan", ontworpen door
Terwijl het Morse-apparaat de lange tele- den heer v. Meurs niet juister of aannemeeu
heimziumge stilzwijgendheid eens aflegdevan
do Broederschap van Ontvangers, is algemeen
grammen van Bandoeng opschreef, dat met lijker.
ook tot publicatie van de inkomsten
De vraag, of de overheid baar gezag direct ongewensoht geoordeeld.
den lichtboogzender werkte, die vrijwel even
hieromzich
men
De wenschelijkheid is uitgesproken, dat de
Kootwijk overging opdat
sterk als de Bandoengsche machinezender ontleent aan God, dan wel aan de wet als uitvoering
waardoor
dor wet op de Vermogensbelasting
vormen,
trent een oordeel kunne
ontvangen wordt, konden zij in de telefoon uitvlo3isel van den souvereinen wil des volks worde overgebracht van het dienstvak der Reeen
geruchten
aan veel niet) te controleer««
rustig waarnemen dat de seinsnelheid zeer behoeft daarbij zelfs niet te worden gesteld. gistratie naar dat der Directe Belastingen, en»,
einde zoude worden gemaakt.
12 woorden per mi■In beide gevallen tocb staat vast, dat de en dat aan een Staatscommissie de vraag worde
af is behoorlijk was (ong. slechts eenmaal ge- minderheid, die
Van de opening der radioverbinding
met baar een worsteling voorgelegd, op welke wijze de met die overnuut), waarbij de tekst
hier te lande de leiding over het ontvang- seind werd
om
een revolutionaire en brenging samenhangende vraagstukken dienen
ons,
macht,
aangaat
dat
dit
meestde
En het bleek
gedeelte opgedragen aan den hoofdingenieur al, enkele zeer ongunstige uren uitgezonderd, ondemocratische daad pleegt. De overheid te worden opgelost.
der Telegrafie, dr. ir. N. Koeman*, een waarbij dan elk woord tweemaal gisemd tocb legt haar karakter niet af, wanneer baar
die
onzer meest bekende ontvangspeeiahsten,
vertegenwoordigers met loonarbeiders in Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel.
te werd, het geval is.
beschikking
tevens het voordeel heeft de
nu eens wilden contro- haar dienst of bun vertegenwoordigers overDaar
gaarne
wij
hebben over een uitgezochte ploeg personeel.
te hechten valt aan leg plegen over de arbeidsvoorwaarden. Zij
In hot Juli-nummer van het Tijdschrift wordt
geplaatste leeren in hoeverre waarde
een beschouwing „Uit de Wereld der BeHet oorspronkelijk te Sambeekmet
omin
buitenland,
overheid,
bijv.
blijft
vertegenwoordigster van zuiniging"
de berichten uit het
alle
in
nog eens met klem de noodzakelijkspoedig)
ontvangstation bleek al
trent de prachtige snelverbindingen van den geheel het volk of geheel de gemeente.
bezuiniging
betoogd:
len
voldoen.
van
te
heid
opzichten aan de eischen
met Saigon over een afWie prijs stelt op handhaving der positie
Franschen
dienst
van
den
Staat moeten zoo sterk
uitgaven
was
de
De
tijde van den bouw van dit. station
stand van ongeveer 9000 km (Holland-Indië van de Overheid zal zich dan met kracht naar beneden, dat niet alleen een sluitende bevermen
zoodanig,
dat
■tand der techniek
is 11000 km), vroegen wij dr. Koomans of moeten koeren tegen een houding als door grooting verzekerd is, maar ook de belastingplicht was het ontvangstation op tamelijk wij dezen dienst eens konden afluisteren. den heer v. .leurs bepleit.
druk aanmerkelijk kan worden verlic-ht. DiezelfS. ooten afstand van den zender te plaateen Onmiddellijk werd een tweede ontvangtoede eisch geldt ook voor* provinciën en gemeenWij leven, wat de overheidsuitgaven, been wel in een lijn/ loodrecht op de verbin- stel, dat op, hetzelfde raam aangesloten eu
ten.
medezeggenschap
De
He
in
gedwongen
bedrijfsleven.
het
ver boven onze werkelijke financieele
treft,
dingslijn Nederland—lndië.
als het rustig Banwas van hetzelfde type was
ontvangstation
Do Centrale Commissie voor Bezuinials
krachten.
keuze van Sambeek
doeng opnemende, afgestemd op Saigon,
was
te
Allereerst
hare actie met kracht voortzetten en
blijft
ging
vrijz.
Een
-dem.
rapport.
van
gunstig.
«ohter verre
dat Saigon met een belangrijk
bleek
waarbij
een beroep op de -medeweikiug
nogmaals
komende
doet
en
In 1923 heeft cle V. D. Bond een commissie
dan
voorzien, dat de meeste uit Indie
Bandoeng
werkte
tempo
langzamer
gevallen
van verkwisting, of vervan allen, die
telegrammen besteand zouden zijn vcorRot-de dan elk woord nog tweemaal seinde, terwijl
over het M-.ag.stuk dor ~m
administratie willen
en
ondoeltreffende
keerde
groote centra Amsterdam, Den Haag,
de geluidsterkte zoo groot zeggenschap in het bedrijfsleven" zou moeten signaleeren of middelen ter verbetoring kunnen
in
telefoon
onze
telegraafrapportoeren.
terdam, doch een rechtstreeksche
aanwijzen. Het adres is: Paviljoen te Haarwas, dat voor ons eenmaal seinen voldoende
deze
plaaton
Voorzitter der commissie was mr. A. C lem".
Sambeek
verbinding tusschen
corresponandere
Ook
ziju.
zoude
Josephus Jitta.
sen bestond niet. En het maken van een geweest
de groote wereldstations
tusschen
dentie
Haar rapport is thans gepubliceerd.
kosten
dergelijke verbinding zoude schattenhet voor werd nog afgeluisterd; bij geen enkele verUitgangspunt daarvan was het derde onder„Do Vier Noorder Koggen”.
die
Verder de ongunstige ligging, maakte te binding was daarbij sp»ake van snelzenden, deel
van punt II der beginselverklaring van den
het personeel niet aangenaam die rede- wat volgens mededeeling der bedienende Vrijzinnig-Democratisehen Bond, luidende: Onder bovenstaand opschrift is in het No.
Sambeek geplaatst te worden. Om
telegrafisten, dan ook zelden het geval is, „Allen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, van Zaterdagochtend bericht, dat in een te
Hen had het ontvangstation daar feitelijk een zcodat de mededeelingen hieromtrent veelal behooren belang te hebben bij de uitkomsten Medemblik gehouden vergadering van het
beslovan het bedrijf en medezeggenschap in de rege- Waterschap „de Vier Noorder Koggen"
voorloopig karakter (houten gebouwen overdreven zijn.
stichting
van
plan
nieuw
tot
onder
een
ten werd tot
enz.). En van de oprichting af is daar
Daar wij ten slotte nog belang stelden iv ling der arbeidsvoorwaarden en in de organisa- een stoomwatergemaal, „welk plan door prof.
om
gewerkt
van het bedrijf."
leiding van dr. Koomans hard
station te Buenos Ayres, een latere tieDaarnaast
Visser en ir. Brouwers werd nagezien, na, advies
de onbvangmid delen te verbeteren en dit het
beschouwde
de
commissie
als
richtkolenvoorziening".
van
dat
Telefunken,
het
verkeer
schepping
de bevordering der samenwerking van van het Rijksbureaudevoor
slaagde zoo wonderwel, dat men aan het uit- met Naven onderhoudt, werd de ontvanger snoer,
aangehaalde
zinsnede te
gelieve
voor
Men
beide productiefactoren arbeid en kapitaal,
plan werd nagezien door prof.
zoeken van een gunstiger plaats kon gaan daarop afgestemd, waarbij ons bleek, dat de
lezen:
°~welk
of liever van den levenden en den dooden
men
denken. Zoo is het dan gekomen, datnabij
Visser en ir. Brouwer, adviseurs van het Rijks
correspondentie buitengewoon vlpt ver- arbeid.
deze
thans te Meijendel (Park de Kievit
deradioyakman of amateur kan
Adviesbureau te Wageningen".
Slechts
liep.
In
de
conclusies
lezen
wij
o.
a.:
heeft
Ben Haag) een nieuw ontvangstation
waardeeren de buitengewone storingvrije ~De collectieve samenwerking van arbeiders
opgericht, geheel met eigen personeel, met ontvangst te Meijendel, dank zij de fraaie en ondernemers moot verder worden uitgeeigen middelen, waar wij j.l. Donderdagoplossing, die dr. Koomans aan dit probleem bouwd. Zij dient, waar eenigszins mogelijk, de
avond, op uitnoodiging van dr. Koomans, gegeven heeft, benevens de buitengewone taak ovor te nomen, die thans nog voor hpt
«en bezoek gebracht hebben en in de gele- vaardigheid, waarmede ihet personeel met grootste deel door de overheid en haar ambteIn zee verdronken.
genheid gesteld zijn eens een geheelen avond
lijke organen moet worden verricht.
deze apparaten omgaat.
voor
begrip
dient
„Het
medezeggenschap
den dienst mede te maken.
Gisteravond omstreeks kwart vóó zeven is de
Het is ons waarlijk niet aangenaam geAl
In het prachtige duinterrein van Meijen- weest betreffende Kootwijk en wat daaraan alles te worden opgevat in organischen zin.van
heer
Luden uit Bloemendaal bij het zwemmen in
beweren,
zou
de
commissie
niet
willen
dat
del, in een leegstaande villa, die niet in
een ongunstig oordeel te hebben moe- een individueele medezeggenschap ook in de zee aan het vrije strand te Zandvoort onder
gebruik genomen kon worden als gevolg van vastzit
de gemeente Bloemendaal verdronken. Het
ten vellen, en juist daarom is het ons een verste toekomst nooit sprake zal kunnen zijn, ongeval
«en proces tusschen de Bouwgrondmaat- voorrrecht
had plaats in de buurt van paal 60.
hier te mogen wijzen op een zeker is de tijd daarvoor thans nog bij lange na
Den
te Zandvoort, die gewaarschuwd
politie
De
sc.ha.ppij Meijendel en de gemeente
lichtpunt m deze geschiedenis. En dit mooie niet rijp."
heer Luden in zee afdreef en
toen
de
werd,
Haag over waterleidingbelangen en die door resultaat
,Daarvoor wil da commissie geen nieuwe dreigde te verdrinken, requeireerdo onmiddelis
verkregen
techeigen
door
onze
den heer J. Wouters, directeur van die
in 't leven roepen.
bescheiden middelen, een „raden"
lijk een motorboot om te traohtcn den drennici met hunne
werd
„De
medezeggenschap
voor
dat
dool
moet worden venvezen- keling
Maatschappij, voorloopig
succes, dat een internationaal technische lijkt door middel van bestaande
te redden, hetgeen evenwel niet gelukte.
organen, Je Toen de
*fgestaan, is thans een nieuw ontvangstation beteeken* h?eft.
motorboot nabij paal 60 kwam, was
vakvereenigingcn der arbeiders en werkgevers.
di© bekend staat als een
opgericht, dat zooveel verbeteringen bevat,
De sociale beteekenis dezer vereenigingen valt van den heer I/uden,
Ir. M. Polak.
te zien. Een Bloedat hier werkelijk van een revolutie op
niets
meer
zwemmer,
goed
loochenen. Waar zij bestaan, is het in
niet
te
zijn den gemotorboot
en
de
boot
ontvanggebied gesproken kan worden.
leven roepen van een afzonderlijke organisatie mendaaladhe
zonder evenwel
zoeken,
blijven
avond
Na den geheelen winter, vaak onder zeer
heelen
overbodig; waar zij ontbreken, bostaat nog zoo
te vinden.
Moeilijke omstandigheden de noodige proeweinig organisatorisch verband tusschen de in- iets
te k-wart ovor zeven is het
Hedenmorgen
ven te hebben gedaan is dr. Koomans met
van
het
sgenooten,
bedrij
dividueele
f
dat
het in
die te Bloemendaal
*ijn staf erin geslaagd één voor één de
leven roepen van een of anderen raad geen heil lijk van den heer Luden,
kilometer op Zandeen
ongeveer
woonde,
is te verwachten. Dat sluit natuurlijk niet uit,
hestaande moeilijkheden te overwinnen.
het strand aangespoeld.
Een
bedreiging,
thuis
dat in bedrijven, waar do wenschelijkheid daar- voortsch gebied, op van politie te Zandvoort
ons
wij
Vóór pns vertrek hadden
Be oomnrissaris
op een vraag van den heer Ker- van wordt gevoeld, door do organisaties van verzoekt te willen waarschuwen tegen het
ervan overtuigd, dat do luchtstpringen vrij In antwoord
werkgevers
en
orgemeenschappelijke
Minister
arbeiders
van Waterstaat geen einde
2'vaar waren en dat het dus voor Meyendel sten, of de
in zee op het z.g. vrije strand, daar
ganen in het leven worden geroepen, die op de zwemmen
een zware proef zou worden. Die proef is wilde maken aan de goedkoope Zondagkaartjes naleving
zelfs
de
zwemmers niets kunnen uitrichbeste
collectieve 'aanspraken hebben toe
-H°ek
van
van
had
MinisHolland,
de
de
Rotterdam— 1 „Aangeven
ten tegen het. trekken van de zee. Wanneer
echter nitstekend geslaagd! Wat buiten
daardoor belangen te zien of beslissingen over geschilpunten heb- zwemmers in z.g. muien komen, zijn zij reddegeboden bezuiniging de proeven nog bemoei- ter geantwoord
het publiek gediend en dio van het spoor- ben te nemen. Het bezwaar tegen „kunstma- loos verloren.
lijkt was wel het feit, dat Meijendel uit van
wegbedrijf tevens gebaat worden, bestaat geen tig" van bovenaf in het leven geroepen organiradiografisch oogpunt ongunstiger ligt dan aanleiding, °m ongelijke maatregelen tegen te saties zal immers juist bij laatstgenoemde niet
Loodsboot te water gelaten.

!

_

.

Gemengde Berichten.

,

"

De Pers.

Sambeek, want de lijn Meijendel—lndië gaan."
R(utgers) =^gt daarover in de (Antirev.)
'oopt vrijwel over Kootwijk been.
:
De inrichting van dit station is in het „Rotterdammei'
moet wel aannemen, dat de Minister
Men
verwaarbij
wij
natuurlijk
kort als volgt,
voor zijn antwoord een zoo
ocpzettehjiKvorm
schillende
technische details, -zeer tot onze
gekozen heeft. Hij geeft als
gabcrpen
e pijt, moeten overslaan.
te
ware
kennen,
het
dat overwegingen als
een zeer groot raam,
den heer
Ontvangen wordt op

uit één enkele winding, die over
*«a lengte van ongeveer 300 meter op een
hoogte van ongeveer 20 meter boven den
grond gespannen is en die door de aarde in
vorm van een blanken draad gesloten
is- Dit raam is in de richting van Indië gekaatst met nog een tweede raam, dat tegengesteld aan het eerste gericht is. Loodrecht
hierop is nog een raam geplaatst met tegengesteld bieraan nog een afscherm-antenne.
-A-He ramen kunnen door bediening van «schakelaars in gewone antennes veranderd wor
terwijl tevens nog de mogelijkheid bestaat alleen op de aarddraden te ontvangen.

hestaande

(Systeem Vlug.)
, uit
,
Ben dergelifk groot raam, bestaande
*H enkele winding, beeft de eigenaardige
eigenschap, dat er een aantal op verschillende golflengten afgestemde ontvangtoestellen aan verbonden kunnen worden zoodat met dit raam gelijktijdig verschillende
"tatione kunnen worden opgevangen, zonder
op

de ontvangers eenigen invloed
Door de combinatie van de
z.g. eenzijdige
ramen onder toepassing vanalle
nie* iv. de
ontvangst, is men in staat
g«w«_ac_t« richting iKWwmda «ign*i_» g«dat

elkaar oefenen.

die van
Kersten voor hem in het
niet in aanmerking komen. Hij heeft
geheel gronden

- .

niet
vooren tegen aigewogen; gro-idcn t ogen bestaan voor hem
zelfs niet. Het goedkoop Zondagstarief
dient belangen van het publiek en baat de
belangen van h et spoorwegbedrijf.
Daarmede V- d z»a.k Ui t> Overwegingen, ontleend «n ihet belang van Zondagsrust of
Zondagsheiliging, komen zelfs niet in aan-

merking

.

aanwezig zijn."
Wat kan de overheid doen tot bevordering
dezer ontwikkeling? In verband daarmede verwijst de commissie naar het beginsel uit de
arbeidswet, dat afwijking van den normalen
aarbeidsdag op grond van collectief overleg van
organisaties van ondernemers en loonarbeiders
mogelijk maakt.
„Het zwaartepunt der medezeggenschap van
de arbeiders in de bedrijven, ligt naar hot oordeel der commissie voor hen in het medebeslissen. over de arbeidsvoorwaarden, die op ben van
toepassing zijn en over de loonen, die zij zullen
verdienen. Om deze te kunnen regelen tot
wederzi.idsc.be tevredenheid zal moeten worden
gestreefd naar collectieve arbeidsovereenkomsten, af te sluiten tusschen de organisaties van
bedrijfsgenooten (werkgevers en werknemers),
of bij ontstentenis van een organisatie der
werkgevers tusschen de werkgevers individueel
en de arbeidersorganisaties."
~Het zal voor een vruchtbaar Overleg over
de afsluiting van dergel;ike contracten van het
grootste belang zijn, en het is van de medebeslissingsmacht over de arbeidsvoorwaarden de
onafwijsbare consequentie, dat aan de vertegenwordt gegeven
woordigers der arbeiders inzicht
in den gang van aaken van het bedrijf."
Ook hier kan de wet niet rechtstreeks dwingend optreden, maar in de arbeidsgeschillenwet
ligt een mogelijkheid in die richting.
zal er in sterke
De toepassing van die wetdat
de opvatting,
bijdragen,
moeten
mate toe

De Minister van "Waterstaat zal de strekking vnn zijn Woorden natuurlijk nauwkeurig hebben overwogen. Wanneeronze opvatting v»» "et gegeven antwoord juist is,
doen zich voor den lezer evenwel nieuwo
vragen op. -*> vraag rijst bijvoorbeeld, of
het hor niet ee n pt _tnft dat met 'het
in zijn ehcel sabelejd van het Kabinet
het Kabinet ten aanzien
van het P««en antwoord homogeen is. En
°°k j
van de« Minister
P. eden
voor de verschillende
groepen aan de rechterzijde de vraag rijzen of zij aan den Minister van Waterstaat hun steun nog
s langer kunnen geven. " Wij beantwoorden die vraag thans niet. clat de beoordeeling van hetgeen bet bedrijf kan
alleen de zaak des werkgevers is,
Pat utwoord zal eerst in het najaar kun- dragen DÏet
worde."
goed
nen worden, gegeven. Mocht het antwoord gemeen
gaat mede met het door «en
Cotnmissie
"-un,
„De
ontkennend
dan zal dat door den
greote meerderheid van den Hoogen Raad (van
Mini» te tmV a% nitg-lok*.

_
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No. 31383

AmsterdamscheCourant

Zaterdagmiddag had op 's Rijks werf te Wilde tewaterlating plaats van de loodsboot -no. 17, de tweede, die geheel op 's Rijks
werf is gebouwd, met uitzondering van de
machines' en kotels die door de werf De Schelde
te Vlissingen zijn geleverd.
Het tewaterlaten verliep vlot, onder groote
belangstelling van het publiek, dat voor deze
gelegenheid toegelaten was.
De afmetingen van dit vaartuig zijn: lengte
over alles 46.5 m, grootste breedte 7.90'm, holte
4.55 m, dieppang uiteerust 3.40 m, waterverplaatsing 596.6 ton. Het schip is voorzien van
een bronzen voortstuwer met 4 bladen. De
ketelinstallntie omvat 2 cylindrisebe ketels, ingericht voor oliestoken, voorzien van Howden's
geforceerd.n trek.

Mr. J. KALFF Jr.

HOOFD-BUREAU: AMSTERDAM
N.Z. Voorburgwal 234—240
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Redactie: 42797, 32623, 35086, 35173, 35174.
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(blz. 1.)

Bebouwing van den tuin van bet ConStadsnieuws.
certgebouw te Amsterdam.

—

°

(blz. Z.)

Ernstig auto-ongeluk te Amsterdam. Twee
Stadsnieuws.
dooden.

—

(blz. 2.)

Mislukte ontvluchtingspoging te Amster-

dam.

— Stadsnicv-

(blz. 2.)

De betreffende commissie van de Londensche conferentie is het eens geworden over
een voorstel, om geen persoon of lichaam te
vervolgen wegens het opvolgen van bevelen
van of het verleenen van hulp aan de bezet-

ting-autoriteiten.
Verdra
De

—

Uitvoering

Vredes-,

°'tweede commissie der intergeallieerde
(hlz. 6.)

conferentie heeft

twee

sub-commissies

ge-

vormd, waarvan een zich bezig houdt met de
economische eenheid van Duitschland. —i
Uitvoering Vredesverdrag.

—

(blz. 5.)

Het Grieksche Kabinet is. afgetreden.
Griekenland.

(bii. 5.)

" is met het vormen van
regeering
in Zuid-Slavië belast.
nieuwe 6

Jovanovitsj

een

lbl_.

6.J

De Perzische regeering betuigt aan ds
Amerikaansche regeering baar leedwezen
over het gebeurde te Teheran en verklaart
van plan te zijn, de schuldigen te straffen,
Periii:.

—

De ramp op de Schelde.

(blz. 6.)
den burgemeester van Vlissingen is een
telegram ontvangen van den hofmaarschalk
van de Koningin-Moeder, die namens
Het democratisch Senaatslid "Wbeeler zal
verzoekt de nagelaten betrekkingen van lien, optreden als progressief candidaat voor het
die bij de ramp op do Schelde het leven verloVer,
der Ver. Staten.
ren, Harer Majesteit meest innige deelneming vice-presidentschap
Staten.
over te brengen bij het smartelijk verlies, door
(blz. 6.)
hen geleden. De Koningin-Moeder zal gaarne
vernemen, hoeveel weduwen en weezen onver-

—

zorgd achterblijven.

De burgemeester heeft geantwoord, H. M.
den diep-gevoelden dank te willen overbrengen
voor haar voortdurende belangstelling in ïiet
wel en wee der gemeente, thans weer zoo duidelijk blijkend bij dezo vissebersramp. 1),
laten betrekkingen zijn in kennis gesteld van
Harer Majesteits deelneming. Achtergebleven
zijn te Vlissingen en Arnemuiden gezamenlijk
acht weduwen en zeventien minderjarige wee-

Rechtzaken.
vrouw.
Het
-.roerof te 's-Herto.
"
deelde den 67 jarigen koopman te. Eind
conform de opgelegde straf door de
weerons doodslag op zijn vrouw tot zes jaar geDoodslag op zijn

vangenisstraf.

zen.

Te Arnemuiden is ook een steuncomité voor
de vier daar zwaar getroffen gezinnen opgericht
onder voorzitterschap van den burgemeester.

Visscherij.
EN'KHCIZEN, 20 Juli. De Zuiderr
hoeft hier in de afgeloopen week weinig opgeleverd, wat grootendeels moet worden
schreven aan het feit, dat slechts^weinig vaartuigen met voldoende bemanning aan het bedrijf
konden deelnemen. Do vis.rhprsknp.lrts korden
namelijk in het landbouwbedrijf gemidde: ;
verdienen dan met de visseherij. Nu de groots.a
drukte op de, akkers voorbij is, kan vei
worden, dat- in deze week meer aa
bot- en binnenscholvisscherij zullen uitvaren.
De aanvoer van hoekbot bedroeg 3260 pond,
prijs f 17.90—26.60 (laatste markt van Zaterda;
/ 21 ~50) per 50 kg.
Door Noordzeevaartuigen werd aangebracht
1200 pond schol, prijs f 15.60—16.50 per 100
pond. De vangst van binnenschol, pagarnalen was van weinig beteekenis.

Auto en Jan Pleizier.
Zondag kwam in de gevaarlijko bocht bij
het Raadhuis te Laren een auto met een Jan
Pleizier in aanrijding. De auto legde het af! Do
inzittenden van den vernielden wagen kregen
geen ernstig letsel.

.

Een huldebetooging.
In de open lucht is Zaterdag in Boedapest
pen kinderfecst voor het beeld van Koningin
Wilhelmina gehouden, dat. omaeven was door
rood-wit-blauwe en rood-wit-'groene linten.
Ongeveer 3000 kinderen in feestkleed ij met
kleine Hongaarsche en Hollandsche vlaggetjes
defileerden voor het beeld. Twee meisjes en
twee jongetjes legden eon krans voor het beeld.
Aan de plechtigheid werd slechts deelgenomen
door kinderen die uit Holland zijn teruggekeerd.

VOLENDAM. 19 J^li. De uitkomsten der
visseherij zijn de laatste twee dagen i
De werkstaking in de bouwvakken te Wage- het onstuimige weer minder gunstig. Pningen is, na negen weken te hebben geduurd, voer wa-s heden 10—60 pond aal peropgeheven. Het werk wordt op de oude voor- prijs f 0.40—0.50 per pond. Ook de
waarden hervat.
garnalen was klein; men besteedde f 4—5 per
lit. Kwakbot gold f 0.30 per pond. Hoe'
Onweer.
lijnaal is er weinig aangevoerd.
Zaterdagnamiddag is te Oosterhesslen, door
den bliksem doodgeslagen de achttienjarige KRALING SCHEVEER. 19 Juli. Heden waLuchies.
ren ter markt aangevoerd: 1 groote win:
2.90, 53 kleine zomerza'.nen f 1.75—
pri.js
Brand.
2.40, 8 St, Jacobszalmcn / 1.50—2.20 pei
Gisteravond is te Wijnkel nabij Balk, vermoedelijk ten gevolge van hooibroei, tot den grond
toe afgebrand de kapitale boerderij bewoond
Laatste Berichten.
door Gksrrit Kingma, eigendom van de R. K.
(Ontvangen na het ter perse gaan
kerk te Balk. Ruim ICO voer hooi en bijna allo
van dit numninr.)
bcercngereed.pcliap werd een prooi der vlammen.
Alles was laag verzekerd.
Staking opgeheven.

’

Onze Oost.
Rechtshoogeschool.

Namens de Indische regeering is aan mr. P.
M. Trapman, advocaat en procureur te Leiden,
aangeboden de leerstoel voor strafrecht, strafproces en criminologie aan de in het najaar te
openen rechtshoogeschool te Batavia.
Van de

salaris-commissie.

BATAVIA, 19 Juli. (A net a.) De derde
nota van de salariscommissie wordt ulto. dezer

verwacht.

Residents-benoeming.

BATAVIA, 19 Juli. (A n e t a.) De assistentresident van Oheribon de heer W. P. A. Kloprogge is benoemd tot resident van Rembang.
Het

Kali-Konto-kraohtwerk.

BATAVIA, 19 Juli. (Aneta.) Hoofdingenieur A. Groothoff, chef van het bureau technische economische adviezen, is nog benoemd
tot lid van de commissie inzake het water-

krachtwerk Kali-Konto.

(In ons Avondblad van 19 dezer trof men in
de Beurs-rubriek het bericht aan van de
instelling van bedoelde commissie).
Verduistering.

BATAVIA, 19 Juli. (A ne t a.) Een hoofdcommies van de' staatsspoor is gearresteerd,
wegens verduistering van / 24.000, als kashouder van het Inlandsch begrafenisfonds.
Mcord.

BATAAIA, 19 Juli. (Aneta.) Het hoogge-

i

genomen^

Een ongeluk bij een wegwedstijd op den
Rijksstraatweg Amsterdam^!, aren.
Gemengde Berichten.

Bij

voor in Zandvoort. Deze week deed een hotel- rechtshof veroordeelde Klots wegens moord op
huishoudster van zijn gastheer tot vijftien
houder aangifte, dat een heer en twee dames, de
die een veertiental dagen bij hem hadden gelo- jaar. De raad van justitie te Semarang had
tot tien jaar veroordeeld.
geerd, waren vertrokken, zonder te betalen. hem
(Het betreft hier ecu geval van roofmoord
Mijnheer was 's morgens gepraan, de dames i
terug. door een gewezen hoofdagent van politie.)
kwamen van de middagwandeling niet
leeg
bleek
gelaten,
koffer,
Een
die was achter
Indische dienst.
te zijn. Op aanwijzing van de Zandvoortsoho
Voor den Indischen dienst zijn bestemd : dr
politie was de Haarlemsohe zoo gelukkig het W.
F. Stuttesjeim, te Rotterdam, als ambteze hun indrietal op te spoTen. Weer 'ladden
naar
ter beoefening van de Indische
waar
genomen,
te
Haarlem
ze
talen of
trek in een hotel
waarschijnlijlt hetzelfde spelletje^ dachten te voor een andere met zijn opleiding verband
spelen. Tenminste, bij fcun aanhouding was het houdende betrekking: mr. A. M. Creutzberg
drietal samen de som van twee heele centen
U
IS *"****& ambtenaar-, voorts te
J
a
rijk.
Baadsveld te Rotterdam, M. Sehuwm;
In afwachting van bet voldoen van de vorde- Groningen en L.
A van
tP Rotter
ring tegeD hen uitgebracht zijn hun koffers met
hij het openbaar

enz. in beklag

Belangrijkste Nieuws

Eiken Zondag schijnen er op den weg nanr
Bu;sum z.g. vereenigings betrouwbaarheidsritteo to worden gehouden, die in wezen evenwel
niets anders zijn dan wegwedstrijden. Dergelijke
~betrouvbaarheidsritten" zijn misschien niet
gevaarlijk in den winter, maar in vollen zomer,
wanneer de wegen overrald zijn met toeristenfietsers en auto's zijn die ritten bijzonder ge
vaarlijk. We begrijpen niet hoo do wielervcreeniging waarvan bet slachtoffer lid was. op de
idee is gekomen op een Zondag met mooi wéér
in dit seizoen zulk een rit te houden. Hoe droevig bet ook is, het slachtoffer kan van eigen
schuld niet worden vrijgepleit. Er dienen op
dezen weg togen het „wielrennend gevaar" drastische maatregeien te worden genomen.

Hotelratten.
In het seizoen komen hotelratten nogial eens

goederen

—

Opden beruchten straatweg.
Tot de verschrikkingen van den Rijksstraatweg Amsterdam—Baarn behooren ook de wielrenners. Hoe gevaarlijk deze zoowel voor zich
als voor do andere gebruikers van dezen beluchten weg zijn, is Zondag weer gebleken. Des
morgens te 0 uur reed de 17-jarige racer J. A.
Sluyter uit Amsterdam op den Rijksstraatweg
ter hoogte van den brug naar de Schapenmeent
bij Naarden. Daar hij links hield wilde hij, toen
n achter hebi komende auto een waarschuwingssignaal gaf, naar den rechterkant ovex-s
Hij raakte hierbij het pedaal van 'n metgezelrenner, die rechts naast hem reed en viel. De
auto trachtte door rechts uit te wijken een botsing te vermijden, doch het linkervoorwiel ging
over het hoofd van S. Diens linkeroor werd afgereden en met zware hoofdwonden werd hij
door den autobestuurder, E. Hamaker, Amsterdam, naar het Militair Hospitaal gebracht waar
dr. Hemmes hem verbond en naar de Majellastichting te Bussurn liet overbrengen.
De metgezel en ca. dertig „sportmakkers" die
het ongeluk zagen gebeuren, trokken zich hiervan niets aan en reden door. De twee wedstrijdcontroleurs die per motorfiets volgden, verleenden met den autobestuurder hulp.
De toestand van S. was zeer bedenkelijk.
Behalve het bovenstaand ongeluk zijn bij den
race-wedstrijd van Zondag niet minder dan vijf
ongevallen van minder ernstigen aard voorgekomen, alle in of bij Naarden.

lemsoord

_

—
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(Ingezonden mededeeling.)

■

De heer Van Lennep dood, na woorden
hebben gewijd aan de eere-voorzitters en
-leden, du; verhinderd waren aanwezig to zijn,
mededeelingen omtrent hetgeen met do campagne ten bate van dc ridders in de laatste
weken is bereikt.
Aanvankelijk was het do bedoeling den Kratonmannen een verrassing te bereiden, door een
gift in geld, aan den maaltijd aan to bieden.
De ingekomen gelden vielen echter mede, zoodat een meer afdoende hulp mogelijk is. Er zal
nu een ondersteuningsfonds worden gevormd
voor ridders en hun weduwen, in de eerste
plaats voor de Kraton-manuen. Totaal is / 6356
ingezameld.
Dit is als ..gaugraaking" te beschouwen,
zeide de heer Vau Lennep.

■''c!iiiniiiiiiiiiiiiH[iiiiniiiii;iiii:ii:iminniiiiiiii|iiii|nCTiniii]i'iiimiiiiiii;ii'i;i

'T WOONHÜYSI
PRINSENGRACHT 709.711-713,
LEIDSCHESTRAAT 73,
AMSTERDAM.

PRACHT COLLECTIE

PERZISCHE TAPIJTEN
en KLEEDJES

Een standbeeld
Van Heutsz.

20 pCt.

BENEDEN VElUNGSPRlJZENiiiilliiiiiiiitiliiiiiimiiiiiiiir^iiiciiiuiiiuiiiiiUiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiihiii;

Stadsnieuws.

voor

Op voorstel van generaal Swart besloot de
Bond van Ridders der Militaire Willemsorde
beneden den rang van officier het initiatief te
nemen tot het vormen van een comité, dat zich
ten doel stelt in Amsterdam een standbeeld op
te richten voor generaal Van Heutsz.
Het voorstel werd met levendig applaus begroet.

De tuin van het Concertgebouw.

Voorts werd besloten een eenvoudig gedenkteeken óp te richten op het graf van den te
Beverwijk overleden ridder Jan de Wind. Ter
vergadering werd voor dit doel ruim / 80 ingezameld.
De heer Van L o g g e'm dankte de heeren
Swart, Van Lennep en Uoeree voor alles wat zij
voor de ridders hebben gedaan. De voorzitter stemde daarmee in ca sloot de vergade-

Toen eenigen tijd geleden door den Raad
vooretel van B. en W. werd br
tot den aankoop van bet grootste gedeelte
van den Concertgobouwtuin, geschiedde dit
onder het motief, dat do gemeente den aard
van bebouwing ter plaatse in handen moest
houden, en met de bedoeling den grond in ring.
erfpacht uit te geven voor den bomw van
eerste-klas heerenhuizen. Thans is dit voorDe ridders verzamelden zich aan een afnemen in zooverre verwezenlijkt, dat bin- Boheids-noenmaal, waar ook veler vrouwen aan"p

nenkort bij den Raad een voordracht zal wor- zaten. Nog heci wat hartelijke woorden zijn
den ingediend, strekkende tot uitgifte in daar gesproken.
erfpacht van dat terrein aan eene particuDe Zaterdag begonnen sehietwodstrijd voor
liere bouwonderneming, die er een twaalf- veteranen
is gisteren voortgezet.
tal heerenhuizen zal neerzetten.
Na het afscheidsmaal Leeft de heer Van
Lennep de prijzen uitgereikt met eon vriendelijk woord voor iedereen.
Ridderdagen.
De
Het bleek, dat goed was geschoten. Velen
:
van de Ridders der Mili- hadden meer dan 55 punten van de 60. Het
taire Willemsorde voortgezet. Of eigenlijk: een maximum aantal was 58.
Do
zilveren medaille, aangeboden door do
feest was het niet meer, want de Zondag was
in hoofdzaak gewijd aan meer zakelijke dingen: Koningin kreeg de heer Vuyck, die bovendien
veren medaille, aangeboden door de
de jaarvergadering is gehouden in de bioscoop- een
.g Rotterdam, Ontving.
ran het gebouw van de Amsterdamsche af
.3 was de heer Teutelink (medaille Koillige Burgerwacht.
De eere-voorzitter, dc gepensionneerd gene- ningin-Moeder) ; derde de heer Blankensteyn,
raal-majoor H. M. A. Swart, leidde de bij- (medaille Prins Hendrik) ; vierde en vijfde,"de
eenkomst in met het uitspreken van den wen?-h, heeren Siuyk en Buschgens (medailles van
de ridderdagen een mooie herinnering zullen burgemeester De Vlugt).
Be zesde prijs viel toe aan den heer Do Rudnalaten.
Dan drukten alle ridders den generaal de der, een ridder derdo klasse, die van Belgische
origine is. Do prijs was een zilvereu lepel en
land!
De eere-voorzitter van de afdeeling Amster- vork aangeboden door generaal Swart. De heer
dam van den Bond van Ridders der Militaire Beker kreeg de medaille van majoor Boeroe, de
Molier de medailles vau den NederlandWillemsorde beneden den rang van officier, de
heer C. van Lennep. riep, medo namens schen Bond vau Vrijwillige Burgerwachten, dc
den commandant van do Burgerwacht, den rid- heer Benda dc zilvereu lepel en vork aangeboden door den heer C. van Lennep.
ra toe in het huis aan den Sil
Dan volgden de prijzen der nndero eere-voorronder ricihtte. hij zich daarbij tot
neraal Swart, die Zaterdag verhinderd was aau- zitters. van den Bond on-van do afdeelingen.
te zijn.
En ten slotte kwam er een geschenk, Om
Do heer Van Lennep wees den hem Zaterdag mee te nemen voor moeder do vrouw, voor ieder
tocgeczwaaiden lof terug. Hij was in dezo slechts ridder. Dat was het blijde oindo van de mooie
die een krachtige propaganda zijn gede ~procuratiehouder" gowe.st van het Am.^msche groote bedrijf en den middenstand, weest voor het doel, dat de inrichters zich voor
neraal Swart richtte woorden van dank oogen hebben gesteld ; belangstelling to wekken
Van Lennep en Boeree en hun voor de helden, die het moordend vuur hebhen
alles wat zij voor de ridders getrotseerd, maar nu dreigen onder te gaan in
mcd'
rijd om het bestaan.
De heer F. C. A. Buys, de bondsvoorzitheeft daarna eeneraal Van Heutsz herter,
Int. Eucharistisch Congres.
dacht, onder wien velen hebben gediend en dio
velen de geliefde chef is geweest. Veel
Programma
bet vaderland in hem. speciaal Indie.
voor Dinsdag, 22 Juli
De vergadering bracht een stille hulde aan de
doode.
dec-'htenis van den grooten
Kardinaal van Rossum zal Dinsdagmiddag
De Voorzitter Jas daarna het jaarver- met de ..Batavier H' te IJmuiden aankomen
voor, waarin o.a. sprake is van een strijd
en worden begroet door mgr. Heijlcn, algemeen
Ie ridders voor een weduwenponsioen. Voor voorzitter, en door bestuursleden
van
het
de riddersoldi.jen is / .1.000 op de Staatsbegroo- Looaal-CVnnité.
uitgetrokken. Een som van f 20.000 zou
De „Batavier II" stoomt daarna naar Amende zijn om hun weduwen een pensioen sterdam. Aan den Dokkumersteiger aan de
ran f 150 per jaar te verzekeren.
De Rnijterkade, (achter het Centraal Station,
De Koningin heeft op voorwaarde dat de bond oostelijk
viaduct), wordt de kardinaal te onratbaarheid zal blijken te bezitten, zich geveer
uur verwelkomd in een op
den
zes
heschermvrouwschap
T.ereid verklaard het
to
den bisgebouwd
eere-paviljoen,
door
aanvaarden. Bij een audiëntie heeft H.M. den schop van Haarlem, mgr. A. J. Callier, door
voorzitter steun toegezegd in zako het weduwen- het
permanent en locaal comité en door do
pensioen.
ridders
der afdeeling Nederland van de Malthe(AmsterDo bond telt thans vier afdeelincen
orde,
zer
die tijdens het congres een eerei
Den Haag, Rotterdam en Nijmegen) en
80 leden. In het geheel telt ons land nog 183 waoht zullen vormen.
De pauselijke afgezant neemt daarna met
ridders beneden den rang van officier, waarbij
volg in de gereedstaande rijtuigen plaats
Tier ridders derde klasse.
wordt gereden naar do St. Willibrorwaarna
Vier leden ontvingen van den bond financieeaan den Amsteldijk, langs den volduskerk
len steun. Ook op andere wijze is hulp verleend. genden weg
Stationsplein, Damrak, Dam, RoIn kas is een batig saldo van / 19.
n, Hetrengracht,
kin, Spui, Singel, K
Weteringschans,
Uitvoerig is van gedachten gewisseld over de Spiegelstraa
adej Ceintuurbaan,
.f het gewenscht is een actie te
f
is Noutstraat.
;ing van een gelijke
r
Iv do St. Willihrorduskerk wordt het conkrijgt een geridderd
fnl. Bij de officieele be120 per jaar. een adjuf
groetinf
der kerk, onder
spraken
dant onder-officier / 400. Tal van leden
van den heer Theo van der Bijl, verde meening uit, dat de onderscheiding wordt
nd voor een daad van moed, beleid en schillende gewijde liederen uitgevoerd.
t
verrichten van zoon daad geHedenmorgen kwam hier ter stede aan kardischiedt onafhankelijk van den rang in het leger.
Bertrant, vorjt-bisschop van Breslau. Tor
naal
De Voorzitter meende dat een z^odar.ng waren aan het station aanwezig de
beginnen
r i -tic eerst moest
als het wcduhe consul-generaal, prof. dr. uitscheid,
sioen was verzekerd, waarop de heer C.
zielzorger te Amsterdam, het bestuur
Duitsche
Lennep
ijzer
Tan
moet
zeide, dat men het
R.-K. Ver. van Duitsch-sprekende
van
de
r
n als het heet is. Door deze ridderdagen,
de paters d'Aquin S. J. en Van
katholieken,
verslagen
üeor do
daarvan in de pers, door dc
S.
J. namens het Locaalcomit. en
film, welke is gemaakt, is de aandacht op de der Hoeven
Duitsche
voorts
vele
dames eu heeren. Prof. dr.
i.
belangstelling
I
De
is nu wakden
kardinaal wolkom.
heette
:aakt, het is zaak haar gaande te houden,
ï
hing
ker
dan treffende tafercelen op van
liet lot der ridders, die een soldij van / 120 per
Ernstig auto-ongeluk.
jaar hebben. Er waren er, die niet op het feest
durfden komen, omdat hun goede kleeren beIn den afgeloopen nacht omstreeks kwart
leend waren. Anderen konden de reis niot beta- over een heeft nabij den Sehreiestoren een
len. Zij zijn geholpen en toch gekomen, maar ernstig auto-ongeluk plaats gehad, dat aan
(dat verandert den toestand niet.
Een
"lersonen het leven heeft gekost.
I deed dan het verhaal van den kanonnier, Ford-auto,
in welke niet minder dan zeven perdat wij Zondagochtend reeds aanstipten
waren gezeten, reed in snèllo vaart langs
die een ondeugdelijk kanon moest afschieten. sonen
Geldersche
ki
le richting van het
de
De superieur, die bevel tot schieten had g
'.'
Station.
de bocht nabij den
Centraal
Ten is gestraft, maar do kanonnier verloor éen
geminderd. De
\
vaart
Schreierstoren
been err het andere is nu
na 50 jaren
nog auto botste met
tegen een paal
icht
Tol open wonden. En die man moet leven van van het geleiding
r de electrische tram.
/ -100 per jaarl
uit het voertuig geAlle
inzittenden
werden
aldus do heer Van Lennep,
~Ik dm
ernstig
gewond. Door
en
drie
hen
slingerd
van
godgeklaagd en schandelijk" (inrij naar het
kundigen
werden
dienst
stemming)
bij aankomst
vervoerd,
thuis
waar
reker had dit ook aan minister Colijn ge-r blpek.
dat twee van hen waren overleden.
f
ren. Die heeft toen een gift gestuurd.
De andere vier inzittenden bekwamen minder
b ia maar een enkel voorbeeld. Nu is het
behoefden niet naar
met wijs beleid met deze vuiligheid voor ernstige verwondingen. Zij
"lag te komen en Nederland te toonen, hoe hot Ziekenhuis te worden vervoerd.
Bij het voorloopig door do politie ingesteld
de toestand is.
11, dat dc inzittenden allen
i
-eker had moed, dat als de zaak met groote onderzoek
onder
invloed van sterken drank
iv
sterke
mate
bt wordt aangepakt, succes zal worden beauto
bood bovendien slechts
verkoerden.
De
de ridders hun daden in Indië niet
terwijl er nu zeven
voor
vier
plaats
personen,
hadden verricht, zouden de groote cultuurmaattehappijen niot zulke hooge dividenden kunnen inzaten.
De bestuurder van de auto, eer! der zeven
behalen.
personen,
is door de politie in hechtenis genobeseffen,
moet
men
Dat
de toestand van de
doch
zal, na de verhooren, op vrije voeten
men,
ridders moot veranderen. De wet moet dan maar
gesteld.
worden
Na deze felle rede van den heer Van LenNader vernemen wij nog het volgende: _De
nep zeide do voorzitter, dat het hoofdbestuur,
\ osin overleg met generaal Swart de zaak (gelijke bestuurder van de ..Ford", genaamd had,
Hij
kuilen, was een beroepschauffeur.
zou maken. (Applaus).
do auto van een garagewerd de volgende vergadering te volgens zijn
geleend
met zijn vrienden gishouder
en
was
mag
gelukken
Rotterdam te houden, als het
in
geheelen
aan het toe:
dag
de Maasstad evenveel sympathie te wekken teren den
dag
mot een bezoek
Do
besloten
was
geschied,
r ter stede is
ikt dat nie'., dan komen de ridders volgend aan een café aan de Oude Schans, waar nog
- naar de hoofdstad, waar het hun zoo bij wat aan Bace.hus is geofferd. Om één nur
ets was het café verlaten en werd, als
tek goed is bevallen
.''reden langs dc Geldersche Kade
oneven zijde.
tuur werd aangevuld n.
nljjk zaten maar vier personen „ln"
terdani) tweede voorNijmegen) tweede po::
igen. do drie anderen ~hingen" er min
i
meester; Hoogeboom (Rotterdam) twee
of meer aan. Op elke treeplank stond ecu niun
taris, en Washington (Amsterdam).
en een zat zelfs boven op de motorkast.

.
■

-

:

:

:

'

-i

—

.
. .
—

—

(Ingezonden mededeeling.)
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ALTO
Auto Onderneming.

—

Luxe
Lijnbaansgracht 322
323
Dag en Nacht één tarief. 20 cenf per K.M
BEL OP 35122.
De auto is waarschijnlijk met het rechter
voorn-iel tegen den paal gereden. De beschermiugsbuis van den paal was een achtsten «lag
naar links omgedraaid eu aan de bovenzijde
gebroken. Na het botsen reed de wagen nog
een 30 ii 40 meter verder en kwam met de
voorwielen tegen het hek aan do waterzijde te
staan. Do achterwielen stonden op do tramrails.
De man, dio op de linker treeplank stond,
schiir.t het onccval te helften zien aankomen
en is tijdig van de auto gesprongen. Hij bleef
ongedeerd.
De mannen van de rechter treeplank en van
de motorkast zijn woggeslingerd eu werden
deerlijk verminkt opgenomen. Hun namen
zijn Brmins en Baars. Zij zijn naar het Binnengasthuis vervoerd, en zijn spocd;g na aankomst aldaar overleden. De naam van den
derden ernstig gewondo is Bakker. Hij had
een diep pat in het hoofd. Hij is door de
politie gehoord, maar wist zich blijkbaar niets
meer te herinneren.
De auto. welke het nummer O. 10270 draagt,
is door de politie in beslag genomen. De wagen
heeft betrekkelijk weinig schade. De voor-as
is wat rerbeoen, bet rechter voorapatbord is
in elkaar gedrukt. Van het linker voorwiel
was de band afgeloopen. De paal, waar de
auto tegen ht\d gebotst, h«>d zoodanig getrild.
wns en hedendat de tramdraad h
morgen moest werden gerepereercl.
De inzittenden van de auto waren ellen on2-evepr 30 jaar oud. Zij waren lessp werklieden,
wonende in
de omgeving Ridderstraat en
Jonkerstraat. De opgewondenheid in die buurt
was vanochtend groot.

,

Mistakte poging tot ontvluchting.
Hedenmorgen is de arrestant Tolmeijer, die
zich ter zake van den diefstal van de posttrommel in het Huis van Bewaring aan de
Weteringschans in voorloopifro hechtenis b^
vindt, uit een deur dezer gevangenis, toen die
even werd geopend, ontsnapt. Eenige gevangenbewaarders zagen hem vluchten, hij snelde
over het Leidscheplein, Je. L"idsehestraat in,
daarna naar de Lango Leidschedwarsstraat.
Hier was het met zijne vrijheid gedaan. Hij
werd gepakt en weder naar het ..Huis met de
goede sloten", zooals het in misdndigerskringen
heet, overgebracht.
Tijdens zijn kortstondig verblijf aan het
bureau Pietershal koesterde Tolmeijer eveneens ontvluehtingsplannen ; men hield hem
echter, bekend mot zijnen dwang naar vrijheid,
secuur in do gaten.
Cewotensgeld.

burgemeester maakt bekend, dat ontvan193.17, clat van een
gen is een bedrag van
onbekende, onder letters X. Q. is ingekomen
bij den Hoofd-Inspecteur der directe belastingen, aan conscientie-geld wegens to weinig betaalde gemeentelijke inkomstenbelasting.
Do

’

Orgelavond Herat. Ev. Luth. Kerk.
Hot programma voor Dinsdag 22 Juli, B—9
uur, in do kerk Kloveniersburgwal 50, door den
heer Jan Zwart, is gewijd aan composities van
vroegere en tegenwoordige organisten der
Amsterd. Luth. Kerken en luidt:
1. Sonate van .T. A. Gullen, organist der
Hcrst. Ev. Luth. Kerk tot in 1&96;
2. Drie Koraalvoorspelen van Jan Zwart, a.
God, enkel Licht, b Maak mij Vader Uwe wegen, c. Morgenglans der eeuwigheid;
3. Sonate van C. F. Hendriks, organist der
Ev. Luth. Nieuwe Kerk tot in 1911;
4. Twco Orge'stukken van Jac Bonset, a. Romance, b. Melodie Oriëntale;
5. Sonnto van A. Pomper, tot in 1917 organist der Ev. Luth. Oude Kerk.

Branden.
Sinds do vorige opgave bluschte de brandweer een kleinen binnciibrand: Tweede Constantijn Huygcnsstra.it 3ó.

Luchtvaart.

ganen grond, dat Ford nog altijd de ~universal
car" is en waar in België de beste chocolade
en margarine gefabriceerd worden. Na antWij komen er
werpen al spoedig Brussel.
prachtig neer op het vliegveld. Op het oogenblik dat wij bijna den grond raken, staat de
snelheidsmeter nog op 110 km. Zoodra wij cchther neer bumpen op liet land, springt hij tot
70 en dan tot ;50 tciug.
Brussel heeft een mullig en zanderig vliegveld. De machines, die er dagelijks rond hobbelen, hebben den zandbodem doorploegd en
losgowocld.
De cominerciëelo directeur Van de ~Sabena"
ontvangt ons met Vlaamsche gulheid, die zich
uit in het aanbieden van een stevig ontbijt.
Dat laatste is niet geheel overbodig. Vau
Rotterdam naar Brussel is maar even e rn
aanloopje. De hrelo reis duurt ecu uur. De
tocht Brussel—Basel duurt echter viermaal
zoo lang.
Het drie-motor
'.. dat ons van Rotterdam heeft gebracht, verwisselen we met een
een met twee motoren. Wat Belgische post
kriison we nog mea, benevens twee nieuwe passagiers.
liet gezelschap is met zijn dertienen nu
aviatenr en mecanicicn meegesteld.
Wij stijlen weer on. Het landschapsbeeld
begint' te veranderen. De huizen zijn wit, de
daken rood. Het land begint te glooien. Niet
zoo heel lang duurt het of we ontwaren Namen
en de Maas met haar steil oprijzende oevers.
Het gebied, waarover wij vliegen, wordt nu
be.nald heuvelachtig. Hee meer het terrein
rijst, ho 6minder rustig de machine ligt. Van
Rotterdam naar Brussel was het alsof wij in
de lucht hingen, hier begint hot echter meer
te gelijken op een schip, dat niet heelemaal
rustig ligt.
Het landschap wordt levendiger. Het groen
van h<-t trrns en het .pel ven het graan zijn
noj alti:d de dominecreiide tinten. Het is nog
alles netjes in reepjes en partjes verdeeld,
maar vlak is het terrein niet meer. Hier loopt
het op en da.ar weer af.
De helft van de reizigers is ii slaap gevallen
Het is warm in de cabine en ''e motoren, die al
maar hun zelfde geluid maken, doen do rest
om iemand dnmrne'ig te maken. Het kijken vermoeit ook al en praten is onmogelijk.
Als een Zwitserseh collega mij in het oor
schreeuwt dat wij 700 ra hoog zijn, antwoord ik
hem prompt dat 661; ik de Maas een prachtige
rivier vind. Na deze ervaring geeft hij het op.
tot !>OO m,
tot 800
Wij klimmen nog
als wij ergens op de grens van België en
Luxemburg zijn.
1'! 'is zegt onze liuksche Rolls Royce ~pang",
ter afwisseling van het eentonige gemaal.
Mijn buurman rechts verschiet van kleur onder zijn gebruinde opperhuid. Als wij een eind
naar beneden schieten worden alle slapers door
reacties in de maag gewekt.
De Rolls Royce gaat nu met geregelde tusschenpoozen pangen en knallen. Wij dalen ! De
passagiers kijken naar het landschap. Alles heuvels en zoo goed als alles bebosclit! Het schijnt
alsof wij zoo op een bosch tegen do helling van
een heuvel zullen stranden. Do machine -wenkt
en scheert met den eenen vleugel vlak langs dc
boomen. Dan neemt zij een draai. Een epen
plek wordt zichtbaar. Het is een land met greppels. 3d ien in, juist waar wij over moeten, een
hak en .1 eigenzinnige boom, die op zijn centje
midden in dc wei staat. Nog even rijst de machine. Wij zijn do hindernis gepasseerd en voelen den grond
e?n weiland, dat sterk ploopt
pn waar do Handley Page spoedig tot staan
komt.
De meeanieien komt in de cabine en vertelt
dat er iets met den^earhurateur is. Rooms, de
aviateur, die ons daar zoo prachtig neer deed
komen, zegt ons clat hij het toestel met zoon
waren last aan passr.gier.s niet ep behoorlijke
hoogte kon houden met één motor.
Daar zitten wij op een wei to midden van
beboschte heuvels, die alle uitzicht in de verte
belemmerden.
De boeren, die aan allo kanten nit do bosschen kwamen opzetten, lichtten ons in, dat
wij zijn in Olhni, kanton Esch, Groothertogdom Luxemburg, 0 p Bkm afstand van cl? stad
Luxemburg. Na do boeren komt al spoedig ecu
heele meisjesschool aanhollen.
Bijna twee uur is onzo meeanieien met den
motor bezig. Eindelijk het sein ..instappen".
De Handley Pago. scharrelt eerst wat ovor
het veld. De machine moet keeren en tevens
moet do aviateur do Lu. einburgscho schooljeugd, waarschuwen, die er geen benul var.
heeft, hoo het vliegtuig zal manoeuvreeren en
natuurlijk juist daar heeft post gevat, waar
wij straks over de wei zullen hollen.
Zonder eenig incident komen wij gelukkig
dc lucht in. Zoodra de machine boven de bosschen gestezen is, ontdekken wij do stad
Luxemburg. Wij paan boeg nu! Al spoedig is
het 1100 m en Later IöOO. Wij passeeren de
industrie-gebieden van Elzas-Lotharingen en
het Saargebied.
Vervolgens Straatsburg, ook een station van
do nieuwe luchtlijn. Het vliegveld is er nog
niet in orde. Wij dalen er daarom niet. De
Fransehen schijnen maar matig te zijn inscnomen met -de nieuwe verbinding Nederlajid—
Belgiü—Zwitserland, dio over een hoekje van
hun grondgebied strijkt. Zij hadden het zeker
liever over Parijs geleid.
Ook den Rijn zien wij nu. Wij vliegen
het Rijndal. Hechts zijn do Vc
boven
zichtbaar en links het Zwartewoud. Zoowel
Frankrijk als. Duitschland kunnen wij in-
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De K.L.M. en de storm.
Men meldt ons, dat het bericht als zou de
K. L. M. haar ludïitdien sten Vrijdag in verband
met den storm hebben stopgezet, onjuist is. De.
vliegtuigen der K. L. M. ziju regelmatig onderweg geweest, slechts do dienst op Kopenhagen
moest gestaakt worden, omdat deze route in
het hartje van den storm lag. Er gingen twee
toestellen naar Londen eu er kwamen twee uit
Londen terug, voorts gingen twee toestellen
naar Parijs en kwam er één toestel uit Parijs
aan. Alle toestellen hadden een buitengewoon
groote lading. Uit een en ander blijkt wol, dal
luchtvaarten
do storm niet in staat is
der K. L. M. ernstig to ontwrichten.
(Het Pers! .ircjau Vaz Dias, van welk bureau
wo het bericht ontvingen, cirelt ons mede, dat
het bericht werd verstrekt door Schiphol, zoodat de mededeeling als officieel werd bekijken.
schouwd. Red.)
Do groote Rijnschepen, die door twee sleepbooten stroomopwaarts worden gesleept, lijken
Rotterdam—Bazel door de lucht v.v.
van boven gezien maar notodopjes.
Van de polders naar bergen.
Na ce-n wijle komen de uitloopors van de
I.
Jura in 't zicht. Wij naderen Bazel en ZwitHet is een heugelijk vooruitzicht. In
Rotterdam—Waalhaven—Bazel—Sternenfeld. serland.
cabine
is
de
het smoorheet. Bijna de helft van
polders
bergen
Van de
naar do
in de uren tusschon ontbijt en lunch. Do overgang is eigenlijk do reizigers heeft het bovendien nog te kwaad
to groot en het contrast to scherp om in de gekregen. Vijf van zijn er lnchtziek. De Zwitluttelo uren van de reis alles to kunnen ver- sers heffen kreten van vreugde aan als het lans
werken. Ik heb daarom met het neerschrijven verheide doel in 't zicht komt. Om kwart voor
van mijn indrukken gewacht tot de Sabena ons tien hebben wij Brussel verlaten eu het is bij
reeds,
Zaterdagnamiddag to Rotterdam terug gebracht vieren nu
een bewoner van de lage landen is het
Voor
had.
een sensatie
die daling op een Zwitsersch
Woensdagmorgen om acht uur, toen wij reeds vliegveld.
Wij cirkelen eerst om de stad. Onze oogen
een reis van Rotterdam naar do Waalhaven achter den rug hadden
het moeilijkste gedeelte zoeken eigens ruimte waar wij kunnen landen,
van het heele traject, waar u de grootste ver- maar wij vinden ze niet. Wij dalen en beneden
rassingen ten deel kunnen vallen
stegen ons zien wij een bosch, aan 't eind van dat
wij op.
bosch den Rijn en over den Rijn op Duitsch geuitloOpcr van het Zwarte
De hol-blauwe Handley Page ging als een
leeuwerik den helderen hemel in, klimmend naar Woud.
8.-fvon den Rijn zwenkt de machine. Als wij
de zon, die haar stralen over het Hollandsche
landschap uitzond.
zijn zien wij vlak voor ons het vliegI
Even nog als wij rond het vliegveld cirkelen, veld, dat maar klein is, vergeleken bij onze
doemen do Waalhaven en c.o Maas met hun Hollandsche terreinen. De machine komt er
schepen op, maar dau schieten wij ook regelneer.
recht het Zuiden in. De sn<
Als eindelijk de deur van
epen
ter blijft tot
'"
Brussel zoo goed als constant een vaart van gaat zijn wij verlost uit de bedorven
atnl
tegen de 130 km aanwijzen. liet frissche groen Het is een bevrijding, die plotselinge overgang
der graslanden, afgewisseld door het geel van naar do gezonde zuivere lucht van Zwitserland
Wij vallen er in goede handen. Onze consul
het rijpendo graan, maakt het Hollandsche land
Haesing, en de commandant van het vliegveld,
mooi, uit de hoogte gezien.
Welk een harmonie in dc schakeering der do heer Köpke, ontvangen ons met veel hartelijkheid en informeeren naar ons wederkleuren en in de verdeeling van het land.
De wereld ziet er niet op haar onvoordeeligst varen. Wij waren eenigo uren te laat en men
uit, als go haar uit een vliegmachine bekijkt. had zich ernstig ongerust gemankt, omdat
Zij lijkt wel ecu park, overal even netjes aan- Brussel nie; anders kon berichten dan dat wij
geharkt en in vrijwel even groote partjes ver- vertrok
i en Straatsburg ons niet had
deeld. Van deze hoogto kan de dichter veilig zien passeeren.
zingen van het grastapijt, want zelfs het
In zij:) eigen auto rijdt de consul ons naar
hoogst opgeschoten -gras schijnt even effen ais hotel Enter.
een kleed. Go kunt u, indien gij dat wenscht,
Eerst een maaltijd, waar met den consul do
verbeelden dat de wereld met een tapijt van Hollandsche en Zwitsersche journalisten aangroen fluweel belegd is. Zoo warm doet het aan zitten en waar hartelijke toespraken worden
in den zonneschijn en zoo vee! verschillende gehouden.
glansen ontdekt go er in. Hier zijn de kleuren
Dan toert de consul ons met zijn eigen wagen
alsof
het
weinig
lang
reeds
vervloeid,
een
in door do omstreken van Bazel.
gebruik is geweest en daar weer is de eene tint
Als slot een Abendessen in het Sohutzenhnus,
groen, zoo diep, alsof zij er juist op is aangewaar de Zwitsers, met do hartelijkheid en gemoedelijkheid hun eigen, ten maaltijd noodigbracht.
dc
Scheldc*en Antwer- den. Ook Pegierungsrat dr. Brenner en de verSpoedig komen reeds
tegenwoordiger van de Sabena zaten meo aan.
pen in ': zicht.
De
! van een" groote stad, bekoorlijk Na het officieele slot noodigde consul Hacv
n groen en water.
sig, die zich zeer voor ons heeft uitgesloofd,
'...int ook de reclame. Ik lees
ndgenpoten in zijn woning, waar zij zijn
Mit
boven uit het vliegtuig van borden op den be- gastvrijheid genoten.
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De Olympische Spelen te Parijs.
#(Vervolg van Pag. 10.)

De zwemwedstrijden.

Daarna kwam de finale
Torensp r i n g e n

To e f

dames.
—
hieraan deel*
zestal dames
m
9.53,4. — onder wie
drie Amerikaanminder
mislukte recordpoging
werden
tjes. Prachtige
waarlijk
mej.
daarbij
elegant
toond,
—
m in
—!
publiek
uitgevoerd.
krachtig
Stripes"
;
bij„Star
herhaalde malen iv
uitslag
De
(Denemarmej.
—
polo : Frankrijk, 2. België,
Smith (Amerika) overweldi-

Een belangrijke, laatste dag.
Amrika brengt het wereld-

op
record 4 x 200
Een
van
Baron.
Woismuller
59 sec.
wint de 100
and
De
for
van waterever.
1.
3. Amerika.
Tour e 11 es, 20 Juli.

(Van onzen Sportredacteur.)
Oef. Brandend hest zendt de zon haar

namen
dan
er versprongen
uiterst
en
Het
gencc-g
nog
extase. In het
was
Nielsen
zonder maakten
ken) en miss
genden indruk. Eu.telkens en telkens weer
gingen de handen op elkaar.
De uitslag was, dat miss Smith (Amerika) eerste werd, miss Becker (Amerika)
tweede en frk. Toepel (Zweden) derde.
Een

niet

stralen op het witte beton van het zweinstadion: geen zeiltje zelfs brengt er schaduw.
De laatste dag.
's Morgens was 't er vol. En toen waren
het toch nog maar demi-finales. Nu ja, één
beslissing was er bij: voor de 4 x 200 m
estafette, maar och, dat wist men wel, dat
was voor Amerik. Maar de belangstelling
voor zwemmen is zeer groot onder de Franschen. Grooter geworden nadat het Fransehe watorpoloteam, de zoo verdiende zege

Teen kwam het nummer, de finale van d«
100 m snel. wemmen.
Een ontzettend spannende finale met
groeten voorsprong voor Johnnie Weissmuller gewonnen. Kahanamoku lagbijn»
anderhalve meter achter. Ongelooflijk zoo
snel als al deze finalisten door of eigenlijk
haast over het water gleden.
En de lcudi'peaker verkondde met metalen
geluid, dat de pheuomenale Amerikaan het
Olympisch record, 6taande ten name van
had behaald.
Duke Kahanamoku (Amerika) (Antwerpen
Wonder boven wonder werd vandaag eerst 1 min. 0 2 5 sec.) gebracht had op 59 sec.
op tijd begonnen. In twee seris werden de
Dukè Kahanamoku (Amerika) werd
demifinales dame3100 m gczwonnen. In tweede, zijn brcer Sam derde.
de eerste serie zat no^- een Hollandsche, mej.
Record poging mej. Baron.
Vierdag dio echter vierde werd en d u s
niet geplaatst voor de finalo. Die eerste
Tusschen de beide vorigo nummers door
serie werd gewonnen door miss Wehselan, deed mej. Marietje Baron (Nederland) een
de wereldreoordhoudster; de tweede serie poging om het wereldrecord van 200 m
was voor miss Ederle. Wel merkwaardig, schoolslagzwemmen voor dames to verbetede drie beste tijden waren weer voor do ren. Dat, staat ten name van miss Gilbert
Amerikaantjes. Vanmiddag zal de finale (Engeland) met 3 min. 20,4 sec. Mej. Baron
nog spanning genoeg brengen.
zwom zeer goed, maar zij slaagde niet in
haar poging, want haar t...d werd 3 min.
De finale estafette 800 m. 24,2 sec. Waarschijnlijk zal deze energieke
In den eindstrijd voor het nummer estajonge dame nog sneller kunnen gaau, als zij
fette 4 x 200 m zaten Australië. Engeland, naar keerpunten vlugger leert, nemen. In
Amerika, Zweden en Japan. Ecu nummer ieder geval toonde zij toch op het oogenblik
dat gemakkelijk door Amerika werd gewonde snelste zwemster over dien afstand te zijn:
nen. Ik heb zoon idee dat. het wereldrecord, immers do finale in dat nummer werd eerdoor de Amerikanen vanochtend gebracht ep gisteren gewonnen in 3 min. 33,2 sec.
9 min. 53.4 sec., zeker nog wei met vijf
Het nummer
seconden kan worden verminderd. Want
100 m snelz wemmen voof
Jchnny Weissmuller zwom 2.30 over zijn
dames
200 m en dat is wat erg veel veer dezen
crack. Maar hij had eigenlijk gelijk, want bracht eveneens een buitengewoon spannenvanmiddag moet hij ook nog de 100 m de race. De drie deelnemende Amerikaantjee
finale winnen en ik geloof -dat hij er een eer brachten weer de prijzen aan de Stars and
in stelt om dio 100 m onder de minuut te Stripes. 1lot wereldrecord werd niet gebroken noch gelijk gemaakt, doch de winnares,
zwemmen. W'll sze !
De winnende Amerikaansche ploeg bc- miss Lockie, bleef slechts 0,2 seconden daarstend uit: 1. Breyer, 2. Glaney, 3. O'Con- boven. Het was een prachtwedstrijd.
Ook in het volgende nummer
nor, 4. Weissanullet.
Ook de Australische ploeg zwom bsnedeu
100 m r u g z we m m e n voor
het bestaand Olympisch record.
dame s.
Er is wel een merkwaardige vooruitgang waren drie Amerikaantjes in den eindstrijd,
te constateeren in de op de Olympische voorts een Engelsche en één Tsjeöho-Slovake.
Spelen gemaakte tijden. Let wel. 'ln 1908 En o«k hier was Amerika weeroverwegeud
won Engeland te Londen dit nummer in sterker. Maar de Engelsche dame hield d«
10 min. 55..6 seo.; in 1912 won Australië te eer van de Union Jack op en eindigde op
Stockholm in 10 min. 11.6 sec. : in 1920 won de tweede plaats.
Amerika in Antwerpen in 10 miv. 4.4 se-. De Tsjecno-Slovake was de eenige die in
En nu 9 min. 53.4 ace., nadat in de seriee deieu eindstrijd dtu orthodoxen rugslag
dat record al 9.59.4 was geweest.
zwom; alle anderen zwommen de rug-crawlWaterpolo; B e 1 g i ë—A m e- stroke. Sybil Bauer (Amerika) was ver-weg
de sterkste, gelijk uit de uitilagen blijken
r i k a 2—l.
kan.
Eu zij verbeterde haar eigen wereldIk moet eerst even een fout, 'herstellen uit
record
met 0,8 sec, bracht bovendien het
mijn vorigen brief, waarin ik schreef, dat
record op haar naam.
Olympisch
het waterpolo!ournooi afgeloopen was, BelTen
slotte
kregen wij te zien
gië tweede en Zweden derde was. Misschien
komt 'het nog wel zoo uit, maar gisteren was
Wa t erpo 1 o : Zwe d e n—'
het in elk geval nog niet beslist.
Amerika
Vanochtend beeft «België gespeeld voor do voor de drde plaats van het Olympisch tourtweede plaats tegen Amerika en onzo zuide- nooi. Dat was al dadelijk ecu spannende
lijke waterpolo-broeders hebben dezen wed- partij, waarbij binnen één minuut een spelen
strijd verdiend met 2—l gewonnen. Het was van elke partij het water werd uitgestuurd,
geen overdreven ruwe wedstrijd: de Ameri- üe doelman der Zweden hield er een paar
kanen waren meest wat sneller, de Belgen hard schoten netjes uit, maar bezweek toch
hadden meer techniek maar vooral tactiek ten slotte, nadat Weismuller den bal goed
en.... een goeden doelman. Vooral vóór de hd opgebracht, terugspeelde en zijn middenrust waren de Belgen sterker. Toen maaak- voor gelegenheid gaf te doelpuntene. Lang
ten zij cok hun doelpunten daarna ware:n duurt de vreugde der Amerikanen niet,
de partijen vrij gelijk, maar had Amerika want uit een vrijen worp maakt Boeklund
'n tikje meer geluk.
gelijk. Een paar seconden later is het 2—l
In elk geval is België nu tweede
voor Amerika door een ver hard schot. Zoo
komt de rust.
.
In verband met de vergissing, die ik zelf
Dadelijk na de pouze werd het 3—l door
gemaakt heb en hierboven hersteld, wil ik Norton een schot, dat de Zweedsche doeleven een kleine uitlegging geven van het man makkelijk had kunnen houden. Het
systeem-Bergvale, volgens hetwelk deze wa- Ipel is kalm en gosd, alleen Weissmuller
terpolowedstrijden zijn gespeeld.
maakt er heel weinig van : het eenige i»,
I). winner van het tournooi wordt regeldat hij zoo formidabel snel zmemt. Eea
matig aangewezen door middel van het ge- Amerikaan wordt het water uitgestuurd en
wone afvalsysteem. Zoo is dus Frankrijk daarvan maakt Zweden gebruik om den
kampioen geworden, na achtereenvolgens stand op 3—2 te brengen. Het. regent nu
Amerika, Nederland, Zweden en België te vrije worpen teigen de Yankees, die hoo lanhebben afgeslagen.
ger hoe ruwer gaau spelen.
Nu moeten volgens genoemd systeem-BergHet einde brengt den Amerikanen meÉ
vall deze vier, die tegen Frankrijk verloren 3—2 de zage.
De eindstand van het Waterpolotournooi
hebben, spelen om de tweede plaats.
En men lootte dus opnieuw. Nederland is dus; 1. Frankrijk, 2. Beïs'ië, 3. Amerik*.
speelde tegen Amerika en verloor en Zweden
Do tenniswedstrijden.
spealde tegen België en verloor eveneens.
Om de twe©de plaats vochten dus hedenMej. Bonman en Timmer bezetochtend Bel*«3 en Amerika, België won en
ten- dc derde plaats gemengd
werd tw-eede.
dubbel.
Nu is Amerika nog geen derde, want ook
Zweden verloor tegen de tweede aankomenPARIJS, 21 Juli. (Eig. bericht).
de. En nu moeten dus de equipes, die tegen Tn liet gemengd dubbelspel moesten mej.
België hebben verloren, dat zijn due Zweden Bouman en Timmer nog spelen voor de bezetting vau de derde of vierde plaats tegen
en Amerika, «pelen om de derde plaats.
Die wedstrijd wordt vanmiddag dus ge- de vCTliezers van de andere halve beslissing.
speeld.
Miss Mc. Kane en Gilbert (Engeland).
Het Engelsche paar moest echter van beDes middags de eindwedstrijden in de spelen van dezen wedstrijd afzien wegen»
brandende zon.
overspanning van Miss Mo. Kane in den
Geen plaatsje onbezet. Dr moeten wel halven eindstrijd, zoodat mej. Bouman en
bijna 10.000 menschen geweest, zijn, als men Timmer de derde plaats bezetten in het
dc officieele opgave gelooven mag.
Olympisch tennistournooi gemengd dubbelDe middag werd begonnen met de finale. spel.

_

_

:

Torenspringen

voor

heeren.
ln die finale zaten een negental springers: drie Amerikanen, drie Zweden, éen

Franschman, een Deen en ééu Fin, Daaronder de winnaar van 1912 (Stockholm) de
Zweed Adlerz, benevens de winnaar van 1920
(Antwerpen) de Amerikaan Pinkston.
Er werden eenige buitengewone springen
vertoond, vooral van de 10 m plank, eenige
keurige dubbele salto's, die van intensieve
oefening getuigden. Toch blijft bij deze
sprongen, de geluksfactor heel groot: even
een klein momentje van niet gedisponeerd
zijn en de springer verliest, al eenige punten,
vooral omdat elke sprong op zich zelf beslissend is en niet mag worden overgedaan.
Het resultaat
eerst laat in den middag
bekend gemaakt bracht, dat de drie eerste
prijzen werden toegekend aan drie Amerikanen, White, Fall en Pinkston.

Do Hollanders geslagen. Amerika
~to the front".

P arij 8, 20 Juli.

Zondag, de twoede eindstrijd dag. 'n Geweldige stroom toeschouwers trekken het warmgestoofde stadion binen. Lai-ge rijen auto's in
het warnig. stoofde stadion binnen. Lange rijen
aido's in het groote autopark. Een rij van
honderd meter toeschouwers voor de loketten,
zoo groot was do drang dat op een oogenblik do
poorten bezwijken eu het publiek binnenstroomt.
De tribunes zijn pronvol. Geen plaats onbezet,
n Imposant gezicht. Maar warm, warm!
Miss Wilis en Mlle Vlasto laten zich wachten.
Driemaal roept de loudspeaker hen. Als ze eindelijk komen, hartelijk applaus. De prestatie
van Mlle Vlasto om McKane te slaan doet het
hoste verwachten. Zal echter zoo denken wij,
zulle
neutraal, zonder Fransch enthousiasme
een bijzondere prstaie herhaald worden?
In het begin heeft het er waarlijk iets van,
want miss Wiek rpoelt verre van zeker terwijl
De Franschman werd vijfde geplaatst, do kleine Fransehe haar vervaar!ijhe lange en
hetgeen voor het opgewonden publiek aan- harde drives (do sterkste slag in haar spel. voldoet zij nooit, op hooge ballen geeft zij
leiding was om op heftige wijzo te protestee- loeren
kdrive) hard en zeker in de hoeken slaat-.
oo
ren. Zelfs onder het spelen van het AmeriGeen enkele- maal gaat de Amerikaausehe dio
kaansche volkslied ter eere van den prijs- toch
zoo goed volleeren kan. naar voren. Aldoor
winnaar was het gefluit, gesis en gejoel niet
zij achterin, aldoor speolt -ij do slagen van
vau de ludhfc.
milo Vlasto terug tot deze mist.

——
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Het Vda Katholiek Vlaamsche congres.
Onder het voorzitterschap van mr. fr.
van Cauwelaer is Zaterdag het Vijfde
Katholieke Vlaamsche Congres te Brussel
geopend.
Ecu belangrijk punt van bespreking was
dc toestand aan de hoogeschool te Leuven
na den moordaanrlag op Valleys. Beslaten
werd dat de Katholieke Vlaainsahe Landsbond tusschenbeiden zal komen, en wel :
10. Omdat het een algemeen katholiek belang geldt. Immers er moet belet worden
dat de katholieke Vlaamsche studenten afkeerig worden van de ééne Katholieke

OMNIBUS-CHASSIS
20, 20 en 32 personen, voldoen aan dc strengste
aischen van den ondernemer, dc overheid en het publiek.
Importeur: MARTIN C. VAN DER WAL
Amsterdam Heemstede.
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Zoo wint zij

gaine na

game, waut de kleine

«"ramjaise is —iets minder vast, al slaat ?:ij

harder.

Het wordt 2—l 3—l 4—l 4—2 door
Een teleur.
spel van tt'ills 5—2 6—2

"lecht
■tellende

set.

HErtCDLBS arr. 21/7 v. Hamburg te Am«t.
IIEBE arr. 19 7 v. Patraa te Venetië.
IRENE, v. Amst. n. Kopenhagen, pass. 30/7
Holtenau.
JüNO vertrt 19/7 v. Napels n. Oatania.
I.UNA arr. 20/7 v. Valencia te Carthagena.
NERO, v. Amst. n. Bordeaux, pass. 19/7
Dungëness.
ORPHEUS, v. Aarhus n. Amst., pass. 20/7
Briinsbuttelhoog.
gTRABO arr. 20/7 v. Danaig te Stettin.
TIIESEL'S, v. Rott. u. Tanger, pass. 20/7

(Ingezonden Mededeeling).

(Ingezonden mededeeling.)
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Do Hollandsche dubbel mej. Bonman en TimJessup en Rimer verloor kansloos tegen mejHollandsche
spedo
chards. Zulk spel hebben
gehad,
i
ch
tegen
lers in een mixed nog niet
der beide
ook ln Wimhledon niet. Het volleerendame,
de
was
Amerikaansohe spelers, cok van
die
Zelfs
Timmer,
gewoonweg overdonderd.
van
toch hcerondubbel spelen kan kreeg tal voor
onhoudbare vollies. En wat do Hollanders
goed deden, werd door dö Amerikanen
afgestraft. Iv do tweede set kregen do Hollanders geen been aan of liever vau den grond.
De cijfers 6-3 -G-O spreken voor zu-hzcli
.En zoo gaat de eindstrijd gemengd dubbelspel "ook ai tusschen Amerikanen, want mevr.
Wightnian—Williams wonnen van mej, McKane
--Gilbert na met 2—6, 1-5 achter gestaan te

..

!

hobben

met 2—6, 8-M3,

6—ll
(Ongecorrigeerd.)

Laatste Berichten.
De

uitvoering van het vredesverdrag
Herriot geïnterviewd.

PARIJS, 21 Juli. (H a v a s.) De corres-

pondent vau de

Quotidieust

te Londen heeft

Herriot geïnterviewd, die verklaarde, dat,

de werkzaamheden nog lang met gereed waren, de resultaten tot nu toe verkregen toch
belangrijk waren. „Wij hebben politieke problemen opgelost, die bijzonder delicaat waren. Nooit zijn iutergealliee.de. besprekin-en
gen in een hartelijker atmosfeer gevoerd,
nooit heeft een beter wederzijdsch begrip de

fabriek van de firma Kennis aan do Entschot- IJMUIDEN" A. 21 Juli Rhein, S. Hamburg;
gedeeltelijk afgebrand.
sc-hestraat te Tilburg
Hercules, 8,. idem; Bom ma, S. Chris,
lontopslagplaats
en een op
werkplaats,
Do
een
tiania.
het erf der fabriek gelegen woning brandien VETE. '21 Juli. Aangek. Prof. Buys, S.J
af. Do bewoners konden .ieh met moeite ledHuil; H cro n. S., Londen.
den. De schade, die geraamd wordt op / OO.^X)
Vertr Noord-Holland. S.. Goole.
wordt door verzekering gedekt.
HEIJ.EVOETSLIIS aangek. 19 Febr. O rati a, S. Danzig n. Dordrerht; Lisb o a, S.
Bremen
n. Z wijndrecht; Helder, S. NewVerdronken.
Gorinchem.
haven
n.
negenjarig
Zaterdagavond geraakte het
aangek. 20 Juli: Bour g e s,
zoontje van een groeutenvoiler te Haarlem MAASSLUIS
; Chri,s t i n o Sel 1 , S.,
Bordeaux
(..,
nabij
de Cathcspelenderwijs in het Fpaorno
ij k, S., Biienas Ayres; Fa 1Poold
Gent;
rijnebrug. Het ongeval werd opgemerkt door
Bombay ; The Vicoroy,
k
e
n
fel
S..
s,
den brugwachter, wien het na enkelo minuten
S
Narvik;
t. Den is, S.. Harwicht S t.
S.,
gelukte het jongentjo op het droge to brengen.
George,
S.,
idem; Jek u. S., Huil;
Het bleek, dat hü onder water bekneld was
Antwerpen; Eliopoli,
Mei
ros
e,
kingeweest in het onderstel van een ouden
Genua;
111, S., Londen j
Batavier
S.,
derwagen. Een uur lang zijn pogingen aangerinto
Harwich;
n,
E
S..
Stendj sstj
wend om de levensgeesten op te wekken, doch
Santa Marta;
Mobile;
Manistee,
S..
S.,
baten.
het mocht niek meer
Midsl a n d, S., Newcastle ; Wilh e Iminapo 1 d e r, S-, Londen; Un o, S-,
idem; Pollux. S., idem; Macc'lesExamen Hoofdakte.
1' i c 1 d, S., Grimsby
S c h o k 1 a n d, S.,
Juli.
Geëxamineerd
8
Haarlem. 19
Jerv
a
Grangemouth
de
heeren
P.
u 1 x Ab b e y', S.,
Geslaagd
eandidaten.
A.
J
mannel.
Huil; Viola, S.. Hamburg; Magdaleje Amsterdam en T. v. d. Kooi, ie
Kicft
na Fisher, S., Garston ;
a g e n b a m,
Zaandam.
S., lxinclen : M elf ord. S., Brugge; Cv
ring, S., Stockholm; leessiïer, S.,
Eindexamen H.B.S.
Neweastle ; Sundancc, S.. Savannah;
toSenb o e h, 19 Juli. (Afd.
Samar i n d a, S.. Hamburg; Irw c 11 i
's-H
S., Goole; Zor a, S., Melilla ; Gwen d oH.B.S. Tan e B--K. Lycea.) Geslaagd W.
Tausch, P- Doi'enbosch, A. Gommers, H. Boolineßirch, S., Yarmouth ; A d o u r, S.,
van -^-'T'!' Stien Steures, Annie BiinTheodosia; Turn e s s , S., Kiel; Annie
lens,
Hugo Stinnes 6, S., Hamburg; Lagenèr, Jet van Eijck en Corrie Eycken.
verock, S. Londen; Batavia, m.b-,
Christiania; Disk u s, S., Huil; GranEindex. M.T.S.
gemouth, S., Leith; West s e e, S.,
Haarlem, 13 Juli. Geslaagd voor do AfGeetcrmunde; Westland, S., Leith;
J. Bosch, Amsterdam; N.
deeliwr Bouwkunde:
S., Methil; Faust, S., Brussel.
Primo,
Zandvoort; J. C. F. Golauff,
C. teS Broeke,
21
Juli
Am ir al I'Hermite, S.,
Amsterdam; H. E. P. Hafkamp, Schoten; G.
Duinkerken;
Thor, S., Emden; Rij s"
A Michelsen, Baden-Lichtontal; voor de Afdcew ij k. S., Brcmetn ; E 1 b o r f e 1 d, S., BrisC. v.an Schievecn, Broek
l'iiig
tol; Tueu m a n, S., Santos; Itna n i, S.,
in Waterland; H. J. _~ V0 etc, Haarlem. AfgeCaleutta; Gou west room, &., Leitty;
wezen 1; voor do Afdeeling WerktuigbouwkunW e s e r, S., Hamburg; Got tingen, B.,
de- .1 de Boer. Haarlem: A. Brandt, Haarlem;
idem; Scottish American, S., TamHaarlem ■R. Jf Oschatz, HnarP Moovinan.Spoor
pico; Fulm a r, S., Liverpool; Ed i tb,
Heemstede; N. 11. Verdel,
lem; H*. A.
»., Larvik: Ab bek erk, S., Australië.
Zuid-Schalkwijk T. van Wavoren, Vlissingen
Vertr. IS Juli Archangel, S., Harwich.
Zadelhoff. Dordrecht. Afgewezen 4;
\ J. van
20 Juli Aoh i 11 es, §~ Tanger; C rovoor de Afdeeling Eleetroteohmek :A. BeukcnMer, S., Harwich ; Fa 1k en s t e i n, S.,
horst, Sluis; H. van Douselaar, Santpoort; S.
Londen; St George, S., Harwich;
j Gcerlings, Winterswijk; W. Giekes, EnkhuiCap
t. Co mm el in, S., St. Nazaire;
zen; J- 5{- °- Hartkoorn, Schoten; F. van
Dir kal and, S„ Leith; W ahe h e, S.,
Heumen, Bloemendaal; R. j. Konins, Haarlem;
W.-Afrika; Jata Mendi, S., Barry;
'Gr en in ar, m.b., Christiania; Ulv a,
L P. Kuyken, Haarlem ; H. W. van der Steur,
Haarlem; P< -\- Streefland, Lckkerkerk; H. J.
m.sch., idem; Char 1 e s, S., Newcastle;
Jantje, z.s., Londen; A u by, S., idem.
van Wijhe, Leerswn en voor de Afdeelinc
Scheepsbouwkunde: if. j, do Bi]t| Haarlem; VLISSINGEN, 19 Febr
Gepass. naar Antwerpen :Labo r, S. Casablanca; Lünoburg,
L \x. Keukelaar, Schoten; D. Schuitomaker,
Noord-Schanvoude; J. Tli. J. Smit. Leiden.
S. Macassar.
's-Hcrtogon bosch, 19 Juli. (Afd. M.
Gepass. van Antwerpen : Me rei e r, S.
School voor Kunst. Techniek en
T.S. der Kon.
New Vork ; S t u m f e 1 s, S. Bombay.
voor eindexamen burgerAmbaelit.l Geslaagd
Gepass. naar Terneuzen: Leon a r o, S.
lijke boiiwk'J ndc J. A. J y. d. 800. aard. C.
Uleaborg.
,f van Hout en C. J. A. Mevors voor electroGe ;kies. van Terneuzen : Oakt o w n, S.
té-hniek: H. ":-Th. v.d.'Broek, A. J. M, Leith.
Dingen, H. A. Dries, JJ, .T. ,T. Geortzen Jr., J.
M. Kwakkcrnaart eu H. J. M. v. d. Velden.
Nederlandsche Schepen.
BOHKELO
18/7 v. Gravesend n. Cardiff.
Akte examens Nijverheldsonderwig N. 18.
DURAZZO
177 v. >>ïalta n. Piraeus.
h
ag
0 2 i j„ii. Geëx. 4 cand.
's-G rav e n
KAR.L 18,7 Zea gep., v. Poti n. Rott.
J.
p_
dames:
Gesl. do c,c
Baste's. G. D. Knip- MAASDIJK 18/7 Sagres gep., v. Rott. n.
en O. J. TVittop Koning.
scheer, JAneonn.
MAASSTROOM 18,7 v. Bristol to Swansea.
A. Limburg,
PENEIREOIIT 19/7 Gibraltar gep., v. ConGisteren is K>A.Leeuwarden, 6! jaar oud, overstanza n. Lond.
Limburg, inspecteur bij het RJJND'IJK
leden de heer
18,7 Sagres gep., v. Rott. n.
ln do inspectie Leeuwarden,
lacrer onderwijs
Genua.
orae
v »n Oranjo-Nass.u.
ridder in dc
SAN NICOLOS V. 17/7 Scrocsbv, St, Vincent,
VREESWIJK 20,7 Lacoubre gêp., v Glacgow
n. Bordeaux.
roeiwedstrijden Brussel.
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Waterbouwkunde:
;

;

":

ning in Engeland weet dat de Fransehe ge-

delegeerden naar Londen met nieuw vertrouwen kwamen. Want het werk, dat begonnen
ls, is moeilijk en kan niet voortgezet worden,
hdien er geen vertrouwen bestaat in de goede trouw, en dc wil der Entente om samen
te werken tot den internationalen vrede.

Italië.
De moordenaars van Mateotti.

ROME, 21 Juni. (Ef. N.) Zaterdag zijn
de vermoedelijke moordenaars van Mateotti
geconfronteerd met de senatoren Berganim
pn Massolani, die moesten vaststellen ot bij
de i v hechtenis genomen personen ook diegehuis hebnen waren, die Mateotti uit zijn Berganim
lokken.
Senator
be» trachten te
W hun identiteit niet met zekerheid vast-

—

;

,

""

_.

braent
discussies vergemakkelijkt.. Herriot
rechtvaardigvan
Kulde aan het verlangen
heid dor Britsche gedelegeerden, die zich
rekenschap gaven van de moreele en
politieke geestestoestand in Frankrijk.
Internationale
te
Hij constateerde met genoegen dat de Engede
op
gelsche bladen de nadruk legden
üet
ummer
Triton wintin
met stuurman.
iJiatigheid-der Fransehe voorstellen. Herriot
BRUSSEE, 21 Juli. (E i ge n be f.)
voud het verheugend dat de opeubare mee-

„

,

.

,
T

; e_

Amst.,

pa-sst

STOOMVAARTLIJNEN.

.

.

PASTILLES
VICHY-ETAT
oergemakKßiljken üb sptjsoerterlng

Doorzitten m
*~~ bij wielrijders. schriiner.de en smet-

_%

I_J_ Wr'Knjgba.,py»OL,Dnogtstêr-jP
f

v. Smyrna te Salonica.

KON. HOLL. LLOYD.
(uitr.) vertr. 20,7 v. Vigo.
MONTI'ERLAND (thuisr.) pass. 18/7 Fornanda Noronha.
WAALDIJK (uitr.) vertr. 20/7 r. Antwerpen.
WATERLAND (uitr.) arr. 19/7 te Montevideo.

3

WAALWIJK. 21 Juli. Lederindustrie. De stille tijd, gepaard aan
tropische warmte, is in hcoge mate van nn
lige'n invloed op de leder- en sch
industrie,
zoowel in do trafiek als in
handel. Er gaat weinig om en het laat
dat er vooreerst althans in den
aanzien,
handel van gefabriceerde waar geen ver
ring te warhten is. Dc csotisehe huideiiniarkt
heeft zich daarentegen van haar luste'.oeder vorige maanden ontdaan. Bij geanimec
handel van prima La Plata, Saladeros-L
enz. en van diverse eerste soort Frigor.
cp den vcet gevolgd dr?or endere goede soort
huiden van buitenlandschen oorsprong, zijn
de prijzen over de geheele linie min of moer
gestegen Ncd.-Indischc koe- eu buffelhuiden
Wijven vast gestemd, maar tengevolge van de
hocce vorderingen op Java en van de importeurs is de binnenlandsche looierij, tennj vcor
onmiddellijke behoeften, noch de buitenlandsche handel in de markt. De inlandsche huidenniarkt ondergaat al sedert geruimen
weinig verandering, stemming over hel
heel ongeanimeerd. Lederfabnkantcn hou..en
zich terug, voor speculatieve doeleinden worden enkele soorten huiden en vellen ge.v
-'eed ruimde i
Min of meer br
op. Men meent, dat aan gezonde huiden
deze lage marktprijzen weinig risico verbanden is! Zouters betalen hier de navolgende
prijaen per pond vorsen gewicht: voor os
koe- en vaarshuiden dooreen 2-4—25 c,
huiden 20 oc., vette kalfsvellen 40 e.
Ip„ 30—3.5 e., pinken 2.—30 c. voor pa
huiden met staart en manen / 11. zonder id-.il
f6,
’2.
’lO Behapen- en lamsvellen
geit. nvellen 2.25, nuchtere walfsvclleu 2.50,
alles per stuk.

(Ingezonden Mededeelingen.)
Ma on tussscit&n ac niaas.ijttan

B tende plekken.Verbrar».e of verschroeide huid door de zon Gebruik !

21/7 Dun-

r bii Apothehers en

GELRIA

Hoogeschool.
20. Omdat het een Vlaamsen program
geldt. Alle flamingantisme wordt gebrandBinnenlandsche Havens.
merkt als verraad en extremisme. Wie zal
extremisme
tusschen
en
de grens trekken
AMSTERDAM aangek. 19 Juli (Minervaniet-extremisme! Leuven is de bakermat
alu-en) Tillv Rtis s S., Raumö, hout,
van het Vlaamsche leven. En dat mag niet
carg. vdzes & Co.; Ellen. S„ Skellofworden gedood.
tea, hout, carg. M. W. Brants; (Levantknde)
Orion, 8., Spanje, stukgoed., carg. Ver.
De heer Edniond Rubbens vraagt in de
20 Juli (Surinamekade)
dat
adoortkant.
den
onverwen_d_,
motie in te lasschen
Breda, S.. Rotterdam, stukgoed., carg.
wijld de Vlaamtdie taal als officieele beVraehtb. v. Stoomv. Ond.; (Oudo Hotith.)
stuurstaal naa?t, de Fransehe aan de hoogeK a n ge a n, S., Hamburg;, ledig. carg. Mij.
school erkend werde.
„Nederland"; E ml» la, _.. Sundsvall, stfe.
hout, carg. Ver. Cargadoorskant.: (HoofdPerzië.
kan. West) Thornley ,S., Immingham,
steenkool, carg. N.V. P. Ê. G. E. M. (HanDe moord op den Amerikaanschen vice-consul.
Londen, stut
delskade) Tem,
Een herta van het dipte matencorpt
carg. Gen. Steam Transp. Cy.; LingeTEHERAN, 21 Juli (Reuter.) De st ro o m, 8., Londen, stukgoed., carg. Holl.
aanval op den Amerikaanschen consul had
Stoomboot Mij.; Rijnstroom, S., Huil,
te midden van een menigte plaats. Ofschoon
stk. steenk., carg. idem; Oald e r, S.,
en
idem. carg. NW. G«br». Scheuer;
Goole,
politieagenten
gewapende
verscheidene
Johan de W i 11, S.,
«(iSumatrakado)
geen
schot
soldaten aanwezig waren, word
Ink. afd. Mij. ..Nestukgoed.,
carg.
Java.
gelost ter verdediging van het slachtoffer.
Java, stukgoed.,
S..
;
jan,
derlaad"
Bat
De consul verdedigde zich moedig, doch was
(Petroleumhaven) Huguecar^. idem;
tegenover de woedende menigte machteloos.
n o t, S., Manchester, cresoot bijl.,
Soldaten zouden aan den aanslag hebben
Ruys' & Co. (Rnyterkade) Astarte, 8.,
deelgenomen. Het hoofd van den consul verBremen. stukgoed., carg. v. Es <_ v. Ommetoonde sabelhouwen. Het diplomatencorps
ren. —21 Juli (Minervahaven) Pio kh u h o n, S., Hernosand, hout, carg. yclzes
regeering
heeft een nota aan de Perzische
Sc- Co; (Handelskade) Carl O'Kjellgericht.
carg.
berg, 8., Gothenburg, stukgoed.,
Ver. Cargadoorskant. ; A m s t e ] t r o o m,
S., Leith, stk. steenk., carg. Holl. StoomDe storm van Vrijdag.
Mij.
Gisteren is de gasboot geweest op de plek ten
Vrijdagmid- Ll MEIDEN aangek. 20 Juli. Kangein, S.
West-Zuid-Westen van Erk, waar
Hamburg ; Thornley, S. Immingbam;
dag een tjalk is gezonken. Do giek en een zeil
Cochet,
schip
medegenomen.
i-an het gezonken
worden
Johau d e W i 11, B. Batavia; Tem, S.
d, Amerikaan wakker, tovlt»*»"
bK
mi
spart
maïs
Bat jan, S. Java; Lingegoiaden
Londen;
tjalk
met
dikwijls
Gebleken
was.
is, dat de
gebeurt,,
laten looper, zoonis
stroom,
S. Londen; Hugen o t, S. Mangevonden.
Daar
Ecu stuk van de roeiboot werd
zich
in. Hij
g"" ecu schipper,
ee
fe
ten
Emb
1 a, S. Geflo; Rijnstroom
hj
d.it
anker
heeft
choster:
en
in
de
buurt
die
neer hij .serveeren moet
Huil;
personen
heeft,
in de
S.
Cald e r. S. Goole; Asta r t e,
gelegen, gezien
dat zich
tineerd spelerV. Wij"
aangenomen,
wordt
P i ek h u b en. S. Hernosand.
Bremen;
bevonden,
S.
roeiboot hebben
met
21 Juli Carl 0. K j el 1b e r g, S', GoMaan", de game: o-o.
°*.. „* V au hem dat nadat de boo was stukgeslagen, de inzitthenburg : Amstols t r o o m. S. Leith
tenden zijn verdronken.
geeft hij hot bete spel wat .*!
dan to
t. S oh m i dt , S. Londen ; Albireo, S.
L
"ll >s nu >< "
gezien hebben.
ineens
op
West Afrika.
voren e, zelfs de
Fabrieksbrand.
Vertr. 20 Juli Ittersum. S. Trnngsund;
genomen lob.,
heen boogt en
Hedennacht omstreeks l uur is de houtwarenH e i ch s an ze i ger, lichter, Emden.

En in de tweede ook zoo. Er is niets, letterlijk niets anders to zeggen, dan dat mej. Wilis
lustig terug sloeg en ondanks een paar dauco
game*, dio Verloren werden, geen moment van
tactiek veranderde. Voortdurend ging do bal
naar don backhand van mej. Vlasto en weer
*int do Amerikaansche game na game: 6—--.
Het was niet fraai, deze eerste eindstrijd.
Do tweede eindstrijd werd een hernieuwd
Anierikaansch succes, alzoo do derde, want
Zaterdag werd immers het damesdubbelspel ook
reeds gewonuou!
Doch alvorens dc Amerikaansche vlag voor (Je
"fcrde maal omhoog ging, werd er een harde
Btrijcl gestreden tusschen Richards en Cochet.
Een strijd die aanvankelijk door Richards gesets, doch
wonnen 'scheen to worden in drievan
Cochet
die door een schitterend herstel
op
Echte,
partij.
sets
omgezet werd in een 5
deze
de hoogte van Richards—Alonso kwam
partij niet.
D- eerste set gaf direct een voorsprong van
4 -1 aan Cochet, dank zij snel tempo en Uitstegend afmaken. Dan i.s er een incident tus-%.
heer Broese
schen den scheidsrechter (de
toeliet
waardoor
publiek,
Groenou) en het
Vau streek raakt. Hij verliest 5 games achUrs
een, louter door missen... In de tweede setvoiuitstekend
Richards aldoor Merker door
volkomen,
leeren. Hij beheerscht de netpositie
n «
terwijl Cochet de kansen om te passeerenCoche
net slaat. Het wordt 5-2,.. alvorens
zich herstelt en dank zij zijn snel genomen
«««ï
kan hij beter naar voren gaan,
cwen
£-4,
wordt
dan schitterend volleert. Het hoeft, wint
Cochet dan zijn service
chards door magnifiek passeeren.
Dan komt de reactie luj den A»«»kaan
wort*
loopt uit tot 5-3 en eerst dan

v. Mal, ga n.

— Eerste blad

.

Handelsberichten.

AMSTERDAM, 21 Juli. Vee. Ter m arkt
hedon aangevoerd: 311 vette koeien
waarvan de prijzen waren: le qualiteit / 1.20
—1.25, 2e qualiteit / 1.06—1.30. 3e qualiteit
KON. WEST-IND. MAILDIENST.
p. kg: 30 stieren f 90-102; 80 melkte
17,7
v. West-Indië
New en0.84—1
ASTREA arr.
kalfkoeien / 350—475 p. stuk; 16 vette
Vork.
kalveren 2o qual. ’0.95—1 3o qual. / 0.90—
BEN'XEKOM (thuisr.) arr. 19/7 te Duin- 0.05 p. kg;
39 nuchtere kalveren / 16—30, 85
kerken.
schapen
40—50,
en
lammoren
/ 36
ORYNS9EN air. 19/7 v. Amst. te Barbados. —40 p. st.; 757 vette/ varkens lammeren
Holl le qual.
Valparaiso
n.
vertr.
v.
HAARLEM
18/7
/ 0.73—74, Holl. 2o qual. / 0.70—0.72, Holl.
Talcahuano.
3e qual. ’0.66—0.70 p. kg; 18 paarden f 150
ORANJE NASSAU (uitr.) pass. 10/7 Dun- —SOO r_ st.
gëness.
AMSTERDAM. 23 Juli. Aardappelen.
PRINS DEIR NEDERUANDEN vertr. 18/7 (Bericht
v/d. mak. Jae. Knoop.) Noord-Holv New Vork n. Haïti.
id. bonte
landsche
blauwe
7.70—
VAN RENSSELAER, vertr. 19/7 v. Cristobal 8.40, id. muizen 6.75—7.
5.95—6.30,
kleine
muizen
n. Puerto Colombia.
/ 4.20, per hl.
##YENUS (uitr.) pass., 30/7 Dungëness.
AXtl, 19 Juli. Granen. Ter markt van
heden waren de prijzen voor: tarwe / 13.25.
HOLLAND-AMERIKA LIJN.
MAASDAM vertr. 18/7 v. New Orleant ■_ rogge 9, haver / 10.25.
BOYENKARSPEL (Station!, 19 Juli. AardRotterdam.
Buitenlandsche Beurzen.
VEENDAM arr. 19/7 v. Rott. te New Vork. appelen Koks / 3.30—3.50, Duc / 3.10—3.40,
Schotse / 3 60—3 90,
Be rlijnsche beurs.
VOLENDAM vertr. 19/7 v. New Vork n. Ninetyfold f 3—3.25,
kleino
ronde
2.35—8.05,
3—3.10,
blauwe
Rott.
BERLIJN, 21 Juli. (E ige n B e r.) Do Ber.
4.15—4.25, bonte f 4.25 per baal, aangevoerd
HOLLAND-AUSTRALIË LIJN.
12.200 baal; le Bloemkool f 9—22, 2e id. f 5— lijnsebe beurs had vandaag een goed prijshouABBEKERK arr. 21/7 v.' Australië to Rott 13, 3e id. f 1.90—5.50 per 100 st., aangevoerd dend, gedeeltelijk zelfs vast voorkomen. Intus48,100 stuks; roode koel 13.30—15.20 per 100 schen bleef de handel van beperkten omvang.
HOLL. BRITSCH-INDIE LIJN.
waren

’

’’

’

’
’ ’

’

’

Koffieberichten.
HOLL. WEST-AFRIKA LIJN.
nAVKE, 21 Juli. i. o 111 e. iTel. v/d. Soc. Comm
te
Amst
AtBIREO. arr. 21/7 v. West Afrika
Inter Océanique, medegedeeld door (.'. van Holk).
IJSSELiSTROOiM (uitr.) vertr. 19/7 v. Las
Juli Sept Dec. Maart Mei
Vor. opening
:J4>
_31f
Palmas.
886i< 874J.
Heden lü u. 37 335
'Ó7ÓH £55
JML.'i
331>4
JAVA BENGALEN LIJN.
Stemming prijshoudend.
CALCUTTA vertr. 19/7 v. Caloutta n. Java.
Rubberberichten.
ROTTERDAMSCHE LLOYD
LONDEN, 19 Juli. Rubber. (11 u 35.)
D.TEMBE.R (uitr.) pass. 20/7 Kaap Bon.
(Medegedeeld door Wijnand & Keppler.) Crèpo
GORONTALO arr. 17/7 v. Batavia te Soe- loco
d., Aug. lij d., Oct./Dec. l/Of, Jan./
rabaja.
Maart 1/OJ. Stemming vaster.
SAMARINDA arr. 207 v. Hamburg \e Rott.
CALCUTTA, 18 Juli. (R. O.) Schellak
ROTTEND. ZUID-AMERIKA LIJN.
kalm,
loco R. 125 v., Aug. R. —, Sept. 130 c.
arr.
207 v. Buenos Ayres te
POELDIJK
Jute prijshoudend, first grade loco R. 60
Rotterdam.
w., Aug./Sept. R. 61 godaan, lightning loco
R.
55 w., Aug./Sept. R. 55 w.
„OCEAAN”.
MIJ.
STOOMVAART
R ij s t ongez. tafel R. 7.8. Telegraaf, transJASOX, v. Batavia n. Amst., pass. 21/7
fers 1/5 3/32.
Perim.
Liverp.
vertr.
v.
n.
PROMETHECS
19/7
HAVRE, ?l Juli. (H. N.) Katoen
Java.
(."lot.) Juli 709, Ang. 702, Sept. 679, Oet. 653,
Dec. 635, Jan. 634, Febr. 6632, April 62<, Mei
Buitenlandsche Havens.
623, Juni 624.
ALEXANDRIË, 21 Juli. (H. N.) (Open.)
HamHolstein,
Japan
n.
BELAWAN V. 18/7
Ashmouni Oct. 30.75, Dec. 30.95, Sakellaridis
Xov. 39.60.
BIA'TH A. 187 In» Lotte Blumenthal, Amst.
New
LTVER.POOL. 21 Juli. (H. X.) Katoen.
Bourdonnais,
La
A.
BORDEAUX
19/7
(Open.) Juli U5.63 (f. slot 16.91), Oct. 14.8.5
Vork.
(v.
slot 15.71). Jan. 11.40 (v. slot 14.691,
Rott.
BREMEN A. 18/7 Iris,
Maart 14.3*2.
RooseA. 18/7 President
BREMERHAVEN Columbus,
idom.
velt, New Vork;
LONDEN, 19 Juli Graren.
DUINKERKEN A. 17/7 City of tïorinth, Calwereldverschepingen
De
van Tarwe en Meel
cutta.
■GIBRALTAR gep. 17/7 Anchoria, Londen n. bedroegen naar Europa (in 1000 qrs.;;
Zelfde
Caleutta; Tsushima Maru, Liverp. n. Japan. rr
week gePinweek Sedert 1 AueGIBRALTAR gep. 20/7 Mentor, Japan n. v*n digd 17 Juli 1924 1923 1923
21 1922/23
Ver. St en Canada.
-179
Lond.
770
87.843 46.1
Pacifickuat
21
109
6.35 S 3,401
GR.AND BASSAM V. 16/7 Este, Hamburg.
4.112
GRAVBSEND A. 17/7 Canadian Commander, Rusland
1,311
6
603
Rosario; Donau etc
Montreal.
18/7 Harmonides,
1,717
3,1%
IndiC
204
HL
TerPomela,
Anglo Egyptian, Kurrachee;
Argentinië
207
25. 16139 14.-271
neuzen.
Australië
62
93
4.8J6 3,502
Rott,
"
1,411
HAMBURG A. 18/7 Immo,
Andere landen....
31
972
22
HAVANA V. 16/7 Cuba, St. Nazaire.
1,065 1,225 75.82. 72.020
Totaal
HAVRE A 17/7 Salvatian Lass, New-Orleans.
verschepingen
Van
de
van dere week waren
Rott,
Westfalia,
HELSINGFORS A. 13/7
33'J.000 qn>. voor order 323,1 00 qrs. naar het VerGleneden,
BAires;
Breynton,
HULL A. 17/7
Kon. en 410,0C0 qrs. naar het Continent.
Kurrachee.
18/7 Fluorspar, Boston;
Mais. Verscheept werden nnar Europa in
Grea/t City, Vancouver; Sachson, San Fran1000 qrs. van:
Zelfde
cisco.
Week geëindigd
,week Sedert l Nov.
V. 18/7 Panama, Scattle n. Kopenhagen.
1923 1923
1922
LAS JALMAS V. 17/7 Maoedonir, Rosario n. Ver. St.17 enJuliCanada 1924
910 6,081
28
Afrika.
Donau etc
35
833
41 4,328
LENINGRAD A. 13/7 Bolderau, om voor Rott. Argentinië
814
611 10,414 11.449
Andere landen
16
99 i
517
te laden.
'27
LIVERPOOL A. 18/7 Hesione, B. Airea;
(iio
Totaal..
8S
16,645 17,945
Rokos Vergottis, Sydney.
Haver. Verscheept werden naar Europa Ud
V. 17/7 Mahratta, Caleutta;; Clan MacneiL 1000
qrs.) van
18/7
Bombay; Magdalena Fischer, Rott.
Week geßindigd
Zelfde
Fulman, id.
17 Juli
wcok Sedert 1 Aug.
L_VOR.NO V. 15/7 Perseranza, Rott.
1924
1923 1523/24 1922 2
LONDEN. A. 18/7 William Penn, Obbu n. Rot- Donan etc
1
Jl
122
971
terd.; Trevia, Port Arthur.
Ver St. en Canada. 76
52 2,216 3,217
Argentiniö..*
77
4.
3,807 2,531
MADERA V. 17/7 Liguria, Rosario n. Rott.
It
498
10
605
MALTA A. 17/7 Abessinia, Hamburg; Sebe- Andere landen
nico, id.
Totaal.... 165
115 6,750 7,250
MARSEILLE V. 17/7 Paul Lécat, Japan.
Gerst. Verscheept werden naar Europa (in
NAPELS A. 16/7 Strinda, Rott.
NAPELS V. 17/7 Adolf von Bayer, Japan n. 1000 gr».)
Zelfde
Week ceßinweek Sedert 1 Ang.
Rott,
1923 1923.-24 1922,2.
OI7ES3ANT gep. 20,7 Katari Maru, Rott. n. Donaudigd lf Juli 1924
13
60 3,474 4,222
Japan.
4'
Indiß
1
171
1.596
Amst.
PADANG V. 20/7 Essen, Makasser n.
48
Ver. St. en Canada.
77 2.081 1,620
Mimi
Puerto
CoHom,
PLYMOUTH V. 18/7
Pacifiekust
10
18
834
1447
Argentiniß
1,200
lombo n. Huil13
135
17
1,065
RIO JANEIRO V. 17/7 Crefeld, B.'Ayres n. Andere landen
9
5.0

.

—

.

—

—

"

_

—

—

Alloen op de staatsfondsenmarkt was meer
levendigheid merkbaar, in verband met het
richt, dat do betreffende commissie van den
Rijksdag morgen zal bijeenkomen ,om het vraagstuk tot het toekennen van een vergoeding aan
houders der obligaties vau de oorlogsleening te
bespreken. Deze obligatiën werden levendig omgezet, doch waren aan vrij groote koersschommelingen onderhevig. Voor aandeelen van kleurstoff abrieken was eveneens belangstelling merkbaar.
Van mijnfond «en waren vooral aandeelen
Kloeknerwerke (Lotharingen Hütte) gevraagd.
ien
Ten opzichte van de conferentie
schijnt een meer optimistische stemming te
heersehen, wat op do algemeene beursstemming
niet zonder invloed bleef.
H.N. (alles in billioenen procenten.)
21

.

I

1_

21

|

18

.

Juli Juli
Juli Juli
slot
1
uur slot
1 uur.
| .4' Mannesm.. 2.3 2J 'i
Eendaagsg.
Duits.Oorl. 0.2980.278 Ob.Kisenb.. 7',

—

4.2
8.9

D.Goudl.ng.
A.-O.i.Anil.
A.-K. O

b. Ür.&Ko|.|..

Booh. Gstb.
UOhler
Oaimler
Deut.-Lux.
Deut. Krdöl
Deut.Kaliw.
D.ilaschin.
Ueuts l>etr.
üeutsübers
Deuts.Waff.

.

üyn. Nobei
Kib. Keu-bon
Feit. &.Goil.
Gasm-Deutz
U els.Uergw
<ies. t. E.L.

Th.Goldsch.

31

_

..8

6.8 Otavi-Aut.. 214
10J. Phönix.
'234

AnglCoiHii,
BacLAnilin. UK
Basalt A.-G. 61,
Bergm l-lec. 10.1
Bism. hütte

—

4.2 Ob.Kisenin.
6.6 Ob. Koks.. Sik

6.4

8

—41H ——

21. ti

...

Rh. Braunk. 23.1

94 Rheinmet.

|

34

19!,

Rh. Stahlw.

B
Bonib.Hütt
1.9
1.8 Sche.ide44.4 43.9
mantel. 18
12.9
b2.1 31.4 Schuck
23
-.i
Siem.u. Hal. 3!4
4
SI omanSalp
.'«
10
8
Tietz
34 8.7 Br.rmerßnk. 1.1 0.9
B.Hi

—

—
— —
5,4

4.9 Com.&Prvl,
B.Ü 1Jnimst.Nbk
16«4 Ueuts. Hm.

94
164
V6H
46
124

11.9 D
44. ü Dresd. Buk.
.2 6
«.1
48
Jö

2.4
Harp.Bergt.. 4fiS
tiirsch ivuu.l 16

D.R(iksb...
U«

Argo Dampt'

D.-A. Uaun_
84
64 Hopag....
HoescUStw. '274 2*4 Hamb. SOd.
Honeni.-W. 144' 14 HmiiUiiii.
Küln-Rott.
6 1 5 Norl. Llovd
Luurab ü tte. 3.9
3.8 [Baltimore.
Linue-Holl. SH
84 'Canada l'ac.
Loth.H.enß.i bil. '&}% |Sbaotungb.
* per mille.
Höchs.Farb.

.

—

—

’

’

kg, aangevoerd 22.165 kg.

STREEFKERK (uitr.) pass. 20/7 Malta.

"

«4
44

0.3

4
6.2

7.1
44
0.3

— ——
i74

-7.'»

-7.1

i.

17.4

7.:;

— —
4*

0.7

0.7

Wisselkoersen.
Berlijn.

Slotkoersen (In mlHloeneiO.
21 Juli IH.N.) 1 18 Juli (H .N.)
tueden I laten
bieden I laten
Amst
:
1598000 16060J0
.}.
Londen 18375000 1*465000
419000)
N. Vork 41900ÜJ U2IOCOO
12IC00O
5.0600
56310 J 5&W00
565100
Christ.
Kopenh 674300
67
675800
679200
Stockh. 1114200
111950 C 1113700
lil!-.
19150 J 191000
Brussel 193500
192000
180'jOO
181000 ] 18;
Rome
161J00
214(00
2160 0
IWIJ3 ,-17000
215003
76210:)
Zwits.
7-5900
VH2IOO
765900
Madrid ■.-«44600
657400
514*0
657100
Warsch' 79.79
81.81
79.49
81.51
-.Pool.M.
-.—.—
H.Aires 1.45000
löóöOOO
1345000
1355000
Japan i7-20000 L73000J
173U000 1750000
Rio
405C00
415000
4150UQ
40VXO
Bel'for? 10495) 1C553.1
10 200
1048CO
Ween.
123800
124400
1238CX)
124400
i'raag
125100
1245C.
12420 J 124800
51.£5
Boedap.
51.65
611500
513!
Sofia
fcoloü
308.0
30100
30*u0
494U0
Belgrad
Totaal... 145
49700
165 10,240 8,165
4^400
49700
Portug.
110700
111300
110700
1113C0
3'.»5000
NEW-YORK 19 Juli. Granen. De versche- Riga
40ÖL0O
8C9308.5700
9000
van de Atlantische en Pacific havens der Beval
ÖOOO
pingen
9 00
41160;
_._
Ver. Staten alsmedo van Canada waren als volgt Kovno
403100
_._
Athene
79.49 ! 81.51
Tarwe (Qrs.)
79.49
Meel (Zk.i
8184
Const. I 213.00
Week
216.00
Week
213.00
21500
sl,ei
geëindigd Sedert geëindigd Sedert Katto*«. I
tl lri
VandeAtl.cn 17 Juli 1 Juli '24 17 Juli 1 Juli'24 Boekar. | 18300 | 13600
1l&luO
Pacif.h.n.V.Kon 282,000 912,000 26,500 103,000 Eendaagsch Geld— per mille.
Van Atl.h. n.:
Noteeriiig pei eenheid.
8,000
:.
78.000
—,_
Frankr^k
500
Helgië
116,000
_,_ ..TOCKüOLM 21 Juli. Slottoenen n.V)
28,000
Nederland
8,000
51,000
4.0C0
«27.500
21 Juli IS Jnh 117 Juli
Scandinavië en
Amsterdam
143.30 112.35
Oostzee
3.00 C 18,900 15,000
1
Lonten
16.1
HA
Italië
79,000 396,000 6,000
New Vork
.1.7
Spanje, Portugal
—,— _,_ 10,000
jn.o Parij».
■—.
19.40
19 2
31,000
Duitschland
41X00 22,500
£.',OOO Brussel
17.80 17.20
Oostenrijk
—,—
—,— _,_
I
0.
Griekenland.... —.— 136,000 61,000 105,0.' Herlijn
Zwitserland. ;
-.50
H8.70
Gibraltar v.0.... 88,000
75,000
—,—
Kopenhagen
l.—
60.<
Overig Cont.... -,2.00 C 4,000
6,500 Ohristiania
50.224 60.33
Pae.it n. Cont... 1.000 '38.00 C —,—
-!,_ Helsingfor»
9.414 9.41
Atl. havens n.
niet-Europ. hav. I.COO
7,000 29,500 108,000)
Paciflo n.
\.)
21
nietrEurop. hav. 2,000 218,000 56,500 210,500 ZüRICH. 21 Juli tH.
18 I
Jul.
Jnh
Juli
.Tuii
Totaal.. 431,000 '2,091.000 213,000 675,0-0;
208_i I f.liristiau
7W
Amsterd.
2084
709,000
159,000
Vorig iaar..
1,861,000
482.5C0 Parijs.
28.35
28.05 jK.penii
884
De verschepingen van Mais be:i,roe;f_n deze Londen. 24.— 21.01 Sofia
4.— : 4.—
totaai
nOOÓ
1
rr»n~
qrs.
""eek
.Juli 21.00J
New Vork 5.464 5.4Ö-5
qrs.. nadert
)
.5.0:,
71.000).
gr».
|
(v. i.
waaryan naar Nederland
lio.-.lap.'s:. 007
I Kraam' 2.'.. 10
56.H3
-8.85 Helsingt 13.H74 3 771
van Haver 76.ÜU.J qrs. sedert 1 ..'al: 16-.000 qr^. Jtome

.

van:

—

"

—

Rott,

SAGRES gep. 16/7 Greldon, Nicolajeff n.
18/7,
Rott.; Premuda, Rott. n. Savona.

— —

Upo Mendi, Sagunto n. Rott.
19/7 Lapad,
Gravosa n. Rott.
SAN FRANCISCO A. 18/7 Ampullaria, Rott.
SAVANNAH V. 17/7 Grebe, Bremen.
SHANGHAI V. 18/7 Eemlapd, Hamburg.
STETTIN A: 17/7 Pollux, Rott.
SUEZ A. 19/7 Suncliff. Tjilatjap.
20/7
Kioto. Mombassa n. Rott.
TENERIFFE A. 17/7 Winfried, Rott. n. W.-

—

Afrika.

CELAENO. (Londen, 21 Juli.) Het Nederlandsche stoomschip ~Celaono", van Rotterdam
naar Gulfport bestemd, is nabij Tortugas (Florida) aan den grond geraakt, miiar het is zonder assistentie weder vlot gekomen.

....

Waterstanden.

,

_,_

____
— ''"
'"

—

. . ..

,

,

'

.
.

STOOMV. MIJ. NEDERLAND.
*. 1. rt
'i
arr, 20/7 v.
BATJAN
te Amst.
ren 7.ijn de internationale wedstrijden begou- JOHAN DE WITT arr. Java
20/7 v. Batavia te Amst,
nen. Do uitslagen
? |B
KANGEAN
arr. 20/7 v. Hamburg te Amst. w «arnemin^- S
V ier met
stuurman.
f g
KAIMMATA (uitr. vertr. 19/7 v. Djeddah.
I'Unten.
Aiistkr.ak.
_,J, g d t
tijd
min.
L Triton (^ht,,
sec.;
7
10
oe Br„g
KONINGLN
DER
«
NEDERLANDEN
3~
Nautiquo
]
eo
8»
S
2.
rtffoo
Pngton);
(thui.sr.) pnss. 19,7 Perim.
de Liege ( 50 Cm).
5
'fi?
*
3. Nautique
',-zJi
Hel:
76
(v.j. 162,000) waarvan naar Nederland 41,000 .|rs. Madrid.
:
PRINSES
JULIANA (uitr.) arr. 21/7 te
qrs Berljin
(iei'it ..J.OOJ .(rs. sedert
1
121.000
1.30
Athene,
I_JO4
k
Juli
j).
van
Said.
rort
18,000
Volcksom
in
qrs. j Weenen.. *
8 min
iroarvan naar Nederland
1. Van
** tConstatin. 8,
hnnaai<i"it<-r (v.j. Bogfre JiJjüü'-l
7
REMBRANDT (uitr.) arr. 20/7 te South- |
qrs.. waarvan naar Nederland I Stockh... 147
van
'ïeui«n
I
1474 .kin'car.<nt. 265
'
;j..«2738.tó0.02
j
mans (drie lengten). 3 Smptu.i
.3>il—AP
ampton.
versoliepi.
totaal
sedert 1 Juïi l
gr».
i
/0.l;0, I V6h ,
l^obitli
io.'.i H.l&
W'BUken
*0.C0794
+0(
336.C00)
(v.
I
117,000
KOTT.
Perim.
ars.
(thuisr.)
pass.
19/7
1
"^iJmegßi,
-i.,,b ó.tu'
i
o.a».—
o.i7j
S.ALAWATI (thuisr.) vertr. 19/7 r. Port sit.A_dr.Wi
.1.8:1 3.8-.
8.19 v.i.i». iIW
.bsw-.p
1. Sport 2. Gerelc, Bruxelles. t<jd 6 min. Said.
«h;
ü.te m
Arnhem,
-.ac «
sec.;
de Bruxelles; 3. Sport
l.Ul|
0.16 1- .8">.
Vreaswijk.
48
KON. NED. STB. MIJ.
4.
Gent,
'-S 5
O.löl
Club Naut. do Doornik.
.S. W.451
Westervour.
Naut. de
ACHILLES vertr. 10/7 v. Rott. n. Tanger Uuvanter
Autstet water
~H> 3.30
0.14'
f rascati
ij Juli
en pass. 20/7 Dungëness.
12 UUT
0.6Ü4u. I.USM-AP
>"!» O.llj
tvompen.
van Amsterdam hebben
ADONIS arr. l»/7 v. Rott. te Gibraltar.
U .3. „— ,
B en
i1.66j11.i3iJ.07
Blul>
opgedragen
.Vlaa«tr.
een veorkoolhuis
ARIADNK, v. Amst. n. Barceiona, pass. 20,7 Venlo...
„
-'.-5 „
« «8.'0.1.
-'M -1.7JV.1H,
"het bouwen ian
>..i.,">.-«_uvtfe)
turen, V;lll hpt
het
S.6ü
cirnve.
op
Dungenees.
plaats
Aliattoi
(0.0) Sn 0.-20M+AI'
n. Jaffa. ■it. Au.lr BJ»n.
1.0-11 I.OOj
ACIMSRA vertr. 19/7 v. AlexandrU!
Brandjes. Amsterdam, voor f 74.711
n.
ConstantiV.
Braila
0.0..-,
vertr.
aanleggen
ES
19/7
van
CER
I
do
Het
hoorder begraaf- nopel.
Noorderstationsweg 23,
'~-„.-■
i
"■
Villa
o.ci.-.
do
plaats in
?«>kslotermeerpolder,
leo0° ~ °PS
aan
I
|
Sulina
te
Galatz.
C LIO arr. 18/7 r.
firma T. do brc-jen van den Bout, Nijmegen,
hoog
iZt_dw.ee
water 4.19 u. v.m. S4 e.U -f'A.P.
Hedenavond ge*n vcilivFAUNA vertr. 20/7 v. Gyon n. Oporto.
275.000.

stellen, maar senator .lafsolam herkenden f
de personen terstond.

V, eng.ln

.

5/101 »"«£»<!"
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Veiling van vaste goederen.

-

—

Bloemenadatl

i
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— Avondblad — Eerste blad
DE AMSTERDAMSCIIE'"»^
DETWENTSCHEBANK
.
-

ALGEMEEN HANDELSBLAD van MAANDAG 21 JUL11924

4

_£_

»I

'ï

__n
■I
m~

Indien U een levensverzekering wenscht te sluiten, vraagt Ude tarieven van de best gerenom.
meerde Maatschappijen. Dus in de eerste plaats die van de AMSTERDAMSCHE.
Laat de vertegenwoordiger U dan vooral ook uitleggen den finantieelen toestand der
AMSTERDAMSCHE. De volledige gegevens, door de AMSTERDAMSCHE verstrekt,
stellen Uin staat dien toestand zelf te beoordeelen.
Vraag haar uitvoerige jaarverslagen aan bij het hoofdkantoor van de AMSTERDAMSCHE,
N. Spiegelstraat 17, Amsterdam.

fl
fA
Ml
ff

AMSTERDAM ROTTERDAM " 's-GRAVENHAGE " DORDRECHT UTRECHT " ZAANDAM.

—

’

Reserven circa / 12.500.000.—,
35.500.000.—.
ten volle aansprakelijk voor de verbintenissen van

Kaoitaal

8. W. BLIIDENSTEIN & Co., 55-58 Threadneedlesireet. London E. C. 2.
B. W. BLIIDENSTEIN Junior, Enschede.
LEDEBOER & Co., Almelo.

2p_

\J_

Verricht alle Bankzaken,

N

Rente voor DEPOSITO'S,
Direct opvorderbaar IKpCL Een maand vast
<op nader overeen te
' Een maand opzegging ( komen voorwaarden.
Tlen dagen opzegging VA
Drie maanden opzegging.
3l_ pCt. )T,
,
Een jaar"
) wordt JfpCt. minder rente vergoed
"
! ! 4>»
Voor andere termlinen. zoomede voor groote bedragen, volgens overeenkomst.

. ~. .

!!

"

AmsterdamscheBank
INCASSO-BANK
. ...
GEMEENT^^
. .„
AMSTERDAM:

Kapitaal

Volgestort Kapitaal f 25.080.000.- Reserve f 5.861.700.HEERENGRACHT

f55 000.000
42.500 000

Reservefonds.

UITGIFTE eener 6 pCt.* Leening
groot f2.000.000.— nominaal

RENTEVERGOEDING

531/537

voor te Amsterdam a deposito
gestorte

Effecten -Afdeeling voor Particulieren

__

gelden.

I<{ pCtAg
termen
Met 10 dagen opzegging VA
J=
Met 1 maand opzegging. 2H
f <°_
Met 3 maanden opzegging 2% '_ (>£.
Met 6 maanden opzegging 3
Iq
Met 1 jaar opzogging
4
.2

Zonder

..

(ingang: Safe-Deposit)

ten laste der

GEMEENTE TILBURG

„
,

in stukken van f 1000

V,ior andara termijnen volgens

overeenkomst

ADVIEZEN VOOR BELEGGING

j

EEN BIJZONDERE BAND.
Wij behoeven een automobilist die reeds
Qoodyear banden heeft bereden, niet meer
op hun bijzondere eigenschappen te wijzen.

... ~ ,
..... ...

,

De blokken zijn ruitvormig en bieden
steeds den grootsten weerstand naar die
richting, waarin de wagen dreigt te slippen.

-

...

...

f

overname

"Wegens omstandigheden ter
prima staat verkeerende

,

en Machinefabriek
\ n.m. 4

aangeboden een in
(.34214)

uur, in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats te Utrecht.
Punten van behandeling liggen
ten kantore der Vennootschap op
de gewone kantooruren voor aandeelhouders ter Inzage.
(34226)
DE DIRECTIE.

-

HEBBEN GELD VOOR Ie HYPOTHEEK
BESCHIKBAAR VOOR ONDERPANDEN IN GROOTE STEDEN

AMSTERDAM

1

Berlijn
Onroerende
Goederen
te
worden onder coulante voorwaarden deskundig

AMSTERDAM

—

Telefoon 36308
36854
Telegramadres: „OVIDIUS"

ASSURANTIËN.

—

für Damenmantel und Kostüme, Mittelgenre,
sucht Agenten für Holland.
Offerte sub
Exp.
Handelsblad.
Ch. 34235,

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
VERGADERING
van AANDEELHOUDERS der

gadering wenschen bij ta wonen,

moeten overeenkomstig Artikel
21 der Statuten hunne aandeelen
ten kantore der Vennootschap
deponeenen.
(34221)
DE DIRKTTTW

,

. -

te schrijven
■"

ais

—.

kwartaal-

Naam
Woonplaats

■

"

&

Bestel- en Vrachtautomobielen
(34242)

van af

'

II

kantore
der
's-Gravenhage.

.

II
*

Hoogachtend,
■

:—!

'.

■

ZOON;
te Vlissingen : ton kantore vand»

Heeren P. J. SIEGERS & ZOON.

De voorstellen en stukken met
agenda liggen van af 5 Augusbue
1924 ten kantore der Vennootschap
ter lezing.
(34207)

M
|

voor zoo spoedig mogelijk, voor den
VERKOOP VAN STEENKOLEN, een

|

=
=

Br. met
van referenties en verlangd salaris ond.
lett. P.O. W., NIJGH &v. DITMAR's Adv. Bur., Rotterdam

E

=

| uitstekend ingevoerd en branche| kundigopgaveVERTEGENWOORDIGER. |

te

(34209)

Punten van behandeling i
Verslag der Directie over Boekjaar 1923.
Balans en Winst- en Verliesrekening.
Vaststelling dividend.
Verkiezing van een Commissaris
wegene periodieke aftreding.
De stukken liggen als voorgeschreven in de statuten voor Aandeelhouders ter inzage.
Aandeelhouders worden beleefd
herinnerd aan Art. 14 (5).

=

JlÏÏTHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'Te huur gevraagd Te huur Zwitserland
1 Mei 1925, een HUIS
! tegen
belétage of
bovenhuis, op

vrö

1

F. 10.— per maand

I

!

met
net-

Cryon, Alpea Vaudoises»
Gemeubileerd Chalet, 7 Kamers bo»
halve badkamer, 3 W.C., dienstboden»
kamers, keuken, zolder en kelderruimte. Centrale verwarmina", cico»
triclteit, naby tramstation. Fraai zeer
ruim uitzicht. Zomer en Wintersport,
Prijs I 125.— per maand.
Zich adresseeren aan GALLAND t Co_
Verhuurkantoor

.

’

*.v.

v^-ww»

___"

__u«miiiD,

.ei

nuui

r.aiuuui

v.

SCHOUWBURGEN ENZ.
.
HOLLANDSCHE
Te1.5f594
hel
Gedurende Eucharistisch

N.V. Hollandsche
Cacao- & Chocoladefabrieken v/h.
BENSDORP &Co„

HET PUBLIEK S UZANNA

f Hands-Boeken

’

EXPLOITATIE VAN

■ Norit Maatschappij.

1

KAÏN

'N NIEUW STUK

HET BAD

~"

N.V. Algemeene

abonné op uw blad, volgens

,

Aanb. onder J. H. 6573 aan
Rudolf Mosse, Berlin SW.

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
VAN
AANDEELHOUDERS ingevolge Art. 19
der statuten, to houden te Rotterdam, in het Notarisfcuis (Geldersohekade) op Dinsdag 12 Augustus
1924, des namiddags te drie uur.
Bewijzen van toegang worden
uitgereikt tegen depot van a-andcelen, minstens drio dagen vóór
genoemden datum,
te Rotterdam! ten kantore van
MARK & Co.'s BANK (in liq.)j
te Amsterdam: ten kantore van
do Heeren H. J. v. OGTROP éb

VERGADERING

ten stand te "Amsterdam, voor
twee kleine gezinnen, een kindje,
beslist beschikking' over twee kenkens. Hnnrprjfs hoogstens
1000
te
zamen.
Ook
bereid
huur
over
AMSTERDAMSCHE RIJTUIGMAATSCHAPPIJ.
MOLÜKSCHE HAHDELS VENNOOTSCHAP.
nemen, doch geen condities.
JAARLIJKSCHE VEEGADERING te Br.
v. numuyen.
Wnnlnne»
No. 34266, Bnr.
VAN AANDEELHOUDERS op
...-. Lausanne.
— Handelsblad.
Woensdag 8 Augustus 1924, des mid- !
dags 12 uur, ten kantore derVennootGEVRAAGD op een HANDELSlEMAND
schap, Keizersgracht 882, Amsterdam.
geroutineerde
KANTOOR een
vraagt f 300— ter leen met afl. Ter uitoefening van het stemrecht
van heden af tot en met
—l«J»--M
ar
———■
Br. ond. No. 31062, Bur. Handelsblad. kunnen
2 Augustus 1924 aandeelen gedeponeerd worden b\j de Kantoren der
in de moderne talen. Kennis van
SGHQÜWBURG.
TWENTSCHE BANK tegen ontGRAND-THEATRE
typen en stenografie vereischt
vangsfcbswys, hetwelk tevens tot toeCongres
Brieven met opgaaf van refeDir. B. A. MULLENS
gangsbewijs voor de vergadering
Heden en volgende avonden, 8 uur
renties en verlangd, salarife onder
strekt.
DE DIRECTIE.
Hedenavond 8.15 uur
Amsterdam, 21 Juli 1924.
I^o. 34243, Bureel Handelsblad
en volgende avonden
Het dividend over 1923/24, nit te
Artistieke Leiding: Louis de Vries.
keeren op de aand. in den Mü. v.
AMSTERDAM.
handel in Onr. Goederen
Unaniem: Schitterende Persbaoordeelin gen.
„WITTENBURBER SOCIËTEIT"
JAARLIJKSOHE ALGEMEENE is vastgesteld op ’105.— per aand.,
Daverend
lachsucces
VERGADERING VAN AAN- betaalbaar
Amst. Bank,
DEELHOUDERS op Woensdag 30 v. Baerlestr.Bükantoor
TWEE HUIZEN,
68, alwaar een nieuw
THEATER NÖGGERATH
waarvan een Winkelhuis, gelegen Juli a.s., des namiddags half vier, oouponblad verkrijgbaar is tegen
Regullersbreestraat
24. Tel. 48206
inwisseling
van den talon.
Chasséstraat b/d. Adm. de Ruy- ten kantore der Vennootsohap,
DE DIRECTIE.
lederen avond 8.15 uur
terweg. (Geen nieuwbouw). Huur- alwaar de punten van behandoling (34203)
opbrengst
4400. Koopsom
55 van hoden af ter inzage liggen.
H.H. Aandeelhouders, die de
mille. Brieven lett M. 14, Alg.
GIERT en BRULT om
IN
Adv.-Bur. ROUMA & Co., Heeren- Yargadering wenschen hij to
Pikante
klucht in 3 bedrijven
BREE,
LOUIS
JAN
GROOTVELD,
ingevolge
wordt
DE
gracht 226.
Artikel 22
wonen,
(34248)
GROOT LACHSUCCES
R. OE LA MAR-KLEIJ. ANNIE BAKder Statuten verzocht, hunne aan■■
KER, MARIANNE v. GELDER. BETS
deelen ten minste twee dagen vódr voor alle Inrichtingen van
v.
BERKEL,
PIERRE
MYIN.SILVAIM
MAATSCHAPPIJ TOT
de Vergadering tegen ontvangstOnderwijs koopt en verkoopt
nHßnpßmH_p|l
POONS, e.a.
84263
bewijs te deponeeren bij de As£(34228)
P. PIETERS Jr.
RHEINISCHE XÖHLENSAURE-WERKE, STERDAMSCOE BANK, alhier.
Oude en Nieuwe Boekhandel
gevestigd te AMSTERDAM,
Amsterdam, 21 Juli 1924.
AMSTERDAM, Nassaukaoe 366.
bericht, dat overeenkomstig het (34193)
DE
DIRECTIE.
bepaalde in de Acte van Geldleening
(Voorloopig kosteloos.)
IN HET
d.d. 30 September 1897, in verband
de
vonnis
van
NOG EENIGE KAMERS
Bü
Arrondissemet een besluit van de Algemeene
ments-Rechtbank te Amsterdam.
Vergadering van Houders van ObliDISPONIBEL.
Vacantie Kamer, d.d. 17 Juli
gatiën in die Geldleening, gehouden
1924, zj)n ln staat van faillisse28 November 1904, op den 18enJul i 1924
Kamer m. Pension 8 tot 10 Bid
»
■
ten overstaan van Notaris F. W.
ment verklaard: 1. J. F. v. DeuLUDWIG, alhier en in tegenwoordigdekom, Haarlemmerstr. 3 boven, 2
heid van hetBestuur van het Amster2. P. J. en S. v. d.
damschTrustee'sKantoor,2ijn uitgeloot In de op 21 dezer gehouden Amsterdam.
Braak, beiden wonende Amstelde Obligatiën genummerd:
Jaarlijksche Algemeene vergadeHEDENAVOND 8 UUR 64ste OPVOERING VAN (34258)
28, 74, 102. 138, 217. 248, 262, 278, ring van Aandeelhouders is het veenscheweg No. 171, Amsterdam, I
tezamen een wasscherfi exploi277, 344, 408, 504, 518 en 566.
STRELETSKIE'S SUCCES REVUE
dividend over Shot boekjaar 1923 teerende te Amstelveen,
Corn.
De betaling zal geschieden van af bepaald op 5 % of / 50.-— per aan- Engellaan
36.
3. G. J. Alberts,
I October 1924 met f 1025 per Obli- deel en van af heden, tegen inlevegatie, tegen inlevering der stukken, ring van dividendbewijs No. 4, be- koopman, Vechtstraat 18 111, Amvoorzien van de niet verschenen taalbaar gesteld hij de kantoren sterdam, met benoeming van den LOUIS DAVIDS
ISIDORE ZWAAF
PIET KÖHLER
Coupons, dagelijks des voormiddags
E.A Heer Mr. F. B. Enthoven
ROTTERDAMSÖHE
der
BANKuur,
10
en
IN
HUN
tusschen
12
ten kantore
NIEUWE CREATIES.
tot Rechter-Commlssarii; en van
der ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGENG, te Amsterdam, ondergeteekende tot
revu*
Mr.
Curator.
B°»eh'l<t voor eiken leeftijd.
VEREENIGING. Rokin 33/15, alhier. Rotterdam en 's-.Gr»venhage.
Priizen van 60 oent tot / 3.50, bclasfinn inbenr.n.n
§
-■
F.
Heemskerk.
Keizersgracht
Amsterdam, Juli 1924.
(34194)
DE DIRECTIE.
ZONDAGMIDDAG 2 UUR MaV.NEÉÜ VcrlgagS,
(34195)
574, Amsterdam.
(34222)
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bovenstaand tarief. Ik verzoek U mij het HANDELSBLAD
GRATIS toe te zenden tot 1 Augustus a. s.

I

STALLING

’

ABONNEMENTSPRIJS:
f

~ **«
C?

.. .

„„

TE KOOP

Hiermede verzoek ik U met ingang van 1 Augustus a.s.
mi] in

I

GELDBELEGGING.

per
5«50,
kwartaal
maand
f 1.90
P*
|\^
bij vooruitbetaling. Buiten
nj Amsterdam wordt voor
Aan de Administratie van het
bezorging en frankeerin_
_„_ »Mnd
ALGEMEEN HANDELSBLAD
""»
nog M ntS P»
N. Z. Voorburgwal 234-240,
in rekening gebracht
Amsterdam.
Datum

3

CORRESPONDENTE

HANDELSBLAD

Mijne Heeren,

,

„

—■»

Aan hen die onderstaanden bon invullen en
ons toezenden, zenden wij tot 1 Augustus het

A

2^£

fe koop gevraagd.

pCt.

Canadeesche Cultuur Compagnie.
Canadian Cultivation Company Ltif.

19'
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Amsterdamsche Chauffeursschool N.V. BOEKHANDEL en DRUKKERIJ |iiiiiiiiiiliiilllllllllliiiiiiiiiinnin
v/h. 0. C. T. VAN DORP Co. = Groote Import- & Export Maatschappij zoekt =
L. J. BOEGEM, Kerkstraat 354-356. Telef. 36487

HET HANDELSBLAD GRATIS
LEZEN TOT 1 AUGUSTUS

2

'

2

Dag- en avondcursus. Ook privaatlessen. Rijden op Ford- en verJAARU.rESCIHE ALGEMEENE
snellingsauto's. In de theorie worden de meest voorkomende storingen VERGADERING VAN AANbehandeld Demonstratie-auto In doorsnede en vele teekeningen ter DEELHOUDERS op Dinsdag 5
11 uur, ten
verduidelijking. Opleiding voor de wettelijke vaardigheidsproef. Augustus, des morgens
Vennootschap

te ARNHEM
Woensdag 6 Augustus 1924,
des namiddags te 3 uur, ten Kantore der Vennootschap, Zuideljké Parallelweg 19—20.
Punten van behandeling liggen
voor Aandeelhouders ter visie
ten kantore der Vennootschap.
Aandeelhouders, welke de Ver-

Berliner Confectionshaus

I
brief

maand opzegging

, , ,

leert AUTORIJDEN aan Dames en Heeren zelfbestuurders.

op

DEUTSCHER tMMDBIHEH - MARKT - Berlin H. 8, Kronen sir. S

1O"

-

. _■_
n
n 3 maanden opzegging
n
Andere termijnen, alsmede DEPOSITO'S In FRANSCHE en BELGISCHE VALUTA, op nader overeen te komen voorwaarden

VERFFABRIEK„ARNHEMIA"

verplichtingen prima bankgarantie.

J\

-

N. V. DRUKINKT- en

beheerd, onderhouden, geëxploiteerd OF TEGEN
VASTE RENTE verhuurd. Voor ALLE aangegane

C*
II D A TIC

..1

«ii

DEN TEKSTRAAT 36

Afzonderlijke bediening.
Dir. A. MARUGG.

-

-

„

L VAN OVEN

Badkamers, Logeerkamers met stroomend water. Heer-

-

Rentevergoeding tot nadere aankondiging:
voor Deposito's: direct opvorderbaar
met 15 dagen opzegging . ,
n

DEPOSITO

van
Hollandsche Maatschappij

Uitvoering van Effectenorders Ineassearingan en In- en Verkoop van Wissels op
Binnen- en Buitenland Coupons Reiscredletbrleven Prolongatie Uitzetten van Gelden op Prolongatie
voor rekening van derden Bewaarneming on Admlnistreeren van Fondsen, en alle andera Bankzaken

Rekeningen-Courant

Juli 1924.

AANDEELENMANTEL
een

Reserven frs. 163.920.000.
HOOFDKANTOOR:
PARUS,3Rued'Antin.
=====
Succursales Amsterdam
Rotterdam
Brussel en Genève.

PROLONGATIE
REK. COURANT

Hotel.._ MUA", St. Moritz.

|j

BREDA, 16

BANQUE DE PARIS— ET DES PAYS-BAS
—.
—
—
-

BEURSORDERS

AMSTERDAM SARPHATISTRAAT 35
TELEF. 53190, 53191, 53192

uitknippen

van inschrijving verkrijgbaar.
Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie Noord-Brabant,

te UTRECHT,
op Woensdag 6 Augustus '24, des

UPS SAFE DEPOSIT KAST

I

H.VANDAMAzn&ZONEN

lijke, rustige, vrije ligging.

te ROTTERDAM bij de Heeren R. MEES & ZOONEN en in
de PROVINCIE NOORD-BRABANT bij de LEDEN VAN DE
Vereeniging voor den, geld- en Effectenhandel in de
Provincie Noord-Brabant. De namen dier leden zijn vermeld in het prospectus.
Te TILBURG bij den GEMEENTE-ONTVANGER.
Prospectussen en inschrijvingsbrieven zijn ten kantoren

Kapitaal frs. 200.000.000.

VAN ROSSUM & CO.

■

tot des namiddags 4

Scheepsbouw Maatschappij

met 49 loketten. Uitw. 195 o M. hoog, 159 breed, 79 diep. Fr. br. ond.
H. K. «2554, Alg. Adv.-Bur. A. DE LA MAR Azn., Amsterdam.

DEN HAAG

WOENSDAG 23 JULI 1924,
uur,

N.V.IJSELWERF",

Brieven onder letters S.D.E. aan'Nygh & vanDitmars Algemeen
Advertentie Bureau, Botterdam.
(3V232)

efi die van de
is,
lief
doet
verstandig
Uwen U
U
uitsluitend Qoodyear Koordbanden * et het
All-Weather loopvlak op Uw wagen te
gebruiken.

Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op deze
uitgifte is opengesteld op

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
VERGADERING
van AANDEELHOUDERS der

zoekt plaatsing In Lunsthandel, museum etc. eventueel voorloopt als volontair.

Indien Uw eigen veilleheid

>-—B-na

Verhuring van Safe-Loketten te AMSTERDAM bij de Heeren LIPPMANN, ROSENTHAL & Co.,

DAM PAK 96 TEL. *>3512
BORNEOUAN2 TEL. «695

KUNSTHISTORICUS Dr. PHIL,

Het All-Weather loopvlak op de nieuwe
Ooodyear Koordbanden is vervaardigd van
een buitengewoon taaie en ondoordringbare rubber samenstelling, welke een nog
,langeren ,levensduur
___:"__tevoren,
heeft als

Hij heeft ondervonden hoe de groote
ruitvormige blokken van het beroemde
.„.
, op e„k soort
AU-weather loopvlak
K
* hoe zij wee
„pakken"; hij heeft gevoeld
hem
bij het remmen steunen en hij weet hoe
z„b,« slecht weer op gladde en moddenge
straten en wegen op beslist afdoende wijze
het gevaarlijke slippen voorkomen.

pelserTXaccountant
AMSTERDAM
HILVERSUM

Koers van uitgifte 96.2 pCt.

De storting van depositogelden kan
ook plaats vinden aan deBijkantoren
Damrak 95/96, Sarphatlstraat
53/55, Van Baerleatraat 58,
Haarlemmerstraat 116—118 en
Llnnaeusstraat 18.
Alles tot nadere aankondiging en
onder de voorwaarden in het Eegle(8-28)
ment omschreven.

INLICHTINGEN OMTRENT FONDSEN
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ALGEMEEN HANDELSBLAD van MAANDAG 21 JUL11924
BUITENLAND.
Algemeen Overzicht

Fransehe persstemmen
(Ingezonden mededeeling.)
PARIJS, 20 Juli. (Hava s). De „Paris
CARR'S MOUTBROOD.
Soir" is bijzonder verheugd over het feit, in de Engelsche geneeskundige bladen besebreven
dat de eerste commissie van de Londensche als een ideaal brood. Duizenden teere gestellen
conferentie tot overeenstemming is gekomen bebben eene krachtige gezondheid te danken aan
I IL ,TS«■ fi
I fc-hM»"»"^"*"I*^"1
*^" omtrent den tekst van het compromisvoor- het voortgezet gebruik van Car's Moutbrood.
ledere bakker bezorgt het U.
H. & J. van Schuppen, Veenendaal stel, waaruit de verzoeningsgezinde geest aan
(Ingezonden Mededeeling./

Onlangs heeft de 'Amerikaansche ambassadeur te Londen het gehad over de „invaBescherming van de separatisten.
1e van Engeland door Amerikaansche
JJe quaestie van overdracht
rechtsgeleerden". En inderdaad heeft het er
OneenigWel wat van: de „Berengaria" heeft er
der spoorwegen.
der bede
overdracht
over
heid
Zaterdag honderden en honderden aan wal
De dertalingen in natura.
gezet. Heden zal in Westminster Hall een
de commissie verklaart zich
duizendtal Amerikaansche juristen door
incompetent.
hun Britsche collega's plechtig worden ontvangen. Aan hun hoofd staat een rechtsgeOnze medewerker G. Nypels seint uit
leerde, thans een staatsman van internatio- Londen d.d. 20 Juli:
bekend geworden benale beteekenis, n.l. de staatssecretaris Onder de tot nu toe mij
belangrijk:
Hughes, de man, van wien oorspronkelijk reikte resultaten lijkt
het denkbeeld van een deskundigen-onderPrimo: dat Duitschland zich moet verplichten,'
naar Duitschland's betalingscapaciteit
geen persoon of lichaam in welk
zoek
13 uitgegaan. Hoewel het huidige plan, xiitopzicht ook te vervolgen wegens het opvolgewerkt onder leiding van generaal Dawes, gen van bevelen van, of het verleenen van
thans republikeinsch candidaat voor het hulp aan, de bezettingsautoriteiten, omdat zij
Vice-presidentschap van de Vereenigde Sta- aan politiek gedaan hebben. Ofschoon niet
ten, ten slotte eenigszins anders is opgezet, uitdrukkelijk genoemd, beteekent dit ook
heeft het niettemin den grooten steun van bescherming van de separatisten wegens hun
Amerika. En ofschoon herhaaldelijk verze- verleden.
kerd is, dat de beide voornaamste leden van
Secundo: direct na aflop van de Londendo Amerikaansche regeering Hughes en sche conferentie moeten conferenties van
Mellon geheel particulier in Europa zijn, Duitsche en geallieerde deskundigen te Koligt het verband tusschen hun aanwezigheid blenz en Düsseldorf de overdrachts- en over*e Londen juist tijdens de conferentie iv gaugs-modaliteiten voor de regiesporen regeZake het rapport-Dawes er te dik op dan len.
dat nog iemand ter wereld aan een „toevalNiet eens kon de derde commissie het worden over het lichaam, dat de overdracht van
lig" samentreffen zou gelooven.
De Britsche premier heeft gisteren de Duitsche betalingen in natura regelen
Hughes dan ook dadelijk te gast gehad ; moet.
daarbij zal het gesprek wel niet uitsluitend De Engelschen stelden voor dat elk land
gewijd zijn geweest aan de belangen der voor zich bepaalt, welke goederen en kwanJuristen, maar zullen beide heeren wel zeer titeiten zijn economisch stelsel zonder schade
zakelijk er over van gedachten gev.
verdraagt, maar de Franschen stellen een
hebben hoe het stelsel-Dawes gered moet intergeallieerd clearinghouse voor, waarbij
■Worden, ten einde de wereld althans voor zij duidelijk bedoelen, dat ook leveringen in
"enigen tijd een betrekkelijke rustperiode te natura aan niet-geallieerde landen, inclusief
Verzekeren. En daarbij zal wel de hoofd- Rusland, door het geallieerde lichaam „geschotel geweest zijn de quaestie hoe een cleard" worden. De derde commissie verDuitsche leening smakelijk gemaakt kan klaarde zich
in dezen incompetent, daar een
Worden voor de beleggers, ten slotte het desbetreffende passages in den Engelschen
vraagstuk waarop alles aankomt en dat tekst van het Fransoh-Britsch memorandum
niet opgelost kan worden door_ a'lerlei spreekt van „in each country", terwijl in de
spitsvondige regelingen en handigheidjes Franschen tekst deze woorden ontbreken.
wstreffende de ontruiming van het RuhrgeDe atmoshied. Duifsehland moet totaal do vrije beTwee subcommissies.
zijn
geworhelderder
inzou
zijn
het
hart
van
feer
schikking krijgen over
den.
dustrieele leven en de zekerheid meet gebehoudt
in
20 Juü. (Reuter.) De
beschikking
dat
het
die
LONDEN,
schapen,
de toekomst en anders is alle moeito vergeefs. eerste en derdei commissie hebben haar
Hetgeen alleen mogelijk is, indien alle mili- arbeid geheel voltooid. De tweede commissie
waarvan
taire en politieke bijgedachten worden over- heeft twee subcommissies benoemd,
de
economische
welke
die,
het
is
vraagstuk
de
op
belangrijkste
hoord gezet. Om die kijk
men eenheid van Duitschland en het Ruhrgebied
ingang te doen vinden ook daar, waar
van de vordedaartegen aansbeigert, wordt veel verwacht zelf behandelt. Tengevolge worden
gezegd,
kan
schermaakt,
ringen,
die zij
van de Amerikaansche hulp achter de
helderder
aanzienlijk
is
dat de atmosfeer
men.
vooruitzicht
het
en
dat
buizijn
dan
24
op
uur geleden
Terwijl gisteren lord Parmoor
of morgen vroeg
tenverblijf met de Fransehe en Belgische bestaat, dat men vanavond
komt.
premiers vertrouwelijk gesproken heeft over tot overeenstemming
Uit welingelichte bron wordt vernomen,
de groote quaestie van de uitnoodiging aan
Duitsche spoorwegDuitschland om ter conferentie te verschij- dat de Franschen het
willen
Fransch-Eelgisohe
personeel
het
gesprek
met
met
nen, zou McDonald, na zijn

—
—

—

hedenmorgen het zelfhen
behandelen. De uitde onderwerp met
is
noodiging zelf intusschen niet beslissend,
maar wel de quaestie of de Duitschers zullen worden geroepen als gelijkgerechtigden
in de beraadslaging dan wel of zij slechts
hebben af te wachten en te teekenen. Ook
hier komt het weer minder aan op de letter
dan op den geest, die de oplossing lo-

Hughes gisteravond,

heerscht.

Afwachten blijft daarom de boodschap.

De uitvoering van het
vredesverdrag.

oonferentie te Londen.
De Amerikaansche juristen naar

De

de conferentie.
LONDEN, 19 Juli. (H. N-) De leden
van den Amerikaanschen juristenbond, die
zich op het oogenblik te Londen bevinden,
zullen de volgende week eenige zittingen van
de conferentie bijwonen. Staatssecretaris
Hughes, die zich bij het gezelschap bevindt,
heeft echter nogmaals uitdrukkelijk verklaard, dat hij slechts niet-officieel en geheel als particulier deel uitmaakt van dit gezelschap.

— Avondblad — Tweede blad

beide zijden wel blijkt. Het blad merkt op,
dat conferenties een verkeerden dienst bewijzen, wanneer de deelnemers niet door
den algemeenen wil ,zich met elkander te
verstaan, worden bezield.
Het „Journal des Débats" is van oordeel
dat de tekst de uiterste grens is van de concessies, die men doen kan. Hot is absoluut
noodig, dat de meening van den trustee en
den commissaris-generaal voor de Commissie
van Herstel het eenige element van overwe-

te redden uit den economisohen chaos, de
betaling van schadevergoedingsmaatregelen
tot zekere hoogte te verzekeren en ten slotte
een tijdperk van vrede en welvaart te

openen.

De „Observer" meldt, dat gisteravond
in de eerste commissie vorderingen zijn gemaakt, waardoor deze commissie in staat
werd gesteld, hare werkzaamheden te beëindigen en een met algemeene stemmen aanvaard rapport op te stellen, dat aan de voltallige conferentie zal worden voorgelegd.
Een voorstel voor een financieelen waarborg
voor de obligatiehouders werd aangenomen,
doch daarnaast werd besloten, dat ingeval
vastgesteld wordt dat Duitsohland in gebreke
blijft, de Agent-Generaal van de Schadevergoedingsbetalingen en een vertegenwoordiger van de obligatiehouders, niet een

ging uitmaakt.
De „Temps" gaat de aanmerkingen na
welke men op den tekst gemaakt heeft en
stelt dan vast, dat deze vier groote voordcelen biedt: 10. dat een mislukking van de
conferentie een onmiddellijke ineenstortin»
van het plan-Dawes zou beteekenen; 20. dat
Amerika, weer aan de zijde der geallieerden
is gebracht. 30. dat erin een algemeene onderlinge verplichting der geallieerden is vervat voor het geval van een ingebreke blijven
van Duitschland en 40. dat de in het vredesverdrag vervatte rechten van iederen geal- obligatiehoudersirusiee, geraadpleegd moeten
lieerde volkomen gehandhaafd zijn.
worden, alvorens eenige sanctie wordt geDe „Intransigeant' 'schrijft. „Zoo is dus
het verdrag van Versailles geëerbiedigd en nomen.
heeft do conferentie het groote blijk gegeven " De „Observer" zegt, dat men van meenincr
van een geest van verzoening".
is dat dit een volmaakt bevredigende regeTheunis heefó aan den Loondenschen cor- ling is.
respondent van de „Intransigeant" verDe Italianen dringen aan op een
klaard, dat het besluit van de eerste commissie een werkelijk succes is, dat voor het
nieuwe conferentie ter regeling van
eindresultaat het beste doet hopen. „Het
de quaestie der onderlinge schulschadevergoedingsprobleem is zijn oplossin.
den. De quaestie van de toereeds zeer nabij. Er bestaan absoluut nieuwe
lating van Duitschland,
factoren. ledereen wil er thans een einde
LONDEN, 21 Juli. (E i g e n B e r.) Tijaan maken. Frankrijk is besloten, vrede te
hebben en in vrede te kunnen arbeiden. dens de week-end hebben verschillende beEngeland erkent, dat men van Duitschland sprekingen plaats gehad, die ongetwijfeld
het volstrekte minimum vraagt. De goede een grooten invloed op de conferentie zullen
verstandhouding tusschen de geallieerden is oefenen.
In do eerste plaats hebben de Italianen
hersteld. De Duitschers zijn tot helder inzicht gebracht en kennen thans precies de ter gelegenheid van hun bezoek aan de Rijkstentoonstelling den wensch uitgesproken, dat
grens van ons geduld."
De „Matin" acht het getroffen aceoord de quaestie der onderlinge schulden tot opredelijk en verklaart, dat men moet hopen lossing zal worden gebracht. Daar overeendat de leiders der delegaties het niet zullen gekomen is, dat dit vraagstuk op de huidige
wijzigen."
conferentie niet zal worden aangeroerd, stelHet „Petit Journal" schrijft: „Wanneer len zij voor, dat na de onderteekening van
de plenaire bijeenkomst het aceoord goed- het protocol, to Londen een nieuwe confekeurt, zal men een gevaarlijke klip van de rentie zal plaats hebben, waaraan de minisonderhandelingen omzeild hebben."
ters van financiën der geallieerde landeu
De „Ere Nouvelle" ziet met hetzelfde zullen deelnemen, om tot een vergelijk te
vertrouwen de besluiten der andere commis- komen betreffende de schulden.
sies tegemoet.
Dit stemt overeen met een bericht uit
Volgens de „Homme Libre" doet het be- Amerika, volgens hetwe italië het departegin der conferentie het beste voor de toe- ment van Buitenlandsche Zaken te Washingkomst hopen."
ton zou hebben gepolst over de vraag et,
tijdens de aanwezigheid van de Amerikaan-

—

De ~Observer" voorspelt volledig
succes binnen een week.

LONDEN, 20 Juli. (Draadl.) De Zondagmorgen.laden melden, dat de commissies
der Intergeallieerde Conferentie aanzienlijke
doen samensmelten om aldus te verzekeren,
met hare werkzaamheden
vorderingen
hebdat de spoorwegen min of meer onder hun ben gemaakt.
staking,
het
van
een
geval
toezicht staan voor
De „Observer" zegt, dat al
hebben de
of in andere dringende omstandigheden, ter- eerste vier
dagen der conferentie niet alle
wijl de Engelschen beweren, dat, wanneer moeilijkheden uit den weg
iets dergelijks geschiedt in verband met het algemeen het vertrouwen is geruimd, toch
geschapen dat
rapport-Dawes, het, gemakkelijk aanleiding een volledig succes bereikt zal
worden en
een
conof
tot
kan geven tot moeilijkheden,
waarschijnlijk wel in de week, welke thans
men
dient
meening.
dat
flict. Men is van
is begonnen. Het blad voegt
eraan toe, dat
terug te koeren tot do oude regeling betref- de nog bestaande
moeilijkheden,
Ruhrmet uitvóór
welke
de
fende de spoorwegen,
zondering van een of twee, van ondergebezetting van kraoht was en volgens welke scnikt belang zijn.
in geval van nood spoorwegtroepen zouden
De „Sunday Times" zegt: Eén ding dat
kunnen worden gebruikt. Dit punt wordt op de meest krachtige wijze
uit
echter niet beschouwd als van eersterangs tie te voorschijn komt, is de de conferenabsolute noodbeteekenis.
om zoodanige schikkingen te
zakelijkheid
Op 22 Juli wordt een voltallige zitting der treffen
voor de uitvoering van
verwacht.
het%lanconferentie
Dawes,
dat
het het vertrouwen wint
van en
en belangrijke quaestie, die nog altijd voldoening
schenkt
aan
de
worden
behandeld,
most
internationale
door de conferentie
financieele markt, Vergeleken hiermede zijn
is die van Duitschlands toestemming, maar alle andere
overwegingen van secondair benaar verluidt is deze quaestie nog niet ter lang.
sprake gebracht.
Van tut welken hoek men de besprekinToenadering in de subcommissies. gen ook beschouwt, of men te rade gaat met
LONDEN, 20 Juli. (Hava s.) Na de de mogelijkheid dat Duitschland ingebreke
hedenochtend gehouden zitting van de sub- blijft, of met de toepassing van sanctievooruit de tweede commissie, welke de stellen van de Commissie van Herstel, of
commissievan
de opheffing van de panden met maatregelen om Duitschland's
quaestie is er
goeden
toenadering merkbaar tus- wil en samenwerking te verzekeren, —het is
bestudeert,
schen de Fransehe, Belgische en Engelsche een feit dat de voorgestelde leening de groote
grondslag is van het geheele plan om Europa
gezichtspunten.

_

.

men. Wel staat het vast, dat Duitschland
zal worden nitgenoodigd, maar er moet nog
worden uitgemaakt, hoe deze uitnoodiging
zal worden geformuleerd, n.l. of Duitschland met gelijke rechten als de andere mogendheden tot de conferentie zal worden toegelaten, of dat het slechts tegen enkele voorwaarden bezwaren zal mogen maken.
Indien besloten wordt Duitschland onmiddellijk uit te noodigen, zal de uitnoodiging waarschijnlijk Dinsdag plaats hebben;
de iJuitsche gedelegeerden zouden dan Donderdag te Londen kunnen aankomen.
De Duitsche gezant heeft hier inmiddels
laten weten, welk standpunt Duitschland
ten aanzien der verschillende quaesties in-

Weer- en Rivierberichten.
Maandag 21 Juli 1924.

Sinds Zaterdag is de luchtdrukverdeeling
aanmerkelijk veranderd; de hooge druk ligt
thans ten zuidoosten van ons, hij strekt zich

met esn tong ten noorden van. ons land tot
in Schotland uit en scheidt twee depressies
een bij IJsland en een ovetr Frankrijk. Hoogste stand 766.5 te Lemberg, laagste 754.6 ta
nnöer en 757.1 te Calshot en Havre.
De hemel is alleen nabij of in den hoogen
druk ten zuidoosten van ons helder; verder,
is zware bewolking met neiging to. regen

,

oveTheeischend.

liet zijn de reeds bekenae voorwaarden aangaande vaste termijnen voor de ontruiming van het Kuhr-gebied, het begin der
ontruiming van dc eerste zone, overeenkomstig het verdrag van Versailles, en het
trekken van al het geallieerde spoorwegpersoneel, zoodra de geallieerden hebben geconstateerd, dat het pian-Dawes behoorlijk
neemt,

eniperatuur steeg in Zuid-Frankrijk
en ten zuidoosten van ons; boven normaal ii
de temperatuur hij IJsland en de Faröer, in
ZuidNoord-Scandinavië, in Zweden,
Duitschland, Zwitserland en in Zuid-Frankrijk. Over het grootste deel van Engeland,
nd en Noordwest-Frankrijk is de tem.
peratuur onder de normale.
De regenval was nog niet zwaar; Scilly
meldt 13, Lerwick 10, Shields en Ile d'His

functioneert.
Volledigheidshalve zij nog melding gemaakt van een bericht van de „Daily llerald", dat echter geheel voor rekening van 7 mm.
De barometer bij ons is dalende.
dat blad moet worden gelaten. Volgens dit
Verwachting van het E. N. M. I. te de
bericht zou de Morgan-groep zich bereid
Bilt
van heden- tot morgenavond 6 a 7 uur.
hebben verklaard 50 pCt. van de Duitsche
.;ke tot matige Oostelijke tot Zuideleening van 800 millioen goud-mark op te
lijke
of Zuidwestelijke wind, meest zwaarbenemen.
wolkt, kans op regen of onweer vooral in het
Persuitingen van voldoening. Zuiden, zelfde temperatuur.
LONDEN, 21 Juli. (Reuter). ])
Stormwaarsch.dienst geseind 19 Juli te
tendbladen spreken hun voldoening uit over 4.10 n.m. aan alle posten „Attentiesein
de vorderingen der intergeallieerde confe- neer".
rentie. Volgens de „Daily News" hoopt men
Hoogste temp. 25 gr. C. .=. 77 gr. F. t*
de Duitschers Woensdag of Donderdag uit Toulon.
te noodigen tot het bijwonen der conferentie.
Laagste temp. 8 gr. C. .= 46 gr. F. Ta
Isafjord.

Duitschland

—

—-

-

Baromtr.

Een overval van communisten op een bijeenkomsttMez.

d

+i

METZ, 20 Juli. (B. T. A.) Tijdens een
bijeenkomst, belegd door het comité van
actie, ter verdediging van de vrijheid van
godsdienst op de scholen, zijn ongeveer 200
communisten de zaal binnengedrongen, die Gron

II.

Vaikevecn.
Monprimitieve
badplaats.
Een
daniteiten aan het brakke water.
Een ;"
Kogelfleschje..
Een yre„mds
afgeeft.
i
schuit
in een vreemdsoortig
milieu.
Er zijn badplaatsen en badplaatsen, zooals er hotels en hotels zijn. Ga naar
een luxe of demi-luxe badplaats, en
go komt thuis met een heele collectie
mondaine allures en een leege, platte portefeuille, maar ga naar een goedkoope, nietige, bescheiden badplaats, en ge blijft eenvoudig en houdt geld over. Alle praal, alle
houding, alle Ausstattung moet betaald
worden, maar de eenvoudige genoegens zijn
billijk te krijgen.
Er zijn menschen, die niet buiten mon-.
idaniteit kunnen, of zich verbeelden er niet
te kunnen; anderen hebben den eenvoud lief, en daarom zijn er badplaatsen
van verschillende categorieën voor de
verschillende badgasten. In de eerste
categorie wordt op alles gelet, in de tweede
op niets. In de eerste wordt gesproken over
nw japon, uw manieren en uw danspasin de tweede moogt ge, in welk tenue ook,
baggeren door het geJo zand en de gastvrije
golven, zonder dat iemand er den minaten
aanstoot aan zal nemen.
Tot de dure en gepolijste badplaatsen behooren Scheveningen en Bergen en Domburg, eu Trouville en Brighton, en zulke
fijne lustwaranden meer; tot de goedkoope en bescheiden badplaatsen behooren
Oostvoorne, Hoek, Muiderberg en Valkeveen, en nog andere nesten, waar alles wat

—

—

—

—

„monde" (beau of demi) is, wegblijft, maar
waar alles wat zich rekent onder den kleinen middenstand en het vertrapte proletariaat, graag komt om er te gemeten van
de Natuur, en van het nobele tijdverdrijf
waar mijn collega's van de afdeeimf,
Gemengde Berichten zulke ontroerende verophalen over weten te schrijven onder, net
.„w
schrift „De vernielzuchtige jeugd
dalisioe", enz.
be„
dominee r

'

.

poëzie, zooals
pagina.
#) Zie de foto's op de geïllustreerde
Toch is de

Toesta::

.

de aanwezigen molesteerden; eenigen zijn
zwaar gewond.

.5

van
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De toestand in Dusselde

.

.

Het ~Berl. Tag." publiceert een uitvoerige beschrijving van het lot, dat Düsseldorf
sinds S Maart 1921, den datum der bezetting, ondergaat, van de lasten die het te grootste verschil.
dragen heeft. Vanaf den dag der bezThermometerstanden. a/h. Stadswaterkzntoor.
-31 Mei 1924 heeft de stad voor de bezetting
21 Juli
s morgens (i uur <i 2 gr. F.
9.561.261.37 goud M. moeten uitgeven.
'. morgens 8 „ bo » „
'smorgens 10 ,0!»
„
Haar zeven kazernes zijn dcor de Franschen
's moiguus 12 „ 6*
„
in beslag genomen, maar dat w-as nog niet
ls middags
1
70

_

.

_
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Frankrijk.
Aanval op een trein.

PARIJS, 20 Juli. (V. D.) Er is een p<*
ging gedaan om den express-trein Lyon—
Parijs, bij St. Rambert te doen verongelukpde rails waren ontplofbare stoffen
gelegd, die een groote ontploffing veroorzaakten, doch weinig schade aanrichttent
Een rede van Renaudel.

Een Havas-bericht uit Parijs deelt mee, dat
ische leiderRenaudel in een rede ta
Var gehouden, heeft verklaard, dat het link-

sche blok de belasting op den omzet zal afen, maar niet van zins is om de noodwendige financieele opofferingen te verminderen. De socialisten eischen slechts, dat do
belastingen naar verhouding der inkoomsten
zullen worden betaald, zooals de socialistische leer en logica dat eischen.
Hij voegde er nog aan toe, dat zijn partij
absoluut niet zoo maar de geheele ontruiming van het Ruhrgebied eischt, daar sinda
de bezetting er tallooze belangen en moeilijkheden zijn ontstaan. Een maatregel van
zulk een omvang eischt den noodigen tijd..

Het economische leven in Düsseldorf heeft
door do bezetting enorm geleden. Talrijke
firma's zijn reeds failliet gegaan. Het blad
eindigt met deze vraag: Zal Duitsohland
met de zware lasten, die het rapport-Dawes
het oplegt, tenminste zijn economische eenheid en de bevrijding van zijn wederrechtelijk bezette gebieden aan den Rijn koopen?

Griekenland.
Het Grieksche kabinet afgetreden.

ATHENE, 19 Juli. (8.T.A.) Na een
België.
stormachtig debat over de algemeene regeeHet aantal slachtoffers te Ostende.
ringspolitiek, heeft de Kamer een motie
vau vertrouwen in de regeering met 158
OSTENDE, 20 Juli. (8.T.A.) Het aan*
tal visschers, dat bij den jongstéh storm ia
tegen 131 stemmen verwarpen.
omen, bedraagt, volgens officieele opDo regeering Papanastasioe is afgetreden.
gaven,

dertien.

heeft opgemerkt,
Geneslet terecht
d"as °°k

Badseizoen.....

|

Wind

Ii | ~I
"2

voldoende; er werd door de bezettiugsautoriteiten
geëischt, dat er een nieuwe kazerne
sche staatssecretarissen Hughes en Mellon te zou worden
gebouwd. Toen de stedelijke
Londen, niet-bindende besprekingen over de
dezen
eisch niet wilde inwilligen,
overheid
quaestie der geallieerde schulden konden werd op oen groot aantal gebouwen beslag
worden gevoerd. Daarbij werd medegedeeld, gelegd, o.a. op het ~Kunstpalast". 15.000
dat Italië bereid is het volle bedrag van zijn militairen, met vrouwen, kinderen, moeders
schulden te erkennen en dat het slechts faci- en verdere familie, zijn in de stad gehuisliteiten wenscht voor de aflossing.
vest; zij hebben de beste woongclegenheden
Het is inderdaad mogelijk, dat men over- ingepikt.
eenkomt om na het einde der conferentie
Vijftien fabrieken zijn geheel, twaalf geeen bespreking te houden aangaande de on- deeltelijk door do Franschen in beslag gederlinge schulden, mits Duitschland vooraf nomen; de groote drukkerij van het
~Duss'vrijwillig het protocol der conferentie zal eld. Tagebl." eveneens. Zeven en twintig
hebben onderteekend.
scholen, waarop 14.360 leerlingen hun onderDe Zaterdag bereikte overeenstemming
wijs ontvingen, moesten aan de Franschen
aangaande de te volgen gedragslijn voor het worden afgestaan, om niet te spreken
van
geval Duitschland in gebreke mocht blijven de honderden
particuliere woningen.

en aangaande de waarborgen, dat geen sancties zullen worden toegepast, die het functionesren van het rapport-Dawes zouden belemmeren, wordt nog niet als voldoende garantie voor de geldschieters beschouwd. Daarom werd
naar de ~Daily Herald" meent te
besloten, dat iedere geallieerde reweten
geering haar eigen onderdanen, die op de
Duitsche leening inschrijven, de noodige
waarborgen zal geven.
MacDonald heeft hedenmorgen een samenkomst met de andere premiers om de vraag
te bespreken of, in verband met de resultaten, welke tot dus ver in de commissies
werden bereikt, de voltallige zitting der conferentie vandaag of morgen kan plaats hebben.
Naar alle- waarschijnlijkheid zal dan
tevens een beslissing over de aan D:
land te richten uitnoodiging worden geno-

5

overal te de Gooi .che dreven joegen, een valk opdege- voor de volwassenen, die ruzie krijgen, en de hardnekkige opdringerigheid van den
en
in de kleine, nietige, handschoende vuist, een augstigen reiger iv het grijpen om er tegenstanders die hen blanken koopman? Of gaat de timiditoit ker kenmerkt, wanneer de goochelaar amagoedkoope badplaatsen, eu zeker in Valke- het vizier, den hoogmoed op het gelaat, en hebben gekwetst in hun politieke, reügieuse van den Hollander tegenover alles wat teurs of liefhebbers naar het tooneel roept
van ons veelzijdig den levenslust tintelend ir. hun scherpe of amoureuze overtuigingen, de hersens ge- vreemd en vreemdsoortig is zoover, dat hij om hem te assisteeren bij zijn experiveen, dat deel uitmaakt
4,
<*at
menten
weggescholen in bosschen, oogen.
heel of gedeeltelijk mee in te slaan.
Gooi, en
zich geneert iemand af te wijzen, di
ar gaan ze, daar schuifelen ze, niet
schrijvers
van gidsen t. b. v. h.
De valken hebben plaats gemaakt »Toor
Meen echter niet, dat Valkeveen geener- andere huidkleur heeft dan hij zelf ? Ik zal
die de
.id wat hen te wachten staat, en zoo il
vreemdelingenverkeer zoo treffend juist de spreeuwen, de reigers voor de bromvlie- lei liefelijks en schoons biedt buiten de mij niet in dit probleem verdiepen, vooral
als „heerlijk" en „lommerrijk". gen, de paarden voor de fietsen, de edel* kogelflesehjes en de hooggeachte bezoekers. niet omdat het verschil in huidkleur tus- het ook met de pelgrims, die zich naar dia
aanduidenaan
de Zuiderzee, dat wonderlijk lieden voor de
ligt
Het
Zondagsnienschen, en de Men heeft er een uniek uitzicht op de zich schen een vertegenwoordiger van het zwarte oude schuit bij Valkeveen begeven. Zij zulbinnenwater; waaraan de glorierijke herin- edelvrouwen voor de ateliermeisjes. Do rondende kustlijn, en het landschap is er, ras en een badgast, die uit de Zuiderzee len er „willekom sijn" als die vroolijke solnering i» verbonden van Bossu's nederlaag, democratie springt over alle hindernis
vooral wanneer men de zee do zee laat, en komt, meer een quaestie van appreciatie is deniers, die „naer Oostlant" reden, maar
avontuurlijke
zij zullen er geen koelen wijn en geen zoetplasje, dat drooggemaakt heen, en wint eiken hordeploap. Waarom het binnenland intrekt, vol afwisseling, vol dan feitelijk onderscheid.
dat
tot
lief vinden, doch twaalf kleedkamertjes vau
wanhoop
van de garnalen en zou zij dus ook niet in Valkeveen triom- heerlijke lanen en schilderachtige boschZ al werden
De Zuiderzee hoeft hier ter plaatse name- ruwe planken getimmerd, en
en
bokkingen,
misschien
ook
wel
de
op de voorvan
feeren? Maar na haar triomf imiteert zij in partijen.
de
lijk ecu paar opvallende eigenschappen. In plecht een primitief buffet,
visschers,
die
nooit
meer
een
straal
waar 't vol
stoere
verschillende levensdétails de aristoe, en
Het grasland en het dennenbosch strekt
rste plaats kan men er onmogelijk in
tabaksap °ver ce verschansing van hun bot- zoo imiteert de shabby badplaats ook de
fleschjes
limonade
en
bier en aler zich ook uit tot tien meter van het water verdrinken, omdat zij ongeveer de diepte lerlei
voor
versnaperingen
ters zu'>n kunnen sissen met dat onbe- moderne, mondaine concurrente, die zich bij vloed, en tot vijftien meter bij eb
den
honger
en heeft van do redevoeringen van sommige
mensch. Badpakken en handdoeken, .
schrijfelijk we.behagen, waarmes.een Grin- de weelde kan veroorloven er badkoetsen, op zoon stuk wei grazen niet alleen koeien
Amsterdamsche gemeenteraadsleden: men kunt
ge aan boord krijgen, ook steken van
dell Mathews zijn straal-des-doods eenmaal badhotels, Kurhauser en fijne restaurants en jjaarden naar het malsche gras, maar kan
er urenlang op ingaan, zonder dat er
op
alles
wat
hem
in
weg
den
zal richten
en splinters in uw voeten, maar
op na te houden.
gen,
daar graast cok de jeugd naar genegenheid iets gebeurt, en zonder dat het water u tot
dien tijd zal Valkeveen geen
loeft. Tegenmeer
wie the charm of simpllcity weet te waarValkeveen heeft onder meer een piekfijn en tegemoetkoming, en zij graast nooit ver- aan
de lippen stijgt! Zoo is het ook met de deeren,
zijn, maar w iandbouw- restaurant dat de „De Weye Bliek" is gebadplaatsje
let daar natuurlijk niet op.
mensch
liet
wordt
er
en
dier
begeefs,
Zuiderzee
bij Valksveen.
dorp, vol- knorrende varkens, klagende boe- heeten, en waarvan op de fotopagina van dir, paald
de Valkeveensché badgast niet, dia
Zeker
gemaakt. Wie de zon
In de tweede plaats geeft dit water zwart het eenvoudige voor lief
ren, rog_eakk?rs er> motorlandbouwwerktm- blad een authentieke afbeelding te bewon- boven degemakkelijk
neemt, en die heel
zich
in
het
vlijt
schaduw verkiest,
aangeschaft.
deren is. Als niets wijd is, kan de blik toch
af, doordat de bodem bedekt is 1
gen op afbetaling
dat
hier
hij
op dit ~
wie
klaver,
gras
bang
in
de
is
en
voor groezelige
Maar nu is Valkeveen neg badplaats, wijd zijn, een heele compensatie voor nauwzoo groezelig, dat een plekje grond geen luxe zal vinden
substantie,
om er
onder
zoon
zomersprooten
gaat
de
reuzeparasol
week burgermenschen uit behuisde mensehen.
waar door
onderdompeling in het Vali.
zijn
verwende
cogen
aan
te
,
die
daar
tic:
vergasten.
zijn
bij
neergezet
Oostelijk"0001 naar tos fieteen (de West
Dit restaurant met zijn bloemrijken naam
era die reden een twijfelachtig genot lijkt.
En toch
en toch gaat ook
tafeltjes, waarop de ge- Maar zco denkt lang
Gooiers preiercsren Loosdrecht), en waar is weliswaar meer een schuurtje, waar een boven de houten thee
niet iedereen er o
vooruit.
Reeds
is er de zwarthuidige cigaen fosco deponeeren
Zondags drommen uitgelaten Amsterdam- Ford precies in zou passen, maar wat kan dienstige kellners
kan afleiden uit het drukke gewat
men
o.a.
reeds staan er kleurige
tenkoopman,
mers uit de volkswijken in hun beste pakjes dit den badgast schelen, die een paar uur vcor de bezoekers van dit mondainste stukje bruik, dat er gemaakt worclt van de Valke- parasols.
beste
I .vaa.lt er een enk
humeur komen zigeuneren van „Jaupie was een aardig maassie", van Valkeveen.
en in hun
hokjes. Koetsjee heeft men er wachter rond om de goede zeden onder
strookje
zand en in het strookje „Moeder ik ken je niet misse",
op het
en van verHier heeft men zelfs de mondaniteit zoo- niet: het getij is er zoo tam als een tam vaderlijke bescherming te nemen. En ]
kreupelboscn,de dat daar ter plaatse den andere in het Lied verheerlijkte
gedreven, dat er een negerknaap met konijn, maar men vindt er wat men overal
dames heeft
de eigenaar van een ander k
oceaan van beschaafde wereld gescheiden gezongen, onderwijl een blik werpend naar chocola en cigarettcn op de klanten wordt elders in ons land tevergeefs zal zoeken heeft
ten
daar aan het strand. Valrestaurantje
.
de minder ijle gestalten van andere dames losgelaten. ledereen weet, dat een neger drijvende badkamertjes. Naast het. caféhoudt.
een
met
de
buiten
Deftig is «« er ni et,
wol-overwogen die zich, hetzij in een badpakje
1.85, weliswaar een menscheneter kan zijn, en als
taurant a prix fixes ..De Weije Bliek", een kistje aan zijn tent te hangen
e door bemand geuit, hetzij in hun kraakzindelijken van /
woorden worden
zoodanig
niet
in
onze
beschaafde
milieus
staan
onderrok,
eenige hokjes op den vasten bodem, dat „Brievenbus" te lezen staat. I<
sport als tennis en golf, wordt
voornameniemand
i- dat hij inch ook als een decoratrouwen aan het brakke water van de
al oud en dat is heel gewoon.
is
r. Jiij het, en brengt de Valko.
gespeeld. De badgasten gemoedelijke Zuiderzee.
er door
tief personage beschouwd wordt, in b
Maar ervóór ligt iets wat minder alledie er in
zooals
spreken
hier
hun hart hun dat inzonder door hoteliers, die een zwarten por- daagsch is: een groote schuit met kleedZij
die
aldusi
en
aldus
gezongen
bewonpostkantoor, dat Naarzijnde
geeft, en h«n nart. geeft hun iu> Ql - t Anister. derd hebben, trekken zich van vorm, kleur tier met een gemoedelijken grijns op zijn ge- kamertjes er op, een zeer oud en zeer verik.
dialect
vooral niet te verwaarlo- of formaat van
damsche
Bliek" weinig zicht en een uniform met galon aan, terecht weerd vaartuig, dat misschien in he;
„De
Dat teekent de Valkeveensche toestanden
in de buurt is pootjes- aan, maar zijn al blijWeye
zen; de
beschouwen
als een sieraad voor hun huis. verleden deel heeft uitgemaakt van de Ne- I die nog uiterst primitief zijn, maar het,
wanneer
ze
hun
er
baaien en zandhappertje- Sp6len, primitieve brandenden dorst kunnen lesschen met het Ook in jazzbands komt de neger goed tot derlandsche oorlogsvloot of van den Ge- kent ook den ondernemingsgeest
van de
waaruit
volks-vermaken
figuur- verkwikkend vocht dat limonade heet, en zijn recht; hij geeft de heele beweging ecu meentelijken Keinigingsdienst in onze hoofd- Valkeveensche promotors, die het aanduren het rugby later het
trotsehe
boIn
het
een
geval
ieder
is
zwemmen
zijn ontstaan. Kn dat gebotteld is in een voorwerp, waarvan exotisch tintje, en hij ziet nooit bleek van stad.
| ven de Nederlandsche Posterijen te ass
alles gaat even gem oedelijk tQe onder
kinderen den naam al in uitputting, wat een groot voordeel is in onze I dem, die met den Valkeveensehen wal is ren bij een taak, die even omvangrijk
de
Nederlandsche
ala
verbonden door een wandelhoofd in minia- beteekemsvol
kaa3 -en-brood\ok, dafc zich ven fiit }
kogel- tegenwoordige maatschappij.
hun prille jeugd leeren stamelen
mag heeten. Want wat is voor
van
dez
van
gebouwd
sinaasappclkisten.
Wie
tuur,
van
zaken
VaJkcveen,
€n rimpelendeu plas, die f leschje!
op stuk
de oevers
Zelfs tot
de achtergela
wij, groot in alles waarin e.n klein volk
leschje is een voorwerp zonder toch maar een uithoekje van ons dierbaar er overheen loopt, doet dit met die schuch- blijven puffen
Een
f
kogel
doorgedrongen terheid, die behoedzaamheid en dis aarregroot kan zijn, zee" noemen
wederga. Het behoort bij Nederlandsche vaderland, is de zwarte man
meer
hij
verkoopt dan ling, dio den schuldbcwii;moet het hier
het,
schijnt dat
zooals en
Anders
zijn ge- zomeruit .spanningen en theetuinen,
die hetzelfde kenmerken op zijn tocht naar he
ook,
jongeling
blanke
naam
kellners,
en welke
schommels, transpireerende
weest. De
Valkeveen
zegt ons dat. EenHoe
komt
dit?
Kan de spreekkamertje van den hoof.,
hier
het
is
uitoefent.
beroep
hooren;
een
erbij
waren
v
alk
wonvliegen
en Pll va ] kcn jer9| en doode
maal
de
den die hem mores zal leer
begrijpt,
grimas
niet
innemende
van
Europeaan
jeugd,
die
maar
waren,
die
de
der
voor
waar
waren ook edelvrouwen en
kroeskop
moeilijker
in
en
een
weerstand
kcxmt,
kogeltje
er
bieden dan ook den quasi-vrijm
uitkomst,
edellieden, eoüte, di 6 op vurige paarden door hee dat
Piet Kloppers.
vinden,
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%ngezondea Mededeelingen.

DE LUXE BADPLAATS OSTENDE

"ischt den naam van luxe badplaatsmet het volste
recht óp. Het is met zün prachtigen zeedijk, z\jn
strand, zjjn concerten en zijn kinderbals
feweldig
e ideaal verblijfplaats voor gezinnen. Maar daarnaast; is het ook de meest fashionable rendezvous plaats voor wie gedurende hunne vaeantie"weken een maximum van genoegens en daarnaast
de meest mogelijke élégance vragen. In de kurlaal drie dancings met Amerikaansche orkesten,
diverse dansants, speelzalen met baccarat en
roulette.

CHATEAU ET CAVEAU
CAUCASIENS,

Zuid-Amerika

Kerknieuws.

De revolutionaire beweging in Brazilië.

BUENOS AYRES, 20 Juli. (N. T. A.,
draadl.) Volgens geloofwaardige inlichtingen, alhier uit Brazilië' ontvangen, zouden de
rebellen in den strijd om Sao Paulo langzamerhand hun overwicht verliezen. Gemeld
wordt, dat de federale regeering voornemens
is, over te gaan tot een beslissende operatie,
doch de militaire leiders koesteren geen hoop
op een definitief succes, tenzij een politiek
compromis wordt bereikt.

Perzië.

Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Weert
(L.) J. de Pree te 't Waal.
Bedankt voor Wierden, A. C. Enkelaar,
Hasselt.
Godsdienstonderwijs.

De kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente
te Bergen-op-Zoom heeft tot de Synode een
schrijven gericht, waarin wordt voorgesteld
artikel 38- van hot reglement op hot godsdienstonderwijs al. 2 aldus te wijzigen:
„Zij, die als lidmaten der Kerk wenschen te
worden aangenomen, meidon zich daartoe aan
bij den predikant hunner gemeente; in gemeenten met twee of meer predikanten bij don predikant hunner keuze; indien zij zulks wenschen,
bij den predikant eener andere gemeente dor
Hervormde Kerk."
In al. 3 zx>u dan verder moeten worden toegevoogd: „Is de predikant, bij wien de aangifte heeft plaats gehad die eener andere gemeente, dan kan de kerkeraad ook dezen afvaardigen, indien de meerderheid zioh hiervoor verklaart en hem een of meer ouderlingeu toevoegen."
Met dit voorstel bedoelt genoemde Kerkeraad tot wet te verheffen wat te Bergen-opZoom geregeld ton opzichte van de orthodoxe
minderheid, wanneer zij haar leerlingen tot lidmaten wenscht to zien aangenomen, wordt gedaan : terwijl door de toevoeging aan al. 3 wordt
voorkomen dat de meerderheid van oen kerkeraad voor een dergelijke wijze van aanneming
is, maar de pastor loei er tegen zijnde, deze
verhinderen kan.

Amerikaanschen vice-consul.
Perzië biedt zijn leedwezen aan
PARIJS,
54 Rue Pigalle.
WASHINGTON, 21 Juli. (N. T. A.,
Het Russische Restaurant te Montmartre. draadl.) De Perzische legatie heeft van haar
Echte Kozakken in hun Nationale dansen. regeering opdracht gekregen, aan de Ameregeering haar diep leedwezen te
Echte Zigeuners in hun Nationale gezangen, rikaansche
betuigen wegens den moord op den vice-conEnssisch Orkest, Russische dansers en sul Imbrie en het toebrengen van letsel aan
den heer Melin Seymour, een anderen
danseressen.
Amerikaan, door een menigte te Teheran, en
mededeeling te doen van haar voornemen
om de schuldigen te straffen.
BIJ JICHT EN NIERLIJDEN
De staat van beleg afgekondigd.
drinkt? mon .aan don maaltijd a
LONDEN, 21 Juli. (V.D.) Uit Teheran
wordt gemeld, dat in verband met den
moord op den Amerikaanschen vice-consul
de staat van beleg is afgekondigd. De terDe Christelijke Ceref. Kerk en da Gereformeerde
aardebestelling van het stoffelijk overschot
Cemeenten.
van majoor Imbrie had Zondag met alle
De mogelijkheid van een kerkelijk samenmilitaire eer plaats en werd bijgewoond door komen en samenleven van de Christ. Geref.
den premier, leden van het kabinet en vele Kerk met do Gereformeerde Gemeenten is den

Soupers.

De moord op den

Exquise Wijnen.
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van een grocje houdt, bereidt dathetbeste met
Wie*
1.

VicfoK*ia°>Waf©r
Oberlahnstein,

Kunst.
Willam Andriessen hoofdleeraar
Conservatorium.
Willem Andriessen is benoemd tot hoofdleeraar voor pianospel aan het Amsterdam-

Niet alleen met wyn, whisky of cognac, doch sche Conservatorium.
cok met sinaasappel-, citroen- of andere vruchtensappen, melk, Fosco enz., vermengt Victoria-Water
De acoustiek in het R.A, I. -gebouw.
sien uitstekend.
Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aanbevolen
Naar men ons meedeelt hebben de-eerste
ln heele Literschroefilessohen, inhoudsprijs 32 ets
generale repetities in het R. A. 1. -gebouw
voor het „Vierdaagsch Muziekfeest" bewezen, dat alles buitengewoon goed klinkt.
Niet aleen de massalekoor en orkesteffecten,
Rijk.
maar ook de fijnste pianissimo's en de h«ogste solovioolklanken komen tob hun recht,
Ras Taffari vertrokken.
en ook het orgel van de firma Sauer voldoet
LONDEN, 21 Juli. (V. D.) Ras Taffari uitmuntend. Zoodat de gedachte, als zou dit
voor muziekuitvoeringen minder geMakonnem, de regent; van Abessinië, is Za- gebouwzijn,
schikt
allen grond mist.
terdag naar zijn land teruggekeerd.

Het Britsche

.

Patrick Mahon ter dood veroordeeld.
Het assizenhof van Sussex to Lewis heeft
Patrick Mahon, die terecht stond beschuldigd
an moord op Ernily Kaye op 15 April in een
bngalow te Eastbourne, ter dood veroordeeld
De jury sprak na drie kwartier in raadkamer
te zijn geweest, als haar meening uit dat Mahon
aan moord met voorbedachten rade schuldig
stond. Do rechter maakte daarop bekend dat
Mahon vroeger reeds vijf jaren gevangenisstraf
had ondergaan wegons een aanslag op ren
vrouw
een feit, dat de jury niet bekend was
en oprak vervolgens de straf des doods uit.
Mahon heeft te kennen gegeven, dat hij in
hooger beroep zal gaan.

— —

Hongarije.

Richard Strauss' „Intermezzo”.
De première van Kichard Strauss" „Intermezzo", die oorspronkelijk tijdens het
Weensche tooneel- en muziek-feest in het
Burger theater gegeven zou worden, gaat niet
door. Strauss is ontstemd over de kritiek
welke gegeven is op zijn ballet „Slagroom"
en is bovendien van meening, dat de tijd
van voorbereiding te kort is. De stad Weenen, die de opvoering van het „Intermezzo"
voor haar rekening had willen nemen, heeft
niet anders kunnen doen dan deze weigering van Strauss voor kennisgeving aannemen en daarover haar leedwezen uitspreken

laatsten tijd meer dan eens besproken. Reeds
vroeger kwamen deputaten van beide kerkgroepen bijeen onder pracsidium van docent J. J.
v. d. Schuit, om te overwegen, in hoeverre zulk
een vereeniging wenschelijk was. Toch wil het
met deze zaak niet al te best vlotten. Althans
in het jongste nummer van „De Wekker"
klaagt (doe. J. J. v. d.) S. er over, dat de
liefde voor vereeniging van een kant schijnt to
komen i.e. van de zijde der Christ. Geref. Kerk.
Vooral spreekt h\j zijn teleurstelling uit over
het advies in „De Saambinder", orgaan van
de Geref. Gemeenten, waarbij men aanraadt
do Christ. Geref. kerk rustig te laten werken
aan een mogelijke vereeniging, maar zelf een
afwachtende houding aan te nemen. Schr. zegt:
„Wanneer dit do gedragslijn is, die den Geref.
Gemeenten aangeraden wordt, door een harer
deputaten, dan schijnen de voorteokenen niet
te bedriegen, dat aan de zijde der Geref. Gemeenten nog niet veel voor de vereeniging gevoeld wordt." En even verder: „Zoolang het
in den boezem der Geref. Gemeenten nog zoo
stil is, inzake een mogelijke vereeniging, zoolang men nog zoo echt formeel de zaken afwacht, zou ik onzen Kerkeraden en meer
vergaderingen willen adviseeren: Broeders,
zegt niet te veel en besluit niet te veel; maar
laten ook de broederen aan de andere zijde van
den Jordaan eens spreken".
Christelijk Gereformeerd Weeshuis.
Op Woensdag 6 Aug. a.s. des nam. 2 uur,
zal de officieele opening plaats hebben van het
Weeshuis der Christ. Geref. Kerk in het verbouwde pand te Soestdijk, waarbij verschillende sprekers zullen optreden.
Des v.m. 11 uur zal een biduur gehouden
worden in het kerkgebouw te Soestdijk, waarbij hoopt op te treden dr. A. M. Berkhoff van

Amsterdam,.

De gevolgen

van een

preek.

De presbyteriaansehe predikant to Battle
Creek (Michigan), Van Loon, had zich in een

Vernietigd na gedaan verzet het faillissement van J. Vletter, J. M. van Gent en
R. J. G. Seijdel, allen Don Haag.
Opgeheven wegens gebrek aan baten de
NEDERLAND EN KOLONIëN.
faillissementen van C. Aanbane, Den Haag;
Oost-Borneo Maatschappij.
G. Deen, Den Haag; Th. Immers, Delft; A.
Winst 391.70!,, dividend 11 %. ,T. Markus, Den Haag en L. K. Kagie, Den
Aan het ter visio liggende verslag over I&Ü3 Haag.
ontloenen wij het volgende:
De steenkolenproductie heeft bedragen 122.191
ton (v. j. 82.120^). In totaal werden opgekocht
BUITENLAND.
27.494Jton (v. j". 25.004). Van de eigen producHet hypotheekwezen in Duitschland.
tie werd verkocht 126.162 (v. j. 78.649^) ton,
zoodat in totaal de omzet bedroeg 153.656 Jton
Hooge afsluitprovisie voor
(v. j. 103.653J). Onverkocht bloven 1250 ton
hypotheken etc.
(v .j. 5231 ton). De resultaten van het steengoed.
Het saldo van den
kolenbedrijf waren
Aan eon beschouwing in het „Berl. Tgbl.?'
kolenverkoop bedraagt na de noodige afschrij- over den tegenwoordigen toestand der Duitsche
vingen f 618.249 (r. ]. f 435.151). Voor het ver- hypotheekbanken ontleenen wij dat voor de
voer over zee werd overgegaan tot het charte- goudobligatiën en -pandbrieven der Duitsche
ren van twee stoom schepen. Aangezien de ir.et hypotheekbanken, die vóór de invoering der
deze schepen verkregen resultaten en de verdere Rentenmark als beleggingspapier sterk gezocht
afzetkansen gunstig bleken werd besloten liet waren, in de eerste helft van dit jaar veel minzeevervoer, althans gedeeltelijk, met eigen sche- der gevraagd waren. Eerst sinds einde Juni
pen te gaan bewerkstelligen. Dientengevolge valt een iets grootere belangstelling waar te
werd in den loop van het verslagjaar opgericht nemen, voornamelijk van het buitenland. Ten
de N. V. Reederij Oost-Borneo, met een kapi- gevolge van de sterke aaneensluiting van de
taal van
10.000. Nog voor het einde van het bankbedrijven van verschillende groepen hypoverslagjaar ging de mij. er toe over een schip theekbanken konden do onkosten belangrijk
to bestellen.
worden verlaagd, zoodat deze thans in het algeDe terreinen in de streek der Telenrivier wer- meen door de ontvangsten ruim worden gedekt.
den onderzocht, doch do resultaten waren aan- Opmerkelijk i-, het, dat de Gemeiusohaft Deutvankelijk niet hoopvol. Do Ned. Koloniale Petr. soher Hypothekenbanken ten gevolge van een
Mij. hoeft de Oost Borneo Mij. thans de twee bevredigénden afzet harer goudobligatiën en
concessies voor de ontginning van steenkolen goudpandbrieven, alsmede door de aflossing van
Batoe-Oetak en Soengei-Pinang overgedragen. vervallende op 15
% gevaloriseerde hypotheken
Ten gevolge van brand verminderde do maand- aanzienlijke middelen
heeft binnengekregen, en
productio met ca. 5000 ton.
tegenwoordig zelfs geld aan do banken, tegen
petroleumproduetie hoeft bedragen 1^ a 1| % per maand, met goede dekking, kan
De
271,570 ton (v. j. 213,454 ton). Aan Royalty uitleenen.
van de Kon. Ned. Mij. tot Expl. v. Petr.bronHet eigenlijke bedrijf der hypotheekbanken,
nen in Ned.-Indië werd ontvangen f 339,463 (v. het verstrekken van hypotheken, is siinds het
j. 306,817). Gedurende het verslagjaar werden begin des jaars sterk beperkt, tengevolge van
9 nieuwe boringen aangezet. De nog restecren- de nieuwe wettelijke bepalingen, volgens welke
de cumulbewijzen (f 640,878 nominaal) werden op nieuwe gebouwen slechts een tiende a een
afgelost.
vijfde van de waarde van vóór den oorlog geVoorgesteld wordt over 1923 een dividend leend mag worden. Als rente berekenen de
uit to keeren van 11 % (v. j. 17-t %) op pref. hypotheekbanken meestal 1 % boven den inteen 11 % (v. j. nihil) op gew. aandeelen.
der door hen geëmitteerde pandbrieven.
Op de balans per 31 Dec. 1923 komen o.a. de rest
hypotheekbank, die grootendeels 6
Bij
een
volgende pesten voor: Activa: Concessies, ver- pandbrieven heeft geëmitteerd, bedraagt %
de
contracten
gunningen en
/ 1,753,878 hypotheekrente derhalve _7 %. Bovendien
(’ 1,973,21). Huizen en erven Samarinda echter wordt nog een bijdrage voor admi/ 84,342 nistratie-bosten van i % berekend, en voorts
f 40,000 (f 50,500). Div. installaties 258,133).
if 100,306). Debiteuren f 263,372 (/
nog een afsluitprovisie die tegenweord'g bij
Koninklijke / 339.463 (/ 306,817). Effecten een
tienjarige eerste hypotheek 8 a 10 %, ge/ 57,343 (f 58.283). Belegde kasmiddelen middeld echter ca. 7 a 8 % bedraagt.
Indië / 104,311
f 610,000 (f —). Kas en kassier
Dat de werkelijk door de geldnemers te be72,104 (/ 140,051).
(/ 175,246), id. Europa
rente in de meeste gevallen heel wat
talen
Totaal f 3,406,104 (/ 3,267,053). Passiva:
dan het oorspronkelijke bedrag
Aand.kap. / 2.209.000 (als v. j.). Reservefonds hooger uitkomteen
blijkt
ook
uit
bericht in de „B. L. Anz.",
/ 130,498 (/ 174,394). Crediteuren / 202,816 waarin
er op gewezen wordt, dat het crediet
(/ 179.986). Pos. voor div. verplichtingen
speciaal
gemaakt wordt door de „provi/ 414,363 (/ 370.000). Winst 1923 391,764 sie", dieduur
aan een aantal, dikwijls 6 a 7, tus(/ 357,324). Blijkens de winst- ou verliesrekeschenpersonen
to betalen is onder den naam
ning bedraagt de bruto-winst / 982,338
(/ 738.514). Hiertoe dragen o.a. bij Pels rek. „Damno", „Agio", „risico-premie", etc. Het
eindelijk aan den geldnemer uitbetaalde be/ 339,444 (f 291,476). Steenkolenrek. f 618,249
(’ 435,181). In mindering hiervan komen o.a. drag "wordt hierdoor met 20 a 25 % verminalg. beheer Europa / 39,632 (’ 34,-569). Afsohr. derd, hoewel over het volle bedrag rente moet
concessies enz. f 250,000 (/ 85,119). Res. div. worden betaald.
verplichtingen 300.000 (’ 260,000). De nettoDe Duitsche kolen loveringenaan de Entente.
winst bedraagt f 391,764 (/ 357,324).
De invloed op de Belgische mark
Onderwijzers-Spaarbank van het N.O.G.
Blijkens het jaarverslag vermeerderde het
Aan de „Fr. Ztg." wordt geschreven, dat in
aantal deelhebbingen in don loop van 1923 van de kringen der Belgische kolenindustrie sinds
1459 tot 1587.
de hervatting der kolenleveringen' door
De 24 Hulpbanken zijn elk voor één deelheb- Duitschland een stijgende ongerustheid bestaat
bing geteld, hoewel zij te zamen 1118 deelheb- betreffende de ontwikkeling der kolenmarkt.
hingen tellen. Het geheele aantal deelhebbingen Speciaal do afzet van industrie-kolen, die drieis nu 2681.
kwart der Belgische kolenproductio uitmaken,
Het kapitaal bedroeg op 31 December 1923 is zeer gering. De verlaging der Duitsche
/ 3.738.910 (v. j. / 3.338.212).
heeft haar invloed o>p
kolenprijzen met 20
Het garantiefonds komt op de balans per 31 de Belgische markt% niet gemist. HoogovenDec. 1923 voor met / 124.904. De totale in- cokes zijn van fr. 153 tot fr. 146 per ton terugkomsten over 1923 bedroegen / 182.229. Hier- gegaan on de mijneigenaars rekenen op vervan ging o.a. af aan onkosten 4750. Op pand- dere prijsverlagingen, loonsverlagingen en bebrieven en effecten werd afgeschreven f 14.191. drijf sbeperking.
Aan het garantiefonds kwam aan rente / .619,
en van de winst / 5474. Bij het kapitaal wordt
De Duitsche suikerhandel.
bijgeschreven
153.459, terwijl een rente bekleinere invoer.
Grootere uitvoer
taald wordt van 4_ °/

Beurs en Nijverheid.

’

’

’

’

’

preek tegen de Kv Klux'Klan gekeerd. Hij
verdween daarna spoorloos. Elf dagen later
Q
werd hij in zeer overspannen zenuwtoestand
het
te
Weenen
het
beEsperanto-congres
Tijdens
teruggevonden. Op zijn rug had men
BOEDAPEST, 19 Juli. (H. N.) De miN. V. Algemeene Norit Mij.
Dividend 5 %
bister van handel heeft tegen de volgende in de eerste weken van Augustus zal Rai- ruchte teeken „K.K.K." gebrand.
In
de jaarlijksche algemeene vergadering
"week een conferentie bijeengeroepen om te mund's ~Der Verschwend er" in het Burvan aandeelhouders werden
de balans en
beraadslagen over het vraagstuk der werk- ger-theater in het Esperanto opgevoerd worwinst- en verliesrekening goedgekeurd en werd
den. Een vier-en-twintigtal beroepstooneelJoosheid,
he dividend, zoowel voor de prioriteitsspelers zullen aan de opvoering medewerken.
aandeelen als voor de gewone aandeelen, vastgesteld op 5 % (als v. j.).
Trekking van Maandag 21 Juli.
Do aan de beurt van aftreding zijnde comLijst.
le
Klasse.
de heeren C. M. Dhont en dr. W.
missarissen,
le
De dynamietaanslag te Lemberg.
F. Proost, werden herkozen.
No. 5048 / 20.000.
De daders terechtgesteld
Amsterdam.
Nos. 12119 12708 elk / 1000.
Binnenlandsche leeningen.
BERLIJN, 19 Juli. (Radiogr.) De beide
Do gemeenteraad van Almelo machtigde B.
Nos. 11342 13021 elk 400.
Heden.
'daders van den mislukten dynamietaanslag
Nos. 1629 4306 7096 9040 9248 11139 11731 en W. bij zijn besluit van 20 December 1923,
Volksvlijt:
8 u. Revue: Verdien
Paleis
voor
het
ter
Lemberg,
zijn
gewijzigd bij zijne besluiten van 9 en 30 Jan.
op
munitiedepot te
14259
17287 elk / 100.
Prijzen
van
20.
1924 tot het aangaan van tijdelijke geldleedood veroordeeld en nog denzelfden dag je wat?
Holl. Schouwburg: 8 u. Kaïn.
319 ningen, met dien verstande dat het bedrag
213
305
17
139
200
233
doodgeschoten.
pyama.
Centraal Theater: 8$ u. In
448
499 569 der opgenomen en nog niet afgeloste sommen
344 355 390 444
Grand-Thêatre: S. u. 'n Nieuw stuk.
752
1.500.000 ndet zal over660
719
751
762 78S het bedrag van
631
liegen
die
niet
man,
Zuid-Slavië.
Frascati: 8j u. Een
9SI
1079 schrijden.
857
888
793
807
856
kan t!
,
B. en W. geven thans den Raad in overwe1138 1175 1201 1260 1330 1360 1434
De nieuwe kabinetsformator.
Theater Nöggerath: 8} u. Suzanna in 't bad.
1645 1678 1742 1844 1871 1879 1899 ging dit bedrag te verhoogen tot 2 millioen
1922 2096 211. 2118 2314 2318 2329 daar nog niet overgegaan is tot het sluiten
BELGRADO, 20 Juli. (V. D.) Jovano's-Cravanhage.
2390 2519 2525 2757 2774 2948 2951 der vaste geldleening van f 2.150.000. waartoe
■vitsj is met de vorming van een nieuw miDinsdag
22
Juli.
3066 3091 3092 3166 3209 3217 3239 de Raad in Oct. en Dec. j.l. besloot.
nisterie belast..
Kurhaus (Schev.): 8_ u. Populair concert.
326-5 3373 3399 3463 3528 3548 3685
Mijnbouw-Exploratie op Timor.
Gezelu.
Scheveningen:
Kurhaus Bar
3719 3755 3759 3764 3771 4008 4019
8J
BATAVIA,
21 Juli. (Aneta, spec.)
Rusland.
4393
schap Pisuisse.
4060 4094 4283 4309 4311 4355
Timor
zal
binnenkort
worden opengesteld voor
4596
4679
Kribbebijter,
4592
4595
Vcrka.de;
Theater
4540 4555 4376
8J u. De
mijnbouw-exploraties.
particuliere
Verandering van de namen der dagen.
City Theater: 8$ u. Anton... remmen!
4740 4856 4874 5020 5038 5057 5069
Circus Busch: 8 u. Voorstelling.
Goudexploitatie in het Djampanggebergte.
5097 5098 5101 5110 5121 5180 5210
BERLIJN, 19 Juli. (radiogr.) Volgens
5395 5315 5646 5093
Orgelbespeling.
Kerk:
8
u.
5304
Gr.
52127
5237
BANDOENG,
20 Juli. (Aneta.) Het
Moskou
een bericht uit
w.llen de bolsjewie5766 5784 5888 592-5 59-39 6019 ~A. I. D. de Preangerbode" meldt, dat het
5726
in
Zondag
den
en
Lenindag
verdoopen
ken
Rotterdam.
6073 6099 6143 6251 6266 6270 6289 Mijnwezen vóór éen Augustus een voorstel zal
ook de overige namen van de dagen der week
6335 6344 6884 6460 6517 6526 6093 indienen om de goudexploitatie in het DjamDinsdag 22 Juli.
door communistische vervangen.
6730 6793 6809 6834 6876 6961
(Preanger Regentschappen) te
Casino: 8 u. Schoft.
/644 panggobergt-e
gunnen aan particulieren.
7030 7220 7344 7401 7537 ioi 2 7827
Diergaarde: 8 u. Concert kapel Ned. Gist7684 7705 7721 7744 7752 7821 8299
Italië.
en Spiritusfabriek.
Het hcogovenbedrijf in Ned.-Indië.
7939 8006 8008 8105 8192 8206
Oostertheater: 8 u. Hittepetit.
9084
Bijkc steenkolenlagen gevonden.
8849
„Impero”.
Het verbod van het blad
8318 8329 8382 8411 8748
9362
BATAVIA,
9358
19 Juli. (A ne t a.) Rijke steen9191
Utrecht.
9129
9189
9095 9100
"ROME, 20 Juli. (N.T.A., draadloos.)
9689 9803 9807 9841 kolenlagen zijn aangetroffen in het Tanah9411
9618
9368
Dinsdag 22 Juli.
bij de plaats van het hoogovenGemeld wordt, dat de toepassing van het
9886 10129 10175 10179 10203 10214 10224 boemboesohe
Revue
Naar
bedrijf.
„Draadloos",
Tivoli:
8
u.
men meent, zullen zij vercokesnieuwe persdecreet op het fascistische orgaan
10226 10351 10460 10533 10576 10643 10666 baar zijn.
10923
10950
10927
op
~Imp«ro" de verwachting heeft gewekt
10728 10794 10864 10894
11078 11097 11183 11251 11309 11335 11402
fneer onpartijdigheid, bij de uitvoerende
De Javasche Bank en de Regeering.
11528 11550 11609 11616 11638 11691 11693
macht.
Schikking aanvaard,
11746 11748 11870 11979 12039 12048 12195
21
Juli.
(Aneta,
spoc.) De
BATAVIA,
Examen Hoofdakte.
I<>3lo 12313 12364 12401 12473 12514 12542 buitengewone vergadering van aandeelhouders
Zwolle, 18 Juli. Geëxamineerd 7, afgewe1 .546 19610 12645 12661 12682 12685 12695 van de Javasche Bank heeft met algemeene
Hommels, 12710 12775 12784 12831 12901 12985 13008 stemmen het voorstel van de directie
A.
Th.
de
geslaagd
zen
heeren:
5,
tot het
De Ver. Staten weigeren Honduras te
Berghuizen; A. Miedema, Hoogeveen.
13009 13041 13061 1X93 13115 13171 13176 aangaan van een schiikking met den landvoogd
erkennen.
8
vrcuwel.
Breda, 19 Juli. Geëxamineerd
13190 13202 13247 13255 13284 13322 13325 ten aanzien van het geschil met de bank aanR. J. Wever, A. 13355 13358 13399 13662 13665 13778 13853 vaard.
M.
eand.
de
dames
Geslaagd
WASHINGTON, 20 Juli. (N. T. A., M. Moolhuvzen, Roosendaal; M. G. Geerden,
13896 13969 13998 14015 14051 14086 14131
draadl.) Generaal Tostandos, die na de jong- Dongen;
Faillissementen.
H. C. Neilen, Schaesberg. 4 cand. 14160 14290 14302 14310 14321 14327 14330
M.
Opgegeven
■te revolutie in Honduras president is ge- afgewezen.
14521
door Van der Graaf & 00.
14519
14423
14442
14466
14397 14411
(afd. Handelsinformatiën.)
worden, heeft van de regeering der V. S.
14523 14528 14594 14596 14649 14661 14738
Failliet verklaard:
Eindex. H.B.S.
Itennis gekregen, dat zij geen regeering zal
14781 14785 14831 14836 14841 14854 15083
18 Juli. A. Ait e r, koopman St. JacobAlkmaar, 19 Juli. Geslaagd: J. .bakker,
15369 15371
erkennen, aan welker hoofd een leider van
15240
15290
15093
15160
15210
Breebaart, mej. Gr.
113, Den Haag. R.-c. jhr. mr. H. O.
S.
straat
Boer,
C.
de
15735
A
C.
15632
15670
Beek,
de revolutie etaat.
15423 15512 15343 15618
Dvt Cd., mej. C J. Hekket, N. J. van Herwer16219 Fcith. Cur. mr. L. R. Otten.
16142
16157
16163
15882
15391
16065
Nalatenschap F. W. van der
den, C. de Jong, R. Kooy, mej. A. Kuypers,
Vereenigde Staten.
16224 16169 16323 16336 16478 16511 16516
W. J. Lutjéharas, mej. R. F. B. Reurink, mei. 16524 16611 16652 16704 16719 16779 16804 Ark, Loosduinscheweg 251, Den Haag. R.-c.
De presidentscandidatuur-La Folette.
M M. J. du Saar, Th. A. J. de Wit, H Zand16829 16881 16890 16921 16972 17065 17083 mr. G. Scholten, cur. mr. H. A. Laman de
bergen, R. van Berg, J. Blaauw, E. E. van
17125 17191 17197 17222 17271 17357 Vries.
Senator Wheeler candidaat voor Dijk A. C. Dros, J. Èlema, mej. E. Geertzema, 17091
—W. B. Romij n, koopman, Laan van
17373
17442 17484 17489 17560 17592 17623
het vice-presidentschap.
C G Hartland, J. de Janer, P. J. Maartense, 17681 17704 17735 17764 17818 17844 17866 Meerdervoort 650, Den Haag. R.-c. mr. F. J.
Hyink,
E' Pilkes, M. T. Roep, mej. AV. J. H. Smidts,
WASHINGTON, 21 Juli. (N. T. A., mej. F. G. Th. du Saar, D. S. Slop, O. van der 17879 17883 18024 18038 18094 18107 18118 A.—N. V. cur. mr. iS. Lievendag.
18475
18517
firma "W e 11 Film Co. pa.
18224
18227
18213 18220
draadl.) Senator Burton K. AVheeler (demo- Torren, J. Verkroost, J. Zwaanswijk. 3 afgo- 18191
18870 18371 18920 ny, Stationsweg 7, Den Haag. R.-c. mr. jhr.
18869
18837
18736
18336
, „.
craat) heeft zich bereid verklaard, op te tre- wezen.
18945 19004 19079 19113 19254 19294 19310 H. O. Feith, cur. mr. A. F. Visser.
AV. 1
Geslaagd:
Juli.
WINTERSWIJK,
19
candidaat
vor
vïcehet
den als progressief
R. Wais v i sx, koopvrouw, RegentesseBeckmg,
19338 19415 19423 19452 19308 19512 19539
Beekhof, A. M. G. Apenhorst, H.
G.
Vereenigde
Hij
der
Staten.
118, Den Haag. R.-c. mr. G. Scholten,
19569
19579
19637
19600
laan
19559 19564
presidentschap
H. te Biesebeek, J. H. Bekker, G. J. 19544 19743 19779 19808 198-58 19870 19876 cur. mr. J. F. E. Belinfante.
verklaarde, dat hij de democratische can- F.
19691
Boersbroek, G. H. Berenschot, D. J- Bouw—D. v. Geel e n, kleermaker, v. Speyk19888 19943 19987 20084 20104 20112 20145
didatuur niet kon steunen, daar hij geen meester, G. J. Eeltink, H. Grysen, J. J. Brou238, Den Haag. R.-c. mr. F. J. A.
straat
20336
20462
20179
20302
20318
20328
~Wallstreeit-democraat" was.
wer, Th. Heimans, J. AV. C. Dommerholt, A. 20154 20572 20640 30701 20834 20964 21121
Hyink.
cur. mr. J. J. Mij*.
G. B. Grooters, L. Kranenburg, H. 20555
Herehel,
op
een
kind.
G.
H. Wey schede, koopman, Jan
een
moord
21153
21192
21195
21332
Weer
Heijmans, H. J. Manschot, H. J. f.e Jong, M. 21125 21126 21146 21417
21431 21438 21348 Hendrikstraat 19, Den Haag. R.-c. jhr. mr.
AV. do 21325 21360 21361
In de ATer. Staten heeft wederom een moord Mi<ro\elsen, A. C. Kok, J. B. Peters, J. AT. 215.58 21620 21653 21656 21663 21745 21775 H. O. Feith, cur. mr. P. du Ry van Beest
op een kind plaats gehad, thans in de buurt Kruijf, H. J. Slotboom, J. W. Maas,
J. A. G. te Strake, 21790 21801 21814 21826 21831 21917 21920 Holle.
van Port Richmond. Het slachtoffer, Francis Toebes, J. B. A. Peters, Wolsheimer,
19 Juli. N.V. Zeep- en Zeeppoederfabrick
mej. J. 22080 22037 22109 22149 22198 22205 22221
AVisselink,
H. B.
Mo. Donnel, d- -it a<t jaar oud was, werd ge- M A.
VA Keizer & Co.. Harderwijk. R.-c.
M.
R.
W.
22285
22313
22399
22580
22605
v/h.
22261
22386
borgd gonr«r idon. Bfcr dan driehonderd detec- G. Schepers, mej. S. Welman, mej.
22620 22641 22704 22735 22732 22774 22310 mr. At. de Muinck, cur. mr. J. W. Holleman,
tive ■*" en arbeiders zi„ op zoek naar den moor- Wissink. Zes candidaten werden afgewezen.
Zwolle.
22850 22862 52938
G,Msb.")
enaar.
De werkloosheid.

Een

tooneelvoorsteliing

in

’

Esperanto.

Staatsloterij»

Polen.

—

Schouwburgen enz.

’

’

’

School en Opvoeding.

Midden-Amerika.

—

~

—
—

_

—

.

’

De uitvoer van suiker uit Duitschland heeft
in den tijd van 1 September 1923 tot 31 Mei
1921 rond 2.22 millioen Ctr. bedragen, tegen
slechts 0.24 millioen Ctr. in de overeenkomstige negen maanden van het voorafgegane
jaar. De invoer bedroeg in dezelfde periode
6.09 millioen Ctr. tegen 1.06 millioen Ctr. v.j.
De verliezen der Ruhrindustrie.
Ten gevolge 'der Micum-overecnkomstcn.
Einde Februari was een raming gepubliceerd
door den Bergbauverein in het Ruhrgebied
betreffende de lasten, dio de Micum-overecnkom sten etc. op de Ruhrkolenindustrie legden,
en di© -uitkwamen op een verlies van M. 8.30
per ten voor verkoop beschikbare kolen, of
M. 5.27 per ton geproduceerde kolen. Op grond
van een berekening per Juni bedroeg het verlies toen M. 8.25 per ton geproduceerde kolen.
D-e Micum-bclasting bedraagt thans M. 10.25
per ton of 35 %. "Wat de financieele hulp betreft van M. 24 millioen, die het Rijk van Juli
af aan do Ruhrkolenindustrio heeft beloofd,
dit bedrag maakt slechts ongeveer de helft van
de waarde der verplichte leveringen uit. De
schulden der fabrieken nemen dan ook van
maand tot maand toe. Bekend wordt, dat gedurende den loop der Micum-overeenkomsten
omstreeks een vierde deel van het vermogen
d»r mimen is ingeteerd.

(Ingezonden Mededeeling.)

Van onzen invloed als het bekendste handelsinformatiebureau wordt door den handel en de
Banken steeds meer gebruik gemaakt voor het
INCASSEüREN en regelen van ACHTERSTAL*
LIGE en BETWISTE VORDERINGEN.

Van der Graaf & Co., Ir

De rentetarieven der Duitsche banken.
Geen verdere verlaging f
In tegenstelling met vroegere berichten van
Duitsche bladen, waarvan wij melding maakten,
verneemt de ~Fr. Ztg.", dat de Berliner Stempelvereinigung nog geen beslissing heeft genomen ten aanzien der rente («p deposito's voor
veertien dagen tot 'n maand. Ook is de quaestie
betreffende een verlaging der debetrente nog
niet beslist. Misschien zal men nog eenige
maanden met een beslissing wachten, in de
hoop, dat de economische toestand in dien tusschentijd opgehelderd zal zijn.
Van den Bergh Ltd.
Onveranderd dividend.

LONDEN, 21 Juü. (Eig. b e r.) Het jaarverslag van Van den Bergh Ltd. over 1923, dat
heden gepubliceerd werd, toont bevredigende
resultaten aan. De netto winst bedraagt'
358.756 (v. j.. £ 346.842), makende, met het
saldo v. j. £ 467.083 (v. j. £ 453.806). Voor
dividendbetaling wordt £ 219.979 aangewend,
inclusief het reeds betaalde interim-dividend op
de gewone aandeelen van 1 sh. Thans wordt
een slotdividend op de gewone aandeelen gedeclameerd van 1 sh. 6, makende in totaal
2 sh. 6 (onveranderd).
Op nieuwe rekening wordt overgebracht
£ 114.624 (v. j. £ 108.327).

_

De

Nationale Bank.
Verhooging Half jaars-dividend.

Belgische

De Nationale Bank van België stelt voor
het dividend voor het eerste halfjaar van 1924
te bepalen op Fr. 115, tegen Fr. 105 in het
eerste halfjaar en Fr. 100 in het tweede halfjaar van 1923.
Fransch-Belgischkapitaal voor Joego-Slavië.
Voor bouw van spoorwegen etc.

Vertegenwoordigers van een Fransch—
Belgische financiëëele groep zullen zich, naar
de „Ber. a. d. N. St. melden, naar Joegoslavië begeven, om met de regeering te onderhandelen over een groote leening, welker opbrengst zou dienen voor den bouw van een
groote hoogoven bij Kraljovo en om den
aanleg van den spoorweg Belgrado—Adria.
De Fransche Bankstaat.
De oorzaak der verbetering.
Kaar de Fransehe bladen melden, is de verbetering in den jongsten weekstaat der Bank
van Frankrijk, vermindering van den wisselvoorraad met 149 millioen, teruggang der beleeningen met .3 millioen, vermindering der voorschotten aan den Staat met 100 millioen en van
den biljettenomloop met 69 millioen
toe te
schrijven aan het goede binnenkomen der belastingen en aan den tegenwoordigen geringen
omvang van zaken in industrie en handel.

—

De graaninvoer in

Frankrijk.

De invoerrechten opnieuw ingesteld.
Kaar uit Parijs gemeld wordt, heeft de
Fransehe regeering besloten, van 1 Augustus
af do destijds opgeschorte invoerrechten op
graan van Fr. 14 opnieuw in te stellen. Ook
zal de graanbeurs binnenkort heropend worden.
De nieuwe Turksche Staatsbank.
Kapitaal T. £ 1 millioen
De Turkia leh -Bankassi, d3 nieuwe Turksche
Staatsbank zal, volgens de „Ag. Ec. et Fin.",
een kapitaal hebben van Turksch £ 1 millioen.
dat tot 3 millioen kan worden verhoogd. Doel
der bank is, behalve het uitoefenen van het
eigenlijke bankbedrijf, de oprichting van mijnbouw-, industrieele en landbouwondernemingen. Filialen zullen voorloopig
in Smyrna,
Constantinopel, Adana en Samsum, en later in
nog tien plaatsen worden opgericht. Van de
netto-winst moet in de eerste plaats 5 % in de
reserve worden gestort.
Gemeld wordt nog, dat het om een concurreerende instelling van de Dette Publique gaat.
De Bank zal als depot voor regeeringsgelden
dienen.
Uit de Ver. Staten.
De beleggingen in het buitenland.

De beleggingen der Vereenigde Staten in de

Latijnsoh-Amerikaansehe landen bedragen volgens een officieele raming in totaal $ 3759
millioen. De eerste plaats neemt Cuba in, met
een bedrag van $ 1360 millioen, dan volgt
Mexico, waar do Amerikanen $ 1.022 millioen
belegd hebben.
Spoor-, mijn- en andere ontvangsten.
Mexican Eagle. Week, geëindiigd
12 Juli 121.000 (v. w. 147.000) vaen. Tengevolge van de staking in de raffinaderij in
Tampico werden ca. .45.000 vaen, die anders
per dag geproduceerd hadden kunnen worden,
in den grond gelaten.

Ingezonden Mededeeling.
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Pilletje en Paaltje
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Trefferland
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I
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Ras naakt de tgd dat Propje trouwt,
en nu haar eigen nestje bouwt.
Heer Paaltje zendt den ganschen tp,
zgn Trefi'erschoten wgd en zgd!
voor koks en kelners nog het meest,
en dan.... om auto's voor het feest!

Heer Pron_je, met zgn smoking aan
ziet plotseling
geheel ontdaan!
dat in zgn jasje, groez'lig wit,
°P heel den rug een verfrlek zit!
Hg krabt en borsielt 't lakensch goed,
maar 't wordt steeds erger, vrkt hg doet!

Daar komen reeds de wagens aan,
wat zal dat strakjes deftig staan
als elke auto is gevuld,

Dèn schiet de Treffer hem door 't brein!
Die moet hier weer de redder zgn!
En eer een nur is voortgesneld,
wordt hem 't costuum ter hand gesteld!
-'t Is sterk!" zei Pronkje. „Wat een snit!
't Is of het aangegoten zit!"

met dames, fgn in kant gehuld,
en heeren tredend van 't bordes,
in rauk-gesneden evenlng-dress!

—

MAK.

"

Treffers zijn kleine annonces In het Algemeen Handelsblad è / 2.—
De ecrslvoigonde TreHerrubrlek verschijnt

morgenavond.
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PittardiaaO.
Sjerabaja 1922.

Amsterdamsche Beurs

DENEMARKEN.

STAATSLEENINCEN.
pCt. V.K.L.K.H.K.SIotk.
NEDERLAND.
Nederlaad van / 100 1922 6 101*104*
101
Nederland van 500 1922 6 101
Nederland van ’lOO3 1922 6 99-,V99*
Nederland van ’2500 1922 6 99Vr 93%
Nederland a. 500 1923 A. 6 99tt 99%
Nederland a ’lOOO 1923 A. 6 995. 99%
Nederland a 500 19238 6 90& 991*4Nederland a ’lOOO 19238 6 99 fr 99 ,V
ObHg. N.W.S. 100 1918 5 9!t_ 94ft
92,* 92%

’

’
’’
’’
’’
’
’ .
.. .

«to dito van f 500 1918 5
«to dito van ’lOOO 1918 5
mto dito van
100 1919 5
«ito dito van 500 1919 5

dito
«ito
dito
dito

dito van ’lOOO
dito van ICO
dito van
500
dito van 1000
«ito dito van
100
dito dito van
500
dito dito van ’lOOO
dito dito van / 100
dit° dito van 500
dito dito van .1000
Oblig. N. W. Schuld
Oblig. N. "W. Schuld
Cert. N. W. Schuld
Cert. N. \V. Schuld

89

"

'

1919 5
■—■
1916 4}
A\
1916
1916 A\
1917 A\
1917 4J
84
1917 4J
4
84-fir
1916
\f —' "
1916 4 82 81* —■
1916 4 BL% 81tt "■ "
1911 3i 74*' 74*
.3 65$- bo«3 65* b-'fr
.2t 89A 83
3 6>% ojt «-

____

-

...

Grootboek Oblig.
OOST-INDIE.
gel. Indie 1921 i 100 7
Nel. India 1921 a 500 7
India 1921 f 1000 7
£>l.
Ned. India 1921 a 100 6J
Ned. IndiiJ 1921 a f 000 6J
Ned. India 1921 a f 1000 6}
Ned. Indiß 1919 a
100 6
Ned. Indië 1919 4 500 6
1000 6
1919 a
Jied. $Indiß
Indie
500 1947 Era. 1922 6
India 1000 1947 Em. 1922 6
Jnd ë$ 1000 1962 . 1922.66
Indië'23 Holl. a£ 100
Ned. Indië 1921 a .1000 51
Ned. Indië 1915
100 5
Ned. Indië 1915 a 500 5
Ned. Indië 1915 è, 1000 5
Ned. Indië 1916 f 100 5
Ned. Indië 1916 a 500 5
Ned. Indië 1916 a f 1000 5
Ned. India 1917 a 100 5
Ned. Indië 1917 a 500 5
Ned. Indië 1917 a 1000 o
Ned.-Indiël923A a 500 o5
Ned.-Indielfl'23A ft 1000
Ned.-India 19238 £ 100 5
BULGARIJE.

_ ’’
’
’’’
..
_
_ ’’’
’
’’’

_

95tV 95iV ■
93% 9.% V-—
93% 93*
88% 83%
89#
8812 89{fr
—-■90
85-fr 85*
&>a B.itV ■—'
81%
34

89-fr

102%102J-

103 102«

—

— ____

—-—— —
—

_*h_*__ ~~_\
!&}__ ~~

1^«1W« —

100* 00*
10l 101%
99 93%
99 __\_\\

__V_M,_Z,
]ol].,m^lmA100_jl00%100-nr

-—

93% 98k
VM 94% 90%
94* 94
93% 94
93%
90% 90%
90* 91
90% 9L

-—

—____—

\\

-—-—

90% 90%

90* 91
90* 91
89% 89%
89* 89%
87% «1%

. . .
’’

. . ft*
„

Tftbaksleen.Crtv.sp.tObl. 24% 23
Goud Obl. 190741 23*
Eelastin*vr.
Oblig. tri 500-25001909 4J pCt 14 13*

.

DUITSCHLAND.

| :sleeaiag Jan.-Juli . 38
Aprtl-Oct.
ïfluleen-:tiK
2OMOOO 3|
gi uiaen Cons. Km.2000-5000
3J

~,

1%

..,

_*
1% }<*
1%
1% lw

Jw

fruis. CoK*. Km.
Hongarije.
„ .n
m ,
Goualeeniag 1831-1893 S 4 9 W
, ,-,, 17 i/
ITALIË.
Sew. v. inschr. 1862-1881 3* 17% 17%
NOORWEGEN.
53^
3 o 3 53%
Obligatiën 1883
,
..
PORTUGAL.
3
500 3 w
gortugal 3e serie fr.
w
lo
3
2500.
Portugal 3e serie fr.
Portugal Rintel. Certific / 2.-0 4U
RUSLAND.
3
nv
6
2*
Cert. v.lnschr.inßank-Ass.
_*
1820- 5

.

._
.

....

.

~

-

—
—

4* 44
3* 3H

o* 6
5% 44

ftf

3* -tt
dfr 34

._
\Varsch.-Ween.Prioro.l-204

**.**___*

Kursk Chark. Azow G.R.120 .4
Pothschild 1889 cons.
fcothschild 1839 cons. blto

4% 4*
<% b»
2 a 1%
2
1%

4
Prior O. Je ser.
4
ser.
O.lOe
\Varsch.-W. Prior
4

HothschildlB9l3eserie62o4
Orel-Vitebsk 125

_

"_

■.

Ooudleeaiag 1889
""
Goudleeaiag 1891 620 " " 8
TSJ ECHO-S IXOWAKIJE. 8
Tjsecho Slowakye 1922 ObL
4
Geuniiieeerdööunuldtr.uOO
2500 4

Oeuaiüceerde Sch. fr.

Bagdad

&2dad

1904 4
1910 4

Sp.w. le serie
So.w. 2« serie

AZIË. (JAPAN.)

..

,
91% 91A
wj»

'■"

——

.

....
.
....
.

1905

5

5

Sao Paulo 1921
Obl. H
5
Bao t J_ulö 1001 £ 20-100

JOO

. .

Afgestempelde ObligaHën o

5

61

Ambaloetoe Kubber My. A

.

"

.

.

.
.

.

taVt
Eerste Ned Scheepsv pdb. A\
Holl. Schee-Sverb.Mii. pdb. o <_M
Holl. Scheepsverb.Mli pdb. 4| Atói AbH
Rotterd. Scheepshypbk. Pd. 7 9d 99*

,.

.

.-

...
Saoefforfaatfabr.
_

Ac.

md El. Mii.

A.

Bm__&. '-d-Patent

..

"

C-v.A.

'
u°{?"'\tach. &Zuurstr.fa. 0.7
. .A.7
Hol. Stoom-Meelfabr. Obl.
HoU S ooS-Meeliabr.
5° F'br. Kattenb. pr.wd.A.
'

JurC

■
K.SSte"
80*

sj*

92

81% 80%

90!. 87

102-.10.K
4_3i

42

79

79

—"

76Y, 76X
99? i993.

10lJél01«
59 59*

5L

51

102 101h
38 42^43%
78% &3H

.

.

—

—— Lovm'*"

..
.

.

..

"

"

—

—__

."

__ ,

— -

101%
129% 1
179* 170%

AMERIKA.
Ateb.
-—■
JM
—- Atch. &S.FéCt

101 100
121 121*f

-

—-■

50

——

3

9% 10
8% 9
4*
3% 3%
Itt 1
4

■31& 2-,
1*
4

3%

V

1%

3-;V

v. G.A 110,2,110*
Top.
O. v. p. A. 100*100*
Top. &S.
Atcb. Top Alg. Hyp. Obl. 4 96% yti-jV
ref. Hyp. Obl. 4 93% 94
Centr. Pao leWest
Cv.gw.A.
Chic. Great
6* 6*
DeaV.&RioGr. le Hyp. O. 4 80 79%
Erie Spoorweg Gewon. A 32% 32%
Erie Spw. Gen. Lien Obl. 4. 6t 64
82* 81
Gr TrunkW.leHyp.Gd.O.4
Kans. C. Sth. Kw. 00. GA. 22% 24
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BEURSRJBMEK
/oor het plaatsen van Advertentiën In deze
rubriek wende men zioh uitsluitend tot het
3entr. Adv-Bur MAK. R. NUNES, N Z. Voor-
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— - —
STUYT $DE WILDE
jurgwal 230—232, Amsterdam.
Telefoon
49363
42562
37481

OBLIG.: SPOOR- $ TRAMWEGLEENINGEN
Aand. Bank' Associatie, Javasche Bank.

KaS'Vereeniging, Ned. Bank.
Aand. 6 Oblig. Ned. Ind. Gas My., Oblig.
diverse Scheepv. Myen Ó Oblig. H. V. A.

Rotterdam-officieel.
21 Juli 18 Juli.
Berlijn (per billioen M.) 0.62 J 0.63 I 30—80 et.; kalveren lc goal. 155—190 et., 2e
Londen
11.49 J 11.52| jual. 145—125 et., 3e qual. 105—95 et., schaParijs
13.54 13.41| pen le qual. 85—95 et., 2e qual. 75—65 et.,
Brussel
3e qual. 55 et., lammeren 105—115 et., varkens
12.03 11.98
New Vork
2.61 J 2.63? le qual. 59)—60 et., 2e qual. 57—55 et., 3e
qual. 53—50 et., zouters 55^-59 et., alles
Zwitserland
47.91) 48.021^
per kg.
42.25" 42.a5
Kopenhagen
De handel in vet vee, vette kalveren, schaStockholm
69.90 70.17)
pen en lammeren was over het algemeen rede-,
Christiania
35.20 35.40
lijk. Ook in varkens was de omzet redelyk,
Weenen (per 10.000 Kr.) 0.371 0.37.
prima soorten iets boven noteering.
Madrid
34.85 35.05'
Aaidappclen.
Wcstlandsche Zand
Milaan
11.32) 11.33
B—lo c, idem klei 6—B c, idem poters 5 6c,
Duke of Yorck 7—B c, blauwpitten 10—12 f.
Dagelijksch Beursbericht.
5—5.50,
Gcklersche' Schoolmeesters
AMSTERDAM, 21 Juli. (2.45 u.) per kg;blanwpitten
idem
f 0—6.80, Eigenheimer»
Tengevolge van de algemeen gunstiger opper hl.
vattingen ten aanzien van de Londensche 4.20—5
Eieren. Zeeuwsche en Ovcrmaassch»
Conferentie, heeft onze markt beden een / 6.50—8.
tamelijk vast aanzien gehad. Wel sprak de Vlas. Aangevoerd 43C0 kg blauw 1.75—
/
betere tendenz zich niet overal uit in be1.90, 75C0 kg Holl. geel
1.70—2.—, 4COO
langrijke koersstijgingen en liet in vele ge- kg Groningsch / 1.70—1.85, 2000 kg wit
vallen de 'handel ook nog zeer veel te wen- Zeeuwsch 1.30^-1.50.
sdhen, dodh aanbod viel er nergens waar te Fijne zaden. Mosterdzaad bruin 65—
nemen, waartegenover d. contramine bijna / 70, idem geel 30—32, blauw maanzaad
overal geneigdheid tot dekken aan den dag 30—32, karwijzaad 23—40, koolzaad / 21—
21), kanariezaad / 26—27.
legde.
Het meest opvallend was de paste houding Kortte. (Santo, op termijn).
21 Juli 21 Juli 18 Juli 18 Juli
waarin op de Suikermarkt aandeelen H.V.A. Rotterdam.
2.30
10 15
2.30 10.15
lang
verhandeld werden. Dat de
verwachte Juli
49
49
49
49
50
50
bonus-emissie ten slotte toch gekomen is. Sept.
50
49%
48%
48%
48%
48-4
was voor vele, gewoonlijk goed geïnformeer- '<cc
Maart.
4H%
48%
48
%
481«
den, een verrassing, waarop men, alle ge- Mei
47,%
47%
47%
47%
ruchten ten spijt, niet gerekend had. Reeds
kalm prijsh. prü-sh. pru'sh.
zóó dikwijls zijn er onjuist gebleken verhalen Stemmin«
gelanceerd, dat de directie thans gelegenheid APELDOORN, 21
Juli. Eieren. Aanvoer
had hare voornemens goed te verbergen, al
Prijzen / 6.50—7.50, gemiddeld
st.
!
was er dan ook in de allerbest geïnformeerde / 6.75. Handel traag.
kringen genoeg bekend geworden om een
koersstijging onvermijdelijk te doen zijn.
Rubberberiohten.
Later brokkelde de noteering scherp af, LONDEN, 24 Juli. 'Rubber. (Me
vooral toen -de in 't nauw gedreven baisse door Herm. J van Koolbergen.) (11 u. 30.)
zich gedekt had. Koninklijke Olie was on- Crépe en Sheets loco lij d., Oct./Dec. 1/os,
regelmatig gestemd. Na vaste opening brok- Jan./Maart l/Of. Stemming vast.
kelde de koers iets af om daarna weder te LIVERPOOL, 21 Juli. (R. O.) Katoen,
r .dresseeren, terwijl midden beurs de han- (le tel.) Amerik. op termijn fully middl. Juli
del zeer levendig was.
16.69, Oct. 14.82. Stemming gemakkelijker.
Op de Tabaksmarkt werden Senembah's Loco verloopen 3000 bn. Invoer nihil bn. Loco.
gevraagd, terwijl daarentegen voor Dcli Ba- stemming traag.
tavia iets meer aanbod viel op te merken.
Rubbers en Scheepvaartfondsen waren
NAGEKOMEN SCHEPEN.
kalm, de eerstgenoemden daarbij, vast ge-
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101

195 193
2C3 203%
113 113*

Sp. 1901

Mosk.-Kasau

■

107 107*
18C%180*

. ...
.
. . ..
.

J

-

Obl. 4
Mosk.-Windißyb.lB97 Obl. 4
Prem.Soc.Chem.defer. Obl. 4t
Rjasan Uralsk Cert v. A. 4J
—. Russische Sp.Mij. 1914 Obl. 4J
Wladikaw. 1885GKI2S Obl. 4
Wladikaw.lBBsÜ.R.62s obl. 4

80
81
108 110 112
153 153%

.
.. . . .

.

.

.

RUSLAND.

80
80

..

Kan

Zu3.St.k.&lvistf.. 0.7
LuJT&
A.
Nel-Ind. Gas M'J-

Fr.-Ooït. Sp.w. 1855 Obl. 3
PORT L GAL.
Trans.Afr.Sp. My. 1886 Obl. 5
Trans. Afr. Sp. My. C. v. Obl.

"

94

17% 17%
43% 43%
23 26*
20 19%

.

OOSTENRIJK.

.

.. .

geynes

92(i

£ 20-100 Oblig 4j 101 100%
Underground lncome Bonds 93 92*

l'ndergr. El.

"-

.

’

Ned. Zoutindustrie A. 104%104><
A. 91 90
Korenschoof Br. & Meelf.
(j.
'20% 22%
T P .rdam GUsf^riek 1.9 A.
eepfebnekea p. 7 99$ 99fj
Levers Zeep**?3? 1?-? ~° °- 7 96% 96%

ENGELAND.

18* 18%
83* 83*
64* 61%

.

102_i1023-j

29%

91

.

.

139*140 141
110* 140%
96* 96*

>

—

..

95

.

93 91
WW
28

91

Amsterdam nlet-officieel.
zicht 2.61J—2.62|.
Vork cable 2.61|—2.62f
Dollar bankpapier 2.60 J—2.62.
bankp. 62—63.
Kronen bankp. (10.000) 3SJ—4IJ.
francs 12.20—12.25.
Finsche Mark 6.55—6.65.
Eng. bankpapier 11.49—11.53.
Fr. bankpapier 13.624—13.82J.
Praag 7.75—7.82J. "
Madrid 34.70—34.90.
Italië 11.32i—H.42J.
Boedapest {—J.
Japan (Yen) 1.10—1.15.
Buenos Ayres 85—86.
Indië cable 97 97JJ.
Indië zicht 96|—97J.
Boekarest 1.10 1.20.
Tsjerwonitz 13.56^—13.59.

N.

..

..

.

. .

Fabr.

—- —
—-____- ____
—- JurCs ..

18*

65

—

UK 9

v. Melkprod. A. 1.5% 129W129%
A. 45^ 45% 4b%
Draad enKabelfabr.
Holl' KunstzÜde
Ind- " .A. 97% 97%
Ho 1
99%100%
Holl Mii v. Gew. Beton .A.
823. 82%
V Ge*- Beton Pr.A.
Ho 11 M'
66* 67
Ho IV' t.e;v.Marg.Pr.Wd.A.
Marg..
r.A. 74H 75
Ho IV te. v.BetonbouwP.A.
44
I item. Gew. Betonbouw O. 7 44
82{f
Gew.
82IJI item
46% 45%
" " .G. A.
Jui-ons Ant
C. v. (4. A. 48 52%
Ant
"
„; M Ant " Pr- A. 1000 53% 53'^
Antwd.pr.A.£loo 61% 53
pr. A. /iaoo
43%' 48%
Jur-ens Ant wd.C. pr. wd.
A. 43% 48H
Ant
Tnr.
ens
Obl. 6 82* 82%
T_.SSfabr.Ant.
O. __. 9 7 95%
Büt Beynes Pr.
A. 10PÜ01
r _br v. B«t
Con Ned. Edelmet-Pr.wd.A, 19% 19%

12

82

f.i

INDUSTRIEELE G.ONDERNEMINGEN.
A. 142 143

.A.
fm
v?BerJh?sfLlo33A.Pr.VV..\.
fcIOOO B.Pr.W.A.
.'dßer?h's
Eabr.. . ObL 7
Berïh's
vd
Etalage 7

Ho

bi,.

—— ~

77
7fA
71« 71J.

95

..

.

êchoepsverband Maatschappijen^
7o

_

120*121*123
17* 16*
219*215 223
■
la% 15%
200 201*
101 103%

— Tweede blad

Pr.A 57%57%*
Kans. C. Sth.
.O.
v
Pr. A 58 57%*
Sth..
C.
Kans.
Kott Tapanoeli Cult Mij. A. 13 16
Ie Hyp. Obl. 3 74% 74%
Kans. C.
S..latri-PlantationOultMj.A 63* 63%
Missouri Pacific .C.v.G. A. 19% 20% 20%
Serbadjadi Sum. Rubber A 177%180*
"
Missouri Pacific. C. v.Pr. A. 50 51
90
My.
Rubber
.A.
«90%
Silau Sum.
2
2'T -.
N. Railw. Mex. Orig.2ePr. A.
135*136%
S imatra Kubber Cultuur A
G. A. 128 129
Western.
C.
v.
en
Norf
85%
Suriname Balata Cy.
.A. 86 'i
en West. C. v. 4% Pr. St 80 81%
Tiio. Tjipong Caoutch. A 70. 78* ——" Norf
Norf en West. Gec. le H. O. 4 97 96%
116
116%
A.
Kubber.
Wai-Sumatra
en West Div. Q,M.Gb. 4 96 93%
Norf'
A. 103*102*
Waringin Cult. Mjj.
&S. Fr. Ct v.Pr. A. 51*52
St
Louis
——.
39
39*
A.
Zuid-Preanger Rubber
Ser. B. 5 91* 91%
St Louis &S. Fr.
Buitenland,
Pac Comp. Gew. A. 100 100
South.
4& 4iV
Intercontin. Rubber. C.v.A.
103
South. Pac. Comp. C. v. A4 100
C.v.A 98>i 95
Laakat Rubber Cy.
■
91 90%
G.O.
South. Pac. Comp.
South.Pac. Comp. Conv. G.O. 4 102*101%
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. ■ South Pac. Kir. le Kef. G.O. 4 95 ft 95*
Holl.-Am. L.gem. eigend. v.A. 53 55%
Union Pac. Kailr.Cy. C. g. A. 146 145%
Holl.-Am. L.gem. ei;;. C. v. A. 57 58
99* 98 ü
l'nion Pac Kailr. Gd. Obl. 4.
Binnenlandsche Havens.
Holl. Am. Lijn 500 Obl.ti 77 76%
stemd.
16* 16* 16%
Kailway C. v. Gew. A
Wab.
9%
9%
Holl. Z.-Afr. Lyn Gew. A.
lagen mijnbouwwaarden in de
1
Zeer
vast
Obl. 7 49 49
Holl. Stboot My.
MAASSLUIS aangek. 21 Juli C i t y of G I a a.
TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
markt.
Hoatvaart N.V.
.A. 70 68
gow, S., Bremen; Borghild, S., KoStoomtram
9%
.A.
9%
hoek
werden
aandeelen
levendigen
Madoera
In
een
A
7% 7%
Kon. Holl. Lloyd
''.
My. A. 61 62
Begna. S., Macoris; Ma gsf
ß d. lad. Tramweg
Exploratie Maatschappij verhandeld, terwijl ningsborg;
Kon. Holl. Lloyd Afgest. 0.4 J 34% 31% —■
72 73
Stoomtr. My. A.
a 1 e n a R e i th, S., Leningrad.
d
ÖostrJava
■
Ned.
Stoomb.
A
62
65
My.
opKon.
ook Redj ang Lebong en Oost-Boreno in
Obl. 7 91% 94*
Vertr. 21 Juli B at a v i e r 11, S., AntwerOoSt-Java Stoomtram
Kon. Ned. Stb. Mij. C. v. A til 65
Stoomtr. Obl. 4 63 65
gewekte houding verhandeld werden.
Passoeroean
pen; Fortuna, S., Hamburg.
Kon. Ned. Stb. Nat b. v. A. 58% 60 61
Probolingo Stoomtram .A. 59* 59%
Maxwell
eveneens beter gestemd.
MAASSLUIS
aangek. 21 Juli Donna 1 s> aKon. Ned. Stb. Nat O. v. A 60 59
Samar.-Joana Stoomtram A 105*101*
bebc
1.
Blyth
Kon. Paketvaart My.
A. 130 131**
Voor
Gisten
S.
Spiritusfabriek
; G cm m a, S. Bahia Blanc»
Ned.
Samar.-Joaua
OW.
4
71
71
189-2/1901
Maas De Stoom..My.C. v. A 83* 87%
l.v. Bordeaux.
op hoogere koervraag
ii-.-Cherib.
Stoomtram A. 111 113
stond
opnieuw
goede
Ned. Scheepy. unie
A. 121% 114 114%*
-rang Cheribon .Obl 7 101*101*
VLIISISOGEN. 20 Juli. fZ.O.) Aangek. Fe iw
sen.
Ned. Scheepv. Unie C. v. A. 122 115*
1
Stti 1915Obl. 5 85* 86
r y h i 1 1 , S., Newcastle.
ar.-Oher.
Geld
A. 83% 83*
3
Nievelt Goudr. Stmvt
%.
Semar-Cher. Sttr. 1918 Obl. 5 85% 86
Gepass. naar Antwerpen : K e n m or e, S.t
Nievelt, Goudr. Stoomvt O. 6 973 j 97%
(Ongecorrigeerd.)
Zeeuwsch-Vlaam Tr. My O. 5 76% 76%
Ibrail;
Greystoke Castle. S., NorKott Lloyd
A 122 122
"
folk ; H a I i a rt e s, S.. Kurrachee.
Stoomv. My. Nederland A 134*136
21
Buitenland.
Executoriale verkoopen,
Stoomv. Mij. Noordzee
Juli Nestlea, S., Buenos Ayres.
A 19% 20
91% 94
Detroit
ün.
G.H.0.4J
Klw.G
4
Nassau
Oranje
Hyp.
500
70.
%
Stoomvaart |My. Oostze9 A 62 61%
Gep. van Antwerpen, 20 Juli: Seb u. S.,
en Landbouwbank 50.
Stoomvaart Triton
A 95 95
/ 1000 HandelsGibraltar; Tun i si e, S., Alexandriëj
PREMIE-LEENINGEN.
1000 4) % Muller's Scheepv. 1901 80.
/
Andalusia,
S., Piraeus; Ostende,
NEDERLAND.
Buitenland.
1000 5 % Du Groo & Brauns 45J.
101%
3
102*
-=—
S.,
Ayres;
Buenos
WestArrow, S., New
Rotterdam
1833.
Int Merc Mar. Org. gew. A 10ü 10%
/ 1000 7 % idem 50J.
;J *";
Vork;
Tongking,
BELGIË.
S., San Francisco.
Int Merc. Mar. Cert van A 10 10
19).
/ 2000 pref. Ver. Holl. Sigarenfabr.
2J 19% 18%
21 Juli: E t h e 1 a r i c, S., Buenos Ayres.
Antwerpen 1837
later. Merc. Mar. Or. Pr. A 3a % 39% 40*
/ 7500 aand. Nederl. Veem 69J.
Inter. Merc Mar. C. v. Pr. A. 39% 33% —■ ■—■ FRANKRIJK.
1880
3
3000 and. Amst. Rijtuig Mij. 38).
26
23
Fonc.
de
France
Cred.
Nederlandsche Schepen.
6 a 125 aand. Handel Mij. Kerkboff & Co.
AMERIKA.
SUIKERONDERNEMINGEN.
21.10 27.
Panama Kanaal
t %"
BATAVIER IV 20/7 9 u. 30 v.m. v. Rott. té
CL.*: MS.
Bangak Landbouw My. A 262*264 266 "—
Gravesend.
Bod.iong Suikerfabriek , A 164*165%
Cit.Serv.Cy.Div.sBUB37.so;.. 76.-78.—
CORMORANT, v/d. Laan, 18/7 v. Hamburg
—■
Bodjong Suikerfabriek C.v.A 1ö.i%160'4
Gem. Eigendom
n. Zutphen.
30.0030.—30.
Cult. Mij der Vorstenl
A 158%153*159%
Linde Teves Stokvis
DORA 16/7 v. Hamhburg te Braila
Cult Mij. der Vorstenl. C. v.A 164 162%
AMiSTEHDAM, Maandag 21 Juli.
DRIEBERGEN
Cult. Mj. der Vorstenl. Pr.A. 212 210
VOORLOOPIG GENOTEERDE FONDSEN.
n. Duinkerke».
Superior Santos 62 c. Robusta GAASTERLAND19/7 v. v.Tacoma
Koffie.
■
34%
7
31*
Afgest
Kon. Holl. Lloyd
O.
d. Tyne te Boulojme.
Cult Mij. der Vorstenl.AV.A. 153.50157.50159.50
19/7
f.a.g. 50) c.
Gayainsche Cultuur Mij.. A 103 103*
GEERTRU.DE, z.s., 18/7 v. Malmö te Ho_Rubb. Cult. Mpü- AmstC.v.A. 97 93
Suiker prijshoudend, Aug. / 24| a / 24)
HaadeIs ver. Amsterdam A 477*137 497*487 PadlicGasandKleetricObLöJ 10i%101%
tenau.
gedaan, Dec. f 21J te koop.
Handelsver. Amsterd. C.v.A 435 491%
Huduon & Manh. Railw. G.A. 26* 25% 2b
KATWIJK
18/7 v. Lubeck te Newcastle.
Obl. tij 93* 96*
Japan 1924
Handels ver. Amsterd. Obl. 5 99* 90*
Binnenl. granen niet genoteerd.
NOORD 20/7 Haltenau gep. v. Rott. n. JacoH.
97%
97%
1924
6
leening
Amsterdam,
80%
2e
Haadelsv. Amst. 1905-09 Obl. 4 89*
Buitenl. granen (V. A. G. condities).
stad.
A 333 335 .334
Obl. fi Bt% 81tf
Oostenrijk 1923/43.
JavascUe Cultuur Mj.
Mais. Galfox disponibel / 197, La Plata
NOOR.D-HOLLAND 20/7 v. Harlingen t»
90%
90%
Javasche Cultuur Mj. C.v.A 336 330
Ned.-Iniiö $ 500 Ree. 1923 C.
disp. f 192 stoomende / 193, Java mixed disp. Goole.
Kalibagor My'.t.e. v.Suik.f. A 311 33ï
ed.-Indië 1000 Kec. 1923 C. 94% fH-fr 94%
195.
Kaliredjo Suikerfabriek .A. 43
42
RANDWIJK 20/7 v. Cagliari n. Rott
Kon. Ned. Petr. My. N. A 313 311*317
Rogge. Z.-Russische disp. / 11.45.
Kaliwoengoe Pl. Cult My. A 173 17ó
Kon. Ned.Petr.MiJ. N. Ond.-A 314 316%
SOHIELAND 20/7 v. Rouaan n. Newcastle
Lijnkoeken. Amerikaansche stoomende ST. ANNALAND
Kriau Suikerfabriek
A 123% 128%
Kon. Ned. Petr. Cert. v. N. A 313 310%
20/7 v. Hamburg n. New*
98%
6
98%
Obl.
Medari Cult My. Cert v. A 130 139*
Rotterdam 1921
’13.60, Dec./Maart levering f 14.20.
castle.
312 323
Moorman & Co. , Cert V. A 203 29 1
Ned. Gist & Spir.fab. Cer. v.A. 400
Specerijen. .Ex veiling 2 dezer werden ST. JANSLAND
408
A 235 235
20/7 v. Hamburg n. Kew.
Ned. Ind. Suiker Daie
Billiton. le Kubriek Aand.
afgedaan :21 bn, Notemuskaat, 20 kn. Foelie.
castle.
A 303 300%
Pagottan Cultuur Mj.
Billiton. 2e Rubriek Aand. 350 361 —'
Raapolie
vliegend
50).
6 99% 99%
Panggooagredjo Cult. My. A 210 210
rd &*■
's-Gravenhage 1924
o/
Rott. n. Belfart.
L ij n o 1 i e vliegend 47. Aug. 43), 43|, Sept. 11U1U
Poerworedjo Suiker-ond. A. 104*107*103%
7 Lizard gep. v. \
Hongarye , Ree. v. Oblig. 7} 88 88
Ayr
n. Amst.
Sept./Dec.
A
pril
43},
43), 43J, 43), Jan./
42). TYRO
Seutanea Lor Suikerond. A 233 231
21/7 Lizard gep. v. Limmerick n. Antw.
GELDKOERS.
Soe nberredjo Cult Mj. .A. 13i 142
Goed prijshoudend.
VVRJENDSOHAP 11, z.s., 18/7 v. Malmö
.uiker Cultuur,Mij.
A 233 231%
Hoii ie. o*a:engd contract.)
Prolongatie 3 pCt
Holtenau.
Suiüer Cultuur Mtj. C. v. A 233 236
21
Juli
21
Jnli
18
18
Juli
Amsterdam.
Juli
"WAAL
My.
10ö%108
A 633 60
108
20/7 Holtenau cep. v. Rott. n MemeL
Tjepper Cultuur
G.A.
Centr. Suiker My.
2.30
10.15
2.30
10.15 YILDUM
Tjeweag-Lestan öuuwr A 213 218>*
107
110*
C.v.A
20/7 Kopenhagen gep. v. Newcastk»
My.
Centr.
Suiker
Tjoekir Suikerfabriek.
A. 453 445
100
Wyborg.
7
100
n.
Obl.
My.
Centr. Suiker
Juli
49
49
48Vf
48!*
Tjomal Suikerond.
Obl. 7 101%102%
A 21* 21%
0. W. du Croo & Brauas
49
49
lugustus.
46H
ABh ZAAN 21/7 v. Koningsbergen n. Rott
33%
36%
Sept
48_T
Deventers (v.) Glasfabr. .A.
48K
48H
49'
i
Seaham te Hamburg.
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
48%
Dinteloord C. Suikerfabr. O. 7 102 102 —■
October
49>*
47 s<
48^
—■
/7 V" Blyth
Arendsburg Tab. My.
A 332-$333 336
G.A
6fc
3-nr
48
48
47%
Furnoss-Stokvis
November
A7H
Deli-Batavia Mij.
A 3)2*30.!
■
A.
11*
12*
47?,'
47%
Gouda K.Stear.Kaarsf.
Decb
47^
A7%
Deli-Batavia My.
C. V. A 301%300*
Pr.Wd.A 17 17
GoudaK.Kaarsf.
47 %
Januari '25
A7h
47H
47^
Dcli My
74%
A 354%358 359
47_ï
Gruyter & Zn. (De) Pr.Wd.A 72
Februari
47^
475.
47J.
STOOMVAARTLIJNEN.
"
Doli My
O. v. A 353 360
46%
Maart
46^
46?»'
46%
Holl.-Deli Comp.
.Pr.A. 201*201*'
HOLLAND-AMERIKA LIJN.
40%
46%
46%
April
46%
Kott-Deli My
A 31* 30% 39%
T'
t" D' N-orleans.
46%
46%
46%
Mei
46%
Wisselkoersen.
A 307 309 311*
Senembah Mj,
*«"" W/7 *É
Senembah Mj.
C. v. A 305*300
vóór
de
beurs.
Amsterdam
Stemminï.
kalm
vast.
vast.
vast.
Vorig slot. Omzet 1000bn.
Weekomzet
bn. 19/7 v. Boulogne.
THEE-ONDERNEMINGEN.
Berlijn (1000 milliard) 0.02J— 0.03 0.63 S p e c e r ij en. (Noteering
Alg. N.-lnd.Thee Cult. Mj. A.
5
LOOHGOIL arr. 18/7 v. Rott. te Seattle.
4*
op termijn.)
0.37
A 39% 30%
0.374, Amsterdam.
Amst Thee Cult My.
Weenen (p. 10.000 K.)
LOCHMONAR, v. Rott. n/d. N. PacifickueÉu
0.37*
Peper.
Notemuskaat vertr. 18/7 v Gravosend
Baaj. T. &K. Cult. Ir. Wd. A 131%131%135%
Londen
11.50J-11.52i11.52
J
MeUiugbongCuit. \lj. Aani. 131*131
Parijs
13.50 —13.60 13.42 J
21 Juli -13 Juli 21 Juli 18 Juli
ROTTERDAM, v. New Vork n. Rott., vert»,
Parakaa Salak le Hyp. Obl. 5 02* 95
12.00
24
116% 116?i 20/7 v. Plymouth, -wordt 21/7 te Rott. varBrussel
12.02J—12.15
23?.
~,,;
Pasir Kanaaga Laado. My. A 127 128
Cable New Vork
2.61-J— 2.62 i 2.64 September.
wacht.
Patooahwatteo Thee.
A
1% 1
liy
2i%
m
42.30 1.
42.50 December
Kongga Landbouw-Mij. A. 171 171
Kopenhagen
:m
SPAARNDAM, v. N.-Orleans n. Robt., wen.
_*
1Q
U
9 \\A
U
Stockholm
70.10 1.
70.20 Maart
Tjirauggon Cultuur Mj. A 97% 07%
6 u. 30 v.m. op 200 m. Z.O. v. Land's End
9
21/7
West Java Thee Ci^lt My. A 45 46
35.35 1.
35.40 Stemming
pru'sh. vast.
Christiania
kalm
kalm. gesignaleerd.
48.00 1.
48.00 Omzet
bn.
Omzet 50 k
Zwitserland
DJVERSE CULTUURONDERNEMINGEN. Italië
HOLL. BRITSCH-INDIE LIJN.
.!
11.40
1.
11.35
Insulinde Cultuur Synd. A. 83 81
RIDDERKERK
7.82;
Praag
1.
arr. 20/7 v. Rott. te Ra».
7.82 J
Kali-Bendo Cultuur My. A 90* 90
\ -miterdam. 21 Juli 2.15 (Suiker), witte krl.tal goon.
Madrid
34.90 L
35.00 .21 Juli
Kali Tello Cultuur Mij
A 167% 167%
18 Juli
SOMMELSDIJK (thuisr.) vertr. 20/7 w.
Boedapest ,
Pisir Malang Kma Mj. A. 227 212
0.50 1.
0.37;
Gebod, Hamburg.
op
termijn
Noteering
Gelat
üebod.
Gelat.
Peugadjaran Cult My.
A 77 76
Preanger Regentschappen A.
90%102%
Amsterdam officieel.
ROTTERD. ZUID-AMERIKA LIJN.
25% 25
Juli
26
244
Serdaag Cultuur My.
A. 209 211
Augustus
24% 24%
24% 24_f
r. Hamburg n. Antw., pass. 21/7
ALTJDRA,
21 Juli 18 Juli pariteit September
23% 23%
Vlissingen.
21% 26%
"
22% 21%
Londen.
22H 22
.11.49% .11.52% f 12.101 October
DIVERSEN.
WAALDIJK (uitr.) vertr. 20/7 v. Antwerpe*
21_j 21
Berlyn
21%
Hamburg.
November
21?*
0.63
69.27
0.62%*
*
Amst Rjtuig My.
.A. 33 38%
21
21%
21
Parys
December
21%
13.56
48.—
13.42%
Radio-telegrafische verbindingen.
Amst. Rijtuig My..
0b1.7 87* 83
211, 21
21% 21%
Brussel Antwerpen 12.10
48.—
Januari
12.—
Do
volgende
Blauwh. Vr.veem
A. 73* 74
passagiersschepen zijn Dinsdag
81%
21%
21%
21%
Bazel
Februari.
47.90
48.—
48.—
21% 22 Juli in radiofcelegrafische verbinding met d«
Gem. Eigendom Pr Wd. A 91% 92
Maart
21% 21H
?XH
Weenen
0.37
50.48
0.37**"
daarnaast vermelde kuststations en via
Gerzoa's Modemagaz.. Pr.A. 10> 103
Kopenhagen
66.67 (stemming
42.15 ** 42.50
di«
Oiniat 8X 50 tonpru'sh.
Gouda Kaashandei My. .A. 73* 7.3%
66.67
69.90
kustetations rechtsreeks te bereiken M«W._.
Stockholm
70.20
Hof-St.KoS.br. en Theeh.A 20 29
35.40
66.67
deriddoor
N.
TM.
Christiania.... 35.20
Radio-Holland."
36
3?*
G.A.
Houth. v/h. Altius
New Vork part 2.61*—2.62%
Oad.» Radio; Goentoer
82* 82*
Meirseilfe TSF,
Houth. William Pont G.A. 81l{
Spanje 34.75—31.95
BOTTERDAM, Maandag 21 Juli.
Ho
er Radi°5 J- P- Cocn
Houth. v/h.Varssev.&Co.A.
11.22*—11.42%
rtalia
il
T
Vereeniging
de
(Noteering
Katoen.
van
lombo Radio; Wi
01% 5o
K.H.My.Boeke&Huidek.A.
Aden R*dio; Kon d
Boedapest —.
voor, den Katoenhandel. Rotterdam Cotton Nederl.
miljard Mark
1000
Alexandria Radio; Leerdam rw
*
Fully
middling
Kr,
96X
s.
Association.)
)
Mü.t.aanl.v.Laagsp.u.l922 o6 102 101%
per
kg.
Fimrterre;N Amsterdam Cape Race** per 10.000
TTm--^U_i_'_-MmWIL
Obl.
Muller & Co.
Vee. Op de veemarkt van heden waren landia
61
bOadiz Radio; Oranie Nassau -Z t!!_
Iran.
0W.7
Hardhout
Ovor.,
aangevoerd: 214 vette runderen, 241 vette w» Radio;
Tab. My.
Pr. d. Ned.
Botbe & Jiskoot's
HlU
81
01%
en graskalveren, 722 schapen of lammeren,
pr. winstd. A.
My.
1218
Expl.
prijzen
S 3 hev.
varkens. De
" --.^ ",
waren als volgt:
Schev. Hyp. le Hyp. Obl 2} 60% 60*
koeien le qual. 115—120 et., 2e qual 110— l Radio; SpEarndam
RiadJani ~
Obl.
7
23*
23*
v.
Tabaks Unie Cert
Oeussant
TSF- Stuwe99
1105
8e
et.,
qual.
0b1.7
98
95—85
et.; ossen le qua". lsaat
TKomsen's Haven bedr.
Et.-iPe.re-IWSaiat-Pierre*.Miquelon,
1105—112) et., 2e qual. 100—95 ot., 3e qual \ Volendam
iVianda Maatschappij .A. 81% 84% —»
Cape Race.

AVestlandsche Hypoth.bnk. 4b
Zeeuwsche Hypoth.bank
I^,,l^ l^
Zeeuwsche Hyyoth.bank _A ,_'\"6
Zuider Hypotheekbank
Zuid-Holl. Hvpoth.bk.odbr. 4 7o^s H
(V/erkz. in Oost-lndië.)
Hypotheek & Grant Bank ö SJÖenland.)
«*
(Werkzaam in het Bv
IW «X
Hjll.Me x.Mü.v.Hyp.Cr.Pr.A.
!
Lnternat. Hyp.bank Pdb*

Buitenland.

..

.

Ütrechtsche

...
■
.. ..
—. ...
____
— —.. ..
——.
-—- -—
..
—
-___
..
:f^kPr.A.
ËÉ___*: i» if -~
..
——— ____—— Verten. BUkff .
. .. .
—Pf-Wd.A.
WP»J*
ff
Vav^_A_^ 7fA-A-.
—
. .
K%_\
Touwfabriekea.
.. .. ... . \ W^^
___%
BH^
— WüSSS . Q'_
. .. .
_**>"
—
f^-f^tf
_
_
—
. .. ..
_?«_%
.
.. ___W* —
R""%
.
—-—Uf-_?__
..
.. .. .
10UI10I%^
—
-___,
.. .
.C?
__
..
. .. ..
.
—
.
. ..
.. . _*__$*
—
100^0J
..
.. . . <g

.
"
.

.

.

92H
155% 155*
Obl 5 J 97 97^
E-J GEMEENTEL. VEENINGEN. Ned-Ind Gas MB
Obl. 4} 83 87%
Obl. 6J 100*100%
Almelo 1921.
Ned-Ind. Gas Mv-Cement
A. 51 551,
Ind. PortL
Amsterdam 1922 2e leeiiing b 97% 99
Nederl.
Obl. 6 97% 97%
Amsterdam 1924
Ned Fabr. v. Bronswerk A. 24 '21
83% 89
Nedfab.v.Wt&p.m.ser.A.A.
Obl. 54 92 92
Amsterdam 1919
A. 313 319
Obl. 5 87* 86%
GisV en Spir. fabriek
Amsterdam 1915
Kei
M,j.
s A .A.
9J«
I'ereha
9
8%
Amsterdam 3-j- 1923 Obl. 5 99%
Nei Gutta
Aand. '264 235
Kunst_J<lefabr.
Obl. 4* 81 81
Amsterdam 1913-17
Ked
81
4
80
lCunstz
.de
Obl.
Q
100*100%
ObL
Amsterdam IHO4
Ned fabr.
Scheepsbouw M,j. A 63* 61
Obl. 2\ 82* 82%
Amsterdam 1393
Kederl
(N.V.)
%
ObL b WH 93
a. 18% 18%
Apelloorn 1924.
Ned Staalfabrieken
a. 275 280
Phüips' Gloei fabriek
Arah-m 19-Ji) '
.0b1.7 101%101>8
Obl. 5
8.
127*127
Ean.i. eng 1917.
Ph ps'Gloßil Mv
Rott Uroo.io*rt-a Ind. .a. 158 150*
Voo
Pr.A. 85* 83%
Roup pa v.d.
a 43* 40
Rhsd(|k (Fr.) If;1.- On4.
Mv8b 85%
" Obl. 5
Kon.
ScneUle
K
Aard.meelfabr.
A. BiK 83%
■ Obl. 5J
Delft 1919
Sc
olteu's
"___\
Ijsfabrieken Aand. 136*137*
Dordrecht 1920 1/1-1/7 Obl. 67 101%101%
Dn e va»
""a .A.
9.4 90
ObL
81* 83%
Dordrecht 1924.
Fabr.
A
37% 38%
Obl. Pi __H 92%
CbenUwh*
Dordrecht 1919.
V«
p
labr.
94%
r A. 59 61
Ver Chemische
V(-ravenhage. 1919 .Ob 54 94% 99
m 2%
's-Gravenhage 1923 ObL o 99 81%
Ver! Holl. Si_arentabr A 43*
48
Ver KleedinSUff's-Gravenhage 1903/14 Obl. 48| 81
82* 84
K
1899-1903 O. 65 __\_\{k~
s-GraveahaSe
Ver
~ Ver K.
l 3r. A. 85 81%
101%101%
Obl.
Groningen Gem.
berfabr.
Kvb
A
8% 10%
Ned.
...Qb
1920
Ver
Haarlem
U 92% Z~ ZZ
o.
w/ UJ
Ob. o 90*
Ver
Haarlem 1915
Pr.A. 83 87*
Vikingen & ___■
ObL 45
Haarlem 1917
93 89%
Vlissingen & (i°-.(> ilt;t-obl.o
Ob 7
Heemstede 1920
__Z
mJ
55%
■—_
.Ob. 64 90* 99*
Heerlen 1921
m,p-w -A. 53%
"
\\ .Itor.'s D°k„
74* 73*
Obl. b6}
Hilversum 1924
Coöp.
5 87% 87%
101*100
.Obl,
Zeeland(W
1921
Leeuwarden
80
79%
4
8I
Zeept.
p'rVjObl10)1.
Leiden
»*
Ir.
■''* 48
Wd A. 50*
Bierbrouw.
Limburg 1922
Obl. 54
Z.-H.
ZZ
~
Buitenland.
Obl. 6
Maas.triSht 1921
«»»
[fl v- A. 12 _} 13% 13%
Noord-Brabant 1923 Obl. 54
Advance
7
Beet
R
1921
Obl.
Amer.
44
}02%102%
Noord-Holland
&<*■ uj
C.
70 72 73
1920 Obl. 6 101H101%
Am. Smelt &
Nooril-Hollaad
v^
9b i 90%
Noord-Holland 1919 Obl. 54 92%
Am. Smelt &
»" O. 5 99% 99
(IK.)C.v.A.
91*
Am.Tel.&Tel.Cy
131 W 127%
1918 Obl. 5
Noord-Holland
\\ork
r
Njjmegea 1920
.0b1.7
Am. Wa'er Works'-CvA. 103^101^
99%
o.vAVd.A. 93% 92
Overjjfel 1921
Obl. 6 ÏOO
Am. Water
A
w
Obl. 34 91 91
Ovcrijsel 1890
Q%%
Anaconda OoPger
o 103 93*
Bethlehetnbt.o.ljoudObl.
44 /_.__,
Paaoeroean gew. 1913 Obl.
Centra) Leather^v.^ew.A.
15% 16
Preanger Keg.sch. Gew. O. 74 _*__$ ZZ
ar_Cy. O.
Obl. 7 101«101%
Gener. Ci. Corp. C. v A> 97
Rhedea 1920
v. K A U S% 97
Studebaker
Ob 7 «1 *10 >*
Rotterdam 1920
Stee L,orp. l T s a.
7
united
Obl10ÓÜ104.*
Rotterdam 1921
ZZ
United Steel Corj. ü.v.pr.A. 127*120*
ObL 61
;<
Potterdam 1921
Obl. b 984 Wh
Rotterdam 1921
89
■*"
.Ob 5 89% &H
HANDELÖ-VENNOOTSCHAPPEU.
Potterdam 1919
83%
6
.Ob
lmp My. A. 83% 82%
1923
Vruchten
Alg.
Potterdam
81
81x4
ObL 44
a. 44% 45% 45%
Potterdam lfllfl/17
BandaCrea.&Handelsv.
4_ TO
Borneo Sum. Handel My. A. 104 104%
Rotterdam 1900/1913 ObL
obl- 5
Semarang 1915.
IK-1—-

A
AnistKubberCult.My..
Amst RubberCult. My. C.v.A.
Amst. Rubber'2o Conv. Obl. 6
Adam II Rubb. Cult O. v. A.
Amst Java Rubber Cy. A
Amst Tapanoeli Conv. ObL 6
Bandar Rubber My.
.A.
Dcli Batavia Kubber My. A
Dcli Batavia Rubb. My. C.v.A
Fransch-Ned. Kol. C. My. A
A
Gogo Niti Cultuur My.
Hessa Rubber My..
A
Indische Rubber Comp. A.
A.
Java Caoutchouo Cy.
Kali Telep. Ban.j. Kubber A
Kendeng Lemboe Kubber A
Koloniale Rubb. Cult My. A.
Lampong Sum. Kubber My'. A
.A.
Lampongs (de) My'..
Lampongs (de) My.Pr.Wd.A
Linkungan Borneo Kubb. A.
.A.
Malabar Kubber My.
N.-I. Kubber & Koffie Cult A
A
Oost-Java Kubber My.
A.
Padang Kubber My.
A
Preanger Kubber My

-

ï

■

117 117 119

RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.

■—

. «, ««
N.-A.Hyp.bk.teüithuizenP. 45 0,5 od

51% 54%

"

HYPOTHEEKBANKEN,

j»
Hypoth.bank & 89 80
Utr. Hypoth.bnk Jau./Juh 44J B»-.
Ütrechtsche Hypoth.bank
WW
Westlandsche Hypoth.bnk. 6 103
82 »M

102*103
i33% 89%

.

(Werkzaam in NeüwUnd.)
Alg. Friesche Hypb. Pdbr. b 100}. ÏUO
Algemeene Hypotiieekbnk. 46 « 100*
«
Amst HvDotheekbank Pbr.
100
w
6
Pbr.
Hyp.bnk.
Arahemsche
i«,>
Arnhemsche Hyp.bnk. "br. o5* M*
3°
»*
Arnhemsohe Hyp.bnk. pbr.
Betuwsche Hyp bank pdbr. 51 100*100.,
10J ZZ
Dordr. Hypotheekbnk. Pbr. 65i 103
W
98
Dordr. Hvpotheekbk. Pbr.
W4
5t
98*
Hypoth.Br.bk.
Eerste Ned.
M*»*
5
Hypoth.Br.bk.
Eerste Ned.
Kroning. Hypotheekbank 6 __Z%x_
»'^>
Groning. Hypotheekbank &t
"*?■,
Groning. Hypotheekbank 5
1°0*100>«
HaarleSsche kypotheekb. 6 9tf
■*> ,
Hu_rle:nsche Hypothoekb. &t
ad»
Hollandsche Hyp.bk. Pnbr. 6 934
»<n
Hollandsche Hyp.bnk obr. 51 97:4
63 btA
Holl. Hyp.bnk. zonder pr. 81
10J
Hy p. Bank v.Nederl. Fadbr. b 103
80 8J
Hyp. Bank v. Nederl. Pndbr. 4
Insulaire Hypotheekbank b 100 IUJ
iuj
Uaastrichtsche Hyp.bank 6oj 100
98
Uaastrichtsche Hyp.bank 5 9-» a»
9o
My. v Hyp. Cred. in Ned.
Mij. v. Hyp. Cred. in Ned. 4 7b 7b
WW
Nationale Hvootheekbank H 100
30
HWi
Nationale Hypotheekban* 44J ÖJ
oa/i
Nationale Hypotheekbank
Bj*,«>*
Ned. Hyp. t. Veendam Pbr. Ah
Overyselsche Hypoth eekb. b 100 uw
Residentie Hyp. v. Nederl. 6 93% W
RotterdamscheHypoth.bk. b 102HWB»
°»
Rotterdamsche Hypoth.b. .4»
87x,
Rotterdamsche Hypoth.bk. 4 87* »J-«
BJ-»
Rotterdamsche Hyooth.bs. ot
100 100
Sted.Hyp.bk. te 's-Gravenh. b6 Wo%lW*
ütrechtsche Hypoth.bank
98.j 9d*
ütrechtsche Hypoth.bank o\ ,9b

-__

94

.

'

—
__

*

91

PETR OLEUM-ON DERNEMINGEN.
Bataafsche Petr. My. Obl. 5 99t|100
Dordtsche Petr. Ind. Gew. A 322 320 327
Dordtsche Petr. Ind. pref. A. 310 312
A. 18% 17%
Gaboes Petr. My. r
Gec. Holl. Petrol. ',G. v. A 153% 153* 156%
Kon. Ned Petr. f 1000 A. 337*339*342
Kon. Ned. Petr. \f 100 o. A 339 342*
Kon. Ned. Petr. Cert v. A 310 312
Kon. Ned. Petr. My. Prior A 81% 80%
Moeara Enim Petrol. My. A 324 329
Ned. Petr. en Asphalt My. A. 21 20
.A. 44% 41%
Perlak Petr. My.
■A.
1% 1-sV
Peudawa Petrol. MüBuitenland.
90%
Phoenix Oil & Tr. Cy. C. v. A. 91

"£:

°** °\

*a 9

63% b3%
43% 40%
17 17*
13 18%
12

84^ bl^

/100

..

.. . . .

4

81,,

.

U.l

„,»

43% 4b%

CHILI.
.A\ 83
REPUBLIEK NICARAGUA.
Uruguay 1306

.

..

Oalvé-Delft " "
ut)k
"
" App.fabr.
"
A.
Mach.
Wei

M/a

49* 49
76h 70%
62 » 62%

21%
55*
92%
80%

"£

«o*
Ned.-Ind. Escompto M«. A.
Ned.-Ind. Esc. lïg. Cv. A. 12b
?**__
%ÜB*
Ned. Ind.-Handelsb. f 1000. AObl. 4 »- »£ w
Ned.lnd. Handelsb.
A. |°f,s.oivNederlandsche Bank
Ned. Handel Mn.
H?*}»J*
"
Ned. Handel MQ. Cert
"*"?„,,,,
"JJJigStóa/
Ned. Handel Uj. Cert. 1030
A.
Ned. Handel
R^o.
Ontvang- en Betaalkas A- 77* <<*
A.
Rott Bankvereenigins
rwentsche Bank Cert. v. A. IJo 10J
Buitenland,
Reichsbank (Deutsche) .A- 36% 3b 37

.
.... . .
..
5

4

r.ilv--Dellt

, _~,
71* nvt

■'

Funding Ln. 1898 £ 20/100 5
Obligatiën 1903 £ 100 ..5
Obligatiën 1913 £2. 100 5
Funding Ln. 1014 £ 20-100 5
45
Obligatiën 1883
.4t
Minas Geraes 1910
5
Para Staat afgest. 1901
5
Para Staat afgest 1907

URUGUAY.

Koloniale
Nationale Bor-

„

Argent. Rap. Buiteal. ii 100 4

.

82*4

——
:t
:
:
M^z:
g■
Bank . . OblMpij. Obl. 6 f*

É£_iMs_y

Aand.
BerkelN tVanl
Calvé Delft Fr-H.Oiiefabr.A.

■

Obl. 1903 £ 20-100

"

.

..
.
.
. .
.
—
.
.. . .
. ..

Aequator Mjnbouw My. A
Billiton Miaticbappi) Obl. 7
Ie H.O. 5J
I.itnb. St Mij.
Ned. My. t oatg. v. St O. 6
Oost-Borneo Mij.
Gew. A
Oost-Borneo My. Pref. A
Paleleh Mynb. My. Pref. A
Redjang Leb. Mynb. My. A
A.
Salida My'nbouw My'.
A.
Sinirkep Tin My
Obl 7
Singkep Tin My.

Geld. Cred. Vereeniging A;6 "A
-_>_
mv 9J«
Oh
Gem.-Cred. (Mij. v.
"i
v.)
(M
Gem.-Cred.
ü
Incasso Bank
"""'«" ms 101

10% lö»
10% 10*
10* 10%

MEXICO.
u
8„
Mexico
S 100-1000 Dep. Ree. 5 6J,s
Ilel.-vr.G.1.£20-100Uep.Rae- ■>
JVUDD.- en ZUID-AMEIUKA.
AItGENT. REPUBLIEK.
63%

Paxuna 1905
P.o de Janeiro

.. "Obl.^

..

. .

MIJNBOUW-ONDERNEMINCEN.

18^'*
„,
__>
w

&"
Amst. Liquidatiekas
Bank v. Ned. Gem. Schuldbr. 5

.t

Impr. Loau Yeu 000/1000 5 10o>»10o%
Obligatiën le serie ~ 100 A\

BRAZIUE.
Brazilië 1305

CREDIETINSTELLINGEN._

_8e^;
Al
K Norit -U U

~,

.j_
4>4 *>»

b7/3
,
J 'T °A

67/*

BANK- EN
Alg. Bank v. Zak. Onderp. O. 4i

a

"

Vaderz. Óroadcred. 1898.3"/ u

4*

— Urèl

ZD iïl
?/* _\
\
2*
fr.500-250C> 4 82,4 -4

."
Orel-Vitebsk 625 ..■"
Tranac. Spoorw.

Budapest 1914

1910/1911 " "
HONGARIJE.

Pbr.
Ars. Nat H. B. (Ced.L.)
(K) Pbr. 6
M_B_ Nat. Hbk.
Ponc. du Mex. Pbr. 6

-V 1%
la 14
3% fit

\Varsch.-W.Prioro.lleser.

i

..
.

y a»
4%

*U

Kopenhaaen

,.

.

—

\6>i \»
ö*

Cert Adm. Hamburg 62a
Iwaagorod Domb. G.R.
4j
41
Obl. 1909 fr. 500 ser. 31-36
Obl. 1909 fr. 2500 ser.. 31-36 44t
ObL Gr. Russ. Sp. My I*l
1888 4
Obl. Gr. Rass. Sp. My 1«»
4
Obl. Gr. Russ. Sp. Mv
Obl. Gr. Russ. Sp. My1251898.44
Zuidwest Spw. G.B.
Zuidwest Spw. G.R. 620 120 44

Comp. Merc Argentina A 17% 16%
18% 17
Comp. Merc. Argent Ov. A
Curacaosche Handel My. A 103 103%
71 75
H andelsv. v/h. Maintz&Co. A
Handelsver. Reiss & Co. A 32 31%
Int.'V *Hmdelsv. Rott. A 184 184%
In Cr.&H mdelsv.RottC.v.A 18? 186
J_>. ii. Handelsv. Rott 0.5 99* 99%
u.le & Teves
.A. 79% 81 82
Milukscho Hand. Venn. A. 66% 53%
.Nederl. Wol Mpij. B. Aand. 117 110
Gew. A 37% 33
Tels & Co*

7

Buitenland.

AMSTERDAM, Maandag 21 Juli.

’’

"

pCt.
Wiiers' Ind. & Hand.ond. A. 49* 49%
Zeeh. en KolenstSab. C.v.A. 142*143
Zeeh en Ko lenst Sab. f 1000 143 143
Buitenland.
A 100 100%
Ass. Dry. Goods C. v. 2e pr.
4% 4-ftMaxw. Band Grant Cert y. A.
Mixw. Land Grant C.v.lnc.Bs 12% 12% 13%
2$ 25?
Poruvian Corp. Cert v. A,
Peruvian Corp. Cert v.Pr.A. 28 28
lft 1%
Ternes Bega kr. 200 Obl. 4.
SPOORWEGEN.
Mij..
A 104%104%
Spoorweg
Dcli
Dcli Spoorweg Mjj. 1915 Obl. 6 93% 99,V
Doli Spoorweg My.19200b1. 6 98%.99^
Doli.Spoorw.My.l9l2/ia Obl. 5 BJ* 89
Electr. Spoorweg My. Obl. 4 96,V96 iV
Holl. IJzeren Sp.w My. .A. 85 85*
99{J- 99-ft
Holl IJzeren Sp.w My. Obl. 6 99%
Obl. 5J 92 92*
HoILIJz-Sp.w.My.
Holl. IJzeren So.w.My. Obl. 5 88 B<%
1900/12 4 76 75*
Holl. IJz. So-w. Mij.
Holl. IJz- So.w. Mij. 1905/03 31 72% 72%
Holl. Llz- Sp.w My. 1836/92 3 76 76%
Mii.tExpl.v.StSp.w.
.A. 97 96*
tExpl.v.StSp.w. Obl. tij 100*100,V
Mil
Mij tExpl.v St.Sp.w. 19-20/22 6 90% 90-ft
M ï.tExpl.v.StSp.w. Obl. 5J 92 92,',
Mn t.Expl.v.St.Sp.w. 1913/15 A\ 81 80H
Mn tExpl.v.StSp.w. 1923O. 4J 76% 77
Mv tEx.pl.v.StSp.w. 1901/13 4 76* 75%
Mii tExpl.v StSp.w. 1903/07 4 76* 75%
Mj.tExpLv.St.Sp.-w.19000.3t 72* 72%
My tExpl.v.StSp.w. 1905/09 3J 72* 72%
A 116 147%
Ned. Ind. Sp.w. My.
My. C.v.A. 143 150%
Ned. Ind. Sp.w.
Ned. Ind. Sp.w. My Obl. 5 91 91
Ned. Ind Sp.w.My. 1901/03 0.4 75%' 75%
Ned. Ind. Sp.w.My. 1912. O. 4 75* 75
Buitenland.

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

H.K.Slotk

.Ob 6 92*
Obl. 5 82*84
.Soerabaja
Obl. <H 101 10^-—
Utrecht Prov. 1920
M
Zuid-Holland 2e serie 1910 4

Officieele Prijscourant

—
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ADVERTENTIËN: / 0.75 per regel (Corps 7).

Handelsadvertentiën

/ 0.70 p. r. Zaterdagavond, Zondagochtend, Feestdagen en daaraan
Toorafgaande avonden / 0.10 p. r. extra. Bewijsnommer 10 cent en
10 cent dispositiekosten. Contractprijzen volgens afzonderlek tarief.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: dubbel tarief; voor peciale
plaatsen enz. .rage men tarief. Minimum aantal regels: voor Advertentiën 4, voor Reclames 3.
„TREFFERS" (kleine advertentiën) / 2
Trefferbiljetten (dooi
bet koopen waarvan de adv. is betaald) aan onze bureaus, bij de
Advertentie-bureaux, Boekhaudelaren en Kiosken.
BOEKAANKONDIGINGEN met premie 4/3 maal.
LIEFDADIGHEIDSADVERTENTIEN met 50 pCt. korting.
Een bepaalde plaats in het blad door inzenders voor hunne Advertentie
opgegeven wordt niet gewaarborgd.

.

————

«y—

Aankondigingen.

Heden overleed, zacht en
kalm, in den leeftijd van C
jaren, onze geliefde Echtgenoot, Broeder en Behuwd-

i*
Ondertrouwd:
Mr. ANNIE E. BUKERS
en
J. R. PRAKKEN,

o_r __4_d 8

Arts.

Ferdinand Huycklaan 1.
Leerdam. 21 Jali 1924.
Wat .rtorenlaan 44.
De Huwelijksvoltrekking zal
plaats hebben Dinsdag 5 Augus-

Soheveningon,

(34241)

De Heer en Mevrouw
H. SPIJER—VORST
berichten de geboorte eener

niet te consulteeren.

Dr. J. H. ENGELKENS,
Vrouwenarts,
WEER TE CONSULTEEREN.

geving.

DOCHTER.
(34246)
Amsterdam, 20 Juli 1924.
K. du Jardinstraat 18.

Afwezig

mam

~

.

■

i. _m

■

_.

.!_■■■

De Heer en Merrrouw WILDSCHUT—FLENTROP geven met
veel genoegen kennis van de geboorte hunner DOCHTER
GRIETJE MARIA.
Haarlem, 20 Juli 1924. (34230)

Renswoude,

geb. VAN EEGHEN.
Amsterdam,
D. P. VAN EEGHEN.
Oven-een,
E M. A. VAN LENNEP
geb. VAN EEGH3N.
Jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP.

hun DOCHTER
DOROTHY MURIËL.
Den Haag, 20 Juli 1924.

Heden overleed tot onze
diepe droefheid onze geliefde
Vader, Behuwd- en Groot(34141)
vader,
ADRIAAN DEODATUS
DE MAREZ OVENS,
in den ouderdom van 77 jaar.

Amsterdam,

A. L. REELS
geb. VAN EEGHEN.
CHR. BEELS.
(34284)
19 Juli 1924.

Laboratoriumarts te Amsterdam

AFWEZIG TOT 15 AUG.

Waarnemer: Dr. J. A VAN HASSELT,
van Eeghenstraat 14.

[FASHION HOUSE 1
|
JOH. VERMEERSTRAAT 42.
(Te bereiken met lyn 2-3-15-lt1)

| WEGENS

19 Juli 1924.

Voor de vele bewijzen van deelnaming, ondervonden bii het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,

Amsterdam,
B. DE MAREZ OVENS.
C DE MAREZ OVENS—
Baronesse VAN ITTERSUM.

_.

Mevrouw

Bussurn,

Overveen,
A. M. DE MAREZ OVENS.
Benswoude,
I. DE MAREZ OVENS,

53 cent méér reiskosten!

Haarlem,
A M. BERKELBACH

VAN DER SPRENKELDE MAREZ OVENS.
Dr. S. F. H. .1. BERKELBACH VAN DER

SPRENKEL.

Overveen,

D. C. DE MAREZ OVENS

en Kleinkinderen.
Op verzoek van den overledene
geen bloemen.
De teraardebestelling za!
plaats vinden op de Begraafplaats Westerveld op Woensdag 23 dezer, te 11 uur.
Eenige en algemeene
kennisgeving.

Bussurn,
C, H, HAAG.
S. C. HAAG—LETBBRAND.
Amsterdam,
A. V. HAAG.

W M HAAG—VAN RAAM.
M. A VAN T'ENDE—HAAG.
G. VAN T'ENDE
en Kleinkinderen.
Amsterdam, 21 Juli 1924.

'

van het Gemeente-Ziekenhuis,

Zuidwal.
Eenige en algemeene kennisgerlntf.

________________z_____________iammmm-

tot

!
i
I
I
I
I
|

AI.EIDA EMILIA HOLM,
:uwe van den Heer

FREDERIK BAKKER.
in den ouderdom van 75 jaar.
I BOUDIER—

BAKKER.

H. BOUDIER.
Utrecht. 19 Juli 1924.

Hi

lf>en

1 ouz-

Bin

<

■

-

Bouchoutna
zacht en kalm
Pleeg en BeIfeer

MAK POPPERT

den ouderdom vau 42 jaar.

I
Uit aller naam
I JOHANNA PO PP EUT—
_^^^^^^^_________J___G___

|

g

j VOILE IMPRIVIÉ -flft
= nieuwste dess.,S
100 cM.br. 1.25 Vl

1

|CRÉPE

I

"■ 5

EUDOLF MOSSE, Berlin S Wl9

MAROCAIN

.

Heden voorradig: 2 fauteuils, 4 stoe
len 48: 2 crapauds, 4 stoelen 60:
sterke stoelen de 6 voor 19.75; de
4 voor ’l2; verder nog gebruikte en
nieuwe linnenkasten va. /12; kapitale
ö8; gebruikte slaapboekenkast
kamers, divans, divankleeden en alle
soorten tafel eu vloerkleeden, ook
groote voorraad nieuwe en gebruikte
bedden v.a. / 4.50, ledikanten com13.
pleet met bed v.a.

’

’

’

’

Verkoophuis „SROHO", Kearenstraat I-H, Adam.

REISABONNEMENTEN
ALGEMEEN HANDELSBLAD

'MPRSMÉ
patronen,
prima
=
100
gkwal., centi-B

Naaml. Venn.

Leydsche Oranje Nassau Veem

U'

Houders van Cedullen door de
worondergeteekende
meterbreedl.2sH_r |UV§ den mits deze vooruitgegeven
de eerste ma-al
opgeroepen tot aanzui.ering van
IDEM 70
nen verschuldigde onkosten
I endoorbewaarloon.
= meter breed
Bij gebreke van
0.45
voldoening vóór 31 Augustus a.s.
zal de onderpeteekende gebruik
2EFIER CARREAU nieuwste | maken van het in die cedullen opgenomen beding, hetwelk de onderruiten voor jap-ft "E S
het reöht toekent de
= 80/100
gl geteekende
f
goederen tot verhaal van bewaarto verkoopen.
H breed 0.95 0.85 \_9 m Wl loon en onkosten oproeping
zijn
bovenstaande
1 70 centimeter breed 0.75 0.45 Onder
begrepen de navolgende cedullen,
uitgegeven door de
Naaml. Venn. Leydsche Veem.
Nos. 17196 7 1 =sen Rubber-oplossing.
17591 1 kist Rubber.
Naaml, Venn, Oranje Nassau Veem
No§. 8088 1 Bnal Manufacturen.
„ 10253 1 pai Tabak.
10632 6 vaten Zwavel-NaPEÜ
trium.
Naaml. Venn. Leydsche Oranje
Nassau Veem.
Nos. 18990 1 pak Tabak.
19210 10 kisten Sigaretten.
„ 19&48 2 balen Kunstwol.
„ 19850 1 baal idem.
20278 1 pak Tabak.
= KALVERSTRAAT DAMSTRAAT =
20279 2 pakken idem.
20280 2 pakken idem.
2i2843 7 kisten Sigaretten.
22844 9 kisten Seedleaf

centi-tf^ i?5ft I
- 1 j€ wl

g0.75
1

__

.

...VIUV|

centim.l

I

g

METER

|

IGERZONI
-

Waarschuwing!

.....
...

I
1/0.75

ADMINISTRATIE
ALGEMEEN HANDELSBLAD

Nieuwe Holl. Maatjesharing.

AFD.

6 et. p. st.

ABONNEMENTEN.
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DE ALGEMEENE
Met de administratie N.V. SPAARVERZEKERING.
r- JOURNALISTIEK —\
van huizen te Berlijn Door 's-GRAVENHAGE.
Econoom Jurist
de Jaarl.
"'"'"■

|belast

""-

r

■■■■■

zich een vakman.

Algem. Verga-

van Aandeelhouders werd
het DIVIDEND over 1923
heden
QEIER, Berlin SO, 33, Moosdorfstr. 4. vastgesteld op
12 %. Dividendbewijs No. 16 der aandeelen is bcHeer vraagt van 11 tot 25 Aug. .aaibaar ten kantore der Vennootschap Anna van Saxenplein
behoorlijk pension
dering

3, 's-Gravenhage.

trap. (34260)
by Leidscheplein, liefst
HET BESTUUR.
Br. met prijs per da ir en ml. onder
's-Gravenhage, 19 Juli 1924.
letter L. aan Mr. SCHOUTEN Z. O.

Werktuigk.
Ingenieureen

„
„„
„„
„

Ein inteligenter, erfahrener Kaufmann kautionsfahig 80 Jahrealtvon
der Eisen und Kolonialwarenbranche, machte in Java einen

entspre-henden Posten

xoekt relatie met dagbladen
en periodieken voor de levering
van sociale-, economische- en

Juridische artikelen.
Brieven ond. H. E. 2545, Alg.
Adv. Bur. A. DE LA MAB Azn.,
{61208)
Amsterdam.
J

V

Buitensingel 168 a, Den Haag.

„

HOLLAND-BANK

Coupon No. 17 van de 6 pCt.
Pandbrieven, Serio 5 en 7, ten laste
van voornoemde Vennootschap, is

van af 1 Augustus 1924 betaalbaar
bei I klassigen Firma annehmen. bij de ASSOCIATIE CASSA. Alhier.
DE BAAD VAN BEH REE.
Gefallige Zuschriften unter Chiffre

wordt gevraagd op
\
Arm. Exp. Alg. Handelsblad.
33810
Amstordam, 21 Juli 1921.
's-GraBureau
te
Octrooi
venhage. Vereischt goede T__lllllllllllllllllll[lllllllllllllllllllllllllll[l^
practische kennis der drie
(34272)
moderne talen.
Aanb, met opg. van leeftijd,
Tabak.
„ 24171 1 pak Tabak.
opleiding, vroegere betrek25453 95 kisten Sigaretten techn.
kingen, referenties en verlangd
(restant).
salaris onder lett. D. H. W. Alg.
Amsterdam, 21 Juli 1924.
De Directie der N. V. Leydsche Adv.-Bur. A- DE LA MAR Azn..
Oranj. Nassau Veem.
Hofweg 11, Den Haag

„

I

Op de vele aanvragen die wij van verschillende lezers ontvingen
om TIJDELIJK een TWEEDE ABONNEMENT te ontvangen,
kunnen wij mededeelen, dat wij dat kunnen verstrekken tegen
betaling van 50 CENT PER WEEK voor het BINNENLAND
en f 1.50 PER WEEK voor het BUITENLAND.
Beleefd verzoeken wij bij de opgaaf tevens het verschuldigde
bedrag te willen voldoen.

Schelvisch 20 et. p. p.
25 et. p. p.
Schol

„

1

AMSTERDAM.

MORGEN
GOEDKOOPE VISGHDAQ

modernel Eerste oproeping.
_f% t_\t

I CRËPE

I

.
.
.

Natuurlek sap der alpenberken met Arnica.
Het meest volmaakte Product van onzen tijd voor DE

VERZORGING VAN HET HAAR.
,
Zeker en snelwerkend middel tegen haaruitval, roos,
grijze haren, kale plekken, enz.
Aleer dan 2000 tevredenheidsbetnigingen en nabestel2.50.
Groote flacon
lingen binnen 6 mnd.
Verkrijgbaar bn Drogisten, Apothekers en Coiffeurs, enz
IMPORTEUR VOOR NEDERL. &KOL. A.DE VOOGD Jr.,
Heerengracht 247, Amsterdam.

—

’

CUSTOM-BUILT
I| Six Cylinder Cars |
j

jt^k^l
are designed and built to the highest
%i__:W
| = KISSEL Cars
of
£$_*£
Standard
skilied
craftmanship; they are as truly
SfeseS I i==
BUILT
as if made to each customers
!== CUSTOM
&Ê_?S_
fc_2_B
order.
__= individual
TTffi
MttHÉtti
MMgB»i \j
KISSEL Cars represent a new refinement of distinc~-^^j-

'

==

| ~

WENSCHT U UW AFZETGEBIED
BELANGRIJK TE VERGROOTEN?
EXPOSEERT DAN OP DE

tive beauty and unique performance as to power
and speed, that have made the KISSEL name famous
__= and respeeted on every motoring road in America.

tmI

W\\
==
==

====

Oost-Europa heeft zeer veel belangstelling voor Hollandsche Fabrikaten
Inlichtingen en Prospecti verlyy^yy^yi krijgbaar bij de honoraire vertegen-

Pmmmh^-mM-tmMm_ttm»%

woordigers:

VAN PERLSTEIN & ROEPER BOSCH, SINGEL 532, AMSTERDAM

Laat U niet door uiterlijken vorm en
kleur van verpakking MISLEIDEN. Dat
zou U Uw geld en Uw goed kosten.
Alle toegiftartikelen of cadeaux saam
wegen niet op tegen zulk een schade.

|

in LONDEN

j

Het Algemeen Handelsblad is in
Londen te verKrijgen aan de Kies.en
van STRAND PALACE HOTEL en

LIVERPOOL STREET STATIbN

H

KISSEL Cars will sell for Fl. 6000.— and upwards.

KISSEL owner.

ÊË KISSEL Cars are now on view in a WIDE RANGE
== OF MODELS at the premises of:
Messrs. GREVE & Co.
Parkstraat 14, The Hague.
==

1 AMERICAN

le klasse bouw, door afwerking als 't ware
één meubel, wegens vertrek TE KOOP,
niet te druk.
op prachtig gezellig punt
4 Groote en 7 kleinere vertrekken. Geheel
sanitaire, met prachtige vaste waschtafels
enz. ingericht. Gemeubeld (of ged.) of ongemeubeld te koop, spoedig te aanvaarden.

—

I|

OF EXCELLENCE at a price, that is ASTONISHINOLY REASONABLE to every motorwise buyer
for a car of such distinctive merits.

Ë= KISSEL Cars will be represented in HOLLAND
EE by firms of exceptional standing and reliability, so
=E as to insure MAXIMUM SATISFACTION to every

Villa = Hilversum

Het Algemeen Handelsblad

KISSEL Cars have simply put up a fresh STANDARD

==
==

=

||
■==

==
=
==
=
___"

\__

KISSEL are very HIGH CLASS Cars, embodying ÈÜ
the results of eighteen years of experience in the $==_
building of fine motor vehicles.

j= KISSEL Cars donot infend nor wish to compete with
== any of the so called cheap or medium priced cars.

11. DANZIGER INTERN. MESSE

(34.83)

Ikissell
..
..
=_.

HQÖFi'S
ROOMBOTER
speciaal bereid.
KOOPJES MEUBELEN

JONGE DAME,

H| «KEIïEIUIËn
echtgenoote.
vermogend
"§__[ 1
ly VISCHVÖöRZiEHiHG. 1
Ë
J
J7326
aan
onder
Aanvr.

op de pakjes ontbreekt.

VERHtKKELEN,
BBONZEH.
Laurierstr. 63/67, Amst. Tel. 33792.
Ook ongezouten verkrijgbaar

-

Oude Brugsteeg 24 "VS
b/d. Nleuwendljk.

| ■§■

echte Pleines
H
■ krijgt, de
wanneer onderstaand merk De Duif

DE LAATSTE SNUFJES!
Onze „CADET- en -EXCELLENT'-brillen sterk, elegant. Doublé,vanaf/875.
OAVIOS, Opticiens, Jodenbreestr. 103.

worHt

_m»

__\\ ■■
\f\
|J

Wie ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL
koopt, die wete in zijn eigen belang wel,
dat hij niet

-e

f

HUTKOFFERS 1 10.-

koffers, lederwaren, voetballen

twee

onzo fl

_nze geliefde

(34233)

Advertentfsn.
■

19 Juli 1924.

Nicolaïstrnat 81.
De begrafenis vindt plaats
op Dinsdag 22 Juli a.s. op de
.-raafplaats Nieuw Eik en
Duinen; vertrek te 12 uur

■Ai

B

i ■'■!

droefheid
Tot onze
overleed heden onze broeder,
Voor de vele bewezen van deelde Heer
neming ontvangen bjj het overA. D. DE MAREZ OVENS.
lijden van onze lieve
NANNY,
Amsterdam:
zeggen wjj onzen hartelijken dank.
Mevr. DE MAREZ OVENS,
geb. RF.YNVAAN.
Uit aller naam:
(34068)
Haarlem :""
H. A. POVEL.
(34252)
Amsterdam, Juli 1924.
Mei. I. DE MAREZ OVENS.
Mei. C. J. DE MAREZ
OVENS.
_H_a_Ka3__-SB_a_i-H
Voor de zeer gewaardeerde bewijzen van doclneming, naar aanleiding van het vliegongeluk, waar
Heden overleed na een kort
bij onzo eenige Zoon
lijden onze lieve Man, Vader,
„WILLY",
Zwager eu
Zoon, Broeder,
oud 34 jaar, naar wij met ickerOom,
heid moeten aannemen, het loven
de Weledelgeboren Heer
verloor, betuigen wij onzen harteD. WESSEL,
lijken dank.
(34238)
in den leeftijd van 35 jaar.
W. H. J. VAN HIHN'.
H. WESSEI^-SWAALF.
G. S. VAN HIEN—
BEB.
SOUTENDIJK
808.
Amsterdam, Juli 1024.
S. WESSEL.
Nicolaas Maesstraat 127.
B. WESSEL—CIJFER.
Ir. W. WESSEL.
JO WESSEL—DE GRAAF
en Kind.
(34274)
"s-Gravenhage.

Ingang tijdelijk
Frans v. Mierisstraat 27
ELEGANTE CRÊPE MAROCAIN
MANTELS, AVONDTOILETTEN
ZOMERJURKEN van af f 4.90

ALIJDA MARGARFTTHA
SCHUMACHER,
-mJ
V^-.
Weduwe van den Heer
IJSBRAND HENDRIK HAAG,
betuigen wij u hierbij onzen op34199)
rechten dank.
voor een potje AKKERs KloosterAmsterdam,
balsem maken dat ge alle ongemakJ. A. W. HAZEBROEK—
ken, dje Uw reisgenot dreigen te
HAAG. verstoren, direct kunt verhelpen,
want Kloosterbalsem geeft uitkomst
HAZEBROEK.
E.
A.
Dr. F.
b;j: builen, schrammen, wonden ontBussurn
vellingen, open voeten, zonnebrand,
NIE—HAAG.
G. C. VAN
smetten,insectenbeten, stijve spieren
W. B. VAN NIE.
verstuikingen enz.! Verzuimt niet
Athene,
een potje mee op reis te nemen.
Y. H. HAAG.
W. HAAG—DE HAAS.

H. L. VAN OOSTVEENDE MAREZ OVENS.

I

VERBOUWING

GROQTE UITVERKOOP

Overveen,

«ga^ag—n—■_-_'■ '-_j"M'

(34260;

<\r

I§ÏOFFEN)

DrTS. T. BOK, _g

RENSWOUDE

N. G. PIERSON—DAWSON
geven kennis van de geboorte va-

~Overbeek",

WESTDORPE.

Baronesse TAETS VAN
AMERONGEN VAN

De Heer en Mevrouw

(katoenen!

...

Burgerziekenhuis.

+

SCHIFF

Kinderen opgenomen worden, die lagere of middelbare
school of gymnasium bezoeken. (19 j.) te Amsterdam studeerend,
Br. No. 34225, Bur. Handelsblad. wenschte gaarne opname als BETALEND LOGÉ in beschaafden
Als rechtskundig adviseur van familiekring waar meisjes van
leeftfid zjjn.
een voorname Duitsche oud-ade- haar
Brieven onder No. 2376, Adv.= VO'IJE BRODE nieuwe ruiten \_ lijke familie, zoek ik voor den Bur. NED. KIOSKEN-MIJ., Wijn\\ en strepen, prima kwaliteit, = zoon des huizes, elegante ver- haven 85, Rotterdam. (34277)
japonnen,A
fl
_\ schijning, graaf, einde dertig,
\\ voor centim.
br. |
| 100
=\
1 2.40 1.90 1.60 u
|

UNl|
groot
alléén spreekuur =|
1
kleurass.^
rtd
centim.l
U
ffc
=
90/100
Donderdag
Maandag
en
van
op
1.30|| _&tW_9 §
I—3 uur: Weteringschans 97. Voor | breed
ziekenfonds-patiënten van4—suur:

Haarlem,

—

Vraagt inlichtingen uitsluitend
LEIDSCHESTRAATS, AMSTERDAM, DAM IQ.

enz. opgeruimd tegen elk a.arm. bod.

In een beschaafd gezin (hoogleeraar) te Groningen kunnen

S. P. VAN EEGHEN.
O. C. A. VAN EEGHEN
geb. VAN LOON.

H. M. VAN EEGHEN.
E. VAN EEGHEN
geb. PRINS VAN

gecharterd van de Stoomvaart Maatschl]. „NEDERLAND".
Logies en verpleging aan boord.
Prijs / 275.—.
Vertrek 23 Augustus a.s.

Wegens plaatsr. worden alle soorten

Huisvesting.

C. H GANTVOORT

Keel-, Neus-, Oorarts.
houdt tot nader aankondiging

s.s. VONDEL

-"■
psr 1 Aug. a.s. en aldaar te bevragen PpT" Rundlederen Actentasch f3.28.

DE MAREZ OVENS,
in den ouderdom van 77 jaren.

Amsterdam,

■

■■

Arts.
Uitsluitend voor Narcose.

ADRIAAN DEODATUS

EDUARD WILLEM.
Adam, 20 Juli 1924.
Prins Hendriklaan 39.
m

TH. HAMMES

Overleden te Overveen onze
geliefde Schoonbroeder,

De Heer en Mevrouw
A. MONASCH—REIMANN
geven kennis van de geboorte
(34237)
van hunnen ZOON'

Kloveniersburgwal 143 mmT

is tot nader bericht

Leiden,
G C. VAS ECK—KOOH.
Mr. D. A. VAN ECK.
De begrafenis vindt plaats
Woensdag nam. 2 uur van het
(34282)
sterfhuis.
Eenige en algemeene kenni*-

LISSONE

’

Kalverstraat 64, Adam.

met KELDERRUIMTE.

pïïOOmrsTaii den bergh

F. A. KOCH.
IDA KOCH—VAN TRIGT.

BEERENBORG
geven kennis van dte geboorte van
een DOCHTER.
Amsterdam, 20 Juli 1924.

.

IS AFWEZIG.

met

moderne Waterprools.
12.50
Vouwbare Badkuipen.
Kinderbaden. / 5.50
M
„
Bidets
17 50
Reispotjes. /ÏO.
i,
Reis Irrigators
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Torensprin gen
derde en werd als zoodanig voor de demidames.
finale gequalificeerd.
Op'de 100 m. rug voor dames moest nog"
Finale: 1. Smith (Am.) IJ punt; 2. Bec- eens een wereldrecord er aan gelooven. Mej.
ker (Am.) 11 punten; 3. Topel (Zweden) Sybil Bauer (Amerika) bracht dat op 1
16 punt; 4. Nielsen (.Den.) 17 punten; 5. min. 24 sec. (oud record 1.35). Miss ChamAbeany (Am.) 22 punten.
bers (Amerika) en Miss Riggin (Amerika)
dit oude record, dat
100 m vrije «lag yoor bleven eveneens beneden
stond
de
Tsjechische dame
van
naam
op
heeren.
Mulierova.
Finale: 1. Weismulier (Am.) in 59 sec.;
Ten slotte volgen hier nog de verslagen
2. Duke Kahanamoku (Am.) in 1 min. 1 2/5 van de heden gehouden waterpolowedstrijsec.; 3. S. Kahanamoku (Am.) in 1 min. den.
1 4/5 sec.; 4. Arme Borg (Zweden) in 1 min.
B e 1 g i ë—'A meriki 2—l.
2 sec.; 5. Takaishi (Japan) in 1 min. 3 sec.
Belgen ontbreekt hun beste schutde
Bij
Deze finale leverde een uiterst spannenden
de Amerikanen spelen met destrijd op, waarin Weismulier in schitteren- ter Dewin, als tegen Holland. In 't begin
zelfde ploeg
den stijl wist te winnen.
is de partij aardig om te zien maar al spoedig moeten de Belgen, die veel te langzaam
m
rugzwemmen
100
zijn voor de Amerikanen, hun toevlucht
yoor dames.
nemen tot hun trek- en duwmaniertjes,
Finale. 1. Sybil Bauer (Am.) in 1 min. waardoor de partij langzamerhand verruwt
23 1/5 sec. (nieuw wereldrecord); 2. Harding omdat de Amerikanen het „leer om leer"
(Eng.) in 1 min. 27 2/5 sec; 3. Riggin toepassen. Als er rust gefloten wordt is er
(Am.) in 1 min. 28 1/5 sec; 4. Chambers nog niet gedoelpunt.
(Eng.) iv 1 miv. 30 4/5 sec.; 5. Mulierova
>Ta de rust bedreigen de Yankees langen
ti jd het Belgische doel. Norton schiet plotse(Tsjecho Slow.) in 1 min. 37 2,5 sec.
ling, dc bal draait via de zijlat het doel in
Vijf Amerikaansche dames ver- en de grensrechter geeft ondanks het probeteren het wereldrecord 100 _L test van Dudand : goal. (1 —0). Spoedig
lie maakt Cludts met een mooi schot gelijk
vrije slag en löo m rug.
series en demi-finales van de 100 m
(1 —1). Pletinkx, die lang niet meer de spe(heeren: Weismulier en Kahanamoler van twee jaar geleden is, mist twee opBelgië slaat Ame^
ku. favoriet.
gelegde kansen door op eenige meters afrika en Zweden slaat Hongarije.
stand vrijliggend naast te schieten.
Bij een doelworsteling wordt Vermetten
P ar ijs, 19 Juli.
a;m het oog verwond.- De scheidsrechter
staakt even terwijl Vermetten zich aan den
(Van onzen Sportredacteur.)
kant onder medische behandeling stelt. De
Het was vandaag eens een dag zonder Amerikanen en Belgen zien toe... plotseling
eindstrijden: dus zonder „ceremonie proto- klinkt dan het fluitje en nog vóór Vermetcolaire". Niettemin was deze dag Jieuseh ten in het water is doelpunt Cludts voor
niet minder interessant dan de vorige. Voor- België. Deze onverwachte goal, waar geen
al, omdat de series van de 100 m zoo groote enkele Amerikaan op verdacht was, had o. i.
spanning hebben gebracht en de demilinales niet mogen worden toegekend. Het einde
niet minder.
komt met 2—l. De wedstrijd was vrij ruw.
In de vierde serie van de 100 m zwom de leiding van den Zweed Bergvall erg slap.
H o n g a r ij'e—Z weden I—4.
onze landgenoot Dekker. Het was een serie
van vijf en.... hij kwam vijfde aan. In 1 in.
Dit was een prettige en gocdgespeelde
11,8 sec.
wedstrijd om te zien. De Hongaren snel en
Is het eigenlijk niet al te dwaas, om een vurig, de Zweden taktisch en technisch de
dergelijken zwemmer naar de Olympische meerderen. Voor rust doelpunten beide lanSpelen te zenden ? Jacobzoon, de tweede Hol- den eenmaal en gaat de strijd vrijwel gelijk
landsche deelnemer in dezen 100 m-wed- op, doch na de rust zijn de Zweden sterker.
strijd, zwom in de laatste serie. Ook deze Zij weten door Bachlund, Friberg en Ankwam als laatste aan, in.... 1 min. 12,2 sec. c. e'rson nog driemaal Bartha te passeeren,
7ich aldus welverdiend derde in de wereld(Opmerking als boven.)
De halve beslissingen van de 100 m waren competitie waterpolo plaatsend.
uiterst interessant en hoogst spannend.
Het waterpolotournooi is hiermede afgeDenkt eens aan, van de tien zwemmers, die
in deze wedstrijden uitkwamen, waren er loopen.
Frankrijk werd eerste, België, Zweden
niet minder dan acht, die beneden de 63
De
derde.
tijd
seconden zwommen 1
allerbeste
is
„natuurlijk"' gemaakt door het AmerikaanGymnastiek.
yoor

De Olympische Spelen te Parijs.
Beslissingen in het Olympisch Zwemtournooi: Miss Lackie (Amerika)
wint de 100 m. vrije slag voor dames, Amerika zegeviert in de
4 x 200 m. estafette voor heeren in nieuwen wereldrecordtijd. Het
Amerikaansche zwemwonder Weismulier verovert het Olympisch
kampioenschap 100 m. vrije slag in 59 sec. De 100 m. rugzwemmen
Het Hollandsch gemengd
voor dames eveneens voor Amerika.
dubbel in de halve beslissing geslagen.— Een gesprek met N.O.C.Mattisson (Letland)
Frantz Reichel aan het woord.
leiders.
wint het schaaktournooi.

—

—
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De

tenniswedstrijden.

Het gemengd dubbelspel mej.
Bouman Timmer geslagen.

—

PARIJS,

20 Juli. (Eig. bericht).
Dö -uitslagen van de heden voortgezette
Q'ympiEche tenniswedstrijden luiden:

enkelspel.

Heeren

Finale: Richards
(Fr.)

slaat Cochet

(Am.)

6—4, 6—4, 5—7, 4—6, 6—2.

Dames enkelspel.
Helen Wilis (Am.) slaat
MHe. Vlasto (Fr.) 6—2, 6—2.
Om de derde en vierde plaats won Miss
Mac Kane (Eng.) van Mlle. Golding (Fr.)
6-7> 6-3, 6-0.
Gemengd dubbelspel.
Ie demi finale: Jessup—Richards (Am.)

Finale: Miss

"laat Bouman—Timmer 6—2, 6—o;

2e de-

mi-finale:

Wightman—Williams (Am.)
Baan Mc. Kane—Gilbert (Eng.) 2—6, B—6,

6—l.

Dames dubbelspel.
(Om de 3e en 4e plaats): 1. Shepherd

Bardon—Colyer(Eng.)

geois (Fr.) 6—l, 6—2;

Billout—Bour-

slaan

,

Een schitterend heerendubbelspel.
De Amerikaansche dames
Wightman, en Wille winnen na
schitterend ophalen net op het
kan f je

P a r ij s, 19 Juli.
(Van een bijzonderen medewerker.)
Voor 't eerst een vol tcnnisstadion! Dank
*. 't mooie weer, dank zij den aangekondigde!!
eindstrijd en de halve eindstrijden.
Dg Amerikaansche dames waren do eersten
"i do tenniswedstrijden,
dio haar land
den Olvmpischen eereprijs b?zorgden._ va
*<dk een spannenden strijd tegen ue rmpe
sche dames mej. McKano en mevr. yi""EnTot tweemaal toe, in beide sets kwamen dekrijset
de
eerste
In
Selschen met 5—2 voor.
gen dc Engelscho'dames zelfs een winning
stroke, doch net buitengewoon goed smasnen
en het keurig terugspelen van do Bngeiscne
dames redde do situatie voor de AmenWanschen. En daarna speelden zij met

-

keurig,
'zulk een concentratie, volleerden zoo verloren
vertrouwen
haar
Engelschen
d»
en aarzelend'speelden, dat game na game ver-

teren

5—5 toen do Engelsolien 40—lo
en na
«tonden sloeg McKane een douhlefault
makkelijke
«en hevi" duel mist Covell een Amerikaan-'
volgende games zijn de
kans. In dè overweldigend.
Zij volleeren diep en
Mie dames
r) redden zij de set.
auiver en met 7—
In de tweede set herstellen de Engelsehen
Wightman, want
*ich Zij spelen veel on men. veel
gevaarlijker.
de slagen van mei. Wilis zijn
Zij komen opnieuw op 5—2 en wederom komt er
onzekerheid' in haar spel, waarvan do Ameristerker
kaanschen gebruik maken om opnieuw
krijgen
op
5—3
Engelschen
De
aan te vallen.
een wiimincr stroke voor de set doch do vliegende drive'gaat 5 cm uit! Dat deprimeert, want
snel winnen de Amerikaanscho dames, waarvan
twee games achter"VVills uitstekend volleert
een. Zij.komen op 6—5 en verhezen dan de game
door uitstekend spel van McKane, 6—6. Dan
serveert Wilis als een man. Prachtig die service
zoo kalm, zoo zuiver, zoo beheerscht. En de
stille figuur volleert bal na bal en gesteund
"ing

Bij

:

.

(Ingezonden mededeeling.)
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Wallach.
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Korto inhoud van de

eerste vier nummers.
Dit *is do geschiedenis van den jongen
CSiarlcs Boane, in do wandeling ~Chick"
genoemd, en van beroep ,agent, beter gezegd klerk op het levensverzekeringkantoor
van Leither en Banu. Van Chick, die na
den dood van zijn oom, den zonderlingen
dokter Beano in Pelborough, als eenige erfgenaam van den dokter, diens vermogen en
titel erft. een luttel vermogen maar den
titel van markies van Pelborough, een titel
op de aanspraak waarvan de dokter zijn
heelo leven bijna heeft gevochten; do schok
van het nieuws, dat de regeering eindelijk
de aanspraak erkende, verhaastte den dood
van den sukkelenden bejaarden heer.
Chick intuscheii, a-n jongeman dio uitmunt dcor een groote dosis naïveteit, wordt
als nieuwbakken markies plotseling door
iedereen voor vol aangezien. Door zijn chet,
den heer Leither, dio hem compagnon wil
maken; door zijn hospita, dio voor haar
pension reelamo met den markies kan
maken, door «Sol burg den schouwburgregisseur, bij wien Chick een goed woord
Maywil' doen voor zijn vriendin Gwenda
nard. het aardige actrioetje, dat achteruit
wordt gezet voor een meisje, wier vader
lwkend is met een lord. Alleen Gwenda
blijkt dezelfde te zijn gebleven in haar hoiidin^ tegenover den argeloozen markies van
Pelborough, die een nieuw onderkomen
zoekt in een huis waar Gwenda ook een
kamer heeft gevonden.
Maggie.bleek een groote, knappe, jonge vrouw
te zijn, met rossig haar. Ze rookte voortdufend sigaretten en koesterde een wrok topen
het noodlot. Zo was nog niet geheel gekleed,
toen Chick zijn intrede deed. maar Chick-was
zelden uit het veld geslagen. Zelfs de ongewone
aanblik van een mooie vrouw iv een roode ocn«as zi
tendjapon verbaasde hem niets. Hethem
overwat
gewoonte alle. ie aanvaarden,
gelukkig
om
geheim
kwam; bijna het heele

dit is mijnheer

Beane",

.

—

'■

:

—

sec.: sec-

—

'

tot C*lu*'.B verwondering. Hij was
dat hij ooitBeano gehecten hnd.
vergeten,
bijna
zei Maggio onverschillig.
Aangenaam"»mijnheer
eh
9»
hoe heet u
plaat
Neem
weer.'
ook
neer,
Dit is dö Dcllk over wien ik je gesproken
dat hij de zit-slaapkaheb Magg'e- zou
krijgen?»
hieronderwaarinkunnen
Maggie Bradshaw woonde,
Het huis,
verdeeld en Maggie had zich
was in twee deelen
ontvallen,
laten
dat de menschen bewel eens
echtpaar-van middelbaren leeftijd
een
neden
over hadden maar niemand in den
cca kamer
Chick kon die kamer nemen
nemen.
kost wilden
gebruiken
maaltijden
bij Maggie. Geen
en de
maar toch niet verwerpelijk.
toestand,
ideaal
kan uithouden bij twee oude,
Als hij het
Z ei Maggie
spotteiid,
getrouwde vrouwen
eens te spreken over dat jong vau
nm nog niet
hij komen."
mi dan kan geluidje deed
haar omkijken eu
Een grapP'S

.

CHICK
Edgar

—

sche zwemwonder Johnny Weismulier, die
60,8 sec. noodig had, maar die zoo frisch
PARUS, 20 Juli. (Eig. bericht).
laöhend aankwam, dat ik sterk den indruk De resultaten van het heden aangevangen
kreeg, dat hij, als het er in de finale op aan. Olympisch gymnastiek-tournooi zijn :
komt, nog wel sneller kan. Nu, dat zullen
Rek stok: Stuckel (Joego-Slavjë).
wij morgen wel zien.
Brug: Guttinger (Zwitserland).
In het hoogspringen waren drie AmeriRingen: Martino (Italië).
kanen de besten. De Hollanders Hemsing
K 1 i m t ,o u w Supick.
De zwpmwedstrijden.
en Lotgering kwamen weliswaar niet heeleVoltigeerpaard: Wilhelm (Zwitbeiden werden nummer serland).
PARIJS, 20 Juli. (Eig. ber i c h t). maal achteraan
Lengte paard: Kriz (Amerika).
De uitslagen van de voortgezette Olympische zes van acht deelnemers
maar ze werden
toch niet geplaatst. Men stelle zich voor
zwemwedstrijden luiden:
Breedtepaard: Gounot et Gangloff
dat deze Hollanders nog nooit van een 10 m (Frankrijk).
gesprongen hadden en dit nu natuurIn het klassement individueel plaatste
100 m vrije slag voor plank moesten
doen volgens het Olympische Stuckel zich No. 1.
lijk
dames:
programma. Wat te denken van zoodanige -liet landenklassemcnt luidt: 1. Italië; 2.
le halve beslissing:'l. Weshe- lichtzinnige voorbereiding?
Frankrijk; 3. Zwitserland: 4. Joego-Slavië;
Toch hadden zij nog een voorsprong op de 5. Amerika; 6. Engeland; 7. Finland; 8.
lau (Amerika) in 1 min. 15 1/5 sec.; 2. Laekie (Ara.) in 1 min. 16 sec; 3. Tanner dames Klapwijk en Bonte, die beiden van- Luxemburg.
(Eng) in 1 mi:i. 18 4/5 se:.; 4. Vierdag daag ook moesten springen en natuurlijk
C o 1 o m b e s, 19 Juli.
(Holland) in. &**■ 21 1/5 sec; 5. Barkcr evenmin geplaatst werden. Want èn Lotge21
sec.
3/5
ring èn Hemsing hebben zich geoefend van
(En" ) in 1 tniu.
(Van onzen Sportredacteur.*)
2 e'halve beslissing: 1. Ederle de 8 m plank bij Obelt in Amsterdam waarJ«ans(Eng.) van de dames natuurlijk nog nimmer hadHet moderno stadion van Colombes is dezeT
(Am ) in 1 mi"- 15 25
2>'
3.
dagen
Shand
Zee(Nieuw
de plaats van do demonstraties en de
16
S/5
den kunnen profiteeren.
in 1 min.
wedstrijden
van gymnastiek. De groene middenland) in 1 min. 22 3/5 sec.
Mej. Klapwijk heeft één sprong van 10 m vlakte is b^zet
niet tal van toestellen, met barFinale. godaan
zij het dan ook maar zóó zóó
met ringen on klimtouwon.
paarden,
ren
en
in-1
(Am.)
min. 12 2/5 sec.; 2. maar mej. Bonte gaf 't maar op, aleer
1 Lackie
hier en daar eenige kijkplekken
Rondom
zij
Weshelau (Am.) in 1 min. 12 4/5 sec; 3. 7icli aan iet' waagde, waarin zij tot thans lustigen: maar veel zijn hot.er waarlijk niet,
Ederle (Am.) in 1 min. 14 1/5 sec.; 4. Jeans elke oefening ontbeerde. Dit alles stelt een zoodat de tribunes rondom een troosteloos
(Engeland) ml min. 15 2/5 sec.; 5. Tanner inschrijving van deze vier springvertegen- ledigen aanblik bieden. De belangstelling is zéér
woordigster3 door den N. Z. B. in een heel gering. En men had wellicht beter gedaan deze
(Eng.) in 1 min. 20 4/5 sec.
toch zoo interessante turn-wodsrijden to houden
on wel wat belachelijk
licht! op
4x200 m estafette voor bijzonder
een plaats meer in het centrum van Parijs
De b«kende Amerikaansche zwemster miss gelegen.
heeren.
Nu schrikt do afstand menigeen, die
Blcibtrey verbeterde haar eigen Olympisch anders nog
wel een kijkje zou komen nemen,
Finale: 1- Amerika, in 9 min. 53 3/5 sec. record van 1920. Maar toch was er eene nog af. Geen wonder. Er is overigens veel moois to
2. Australië 'in 10 sneller: de eveneens Amerikaansche miss zien op het gebied der toostollon-gymnastiek.
(nieuw
3.
:
Zweden
ccc.
in 10 min. 64 5 Marieckcm, die er eventjes 1 min. 12,2 sec Voel, waaruit blijkt, hoezeer juist de gymmin 2 1/5
nastiek geëigend is voor de algemeeno lichamesec "4. Japan in 10 min. 15 1/5 sec; 5. over zwom.
1X
mlnIn
9 2/5 sec.
het geheel bleven vijf Amerikaansche lijke ontwikkeling. Het lijkt misschien zeo im
Engeland iv
en dan een beetje acrobatiek, waardoor de algemeisjes beneden het 100 m wereldrecord.
waarde er van wat wordt verminderd,
Torenspringen voor Onze iandgenootf: Ada Bolten was onge- meene
men vergete niet, dat dezo buitengewone
n.aar
heeren.
steld en kon derhalve niet starten, terwijl gymnasten allen zoover zijn gekomen door dagemej.
Baron niet uitkwam, omdat zij zich lijksche en dan jarenlange, oefening en dat
1 Withe (Am.) 5 punten; 2. Fall (Am.) wenschte te sparen voor haar morgen te hou- feitelijk elke gymnast het tot een zekeren graad
Pmkstoai (Am.); 4. Adlerz den
1H punt; 3.
recordpogir.g over 200 m.
van volkomenheid vermag te brengen. Ook hier
5.
Lenonnand
(Frankrijk).
(Zweden);
Mej. Vierdag plaatste zich in haar serie zijn echter velen geroepen, dodh slechts weinigen
Gwenda,

Uithet Engelsch van

—

—

—

M

— —

mer'

—

he"l h!J len", zei Gwenda. Ze holdo
e"al uit
krClk
de'kamer e,n kwani terug met een kleinen

roo« Haar, die zijn vuistje zooveel
den mond stak. Hij keek rond,
in
nogelijk
dat doen, -eerst naar het raam
babies
"n.l.
e?, het feilo I,cht'. toen naar Chick, dio
de armen uitstak.
zeker van kinderen?" zei MagTT houdt
Dat is tenminste j iets,"
Van ze houden," ZG .Chick, terw^ hi j dpn
bekeek.
zui'geiinghemel,
***_,
ja. ledereen houdt van kinde„CiSede
habv niet

Schend
e"

>k een "atuurwonder," zei Mag„"nt ik verhei ze."
Bradshai*,
otó
van
verbazing het kind bijna
-Chick H^
Houdt u niet van andere kinderen!" vroeg
h',ï'otxpelootvighJ
niet van n „
Ik houd heelemaal
«en
in
geei doos j haald<j
er €pu
eie. Ze zocht
uit enf blies een rookkringetje do lucht
aat lk
onnatuurlijke moein. ,Jk geloot,
Dan. ben

,a,,

Laret

ar w gezicht te oordcelen .ben
monster,
lachend. „Voor vis
ulp
ik een
7f
anders
dan ppn
klein
een baby mot,
der ben.

"

„Mevrouw Bradshaw meent er niets van,"
zei Gwenda lachend; ze had dit al eerder bee
hoord.
Ze hield van Maggie. Ze hadden samen in
denzelfden troep de provincie ddorgerei
Gwenda was getuige geweest bij M
wehjk met een temperamentvol jong acteur.
Het huwelijk was geen succes geweest. De heer
Bradshaw maakte een tournee dcor Australië en zond slechts zeer sporadisch geld om zijn
gezin to onderhouden. Ze hadden elkaar niet
begrepen; dat bekenden ze beiden. Bij hun
laatste onderhoud hadden ze ook bekend, dat
hun huwelijk een vergissing was geweest en
tenslotte was de heer Bradshaw in tranen uitgebarsten en had een theatralcn uittocht gedaan naar Australië. Mevrouw Bradshaw zou
ook een theatralen uittoclbt hebben kunnen
doen, als het stuk lood haar niet tegengehouden had.
„Ik meen het wel", zei Maggie. Ze nam
het kind uit Chick's armen, lachte er tegen,
maar do zuigeling .Samuel keek haar onderzoekend aan, het hoofdje eerst naar den éénen
kant, dan naar den anderen. „Omdat ik ftam
eten geef en voor hem zorg en hem zoo goed
mogelijk aankleed en hem niet sla of uit het
raam gooi, denk je, dat ik van hem houd,
maar je vergist je, Gwenda. Ik moet hem goed
behandelen, maar ik zie best, hoe hij me afmat en een oude vrouw van me maakt."
De zuigeling Samuel uitte een doordringenden kreet en keek toen rond, als verwachtte
hij groote gevolgen.
„Houd hero vast, Gwenda; de dreumes
heeft' honger."
Chick nam het kind aan. Hij had altijd op
kleine kinderen gepast, zoo lang hij zich kon
herinneren. Hun zijïg zacht velletje, de kleine,
natte mondjes tegen zijn wang, do aanraking
van de poppehandjes was altijd een ongeëvenaard plezier voor hem geweest.
..Wanneer «Üt u hier bomen ?" vroeg
mevrouw Bradshaw, toen ze terugkwam mét
een zuigflesoli.
„Zaterdag," stolde Ohiok voor.
De vrouw knikte.
„Geef jij h«t hem, Gv.-e.nda, zes ze. „Kijk
dien kleinen schrok eens."
af van
Pc zuigeling Sa_auel keerde zich krampen
armpjes
uitgestrekte,
niet
achtig' bewegende vingertjes.
,lk zal u uw kamer laten «en, minneer

to spelen en
om van te hoüztntjo cm mee iiij
«
eon blok lood, geklonken
mij
dpil. Voor
r.an mijn voet.wangetje
van het kind la.g tegen
Het zachteel llet
kind kraaide van plezier,
Chick's oog de
woorden begrepen en het grapals had hij ingezien.
ißaane.".
ervan
pige

_
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uitverkoren: het aantal dergenen, wier lichaam
zoodanig harmonisch ontwikkeld is, dat zij in
staat zijn tot buitengewone verrichtingen, is

maar Loei klein.
Dat blijkt glashelder op een bijeenkomst als
deze, waar tientallen van de allerbeste gymuasten uit Europa en Amerika bijeen zijn ons er
hun kunnen te demonstreeren. Het zijn er maar
enkelen, dio alles wat van hen gevraagd wordt,
volkomen onberispelijk uitvoeren: dio worden
dan de Olympische kampioenen.
De gymnastiek is een .integreerond doel van
ons eigen volksbestaan het aantal vereenigingen
ten onzent is moeilijk te schatten. Maar wij zijn
hier in Parijs op dit gebied niet vertegenwoordigd. Ook de Belgen zijn er niet en dat verbaast
wel eenigszins. Maar overigens mist men hier
geen enkele natie, dan natuurlijk de Duitsche.
die nog steeds van deelneming der Olympische
Spelen uitgesloten is. Daar waren " Finnen,
Franschen, Engelschen, Italianen, Luxemburgers, Zwitsers, Tsjeöho Slovaken en Joego
Slaven, Voorts Amerikanen, benevens één
Egyptenaar.
Ik kan het mij anders brst, begrijpen, dat de
publieke belangstelling geluwd is. En dat, zoo
er niet iets heel bijzonders to zien is, zelfs een
meest enthousiaste sport bewonderaar er zoo
langzamerhand genoeg van krijgt. Ik voel dat
geducht aan mijn eigen body. Dat na eens hier
en d.Mi weer daar afstanden noms van meer dan
een uur in do snelste middelen van vervoer
kijken naar verschillende uitingen van sport is
intens vermoeiend. En men raakt er een beetje
beu van. Toch blijf ik het bejammeren, dat juist
de, gymnastiek heb treft met deze
sterk verminderde belangstelling. Omdat deze toch inderdaad is een d«r meest belangrijke vormen van
algemeene lichamelijke ontwikkeling en vaardigheid, te brengen onder het bereik van een
ongelimiteerd aantal creaturen.
En ik hoop vurig dat wij in 1928 ee n middel
zullen weten te vinden om, na de populaire
-penluriht-^iorten, een zoo groot mogelijke belangstelling te wekken juist voor do gymnastiek.
Omdat dïo het alleszins waard ii.

:
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(Ingezonden mededeeling j)

Wrachm-QuelU

door kenners met onderscheiding genoemd.
praatje met Reichel.
(Var,' onzen sportcorrespondent.)

Een

P a r ij r, 19 Juli.
We zaten daar op de leege tribune in Colom.
bes, en keken naar de gymna.teii. Nu en dan
klonk spaarzaam handgeklap; er waren nog al
wat Zwitsers in het publiek en het waren de
gvmnasten met het witte kruis op rooden grond,
die door hun landgenooten werden aangemoedigd.
Daar zie ik, beneden bij het groene hek, dat
de sintelbaan omringt, een ouden bekende. Het
i. vriend.Avé, die als adjunct-organisator veel
goede diensten heeft bewezen in het O. C.
~Ga mee, zeg ik tot mn metgezel, „laai
ik je eens voorstellen". En daar staan wo aan
het hek; wij er binnen, hij er buiten. Ea we
komen in gesprek. We praten al over 1928. Avé
zegt, dat er zooveel komt kijken. „L'ami Scharroo peut se mettre au courant ici", voegt hij
er aan toe. En ook deelt hij mee, dat er een
boek zal. verschijnen, na afloop, dat om zoo te
zeggen zal kunnen dienen als een ~vademecum"
van hen, die in de toekomst Olympische Spelen
hebben te organiseeren.
„AVel een mooie pers-tribune hebben jullie
hier", zegt m'n kameraad. „Achthonderd
plaatsen" antwoordt Avé, „een gedeelte is gereserveerd voor genoodigden".
„Genoodigden' , bromt m'n Hollander, „daar
zal in Amsterdam zeker geen quacsüe van zijn
in de perstribune".
..Nou ja", zegt Avé, „als nu bijvoorbeeld da
directeur van een groote krant eens wil zien,
hoe er gewerkt wordt..."
_Dan betaalt de directeur in Holland zn
plaats", zegt m'n vriend. „Iv de perstribuna
wordt uitsluitend gewerkt".

„Voila le grand patron", zeg ik. En daar

waterpolo-tournool.

Jen, handjesgeven, een sigaret. Kn we praten verder.
„U zult wel blij zijn, dat het langzumerhand
afloopt", begin ik.
Reichel maakt een gebaar, waaruit ik kan opmaken, dat ik geen ongelijk heb in mijn veronderstelling.
Ik kijk hem nog <
aan, den man. die hier zoon groot aandeel
heeft gehad in het organiseeren van d<
Hij ziet er zoo echt burgerlijk uit; eenvou
niets wat aan opsnijden herinnert. Len paar
kwieke, tintelende oogen in een pienter geiaat,
met een eenigszins
i neus. Het roode
knoopje van „Officier de la Légion d'Honneur" bedekt half het lintje van Det ooriogskruis.
„Het is mooi geloopen met de athletiek", herneem ik. „Er zjju nog heel wat meer menschen
gekomen, dan wel gejacht werd.
„We hebben bijna twee millioen geïncasseerd", zegt hij. „Ln met het voetbal eén millioen zevenhoiuierdduizeud. Ln als do spoor niet
zoo duur geweest Was, hadden we nog een hoop
meer menschen gezien". Het kost;
(vijf frank), in plaats van één frank vijfentwintig in gewone tijden. „Cela :nc coüte trois mil', zegt hij zoo losjes weg.
Dat kan wel waar zijn. Dat kan ook wel een
beetje overdreven zijn. Maar het is
dat liet van de zijde vau den „Chemin de i-er
de I'Etat" een leelijk ding was, toen ze zoo
koudweg bekend maa .ten, dat de prijs verviervoudigd was, om do kosten van het nicuwaangelegue i station „Colombes-Olympiquc" er
eenigszins uit te halen....

verschijnt Frantz-Keicln

wedstrijden voor de landen-

kJasseering.
PARIJS, 2Q Juli. (Eig. bericht).
Een protest van Amerikaansche zijde betreffende den waterpolówedstrijd Amerika
België had tot resultaat, dat deze wedstrijd
vandaag werd overg.speeld. De Belgen wonnen thans met 2—l.
De verdere uitslagen luiden.:
Amerika—Zweden 3—2. >
Het landenklassement van het
waterpolotournooi luidt: 1. Frankrijk; 2. België- 3.

Amerika.

Het bokstournooi.

Deßestverliest.
PARIJS, 20 Juli. (Eig. ber.) De uitslagen
van de gisteravond gehouden demi-finales in

het bokstournooi luiden:
V 1ieggewicht: Mac Kenzio (Engeland) wint op punten van Fee (Amerika) Ea
Barbara (Amerika) slaat Castellengbi (Italië).
Bantam g e w i c ht: Smith (Zuid-Afrika)
wint op punten van Cès (Frankrijk) ; Tripoli
(Amerika) wint op punten van Andren (Zweden)
>
Vedergewicht: Fields (Amerika) wint
op punten van Quartucci (Argentinië) ; Salas
(Amerika) wint op punten vau Deven^ines
(België).
Lichtgewicht: Kieken (Denemarken)
wint op punten van Boyleston (.Amerika)
Copello (Argentinië) wint op punten van Tholey 'Frankrijk).
We Iterge w i c h t: ..hendel ''Argentinië) wint in de 3e ronde door tusschenkomst
van den scheidsrechter, van Droyer (lerland) ; Delarg. (België) wint op punten van
Dong Lewis (Canada).
Middengewicht: Brojisse (Frankrijk) werd wegens incorrect optreden in zi.in
vorige (gewonnen) partij alsnog gedisqualificeerd. Als tegenstander van Beokon (België)
werd thans aangewezen de F.ngelschman Mallin, die deze partij op punten won. Elüott
(Engeland) wint op punten van Black (Canada)
Ha lfzwaargewicht: Petersen (Denemarken) wint op punten van Sorsdal (Noorwegen) ; Mitcheli (Italië) wint op punten van
Sarandi (Italië).
Zwaargewicht: Petersen (Denemarken) wint op punten van De Best (Holland) ; Van Porat (Noorwegen) wint op punten
van Porzio (Argentinië).
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door keurig lobben van de zeer tactische ightwinnen de Amerikanen met 8—6. Het was
een spel als in een heercndubbel, alle vier aan
't net.
, ,
,
In het heer-ndiibbelspel de twee halve eindstrijden met Richards—Hunter tegen Lacoste—
Borotra als de beste. Afclk oen schitterend
spel'! Spel waarvan men ten onzent nauwelijks
beferip heeft. Zoo snel als hier gevolleerd werd,
is nauwelijks te beschrijven. Er schijnt nauwelijks een positie te zijn, dio do spelers niet
bestrijken. Kn alle. snel. alles onder onbegrijpelijke cross-slagen. En telkens is een speler op
de plaats waar do snelle bal komt. En als er
een openin<r geforceerd is, direct een snelle
drivo of volley er tusschen d00r.... Smashes van
achter uit 't" veld diep naar de baseline. Onze
beste dubbel Van Lennep—Diemer Kool zou er
geen twee games per set tegen maken.
Den uitslag seinden we reeds: b—l, b—a,
O—G, 5—7, 6—3.
„
~.,
Ken beschrijving is nauwelijks te geven. Het
was een serievan brilliante rallies... Slechts het
verloop geven we aan.
In de eerste sets dominoeren de Amerikanen
volkomen. Richards services en Hunters returns
zijn magnifiek Lacoste heeft er de grootste
moeite mee. En Borotra is zeer onva.st._ Zijn
brJlliante slagen gaan ver uit... De AmeriKanen
schijnen recht op de overwinning af te gaan,
zonder een se t te gunnen. Doch m de derde set
sparen, zij zioh te veel. Zij ondergaan een
reactie en do Franschen overrompelen hen 6—o l
De laatste games laten zij «aan.
Dan in de vierde set, zonder rust een groot
gevecht. De Amerikanen komen op 5—2. Dan
komt Borotra los. Hij speelt als een duivel, bestrijkt het heele veld en game na game wordt
gewonnen door de Franschen s—o. Het publiek
is dol! Dan Huntcr's service.) Ln do Franschen
overmeesteren die o—s. Dan do service van
Borotra en schitterend laten hij en Lacoste do
,
Amerikanen staan 7—5.
.'*»"»
De vierde set is een reactie. De Franschen
spelen minder goed. De Amerikanen hebben
zioh hersteld
Schitterend volleert Richards.
Zulke vollies zijn nauwelijks denkbaar als men
ze niet gezien heeft.
Met 6—3 winnen de Amerikanen en komen
nu tegen het andere Fransehe paar: Brugnon—
Cochet dat de Zuid-Afrikanen Condon—Richardson niet zonder moeite sloeg.
In het gemengd dubbelspel wonnen mej. Jessup—Rioha.ds den halven eindstrijd en komen
dus tegen mej Bouman en Timmer. Daaraan
zullen de onzen een harde noot hebben! Want
mej. Alvarcz—Fhiquer hadden heel weinig in te
brengen en dat zijn geen krukken 1
nian
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..Xu krijgen we deze week de „Jeu.. Equestres", zei Reichel, nadat zn toorn tegen de
Staatsspoor geluwd was. „Denk er aan, dat je

.

Toen riep onze algerrleene commissaris graaf
Clarv, die daar heel eenvoudig met een stroohoedje in de tribune stond. En we namen afscheid. En m'n kameraad zei, dat bet hem pleizier zou doen, "Reichel in '2S in Amsterdam te

dat vooral niet verzuimt. Negentien natiën komen, met de prachtigste paarden van de we;
en met de beste rukers. Juiiic bent m. ook bij,
niet waar?"
„Natuurlijk", zeiden we, „en wo zullen bet
komen aanschouwen".
„Daar moesten de menschen naar komen
kijken", ging Reichel voort, en met eenigszins
zuidelijke beeldspraak zei hij:
„Les tribunes devraient craquer, tellement il
devrait y avoir du monde". "

zien.

„Vous n'avez pas eu a vous plaindre" ? vroeg
Reichel nog.
\
Nee, klagen konden we eigenlijk niet. Hot
was
misschien niet allemaal precies gewr
zooals men het gewenscht zou hebben, maar
„im grossen Ganzen" was het toch wel in erde
geweest voor de p<;
De zeilwedstrijden te Havre.
En Frantz-Reichel drukte onzo handen, en
Aan do Olympische zeilwedstrijden, welke verdween in de richting van graaf Clarv.
heden to Havre beginnen nemen in de 8 m klasje
Daar -was de haut-parleur. Den volke werd
de volgende jachten deel: Blue Red (Argentinië),
Autwerpia V (België), Namoussa- (Frankrijk), meegedeeld, dat de Hongaren in het sabelscherEmily (Engeland), Sirdhana (Italië), Bera men den eersten prijs hadden gewonnen, Frankrijk den tweeden en Hongarije ook den derden.
(Noorwegen).
De Hongaarsche vlag word geheschen: groot
zijn:
De deelnemers aan de 6 m klas«e
Ciss (België), Hatuey (Cuba). Bonzo (Dene- aan den mast in het midden, klein rechts, en
links de Fransehe driekleur.
marken). Amolgavar (Spanje), Sandra (FrankEn daar klonken, melodieus en eenigszins weerijk), Willo m Six (Neder land), Mcbi
(Italië). Elisabeth V (Noor.wegen), Aloha II moedig, de tonen van het Hongaarsche volkslied over de vlakte in Colombes"...
(Zweden).

.

„Ik ga niet aan het tooneel." zei Chick, ..en
De kamer was veel beter dan die hij had mi
..Nooit eerder een I'epetitio gezien, mylorÉf"
ik geloof niet, dat er iemand is, die zooveel
Brookley, do ligging veel gerieflijker —ca vroeg Solburg over zijn schouder.
belang in me stelt, dat hij me zoo een schittedan nog Gwenda en Sanmel.
„Neen", zei Chick.
Op weg naar het Strand belde hij den neer
rend
salaris zei aanbieden."
..We nemen het niet heelemaal door", legde
Leither op, om een uurtje langer to mogen Solburg uit. zich half omwendend (ze zaten
Weer keek de heer Solburg rond.
blijven. De vergunning word hem gaarne gc- achter hem). „We doen alleen maar enkele
..Beste jongen;' zei hij, met een onderdrukgeveai.
glimlach, die ziju gezicht bijna
ten
Nu,
scènes.
mevrouw Mavnard nu komt
..Leither is een beste man," zei Chick, ter- u op."
heilspellend maakte, „ze zullen 'het
wijl hij verbaasd het hoofd schudde. ~Ik geGwenda was niet heter, te verstaan dan haai niet aanbieden voor
je eigen b,
loof, dat ik hem wel "eens te hard beoordeel'! medespelers. Tot Chick's verbazing en misnoeze zullen jo willen exploiteereii. in
heb, Gwenda."
gen, maakte Solburg tot twee keer toe aanDat is eerlijk, hè? Oprechtheid is mijn
Gwenda antwoordde niet.
merking op haar.
ondeugd. Ze zullen je willen vertoonen als wonChick was nog nooit achter de-coulissen geplan, links, mevrouw Maynard. der, als romanheld en omdat de naam var
~Tweede
weest. Zijn vorig gesprek met den heer Sol- Neen, neen, vóór juffrouw Walters. Zoo is het markies van Pellxirough goed zou staan in de
burg had plaats gehad in zijn kantoor aan het good. TJ moet dicht bij de deur blijven. Halt! programma's. Daarom wou ik u hebben
en
Strand. Hij yt-ap, hem nu in zijn element, als Laat iemand daar een stoel neerzetten, om de omdat u een beste jongen bent, met uw perwien
voor
actxirs
macht,
man van goddelijke
deur aan te geven."
missie, mylord."
en actrices, van wie velen van adei waren (in
Hij haalde een sigaretfenkoker te voorschijn
Chick knikte heftig. Achter het aanbod
het stuk) en minstens één een doortrapte en hield hem Chick voor.
voelde hij een edelmoedigheid eu oprecht
schurk, dio nergens voor terugdeinsde en' bang
„TJ rookt niet? Verstandig." Solburg keek die hem sprakeloos maakte.
was voor niemand \op het tooneel), beefden en ernstig en aandachtig naar het tooneel.
..Kom hier, wanneer u maar wilt," ze:
„Hoe
bukten.
zoudt u het vinden om tooneel te spelen, burg. „Ik aal uw naam op de deur zetten en
lüj .at alleen in de st-allos. te kijken naar mylord P"
ep den dienstingang. V kunt op het tooneel
dii<> monsclien, dio onverstaanbaar tegen
komen,
„Ik?"
vroeg
wanneer u wilt. \' moet eens met me
Chick
verbaasd.
elkaar praatten.
gaan eten, als deze voorstelling loopt, dan zal
knikte
Solburg.
„Een
maar
be„I"",
klein,
Chick zou op het koude tooneel, dat slechts langrijk rolletje.
schrijver zou er één in ik u iederen schurk en oplichter aanwijzen, dio
door één lamp verlicht werd, zijn blijven kunnen brengen. IIDe
zoudt
maar een paar woor- zal probeeren u te vangen. Geloof me, lord
kijkeai naar de repetitie, maar het meisje greep den moeten
zoudt
zeggen
en u
niet langer dan Pelborough, ze zullen bij u komen!"
hem bij den arm en bracht hem naar de
„Dank u, graag, mijnheer Solburp
tien
minuten
op het tooneel zijn."
es.
Chick
dankbaar.
Chick
lachte zacht.
De heer Solburg begroette ham niets vriengroot gelijk," zei Solburg.
~U
hebt
delijker dam den eersten keer.
„Voelt u er iets voor?v vroeg Solburg en
was bij vieren, toen Chick op kantoor
Het
"Neem plaats, mylord", zei hij. Daarna keerde zioh plotseling om, zcodat zijn vriende- kwam
hij Echrok zich een ongeluk, toen hij
wendde bij zich tot de menschen op het too- lijk gezicht niet meer dan een paar inches van op de klok van het postkantoor zag, hoe laat
dat van Chick'verwijderd was. „U zou dicht het was. Maar al was Chick niet voor zessen
neel en zei: bijuw vriendin, mevrouw Maynard. kunnen verschenen, dan zou hij nog met een welwillend
„L" moet meer naar achteren, mijnheer -Trevijfenclimlachje ontvangen zijn. Het is wanr, dat da
velyn, als u over de baby spreekt en u moet zijn en het salaris zou twintig voorneen.
acht voor- boekhouder een beetje teleurgesteld was, Hat de
meer naar voren, juffrouw Walters... Zoo is twintig pond in do week zijn
nieuwe markies nuchter van de lun^
het goed. Niet te veel. Daar komt een raam stellingen."
„Neen", zei Chick. ~Het is heel vriendelijk! kwam, want hij jing trouw naar de biosecop en
met. eprn tuinuitzicht."
van u, mijnheer Soïburg, en ik geloof, d*t ik hield veel van losbandigen adel.
..Waar is de baby?" fluisterde Chick een begrijp,
waarom u het aan/hiedt. Maar ik ben
Voordat hij wegging, verte'de hij don ec'r
beetje beduusd.
geen tooneelspolor en zou iemand, die het wel
dat hij van woonplaats ging verbediende,
zijn
n.usg<>
wordt
~Lu het atelier. Daar
werkloos maken."
anderen.
toon en Chick I was.
zet", z-i Gwenda in denzelfden hij
het
voorhoofd.
Solburg fronste
„Goed gezien " sprak dit heerschap
z*Mg, dat ze
schrok zich een ongeluk, totdat
...Veen, dat zou u niet", zei hij. „Maar dat
waardis.
„Rite
Hotel zeker? Hè kameraad»
beet.
aioh op de lippen
is bijzaak. Wilt u er eens over nadenken?"
op
halters
juffrouw
„iMet preou
„Weer beginnen waar
Chick schudde het hoofd.
kameraad," zei Chick ernst!*
komt," gelastte Solburg. op
..Neen,
npoit".
zei
hij
de
beslist,
en
heer
begroet
cm
word
kwam
Juffrouw Walters
wat zo tegen Solburg glimlachte.
door dên heer Trevelyu, maar
verstaan.
~ü hebt groot gelijk", zei hij. Dit was één
elkaar z_>idcn kon Chick niet
(Wordt vervolgd.)
harder spraken , van zijn vaste
..Ik wou
en hij wa= meestal oprecht, als hij het zei. ..Alleen als
venda glimlachte.
u een beter
„Ze riemen «Heen de rol'en door", «ei te, aanhotj. krijgt, moet u terugkomen eu me
in
krijgen/!.
„om de hewegingea goed i*
Le gelegenheid, stellen, hooger te
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Een

gesprek

met N.O.C.-leiders.
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(Ingezonden Mededeelingen.)
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Tevreden stemming.
Een goed
oordeel over athletiek. "
Schermen viel wat tegen.
De lichtzinnige Nederlandsche
Zwemband.
Hulde voor den
lieer Van Eyck.
P a rij s, 19 Juli.
(Van onzen Sportredacteur.)

—

:en ia het voornaamste deel der
Parijsene Olympiade voorbij. Br blijven nog

verschillende ïporteu over, maar net aaneengesloten en eoiiia danig overladen programma ia dien dag toch feitelijk aigeloopen. Dan krijgen wij, verslaggevers, ook
even wat verademing, ai zal er t*>j_ oct nog
genoeg kopij zitten in de verschillende
demonstratie;,, welke wij na Zotiaag te zien
zullen krijgen. Om voorts de ook voor ons
land zoo heel erg belangrijke wielerwedstrijden niet te vergeten.
Ik heb va noemend eens gebruik gemaakt
van de gelegenheid, dat ik eenige leden van
ons OlympitLft Comité bijeen haa, den kapitein i. \v. .charroo, den heer _\ \V. Yv aller en kapt. Van Kossem, om dezen eens te
polsen over verschillende zaKen aie mij en
vermoedelijk ook hun, heftig interesseeren.
Literaard waren er versoninenae omstandigneueii, waarover deze neeren zich voor
<lea ancup aer fe-peien nog met wensenten
mt te laten.

<ie onderscheiden onderdeeien, die
geaurende ou_ gesprek in het geding
l
een, waren beiangnjK genoeg cm eeas
onver de cogen van onze lezers te worden
jiaar

wij

gcoracht.

Laat ik beginnen met te vertellen dat wij
kwamen in de vèrtreknen van hei
mdsch Comité, waar do heer
Bas Veth, bijgestaan door een allerliefste
Hoiiacdscüe jonge aame, aen scepter voert.
.Kapitein s>cliarroo legde er in het begin
van ons gesprek sterk oen naüruK ep, aat
.O.C. in zijn geheel opgetogen 13 over
iitengewoom h&rtenj_e ontvangst van
do ransuilen onaervcnuen. üun uoifelijK■a nun welwillendheid ten opz.ente
van ac noiiandscne vertegenwoordigers was
Werkelijk t>oven aiien lof verneven.
_.n met eenigen
begnjpenjKen
trots
"voegue ..apt. öuiarroo aaaraan to», dat ac
Ne^-nanat-r3 aoor hun uiterst correcte
höuuiiig dit optreden van de Eranscnen netben veraiena. Het rransen Ü.C. heeft verklaard, dat, zoo aile naties een zoo fatsoenlijke houding hadden aangenomen als de
iüers, aat hun dan de organisatie zeer
zou zijn vergeniaKkelijkt.
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Zonder agar-agar, alleen van vruchten
en suiker bereid, beroemd sedert 1868.

SIPKES JAMFABRIEK, BEVERWIJK. M. 2092.
Over roeien was de he«r Scharroo zeer
enthousiast, cmdat dh ons één eersten prijs
heeft opgeleverd.
Over zwemmen was hij minder te
spreken. Het is heel juist gebleken, zei de
heer Scharroo, dat het N.O.C', den Nederlandschen Zwcmbond gewaarschuwd heeft
in zako het zenden van zooveel deelnemers
en dee'lne'smt'.ers, die ten slotte bijna allen
met nul op het request terugkeeren naar
Holland. De N.Z.B, heeft de^e waarschuiq in den wind geslagen
wing /
en het resultaat i5.... e3n droaf figuyr!
Wat den v ij f k a m p aangaat, roemde
de N.O.C -vooizitter de prestatie van luit.
Tormet, die uit 40 deeinemers nummer 8
werd m het eindklassement: een ze'?r mooi
reailtaat vcor dezcli nog zeer jongen officier.

Op mijn vraag of het N.O.C, zich over de
houding van de Nederlandsche deelnemers
aan ac Olympische Spelen ook in één of
andere opzicht te beklagen-had gehad, antwoordde de heer Sclyrroo, m het algemeen,
entke-nnend. Met één uitzondering. De
rrreiera hadden, den laatsten nacht in Hotel
Éxelmans, waarschijnlijk in den ross over
de overwinning van de Laga-twee~ den boel
erg op steiten göiet en aa^ruoor den overigens zoo goeden indruk wat bedorven.
In het algemeen mag werden vastgesteld,
dat er in het kwartieT der Hollanders steeds
een vroolijke

opgewekte geest heeft ge-

heerscht. Zelfs iv

mans ais

centrum voor üe iNederianasene
deelnemers", meritte ik op, waarop de heer
Scharroo antwoorude, dat het makkelijk is
aanmerking te maken, maar aat hij acn iudruK had, aat men over met algemeen zeer
tevreaen 13: van de zijde der goaagesitueerde
deelnemers ls geen klacht vernomen. Dat
moge in het auereerste D^gm nu en dan te
wenschen hebben gelaten, langzamerhand
heeft men zich m notel Éxelmans aan de

De heer Waller, de man van de duiten,
vertelde op de hem eigene, met allerlei vrien-

delijkheden doorspeKte manier, hoe goed
het bon-systeem (had gewerkt. Geen enkele
deelnemer kreeg geld in handen: alleen een
bon. Voor het logies, voor de maaltijden
enz. f)at bon-systeem bevordert ten zeerste
het amateurisme, immers het voorkomt, dat
de menschen baar geld in handen krijgen
eisenen aangepast.
en zij dit dus niet kunnen aanwenden voor
Nu, ik moet zelf constateeren, dat op een andere doeleiden, dan waarvoor het verdag, toen ik in E»elmans lunchte en de zwem- strekt wordt.
■:een en been Kiaaguen, ik niet de minDeze zaak is ook in !het Internationaal
ste aanmersing te maken wist. Enfin, dat Olympisch Comité ter sprake gekomen en
xai aan wel aan mij liggen.
heeft daar veel waardeeriug ondervonden.
Ten slotte spraken alle leden van het
Wij zijn zoo het rijtje eens langs gegaan: N.0.C.-bestuur, met wie ik het genoegen
begoUiien bij ac voeiDauers eh gecinaiget bij 'had bovenstaand onderhoud te hebben, hun
iampers. En ik laat ihier graag volgen buitengewone waardeering uit voor de wijze,
die opmermngen, welKe de arie hierboven waarop de heer Van Ryck, de attaché van
genoemde heeren ten beste hebben gegeven. het N.O.C, bij hét Fransch Olympisch Co'Voetbal. De voetballers hebben, wat mité, zich van zijn dikwerf zoo zware taak
hotel en wat verplaatsing betreft, geheel ge- heeft gekweten. En ik stel er prijs op, aan
Jeetd onder eigen regime. Overigens was de 'het eind van dit artikel dezen sympathieken,
hulp van het N.Ü.C, in verscniilende op- actieven en gullen Hollander een warm
zicnien noodzakelijk, üe voetballers hebben woord van hulde te brengen uit naam van
ons al dadelijk in Parijs een. goeden naam alle Hollandsche sportlieden, die zooveel
bezorgd door hun sportief optreden.
goeds, vroolijks en prettigs van hem hebben
Athletiek. ünze atnietiet-vertegen- ondervonden.
wooraigers hebben een buitengewoon goeden
De „Jeux Populaires”.
jnoruk gemaakt. Dat wij ons niet kunnen
meten met de met zooveel zorg en ten koste
Col om bes, 19 Juli
van zoo groote geldelijke opofterigen getrainonzen
(Van
de Amerikanen en Finnen e.d is natuurlijk
sport correspondent).
duidelijk. Maar hoezeer de prestaties van
Stadion 1 Ik herken je niet 1
de iN eaerlandsche athleten de aandacht geWaar zijn mijn zestigduizend toeschoutrokken hebben, moge blijken uit het feit, wers van Zwitserland—Uruguay? Waar
«lat in de vergadering van de Int. Athletiek zijn de veertigduizend van de groote athlefederatie Scharroo van verschillende zijden tiek-dagen? Hier zijn ze niet. Hier zijn...
daarmede werd geluk gewenscht. En menig- drie, vierhonderd men?chen. Een leeg staeen een noemde het een....openbaring. Dat dion! Wat een armoede, na al dat leven,
U het voor ons zelf immers ook geweest!
dat geschitter, in zonneglans en glorie
Schermen.
Hoewel wij overtuigd
En toch leeft het, ep het groene veld.
waren geen prijs te kunnen behalen in de
Daar wordt een demonstratie gegeven
fdeehng floret, hebben de Hollandsche van wat hier heet: „Les Jeux Populaires",
«chermers toch niet achter willen blijven hetgeen men zou ktJnnen vertalen door
en hebben zij ook vcor dit wapen hun in- „vclks-spelen".
«cbrijving gestand gedaan. En wij hebben
We zien er in de eerste plaats, hoe hier
daarbij kunnen constateeren, gelijk ecu heft , ,basket-ball' gespeeld wordt. Om te
Fransehe autoriteit op schermgebied den beginnen is hier geen quaestie van een
onzen grif verzekerde, dat oils floretscher- mand; de bal meet door een ring gewormen sinds 1920 zeer is verbeterd. Zoodat pen worden, en het zou dus raticneeler
wij tevreden kunnen zijn.
zijn, indien dit spel ~ring-ba!F' heette.
damesschermen is over het algemeen Er werdt in Frankijk veel gedaan aan dit
Biet meegevallen; de eenig>e, van wie ver- mandlc. .en basket-ball, en niet alleen door
wachtingen kunnen worden gekoesterd, is mannen : het is een makke sport, en ook
mevr. Stokhuizen.
zeer voor meisjes geschikt.
Een paar honderd in het wit gekleede
trouwens op sabel cok
Op degen
waren wij zeer gehandicapt door het ont- jongelui zijn daar in de weer. Daar zijn
breken van Zeldenrust en Delaunoy. Toch groepen, die „volley-ball" rpelen. Een net
was er meer van verwacht. Een uitzondering is tusschen twee palen gespannen, en een
moeten wij maken ten opzichte van jhr. mr. bal most over het net heen geworpen wordr. J. D. H. de Beaufort. Die heeft zich den. Mceielijk is het niet in het minst.
ten volle gegeven met een élan en een vol- Het is er alleen om te doen, de jongelui iv
do open lucht gelegenheid te geven te looharding zcoals men maar weinig ziet.
Op sabel hebben wij den tradioneelen pen en te springen, ik zou haast zeggen: te
'derden prijs behaald. Er ia dcor de onzen dartelen, als jonge honden. Als zoodanig
over het algemeen goed getrokken; vooral is dit ~volley-ball" een goed ding voor
De Jong heeft in den individucelen wed- kestschelen, denk ik.
Trouwens, ook de ~push-ball" vertoostrijd goed werk geleverd. Maar in den
waren
èn
sterdie ons daarna gegeven werd, herinning,
Italianen
equipeweidstrijd
verdienden,
wat
nert
sterk aan wat in dit opzicht in de
kregen
wij
zoodat
wij
ker,
als
vooral
Amerikaansche scholen te zien is.
nog
groote
dit
resultaat
goed,
ia
men bedenkt, dat het aantal deelnemers Daar strijden dikwijls-klassen tegen elkaar,
terwijl de bal, bijna één meter in middelveel grooter was dan in 1920 en 1912.
Wallijn,
boven de hoofden van de strijders heen
Omtrent boksen zeide de heer
interesen
weer
wordt geworpen. Eu ik heb hooren
zich
daarvoor
speciaal
letdie
dat het zeer opmerkelijk is geweest vertellen, dat bij deze gelegenheid wel eens
geert
zcoals de Hollandsche boksers vooruit zijn meer blauwe plekken worden opgeloopen,
n. Waarschijnlijk dank zij de training dan men zou denken.
''i komt het me niet voor, dat deze
van Besham. Dit is oorspronkelijk het werk
al
van „push-ball" veel liefhebvoorstelling
die
heeft
geweest,
Tuyll
van baron van
dit
sport
er
voor
deze
bers
voor
spel zal gemaakt hebben. En
dat
geleden
gezien
jar-n
ik
mateook
zou
mijn ongevraagd oordeel wilals
jongens
goed
Hollandsche
de
len
dat
men deze demonstratie van
geven,
een
besten
noemde
der
riaal was. Als
heer Waller Levi, die in eersten aanleg ver- „Jeux populaires" gevoegelijk van het prohad kunloor van den Am frikaanschen kampioen. gramma der Olympische Spelen
schrappen.
hebben
nen
Maar geen wonder, die Amerikanen
Een volgenden keer kan dan de „Foyer
drie maanden achtereen in esn speciaal
Charleville" in Charleville blijven; en
da
kamp
getraind.
voor hen ingericht
Och daar spreken we later de „Foyer de Douai" in Dotiai. Dat' zullen
die jongelui dan misschien niet prettig vinvel eens ever.
den, want een reisje naar Parijs..'. 5a vaut
gers hebben hun best
daan, maar, het was in Rheims geen strijd bien uue mes
Maar het gaat hier tccli eigenlijk, om
tt, maar eigenlijk alleen van
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SPORT EN WEDSTRIJDEN
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De crickatwedstrljd België—Nederland eindigt onbeslist. Een groote
V.
De internationale athletiekwedstrijden van
nederlaag van V.
Pro Patria. Het Nederlandsch record 5000 m. hardloopen verbeterd.—
Kaagweek.
De Triton-vier wint te Brussel. —Concours hippique
Van Kempen en Aandewiel winnen
springconcours
en
te Alkmaar.
koppelwedstrijd
op
den 80 km.
de Germaanbaan.
Bottecchia
wint de Tour de France. Een wereldschaakbond opgericht. Mr. Rueb
is tot voorzitter gekozen.

VfRFPiSSCHEWDE ZOMER-CHOCOLADE

het Olympisch derp, waar
de athleten hebben gewoond, is alles bijzonder goed geweest. Eén dag was de voeding
absoiuut onvoldoende. Maar nadat kapt.
~Er is hier en daar nogal eens critiek Scharroo daar had ingegrepen, waren de
tid ep de keuze van net ihotel Exel- klachten verder achterwege gebleven.
g

—

1924— Avondblad

snort,

en niet om spelen.

CRICKET.

Tweede klasse.

België—Nederland.

n lII V loermuizen.
(Gewonnen door Albion met innings en
8 runs.)
A 1bi o

De wedstrijd eindigt onbeslist
Brussel,

20 Juli

(Van een bijzonderen verslaggever.)
Op het zeer fraai gelegen terrein van de
Raeing Club to Brussel werd dezo match gespeeld. Het veld zelf was wat klein, de pitch
evenwel iv goeden staat.
Hamburger wint de toss en kiest batten.
Het bowlen van het Balgische team dat uit 9
Engelschen en 2 Bolgen bestaat was in het
begin niet best en Eigeman en Leeser hebben
niet veel moeite de runs te maken.
Op 24 gaat Lceser dubieus l.b'.w. na 15 runs
te hebben gescoord.
Jansen speelt vlot en
prettig, maar verdwijnt na 16 runs aan 't totaal
to hebben toegevoegd.
Intusschen wordt de bowler Bridge, aan het
werk gezet en deze blijkt niot zoo gemakkelijk
Hij wisselde zijn bowlen zeer
te bespelen.
goed en zeer oordeelkundig af. Rinckcr staat
hem goed te spelen, maar speelt 'n kortcren bal
in do Landen van mid off, met 22 runs achter
zijn naam. De Bcus loopt in den val ou speelt
ecu zachto uitbrekenden bal in do slips, 't Ziet
er in tusschen niet best uit, maar Hamburger
en van Booreu slagen er in langer stfand te.
houden, dan de andere batsmen. De score rijst
voortdurend on juist als men den indruk heeft
dat do batsmeu het bowlen meester zijn, gaat
van Boovcii uit, gebowled door een bal over
zijn been. Hamburger zet zijn goede innings
voort, nu in gezelschap yan Neuerburg. Er
komen steeds nog runs bij en als Hamburger
na een mislukten slag voor 47, die 200 klaar als
een klontje waren, wordt gevangen op coverpoint, zien we alleen nog goed cricket yan
Stroink en Neuerberg die mot 12' not out blijft.
Schmeink wordt op den 7den bal van een over
achter het wicket gevangen door Alpen; Van
der Chip is run out en ook Stroink treft dit lot
na 10 runs te hebben gemaakt in een stijl die
meer beloofde. Totaal 181.
Doordat later begonnen was dan was afgesproken on door de langdurige lunch bleef er
slechts 2 uur ovor om de gasthecren uit te
gooien, 't Begin is schitterend. Scoldrayers
staat bevreesd te spelen op Rinckcr die zeer
snel was. In de volgende over neemt Jansen
2 wickets en als dan ook Alpen in zijn volgende
over voor 0 is verdwenen, heeft hij 4 wickets
veroverd voor 0 runs. Rincker is nu zoo ongelukkig Stono zoodanig te treffen dat hij "it
het veld moet worden gedragen, 't Blijft een
komen en gaan, waarin vom-namelijk Jansen een
levendig aaudce! heeft. Als er nu voor 20 runs
7 wickets neer zijn ziet het er uit of all Holland de match gemakkelijk zal winnen. Alzoo
dachten er niet over Solby en Cluff. Met vertrouwen speelden zij alle bowlers. Ook van
der Chip eu Schweink hebben geen succes.
Kigcman slaagt er in Cluff voor 23 weg to
krijsen. Intusschen is Stono weer verschenen
Rincker
en'zet zijn innings voort. Thans krijgt
hem gevangen in de slips voor 13. En als dan
do laatste man, Koning, inkomt, moet Rincker
nog twee ballen bowlen en krijgt van Booveu nog
een kans in de laatste over van de match de
bcslissin_ to brengen.
Koning slaagt er in die twee ballen or uit
te. houden en Solby hoeft niet veel moeite met

—

rceijer gebowld voor 16 runs. Het negende
wicket veroorzaakt eveneens de uoodigo moeite.
Eerst op 150 runs bowlt Brossois van Moorse,
voor 9 runs. Op hetzelfde totaal wordt Semmelink door Hageman gevangen. Hij had een
uitstekende 40 runs gemaakt. Brossois bowlde
2 voor 7. Just Grootmeijer 2 voor 24. J. J.
Grootmeijer 5 voor 67 en Oudheusden 1 voor 30.
V.V.V. is er niet in geslaagd dit totaal to
passeeren. Voor het luttele totaal van G 3runs
hadden allo spelers een beurt gehad. Oudheusden met 14 runs werd topscorer en verder was
Brossois met 13 runs do tweede speler, dio voor
runs zorgde.
Van de Haagsche bowlers had J. Schill met
7 voor 23 het meeste succes. L. Sodderland 3
voor 32. De Hagenaars wonnen dus met 87
runs op de eerste innings en komen dus in dc
volgende ro"do tegen V.O.C.
WATERSPORT.

Vleermuizen, le inniugs 31 (Langoraar 10),
B. C. Ooms nam 6 voor 7 en H, C. Smit 3
voor 23.

Albion 105 (K. van Houten 29, B. C. Ooms
v. d. Stadt 10, W. Amons 13).
Langeraar nam 4 voor -12, Reurfhoff 3 voor 25
en Van Steen 3 voor 23.
Vleermuizen. 2e innings 66: Woudstra 13,
Ten Have 11, Donker Onrtius 12. B. O. Ooms
nam 3 voor 30, J. E. v. d. Stadt 3 voor 9, P. J.
Klnijver 1 voor 8 en H. C. Smit 1 voor 14.
Albion wint mot iunings en 8 runs.
20, F. E. J.

Tweede klasse West.

V. O. C. lI—H. D. v. s. n.
(F.O.C II wint op dc eerste innings
met 165 runs.)
H.D.V.S. II lste innings 34 waarvan Karis
16 not out.
V.O.C. II lste iifliings 199 voor 5 (gesloten)
Ingelse 70, Dulfer 10, Kip 42, Stenger 27 not
out. Leeman 13. Vermeulen 30 not out.
H.D.V.S. II 2do innings 1-56 voor 2: Jansen
63, Hodes 42, F. Karis 17 not out, P. Jansen
not out.
Bowlingeijfers : V.O.C. II lste inniugs: Smit
4 17; v. d. Zijde s—ll, R. van Everdingen

:

1-3.'

H.D.V.S. TI lste innings: C. A. Staal 3—57,
C Hoving 1—69, E. Hodes I—^7, V. Brounts
o—lo.
V.O.C. II 2de innings: Smit o—2o, van der
Zijde o—l9, R. van Evcrdingen o—B.
Rood en Wit lI— V.V.V. 11.
(Gcn-onncn door B. en W. 11 met 110 runs.)
V.V.V. Il trok eerst naar de wickets, doch
op 28 hadden allen reeds een beurt gehad;
seen der Amsterdammers kwam in de dubbele
cijfers. Droste bowlde 6—9 en De Jong 3—15.
'De thuisclub beantwoordde met 138. waarian Davindson 12, Elias 27, Van Lennep 30,
Nijboer-10, O. Cleveringa 14 n.0., Wegerif 10,
extra's 28.
De bowlingciifera van V.V.V. z-ijn: Wornieskerken 5—61, Kocpmans 2—24, Wessel 2—13,
Lungen I—o.
Voor de tweedo maal ingaande scoorde
V.V.V * 120 runs,* waarvan Ten Kamp 37,
K-op-mans 10, I_ mgen 17, Wcssol 24,
extra's 21.
Droste bowlde o—ll, De Jong 1—45. Van
Lennep 3—13, Ardiaans 3—15, Davidson 3—21.
R. en W. II won dus met 110 runs op de
le inning?.
H.C.C. 111 F. V. V.
(Gewonnen door 11.CC. met 77 runs.)
H.C.C, eersto innine, 112 runs, waarvan
Boogna-rt 31. P. van Wijk 30, de Groot 17 en
Klatte 10. D. KceTowoer 3 '.oor 24. C. Koereweer 5 voor 39 en Offerman 1 voor 13.
F. V. V. eerste innings 54 runs, waarvan
Hilleman 24. Morel 4 voor 18, Groeneveld 3
voor 8 en Edersheim 1 voor 23
H.C.C, tweede innings 91 runs, waarvan Boogaard 23, Groeneveld 17, P, van Dijk 13, do
Groot en Ederrheim elk 10. Offerman 2 voor
11, D. Keereweer 3 voor 40 en C. Keereweer 2
voor 33.
F.V.V. tweedo innings 72 runs, waarvan Offerman 32 en van Dillen 13. Groeneveld 6 voor
21 en Borel 3 voor 32.

.

—

Van Booven. Toch zou de allerlaatste bal van den
wedstrijd nog de beslissing hebben gebracht indien een return van een legsla-g juister gericht was geweest en de keeper hem niet had
laten vallen. Totaal 114. De tij. was uitgespeeld, df klok wijst kwart over vijf en ieder
Amsterdamsche Oricketbond.
'naast zich om nog tijdig weg te komen voor den
niet
V. R. A. 111 —O Iym p i a
Hollandschcn trein. Een aardige match
(X'.ll.A. Hl wint met 25 runs op de
als belangrijkste punten het goede bowlen van
2c innings.)
Jansen, het goed doordachte bowlen van BridV.R.A. 111 bat eerst en scoort 78 runs, waarges, het bntten van Hamburger en Tolby die
van Kappello 37, Übbclohde 14, B. Meyer 11.
met 45 not out bleef.
Bowlingcijfers: J. C. dc Haan 1 voor 37, Gehrels
4 voor 88.
Nederlandsche Cricketbond.
Olympia hierna ingaande maakt ook 73 runs,
waarvan Heinrich 2C not out, Alding 13. BowEerste klasse.
lingcijfers Kappello 2 voor 23, Lcnz 0 voor 37.
tweedo innings V.R.A. 111 74 runs, waarvan
H. D. V. S.—V. 0..0.
Kappello 34, Vhbelohdo 18. Bowlingcyfcrs: Do
Haan 2 voor 40, Gehrels 6 voor 31.
(Gewonnen door H.D.V.S. met 5 runs en
Olympia, nogmaals ingaande, maakt 51 runs.
S wickets.)
Olympia 2de innings 51: Scholtz 17. De Haan
In een zeer spannenden wedstrijd, zoowel in 10. Bowlingcijfers: Kappello 4 voor 23, Lcnz 5
do .eerste als tweedo innings, is het den Schie- voor 26.
dammers gaan 't eerst hielden. Door het goede
D. V. C. ll—Albion 11.
overwinning to behalen op de Rotterdammers
opgooi
en
do
Schie11 wint met IU runs en G wickets
(D.V.C.
den
Offerman
wint
H.
goede
he
in de 2e innings.)
dammers gaan het eerst fielden. Door
D.V.C. II lo innings: 100. P. Wanders 11,
bowlen van J. Engering verdwijnen de batslui
snel en alleen van 't Groenewout met 12 en H. J. Leeman 10, S. Brandon 17, W. Dolman
Gibbe met 12 not out komen in de dubbele 24, J. Scholten 17. Bowlingcijfers: F. Buys 4
5 voor 48.
cijfers. Het totaal wordt slechts 62. J. Engering voor 51, P. F. Ramshuizen
innings: 40. (A. Stuurman 16).
Albion
II
lc
voli»digo
B—lo.
Do
bowliagcijfers
had de fraaie
bowlingcijfers luiden: H. Offerman 2—25, J. Bowlingcijfers: H. J. Leeman 5 voor 23, H. E.
C. Dolman 3 voor 9.
Engering B—l 9en P- Koppelhof o—s.
D.V.C. H 2e innings: 111. J. Harmans 10,
H.D.V.S. opent met C. Visscher en K. Pomes en de aanval is in handen van P. East eu J. Wigt 31, P. Wanders 41, W. Dolman 14 n.o.
van 't Groenewout. Beide batslui spelen zeer Bowlingcijfers: F. Buys 2 voor 63, P. F. Ramskalm en de runs komen dan ook geleidelijk. huizen 1 voor 16, X. Donker 1 voor 10, Fris 0
Op een totaal van 16 runs ziet Pomes zijn wic- voor 20.
Albion II 2e innings: 27. Bowlingcijfers: H.
ket duikelen door van 't Groenewout. Als dan
daarna ook Visscher sneuvelt voor een kans- J. Leeman 6 voor 11; H. E. C. Dolman 2 voor
loozo 26, vallen de wickets even snel als die der 3, G. van Dam 1 voor 6.
Kotterdammers en komt alleen dr. Vuylsteke
V. V. V. Ajax.
met 13 in de dubbele cijfers. .1. Xolot weet het
door Ajax met 7 runs op de
(Gewonnen
V.O.C,
te passeeren, maar reeds den
totaal van
le innings.)
eersten bal daarna wordt hij door Chambers
Ajax lo innings 86, waarvan F. Schoevaart
ingen. Extra's 14. Totaal 63. De bowling40, Tj. do Munnlk 11, F. Drukker 10.
cijfers waren: East 5—15, van 't Groenewout
V.V.V. IV. le innings 79; Waarvan P. v. d.
■1-1.5 en Chambers 2—29.
Ende .14, W. Hendrikso 14, en A. v. StuyvenDaar er nog geruimen tijd te spelen is, gaat berg 13.
V.O.C, weer batten. Reeds met den tweeden
Ajax 2c innings 55, waarvan F. Drukker 13,
bal heeft J. Engering wederom succes als hij F. Gehrels 12 not out, en C. Gendoker 11. '
Leeman clean bowlt. Ruychaver gaat door
V.V.V. IV. 2e innings 51 voor 9 wickets (tijd
fout runnen van Van Everdingen run out en verstreken) W. Hendi'iksen 15 en C. F. du
Kast ondergaat hetzelfde lot als hij ook door Van Maino 10.
Everdingen uitgerund w.ordt' Van Herwaarden
Bowlingcijfers V.V.V. IV. lo innings
slaat een harde 19 en wordt dan in het verre M. Overboseh 4 voor 33, J. Cuypers 5 voor 47.
veld gevangen. P. v. d. Wolf laat zich misleiden A. v. Stuvvonberg l voor 4-; 2o innings:
door een slow bal van A. Offerman. Ten slotte M. Pvertaosch 6 voor 23, C. F. du Maine 3 voor
gaat ook van 't Groenewout run out en blijft 12, A. van Stuvvonberg 1 voor 5 en J. Cuypers
van Everdingen met 21 not out. Extra's 5, to- 0 voor 9,
taal 97. Dc bowlingcijfers zijn: H. Offerman
Bowlingcijfers Ajax, le innings: F. Gehrels
2—32, J. Engering 4—34, A. Offerman I—2o 1 voor 13, J. Rcynolds 3 voor 13, Tj. de.
en I. Kappelhof o—6.
Mnnnik 2 voor 7, T." Schoevaart 4 voor 80, W.
H.D.V.S. moet nn 97 runs maken om te win- Debois 0 voor 2.
nen. Reeds spoedig sneuvelt Th. Engerinf?
Tweede innings: F. Gehrels 4 voor 28, J.
(1 voor 4), J. Encering en Pomes weten het te Reynolds 4 voor 21.
brengen tot 2—22, K. Pomes 13, J. Engerin.
17. H. Offerman verdwijnt als hij aan het totaal
Om den Telegraafbeker.
slechts 4 runs heeft toegevoegd 4—15 on VisOfferman
scher brengt het al niet verder dan
V.V.V.—H.C.C. 11.
door eveneens 4 runs te maken. Dr. Vuylsteko
(H.C.C. II wint met 87 runs van V.V.V.)
brengt
Xol->t
zorgt dan voor een kalme 11. J.
De Haagsche II was au grand complet. Ook
er dan echter de eewenschte verandering in <"i
al omdat de Haagsche ï geen oompetitiestaat zeer vrij te spelen. Na een kanslooze 19
match had. De Hagenaars gingen het eerst
wordt bii door van 't Groenewout gebowld. batten
openden met Th. de Klerck en E.
Met P. Kannelhof en P. Scbeffers on de mat, Jansen en
het bowlen van J. J. Grootmeijer
op
V.O.C,
te en Oudheusden.
weet de combinatie het totaal van
Op het totaal van 11 zet E.
nasseeren. Beide spelers laten een zeer «aanvoor ecu rechten bal van
zijn
Jansen
been
trekkeliik spel zien. Eerstgenoemde sloeg 13 Grootmeijer, waardoor hij kan verdwijnen. Van
19
laatstgenoemde
bleef met
runs bijeen en
2 voor 20 wordt het 3 voor 60. L. Soddcrland
not out. A. Offerman en G. Xolot batten niet. is dan
n.l. lbw. J. C. Grootmeijer 14 runs. De
V.O.C,
is,
genasseerd
den
staakt
Als het totaal
speelt intusschen uitstekend verder.
Ivlerck
strijd. zc_>dat H.D.V.S. wint met 5 runs en
vallen de wickets sneller. Hot
lunch
Ka
dc
drie wickets. Extra's 1. Totaal 102.
75 runs. Do Klerck wordt zeer
wordt
7
voor
Bowlingcijfers: Kast 6—22. van 't Groener goed nl'.
slip
gevangen door Just Grootin
dc
wotit 3—43, Chambers 1_24 en Van Herwaarhij 40 Rins gemaakt heeft. Hooinadat
meijer,
den o—l2.
berg en £3iunielink verhoogen de soore tot 120
runs. De eerste wordt dan door J. J. Groot-

.

—
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— Derde blad

De Kaagwcsk.

Onze Leidsche correspondent schrijft uit Warmond : Wij winnen. Werkelijk een ellendiger
inzet vau do Kaagweek dan Vrijdag j.l. was
nauwelijks denkba.ar, on met angst en vrcezo
hebben wij al dio volgende dagen tegemoet gezien. Do Kaagweek traditie, wat doe je er per
saldo tegen. Maar wind- en regengoden schijnen na hun toornige uitbarsting van Vrijdag
thans medelijden met al die wat'ersportmonschen te hebbon. Gisteren haddon wij het
schittorendsto weer, dat ineu zich denken kan.
Het zonnetje vertoonde zich al vroe^;, wekte de
in allo hoeken van de groote Kagorplasseu verspreid liggende zeillicfhebbers. Geen wonder
dat het 's morgens vroeg al bijzonder druk
was aan do Kaagsocieteit. Natuurlijk er bleef
ook thans iots to wenschen over. Voor de
grootere jachten was or vandaag wat weinig
wind. Van 2.4 meter per seconde in do morgenuren werd hot 3.6 meter per seconde om 11
uur, terwijl tegen den middag do windsterkte
opliep-tot 4.7 meter per seconde. Alvorens tot
do wedstrijden vau gisteren over te gaan, truien wij eerst even memorecren do uitstekende
regeling van de wedstrijden. Het Kaagbeskiur
en het wedstrijdcomité werkte onvermoeid, en
hieraan is het zeker te danken, dat liet o,
zoo uitgebreide programma steeds precies op
tijd werd afgewerkt.
Thans do wedstrijden.

Rcgenboogklasso.

„Brasem was het beste nog, gevolgd door
„Holland" en „Tjebbe". Ook thans weer een
tweetal dat aan den verkeerden kant van do
bcei kwam, en opnieuw begon. „Holland" gaat
direct aan den kop, meb ,Duvel", „Jan Klaas-

sen" en „do Leed." achter zich. Wanneer wij
do jachten, het keerpunt na de eerste ronde
zien maken, is er weinig verandering in de positie van de leiders gcKomen. „Tjebbe" ligt
echter thans drie. Die uitslag is :1. „Holland"
eig. Svndicaflt Holland Zaandam st.m. M. de
Wit 2—52—5. 2. „Duvel" eig. en st.m. A. J.
E. van Westerop, Zaandam 2—52—31. 3.
„Tiebc" eig. en st.nib. J. W. Maas, do Haag
2—53—27. 4. „Lies" eig. én st.m. G. v. d.
Giesen, Alblasserdam 2—54—59. Tegen ~Duvel" werd geprotesteerd.

a.

V r ij b u i t e r k 1 s s e.
„Paul Joncs" maakte een zeer goeden start,
binnen één seconde na het vallen van schot.
~'t Jongehoen" en „Vrijbuiter" volgen, passeeren bijna gelijktijdig do lijn.
Heel lang
blijft „Paul Jone's" niet aan den kop, want bij
het keerpunt voor dc tweede rondo is dc volg„Dim
orde: „Jan Haring", „Paul Joncs",
Dnvvr!". De uitslag wordt tenslotte; 1 „Jan
Hnring" eig. en st.m. J. Muunig Schmidt. Amsterdam in 8—6—57. 2. „Paul Jones" eig. en
st.m. A. J. Marx Jr., Alphen a. d. Rijn in.
ö—7—S. 3. „Dirk Duyvel", eig. en st.m. W.
do Vries Lcntsch Niettendam m 3—ll—lo.
Voor do
H;in(li i- a p D klasse,
cen Talschen start. Hoewel
„Spray
maakt
teruggeroepen, vaart /.ij door zoodat disqualificatie nloet volgen. „Scyth" is het beste weg.
Als tweedo en derde noteeren wij „Visurgis" en
„Say Wheu". In den beginne neemt bet hoog
liggende ~?" do beste positie in, maatop het Norrcnicer zakt zij af, en bij boei 1 gaat
„Scyth" weer aan den kop. Do tweedo rondo
gaat in met do volgorde: „Scyth", „Swalker",
„f". Do uitslao- is: 1. ..Spray" eig. en st.m.
A Hüber, den Haii2, gezeilde tijd 2—37—52,
berekende tijd 2—22^-4. 2. „f" eig. en st.m.
G. van den Bergh', den Haag, cez. tijd 2—4o—
24, ber. tijd 2—23—1. 3. „Scyth", cip.cn st.m.
K. J. Stavernian, den Haag, gez. tijd 2—33—1,
ber. tijd 2—23—44. Do
34m'kruis e r k 1 a s s o
brengt ook nu weer slechts tweo jachten aan
den start. „Waterrot" begint slecht door de
boei aan den verkeerden kant te nemen. ~Faunamus" is daardoor als cersto door den start,
hoewel eerst ettelijke seconden na het schot.
De uitslag is: 1. „Fngnamus" eig. en st.m. A.
Gr. Höfte, Amsterdam in 3—2—41.
Schelde j o 1 I e n«
Dit nummer gaf een bijzonder fraai b,»<jii,
daar vrijwel allo deelnemers gelijktijdig den
start passeerden. Na ren uiterst spanftonden
kamp bereiken do deelnemers bet keerpunt
Aan den kop
met gering onderling verschil.
gaan „Willy" en „Goetzee". en „Wipidri".
Bij het keerpunt ligt „Wildzang" nummer
acht maar weet desondanks als tweede de
finish to passoeren. De uitslag is: 1. „Willy"
ais. en st.m. J. do Vries Lentsch Jzn., Nieuwendam in 2—40—37. 2. „Wildzang" eig. en
st.m. Jan J. A. Hm, Haarlem in 2—.2—58.
3. „Goetzce" eig. en st.m. J. Loeff, Delft, in'
2—l4—i. 4. „Skidoe" eig. en st.m, C. Huisken, Hilversum in 2—44—22.
O.C. klasse.
„Mientje" start het eerste, 10 seconde na
het vallen van het schot, gevolgd door „Endia". Bij het keerpunt vctor do tweedo rolde
l_Kt „Albatros" voor. Tweede is „Miont'o".
Do einduitslag wordt: 1. „Albatros" eig. en
st.m. P. Bokma, Leeuwarden in 2—l4—15. 2.
„Mientje" eig. en st.m. J. Touw, Bergen op
Zoom in 3—4—14.
O. F. klas s e.
als eerste
gaat
„Kromwal"
nummer
In dit
door den start met „Sperwer" vlak achter zich.
„Kromwal" heeft ook nog bij het ingaan van
Dc uitslag wordt:
dó tweede rondeeig.do A.leiding.
en P. 'S eldC.
Jordaans
„Kromwal"
1
buizen, Rotterdam st.m.
P. Veldhuizen in

3—4—6.

zich gisteren had doen kennen als een t('£**l
stander waarmee geducht rekening gchoude»
nioost worden. Dc start was ook nu weer W\
zonder fraai. De vier jachten liggen vlak vo»l
de lijn, en passeerdon bijna gelijktijdig °_1
start, als het schot valt. Do „Puzzle" is 'e
voor. De „Hollands Hope" gaat er direct Vj|
door, terwijl do „Goliwog" achterblijft.
het ingaan van de tweedo ronde is do ..B°&
lands Hope" nog steeds iets voor. Enkele
eenden later vond „Uilenspiegel" do boei. OP
Dieperpoel begint do Belg in te loopen, m»»,
bij boei Zweil'aud neemt de „Hollands Hop*
den wind weg, en komt weer voor, om
eerste te eindigen. Do uitslag luidde: 1. „B«J"
lands Hope" eig. K. N. Z. en R. V. st.m. ?;
J. Hilma in 2—12-55. 2. „Uilenspiegel" e*
en st.m. mr. Dehnonto, Brussel in
Het is intusschen bijzonder druk geworden
Elk oogenblik komen nieuwe belangstellende»Op het startterrcin krioelt hot van menschep
Op het water liggen talloozo jachten en motw>
booten.* Do zon brandt fel, en geeft aan o'
waterfecst meer luister. Een groot aaota
Amerikaanscho adelborsten en officieren beWJ*
I
ken met twee salonbooten van do
do wedstrijden, en in de gauwigheid wordt «<* j
Holland-Aincnka zeilwedstrijd georganiseer"'
waarover hieronder. Intussohcn bereiken ons " I
I
mededeelingen vau het wedstrijdcomité
langzaam, en daar talloozo jachten op het »'» f|
krioelen, zijn de wedsrtijden van onze zeer o
scheiden persplaateen af, heel slecht to volg*11'!
Het volgende nummer geeft
12 vocts j o 11 o n Dame »" I
„Beatrijs II" gaat het eerste wag. Tweede *\
„Snapje", daarna volgen „Snor"' en „Pain
Dc uitslag werd 1. „Beatrijs III" eig. Jan ">■
A. Hm, Haarlem, stuurvrouw mej. Hm *1
I—2o-w. 2. „Beatrijs 11" eig. Jan J.-A. Hl"'
Haarlem st.v.'mej. Hm in I—s7—<->. 3 „Snap"
jo" eig. A. J. Tl. vnn Dokkum, Haarlem J
nte... S. H. van Kempc-Valk in 1—57—28.
dezo afdeeling loopen nog verschillende nv*

.

"J
*

2—l3""^

VolhaT^B
z^*'

:

sta-

'

tcstcu.
»

15 Quadraatkru i s e r k 1 a s s f\
Ook voor dit nummer bostaat groote belangstelling. Dc start is keurig. Alle jachten ligg<*
vcor do lijn. Als het schot valt, is f.WaIW
het eerst den start gepasseerd, gevolgd door
„Bewata 111", „Kemphaan" en „Violet". 0»
„Boekanier" en do „Jazz Band" gaan direct
naar voren. Bij Boei 1 is de volgorde: ,A' A/'
Band". „Kemphaan", „Boekanier". De
op Z weiland werd het eerst gerond doof
„Kemphaan", terwijl direct daarna de ,A* 7-''
Band" volgde. Do Belg weet intusschen iv t«
loopen op ..Kemphaan", terwijl „Violet" derde
wist te worden. Bij het keerpunt voor
tweede ronde is de volgorde „Jazz Band >
„Kemphaan", „Violet", „Walta".
Na eert
uitslag:
werd
dc
1.
vinnigen
strijd
~J»ZÏ
zeer
AntwerBand", eig. en st.m. H. J. J. Fridt,
pen, in 231-23; 2. „Violet", eig. W. Jochems
i»
den Haag, st.m. Z. v. d. Mey, Leiden,
2-31-32; 3. „Kemphaan", eig. en st.m. H- -y
Pluvgers, Warmond, in 2-31-51; 4. „Walta "
eig." en st.m. P. Bon Czn., Amsterdam, ill
2-33 50.
Holl a n d—A merika race.
regenbogen, „do Gaai" en 9
tweetal
Een
Maas", waren voor deze in der haast in elka»r
gezette Ilollaiid-Anierika rato bestemd. D«
'„Gaai" .werd bemand met do hoeren ir. ï
Stokhuvzen, J. v. d. Meer en J. C^sijn. ï"
bemanning van de „Maas" bestond uit: mr. »"
t'ommandor R. H. Allen (Wyoming), mr. DWellings (midshipsman Wyoming),, en mr.
Morton S. Cressy (midshipinan Wyommglconde na het startschot, passeer '
de .Gaai" dc lijn vna afvaart, na 2 seconden
gevolgd door do „Maas". Dc Hollanders houden hardnekkig vol, en weten hun kleinen voorsprong te bewaren. Er werd slechtsipéén baat»
1-28-10.
gezeild, dio do Hollanders aflegden
De tijd der Amerikanen was 1-18-20
Als gevolg van de loopende protesten is o»;
uitslag in de klasse 12 voets-jollen dames al»
volgt gewijzigd. 1. „Beatrijs II" (zio boven);
2. „Snapje" (zio boven): 3. „Pam", eig. en
st.vr. mej. C. E. de Vlieger, Voorschoten, i»
2-0-39; 4. „Sn.r", eig. G. 11. Kaars Sijpo
steijn, Heemstede, st.vr. mej. A. R. Stap»
Haarlem, in 2-1-24.
Wij laten thans nog eeriigo uitslagen van uitgestelde wedstrijden volgen.
M o d e 1 j a c' h t o n (loefwedstrijd). 1. Ker-

lf

~°

■

sten.

r
M o d e 1 j a e h t e n (snelzcilen). R. Z. V.
Anicydci»
klasse: 1. J. Zaayer en J. L. v.
(beiden 3 punten, loten om eersten pms).
Model j ach te n (snelzoilen). M. F.klasse: 1. Kersten, 2. Zeiler.
Onderlinge zcilwedst r ij cl e n. ASloepen (handicap): 1. „X" eig. en st.m. J. ter
Kuilo. gez. tijd 1-46-32, ber. tijd 1-3219.
2. „Plaswork", eig. W. v. d. Horst, gez. tij«
1-..2-14 ber. tijd, 1-37-16.
B. Opon scherpe jachten handicap. 1. Manette, eig. en st.m. F. Boom, Leiden, gez. tijd 3-2-«. ber. tijd 2-2542; '2. Spikaeig. en st.m. Deiebman, Rotterdam, gez. tij*
2-3U-10, ber. tijd 2-30-10.

Een

„Amerikaansche” zeilwedstrijd.

Draadloos wordt uit Chieago gemeld d.d. 20
Juli: Er zijn* 22 jachten gestart in den wedstrijd over 000 mijlen, georganiseerd door de
Chieago Yaught Club.

"

SCHAKEN.
Een wereldbond opgericht.

Mr. Rueb voorzitter*
PARIJS, 21 Juli. (Eigen ber.).
Gisteren is te Parijs een vergadering gehouden van d- federaties van verschillende
landen. Besloten werd tot oprichting van een
wereldbond. De voorzitter van den Nederlandschen Schaakbond, mr. Rueb, werd tot
president van dit internationale lichaam §&■

kozen.

Het schaaktournool te Parijs.
wint.
ber.) De-

Ma 11 is o n

PARIJS, .1 Juli. (Eig.en
uitslag van de laatste ronde is:
Colle remise met Mattieon.
Apsoheneek wint van Tscherpurnoff.

fi Meterklasse.
Havasi verliest vau Palau.
Het was aan den kant to merkon, dat er iets
E
uw e remise ni e t Vaida.
de
genieten
bijzonders kwam. Ongetwijfeld
de
Het
tournooi is gewonnen door Mattison
en
aandacht,
jachten
steeds
aller
grootero
op
dc
(Letland)
5A pnt.; 2. Apscheneek, 5 pnt.;
belangstelling richtte zich ook thans
jachten van internationale reputatie, te meer 3. Colle, 4i p.
Onze landgenoot Euwe kreeg 4 pnt.
ook, omdat het Belgische jacht „Uilenspiegel"
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ATHLETIEK.

Internationale wedstrijden van
Pro Patria.
Nederlandsch record 5000 m

hardloopen verbeterd.
He internationale athletiekwedstrijden, die
Pro Patna gisteren in het Sparta Stadion gehouden heeft, mogen uitstekend geslaagd gedoemd worden. Hot weer heeft zijn volle medewerking verleend en do atklcten hebben ons
vinm'gen strijd laten zien, waarbij het aan do
noodige spanning niet ontbrak.
Laten wij in de allereerste plaats noemen het
mooie succes, dat P. Dullaart van Holland op
do 5000 m hardloopen geboek heeft. Het Nederlandsch record, dat op naam stond van Jae.
Keyser met 10 min. 10.2 sec. wist deze energieke Rotterdammer met 6 seconden te verbeteren, welke prestatie door het talrijke publiek
niet een warm applaus beloond werd.
Indien wij do verdere nummors do revue laten
passeoren, dan moeten wij het fraaie werk van
de Amerikanen Owcu en Ch. "West memoreeren,
dio resp. do nummers polstokhoogspringen en
speerwerpen wonnen en bij hun verrichtingen
do Nederlandsche records overschreden.
Do beslissing 100 m hardloopen internationaal
ing tusschen de drio V. E. L.'ers De Vries,
ovens en Van Kampen en den Rotterdammer
Van der Bcrghe. Do Rotterdammer was sterk
favoriet en onder groot enthousiasmo van do
toeschouwers ging hij als cersto over de eindstreep.
De eindstrijd 400 m hardloopen won W. van
echter tot
Boltcn van A. V. 1923. Waarhijhijgedisquahfitweemaal toe coupeerde, werd
'coerd, zoodat G. van der Wint van Holland
niet do oer ging strijken.
De nummers snelwandelen waren ditmaal bijer
zonder interessant. In Rotterdam is meri
Zviitde
geraakt,
dat
beetje
gewoon
*oo'n
aan
«er Schwab steeds beslag legt op do eerste
üo
prijzen. Inderdaad gelukte het hem ook
tyc
in
verschil
1500 ni to winnen al was het
»< ten.
van 1 seconde met Keemink van V i.. Liwerd
bievert
bijzonder gering. De Duitscher

f

.

.

.

,

_.
den
Op de 5000 m heeft do Borlijner Sievert

derde.

vrijZwitser leelijke parten gespoeld. Gedurende
den
Duitscher
wel den geheelen strijd nam do
kop en had de Zwitscher daardoor een goede
angmaking. Schwab leek ons frisscher zoodat

het te verwachten was, dat hij do laatste kwart
uxmrondo een gocdo spurt zou inzetten. Ueschoot
af
en
glad
te
evenwel
.cher was hem
toen nog een halve ronde te wandelenvoorsprong
voren, ° waardoor hij een linken
ook
kreeg, die Schwab, hoe geweldig zijn spurt
was, niet vermocht in to halen.
do°r
De 800 m hardloopen werd
plotse
zich
die
Menso van V. E. L. gewonnen,
ling van de achterhoede uit naar "re«
om tenslotte
en Robeerst de leiding ontnam
te
eindstreep
«mbedreigd do
~
P»»**"";
den Ameukaan
Do 110 m hordenloop brachtoverwinning
met
MeckeeMe een gemakkelijke
Van Rappard als tweede.die als wissolprijs -voor
Do Voorwaartsbeker,
voor hef.
100 m estafette
, gowotincn
»
«ii
liett mmmi r viermaal
door

£■,^

.

g^^

numnTr
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eere-ronde

te loopen

Hollandsche overwinning in Antwerpen.
ANTWERPEN, 21 Juli. (Eig. ber.) KoogZaandijk speelde tegen Scaldis gisteren. Dc
Hollanders wonnen met 9—5.

'"^

__

Limburgsche

Te Maastricht is Vrijdag 18 Juli opgericht
de Limburgsche Korfballxind, waarbij allbaloluhs in Limburg zich aansloten. Do bedoeling is aansluiting bij den N.K.B, aan te
vragen.
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betreft het volgende. "'V^rTnTen-T'w.
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nam de Duitscher AVanReeds bv
m»w»» do poort
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derer
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In°de e volgorde
a^twecde'
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eeno
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h

ticecis

J

ing

"en afs^nï
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controlepost gepasseerd.
we-1 ook
te winnen en slaagde
veld
Jaeckel begon toen
van het Stadion
ingang
den
weer
erin het eerst
en Van
te bereiken. De Belg" ..auwelaerts
en vier gebleven. Do
drio
steeds
zijn
Bouwcl
zich met devipdo
Hollander Sprong moest
leder
jaar gaan de buistellen
plaats tevreden
met
de eerste prijzen
tocht
tenlanders op dezen
steeds
weer dat onzo
blijkt
het
striiken en
nog lang niet genoeg
landgenoten op dit gebiedversch
ü ende kruispuntraining hebben. Op do
weg aangejmsten
den
ten hegben padvinders
Vogel
de
heeft alle
Sneyders
Dr. J.
ondergeneeskundig
tocht
den
voor
deelnemers
,o
we op den afgcOnder de aanwezigen merkte
,

geven^

en
b
aan bij dezo wedstrrjden, wuiuvi.,
mogen
ons land genoemd
*
van do Nederlandsen*
officieel
Athletiek Unie aan to treffen.do
CW. van
heer;
De voorzitter-kamprechter
vlot
wehsw»ar
wedstrijden
der Ende, heeft do
toch
zich
niettemin
laten vcrlóopen, maar heeft
overzicht gehouden,
■lecht aan het chronologisch
5 waren de wedover
want inplaats van kwart
afgeloopen
over
6
strijden eerst te. kwart
keuTot slot maken wij nog molding van do
de
van
rig uitgevoerde gvmnastieknummers

Afgevaardigde

Turnvereen,e n van chAtettordamscho
üamosl
o
d
heer
den
van
leiding
ging Turnlust onder

.

J. A.

,
van Volzo.
„»i_„„.
Wij laten hieronder do uitslagen volgen.
nationieuwelinge*,
10Ö0 m hardloopen voor
Krol
2
mm
C.
H.
record
naal. (Nederlandsch
elke
40 3/5 sec). De vijf eerstaankomenden van
beslissing.
«erie komen in de
mm.
Beslissing: 1. J- Antenne, Zwaluwen,.
od.a
min.
2
Wassenaar,
Prins,
61 9 sec.: 2. D.
sec.,
54.1
»cc. " 3. H. Visser, Feyenoord, 2 min.
4. Schenk, Holland, 2 min. 54.9 sec.
80 m hardloopen voor dames. Nationaal l-^e»
De
10J sec.) van
derlandsoh record R, Franken
snelste
tweeden
oerstaankomenden en twee
"lke serie komen in do halve beslissing.
Enkelstro h
Halve beslissing: lste ser e: 1.Holland,
113
Boek.
2.
de
A.
Atilla 112 sec.:
sec.;
11
Atilla
Vink,
.cc Me serie: J. J. de 11.1 sec. Bcshssmg
2 W êamnierslag, Atilla, 10.9
sec.; 2. A. do
TT do Vink, Atilla,
■
■
HoUand, 11.2 sec 8, W. Hammerslag,
Atilla; 4. Enkelstroth, Atilla.
,-k;oa oT
100 m hardloopen. Internationaal.
I>4/5
landsch recoid J.

~

.

Bo£

(ïjcdeiv.
_,
"«"^gjj
Giyf
PL.;
H
v-en
Vs.n^E:
ChJBo
StTÏ
Yrr
Holland
Berghe,
den
lï£. 2c'2-seric?T: M. s'Z-phc\
, n'.ill^. 2:
2 r' fM
van
1. M. t7z
Beslissing:
-.Ï^^uï-^-J-H-.vauKam(Sodervan

g

üen

*t*si

delen Internationaal
min..12.1 sec).
landsch record C. Gubbels 627.8 sec.,
*ccmin.
IA. Schwab, Bern, b 27.9
hieven,
U.
sec;
3.
1
v
v
fi
min
1
T o wi__"
mink, v t,. htt
yr uu
sec. ,4. H, rtin
N 0 F., Berlijn, 6 Him. 42.1 Pro
Patna, Bot8. Bogaert,
kei. Amerika;
ongeveer
dw.rs door
13 km).
Berlijn, 1
2.
brucken, 1 uur 8
t A c Cap

■

.

Wedloop

.

l.

.

.

g.

U'de."
I^^r
.
min.^

.

.

'

T
f^' *" 6'J.
SSSS, Holland;
A. C^CappellenL. WjJJ-iJ
6. C.
Sarong,
A!
_ -V««
7. F. Greef, Antwerpen; 8. J^^SSJ
n, 1--

e

>

A. van U
C. Cappeüen Antwerpen; 0.A. wuuw ,
Pro Patria. Zoetermeer; 10.
, /TCoderlandsch
sior, Haarlem.
ia
800 m hardloopen. NfctiMWi.
record A. Paulen 1 mm.
H H. de
sec, 2. »
Menso, V. E. L., 2 mm. 3.2
:
Mik, Trekvogels, 2 nun._o.ö
veel! Holland, 2 min. b.5 sec, 4. J».
Holland, 2 min. 7 sec.
„„tionaal. (* e-

,

jgeder
„^^^V .

sec^

isch.record 1. M-

kndsch record

-

H^..*^AnnV

■

Fno(]l

O. E. van Rappard, «J

-BPKog.lstooten:
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.

meeSer
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Grand Prix van Bordeaux.
PARIJS, 21 Juli. (Eigen ber.) Schilles won
dc Grand Prix van Bordeaux.

Orangeade Triple Sec

Korfbalbond.

—

een der fijnste producten der
Hollandsche likeurindustrie.

11

Derde bhd

Grand Prix van Reims.
PARIJS, 21 Juli. (Eigen ber.) Do Grand prix
van Reims werd gewonnen door Degraeve vóór
Peyrodo en Leene. De band van Hollander
sprong in do laatste rondo.

(Ingezonden mededeeling. J

De wedstrijden van gisteren.
Do Loidscbe Zwemclub heeft een papieren
overwinning kunnen booken op de Schiedamscho Zwemclub. Leiden is nu vrij zeker van
hot kampioenschap. Amersfoort heeft Tritou
met 2—l geslagen. Nu gaat het om de laatste
match tusschen Amersfoort en Dolfijn 11. Die
moet Amersfoort met s—o winnen, om boven
Triton te komen. We gelooven niot, dat A.Z.
P.C. da-t resultaat behalen kan.
H.P.C, kreeg geen bezoek van D.J.K. II en
moest dus met een reglementaire zege tevreden
zijn. A. Z. C. speelde op eigen veld tegeu
Zwarte Water gelijk: een mooi resultaat voor
Apeldoorn.
In de derde klasse A is IJ kampioen. Zaterdagavond ging H.V.G.B, er met 4—o aan,
Zondagmiddag de Waterratten met 6—o. In
F. is Neptunus (Zutfen) do primus gebleken.
Do laatste ontmoeting togen A.Z.C. Il eindigdo
in een draw (1 —1).
Do uitslagen zijn:
Tweede klasse dames : Rotterdam
R. D. Z. lI—O. D. Z. II I—l.
Heeren t woede klasse: A, Leiden
L.Z.C.—S.Z.C. s—o*); B. Amersfoort: A.Z
P.C.—Triton 2—l; C, Heemstede 11.P.C.—
D.J.K. II 4—o*); D. Apoldooru: A.Z.C.—
—Zwarte Water I—l.
Derde klasse: A. Han-Hom: H.V.G.B.
—L.Z.C. II 4—o *) ; Amsterdam: LI lU—
Waterratten 6—o; B. Amersfoort :A.Z.P.C. II
—A.Z. IH s—l; F. Apeldoorn: A.Z.C. ll—
De kampioenschappen voor voetballers.
Neptunus 1—1: G. Zwolle: Z.P.C. Il—Do
o—l2.
A.a
fraai
zomero—s; E. Breda: B. Z. C—Juliana
guitengewpon
Begunstigd door
appel ij k spel : R. D. Z.
dc
Vriendsc
li
A.C.-terrein
het
Z
op
weder vonden heden
wedstrijden plaats voor voethalten, waaraan —S. V. H. I—4.
werd deelgenomen door de vereenigingen
*) Reglementair,
G.V.A.V., Quick (NO, Tubantia, Heracles,
P.E.C, en Z:A.C.
,
,
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt:
ZWEMMEN.
100 m: H. G. van Dijk (Z A.C. 10.9 sec.;
Wedstrijden te Apeldoorn.
2. G. J. Reuser van Alruen (Quick) 11.5 sec;
Ö.V.A.V.) 11.4 sec.;
3. J. Duisterwinkel
De nationale zwemwedstrrjden, uitgeschreven
4. A. Kwakernaat (Quick) 11.5 sec. Reuser werd
geachteruit
1
door
de A. Z. C. te Apeldoorn, welke gisteren
meter
na 3 foutieve starts
onder begunstiging van uitstekend weer eu
plaatst (sic).
_„,.A ,VT ) 4 min ondoer
(B.\
Schutnng
belangstelling^ van een groot aantal toe1500 m: 1. D.
3, schouwers in do gemeentelijke zweminrichtiuj
4
mm.
(Z.A.C.)
Knuppel
H.
34 sec; 2. J.
4 min. 40 hebben plaats gehad, zijn een waardevolle prosec.; 3. H. J. M- Roindors (Z.A.C.)
sec
paganda voor de zwemsport. geworden. Het be60
4
mm.
(Quick)
sec; 4. A. Toonen
(
lang van deze wedstrijden, waaraan ook Weste1.
pf
PA.
lijke clubs deelnamen, was gelegen in het ver42.90
3
J.
m;
(P.E.C)
m;2. B. Admiraal
4.
J.
Maas
van het Oostelijk kampioenschap
(Tum;
38.75
zwemmen
Hoogland (Tubantia)
10 m, dat de A. Z. C. zelve
estafette
5
,
bantia) 38.74 m.
,1 K. E Rode bemaohtigdemaal
'
feit, dat bij het 200 m.
en
het
Dribbelen met den Admiraal (P.E.C.) 53
heeren tevens de Lindeborstzwemmen
voor
E.
4/o
(Quick) 52 sec.; 2.
werd, die de vorige
4.
Th.
A.
Hannesen
boom-beker
verzwomnien
3. J. Maas (Tubantia);
week in Arnhem niet verzwommen werd. De
(P V.A V.T,56 sec; Burgemeester van Apeldoorn, mr. W. Roos1. J. do Waard
(Quiek) 06.4 sec; male Nepveu, dio op Vrijdag j.l. den bazar van
Pnblickhuyscn
2 H R N
de A. Z. C. geopend had, was verhinderd. Hij
H'j BI Rcinders (Z.A.C.) 56.8 sec; 4. Joh.
onKwakkernaat
was
had
sec.
KniippeUZ.A.C.) 58 werd gedisqualificeerd ven gaarne van zijn belangstelling blijk gegebedreigd eerste, doch
De heer Minnes, secretaris van de N. Z. 8.,
Peters (P.E.C.) 6.44* m; vestigde in zijn openingswoord de aandacht op
m; 3. G. J. Reuser het belang van de belangstelling, welke de
(8.V.A.V.)
2.
4 A
Horst Apeldoornsche autoriteiten voor do zwemsport
mj
6.17*
tQuick)
Alphen
van
fZ.A.CI
aan den dag leggen en huldigde do A. Z. C.
Ma^idos
M.
(Tubantia) 6.14 m; 5. F J.
hij als een der belangrijkste clubs van den N. Z. B.
dat
wordt
verondersteld
509 m Van Peters
niet heeft gcDe uitslagen waren de volgende:
de vereischte voetbalwedstrijden
80 m Borstzwemv. on voor heeren (X .ti"(Tn- naal): 1. J. van Meerten (U. Z. C.) 1 min
1. J. G. A
10.0, m,
2/5 sec.; 2. J. Frickers (A. Z. C.) 1 min. 4
hantia) 10.16 xv; 2- H Jansen (ZA.O.)
(G.V
4.
Maatman
3. J. van Dijk („Do Kolk" te Deventer)
m;
sec;
9.64
(Heracles)
3. Kurts
1
min.
5 1/5 sec.
A.V.) 9.45 m.
80 m Borstzwemmen voor dames (nationaal):
Hoocsnringen: 1. Reuser vau Alphen 170 ra,
1.70 m; 3. Bouw- 1. Mej. B. Bloemendaal (~De Kolk") 1 min.
r., lntin'" met. 2. W. Peters
"(Z.A.C.) 1.10 m, na loting met 4. J. 19 sec; 2. mej. A. v. d. Kolk
Z. Z. te
(Z.A-O.) 1.65 m; 5. F. A. Jansen Zwolle) 1 min. 22 sec. ■ 3. mej. B. Lindeman
(TJ. Z. C.) 1 min 211/5 sec.
17, kO.) 1 60 m.
G.V.A.V.
I
47.2
maal
ICO
m:
1.
4
80 m Rugzw'emmen voor heeren (nationaal1):
Fstafette
„T". o Z.A.C. I 47.6 sec.; 3. Tubantia 48.4 1. W. van Dijk (U. Z. Ü.>l min 16 3/5 sec; 2.
II 48.6 sec.
A. J. A. v. d. Wijk (A. Z. C.) 1 min. 19 4/5
toepasselijk
afloop
woord
werden
na
een
sec:
3. J. C. Tetenburg (U. Z. C.) 1 ""»"
Mot
clubprijzen door den 'heer Bronkhorst uit- 21 sec.
200 111 Borstzwemmen voor heeren (nationaal)
gereikt
Do toaal-mtslag was 1. Z.A.C. 31 punten; 1. H. v. d. Kolk („Zwarte Water", Zwolle).
"1 Quick (N.) 20 punten; 3. G.V.A.V. 20 pun3 min. 3 sec.; die uitkomend tegen H. van
Essen van ~Het IJ", Amsterdam, die 3 min.
n. 4. Tubantia 13 punten; c. P.E.C. 6 pun37 sec maakte, tevens winnaar werd van den
ten ; 6. Heracles 2 punten.
Lindeboom-beker. 2. H. van de Sel (D. J. K- te
.ZutphcnV 3 min. 13 sec; 3. J. van Meerten
(U. Z. C), 3 min. 17 sec.
Internationale wedstrijden te Bruesel.
40 m Borstzwemmen voor jongens beneden
BRI'SSEL, 21 Juli. (Eig. ber.) De Daring 16 jaar uit Apeldoorn: 1. AV. do Ruiter, 321,5
3/5 sec.
Clubdo Bruxelles hield gisteren internationale sec! 2 E. Vegter 33
wedstrijden. De uitslagen zijn:
Drie maal 40 m wisselslag voor dames (natiom estafette: 1. Zweden (tijd naal): 1. Mej. B. Bloemendaal (~Do Kolk )
yior lieer
2.
F.
soc.,
C. Liege 44 1/5.
2 min. 22 1/5 sec; 2 mej. G. de Lang (A. ">
43 2/5
hardloopen:
in
2 min. 24 sec; 3. mej. N. Dorrius (Ü. Z.
C),
Lundgren
1.
(Zweden)
10CO
C.)
sec.,
2 min. 30 sec
2 min. 36 4/5400 2. Caraventa, 3. Van Achten.
m estafette: 1. Zweden, 3 min.
Estafette 5 maal 40 m (kampioenschap van
Vier keer
2. Ra enig Crub Brusxclles.
den O. Z. B.): 1. A. Z. C. Apeldoorn, 2 nim■20 1 .3 sec, steople
-24
m
cfiase:
Pa.vne
(Amerika)
1.
3/5 sec; ü. Z. U., Utrecht 2 min. 34
2500
sec, 2. Bruui ciu j_) 3. Libelu sec; 3. De Kolk, Deventer. 2 min. 42 1/5 *cr4
4/5
min.
8
„Neptunus", Zutphen, 3 min. 44 1/5 sec. vrerd
(België). 4- Enkson (Zweden).
gedisqualificeerd.
HoogspnnSen :J- Lewdon 1.87 J. m.
Schoouspringen voor heeren f nationaal). Ver400 m hordenloop : 1. Facelli " (Italië) 51 2 5
plichte sprongen: zweefduik voonvaarts, suoek2. Cnstenson.
duik en anderhalve solto uit stand voorwaarts,
benevens 3 vrij sprongen: 1. Jhr. van Ittersum
(A. Z. C.i met 173.5 pt.; 2 W. J, Wolff <BGYMNASTIEK.
Z. C. te Zwolle) met 170 pt.; 3. J. C. TetenHet systeem-Loges.
burg (IT. Z. O.) met 100.5 pt.
Polo-wedstrijd A. Z. C. I—Zwarte Water
Thans zal men ook te Leiden de vruchten 1-1.
delWMStratleg
gaan plukken. Leiden stelt
van
A. Z. C. Tl—Neptunus I I—l.
°P
i n do allorvoorste rijen. Imzie. lm
lVordt
<-*
wel
in
verschillende plaatsen het
mers,
dat in de Deutsdlie Turnerschaft
pvs teeir. :
Wedstrijd te Gent.
iijulij.^ oliieiccl zal worden ingevoerd,
BRUSSEL, 21 Juli. (Eig. ber.) De Neye
onderwezen, maar i n de Sleutelstad gaat men
nog een stapje verder. Er zal n.l. onderwijs won een wedstrijd over Al, km vrije slag in
_-_
1 uur 13 min. 33 sec. Tweede aankomende was
wOTden P^ven d oor om der (]amcs
Mustersdhnle zelf! De heer Chr. Lourti.
Hannoversrtie
van &Pall ll°cft aangeboden de kosten to drais dit aanbod met graagte,
gen, en "atuurlijk
Je rvn-sus.
WIELRENNEN.
waaraan leiders en leeraanvaard.
lingen val J/eidsehe vereenigingen kunnen deelVan de Germaanbaan.
nomen, r.a\ in het najaar aanvangen. Een comweer,
ecu goed programma
Mooi,
warm
van
voorbereiding
gevormd,
is
bestaande maar
missie
toch
zeker
niet
meer
dan 4000 belangsteluit inevrouvv Dieben—Konings en de heeren lenden.
»P*n
en
van
J. Nievaart.
Chr.
Do hoofdschotel van het programma werd gevormd door een.koppel wedstrijd over 80 km,
waarin o.m. startten Piet van Kempen, Oscar
LAWNTENNIS.
Egg en S-piessi
Buitengewoon spannende momenten heeft
Eerste
klasse.
race niet gebracht. Er waren wel demardeze
y.
VVI A—D or d t I 7-fl.
toch
jj oer 011 enkelspel: Dr. Lademus— rages, maar meestal van koppels, die het
een
niet
konden
volhouden.
Nu
en
dan
dus
6—2 (j—2; R, WijbrandtsP. J- &igm<>ndJ
beetje
..Spielerei".
nam soms
koppel
Zoon
B.
Boot
jj.
&__!
6 4> '
c
driekwart ronde maar dan kwam er eon eind
Dani« s. enkol S p e i. Mevr. Straub— aan,
wanneer het hoofdpeleton er gang
mej. H «. liotsv (i
Jansen—
3 7 s
bracht.
De menschen die het doen moesten
jj e «.ren
dubbel s p e 1: Dr. Ladenius bleven gemoedelijk
over do liaan tollen en kvraj.
&igmmdt en c H men
en R- W*randta-I>:
bij
o—.
alleen
de
klassementen
los.
6—2.
Boot
wedstrijdverloop:
fS
Hieronder
het
d«hbelspel:
D«»
Mevr vStraub—
Afvalrace voor Amsterdamsche profs orer
Jansen
Straub—Fideldij mevr. S km
._.
(24 ronden1).
j^tsy Vriesendorp en H B j^^.
g^
1. Bakker, 2. Bustraan, 3. Sterk.
Citslag:
Gemengd
dubbo 1s p elMevr.
Wedstrijd voor amateurs over 5 km. (15 ronDr> Wal
Roele, 2. Hijzelendoorn, 3 Tol.
y
n
J' Sipnondt 6-1 den). 1. M.
van Herkuleyns over
f
Raeemotordemonstratle
6-4
Fi<ïoldy
start). Tijd 1 min. 53 2/5 sec.
WijH
(standing
mei'
r?
3
km
H. B Lo t sy en C. H. B.
»" Boot
brandte^ej.
T.aatsto rondo 12 sec.
6-2 &-Jkm (vliegende start)
Demonstratie over 1verbeterd
met 3
;;;
Record
■j-jj ]
Kampioenschap tweede klasse.
eiy-gmi. mak-inn. o vei
Inhaalwedstrijd
't'! ronden) tv
een maximuni van 8 km
Bussurn He Spiegel ll—Stadivo 3—4
Oscar Egg e" !'" v. Kempen.wedstrijd
is niet
Do £*angma.kuig iv dezen
K a B,? 1
ns.o-h ap derde Mass e
qualiteit.
bijzondere
van
Amersfoort: Amersfoort—T. O. R. 2—5.
Piet van Kempen spurt voortdurend mei

soo.;
(Q4oot:

werd'dieonialstenslotte
pk
r
££
P erdUe 'oX'n^en
tweedo
Wanderer
landgenoot
mot zHn
waarbij

KORFBAL.

De nummers oen van clko serie komen m .de
'beslissimj. Beslissing: 1- Meckecble, Amerika
15.6 sec° 2. O. E. van Rappard V. E. L., 10.8
sec.; 3. W. van Heidon, Holland.
400 m hardloopen. Internationaal. (Nederlandsch record A. Paulen 49 sec) De cerstaane"
komenden en een snelste tweededer
ko?Wint,
Holbeslissing. Beslissing: 1. G. van
land, 54 sec; 2. I. do Cler, V. EL., Ö5.2 sec;
3. F. Heusdens, Pro Patna, Rotterdam, 00.2
sec; 4. J. W. Mulder, Trekvogels
(.Neder5000 m hardloopen. Internationaal. sec.).
1.
min 10.2
landsch recocd J. Keyser 16
(nieuw
min.
9.4
sec
16
Holland,
P. Dullaart,
Nederlandsch record); 2. John Bell, Amerika;
3. A. A. W. Wolf, V. E. L.; 4. C. Beinema,
, , ,
Zwaluwen.
Speerwerpen. Internationaal. (Nederlandsch
record M. van der Linde 53.92 m) 1 Ch. West,
Amerika 48.93
Amerika, 54.62 m; 2. H. Fneda
m; 3. J. H. van der Lcy, A. A. <D., 44.80 m;
4. G. W Schild, Blauw .V it, 43.92 m.
Viermaal 80 m estafette voor dames Nationaal: 1. Attila, Utrecht 44 soc.; 2. Holland
Rotterdam, 45.8 sec; 3. Quick, Gouda, 46.J
sec; 4 L. 0., Delft, 50.1 sec
Viermaal 100 m estafette voor heeren. Internationaal (Nederlandsch record 44.3 sec V E.
L'
2. Ho'L., den Haag). 1. r
r
land, 45.8 im.) 3. V. E. L. 2 46.3 sec; 4.
Amerika, 46.4 sec. snelwandelen.. InternatioDrie Engelsche mijl
naal. (Nederlandsch record J J. A Ruimers
N. O. F. Ber23 min. 10.4 sec) 1. O. Swwsrt,
lijn, 24 min. 22.2 sec; 2. A. Schwab, Bern, 24
V EL., 24
min. 23.4 sec; 3- H. Keemink,
24 min.
Amerika,
Foster,
Ch.
min. 45 sec; L
59.1 soc.
2000 m relais internationaal, ploegen van vier
E. L. 4 min.
man, aflossen om de 95 m: 1. 4V.mm.
24.8 sec.;
Rotterdam,
Sparta,
20 sèe.; 2.
sec
3. Holland 4 min. 26.2
de NederDo Philipsbeker, uitgeloofd voor
op
landsche vereeniging die op de wedstrijden bede
meeste
totaal
in
alle nummers
haalt, is gewonnen door V. E. L met 38 punten.
verwierf 25 en Pro Patria 16 pun-

—

Avondblad

(Ingezonden mededeeling. J

CITROEN
compl.
p. Torpedo
serie luxe,

4,5

importeur.

Bottocchia wint,

het greoteto gemak voorbij de renners, die
hem iv snelheid eigenlijk moeten helpen en
hij maakt zoon beetje wedstrijd met zijn eigen
gangmakers. Ook Oscar Egg kan niet op
goede gangmakers bogen. Van Kempen komt
langzamerhand bij.
Tegen hot eind loopt do Zwitser zoo snel
voorbij zijn gangmaker, dat do belachelijkheid
vau die renners al erg in het oog loopt. Van
Kempen verlaat zijn renners eveneens en
haalt zijn tegenstander na 23 ronden in. Tijd:
9 min. 3 sec.
Koppelwedstrijd voor profs, over SO l.tv (240
ronden) met acht klassemeuten. Deelnemende
koppels zijn: Oscar Ege—-Spiessens, P. v.
Kempen—Aandewicl,
Ikelaar—Do Vreng,
Dewaele—De Col-te, Meerbach—Van Wijk,
Westbroek —Van der Boon, Bustraan—Nankman, Sterk—Biesterveld, Oons—Leen e. Kloppenburg—Höhle. J. v. d. Bereh —Brouwer,
■Bakker—Bekkering, Anspach—Straat.
Eerste klassement: 1. Van Kernnen—^nde3. Bakker—Bekkewiel; 2. Ooms—Leone:
rin,_: 4. Oscar E?fc—Spieeséhs.
10 km worden afgelegd in 15 min. 30 2/5
sec.
Er wordt / 50 uitgeloofd voor het koppel,
dat een ronde uitloppt.
Tusschen het eersle en tweede klassement
loopt Straat plots wo^ en neeuit een voorsprons van ongeveer 100 m. Het hoofdpeleton
achterhaalt den vluchteling niet direct.
Alleen Van Kempen trekt er tuÉschen uit en
heeft Straats koppelgenoot Anspach spoedig
ingehaald. De demarrage-potring verwatert
dan. 20 km traan in 30 min. 52 2/5 sec.
Tweede kl-^soment: 1. Van Kempen—Aandewicl; 2. Ep"»—Sin'e«ens; 3. Ooms—Leene;
4. Meerbach—Van Wijk.
Derde klassement: 1. Van Kennen—Aandewiel: 2. Vzi—Spie"eens; 3. Ooms—Leene;
4. Meerbach—Van Wijck. Tijd: 30 km 46 min.
5 sec
Vierde klassement:
1. Etre—Spiessens;
2. Van Kemoen—Anndew'el: 3. Anspach—
Straat; 4. Meerbarh—Van Wijk.
40 km in 1 uur 23 sec
Voor het vijfde k'assement deden Bakker-Bekkering een goede poq-ing om een bn-an te
nemen. AVanneor»zij nog ICO m van het hoofd,
peloton verwijderd zijn. zakken ze wat af. Lang
houden ze hun demarrage vol. Ze winnen zoodoende het klassement.
Vijfde klnssement: 1. Bakker—Bekkering,
2. Egg—Spiessens; 3. Aandewiel—Van Kempen 4. Ooms—Leene.
Tijd: 50 km 1 uur 14 min. 28 2/5 sec
Zesde klassement: 1. Von Kempen—Aandewiel; 2. Ooms—T^eene; 3. Dewaele—De Corte;
4 n'searr Es-g—Spiessens.
Tijd: 60 km 1 uur 29 min. 45 sec-, 70 km.
1 uur 45 min. 1 sec.
Bakker—Bekl-erini; zijn aftrerakt. en even
ze gelapt.
vóór het zevende klassement worden
Kempen—AanVan
klassement;
1.
Zevende
3. Oscar Egg—
dewiel; 2. Ooms—Leene:
Ikelaar—De
Vrciifr.
Spiessens; 4.
Achtste klassement: 1. Van KeW>en—Aandewiel: 2. E*.—cniessens; 3. Ooms—Leene;
4 Bustraan —Nankman.
'Totnaluitsla. :1. Van Kemne n—A andewiel (45 pnt.); 2. En;g-Sp;ec S ens (31
pnt.l; 3. Ooms—Leeno (25 pnt.). Tijd 1 nur
59 min. 54.5 sec.
Donderdng-vond a.s. TÜden op do Germaanhaan achter motoren Parisot, Lavuladc, Lejour
en Blekemolcn.
Zondagavond rijden Grassin. Parisot, tatudal
en een nader pan- te wijzon Hollander wellicht
Snoek cf Sehlobaum.

PAARDEN.
Concours Hippique en

OAQQ
f■ fc^ww

MARTIN C. VAN DER WAL

HEEMSTE.DE

De „Tour de France”.

PARIJS, 21 Juli. (Eigen .ber.) De laatste
etappe Duinkerken—Parijs (345 km) werd in
den sprint, welke in het Pare des Prinees plaats
vond, gewonnen docr Bottecc-hia in 14 uren 45
min. 20 sec., 2. Alancourt, 3, Alavoine, 4.
Frantz, 5. Beeckman. Do andere 15 renners
kwamen gezamenlijk aan. Bottecchia
heeft dc Tour de Franco gewonnen in een gemiddelde uursnelheid van ruim 24 km, tweede
in de algemeene klnsseering is Frantz, 3 Buysse, 4 Aymo, 5 Beeckman, 6 Muller, 7 Alancourt, 9 Bellenger, 10 Huysse, 11 Tiberghien.

met

reservewiel enhoogspanningsmasneet

—

AMSTERDAM.

Duindigt.

Dank zij het buitengewoon fraaie weer,
waren... weinig toeschouwers aanwezig bij do
rennen en draverijen, die gisteren op Duindigt
eerden gehouden.
Hoe stampvol had het er op onze mooiste renbaan niet kunnen zijn!
Scheveningen lag te blakeren in het zomerzonnetje en tal van toeristen, die zich wellicht
verveelden, eveneens.
Zou het nu niet verstandig zijn geweest, indien
in onze groote badplaats flmk reclame wi
maast voor Duindigt? Voor den „grooten prijs
cemgc
van Duindigt"? Wellicht zouden dan
waren
het
Nu
geweest.
duizenden aanwezig zijn
honderden.
Wat er op Duindigt geboden word, was uitstekende sport. In het bijzonder de rennen, die
soms wel een langdurigen start te zien gaven,
maar dan weer veel vergoedden tijdens den ren.
Om den grooten Duindigt-prijs ging het van
een leien dakje, ook voor de „bookies", want de
favorieten hadden geen kans.
Maar niet vergeten dient te vermelden de
draverijen, waarvan de laatste ons liet zien de
grocte capaciteiten van een Oekhorst.
No" zij gemeld, dat het niet allodaagsche geval zfc-i. voordeed, dat in den Karla-prijs de
dravers dead-heat eindigden.
Voor het overige verwijzen wij naar onderstaande uitslagen:
Rennen.
Khediveprijs, waarvan le prijs / 300 en 2a
prijs / 50. Ren op de vlakke baan voor paarden
van 3 jaar en ouder. Afstand 1000 meter. Ingeschreven 8, opgekomen 5 paarden.
1. Liberation (62i—4), tijd 1 min. 3 se.
W. Jochems, ber. A. dc Schepper; 2. Poniily
(7'ih), li lengte, eig. W. Jochems, bei

Springconcours te
Alkmaar.
Do Vereeniging V.V.V. trof gisteren met
haar concours Hippiquo het
schitterendste
weer, dat men zich wenschen' kan. Alles was
uitstekend geregeld en had het meest ordelijke
en ge
loep. In tegenstelling met
Hoofddorp was hier voor de pers uitstekend
gezorgd cii werd haar het werken in alle opzichten vergemakkelijkt. Jammer was het dat
dé publieke belangstelling zoo tegenviel. Vooral
bij 't begin was er weinig publiek; later werd
het iets beter. De opkomst der paarden had
ook beter kunnen zijn. In velo nummers was
de keer Bultman uit de Haarlemmermeer zonder eeaige concurrentie en verschillende beroemde concourspaarden werden noode gemist.
Een volgende maal mogen in Alkmaar de paarden vau dounifièrc do Percz of dc gebr. v. d.
Haar niet ontbreken.
In 't eenspannummer merriën of ruin was
Lieveling do primus, in 't concours voor tweeen
spannen blonken naast Newton Report
Yixoy Ophelia do beide vos-ruinen van Martin
v. Dolden uit. Visey Ophelia behaalde daarna quesin.
in 't derde nummer voor den heer Bultman ook
Na do derde mislukte start, ging Scotch
den derden eersten prijs. Shirley Violet van Light er vandoor. Mew kon den ruin onmogedenzelfdon eigenaar was tweede. In vier num- lijk houden en het zich, bij de start terugkomers behaalde de heer Bultman daarna nog een mende, van de tribune af gezien, toen van het
eersten prijs, maar in één nummer had men zadel glijden. De jockey bleef toen
I
algemeen dezen uitslag toch niet verwacht. In maar later bleek dat hij geen letsel had bekoeenspannen
tuigtype
nummer 6, concours voor
men. Intusschen maakte de ruin rechtsompaard minstens 1.50 m, had mon Lord Nolson keert en ging alleen stalwaarts.
van M. v. Dalden en Bunker van mevr. MiEerst na de 5e start gingen do overige vier
chiels v. Verduijnen hooger aangeslagen dan af, waarna Liberation dadelijk dc leiding nam
Visey Ophelia, doch de jury besliste ten slotte en deze tot het einde behield om mot 1.
voor 't laatstgenoemde paard.
te te winnen vóór Poniily.
Prachtig was het nummer luxe rijpaarden,
Grooto prijs van. Duindigt, waarvan le p
waarin Barondien Luchy Day uitblonken, doch / SOO, 2e prijs / 100, 3e prijs / 75 en 4e p
ite do kroon spande, 't "Waren beide / 25 en op de vlakke baan voor paarden
schitterende dieren ou Hassan, gereden door 3 jaar, en ouder. Handicap, max. gewicht
een damo, sloot zich daar als derde bij aan.
65 'kg. Afstand 2000 m. Ingeschreven 11, ox
Rubenzahl van den heer Schuitemaker to komen 6 paarden.
Alkmaar won daarna een eersten eu tweeden
1. Frekel (G 2), tijd 2 min. 10 sec., eig. A.
prijs. Do laatste in 't concours voor eenspan- G. Gorgemans. ber. 'F. Maccord, 4 lengten 2.
nen gereden door dame na Wonder van Luyghem (38 + 1), eig. A. C. Beer, I
den heer Bultman.
Shinv; 3. Albino. (54), eig. H. Perney, ber.
Het Springconcours slaagde uitmuntend en
4. Flagnac (65), eig.' W. Jochems, ber.
was één der glaiisnummcrs van het programma. Sagnesin.
In 't geheel moesten elf hindernissen worden
Dit was inderdaad een zeer mooie ren. Na
genomen. Van de zes paarden gaf Porthon (een keurige start was voor de tribune het veld
er na dc derde hindernis do brui van. Oneguine bijeen. Toen schoot Flagnac naar voren,
won den eersten prijs, ondanks hc£ feit dat volgd door Arabic. Aan de overzijde raa
voor dit eersteklasse paard enkele hindernissen Arabic achter en hetoekendo niets meer. Bij
verhoogd waren. Juliana was tweede met evenhet uitkomen der laatste bocht was het i
veel fouten maar langer tijd. Poor Gunner yvrijwel onzeker wie winnen zou, tot Frekel zich
en Ma-ster Torn kwamen als derde.cn vierde.
losmaakte en na een mooien eindspurt met 4
De jury voor 't Concours Hippique bestond lengten won.
uit de'heeren H. do Bruyn Tengbergen te Velp
Katariuaprijs, waarvan lo prijs f 3CO en 2«
en D. C. Hasselman te Zoelen, voor 't spring- prijs / 50. Verkoopsren op de vlakke baa
van 3 jaar en ouder, te koop gesteld voor
concotirs uit do hoeren A. v. Hoboben
Hoedckenskerko en C. P. Rijckevorsel.
Gewicht 5 kg boven de schaalt Voot iedere
De heeren N. Schermerhom en J. J. Swets / 100 meer te koop gesteld 1 kg belasting. Afvormden het uitvoerend comité.
6
stand ISOO m. Ingeschreven 10, opgeko:
De uitslagen dor verschillende nummers vol- paarden.
gen hieronder.
1. Revolt (65), tijd 1 min. 50 sec., eig. H.
I. Eenspan merriën of ruin, toobehoorende C. Lintveld, ber. Mew, J lengte; 2. Pollyf«
aan in N.-H. woonachtige landbouwers of fok- Point (6.5), eig. J. do Koning, ber. F.
kers. Zeven paarden waren voor dit nummer Maccord.
Van de Rijswijksche Wielerbaan.
ingeschreven, maar Fuldova v. D. v. WlerinEerst na vijfmaal vergeefs starten
de
kwamen roode vlag neer. Piet nam de leiding, ging
op den
gisteren op do Rijs- gen en Koningin van H. F. Bultman
wedstrijden
die
Van de
, voet gevolgd door Ravenstein. Aan de overwijksche Wielerbaan veeredan werden, nokken niet uit.
10 prijs en eereprijs (/ 50 + verg z. mcd. zijde zit het veld bijeen, met Piet nog aau den
meeste
weer
de
motoren
de
do nummers achter
kop. In de voorlaatste bocht schiet Revoï'
van de Holi. M. vau Landbouw) Lieveling, zw.
belangstelling.
F. Bultman, Haarl.mcer.-. Ze voren, terwijl Ravenstein in do tweede i
H.
merrie
van
!
hiervoor
veel;
bood
niet
Alkmaar; ligt.
Het bii-pro"ramma
na do laatste bocht, komt Pollya
Dan,
km priis Otto, d.br. ruin van Gebr. Hoed,.
to
vcrwiken wijnaar do uitslagen. Maar do 90
3e prijs Queen 111 van J. J. StroomerKos- Point aan den kop, teneinde met Revolt den
in drio ritten, hot meest sensationöele, dat is Ondorp."
strijd uit te vechten. De laatste won met
Eerv. vermelding Claudius van T.
voor Jan-Publiek!
Roda II van J. r. lengte voorsprong. Zonder bod bleef de winSeharwoude
en
telijk,
the
in
N.
SnoeK
domineerde
rit
In don eersten
naar aan den eigenaar.
bleek te Kraakman, Akersloot.
denzelfden vorm van Woensdagavond
tweespannen. Upen Kias.e.
voor
Draver ij en.
in dezo
nergens
en
had
11
Concours
weer
zijn; Storm was
5 ingeschreven
Karla-prijs, waarvan le prijs / 300, 2c en 3*
3
van
de
uitgesloten.
Hengsten
Wkende
nukkeu
manche Woor zijn van ouds
cercpri.is prijs elk
en
prijs
uit
le
de
kwamen
spannen
/ 25. Verkoopsprijzendraverij 4o
Ook in den tweeden rit was Snoek weerdoch twee
Koophandel)
mcd.
Kamer
v.
koop
gesteld voor / 1500. &
z.
te
verg.
(f
zich
50
+
man, terwijl Storm thans
niet kon) Newton Report en Visey Ophelia van II F. 1600 m. Ingeschreven 11, opgekomen 5 paardeed
(of
pogingen
geen
naamd
n
Haarl.mcer.; 2e prijs Lord
den.
om den Hagenaar voorbij te loopen. rit oorzaak, Bultman,
verm.
Eerv.
Delden.
Adam
v.
den
derden
van
M.
1 en 2: Lohengrin Henry (1530), eig. D.
in
Robov
is
bandje
lok
Ecu
Alkmaar.
betoont,
Hoed,
superioriteit
van
Gebr.
zijn
Otto
Vn
Nico
ber. C. F. Oekhorst ; Nobel
Groenendijk,
dat Snoek weer niet
Eenspan merriën, type inxe (1550), eig. D. de Vlieger, ber. J. do Vlieger,
do
beido
waardoor
had,
Fokpanrden
motorpech
UI.
tervviil Storm
prijs /75 \ isey dead
3. Lion
heat, tijd 2 min. 23 3/5
Belgen dc twee eerste plaatsen konden be- tuigpaard. 3 deelnemers, lo H.meer;
2e prijs
Bultman,
E.
Ophelia van 11.
'), eig. M. v. d. Berg, ber. J. G. de Boer,
zetten.
3e
prijs
denzelfden;
Shirlev Violet van
Do uitslagen zijn :
2 min. 33 4/5 sec.
0 ’5O
Wedstrijd voor profeswnals over BUU m, t f -2-~> Popje van J. Visser, Adam. type lanJNa een vrij vlotte start, ging aan dc overIV Fokpaarden. Eenspan nierrién Loopo-t zijde Nobel voorbij Lion. Even later sprong
r,
rond.
__-,_i
Fuldora,
lo Rit: 1. L. Didier; 2. G. Bontokoe op j bouwtuigpaard. 7 deelnemers. Ie prijs en ecie- Miunedosa, die, dank zij de voorgift, de
uitgekomen.
niet
Konincin
en
ding had genomen, er uit, en speelde toen
1. L- Didie. 2. G. Bontekoe.
(.75 + zilv. mcd. gemeentebestuur Alk- geen rol meer. Bij het uitkomen der laatst»
nriis
H.meer;
ruim
Duym,
maar) 'Lievelin van H. F. Bultman,
3e Rit: 1. Il Didier; 2. W. v.
bocht lag Lohengrin vooraan, op den voet g».
„ 2o prijs ’5O Wonde-r. van denzelfden; 3o prijs volgd door Nobel.
1 lengte.
Een geweldige strijd om da
.5
1
Kothen.
Totaal-uitsla.: 1. L. (2 (1 4+1 + 8 =
/25 Paul, vau H. v. Rijn Jzu. teen
leiding ontspon zich toen met tot slot, dat
pun+2+
Queen
punten); 2. G. Bontekoo
Eerv. verm. Otto, van Gebr. Hoed
beide paarden tegelijk den paal voorbij liepen.
ten
3 W v. Dtivn (343 + 2 = 8 punten).
111. van J. J. Stroomer.
Alleen Nobel werd voor f 675 verkocht.
eereen
Ie
Tandemvvedetrijd over 1200 M. (3 ronden).
ix© rijpaarden. 5 deelnemers.
V.
I.
Kennethprijs, waarvan le prijs
Kon .-MoeneIe Rit: 1. v. Gaalen-Laman; 2. Peeters- prijs U 50 + zilv. mcd H. M. de
vens
Rot50 voor den tweeden aankomende in den
Manege
Duyn.
v.
Bakker; 3. Zonneveld—H.
der) Barondi, van C. Klego dir.
Beß*t- 1 v. Gaalcn-Laman; 2. Peeters- terdam; 2e prijs Luchy Day, van bar.esse Von beslissendcn heat. Heatdravcrij 2e en 3e klasse;
16C0 m. Ingeschreven 14, opgoko
Werthern, Scheveningen; 3e prijs Hassan, van Amstand
Bakker: 3. Zon.ieve'd-H. v. Duyn
paarden.
2.
Zonneveld—
11
Gaaien—Laman;
vHaag.
3o Rit- 1
Mjinege Tatti, Den
Ie heat:
H v Dtivn; 3. Toeters—Bakker.
VI; Concours voor eenspannen type tuig- Oppelaar, 1. Nobilissimus (1630) eig. M. J.
Gaaien—Laman paard.
,r\ \\,:Auc- 1 v.
ber. C. F. Oekhorst. tijd 2 min.
bouitgesloten)
klasse (hengsten
3gpunt_n). ; 2. P.e^rs-Bakkerv. ven 1.50Open
sec;
31
2. Karla (1600), vele lengten.
deelnemers,
prijs
le
en
3/5
(I
stókmaat. 5
C, ber. J. Ensing, 2 min.
L*.
(2 +2+ 3= 7 punten): 3. Zonneveld—H.
(i 75 + zilv. mcd. gemeentebestuur
eereprijs
berty
(3 +3 + 2=. 8 punten).
(1675),
eig.
C.
ber.
Boekhout,
F.
J.
M.
t.
Bultman,
O'ihelia,
Visey
van H.
Alkmaar)
AehtervnlginKswedstrijd voor profes si 9nal. Tl.meer: 2e priis Bunker, van-mov. H. E. 'Mi- d. Berg, 2 min. 36 3/5 sec.
ronden).
2e heat: 1. Nobilissimus, tijd 2 min. 31 3/5,
over 4(100 iv '10
26 3,0 chiels van Verduynen, Den Haag; 3e prijs Lord
in o
Vreeswijk—Holst—Koene
1
2.
ni^
Miss Evcrharda (1665), tijd 2 min.
üelden,
Adam.
verEerv.
on, van M. v.
Asberg-De nes
sec met 15 n1 voorsprong op
Otto, (gebr. Hoed) en Newton Report, soc., eig. J. Hiemstra, ber. j. G. de Boer.
melding
,
—IJzerloo.
nn
In beide heats bleek Oekhorst voor de zoo['."Bultman).
Prea_dewed«tri.jd voor professionals over -0
veol.Nte
tuigpaard.
maal een uitstekend pikeur t
eenspannen,
type
VII Ce
O»), „30n ponton;
, n2. Open
_,
3-Otlld.
beide
malen
wist hij Nobilissimus ter overwinpaarden
voor
en
(h.
')
klasse
u
Bontekoe,
Totaal uitslag: 1.
ning
te
met vele lengten voor de
?.
voeren,
prijs
iv
.stókmaat.
Eersto
punten.
poney's
beneden 1.50
3. v. Duyn. 24
iik. 25 punten;
van
O.
Schuitemaker
te
Rübenzahl,
P.
motoren
over
00
fcm.
(77.):
groote
Wedstrijd achter
Alkmaar; 2o prijs (/ 50) : Popje, van J. Visser,
Drie vitten.
ronden).
Amsterdam.
Ie lüt 20 km (50
v.
Draverij te llpendam.
VIET. Damesprijs. Eenspan, voorgereden door
1. Snoek (Kaeser) in 15 m. 10 sec; 2. d.
Bultman,
van
Wonder,
240
3.
L.
v.
dame.
11.
F:
m;
prijs:
le
RuvsscveklL (Maaioot) op
te Ilpenda:
Sttivtt (Requis) op 1 ronde + 270 m.; 4. Storm Haarl.meer.; 2o prijs: Rübenzahl, van P. C. Do Harddraverijvereeniging
n handicapdraverij waaraan door dn
gereden
mej.
door
M.
Schuitemaker, Alkmaar,
(Do Roes) op 11 ronden.
volgende 15 paarden word deelgenomen: Mig2o Uit: 30 km (75 ronden).
Schermerhom.
nou. Favoritien, Ruze d'Amonr. S
sec.;
voorgereden
21
door
Tweespan,
Damesprijs.
1. Snoek (Kaeser) 'M km inm;22 m.v. d.4/5Stuyft IX.
bond, Auto, Fini, Floris V. Ede] A. PalJ, Id.i
3.
dame. Ie prij=: Visev Ophelia en Newton Seb., Baanveegster, Kyler,
m (De Koos» op 30
Max Medium en
(Requis) op 3GO m; 1. v. Ruysoveldt (Masicot) Report, van H. F. Bultman.
Laura
K.
op 3 ronden + 200 m.
In het nummer tor opluistering (twee deelneDe uitslag was: le prijs / 200 ..Senator Ax3e Rit: 40 km (100 ronden). mers)
kende de jury zoowel aan de Mail bond" (335) van K. Peerohoom te Diemerl
als
aan
rijder P. Kont, 2e prijs / 100 „Auto"
1. V. d. Stuvft (Requis) in 30 m. 20 1/5 sec. Coach vierspan vanden heer Bultman
+ de Tandem van J. J. Stroomer een eersten I N. C. Hupkes te Purmerend,
2. v. Ruyssevèldt (Masicot) op 2 ronden
rijder J Ver^iv
300 m; 3. Snoek (Kaeser) op 4 ronden + 90 m; prijs toe.
3o prijs / 50 ,FJoris V" (320) 'van J. Sch
voor
springpaarSpringconcours. Concours
te Roemster, rijder K.
4. Storm (Do Roos) op 7 ronden + 601,.m.v. a.
den, lo prijs en eereprijs (/ IÖO plus groote „Ruze d'Amour" (315)Schreuder 4e oriis 1 9 .
Totaal uitslag: 1. Snoek, 5 pnt; 2. 18 pnt. gouden
van B. Niema a
medaille) van V. V. V.: Onegnine. Schoor], rijder A.
Stuyft, 7 prot.; 3. J. van Ruysevoldt,
Witteveen,
W.
jhr.
ber.
tijd:
,:én
1.211/5,
fout:
me
"1. Storm, 10 pnt.
Gevnerts v. Nuland, Den Haag; 2e prijs
(f 100): Juliana, met één fout; tijd 1-261/5,
Biekemolen.
J. .I. de Kruyff, Amersfoort;
kapt.
hcrstoTd l/er.
val
zijn
van
is
Blokemoien
De stayertraining
3e prijs (f 00); Poor Gunner. met 21 fout;
Gemengd.
hervattep.
en zal dc
tijd 1.321/5, her. le.it. J. Porthedne, Arnhem;
Op 16 Ang. zullen de te
lc. prijs f/40); Master Torn, met 2.1 fout; tijd
De wereldkampioenschappen.
Zwolle
uitgestelde nat. polit.e-zwem..
ber. jhr. W. Gèvaerts v. Noland,
laar
1.53;
vaarBelgiü
ber.)
'Eig.
JuliBRTTS'SEL, 21
en, w.o.
m, 40 m
achter
Roland maakte 5\ fout en Porthon toonde ken on estafette memmen. Voor
i afde dewereldkampioenschappen
der
Linart,
Stuyft
Van
stayers
zich kopp
een zilveren wis.elbekcr uitgeloofdde
i
en Aerts, voor de spriutwedstrijden De^rueye
Prachtig op tijd was dit hippische feest geen Vvv Bever.
ëindigd.
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Badseizoen
et alleen een tooverwoord voor de mondaine, groote kustplaatsen, maar ook voor de kleine nesten
even leutig kan toegaan al is er minder muziek, en al zijn er minder badstoelen, Zulk een plaatsje
£e veen in 't Gooi, waarvan Piet Kloppers in een feuilleton in dit blad meer vertelt. Hierboven

.

een kiek van de .unieke Valkeveensche schuit-met-kleedkamertjes !— ln 't midden : Pénétration pacifique
tot zelfs in 't afgelegen Valkeveen dringt het zwarte ras door!— De foto rechts toont het bescheiden
„De Weye Bliek"!
Valkeveensch restaurant met een welluidenden naam
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commissieloon

Agentuur

tegen

van productievo fabridken in de
technische branche voor bovenge-

Frank Elzerman en Hendrikje Rietberg,

De aankomst der geridderden in de hoofdstad.

te Kampen, herdenken heden hun diamanten bruiloft!
Van hun elf kinderen zijn nog vier in leven mot 18 klein-

bezoek van twee dagen hebben de ridders der Mil. Willemsorde
Amsterdam gebracht. We zien ze hierboven op marsch naar
het

Koninklijk

noemd land door in Barcelona gevestigde firma gevraagd.
Prima rof. Correspondentie in de
Spaansche, Fransehe, Duitsche
(34219)
taal.
Offerten aan P. 3263 8., Apartado 228, Barcelona.

en 4

Paleis.

achterkleinkinderen.

Zuca.verkaufen

300X9.20.m.
Schweizer volle voile Roben
in Amsterdam lagernd zu sehr
billigen Preisen.
Br. No. 34067, Bur. Handelsblad.

BUSSUM.

De veiling van het

LANDHUIS,

Wijk G. 30 L., aan dan Naarderstraatweg, nabij den Tol te Huizen,
ten ovcTstaan van den Notaris J.
H. T. KRUISMAN te Amsterdam,
blijft bepaald ep
WOENSDAG 23 JULI 1924,
des avonds 7j uur in het Hotel
„de Rozenboom" te Bussurn.

Nadere inlichtingen te hekomen
bij: Firma D. BOUWMAN &
ZONEN. Nassaulaan 18 en R.
TIMMAN, Const. Huygenslaan 2a,
beiden to Bussurn.
(34204)

Jongens

.

De Nederlandsche honkbalkampioen.

Het hoofdstedelijke Ajax heeft het klaar gespeeld den kampioenstitel in 't honkbalspel te veroveren. Een kiekje van de Ajaxnegen met ',n paar leiders, na den beslissenden strijd tegen Coneordia

Instituut „Atheneum"
Neuveville

....

FRANSCH,

Van de oude Garde, die
Zóó kiekten we een der alleroudste strijders, na het rijke noenjöaal, aan boord, van
aangeboden. De
de „Rembrandt" door de directie der „Nederland" dén
kranige oude baas wordt een handje geholpen. Op zijn leeftijd mag 't ook wel!

riders

HANDEL, OPVOEDING.
Vraagt prospectus.

oud-strijders in Amsterdam.

Onze

Nog een plaatje van 't bezoek der Ridders aan de hoofdstad.
Hierboven ziet de lezer ze afgebeeld in de Nieuwe Kerk op den
Dam, voor het graf van Michiel de Ruyter.

GELD-^

beschikbaar, billijk, vlug. Strikt

geheim, geen kosten vooruit met
en zonder borg. Br. No. 461, Adv.

Bur. „Zeevaart"Leuveh.t4c. R'dam

GEMEUB. KAMERS

verhuurt men spoedig door opgave
aan het Kamerkantoor van „De
Woning-Courant", Bur. Singel 235
bjj de Paleisstraat. Telef. 47860.

Compleet gemeubileerd Huis

Omgeving Deventer

TE HUUR GEVRAAGD v. 1 Sept.
of later tot Juli of langer, voor
familie met twee schoolgaande kinderen. Brieven onder letters D.B.
aan den Boekhandel van B. G.
LOVINK, Lochem.
(33924)

Het Vacantieboek
Binnen enkele weken verschijnt

—

Waterfeest op de Kaag.
hoogtij, viert.
Links een overzichtje van het wijde water met
ïVe levea in de Kaagweek". Dat beteekent vroolijk vertier op de Kagerplassen, waar Hollands watersport door
gezeild
dames
werden.
twaalfvoets jollen, die

zat op den rug van zijn vroegeren vijand en trok hem, schijnbaar uit'plagerij, aan de ooren. Maar de lobbes liet het zoo
gaan. Plotseling het de hond zich vallen en
EEN TOOVERROMAN VOOR KINDEREN
rolde hij een paar meter -naar omlaag. De beer
stil en keek verschrikt achter zich. Hij
DOOR RALPH SPRINGER MET TEEKENINGEN VAN ROLAND stond
stiet een gebrul uit van'angst om zijn vriend.
gekheid gemaakt en
Ik geloof dat hij verlegen is, of hij houdt zioh Doch Manus had
wipte
sprongen,
met
twee
onder een schaweer
17
maar
terlach, op zijn- beer. " (Die vlugheid verwierf
hem den luiden bijval der jonge beren, die m
Hoe vriendelijk en gastvrij betooverde
Ijsberen zijn.
hem een plaaggenoot zagen.
Toen de koning op den top stond wachtte
Gerda stapte moedig uit het Tooverschip en
hij de andéren af.
1 olgden haar. Nu de Toovenaar de
Hou'je goed vast, waarschuwde hij Gerda.
„-eternd, waren zij niet bang meer,
opeens rende de heele troep tegelijk den
En
elf weer verdwenen. Alleen Manus
berg
weer af. Beurtelings' sprongen de beren
beetje en drong zich dicht tegen
i
heen, zonder elkaar te raken of uit
over
elkaar
Hij dacht eraan hoe hij, vanuit het
De
kinderen vonden het een prach
glijden.
te
vijand had uitgelachen en geseholen een heerlijk spelletje. Ze
tig
kunststuk
vreesde dat die nu wraak zou nemen.
geen
spijt meer van, dat ze met
er
nu
hadden
V
r was veel te gelukkig om daaraan
beren hadden kennis gemaakt.
de
n. Hij besnuffelde Manus vriendBeneden aangekomen moesten ze op ijsbloken brulde zachtjes allerlei dwaze,
ken zitten om de vertooningén der beren to
jes tegen hem.
aanschouwen. Eerst een wedloop voor de jonDe borciikontncr noodigde Gerda uit op zijn
geren. Die maakten er echter een pretje van
rug te gaan zitten en tot haar verbazing veren
waren er meer op uit elkaar te doen struistond ze hem. Ze koerde zich om en bemerkte
kelen
dan om zelf het eerst pan te komen.
dat de jongens en Elly ook met v .ren stenden
kwam een beer der lijfwacht met een
Daarna
te babbelen.
bek aangeloopen.
zijn
stok
in
ging
het
Weldra zaten ze alle vier en toen
Versta jij hen óók? vroeg ze haar.
Jongens, dat is een roeispaan 1 riep Don
Ja, maar die oude stottert een beetje. in galop, een berg op. Dc koning met Gerda

NAAR RAPIDOLIE, HET ZESDE WERELDDEEL

vooruit. Manus

maar.

—

,

——

—

"

zn vele

vaartuigen. Daarnaast het

KWAAK

vertrek der

ALS PRENTENBOEK
PRIJS 85 CTS.

—

verwonderd en snelde er heen. Hij nam haar
Niets onmogelijk, beweerde Don. Zo hadin dc handen en bekeek haar nauwkeurig. In den haar waarschijnlijk op het ijs laten liggen
het handvat waren tweo letters gesneden.
en daar is ze geheel ingevroren. Er kon daardoor geen lucht bij komen en zoodoende kon
W. B.
hot hout niet rotten. Jongens, als we dat in
Willem Barentiz! riep San verrast, toen de krant zetten, worden wo beroemd.
hij ze zag. Dan moet hij' met Heemskerk hier
Nu grepen twee beren do roeispaan in den
bek en de anderen sprongen er over heen.
overwinterd hebben.
Onmogelijk! riep Elly ongeloovig, Hoe kan Daarna zetten zich de beren op twee andere,
en zoo al hooger. Tenslotte stonder er twee
maal vier beren boven elkaar en hielden de
bovenste de roeispaan, vast. Toen was de koning de eenige die er over heen kwam.
Na het hoogspringen werd een spiege,Sevecht
vertoond. Onder vreeselijk gebrul stoven twee
partijen op elkaar toe en poogden elkaar omver
te loopen. Die te oud waren om to vechten,
zaten naar het spel te kijken en bliezen daarbrj
op holle beenderen Die muziek klonk afgrijselijk, maar 'de kinderen zetten een gezicht
alsof ze haar prachtig vonden.
Intusschen scheen het gevecht al ernstiger
te worden; hier en daar bloedde een beer en
beet dan heftig van zich af. Plotseling herinnerde Don zich dat de T,oovenaar de beesten
maar voor drie uren had tam gemaakt.
Was de tijd al voorbij? Geen hunner had

—
—

dat hout

O. Z. Voorburgwal 86
Amsterdam.

M.

,

een

zoovele honderden

gebleven ?

jaren lang zijn goed

■

de' N.V. Drukkerij
JACOB VAN CAMPEN

Aan

.

'

Naam

i

Adres
Boekhandelaar

)

wiens tusschen-'
komst event. C
verlangd wordt)

horloge hij zidh.

(Wordt vervolgd.)
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U gelieve mij te zenden
exemplaren van KWAAK, de
kikkerhistorie, zoodra dit als boek
verschenen is.
Hoogachtend

Uitknippen en verzenden.

