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Londen, Juli

lezen, wat ik u verzoeken mag! Het
chrift is niet: Londen in één week, maar:
■? Week in Londen, en daarmee is dus alle
[ achte aan een toer onder leiding met afven van bezienswaardigheden gebannen
■Jj,tsons programma. Ge gaat op uzelf en krijgt
mede dan wat wenken ter vergemakkelng van uw rondgang. Vroeger, ik meen een
geleden, schreef ik voor hen, die in één
'S Wel gaarne wat van Londen zouden wiiien

.

*

/*> vluchtig, heel

t

CASINO

voor den toerist, die er niet op uit is, een
metropool in één week af te doen.

VAN STERK CONTRAST.

oppervlakkig, dat spreekt

Ze'f, maar toch zoo, dat men niet algeheel

°klaan

over zijn tocht de terugreis weder
Vaardt. Ik zal voor uw oriënteering dat
&ramma, of althans een deel ervan, voor
eersten dag van uw verblijf bestemmen,
voor ik daartoe overga, moet ik eerst

~ar

Wenken geven,
'o
f
, eten
inprenten;

die ge u terdege zult
want naar mijn overtuig hangt
het welslagen van uw kort verblijf
een groot deel daarvan af.
k neem aan,
dat ge er n i e t op uit zijt in
Week Londen af te doen. Dat lukt u toch
>en door de veelheid van indrukken en de
om ze te verwerken of althans in
ezonken staat vast te houden, gaat het
'eten ervan grootendeels verloren. Wilt gij
wel, dan staan de waarlijk uitnemend in
aar gezette weekprogramma's
der reiseaux, van Baedecker en de Blue Guides te
en is het volgende niet voor u
6s
chreven. Maar ik waarschuw u, dat ge na

.£
.£
U?

ienst-e'

rHEDEN GEOPEND

minder drukke verkeer in zijn vaderstad.
En nu nog dit: ge wilt u deze week natuurlijk niet oververmoeien, niet elk uur uitbuiten
tot ge er tenslotte bij dreigt neer te vallen, ge
wilt uitgerust teruggaan, want dit is uw

—

vacantie;
welnu, dan moet .gij eiken dag
slechts 's morgens en 's avonds of 's morgens
en 's middags uitgaan en de vrijgehouden middagen, ochtenden of avonden, rusten. Er vallen
immers brieven of prentkaarten te schrijven,
het is thans heerlijk te liggen in een dekstoel

een boek in een der Londensche parken
of de moede leden 's middags uit te strekken
op het bed. Voor de avondrust kan men
immers toch wel een kalm uurtje in een cinema
slijten, een glas koffie drinken in het café
Royal, of een biertje aan de straat vóór Oddenino in Regent Street? Het is wel geen Café
de la Paix, maar men kan er evenzeer zijn
oogen den kost geven aan de voorbijgangers.
Zijn al die wenken goed ingeprent, dan kunnen we op weg gaan. Het is thans de ochtend
van den eersten dag, na tienen, en dus is de
drukte der werkers in de stad voorbij, de
departementen, kantoren, winkels en werkplaatsen hebben hen opgeslokt en het WestEnd wacht op de winkelende menschen en op
hen, die den tijd meer aan zich hebben.
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Matige

M. E. Herbermann & Huber
Tel. 33045
Amsterdam
Kleermakerij II U n i f o r m e n

CABARET-PROGRAMMA.

Keizersgracht 332

Optreden van:

het DICKSON BALLET

Indische uitrustingen

MASTERS & CAPLAN.

Comic-excentric.
HORNOVA COMP.

Het „Casino" biedt TJ een groote bal-zaal.

In den rechtervleugel:
SCHITTEREND
INGERICHT
EEN
TURKSCH VERTREK
waar TJ de fijnste koffie volgens Turksch

gebruik geserveerd wordt.

In den linkervleugel:

ONZE

BEKENDE

GEZELLIGE

BAR.

Bij gunstig weer biedt het prachtige
terras plaats voor circa 2000 bezoekers.
Des middags 3.30 uur Thé-Dansant.
PRIMA CONSUMPTIE tegen de
BEKENDE POPULAIRE PRIJZEN.
k
Eiken avond fantastische verlichting,

WIESBADEN

Ruysdaelstr. 92/94 Amsterdam. Tel 20086
Profiteert van onze 60-jarige ervaring o/h

terreinen, men denke aan Battersea Park aan
de overzijde der rivier, aan Victoria Park in
het Noordoosten, het grootste van alle, aan de
tallooze boomenrijke Squares en kleinere parken; Londen moge vooral om het centrum in
zijn buitenwijken angstwekkend zjjn volgebouwd, het heeft zijn „longen" behouden en uit
de lucht beschouwd is grootendeels zijn kleur
zijnen overheerschen. Hier zijn niet grauwgrijs, maar groen.
als men Swan and Edgar, het
Wij wandelen nu zonder ons te vermoeien
groote damesmagazijn, dat den door het groen en over het gras
want dat
scherpen hoek van Piccadilly mag hier — naar de Marble Arch, en beginnen
en Regent Street geheel be- voor de beloofde oriënteering onzen tocht van
slaat, uitzondert, de winkels West naar Oost.
het

algemeen

kleiner,

.

dilly zijn bovendien theehuizen

derniy wordt gehouden, die ge
desgewenscht later wel eens
in een paar verloren uren bezoeken kunt,
als ge van
moderne, doch voor het meerendeel
nogal academische

kunst houdt.

Vrijwel tegenover de ingangspoort is de buitengewoon
smakelijke eetwarenwinkel van
Fortnum and Mason, die alles
hebben op hun gebied van
Hollandsche beschuit in blik
tot Chineesche vogelnestjes en
uitgezochte primeurs in vruchten. Voorbij de Ritz ligt links
het Green Park en gaan rechts
de gebouwen, nu meer clubs,
hotels, magazijnen en groote
woonhuizen voort tot Hyde
Park Corner, waar we het park
inslaan.
Hier begint Rot-

Nu we het park verlaten hebben, staan wij
weer te midden van het volle verkeer. Wij
nemen een bus, die „naar de Bank" gaat, en
zoeken plaatsen vooraan op het bovendek, dat
in tegenstelling met vijf, zes jaar geleden,
thans vrijwel zonder uitzondering is overdekt.
Dat geweldige zuilenrijke magazijn links is
het wereldvermaarde Selfridge's, bijna vlak
daarnaast C. & A.,
naar ik meen een Nederlandsche onderneming, meer groote magazijnen, maar voornamelijk aan den Noordkant
der zeer breede en zeer drukke Oxford Street.
De winkels aan de Zuidzijde zijn over het algemeen kleiner
regel is het natuurlijk niet
maar het is toch een feit, dat als eenmaal de
loop aan één kant van de straat is, de overzijde daar schade door lijdt. Recht voor ons,
waar we zoo lang moeten wachten voor het
Zuid-Noord-verkeer is Oxford Circus, waarvan
vier groote magazijnen de hoeken vormen.
Aan den Zuidkant mondt Regent Street in het
Circus uit, recht vooruit gaat Oxford Street

—

—

■—

door.

Het is een lange maar wel afwisselende rit,
wij zijn rechts langs Tottenham Court Road
gekomen, een straat van smakeloozen bouw,
door Holborn gegaan en rechts langs de Kingsway gestevend, die architectonisch een goed
geheel vormt met de vele groote gebouwen in
Portland Stone en in de verte, bij Aldwych afgesloten door het monumentale Bush House.

Thans in High Holborn. zijn we bij de grens
der City. Hier zijn rechts de oude Tudor-huiStrand met Fleetstreet.
zen, die den ingang vormen van Staple Inn,
die we een volgenden dag zullen bezoeken. Die
ten Row. Ik heb gelezen, oude witgepleisterde half-overhangende huizen
Ity 1an
_e Jacht toch niet zult ontkomen aan dat wegens de droogte de Row voor rui<1 6
met houten binten in de gevels vormen een
fy> orn Pcrs, die u na uw terugkeer zullen ters zal worden gesloten, daar het mulle schilderachtig geheel, zij het incongruent in de
VaiT^en opgezet door leden der beruchte bent zand thans zóó verpoederd is, dat de moderne stadsomgeving.
opwerpen. Maar
,^5at?betweters, wier vaste formules luiden: paarden groote stofwolken
In Londen geweest, en dat zelfs niet laten we nu maar aannemen, dat het een Rechts is Gamage's, weder een wereldbekend
ge
of „Neen maar, dan heb je het beste beetje heeft geregend, want het mooie gezicht magazijn van sport- en gebruiksgoederen.
Iw?1'" Nurks
is er niets bij; maar wèl leeren der ruiters en amazones, die hun morgenrit
Na Holborn Viaduct, waar de straat hoog
*ii U
wijsgierigheid.
doen op de „measured mile", willen wij niet over een Noord-Zuid-verkeersweg heengaat,
jn
}e
Londen moet ge uw pas vertragen en gaarne missen. Wij wandelen langs het harde vernauwen zich de Citystraten, Cheapside,
g6 n scherp op te letten. Het is Juli en warm, pad aan den Noordkant der Row tot bij de Poultry, waar we links een glimp krijgen van
w? 'jt met vacantie en straks zijt ge ver van Serpentine, het aangelegde meer, waar het den middeleeuwschen gevel der Guildhall en
el> van frisch water en droge verschoo- goed spelevaren is en ook in „Lansbury's Lido" dan het eindpunt, Bank, het middelpunt der
W^' ge haast u dus niet, zelfs zet gij er niet wordt gezwommen. Met zijn oude boomen en City, met de classikale Royal Exchange vóór
V e £ewoontepas in, maar ge hoedt u voor het aangelegde bloemperken is Hyde Park een der ons, rechts het Mansions House, de officieele
drentelen en telkens stilstaan, en vier prachtige parken van Londen, beginnend woning van den Lord-mayor en links de oude
straten zorgt gij er hoffelijk voor, aan de Noordwestzijde bij de Kensington Garzuilenrij der Bank of England, waar thans
rJat &Udrukke
door uw langzaamheid anderen niet dens, die aan Hyde Park grenzen en zich binnenin en bovenop een nieuw gebouw is ver}yj"
Hoffelijkheid, rustige wellevendheid voortzettend door Green Park en St. James' rezen, met een vrij-onnoozel lijkende voortzet%U ert.&ron(ltoon
van uw omgang met Londen, Park tot bij Westminster. Wie zijn wandeling ting van zuilen. Van dit centrum loopen
%■
ervaring heeft gejarenlange
bij Bayswater aan den Noordwestkant begint, straalsgewijze tal van straten uit; hier is het
leJj^elf door
dat kortaangebondenheid of lompheid kan een vol uur lang vrijwel steeds over gras verkeer geweldig, maar hoe graag we er zouto„,
CJl!=elf bestraft.
6 neemt niet te veel geld mede, niet meer
wï ruim genoeg voor den dag, en ge zorgt
rj
Voor klein zilver in uw vestzak. Ge leert
<3e uitreis de moeilijkheid der Engelsche
Jja j t overmeesteren, het verschil tusschen
<WVc kroon en florijn, het twaalftallig stelsel
W Penmes en ge bedenkt dat voor fooienWoning twee, niet één shilling 10 percent is
W.een pond en dat men naar boven toe afoude gezegde, dat de „gentleman"
ïo0 v .Het
ligj''r in guinjes en halve kronen, en de rest
Sp,
rato, geldt nog altijd. Ik ben zelf graag
Uti£ met
maar ik geef nimmer
'Va
tQt aas veel, want oqk dat behoort geenszins

dere bus,

HET WEER VAN HEDEN

BEGROOTING-1935.

Wij publiceeren bijzonderheden over de
binnenkort in te dienen Amsterdamsche conceptbegraoting voor 1935.
bladz. 9.

—

Amsterdam,

VALABKAI PATEL OP VRIJE VOETEN.
Valabkai Patel, de voorzitter van het
die gevangen
zat, is onvoorwaardelijk op vrye voeten geBuitenland, blz. 1.
steld.

KRITIEKE SITUATIE IN SAN FRANCISCO.
San Francisco bevindt zich aan den vooravond van de algemeene staking. De situatie
is uiterst gespannen. Velen verlaten de stad
uit vrees voor dreigende onlusten met de
gevolgen van dien. Een oplossing van het
geschil tusschen de werkgevers en de
havenarbeiders, wat de kern van de moeischijnt niet bereikt te
lijkheden vormt,
Buitenland, blz. 2.
kunnen worden.

—

VLOOTBESPREKINGEN VERDAAGD.
Uit Tokio wordt gemeld dat Groot-Brittannië, de Ver. Staten en Japan tot overeen-

—

Buiten-

—

komen
voor Indië.
In politiek opzicht zal de partij nationalistisch en constitutioneel zijn. Haar program
zal zich hoofdzakelijk concentreeren op de oplossing van Indië's sociale en economische
vraagstukken, m.a.w. op de taak van den nationalen opbouw, waartoe alle menschen van
goeden wil, Engelschen zoowel als Indiërs,
worden uitgenoodigd mee te werken.
Naar vernomen wordt heeft de beweging
den steun van den bekenden Bengaalschen
nationalist Subash Chandra Bose, die thans
als balling in Europa vertoeft.

manieren.

6tt

verlagen

huren en kolenprijzen, het

van

buitenlanders vóór Nederlanders. Sophia en Domaniale Mijn sluiten zich
hierbij aan, indien de mijnwerkers de loonsverlaging van 5 % aanvaarden; de overige
mijnen stellen thans een verlaging voor van
Binnenland, blz. 4.
3 %.

—

UITKEERINGEN

AAN DE GEMEENTEN.

Verdeeling volgens nieuw stelsel.

Bij de Staten-Generaal is ingediend een
wetsontwerp tot wijziging der wet van
15 Juli 1929, waarvan de strekking is het
bestaande stelsel inzake de uitkeeringen uit
het gemeentefonds te vervangen door een
nieuw, waardoor jaarlijks een verdeeling
bevrijd van
van de bij het gemeentefonds
de lasten der garantiebepalingen
beschik-

——

bare middelen zal plaats vinden. De uitgaven ten behoeve van de voorzieningen
ter zake van werkloosheid vervallen. De
overgang van het bestaande naar het nieuwe
stelsel wenschen de ministers in tien jaar
voltrokken te zien.
De totale uitkeeringen aan de gemeenten
in 1935/36 in vergelijking met 1934/35
Binnenland,
zullen slechts weinig dalen.
blz. 4.

—

ONDERWIJS BLINDE KINDEREN.
Te Haren bij Groningen wordt de voormalige Rijkstuchtschool verbouwd tot een
school voor blinde kinderen, vanwege het
Instituut tot Onderwijs aan Blinden te
Bussurn en de Prins Alexander Stichting
Onderwijs, blz. 12.
te Huis ter Heide.

—

DE DUITSCHE TRANSFER.
Aan den gezant der Ver. Staten is medegedeeld dat de Amerikaansche schuldeischers
op gelijken voet met anderen zullen worden
behandeld, mits zij het aanbod van 23 Mei

aanvaarden.

—

Beurs, blz. 13.

4%-CONVERSIE-LEENING GEMEENTE
UTRECHT.
Van het recht van voorkeur is een zóó
ruim gebruik gemaakt, dat de toewijzing
op de vrije inschrijvingen zeer gering zal

zijn.

—

Beurs, blz. 13.

op den oproep van
Rudolf Hess, Hitlers AMERIKAANSCHE MARKTEN.
aan
plaatsvervanger,
Graanprijzen konden zich hand'
de frontsoldaten der
haven. Katoen lager.
geheele wereld.
Hij
herhaalde de woorden
NEW-YORK. Katoen opende prijshouvan Hess, dat de
dend 5 p. hooger en vrij levendig, steeg aanfrontsoldaten
beter
vankelijk, doch liep ten slotte terug en sloot
dan anderen in staat
nauwelijks prijshoudend.
zijn de toenadering te
CHICAGO. Granen. Op ruime winstnebevorderen, en zeide
dat Hess gelijk had.

„Velen van u zijn met
het

Engelsche

leger

aan den Rijn geweest
en zullen het hart van
het
Duitsche
volk
beter kennen
Sir Van Hamilton.

lieden in Engeland,

groote

massa

dan de

landgenooten. Er
die er zich zeer

uwer

zijn

over

zouden verheugen als onze vroegere vijanden
door tegenspoed zouden worden vervolgd. Het
is treurig dat dit zoo is, want volgens mij zou
de ineenstorting van Duitschland een groot
ongeluk voor Europa zijn. Alleen sympathie
tusschen vroegere tegenstanders kan de beschaving redden."

AANSLAG OP ZIEKENHUIS
TE MELBOURNE.
Daad van een krankzinnige?

aankoopen.
nieuwe
volgden
Tar we opende prijshoudend ï c. lager tot
1 c. hooger. Maïs opende prijshoudend h c
hooger en sloot prijshoudend.
WINNIPEG. Tarwe steeg uitsluitend
mingen

en sloot prijshoudend.

—

De stemN e w-Y orksche beurs.
ming was gisteren lusteloos. Dit hield niet
slechts verband met het einde der week, doch
wordt ook verklaard doordat de speculatie
de fondsenmarkt veronachtzaamt en zich tot
de goederenmarkten wendt. De slotkoersen

waren slechts fractioneel veranderd, behalve
van enkele fondsen. Spoorweg-waarden waren
prijshoudender.
Amer. Markten, blz. 14.

—

OP ANDERE

BLADZIJDEN:

LAATSTE BERICHTEN

Blz.

Radio-nieuws

Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

MELBOURNE, 14 Juli. (V. D.) DonderdagUitvoeringen enz.
avond is een poging gedaan om het Bendigoziekenhuis, waar 190 patiënten zijn opgeDagelijksch Feuilleton
nomen, waaronder kinderen en vrouwen, in
de lucht te doen vliegen. Door de ontploffing Amsterdam
werden vensterruiten over den geheelen ge- Kerknieuws
vel van het gebouw vernield, zoodat glassplinOnderwijs
ters verscheidene patiënten wondden. Tafels
Buitenlandsche
Beurzen
en stoelen werden omver geworpen, een stuk
metselwerk stortte fh, ook de ruiten van de Amerikaansche Markten
sprongen.
verpleegstersverblijven
Eenige
New Yorksche Beurs
auto's van doktoren, die bij den hoofdingang
Koersverloop in Wallstrëet
stonden, werden vernield.
Bij onderzoek bleek, dat onder een venster Mailverzendingen
van de gelvjkvloersche verdieping ontplofbare
stoffen waren opgestapeld. De politie meent, Handelsberichten
dat de daad door een krankzinnige gepleegd
is. De schade wordt geschat op 600 pond ARTIKELEN:
sterling.

.

Blz. 14

" '■
■

Een Week door Londen
H. A\. van Bakel: ln Uw Licht zien Wij
Licht (Zondagmorgen)
POENA, 14 Juli. (Reuter.) Valabhai
Provinciale Waterleiding in Groningen
Patel, leider van het Indische Nationaal Congres en de belangrijkste volgeling van Gandhi, De Week van Den Haag
die in de gevangenis een vonnis uitzat, is onDenken en Doen
voorwaardelijk op vrije voeten gesteld.
Bruintje Beer
B. Gouzy: Gouden Medaille (Korte Golf)
James Aswell: Amerika's „Grand Old
KORTE BERICHTEN.
Man" John D. Rockefeller
In het Fransche ministerie van Marine
heeft Piétri, de marine-minister, aan de be- S. Sjollema: De Stad van Marius
Piet Kloppers: De Rolprent
manning van het Duitsche stoomschip „Dresdie eenige Fransche vliegers in het P. K.: Wie betaalt de Tennissterren?
den",
Kanaal gered heeft, reddingsmedailles uitgereikt. De kapitein van de „Dresden" ontving Het natuurlijk Afzetgebied van de Javasuiker
het officierskruis van de Orde van Verdienste
ter zee. (Reuter.),
Voorjaarscampagne Tabak afgesloten

.

—

—

.

f

5
5
5
9
12
12
Blz. 13

SCHEEPSPRAAT

Een vuurwerk van licht zet Piccadilly Circus 's avonds in feestelijken gloed.

19 Juli

ontslag aan

VALABHAI PATEL UIT DE
GEVANGENIS.

'

toene-:

20.13.

—

FASCISME IN BRITSCH-INDIË
Program eener nieuwe partij.

ongeschikt

Zon op 4.47, onder 21.14.
Maan op 8.55, onder 22.33.
Eerste kwartier Donderdag

Indisch Nationaal Congres,

stemming zijn gekomen om de vlootbespre-

SIMLA, 14 Juli* (Reuter). In BritschIndië is een fascistische partij opgericht door
Narbin Prasad Arora uit Cawnpora, die als
motto heeft aangenomen „Indië eerst".
Ons fascisme, zoo zeide hij in een persgesprek, wil geen instrument zijn van kapitalisten "of arbeiders. Het wil de belangen van
beiden behartigen en zal trachten 's lands welvaart te bevorderen door een geest van samenwerking aan te kweeken. De oude Europeesche stelsels van parlementarisme en democratie zijn uit den tijd, in ieder geval vol-

vooruitzichten:

Verdere

St.

—

Verwachting: Zwakke tot matige
N.W. tot Z.W. wind, tijdelijke opklaring, weinig of geen regen, overdag zelfde temperatuur.
mende regenkans.

Fleet Street, het strand en Trafalgar
In Frankrijk.
Square weder naar Piccadilly Circus zal terugBlijkens een bericht uit Rome wordt uit
brengen. We gaan dus nu weer van Oost naar
West, maar langs een anderen, meer zuidebetrouwbare bron gemeld dat Sowjet-Ruslijken weg. St. Paui's krijgen wü slecht te zien,
land orders voor den bouw en de levering
slechts met verwringen van de nekken, enfin,
van zwaar geschut, pantserauto's en vlootwij komen er later weer terug. Fleet Street,
in Frankrijk zou hebben geplaatst,
materiaal
de „straat van inkt"
is het terrein van het
Buitenland, blz. 2.
i—
dagbladbedrijf, rechts eerst de moderne zwartspiegelende, zeer moderne gevel van de „Daily
Express", daarnaast de imposante maar meer LOONSVERLAGING IN HET MIJNBEDRIJF
orthodox-Londensch-gebouwde „Daily Telegraph" en aan het einde rechts van die nogal
Bij de vergadering der contactcommissie
leelijke straat de middeleeuwsche Law Courts,
voor het mijnbedrijf is men het tot dusver
het geweldige steenen gebouw van het hoogniet eens geworden over de loonsverlaging.
gerechtshof, dat evenwel uit de negentiende
De directies hebben zich thans bereid vereeuw dateert.
klaard tot een reeks concessies, zooals het
Onze bus voert ons in Aldwych langs den
achterkant van Bush House met het aanverwante Australia House en andere hoofdkwartieren van Dominions, verder door het Strand
PLEIDOOI VAN GENERAAL
met de Savoy en er schuin tegenover een heel
in
die
onverwacht
schouwburggevel,
moderne
HAMILTON
straat. Trafalgar
conventioneel-rommelige
Square met aan den Noordkant de National
Voor toenadering tot
Gallery en vlak bij ude Nelson-naald, die
Landseer's
tamme
alleen geweldig is en door
Duitschland.
leeuwen wordt bewaakt, en dan rijdt de bus
door Lower Regent Street weder naar PiccaLONDEN, 14 Juli. (Reuter). Generaal
dilly Circus toe, waar we uitstappen.
Sir Van Hamilton, die onlangs een bezoek
Nu hebt gij al genoeg indrukken om te aan Duitschland heeft gebracht, waar hij de
verwerken, en als ge vanavond naar een trommen van zijn Schotsch regiment, die in
theater gaat, laat ik u heden verder vrij; morden oorlog door de Duitschers waren buitgegen zien wij weer verder. Ik denk dat ik u maakt, heeft teruggehaald, heeft in een vermee zal nemen naar de National Gallery.
gadering van den Britschen Bond van Oud(Nadruk verboden.)
strijders
geantwoord

>0 r

e>

die ons

N.Z. Voorburgwal 234-240, Amsterdam (C).

Hill,

fooien>

.

- HOTEL ROSÉ.

Het voortreffelijkste der leidende Hotels met
aandeel in en rechtstreeksche toevoerleiding
v/de „Kookbronnen". Wiesbadens belangrijkste
warme bron. Zeer groot warm-bronwater-badhuis. 200 Kamers v.a. 4 RM. Pens. v.a. 10 RM.

AMSTERDAMSCHE

kingen tot October te verdagen.
dunkt me, bij Piccadilly Cirland, blz. 2.
cus, en het is daar, dat ik u aan het eind van
den middag weer vrij zal laten, ge kunt u dan
gaan verkleeden of opfrisschen in uw hotel. voortgaan tot Westminster toe! In de „City of den willen verwijlen, ik moet u meer laten zien
Bij het Mansion House enteren wij een anRUSLAND BESTELT OORLOGSMATERIAAL.
Het is een mooie dag, en daarom wil ik u stones and souls" zgn veel zulke vrijgebleven
langs
Paui's, Ludgate

en restaurants, de laatste van
zeer goedkoope en in de nabijheid van den Circus tot de
betere hotel-restaurants aan
den Westkant, de Berkeley en
er tegenover de Ritz.
Maar voor we zoover zijn,
moet ik u even wijzen op Buïlington House aan den Noordkant, waar thans de zomertentoonstelling der Royal Aca-

vehikels links houden, behalve in de
den vreemdeling gevaarlijke „one way
is welbekend. Dat wandelaars op de
>W rs recnts houden, zoodat men (weder
*te uitzondering van de „one way streets)
verkeer langs den trottoirband in
W, °°glletheeft,
is een door de practijk inge»te
altijd gevolgde
maar
ongelukkig
fc^Vv oonte. Scherp opletten niet
voor alle verkeers%aa
tiho'i'^ingen, de voor voetgangers bedoelde
strat ten: "L,ook rignt" of „Look left" in de
verkeer slechts in één rich*W ' waar het
'asp aat> de verkeerslichten, de oversteek*{>o_»' de vluchtheuvels, dat alles leert men
g 6v ..%> maar wie in Londen van ongelukken
ïw Zwaard wil blijven, late zijn aandacht nim'a at VerslaPPen als men het wandelpad verleert de Londenaar bij ervaring;
ffcitj stee
g e? kt niet over voordat het verkeer is stophij de volstrekte zekerheid
eeft' n0iietv°ordat
tr0 Wen te zullen worden overreden. Verop de snelheid zijner voeten is een
ev
Ö6 aariïjk spel en daar doet hij niet aan. Maar
ilee mdeling moet geduld leeren, en heeft
edaan> darL bemerkt hij dat het zeer
l,oa , zoo dreigend lijkende snelverkeer van
aea minder gevaren biedt dan het veel

voor Land & Zeemacht

TH. A. DE KOSTER °\T7 T

voorstellen eerst maar naar Hyde Park te
gaan, het is een niet te lange wandeling door
Piccadilly van het Circus naar Hyde Park
Corner en Piccadilly heeft evenals Bond Street,
waar we straks langs zullen komen, als winkeistraat een ander karakter
dan Regent Street en Oxford
Street, waar de groote maga-
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23 DAGEN
11 Dage* op zee, 12 Dagen op Madeira
van 24 AUGUSTUS tot 16 SEPTEMBER
HEEN S.S. „COSTA RICA"
TERUG M.S. „COLOMBIA"
PASSAGEPRIJS: le KLASSE F 310.2e KLASSE F 225..
3e KLASSE F 155.Hotelpension, Fooien, enz. inbegrepen
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WAAR EET IK

de meest populaire band in Nederland.
LEK van SPALL en BOBBY 't SAS
CHOCOLATE KIDDIES.

met
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waarvoor ter beschikking zijn gesteld
een keur van schitterende prijzen, o.a.
PRACHTIGfc AVONDMANTEL met BONT
(Model 1934) van de firma GERZON.
Een JAARDIPLOMA „TMtAItK TUSCHINSKI" (geldig voor twee personen).
Spel"
Een Iste kwaliteit „Mahjong
van de firrfta PERRY & Co., Amsterdam,
en HONDERDEN ANDERE PfllJZtN.
MUZIEK van
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

ONTWAPENING

(Ingezonden Mededeeling.)

(Ingezonden Mededeeling.)

VLOOTBESPREKINGEN
VERDAAGD

organiseeren in de voornaamste centra der
paarden- en veefokkerij en ook om meedoogenloos het doodvonnisdecreet van 7 Augustus
1932 toe te passen, wanneer bleek dat kudden verwaarloosd werden.

Tot October
VEREENIGDE STATEN

KRITIEKE ZONDAG IN
SAN FRANCISCO

heden tot Octraer te verdagen.
De Japansche marine-commissaris zal dan
zijn aangekomen.

Geladen atmosfeer
in de stad.
SAN FRANCISCO, 14 Juli. (Reuter.)
De Reutercorrespondent heeft een autotocht
gemaakt door de stad. Hy kreeg den indruk
dat de atmosfeer zeer geladen was en de
situatie tot het uiterste gespannen. De bevolking is zeer bevreesd aangezien geweld en
hongersnood dreigen.
Reeds honderdtallen werknemers in de
meest verschillende bedrijven zijn in staking
gegaan uit sympathie voor de havenarbeiders,
die reeds sinds 9 Mei staken. Heden, Zaterdag, zal beslist worden over de algemeene
staking. De roomsche aartsbisschop heeft een
oproep gericht tot de bevolking om verstandig

te

zijn.

Te Portland (Oregon) werd door stakers
het vuur geopend op het politie-escorte dat
een trein naar de haven begeleidde. Vier personen werden gewond, een remmer werd gedood. Het totaal aantal slachtoffers is hierdoor gestegen tot acht dooden.
Te Wilmington nabij San Francisco is stevig
gevochten tusschen 300 stakers en werkwilligen.
Men twijfelt ernstig eraan dat dit geschil
beslecht zal kunnen worden. De vakvereenigingen hebben besloten stakingscomité's in te
stellen die meer dan 700 leden tellen. De
gouverneur van den staat heeft gewaarschuwd
dat de noodige maatregelen zijn getroffen en
dat geweld zal worden gebruikt wanneer het
tot relletjes op groote schaal komt en wanneer de stakers er niet voor zorgen dat het
transportverkeer, de levensmiddelenvoorziening en de geneeskundige dienst ongehinderd
plaats kunnen hebben.
Zij die het zich eenigszins kunnen veroorloven verlaten San Francisco omdat voedselgebfek wordt verwacht. De taxi-chauffeurs,
slagers, trampersoneel, vrachtauto-chauffeurs
en kellners hebben reeds aangekondigd Zondag
te zullen staken.
De hoofdopzichter van den dierentuin heeft
gedreigd de leeuwen en tijgers los te laten
omdat men geweigerd heeft het vleesch dat
nog te krijgen is, voor een deel naar den
dierentuin te laten transporteeren. „Ik heb
vierhonderd pond vleesch per dag noodig voor
mijn dieren," zoo verklaarde de hoofdopzichter,
„en wanneer men mij dat niet geeft, moeten
de dieren maar zien hoe zij aan voedsel
komen."
De federale commissie voo» arbitrage heeft
medegedeeld, dat zij de verzoeningspogingen
tusschen werkgevers en werknemers Zaterdag
heeft voortgezet. De commissie verklaart, dat
een lange conferentie heeft plaats gehad tusschen de beide partijen, maar dat deze zonder
eenig succes bleef. De hoop is er nog op gevestigd dat de stemming over het afkondigen
van de algemeene staking, welke stemming
Zaterdagavond laat zal worden gehouden, ten
gunste van een voortzetting der onderhandelingen zal zijn.
Tot verhooging van de paniekstemming
werkt ook mede, dat men bevreesd is voor het
uitbreken van epidemieën wanneer het personeel van den reinigingsdienst meedoet aan de
algemeene staking.

FRANKRIJK

RUSSISCHE BESTELLING VAN
OORLOGSMATERIAAL

'-■■'(
J. Roussel schenkt speciale
aandacht aan eiken wensch
van een cliënte. Gaarne geven wij raad omtrent het
geschiksfe model voor ieder
figuur. Wendt U dus met
_fc_B
vertrouwen tot een onzer
filialen, waar iedere cliënte
|_M
rekenen kan op discrete
_J_Sk ijfjl
service.
£ B 111
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Naar uit
Warschau, 14 Juli.
Lwow wordt gemeld, is aldaar voor het gerechtshof het proces behandeld tegen de Oekrainsche terroristen, beschuldigd van revolutionnaire samenzwering en medeplichtigheid
aan den aanslag tegen een Sowjet-Russischen
(V.D.)

consul.

Het gerechtshof veroordeelde twaalf verdachten tot gevangenisstraffen tusschen 18
maanden en 14 jaar.

OOSTENRIJK
PARIS : 166, B |Hausimann

SPORT
<Vervolgr van blz. 10.)

WEDSTRIJDEN VAN BRAASSEMERMEER

KOGELS EN BOMMEN

WK

Leidschestraat 14

_

TÊk

GEREKE TOT 2½ JAAR
VEROORDEELD.
Aftrek 1 jaar en 3 maanden
preventief.
BERLIJN, 14 Juli. (D.N.8.) Dr. Gereke, de
dud-commissaris voor de werkverschaffing, is

tot 2 è jaar gevangenisstraf veroordeeld, met
aftrek van 1 jaar en 3 maanden preventief.

GEEN COMMENTAAR OP
HITLERS REDE

In de Italiaansche bladen.
ROME, 14 Juli (Reuter.) De bladen alhier
geven geen letter commentaar op^itlers rede
in den Rijksdag en in politieke kringen laat
men zich ook niet erover uit.
De algemeene opinie bij de bevolking is dat
het eigenaardig is dat Hitler Röhm zoolang
aan de macht liet, ofschoon hij zijn zwakheden
kende. Mussolini zou eerder opgetreden zün
en daardoor meer bloedvergieten hebben voorkomen. Men vindt de doodenlijst wel zeer lang.

TWAALF NIEUWE

RIJKSDAGLEDEN.
BERLIJN, 14 Juli. (D. N. B.) Door den leider der nat.-socialistische rijksdagfractie,
minister Frick, zijn 12 nieuwe rijksdagleden

benoemd.

AMERIKA ZEER TELEURGESTELD
OVER HITLER.
NEW VORK, 14 Juli. (Reuter). Omtrent
Hitlers rede schrijft de „New Vork Times",
dat deze een eentonige herhaling is van hetgeen
reeds dikwijls te voren is gezegd.
Misschien is nog nooit te voren een rede
van een Duitsch kanselier door het buitenland
met zooveel spanning tegemoet gezien, en het
buitenland zal zeggen, dat het nog nooit zoo
weinig heeft gekregen.
In plaats van dat Hitler krachtig gehoorzaamheid eischt, vraagt hij thans bijna nederig om den steun van het volk.
Slechts Göring heeft zijn vroegeren hoogen
toon behouden. Zijn bewering, dat Hitlers wil
de 'eenige wet in Duitschland is. dcet denken
aan het „hoc volo, sic jubeo" van vroeger.
De „New Vork Tribune" schrijft: „millioenen verstandige Amerikanen en Europeanen,
die zijn gaan inzien, dat het Hitlerisme een bedreiging van den vrede van Europa is, dat het
bezig is om Duitschland tot een land van bar-

baren te maken en dat een gehitleriseerd
Duitschland een voortdurende bedreiging voor
de beschaving is, zullen in hun inzicht bevestigd worden.

De

kamperend'

thans

«#>

voor

25sten dezer uit deze legerplaats opbreken f?
Een rustige zeilmiddag met
door de 3de divisie worden afgelost.
protesten.
De kantonnementen, welke eerstgezeg?
divisie bij het verlaten van het Kamp tijdelS
Onze Leidsche correspondent schrijft uit zal gaan betrekken, zijn nog niet bekend. Ge*
Roelofarendsveen:
durende de afgeloopen week hadden de tr°?'
pen met de divisie vereenigd dagelijks in liol,
De eerste dag van de wedstrijden van Braasgemanoeuvreerd, en op den Uden andernia?
semermeer heeit een kalm verloop gehad, een eenen militairen dagmarsch verrigt en %^L
paar protesten daargelaten. De regen had het
vouakeerd. Z.K.H, de Prins Veld-Maarsch»1»
publiek blijkbaar afgeschrikt; er startten had wederom het
bivouak bezoccht, en was M
slechts enkele klassen, waarin nagenoeg alle de
hartelijk
divisie
verwelkomd en met alge'
deelnemers wel op het appèl waren versche- meen gejuich ontvangen; Hoogstdezelve sch6
nen; er was weinig wind, maar toch voldoende over de inrigting van
bivouak bijzonder 1
om er geen drijfparty van te maken en ten vreden, vooral over het
de doelmatige wÖz
slotte, er waren geen wereldschokkende ge- waarop de kookgaten op een' gelijken v°e
beurtenissen. Alles ging dus vlot en regelmagegraven en daargesteld waren; de orde
tig en volkomen in de sfeer, die wij bij de Van er bij de troepen werd aangetroffen, en d*
Meers en de Rietbroeks gewend zijn en die het vrolijkheid die er onder de korpsen bij het i*
eigen stempel drukt op de zeilerij op den gereedheid brengen hunner spijzen &*"

*'

**

—

£'f

—

heerschten.
In de volgende week zal er waarschijnlir
in het vuur geëxerceerd en zullen er groot*
manoeuvres verrigt worden.

tCSsMSÊ.'ÜISS^

DOODVONNISSEN
SOWJETAMBTENAREN

—

—

nog wel eens van het rechte pad afweek e°
talrgke bezoeken aan bunkers en rough bracn
Indien men echter weet, dat Woollam de eersW
9 holes in 32 rondging (bogey 36), dan blij"'
wel dat Gordons taak ook vrh'wel hopeloos W»»
en behoeft de 6 en 5 overwinning van WooHa^"
geen verder commentaar. Kerkhoven, die &
den halven eindstrijd tegen Woollam uitkofl*
zal dan ook een harden dobber hebben om °e
finale te bereiken.
Wetselaar speelde 's middags tegen Ste*
lang niet zoo goed als 's morgens tegen
Leyden. Wellicht had de moeilijk bevochte»
zege op den Hagenaar teveel van zijn kracn'
ten gevergd. Steel daarentegen speelde stuiken beter dan 's morgens en was bij de tu«*
reeds 4 up; hij had voor de eerste negen hole9
slechts 35 slagen noodig. Vooral Steei's lang*
drives en zuivere approach-pritts, dikwti1*
dood op de pin, wekten bewondering. Met
en 2 eindigde deze match in het voordeel va"
den Brit.
Tenslotte valt nog een succesje te
den van den jeugdigen Bosschenaar Va*>
Zinnicq Bergmann, die erin slaagde een 1 u?
overwinning te behalen op onzen
kampioen en international Del Court v»jj
Krimpen. In den halven eindstrijd komt WJ
thans uit tegen Steel, zoodat twee Nedef
landers nog een kans hebben op den titel?
Of Kerkhoven of Van Zinnicq Bergman"
erin zullen slagen de finale te bereiken?
p
is golf en wt) wagen ons liever niet aan ee
voorspelling.

1-

.
VB»j

*

verniel'

.

veeljarige'j

Go*J

ARTENS EN DE STEFANI IN DEN EINDSTRIJD

—

achter1

AMATEURKAMPIOENSCHAP

DUITSCHLAND

Co£

reserve-divisie zal denkelijk nog

WEENEN, 14 Juli. (V.D.) Vanmorgen zijn Brasem.
drie
onbekenden binnengedrongen in de woEr was nog even sprake van, dat twee zesJBM
van een zekeren Cornelius Zider, dien mters
ning
de Lou en de Edith
zouden star'S-GRAVENHAGE
zh' door revolverschoten doodden. Men verten, maar Kalis was niet op tyd uit Engeland
Noordeinde
50
pö
lost.
moedt, dat het hier een politieken moord beterug. In de C-klasse lag de Noordster van
Het zou hier vérstrekkende orders voor
treft, daar Zider bekend stond als nationaal- Doeksen bij het vgf-minuten-schot nog vast en
Coolsingel 57 C
zwaar geschut, pantserauto's en machinegewesocialist. Het onderzoek der politie heeft nog Leen Sillevis wüd niet met de Hollandia alleen
ren betreffen. Bovendien spreekt men van een
geen resultaten gehad.
weggaan. Een mooi schip, dat van den K. L.
order van vier lichte kruisers en vier torpeTe Höstru in Tirol is gisteren door een M.-piloot, opvallend door zh'n bruine zeilen tusdobootjagers voor de Sowjet-Russische vloot.
dynamietontploffing in een kerk het altaar schen al dat witte doek, dat trouwens op dezen
vernield. In den kerkmuur ontstond een gat regenachtigen middag even grauw werd als de
RUSLAND van twee meter, terwijl het dak gedeeltelijk is plas en de wazige verten. Eerst later op den
middag klaarde het wat, kwam een bleek
ingestort.
zonnetje door en toen werd alles weer blank
VOOR
en vroolijk.
VRIEND VAN SPANIOL
Vier vjjf-en-veertigers hebben na een slechten start twee aan twee gekampt. Na het
HET
BRITSCHE
RIJK
wegens
spionnage.
Gearresteerd
eerste kruisvak
de gele baan werd gezeild
Wegens verwaarloozing
de
Leidsche
vaart naar Turfschuur,
van
METZ, 14 Juli. (Reuter.) Een SaarlanINBRAAK IN KATHEDRAAL.
het
aan
ging
kop
den
tusschen Fenenga en
van het vee.
der, Schneider genaamd, en een Franschman
Vennaat en vrij ver daar achter vochten WarMEDBOURNE, 14 Juli. (Reuter). Door
zijn in het gebied van St. Avold door de FranTe Smolensk is een proces geëindigd tegen een ruit te breken en zich langs een touw ners en Sieverts om de derde plaats. Fenenga
sche autoriteiten gearresteerd onder beschulweg. Het scheelde
liep al gauw van
laten, hebben dieven zich toegang na de eerste rondeVennaat
diging van spionnage. Schneider is een vriend 38 directeuren en ambtenaren van de Paarneer
te
al
een
straat en ditmaal
van Spaniol, den vroegeren leider van het denfoktrust, dat vijf dagen heeft geduurd. Elf weten te
verschaffen tot de St. Patrick maakte de stuurman van de Benati geen fout
ambtenaren
ter
hoogstgeplaatste
der
werden
Duitsche front in het Saargebied.
Kathedraal.
op het verdere deel van de baan.
dood veroordeeld, negen anderen tot 10 jaar
De strijd in de regenboogklasse A is voorZij
goud
juweelen
ontvreemdden
met
en
de
in
anarbeidskamp;
een
gevangenisstraf
namelijk gegaan tusschen Willem van der
deren werden tot kortere straffen veroordeeld. bezette kerksieraden, gebruikten een groot
gouden kruis als breekijzer en de Godslampen Meij, Cor van Staveren, Veldhuizen, Brand en
Het proces hield verband met de nieuwe als toortsen.
natuurlijk Hans Nathan. De Braassemermeer
OUD-MINISTER RENOULT
„veefokcampagne", door de autoriteiten te
liep op het voor-den-winsche rak van het
Ofschoon de tabernakel-deuren geschonden Paddegat
Moskou gelast tot het tegengaan van de vernaar Groenewoldt van de vier andeWORDT VERVOLGD.
mindering van paarden en vee in de Sowjet- werden, is de inhoud onaangetast gebleven, ren weg, maar Nathans overwinning wordt
daar de dieven het slot niet konden forceeren.
Unie. Het hooggerechtshof gaf. den plaatsebedreigd door een protest van Veldhuizen.
Reeds eerder werden pogingen tot inbraak
lijken openbaren aanklagers en districtsrechtWegens het „verkoopen van zijn
Rotterdammer was een beetje in de
Deze
banken last „demonstratieve processen" te in de kathedraal gedaan.
contramine.
Hij protesteerde ook teegen Cor
invloed”.
van Stavren en omgekeerd de Oude Weteringer
tegen den Rotterdammer. Een quaestie van
René Renoult, de vroegere minister van
ruimte bij een boei. Te vermelden valt nog, dat
Justitie, die ervan wordt beschuldigd betrokken
Van
Staveren bij den start werd teruggeroeLAWNTENNIS
te zijn bij de zaak-Stavisky, is gisteren formeel
hij was zoo snel opnieuw weg, dat
pen,
maar
het
wegens
beschuldiging
gesteld
in staat van
geen
groot
nadeel was.
dit
„verkoopen van invloed". Beweerd wordt, dat
Een
mooi
van veertien Pampusjes.
veld
gekregen
Stavisky
heeft
hij 50.000 francs van
langen
tijd aan den kop gelegen.
Swart
heeft
om bij de rechtelijke autoriteiten tusschenbeiden
Ten
won
echter
Jonker.
slotte
beweert,
te komen te zijnen behoeve. Renoult
uitslagen, geen rekening houdend met
De
hoedanigprofessioneele
zijn
slechts
in
hij
dat
Engelsch
protesten, luiden:
Timmer in drie sets door Artens geklopt.
heid als advocaat van Stavisky is opgetreden
45 m 2kruiserklasse:
1. Benati 11, st. B.
Kamer
Afgevaarvan
de
van
en niet als lid
gemengd dubbel uit den strijd.
Fenenga; 2. Walta, st. C. A. Vennaat; 3. Boedigden.
kanier, st. A. Warners.
Regenboogklasse A: 1. Braassemermeer, st.
De belangstelling voor den halven-eindstrijd- Driemaal had de Italiaan de kans gehad die H. Nathan; 2. Jan, st. H. Veldhuizen; 3. Holdag is gisteren te Noordwijk niet bijzonder set te verliezen, driemaal had hij een game landia,
st. C. van Staveren; 4. De Leede m,
BELGIË groot geweest. Het
slechte weer in den
gestaan en had Ellmer het voordeel
Z. van der Meij.
st.
W.
morgen had blijkbaar tal van trouwe bezoe- van den service. Doch dat voordeel scheen
Regenboogklasse B: 1. Meteor, st. H. MulWe misten er althans in deze partij, bij twee spelers met zoo goede ler;
kers
PROF. OTLET VERLIEST HET PLEIT velen. teruggehouden.
2. Pieterke, st. G. de Vries Lentsch Jr.
Wellicht deed het vliegfeest te Soester- returns niet te tellen. Want keer op keer
1. Komeet, st. C. W. Jonker;
Pampusklasse:
berg en het golfkampioenschap te Den Haag verloren zij dien! Eén ding was jammer, gaf 2. Snip, st. H. J. Swart; 3. Norremeer, st. P.
Mondial
Uit het Palais
een ietwat onrustige atmosfeer: dat was het
ook concurrentie aan.
Hofkes; 4. Wervelwind, st. jhr. E. Benthem
Wat de enkelspelen betreft hebben de aandubieuze rechtspreken van de lijnrechters. van den Berg; 5. Steur, st. L. van der Steur.
verdreven.
wezigen niet bepaald kunnen genieten. Geen Recht spreken kon men het in enkele gevan twee halve eindstrijden, Artens—Timmer vallen niet noemen. Want er waren een paar
(Van onzen correspondent.)
en de Stefani.—Ellmer rees tot hoog peil. De eclatante vergissingen. Niet voor één speler,
Brussel, 14 Juli. eerste stond zelfs op zeer matig peil. Van den
doch voor beide. Ellmer trok zich die onjuisthet meest. En dat is wel de meest heden, vooral in de vierde set het meeste aan. GOLF
Hollander
De Brusselsche rechtbank heeft vandaag eenvoudige reden van zijn nederlaag in drie
Hij demonstreerde het zelfs door een paar
vonnis gewezen in de zaak van het Palais sets: 3—6 4—6 7—9, waarmee hij niet tot opzettelijke missers, niet bedoeld als cadeautjes
VAN
Mondial tegen den Belgischen staat.
een revanche voor de te Wimbledon geleden aan Stefani, doch een uiting van een boos
Men zal zich herinneren dat de directeur nederlaag toekwam.
NEDERLAND
humeur. En toen hij, ondanks een paar goede
en stichter van dit museum, prof. Paul Otlet,
Hij had geen zijner slagen onder volkomen games met meesterlijke dropshots, op 2—4
eenige weken geleden met zijn
geheele staf controle; zijn forehand, de basis van zijn spe,l, gekomen was, liet hij de partij maar 100pen....
Twee Britten en twee Nederlanders
van medewerkers door het departement van het minst. Hg kon er geen lengte mee geven, Aan het eind had hij den weinig goeden smaak
in halven eindstrijd.
Openbare Werken op straat werd gezet, omhjj kon er geen pressie mee oefenen en met om de gewoonte te breken en zijn tegenstander
dat het ministerie het museumgebouw voor een Artens tegenover zich, die rustig en secuur niet eens een hand te geven. En als er reden
Gistermorgen werden de wedstrijden om het
andere doeleinden wilde gebruiken. De heer stond te spelen, die blijkbaar zijn spel terugtot boosheid ware dan was Stefani wel de man Internationaal Amateur-kampioenschap van
Otlet had daarop den staat aangeklaagd.
gevonden had en die op forehand en backhand die er het minst debet aan kon zijn! Al won
Nederland voortgezet met de tweede ronde.
De rechtbank heeft hem vandaag echter in vast was en vast kon blh'ven, had hij geen
hij met 7—9 7-5 10—8 6—2.
Terwijl Vrijdag de matches door zulk schittehet ongelijk gesteld.
voldoende slagen om den Oostenrijker in de
rechtspraak wel de rend zomerweer werden begunstigd, daalde
mag
aan
de
Intusschen
eerste sets ernstig te bedreigen. Geleidelijk
Ons land thans een miezerig regentje op de spelers neer,
kroop er dan ook niet alleen bij Timmer, doch uiterste aandacht worden besteed.
hetgeen het rondgaan over de course niet tot
dienaangaande
goeden
een
naam
en wanheeft
ook bg het publiek een gevoel van teleursteldat Artens meer dan een genoegen maakte, terwijl ook het spelpeil
zien
gebeuren
neer
we
GEEN BUITENLANDSCHE KOLEN
ling naar boven. En dat was voor Timmer wel
een footfault wordt er nadeelig door werd beïnvloed.
terecht)
het ergste. Er was minder reden om er boven eens (en terwijl die voor
niet den moed
lijnrechter
gestraft,
De verrassing van deze tweede ronde was
komen,
op
uit te
spoorwegen.
Voor gebruik
omdat hij op de verschillende
partijdigheid
maar niet wel, dat de ervaren international Van Leyden
momenten, dat zijn spel wel rees, dat er aan- heeft (laten we aan
straffen terwijl op eigen banen werd verslagen door den Kenval kwam, niet gelukkig was. Tot driemaal denken....) om Timmer te geringe,
(Van onzen correspondent.)
footfaults nemer golfer Wetselaar, zij het dan ook slechts
ht
toe ging in de eerste set een begin van pressie deze allerduidelijkste, zij
Brussel, 14 Juli, te niet, omdat de grooter vaart, die hij ging maakt, dan krijgt onze goede naam een deuk. met 1 down. Dit resultaat mag voor Wetselaar,
die tijdens deze match goed spel vertoonde,
toepassen, gesmoord werd doordat de slagen
De Raad van Beheer van de Nationale iets te ver kwamen.
De dubbelspelen. zeer eervol worden genoemd.
Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft
Del Court van Krimpen behaalde een geIn de tweede set leek het beter te gaan,
besloten ten naastebij de geheele behoefte aan
In het heerendubbelspel vormde mr. Feith makkelijke zege op den niet erg op dreef zijnkolen voor de tweede helft van het loopende werden de raUies wat langer en hield Timmer en mr. Marinkelle wederom een dubbel die de den Brit Donovan, terwijl voorts ook Van Zinboekjaar (van 1 Oct. tot einde Maart) in het zich beter staande tegen de lange forehand en eigenschap bleek te hebben, waarschijnlijk door nicq Bergmann, Kerkhoven, De Borchgrave en
binnenland te dekken. Slechts een zeer klein de vlakke backhand van Artens doch toen hij de engewone wijze van combineeren, de tegenWoollam, volgens de verwachting met ruime
percentage speciale kolensoorten zal in het ock die set verloren had, scheen zijn lot beslist partij voor allerlei puzzles te stellen. Von marge van hun respectieve tegenstanders wisbuitenland worden besteld. Daarenboven heeft te zijn. Het was Artens die hem een kans bood. Kehrling en Timmer hadden althans .vier sets ten te winnen.
men 5700 ton rails en zes nieuwe Dieselloco- Niet alleen miste hij een paar kostelijke kanDe Brit Gordon behaalde een magere overnoodig voordat zij de verdediging met talrijke
sen, dicht bij het net, doch zijn spel was een lobs (want hierop berustte het spel hoofdgolfer
motieven besteld.
winning op den Hilversumschen
poosje de mechanische zekerheid kwijt en zakelijk) gebroken hadden en voordat zij den Heldring, welke laatste een 3 down achterTimmer kon door louter vastheid op 3—l kowedstrijd in vier sets gewonnen hadden. De stand (na 14 holes) tenslotte nog tot 1 wist
men. Maar de geest van het grijpen van een andere halve eindstrijd, een internationale te reduceeren. Kerkhoven, die tegen Cochrane
KORTE BERICHTEN.
kans was nog niet vaardig over hem. En die affaire tusschen Von Metaxa-Artens en De speelde, was na 12 holes reeds 5 up, waarna
kans ging weer vervagen toen hij op 3—2 zijn Stefani-Kleinschroth vergde volle vijf sets. Het door een gehalveerde 13e en 14e hole (beide
—Te New Vork is overleden Mendel service verloor, o.a. door twee gemiste
spel van den in bogey 5) de wedstrijd met 5 en 4 in zijn
Beiles, die in 1911 te Kiejev op aanklacht van dropshots. Hij wist echter op 4—3 te komen meest interessant was het
was dat voordeel beslist werd.
Diens
veteraan
Kleinschroth.
volleeren
de tsaristische Zwarte Honderd beschuldigd door het winnen van de service van den Oostenzijn korte
zooals
De merkwaardigste, zij het niet op hoog
den
ras-dubbelspeler,
van
moord,
werd van ritucelen
doch in 1913 werd rijker, op 5—3 omdat de reactie bij dezen zich
staande, match van den morgen was die
spel-forschpeil
grooter
dat
De
crossdrives
waren.
vrijgesproken. Beilis vertrok daarna naar Pahij wederom een kostelijke kans heid van de jongere Oostenrijkers hield hen tusschen de beide Britten Steel en Tweed.
voortzette
en
lestina, waar hij tot het einde van den we- verspeelde. Artens wint dan zijn service. TimEerstgenoemde slaagde er namelijk in een
staande, gaf hen zelfs een voorsprong doch tot
reldoorlog bleef.
mer heeft met 5 —4 nog een kans
doch hij
achterstand van 5 down, met nog 6 holes te
het einde bleef de uitslag'onzeker.
in met een moede, doublefault en Artens
in te halen, zoodat de wedstrijd na 18
Na de groote hitte der jongste dagen zet
In het damesdubbelspel zal de eindstrijd spelen,nog
de backhandpassing met een keuonderschept
holes
onbeslist was. De 19e hole werd veris in geheel Boven-Italië noodweer losgesetpoint gehad te hebben gaan tusschen mej. Couquerque-mevr. Wheatvolgens gehalveerd in 4, waarna Steel ten
broken. Er is veel schade aangericht. In rige volley.5 Zonder weer
Deze
mej.
Lindonk-mej.
v.
Kerckhoff.
het —5. En
verliest Artens zijn crofft en
Castel San Pedro bij Bologna stortten vier
slotte op de 20e, dank zij een schitterende
laatste slaagden erin om mevr. Boutmy en lange
opeens
dat
Op
wijze
hoop
geeft
een
die
service.
putt, de match noi wist te winnen.
oude huizen in, waarbij elf personen werden
Jonquiere
gemengd
te slaan. In het
Timfaier bezig is een ommekeer in zijn eigen mevr.
gewond.
De middagronde.
spel te bewerken, want de volley had er deel dubbelspel moet er. nog een halve eindstrijd
gespeeld worden, ja nog een kwart. Alleen
Uit Lissabon wordt gemeld dat Petro, de aaneen de passing ook. Maar die hoop blijkt mej.
Couquerque en Timmer zijn in den eindTegen den middag klaarde het weer wat op,
chef van de nationaal-syndicalistische be- föëSl, want in de volgends game mist h'j een
hetgeen een flink aantal toeschouwers naar
De
heer
mevr.
Wheatcrofft
werden
strijd.
smashkans,
mist
en
'gemakkelijke
hij
dropshot
een
weging, en graaf Monsarez over de grens zijn
de zoo fraai in de Waalsdorper duinen gelegen
en de kans op de set is alweer weg. Hij komt met sprekende cijfers geslagen.
geleid en verbannen, daar zij een aanval hadHaagsche course deed trekken, wier belangstand,
6
den
gelijken
zelfs
herwint
dan
—7,
den gedaan op de regeering.
De uitslagen zijn: stelling zich voornamelijk concentreerde op de
maar dat is zijn laatste prestatie want Artens
Heeren-enkelspel, halve' beslissing: Artens si. „big matches": Kerkhoven tegen den Belgiwint de beide volgende games zonder dat er Timmer
Gedelegeerden van werknemers-vereeni6—4, 6—3, 9—7; 'De Stefani si Ellmer
schen kampioen De Borchgrave en John Woolbrilliante momenten in voerkomen.
gingen, vertegenwoordigende 50.000 man per7—9, 7—5, 10—8, 6—2.
Dames-dubbelspel, halve beslissing: mej. Van lam, den Engelschen nationalen kampioen
Zoodat we een eindstrijd hebben zonder dat
soneel, hebben zich tot den Chileenschen presi"Lindonk en mej. A. Kerckhoff si. mevr. Boutmy
1933, tegen zijn landgenoot Gordon.
dent Allesandri gewend met het verzoek in het er een Nederlandsch speler in vertegenwooren mevr. Jonquiere 4—6, 6—4, 6—3.
Kerkhoven toonde zich verre de meerdere
digd is. Hetgeen een paar jaren geleden ook
Von
Kehrgeheele land den Engelschen Zaterdag verbeslissing:
Heeren-dubbelspel, halve
en Feith '6—3, 6—2, van den Belg, welke laatste zich nog al eens
het geval was, toen Tilden en Menzel elkaar ling en Timmer si. Marinkelle
plicht voor te schrijven.
3—6, 6—3; Artens en von Metaxa si. Kleinschroth door zijn temperament liet leiden, hetgeen de
te bestrijden kregen.
en De Stefani B—lo, 6—3. 6—3, 2—6, 6—4.
zijn lange slagen niet ten goede
In de stad Philippopel (Bulgarije) is een
De andere halve eindstrijd, Stefani-Ellme-r
Gemengd dubbelspel, kwart beslissing: mej. _. zuiverheid van
groote geheime communistische organisatie had in de eerste sets een uiterst spannend en Kerckhoff en J. Knottenbelt w.o. (mevr. Jon- kwam: niet minder dan driemaal sloeg hij een
ontdekt. Ook een deel van de soldaten van het volkomen gelijk opgaand beloop. Stefani quiere en Asten).
drive „out öf bounds". Door goed punten wist
hier in garnizoen liggende regiment infanterie leek de meer geroutineerde speler, Ellmer de
Halve beslissing: mej. Rollin Couquerque en hij dan nog wel eens een hole in te halen, tersi. mrs. en mr. Wheatcroft 6—3, 6—o.
wijl Kerkhoven juist op de green niet al te
was lid dezer organisatie. In totaal zijn onge- man die gevaarlijker slagen op zijn racket Timmerprogramma
voor vandaag is:
Het
safe was. Had de Hollander niet zoo veel
veer 50 personen gearresteerd, meest soldaten. had en die nu en dan een nuttige afwisseling
Twee uur: Eindstrijd heeren-enkelspel Artens
had door perfecte dropshots. Stefani was een tegen De Stefani (kampioen 1933); korte putts gemist, dan was de strijd ongetwij—In het Roemeensche parlement is een tikje gevaarlijker, Ellmer was een tikje
Daarna eindstrijd dames-enkelspel: mevrouw feld reeds eerder door hem gewonnen; nu
tegen mej. Rollin Couquerque; vervoorstel ingediend om de accumulatie van agressiever. Allemaal elementen die elkaar Wheatcrofft
duurde het nog tot de 16e, voor de match met
heeren dubbelspel: von Kehrvolgens
eindstrijd
te
openbare
functies
verbieden voor
betrekgeheel in evenwicht hielden. Hetgeen ook in ling—Timmer (kampioen 1933) tegen Artens— 4 en 2 in zijn voordeel werd beëindigd.
kingen. Als maximum salaris voor een functie de cgfers tot uitdrukking kwam: 9—7 de von Metaxa; gevolgd door eindstrijd dames dubWoollam was in zijn match tegen Gordon
in openbaren dienst wordt vastgesteld 300.000 eerste set voor Ellmer, 7—5 de tweede voor belspel: mej. Rollin Couquerque en mevr. Wheat- uitstekend op dreef en onderscheidde zich
lei per jaar,- welk bedrag in geen enkel geval de Stefani... En de derde gaf de climax. Die crofft tegen mej. v. Luidonk en mej. A. Kercklange drives en goed gehoff en halve eindstrijd en eindstrijd, gemengd speciaal in zuivere
mag overschreden worden.
werd eerst beslist na achttien games: 10—8. dubbelspel,
richte approaches, terwijl Gordon daarentegen
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15 Juli 1834.
Particuliere
respondentie. Kamp bij Oi r s cb° *j

Zaturdag 12 Julij.

Twaalf verdachten veroordeeld.

Twee beklaagden werden vrijgesproken.

Geschut en vlooteenheden.
ROME, 14 Juli (Reuter). Uit betrouwbare
bron wordt gemeld dat de onderhandelingen,
die sedert weken door Sowjet-Russische missies over den aankoop van oorlogsmateriaal
te Parijs worden gevoerd, zijn afgesloten. De
quaestie der levering is tot volkomen tevredenheid van de Sowjet-Russische delegatie opge-

PROCES TEGEN OEKRAINSCHE
TERRORISTEN.

BLAÖ

HOLLANDIA BRON
ÈÈN DER KRACHTIGSTE BRONNEN VAN GEHEEL EUROPA

POLEN.

TOKIO, 14 Juli (Reuter). Goed-ingelichte
kringen hier fSnemen dat Groot-Brittanmë,
de Ver. Statel en Japan het eens zijn geworden de besprekingen over de vlootaangelegen-

te Londen
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De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt.
2e ronde: G. M. Del Court van Krimpen (Haal!
sche G. C.) wint met 4 en 3 van C. L.
van (Addington G. C.); O. van Zinnicq Berfr
mann („De Dommel") wint met 3 en 2 **?
J. H. C. Salberg (Hilversumsche G. O',
Wetselaar (Kennemer G. C.) wint met 1 S_
van K. G. van Leyden (Haagsche G. C.); ASteel (Haagsche G. C.) wint op de 20e h<>'
van I. E. Tweed (Royal Antwerp G. C.);
A. Kerkhoven (Haagsche G. C.) wint met
en 4 yan Lord Cochrane (Royal St. George
G. C); Graaf E. de Borchgrave
C.) wint met 4 en 2 van jhr. mr. W. den B«<*
Poortugael (Haagsche G. C); John
(Hooton G. C.) wint met 6 en 5 van W.
Looman (Kennemer G. C); D. S.
(Sunningdale) wint met 1 up van B. Heldrn*

DQn£

"'

*'

""j

(Knocke^

WoollsJr
Gord<£

*’"

(Hilversumsche

G.

C).

j,

3e ronde: Van Zinnicq Bergmann wint m^
1 up van Delcourt van Krimpen; Steel W»*
met 4 en 2 van Wetselaar, Kerkhoven
met 4 en 2 van De Borchgrave; Woollam w»~
met 6 en 5 van Gordon.
Hedenmorgen om 10.30 vangt de
eindstrijd aan met de volgende matches: Ste*
—Van Zinnicq Bergmann; Woollain—Kei*
hoven, terwijl vanmiddag te 2.15 de winna*.
van deze beide partijen elkaar in den eindstfir
zulen ontmoeten.

V£.

halj^

WIELRENNEN

ZESDAAGSCHE TE LONDEN.

.

zesdaae^

Aan den eersten Internationalen
schen wedstrijd, welke heden 1 minuut >>'
middernacht in de Olympia Hall te Londen
e
beginnen, zal door twaalf koppels woro
i
deelgenomen.
Negen landen zullen zijn vertegenwoordig
De twaalf koppels zijn de volgende:
*
Piet van Kempen (Nederland) en S. .'
(Canad»
Cozens (Engeland); Henri Lepage
en Jules Audy (Canada); Louis Anhes (B^
gië) en Henri Aerts (België); Guseppe pia\f
(Italië) en Jean Giliberti
(Italië);
Mietlie (Duitschland) en J. Vroomen (Ned e
land); Gustave Kilian (Duitschland) en
Jack Torry
Vopel
en Ernst Buhler (Zwitserland); Charles
ter (V.S.) en Freddy Ottevaire (V.S.); Gabfl
Marcillac (Frankrijk) en Lucien k° U„
(Frankrijk); Frank Bartell (V.S.) en Alfre<\
Malmesi (Italië); H. Bockum (Nederland) 1"*,
E. Muller (Nederland); Joseph Clignet C
derland) en B. Koomans (Nederland).

’

Wer3£
HeJ^T
(Engelan^
W^

(Duitschland);

SCHIETEN.
NOORD-NEDERLANDSCHE SCHERPSCHUTTERSBOND.
De Noordnederlandsche Scherpschuttersb"
heeft zijn jaarlijkschen schietwedstrijd gehouo
op de banen te Tinaarlo bij het Station V"e
Zuidlaren.
5«
In den korpswedstrijd werd overwinnaar j

Schietvereeniging „Gruno's Burgerwacht"^ *\ et
209
2. Schietvereeniging „Groningen"
203
3. Vereeniging tot bevordering van 's La
Weerbaarheid te Groningen, 200 p.
t>fil>'
Hoogste korpsschutters: P. R. Reisiger, T. * r
en Tj. Ebels, allen 44 p.
gte
In den personeelen wedstrijd werden de eJ?oOK
3. M $,
vijf prijzen behaald door Tj. Ebels, 46
H. van GroninS
J.Jzn., 45 p.: T. Meyer, 45
44 p. en G. H. de Jong, 44 p.
i
In den Meester Scherpschutterswedstrijd w et
n
e
no. 1 de heer J. H. Wolthers met 28 cartons
260 p.; 2. X Mook J.Jzn., 27 cartons en 266
3. H. P. Vorenkarap, 25 cartons en 253 P- en
Prins, 24 cartons en 258 p.
he gf
De kampioenstitel werd behaald door den
T. Prins met 90 p.

p.;

"^

p.;

p.:

p.;

■

.

J£

_____ _
EN

DA
CC
r*\99

,

~

Heal gemaklcalylu
OP: PASSi ENOPPASSEN. Dankt
U daar aan achter

-

(Mt ttuur vaa auto,
M

mo»or of flat»?

,
j£)%

vfSr

EERSTE

OCHTENDBLAD

BLAD

rubriek

zijn gedeeltelijk

DE „QUATORZE JUILLET”

ongecorrigeerd.)

Traditioneele

UITKEERING UIT HET

FRANSCHENATIONALE FEESTDAG

GEMEENTEFONDS

Ook té Brussel gevierd.
(Van

onzen correspondent.)
Brussel, 14 Juli.

kringen in België hebtJ^ e°°kFransch-gezinde
dit jaar den 14den Juli, den

Voor het jaar 1935/36 een bedrag van
15.297.224.07.
In

Nationalen

Feestdag, weer met geestl Meegevierd.
Te Brussel woei van tal van
vlag en allerwege in den
'a&i e de Fransche
de „Amitiés
deputaties van
hebber»
*V
van
la Vulgari~Ligue
Saises",
pour
de
say
S^j. °n de la Langue Franchise" en van andere
](t nsch-Belgiscbe organisaties bloemen en
vOoÖSen neergelegd bij de gedenkteekenen
vf de in België gevallen Fransche soldaten.

%J

hjT*".

honderdtal Belgische reserve-officieren

naar PariJs begeven om
Pen Zicll
evuß aldaar deel te nemen.

eerT Urh
met
H^ eno,nen,
4^
?e?

aarde van

——

jaarGisteren is de Nationale Feestdag
op
dag van de vermeestering der Mastille
de gewone opgewekte wijze te Parijs gevierd.
Het voornaamste punt van het programma
was als gewoonlgk de wapenschouw op de
Place de I'Etoile en de Champs Elysées. De
dagen van de groote revue in Longchamp zijn
voorbij, doch het schouwspel in het hart van
Parh's trekt ook nog steeds vele duizenden
kijkers.

Ditmaal had de troepenschouw een bijzonder karakter omdat de marine er aan deelnam: leerlingen van de Marineschool en een
bataljon mariniers. Voor het eerst liepen de
leerlingen van het school „Armorique" mee.
Verder was er, zooals onze correspondent
uit Brussel reeds meldde, een detachement
Belgische reserve-officieren.

’
WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING

aan de troeZij hadden

Marche-les-Dames
die zij bij het portret van koning
in het Hotel des Invalides hebben neer-

r

’

de bijlage van het wetsontwerp
tot wijziging van de uitkeeringen uit
het gemeentefonds aan de gemeente
(men zie elders in dit blad), waarin
de vermoedelijke bedragen genoemd
worden, welke aan de gemeenten voor
het jaar 1935/36 zullen worden uitgekeerd, wordt voor Amsterdam genoemd
een bedrag van
15.297.224.07.

Fran-

-1

wapenschouw.

AMSTERDAM

BELGIË

STAATSLOTERIJWET
Tweede Kamer over voorgestlde
wijziging.

Werkverschaffing met

Bch a1J een receptie op het Fransche gezantBlykens het voorloopig verslag der Tweede
rijkscrediet.
te Brussel qualificeerde de, leider van
de g>elgische
Kamer over de voorgestelde wijziging van de
delegatie tn een toespraak tot
<W
Verschenen is een uitvoerige voordracht van Wet tot regeling der Staatsloterij vond men
atnbas
sadeur,
Paul Claudel, den dag van
den -^den
algemeen de toelichting tot dit w«t«ontwerp
B.
en W. aan den raad omtrent de bestrijding
Juli als „een familiefeest, dat den
È^, gen
te
sober.
j,
e ven Ba aan het hart ligt als den der werkloosheid, waarvoor o.a. door de
Verscheidene leden achtten het allerminst
Regeering een Werkfonds zal worden ingevanzelfsprekend, dat het gebruik maken van
y s 't hoofde van den Nationalen Feestdag is, steld, om een nauw contact met de organen den uitslag van de trekkingen der Staatsvan
maatschappelijk
het
leven te waarborgen.
j?t S^bruikelijk, vandaag weer een regen van
loterij door particuliere ondernemingen als
ridderorden en onderscheidingen op 'De werken, waarover voorloopig overeenstemniet toelaatbaar moet worden aangemerkt; te
gie neergedaald.
ming is bereikt tusschen B. en W. en Regeeminder, omdat in zoodanig gebruik een waarring hebben wij reeds vermeld in het ochtendte meer kan zijn gelegen voor de beborg
13
Juli.
blad van
LITAUEN
trouwbaarheid van door particulieren georganiseerde loterijen, zy vroegen, of de
mededeelingen kan doen omtrent den
Minister
HOOGER PENSIOENVERHAAL,
ANTI-DUITSCH OPTREDEN
aard, den omvang en het aantal van deze
ENZ.
ondernemingen. Ook zouden zij gaarne verHernieuwd protest van
nemen, of de Minister bü benadering kan opHet hoofdbestuur van het Nationaal Vergeven, hoeveel personen hun betrekkingen
Berlijn.
bond van Gemeente-ambtenaren, gevestigd te zullen moeten opgeven, althans in hun beUtrecht, heeft in samenwerking met het bestaan zullen worden bemoeilijkt, indien dit
14 Juli (V. D.) Op grond, van de stuur van
de afdeeling Amsterdam van gewetsontwerp wet wordt. Onder deze personen
'ging van de wet tot bescherming van den iwemd Verbond
adres aan den Raad geeen
zh'n er, die het publiek steeds goed hebben bede mintaire chef van net Memel" richt
fob' heeft
waarin het te kennen geeft:
en onder de particuliere ondernemingen
diend,
de drie volgende Duitsche partijen verhet hoofdbestuur met groote zorg heeft zijn een aantal zonder twijfel solide.
dat
de socialistische volksgemeenschap, de kennis genomen van het behandelde in de verci)rie^:elijk-socialistische
Verscheidene andere leden achtten het zelfs
arbeidsgemeenschap en gadering der Centrale Commissie voor GeorUe
nuttig,
dat door bonafide ondernemingen aan
boerenpartij.
ganiseerd Overleg in Ambtenaarszaken van
„kleine
luyden" de gelegenheid wordt gede
de
ettelijke
zijn
nog
weken
afgeloopen
*njj ere
26 Juni 1934, waarin door den voorzitter van boden, ook een kans te wagen. Het gebruik
iei maatregelen tegen de Duitsche minder- deze Commissie is medegedeeld, dat het Col- maken van de trekkingen van de Staatsloterij
tj 0 Senoinen; bladen zijn verboden en funclege van B. en
met het oog op den finanverhoogt de aantrekkelijkheid en heeft het
-Bwarisseri ontslagen wegens hun Duitsche cieelen toestandW. der
gemeente, op geenerlei
voordeel
van gemakkelijke controle. Door het
wijze de vermindering van het inkomen der
van
voorwaarden krachtens de Loterijambassadeurs bij de regeerin- ambtenaren, ontstaan door het verhoogde ver- stellen
&tr Duitsche
kan,
aldus
wet
deze leden, voldoende gewaakt
die
het Memelstatuut hebben ondertee- haal van pensioenpremie, kon compenseeren;
W.
worden
excessen.
Gezien het feit, dat de
tegen
Hjj hebben opdracht gekregen, deze regeedat het College van B. en W. op denzelfden collecteurs van de Staatsloterij vrijwel altijd
s Chp
opnieuw met nadruk te wijzen op grond niet bereid was, mede te werken aan
achtten deze
v4b nfimS van het statuut door de verandering het weder-invoeren van den arbeidstijd, welke hun loten gemakkelijk verkoopen.
maatregel,
in zoovoorgestelden
leden
den
para
V&r,
graaf 10 van de wet tot bescherming vóór 1 Januari 1934: gold voor het verplegendhij bedoeld mocht zü ter _Kcherming van
verre
deu staat.
ziekenhuizen;
en ander personeel der
de Staatsloterij, overbodig.
dat het hoofdbestuur dit standpunt zeer beVerschillende leden vreesden, dat indien dit
Verbond van
RUSLAND treurt, aangezien het Nationaal
voorstel
wordt aangenomen de particuliere
Gemeente-ambtenaren herhaaldelijk heeft uit- loterijen wellicht aan betrouwbaarheid zullen
gesproken, dat het de verlenging van den arinboeten. Zij vroegen dan ook, of het niet
COMMISSARIS VOOR DE OEKRAINE.
beidstijd voor het ziekenhuispersoneel niet alzou zijn deze particuliere loterijen geheel
beter
leen schadelijk acht voor dit personeel en den te verbieden.
14 Juli. (V. D.) In de Sowjetdienst, maar bovenal in flagranten strijd met
Door verscheidene andere leden werd dit
**ft(i ne is een commissariaat van binnen- de pogingen, die thans allerwegen worden ge- wetsontwerp
116 zaken ingesteld. Tot leider is bemet instemming begroet.
daan om door verkorting van den arbeidstijd
Verschillende
leden vreesden evenwel, dat
Baliski, die tot 1932 chef der GPOe tot vermindering der werkloosheid te geIft
door het wet worden van dit ontwerp de ge*ft(, Sowjet-Oekraine en daarna plaatsver- rakengend chef der GPOe te Moskou was.
oorloofde gelegnheid al te zeer zou worden
Adressant komt op tegen de genoemde beperkt, ten gevolge waarvan het publiek, dat
van
kureau
vormt
een
onderdeel
het
de volgen*leu departement voor de veiligheid dat maatregelen, en verzoekt den Raadoverwegen:
nu eenmaal loten koopen wil, zich nog meer
iMa g 3
de maatregelen ernstig te willen
dan thans van Sweepstake- en andere buitenReeds
toen
ingesteld.
is
arbeidstijd,
te Moskou
W? gemeld
a. Het weder-invoeren van den
dat in alle republieken een welke vóór 1 Januari 1934 voor het personeel landsche loten zal voorzien. Dit gevaar zal
löHjker
echter door aanzienlijke uitbreiding van de
"Commissariaat zou worden ingesteld).
der ziekenhuizen gold;
Staatsloterij voorkomen kunnen worden. Zij
b. Het ongedaan maken van de stopzetting prezen daarom de aanneming van
het initiavan de periodieke verhoogingen;
tief-voorstel-Ter Laan ten zeerste aan. Dit
c. Het compenseeren van verhoogd premievoorstel zou zeer wel tegelijk met het onderverhaal voor de laagstbezoldigde ambtenaren havige ontwerp kunnen worden
behandeld.
door een overeenkomstige verhooging van hun Tevens gaven zij in overweging een aantal
inkomen.
TE AMSTERDAM.
bonafide verkoopers van particuliere loten
schadeloos te stellen door hen aan te stellen
ren zi'n °P de sintelbaan te Amsterdam
»«<!« r'j<ien
de
als
debitanten van de Staatsloterij.
door
EN „TRIBUNE”.
gehouden, georganiseerd
'ch»
»tef "1 Athletiek-commissfe van het district AmOndere leden verzetten zich ten sterkste
m der K.N.A.U. (A.A.8.).
öa?,bti
tegen uitbreiding van de Staatsloterij; zij
Van huiszoekingen en arrestaties in verviel meenige goede prestatie te notce**H
stede,
meenden,
dat men de speelzucht van de bevolhier
ter
menig
jongste
6UC vooral de Vierde Vijfjarige heeft
onlusten
band met de
t> e Seboekt
wij de laatste dagen herhaaldelijk ge- king en dezen vorm van haar begeerte naar
hebben
'tslagen luiden:
A.£a uA.
Thans vernemen wü, dat de bezit niet behoort aan te moedigen. Enkele
Jongens. 100 m hardloopen: 1. Franken- wag gemaakt.
jMi',
de huiszoeking bij „De dezer leden bepleitten op principieele gronden
Zaterdagmorgen
Hei,v.
sec,
justitie
Lyceum 11.8
Art o 1 118 sec■■ 2'
voortgezet
teneinde als- de algeheele afschaffing van de Staatsloterij.
]^msch Lyceum 11.9 sec.
Tribune" weer heeft
helljsl'«-stap-sprong:
O
1. Herv. Lyceum 12.93 m, 2. nog een restant bescheiden in beslag te
VU(jarige 12.43 m, 3. St. Ignatius College
ne_ien. Het gebouw is nog niet vrijgegeven
m,
12.79
en wordt nog steeds bewaakt.
i SrBelstooten: i- y- Houweningensehool

WETSONTWERP INGETROKKEN.

V^RLIJN,
i^^d

O^SKOU,
st
f<*

Scheveningen.

Onder leiding van Eduard van Beinum zal het
Residentie-Orkest hedenavond in de Kurzaal uitvoeren werken van Beethoven, Roussel (derde
Symphonie) en De Falla. Willem Andriessen
draagt het vierde prianoconcert van Beethoven
voor.
Amsterdam

De Nieuwe Amsterdamsche Orkestvereeniging
geeft Dinsdagavond 17 Juli 8 u. 15 een concert
in de Bachzaal van het Amsterdamsche Conservatorium. Programma: Ouverture tot „Coriolan"
van Beethoven, concert voor viool, hobo en strijkinstrumenten, van J. S. Bach, Symphonie „La
Reine" van Haydn en Eerste Symphonie van
Beethoven.

—

De gisteren te Manchester gehouden internationale wielerkampioenschappen voor amateurs
over een afstand van 1000 yards levende een
fraaie overwinning op voor den Duitscher Merkens, die met een tyd van l min. 40.2 sec. eerste
werd voor den Engelschman Hom, die tweede
werd en den titelverdediger Dusika (Weenen)
die derde werd.

-'
.

"

*0.82'
lï

.

ïgn. College

DISTRIBUTIE RUNDVLEESCH
IN BLIK

11.67 m, 3. De 4e vijfjarige

"

1. De 4e vijfjarige 1.70 m,

2. idem

,<>;*■' ?. idem 1.49 m.
00 meter estafette: 1. De 4e vijfjarige 47.2
tV,,
I'Cp,,' Frankendaelschool 49 sec, 3. A'damsch
u

t*

>n 49.4 sec.

afd- APnt., 2. St.
«'?2sch°01
9

V*tf:e
eld=

X.Sleltt
%t £te

Ign. College 9 pnt., 3. Fran-

Pnt

V*f«
472 SeC 100
B. S'Jongens.
..'lfia/. :r?'

m hardloopen: 1. De 4e
o Se 11-6 sec, 2. idem 11.6 sec, 3. St. Igna12 sec.
'■ i(j p ssPringen: 1. De 4e vijfjarige H.B.S. 1.55 m,
} Ve J*"- 1.50 m, 3. idem 1.49 m.

%

s^Oo^Se

estafette:

ge

, chSt

1. St.

Ignatius

College
3. De 4e

50-2 1- De ie vijfjarige H.B.S. 29 pnt,
totaal: College
Ignatius
20 pnt., 3. Frankendaelsec-

i.Aja' 7 pnt.
A + B. 1. De 4e vijfjarige
£ hst"'wisselbeker
College 11 pnt., 3. Frane>ia B ";lachool
2- St. 8Ignatius
pnt, 4. Herv. Lyceum 6 pnt.
jAf^
j*<W,J"- Jongens. 80 m hardloopen: 1. A'damsch

Vi
-> 2i V<W yyijarige 10.2 sec.
*61s .Pingen: 1. De 4e vijfjarige 4.70 m, 2. Ruys.°°l 4.69 m, 3. De 4e vijfjarige 4.60 m.
-5 *Wt lPbalwerpen:
1. De 4e vijfjarige 67.76 m,
,' St Ignatius
College 64.80 m, 3. Jacob MarischdQl
S 5 y' 55.54 m.
.'4 ï m estafette: 1. De 4e vijfjarige 50 sec,
«051 Jttatius College 54.4 sec, 3. Jacob Maris55-2 sec.

Jy- Totaal: 1. De 4e vijfjarige
,' S(' ignatius
College 16 pnt, 3.
%ói

VirVpip.pnt
s Jtiij;.ieringsmedaille

+

H.B.S. 32 pnt.
Jacob Maris-

+

A
B
C:.l. De 4e
e 83 pnt, 2. St. Ignatius College 45 pnt,
V
20 pnt.
ce u £> Jongens. 80 m hardloopen: 1. A'damsch
St-Ignatius College 11.4 sec,
sec-,

'„,V<Sl

tVi>

Ar^nkendaelschool
8^

'

's'lenT 11-8
u-2 sec. 2-

)"

2

y^u

Pingen:
"e

1. Burgem. Tellegenschool 4.56
4e vijfjarige H.B.S. 4.19, 3. A'damsch

I,'*.t (i nL4-09 m.
t 1 Se''ii Mesjes. 80 m hardloopen: 1. De 4e vijfidem 116 sec
Vossius Gymfc'üm i sec''
''
seclYi °tfK
lwer
De
4e
vijfjarige
Pen: 1.
H.B.S. 22.68
%
?gen« ? Lairesseschool 21.64 m, 3. v. Houweho°l 19-78 m.
Prmgen: 1. De Lairesseschool 1.33 m, 2.
Ui? *s Vo;iarise
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EXAMENS HANDENARBEID.
(Gem.

3'

Brouwer, C.
M X de MeylMecima, R. A. A. de
E.
Weele,
J. de Priesv.
d.
C.
G.
ter, M. J. de Hoog, H. Lichtenborg.

Jagtlnberg/s.

Leiden. Gesl. de dames W. G. H. G. Klaa-

sen, A. H. J. Suzan, A. Vodegel, E J. M. Maronier, G. Heuff, C. J. v. d. Poll, W. M. J. Ossplen,
J. M. den Boon, C. J. Nachenius, G. J. Bisschop,
H. Stoel, E. Yssenagger, C. E. Yungs, J. P.
Pörch, A. M. Wansciers. Afgewezen 2 cand.

EXAMEN HOOGERE HANDELSSCHOOL.
Amersfoort. Geslaagd voor het einddiploma
K. v. Gameren, R. J. v. Ganswijk, J. v. Houten,
D. Hubers, J. Jansen, A J. v. Leeuwen, Anna
Meyer, A J. Postma, H T. Schmidt, G. Slagt, J.
G. Steenbeek. Afgewezen drie candidaten.

EXAMEN NIJVERHEIDSONDERWIJS.
Amersfoort.

(Industrie-

en Huishoudschool)

Geslaagd voor akte NVIII de dames A. J. Reiding, H. I. J. Mulder, G. M C. Hoevenaars, J.
Kuyper, C. H. Dijksterhuis, en A F. Sanders.
Afgewezen geen.
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CONTINGENTEERING IN
ZWITSERLAND

Voorloopig voor den invoer uit
bepaalde landen.

iNs

'

m' 3-

m'
De
estafette: 1.

.fes *"2ScW*', MeisJes-

4e vijfjarige H.B.S.
A'damsch Lyceum 57.4 sec, 3. De
a „'
A
t(
jaeschool
58.4
sec.
v
80 m hardloopen: 1. Adema
Ij
11.6 sec, 2. De 4e vijfjarige
>s6c 3. niaschool
idem 12.4 sec
j <aßtj
6 !ebalwerpen: 1. De Lairesseschool 44.88 m,
S vefs !,^. vUfjarige 43.97 m, 3. idem 38.07 m.
,'A. jongen: 1. School 19 v. G. L. O. 3.72 m,
,pbsschool 3.55 m, 3. Therèse Schwartze"°oi "■s2
m.

de

Vries,G* J. Wijngaard,

Rotterdam.

EINDEXAMENS H.B.S.

ur g- (St. Odulphuslyeeum, afd. H.8.5.,
S*«l.
ue
u*r rtb
heeren J. de Laat, J. de Loos, W. Smuls

T

J- v.

' J??een.

d. Wildenberg.

Denderen^

mej. A. E. Wijkhuizen.

(R.-K. Lyceum

voor Meisjes,

T. Boeafdeeling H. B. S. 8., geslaagd de dames
Leeuw, D.
zerman, J. Buys, M. Conijn, N. de twee.
Linshuis en A. Zeegers. Afgewezen
gymnasium. Na verlengd examen
Afdeeling
slaagde alsnog mej. M Sikken voor diploma A.
De examens van het Lyceum zijn hiermee afgeloopen. Van totaal 18 candidaten slaagden
,
er 16.
Wulhngs). GeVoorschoten. (Instituut
J.
Hoogslaagd C Bosscliieter, L Heyermans,
straten, W. J. C. Kakebeeke, C. E. Kroese, P. A.
de Loos, H, J. W. de Looze, A. P. R. W. Meyer,
L, R K. E. Reyckers, L. A. de Ruuk, J. R.
Schenk de Jong, B W. G. Wittewaall, H. H. N.
Verdenius, H J. Augustijn, J. H. v. Blommesteyn,
Th. E. Erb, R J. v. d. Haar, E. Th. Scheltinga
Koopman, P. J. de Lint, W. A. de Looze, S. J.
v. Limburg Stirum, W. H. Nolthenius, J. L M.
Taverne, A. Tacoma, P. L. Sypkens Toxopeus,
H W. Vooren, afgewezen 3.

_

EIND-EXAMEN GYMNASIUM
's-Gravenhage. (Tweede openbaar gymnaGeslaagd na verlengd examen voor
diploma B: H. C. Kroes. Geëxamineerd zijn 22
candidaten.' waarvan 21 zijn geslaagd. De examens zijn afgeloopen.

sium.)

'st>

*r<

STUURLIEDENEXAMEN.
's-Gravenhage. Geslaagd voor 3en stuurgroote stoomvaart J. C. de Jong en J. C.
van Es.

(Staatsexamen.) Gesl. de dames
C. J. Vernooi, M. J. Deetman,
V. H. Naar, C. J. Stephan, H. W.

!.'„„ cnraverus,

Veterstee,

UITGESTELD

onzen correspondent.)
Brussel, 14 Juli,

Regeling

gecontinueerd.

De steunregeling voor rogge, die het vorig
jaar heeft gegolden, wordt voor dit jaar gecontinueerd. Er zal dus worden geheven een
3.50 per 100 kilo.
denaturatietoeslag van
van
de gedachte, dat de
Hierbij is uitgegaan
wereldmarktprijs voor rogge ongewijzigd blijft.
Natuurlijk blijft de Minister zich het recht
voorbehouden om, als op de wereldmarkt
onvoorziene omstandigheden zich afspelen en
de prijsverhoudingen daardoor geheel gewijzigd worden, de roggesteunregeling daar bij

’

aan te passen.
De landbouw moge dus rekening houden
met een prijs, die even als het vorige jaar, zich
7 en 8 per 100 kg.
zal bewegen tusschen

’

's-Gravenhage. Geëx. 12 candidaten. Geslaagd de heeren J. H. Beerakker en W. M. Rensen, beiden te Den Haag en P. W. Jansen
Schoonhoven te Oegstgeest.

UTRECHT, 14 Juli. (Ver. Groenten- en Vruchtenveiling „Utrecht en Omstr.") tExportveiling)
Tomaten A
1.40—2.50; B 1.70—2.70; C 2; CC
’. 1 per 100 pond. Aanvoer 25875 pond.

UMUIDEN, 14 Juli. Heden waren aan den
Rijksvischafslag de vangsten van 1 stoomtreiler
en 7 loggers. De prijzen waren als volgt: Tarbot f 1—0.85; tongen
1.70—0.95 per kg; midd.
11—10; kl. schol
11.50—
schol f 15; zets'chol per
3.30; scharren
5.70
50 kg.

’

’

’

’
’
’

’

Een gebreid badpak
badpak is zeer practisch, omdat het
ook voor zwaardere figuren geschikt is.
Door de losse tuniek en het losse broekje
er onder, maakt het veel slanker, dan de
nauwsluitende badpakken uit «en stuk.
Men heeft er 300 gram donkere tweedraads
wol voor noodig en 50 gram lichtere wol;
waarvan de strepen gebreid worden.
Men gebruikt voor dit badpak altijd twee
draden wol, dus breit men met twee kluwen

DIT

tegelijk.
Met pennen No. 3, 150 steken opzetten: met
den z.g. zandsteek; 1 steek recht, 1 steek
averecht, bh" iedere rij verspringen. Zoo zes
pennen breien. Dit vormt den onderrand van
de tuniek. Dan verder breien: één pen recht,
één pen averecht, 16 cm hoog. De lichtere
kleurwol nemen, ook hiervan een dubbelen
draad gebruiken en daarmee de eerste twee
steken van de pen breien, de rest blauw; den
averechtschen toer blauw tot de gele steken
bereikt zijn, dan de twee kleuren wol om elkaar heen draaien en de laatste twee steken
van de lichtere kleur breien. Bh' iedere rechte
pen met de lichtere kleur 2 steken meer breien, over 16 pennen.
Daarna weer aan het begin twee blauwe
draden er bij nemen en op de volgende pen
2 steken blauw breien, de lichtere steken bij
iedere pen 2 meerderen en de blauwe steken
ook.
Draai steeds de twee kleuren wol om elkaar
heen wanneer de twee kleuren elkaar ontmoeten.
Eindigen door telkens 2 steken te meerderen totdat de band geheel over de tuniek
heen loopt. De lichte band moet alth'd 16 cm
breed blijven. Wanneer de lichte band den
linkerkant van het werk bereikt heeft, weer
rechts beginnen met een tweede diagonale
lichte streep te breien.
Wanneer de twee strepen af zijn moet het
gebreide stuk een hoogte hebben van 56 cm.
Dan alleen met de donkere wol verder breien
tot 1 cm boven het einde van de tweede diago-

Een waarschuwing van
Morgan.

De Poolsche invoer bedroeg in Juni 66.5, de
uitvoer 81.1 mill. zloty, zoodat het saldo ten
gunste van Polen 14.6 mill. zolty of 2.8 mill.
zolty meer dan vorige maand bedraagt. De
uitvoer van de erste hlft van 1934 bedroeg
472.5 mill. zolty (v.j:- 435.2 mill.), de invoer
bedroeg 393.2 mill. (v.j. 307.7 mill.).
DELFT, 14 Juli. (Delftsche Groentenveiling.)
Bloemkool, le soort, 6.80—13.60, id. 2e 2.60—7.10,
3.80—5.60, 2e srt.
Komkommers (Eng.) le srt
2.90—3.80, 2e srt.
2.90—3.70, (witte) le srt.
2.20—2.70, Salade, le srt.
0.70—1.20, Peen 2.30
—4.20 per 100;
Boonen (princesse) stam/stok

’’
’’

’

’
’
’
’’

11—14, (snij) f 12—16 per 100 kg;
1.90—3.40 per IÓO pond.

Tomaten

Ook kan men dit pak zonder strepen breien,
wat veel gemakkelijker en vlugger gaat. Men
volge dan de maten die op bijgaande teekening
in centimeters zijn aangegeven.
CL. FR,

VISSCHERIJ
ENKHUIZEN, 14 Juli. Getal vaartuigen gister*
avond 29. Laatste markt van koraal, 1722 pondfc
22è —30 et. per pond.
Heden hebben de eerste 10 vaartuigen aange*
voerd 300 pond hoekaal en 500 pond koraal. Prija
voor hoekaal 30J—37J et, voor koraal 25 ot. p. R
LEMMER, 13 Juli. Door 7 vaartuigen is 275 kg*
bot aangevoerd, welke verkocht is voor
23.40-i
26 per 100 kg.

’

URK, 13 Juli. Door 49 vaartuigen werd heden,
hier aangevoerd: 1605 pond kuilaal, van 10 tot
116 pond per vaartuig, prijs 33 tot 26i et en 50
pond bot 14J—17è et alles per pond.

VLAARDINGEN. 14 Juli Besteed werd voo*
18—18.70 per kantje.

volle haring

’

VLAARDINGEN, 14 Juli. De acht schepen, d*9
vanuit Vlaardingen onder Poolsche vlag varen»
zullen weder onder Hollandsche vlag gaan varen,

Van de .treilvisscherij
UMUIDEN, 14 Juli.
kwamen heden alhier binnen
de stoomtreilei,
IJM. 73 (Utrecht) met f 2924; de motorloggerst
506; KW. 67
KW. 5 (Hubertha Gerarda) met
(Noordster I) met
473: KW. 41 (Nannie SimonOj
met f 543; KW. 173 (Min. Kuyper) met
557 f
544; KW. 163 (Primo»
KW. 70 (Nelly Maria) met
ses Juliana) met 637 en SCH. 266 (Alida Jaco*
134 aan besomming.
mina) met

’
’

HET DUITSCHE TRANSFER

boden.

toer (twee steken samenbreien, 1 omslaan, 3
steken samenbreien, 1 omslaan, enz.) Terugt
breien in twee recht twee averecht en alle
lussen gewoon mee breien. Nog zes pennen*
twee recht, twee averecht.
Voorkant: Precies als de achterkant, maat
de hoogte van den voorkant moet slechts 31
cm zijn. De twee stukken aan elkaar zetten,
en den achterkant van boven iets inruimen;
de naden van de beenstukken aan elkaar zet*
ten en door de gaatjes een elastiek halen.

’

’

’ ’
’ ’ ’ ’ ’

’

UMUIDEN, 13 Juli. Heden waren aan den
Ryksvischafslag 1 stoomtreiler en 1 logger, De
prijzen waren als volgt: tarbot f 0.95—1.70, tongen,
25^5, gr. schol 18,
1.75—0.90 per kg; griet
md. schol
18—16, zetschol
16—10, kl. schol
5—2, gr. gullen 4.20, wijting
f 12—1.70, scharren
2.20—1.80 per 50 kg.

Door een verordening van den bondsraad is
thans ook in Zwitserland voor de fabricatie
van margarine en andere soorten plantenvetstoffen een botermenggebod ingevoerd.

Het Reuterbureau seint nog uit New Tork
dat de firma Morgan een telegram heeft gezonden aan den minister van financiën in
Duitschland, waarin hij er op wijst, dat de
wereld het niet zal begrijpen noch spoedig vergeten, indien Duitschland in gebreke blijft te
betalen uit hoofde der Young- en Dawes-leeningen. Morgan zegt verder, nie tslechts voor
zich zelf, doch ook uit naam van anderen, die
de Amerikaansche tranches der leeningen aanboden en uti naam van de duizenden Amerikaansche fondsenhouders zeer krachtig te protesteeren tegen elk ingebreke blijven van
Duitschland te protesteeren.

boven het stukje tusschen de popen heeft
gebreid.
Dan by de volgende acht pennen twee recht
twee averecht breien, vervolgens een gaatjes

’

Botermeng-gebod.

KORTE BERICHTEN

STEUN VOOR ROGGE.

DENKEN EN DOEN.

economische zaken heeft het recht deze voorschriften voorloopig te beperken tot den invoer
van bepaalde landen voor welke dan contingenten moeten worden vastgesteld.

De heer Max Cosijns deelt mede, dat hjj zijn
tocht naar de stratosfeer met het oog op de
Op de bontveiling, welke op 30 Juli te
ongunstige weersomstandigheden voorloopig Leningrad wordt gehouden, worden tal
tot de volgende week heeft uitgesteld.
van vertegenwoordigers uit Duitschland,
Nederland, Frankrijk, Engeland en de Ver.
Staten verwacht. Voor eenige mill. roebel
goedern zullen op deze veiling worden aange-

URK, 14 Juli. Hedenmorgen hebben de zellvisschers weinig aal aan den afslag gebracht. Door
27 vaartuigen werd aangevoerd: 1884 pond kuilaal, van 40 tot 145 pond per vaartuig, prijs 21J—
24J et per pond en 25 pond bot, 13 et alles per
pond. De aanvoer voor kuilaal duurt voort.

STAATSEXAMEN AKTE ONDERWIJZER.

AKTE-EXAMENS L.O.

\i

STRATOSFEERTOCHT WEER

man

'-

l'j'

nagenoeg uitsluitend armlastigen voor rekening van openbare kassen of instellingen van
weldadigheid worden verpleegd, nadat daartoe voor ieder geval afzonderlijk toestemming
van de Crisis Rundveecentrale is verkregen.

5 j.e. B.)

Haarlem. (2e Gem. H. B. S.
P. J. W.
Groep IV: Gesl.: mej. T. van
Dondorff, G. Somford, mej. C. Drees, P. Otto, J.

De bondsraad heeft voorts besloten van
1 Augustus a.s. af den invoer van pootaardappelen, voedingsoliën, margarine, margarineboter, cocosvet en cocosboter te verbieden. De
invoer zal slechts geoorloofd zijn met toestemming van de coöperatieve onderneming voor
graan en veevoeder. Het departement van

De minister van binnenlandsche zaken heeft

(Van

EINDEXAMENS H.B.S.

h^ool^

Bi < Rn
O aep

Kweekschool voor Onder-

Rotterdam.
14
wijL°rs(essen,
Veemarkt 1.) Geëxamineerd
H. C. Spruit, P.
candidaten. Geslaagd de dames:
1 Lindeyer, T. zSethout, J. v. Oudgaarder^Plas,C.
M Biesheuvel M v. d. Kaaden, H. A v. d.

Frankendaelschool 10.1 sec,

1° sec

«Afa

in een circulaire aan de gemeentebesturen
medegedeeld, dat naast de in vroeger circulairs in aanmerking komenden, de distributie
van rundvleesch in blik ook zal mogen gescheiden aan gestichten, waar uitsluitend of

"

t

QQ.

De Duitsche Himalaya-expeditie is, naar
gemeld
door den expeditie-leider Willi Merkl
meter
door7500
van
hoogte
wordt, tot een
gedrongen bij haar bestijging van den tot dusver nog nooit bestegen Nango Parbat.

I. De 4e vijfjarige H.B.S. 5.62 m,
5.45 m, 3. De 3e vijfjarige

sooo 2-m Frankendaelschool 50.1 sec,

V'B
i*fd

Weer nieuwe verbruikers.

Blauwwitbeker: 1. De 4e vijf-

estafetteploeg A.8.L.0. schild, De 4e

f 21Jj^Pfingen:

DUITSCHE HIMALAYAEXPEDITIE.

(Morgenavond vervolg.)

EINDEXAMEN BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN.

ATRLETIEK

JUSTITIE

No. 12.
De kapitein trok Bruintje en Wim ruw op van den grond.
Ze waren nog maar half wakker en ze keken den man heel verbaasd aan,
want ze wisten niet, wie daar zoo opeens voor hen stond.
Die kapitein leek wel een man van gewicht, maar hij had een onvriendelijk gezicht en aan de andere mannen konden ze zien, dat die ook al
heelemaal niet vriendelhk waren.
De kapitein zegt bevelend: „Hier, breng die twee aan boord en sluit
ze op totdat we varen."

SPORTSNIPPERS

*e.

SCHOOLWEDSTRIJDEN

DE ZEERQOVERS.

AGENDA

v^ernellandsche

.

BRUINTJE BEER EN

Krachtens machtiging van H. M. de
Koningin deelt de minister van financiën aan
de Tweede Kamer mede, dat het op 22 Februari
1932 aangeboden ontwerp van wet tot goedkeuring van de Rijksrekening en rekeningen
van de afzonderlijke fondsen en bedrijven betreffende het dienstjaar 1929 wordt ingetrokken.

X^chen".

a>
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LAATSTE BERICHTEN
(De berichten onder deze
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nale streep. Dan weer vier pennen zandsteek,
30 steken op den rechterkant afkanten,
8
steken op een veiligheidsspeld bewaren, 15
steken afkanten, 8 steken op een veiligheidsspeld bewaren, 28 steken afkanten, 8 steken
op een veiligheidsspeld bewaren, 15 steken
afkanten, 8 steken op een veiligheidsspeld
bewaren en de laatste 30 steken afkanten.
De eerste 8 steken van de veiligheidsspelden
opnemen en er 5 cm opbreien; deze steken
weer bewaren, dan de tweede acht steken
opnemen en dezelfde lengte breien, waarna
deze 16 steken op een pen bij elkaar genomen
worden. Dan verder breien met den zandsteek
en telkens in het midden van de pen twee
steken samenbreien, tot er nog 8 steken over
zijn. Wanneer het stuk boven het samennemen van de twee pennen 10 cm hoog is alles
afkanten.
Werk zoo ook de tweemaal acht steken aan
den anderen kant, zoodat hier een tweede
schouderbandje gevormd wordt.
Voorkant: Werk dezen precies als den achterkant, maar begin de diagonale strepen nu
aan het einde van de pen inplaats van aan het
begin.
Het broekje achterkant: Alleen met blauwe
wol breien, dubbelen draad, bij den onderkant
van een pijp beginnen. 74 steken opzetten, met
den zandsteek 7 pennen breien, dan verder
met één pen recht, één pen averecht en aan
weerskanten van iedere rechtgebreide pen één
steek meerderen, om de vijf pennen. Dit in het
geheel 7 maal herhalen.
De steken van dit pijpje bewaren, en het
tweede halve pijpje net zoo maken. Dan beide
stukken aan elkaar maken door tusschen de
twee stukken in acht steken op te zetten. Er
moeten dan 184 steken zijn. Zes pennen over
alle steken breien. Dan bij den 89sten steek
twee steken samenbreien, 4 steken breien,
weer een mindering en de pen eindigen met
88 steken. Dan 4 pennen breien zonder te
minderen, nog een pen averecht en dan een
mindering vlak naast de vier steken in het
midden, dus vlak boven de twee vorige minderingen. Dit 15 maal herhalen, maar telkens
5 pennen er tusschen breien zonder te

minderen.
Dan recht verder breien tot men 36 cm {

’

DE PRINS VAN WALES
GEEFT ADVIES
AAN ADVERTEERDERS
Volgens de „Daily Telegraph" heeft de
Prins van Wales aan een diner van de
„Advertising Association" een rede gehouden, waarin hij o.m. het volgende heeft
gezegd:

„In den tegenwoordigen tijd ondervinden
wij hevige concurrentie

op alle markten

en wij staan tegenover buitenlandsche concurrentie, die meestal geen bekrompen maar
een ruimen blik heeft op de waarde van
het adverteeren. Nu ben ik de eerste die
toegeeft, dat wij meer en meer het belang
van adverteeren inzien. Het bewijs hiervan
vindt men overal waar men in ons land
ook reist. TJ zult echter niet van mij verlangen dat ik zal gaan vleien waar dit niet
is verdiend. Ik sta hier voor TJ om TJ als
myn meening te zeggen dat onze reclamestandaard niet op dezelfde hoogte is als in
sommige andere landen. Het is niet mijn
bedoeling om TJ Uw eigen vak te onderwijzen, maar ik mag het misschien in het
kort zeggen:
Ik geloof dat er voorbeelden zijn hoe
wij spitsvondiger konden zijn in ons adverteeren, onze reclame-zuilen en dergelijke
beter konden verzorgen en er zijn middelen
waarmede wij nog beter de nieuwsgierigheid van ons publiek kunnen prikkelen."
Nadat de Prins den grooten vooruitgang
der reclame in de laatste tien jaar had
gememoreerd, zei hij nog:

ons grootste probleem is thans en
waarschijnlijk ook nog voor de naaste toekomst, een weg te vinden om alle goederen
die wij maken, te verkoopen. Wat dit betreft ben ik er volkomen zeker van dat
de reclame hierbij een uiterst belangrijke
rol moet spelen en goede reclame gaat
hand in hand met goed verkoopen.
Ik heb deze zaken zeer nauwkeurig bestudeerd. Ik heb bestudeerd de kwesties verkoopen en reclame, niet van statistieken,
maar door jarenlang veel reizen, niet alleen
in dit land, maar in de geheele wereld en
door mijn oor te luisteren te leggen en mijn
oogen den kost te geven."

8
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DE KORTE GOLF.

hij Coopmans, den expeditiebeambte, die hem
heimelijk van terzijde aankeek.
~Nee, kapitein, geen quaestie van! 't Is
precies dezelfde!" antwoordde de ander, zonder een spier te vertrekken. „Ik heb 't alleen
maar eens geprobeerd met hem wat in de
beits te leggen en 'm toen in de zon gedroogd.
Ngandu, 't dorpshoofd, heeft me dien raad
gegeven," voegde hij er brutaalweg aan toe.
„Ngandu, die ouwe idioot? Dan is-ie toch
GOUDEN MEDAILLE.
niet zoo dom, als ik dacht. Een uitstekend
idee, Coopmans... bravo!" riep de kapitein
enthousiast.
gesteun en valsche tremolo's jengelde
Bescheiden nam de beambte den lof in ontde oude muziekdoos voor den tienden keer vangst.
Maar zijn oogen glinsterden ondeuop dien avond de serenade uit „Faust". gend.
Zwijgend en zelfvergeten lieten de vier
Zes weken lang smoorden de vier blanken
blanken van den post Bolomo, met de ph'p in met smaak de tabak, die de vindingrijke expeden mond, zich in hun ligstoelen wegdeinen op ditiebeambte volgens het recept van den flindeze klankgolven.
ken Ngandu „in de beits gelegd" en daarna
Zooals gewoonlijk na het avondeten hadden „in de zon gedroogd" had.
de boys, de negerbedienden, de kleine, wankele
tafel vóór de mess gedragen, waarop de koffie
In de zaal van de Koloniale Afdeeling omingeschonken werd. En wel koffie zooveel men ringde een groep hoogst plechtig aangedane
wilde! heeren
en minder plechtige journalisten
Men maakte hiervan dan ook gebruik en den hoogen ambtenaar, die in opdracht had,
ledigde vlijtig de gebutste aluminium kroezen, hun de natuurlijke rijkdommen der kolonie te
het porselein van het oerwoud.
toonen en te verklaren.
De uitstekende Liberia-koffie van den post
„U hebt het ivoor gezien, mijne heeren,"
kostte namelijk niets. Men behoefde slechts de declameerde de alwetende man, „u hebt de
moeite te nemen, haar te plukken op de planrubber onderzocht en de koffie geproefd. Hier
tages die zich, zoover het oog reikte, rondom is nu tabak, van die kostelijke Lukolela, die
Bolomo uitstrekten. Wanneer deze in bloei zeer speciaal — hierop leg ik den nadruk
stonden, was het er tooverachtig mooi. De paar geoogst en toebereid is om naar deze tentoonhutten van den post verzonken dan in een stelling te worden gezonden."
oceaan van witte kelken, die de heerlijkste
Met beide handen hief hij een bakje vol
geuren uitstortten.
bruinzwarte, grofgekerfde blaren op, waaruit
Deze betoovering duurde echter helaas een muffe geur opsteeg, en zwaaide het onder
slechts kort. Spoedig verscheen weer het eende neuzen der bewonderende en overtuigde
tonige groen en bedekte de uitgestrekte vlakte. toehoorders.
Aan den hopeloos lagen horizon teekenden zich
„Deze tabak staat ook ter beschikking van
slechts de silhouetten van enkele krom-verde heeren, die haar zouden willen probeeren."
bogen raffiapalmen af, die zich te vergeefs
De^ verslaggever van de „Signal", een
trachtten te spiegelen in de trage bruine golven sterk rooker, liet zich dit niet twee keer zeggen. Met vajte hand stak hij drie kwart van
Van de rivier.
Het was het Grasland. Overal hoog, dicht den inhoud van het bakje in den zak.
gras. Reusachtige grassoorten met harde,
Denzelfden avond wijdde hij in zijn stamdunne halmen, vormden een soort muur, die café de Lukolela in, deze kostelijke, speciaal
elk uitzicht belette en een gevoel teweegbracht, voor de tentoonstelling geoogste en toebereide
of men zou stikken.
tabak. Een paar daartoe in het bijzonder uitLangs het struikgewas, dat flauw afdaalde genoodigde makkers deden mee.
Een dikke rookwolk en tegelijk een ontnaar de rivier, stonden, in de schaduw van
armzalige meloenboomen, de woonhutten van zettende stank vulden in een oogenblik
den post op een stukje open terrein, dat telkens het café. Hoestend en spuwend en de leelijkopnieuw heroverd moest worden op het alles ste gezichten trekkend, legden de rookers hun
pijpen neer en stietten eenige dreunende
overwoekerende gras.
Over het verweerde zwartbruine gezicht van krachttermen uit.
„Bocht!" riepen ze in koor.
den kapitein-postcommandant gleed een schaHetgeen natuurlijk niet verhinderde, dat de
duw. Plotseling uitte hij een gesmoorden
zending uit Lukolela, die op den post Bolomo
vloek.
„Vuiligheid, die tabak!" bromde hij, en „ververscht" was, op de Wereldtentoonstelling (Koloniale Afdeeling) een zeer goede beKlopte zijn pijp tegen den tafelrand uit. „Afoordeeling en de volgende vleiende onderschuwelijk bocht!"
„'t Is een feit, dat-ie verduiveld slecht is," scheiding kreeg:
„Lukolela. Inheemsche tabak. Kan met de
vond de expeditie-beambte en keek eens naar
eijn eigen grooten meerschuimen pijpekop, beste Virginia concurreeren. Gouden mewaaruit zwartachtige, kwalijk riekende rook- daille."
RENfi GOUZT.
Blierten opstegen.
„Toch eigenaardig, dat tabak hier zoo slecht (Nadruk verboden. Auteursrecht voorbehouden.)
groeit, waar je zulke uitstekende koffie hebt,"
ging de kapitein voort. „Nu heb ik al drie
keer aan Breugmans in Lukolela geschreven,
om me wat te rooken te sturen, maar die beroerde vent geeft zich geen moeite te
antwoorden. Je kunt toch niet een maand lang
in een kano gaan zitten om zelf wat tabak bij

Amerikas
„Grand old Man”
John D. Rockefller
door

James Aswell.

MET

—

De goldrush

dien tijd, tegen 1850, *e
een nieuwe „R" toegevoegd aan de r&r
bestaande Amerikaansche sensaties B
en Rebellie, nl. Rijkdom en wel door wat la
de goldrush genoemd zou worden.
Het tumult begon te popelen in het West
Er was in Californië goud gevonden! De ge ,
e!
telijken preekten: „Wat wint de mensch
de geheele wereld te veroveren wanneer
zijn ziel verliest?" maar de menschen we T>,
den hun oogen af van den predikant en n e
00^
ten ze naar het Westen, waar een verblinde
glans van uitstraalde.
Eén woord ligt op aller lippen: goud! *> *
woord dat nooit zijn doel mist. Duizenden
nog eens duizenden trekken westwaarts.
fornië is hun doel. De goldrush is Degonn^*
Een kleine jongen met een lang, smal S\
zicht en rustige oogen stond voor het hek *.
het eenzame huis, vijf kilometer buiten
stadje Owego in den staat New Vork. Op
anders verlaten weg reed langzaam een gro
huifkar. De bestuurder was blijkbaar v*\
dwaald, want na een enormen straal tabakss**
6*
uit zijn woesten baard gespuwd te hebh
rD
vroeg hij John naar den hoofdweg. Califo \
was zijn doel. Hij verkreeg de gewenschte >.
lichtingen en vervolgde zijn weg. Op John 1*
dit incident een zoodanigen indruk kunn■
maken, dat Amerika's grootste oliemagn*\
nooit John D. Rockefeller was geworden.
van dien indruk was niets te bespeuren;
ander probleem hield Johns geest gevang*;
het probleem van den toekomstigen
Interest! John had aardappels gerooid v°\
een loon van 36 dollarcent per dag en hij D
dien dag voor het eerst over interest
spreken. Een boer vroeg hem vijftig doll&r
leen en was bereid voor deze som 7 °/o
te betalen.
„Toen," zoo vertelde Rockefeller jaren Ia
eens, „begreep ik hoe ik het geld beschou*
moest; niet ik moest de slaaf zijn van n
geld, maar het geld mijn slaaf."
Omstreeks dienzelfden tijd was een &ê\
nieur ergens op het Prins-Edward-eiland ,
in geslaagd olie uit steenkool te winnen. **„
product noemde hij „kerosene". De
hotels gebruikten deze kerosene als lafflP0
en de gasten in de hotels bleven een half u
langer op dan gewoonlijk en gingen p&s

OMSTREEKS

.

d

—

*"*

zakenm^

..

.

j

~.

.

*

De „holpadeh” in de

Vrouw Holle

De kapitein kwam echter weer op het onderIWerp terug.

—

„Die tabak van hier
heusch. zooiets is
niet te rooken. Kijk nou dien smerigen rommel
es aan," herhaalde hij en nam uit de groote
blikken doos, waarin de gemeenschappelijke
voorraad inheemsche tabak
eer behoorlijke
hoeveelheid — ondergebracht was, eenige
vochtige, kleverige en stinkende bladeren en
stelen, die hij met een verwensching weg-

—

slingerde.
Hetgeen natuurlijk geen beletsel was om tien
minuten later woedend zijn pijp opnieuw te
stoppen. Je dient je nu eenmaal te behelpen
met wat je hebt.
Een paar dagen later kwam de post stroomafwaarts naar Bolomo en bracht een paket in
wasdoek met de brieven, twee of drie groote
poststukken en een, zorgvuldig in grof linnen
gewikkeld pakje met bet opschrift: „Aan het
Eestuur te Boma (te openen in Bolomo en

ER

zijn in de woudstreek in Friesland tal
van kleine kronkelige weggetjes over de
hooge zandgronden, die in den volks-

mond „holpaden" worden genoemd.

vloei»^

Vroeger

Scheepspraat

voerden deze holpaden over uitgestrekte heidevelden, doch later verrezen er hutten en kleine
steenen woningen, en de bewoners van de
heide liepen en fietsten over de „holpaden"
naar het dorp.
Deze oude paden zullen nu spoedig verdwijnen. Werden voorheen de huizen steeds op

Paradijzen voor toeristen

eenigen afstand van de holpaden gebouwd, in
den laatsten tijd houdt men aan die oude gewoonte niet meer de hand; meer en meer wordt
over de paden heen gebouwd. Dit heeft eenige MERKWAARDIGE PLAATSEN
onrust op de Friesche heide gebracht, want
MET EEN EIGEN KARAKTER
vele bewoners konden er zich niet bij neerleggen, dat deze eeuwenoude paden zoo maar
in eens zouden verdwijnen. De politie kwam er
Buiten de Europeesche grenzen
zelfs aan te pas. Doch degenen die de opdracht
tot het bouwen hadden verstrekt, waren evenis een in het oog loopend verschijnsel
min ongewapend: zij hadden zich tevoren op
Leo)".
van
onzen tijd, dat de indrukken, die
Het werd dus geopend. Het pakje bevatte het kadaster en bij een rechtsgeleerde verde
van de Europeesche steden
toerist
tabak. Lange, regelmatig gesneden, lichte, gewist, en zijn eerst toen aan het bouwen gehuis neemt, jaar aan jaar minder
mee
naar
droge bladeren, waarvan een fijne havana- en gaan.
gaan verschillen. Men zou ook kunZoo kan men op dit ooge_b_k zien hoe de van elkaar
lavendelgeur uitging.
zeggen,
dat de Europeesche steden voortslingerwegjes tusschen nen
Het volgende briefje was bjj de zending holpaden, die aardige
meer
op elkaar gaan lijken. Wel hebdurend
Akkerwoude en Driesuim, worden bebouwd en
gevoegd:
ben
van de Europeesche lande
hoofdsteden
hoe het „verkeer" daar verstoppingen onder„Tabak voor de wereldtentoonstelling (Koden, zooals Londen, Parijs, Berlijn, Weenen,
vindt.
loniale Afdeeling). Zorgvuldig behandelen!
En op de heide worden weer de oude ver- Boedapest, Amsterdam enz. nog haar eigen
rollen)
„De hierbij gaande tien kilogram (vijf
cachet, haar eigen stijl en haar eigen kunstLukolela zijn op bevel van den vice-gouverneur halen verteld van Vrouw Holle, een tooverkol, schatten. Maar in het algemeen gelijken de
speciaal voor de tentoonstelling geoogst en die in vroegere tijden bij nacht en ontij op de steden
thans toch meer op elkaar, dan de
holpaden ronddoolde en de menschen met
gereedgemaakt.
graag
toerist
zou willen zien. Zij hebben alle
„De bovengenoemde transitstations worden wilde kreten achterna joeg. Soims zagen de het karakter, dat men Europeesch zou kunverzocht het als verpakking gebruikte linnen bewoners de tooverkol met een heelen stoet nen noemen.
opnieuw te bevochtigen en den inhoud met de „witte wiven" achter zich aan over de holWie thans iets anders wil zien, moet het
grootste zorgvuldigheid weder te verpakken. paden vliegen. Plaagbeesten, gezonden door verder op zoeken, niet binnen de grenzen van
Vrouw Holle, die ook wel eens rust moest ge„Niet aan de zon blootstellen!
nieten, vergezelden den laten wandelaar, die Europa. Daar vindt men nog plaatsen, die een
De Commandant van zone Rubi."
weg vervolgde en meer totaal ander beeld en een volmaakt eigen
Een onleesbare handteekening volgde in beven en schrik
placht
dood dan levend
thuis te komen. Soms karakter hebben. Deze plaatsen laten bij den
hierop.
deze
plaaggeesten
honden. En zoo bezoeker onvergetelijke indrukken achter. Wij
De expeditiebeambte, die in het magazijn waren
commandeerde Vrouw Holle eertijds het nach- zullen hier in het kort van enkele dezer stehet pakje geopend had, snoof lang het kosteden vertellen, die in de laatste jaren van zich
leven op de Friesche hei. Daarom wertelijke
lijke aroma op. Toen grabbelde hij aan zijn
hebben
laten spreken.
witlinnen blouse en haalde er zijn pijp uit te den de paden in latere meer verlichte tijden,
of
„holpaden"
„holepaden"
genaar haar
Voorschijn.
Hij bedacht zich echter, stak de pijp weer noemd.
Verstandige lieden zeggen echter, dat de
Aan de zuidelijke kust van het eiland Tawiweg en riep een boy:
den
naam
in
iets
anders
oorsprong
van
berust.
Tawi
in den Stillen Oceaan ligt de stad Dun„Hé, Gombe, neem dit pakket es!" en
gelooven,
„hole"
men
hen
dan
beteekent
thans in de vergetelheid is geraakt.
Mag
gun,
die
toe.
reikte hem het kostbare pakje
dorre, zandige grond. Op deze Eens was zij het toevluchtsoord van een
hooge,
„hol"
of
naar
alle
den
hij
zijden
speurde
Daarna
horizon af en sprong, toen h$ het terrein vrij manier zou de volksmond die slingerwegjes Maleische dynastie. Na een langen, verbitterden maar hopeloozen strijd tegen de Spaanbevond, de hut uit, gevolgd door den jongen. „holpaden" hebben gedoopt.
Vrouw
legendarische
De
Holle
heeft
in
het
sche
veroveraars Corcuera en Almonte zag
Hij maakte een omweg door het hooge
vroegere leven op de hei een groote rol ge- Bungsu, de Sultan van Sulu, zich in het jaar
gras en vermeed zoo het met ananas omzoomspeeld. In het geheele Noorden van Friesland 1638 genoodzaakt, met zijn overgebleven gede pad, dat van het magazijn naar de postgebouwen liep. Behoedzaam om zich heen kij- wordt nog steeds aan de kinderen verhaald, trouwen in het oerwoud te vluchten. Hier in
kend bereikte hij zijn woning, een kleine hut dat de „lytse poppen" (zuigelingen) worden de wildernis hield hij zich jarenlang schuil,
gehaald uit den boom van Vrouw Holle, die waar hij veilig was voor de blanke veraan den zoom van het dichte struikgewas.
in
de Wouden woont. Misschien haalt de oude overaars.
Een uur later trad de beambte weder het
magazijn binnen, gevolgd door Gombe, die een vrouw ze van onder den „poppesteen", een
Bungsu liet onder groote moeilükheden en
pak droeg. En 's middags ging de post weer zwerfblok van buitengewone afmetingen, dat ontberingen een nieuwe stad bouwen, die een
verder en nam het voor de tentoonstelling daar ergens in de buurt ligt, maar anderen bolwerk tegen de invallen van de blanken
bedoelde monster mede, keurig verpakt en zeggen, dat Vrouw Holle 's morgens deze kin- moest zijn. Deze nieuwe stad heette Dungun.
deren als rijpe appels van haar boom plukt Naar deze plaats kwamen in den loop der
zorgvuldig bevochtigd.
Na het avondeten had de kapitein als naaf en ze aan de ooievaars, echter ook wel eens tijden steeds meer onderdanen, die de gehate
aan de turfschippers ter verdere bezorging heerschappij van de vreemde avonturiers
gewoonte zijn pijp gestopt.
meegeeft...
„Moto!" (vuur) bromde hij.
wilden ontgaan.
Is ergens een kind gehören, dan gebeurt het
Thans is Dungun met zijn half-vervallen
En loom greep hij het gloeiende stukje
wel, dat de broertjes en zusjes aan hun ruïnes een paradijs voor liefhebbers van onhout, dat zijn boy hem toestak.
Bij den eersten trek klaarde zijn verre van vriendjes en aan den schoolmeester verrukt geschreven historie. Slechts het vroegere
vroolijk gezicht op. En bij den tweeden bekeek komen meedcelen, dat- er „een klein kindje paleis van den sultan met zijn vervallen versterkingswerken is nog duidelijk te herkenhij radeloos, met oogen waaruit de grootste van Vrouw Holle gebracht is".
Met het eerlang verdwijnen van deze hol- nen. De ijzeren balken hebben nml. den tijd
verwondering sprak, zijn pijp. Toen trok hij
öe blikken doos met den gemeenschappelh'ken paden gaat er toch een stukje natuurschoon getrotseerd. De pleinen en straten der stad
zijn door het oerwoud reeds lang heroverd.
voorraad tabak naar zich toe en rook eens verloren, want de plantengroei is er merkwaardig en wijkt af van de flora in de nabij- Maar degene, die zorgvuldig zoekt, kan er
flink aan den inhoud.
„Verduiveld!" zei hij. „Daar is toch 't een heid. Zoo groeit er de alsem in groote bossen; nog tal van waardevolle vondsten uit jjen
tof ander mee! Ik vond den laatsten tijd die voorts vindt men er het taschjeskruid, het ouden tijd doen, zooals bijv. Maleische wapens,
tabak altijd zoo beroerd. Hebben jullie deze muizenoortje en nog andere planten. Overigens die eens hebben gediend tot afweer van de
Spaansche soldeniers; merkwaardig porselein,
hier ergens opgescharreld of is Breugmans is de grond er dor en droog,
RN.
dat waarschijnlijk uit China afkomstig isi
tot 't besluit gekomen, wat te sturen?." vroeg
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half negen slapen!
De Indianen in Pennsylvania kenden <^~\
reeds lang het gebruik van een onaangena**^
riekende vloeistof, die op het water van s'fj
mige riviertjes dreef en waarmede zfl
lichaam inwreven als medicijn tegen rhen***
tiek, mazelen en verkoudheid. Sommige hl***
ken deden het ook en vonden er baat btöwaren zelfs scherpzinnigen, wien het als >**[
zonderlings opviel dat een brandende luc»J
geworpen in een riviertje met deze
medicijn, een reusachtigen brand ten geV\£
had. Zou die vloeistof niet te gebruiken
voor verlichting? Daar moest toch iets op #.
vonden kunnen worden? Maar daartegen^'
stond weer dat deze medicijn hoogst
genaam riekte en dat men geen flesch er*
in de kamer kon hebben zonder deze on
woonbaar te maken. Het was een smerig &
Newville in Nebraska, die ongeveer honderd vol onzuiverheden, deze vloeistof
.^
huizen telt, welke in twee straten staan. Deze
Maar hoe zag John D. Rockefeller er ln
stad heeft slechts twee inwoners! Zij is een tijd, op 11-jarigen leeftijd, uit? Hij
was
van de- plaatsen, die na de ontdekking van groot
lang voor zijn leeftijd, maar smal ir
en
goudmijnen als paddestoelen uit den aard- bouwd. Als
de meeste ascetische
bodem schoten. Dergelijke steden plegen na heden
hij nooit een forsch man. Hij
werd
plotvan
net
zoo
goudaderen
uitputting
de
de
rustig en serieus en lachte zelden.
seling als zh' zijn opgedoken, weer te worden
John was geen boekenwurm. De
verlaten.
opleiding, die hij en zijn broers en zuster o»
Bijna twintig jaar woonde geen mensch in vingen, was zeer gebrekkig.
Zoo nu en
Newville, tot op een goeden dag een schranlas John een biografie van een of ander ër
dere kop op het idee kwam, de plaats tot een man met genoegen, maar voor
de
soort panopticum te maken. In allerijl werden ken voelde hn' al bitter weinig en hij was 'j.
de nog bestaande huizen gerestaureerd, alsof dat de leeraar die de kinderen in de buurt
het de dag van gisteren was, dat de avongaf, maar enkele maanden in het jaar o°de,
tuurlijke gouddelvers er woonden.
wgs

v£

Friesche wouden

Een poosje zweeg iedereen.

begint.
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metalen sieraden in prachtig Maleisch handwerk. Men vindt er zelfs overblijfselen van
schepen, waarmede de krijgers van Bungsu
op slavenvangst en zeeroof in den oceaan uittrokken. Al deze dingen spiegelen het leven
weer, zooals het zich eeuwen geleden in deze
thans verlaten stad afspeelde.
Slechts op één enkele plaats vindt men een
monument van later tijd. In een open plek in
het oerwoud kan men een goed bewaard gebleven graf zien, een rechthoek uit geweldige
afgehouwen granieten blokken met een gedenkteeken uit denzelfden steen. In het midgladde roode
den van dit graf staat op
steenen een witte schaal uit porselein met
overblijfselen van wierookkruiden, die er niet
heel lang geleden verbrand moeten zijn. Hier
Op de binnenplaats van de vroegere herligt de kroonprins Rajah Muda begraven, die
zag men nog oude postkoetsen, leege
berg
Bungsu in de heerschappij over Sulu zou
flessehen
en glazen; in de danszaal stonden
hebben moeten volgen. Hij overleed echter
omgeworpen
nog
stoelen. Dit alles werd
Thans
nog
bezoeken nanog vóór zijn vader.
komelingen van de voormalige koninklijke wederom zóó opgebouwd, dat het er precies
familie het graf, verwijderen het onkruid, uitzag, als enkele tientallen jaren geleden in
zorgen dat de open plek bewaard blijft en dat dergelijke kolonies.
Ook de oude winkels werden weer gerestauhet oerwoud haar niet kan overgroeien. Zij
bidden voor den prins en brengen wierook- reerd. Twee oude mannen met echte misoffers. Zij eeren de nagedachtenis van den dadigersgezichten ziet men er gecostumeerd
prins ook heden ten dage nog, drie eeuwen na als gouddelvers uit vroeger tijden, maar nu in
zijn d00d!...
dienst van dezen ondernemer. Zij completeeren het beeld.
Nu ontbrak nog de noodige reclame. Maar
Een andere beroemde en interessante stad ook
werd gezorgd en weldra spoeduit ouden tijd is Peschawar, ook wel „stad der den daarvoor
zich de Amerikanen in groote scharen
geheimen" genoemd. Zij ligt aan den toeheen om dit „echte" overblijfsel van vroegangsweg naar Indië. Deze stad krijgt haar er
gere
avonturiersromantiek te bewonderen.
eigen cachet door de zonderlinge menschen, die
Nog een andere plaats is ten behoeve van
hier leven. Zij zijn halfbloeds, voortgekomen
uit al de verschillende wilde stammen, die aan het vreemdelingenverkeer volkomen verande grens van Afghanistan leven. Het is stellig derd. In den onafhankelijkheidsoorlog van de
de eenige in haar soort karakteristieke stad Amerikanen tegen het Engelsche moederland
op de geheele wereld. Zij is omsingeld door kwamen de legeraanvoerders van de Vereeeen oerouden leemen muur, die de uitbreiding nigde Staten, Washington en Lafayette in
van de voortdurend grooter wordende stad het stadje Williamsburg bijeen om over de
verhindert. De smalle straten vormen voor oorlogsplannen te spreken, die later tot de
den vreemdeling een onontwarbaar labyrinth. beslissende overwinning bij Yorktown leidden.
In de laatste jaren heeft men dit plaatsje
Hier houdt zich het gevaarlijke gespuis van
tot een levende herinnering aan de vrijheidshet land schuil; hier verbergen zich moordenaars, boeven en spionnen uit verschillende oorlogen gemaakt en in den toestand teruglandjes. Er gaat bijna geen dag voorbij, gebracht, waarin het ongeveer honderd jaar
waarop niet menschen in de tallooze hoeken, geleden zich bevond. Moderne gebouwen hebschuilplaatsen en kelders der stad spoorloos ben plaats gemaakt voor huizen in ouden
verdwijnen, zonder dat de politie ook maar stijl. Telegraafpalen, lichtinstallaties en zelfs
de minste hoop kan koesteren, de daders te de asphaltbestrating zijn reeds verwijderd.
Men hoopt, dat men Williamsburg binnenkort
betrappen.
De stad heeft een bijzonder eigenaardig heeft teruggebracht in den achttiende-èeuwuiterlijk. Tengevolge van de beperkte ruimte schen sth'l en dat men daarmede een nieuwe
bron van aantrekking voor op sensatie beworden de gebouwen jaar op jaar hooger geluste toeristen heeft geschapen.
bouwd. Elke verdieping is in een anderen
stijl gebouwd en de kleuren zijn zoo bont, als
men zich bijna niet kan indenken. Elke kaste,
iedere stand, elk ambacht bezit eigen straRAAK.
ten. De straten zijn onbeschrijfelijk druk en
RafaeJ werd eens door twee kardinalen besmerig en de menschen buitengewoon onrispt, omdat hg op zijn schilderijen de apostelen
eerlek.
Wie voorzichtig en vooral niet 's avonds Paulus en Petrus zulke roode gezichten had
door de straten van Peschawar trekt, heeft gegeven. Rafael ergerde zich over hun opmerking, omdat zij blijk gaven van kunst niet het
stellig kennis gemaakt met de meest interesminste verstand te hebben.
sante stad van het Morgenland.
„U- hoeft u daarover niet te verwonderen,"
Met deze beschrijvingen is het aantal zonzei hij rustig. „Ik heb de apostelen geschilderd,
derlinge plaatsen natuurlijk geenszins afdoende behandeld, alhoewel we twee aller- zooals ze er nu in den hemel uitzien, rood,
merkwaardigste plaatsen hebben uitgezocht. vuurrood... van schaamte, omdat de belangen
Onlangs maakte een ondernemende Amerider kerk tegenwoordig in zulke o_bevoe_de
kaan reclame voor jie kleine gouddelversstad handen liggen."-
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gaf. Sommige biografen beschrijf
Rockefeller als een wiskundig genie, maar D
lang geleden zei Rockefeller zelf nog
enooit een natuurlijk talent voor wiskunde
zeten had. Zooals hij het zelf
„Ik dwong mijzelf wiskunde te leeren, z°° tf
ik alles leerde wat rmj later van eenig nut V
kunnen zh'n."
Niettegenstaande John een stille jongen a
had hij toch vele vrienden. Van zijn vader n
hg geleerd zijn knuisten te gebruiken ell ,e
was ook niet zonder moed, wat de volg 6
anecdote (die Rockefeller later zelf £aa
vertelde) voldoende bewijst
m
Op een goeden dag waren John en
broer Frank, in strijd met het verbod

dat„

uitdru*^
.

j

.

vaBJLa

moeder, gaan schaatsenrijden. Volgens &„.
was het ijs nog te dun om te rijden. Zelf
ten ze er echter niet doorheen, maar een
hun vrienden had het ongeluk te water te *>

*

Levensgevaar dreigde. Zonder
oogenblik te aarzelen sprong John te *a ~,
vastgehouden door zijn broer. Hun
poging had succes. Thuis gekomen
ze vol trots hun avontuur. Elisa kuste
met vochtige oogen, die maar al te duid
verriedden hoe trotsch zij was op haar jong
Toen haalde ze echter den stok van P
gaf den beiden jongens een duchtig pak s
„Ik zal jullie leeren ongehoorzaam te ZIJ
zeide ze.
#
Zoo eindigde het avontuur, waar John J *
daarna nog dikwijls over sprak. Het ë
meteen een merkwaardigen kijk op de
waarop de jongens opgevoed werden.
Hoewel John Davis Rockefellers

raken.

re^fleU
verbaal

.

2*,^.

*"

"

.

toe^o^,

nog door een waas van onzekerheid omg6' Jg
wordt, zien we toch langzamerhand de et
mogelijkheden opdoemen, die deze tijd van
wordende Amerika biedt.
In de havens heerscht een ongekende dr
Duizenden schepen brengen millioenen
granten aan.
oya
Amerika maakt zich gereed voor de %*
industrieele omwenteling.
vej»
Het land kookte over van een nieuw
j,j«
boven nieuw vuur, gestookt met nieuwe
ties. De reusachtige natuurlijke bronnen {fl
Amerika stonden op het punt aangeho°r , eJ j
worden en onder de velen, die zich z°
verdringen om het dichtst bij de distrV Pplaats te komen zou zich spoedig J°
Rockefeller bevinden.
&-'"
(Wordt vervol.

~

s^^

(Nadruk verboden.)
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Zijn altijd bedenkelijke symptomen

'
*>eweest,

als de grooten der aarde de hoofen bijeenstaken, om in vredestijd te beover den vrede, 't Gaf altijd
0 den
indruk, dat een aantal pygmaeën
l0« opmaakte om een rots te verzetten,
le
immers door duizendmaal zooveel pyga eën niet te verzetten was. De volkeren
hun radeloosheid doen ons denken aan
"de dochter Sions, door benauwdheid aanin weeën krimpend als een
arende", in vrees voor „het volk uit het
°orden", waarvan Jeremia profeteert:
rondom" (o.a. 6:25). Ze zijn onte'd over de waanzinnige stoutmoedigheid
an de dwazen daarginds, door wufte
_°lksgunst op hun wankele tronen verdie, zonder besef van hun verant, ordelijkheid, spelend met het lot van
"tt volk, het erop willen wagen, de fortuin
e forceeren, die hun nóg
zekerder den rug
t
zal.
Niettemin leven er te midden der ontdie niet door vrees worden beEn dat niet zoozeer, omdat ze zonklingen zijn, zich zonnend in de contralne, noch ook omdat ze zich hebben overaan het noodlot, dat 't nu eenmaal
let anders wil, dat even onaandoenlijk de
°ö doet schijnen als cyclonen zendt, maar
'ttdat ze 't geluk kennen, boven den nood
'a& het vergankelijke leven te zijn uitgeZij hebben 't niet noodig tegen den
°°rtsigen angst voor brute bedreiging
e *"dooving te zoeken in luidruchtig verofferen hun geld niet op het altaar
er superathleten, bij handenvol wegwerPeilu waarmee veler gebrek had kunnen
verzacht. Zij hebben iets leeren
ettnen van grooter waarde, dat hen sterkt

*
grepen,

".Schrik

een,

toekeeren
telden,

baard.

geven
ven.

hak,

en bemoedigt.

2ij hebben in hun sterfelijk leven den

Fr

ontmoet. Zij hebben begrepen,
at er hoog boven al dat klein en ondeugd menschengedoe een Majesteit is, die
Wor dt bevlekt door de menschelijke
een Macht, die te hoog is om
beëdigd te kunnen worden door de menselijke zonde, een Licht, dat te rein is
0ltt door menschelh'ke bezoedeling te kun*®tt worden aangetast en overschaduwd. In
at Licht zien zij licht (Psalm 36:10).
Het is geen dom en onnadenkend opti?!ls»ie, dat hen beheerscht. Zij fantaseeren
et- Hun licht gaat uit van hèt Licht.
y00? hen is 't niet minder dan een laste'ng, dat een arm menschenkind zou zijn
i'een go d i n 't diepst van zijn gedachten".
&azulk een waan is niets dan duisternis.
ttt een mensch is te klein dan dat hij
;
ets anders zou vermogen dan hoogstens:
o
.tttvangen.
Eri als hi J ontvangt, dan kan
dan{"J€tt niets beters doen dan ootmoedigis gave
Zijn
licht
ontving.
hij
wat
att voor
hèt Licht, afglans van hèt Licht.
„wereld" —ik spreek in de taal
v
het evangelie en in de belijdenis van
yn Waarheid
is een god in 't diepst
att
Zich tooiend met
gedachten.
haar
schoon, haar dienaren kronend
klatergoud, haar legioenen kleedend
jet
8 stralende uniformen, hun vanen verme£&vuldigend en in afmetingen vergrooïnd, opdat het alles zich vertoone als
lettst van wat VOor oogen is, heeft zij
h
j.°chtans niet het Licht maar de duisternis
Met zonde en dood sluit zij een verj°nd, ze makend tot haar genooten. En in
at helleverbond ziet zij er niet tegen op,
len beiden telkens weer een goede kans te
Seven. En de Satan leidt het bal.
Tragischer is het nog, als die wereld
eb tooit in vroomheidskleed. Ook een
J|Sodsdienstig" mensch kan een kind der
ttisternis zijn. De farizeeër, evenzeer een
in 't diepst van zijn gedachten, lichvoorbeeld van vroomheid, van trouw
att kerk en godsdienst, in eigen oog, met
Pgeheven hoofd den tempel betredend
jB* God te danken, begrijpt echter niet,
at
voor God slechts als een biddende,
e hij
J*tt om erbarmen smeekende kan staan,
de tollenaar. Zoo zuiver als de tolttaar in zijn zelfkennis staat voor God en
,°
van vergeving, zoo onzuiver
s a atzeker
de
farizeeër
voor God en zoo zeker
y
att verwerping. De „verloren"
zoon, die
woorden het hoofd voor den wachVader buigt, is niet verloren. De
*toou.we" zoon, die met zelfverzekerde
°orden zich op zijn trouw beroept, spreekt
jj,.er eigen onwaardigheid zijn vonnis uit.
„Ipten licht is duisternis. In Uw Licht zien

f^hande,

*

I^ll

—

eerlijk
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PROVINCIALE WATERLEIDING
IN GRONINGEN

worden begonnen. Lang zal dit niet meer
duren, zoodat binnenkort de eerste
groep gemeenten, de Veenkoloaangeniale
zal
groep,
zijn
sloten.

hoofdgebouw binnentreedt, komt men in een
Hoe groot het watergebrek is.
groote hal waarin twee door electrische kracht
Hoezeer vele bewoners hunkeren naar het
MAAND.
gedreven pompen staan, de eene onder lagen
druk aangesloten op de zuigleiding, de andere oogenblik waarop zü de kraan maar behoeonder hoogen druk, die het water, nadat het ven om te draaien om te hebben, dat wat zij
de filtreerinrichting heeft verlaten, de pronu ontberen; heerlijk zuiver water, blijkt uit
(Van onzen correspondent)
stapels ontvangen brieven. Het zijn uitingen
inperst.
vincie
groote dankbaarheid voor de onverwachte
Zoo
met
één
eersten
van
men,
ziet
oogopslag
Groningen, 14 Juli
dat nog niet alles afgewerkt is en dat men waterlevering of noodkreten om spoedige hulp
deze beide pompen provisioneel in werking en verlossing uit den penibelen toestand tenHet is nu ongeveer twee jaar geleden, dat
heeft gesteld, want alles rondom is feitelijk gevolge van de droge periode ontstaan.
d r. i r. G. J. d e G 1 e e, directeur van dè WaEr waren er die niet konden wachten op
terleiding Maatschappij voor de provincie nog in wording. Getroffen door het watergeGroningen, welke maatschappij op instigatie brek, dat tengevolge van de langdurige droogte het groote moment waarop hun huisleiding
hoofdhuis,
van het provinciaal bestuur is tot stand ge- was ontstaan in dat deel der provincie, dat zou worden verbonden met de opgeschort,
welke verbinding moest worden
komen, aan aandeelreeds door het aangelegde buizennet bereikhouders een rapport baar was, heeft de heer De Glee, toen hij tot totdat de buizen volledig waren gezuiverd. En
verzond,
waarin
de levering in staat was, onmiddellijk de beide zij schaften zich heimelijk een gummislang
plannen van aanleg uit- pompen in bedrijf gezet. Hij had daarmee aan en brachten daarmee het noodige contact tot stand, bij enkelen met het minder
voerig waren uiteenge- tevens het voordeel van te kunnen proefaangename gevolg, dat zij nu een overstrooproef
draaien,
aangeeen
die
inmiddels
heeft
zet en werd medegedeeld, dat de verrichte toond, dat alles in de perfectie function- ming thuis kregen, doordat de slang los
bodemonderzoekingen neerde, al eischt dan ook deze vroegtijdige in- raakte.
Uit dit alles blijkt welk een groote behoefte
op verschillende plaat- werkingbrenging van het bedrijf een buitengewone toewijding en zorgzaamheid van het er in de provincie Groningen aan een watersen, hadden uitgewezen, dat de Onnerpol- personeel, dat deze machinerieën moet be- leiding bestaat. Tegenover degenen die zich
met hand en tand tegen een verplichte aander als waterwinplaats dienen.
sluiting verzetten, staan velen, die zich er over
In werking staat één pomp met een watervoor de grootste onderverplaatsing
per
terwijl
verheugen, dat zij eindelijk zullen worden veruur,
van
125.000
liter
neming de meest geschikte was, zoowel binnenkort een installatie van 500.000 liter per lost, uit de moeilijkheden, die jaar op jaar opom de daar aanwezige uur gereed zal zijn; maar als straks succes- nieuw zich voordoen na droge periodes.
Hier wordt een werk tot stand gebracht dat
hoeveelheid als om de sievelijk ook de andere gedeelten van het provan grooten invloed zal zijn op het leven van
samenstelling van het vinciale buizennet zullen zijn aangesloten, zullen de leege plaatsen in de hal nog worden de bewoners der noordelijkste provincie van
water.
aangevuld
ons land; een werk, dat veel zal bijdragen tot
Dr. ir. G. J. de Glee.
De directeur deelde
met twee pompen, die respectievein dit rapport tevens lijk 800.000 en 1.000.000 liter water per uur verbetering van de volksgezondheid, tot verhooging van het levenspeil en prikkeling tot
mede, dat het om economische redenen de de provincie in kunnen stuwen.
In den grooten kelder onder deze hal vindt zelfbeschaving. Want evenals electrisch licht,
voorkeur verdiende, met de drinkwatervoormen het ingewikkelde complex van buizen van telefoon, telegraaf, radio etc. is ook de waziening een begin te maken in de Veenkoloniën, waartoe behooren de gemeenten Hooge- verschillenden omvang, voor zuig- en pers- terleiding een vinding van cultureele beteeleiding. De eerste voert het water eerst naar kenis.
zand, Muntendam, Nieuwe Pekela, OnstVolgende maand zal het bedrijf officieel
wedde, Oude Pekela, Sappemeer, Scheemda, de naastgelegen zuiverings-inrichting. Daar
springt het water uit vele m'en fonteintjes op worden geopend.
Veendam, Wildervank en Zuidbroek.
Nu het buizennet van deze eerste groep
van gemeenten nagenoeg is gelegd en met de
levering van water reeds in enkele dier gemeenten een aanvang is gemaakt, hebben wij
eens een kijkje genomen op de terreinen in
den Onnerpolder en in het Pompstation met
bijgebouwen, van dit omvangrijke bedrijf, dat
bii totale in gebruikstelling de geheele provmcie Groningen van water zal voorzien, met
uitzondering van de gemeenten Groningen en
Winschoten, die zelf een waterleiding exploiteeren en Haren, die het water van de gemeente Groningen betrekt.

■

De waterwinplaats.
Wanneer men van Groningen uit langs den
den Onnerhet Oosten
op ongeveer
en de bijbehoorende werken liggen, te midden van het
vlakke land, bestaande uit veen, hetwelk ten
westen aanleunt tegen den zoogenaamden
Hondsrug en ten Oosten begrensd wordt door
de hoogere gronden van Kropswólde.

Onnerweg via Haren en Onnen,
polder bereikt en den blik naar
richt, ziet men heel in de verte,
IJ km afstand, het Pompstation

Proefboringen hebben uitgewezen, dat deze

polder voor de waterwinning uitermate geschikt was, omdat het water van den Hondsrug tot diep in den bodem van deze laag gelegen landerijen afvloeit en zich daar in
groote hoeveelheid verzamelt. Tevens bleek
uit het hydrologisch onderzoek, dat dit water
door de samenstelling van den bodem van uitstekende qualiteit was en na ontijzering aan
de hoogste eisechen, die aan drinkwater ge-

Groningsche waterleiding legt haar buizen in de buurt van Noorddijk

en valt met heftig geklater, welks geluid aan
een geweldige gietbui doet denken, op de
steld moeten worden, kon voldoen.
groote filters, die het volmaakt zuiveren en
Onder een veenlaag ter dikte van circa doen afvloeien naar de persleiding.
2 meter trof men grondlagen van fijn zand,
daarna een kleilaag van 2—3 m dikte, daarGroote kosten brachten mede de aankoop
onder weer lagen van fijn zand; een bodem en het leggen der buisleidingen en den bouw
dus, die het oppervlaktewater voldoende af- van de zeven watertorens, die te Stadskanaal,
Oude Pekela, Finsterwolde, Appingedam,
sluit.
Op een diepte van 35 tot 75 m bleek een Uithuizen, Winsum en Oldekerk zijn geprojecteerd.
rijkdom van water te liggen in grove zandTot nu toe is reeds mer dan 200.000 m
en grindlagen, waarmee men de geheele provincie doorloopend zal kunnen voorzien.
hoofdleiding gelegd, maar voor de voltooiing
van het geheele net is niet minder dan
Geboord zijn 36 putten, waarvan 30 voor 500.000
m buis noodig aan hoofdleiding en
de
hydrologisch
onderzoek;
geohet
en
voor
300.000
m aan bijleidingen, zonder de aanwaterwinning heeft men voorloopig voldoende sluitingen
der perecelen.
aangelegd
aan de 6 putten die zijn
ter rechomdat men daar het goedkoopst
heeft,
Men
terzijde van den weg, welken men van den
kan, een groot gedeelte van deze
terecht
aanleggen
Onnerweg af heeft moeten
om de buizen tot nu toe uit Duitschland moeten bematerialen voor den bouw der installatie mid- trekken.
Maar men heeft intuschen een overden in de laagvlakte, ter plaatse waar men
kunnen treffen in verband met de
eenkomst
deze het meest geschikt achtte, te kunnen
deviezenregeling, waaruit voortvloeit dat de
op
onderlingen
een
brengen. Deze putten,
afstand van 100 m geslagen, hebben een diepte betaling dezer buizen ten goede komt aan hougeblokkeerde rekeningen.
van p.m. 75 m. Zij zijn alle aangesloten op ders van
die nu kant en klaar is,
hoofdleiding,
De
een gemeenschappelijke zuigleiding, van loopt van het Pompstation
rechtstreeks naar
diameter,
55 cm in
die het water naar het het Oosten aan op Kropswólde;
vervolgens na
hoofdgebouw voert ter zuivering en daarna
eindje in noordelijke richting te zh'n
een
kort
de
provincie
voor verderen doorvoer
in.
omgebogen, verder in Oostelijke richting naar
Hoofdgebouw. Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek. Daar vertakt zij zich in twee richtingen; de eene in noordelijke, om kort daarna
Het aesthetisch aanzien van het hoofdgebeuw en de naastliggende zuiverings-instalweer in oostelijke richting naar Scheemda
latie en de beide ter zijde opgetrokken mate worden geleid. De andere gaat in Zuidechinisten-woningen, is verzorgd door den Grolijke richting naar Veendam, Wilderningschen architect, den heer A. R. Wittop vank,
Stadskanaal,
MusselkaKoning. Wanneer men door de portiek dit naal, O. en N. Pekela.

vr.orne

ONTSLAG AAN HUWENDE

ONDERWIJZERESSEN
Uiteenloopende meeningen
in de Tweede Kamer.
Blijkens het voorloopig verslag der Tweede
Kamer over het wetsontwerp tot wijziging van
de artikelen 38, 56 en 97 der Lager Onderwijswet 1920, juichten vele leden de indiening van
dit wetsontwerp toe. De thans geldende regeling, waarbij het ontslag aan de gemeenteraden is overgelaten, had geenszins hun in-

stemming.
Andere leden betreurden het, dat de regeering van de crisismoeilijkheden gebruik maakt
om met dit wetsontwerp een principieele strijd-

vraag te beslissen. Zij achtten dit niet in overeenstemming met den bekenden passus in de
regeeringsverklaringen van 31 Mei 1933 over
het vermijden van het toespitsen van politieke
en geestelijke tegenstellingen terwille van de
noodzakelijke eendracht.
Eerstbedoelde leden betwistten, dat hier
sprake is van een afwijken van de regeeringsverklaring. Dit bezwaar is niet aangevoerd bij
de behandeling van het amendement-Zijlstra,
hetwelk deze materie betrof en van de daarop
gevolgde verklaring van de regeering, waarheen de memorie van toelichting verwijst.
Verscheidene leden konden zich met de
strekking van dit wetsontwerp, waardoor de
beroepsgelijkheid van man en vrouw principieel wordt aangetast, in het geheel niet vereenigen. Indien een onderwijzeres wenscht te
huwen, bepale zij zelf, of zij al dan niet in
functie' wenscht te blijven. Persoonlijke geschiktheid blijve, voor wat de benoeming van
gehuwde onderwijzeressen betreft, het eenige
criterium. Voorts voerden deze leden aan, dat
juist in de laagste twee klassen de gehuwde
onderwijzeres beter op haar plaats is dan haar
ongehuwde collega, daar zij juist zoo gemakkelijk een vruchtbaar contact kan hebben met

de moeders van de aan haar toevertrouwde

gett;

jonge kinderen.

Sck^

Zij meenden bovendien, dat de gemeenschap

door den voorgestelden maatregel te kort zou
schieten in haar taak, welke onder andere
hierin bestaat: de mogelijkheid tot het aangaan
van een huwelijk zoo ruim mogelijk te maken.
Zij uitten de vrees, dat de hoogst ongewenschte toestand zal ontstaan, dat énkele
ongehuwde onderwijzeressen uit vrees voor
ontslag in concubinaat zullen gaan leven, ter-

j
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nachtten,
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w ?°u

de duisternis van 't heden geen
__TStem voor ons zi Jn' licllt te gaan zoe-

en in het Licht?

H. A. VAN BAKEU

voor het onderzoek naar de deugdelijkheid

van de buizen, en zoodra daaromtrent zeker-

PLECHTIGE OPENING VOLGENDE

schijnt daar, waar vrome of
wereldlingen
het niet zoeken, 't
§
>.cbijnt daar, waar zij duisternis zien.
Ij ? chijnt in de uren der beproeving, in het
eHnwee van 't gebrek aan Godsvertrou't schijnt over het volk, dat gebogen
onder vernedering en miskenning; 't
ttijnt over het ziekbed, in den doodsaeht, zooals het scheen in den hof Gethen over Golgotha's kruis, 't Is
ar > waar wij iets ervan gaan bespeuren,
jat Gods gedachten andere gedachten dan
j, onze zijn, en wij moeten bekennen: „als
met U twist, hebt Gij altijd gelijk" (Je12:1). De nood heft de harten van
lezich niet verharden tot God omhoog.
Wie dat leert verstaan, die kan de
ootheid eeren van het woord van den
ik slechts U heb,
, aag ik n ie„Wanneer
t naar hemel en aarde. Al ware
gj-' dat mijn lichaam en mijn ziel ver'zoo zijt Gij toch, o God, altijd
j>s troost mijns harten en mijn deel" (73:
't mens 26). Levend in dat Licht kan
gelooven, weten van een zegen,
eil
a 't verstand niet kan bevatten, er zich
°°k als het duister is.
't tr toevertrouwen
n hopen en een perspectief zien in de
to i
zi ze voor
aardsche oog ook
Vol °mst
' J en schrik. En 't kan liefjj verwarring
lo ff enn met een liefde, die, dochter van gehoop, ademend in de wereld van 't
het leven rijk en vruchtbaar

AmH6rdam,

Tot en met Scheemda en Veendam liggen
thans alle hoofdhuizen in den grond, zn'n
reeds vele buizen aangesloten, of is men daarmee nog bezig.
In Wildervank, Stadskanaal, Musselkanaal,
Oude en Nieuwe Pekela, ligt de hoofdleiding
gereed, maar daar moet nog geperst worden
heid is verkregen, met de zuivering der buizen

Een bedrijf van groote beteekenis nadert zijn voltooiing.
Waarvoor 500.000 m buis aan hoofdleiding en
300.000 m aan bijleiding noodig zijn.

\licht.
"at Licht
0

J
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Overzicht van de buisleiding der Provinciale Groningsche Waterleiding*

De Eerste Kamer heeft gisteren aan H.M. de Koningin een adres van rouwbeklag aangeboden,
Zijne Excellentie mr. D. Fock en de heer J. ter Haar verlaten het Huis ten Bosch*

het gezinsleven noodzakelijk er onder moet
wanneer de vrouw de functie van onderwijzeres vervult. Naar hun meening mag het
algemeen
maatschappelijk belang van een
gelukkig huwelijksleven mede als argument
lijden,

ADRES VAN ROUWBEKLAG.

De Koningin aangeboden.

Te half elf gisterochtend heeft de Koningin
in het Huis ten Bosch ontvangen de Commissie
uit de Eerste Kamer ter overhandiging van
het adres van rouwbeklag.
Met den voorzitter aan het hoofd bestond
de commissie verder uit de leden Jansen, Fock,
ter Haar, van Lanschot en Jansen de Limpens.
De Commissie arriveerde aan het Paleis in
drie auto's. De voorzitter was gekleed in het
ambtscostuum van Kamerheer. Mr. Fock in
dat van Gouverneur-Generaal van Ned. Indië,
zullen zijn.
de heer Ter Haar als wethouder van AmsterVerscheidene leden achtten het wetsontwerp dam en de overige heeren in het costuum van
onbevredigend, omdat het de vóór 16 Juni Eerste Kamerlid.
1934 gehuwde onderwijzeressen in de school
Op het bordes van het Paleis bewezen miliwerkzaam laat blijven. Zij drongen er met tairen van het regiment grenadiers eerbetoon.
kracht bij de regeering op aan, ook deze onderVan het voorplein van het Paleis af zag
wijzeressen
naar zij meenden tusschen de men, dat in een der zijzalen de Koningin en
800 en 1000 in getal
te ontslaan, daar er de Prinses de heeren kwamen begroeten.
dan van aanmerkelijke werkverruiming sprake
kan zh'n voor de tallooze huisvaders onder de
Antwoord van H.M. de Koningin.
onderwijzers, die zonder emplooi zijn en waarHet antwoord der Koningin op het Adres
op de regeering het oog heeft. Door een vrij
langen opzeggingstermijn van, bij voorbeeld, van Rouwbeklag der Eerste Kamer luidt:
twee jaar voor te schrijven, of door het verMijne Heeren,
leenen van een in twee jaren afloopend wachtZeer erkentelijk voor de deelneming van de
geld, zou met de belangen van de gezinnen
dezer onderwijzeressen op voldoende wijze Eerste Kamer der Staten-Generaal Mij in haar
rekening zijn gehouden.
adres van rouwbeklag betuigd en voor haar
deelen in de smart die Mij en Mijne Dochter
Vervroegde pensionneering.
vervult verzoek Ik u de tolk te willen zijn
Eenige leden meenden, dat de werkloosheid van Mijn dank.
Dat aan de Commissie uit de Tweede
onder de onderwijzers veel doelmatiger kan
worden bestreden door verlaging van den pen- Kamer luidt:
sioengerechtigden leeftijd tot 60 jaar voor
Mijne Heeren,
mannen en 55 jaar voor vrouwen. Door deze
Ik verzoek u aan de Tweede Kamer der
afvloeiing van onderwijzend personeel zouden Staten-Generaal Mijn dank over te brengen
tal van jonge onderwijzers kunnen worden voor haar adres van rouwbeklag bij het overte werk gesteld.
lijden van Mijn dierbaren en onvergetelijken
Het denkbeeld van vervroegde pension-*
Echtgenoot.
neering werd door andere leden krachtig beWij beiden, Ik en Mijne Dochter waardeestreden. Men zou er slechts mede bereiken,
ren hoogelijk de gevoelens zoowel neergelegd
aldus deze leden, dat personen van rijpe erin dit adres als tot uiting gebracht door Mijn
varing, die nog volop in staat zijn hun leerlingen van die ervaring te doen profiteeren, Volk in deze voor Ons zoo droeve dagen.
die bovendien als regel een gezin hebben te
onderhouden, vervangen worden door een aanVerbetering.
tal zeer jeugdige onderwijzers met minder erIn het bericht omtrent de ontvangst der
varing en geen of zeer klein gezin. Werkverruiming mag geen grond zijn voor pensionCommissie uit de Eerste Kamer door H.M. de
neering.
Koningin staat o.m. vermeld, dat de VoorzitVerscheidene leden bepleitten verschuiving ter gekleed was in het ambtscostuum van
van den datum van 16 Juni naar een later Kamerheer
i. b. d. Dit is onjuist en moet zijn
tijdstip, om niet die onderwijaeressen in onge- in
het costuum van Eerste Kamerlid.
legenheid te brengen die op f'Juni, den dag
waarop dit ontwerp is ingediend, reeds in ondertrouw waren, althans reeds ernstige voorbereidingen hadden gemaakt voor haar huwelijk.
POSTZEGEL TEN BATE VAN DE
Daarentegen wezen andere leden er op dat
het voornemen van de regeering tot ontslag
van de huwende onderwijzeres, reeds sinds de
Thans is verschenen een K. 8., waarbij van
behandeling van het ingetrokken amendement
Rijkswege ten bate der t.b.c.-bestrijding een
Zn'lstra bekend was.
bijzondere postzegel wordt verkrijgbaar gesteld,
in de frankeerwaarde van 6 cent. Het zegel
draagt de beeltenis van wijlen H. M. de KoDe netto-opbrengst wordt ter
ningin-Moeder.
TENTOONSTELLING „NYPROTO” beschikking gesteld
van de Ned. Centrale Verr
GEOPEND
eeniging tot bestrijding der tuberculose.

ten deze gelden.
Gaarne zouden zij evenwel vernemen, of de
regeering over gegevens beschikt betreffende
den invloed, welke van dezen maatregel te
verwachten is ten gunste van de mannelijke
onderwijskrachten. Zij meenden voorts te
weten, dat tal van gehuwde onderwijzeressen
geen of weinig kinderen hebben, zoodat de
gevallen, waarin zij de hulp van een huishoudster hebben moeten nemen, wel zeldzaam

—

—

T.B.C.-BESTRIJDING

Nijverheidsproducten en
fabrikaten.
(Van

VERBETERING

onzen correspondent.)'

In de laatste alinea van het hoofdartikel
van gisteravond is een vergissing geslopen,
die de waakzame lezer evenwel reeds voor
Zaterdagmiddag is in het concertgebouw „De zichzelf zal hebben gecorrigeerd. ■ In plaats
Vereeniging" te Nijmegen geopend de tentoon- van verminderen werd nl. gesproken van
stelling „Nyproto". Deze tentoonstelling is ge- vergrooten. Wij laten den gerectificeerorganiseerd door de Nederlandsche Vereeniden zin hieronder volgen:
ging van Huisvrouwen, den R.K. Vrouwenbond
Toch blijft de poging tot betere regionale
en de Huishoudbeurs te Amsterdam. De tenaanpassing van het grootste belang. Slaagt
toonstelling omvat de expositie van nijverheid- men erin hierdoor den wil tot samenwerking
producten alsmede van verscheidene fabrite versterken, en het wantrouwen door de
katen.
gedachte van wederkeerige garantie te verIn de foyer van de Vereeniging had zich des minderen, dan ontstaat de mogelijkheid
middags een uitgebreid gezelschap verzameld, dat in die betere s p h e e r oplossingen mogelijk
onder wie wij opmerkten het dagelijksch worden, die tot dusver onmogelijk bleken.
bestuur van de gemeente Nijmegen, vertegenwordigers van den Kamer van Koophandel,
van de V.V.V. Nijmegen Vooruit, en van verscheidene plaatselijke organisaties.
POSTVLUCHTEN OP INDIË
Mevrouw E. vanGelder sprak een woord
van welkom en wees erop, dat deze tentoonDe Ijsvogel (thuisr.) landde gisteren te
stelling zich niet alleen in de belangstelling Jodhpoer.
De Snip (uitr.) kwam te Djask aan.
van ht gemeentebestuur van Nijmegen mag
verheugen, maar dat ook verscheidene plaatselijke vereenigingen van hun belangstelling
blijk hebben gegeven.
KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR
Hierna voerde het woord wethouder B u sWEST-FRIESLAND.
s e r, die wegens verhindering van den burgemeester wegens f amilieomstandigheden de
De heer S. H. Esser, secretaris der Kamer
openingsrede uitsprak. De wethouder wees
van Koophandel en Fabrieken voor Westland,
erop, dat deze tentoonstelling in de eerste heeft om gezondheidsredenen per 1
October
plaats bedoeld was tot demonstratie van het
a.s. ontslag gevraagd uit zijn functie.
Nederlandsch Fabrikaat en bovendien was
bedoeld ter demonstreering van de nieuwe
prijzen in verband met den dalenden levensstandaard. Nadat de tentoonstelling door den
wethouder officieel was geopend, maakten de
NIET-OVERBODIGE WAARSCHUWING
aanwezigen een rondgang.
Nijme g e n, 14 Juli

wijl gehuwde onderwijzeressen, teneinde benoemd te kunnen worden, wellicht tot echtscheiding pro forma zullen overgaan.
Naar de meenirig van deze leden wordt door
dit ontwerp de door de Regeering beoogde
werkverruiming in het geheel niet bereikt.
Vele andere leden konden de boven aangevoerde bezwaren niet deelen. Het belang van
het onderwijs brengt mede, dat de onderwijzeres zich geheel aan de haar toevertrouwde
kinderen kan geven. Waar de ondervinding
heeft bewezen, dat de gehuwde onderwijzeres
in het algemeen te zeer door huishoudelijke
BOND VAN JONGE LIBERALEN
beslommeringen in beslag wordt genomen om
zich geheel aan haar taak te wijden, en waar
Zomerkamp 1934.
zij vaker dan haar collega's wegens ziekte
afwezig is, meenden deze leden dat de OverHet zomerkamp wordt dit jaar wederom
heid wel degelijk gerechtigd is bij benoeming gehouden
op het landgoed „Ockenburgh" onen ontslag rekening te houden met het al of der
(ingang le laan voorbij de
Loosduinen
niet gehuwd zijn van de onderwijzeres. Op kliniek Ockenburgh)
en wel van 14 t/m 22
dezen grond konden zij het wetsontwerp ook
Juli. De deelneming is grooter dan eenig jaar
aanvaarden als subsidievoorwaarde voor het tevoren, terwijl ook enkele Schotsche jonge
bijzonder lager onderwijs.
liberalen aan het kamp zullen deelnemen.
Voor het gezinsleven.
Verschillende bondsleden zullen het woord
voeren, terwijl gezamenlijke tochten door het
Zij deelden voorts geheel de in de Memorie Westland en Den Haag op het programma
van Toelichting weergegeven opvatting, dat staan.

W.eest voorzichtig mei

vuur,

in de naifttrl
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UITKEERINGEN AAN DE GEMEENTEN
Jaarlijksche verdeeling van de bij het
—
gemeentefonds, bevrijd van de lasten der garantiebepalingen,
beschikbare middelen. — Uitgaven ten behoeve
werkloosheidsvoorzieningen vervallen.

Invoering nieuw stelsel.

BELANGRIJKE VERSCHILLEN IN
VOOR- OF NADEELIGEN ZIN
Bij de Staten-Generaal is ingediend een
wetsontwerp tot wijziging der wet van 15
Juli 1929. Aan de Memorie van Toelichting
ontleenen wij het volgende:
In de Memorie van Toelichting tot het ontwerp, dat geleid heeft tot de wet van 22 Dec.
1933, houdende vermindering der uitkeering,
bedoeld in artikel 3 onder b der wet van 15
Juli 1929 en wijziging der wet van 18 Maart

1932 hebben de ministers van financiën en van
binnenlandsche zaken uiteengezet, welke omstandigheden geleid hebben tot de zeer omvangrijke tekorten in het gemeentefonds. Zij
hebben daarWj tevens in het licht gesteld, dat
aan dezen toestand in het jaar 1936/37 een
einde zal komen, omdat in dat jaar een nieuwe
verdeeling in de opbrengst der middelen van
het gemeentefonds zal plaats hebben, waardoor
afgezien van mogelijke uitgaven uit
hoofde eener garantiebepaling, waaromtrent
krachtens het bepaalde bij het laatste lid van
artikel 6 der wet van 15 Juli 1929 de wetgever te zijner tijd een nadere beslissing zou
geen tekort in het fonds
hebben te nemen
meer zou behoeven te worden bijgepast door
het Rijk, terwijl het tekort over de volgende
vier jaren naar menschelijke berekening binnen zeer enge grenzen zou blijven beperkt.
Daarbij werd verder in het licht gesteld, dat
een ongewijzigde toepassing van de wet van
15 Juli 1929 zoowel voor het Rijk als voor
de gemeenten groote bezwaren met zich zou
brengen. Voor het Rijk was het n.l. ondoenlijk
bij den toch reeds zeer moeilijken toestand
der geldmiddelen over de jaren 1934/35 en
1935/36 de geweldige tekorten in het gemeentefonds te blijven aanzuiveren; voor de
gemeenten zou het groote moeilijkheden met
zich brengen, wanneer zij tot en met het jaar
1935/1936 zou blijven in het genot der oorspronkelijke uitkeeringen om dan plotseling
terug te vallen op een veel lager peil.

—-

—

De ministers hebben toen betoogd, dat het
daarom in het belang van beide partijen noodzakelijk was een geldelijke aanpassing van de
uitgaven van het gemeentefonds aan zijn

sterk verminderde inkomstbronnen te bewerk-

stelligen. Het was evenwel onmogelijk een
volledige overgangsregeling zoo tijdig voor te
bereiden, dat zij reeds op het uitkeeringsjaar
1934/35 haar invloed kon doen gelden. Vandaar, dat toen voor het jaar 1934/35 is besloten tot een vermindering op de uitkeering,
bedoeld in artikel 3, onder b, der wet van
15 Juli 1929 welke bij de wet van 22 December 1933 haar beslag heeft gekregen. Tegelijkertijd is een meer algemeene herziening der
wet op de financieele verhouding in studie

genomen.

Daarbij zijn de grondslagen en de wijze,
waarop de grondslagen uitwerking hebben gevonden, aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Dit onderzoek heeft de ministers tot
de conclusie geleid, dat de grondslagen
der wet van 15 Juli 1929 proefhoudend zijn
gebleken en dat alleen de wijze waarop die
grondslagen uitwerking vonden, op verschillende punten dient te worden veranderd.

Jaarlijksche verdeeling van de in
het fonds aanwezige middelen.

De tegenwoordige wet schrijft voor een vaststelling der uitkeeringen aan de gemeenten
voor een tijdvak van 5 jaren. Tot grondslag
van de vaststelling der uitkeeringen over de

iperiode 1931/32—1935/36

heeft gegolden, be-

Ihoudens de garantie- en limietbepalingen, de
[opbrengst van de hoofdsom der vermogensbekasting

over het belastingjaar 1931/32. In
de omstandigheid, dat
[aanmerking genomen
'het Rijk volgens de tegenwoordige wet het
\tekort in het fonds moet bijpassen, leidt dit
"stelsel er toe, dat alle gevolgen van de daling
der opbrengsten van de ten bate van het fonds
.geheven belastingen op het Rijksbudget komen
te drukken. Een jaarlijksche verdeeling van de
bij het fonds beschikbare middelen zou aan dit
-bezwaar volkomen tegemoet komen, mits het
[ fonds tevens bevrijd wordt van de lasten, welke
"de tegenwoordige garantiebepalingen op het
fonds leggen.
De ministers zijn van oordeel, dat een veritleeHng per jaar volkomen logisch is te achten,
omdat het hier gaat om een verdeeling van
Ibelastingopbrengsten, welke van jaar tot jaar
wisselen, evenals zooveel andere bronnen van
Inkomst der gemeenten.

Financieele gevelgen der wetswijzgn
voor rijk en gemeenten.
Ten goede van het fonds zullen in 1935/36
komen de opbrengst der gemeentefondsbelasting en die van 50 opcenten op de vermogensbelasting.

Geraamd wordt, dat deze heffingen in
1935/36 een zuivere opbrengst zullen opleveren van rond
62 millioen.

’

Uitkeeringen aan de gemeenten.

morie van Toelichting toegevoegd.
Bij raadpleging van dit overzicht blijkt, dat
de verdeeling volgens het nieuwe stelsel in
1935/36 belangrijke verschillen in voor- of in
nadeeligen zin voor de gemeenten oplevert.
Nadeelige verschillen konden niet uitblijven,
omdat uiteraard een verdeeling op een lager
middelen-niveau tot lagere uitkeeringen voor
verschillende gemeenten moest leiden. Doch
daarnaast veroorzaken ook de wijziging in den
inkomsten- en in den uitgaven-factor verschillen. Vooral de veranderde wijze van meting
leidt tot verschuiving onder de gemeenten

van de inkomsten-capaciteit der gemeenten
onderling.

Dit treedt in het bijzonder aan den dag voor
die gemeenten, welke tot de meest, en voor
die, welke tot de minst draagkrachtige zijn te
rekenen.
De overgang van het bestaande naar het
nieuwe stelsel wenschen de Minister in tien
jaren voltrokken te zien.
Het zal wel geen betoog behoeven dat de
slechts langzaam afloopende garantieregeling
aanzienlijk uitgaven zal vorderen. Een berekening heeft uitgewezen dat voor de
garantie, na aftrek van de baten, voortvloeiende uit de limietbepaling in 1935/36, vermoedelijk een bedrag van rond
24 millioen zal
noodig zijn.
Hieruit blijkt tevens, dat de totale uitkeeringen aan de gemeenten in 1935/36 in

’

vergelijking met 1934/35, slechts weinig zullen dalen.
Uit de belastingopbrengsten van het fonds
zullen de gemeenten, zooals reeds medegedeeld, naar raming
62 millioen ontvangen,
welk bedrag dan vermeerderd wordt met de
24 millioen, zijnde in totaal
evengenoem.de

’

86 millioen.

’
’

’

De uitkeeringen uit het Gemeentefonds zul-

len voor 1934/35 na toepassing der Kortings89 a 90 millioen beloopen,
wet ongeveer
zoodat de vermindering der uitkeeringen
3 a 4 millioen zal beloopen.
ongeveer
62 millioen aan belastingAangezien de
opbrengsten van het fonds volgens de nieuwe
formule ten volle onder de gemeenten worden
verdeeld zullen de kosten van de garantieregeling, verminderd met de baten van de limietregeling, ad 24 millioen leiden tot een nadeelig slot van het Gemeentefonds tot hetzelfde

’ ’
’

prcpamten

LOONSVERLAGING IN DE MIJNEN

||p

Nieuwe voorstellen in de contactcommissie.
Verlaging van huren en kolenprijzen.

VICHY-ETAT

vervaardigd uit het natuurlyk bronzout

V

ZOUT VICHY-ETAT
PASTILLES VICHY-ETAT
COMPRIHIES VICHY-ETAT

NOG GEEN BESLISSING.
(Van

Heerlen, 14 Juli

)

bedacht geweest op het zoeken naar een comvoor dit verlies.
Zij meenen deze gevonden te hebben in een
kleine verlaging van het belastingvrije minimum, die door den sedert 1929 aanzienlijk gedaalden levensstandaard wordt gewettigd.
De herclassificatie van de gemeenten, welke
zich in de laatste jaren over de geheele lijn
voltrekt in benedenwaartsche richting, heeft
weliswaar een zekere aanpassing teweeggebracht, doch voor de gemeenten voor welke de
derde klasse reeds oorspronkelijk was bestemd
is die aanpassing niet mogelijk. Aan den anderen kant is het laatste üd van artikel der wet
oorzaak, dat de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage feitelijk slechts de
keuze hebben tusschen een aanvangsminimum
van 900 (le klasse) en van 700 (2e klasse),
in beide gevallen voor gehuwden zonder kinderen. Voor zoover de omstandigheden dwingen
tot een gebruiken van de belastingcapaciteit
tot het uiterste is het eerstgenoemde bedrag
stellig te hoog. Het tweede achten de ministers stellig aan den lagen kant.
Een en ander heeft hen gebracht tot het
voorstel, het laatste lid van artikel 15 (bevattende het bijzondere tariefgedeelte voor de
drie grootste gemeenten, voor zoover die in
de eerste klasse zijn gerangschikt) te doen
vervallen en de belastingheffing voortaan te
doen aanvangen bij een belastbare som,
welke
50 lager ligt dan volgens het bestaande gewone tarief van artikel 15. De
hoogere opbrengst welke daarvoor voor het
fonds verkregen wordt, zijnde
1. per aangeslagene, zal uit het fonds aan de gemeenten
van aanslag worden uitgekeerd als onderdeel
van de uitkeering ingevolge artikel 3 (nieuw),
terwijl uiteraard ook de opbrengst der gemeentelijke opcentenheffing een gunstige invloed van deze tariefswijziging ondervindt.
De ministers hebben voorts van de indiening
van dit wetsontwerp gebruik gemaakt om
enkele wijzigingen van ondergeschikte beteekenis aan te brengen in de bepalingen betreffende de gemeentefondsbelasting.
pensatie

’
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onzen correspondent.)
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COMMUNISTISCH

RAADSLID
GEARRESTEERD.

In de Vrijdag te Heerlen gehouden vergadering van de Contactcommissie voor het Mijnbedrijf werd nader behandeld de door de mijndirecties voorgestelde loonsverlaging waarvan
de invoering aanvankelijk op 1 Juli bepaald
was, doch inmiddels een maand werd uitgesteld en waarover zoowel de directies als de
vertegenwoordigers van de vakbonden dezer
dagen een onderhoud hebben gehad met den
minister van Waterstaat. De directies deelden
mede, dat zij in de bespreking met den minister aanleiding hadden gevonden, hun voorstel
in dier voege te wijzigen, dat volstaan zou

worden met een loonsverlaging van 5 % voor
de helft ingaande op 1 Aug. en voor de andere
helft op 1 Oct. a.s. De vertegenwoordigers der
vakbonden verklaarden ook thans op het standpunt te staan dat geen verlaging van de loonen kon worden aanvaard. Zij bleken geen bezwaar te hebben, het gewijzigde voorstel aan
hun hoofdbesturen ter beoordeeling voor te
leggen. Hiertoe werd de vergadering verdaagd.
Bij de Zaterdag voortgezette besprekingen
deelde de afgevaardigde van den R. K. Mijnwerkersbond mede, dat een verlaging van
2J % in overweging zou kunnen worden genomen, indien daartegenover kon worden
toegezegd dat op alle mijnen voortaan ten
minste vijf dagen zou worden gewerkt en dat
er verlaging zal worden gebracht in de huishuren en in den prijs der huisbrandkolen.
Voorts zou de thans te treffen loonregeling
voor een tijkvak van ten minste zes maanden
moeten gelden. De vertegenwoordiger van den
Nederlandschen Mijnwerkersbond verklaarde
zich bereid een op dezen grondslag aangegaan compromis bij zijn organisatie te verdedigen indien daarbij tevens werd tegemoet
gekomen aan eenige door hem geuite wenschen, nl. dat bij de inkrimping van personeel,
noodig om te komen tot een werkweek van

DE WEEK VAN DEN HAAG.

—

Uitvaart van den Prins.
Onrust
in de stad. Vuurwerk op

—

Scheveningen.
's-G ravenhage, 14 Juli

de tweede maal is de residentie in
korten tjjd getu^e geweest van de uitvaart van een der leden van ons Ko-

VOOR

ninklijk Huis.

Het overlijden van Prins Hendrik heeft diep
zh'n stempel gedrukt op het stadsbeeld. Reeds
in de vroege ochtenduren, toen de kantoren en
winkels nog niet geopend waren, was het
Maandag en Dinsdag in het centrum een drukte van belang. Honderden wilden tot de eersten behooren van het défilé langs de baar.
En dat was oorzaak, dat de politie handen
vol werk had om het verkeer in goede banen
te leiden en te zorgen, dat dit zoo min mogelijk last van deze extra drukte had.
Tijdens het défilé langs de baar van de
Koningin-Moeder leverde dit probleem niet
zoovele moeilijkheden op. In het Voorhout is
voldoende ruimte, maar van het Noordeinde
kan dat niet worden gezegd. Het gevolg daarvan is geweest, dat in de eerste helft van de
veel bewogen week, welke achter ons ligt,
feitelijk bij voortduring een paar straten afgesloten zijn geweest. Op den dag van de uitvaart zelve was de afsluiting natuurlijk nog
uitgebreider.
Er was wederom een denkbeeldige lijn getrokken om de wegen, welke de Koninkl. stoet
zou volgen en daarbinnen was alle verkeer
„taboe". Dat was in Maart jl. afdoende gebleken. Toch is men dezen keer soepeler geweest en daaronder heeft de algemeene orde
in de stad niet geleden. Integendeel. En ditmaal zag de politie zich nog voor meer moeilijkheden geplaatst. Immers het aantal toeschouwers was Woensdag veel en veel grooter
dan bij de uitvaart van de Koningin-Moeder.
Bovendien viel het uur van vertrek van den
stoet aanzienlijk vroeger. Deze laatste omstandigheid verzwaarde de taak der politie
naar den anderen kant. Want vele vreemdelingen, die ter gelegenheid van de begrafenis
van Prins Hendrik naar de residentie waren
gekomen, hebben daaraan een bezoek aan
Scheveningen verbonden.
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Ischias
Jicht
Duizenden danken "hun herstel
aan debekende zwavel-modderbronnen van Bad-Pistyan. De
onovertroffen behandeling met
de vulkanische Pistyan-modder
geeft blijvende resultaten en
/"^ta£
.'
,s is onder ieders bereik. Vraagt
bij: Dinton.
Vr*^^^_k .«"prospectus
iwiN_fey* Amsterdam, Prinsengracht 415

,

r*J
>

PIHYAN,c^

ontkende toen niet, dat hij daar op dergelijk
laagte had gevlogen.
De ambtenaar van het O. M. achtte het tw
laste gelegde wettig en overtuigend bewezW
en requireerde 25 boete subs. 10 d. hechte»»»'

’

Dienovereenkomstig wees de

vonnis.

kantonrechte*

OOST

ONZE

HALVE CENTEN VINDEN
AFTREK.
BATAVIA, 14 Juli. (Aneta.) In een
schouwing over het Indische muntwezen cc&
stateert de hoofdambtenaar van het Depart 0*
ment van Financiën, de heer H. G. J. Mor*"
huis, een sterke inkrimping in den omlo°P
van kwartjes, dubbeltjes en stuivertjes, ter*
wijl ook de circulatie van koperen munt**
sedert 1929 belangrijk is ingekrompen. Si"'
tegenover kwam in de laatste twee jaren e 6
toenemende behoefte aan halve centen te h**

staan, waarvan sinds medio 1932 meer da»
twee ton uit Nederland is aangevoerd en
Ned.-Indië gedistribueerd. Tot dusverre
geen terugvloeiing van halve centen "
's Lands kassen geconstateerd.

«J

we^

SUIKERDIEVEN OP

TEMOELOES.

SOLO, 14 Juli. (Aneta.) Nadat de rie*"
diefstallen, welke op de gronden van de suiker"
fabriek Bangak plaats hadden, bedwongen zÖ*

LUCHTVAART

het volgende medegedeeld:
a. De directies vertrouwen, dat het mogelijk
zal blijken in het vervolg ten minste vijf
dagen per week te werken; op de mijnen
waar tot dusver veelal slechts vier dagen
per week gewerkt wordt, zal eenige tijd, naar
KONINGIN ONTVANGT
schatting ten hoogste twee è drie maanden
noodig zijn om zich op een werkweek van
RAAD VAN STATE.
vijf dagen in te stellen. Gedurende deze overgangsperiode zal, indien in een week slechts
De Koningin heeft gistermiddag in het Huis vier dagen gewerkt wordt, de loonsverlaging
Ten Bosch ontvangen den vice-president van in de betreffende week niet worden toeden Raad van State en de leden van den Raad gepast.
voor zoover niet uitstedig, de heeren mr. De
b. Indien met de vakbonden overeenstemVries, Hasselman, jhr. mr. Van Bronkhorst ming kan worden verkregen, over een nieuwe
Sandberg, Rambonnet, mr. Romme, Idenburg, loonovereenkomst, zouden de directies der
mr. dr. Kooien, mr. Schokking, benevens den staatsmijnen, de Oranje Nassaumijnen en de
secretaris jhr. mr. De Beaufort.
mijnen Laura en Julia bereid zijn de loonsDe vice-president en de heeren Idenburg, vermindering te beperken tot 3 %■ HeHt geKooien en Schokking waren in het ambtsge- middelde houwersloon zal dan van
5.15
waad van oud-minister, de heer Rambonnet in worden teruggebrachct tot
5.—, terwijl op
de uniform van vice-admiraal, de overige leden alle overige loonen een korting van 3 % zal
droegen het gewaad van lid van den Raad van worden toegepast. Genoemde directies zouden
met deze verlaging genoegen nemen, in de
verwachting, dat door maatregelen van anderen aard in den toestand der mijnindustrie de
CONSULAIRE DIENST.
verdere noodige vrebetering zal worden geDe heer W. J. M. J. d'Aquin is tijdelijk bebracht.
grondslag aangegane
C. Een op dezen
last met de waarneming van het consulaatgeneraal te Oslo.
loonovereenkomst zou gelden voor onbepaal-

—
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RHEUMATIEK

**

voorzoover het niet waarts ging. En toen was de „aardigheid" er
stations terugkeerde
zagen we deze week voor de jongelui af. Toen er Donderdagavond
in Den Haag woonde
geen publiek was
duizenden van de binnenstad naar de badin verband met het vuurtoen waren er ook
plaats gaan: per tram of per auto. De drukte werk op Scheveningen
was dus veel meer over de stad verdeeld. Dat geen relletjes. Waarmede we maar zeggen wilgeen len, dat het publiek dikwijls mede schuld
alles een ordelijk verloop heeft gehad
is zeker toe te draagt aan ongeregeldheden. Dat deze er juist
wanklank werd vernomen
schrijven aan de politie, die heel zware dagen waren in den tijd, dat de politie haar handen
reeds achter den rug had. Het plechtige kareeds vol had aan de werkzaamheden in verrakter van het défilé en de begrafenisstoet band met den dood van Prins Hendrik, was
is geen oogenblik verstoord geweest. De podes te onaangenamer. De hulp van infantelitie komt daarvoor ongetwijfeld een woord rie op den dag der uitvaart
ter bewaking
van lof toe.
vitale
beteekenis
gebouwen
openbare
van
van
was dus zeker welkom. Daarnaast heeft
dit machtsvertoon
dubbelposten met de
wonderbaarOok in ander opzicht nog heeft de politie bajonet op het geweer
lijken invloed geoefend. Nadien bleven
een drukke periode beleefd. Hier in de residentie hebben we namelijk evenals elders in relletjes uit.
den lande relletjes gehad. Gelukkig hebben de
ongeregeldheden hier bij lange na niet dien
omvang aangenomen als bijv. in Amsterdam
Nu hebben we ook ons eerste vuurwerk in
en Rotterdam, maar in karakter verschilden dit seizoen gehad. Maar nog is het „seizoen"
ze feitelijk niet. Hetgeen aan het einde der
op onze badplaats niet volledig. S>e circus
vorige en de eerste dagen van deze week op
nog tot op heden. Als die de volmankeert
de Veenkadc en den Noordwal en omgeving gende week zijn poorten opent, kunnen we
is gebeurd, was niet anders dan ergerlijke pas spreken van het „hoogseizoen".
straatseher ',crij. Maar hoe gemakkelijk hadDe periode daarvoor is intusschen niet erg
den daaruit ernstige ongeregeldheden kunnen
gunstig geweest, helaas. Alleen de laatste
voortkomen.
we prachtig weer gehad en
Eén avond geleek het erop, dat dit laatste dagen hebben
ook
was
het
meestal aardig druk aan
toen
inderdaad zou gebeuren, maar de politie
op
het
en
strand
den
boulevard. Maar die
maakte korte metten met de politieke propaeen
brengen
overgroot deel de
voor
drukte
kwamen
volkrijke
buurt
gandisten, die in deze
Hagenaars. Het aantal vreemdelingen kon
relletjes
gehier
hebben
stoken. Wat we
aan
aanzienlijker wezen. Den moed heeft
had was in feite niet anders dan het plagen heel wat
intusschen
nog niet laten varen en men
men
van de politie. Deze toonde echter een schier
doet
alles
om
verblijf op Scheveningen te
een
onuitputtelijk geduld en zou vermoedelijk niet
bevorderen.
druivenkuurgelegenheid is
De
geweest,
genoopt
zijn
ware het
tot optreden
daarvan een recent bewijs. Velen maken er
niet, dat nieuwsgierigen, die uit de verte toepaar
keken of er iets zou gebeuren, de opgeschoten gebruik van en drinken er geregeld eenheelevruchtennat,
het
zuivere
dat
glazen
van
jongens door hun aanwezigheid alleen al
ophitsten tot ontoelaatbare daden. Kwam het maal niet „naar" is, als vele bronwateren,
vooral met spuitwater
bijzonder
daartoe, dan greep de politie krachtig in. Dan maar
goed smaakt.
er
niet
met
haar
te
Dan
spotten.
viel
meer
En het solarium mag zich ook in een druk
was zjj in weinige oogenblikken volkomen
meester van het terrein. Systematisch veegde bezoek verheugen. Wie erg op zn gemak gezij dan met behulp van een groot aantal mansteld is, en een zon-aanbidder tevens, beeft
bleek
daarbij
in het solarium een dorado gevonden en wie
schappen de straten schoon en
steeds, dat zij met kwajongens te doen had. behalve voor zon, ook wat voor sport voelt,
Immers zij werd geen enkele maal aangevalvindt daar o.a. in het midgef-golf een animeelen
gelukkig
maar de menigte stoof naar rend spel, dat dan ook vele beoefenaars telt.
alle richtingen uit elkaar. Liet de politie zich Wie van verre komt, van bosch en hei, uit
een oogenblik niet zien, dan groepte men weer slapende steden en stille dorpen, moet Schevesamen.
ningen wel een ideaal verblijfsoord toeschijnen.
Dat spelletje werd voortdurend herhaald, Op de badplaats doet men zeker alle moeite
om dat van Scheveningen te maken.
totdat het publiek tegen middernacht huis-

’

den tijd met een wederzijdschen opzeggingstermijn van een maand, met dien verstande
dat die opzegging niet eerder zal kunnen
ingaan dan op 1 Nov a.s.
D. De hiervoren genoemde bereidverklaring
geldt niet voor de Domaniale mijn en de mijn
Willem Sophia.
De directies dezer mijnen
meenen te moeten vasthouden aan de ook
door den minister redelijk geachte verlaging
van twee maal 2J % resp. op 1 Aug. en
1 Oct. a.s.
Omtrent de overige wenschen van de vakbonden werd door de directies het volgende
medegedeeld:
De huren van de daarvoor in aanmerking
komende mijnwoningen zullen eenigszins verlaagd worden;
2. de prijs der aan de mijnwerkers verstrekte kolen zal van
0.54 worden gebracht op
0.50 per hl;
3. overwogen zal worden, het kostgeld in
de gezellenhuizen eenigszins te verlagen;
4. Bij ontslag van personeel kan geen onderscheid worden gemaakt tusschen georganiseerden en ongeorganiseerden. Overigens zullen,
evenals voorheen, vreemdelingen eerder voor
ontslag in aanmerking komen dan Nederlanders;
5. Waar noodig, zullen maatregelen genomen
worden om het op verzuimdagen te verrichten
werk op billijke wijze te verdeelen;
6. De directies zien, vooral nu de loonsverlaging tot een gering percentage beperkt blijft,
geen voldoende reden om bepaalde categorieën
ervan uit te zonderen.
Aan deze mededeeling werd toegevoegd dat
ook de Domaniale mijn en de Willem Sophia
bereid zijn tot de genoemde tegemoetkomingen
indien de bonden voor deze mijnen aceoord
zouden kunnen gaan met een loonsvermindering van twee maal 21 %.
De aanwezige vertegenwoordigers der particuliere mijnindustrie drongen er bij de vakbonden op aan voor de beide genoemde mijnen
met deze verlaging aceoord te gaan, aangezien
de toestand dezer mijnen zoodanig is, dat onmogelijk met een geringere verlaging kan worden volstaan.
Nadat de vertegenwoordigers der vakvereenigingen nader onderling overleg hadden
gepleegd, gaven zij te kennen dat zij omtrent
de verdeeling der verzuimdagen gaarne een
meer positieve toezegging hadden ontvangen.
Voorts bleven zij erop aandringen de loonovereenkomst voor een tijd van ten minste zes
maanden aan te gaan.
De directies antwoordden ten aanzien van de
verzuimdagen zoo ver te zijn gegaan als mogelijk is. Ten aanzien van den duur der overeenkomst konden zij, gezien de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van den toestand, zich
niet langer binden dan gedurende drie maanden. Zij voegden hieraan toe, dat zij in geen
enkel opzicht verder gaande toezeggingen

.____^

is deze roofepidemie naar de fabriek Temcf"
ten minste vijf dagen, geen georganiseerde
loes overgeslagen. In eenige dagen tijds ZB
20.000 stokken gestolen. Verder hadden oo*
werklieden zouden worden ontslagen en dat
naast de vermindering der huishuren ook de
diefstallen plaats op de fabriek Tjalomado»
kostprijs in de gezellenhuizen zal worden verwaar 1500 stokken werden gestolen en &*
2000 zijn vernield.
laagd. De vertegenwoordiger van de Centrale
van Werknemers in het Mijnbedrijf was eveneens bereid aanneming van het genoemde
compromis bij zijn leden te bepleiten. Hij gaf
DE NIEUWE INDISCHE BEWEGING.
daarbij den wensch te kennen dat op de mijnen
waar regelmatig gewerkt wordt, het voorhanBATAVIA, 14 Juli. De F.0.1.N.1. (FaseW'
den werk op billijke wijze over alle arbeiders
tenorganisatie in Ned.-Indië) is hedennacht 1*
zal worden verdeeld. De afgevaardigde van
uur opgeheven, daar deze organisatie is °V%?'
den Prot. Chr. Mijnwerkersbond sloot zich bij
gaan
in de „Nieuwe Indische Beweging", °K
doen.
het standpunt der overige bonden aan. Hij konden vertegenwoordigers
welke de F.0.1.N.1. zich stelde
de
idealen
der mijnwerkersDe
verzocht bij de noodzakelijke vermindering
uitdragen.
(Aneta.)
besprekingen
resultaat
der
van personeel buitenlanders het eerst voor bonden zullen het
voorleggen en daarorganen
aan
hun
bevoegde
ontslag in aanmerking te doen komen. Voorts
bericht zenden.
drong hij erop aan de laagst betaalde arbeiders over aan de Contactcommissie
deelden zij mede, zich in
Reeds
aanstonds
van de loonsverlaging uit te zonderen.
geval erbij te kunnen neerleggen, dat op
Hierna werd de vergadering eenigen tijd geen
enkele
mijnen een afzonderlijke loonregeling
geschorst.
zou gelden.
Na heropening werd door den voorzitter
FRANSCH SPORTVLIEGTUIG MAAKT

De heer G. Mulder, communistisch raadslid
te Sappemeer, tegen wien deze week procesverbaal was opgemaakt wegens het organiseeren van een demonstratie na afloop van een
protestvergadering, zonder daartoe verlof te
hebben, is thans te Groningen, waar hij werkzaam is, in arrest gesteld.

’
’
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bedrag.
Bij overigens gelijkblijvende omstandigheden
eullen de kosten der garantieregeling voor het
tijdvak van 10 jaar dat zij zal gelden, in totaal
rond
120 millioen beloopen. Na tien jaar zou
dus het nadeelig slot van het fonds tot onge120 millioen zijn opgeloopen. De Minisveer
ters stellen voor eenerzijds dit tekort uit den
kapitaalsdienst der Rijksbegrooting te financieren door de verstrekking van rentelooze
voorschotten aan het fonds en anderzijds dit
tekort ten laste van den gewonen dienst der
Rijksbegrooting in ongeveer 12 jaar te amortiseeren. Daartoe zal dan jaarlijks een bedrag
van
10 millioen op den gewonen dienst der
Rijksbegrooting worden gebracht.
Zooals reeds is geconstateerd, wenschen de
ministers de tijdelijk over 1933/34 en 1934/35
ten bate van het gemeentefonds geheven opcenten op de gemeentefondsbelasting en de
vermogensbelasting niet te bestendigen. Deze
opcenten op de gemeentefondsbelasting werden echter niet uitsluitend ten bate van het
gemeentefonds geheven; ook de gemeenten,
voor zoover zij in de tweede of de derde klasse
gerangschikt waren, deelden in de opbrengst
ervan. Deze gemeentelijke belastingbron vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer 32 % van
het gemeentelijke aandeel in de hoofdsom der
gemeentefondsbelasting (artikel 19 der wet).
De financieele moeilijkheden, welke de gemeenten doormaken, manen aan tot behoedzaamheid bij het afsluiten van gemeentelijke
belastingbronnen. De ministers zijn derhalve

Terwijl in Maart het publiek na het voorAan de hand van de hiervoor besproken
bijtrekken
van den stoet onmiddellijk naar do
inkorn^w». m uit**iwi|aot<* Hstooen

j-euwea

lip

de ministers doen berekenen, hoeveel elke gemeente in 1935/36 vermoedelijk uit het gemeentefonds zal ontvangen. Een overzicht
dezer berekeningen is als bijlage aan de Me-

Wijziging in de grondslagen
der formule.

In de uitgavenfactor wenschen de ministers
t« doen vervallen de uitgaven ten behoeve van
de voorzieningen ter zake van werkloosheid.
Zij hebben daarvoor twee redenen. In de
eerste plaats zijn zij van oordeel, dat in de
Mitgavenfactor alleen die uitgaven moeten
worden opgenomen, welke van eenigszins constanten aard zh'n. De werkloosheidslasten,
welke thans op de gemeenten drukken, hebben,
ln tegenstelling met vroegere jaren een dermate abnormaal karakter, dat het onjuist is
te achten een uitkeering uit het gemeentefonds,
als regel goeddeels dienende tot dekking van
normale behoeften der gemeenten, door de
boogte dezer uitgaven te laten beïnvloeden. In
de tweede plaats achten ztj deze wijziging
noodzakelijk, omdat op het stuk der werkloosheidslasten sedert 1933 een wijze van subsidieering door het Rijk is ingevoerd, welke de
hoogte van het subsidie afhankelijk stelt van
den omvang der desbetreffende uitgaven en de
draagkracht der gemeenten. Het zou dus onJuist zijn de uitgaven, welke, na aftrek der
verschillende Rijksbijdragen, op dit gebied nog
ten laste der gemeenten blijven, als factor in
de verdeelingsformule te laten medetellen.

— ALGEMEEN
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HEVIGE AUTOBOTSING TE
SOESTERBERG

Vier zwaar gewonden.
(Van onzen correspondent.)'
Soest, 14 Juli.

Hedenmiddag had zich in verband met den
Nationalen Luchtvaartdag te Soesterberg op
den straatweg aldaar een groote file auto's
opgesteld. Een dezer auto's, afkomstig uit
Haarlem, reed op een gegeven oogenblik uit
de file, juist toen van de andere zijde een auto
in volle vaart naderde. Het gevolg was, dat een
hevige botsing volgde. In de auto uit Haarlem
waren twee heeren en twee dames gezeten, die
alle vier zeer zwaar gewond werden.
In bewusteloozen toestand werden de beide
dames, die er het ergst aan toe waren per
ziekenwagen naar Haarlem vervoer»!. De beide
heeren werden overgebracht naar een sanatorium Zonnegloren. Later in den avond werden
ook zij naar Haarlem vervoerd. In de andere
auto, uit Kortenhoef, waren vier heeren gezeten. Deze bleken er betrekkelijk goed afgekomen te zijn. Drie hunner konden per
personenauto naar hun woonplaats worden
vervoerd. De vierde, die o.a. een gebroken voet
bleek te hebben, is eveneens naar Zonnegloren
overgebracht. Na verbonder te zijn kon hij per
auto naar zijn woonplaats worden vervoerd.
De beide auto's waren totaal vernield. De
schuld van dit ongeval moet geweten worden
aan den bestuurder van de auto, die de file
verliet, zonder behoorlijk uit te kijken of de
weg vrjj was.
TEGEN TOEVLOED BUITENLANDSCHE
MUSICI.

'"

Het hoofdbestuur van de Nat. Werknemersvereeniging heeft aan den minister van sociale
zaken een adres gezonden, waarin erop wordt
aangedrongen ten spoedigste maatregelen te
nemen, opdat voor de Nederlandsche musici in
het eigen land weder een broodwinning zal
worden verkregen en aan den onbelemmerden
toevloed van buitenlandsche musici een einde
worde gemaakt.

’s-GRAVENHAGE

RECLAMEVLIEGER BEBOET.
Met éénmotorig toestel te laag
boven de stad gevlogen.
Volgens de wet mag een éénmotorig vliegtuig boven de bebouwde kom niet op geringere
hoogte dan 400 m vliegen.
Twee- of méérmotorige vliegtuigen mogen
het bebouwde deel van het aardoppervlak tot
op 100 m naderen, daar in geval ven eenig
defect aan één der motoren de bestuurder met
den anderen motor nog wel een behoorlijke
landingsplaats kan bereiken.
De Haagsche reclamevlieger J. Th. R. had
in den ochtend van 10 April, te omstreeks
half elf, op ongeveer 150 m boven het hartje
van de Residentie gevlogen met een éénmotorig toestel.
Dat hadden een paar deskundige Hagenaars geconstateerd en op hun aanraden was
proces-verbaal opgemaakt.
De zaak kwam voor den kantonrechter, doch
werd op formeele gronden uitgesteld.

Gisterochtend werd de uitgestelde zaak afgedaan. De luchtzondaar was niet verschenen.
Als getuige verklaarde de heer P. D. de
Vries, adjunct-commies bij den Luchtvaartdienst in Den Haag, dat hij gedurende een
korte wijle het éénmotorige vliegtuig boven de
gebouwen aan de Heerengracht op ongeveer
150 m hoogte had waargenomen. Na de landing werd de vlieger geverbaliseerd en hü

NOODLANDING.

— **

Gistermiddag tegen halfeen heeft
Fransch sportvliegtuig, de „Alac", nabij &^Zu
lemmerliede, aan den Rijksweg Haarlem -&Z.
sterdam, een noodlanding moeten maken. ï*
vliegtuig is daarbjj over den kop geslagen. ï* .>
toestel werd niet zwaar beschadigd. Uit
sporen viel af te leiden, dat het over 50 m
het weiland is gereden, waarna het is oTa%Ag
slagen. Direct na het ongeval hebben de
inzittenden, twee Franschen, het toestel in &
t
steek gelaten.
Toen de politie uit Haarlem op het
kwam, waren zij reeds vertrokken. In
vliegtuig vond men papieren, waaruit bleek «*

ovJ~J

I°el^.

weü^öJ .

°*

iemand, genaamd J. A. Legendre, afkoiös
uit Bois Robert, departement Seine Inferieüw
vermoedelijk een der inzittenden van het
tuig was. Men was waarschijnlijk op weg n*~l
Soesterberg, doch is door het slechte weer
koers kwijt geraakt. Het vliegtuig is onö«"

vliefj

"**J

politiebewaking gesteld.
Onze correspondent te Haarlem meldt 'a~*
over de noodlanding van het Fransche sp0"

vliegtuig:
*
Het vliegtuig cirkelde geruimen tijd rO*L
bij den Rijksstraatweg. Daardoor raakte
benzine op. De piloot besloot toen een _un*J|
landingsterrein te zoeken. Hij daalde op £°*L
geluk, het vliegtuig taxi'de nog vijftig me.!jjj
op het grasveld door, sloeg toen om en
met den neus in den grond terecht. De schr

K**^

brak af en een gedeelte van de cabine .^^Lg
ingedrukt. De twee inzittenden, een 21-JB***,
piloot en de 33-jarige eigenaar van de
chine uit Dieppe, sprongen uit de cabine
liepen wonder boven wonder slechts
schaafwondjes op. Een spoorwegwerker e
de beide mannen aan de overzijde vflJ1 fta f
spoorbaan gebracht, waarna zij per auto n»
Schiphol konden gaan. Later op den j*
heeft een inspecteur van politie uit "^aar&
TOgt
de beide Franschen daar opgezocht en
een ohef-monteur van Schiphol is men
menlijk naar de plaats van het ongeval
gaan. Gisteravond is het vliegtuig ged€lBgaj
teerd, op een vrachtauto geladen en n

"*
eeafrt

Se^
S^

Schiphol gebracht. De Franschen waren
plan een vriend in Amsterdam te bezoe*
INGEZONDEN

STUKKEN.

° vett
wordt de kopt) niet teruggeg"
geplaatst
p anoniem of zonder duidelijkge3CC„ o r_

(Van ingezonden stukken,

geplaatst

s&\

handteekening toegezonden stukken hoo<J»
geen acht geslagen. De Redactie ".„nke*
zich het recht voor, ingezonden sl" eeö
te verkorten, of te veranderen
g »iiKt
wijze, die naar haar meening ze gesC
maakt voor opneming, zonder dat »
doeling gewijzigd wordt.)

VOLK.

DE ARMENIERS, EEN STERVEND

M. d. R.
arisch*
Weer bevindt zich de reet van het Armee» flfft
volk, dat nu jaren van lijden achter zie
te"
in een crisistijd. Het overgroote deel der v' cD
oiut*
ringen in het kamp te Aleppo is werkloos,
vangt geen ondersteuning en de gevol:*' loge'l
van dien aard, dat zij eik weerstandsver
-er*
verliezen en bij honderden aan allerlei D-v
ziekten ten offer vallen.
aocf
En nu in Juli, Augustus en Septemberp
gebrek aan voldoende middelen, ook de
j,e jj.
niek wordt gesloten, is er niemand, die vo toriii'n>
zorgt.
Wel heeft de regeering een san^,ervC 1,
voor t. b. c.-patiënten, doen het is steeds 9 opg«'
zoodat het de grootste moeite kost. ieman<i .erlnomen te krijgen., Wat te beginnen met c.,P w ; er
ten in het laatste stadium van t. b.
barakken worden afgebroken, geen B*.8*.- «EP
boven het hoofd hebben en op een hoek
&$
straat in het kamp liggen, prijsgegeven
inbrandende zonnestralen? Zoo zijn de
den nu.
v 1.0?
Mogen wij het wagen in dezen trja, .^jukK'"
mg
veel op een ieder rust ook voor deze
vo iJc,
gen de openbare aandacht te vragen .& a teB"
dat telkens weer in den steek werd ffj efdie
alles verloren,
tet"
Christenen,
uitgeplunderd zyn en vandaag den heng
offer vallen?
jezen'
Wü doen een beroep op a; 1e n, die di ltun neP
op
de zieken, die zich door doktoren
mid"
laten behandelen, op hen die versterkers
«i
delen kunnen nemen, op de gezonden,
öf straks hun jaarlijksche uitstapjes rna»»
&eo
Zend een gave op giro 18767 vo
medisohen arbeid.
„—-rW
CATO DB WITTK treebt.
,„,ian<>
W. Barentszstraat Morgen»
der
secretaresse
187ST,
Zending, Giro

*

6!J

f*

.

l
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uit^f">er
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Maandag 16 Juli.

vaartcomité dank aan den commandant L. V.
A. en allen die tot het welslagen van dezen
dag ten bate van het Pelikaanfonds hebben

VLIEGERS TOONEN HUN KUNST

AMSTERDAM.
SCHOUWBURGEN.

bijgedragen.

—

Militair machts-,
De Luchtvaartdag te Soesterberg.
behendigheidsvertoon.
krachts- en
Belangwekkende show.

VOORTREFFELIJKE PRESTATIES

derde een bom-eskader, onder leiding van den
eersten luitenant Koenen. De Luchtdoelartillerie opende het vuur,
hier voorgesteld

—

BIOSCOPEN.
Alhambra: Speculanten, 2.30, 7.15 en 9.30 uur.
Corso: Als je jong bent, 1.30. 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
Luxor: My Lady, 1.30, 330, 7.30 en 9.30 uur.
De Munt: Mem Madelist eine Verkauferin, 1.30,
3.30, 7.30 en 930 uur.
Noggerath: Peenhaar 230, 7.30 en 9.30 uur.
Passage: Paniek in den dierentuin in Boedapest,
1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 uur.
Rembrandt: De secretaresse van meneer, 2.30,
7.— en 9.30 uur.
Rialto: Charlie als avonturier, 2.30, 7.30 en 9.30 u.
Royal: Hou je roer recht, 1.30, 3—, 7.30 en 9.30 u.
Roxy: Zoutwatermelodie, 2.—, 7.15 en 9.30 uur.
Tusohinski: De wereld verandert, 2—, 7.15 en
9.30 uur.
De Uitkijk: De wereld van het kind, 2.30, 7.30 en
9.30 uur.

GEMENGD NIEUWS

—

op de indringers, die
door rookpatronen
LANDBOUWER VERONGELUKT.
tevens werden te lijf gegaan door een eskader
van negen toestellen van de JachtvliegtuigSoesterberg, 14 Juli.
afdeeling.
Op de pennen van een hooischudder
De ruiten van het hoofdgebouw der
1" 2iin onderwerpen, waarover men urenterechtgekomen.
wij ons juist op dat oogenblik
L.V.A.,
w*S kan redetwisten, zonder het ooit eens te bevonden,waar
1' rinkelden van het gedreun der
en hiertoe behoort zonder twijfel ook kanonschoten.
Vrijdagavond is de 38-jarige landbouwer J.
de rclet»
Witte rookpluimen stegen op.
vraag, 0f het voor
een vredelievend mensch In snelle vaart cirkelen de vliegers om elkaar Walsma te Ooster-Nijkerk bij Dokkum om
e
H <;lijk. iS| behagen te scheppen in militair heen en jagen laag over het terrein. Bommen het leven gekomen, doordat het door hem
kracl:lts- en behendigheidsvertoon. flitsen neer. Een angstaanjagend schouwspel, bestuurde paard, gespannen voor een hooiten slotte alti-»cl een quaestie van
Sev blijft
men er zich een oogenblik indenkt, dat de schudder, plotseling op hol sloeg. Bestuurder
jjoel. _it mag echter wel worden aangeno- als
en hooischudder kwamen in een langs den
situatie bittere ernst zou zijn.
dat er onder de, naar onze voorloopige
weg
liggende sloot terecht. De man, die in de
de
Vreedzamer is
Piek Up-oefening, die nu
30.000 a 40.000 toeschouwers, die volgt. Van een
geraakte werd vreeselijk verminkt op
pennen
tusschen twee palen gespande luchtvaartdemonstratie op Soes- nen lijn, pikt een vlieger een bericht op dat het droge gebracht. De dood trad vrijwel
te
g hebDen gadegeslagen, talloos velen zijn
direct in.
Iftto
hy dan weer in de richting van een bepaalfreest,
die er tot in hun ruggemerg van overlen bevelhebber heeft af te schieten.
zijn, dat een nieuwe oorlog de grootste
De vlieger-instructeurs jhr. Sandberg en
OP zou zijn, die het menschdom zou kunnen sergeant-majoor
Lambermond, vergastten het
mag
en dat geen middel onbeproefd
IN AUTO TE WATER
daarna op een meesterlijk lucht-acroBcj,r<?en gelaten, om de wereld voor dit publiek
Kunstige
looplngs, rolls, vols
kelijkste aller gevaren te behoeden, batisch duet.
Inzittende verdronken.
n die ook niet behooren tot het gilde der planés, I mmelmanns, vrilles. naar boven en
>ca atiejagers, doch die niettemin met op- beneden alles manoeuvres, die hooge eischen
volgen
en bestuurder stellen
Gistermiddag is onder de gemeente Stompbelangstelling de verrichtingen der aan motor
is een stoutmoedig lucht- wijk ir. C. Kooi die met zijn auto vanuit Delft,
op.
Het
slot
elkaar
uit
aanschouwd;
zulks
piloten hebben
overweging, dat, als men dan gevecht, waarbij de beide toestellen op elkaar waar hij werkzaam was, huiswaarts keerde,
toe en om elkaar heen zweven als levende door tot nu toe nog onopgehelderde oorzaak
g *» een leger heeft, een goed getraind en
rakelings langs en over elkaar, elkanplotseling in de Vliet gereden en verdronken.
Sj,° ütUlecrd leger wel altijd te verkiezen zal wezens,
der
en
weer
roofbelagend
ontsnappend
als
Eenige vissehers, die het ongeval zagen geinge>; boven een, dat slecht geschoold en
vogels, een sensationeel schouwspel als in een beuren snelden onmiddellijk te hulp. Zij scheuroorlogsfilm, al wordt er niet bij gevuurd.
den den kap van den wagen stuk en slaagden
gaat men naar een dergelijk
nummers
deze
Evenals
alle
wordt
ook
er
in den bestuurder uit den wagen te halen.
lta»r tafereel niet kijken op dezelfde manier prestatie
applaus en claxongetoeter Hy werd naar het gementehuis te Stompwtjk
met
luid
ty naar een harddraverij of naar een voetbalNa een intermezzo van kinderballonvervoerd, waar een geneesheer slechts den dood
s'riJd; zelfs een parade is nog een betrek- beloond.
netjes
eere-rondje
en
een
van
kon
constateeren. Het lijk is daarop naar zijn
majestueuze
de
vUk vreedzaam schouwspel, doch deze
les
extrêmes
touchent
P.H.—A.J.A.
se
te Voorschoten vervoerd.
woning
in de lucht hebben, méér nog dan volgt als nr. 5 een nummer formatievliegen
e »and of ter zee, iets onmiskenbaars sugongeval geschied is kan nog niet
Hoe
dit
van negen Ja-va's (model Fokker C. 5 met met zekerheid
lefs,
gedachte
oproept
weer
de
gezegd worden, hierover tast
dat
telkens
<W
450 p.k. Hispano-motoren), die onder leiding men nog
de
catastrofen,
die
en
land
bedreistad
in het duister. Op het
gg?
van kapitein Van Weerden Poelman allerlei moment datvolkomen
het ongeluk geschiedde was er in
W', als deze imitatie ooit bittere ernst zou figuren in correcte slagorde uitvoeren.
weg. Naar de
A enDe omroeper, kapitein Ralland, die het het geheel geen verkeer op den
op
als
wordt
gisteren
ongeluk
Valt
een
demonstratie
dit
merkwaardig
oorzaak
van
W 1
van minuut tot minuut trouw op de
Nationalen Luchtvaartdag te Soesterberg publiek
houdt, vraagt dan een oogenblik de door de politie een nauwkeurig onderzoek
hoogte
j»j,Vt gegeven, dus niet te beschouwen als een
voor de perikelen van den beganen ingesteld.
Bjw^e> een vermakelijkheid in den gewonen aandacht
grond,
om de ouders op te roepen van een klein
0,,' belangwekkend is een dergelijke show jochie, dat in het gedrang zijn familie kwijt is
e i_. Al was het alleen maar, omdat geraakt, en hierna volgt men de evoluties van
KOEIEN AAN NICOTINE BEZWEKEN.
V„ ia de bioscopen zoo herhaaldelijk worden
den eersten luit.-vlieger Jansens, die in de
ast: op films ebaseerd op de verrichtin324, met Ja-va-zender-ontvanger toegerust,
ju* van Engelsche, Italiaansche, Duitsche of
Dezer dagen wilde een veehouder te Schelde hem van den beganen grond per radio ge- linkhout
er
zijn
zijn koeien bevrijden van de vliegenluchtmachten,
op
dat
het
ikaansche
tij.
geven bevelen opvolgt en tegelijkertijd monde1 genomen interessant mag heeten, de
plaag en meende daarvoor een nicotine oplosling commentarieert. Allerlei stunts voert hij
boomgaarden wordt toeVjj taties van onze Nederlandsche militaire uit en eindelijk zoekt en verkrijgt hij volgens sing, zooals wel in de
voor de insectenbestrijding te kunnen
gepast
?B«rs daar eens mee te vergelijken,
opdracht verbinding met het toestel 322 van
programma van hedenmiddag heeft den luit. Sissingh.
gebruiken. Een 4-tal koeien werd door hem
(^su
ku
met een verdunde qplossing ingesmeerd, doch
hdigen zeer zeker gelegenheid geboden
ij6
Nadat drie driemotorige toestellen ieder terwijl hij nog met de laatste koe bezig was,
k Selijke studies te maken, terwijl de leekenparachutes belast met poppen, hebben gaf het eerste dier reeds den geest. In zeer
twee
hadden,
en s°houwers in elk geval gelegenheid
neerdalen, worden wij per omroeper gelaten
korten tijd zijn alle vier dieren gestorven.
en
voortreffelijke,
sportieve
t6rl keur van
rustgesteld,
omtrent het lot van het verdwaalde
prestaties volop te bewonderen.
dat weer onder de veilige hoede zijner
Vjii6 opkomst van het publiek is dan ook be- knaapje,
ouders is teruggekeerd. Met des te
ontroerde
geweest, al heeft het twijfelachtige
kunnen wij dan de verrichtinmeer
aandacht
TRAP VAN EEN PAARD.
Soesterberg
naar
gang
velen van een
gadeslaan
gen
der
drie moderne jachtvliegers
zonneschijn
bij
erl»ouden,
stralenden
die
van D. 17 model, die in vleugel aan vleugeler van de partij
De heer A. v. d. Bogaert, lid van den gezouden zijn geweest.
escadrille patrouilleeren en in deze moeilijke meenteraad te Hedel, die Maandag een trap
Autoriteiten.
formatie, de gewaagdste loopings zonder bevan een paard kreeg, is heden aan de bekomen

(Van onzen specialen berichtgever.)

Mijn vrouw verlangt salaris.
Centraal Theater:
8.30 uur.
Holl. Schouwburg: Rubber, 8 uur.
Grand Théatre: Revue „Gaat dat zien?" 8.15 uur.

de vliegweide brachten tal van K.L.M.
vliegtuigen passagiers aan, o.a. verscheen
hier de nieuwe F 36, die veel bekijks trok.
Op

l^

.

'

Hef

s3

gisting
?eren

TENTOONSTELLINGEN.
Museum Willet Holthuysen: Pasteltentoonstelling
Museum Fodor: Amsterdam in de 18e eeuw.
Amsterdamsoh
Hist. Museum: Stadsgezichten
van H. P. Schouten.
Goudstikker: Werken van Joseph Floch.
Van Lier: Zomertentoonstelhng „Naakt en bloemen" tot 1 Sept.
Santee Landweer:
Verluchte manuscripten tot
30 JuU.
Sted. Mus.: Oude Ital. meestors tot 1 Nov.
Zomertentoonstelling
't Oldehuus:
van Zeventiende Eeuwsche Meesters tot 16 Aug.
Buffa: Nederlandsche meesters tot 9 Aug.
„Amsterdamsche Ateliers voor Binnenhutskunst",
tentoonstelling van werken door Jan Wittenberg en Edmond de Cneudt tot 1 Sep£.
Arti: Werken van Ned. Italianiseerende sohüder»

ïJ^

Reigen,
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>J^
Hj,?te

.

—

tienvoudige

°
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ONGEVEER 30.000 TOESCHOUWERS hebben gisteren den Nationalen Luchtvaartdag op
Soesterberg bijgewoond. Een eskader militaire „kistjes" boven het autoparkeerterrein, dat op
zichzelf een bewijs gaf van de enorme drukte.

AUTO SLIPT EN RIJDT
TEGEN EEN BOOM.
(Van

Verbazingwekkende

stunts.

verwondingen overleden. Hij laat een vrouw en
zeven kinderen achter.

’s-GRAVENHAGE.

correspondent.)

ROTTERDAM
DOOR VAL GEDOOD.
De 25-jarige' schilder P. Switser, is Vrijdag
middag toen hh' aan het werk was op een laadbrug van het Ned. Havenbedrijf aan de Waalhaven te Rotterdam door onbekende oorzaak
van een hoogte van 17 m naar beneden gevallen. Hij kwam op het remmingswerk en viel
later te water. Toen hij door bootwerkers was
opgehaald, was hij reeds overleden.

VERBODEN VERGADERING.
De burgemeester van Rotterdam heeft, ln
verband met de gebeurtenissen in het begin
dezer week een Zondag te houden vergadering
van de anti-oorlogliga verboden.

AMSTERDAM.

Luxor: My Lady, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30 en 9.30 uur.
De Munt: Mem Madelist eine Verkauferin, 1.30,
3.30, 5.30, 7.30 en 9.30 uur.
Noggerath: Peenhaar, 1.30, 3.30,- 7.30 en 9.30 uur.
Passage: Paniek in den dierentuin in Boedapest,
1.30, 3.30, 1.15 en 9-30 uur.
Rembrandt: De secretaresse van meneer, 1.15,
3.
7.
en 9.30 uur.
Rialto: Charlie' als avonturier, 1.30, 3.30, 7.30 en

—, —

Royal: Hou je roer recht, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 u.
Roxy: Zoutwatermelodie. 1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 u.
Tuschinski: De wereld verandert, 1.30, 3.30, 7.15
en 9.30 uur.
De Uitkijk: De wereld van het kind, 2.30, 7.30 en
9.30 uur.
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S'

VERDRONKEN
DE

ZWEMMER

door

N.J.P. Smith

het Lucht-

hrj nog een besluit genomen had. Toen deed
hij een poging te draaien. Maar keeren op
dezen smallen dijkweg was voor een onervaren chauffeur verre van makkelijk,.. Doorrijden
dat was het eenige wat er op zat.
En dan maar hard 00k... met een reuze vaart
het dorp d00r... Langs een omweg kon hij
dan misschien weer naar de stad terug
Daar kon hij alles opbiechten.
Het was donker geworden. Na eenig zoeken
had Harry den lichtschakelaar gevonden. Er
zouden wel meer auto's door Harrelaar komen
Misschien waren alle Harrelaars al naai

—

ta 4rry had

vaart geminderd om te kunnen

ai Waar de drie wegen heen leidden. Doch
t^
w*a_en was langzaam voorbij het bord ge-

——

dan zouden ze niet eens merken, dat
hun pseudo-burgemeester nog door het dorp
gere<.len had... Hij drukte op den claxon enkel
en alleen om tot andere gedachten te komen
en voerde steeds de snelheid op. Twintig, dertig, veertig... harder kon hij hier niet rijden...
Meneer Poortmans had wel eens voor een be1t« eester herkennen... den burgemeester, teren weg mogen zorgen... wat een kuilen!
Ito tt'et wist waar hij woonde. O ja, dat wist 80em... zeker een steen... vijftig... Nu zouden de eerste huizen van Harrelaar wel gauw
Ringweg 78... Maar de Ringweg
z
°u hij in elk geval naar moeten vragen. komen
l)6
r £emeester wist den weg niet meer in
Wat sprong die wagen... Hij zou moeten
%i orPje!
remmen...
Als er een kar of zoo van den andacht
stond
de
Harry
lang
na en
ftty
§ 6|. °P den stillen weg. De burgemeester was deren kant kwam kreeg hij nog een ongeluk...
had de Dewaker gezegd... Had de Lieve deugd... die auto scheen nog harder te
er kinderen?... Wat doet zoon gaan. Zestig wees de wijzer
gebeurde het: Harry wilde een diepen
fcsj^hieester anders, dan de zitting van een Toen
W,66nteraad presideeren ?... Wie waren zijn kuil ontwijken en gooide te laat het. stuur teHoe heetten al de menschen, rug — de Ford vloog van den weg den gras\ °uders?...
den dijk af.
t»4ft hiede de heer Poortmans dagelijks in rand in
ik", was de laatste gedachte van
„Daar
ga
vrienfl^^ing kwam?... Wie waren zün
den onverschilligen Tuileners
Wie
Had
een slag die
zijn
vijanden...
hij
vijan<WV Iïa(l
koeien
Nu,
de
de
deed
die
ver weg
rustige,
opschrikKen,
vrienden?
in
nÜ
'*lw ".'.J^e
omgeving kwam Harry eerst vol- dreunde over de weiden; gerinkel van glas
'«dj
e* Gesef van den moeilijken toeeen motor, die kwaadaardig na scheen te
zich
bevond.
brommen
waarin
Groote
die
dan niets meer
ezel,
hü
»Hj
Ve„ as, om niet dadelijk dien badmeester te
dat men z*ch gruwelijk vergist
Van een klein armelijk huisje in de verte
Wat moest hij doen? Waarheen?
ging een deur open. Een slungelige jongen
0 bracht den wagen op gang, zonder dat kwam naar buiten. Hü keek den weg af en

tjji Ven, een weg op over een hoogen dijk.
>,{’ aPte uit en keek nog eens op het bord.
8 kuometer"--- ziJn eerste gè%*"e6laar"""
1^ t was om te keeren en een anderen weg
het was
s'aan- Drommels nog aan toe
*°CX
al
hij
te
Dat
toch
niet?...
Reed
gek.
kon
iJOq
W Qan zouden de bewoners in hem den

.
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HILVERSUM.
BIOSCOPEN.

Centraal: Tugboat Arm.
Casino: Is mijn man niet geweldig.

BIOSCOPEN.
Scala: Zegepraal der Liefde.
Rembrandt: Fraulein Hoffman'e Erzahlungen.
Flora: Het lied van den leeuwerik.
Vreeburg: Titanen der lucht.
Palace: Cavalcade.

HAARLEM.
RADIO-NIEUWS

PROGRAMMA’S VOOR MAANDAG 16 JULI.

SCHOUWBURGEN.

Kurhaus-bar: Cabaret Louis Davids. 3
Scala: Vooruit maar weer, 2 en 8 uur.
Geb. v. K. en W.: Variété, 8 uur.

en 8J uur.

BIOSCOPEN.

City: De tooneelmoeder.
De secretaresse van mijnheer.
Odeon: Vlug van stapel.
Pasage: Met voorbedachten rade.
Apollo: Een avontuur aan het Lido.
West End: Miss Fane's baby is ontvoerd.
Rembrandt: Racoezy-marsch.
Seinpost: Leise fliehen meine Lieder.

Asta:

BUSSUM.
BIOSCOPEN.

Novum: De dame met den

Voor het begin der demonstratie is een
krans gelegd voor het monument der gevallen

namens

zwarten sluier.

UTRECHT.

Kurzaal: Res.-orchest, matinee 0.1.v, Ign. Neumiark (sol. Roel Hazenberg), 3 uur; concert 0.1.v.
Eduard van Beinum (sol. Willem Andriessen),
81 uur.

TOT EER DER GEVALLENEN.

bracht generaal Snijders

BIOSCOPEN.

Novum: De dame met den

Museum Willet Holthuysen: Pasteltentoonstelling.
Museum Fodor: Amsterdam in de 18e eeuw.
Stadsgezichten
Hist. Museum:
Amsterdamsch
van H. P. Schouten.
Sted. Mus.: Oude Ital. meesters tot 1 Nov.
Arti: Werken van Ned. Italianiseerende schilders
(16e en 17e eeuw.)

CONCERTEN.

»les

kameraden namens het eere-comité, door mr.
G. J. baron Van Tuyll van Serooskerken, oudburgemeester van Zeist, en den heer G. Deketh,
burgemeester van Soest, resp. eere-voorzitter
en eere-lid van het comité.
De commandant van de L. V. A., de kolonel
van den generalen staf P. W. Best dankte
voor deze huldiging. De plechtigheid geschiedde in aanwezigheid van officieren, onderofficieren en minderen van de L.V.A.
Bij het begin der demonstratie te twee uur

BUSSUM.

TENTOONSTELLINGEN.

’s-GRAVENHAGE.

——

&?

Rembrandt: Racoczy-marsch.
Leise fliehen meine Lieder.

Rembrandt: De wandelende Jood.
Cinema Palace: De Tunnel.
Luxor: De onzichtbare man.

tf^ant

et programma, dat den toeschouwer werd
$ °°den, droeg er in alles blijk van, met veel
o
w£ te zijn voorbereid en met groote kennis
j, Zaken te zijn ingestudeerd.
V),^*t eerste nummer vormde een estafettevan leerunB'en der Vliegschool. Om
uur precies startten twee C. 4-lestoeStJ*
a in de richting Huis ter Heide. Boven
W
V, terrein teruggekeerd, lieten zij een vlag
welke door de bemanning van twee
Op cded staande C. I's werd opgepikt, die haar
&aa eze lfde wijze weer overdroegen aan een
4s»V
liw'^negeloei
gaf daarop het sein tot den
Qtaanval. Uit de richting Hilversum na-

0.1.v. If_
uur.

Seinpost:

9.30 uur.

fIJ^

Gevarieerd programma.

Kurzaal;

BIOSCOPEN.

Het is half vijf, en terwijl luit. Sandberg
Ui
de toeschouwers op zijn verbazingwekkende
Wlster van staat, dr. H. Colijn met echtge- stunts
doen onze avondbladen de
fcJ: eH, en den minister van binnenlandsche ronde, onthaalt,
waarin het verslag van den ochtend
(J* mr. J. A. de Wilde. Voorts den Duitattaché met echtgenoote en reeds is opgenomen. Lachwekkend is hierna
feev 6011 militairen
Belgische vlieger-officieren, onder wie het nummer crazy-flying van den adj. onderVan officier-instructeur Van der Griend, die in een
VVea(Jjudant van wijlen .Koning Albert.
te
noe- klein oranje-toestelletje de evoluties van een
vallen
gezaghebbers
»e
militaire
Ui
en com- pas beginnenden vlieger demonstreert "en
lr3 de chef van den generalen staf adjudanparodieert.
van het veldleger met hun
Het «lotnummer werd gevormd door een
W Sen. Snijders met familie, de oud-chef van
«Oh, staf. luit.-gen. b. d. Seyffardt; de oud- patrouille, onder leiding van luit. Van der
der luchtvaartafdeeling, kolonel Giessen, die een aanval doet op een tentenwallaardt Sacré; de commandanten der kamp.
Mie
dJSkampen de Kooy en de Mok, inspecteurs
En hiermede eindigde de, misschien iets te
ge- uitvoerige, doch overigens zeer geslaagde
Ss 'hfanterie, cavalerie, artillerie,engenie,
militaire demonstratie, waarby de mannen van de
dienst, marechaussee
den directeur van het leger- Luchtvaartafdeeling van een
voor zoover
wSeum, te Doorwerth, gen.-majoor Hoeffer; een leek kan beoordeelen
bewonderens<!<, de notabiliteiten uit het civiele leven: waardige technische zekerheid en gediscipli(1„ c°ttimissarissen der Koningin in de provinneerdheid hebben blijk gegeven, en die zoowel
Utrecht, Drente, Overijsel en Gelderland; tot sterking der kas van het Nationaal Lucht«eer Plesman, directeur der K. L. M., dr. vaartfonds als tot verhooging van het aanzien
w,p°ilips uit Eindhoven en de vliegtuigbou- onzer militaire aviatiek in ruimen kring tzeer
A. Fokker.
zeker zal hebben bijgedragen.

i^'histratie;

CONCERTEN.
Volksconcert Res.-orkest,
Neumark (sol. Alannah Delias), 8i

Zondag 15 Juli.

Op den Oostsingel te Delft is Zaterdagmor-

wer
feet

zwaar volvoeren.

BIOSCOPEN.
Rembrandt: De wandelende Jood,
Cinema Palace: De Tunnel.
Luxor: De onzichtbare man.

SCHOUWBURGEN.
SCHOUWBURGEN.
gen een auto, bestuurd door den heer Huyg
uit Bloemendaal, tengevolge van de gladheid Stadsschouwburg: De Spaansche Vlieg, 8.30 uur. Kurhaus-bar: Cabaret Louis Davlds, 81 uur.
Vooruit maar weer. 8 uur.
van den weg geslipt en met zeer groote snel- Centraal Theater: Mjjn vrouw verlangt salaris, Scala:
Geb. v. K. en W.: Variété, 8 uur.
heid tegen een boom gereden. De heer Huyg is
2.15 en 8.30 uur.
Rubber, 8 uur.
naar het St. Hippolytusziekenhuis vervoerd; Holl. Schouwburg:
BIOSCOPEN.
Grand Théatre: Revue „Gaat dat zien?" 2 en
zijn toestand is hoogst zorgwekkend.
City: De tooneelmoeder.
8.15 uur.
Behalve de bestuurder zaten nog twee perAsta: De secretaresse van mijnheer.
Odeon: Vlug van stapel.
BIOSCOPEN.
senen in de auto, waarvan een licht gewond
Passage: Met voorbedachten rade.
werd. De auto werd tooneel vernield.
Alhambra: Speculanten, 1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 uur. Apollo: Een avontuur aan het Lido.
Corso: Als je jong bent, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
West End: Miss Fane's baby is ontvoerd.

ïteS

op de eeretcj?4l van autoriteiten woonden
de manifestatie bij. Wij noemen in de
«J°Ulle plaats
den minister van defensie, mr.
flt^e.L- N. Deckers
met zijn adjudanten, den

en 17e eeuw).

HAARLEM.

UITVOERINGEN ENZ.

Delft, 14 Juli.

£er5

ijöische
lagend

onzen

(16e

zwarten sluier.

HILVERSUM.
BIOSCOPEN.

zingt.
Brussel, 483,9 m, 635 Concert op 2 piano's door

Centraal: Tugboat Arm.
Casino: Is mijn man niet geweldig.

José Sevenants

BIOSCOPEN.

NATIONALE LUCHTVAARTDAG OP SOESTERBERG.

—

Van links naar rechts: minister

langzaam en traag in zijn bewegingen, nauwelijks had hij een blik in de
chauffeurscabine kunnen werpen of hij werd
actief. „Gauw, Van Dalen... als we hem er
niet snel uit hebben, kon het wel eens mis
loopen. Wat ziet hij er uit!"
Boven op den dijk renden twee andere helpers naar den verongelukten wagen toe. Zij
gevolgd.
riepen iets en wilden dadelijk beginnen, den
„Sta niet te küken, Joop!" hijgde de oude, wagen den dijk op te trekken.
die wonderlük snel den jongen gevolgd was.
„Afblijven!" schreeuwde Van Dalen. „Moe„Waar is de bestuurder?... Is die er al uit?... ten er nog meer ongelukken gebeuren?"
Vort jog! Dr moet toch zeker een chauffeur „Wouters is met het portier bezig... de man
geweest zün?"
zit er nog in... luj zal probeeren, of
moeilijk
zioh
aan
den
achterkant
hij hem door het raampje kan halen."
Hü trok
van de auto op en keek naar binnen. „Achter
De groote kerel, die dadelijk na Van Dalen
zit niemand... Maar de chauffeur! Verdraaid te hulp gekomen was, stak voorzichtig ■de
nog aan toe
dat is aangekomen... Half den hand door het halfverbrijzelde portierraam.
dijk af
te pletter tegen den b00m... Joop, „Ik zal het raam laten zakken", sprak hij.
we moeten dien chauffeur te pakken zien te „Maar ik ben bang, dat ik hem er niet door
krijgen! Haal Hamers en Gijs... Met zn tweekrijg
dan moet de wagen toch eerst vrij
en krügen we hem er niet uit... Maar ren... staan om het portier open te krijgen".
vlieg. Laat ze dadeUjk komen en loop jij door
Hij boog zich zoover mogelijk naar binnen,
naar het dorp. Waarschuw dokter Diemei!"
maar kwam kort daarop weer terug. „Het
De oude schreeuwde den jongen nog na, dat gaat niet," zei hij kortaf. „Het zou alleen kunhij de fiets nemen moest en vlugger dan hij nen, als ik er bij kon kruipen, maar je weet
niet, wat hem mankeert
gekomen was, rende Joop terug.
of hij nog
„Dat anderen dien slag niet gehoord hebjongens,
leeft. Vooruit
allemaal een handje.
ben", bromde de oude, terwijl hü zich langs Zoodra hij- vrij staat maken we het portier
den verongelukten wagen liet afzakken. „Het open! Hamers en Gijs, — de mannen, die door
Wouters en Van
is anders nogal raak geweest... Waar blijven Joop reeds waren gehaald
ze nou?... Alleen zal ik met geen mogelijkDalen zetten zich schrap en steunend, begeleid door het gerinkel van vallend glas, kwam
heid de auto omhoog kunnen krijgen"
„Hé! Van Dalen! Ben je er "al bü?"
de Ford van den boom vrij.
„Kunnen jullie hem even houden?"
Een groote stevige kerel stond op den dijk.
Zonder antwoord af te wachten wrikte Wou„Zit er nog meer volk in?... Is het burIk hoorde hem langs komen... ters het portier open om onmiddellijk daarna
gemeester?
als
een'
gek. Hij kon toch zeker wel het roerlooze lichaam van boekhouder TulleRÜden
weten, dat de weg slecht is". „Kom hier, misners achter het stuur weg te halen.
Voorzichtig legde hy den automobilist in
schien kunnen we het portier open krijgen",
antwoordde de oude zenuwachtig, terwijl hü het gras van den dijk.
aan de coupé-deur stond te morrelen.
„Wat nou nog, Wouters?" vroeg een der
De ander kwam voorzichtig den dijk af. mannen, die nog steeds de auto tegenhielden.

schreeuwde, zich half naar binnen terugbuigend: „Ik had het wel gedacht! Dr is er een
tegen een boom gereden".
De jongen wachtte het resultaat van zn
alarmkreet niet af, maar zette het op een
loopen om even later buiten adem bij de verongelukte auto aan te komen.
Op den voet werd hü door een ouden man

— —

Was hü eerst

—

—

—

—

Scala: Zegepraal der Liefde.
Rembrandt: Fraulein Hoffman's Erzahhmgen.
Flora: Het lied van den leeuwerik.
Vreeburg: Titanen der lucht
Palace: Cavalcade.

—

en mevr. Hus,son-Michaux.

Daventry, 1500 m, 8.20 Dansmuziek door Jack
Payne en zijn orkest.
Brussel, 321,9 m, 8.20 Syrrüphonie-concert, m.m.^
Marthe Herzberg, piano.
Straatsburg, 349,2 m, 9.05 Symphonie-concert
0.1.v. Emile Coöper.
Leipzig, 382,2 M, 9.05 Orkestconcert 0.1.v. Hana
Weisbach.
Scottish Regional, 373,1 m, 9.26 Gedeelte uit
„Sunny Joy", een revue.

UTRECHT.

Deckers, minister-president Colijn en de heer Al Fokker. Op den achtergrond de F. 36.

Hilversum, 1875 m, A.V.R.0., 8 u. en 10.15 Gramofoonm. ;10 u. Morgenwijding; 10.30 Voordracht
door mr. Philippe C. La Oh&pelle; 11 u. Gramofoonm. ;12 u. Ensemble Rentmeester; 2 u. Gramofoonm. ; 2.30 Piano-recital door mevr. Willy
Fens; 3. u. Orgelconcert door Piet van Egmond
Jr., m.m.v. André Felleman, cello: 4.15 Gramofoonm.; 4.30 Disco-causérie door Max Tak; 5.30
Concert door de Roemeensehe Kapel Iliescu: 6.30
en 8.05 Kovacs Lajos en zijn orkest; 7.30 Vioolrecital door Nicholas Roth; 8 u. Vaz Dias; 8.40
Vlaamsche liederen; 9 u. en 10 u. Omroeporkest
0.1.v. Albert van Raalte m.m.v. Léon Rudelsheim,
viool; 9.50 en 10.40 Gramofoonm.; 11 u. Vaz Dias;
11.10 Melle Weersma and his Red-White-Blue
Aces en het. Tango-Orkest Salvador Pizarro in
„Palais d» Danse" te Scheveningen.
Huizen, 301,5 m, N.C.R.V. 8 u. Schriftlezing en
meditatie; 8.15 Gramofoonm.; 10.30 Morgendienst
door ds. L. J. S. Crousaz; 11 u. Lezen van Ohr.
lectuur; 11.30 en 12.15 Gramofoonm.; 12.30 Orgelconcert door Jan Zwart uit de Luthersche Kerk ta
Amsterdam; 2 u. Voor de kinderen; 2.45 Pianorecital door Bep Tjomsma; 3.15 Gramofoonm. J
4 u. Bijbellezing door ds. K. G. van Smeden; 5 u.
Bespeling van het Studio-ongel door S. P. Visser;
6 u. Gramofoonm.; 6.30 en 7.30 Vragenuurtje;
7.15 Gramofoonm.; 8 u. en 9.30 De Arnhemsche
Orkest-Vereeniging, 0.1.v. H. J. Maniks. Solist:
Joachim Röntgen, viool; 9 u. r~r. G. E. van
Walsurn: „De corporatieve gedachte"; 10.05 Vaz
Dias; 10.30 Gramofoonm.
Stuttgart, 522,6 m, 6.05 Amelita GalM-Curel

„Laat maar loopen die kar
niets meer legde dit over de kom met water. „Als dokter
aan verbeurd. De burgemeester is er uit
Diemei er niet gauw' is, zullen we zelf moeten
da's 't voornaamste".
aanpakken... Het is beter van niet. Hersen„De burgemeester?"
schudding zal er wel bijkomen. Die patiënten
Hamers keek Wouters verwonderd aan. „De moeten eerst stil blijven liggen".
burgemeester ? "
„Zeg Wouters, het kan mü niet schelen,
Hij liep om de auto heen. „Ja, nu zie ik het maar ik zou zeggen, we moesten hem dat
00k... het is zijn wagen... Wist je, dat je den bloed een beetje uit het gezicht vegen. Het is,
burgemeester eruit haalde?... Jij? Jij?"
dat je wéét, dat het de burgemeester is...
„Hé... hier blijven! We houden 'cm zoo Hij heeft een flinken jaap aan zn hoofd 00k...
niet", schreeuwde de oude Van Dalen, die de bepaald glasscherven. Je kan hem hier toch
auto weer langzaam naar beneden voelde niet laten doodbloeden... ook al is het de burglijden.
gemeester!" merkte Hamers op, die het ge„Och, jullie met je muggenkracht", snauwhavende gezicht van Tulleners wat dichterbü
de Wouters. „Toe, Hamers, help een handje bekeek.
dan duwen we dat ding tegen den dijk op. Laat
Wouters keek den man nüdig aan. „Nog
meneer-de-burgemeester maar liggen, dat is even wachten... Dokter heeft beter spul...
beter voor hem. Een zwaargewonde moet je Water is toch maar water. Als er infectie bünooit aanraken... wachten tot de dokter komt. komt!"...
Nee, Van Dalen, ga jij maar water halen...
„Zou je er erg bezorgd over zü'n?" vroeg
schoon, frisch water, bij me thuis... uit den de ander spottend. Zonder te antwoorden
filter. En laat de vrouw lappen mae geven. keek Wouters den weg af, waar heel in de
Vooruit, Hamers... toe Gijs, zet 'cm op! Zouverte een fietser snel naderde.
den wij met zn drieën dat bakje niet naar
Dokter Diemei, door Joop gewaarschuwd,
boven krijgen?" Wouters werkte als een paard had haastig zijn verbandtrommel gegrepen en
en duwde harder dan de andere twee samen. de fiets van den jongen genomen.
Het viel niet mee, de geheel verwrongen
In volle vaart stapte dokter af en rolde
Ford op den weg te krijgen, maar het lukte büna den dftk af. Toen hü den gewonde
toch.
zag liggen mompelde hü een verwensching.
„Wouters zei, dat we hem stil moesten laten
Toen keerden de drie naar den als dood tegen
den dijk liggenden Harry terug.
liggen, dokter", begon Hamers.
„Je hebt Joop toch al om den dokter ge„Dat is heel verstandig van Wouters", antstuurd, niet Van Dalen? Waar blijft die dan?" woordde dokter Diemei snel. „Met dat vervroeg Wouters, toen de oude met een kom slepen maak je den boel eer erger dan beter...
water en een groot stuk linnen terug kwam. Het is al erg genoeg". Zonder eerst veel aanHij had de jas uitgetrokken en die den burdacht te schenken aan de hoofdwonde ondergemeester voorzichtig onder het hoofd gezocht dokter Diemei den verongelukte.
„Is hij er uit geslingerd?" vroeg hü daarna
schoven.
„Heb je die kom nu open en bloot hier naar met een blik op den wagen, die weer boven
toe gedragen oude?... Veel begrip van hyaan den dijk stond.
giëne heb je niet. Hier die lap."
„Wouters heeft hem er uit gehaald. Hij reed
Met een ruwe beweging nam hij de linin volle vaart tegen een b00m"...
(Wordt vervolgd.)
nen lap over, rukte er een stuk af en

—
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OCHTENDBLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

0.75 per regel (Corps 1, min. 2J mm.) Handelsaaverf
p.
Zaterdagavond,
Zondagochtend, Feestdagen en daaraan
tentiën 0.70 r.
0.10 p. r. extra. Bewijsn. 10 o. en 10 c. disp. kosten
voorafgaande av.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
Contractprijzen volg. afz. tarief.
dubb. tarief; voor spec. plaatsen enz. vrage n ;n tarief. Min. aantal regels:
Voor Advertentiën 4, voor Ing. Med. 3. „TREFFERS" (kleine advert.)
I.— (3 regels). Een bepaalde plaats in het blad, door inzenders voor
hunne advertentiën opgegeven wordt niet gewaarborgd.
ADT)_RT_NTI_N

’

’

’
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HBOER! VOOR DE NBB

AANKONDIGINGEN.

Alléén deze week
£.i REGENJAS

I

tóß

Jlla
-tv

Costuum
persen

/%ÊëL>.

X\

U\

G. C. VAS VISSERKIKKERT.
Middelburg.
Ir. P. VAS VISSER.

—

Costuum stoomen

..

..... .
stoomen . . .

Slootdorp.
D. VAS VISSER.
F. M. VAS VISSER—

Demi stoomen
Regenjas stoomen

BÜCKMANN.

NIEUWENDIJK 183
alle goud en zilverwerken worden

OPGERUIMD.

RUSSISCHE
VOLKSKUNST

krijgbaar,

2.90
2.50

linnen wit en bontgekleurde,
handgeborduurde kleeden in diverse
maten. Extra aanbieding wand- en
decoratiekleeden. Bedspreien 150X
200 en 160X210 3.95. Prima zuiver
linnen 183 c.M. breed
1.35 per
Meter, per stuk voldoende voor 8
lakens. Een zeldzame collectie linnen handig'ekloste kant en entrelinnen
batiste
deux, Russische
damesblouses, prachtig geborduurd.
Opruiming handgeschilderde theeen kofiiebladen 35 et.

’

MVAmsterdam
VALET
>

Paleisstraat 15,

I UITSLAG

BRAND
KASTEN

van onzen Commissaris,
den Heer

ALLE

DIRK VAS VISSER,
te Baarn, die sedert de oprichting onzer Vennootschap deel
van ons bestuur uitmaakte.

AMSTERDAM
Damrak 90

Jg Prijs

i

2e PrilS

—

Oude Hoogstraat I. Adam

3e PrijS

Directie en Commissarissen
van de
NEDERLANDSCHE
N.V.
STEENKOLENHANDEL.
Amsterdam, 13 Juli 1934.
Heerengracht 259.
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| voor het Handelsblad

7 provinciale straatwegen en

— —

| moeten op de volgende
| uren in het bezit zijn van

»ROOT_T^Er^oo?tD?_iicr^

| de Afd. Advertentiën:
voor het Avondblad
11 uur 's morgens, ï
| voor het Zaterdagav.blad
9Vt uur
morgens, §
| voor het Ochtendblad
5H uur 's namiddags, |
daags te voren
|
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Hypotheekbank
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T/0 BRIEVEN ÖÜ2 /O
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brilleglazen tegen verblinding.

\

fN
reichenbach
7o„
*Soa

KIENTAL
GRIESALP

j.
"
(BERNER OBERLAND)

Verheter
Uw figuur!

„DE JOODSCHE INVALIDE",

Gezette figuren, die zorgvuldig haar corset moeten
kiezen, zullen de voorkeur geven aan een Bon
Ton corselette met binnenband. Deze corselettes zijn
speciaal ontworpen om algeheelen steun te verleenen
en zitten toch uiterst gemakkelijk. Ze bezitten een
mooien pasvorm, zijn licht
van gewicht, practisch en
gemakkelijk.
-y c
Model 8397.
J /./D

Nieuwe Achtergracht 98,
Gem.Giro V 1026.
Postgiro 10260,

BUREAU
v. PAEDAG. ADVIEZEN

Amsteldijk 60, Adam. Telef. 25708.
Voorlichting en behandeling bij
Opvoeding en Onderwijs.
Spreekuur volgens afspraak.
Directeur: J. C. BAAMSDONK.

’

--

duizend

°oven

-

-

15.—.

/»

—

*

Berner Oberland, 1510 M. boy. Zee. Station Reichenbach (Lötschberg), vandaar met Postauto. Het heerlijkste vacantieoord in de
Hoog-Alpen, a. d. gletschers en Alpenrozenvelden der Blümlisalp
GRAND HOTEL KURHAUS
Pension Fr. 10.—
CHALET „HOHTCRLI" en „GRIESALP
Pension Fr 8.50
Uitstekende Hollandsche ref.
Vraagt prospectus.

-ZTT
BALI

SCHU

'

Alléen deze week
REGENJAS

JIjIAURICHEEREN

2.60

Ferdinand Bolstraat 124
le van Swindenstraat 55
ARNHEM: Land v.d. Markt 119
DEN HAAG: Veenestraat 39
Fred. Hendriklaan 59-61
HAARLEM: Gr. Houtstr. 20-22
GRONINGEN: Heerestraat 58
ROTTERDAM: Hoogstraat 268
Middensteiger 35
N. Binnenweg 213
Passage 21-23
NIJMEGEN: L. Burchtstraat 16
UTRECHT: Choorstraat 24
DEVENTER: K. Bisschopstr. 8
HILVERSUM: 's-Gravel.weg 9

BURGERLIJKE STAND.

_____"

z.;

BEVALLEN: A. J. Webbers—Krautien.
C. A. Römêr—Deurloo, d.;
R. Deichmann—v. Schooneveld, z.; M. M. Blokker—Maarschalkerweerd, z.;
J. M. Wiebenga—Steffens, z.; H. Bakker—Mulder, d.; H. W. Middelaar—
J. J. M. Otten—Nlessen, z.; C. J.
Krijnen, d.; M. M. v. d. Loo—Smit,
Polak—Soeurt,
C. G. Kuijper—Mönch,
R. Betel—Polak.
A. H.
Velker—v. Veldhuijsen, z.; S. Holm—Foekens, z.; Z. v. d. Valk—Brumsteede, d.; N. Wighman—Selter, d.; M. P. Tieman—Huitema, d.; M. A. v.
Booijen—Contelaar, d.; J. Boendermaker—Heijmel, d.; M. J. Doornkate—
Weustink,
E. J. M. la Rooij—Ordeman,
G. Ulder—Van Lemmeren,
z.; A. E. v. Bemmel—Porsch, d.
OVERLEDEN: J. C. Sloep, m. 3 j.; J. Verhoef, m. 68 j.; Levensloos
kind G. R. Mulder; D. letswaart, m. 23 j.; J. M. Bakker, geh. G. R. Mulder, v. 25 j.; K. Barendsen, m. 10
Th. J. Heidema, v. 46 j.; J. E. de
Wilde, geh. A. Messias, v. '49 j.; M. C. Men'er, v. 78 j.; J. H. Koch, m. 71
j.; H. Poth, geh. W. H. Kloosterman, v. 58 j.; C. Oolders, m. 13 j.; St. Bijl,
geh. J. Boon, v. 52 j.; J. Liepman Brommet, m. 67 j.

z.;

z.;

z.;

boven het Thunermeer

Idyllisch kuuroord in de bergen van het

BERNER OBERLAND.
12 Hotels en pensions met 500 bedden.

PENSIONPRIJZEN VAN Fr. 6.— tot 12.—

J. J, de

per postauto met spiez.
PROSPECTUSSEN BIJ HET VERKEHRSBUREAU.
verbinding
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hen heerlijke vacantie in Lugano
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BEAU RIVAGE AU LAC

HOTEL EDEN

PENS. VAN AF Fr. 13.50
16,5°
met bad
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PENS. VAN AF Fr. 11,50
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0.60

’Veilig

V.A.M.I. Us Altijd
üpx&dP
«|^

J^kr^ "*

466gl

Telefoon

i'_"

4635*
—*

PUBLIEKE VEILING
n.m..
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RECLAME

DRCKWEBRD^

worden

SPOEDIG
SMAAKVOL EN

"
"
CONCURREEREND

V

Van

8 pem)

De goederen liggen gedeeltelijk in loods San Fra_ci3co en gedeeltelijk op het terrein van de Holland—Amerika-Lijn, Rotterdam
Inlichtingen worden verstrekt door M. H. C. VAN ANDEL CMZ&"
A. KIEWIT, MARCELIS EN LIESVELD, ROTTERDAMSCH EXPËS'TISE-BUREAU en SMALT EN BOS, allen gevestigd te Rotterdam-

VBlirßV
yBBW BS ■
ÖCt

_

(±

uit s.s. ZUIDERKERK.

MB

en de Mont Pélerin
aan
MeCr
Genève, Zwitserland.
,
u
w
Heerlijk zomer

i/a Cup
1/2 Cup

COPRAH, VISCHMEEL, ONGEPELDE
EN GEPELDE GRONDNOTEN,
afkomstig

_Hr
wl^;|| -^ SS
V__

»

V.A.M.I.ROOMIJS

■ ■■ ■ nfiAnnA

ii

binnen de Koopmansbeurs te Rotterdam van eenige partijen
door brand en bluschwater beschadigde:

|j i Bj
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REGENJAS
MaüR.CHEEREN

compleet
Wanneer men V.A.MJ.-ijs vergeet

Een 9oed diner is niet

op Dinsdag 17 Juli 1934, 2 uur
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Chem. Wasscherij
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Rigi, Luzern.

■BB_^r\i*v' i :' H
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Vraagt prospectussen, verkrijgbaar ln elk goed
reisbureau of bü het Officieel Verkeersbureau, Engelberg

verboden.)

Zoeterneer;

1" »1

1

MIN. PENSIONPRIJZEN v. af Frs. 7.50—14.
PAUSCHALPRIJZEN 7 volle dagen (of voor
langer) alles inbegrepen: Fr. 60. —,70.—,
75.—, 95.—, 105.—, naar gelang van het hotel.

w.;

OVERLEDEN: J. W. v. Hamersvelt, m., 52 j.,
Jongh, m., 83 j., Amsterdam.

VvTT

luxe' Prachtv-
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GENEESKRACHTIG HOOGTE-KUUROORD EN MODERNE
ZOJIEItPLAATS. VERWARMD ALPENBAD.

i

Amsterdam-C.

-_-_-__-__-_____________________________________|

Bij voorkeur door Hollandsche familiën bezocht. Ie rangs hotel zonder
U&ging a/h. meer. 100 kam. m. str. w. Privé badk.,
v.a. 6 Frs. Pens. v.a. 15 Frs. Open Terrassen-Rest. H. Haeietl, Eitr.

-,

den optisohen vakhandel verkrijggratis bij
IKON
Heerengracht 489,

M. boven Zee.

gelegen in het dal der *duizend bergwonderen, biedt u gedurende
het &eheele Saar rust en herster en een zonnig, vriendelijk tehuis,
bij uitst verzorS- Pr«s voorseizoen van af Fr. 6.50. Prospectussen.

Het Alpenparadijs van Zwitserland

z.;

VERSCHILLENDE BLADEN.)

A JLiIOOO
OBERLAND

I__fN 1

BERNER

¥"*

BIJ

Interessant prospectus
baar2EISS
N.V.,

rcflßLZElSs_

rj__aJ

ENGELBERG

z.;

(Nadruk

,

PROSPECTUSSEN.

—————————»_______________—»—-__/

Hotel Schwanen

VIIIPFRI.
W \tf
m —■■ Bm W*k
„, ,
'.
- Alpen.
Glauberzoutbron
in
de
~

Drink- en badkuren voor Maag-, darm-, lever-, gal-, suiker-,
vet-, zenuw-, hart- en tropenziekten.
Natuurlijke' koolzuurrijke staal- en zoutbaden. Darmbaden. Fango. Moderne kuurinrichtingen.
Dieetkuren. Strandbad, golf, tennis.
Mei tot
eind September. Prospectussen A. H. gratis.

AMSTERDAM.
Aangegeven op 14 Juli.

° -

innn M

.100

A-A-iILWIVI __\S_
_OV. Zee,
waar u van een vriendelijke ontvangst verzekerd kunt zijn.

v,a'frs'

ENGADIN 1250 M

!-._
Eenige

i»

\

Dé g oe( je Hotels, direct aan het Meen
Eigen Strandbad.
Laatste comfort.

■_■

AMSTERDAM:Kalverstraatl63
v. Baerlestraat 52-54, 70
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inderdaad GEEN OVERDRIJVING!
Overtuigt U daarvan en stap af in

PENSION VAN AF FR. 7.—.

N
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1000 bergwonderen in Kiental

_
Hotel Kientalerhor
--

«cc.

in het gletscherlicht van den Blümldsalp.
Rust
Herstel
Beroemd toeristencentrum
Chalets, gezelPostauto-verkeer.
lige pensions, uitstekende hotels.
Pensionprijzen van Fr. 5.50—
Fr.
Prospectus bij de Kurverein.

— —
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Het gezegde

lg

bergwonderen.
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DIT JAAR GOEDKOOPER

KM ATIGE aangename lichtf~\ ELIJ
demping in het geheele zicht-

bare en onzichtbare stralengebied. Ook volledige bescherming
tegen intensieve ultraviolette en
ultraroode stralen. Kleurechte weergave van het landschap ten gevolge
HV van de neutrale Umbral-tint. Beter
"_i onderscheiden van overbelichte bijzonderheden. Groot gezichtsveld, zooa's bij de Punktalglazen.

_^4s

Komt eens een vacantie-Zondag
Ons Centraal Gesticht bekijken.
Uit een rondgang zal U weldra
't Heilzaam werk der Stichting
blijken.

(UIT

ivl_S

jm^^^^^^y
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VACANTIE-ZONDAG.

z.;

■

I De Advertentiën

*

éénmaandsche retourbiljetten
Vlissingen—
_onden.
PHILIE BOOT, Hooge Rtjndijk F 20, Leiderdorp

— —

.-

M|. V

Zenuwarts
afwezig t/m. 6 Augustus.

Chem. Wasscherii

I

Tegen Felle Zon

Dr. S. Koster

Hm

\«BHSk

_c

V

ADVERTENTIËN.
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Groot sportterrein en renbaan, forellenvisscherij.
AANGENAAM VOOR HET DOORBRENGEN VAN WEEK-ENDS.
Eerste klas hotels en pensions.
Groot stadspark en in de nabijheid
van heerlijke beukenbosschen.
Geen kuurtoeslag.
Inlichtingen: Verkehrsamt, tel. 258 en 259.

Namens de familie:
Rotterdam.
G. G. M. DE VOS.
Utrecht.
M. RINKEL—DE VOS
en Kleinkinderen.

Pc

»<

week-end reis naar Vlissingen voor 2 personen,
2 retour luchtpassages Rotterdam/Vlisslngen
Inclusief pension in Hotel Brittannia.
H. J. P. BAUMANN, Euterpestr. 29, Amsterdam

(350 M. BOVEN DEN ZEESPIEGEL).

spoorwegstation.

"'

Tusschen 12 en 2 uur gesloten.

GORDIJN- EN MEUBELSTÖÏTËN.

Gezond bergklimaat

4111111

alléén le Oosterparkstr.
146—148—150

LAJCHT4CUUROORD Bitburg/Eifel

Th
_’*}

W

**

_____|^ e

M. B. OUDKERK

DEN HAAG
ROTTERDAM
Plaats 33
Schied. Singel 33
7-daagsche reis naar Londen voor 2 personen
(alle reis-, verblijfkosten en fooien inbegrepen)
C. WEDEMA, P. H. Petersstraat 9 A, Groningen

ZOEKT DE VERTEGENWOORDIGING

h
W

*

\e_e

________'

Komt U even kijken ?

VAN NEDERLANDSCHE FABRIEK IN GORDIJN- EN METJBEESTOFFEN
EN
AANVERWANTE ARTIKELEN. Magazijn etc. ter
beschikking.
Brieven onder No. 6779 aan Administratie Handelsblad.

ter en Grootmoeder,
Mevr. de Wed.
M. DE VOS—DE VOS,
in den ouderdom van ruim
80 jaar.
Driebergen, 14 Juli 1934.

’

gekleurde wollen dekens
4.95.
155x210

Een in de tapijtzaken in Nederland alleszins ingevoerd AGENT,

Heden overleed, zacht en
kalm, onze lieve Moeder, Zus-

_

■I >e

Slechts één zending effen

Passage- & Reisbureaux

MERKEN.

MOZES KNAP N.V.

PRIJSVRAAG

Wm H. MULLER & Co's

_—_____■__■■_—_■_■—_■—■_-

Hiermede
vervullen wij
den treurigen plicht U kennis
te geven van het overlijden

\

*

_en

Zuiver

REPARATIE

Nieuwe Algemeene Begraafplaats te Baarn Maandag 16
Juli, des namiddags te half
drie uur.

W

RESTANTEN VERKOOP

3.—

Telef. 44915
Willemsp.weg 175, Telef. 20333
Ceintuurbaan 149,
Telef. 21449
HILVERSUM, Havenstraat 57, Tel. 1506
BUSSUM, Nassaulaan 35, Telefoon 3181

**

met 20 tot 50 % korting

STOPPAGE EN

Verzoeke geen bezoek.
Teraardebestelling op de

____r^^'

WAMSTEEKER

Mantel
2.50
Japon stoomen vanaf 1.75

Zwolle.
A. G. KOSTER—
VAS VISSER.
Dr. W. J. W. KOSTER
en Kleinkinderen.
Baarn, 13 Juli 1934.
Eemnesserweg no. 67.

j

Chem. Wasscherij

—

Baarn.

M. G. VAS VISSER
FLEUMER.

iH#f2.6o

De enkels lijten smaller
door het dragen van een
kous, welke juist op die
plaats goed aansluit. Niet
iedere kous zit hier onberispelijk
de zeer gedistingeerde Elbeo echter wel.
De reden hiervan is, dat zij
een zeer bijzondere elasticiteit bezit. Laat U zich nog
heden in de goede zaken
de Elbeo-kous voorleggen.
Reeds vanaf fl. 1.50 .ver-

|

WEER 'T HEERTJE!

Heden overleed plotseling
onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader,
DIRK VAS VISSER,
in den ouderdom van 67 jaar.

JPfIAURICHEEREN

Hoe Krijjt men
enkels?

VACANTIE

Eenige en algemeene
kennisgeving.

TWEEDE BLAÖ

,

vermijt
Modern strand*
) UI
notels in alle klassen, r»
Pens. van trs. 7.- tot 25.-

"

uitgevoerd doOt

W.V. Drukkerij JACOB VAM

CAMPE"

QZ Voorburgwal 87-89. Amsterdam. Telef. 3_9B_-32721 -33721
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OCHTENDBLAD
KUNST

”HENDRICK

DE KEYSER”

Jaarverslag.

kerken, zooals het Johannes-altaar van Hans
Baldung, een altaarstuk uit 1494, afkomstig

van een navolger van Rogier van der Weyden
en dat van den „Meister von Frankfurt".
Verder is er werk van Elsheimer, Sandrart,
Pieter Binoit, e.a. Bij het edelsmeedwerk trekken de prachtige stukken uit den domschat
de de aandacht.

>utschoon de Vereeniging „Hendrick
(Vser" veel huizen bezit, die dringend gereswteerd moeten worden, moet zij zich daar-

op terwille

der minder gunstige financieele
NIEUWE STUKKEN VAN
onthouden. Ook van aankoojjl kon, volgens het jaarverslag 1933, dat
FRANZ MOLNAR.
komen. Ondanks de slechte tijden
l]
o,j.ek gelukkig de belangstelling voor onze
Op het Nederlandsche
v? architectuur onverflauwd.
a een teruggang van het ledental in 1933
repertoire.
cc de vereeniging in het begin van 1934 weer
dj. Sroot aantal nieuwe leden, waarschijnlijk
Franz Molnar heeft drie nieuwe stukken
Iqv6 invloed van de welgeslaagde Heem- geschreven
„Bruiloft", „De Suikerbakkerij"
„Hendrick
de Keyser" en „Het Triester Meisje", die in de bewerking
jj
te» e, dan ook de toekomst met vertrouwen van Adolphe Engers in den loop van het voll noet.
gend seizoen, door drie Nederlandsche gezelde inleiding van den voorzitter, schappen ten tooneele zullen worden gebracht.
st» heer J. Th. Boelen, waaraan het bovenVoorts vertaalde Adolphe Engers, zooals
«tf sn<le is ontleend, bevat het fraai geïllu- reeds is gemeld, nog een nieuw stuk van
erc*e
jaarverslag
de verslagen van den
8
Molnar „Wonder
de Bergen waarvan de
bij eta.ris. een notit'e van dr. E. Neurdenburg „wereldpremiere" ingetijktijdig tegelijk
door
n afbeelding van het huis Oude Ebbinge„The Théatre Guild" te New Vork en door
j»r al: 40 te Groningen, den laatsten aankoop het Tooneel-Gilde, onder leiding van Eduard
*ew Vereaniging, verschillende documenten en Veterman, in ons land zal worden gegeven.
Sisters.

'.niets

*

tk^kalve

-

e»
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UITVAART JAN STUYT.

OUDE MUNTEN GESTOLEN.

lw de kerk van O.L.V. van Goeden Raad aan
zuidenhout *"e 's"Gravenhage werd gisfle chtend de plechtige uitvaartdienst gehout6

voor den architect Jan Stuyt.
We?r velen waren gekomen om deze
6ld
v

plech-

bij te wonen. Op het presbyterium,
or het stoffelijk overschot, omgeven

OrV0rVbrandende
o

(lo
L.

kaarsen,

,'

He

'

kerk werden o.m. opgemerkt de

de

f,.

dr. A. M. A. A. Steger, Granpré
it017;ssoren,
J, i,ere, Barge en Huib. Luns, mgr. dr. Th.

Verhoeven,
■bureau

1{ j.

eri

*Wrt
6r'
ï_»r en

directeur van het Centraal
voor Onderwijs en Opvoeding, ir.
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Beb e leden van het kerkbestuur,
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waarvan de
tuvt deel uitmaakte, hadden eveneens op
plaats genomen.
Plechtige H. Requiemmis werd opge%»
U_ n door pastoor Jos. Postma, met assistenbo 0 an de kapelaans der parochie. Het zanger erk voerde onder leiding van Willem
%w-Weel
de Requiemmis van L. Perosi uit.
e
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de plechtige absoute werd het stoffelijk
tij» schot onder het zingen van het „In ParaIfej/e11" naar buiten gedragen om per auto naar
Sen te worden vervoerd.
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vingerafdrukken gezocht.

stond opgebaard,

ty internuntiatuur pater dr. Kleijntjens, mgr.
GruiJter, kanunnik H. A. Th. van Dam,
'Skp van S-Gravenhage en eenige geeste-
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genomen de pauselijke intermgr. L. Schioppa, met den secretaris

11 plaats
"W*vs,
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Uit een vitrine in het museum van dé
„Société archéologique de Provins"
dat gevestigd is in de oude „Grange-aux-Dimes"
zijn 276 oude gouden en zilveren
aldaar
munten gestolen. De politie heeft vergeefs naar

Nijmeegsche correspondent bericht

nader:

{^.P de Heilige Landstichting te Nijmegen is
Itjj.^agmiddag ter aarde besteld het stoffeW° Verschot van den heer Stuyt. In de Oe_a'tjst 1* van de Heilige Landstichting werd de
»W 0P£ebaard, waarna pastoor

,
lev °%d

Suys van de

Landstichting de gebeden uitsprak,
door ds ab3oute. Hierna werd de being i n net familiegraf verricht. Onder de
«^
H o Vezigen merkten wij o. m. op prof. De

J 'Utreent,
dr. H. Molkenboer O. P.,
\^'
Pr°fwjier
hoogleeraar
aan de R.-K. universiteit
te

WETENSCHAP

HOLEN VAN OERMENSCHEN
GEVONDEN.
Belangrijke ontdekking
in Hongarije.
Uit Boedapest wordt

In samenwerking met het gemeentebestuur
te Banhida is het aan het Hongaarsche Nationale Museum gelukt de sporen van een
oer-oude holenstad open te leggen in het Gerecse gebergte. De stad, die geheel uit holwoningen bestond, bevond zich in het zuidelijke gedeelte van het gebergte. Men vond er
verschillende gehouwen steengereedschappen
en uit dierlijke gebeenten vervaardigde werktuigen. De opgravingen hebben zeer veel dierlijke en plantkundige overblijfselen aan het
licht gebracht. Beenderen van gemzen en holleeuwen werden gevonden en deskundigen hebben vastgesteld, dat deze dieren de jachtbuit
zijn geweest van den oermensch in die omgeving.
In wetenschappelijke kringen hebben eenige
dierlijke en plantkundige overblijfselen veel
opzien gebaard, daar men daaruit schijnt af
te leiden, dat de theorieën en verklaringen betreffende de diluviale tijdperken een wijziging
moeten ondergaan. Er werd o.a. vastgesteld,
dat de mammoeth niet altijd onder het koude
klimaat geleefd heeft.
Blijkens de overblijfselen waren de holwoningen van de oermenschen in de omgeving
van Banhida door gangen met elkaar ver-

W 'jniegen, prof. dr. G. Brom, hoogleeraar bonden.
))f 0 de R.-K. Universiteit te Nijmegen, den
Ife,, 'nciaal van de Redemptoristen te Nh'me«[> Pater Sout, den rector van het klooster
EINSTEINS
Nebo te Nijmegen, en vele andere ker-
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RELATIVITEITSTHEORIE.

autoriteiten.

Aan het wankelen gebracht?

DANSSCHOOL LEISTIKOW.

De Franschen geleerde Carvallo deelt in de
„Revue
Scientifique" mede, dat metingen
e
t
en
Muzieklyceum
en de Muziekschool
Cw
lichtsnelheid, door den Franschen
van
de
l>»», Servatorium Belinfante—van
Adelberg,
n hekend, dat mevrouw Gertrud Leis- astronoom Esclangon verricht, de proeven
geen danslessen meer zal geven. Naast van den Amerikaan Miller bevestigen, waaruit
ïtiv.!*'1 Mees,
blijken dat de snelheid van het licht (der
die tijdelijk verhinderd is haar zou
les» en te hervatten,
is in overleg met mevrouw hemellichamen) bij metingen op aarde aflej
hankelijk is van de richting waarin de aarde
W kow voor lessen aan dilettanten en aan zich
ten opzichte van den lichtstraal beweegt.
}}» nnende beroepsleerlingen benoemd Ankie
Zooals
men weet was vroeger bij de proeven
met
eveld—Heukers
assistentie van
l^j v Keiler voor de gymnastiek. Gertrud der Amerikaan Michelson het tegendeel
'kow blijft toezicht houden op de oplei- gebleken en baseerde Einstein zijn vermaarde
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HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.
AMSTERDAM

STORINGEN BIJ DE TRAM
Rijden en niet stilstaan
het parool.
De gemeentetram heeft sinds eenige jaren
een organisatie, die beoogt storingen in het
acadsnet zoo snel mogelijk op te heffen. Doel
de huidige directie meende dat het nog vlugger kon en zoo werd eenigen tijd geleden deze
dienst, die „storingsdienst" heet, gereorganiseerd. Dat deze reorganisatie behoorlijk werk
verricht, mag blijken uit het feit dat ondanks
het sneller rijden en het dientengevolge toenemen van risico, de stagnatie verminderd is,
De spil waarom deze organisatie draalt is
de centrale meldingsdienst in hoofdkantoor.
Deze post wordt bezet gedurende den geheelen tramdienst, dus van 's morgens vroeg tot
's nachts. Hier werken jongelui, die een speciale opleiding hebben ontvangen, die de stad

en den a.g. „buitendienst" kennen. Zij moeten
de situaties kunnen beoordeelen en geven hun
orders. De meldingsdienst kan dus eenigszins
vergeleken worden met de centrale seinzaal
van de brandweer. Zij schakelen dan ook alle
instanties in die noodig zijn om een storing op

deze laatste om onder rijtuigen met een gebroken as te kunnen schuiven. Binnenkort
zullen
de wagens van zoeklichten worden
voorzien. Voorts wordt een inspecteur van
tractie gewaarschuwd.
De „uitrukdienst" heeft weer een andere
beteekenis. Deze beoogt om met behulp van
kleine auto's een controleur naar het gestagneerde lijnvak uit te zenden. Deze bemoeit
zich niet met het opruimingswerk zelf, doch
alléén met het leiding geven bij het omleggen
der lijnen. In die gevallen worden ingenieurs
of hoofdingenieurs mede gewaarschuwd. Bij
dit omleggen wordt er nauwkeurig op gelet,
dat de regelmaat van de lijnen, die bij de storing betrokken zijn, zoo min mogelijk in het
gedrang komt. Aan de haltes, die voor de
trams niet bereikbaar zijn wordt, post gevat
door tramambtenaren, die het publiek ongevraagd inlichten en adviseeren. Dit is een
maatregel, die door tramreizigers zeer op
prijs wordt gesteld.
Een aanvang is voorts gemaakt met het
periodiek oefenen van controleurs in het besturen van tramwagens, zoodat zij ten alle
tijde kunnen invallen. Het geheele trampersoneel wordt geoefend in het bedienen der
ijzels en wel van alle gangbare soorten, daar
elk wagentype in het trambedrijf een verschillend soort vijzel heeft.
De tram is voor het publiek, zoo ongeveer
zeide de hoofdingenieur van vervoer en tractie, de heer C. J. Neiszen ons. In deze tijden
moeten wij allen hard werken en wij doen
dat met liefde en volle toewijding. Een der
maatregelen waarbij het publiek gebaat wordt,
is het zooveel mogelijk bekorten der storingen. Zooveel mogelijk rijd e n en zoo min
mogelijk stilstaan is ons devies.
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Jl*" oude haven van Marseille is een

goede
£ave, een royale gunst van de natuur
"t> &eweest; ze heeft een paar rotsen wat
geschoven, een groote golf het land in
V^oeien en het water heeft zich in een
v 0 lang bekken neergelegd tot toevlucht
de schepen.
6^ er steeds meer schepen kwamen
W rei* en de haven te vol werd, is men de
""ojj gaan imiteeren. Langs de Quai de la
en vei"der langs de kust tot aan
W.^ne zijn er kaden in zee gelegd, kunst-6 baaien gevormd,
omwoekerd door een
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kranen, elevators, wat niet al.
Ver strekken ze zich uit.
v Paar jaar geleden dreigden ook deze
jj te klein te worden.
w*- was de „boom"-tijd.
n dag was er groot spectakel van
gierende hijschmachines, ratelende
Mij.
Elke dag bracht nieuwen aanV°(sf
Var»
scheepsvolk
en reizigers, klanten
-0
den
handel, klanten
Marseillaanschen
V>r e
beroemde pleziermarkt hier aan de
Mo,,

l>ü
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Dlarkt waar heete koopwaar voor 't
6ïl iag 'achter de donkere drempels van
erfde paradijzen,
Was een gouden tijd voor de patronnes
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jj&roote
bordcelen.
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grijze waardigheid, heur savoir vivre
r n
de afglans van, tegelijk met een
ln de haven, een villa aan de Riviera...

°^
*lU
koopTo is de
"crisis" gekomen. Het is gaan
-6lfn
fclei,. ln de kantoren en in de oude buurt van

,

»Zïer.

"
het er stil, vergeleken
bij vroeger,
êefsj triest des avonds, wanneer de winkels
ca zijn. Wel moet je nog oppassen, dat
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je hoed niet van je hoofd wordt weggekaapt
een trucje van de vrouwen om je een huis
doch de muziek is er uit;
binnen te krijgen
het rosse leven is gebluscht.

—

Veel negers, vroeger dokwerkers, stokers,
zijn in de oude buurt bleven hangen.
Overdag slungelen ze wat rond op het
pleintje naast het stadhuis, 's Avonds komen
ze los. In een keldertje, onwaarschijnlijk klein,
vochtig, geventileerd door een spleet in de
straatgoot, houden ze hun negerbal. Ze dansen
ernstig, religieus haast op het ingewikkelde
rhythme van een béguine, die een gramophoon
afdraait, begeleid door een trommeltje, een
bekken, gerikketik met houtjes en allerlei
subtiele geluiden, voortgebracht door een eenoogig gebrild nikkertje. Langs de wanden zitmoorddadigste geweest, allereerst door de
ten er een paar ineengedoken kinderlijk te mij een nieuwen plattegrond, op gemeengebrekkige hygiëne van die tijden, ten tweede
lachen of wel te broeien op de een of andere schappelijke kosten aangekocht.
Er zijn echter ook de negers, die zich hebdoordat de visschersbevolking, onversneden
trage, warme gedachte. Een stuk of wat
tot
souteneur
blanke
opgewerkt
ben
van
Marseillaansch nog, weigerde de stad te vermeisjes
Marseillaansche
beleven in de armen
land,
zijn
vrouwen....
een
dat
zwarte
cohorten
laten
voortreffelijke
hun
danseurs
en er de voorkeur aan gaf in eigen vertopvan
zwarte
punten van dansgenot. Ze worden volkomen vooraan in de loopgraaf zet, kan niet anders trouwd milieu om te komen boven een vertrek
misschien te correct naar verwachten.
naar het ongewisse elders
correct behandeld
Een paar straten verder zitten de Chineezen.
Een even groote handicap in den taaien,
haar zin.
Ze bivakkeeren in de donkere achterholen van dagelijkschen en jarenlahgen strijd tegen de
Op zijn onverwachtst kan er een ruzie uithuizen, die als huis beginnen en als spelonk geslachtsziekten blijkt de nonchalance van den
barsten. Wee je gebeente, als je daar als eindigen. Een lichtschuw raadselachtig leven Marseillaan te zijn, zijn zuidelijk fatalisme.
vreemdeling in betrokken bent. Een sluimebij den zwakken glans van een opiumlamp en
Hulde aan het gemeentebestuur en aan den
rend minderwaardigheidsbesef tegenover de een minieme portie rijst. Zoo nu en dan komt burgemeester, die niet voor niets, evenals zijn
blanken maakt ze doldriest, gevaarlijk, voor de politie binnenvallen in hun ondergrondsch voorganger, dokter is, voor wat er desondanks
geen rede vatbaar. Dreigementen flitsen in bestaan. Haastig wurgen ze de opium hun tot stand is gebracht. Men zou achter de verhun oogen, in de doffe keelklanken, die evenkeelgat in. Tegelijk met de opium hebben ze komen muren van het stadhuis niet zooveel
als tam-tam-muziek steeds luider worden en hun tong ingeslikt, tenminste hun Fransche moderne energie vermoeden.
tenslotte het keldertje vullen tot berstens toe. tong. Ze lachen béte, houden zich van den
De mairie heeft ondanks zijn bescheiden afDe aanleiding was laatst een prospectus van domme. Ze zullen een paar dagen hevige maagmetingen een groote nobele allure, doch het is
de King-Kong film, mij door het portiertje krampen hebben, doch ze blijven uit het cachot stoffig, verpulverd door zon en wind; op de
van een naburige 2-franc bioscoop in de hand van den gehaten Westerling.
treden van de stoep, zóó, dat je er nauwelijks
geduwd en dat per ongeluk uit mijn zak was
Het gevaarlijkste wild voor de politie blijft binnen komt, liggen een paar negers te slapen,
gevallen tegelijk met een plattegrond van 'ste souteneur. En een van de grootste zorgen of een paar prachtexemplaren van lazzaroni,
Marseille. King-Kong lijkt den negers wat al van het gemeentebestuur de hygiëne, de strgd zooals in Napels van vóór de groote fascistische
te veel op een... neger. Het prospectus werd tegen de verraderlijke ziekten. Openlijk en schoonmaak. Een eerzaam Hollandsch gein stukken gereten tegelijk met den onschulmeenteambtenaar, gewend aan de modelmet alle krachten wordt deze guerilla uitgedigen plattegrond; de stukken werden op den vochten. Doch het is een guerilla, hardnekkiger boerderij-achtige perfectie
onzer sanitaire gegrond gesmeten en vertrapt.
nog en moeilijker te bekampen dan de epidemeentehuizen zou er de stuipen van krijgen.
Den volgenden dag bracht een van de mieën die zoo nu en dan Marseille bezochten. Zijn collega uit Marseille is echter met weinig
De pest vam 1720 is van a_e epidemieën de tevreden.
negers, die me bij „Marius" had zien zitten.
<—
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WEEST OP UW HOEDE.
Nieuwe verkeersvoorschriften
treden Maandag
in werking.
Maandag treden in werking de nieuwe
voorschriften van het Motor- en Rijwielreglement, waarvan de voornaamste zijn:
1. Verbod om andere dan oranje stoplichten te gebruiken;
2. Ook wielrijders moeten voortaan een
teeken geven, wanneer zij van plan zijn van
richting te veranderen of plotseling te stoppen.
3. Alle motorrijtuigen (dus óók rijwielen
met hulpmotor) moeten voorzien zijn van een
achteruitkijkspiegel.
4. Alle andere rij- of voertuigen, géén
motorrijtuig of rijwiel zijnde, moeten eveneens
een een dergelijken spiegel voorzien zijn, tenzij
de bestuurder van zijn zitplaats het links
achterliggend weggedeelte zonder spiegel
gemakkelijk kan waarnemen.
5. Verbod om van den hoorn of fietsbel
gebruik te maken, anders dan wanneer de
veiligheid van het verkeer zulks vordert.
6. Verbod om een portier van een motorrijtuig te openen of geopend te laten, indien
daardoor gevaar ontstaat.

ONTWERP-BEGROOTING
VOOR 1935
Hoe die sluitend werd gemaakt.
Wij vernemen dat in den loop der volgende,
of, op zijn laatst in de daarop volgende week,

de ontwerp-begrooting voer het dienstjaar-1935
zal verschijnen. Tevoren zal zij, mèt de Nota
van toelichting van B. en W., in de Commissie
van bijstnad voor de gemeente-financiën worden behandeld.
Bijzonderheden.

Deze begrooting opent ni e t met een groot
tekort op de gemeente-rekening-1933; door
het hardnekkig pogen van wethouder Rust i g e en zijn staf is dat aanvankelijk geraamde
deficit van 2.6 millioen, geheel weggewerkt.
Dientengevolge is ook deze sta-in-den-weg om
een sluitende begrooting te verkrijgen, terzijde
gesteld.

Om evenwel het resultaat te bereiken; den
Raad een sluitende begrooting te kunnen aanbieden, ls er geweldig „geknepen". Alle subsidies moesten worden verminderd. Op het
7. Verbod om met rijwielen op meer dan openbaar onderwijs is anderhalf millioen betwee wielen te rijden op wegen, die voor het zuinigd o.m. door
afschaffing van het instiverkeer met rij- of voertuigen, geen motorder
tuut
door verhooging van
kweekelingen,
rijtuigen of rijwielen zijnde, niet openstaan
het aantal leerlingen per klasse van alle ge(b.v. gedurende de spitsuren in de Leidscheledingen van het openbaar onderwijs alsook
straat), alsmede op rijwielpaden.
Naar wij vernemen heeft de Politie te Amvan het openbaar voorbereidend onderwijs, bij
sterdam opdracht tegen overtreders der dit laktste wordt nog eenige salarisverlaging
nieuwe voorschriften nog gedurende korten in toepassing gebracht.
tijd waarschuwend op te treden, met uitzonVoorts is gerekend op anderhalf millioen
dering echter voor wat betreft de overtredinvermindering van uitgaven als uitkomst van
gen sub 5 en 6; hiertegen wordt reeds aande wijziging der arbeidsvoorwaarden van het
stonds proces-verbaal opgemaakt.
gemeentepersoneel waarvan de bijzonderheden
nog door de afdeeling: „Arbeidszaken" ten
BRAND EN BETON
stadhuize moeten worden uitgewerkt.

te heffen.
Deze storingen kunnen ontstaan door defecten aan de rijtuigen, aan de baan en de bovenleiding, door versperringen op de baan, door
ontsporingen en door aanrijdingen zonder dat
van ontsporingen sprake is.
Defecten aan de rijtuigen hebben meestal
tot gevolg, dat de wagen in dienst kan blijven.
PREMIÈRE RIDO-REVUE NIET
Dit wordt bevorderd door de storingsauto's,
lichte bestelwagentjes, dat een transparant
DOORGEGAAN
met de letters G. Tr. boven de voorruit voeverkeerspolitie
storingsauto
geeft de
ren. De
Vara-programma verstoord.
zooveel mogelijk de voorkeur bij haar regeDe Beton Aannemers Bond te Amsterdam
ling. De wagen is een rijdend magazijntje van
Henriette Davids betaalt
heeft een zeer fraai foto album het licht doen
onderdeelen. De chauffeur draagt zorg, dat
zien waarin een belangwekkende reeks opde meldingsdienst steeds weet, waar de auto
entree terug.
namen van zware branden in Nederland en in
zich bevindt. Na elke reparatie meldt hij zich
he tbuiteland is afgedrukt. D etekst is zeer
speciale
zag
genoodde V.A.R.A. zich
met de
telefoontoestellen in de wachtGisteravond
minimaal en bestaat alleen uit de beknopte
huisjes. Hem wordt dan aan de hand van de zaakt een wijziging te brengen in het proonderschriften van de foto's. De achterzijde
in
gramma,
première
daar de aangekondigde
dienstregeling medegedeeld, hoe laat de bevan het in zilveren omslag gebonden werkje
wuste tramwagen aan het begin- of aan het het Grand Théatre te Amsterdam van de Ridoeindount van een lijn aankomt, zoodat daar revue „Gaat dat zien", welke zou worden uit- vermeldt, dat beton een groote brandveiligheid
heeft en daardoor de bedrijfszekerheid ten
gezonden, niet is doorgegaan.
de kleine reparatie kan plaats vinden.
Wij vernemen van welingelichte zijde, dat goede komt, voorts dat het geen onderhoud
De baan vrij! de luisteraars en de vele bezoekers van het eischt en dat het als constructiemateriaal ontheater (de zaal was nagenoeg uitverkocht) beperkte mogelijkheden biedt.
Rijden en niet stil staan, is het huidige teleurgesteld moesten worden, daar de revue
Het album moet beschouwd werden als antparool van het trambedrijf. Treden ernstigere zich plotseling de muzikale begeleiding ontwoord op een brochure omtrent staal-skeletdefecten op, dan is experimenteeren door het nomen zag.
bouw van de hand van ir. Van Genderen Stort,
personeel met het bewuste rijtuig, verboden.
Een dag voor de primère schijnt er nl. een zoo kwam ons ter oore.
Onmiddellijk moet het opgeduwd worden naar conflict te zijn gerezen tusschen de leiding en
Het zijn intusschen werkelijk zeer mooie en
een. doodspoor, de remise wordt gewaar- den kapelmeester Brookhouse McCarthy met sprekende
afbeeldingen van een serie branden.
schuwd en daar staat al èen nieuw rijtuig eht gevolg, dat een andere dirigent werd aanWe
daarin o.a. aan de brand in de
onmogeNieuwe
taak
echter
treffen
gezocht.
zijn
om
vallen.
AchDezen
werd
klaar
in te
De remise
wagenmakerij van Werkspoor in 1912, waarbij
tergracht is thans geheel als bijwagen-remise lijk gemaakt, daar de oorspronkelijke kapelin gebruik, aan de remises Havenstraat en meester niet geneigd bleek, hem zijn partituur de brand gestuit werd door een brandmuur van
Kromme Mijdrechtstraat staan alléén motorter beschikking te stellen. De bespeler van het gewapend beton, voorts in de Zeisswerken te
wae:ens, terwijl die aan de Tollensstraat uit- Grand Théatre, Henriette Davids, was dien- Teltow in 1933, welke geheel verwoest werden
tengevolge genoodzaakt de opvoering af te en waar geen beton als constructie gebezigd
sluitend voor werkplaats is ingericht.
de entreegelden aan het publiek te was. Het Paleis voor Volksvlijt, dat in 1929
De maatregel rijden en niet stilstaan ls lasten en
restitueeren.
totaal verwoest werd en waarbij de constructie
vooral in een stad als Amsterdam met veel
van gietijzer was, de brand van het meubelenkelsporige baanvakken en routes, die door
magazijn van P. van Reeuwijk te Rotterdam
worden,
een aantal lijnen bereden
van belang.
GESLIPT EN TE WATER.
in het zelfde jaar, de Z. H. bierbrouwerij te
Wat de bovenleiding betreft, hiervoor is een
's-Gravenhage, het Peoples Palace te Londen
speciale „leldingwacht" aangesteld, die ook
Gistermorgen om ruim acht uur begaf een in 1931, de olieslagerij De Toekomst te Worbuiten diensttijd opgecommandeerd wordt. der inspecteurs, dienst doende aan het hoofd- merveer in 1931, de
dekenfabriek van De Wit
Obstakels op de trambaan is een veelvuldig bureau van politie, zich per auto naar zijn
in 1933, de spoorwegloodsbrand te
te
Helmond
voorkomend euvel. Herhaaldelijk weigeren werk. Op den Kloveniersburgwal ter hoogte Hannover in
1930, de electrische Centrale in
auto's den dienst, juist op het tramspoor. Men van het gebouw voor den Werkenden Stand Brussel in 1932, zij ontbreken
niet in dit werk,
zou geneigd zijn te zeggen, bij voorkeur op moest hij voor een anderen wagen uitwijken.
dat aan de buitenzijde vermeldt: bouwt in
de trambaan. Andere malen zijn er botsingen De auto slipte en viel te water. De inspecteur
tusschen tramwagens en auto's. Ook wel van kon zich met moeite redden. Hij sloeg een beton!
Ook voor menschen, wien de heele quaestie
tramwagens onderling. Voor deze karweien ruit stuk èn kroop op deze wijze uit de onderbeton
en staalskeletbouw onverschillig is, heeft
Lkan het storingswagentje geen redding brengedompelde auto. Bij het verbrijzelen van het
gen. Er is zwaarder materieel voor noodig en glas kreeg hij een lichte wonde aan de hand. het album waarde.
dit zijn twee kraanwagens met. werktuigen, Het ongeval is dus nog goed afgeloopen. De
die gereed staan aan de remises Havenstraat te water liggende
auto is met behulp van een UIT ’N REGENDROP GEBOREN....
en Krome Mijdrechtstraat. De regeling is zóó particulieren kraanwagen opgehaald.
getroffen, dat hoogstens twee minuten na de
melding de wagens uitrijden, ledere wagen
Niet alleen verlossing van warmte en veel
bedient zijn eigen rayon en daartoe is de stad
stadsstof heeft de regen hier gebracht, maar
WIE
ZAG
DIT?
in twee deelen gesplitst: het Oostelijk-rayon
en dat komt op de
van Vrijdagavond af
is ook de
Op Donderdag 5 Juli omstreeks 10 u. n.m. is er debetzijde van Pluvius te staan
voor den kraanwagen aan de Kromme Mijop de brug over de Prinsengracht voor de Vijzelmuggenplaag weer over de buitenwijken losdrechtstraat en het Westelijk rayon voor die gracht
een aanrijding geweest tusschen een auto
Als uit een regendrop geboren,
aan de Havenstraat.
en een wielrijder, waarbij de wielrijder vrij zwaar gebroken.
Ontsporingen worden door het personeel, werd gewond. De commissaris van politie in de kwamen zoemer na zoemer en steker na steker
vierde sectie, waarnemende de vijfde sectie, veruit het polderland naar de stad, de slooten
bestaande uit daartoe aangewezen bankwerzoekt hun, die omtrent de aanrijding of onbekend en andere verdachte watertjes begonnen
de
kers, opgeheven, voorts andere ernstige defecgebleven autobestuurder inlichtingen kunnen verder
aflevering
seizoen-productie
en
de
rand
ten als asbreuken enz. Ook wordt een reserveschaffen, zich daarvoor te willen vervoegen aan
van Amsterdam h e e f t nu weer zijn zomerlast
beugel en een lorrie op de wagens meegevoerd het politiebureau Stadhouderskade 115.
te dragen: horren en klamboes moeten weer
dienst doen om een rustigen avond en nacht
te kunnen genieten...

relativiteitstheorie voornamelijk op de, door
Michelson gevonden, o n veranderlijke snelheid
van het licht.
Carvallo betoogt nu, dat door de resultaten
TE
der recente proefnemingen van Esclangon en
Miller, die onafhankelijk van elkander hun
FRANKFORT.
metingen in Frankrijk en in Amerika verrichtten,
Einstein's theorie aan het wankelen is
het Stedelijk Historisch Museum te
ort a/M. is een tentoonstelling geopend, gebracht.
Volgens andere deskundigen is dit echter1
%
wCultuur en kunst van de 15de tot de 17de
V ),
omdat Michelson's
6 der oude stad gewijd. De kern van de niet zeer waarschijnlijk,
<Ije nieling wordt gevormd door de schilde- resultaten vroeger op zeer afdoende wijze o.a.
en edelsmeedwerken uit Frankfortsche door zijn leerling Miller zelf, zijn bevestigd.

DE STAD VAN MARIUS.
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Nieuwe bronnen.
Verder worden in de concept-begrooting
eenige nieuwe bronnen van inkomsten aangeboord.
Zoo zijn B. en W. voornemens, vóór de openbare behandeling dezer begrooting den Raad
wederom voorstellen te doen tot verhooging
van het marktgeldtarief, welke verhooging
echter blijven zal beneden de eenigen tijd geleden verworpen voorgestelde verhooging van
het marktgeld. De opbrengst van deze tariefsverhooging is al in de begrooting verwerkt,
evenals die van het heffen van een tarief op
de veren, al zal de geraamde opbrengst daarvan belangrijk minder zijn dan in de bij de begrootingsbehandeling in December jongstleden
ingediende, doch niet aanvaarde voordracht
over een nieuw verentarief.
Dan zullen ook de tarieven voor de gemeentelijke wasch-, bad- en zweminrichtingen worden verhoogd.
Diversen.

Van het effect van den arbeid van het Werkfonds-1934, worden in het concept ten behoeve
van de uitgavenvermindering voor
Maatschappelijken Steun, geen overdreven
verwachtingen gekoesterd.

Van eenige gemeentebedrijven wordt gerekend op een hoogere uitkeering ten behoeve
van de gemeentekas, van enkele andere, vermindering van offers voor hun begrooting.
De eindcijfers in uitgaven en inkomsten van
deze ontwerp-begrocting-1935 zijn tien millioen lager dan die der begrooting-1934.
Zij verschijn took éér, dan de laatste jaren
gebruikelijk was.

TROTTOIR GEVRAAGD

VOOR RINGDIJK.

—

FRANSCHE ONDERSCHEIDING.

Dijkgraaf zal medewerking

verleenen.
Een comité van actie, gevormd uit bewoners
den Ringdijk (oud-Watergraafsmeer)
van
heeft een adres tot den Gemeenteraad gericht,

houdende verzoek, te voorzien in de algemeen
gevoelde behoefte aan een betere verlichting,
betere bestrating en een trottoir langs de huizen van den Ringdijk tusschen Schollenbrug
en Middenweg. De dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, de heer W. F. Egeman, heeft
aan het trottoirplan van het comité zijn volle

De Fransche consul alhier, de heer L. Judas, medewerking toegezegd.
Tot ongerief der bewoners, aldus het adres,
heeft gisteren in het gebouw van het consulaat aan dr. E. J. van den Berg, tandarts hier dat door het overgroote deel der bewoners
ter stede, ter gelegenheid van den nationalen mede-onderteekend is, werd aan het RaadsFranschen feestdag, namens den president van besluit ter verbetering van den Ringdijk nog
de republiek het ridderkruis van het Legioen geen gevolg gegeven.
van Eer uitgereikt.
Deze onderscheiding dankt dr. Van den Berg

aan hetgeen hij voor de tandheelkunde in
Frankrijk heeft gedaan, door het houden van
voordrachten en lezingen.

Hij zit gelaten zijn uren uit om zich na
afloop te installeeren op het terras van zijn
stamkroeg, hier, bij Marius, of van een der
duizend andere café's, die Marseille zoo gezellig
maken.
Daar kan je uitwaaien, je hoed acfcter op je
hoofd, in hemdsmouwen, je pastis drinken en
galégeades vertellen. Galégeades zijn de klassieke Marseillaansche verhalen, waarin de
werkelijkheid als in een lachspiegel staat te
gnuiven over haar absurde proporties. Galéger
is een werkwoord en een sport, zooals bij ons
het klagen over de crisis.
Marius, mijn kroegbaas, is er sterk in. Ziehier één zijner lijfgalégeades:
Marius heeft zoon paar keer in de week op
zijn menu een gerecht, dat „Poule hollandaise"

De

buurtvereeniging

„Oud-Watergraafs-

meer", welke reeds meermalen over de verbetering
van den Ringdijk adresseerde, heeft
haar adhaesie met het adres van het bewoners»
comité betuigd.

Marius kijkt in den spiegel en ziet enkel het
zuinige facie van onzen landgenoot en zich
zelf en daarachter in duizelingwekkend perspectief den spiegel aan den overkant met denzelfden man en Marius, tot in 't oneindige herhaald.
Al de mijnheeren wijzen op een of
Doch Marius wordt er niet
anderen spiegel.
wijzer op, ook niet wanneer de andere als argument aanvoert: „chai de I'archang".

—

■—

Onze landgenoot wordt verlegen, daarna
boos; tenslotte is de Hollandsche gulden toch
niet voor niets 10 franken waard en hij zegt

—

dreigend: „che feu des oeufs de miroir.
Toen kwam, het noodlot wilde het zoo, Gaby
binnen, de boezemvriend en blijkbaar tevens de
booze geest van Marius. Gaby is buitengewoon
opvliegend, hij kan bovendien zeer slecht tegen
heet.
onopgevoede klanten, die zijn vriend beleediMarius, riep ik, ik wil je toevertrouwen, gen; hij verliest dan eiken zin voor proportie,
dat ik een Hollander ben en als je kippetje uit zoowel als voor het belang van Marius.
Holland komt, kan ik dat proeven; kom maar
Marius, zegt hij, wacht eens even, ik zal
eens op met dat beestje.
dien mijnheer bedienen; hij rent naar de keuMarius lacht geheimzinnig en brengt het ken, haalt er een paar eieren, toont ze aan
gevraagde.
onzen vriend.
Marius, zeg ik na'een eersten hap, dat
Vous voulez des oeufs de miroir?
beest komt niet uit Holland; verklaar me je
En tot groote ontsteltenis van laatststoute benaming.
genoemden smijt hij de eieren tegen den spiegel.
En Marius vertelt me van een Hollandsch Voila!!!
tourist, die op een goeden middag zijn dremVoila, voila, monsieur est servi.
pel overschreed en na zijn paraplu te hebben
Toen de bezoeker haastig paraplu en panama
neargezet en zijn bril fcte hebben opgezet, bijeen had geraapt en vertrokken was met
het menu ging bestudeeren. Marius doet me achterlating van zijn laatste beetje fidutie in
het wantrouwende gebaar van het bril opzetten Marseille en Frankrijk in 't algemeen en bovenvoor.
dien van een Rotterdamsche krant als nationa„Mesjeu", had hij na een kwartier gezegd, liteitsbewijs, is er een Homerisch gelach uitge„voulez vous me donner des oeufs de miroir". broken.
Dit gerecht kwam niet op Marius' menu voor;
De spiegeleieren zijn in de verbeelding der
een Hollandsche tourist heeft of wel een blind beide Marseillanen tot spiegelkippen uitgebroed
respect voor buitenlandsche menubenamingen en de kippen zijn versierd met het degelijk
of wel een hartgrondig wantrouwen en in dat bijvoegsel Hollandsch.
laatste geval houdt hij zich aan onze beZiehier een galégeade.
proefde vaderlandsche spn'zen, b.v. spiegelEen volgende keer wil ik u vertellen van het
eieren met ham.
omgekeerde eener galégeade: ideeën, die utoOeufs de mirioir.
pieën zouden zijn in het geordend brein van
Watblief, zegt Marius.
andere nationaliteiten, doch den Marseillaan
Oeufs de miroir, zegt de mijnheer op juist boeien en tot onverwachte energie
dien spiegel wijzernd.
inspireeren.

-—■

—

—

-—

—

—
——
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WIELRENNEN

NEDERLANDSCHE KAMPIOENSCHAPPEN
Van Egmond en Gerard Leene in den eindstrijd voor
beroepssprinters. Van der Linden en Leene
bereiken den amateur-eindstrijd.

—

GEEN GROOTE VERRASSINGEN.

Uit de vele ritten, die de onafhankelijken af
te werken hadden, bleven Van der Leur en
Beukers voor de beslissing over. De eerstgenoemde Hagenaar sloeg den sterken Brabander Van der Horst met groote moeite. Dat was
een strijd tot op de streep, waar Van der Leur
zich met het laatste greintje kracht en een
juichkreet overheen wierp.
Zf}n stadgenoot Beukers zorgde eigenlijk

voor een verrassing, door den favoriet Jazet
uit Enschede te kloppen. Jazet zette iets te
laat den spurt in en kon er toen niet meer bijkomen.
In de achtste finales was er nog een bijzonder mooie rit en wel die welke ging tusschen
den Hagenaar Heslinga en den Amsterdammer
Hoeyens. Die bleken absoluut van gelijke

kracht te zijn en ook in tactiek elkander niet
veel toe te geven. Die rit bracht de handen op
elkander en gaf Hoeyens zoon tik, dat hij het
later tegen Beukers niet kon bolwerken. Beukers maakt heelemaal niet zulk een bijzonderen indruk, doch blijkt wel aanleg te hebben.
Het kampioenschap der beroepsrenners.
Het aantal beroepsrenners is in ons land,
zooals trouwens in heel Europa, maar dun gezaaid. In totaal waren er maar acht ingeschreven en daarvan bleven Clignet en Wals nog

(Ingezonden Mededeeling.)

DORRIUS
Restaurant
N.Z. Voorburgwal b. h. Spui
PLATS DU JOUR EN a LA CARTE

de roeibooten niet van nummers voorzien, zoodat de deelnemers hun boot moeilijk konden
vinden en het volgen van het verloop bezwaar20. waren de roeiers niet op de
lijk was;
hoogte van hun taak (uitgezonderd enkelen),
Hedenmiddag 2 UUR
die bestond in het richting geven aan de
Finales Kampioenschappen van Nederland.
Daardoor bleven de booten in de
zwemmers.
Sprint.
100 K.M. achter motoren
bochten te veel onder den wal, in plaats van
Een overwinning voor den
recht af te snijden.
vierde op de
Dit zijn twee punten, die we in de aanserie: 1. Pesch; 2e serie: 1. De Wolf; 3e serie
aanbevelen,
dacht van de organisators
voor
1. Vreeswijk; 4e serie: 1. Heslinga.
Achtste finales
sprint voor onafha.nkelyken. den volgenden keer.
„SNELVOETERS” DERDE IN
(De eerste van elke serie wordt geplaatst.) le
Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was,
serie: 1. v. d. Horst, 2. v. Vreeswijk; 2e serie: 1.
ruimde de wind, het
ESTAFETTE
De Wolf, 2. v. Rossum; 3e serie: 1. Hoeyens, 2.
water werd kalmer en
Heslinga; 4e serie: 1. v. d. Leur, 2. Pesch; 5e
serie: 1. Engelmoer, 2. v. Reyen; 6e serie: 1.
de regen hield op. Al
Beukers, 2. v. d. Heyden; 7e serie: 1. W. Bougauw kwamen de beLONDEN, 14 Juli (Eig. tel.) Heden werquet, 2. D. v. Dijk; 8e serie: 1. Jazet, 2. B. v.
kende
baan den de series en finale geloopen van het numlange
Dijk.
Kwart finales: le serie: 1. v. d. Horst (14 sec),
zwemmers aan den mer 100 yards. In de achtste serie klopte de
2. de Wolf; 2e serie: 1. Jazet (14 sec), 2. Engelkop te liggen: Van
moer; 3e serie: 1. v. d. Leur (14 2/5 sec), 2. W.
Hongaar Sir den Nederlander Berger in 10
(HaarHemsbergen
Bouquet; 4e serie: 1. Beukers (13 sec), 2. Hoe9
yens.
lem), Beukman (IJ) sec. In de herkansing werd B e r g e r in 9/10
Halve finales: le serie: 1. v. d. Leur (14 sec),
Heap.
sec.
eerste
voor
(Haar2. v. d. Horst; 2e serie: J. Beukers (14 sec), 2.
en Zeeman
De finale bracht de zege aan Sir in 9 9/10
Jazet.
lem) ,
gevolgd door
In den eindstrijd hedenmiddag zullen dus v. d.
Van der Laar (IJ) en sec, 2. Sweeney (Eng.), 3. Berger.
Leur en Beukers elkander bekampen.
(AalsHoogervorst.
Osendarp startte niet in dit nummer.
Kwart finales, kampioenschap sprint voor bemeer).
In
menbonte
Van Beveren en Jansen konden geen succes
-oepsrenners: le serie: 1. G. Leene, 2. W. Mets;
de boeken.
geling
volgden
2a serie: 1. Pijnenburg, 2. Sliphorst; 3e serie: v.
'smond w.0.; 4e serie: v. d. Heuvel w. o.
overigen, terwijl de rij
De finale over 220 yards won Murdock in
Halve beslissing: le serie: 1. v. Egmond (laatgesloten werd door den
ste 200 m. 12 2/5 sec), 2. Pijnenburg; 2e serie:
22 1/10 sec, 2. Sweeney, 3. Young, 4. Osen58-jarigen H. Hons1. G. Leene (laatste 200 m. 13 2/5 sec), 2. v. d.
darp.

STA. DION

J. van Hemsbergen.

beek

(De

Waterrat-

ten, Haarlem).
De volgorde in het
hoofdpeloton veranderde weinig. Van Hemsbergen behield den kop, Beukman zakte af en
liet Zeeman de tweede plaats. Hoogervorst
liet ondanks zijn on-afgewerkten armslag, uitstekend werk zien. Hij ontnam eerst Van der
Laar de vierde plaats en verdreef daarna
Beukman. Het debuut van den Aalsmeerschen zwemmer was dus wel goed.
Tegen het einde zakte Van der Laar erg
af, zoodat de Zaandammer Van het Hof hem
kon voorbijgaan.
In den fraaien tijd van 1 uur 2 min. 36 sec.

De 440 yards estafette was voor Hongarije,
2. Krefeld, 3. Snelvoeters. Tijd 43 sec.
Rampling won de 440 yards in 49 4/5 sec,
Lovelock de mijl in 4 min. 26.6 sec, Szabo
(Hongarije) werd niet geplaatst. Kusocinsky
(Polen) won gemakkelijk de race over 3 mijlen
in 14 min. 13.6 sec. Voor de derde achtereenvolgende maal zegevierde Robertson in de
marathonrace in 41 min. 55 sec.

tikte Van Hemsbergen, onze nationale lange
afstand-kampioen, het eerst aan en won
daarmee den Burgemeester Kolfschoten
De anderen kwamen a.

v. binnen: 2. C. Zee-

(Haarlem) 1 uur 03.11; 3. Hoogervorst
(Aalsmeer) 1 uur 05.16;
4. P. Beukman
(Het IJ) 1 uur 13.50; 7. J. Faure (K.Z.P.C.).

man

1 uur 08.56; 6. G. v. d. Laar
13.50; 7. J. Fanre (H.Z.P.C.).
uur
VAN HEMSBERGEN WINT DEN
Deze legde den heelen afstand met rugcrawl af; 8. P. Schuitemaker (De Ham); 9.
KOLFSCHOTEN-BEKER
B. Schuitemaker (De Ham); 10. mevr.
Brouwer (R. D. Z.), eerstaankomende dame,
Volendam—Edam in 1 u. 2 m. 36 s.
1 uur 20.10; 11. M. J. Bouquet (Dolfijn); 12.
Mevr. Brouwer eerste der
J. Zeeman (Het IJ); 13. J. de Boer (Edam);
14. F. ten Pas (D. A. W.); 15. W. A. Coerendames.
gel (A. Z.); 16. mej. T. Prasing (H. D. Z.);
Onder weinig bemoedigenden dreinenden 17. A. Kater (Edam); 18.. T. Gilles (D. A.
regen voerde de electrische ons gistermid- W.); 19. mej. W. Dal (Edam), de jongste
20. G. bij 't Vuur
dag door de Wateriandsche dreven naar het deelneemster, 15 jaar;
Honsbeek
(Edam);
(De Water21.
H.
Edam,
al-oude
ter bijwoning van wat met den
weidschen naam van IJsselmeer-Marathon ratten).
Hedenmiddag worden de zwemfeesten te
was aangeduid: de race van Volendam tot
Edam
met Holland—Belgiëvoortgezet
Edam,
afstand
±
4
km.
strand-bad
estafette en polo en nationale wedstrijden.
Voor beide stadjes een bijzondere Zaterdagmiddagpassesring, vooral voor de Volendammers, die vol belangstelling langs dijk en HONKBAL

—

stagnatie.

Daardoor werd het ruim half vier, voor de
21 deelnemers: 3 dames en 18 heeren, konden starten.
Voorzitter-kamprechter Aug. Kappenburg
en starter G. Blitz hadden de leiding in handen.
Toen de zwemmers eenmaal op weg waren,
kwamen twee fouten aan den dag: 10. waren

220 yards.

— Osendarp

Aan deze nummers zoowel als aan
touwtrekken namen geen buitenlanders d
wel aan het hoogspringen en
waarvan heden de beslissingen zullen vs"
evenals van de kwartmh'l waarvan gl^
series geloopen zijn.

(Neptunus)

,

vèrspriöjL.

KAMPIOENSCHAPPEN
ZUID-HOLLAND

■

VAN

Op het terrein van het clubhuis Te Werve %j
onder uitstekende weersomstandigheden Zate (
een aanvang gemaakt met de kampioenschap^,
van het district Zuid-Holland van de K. N- fyy
Door den regenval was de baan voor de
9
nummers vrij zwaar, waardoor de tijden nte fl
te best waren. Van de nos. .100, 200, 400 <* t i
meter werden de finales bereikt, welke f *
zullen worden geloopen.
«*■
Het uitgebreide programma werd vlot

'

!

werkt.

„.,

Uitslagen:

_ri e'

100 meter hardloopen. De nos. 1 en 2 der »"
%
komen in de demi-finale.
le serie: 1. A. J. Gols, V.U.C, 121/10 seC
Nasse, V. en L.
tf'
2e serie: 1. J. de Vaal, V.U.C, 12 2/10 sec. *
n rEisema, Trekv.
-3e serie: 1. H. Geul, V. en L, 114/10 sec.; *
Wemmers, P. P.
s «c.l
s
4e serie: 1. D. K. Prins, V. en L., 121/10
i
2. W. Duns, Olympia.
5e serie: 1. C. Stolk, Cl. te W., 119/10 seC"
A. Regenburg, V. en L.
ae»l
6e serie: 1. M. P. Wielders, V.U.C, 114/1"
Kok,
A.D.O.
2. F.
Demi-finale. De nos. 1, 2 en 3 der series *u
in de finale.
\V
le serie: 1. Wemmers, 11.7 sec; 2. Gol*
3. Nasse.
2e serie: 1. Geul, 11.6
2. Wielders, H-'
3. Kok.
tf
200 meter hardloopen. De nos. 1 der serie* ,if
nevens 2 snelste tweeden komen in demi-'1,
le serie: 1. A. J. Gols, V.U.C, 24.9 sec; *
Regensburg, V. en L.
»
2e serie: 1. C. Stolk, Trekv., 25.1 sec;
Hustinz, Trekv.
f>
3e serie: P. Wemmers, P. P., 24.9 sec.; 2. *"
Prins, V. en L.
-1
4e serie: 1. S. v. Gelderen, V. en L., 25-1
2. D. v. d. Horst, Trekv.
9 e<v
5e serie: 1. G. v. Kooten, Cl. te W., 24.7
D.
Donar.
Roozendaal,
2.
-eW
6e serie: 1. A. D. Boer, R.A.V. '31, 24.8
2. C. Twisk, Olympia.
eI) I"
Demi-finale. De nos. 1 en 2 der series kom"
de finale.
t,
-go*o
le serie: 1. P. Wemmers, 24.4 sec; 2. A- "
24.6 sec.
-..„te*
2e serie: 1. C. Stolk, 24.6 sec; 2. G. van K°"
.ri
24.6 sec. *
400 meter hardloopen. De nos. 1 en 2 der
demi-finale.
komen in de
act'
le serie: 1. H. Visser, Feyenoord, 55 2/W
2. K. Essenberg, Trekv., 56 5/10 sec.
sec->
2e serie: 1. R. Bronsgeest, Donar, 58 3/1"
2. A. Gouwetak, Zwaluwen, 63 1/10 sec.
cV
3e serie: 1. J. Hebers, V. en D., 56 2/W
i'
2. J. Schusz, Donar, 57 2/10 sec.
Demi-finale. De nos. 1 en 2 der series kom
finale.
„He"
le serie: 1. Schusz, 54.5 sec; 2. Essen"
56 sec.
,/i0
2e serie: 1. Visser, 54.7 sec.; 2. Hebers, 55 1'
» t\e>
6
der
800 meter hardloopen. De nos. 1 t/m
komen in de finale.
, „„n**
le serie: 1. W. Pen, Zwal.; 2. H. Asscheji i»
Feyenoord; 3. J. F. Happé, V.U.C; 4.
Wolf, D.0.5.; 5. J. Warnaar, Trekv.; 6. »"
Ooijen, V. en L.
2e serie: 1. P. Kruse, S.V.V.; 2. H. vari. « e j*
D.0.5.; 3. R. Bronsgeest, Donar; 4. P. TfUl'
S.C. R'dam; 5. A. Slot, D.0.5.; 6. A. v. Dijk. *; „)»<;
1500 meter hardloopen: 1. P. Feenstra,ml"' )V
4 min. 17.3
2. J. de Groot, Trekv., 4
sec; 3. A. de Ruh'ter, 805k,8., 4 min. 24-»,i,t»
5000 meter snelwandelen: 1. J. Burghoudt, -jji
Werve, 25 min. 37.7 sec.; 2. Chr. Kragt, RA^,' jü*o,
27 min. 43 sec; 3. J. van Kampen, D.H.C,

"

"„,«»

„ 9^'

sec.;

"

-

„

(Het IJ) 1

'

*

'

.

*

.

.„

*

DE COMPETITIE.
Onder groote belangstelling werd gisteren de
returnmatch gespeeld op het V. V. G. A.-terrein
tusschen den club van dien naam en Ajax. Wist
V. V. G. A. bij den eersten wedstrijd in de laatste
innings een gelijk spel te forceeren (14—14) een
uitslag die reeds niemand had verwacht, thans
wisten Besanger en zn'ne mannen een klinkende
overwinning te boeken met 14—4.
De cijfers waren:
1, 5, 0, 0, 3, 0, 1, 4, ls 14
V. V. G. A.
Ajax
1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, is 4
De stand der competitie wordt thans:
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Quick

Hongaar Sir.

sec.;

Beker.

afslaan, blijven J. Stender (Hilversum) en F.
Massink (Arnhem) in geheele rechte lijn op
de kust afgaan. Voor wie deze wedstrijden
meermalen gezien heeft en de stroomingen in
de Wester-Schelde eenigermate kent, blijft het
Mej. Olsen komt als eerste dame aan.
echter een open vraag of deze richting de
meest juiste zal zijn, om als eerste de kust te
om
den
Scheldevan
zaken
de
Jaarlijksche
wedstrijd
op
hoogte
De
voortdurend
houden. bereiken. In het laatste stuk krijgt men nl.
den sterken ebstroom. Het is halfvn'f als de
beker, die heden plaats vindt, heeft in binnenDoch niet alleen da&r, óók op het water is er
gelegenheid om de sportieve prestaties van
eerste uitvaller genoteerd wordt. Het is de
en buitenland een groote vermaardheid geheer Boone (Brugge). Om vijf uur blijkt ons,
kregen. Geen wonder! De prestaties, welke zwemmers en zwemsters te volgen: een ferrygeleverd worden, verdienen meer dan opper- boot van den provincialen stoombootdienst dat de kamp om de overwinning is ingezet. De
vlakkige belangstelling! vaart op en neer om degenen die den afstand kampioen van 1932, de heer J. Stender van
den wal te lang vinden, van meer nabij een Hilversum, heeft de leiding en bedriegen de
In 1930 werd de Scheldebeker gewonnen tot
kijkje op het zwemveld te gunnen.
voórteekenen niet, dan zal hij ook ditmaal een
door mej. Y. Lauwereins uit Ostende (België),
Zoodra
alle
voorbereidende
werkzaamheden goeden tijd maken. Direct na hem volgen F.
die met 2 uur 11 min. 4 1/5 sec. de eerste getroffen zijn,
en
de
deelnemers
zich bij de Wegenaar (Amsterdam), de oud-kampioen
was. Een vergelijking met mej. M. Olsen van starthjn onder de
Zeeuwsch-Vlaamsohe kust van 1931, F. J. A. Kuyper (Amsterdam) en
Rotterdam
die te vorigen jare als eerstbevinden,
is
het
wachten
op het sein van aan' de Engelsohman E. W. Paskoe en de heer W.
aankomende dame beslag legde op de afzonvang.
De
spanning stflgt met de minuut, dan: Kernper (Groningen). De eindspurt is nu invoor
dames
derlijk ingestelde onderscheiding
gezet.
wijst uit, dat deze tjjd geen groote schomhet startschot!
Een korte tocht langs de kust brengt de
n.l.
in
1933
melingen zal vertoonen: zij was
Uit de begeleidende booten wordt nu gestart. zwemmers prachtig in het zicht van de duieerst-aankomende dame met een tijd van
2 uur 8 min. 38 1/5 sec.
Nu gaat het er op los, nu zal men kracht en zenden, die zich op den Vlissingschen boulevard
kunnen
meten! Nu slaan zich lenige lichamen hebben opgesteld. De spanning stijgt. Want
In 1931 was de heer F. J. A. Kuyper van
nog in de laatste minuten kan de toestand zich
door
het
natte element waarmee ze zoo ver1
1
eerste,
sec,
in uur 37 min. 1/5
Amsterdam
wijzigen. Het is vijf uur. Daar loeien de sirenes,
geraakten;
gaat
trouwd
nu
het
naar
de
overen het jaar daarop de heer J. Stender uit Hilten teeken dat de overwinnaar het eindpunt
versum, met 1 uur 40 min. 8 sec. Het verhoogt zijde, het doel tegemoet!
bereikt heeft. Het is de oud-kampioen J. StenDe leek, die den-afstand schatten moet, zal
de spanning van den nieuwen kamp, dat deze
der (Hilversum), die znn eigen record van
zijn.
partij
zioh heel gemakkelijk vergissen; zijn raming 1931 aanzienlijk
beide winnaars wederom van de
verbeterde. Toen 1 u. 37 min.
Vorig jaar zagen wij de trophee naar Engeland zal bijna altijd aan den te lagen kant zijn.
1 5/10 sec, nu 1.28.8 2/10.
uit
op
Want
een twee-en-veertig honderd meter
verhuizen, toen de heer E. H. Temme
berekent men dezen afstand niet
Luid barst het gejuich los als burgemeester
Londen met 1 uur 47 min. 9 4/5 sec. de overEn toch
winning op zijn naam bracht. Zal ditmaal het is het zoo, al beteekent dit cgfer voor de Van Woelderen den overwinnaar met dezen
zwemmers niet alles; immers zij zullen met prachtigen uitslag geluk wenscht. Het dochgeluk weer aan hun zijde zijn ?
strooming, tij enz. hebben te rekenen, en daar- tertje van den burgemeester biedt den heer
Door dr. Staverman is vorig jaar een afzondoor zal de te zwemmen afstand zeker zes Stender bloemen aan. Met een zeer gering
derlijke prijs ingesteld voor de eerst-aankomenkilometer zijn. Uit deze vermelding blijkt niet tijdsverschil komt
de heer F. Wegenaar
de dame, waarvan mej. M. Olsen (R.D.Z. Rotterdam) met 2 uur 8 min. 38 1/5 sec. houdster alleen dat de Westerschelde voor Vlissingen (Amsterdam) aan, die met 1 uur 28.28 een
werd. Het lijdt geen twijfel, of zij zal haar een rivier v.an grootsche afmetingen is, maar zeer goeden tijd gemaakt heeft. De derde
record ditmaal ernstig bedreigd zien en de tevens dat een Scheldebeker-zwemwedstrijd Amsterdammer sluit zich bij deze overwinkans, dat deze beker in andere handen vereen sportieve kamp van het zuiverste water naars aan. Het is de heer F. J. A. Kuyper, de
kampioen van 1931, die zijn recordtijd van
huist, is stellig niet uitgesloten te achten. Dat mag genoemd worden!
deze kranige zwemster overigens weer van de
spoedig
Reeds
na het startschot komt er 1.37.1 1/5 sec thans terugbracht op 1.29.21.6
partij is, geeft reeds de volle zekerheid dat ook teekening ln het zwemveld.
Uit den aard der sec. Vrij kort achter elkaar komen nu veel
in de dames-afdeeling een spannende strijd zal zaak is men nog niet ver van het beginpunt zwemmers aan. De Londenaar E. W. Paskoe
gevoerd worden.
ls vierde met 1.29 37.2, op hem volgt W. Kerverwijderd, doch van een geheel aaneengeslo(Groningen) met 1.30.47.4. De Vos
het
ten
nu
al
vijf-en-twintig
geen
gaan
Weer
deelnemers
formatie is
sprake meer. Wij nper
(Brugge) is zesde met 1.35.59.4, B. K. Scholwater in! Er is een opvallend groot aantal deelhebben van af de persboot een vrij en onbeten (Schiedam) 7de met 1.88.20.-Vrij spoedig
lemmerd uitzicht op het zwemveld; de spannemers uit het buitenland; Engeland is verkomen nu de dames in het zicht. Wij bemerken
tegenwoordigd, maar de Brugsche Zwemkring ning zit er al aanstonds in, want van de begedomineert op de lijst van deelnemers, want leidende booten wordt het nummer van den dat de tüd van het vorig jaar door haar beniet minder dan 5 Belgen, leden van genoemden bij de boot behoorenden zwemmer omhoog ge- langrijk geslagen is. Toen was mej. M. Olsen
zwemkring, doen mee. En dan is er, natuurlijk, stoken, zoodat wij uit deze cijfers een indruk (Rotterdam) eerste met 2 u. 8 min. 38 1/5
de naaste omgeving,
die ook steeds veel krijgen hoe zwemmers en zwemsters er voor sec. en nu mag men haar wederom met den
aspirant-kampioenen levert: Vlissingen, Midliggen. Toch gaat net niet aan, om op grond gunstigen uitslag gelukwenschen. Haar tijd
is thans 1.42.36.8.
delburg, Breskens. Vorig jaar viel het op, dat van de eerste verschillen zich reeds aan vooronder dezen een groot aantal goede krachten spellingen te wagen; daarvoor is de tijdsduur
Zij heeft als eerst aankomende dame voor
schuilt, zoodat zij op dit voor hen toch meer van den wedstrijd te lang, en zullen zich ook den tweeden keer beslag gelegd op den beker.
vertrouwde terrein den anderen wel eens een teveel factoren doen pelden.
De eerst aankomende Zeeuw is de heer F. van
harden kamp kunnen geven. Tenslotte zijn er
Vrij spoedig na het startschot komt er Anraad (Vlissingen) met 1.43.38 sec gevolgd
zwemmers en zwemsters van heinde en ver, reeds teekening in den toestand. In tegendoor zijn stadgenoot A. Mommaas. met
van Groningen, Arnhem, _>en Haag, Schie- stelling met het vorig jaar zetten de. zwem1.44.2.6. Mej. A. Bijsterveld is eerste Vlissingdam, Amsterdam, Hilversum.
mers van meet af koers op de Vlissingsche sche, na mej. Olsen. Haar tijd bedraagt 1.55.8.
kust, hetgeen in den zwemduur stellig tot Haar stadgenoote B. v. d. Broeke volgt met
Alles wijst er op, dat deze vijfde internatio1.57.9. Het weer was niet zoo gunstig als vernale zwemwedstrgd iets moois zal te zien uitdrukking moest komen.
jaar. Er woei een Z. W. wind, er was
leden
geven. Van jaar tot jaar hebben wij deze wedvrijwel
begin
gesloten
In het
kwam alles in
strijden gevolgd en nog steeds gaat het in formatie op de kust af. Alleen F. Massink weinig zon, doch het bleef droog De temperastijgende lijn. De organisatie is dan ook voor(Neptunus, Arnhem)
lag geheel uit den tuur van het water was 26 gr. dus bijna 4 gr.
treffelijk; in Engeland is dat niet half zoo goed koers. Om 15.34 was gestart en kwart over boven de laagste temperatuur, waarmede de
geregeld, zei de winnaar van vorig jaar, de vier had W. Kernper (Groningen) de leiding. wedstrijd zou zijn doorgegaan.
Om half negen had in Hote! Brittania de
Engelschman Temme.
Vijf minuten na dien bemerkten wij, dat
Vijf-en-twintig jollen van het Nederl. Loods- Kernper nog uitliep, doch vrijwel op den voet prijsuitreiking plaats. De prijzen bestonden uit:
wezen, bemand door de Marine, zullen dienst gevolgd werd door B. K. Scholten (Schiele pr. Scheldebeker, een wisselprijs beschikbaar
dam). Ook de heeren De Vos (Brugge) en
doen om de deelnemers tijdens den tocht te begesteld door den burgemeester van Vlissingen,
geleiden. Een ter reede van Vlissingen varende F. J. A. Kuyper (Amsterdam) lagen er zeer verder een wisselbeker beschikbaar gesteld
mijnenveger zal draadloos het verloop van den goed voor. Als eerste dame merkten wij op door den voorzitter van de Vlissingsche redwedstrijd naar het op den Vlissingschen boulemej. B. van de Broeke (Vlissingsche Z. C), dingsbrigade voor de eerst aankomende dame
vard opgerichte walstation seinen en een bord die eveneens een goede kans scheen te maken. en voorts enkele verguld-zilveren medailles en
op het strand zal het publiek met den stand
Terwyl de meeste zwemmers meer, Oostelijk herinneringsmedailles.

—

A.A.A.-KAMPIOENSCHAPPEN

BERGER DERDE IN FINALE 100 YARDS

—

remmingen waren geschaard, terwijl de sportief-aangelegden in motor-botter of boot zich
gereed maakten den strijd te volgen.
De regeling — en daar zat nog al wat aan
vast
was in orde: jury-boot, volgboot,
begeleidende roeibooten, afbakening van den
zeeweg. Alleen liep alles nog niet zoo vlot als
gewenscht was, maar het is de eerste keer
en dus bracht de ongewoonte af en toe

BLAI

DERDE

(Ingezonden Mededeeling.)

STENDER WINT DEN SCHELDE-BEKER

—

VAN EGMOND komt in den eindstrijd
tegen G. Leene.

HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

weg. Wals stuurde een telegrarnmetje, dat hij
door een val verhinderd was te starten. Nu
reden zoowel Van Egmond als v. d. Heuvel
een walk over in de serie. Gerard Leene sloeg
Metz en Pijnenburg had niet veel moeite met
Sliphorst.
Direct daarop kwam „de Pijn" tegen Van
Egmond. De laatstgenoemde had een hooge
versnelling opgezet en nam dientengevolge
resoluut den kop. Pijnenburg gaf ons voor den
wedstrijd te kennen, zich als sprinter niet op
zijn gemak te gevoelen. Maar hij probeerde
het wel om Van Egmond terzijde te komen.
Daarmede was hij te laat, want toen onze
kampioen zijn fiets eenmaal in gang had,
draaide hij met de hooge gearing zoo gemakkelijk door de boeM, dat Pijn reen kans had.
Aardiger was de rit tusschen Leene en
Van den Heuvel. De oude rot, tegen het
Heuvel.
jonge sprintertje. Leene ging voorop en zijn
Finalisten v. Egmond en G. Leene.
tegenstander gaf hem een paar lengten
ruimte. Maar „Gerard" weet wat dat beteekent. Hij liet v. d. Heuvel een beetje bijkomen AUTOMOBILISME
en hield hem boven zich. Eerst op 175 m
voor den streep viel v. d. Heuvel aan, maar
hij werd opgevangen en hoe hij zich ook KAYE DON SCHULDIG AAN DOOD
inspande, Leene bleef meester van het terrein.
DOOR SCHULD
Het was voor velen een verrassing, dat die
oude rot nos zulk een goeden vorm had,
DOUGLAS (Eiland Man). 14 Juli. (Reuniettegensfapnde hij vrijwel niet meer aan ter.)
De coureur Kaye Don is door de Jurywedstrijden deelneemt.
Rechtbank
schuldig bevonden aan dood door
volgt.
Wat heden
schuld.
Voor de goede orde vermelden wij nog, dat
Eenige weken geleden is Kaye Don, toen hij
hedenmiddag twee uur de beslissingen aanvangen, die telkens twee ritten omvatten, 's nachts met zijn mecanicien met een gemideventueel met beslissingsritten. Dan rijden de delde van bijnal 100 km per uur reed, in botwinnaars van de drie kampioenschappen nog sing gekomen met een anderen wagen, de
en
om den titel van algemeen kampioen Sr.
mecanicien werd gedood, hij zelf gewond.
Graaf,
Alkema,
Snoek
De
stayers
de
zullen
en
Domhof
Wulp,
v.
d.
Leady,
Jr.,
en Snoek
Lorié elkander over 100 km in één rit om het
ZWEMMEN
stayer-kampioenschap bestrijden.

Het zag er kort voor het aanvangsuur der
wielerkampioenschappen niet naar uit, of er
veel van zou komen. Tot bij drieën druilde de
regen neder, baan en veld doorweekend, maar
daarna kla_r<i» het weer op. De *i»mperatuur
was zoel, dus droogde de baan snel, en voor
de rest heeft men met wat zaagsel de nog natte
plekken verwijderd, zoodat met een half uur
vertraging kon worden begonnen aan de bijna
eindelooze reeks van voorritten van de drie
sprint-kampioenschappen.
De voorzitter van de N. W. TJ.. jhr. Van
den Bergh van Heemstede, hield een
korte toespraak, de vlag ging omhoog en
spoedig knalde het eerste startschot. Voor de
liefhebbers van den sprint was er heel wat te
genieten. Daarom was het jammer, dat er
maar zoo weinig bezoekers waren.
Groot was het aantal liefhebbers, voor den
titel, zoo groot, dat er 16 series, acht achtste
finales, vier kwart finales en twee halve beslissingen noodig waren, alvorens vastgesteld
was, wie hedenmiddag in de finales zouden
rijden. Het resultaat is, dat voor de beslissing
twee oude tegenstanders tegen elkander komen. Dat zijn Bernard Leene en A. van der
Linden. Gemakkelijk hebben zij het echter
niet gehad, zoover te komen, want er waren
geduchte tegenstanders in de baan. Als eerste daarvan noemen wij Van Vliet, den jongen Woerdenaar, die bij de laatste Stadionwedstrijden toonde over goede eigenschappen
voor den sprint te beschikken. Hij sloeg achtereenvolgens Kuipers, Muller, Vaessen en
Ooms. Dat laatste was een verrassing, want
Ooms werd algemeen als één der sterkste
candidaten genoemd. In den rit, waarin zij
beiden tegen elkander kwamen, kwam een
tactische fout van Ooms zijn tegenstander te
hulp. Ooms kwam uit de tweede positie in cle
De uitslagen luiden:
bocht naast Van Vliet en ging metéén door.
sprint kampioenschap voor amateurs:
Series
serie:
Dat was verkeerd, want zoomende kreeg de le serie- 1. M. v. Gelder, 2. Homma;1. 2e
Ooms, 2>
3e serie:
„benjamin" kans zich te her: \ 'len en zich in 1 Wester, 2. Cornelissen;
■4e serie: 1. Coomans, 2. Zieleman; 5e
gang te „sleuren", waardoor hij oo het laatst Visser
Eimers, 2. Muller; 6e serie: 1. Kamp,
serie'l.
8e
Ooms toch nog kon passeeren. De Woerde2 Willemse; 7e serie: 1. Farejee, 2. Wmg;
2. Heyne"; 9e serie: 1. v. d.
naar beschikt over een heel snellen eindsprint, serie- 1. Kremers, 10e
serie: 1. v. Vliet, 2. Kui2. Flohr;
doch komt nog iets te kort aan kracht, om Linden,
pers- 11e serie: 1. Winter, 2. Hauser; 12e serie:
had
daarom
plotseling te demarreeren. Ooms
1 Martens, 2. Duyn; 13e serie: 1. Mans, 2. KraPostma, 2. Verhoef; 15e serie:
wat langer naast hem moeten blijven hangen. mer; 14e serie: 1.Vaessen;
16e serie: 1. B. Leene,
2.
Vnver,
1.
v.
d.
Ook aan tactiek komt v. Vliet te kort. Van2.
Schönermarck.
daar, dat hij het tegen den ouden geroutineerTusschenritten sprint voor amateurs. De twee
den Bern. Leene in de halve beslissing moest eersten worden geplaatst: le serie: 1. Winter,
2 v Gelder; 2e serie: 1. Ooms, 2. Homma; 3e
afleggen.
serie: 1. Kamp, 2. Martens; 4e serie: 1. Kremers,
Kremers kwam tegen Van der Linden in de 2 Willemse; 5e serie: 1. v. Vliet, 2. Muller; 6e
d. Vijver. 2. Postma; 7e serie: 1. B.
andere halve beslissing. Dat werd een aardige serie- 1. v.Vaessen;
8e serie: 1. v. d. Linden, 2.
Leene, 2.
den
start
af
en
rit. Kremers leidde van
verMans.
hoogde gaandeweg het temoo, zoodat beide
finale: (de eersten worden geplaatst):
renners al op 300 m in vollen spurt lagen. leAchtste
serie: 1. Ooms, 2. Winter; 2e serie: 1. Kamp,
Kremers, 2. Martens;
Maar bij het uitkomen van de laatste bocht 2. v. Gelder; 3e serie:2. 1.Maus;
5e serie: 1. v.
Homma,
4e
serie:
1.
Linmis,
liep
was het al
want toen
Van der
6e serie: 1. Postma, 2. WilVliet,
2.
Vaessenden zoo snel over Kremers heen, dat deze lemsen; 7e serie: 1. B. Leene, 2. v. d. Vijver; 8e
geen kans meer had.
serie: 1. v. d. Linden, 2. Muller.
Kwart finales (de eersten worden geplaatst.)
Toch een goed sportman die Kremers, want le serie: 1. v. Vliet, (200 m. 13 sec), 2. Ooms;
Kamp; 3e
ln de voorlaatste rit, toen de Fries Postma 2e serie: 1. B. Leene (13 2/5 sec), 2.Postma;
4e
serie: 1. Kremers (13 4/5 sec), 2.
uit de baan raakte, bleef hij op hem wachserie: 1 .v. d. Linden (13 sec), 2. Homma.
opToch
het
beter
die
rit
geweest
sec),
ten.
ware
Halve beslissing: le serie: 1. B. Leene (13
nieuw te doen starten, want Postma, die heel 2. v. Vliet; 2e serie: 1. v. d. Linden (12 3/5 sec),
In de beslissing komen dus B. Leene
gemakkelijk reed, was door dit voorval uit 2. Kremers.
A. v. d. Linden.
zijn doen geraakt. Hij reed klaarblijkelijk op enSeries
sprint, kampioenschap voor onafhankete zware banden, waardoor hij geen lekke lüken: le serie: 1. v. d. Horst, 2. Ikelaar; 2e
band kreeg, niettegenstaande hij tweemaal serie: 1. v. Rossum, 2. S. Bouquet; 3e serie: 1.
2. v. Vreeswijk; 4e serie: 1. Beukers, 2.
langs den ruwen rand van de baan schuurde. Hoeyens,
Muiier; 5e serie: 1. v. d. Leur, 2. De Wolf; 6e
Ware het materiaal dunner geweest, dan ware serie: 1. Engelmoer, 2. Heslinga; 7e serie: 1. v.
d. Heiden, 2. v. d. Boom; 8e serie: 1. W. Boude band gesprongen en had wel opnieuw moe2. Pelzer; Óe serie: 1. B. v. Dijk, 2. Pesch;
ten worden gestart. Jammer, dat Postma op quet,
10e serie: 1. D. v. Dijk, 2. v. Es; 11e serie: 1.
deze manier uit den strijd raakte, want hij Jazet,
2. Fabel; 12e serie: 1. v. Reyen, 2. Zwaagwas een ware verrassing en viel ook op door mans.
Herkansing. De eersten worden geplaatst: le
correct optreden en een aangename verschijning. Dien zullen wij gaarne nog eens op onze
banen zien.
De onafhankelijken aan het werk.

— ALGEMEEN

A.J^V»'
-ale*

*

sec.;

*°

19.7 sec,

CHR. BERGER.
Onze sportcorrespondent te Londen schrijft
nog over den eersten dag:
Gisteravond van vijf tot acht is er in het
vrijwel verlaten stadion van de White City,
waar in 1908 de Olympische Spelen werden
gehouden, een deel afgewerkt van het nogal
overladen programma der Britsche kampioen-

schappen.

Onze landgenoot Chr. Berger liep in de
eerste heat en werd na den Schot Young
tweede in een veld van vijf. De tijd, 22.5 sec,
was, den harden staat van de baan in aanmerking genomen, niet kwaad, en daar de
nummers 1 en 2 (niet de snelste tweede) in
de volgende ronde kwamen, kon worden aangenomen, dat Berger zich, ziende dat hij toch
tweede werd, niet geheel had gegeven.
De geweldig sterke maar weinig stijlrjjke
Osendarp werd zonder moeite eerste in zijn
serie in 22.6 en in de tweede serie der tweede
ronde in 22.4 sec.
Wat een consternatie toen Berger, de kampioen van verleden jaar, in de derde serie der
tweede ronde kalm wegbleef, iets waarover
de Engelschen terecht weinig gesticht waren.
Zijn eigen verklaring was dat de baan hem te
hard bleek en dat hjj zioh wilde sparen voor

de estafette-race. Heden komt Osendarp uit
tegen vijf Engelschen ,onder wie de geduchte
Schot Murdoch, Rangely en Sweeney van
de Milscarians. De Hongaar Kovacs, die eerste
in zijn serie was, werd in de twee ronde derde
(en dus niet geplaatst) achter Murdoch en
Rathbone van Achilles.
In de twee mijl snelwandelen bleef Pat Engelman lang bij het eerste peloton, dat zich geleidelijk verspreidde. Dit nummer werd vrijwel zonder strijd door den houder A. A. Coöper gewonnen in 13 min. 41 sec, een vrij goeden tijd, de harde baan in aanmerking genomen. Het wereldrecord is 13 min. 11 2/5, in
1904 te Manchester door G. E. Larner gemaakt. A. H. Foster, eveneens ingeschreven,
was niet overgekomen.
Het andere nummer waaraan Hollanders
deelnamen was de eerste ronde der estafette
over de kwart mijl (viermaal 110 yards). De
Duitschers die met een ploeg van de Preussen 1895, Krefeld, uitkwamen, hadden een
officieel protest ingediend tegen de deelname
der Hollandsche „Snelvoeters", die volgens
hen geen club vormden in de bedoeling van
het A.A.A.-reglement. Zooals men wellicht
weet, is hierover reeds met den Duitschen
athletiek-bond gecorrespondeerd, zoodat dit
protest niet geheel onverwacht kwam. Het
Nederlandsche verweer, dat de toerclub de
Snelvoeters wel degelijk een club is, in den zin
b.v. van de voetbalorganisatie De Zwaluwen,
werd door de Engelschen aanvaard en dus
werd het protest der Duitschers voor kennisgeving aangenomen.
De Krevelders Heithoff, Kusters, Haffmans
en Hendrix wonnen mooi de eerste serie in
43 sec. met drie yards van de vier der Polytechnic (die als snelste tweede in den eipdstrijd kwam). De Achilles Club van old blues
was derde.
De Hongaren van Budapestl Budal Torna
Egylet wonnen de tweede serie met Kovacs,
Minach, Sir en Paizs in 43.8 met de Blackheath Harries als tweede en de Snelvoeters,
Osendarp, Van Beveren, Jansen en Berger
wonnen met grooten voorsprong de derde
serie in 43 sec. tegen Paris Université en twee
Engelsche viertallen. De eindstrijd wordt hedenmiddag uitgestreden. Preussen 1895 is de
houder van het kampioenschap en als de Snelvoeters de Krefelders mochten verslaan zal er
nog wel meer van het protest worden gehoord.
Vóór dit nummer en terwijl de 6 mijl hardloopen aan den gang was, begon het te regenen. Het | werd weldra een stortvloed en de
hink-stap-springers en polsstok-artisten, die
op het middenterrein aan den gang waren,
zoowel als'vele officieelen brachten zich inderhaast in veiligheid.

,

j»

Discuswerpen: 1. A. G. J. de Bruijn, OW, )P
42.78 m; 2. J. Bakker, R.A.V. 1931, 33.22 J»'
C J. de Bruijn, Olympia, 31.17 m.
„.„mP1?
Oiy
3, >
Kogelstooten: 1. A. G. J. de Bruijn.
H».
H.
V.
en
12.20
_~
Houtzager,
m;
13.44
2.
de Bruin, Sparta, 11 m.
v e(i>?
jü'
Verspringen met aanloop: 1. J. Karman,
6.345 m; 2. A. G. J. de Bruyn, Olympia, 6-«°"
3. K. .Nasse, V. en L., 6.215 m.

*-~

CRICKET

WINNEN
CHESTERFIELD

AUSTRALIËRS

TE

Tate’s groot werk voor
Sussex.
(Van onzen

sportcorrespondent.)

Londen,!*

SF.fif

Na hun groote energie-ontwikkeling
Trafford kwamen de Australiërs tegen
shire en wonnen door het doodelijke W ,^f
van Ebeling (5—28) in Derby's eerste in" Al
en van Fleetwood-Smith (5—38) in de
zonder moeite met 9 wickets. Het e yfl
andere van belang in dezen niet interess jstrijd was een uitstekende 71 van D°n„
man. De Australiërs maakten 255 en °i
1, Derby 145 en 139.
,tf
Van den onbeslist gebleven inter**^
$
match op Lords' gaf ik reeds de cijfers.
werd.op den Oval de traditioneeie Gentl
Players-match gespeeld, waarvoor rü
zooveel belangstelling bestaat als
0 eps'
gelijknamigen wedstrijd op Lords. De
g#
spelers waren overweldigend sterker en s^gxs
de amateurs die voor 192 en 154 uit
1
met een innings en 305 runs. Zij batten
en konden hun innings sluiten op 651 u jif*
(Sandham 65, Arnold 125, Gregory 51. bLv«f
119, Duckfuld 106, Wellard 91) waarna « fl
(5—57) en Wellard (4—60) in de _gj
«*
innings der Gentlemen en Wellard (3^"l o**'
jj<i'
(4—32)
Mereer
het noodige deden. Een.la
stekend-verdedigende 93 van H. M.
oTi^
Wells is het eenige dat verder moet

"^\et

W^f

'

voo^.

_

G^*

. V^

genoemd.

In het kampioenschap won Susse oféf
Northants ondanks veel door regen V?a ,jrl_
tijd te Hove schitterend met 163 runs.
w
Tate was onbespeelbaar gelijk uit de
blijkt. Sussex 287 voor 7 (inns. SeS'''0r
v
Langridge 109, H. Parks 77) en H 5
(c
(inns. gesl.); Northants 182
*S
Tate 4—51, Pearce 3—34, Jas LangTlo» pc* 1
30) en 57 (Tate 6—7, Hammond 3—12>'
Hammond is de Fulham-rechtsbinnen.
r
Lancs sloeg te_ Blackpool Worcesters»> tfO
een zeer spanneriden wedstrijd: Lanc JF
e"
(Hopwood 53,
Martin 5—25)
c f'
(Parkinson 60); Worcester 25» l,^o^
&°]Lol!'
Walters 58, Hopwood 9—69) en 89 Hop""
6—43, Sibbles 3—34). Het was

°*

'

,

wedstrijd!

-

-

Yorkshire sloeg Essex te Huil met 1-^ s»'
Yorks 337 (Sutcliffe 166, Turner e j,
Davidson 54) en 127 voor 5 (innS- g*.
Davidson 56); Essex 209 (Nicho-*^
Verity 7—75) en 132 (Cutmore 65,
4—43, Douglas 5—48).
tef
Gloucestershire behaalde haar vierde
t ei>

.

eenvolgende overwinning, thans te

«^

9'

rll"
.g^
koste van Notts met een innings en
Notts 181 (Hardstaff 47 n.0., Si&w ai)'
57) en 202 (Walker 90, Sinfield
2l 7)'
Glos ter 415 (Barnett 53, Hammon0
&e
Dit is een slag voor Notts die thans niet
than
en
weder van plaats is verwissel!
_. ve°r
vierde plaats staat.
Ten slotte moet een draw te Leic^s ,„er B*i
den vermeld: War wiek 422 (KU» ?0'»
R. E. S. Wyatt 161), Leieester
(Armstrong 76, Paine 5—68) en 101 jeeltjl"
(Berry 74). Berry redde Lester van een
nederlaag.

°

ÖERDE BLAD

ROTTERDAM, Zaterdag 14 Juli.
oe n. (Noteering van de Vereeniging voor
B ea aJ
£0n -"-atoenhandel.) (Rotterdam Cotton Associaj-' Amerik. Middling universal Standard 241 c.
1(10,S,r we. Omzet op de termynmarkt 68 maal

GRANEN, ZADEN, OLIËN

WEEKBERICHTEN.

(j^jneriltaansche

terpentijnolie. (BejQ?' van Cantzlaar & Schalkwijk.) De markt in
in de laatste dagen zeer vast, op
6eru l!a was
a* *e Amerikaansche regeering voorn'
"en op hars en terpentyn zou verstrekken
ts„aan
zes millioen dollars.
wi.va.nnah sloot 44i c. (v. w. 42 c).
1934
1933
1932
J}„7 Juli:
Sh. 43/- Sh. 50/6 Sh. 60/6
W rinS Londen
bering Savannah 441 c.
48 c.
361 c.

rL

,

'atiestiek Rotterdam:
verd 6—13 Juli
213 vaten
yAfl«elev. sedert 1 Jan. 20.634 „

2.003 vaten
22.880
or
13 Juli
1.760 „
.1.530
O raad
(Bericht van J. Willebeek Le Mair
Jp'a-nen.
(Jj e °-.J Mais. De vaste stemming voor La Plata,
der vorige week reeds merkbaar werd,
e ln<le
ook in de afgeloopen week volkomen gehjjj;
Het aanbod van aangekomen par'ÜerT Was niet
bijzonder groot en werd Maandag"Uor&en
reeds grootendeels tot oploopende. prijzen
Öqkoopers uit de markt geno"len binnenlandsche
zeer vaste stemming in de graan-expor0n en de landen, hoofdzakelijk veroorzaakt door
deed
00 g Unstige oogstrapporten in N.-Amerika,
onze markt haren invloed gelden en lang'aa °Pmaar
zeker konden houders van aangekospoedig verwachte partijen de prijzen met
Dfik Cn Su'dens
verhoogen, en was het weder
*iiv
te e'ijk hiervoor een kleine premie te bedingen
n"ver later verwachte partijen. Enkele aflaS
">m Von<len waarschijnlijk de prijzen hoog genoeg
te j*n.'te'e onverkochte 'ladingen naar Rotterdam
«tn <l 'Seeren, waardoor een kleine reactie ontll," en de topprijzen zich niet konden h-andHet slot was echter weder belangrijk
tl na met flinken handel op alle posities.
g6 Usoorten, op enkele beschadigde partijen na,
geruimd. Tot oploopende prijzen, weder
'Hit
rjele stoomende booten verhandeld.
erst. Le Plata eveneens vaster, met goede
»ioaaß- Enkele aangekomen partyen werden grif
»>ie het binnenland opgenomen. Ook voor stoobestond meer attentie
'u e booten en afludingen belangrijk
nden bouders hiervan
bétere prij"en Sbedingen.
Donau met enkele zaken in stooHj?
"Jlae booten en op aflading.
Bahia Blanca en Hongaarsche door
koi Seiets in prys verhoogd met kalmer» handel,
(j °'sehe voor de voer onveranderd. Duitsche voor
.bakkerij iets vaster.
h„?n noteert heden:
101.50, id.
S),ais. Gele La Plata aangekomen
We<Jig verwacht f 101, Donau/Galfon heden ver-

„
„

ül Jr

aafa-

Wr

i

■

Üi>f

,'

va,»en-

oter.0ter.

wf

i?

i*
■f.*rs

’ ’
’ ’
’ ’

lat 100, Mixed Zuid-Russische disp. 100.
110, spoedig
Ve;T 6rst 68/69 kg La Plata disp.
109,
f 108, 64/65 kg La Plata disp.
slacht
f P^dig verwacht f 107, 60/61 kg Donau aangek.

’

*,02-50, id. 62/63 kg
>?" .f 110.

’

103.50, 67/68 kg Zuid-Russ.

stoomend 8.10,
8, 76/77 kg
kg Hongaarsche disponibel
k/6
„hitsene disponibel 7.90, 71/72 kg Poolsche disÏR«°Sge 74/75 kg Bahia Blanca

’

4.20.
sel
W» el- Donderdag

’

waren speciaal dé Ameri-

ansche tarwemarkten zeer vast, waarop Vrijeen kleine teruggang volgde. Ook -hier
VwWe<ïer
de bloempryzen 25—50 cents hooger geilniuiuden. Veel
ging er echter niet om.
j

,J*OORN,

45—55, 56
14 Juli. Vee. 2 zeugen
12—18, 16 biSSen
7—12. Handel

’’
’
’ ’ ’

&oertammen -f

j^-LKMAAR, 14 Juli. Vee. Aangevoerd: 9 paarW f 100—225; 11 melkkoeien 140—210; 20 nucho„re kalveren 4—12 ;4 schapen vette B—l4, ma&'e ’—; schrammen ; 14; 42 biggen 7—ll.

’

4
matig.

J'eren. Aangevoerd 16.000 kippeneieren
Handel matig.
i2O—2.5
H32) eendeneieren 2.25.
o
Aangevoerd 5441 halve kg fabrieks?
ter.
fc o
j

’

yer

65—70 et. per pond. Handel matig.
14 Juli. Boter. Aangevoerd 1040 kg.
1.50, pnma
C'ttia fabrieksboter (controle)
renboter
1.35—1.40. Handel matig.
tV.Urf mark t. Aanvoer 120.000 st. lange turf.

JivEIDEN,

’

’

"Sï» f 6—7 per 1000.
„BïtETJKELEN, 13 Juli.

Kaas. Aan de markt
aangevoerd: 92 wagens, met tezamen 3884
(i,
bïjs kazen, gewicht pl.m. 27.188 kg. Prys le S.
k*- 20—22, id. 2e 16—19 per 50 kg.

’

SUIKER.

«JONDEN,
$" ïnd.

14 Juli. (R. B. D.) (Slot.) Suiker
Gecrist. 17/6 a 19/6, Tates Cubes A. T. C.

CACAO
A Londen,
Cra

(,L

Qad

(siot).

HOORN 14 Juli. Granen. (Beurs Parkzaal).
Erwten vale groote 16 per hl. Maanzaad. Eerste
aanvoer nieuwen oogst. Aangevoerd een partijtje
Mansholt erwten; qualiteit goed.

’

..

BUENOS AIRES. (Telegram van W. v. Steeden

& Co.

Rotterdam)

,

linnen

14
Juli

Aug
Oct

Tarwe

Maïs

~
slot

Juli

Juli

midd.

6.13

6.09

6.07

open

Ö.4Ü

.5.35
5.52

5.44
'.. 558
458
13.82
13 97

Oct
Aug
Haver
Lijnzaad Aug
Oot

13

13

slot

6.35

Aug

13

Juli

.-,,

6.30

6.07

6.28
5.36
5.52
4.70

6.28

5.54
4.58

—.—

15.74 13.70 13.70
13.H0 13 89 13.89
ROSARIO. Granen 14 Juli 13 Juli 12 Juli
6.10
6.00
Aug'.
Tarwe
6.20
6.05
6.15
Sept.
6.25
5.20
5.15
Maïs
5.20
Aug
5.25

Sept

13.55

Lijnzaad Aug
Sept

13.65

5.25
5.20
13.5 J 13.60
13.65
13.70

(Part. tel.)
LIVERPOOL, 14 Juli. Granen.
(Slot.) Tarwe Juli 4/118 (open. 4/104), Oct. 5/2 J
(5/14), Dec. 5/4 J(5/3|), Maart 5/6ü (5/4 j).
LONDEN, 14 Juli. (R. B. D.) Tarwe (slot)
vast. London Grade Sept. 21/8, Dec. 21/11, beide
verk. Manitoba No. 3. Juli 27/6, Aug. 27/5, Oct.

27/6, Nov. 27/61, alles verk.; Jan. 28/- bet.
LONDEN, 14 Juli (R. B. D.) Tarwe (slot) (in
sh. per 480 lbs. alles bij partijen) vast. Manitoba
no 1 Juli/Aug. 30/9 vérk.; Witte Pacific Aug.
24/9 Rosafé 63>, lbs. Juli/Aug. 21/-, Barusso 63
lbs. Juli/Aug. 21/-, Zuid-Austra.lië Juli 25/-,
West-Australië Juli 25/3, Karachie Barley Juli/
Aug. 22/6, alles verk.
Mais vast. La plata Juli 19/- verk., Sept 19/11
w., Oct. 19/6 verk.; Z.-Afr. Platte Witte no. 2
Sept./Oct. 20/- nom.; Ronde Gele no. 6 Sept./Oct.

'

19/3 verk.
Gerst (in sh. per 400 lbs.) prijsh Canada no. 3
Juli/Aug. 19/9, Perzië Juli/Aug. 16/6, Donau

cacao.

LONDEN, 14 Juli. (R. B. D.) (Slot.) Granen.
Soyaboon Mandsj. Juli 55, Sesamzaad Chin. Aug./
Sept. 102, Lijnzaad La Plata Aug./Sept. lOg,
Raapzaad Toria Juli/Aug. 101, Aug./Sept. 101.

Oliën. Lijnolie Aug. 21, Castorolie le merken
32i, id. 2e 291, Cocosolie Ceylon loco 151, Palmolie zachte loco 17.
LONDEN, 14 Juli. (R. B. D.) Granen. Oliezaden (Slot.) (in f per ton) Lijnzaad La Plata
Juli/Aug. 101, Calcutta Juli/Aug. 12, Bombay Juli
./Aug. 12J, Raapzaad Toria Juli/Aug. 10ft, Castorzaad Bombay Juli/Aug. 99, alles verk., Katoenzaad Egypt. Black 4| bet., Sakell. Juli 4_ verk.
Oliën (in sh. per Cwt.) loco 213 verk., Lijnolie
Juli 21 verk., Sept./Dec. 214 bet., Katoenolie
Egypt. Ruwe loco 121, Palmpitolie te Huil loco
141, Soyaolie Mandsj. Juli/Aug. 123, Cocosnootolie Ceylon Juli/Aug. 12£ alles verk., Palmolie
Lagos loco 121 genot, Sesamzaad Chin. Juli/Aug.
10S verk., Lijnkoeken Londen 8 % Olie loco 81 id.,
Bombay 30 % 17| id.
Granen.
ANTWERPEN, 14 Juli. (R.8.D.)
Tarwe prijsh Manitoba Pacific no. 2 disp. 333,
Atlantic No. 2 disp. 342. Bahia Blanca 79 kg disp.
533. Plata Baruso 79r80 kg disp. 511. Rosafé 791
kg Juli 511, Baruso 80 kg Juli 53. Gerst prijsh.
Donau 60-61 kg Aug./Sept. 60}. Chili Forage Juli/
Aug.. 621, nwe oogst stoom. 631. Merjine nwe oogst
Juli 59. Plata 64-65 kg Juli/Aug. 661. Mais prüsh.
Plata gele nieuw disp. 60', oud stoom. 501, nieuw
Juli 501. Haver prijsh. Inlandsche taxe 21 Voo
wag. binnenl. 71—72. Plata Faq. 47-48 kg disp. 661,
47-48 kg 3 v. Juni 671, 47-48 kg stoom. 674. Chili
miixad stoom. 63. Rogge prijsh Bahia Blanca 73 kg
'disp. 631, Plata 72-73 kg disp. 64.

ANTWERPEN, 14 Juli. (R.8.D.) Oliezaden.
Lijnzaad kalm. La Plata disp. 112, Juli 1121, Aug.
1121, 4 laatste 114, 4 eerste 109. Lijnkoeken prysh.
Amerik. disp. in fr. 82—83, stoom. 82—82. Binnenl.
disp. in frs. 84—85. Cocoskoeken Java harde 78
80, zachte 80—82. Palmkoeken 75. Maiskoeken 60.

. .

—

ANTWERPEN, "14 Juli. (R.8.D.) Oliën kalm.
Lijnolie in barr. disp. fob. Antw. 225—2271, ln

tamb. Antw. disp. 190—1921, binnenl. disp. 1833—
185—1871, Sept./Dec. 1871—190.
1861, Juli/Aug.
Soyaolie persing disp, tamb. 1733—1761, geraff.
stoom. 1711—1733. Katoenolie Eng. industrie 275—
280. Maisolie Belg. in tamb. binnenl. disp. 280—285,
in barr.
in barr. 186—18a! Ricinusolie le persing 295—300,
340—345, 2e id. 320—325. Raapolie in barr.
in tamb. 265—270. Cocosolie ruwe in barr. prompt
Java 210V-215, Cevlon in tamb. 170—175. Grondnotenolie prompt 155—180. Olie v. zeepfabr. in
98-99 disp. 440—445, binnenl. distill. 440—445,

verk

14 Juli. (R. O.) Katoen. De
I^VERPOOL,
jJ °eren bedroegen 14.463 balen. Werkelijke voor-

fa thans
(£IVERPOOL,
tel.)

864.430 balen (vor. week 880.890 bn.).
14 Juli. (R. O.) Katoen (Slot.)

Amerik. en Brazil. 14 p„ Sakellaridis
Ij,
ij, P-. Upper PHlion 13 p., Ind. 11 hooger. Am.
loco 7.13. Locostemming prijshoudend.
&a

""
tvERPOOL,
Sj?l"..
.
s'hvoer

£ atoen

6.93

6.87
6.86
6.84
6.79
6.79

C«-

cHS-ff; 1"...
h„v--..
e°-...

ÈJ^pt.

6.81
6.79

6.77

6.75

6.70
6.70

Jan

Febr...

HULL
Liinolie
Loco.

14 Juli 13 Juli
6.79
6.71
6.78
6.80
6.79
6.79
6.79

Maart..
April...
Mei....

...

Juni....
Juli

6.71
6.71

6.71

6.71
6.70

6.77

'

6.69

Sakell. F.Q.F goed prysh.
Maart..! 8.69! 8.59

—. I 8.59 1 8.50 I
a--..
I 8.66 | 8.56 |

°V

JB

|

|

8.65
Mei.... 8.75
(v.sl.
7.23),
F. Nov. 7.29
Jan. 7.34
Mrt, 7.39 ,'v.sl. 7,31) Mei 7.44 tv. si. 7,86.

y^Pper
F. G.
'81- —)

WOL

J^VERPOOL. 12 Juli. Wol. De 5e serie veilin-

gen van 0.-Indische wol zal hier worden gehoutot 27 Juli a.s. In het geheel zullen
-19?"00van 25worden
aangeboden.
bn.
RUBBER
14 Juli. (R. B. D.) Rubber (opeHOONDEN,
Prijsh. Loco 7_, Aug. 7J, Sept. 7-ft, Oct./Dec.

V

-7i

T xan-/Maart 7ft, April/Juni 7ft. a'les koop.
DkjONDEN. 14 Juli. (R. B. D.) (Slot). Rubber

Soi?"

Ribbed Smoked Sheet loco 7ft, Aug. 7i,
Oct.Dec. 7ft, Jan./Mrt.
alles bet. en w.

7ft, alles bet. en k..
7l ptApril/juni 73,

'jI.ON__

N 14 juli. (R. B. D.) Jute (slot) in £
cif. kalm. Nat First Marks Ist gr. Juli/
148 bet en w.; Aug./Sept. 14}f verk.; Sept./
13,- UU bet. en verk.; Lightning Grade Juli/Aug.

on
AiL
Op.«.

tï verk.; Aug./Sept. 131 tv.
(SiC? on e p in f per ton cif. lusteloos. Manilla
Juli/Sept. 14*, Juli/Sept. 125, L. No. 1
JUIi,S
11}. M no. 1 Juli/Sept. 113. alles w.
b .?ept.
s t in sh. per Cwt. cif. kalm. Burma no. 2
Juli
V
6/101 nom.; Siam Super Juli/Aug. 7/111

J-

J1
er^Aug,

Si„ Pecer ij e n in pence per lbs. Tapioca seeds
w?aPore (in sh. per Cwt.) 14/- verk.; Peper
ï§ 7e Muntok afl. Juli/Aug. 73 w.; afl Oct./Dec.
en k.; zwarte Singapore loco 5 verk.; afl.
tmff'-*f] Au? 4ft w.; Lampong afl. Juli/Sent. 3?15
lo c Juli/Aug. 4 bet. en verk.; Fair Tellieherry
Ss5 , 51 verk.; Kr^dnagelen Zahzibar versch.
Verk.

'

w.:

chellak

per Cwt. loco kalm. T. N.
loco 91/6—96/6: termiin lusteloos. T. N.
Aug 104/- verk., Oct. 106/- id.; A. C.
arnet loco
122/6.

rjf

Ofn'Jffc
Ca>"Ke

in sh

)J?TWERPEN, 14 Juli (R.8.D.) Meststoffen
Chilisalpeter 15* % 95. Kalisalpeter 1511 %
v^j Antw.
of Gent
Zwave'z. ammoniak disp.
lOq' ■ H.l
82j

fl\ v,?

«»

88^.

Superfosfaat

vertr. Antw. disr>. 82*.
14 %
100 kg
£_«. 25 16% 100 kg frs. 28 1! 18%150.
Thomasmeel 14/16 % opl. vertr.

14 Juli. (R.8.D.). Petroleum
'tl u Arnprikaansche in citerns per 100 liter 215.
rrels per 100 liter ">2l detailpriis ner liter
°lic'„ Ro,'e ner lnn kg TO—7s Lichte machine65—70, in 100 k=r in tanken 56. Indben,- °arrel
tanken 185—205. per 200
-o voor Auto's in 8/q\
'
Tïer '"er
nomnen le oual. 1.85
"~-2?o
2(UJ« n
rfnei n»iï zware voltrens e:ehfiHe
Sta"- Terpentijn kalm. Amerikaansche netto
spaansche 17 % 480. Fransche 17 % netto 380.

'iter

'

—^"

LONDEN
Lii n olie

Jan./April

14 Juli (E 8.D.)

slot (officieel) pru'sh.
14 Juli 13 Juli

B. D.) (Slot), DessiLONDEN, 14 Juli.
"cated Cocos noot. Juli/Aug. 6/9 verk.
Terpentijn. Amer. loco 43/- verk.
(R.

Loco

2000 bn.

’
’’

’ ’

’

14 Juli 14 Juli 13 Juli
Open
Slot
Slot
21.15/- 21.15/- 21.15/21.2/6 21.2/6' 20.17/6
U Juli 14 Juli 13 Juli
Slot
Open
Slo*

21.3/-

13 Juli
Open

21.15/-

20.17/6
13 Juli
Open

21.10/-

21.10/-

21.3/-

HULL, 14 Juli. (R. B. D.) (Slot.) Lijnolie
loco 21/9, Juli/Aug. 21/3, Sept./Oct. 21/3, Jan./
Apr. 21/11 prysh. Katoenolie Egypt. loco
12/6 kalm.

-

’
’’

’
’

’

’ ’

—

’ ’ ’

’

’

’

’

BINNENLANDSCHE HAVENS
14 Juli. Vertr.: Mistley, Huil; Groningen,
Londen.
MAASSLUIS aangek.
14 Juli: Willemsplein,
Hoogland, Newcastle;
Quo Vadis,
Wabana;
m.b. Exeter n. Capelle a/d IJssel; San Diego,
Vancouver l.v. Antw.; Lafayette, m.s., Antwerpen; Phoebus, Stettin.
Vertr. 14 Juli: Pan Gothia, Hamburg; Rondo,
Abö; Daphne, Caen- Max Wolf, B.'Ayres.

VLIE,

STOOMVAARTLIJNEN
STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.

MARNIX V. ST. ALDEGONDE (uitr.) 13/7 v.
Belawan.
POELAU ROEBIAH 14/7 v. Amst. te Batavia.
TABIAN (uitr.) 13/7 v. Padang.
TANIMBAR (thuisr.) 14/7 te Genua
KON. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
AJAX 13/7 te en v. Musel n. Oporto.
BARNEVEDD (uitr.) 12/7 te Iquique.
CERES 13/7 v. Istanboul n. Dikili.
COLOMBIA (toeristenv.) 14/7 te Kopenhagen.
EUTERPE 13/7 v. La Pallice n. Amst.
FAUNA 13/7 v. Gibraltar n. Oran.
HEBE 13/7 v. Bari n. Lipari.
SIMON BOLIVAR (uitr.) 12/7 v. Barbados.
TITUS 13/7 v. Alicante n. Valeneia.
ORANIA

’

HOLLAND-AMERIKA-LIJN.
BILDERDIJK, Rott n. New Orleans; 15/7 te

Vera Cruz.

LOCHGOID Vancouver/Rott. pass. 13/7 Lizard.
JAVA-CHINA-JAPAN-LIJN.

TJIBADAK 12/7 v. Manilla n. Macasser.
TJISADANE 12/7 v. Hongkong n. Amoy.

’’ ’

JAVA-NEW

YORK-LIJN.

gapore.

KOTA GEDE,

Padang.

New Vork n. Java,

ROTTERDAMSCHE

BALOERAN (thuisr.) 13/7 te Suez.
GAROET (thuisr.) pass. 13/7 Finisterre.
'KOTA RADJA (uitr.) pass. 13/7 Pantellaria.
KOTA TJANDI (thuisr.) 13/7 te Londen.
SIBAJAK (uitr.) 13/7 v. Southampton: pass.

14/7 Ouessant.

SITOEBONDO. (uitr.)

pass.

13/7 Finisterre.

ROTTERDAM-ZUID-AMERIKA-LIJN.

ALCYONE (thuisr.)

13/7 te Santos.

STOOMVAART MIJ. OCEAAN.

LIJN.

te Londen.

(Holland- Afrika-Lijn.)

MELISKERK

(thuisr.)

(Holland-Australië Lijn.)

AAGTEKERK

(uitr.) 13/7 te Kurrachee.

HOOGKERK (thuisr.) 13/7 te Duinkerken,

—
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(6uur)

Lobitb
Nijmeaen
St. Andr.Waal

Arnhem
Vreeswuk(l.w
Westervoort
Deventer

38.2136.08
0.06
10.95 H.44
0.08
8.65 7 15
0.05
3.62 217
0.11
f 1.60 725
0.05
010 19 0.01
9.18 7 84
0.04

8 tt 0.44 M—AP
12 0.44.\1—AP
1 -,-M—AP
stadswater
g _0.44M-AP

0.02

-V-AP

3.08 171

Kampen

0.20-0 060.01

-ijsden

16.50

11.65
11.30 10 37
28.56 27.43
9.75

Maastr.H.sluis
„MBorgharen

Grevencicht
Venlo
Grave stad

Kanaalwater

i.)nwvi-4P

AmMelwater

8 u 0.41 AI—AP
0.05 12 O.44M—AP
-.—AI-AP
0.08
Useimeerwater

BuO.2OJK-AP

. J) Sluis
St. Andr. Maas

5.70 3.54.0.04
12 0.28AK-AP
1.86 0.60
0.10 1
M—AP

Hoogste stand 0.12 -f- AP.
Laas-ste stand 0.28 -j- AP.
1) De waterstand atm de hoofdsluis wordt
geacht 0.40 m hooger te zijn bij geheel geopende stuw.

Voor Belgische rekening is aan de N.V. J. & K.

2) De waterstand aan de peilschaal te Grave
(stad) wordt geacht 0.10 m hooger te zn'a bij
g-ebeel geopende stuw.

Scheepswerven te Kinderdyk de bouw
opgedragen van een 400 tons stalen motorvrachtboot

SCHOUWBURGEN ENZ.

I

1934/35
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GRAND-THEATRE
Hedenmiddag 2 uur
HENRIETTE DAVIDS

lederen avond 8.15 uur.

IN DE NIEUWE

/^'f

RIDO-REVUE

Éf
J-^

GAAT DAT ZIEN!
met ISIDORE ZWAAF
Tel. 3.0.4.9.0

a.s.

ONDERWIJS

Spreekuur dagelijks 3-5 uur.
Vraagt ons Prospectus
met volledig leerplan en schoolgeld.
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Hollandsche Schouwburg
Tel. 51594
HEDENAVOND 8

,

CENTRAAL-THEATER
Tel. 31814
Heden 2.15 en 8.30 uur
Het Zomer- en Familiestuk
bij uitnemendheid

UUR

RUBBER
LACHEN in den

MIJN VROUW
VERLANGT
SALARIS

STADSSCHOUWBURG

3 uur Schaterlachen!!
Matinee verminderde prijzen.

Heden en Morgenavond half

negen:

9E SPAANSCHE VLIEG

Louis de Vries als Mosterdfabrikant KLINKE
B^* Kaarten van PRO DOMO zijn
óók geldig voor deze voorstellingen
Prijzen: f 1.50—fO.HO plus rechten
,„
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Groote onderneming
zoekt voor den verkoop van haar
sedert jaren beproefd electrisch
apparaat voor de huishouding,

geschikte,
goed-gefundeerde firma
koop

aan

% S*ÜUn

,D_ Roovert"

W

(maf de oud-Eng«l>cr.e mv.i.t v.Purcetl)

P

P

die beschikt over een vertegenwoordigers-organisatie voor ver-

inn-)iin

9en«ni<^«r.9 ik«*rtenve'krvgbaar.yh.tßuTeau

"-.

//"<!%"^ _f
W^E^f''______t^HP
'f^^K^KttL^^^

.Lane«lo_t«n S»n_«r*lti"

É,

Op de ThingitaHe van den Hl. Berg

|

■___

; Vig^^^H

_^fen___-_____i'4-&_?n

R.ilburMui.

Ri*»r_

Euringer".

.Hef Oullldl* P-Illcipel*.

||

particulieren.

Br. ond. lett. E. 906, Adm. H.blad.

Ik zoek voor mijn dochtertje, eenvoudig-huiselijk van aard, juist
17 jaar geworden,

TEHUIS

HET HANDELSBLAD GRATIS

verzekerd is, als overgang naar
een Zwitsersche kostschool. Br.

TOT 1 AUG. A.S.
ZIJ, DIE ONS ONDERSTAANDEN
BON INGEVULD TOEZENDEN, ONTVANGEN HET
ALGEMEEN HANDELSBLAD TOT 1 AUG. GRATIS.

Wasch efabrik

Abonnementsprijs per kwartaal 5.40, per maand 1.80,
bij vooruitbetaling. Buiten Amsterdam verhoogd met 0.20
bezorgkosten per maand.

voorloopig voor één maand, waar
gezelligheid, medeleven en leiding
T.P.8., Nijgh &

-

v. Ditmar, Adam.

’

sucht Verbindungen mit
Import- und Exporthausern
für bessere Herrenwasche.
Ausführliche Anfragen erbeten

’’

BRIEF.
Aan de ADMINISTRATIE van
het ALGEMEEN HANDELSBLAD
Postbus 596
Amsterdam

Franz Seiner

—

WaSCHEFABRIK,
Prague VII.
Gerstnerova 7

—

~

CZECHOSLOVAKIA.

—

:

Zaterdag 14

Smit's

SYSTEEM VAN

BIJZONDER

■——

NEDERLANDSCHE SCHEPEN.

enz.

Hoofd-

WATERSTANDEN

De bij de N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Mij.
te Amsterdam, voor rekening van de Anglo. Saxon
Petroleum Comp. te Londen, in aanbouw zijnde
twee stoomtankschepen met een draagvermogen
van 3960 ton elk, zullen genaamd worden resp.
„Rosa" en „Rita".

De Lairessestraat hoek Emmastraat
I Tel. 27870-21254
AMSTERDAM I

(Holland—Br.-Indië Lijn.)

bezorging

de

SCHEEPSBOUW.

Handels=Lyceum

pass. 13/7 Gibraltar.

aan

IJSELMEERWATER van vorigen dag I'uur n.m,
tot hedenmiddag 12 uur.

NIET OVERGEGAAN?
NIET TOEGELATEN?

Aanvang 6 September

JONGE ELISABETH 14/7 v.
VEREENIGDE NEDERL. SCHEEPVAART MIJ.
Valenola

over

Klachten

LONDEN. 14 Juli. De markt inzake thuisvraehten had gisteren bij mindere vraag naar tonnage
een kalm verloop, maar koersen bleven over het
algemeen tamelijk goed gehandhaafd. De afsluitingen
zich tot de volgende: van
bepaalden
Santa Fé naar p.p. Ver. Kon. mcl. Manchester,
s.s.
van 6500 ton ad 17/9 voor zwaar graan,
20 Juli/8 Aug. laden; van Rosario alleen (bar
draught)
naar Londen/Hull/Liverpool/Antw./
Rotterdam, s.s van 7100 ton ad 16/6, 6/15 Augs.
laden; van Buenos-Ayres naar Griekenland, s.s.
van 6800 ton ad 17/6, 23/31 Juli laden: van Montevideo naar pp. Ver Kon, s.s. van 6800 ton ad
15/-, 5/16 An;,'s. laden; van de Zwarte Zee naar
Shanghai/Dairen. s.s. van 8500 t. ad 14/- grnanbasis f. i. o. ODtie Vladivistock 14/5. Juli laden.
Voor uitgaande kolenvrachten was er tamelijk
vraag naar tonnage, en voor afladingen naar de
Middell. Zee en Zuid-Amerika bleven koersen zeer
vast. Van Cardiff werd geboekt voor 6500 t.
naar Buenos-Ayres ad 9/-, 23/25 Juli laden;
voor 7000 ton naar Mauritius ad 30/-, Aug. laden;
voor 6300 ton naar Napels ad 6/9, prompt laden.

Zonder
Toelatings-Examen

DEUCALION, Japan/Rott., 13/7 te Shangjhat
EMZETO

Stukken

Administratie.

Juli.) Het Nederlandis aan den ingang van
in aanvaring geraakt
Beide schepen zijn be-

VRACHTENMARKT.

Naar gelang van hun vóóropleiding
worden de leerlingen in de voor
hen geschikte klasse geplaatst

Rott. te Osaka.

d*

(aansluitend op 3-i. Mulo- en
op 3 of 5 j. Middelb. Ond.)

ALPHERAT (uitr.) 13/7 te 8.-Ayres,

HELENUS 11/7 v.

Ingezonden
Redactie.

v>

a. 3-jarige Cursus, H. B. S. Programma.
b. Hoogere Handelsschool met la2 j.cursus

LLOYD.

aan

Van ongeteekende stukken of medede<f
llngen wordt geen nota genomen.

Volgens mededeeling van de Zweedsche reedersvereeniging waren op 1 Juli opgelegd 74 schepen
met 191.318 ton d.w. tegen 121 schepen met
256.594 t. d.w. op 1 Juni j.l.

LAAT HEM (HAAR)
INSCHRIJVEN I

14/7 te

en Abonnementen

Advertentiën
Administratie.

OPGELEGDE ZWEEDSCHE TONNAGE.

ZOON of DOCHTER

voor het jaar

;

’

REINA 11. (Ostende, 12
sche motorschip „Reina II"
de haven van Nieuwpoort
met een plaatseiyke barge.
schadigd.

Jacksonville; Nordfarer, Vancouver.
V. 13/7 Hakozaki Maru, Japan; Beaverbum,
Montreal; Port Gisborn, Timaru; Sabor, Porto
Alegre; Strathnaver,
Brisbane; Franconia,
New Vork; Ausonia, Montreal.
NEW ORLEANS A. 12/7 Haimon. Bremen.
NEW VORK A. 12/7 Mc Keesport, Duink.; 13/7
Aquitania. Southampton; Hamburg, Hamburg.
PLYMOUTH V. 13/7 Ile de France, New Vork n.

IfisÏÏW

Ter bespoediging der bezorging wordt meil
beleefd uitgenoodigd te adresseere_i

CITY OF WINNIPEG. (Londen, 14 Juli.) Het
Britsche stoomschip „City of Winnipeg" (zie
Avondbl. 11 dezef) vertrok 13 dezer van Colombo.

HAMBURG A. 12/9 Albert Ballin, New Vork.
13/7 Kaaparen, Zuid Afrika; Wido, N. Orleans;
Sundance, Savannah; Magdeburg, Brisbane.
HAVRE A. 11/7 Livadia, W. Afrika; Cyclops,
Vladivostock; Ruy Barbosa, Santos.
V. 10/7 Siqueira, Campos; Anna Knudsen, Santos, Talara.. 11/7 Paris, New Vork; 12/7 Alabama. New Orleans.
HULL A. 12/7 Port Denison, Melbourne; City of
Flint, New Vork.
KOBE A. 12/7 Hakone Maru, Lond.
V. 11/7 Felix Roussel, Marseille.
LIBREVILLE V. 11/7 Fort Lamy, Hamburg.
LIVERPOOL verw. 16/7 8 u. v.m. Britannia, Bombay; 12 u. Laconia, New Vork.
A. 12/7 Boniface, Manaos; Doris, Rosario; 13/7
Arahaka, Demerara; Duchess of Atholl, Montreal.
Atlantian,
V. 12/7 Orestes, Brisbane;
13/7

EURYBATES, Java/New Vork, 13/7 v. Sin-

BUITENLANDSCHE HAVENS

’
’
’ ’ ’’

ADELAIDE V. 12/7 Dortmund, Hamb.
ARUBA A. 7/7 Wilhelm A. Riedemann, Soutliampton; 8/7 Morgenen, Avonmouth; 11/7 El
Oso, Ellesmere Port
AVONMOUTH A. 12/7 Cornwall, N. Zeeland;
13/7 Turakina, Auckland; Lurigethan, Montreal.
AUCKLAND V. 11/7 Raranga, Londen.
BOMBAY A. 12/7 Ranpura. Londen.
BUENOS AIRES V. 12/7 Highland Chiéitain,
Londen; East Wales, Antwefpen
CALCUTTA A. 13/7 Stockiwell, Lond.
CALLAO V. 12/7 Schlesien, Hamburg.
CRISTOBAL V. 11/7 Amasis, Hamburg.
CRISTOBAL A. 12/7 Ferndale, Antw.; Cuba,
Havre.
CURACAO A. 12/7 Cordillera, Hamburg.
CURACAO A. 9/7 Hom Shell, Falmouth.
V. 1/7 Anati ia. Land's End (v.0.); Egero Las
Palmas; 11/7 Peeten, Land's End (v.0.).
CUXHAVEN V. 12/7 Hanseat, New Vork; St.
Louis, id.; C. J. Barkdull, Baytown.
FALMOUTH A. 13/7 L. B. Pedersen, z.s. Port
Victoria (v.0.); Mozart, z.s. Port Germain (v.0.).
FREETOWN V. 12/7 Aba, Liverpool.
GALWAY V. 13/7 General v. Steuben, New Vork
n. Bremen.
GLASGOW verw. 16/7 n.m. Caledonia, New Vork.
A. 13/7 Lalande, Rosario.
V. 13/7 Davisian, Demerara; Athenia, Montreal;
Musician, Kaapstad; Lassell, B. Aires; Magdapur, Calcutta; Castalia, Bombay; Fanad Head,
Montreal.
GREENOCK V. 13/7 Duchess of Richmond, Mon-

KON. HOLL. LLOYD.
13/7 v. Bahia.

—.

’

Van en naar buitenlandsche havens.

(uitr.)

„„

’

V. 12/7 D. L. Harper, Port Arthur; 13/7 Pres.
Roosevelt,
New Vork; Akaroa, Wellington ;
Europa, N. Vork n. Bremerh.; New Vork,
New Vork; Warwick Castle, Kaapstad.
TABOU V. 8/7 Fort de Vaux, Hamburg.
TAMPIOCO V. 8/7 Caprella, Land's Ennd (v.0.);
10/7 Cliona, id. id.
TELA V. 7/7 Oldenburg. Bremerh.
VANCOUVER V 11/7 Silvercedar. Londen
WELLINGTON V. 13/7 Athelcrown, Soerabaja
YOKOHAMA V. 12/7 Calchas, Huil.

Havre.

RON. PAKETV. MAATSCHAPPIJ.
LE MAIRE 12/7 v. Zanzibar te Mombassa.
NIEUW HOLLAND 12/7 v. Batavia n. Singapore.

BRIEVENBUS.

pico.

POINTE NOIRE V. 9/7 Fort de Souville, Hamb.
PORT NATAL A. 13/7 Dalcroy, Londen.
V. 12/7 Armadale Castle, Southampton.
QUEBEC A. 13/7 Duchess of Vork, Liverpool.
ROSARIO A. 12/7 Somme, Londen.
SHELL HAVEN A. 13/7 Fjordaas, Aruba

’ ’ ’ ’ ’ ’
’
’
’
’
’ ’ ’ ’ ’
’
’
’
’
’
’..
’
’
’ ’
’

’

SAMOS A. 12/7 Akka, Levant n. Rott.
SANTOS A 12/7 Bage, Rott.
SHANGHAI V. 12/7 Sauerland, Rott. n. Japan.
SINGAPORE V. 12/7 Scheer, Japan n.Rott
STEGE A. 11/7 Atheltarn. Vlaardingen.
STOCKHOLM A. 10/7 Venersborg, Amst

son, Vancouver; Hans Arp, Duala: Schuylkill,
Aruba; Taranaki, Wellington; Shickshinny,
Dalworth,
Savannah; Stuart Star, B. Aires;

_

Schotsche.

SOUTHAMPTON verw. 16/7 6 u. v.m. Carnarvon
Castle, Kaapstad; 6 u. v.m. Dunbar Castle, id.
A. 12/7 Majestic, New Vork; Penelope, Tam-

Rott.

Tampico.

Djrt_NT_ 12/7 v. Lond. te Rochester.
AMSTERDAM, 14 Juli. (Amst Veiling v. LandDIJKWATER 13/7 Utsire gep., Rott.
en Tuinbouwprod., Veilinggebouw.) (Bericht BloeArRozen: Hadley ’2—3.50,
menveiling 13 Juli.)
changel.
1.50—2, ButterFLylinG IRISHMAN 12/7 v. Falmouth, Cardilf
1.50—2.50, Roselandia
Briarcliff
1.50—2,
1.50—2, Kilham
n. Figueira.
fly
1.50—2, Kaiserin
1.50—2,- Columbia f 1.50—2, alles FLYING NORSEMAN 12/7 v. Fur te BrightGolden Ophelia
lingsea.
per 100 stuks.
GEEKTRUIDA ms. 13/7 v. Nieuwpoort te Lond.
Diversen: Am. Anjers 2—4 et., Lilium LongI—2, Gladiolen 1—2.50 HAGNO 13/7 v. Archangel n. Rouaan.
4—5, Dahlia's
florum
H_NNl_ ms. 13/7 Bevezier gep. om de Oost.
per 100 Ostuks; Snijgroen 15—30 c. per bos.
Potplanten: Hortensia's 30—60 et, Coleus 10— JEANETTE ms. 12/7 v. Fowey n. Rouaan.
JUNO 10/7 v. Singapore n. Pladjoe (Verb.).
15 et, Geraniums 10—13 et, Gloxima s 20—30 et. KEILEHAVEN
13/7 Las Palmas gep., Rott n.
Groenten- en Fruitveiling 14 Juli. Aardappelen:
Port Gentil.
blanke eigenheimers
5.20—5.80. id. drielingen
MAAK'ij—
id. driehnms. 13/7 Lizard gep. om de West.
4—5, bonte eigenheimers
5.10—5.80.4.50—5.50,
id. MAARTJE, m.b. 14/7 v. Penryhn te Fadstow.
gen 3.50—4, blauwe eigenheimers
3—5 per 100 kg; komkommers le s. NEJACO ms. 12/7 v. Leith n. Emden.
drielingen
1.50—2.80, idem 2e s. 0.70—1.20, bloemkool le s. NEPTUNUS m.s. 13/7 v. Groningen te Immingham.
9—16, idem 2e s. 3—7, sla le s. 0.60—2, andijvie
(dubNOORD 11/7 v. Rott. te Hernosand.
le s. ’l—l.Bo per 100 stuks; spercieboonen
NOORDZEE
sleepb. 12/7 v. Falmouth, Savona n.
bele)
17—22, snijboonen le s. 18—24. Wagenaars
Devonport.
24—26. doppers REGINA
10—12, spercieboonen (enkele)
v. Briton Ferry n. Par.
le s. f6—lo, tuinboonen 1—2.40, postelein 3—-7. SAMBRE, 12/7
m.b. 13/7 v.' Parijs n. Antwerpen.
2—5, uien
4—B per 100 kg; selderij
spinazie
SIRRAH 13/7 Honnigsvaag gep. Amst. n. Onega.
3—5, peen le s. 3—6. bieten 3—5, capucynders
SLIEDRECHT 13/7 v. Paysander n. Rott.
100
bos.
per
’9—l2
~ SPAR 13/7 500 mijl West v. Valentia, NewfoundFruit: Meloenen, suikers, le s. 25—32 cid. id.
land n. Cardiff.
2e s. 12—20 c, id. net le s. 18—27 c, id. id. 2e s. SP,LIS SALU'J'IS
11/7 v. Londen te Rochester.
B—ls c. per stuk; bessen rood 7—13, prolefic 12— THEANO 13/7 v.ms.
Fowey n. Amst.
20 c, zwart s—ll c, wit B—l 4 c, aardbeien le s. TROMPENBERG 13/7 Elseneur gep., Trangsund
40—50 c, kruisbessen 5—12 c. per kg; perziken
n. Amst.
le s. f 6—12, idem 2e s. f 2—5 per 100 stuks; kersen: VECHT 11/7 v. Helsingfors n. Raumo.
Volgers le s. 28—36 c, idem. 2e s. 16—20 c, zwarte VREDENBURG 14/7 Holtenau gep., Emden n.
le s. i4_2 oc, rood B—l 2c, frambozen le s. 30— WINTERSWIJK 12/7 v Londen te Archangel.
48 c, idem 2e s. 16—22 c. pèr Kg.
ZEESTER, m.b.. 11/7 v. Pillau n. Klaipeda.
14 Juli. (LangeBROEK OP LANGENDIJK,
dijker Groentenveiling). Aangevoerd: 27.000 kg
roode kool ’2.50—3.50; 1200 kg gele kool ’4.40—5;
Muizen ’4.20—
110 000 kg aardappelen.
540 drielingen 2.10—3, 81. Eigenheimers ’4.40—
—5.50,
5.50
Schoolmeesters
Eigenheimers
’4.60
tomaten A ’4.20—5.50,
f3.40 Duc ’2.80; 17.000 kg 2—2.20
Van en naar Nederlandsch havens.
4.70—5.10,
C f 3.40. CC
1600 kg zilverB
uien zilvernep ’6.10—7.30 id. drielingen ’2.60; ALEXANDRIE A. 11/7 Niederwald, Levant n.
325 kg slaboonen 17.40—18.10; 3350 stuks bloemRotterdam.
kool, le soort ’6—10.90 2e soort ’1.60—2; 700 kg ALMERIA
V. 12/7 Medjerda, Urnuiden.
peen ’1 —1.60; 100 bos wortelen ’1.50.
BENISAF A. 12/7 Camerata, Rott.
DELFT, 13 Juli. (Delftsche Groentenveiling.) COLOMBO A. 12/7 Geierfels. Calcutta n. Rott.;
Erria, Rott n. Bangkok; Ceylon, Rangoon n.
Bloemkool le soort f 6.20—11.40, 2e soort 1.50—
4.40 6.40, 2e
4.30, komkommers (Eng.) le soort
Rott.
3.30—4.80,
2e
soort
V. 12/7 Heidelberg, Rott. n. Macasser.
3.10—4.20,. (witte) le soort
per 100 stuks; DAIREN A. 13/7 Afrika, Rott.
soort 2.40—3.20, peen 1.60—3.2012—16,
(snijbooboonen (princesse) stam/stok
A. 10/7 Ariadne, Rott.
2.40—4.10 per DRONTHEIM
nen
14—18 per 100 kg; tomaten
GENUA A. 12/7 Kulmerland, Japan n. Rott.
100 pond.
GIBRALTAR gep. 13/7 Adria na, Rott. n. Civita
14/7 AltenELST (BET.), 14 Juli. (Exportfruitveiling V. V. Vecchia; Gudrun, Bourgas n. Rott
fels, Cuddalore n. Rott.
O. B.) Zwarte bessen 10—12, Roode bessen si—l3,
A. 13/7 Viksten, Rott.; Stavan3—4J, Blonde kruisbessen 4—7, 2—3, Meikersen GOTHENBURG
geren, idem.
5—6, 71—19, Volgers 10—31, 6—Bl, Zwarte rouanen
HAMBURG A. 13/7 Godfrey B. Holt, W.-Afrika
10—15, Bieskersen 10—13, Fransche wijnkersen
n. v. Rott.; Kurt Hartwig, Sietners, Rott.; Maas,
23—25,
Aardbeien B—l6.
Wijnkersen 15—26,
idem; Rhein, Amst.; Frankfurt, Rott.; Winfried
Spaansche zwarte 6—B, Citroenkersen 10—12.
Levant, 1. v. Rott.
Zwarte kersen 81—6_v 12—15, Eysdener Zwarten
KAAP GUARDAFUI gep. 12/7 Leverkusen, Rott.
14—15, Witte kruisbessen 2—3, Yellow Transpan. Japan.
rant 12—15, Janbazen 4—B, Frambozen 20—30.
KOTKA V. 10/7 Karen, Groningen.
14—17 et. per kg.
LIMASSAL A. 12/7 Samos, Levant n. Rott.
LONDEN verw. 16/7 8 u. v.m. Hakusan Maru
NOORD-SCHARWOUDE, 14 Juli. (Noordermarktbond). Aangevoerd: 199400 kg aardappelen,
Japan n. Rott.
V. 13/7 Carducci, Genua n. Hamb./Rott
export Schotsche muizen f4—5.50, id ’l.l0—2.10.
MANILA A. 13/7 Lahn, Japan n. Rott.
Eigenheimers ’4.30, 81. Eigenheimers ’4.40—4.90
Drielingen ’2—2.60; 275 kg spercieboonen 12—16. PORT AU PRINCE V. 11/7 Kyphissia, Amst.
PORT SAID V. 12/7 Ramses, Japan n. Rott.
4600 kg ziiveruien ’0.60—!, drielingen ’2.60—3.
zilvernep ’5.10—7.50; 1200 kg witte kool ’3, alles PUERTO CORTES V. 7/7 Samala, Rott.
RAUMÖ A. 7/7 Lorena L. M. Russ, Delfzijl.
per 100 kg.

’
’’
’
’

SAN FRANCISCO V. 11/7 Washington Express,

LONDEN A. 13/7 Maloja, Brisbane; Knute Nel-

ALGORAB 13/7 v. B. Ayres n. Rott.
ARTEMIS 12/7 v. Brugge n. St. Kitts (v. o.).
BROEDERTROUW ms. 13/7 v. Delfzijl te Londen
COLYTTO 13/7 v. Swanse. n. Montreal.

TUINBOUWVEILINGEN.

15

—

SCHEEPSTIJDINGEN

verk.

Palmpitten. (Liverpool.) Juli/Aug. f 6.16/3

KATOEN

Muscaat 88—98, tomaten 21—5, dubbele boonen
10—16, princesseboonen 13—26, snijboonen 12—35,
frambozen 35—36, kruisbessen s—ll, peulen 6,
augurken 13, doperwten 6—lo, alles cents per kg;
1—1.15 per kist; stoofappelen 11—
aardappelen
15 et, tafelappelen 7—15 et. per kg; bloemkool le
1.50—4, komkommers w.
4—9, 2e soort
soort
0.55—0.85, roode
gr. f 2.50—6, pepers
f 3.50—5.90, per
kool 3—6
100 stuks sla le soort 0.50—1 per
100 krop; meloenen 35—54, kleine 6—29, perziken
le soort 9—16, 2e soort 4—7, pruimen 3—12, vijgen
5 et. per stuk; asperges wit 27 et„ blauw 13 et.
per bos; peen le soort 2.50—3.90, 2e soort 1.50—
2.20, peterselie 70 et, rhabarber f 1.50—4, seldery
0.30—1.20, sjalotten
0.50—0.90 per 100 bos; an0.50—1.20 per 100 struik; groote boonen
dijvie
10—12 et, kroten 70 et, rapen 25—55 et, uien 55
90 et. per kist.
Eieren
1.90—3 per 100 stuks.
POELDIJK, 13 Juli. (Veilingvereeniging Poeldyk.) Black Alicante 21—26 c, exp. 21—25 c,
druiven, blauwe 20—28 c, exp. 20—24 c, ,id. witte
18—52 c, exp. 28—42 c. Gros Maroc exp. 31 c,
aalbessen roode dubbele 2—B c, id. witte 2—4 c.
per pond; meloenen le soort 12—29 c, exp. 12—
36 c, id. 2e soort 3—lo c, exp. 4—B e, perziken
le soort 9—16 c, 2e soort 4—7 c, 3e soort I—3 c,
pruimen, blauwe 3—12 c. per stuk; aardappelen,
groote exp.
4.10—4.60, id. poters exp. 2.20—2.80
per 100 kg; bloemkool le soort
3—5, exp. 2—■
6.50, id. 2e soort exp.
1.50—2, komkommers gr.
2—4.50, pepers 55—85 c, eieren
le soort exp.
2.40—2.60, andyvie exp. 50—70 c. per 100 st.;
snyboonen
16—22 c, per kg;
princesseboonen
1.04—1.28, exp.
0.96—1.28 per 8 kg;
dubbele
groote boonen exp. 17—21 c. per zak 15 kg; tomaten A exp. 50—70 c, B exn. 60—70 c, C exp. 35—
50 c, CC exp. 25—271 c. per 12J kg.

Aug./Sept. 17/-, alles verk.
Haver (in sh. per 304 lbs.)- vast. La Plata
Juli/Aug. 11/3, Canada no. 2 Juli/Aug. 19/3, beide

.barr.
blanke 540—545
LONDEN, 14 Juli. (R. B. D.) (Slot.) Gr o n dn.
dryDecor. Corom. Juli f 8.15/-, Sept. f 8.17/6,
„„„„,„
Chineesche Aug./Sept. £ 8.5/-.

14 Juu. er.
F. F. Aug./Oct. 20/6 nom. v.a.b. kust; Tno. f. Plant. Juli/Aug. 35/- genot.
b. dj

land.) Aalbessen, rood 4—16, wit 4—9, aardbeien
27, druiven 40—56, Alicante 35—56, Colman 64—83,
Gr. Maxoc 60, witte 36—104, G. Champion 56—84,

ANTWERPEN, 14 Juli. (R.8.D.) S p e k en V e twaren kalm. Reuzel in tierces 400, in caissettes
375. Short Fat Back 10—12 % 350—400, 12—14 %
350—400, 14—16 % 350—400. Bellies 400—500.

Omzet op de termijnmarkt 12 contrac-

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

NAALDWIJK, 13 Juli. (Veilingen Bond West-

HANDELSBERICHTEN

te j£ aï s.

—

OCHTENDBLAD

Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Aug. a.s. in te schrijven als

maand-

kwartaalabonné van Uw blad, volgens bovenstaand tarief en mij het Handelsblad GRATIS
toe te zenden tot 1 Augustus a.s.

Annonces betreffende Geneesmiddelen en Geneeswijzen worden in
dit blad slechts opgenomen indien
zij vooraf voorzien zijn van het
«tempel „Geen bezwaar" tegen de
plaatsing, afgegeven door de Com.
missie van Controle op de Aanprijzing van Geneesmiddelen en
Geneeswijzen.
■B*M______m_____B_____a_

Juli 1934

NAAM
ADRES

i
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Vacantieverbluven

**!___
<A?s/Xrz<£Xb> « „tIBF^R"
_a_riisny-^w«iai___i?T'i-i-M50258

.

BMFI WIR het strand gel. Hotel
HIVI__rUIU.

NOORDZEEBAD. Het dichtst

«-

Eiben Land

ons

in

InMONTFERLAND'SrsgchTn 2hr ifd;

C-) Hotel »VlJe des MonnrSKjJPJJpn vlak DÜ zee gelegen. Boschr.'
FWI Houthem
IfUiTIUUIIUi omgev. Golflinks, Tennisb., Hot., PFIII
ULULÖfIb
tagnes". Het m. pl. I/h Geuld. m.
pens., gem. woning. Mod. comf. Bill. pr. Inl. kast. en eig. wand.p. Str. w. Gar. vr. Pens. v.- Duitsche grens, Hotel Berg en Boschzicht.
pr. in vóór- en naseiz. J. Ponten. Tel. 11 Nes. V.V.V., Ooststr. C 2, Tel. 68. Geop. 10—12.30. en nas. 3.25, hoofds. 3.50. J. Cobbenhaegen. Bondsh. A.N.W.B. Alle kam. str. wat., k. en w
Grooten tuin, garage, ruime serre met 60 zitpl.
(Nes) Hotel Hofker2 doorHotel "De Wolfsberg", Tel. 46. In '31, '32 en '34 verb. Vraagt gr. prosp., gids
_NR
PRfIF^RFF_
HOTEL
DE
L'EUROPE.
rimLLHllU verb. Rust. en mooist gel. fam.- __!,:__.Ui
ÏMMRIIRR Tel No 1( doorverD Mod comf UnUt-DL-IV.Alle comf. Centr. verw. Mooist en fietsk. Pens.pr. 3.50. Voor- en naseiz. 3.-.
hot. Pens.pr. t. 15 Juli 3, daarna 4, kind. n.
Voor- en naseiz. 4.50. Hoogseiz. gel. hot. v. Ned. 65+A.P. a/d rand v. 600 H.A. pr. J. VAN RAAY, Zeddam (tel. 6 dag en nacht).
leeft. Vr. onze geïll. prosp. m. beschr. V/h cii. Badkamers.
bossch. en D. R.w. V/nas. verm. pr. Vr. prosp.
5—5.50. Gerenommeerde keuken.
E
bij
met str. w.,
badk. en gar. is Hotel Ameland. Uiterst lage

Tel-

AMFI

’

’

stad. Vrije
oude" £ezellige
AMFR^FnRRT
HiULIIiJI
UUIII. bosschen.
Uitgestrekte heide-

velden. Hotel- en Pensiongids op aanvr. kosteloos. V. v. V. Tel. 1152.

APELDOORN
E7e
het
ekt

gelegen

schitterend

BOSCHBAD

„BERG & BOSCH"

met kinderbad, kanovijver, damesbad, diep-, gemengd- en heerenbad. Restauratie enz.
Inlichtingen — ook over
HOTELS EN PENSIONS
verstrekt het VERKEERSBUREAU V.V.V.,
Stationsplein. Telefoon 2269.

’

’

’

DIESELTREIN STATION.
Gelegen in het Centrum der Stichtsche lustwarande. Ideaal week-end en vacantie-oord.
157 H.A. vrije wandelbosschen. Goede Hotels
en Pensions. Om zich er te vestigen, eenig.
Alle inlichtingen gratis Verkeersbureau V. V.
Diesel treinstation
(Amst.
UniLÜ-llULil,
27 min.) Hotel „SCHOLS".
Tel. 601. Kam., str. w. Voll pens. 4 p.p. Seiz.
4.50. 150 H.A. Bosch b/Natuurb. Woestduin.

RRIFRFRPFiy

’JgPSTSg \ op

’

-

de Veluwe.
Uw
Vacantieoord!

ARNHEM Oosterbeek Wolfhezen VpJjJMsjjJ Bosschen en Heide.
Doorwerth - HeeSsurn - Ren- Panorama's.ZANDVERSTUIVINGEN.
Modern zwembad. Goede
Inlichtingen, gidsen, pensionlijsten
kum Velp - De Steeg Elle- en pensions.
SECRETARIAAT V. V. V.,
min. van
com - Dieren - Laag Soeren. Station
laan 2 A hoek Stationsweg

-

-

_*_____■

-

-

hotels

Berken-

gratis:

(4

Gratis

Hotel- en Pensiongids en boekje
„MOOI ARNHEM" verkrijgbaar.
BUREAU V. V. V., ARNHEM.

GOSSELS, Lawick van
ARNHFM PENSION
Hrmrl-ltli
pabststraat 129, onmiddellijk bij

Sonsbeek. Str. warm en koud water. Prima
keuken. Prijs 3 per pers. per dag.

.

’

S. S. af).

mr /p \ Hot. „Welgelegen", Café-Rest.-Pens.
CUC \\3i)
Bondshot. A.N.W.B. Centr. verw. V.
wascht. W. en k. str. w. Tuinen.. Terrassen.
Tennisb. Gar. Verl. pr. Vr. pr. J. v. d. Berg, Eig.

.

f'VjJhltVp'ï Heerlijk Vacantie-oord.

FFRRFF.
__r.__Lf\ V » CIUïTCy

omgeving,
bij Nijmegen. Pension „DALZICHT". mooie wandelwegen. Bad- en zweminrichting.
__Ll\ van
28/7 tot 6/8 en na 14 Aug. zit- en Geïll. gids gratis Secr. V.V.V.
slaapk. open a 3.50 p. d. p. p. Str. water op
alle kamers.
J. C. WIJNAND.
(z-"L-> Hotel Bergrust. Centrum Rustige en intieme badplaats. Badhotels ZeeDLIiIILIII Valkenburg. Bondshot. A.N.W.B. zicht en Welgelegen met dépend. De Wijde
R. gel. Schild.acht. omg. Mod. comf. Autobox. Blik, alle direct aan zee gelegen. Billijke
Vr. pr. Penspr. 2.75-3.25. Eig. J. H. Geurten. prijzen. Gerenommeerde keuken. Gemeubileerde Landhuizen te huur. Strandbedrijf,
tennis, zeilen. Bouwgrond te koop.
Inlicht, omtrent de landhuizen enz. bij de N.V.
3 5 voet boven A P
Maatschappij Zeebad Egmond, Emmastr. 17,
V. v. V. Gezond, Gezocht, Goedkoop.
Egmond aan Zee, Tel. 15, en omtrent de hotels
Vraagt gratis Gids en Hotellijst.
bij den Pachter J. Birnbaum, Tel. 16.
bij Nijm- HOT' NEDERLAND
Dtnü Lil UHL v/h Hotel „Oud Berg en Dal".
Mooist gel. hotel ter pl. Van ouds bekend.
Mod. comf. Gr. tuin. Garage. Tel. 673.
en j. dames. Heerl. gel. a/d v. der d. Inl. verstr.
de Directrice A. Sievers, v/h Mej. A. Zelvelder.
Naar het »°ranJe Hotei".
RAI
Dtnü til UrlLi Schitt. gel. Eindp. tram.
BLOEMENCORSO
Frissche ruime kam., alle m. str. wat., sterk LLLLUUm,
28 Juli, 's nam. 3 uur.
verl. pr. Vr. gratis prosp. Tel. Nijmegen 3187.

RFFIf

RFMFI FN

’

BERG EN DAL.

,

RFRR FN RAI

Boschrijke

EGMOND AAN ZEE.

.

EGMOND a/d HOEF S__ ■_?*/__

’

85 et. Inf. Bur. (kosteloos)

V.V.V. Tel. 17

Giro 68722.Ruim gesort. winkels op elk gebied

RFRPFN
DtnUtili N-H

Pension ..berkenrode",
Hi"ll. Prinsesselaan 54 Tel. 237.
Fr. gelegen bij bosch en hertenkamp. Gr.
slaapk., stroom, water, badk., lommerr. tuin.

BERGEN.

-

Hotel-Pension „Erica"

Telef. 34. Centr. verw. Pensionpr.
Voor- en naseizoen 4.50—’ 4.

’

5.50

—’

Pension „Benvenuto"

Tel. 42210.

H. Bosman (Eig.)

— —

’

—

NIIN^PFFT

—

(SALLAND) HOTEL DE HOLTER-

’

’

’

H°tel "DE ZWARTE RUITER"
nULILII. ,),an den Holterberg. Zeer gunstig

HfIITFN

gelegen. Panorama's. Bosch en hei. Pens.prijs
3.50 per pers. per dag.
Telefoon 58.

—

’

’
SCHEïEHINGl"r^,'^r=;:

OLDENZAAL-DE vergez.
LUTTE. £ÏJ£~__
bosch,
veel
schitt.
Pr. hot. en pens. Inl. SGHOORL- GROET - CAMPERDUIN a/Z.
Bosch, Duin. Breed vrij strand. Inl. V.V.V.
pens.gids
Kerkpl.

MfIITFN BERG: Centr. v. toerisme in het
nULILII
..Oosten. Comf. mr. 'Verbouwd. Centr. verw; en hot.- en
Midden in de natuur. Pensionprijs 4—’ 5.

gr. Secr. V.V.V.

6.

OOSTERBEEK Uw Vacantie-oord!!

Pens> Kennemeroord, Breelaan 47. Tel. 216. Gr. fr.
slaapk. m. str. w., badk. Deg. keuk. Pr. ref.
Pens.pr. tot 15 Juli 3 en 3.50, daarna 4 en 4.50

RFRPFN
D_nU-lli

’’

5.^

’

’

wiJ'de

lal la 11
__ lil111 lil
11

FPF fVPI
\lCI.^

EPE.

’

iflfflÊftii
~__

■; ;^3_____

!____&

<§_
_(

’
FPF

"'*

— ’
’
BLOEMENDAAL. Pension „DUINLUST" FRMFI R

—

HOTEL PENSION „DE HORST".
LI! I*l _LUi Aan bosch. Mod. mr. ter plaatse.
(post Santpoort-Station)
Str. w. Van af 3 50 p. d., meerdere personen
DUINLUSTPARKWEG 48
Tel. 22522. reductie.
J. DE MAN, Cuisinier. Tel. 79.

’

pENSION NW.

FRMFI R Schitterend
LllllltLUi

HOTEL „ZOMERZORG".

SCHAPENDRIFT.
gelegen in bosch en

heide. Ruime kamers. Garage.
Dames ROEBERS

KATWIJK AAN ZEE.

De

at^Ji

mm'

’

—

——
LAREN-GOOI. HUIZE „DE "hlf~
—
I FFR^IIM

via Stat Drieb.—Stat. Utrecht
3
UUPr e)k uur gelegenheid.
HEIDE.
HEUVELS
BOSSCHEN
Inlichtingen Secretariaat V. V. V., Tel. 46.

CCLIioUIÏI

-

LÖGHEI

-

RmiWoteUAl?

Ideale ligg. m/i bossch a/d Paaschberg. Vr
geïll. prosp. Matige prijzen. Garage. Tel. 190.

IRPHFM

Wilt U TWENTE bezoeken dan is
Houtnem bU Valkenb. Tel. 8. Bondsdaar wel de Plaats voor en UtULtlir hotel A.N.W.B. „Berg en Dal".
-Ul-IWtlllr HOTEL GELINK het aangewe- Centr. Geuld. Pens.pr. 3.50. V/naseiz. red.
zen adres. Vraag prospectus.
Telefoon 14. Str. w. Gar. Badk.
Aanb., J. HEUTS, Eig.

—

’

’

VALKENBURG (L.)
HOTEL PRINSES JULIANA

-

Tel. H

VERBOUWD EN GEMODERN.
Uitgebr. m. groote gezellige Hall en Feestzaw*

VERLAAGDE TARIEVEN.

’
’
VALKENBURG (L.)
4, v./nas.

Pens. 20/7-25/8

BONDSHOÏEL „M.

pro*

3.25. Vr.

STEVENS"

TELEF. 45.
verbouwing.
Alle mod. comf. Ster»
Schitt.
verlaagde prijzen. Garage vrij. Vraagt prosp"

_

oü^

l/Al FNRIIRP Fam--Hot- Stassen. Van
VftLMinDUnU. bekend Bondshotel A.N.W>
Modern comfort. Voor- en naseizoen
3.5"'
15/7—25/8 4.—. Autostalling vrij. Vr. proSp'

’

’
VALKENBURG.

HOTEL TUMMERS 0,,
3.5

’

’

Tel. 15. Alle comfort. Prijzen 3.— tot
VRIJE AUTOSTALLING.

Prot- fam.-pens. Victori*
Grootestr. 16. Tel. 103.
kam., str. w., pr. keuk. Centr. d. plaats. Uits
ref. Voll. pens. 3 p.d.p.p. A. C. v/d Gronde"'

1/AI VCMDIIDP IL,

ÏALlVtnöUnb,

ïj

’

VALKENBURG (L)
BONDSHOTEL „VOSSEN"

Tel. No. »'
ARNOLD VOSSEN).
PIET EENIGE HOTEL VOSSEN.
Oudste ervaring.
Gereduceerde prijze""
Vrije garag*
Beste service.
(WED.

onunnni pens. „de olm", schitt. gei.
OUnUUnLi aan den -oet ,jer duinen. Frissche
HOTEL-PENSION „NEDERHAGEN"'
zit- en slaapkamers. Serre. Str. w. Prima keu- VFIP
ILLIi Tel. 32826. Str. warm en koud wat"'
N. Slot de Jong. op alle kamers. Centrale verwarming. Gele. 8"
ken. Billijke prijzen.
PfirPT PENSION „ZUIDER ENG". Schitt. aan ingang Beekhuizer bosschen.
OUtOl. gei. Tennisbaan. Str. w., badk. Gar.
„Theresia", Kastanjelaan 1
P Pü. PensGr. tuin.
3.- en
3.50 p. d. Eigendomw. 98 UFI
ItLrj
Fr. kam. Str. w., pr. keuk. Garag/'
(bij halte Nieuweweg). Vr. prosp. Tel. 854.
Bad. Pens. tot 1 Juli 2.75, Juli/Aug. 3-5
aparte zitkamer ca bedieruw
Hotel-Pens. „De Roode Leeuw". p. dag. Desgew.
I tnuunu, Ruime fr. slaapk. Str. k. en w. w.
de gemeenten
lIM/7nflM Be2oekt
Mooie rust. omg. nabijh. Slangenb., Montferl., UFI
ItLUTI-UUm.
Rosendaal,
en
omvattende &
Anholt, enz. Mat. pr. Tel. 15. JOH. GLEIS. dorpen Rosendaal,
Velp,
Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en La»g
Soeren. Een aaneenschakeling van prachtig

’

’

’

’

Rhed«J

schift?*

bosschen en heuvelachtige heide met

*

VALKENBURG (L)
Gratis Hotel- en Pensiongids

LOCHEM. „BERKELOORD"

,

.

HOOG- Hot.-Pens. Dreyeroord,
fin^TFRRFFUUOItnUCCN Rechterenw. 12. Tel. 52046.

VALKENBURG (L.)

—

’

Hotel CROIX DE BOURGOGNE,

VALKENBURG (L) ’

Hotel De Tafelberg.

OOSTERBEEK.

Geheel verbouwd. Privé badkamers met W. C.
Garage. Tennisbaan. Matige pr. Geïll. prosp.

ÖÓTMARSÜM
Centrum van Iwenthe's Natuurschoon.
Alie inlichtingen en prospecti gratis

SECRETARIAAT V. V. V.

’

HOTEL DE L'EMPEREUR.
BONDSHOTEL.
Alle modern comfort.

LUNTEREN,^-

;?V

’

BONDSHOTEL „FRANSSEN"

’

’
’
VAI IfFNRIIRR

ELU^

—

WW
AAN 7FF
_CC.
HlJft RRn
en Eenvoud

—

Klein Zwitserland
en Natuurschoon
Goede Pensions.
Keurig

woningen. Vraagt gratis gids Bureau V.

WIJK AANITE.

ZEE-DÉPENDANGE

aan zee gelegen.
Pension van ’5

—

Tel.

3005'

per dag

a

Zwal^'
e%

W/UK
AAN 7CC
_CC,
"IJI\ HHH

Chr- kind.pens. „'t
wennest", Julianaweg 39'
Zee, Bosch, Duin. Besch. huis. mii.; v. vac
d. verbl. V. 15 J.-31 Aug. 3.50 p.d., verd.

/^

’

HOTEL DRIEHUIZEN

&''

’—
MVWt7~HÏÏELIIÏÏERS7^
50 KAMERS
Pension

MODERN

COMFOPT'

4.— per pers. en per

<Ül£ÏT££2L ZANDVOORT.’ %'Z __?_,*£ »3d'£

’

VALKENBURG

T

—
2«*
—
RuS
ger%
— — v.j*

aan zee gelegen.
Tel.
Pension van 4.50 per dag

OOTMARSUM (Twente^

—

Hote'^.Ëv^r

VALKENBURG~(LT)

Wwe'

’

dag.

v. a. 6.—. Week-end f 15.—. Gratis
en gereserveerd zonnebad i/h Noorderba3.

’

ïkmmi

Pensp

„West-End",

Dr. Joh. Metzgerstraat 6971 Tel. 208.
Goede verzorging.
Verlaagd

tari^J

;„.!: ZTiTSJSg
ZOUTEUNfIE.
Ruime

’

3-s°^

kamers. Pensionpr.
Vrije zeeb.
4.-. V.- en naseiz. spec. tar. N. Brockma"

’
’
BO"D,n^iZT

hotel van ouds het
NUVcniCClI. RAADHUIS. Billijke prijzen
Tel. Haarlem 11351. Gozewijnstr. 26. Tel. 65. Van ouds gunstig bekoud water.
voor uitstekend pension. Stroomend warm en kend, met grootsten tuin ter plaatse. Alle comfort. Garage vrij. Eigen touring-cars. Prima
Dl hQUn\ CU bij Nijmegen. Bad-Hotel „DE keuken. Prijs 3.50 vóór- en naseizoen. HoofdrCHO.ÏIULLII PLASMOLEN", Tel. Mook 26, seizoen
4.—. Lid Horecaf.
Aanbevelend. J. JANSSEN.
eig. A. v. d. Grinten, lste Rangs Toeristenhotel
in
boschprachtige
heuvelachtige
en waterpENS
Pens'
Lennards v/h
rijke streek. Eigen modern NATUURBAD in IfiLIVCIIDUnü. Smeets,
242, Walrampl
TeI
Tel.
groot Park "van 20.000 M2. Tennisbanen
MODERN COMFORT.
31. Alle k. str. w. Uitst. ref. Voll. pens.pr. 3.
Prosp. op aanvr.
Eig.: P. RUTGERS. Water- en Hengelsport. \
Groote garage. Gar. vrij. Aanb. M. LENNARDS, Onderw.-wed.

—

’
WASSENAAR.

Pension Juli en Aug.

ZANDVOORT.

VAI

— -

°r

plaatse.

4.50 p. d.

„FNRIIRP Hot- ..Excelsior", Plenkertstr.
iHCIVCrcDUnU. Tel. 70. Bij rotspark. Mod.
comf. Bek. Holl. keuk. Autog. V.- en nas. 3,
seiz. 3.50. Vr. prosp. Aanb. Joh. Koneijnenberg

RRTMAR^IIM "

I RPHFM

_f

en

mee>

Rust. ligg. bij bosch. Str. w. Tuin 1 H.A. Zeer
g. verz. Pr. v. a. 4 p. p. p. d. Week-end 10 p. p. le Rang. Tel. 22. Oudste huis met modern
comfort. Lift. Autoboxen. Concertpark.
SCHOONOORD,
HOTEL
PENSIONPRIJS
4.— a
nn^TFRRFF4.50.
UUOICnDCCIV Tel. 52251. le klas fam.hotel. Centr. verw. Warm en k. str. wat. op
alle kamers. Kamers met privé bad en W.C.

jRVFRVFFN

(Veluwe). SS^^^JÜ
VIERHOUTEN
hotel ter
4-"^

WIERINGER-WIERINGERMEER.

VALKENBURG

LliïiÉMVeluwe).

RFIII FM

Prima keuken.
F. HOUTER.

Pension „dennenoord-, Modern. Uitstekend. Billijk. Garage vrg. Lift.
UUUVIrinOUIYI.
Telefoon No. 38.
Vasse bij Ootmarsum.
Kinderoord ALPHA, gelegen in de Anders als bij Anderen. U woont, ontbijt,
LUUnClll. dennenbosschen bij Lochem. Buiten lucht en dineert in Uw eigen huisje. Wij
de groote vacantie ook geopend voor volwasexploiteeren enkel vrijstaande pensionhuisjes.
senen.
Zr. A. C. Cartier van Dissel. Eenig in Nederland, geheel buiten, vrij en A.N.W.B. Tel. 5. Mod. mr. Autogar. vrij. Voll
3.50, seiz.-/ 4.Vr prosp
rustig. Tevens GEMEUBILEERDE HUISJES pens. v. en naseiz.
TE HUUR.
Tele 88
Prot- Pension G. v. d.
VAI
-FNRIIRR L.
I Gronden,
VAL„_H_Unü,
Ger. fam.-hot. Pr. ligg. Str. w.,zwempl. (zonneHouth. Villa
bad.) Term., roeien. Garage. Matige prijzen.
weg A. 50, Tel. 203. Pr. ligging. Fr. kamers
3—3.50. Vr. pr.
HUIZE „VREDEOORD" van Str. w. Pr. ref. Voll. pens.
Hot"Pens- Schoonoord. Pr. gel. a/d PENSION:
Kleinschmit
wijlen
Tel. 38.
LUUriLlVli ran( j a. boschen. Ger. pens., mod Boerderij: Notaris
„FNRIIRP (Geuldal). Pension „Janssen
„VEELDERS" te Nutter
Tel. 46. UAI
ïfILSU-NDUnÜ van siijpe". Rust. gel. midd.
comf. Gar. Lage prijzen. Spec. voor- en naUitspanning: „GEERDINK", Kl. Agelo.
jaarstarief. Geïll. prosp. op aanvr. Tel. 169.
'T VERKEERSBUREAU, Schiltstr. 13, ver- in de natuur. Pr. keuk. Auto's. Voor- en nas.
Hoofdseiz. 3 p. d. Vr. prosp. met ref.
strekt ook alle inlichtingen en prospecti. f 2.50.

—

RFIII

RFNFIfAMP

3.50.
Alle mod. comf. Pensionpr.
seizoen ) 4.25. Garage vrij. Vr. prospeotu^

en uitgebreide inlichtingen over bezienswaardigheden, wandelingen, autotochten enz. verstrekt het Offic. Informatiebureau V.V.V. „Het
Geuldal", aangesl. B/d A.N.V.V., Stationstr. 15. Aan tramlijn Den Haag—Wassenaar—Leide*
j
Het geheele jaar geopend. Vraagt prospecW°'
Hot--Pens- Astoria, Tl. 36, N.
„FNRIIRR
IttClXtniJUnUi weg 15. Bel. uitgebr. iü 1934.
Meer comf., lager prijzen, maar: In Astoria
wordt voor U gezorgd. Gar. vr. Aanb. N.R.V. EEN RUSTIG GEZOND VACANTIEOOB"'
Pracht landschap. Vele monumenten en }>^
moeten
daarom: zienswaardigheden, o.a. Zuiderzeewerken, _#"
„FNRIIRR L.
I Wij
iHLftLIIÜUT.U,
Uitstekend verzorgd pen- gids op aanvrage gratis bij den
„de zaak voor U
sion v. af
3.50. Garage
Secr. V. V. V. Wieringen—Wieringermeer»
Vr. prospectus.
vrij.
is Bellevue".
Brugstraat 21, Middenmeer.
Telef. 23.

Oofrnarsum.

IRR^RRFPHT

’

—

Schitterend

Vraagt prospectus.

VAI

Hotel-Pens. „NIEUW-BUSSUM".
(°UD>- Pens- ottenhome.
schoonste provincie.
Tel. 3813. Kamer met pension 5.- RFIRFRIfiNR
-LLU_I.LH,'iU, Hotel- en Pensiongids van LUUöUnCUni Lommerr. tuin
a/d gr. zeilVoor- en naseizoen voordeelige conditiën bij geheel Gelderland kosteloos aan te vragen plassen. Verder
gem. landhuisjes p. w. of lan- j
A. C. van Hardevelt, dir.
lang verblijf.
Bureau G.V.V. Verkeershuis, Arnhem.
ger. Garage. Tel. 531.
E. O. Dwarshuis.
g
prach
met
t i e. oude
nri nru
B
H
n_l Pens' Brull, Bondsh. A.N.W-T,
UL.U__.iLi
UtLUtn,
bosschen.
Mechelen-Wittem (Z-L.) Tel. 1
v
e
w
Centrum van fietspaden en wandelwegen. Schitt. gel. in mooie str. Pr. keuk. Str. w. Ver.,
Pensiongids op aanvraag bij den
V. V. V: gr. tuin m. böomg. Gar. vrij. Voll pens. f 3 p.d.
Goede Hotels en Pensions.
Secretaris V.V.V.
Telef. 34.

ni|PQ|!lJ|
DUOuUItI.

SGHOORL. PENSION
„DE HOOP"
gelegen.

VAI

’lARFN

mr PENSION „RUSTWAT". Fr. zit- en
tr_. si.kam. Prima keuken. Mooi gel. nabij
bosch en hei. Uitst. ref. op aanvr. Pens.pr.
Schitterend gelegen. Groot strand. Zonnebaden.
2.75 p. d. p. p.
H. J. WEIJERS.
Kanovijver. Kindergraafvijver. Tennisbanen.
Groot terras. Restaurant.
l'VplllWP'l Pension ,-VIJVERVREUGD"
0.55, kinderen
Entree
0.30.
GROOTE GEZELSCHAPPEN REDUCTIE. Crt VvCIUlfGy zomer- en winterpension.
Schitterende omgev. met zeer gr. lommerr.
tuin met vijver en vele gezellige zitjes. Mo(Gooi>- PensMatthijssenhout"
DL/.niUUm Larensch landh. Str. water, el. 1. derne ruime kamers met warm en koud str.
Badk. Prima keuken. Billijke tarieven.
Pensionprijs tot 15 Juli van af 2.75, daarna water.
Garage ter vrije beschikking.
van af 3.50.
Telefoon 442.
Telefoon 117.
J. BEEK.

BLOEMENDAAL

*

H-A—

’

—

i_

’

NATUURBAD
„DE DILTSGHE DUINEN"

RI ARIPIIM

_s__JV'T

verten.

’

’

«i

100°
BoschHeide
Meertjes.
Tumuli-Museum

BILTHOVEN.

keuken.

3

vril'

Vacantiehuis „DE ZILVERMEEUW.
rende vergezichten. Gratis pensionboeW
Vertrouwd toezicht. P. W. DAALDER, Tel. 17. Verkeershuis, Hoofdstr. 47, Velp. Tel. 3203 6'
linnpi (Gelderl.). Mooie, pract. inger. landh. VIFRRRIITFN pension „t keppelké''*
UUULL te huur. Heerlijke bosschen, heide en VlcnnUU I CU.
Telef. 7. Rustig gelegen pe°*
fijn zwemw. (I/h Uddeler Meer). Br. H. J. met gr. lommerr. tuin. Dicht bij hei en boscj'
de Bie —Caspers, Uddel 135, Huize Antonia. Pens.pr. tot 30/6 2.50, 1-15/7 2.75,
15/7-15/8 j

Natuur.

Hof.-Pens. „'t Hof van Gelre"

BILTHOVEN.

Pension „Eldorado"

p. Prima keuken. Frissche slaapd.
3.
kamers. Aparte bediening. Duinweg 4.

TEXEL (De Koog),

QDCCT
Fl
tLOrttl

Prachtige

SCHOORL.
p.
p.

TFRRRRR

le huis ter plaatse. Warm en koud stroomend
water. Tel. 132. Centrale verwarming. Vrije Breed strand. Mooie duinen. Matige prijzen.
Inl. en gids gratis. Bureau V. V. V. Tel. 323.
De Badplaats in de bosschen. garage en tennisbaan voor gasten.
Pension PANDER. Tel. 396253.
mr Bondshotel-Pens. „DE POSTHOORN". k'lllfnillN
MJMJUIH. Voll. pens. Juli—Aug. 4. Sept.
Clt. Tel. 36. Oudste huis ter plaatse. Str.
2.50. Kinderen beneden 12 jaar halven prijs.
water. Badk. Garage'vrij. Pensionpr. van af Stroomend water.
Hollandsche keuken.
E. H. P. MOLL—HUPKES.
3.—.
PENSION »DE BOOGSCHUTTER".
Hotel Landgoed „Rozenhof". LrillClli Mooi gelegen bij bosch en heide.
FPF
f\/o!llWP >\ Heerlijk verolijf op dit schitGezellig ingericht.
Crt V'ClUlïCy.
Prima keuken.
Velthuyserlaan 18/20
Tel. 546.
BUR. V.V.V., Julianalaan 8 A. Telef. 26377. terend landgoed aansl. a. d. groote bosschen.
Centr. verw. Str. k. en w. water. Matige prijzen
Hotel „Dennenheuvel", eigen uitgestr. bosschen. Alle mod. comf. Pension v. a.
4.50.
Telefoon 215.
Voor- en naseiz. spec. tarief. Tel. 112 en 26. HILVERSUMSCHEWEG 4
le klasse pension.
Eig. H. J. HEGGER. Vrijstaande villa.
Prosp. op aanvr.

’

’

IJSELBAD.

HOTEL-PENSION J. P. KREB.
van Oudheden (ook
Tel. 5. Voor- en nas. ’4en 4.50. prae-historie). Natuurbad. Vraagt prospectus
Hoofdseiz. 15/7—l/9 5 tot
6. Lunch
1.25.
Vereeniging v. Vreemdelingenverkeer.
Dm.
1.50 en
2.50. Autostalling a/h Hotel.
pENS. BOSCHOORD. Eenvoud.
tlt
degelijk pension. Ger. fr. zit- en
2.25 en
2.50 p. d. p. p. Voorslaapkamers
GEN" Tel. 501 (dag en nacht). Alle modern en naseizoen reductie. Vele ref. beschikbaar.
comfort. Hoofdseizoen 6.50 tot 7.50. CaféRestaurant met groote terrassen en dansvloer, geheel afgescheiden van hotel. Orkest.
Kapperssalon. Garage.
Men vrage prospectus.

’ ’
’
’
BERGEN AAN ZEE.

’

Hotel Brinkhorst Hotel de Engel

P Hl II I 1 II
Rfl HJI II
_■ lul 111lr N

Groet Tel. 502, V.V.V. Schoorl Tel. 4.

„B I L DER B E R G-H O-E YE" ’ —
Uw Pension!

str. w. Garage
p. dag p.
3.
Hoofüseizoen

(L.)
VALKENBURG
Hotel „Clarence" Gesl.
war. C. verw. Sch. tuin. Gar. a. hotel êl'

MII

HILVERSUM. Pension 't Hooge Heem,

a d. Wimelminalaan.

Alle kamers

—

SCHEVENINGEIÏ

’

VALKENBURG.

’

’

Worth-Rhede^

(Stakenberg). Hotel-Rest.-Pension
„Landg. Refugium", Leuven, bosch.
Tot 15 Juli: Vóórseiz.
4.50—’ 5. Hoofdseiz. Heerl. nat. Pr. vergez. Volm. rust. Gar. Tennisb.
5.50—’ 6. Koud en warm stroom, water. Str. w. Bondshot. Vr. Prosp. Tel. 3 d. en n.

11^
RFRPFN Vn.-11.,/
DtnU-11

-

NUNSPEET en VALKEVEEN.

’

60 kamers.

pe^
—
’
(L.)
S_^K._i'J|
- VALKENBURG
Hoof"

NïR_wuiTa7z_ErH^:r n/ ?e Erd

Tel. 42324.
Tel. 32506.
MATIGE PRIJZEN.
5. BEIDE HOTELS SCHITTEREND GELEGEN.

’
Hertenkamp.
BERGEN. Pens.
Tel. Int. 94.
’
’

tnuis>

Rlillßl R

UJIJUPnrrT

Tel. 39.

■

Kindervacantie-oord „BOSCH EN Pensionprijs van af
7."*
3.50. Week-end
HEIDE", Nieuweweg 5. Besch.
VRAAGT PROSPECTUS.
en gez. voor kinderen van 6 tt 18 jaar. PenVrije autostalling. Eigen autocars.
sionprijs
3. per dag per kind.

-

DEN HELDER.

.

VALKENBURG (L.)
BondsSiotel „Monopole"

RFN-lIM
n_nt\Um.

RLJFNFN

DE STEEG.

ELLECOM.

'

Het

Bezoekt voor Uw vacantie Ellecom HOUTHEM-ST.GERUICH. :r, 1;Swr:

ELLECOM.

tig&ffr>_s_L»_fr_»_g *&V*$'U&£.VWQ
32£&ti^aTW^&*tf»^mmi*mi&

De ouders °P rels of
kindren in 't Vacantie-Huis
eenige hotel v. d.
h. eenige
HOTEL-PENS.-CAFÉ-RESTAURANT
d. gelegen is te m. d. Montferl. bosschen (2000 Leiding: W. B. NOTEBOOM, Olympiaplein 71,
„'T V E LT H U V S".
H.A.), Vrije wandel. Gel. op 'n heuvel (85 M.) A'dam-Z. Tel. 24237. Spr.u. 5—6 of na overl
Mooiste en meest mod. inrichting ter plaatse, waar v. af pr. vergez. Bondshot. A.N.W.B. K.
a/d Rijn. Panorama's, onger. bossch.
met pl.m. 50.000 M 2prachtige bosschen. m. str. w. Badk. Autogar. Prosp op aanvr. Tel. ni]
til tri heuv., heide. Beziensw.
Spoor
Centr. verw. Str. water. Tennisbaan en garage 44 ('s Heerenberg) (d. en n.). G. A. Bruins.
Tram
Tel
Bez. de
A.
Boot.
Schr.
V.V.V.
102.
gasten
vrij.
voor
Tel. 17.
PRINSEN.
Bergland. Hotel-Café „De Panorama-molen en Ouwehands Dierenpark.
ZU
NfIRRRFFHUUnDLtIV. Kroon". Tel 1 (d. en n.) Str. w
Tuin. Bill. pr. Rust. ligg. in schitt. Bosch en nUUii-U. HOTEL AVENARIUS met Dépendance. Centr. verw. W. en k. str. w
bergomg. Autob. n. Maastricht. Spec. v. rustz.
STOP
Groot terras. Tennisbaan. Garag■>. Te!. 3 doormet de gewoonte om Weekend en Vacantie
s
Mlo loopend.
Wed. JOH. F. AVENARIUS
'
steeds in de bosschen door te brengen.
d BG u V a
Tel. 51. Tot 15 Juli zeer gereduceerde prijzen. Dl lOOru Bezoekt Rijssen. Rustig vacantieNEEM
niJOutll. oord, prachtige omgeving. Prima
Koud en warm stroomend water.
voor verandering gezonde zeelucht en
zweminrichting. Goede hotels en pensions.
zonnebaden.
BOSCH
HEI
ZEE en WEI Inl. bij H. DE JONG, Secr. V.V.V.
Tel. 69.
IIUiiOILL I ■ Vraagt gr. ml. en lijsten van
BEZOEK
Den Helder en de Noordzee-badplaats hotels, pensions, gem. kam. en huizen. Geïll.
Huisduinen. Mooie autowegen, grootsche Gids fr. p. p. 58 cent. Bur. V.V.V., Laan 17.
dijkwerken, en verrassend schoone zeeOude Scheveningscheweg 110.
gezichten. Vrij strand en vriendelijke
RUSTIGE LIGGING.
duinen, afwisselende zeetochtjes.
5.50.
Onmiddellijke nabijheid van eilanden en Kinderpensions van het Amsterdamsch Vacan- Kamer met volledig pension van af
Warm en koud stroomend water. LIET.
Zuiderzeewerken. Centrum van de Kon. tie-Kinderfeest. Ideaal vacantieoord voor kinTelef. 550982.
Marine. Vraagt inlichtingen Secretariaat deren van 6—16 j. onder desk. leiding. Vele
tevredenheidsbet. Vermind. pensionspr. Vraagt
V.V.V. Den Helder.
nog heden ml. en geïll. pr. bij: H. A. BROEK£PUE.U-UI_P_II Hote' HUIS TER DUIN,
ZITTER,
106,
Valeriusstr.
Adam. Tel. 24774. öUntVtnillUtn, zeekant 37. Schitterend
Uw vacantie-oord en woonpl.
UFR^IIM
aan Zee gel. Modern comfort. Matige prijzen
111-fLIIOUm. Grat. ml. en pens.gids aan 't
Bondshotel
A. N. W. B.
Tel. 554052.
Ouwe",
Pens' »Vale
Stationslaan
Verkeershuis; Stationsplein 2, Tel. 1589. Voor
Vereen, lantaarnplaatjes gratis beschikbaar. nUnoiL-l. 122. 45 bedd.; str. w. 3300 M2.
VILLA „MONT FLEURI"
tuin. Vóór- en nas.
2.50 a 3.-. 15/7—21/8 QPUF.FNI-PFN
OUntlülinUtn, Badhuisweg 47. Telefoon
3.50 a
4.-. Vr. tiitgebr. prosp. en foto's.
555361. Prachtig gelegen. Terras. Tuin.
Pensionprijs van af 3.50 per dag.
Hotel
77.
«Boschoord",
Tel.
l_ Het
WITTE KRUISLAAN 13
TEL. 3019. M?TFRU/I
UlOlLllrilJlV.
eenige Hotel gelegen in
Voor vestiging in alle opzichten le klas.
de Bosschen. V.z. v. str. w. en electr. licht.
Binnenkort enkele APPARTEMENTEN vrij Vr. prosp.
TH. BOTS, Cuisinier. alle m. str. w. Lift, centr. yerw. Garage.
voor dame, heer, of dame en heer
Verlaagde tarieven.
Tel. 553674.
van standing.

dam.

Graaf Van Rechterenweg 34. Tel. 5439.
St Gerlaoh- Hot- Cuypers-Linssan Pension nabij de bosschen. Pensionprijs vóór-,
HfIIITriFM Tel. 3 B.H. Schitter, en rust. gel. naseiz. 3, 15 Juli—31 Augs. 3.50—4 p. p.
nUUintlYI
RFRR FN
Pr. keuk. Str. wat. Gar. vrij. Gr. tuin., ver., p. d. Voor iedere familie aparte zitkam. zonder
Fl I FPRM
serre. Ruime, luchtige kamers. Vr. prosp. prijsverhooging. De maaltijden worden in eigen
zitkamer gebruikt. Deze bestaan uit flink onta
H
d
bijt, goede lunch met warmen schotel, welverT
zorgd diner met dessert en veel fruit. Mörgenmet de mooiste bosschen van Nederland, de
in mooie omg. Pr. keuk. Str. w., badk. Gar. vrij. koffie, middag- en avondthee. Prosp. op aanvr.
onvolprezen
Middachterlaan.
hotels
Goede
en
nat. Schitt. duinwandelingen, waarvan a 25 et.
Gr. tuin. Gesl. war. Bill. prijzen. Vr. prosp.. Centrale verwarming.
Stroomend water.
per seiz. kaarten bij de Bad-Directie verkrijgb. pensions. Zwem- en badgelegenheid nabij. Inl.:
Pens.gids wordt op aanvr. door het Bur. V.V.V Secr. Ellecoms Belang, Kastanjelaan, Ellecom.
gr. toegez. Geïll. gids m. kaarten na toez. van

BERGEN en BERGEN AAN ZEE. TtèeDZ

WKÊÊÊË __

Pens- WIJTSKE Stationsstr. 28.
Telef. 104. Direct bij bosschen. Pr.
pens. Kamers en bed. Tevens 't aangewezen
adres voor Vegetarisch en rauwkost.

PIITTFN
TUI I Llli

—
pT
MONTFERLANDrTER_Anaam
’
ost0z
N
e^:
nND"ren
RFNIfIIM
fl_Sii\'J iïli _ e

HATTEM (Veluwe)

DRIEBERGEN-RIJSENBURG,

BONTREPARATIE

ï

Volgende

data

van plaatsing der

-

rubrie K'

Juli

18, 22, 29.
Augustus 1, 5, 12, 19, 26.
September 2.
At

Voor inlichtingen wende men zich tot
na"'
Afdeeling Exploitatie van het Algemeen n
delsblad. Adam Tel. 30404, Interloc. R- °42

_IERDE BLAD

OCHTENDBLAD

—

alleen in de wereld om het vooronder op te
vroolijken, in havensteden hun handen uit hun
mouwen te steken (niet om te werken, maar
om het aantal blauwe oogen in zeemanskroegen te vermenigvuldigen), fantastische verhalen op te hangen over hun avonturen, en
zooveel mogelijk mooie en toeschietelijke
meisjes te overtuigen van de wenschelijkheid
een avondje op stap te gaan met een man
van de marine, voor wien de vloot no. 1 is en
of omgekeerd.
het schoone geslacht no. 2
Handsome Callahan is zeker een der aardigste Jantjes om te ontmoeten, niet alleen voor
de matrozenlief jes in de havensteden, maar ook
voor liefhebbers van een bijzonder vroolijke,
nonsensicale, maar met goeden smaak gemaakte, pittige film.
Joe E. Brown heet de acteur die deze rol
gangsters bestaat. Of dit vooruitgang is, mag speelt, hij is geen mooie jongen, zijn neus is
worden betwijfeld; in ieder geval gaat het hart breed, zijn kin vierkant. Maar hij heeft oogen
der naïeven even open als in het Wilde Westen waarin iets tintelt, en als hij ze één voor één
Buffalo Bill en kapitein Custer in eigen per- dichtknijpt, terwijl hij alles aan elkaar liegt,
krijgt de zaal een lachstuip. Alles aan elkaar
soon op het doek komen.
Paul Muni, de hoofdpersoon bij deze geliegt, ja, want deze Handsome Harry is de
beurtenissen, verlaat de farm van zijn ouders baron Münchhausen van de Amerikaansche
om vee te drijven door duizenden mijlen woesvloot, die zichzelf door zijn fantasie in duitijn heen. Zijn moeder (Aline Mac Mahon) zend moeilijkheden brengt en er weer uitkomt
heeft het op dit avontuur niet begrepen, haar door het toeval, dat hem altijd gunstig gezoon wil geld, en geld verdwijnt op den duur zind is.
even snel als het komt. Deze wijsgeerigheid
Op zee bokst hij en wint door een toeval,
van Aline Mac Mahon is den scenarioschrh'ver aan land weet hij kennis te maken met meisingegeven door de economische misère anno jes, en mag, alweer door het toeval, mee1934, geen moeder zal er zestig jaar geleden rijden in den twoseater van de dochter van
iets op tegen hebben gehad dat haar zoon een admiraal. Het aardige van deze film nu
fortuin wou maken door cattledriving, maar is, dat er geen liefdesgeschiedenis van gede wijsgeerigheid is er niet minder juist om, maakt wordt, integendeel, Handsome denkt
en Aline Mac Mahon maakt van de wilskrach- zelf wel dat het dien kant zal uitgaan, maar
tige, stoere pioniersvrouw een glansrol. Met hg komt van een koude kermis thuis. Daarhaar veroudert de zoon, in wien, evenals in die tegenover staat dat de fantastische matroos
oude vrouw, het leven schijnt vastgeroest; de held wordt van fantastische avonturen, dat
Paul Muni, als een soort John D. Rockefeller
hij de bruikbaarheid bewijst van een vliegtuig
uit het Westen, ziet geslachten om zich heen dat, gelijk een boomerang, terugkeert naar
opgroeien en veracht zijn nakomelingen. Ook
hij predikt een soort moraal: geldverdienen is
goed en wel, maar het moet gebeuren door
arbeid en inspanning, want het geld, dat door
speculaties wordt bemachtigd, is zoo gewon-

DE ROLPRENT.

THEATER TUSCHINSKI.
„DE WERELD VERANDERT”.

—

Pioniers en hun nakomelingen.
Het voorgeslacht trok het Westen
in, het nageslacht speculeert in
De geschiedenis van
Wallstrëet.
vier generaties van de familie
Nordholm.

—

film boeit, omdat het gegeven ons
a.°eze
®n aangaat: de val van de topzwaar gewor<j
" onderneming, het verdwijnen van fortuig met noesten arbeid vergaard door vorige
a°bten, het degenereeren van menschen,
tè gemakkelijk hun zakken kunnen vullen,
j.
dingen die wij om ons heen hebben zien
gl?°euren.
En o! wat zijn die Amerikanen knap
jj .et maken van deze bespiegelende films, in
vastleggen van een brok historie op het
—en wat doen zij ons, terecht of ten
ohelc,
» fechte, het verleden, met zijn illusies, be-

ö>

,

'

j

tren.

|e

-T*l6 World Changes", laat
?eze
film»zien
schiedenis
van vier generaties van

-

de

de
moraal boQdien. Wat is er van de wereld geworden?
dingen na die
(jgü gekkenhuis. ledereen jaagt
Vooral geld. Zooi moeite niet waard zijn. bereiken,
bereiken
j..11? de geldjagers hun doel
jl ook vergetelheid, maar geen geluk. Groote

.'

v öiilie Nordholm, en predikt een

nen en zoo geronnen.
De oude vrouw is consequenter, zij wil in
het
geheel geen weelde, zij wil een rustig leven
helpt
fuiven,
paleizen,
wat
hott allemaalhazal*d,
alle menschen er
? De nakomelingen van de en een goed stuk brood. Als
denken,
de z.g.
gingen
zoo
over
tegelijk
roiiiers die het Westen introkken, spelen crisis meteen voorbij zijn, maar hetzou
is
helaas
weer van het geërfde geld, maar dit
°oi
e weer is dikwijls leelijk. Echtbreuk, gemakkelijker in een film een juiste levenss
dan haar in practijk
zelfmoord zijn de schaduwzijden. De houding te propageeren
brengen.
Drnelingen
van den onverschrokken Orin
j>
Voor de strekking van deze film hebben wy
°rdholm zijn, op een enkele uitzondering na,
niets dan lof, en voor Mervyn Le
intusschen
Zij
beurs,
speculeeren aan de
jj?akkelingen.
regie ook. Met den uitstekenden acteur
j^arz'jn trotsch als een der meisjes zich door Roy's
Muni als de figuur die steeds in het middelSe'd met een Engelschen baronet kan punt
Vp
staat, en bekwame artisten in de biji rloven, en het kan hun niet schelen of die
(o.a. Mary Astor, Guy Kibbie, Margaret
rollen
Hij
ronet een dronkaard is en een nietsnut.
Lindsay
en Anna Q. Nilsson), heeft hij van
een ti*-e! en een vleeschpakkersfamilie
Utt Chicago
Changes" een soort „Cavalcade"
„The
World
'
Engelsche
blaakt van trots als een
gemaakt,
en
het zóó gedaan, dat het lot van
eltnan zich verwaardigt de hand te vragen
opeenvolgende
generaties van de familie
de
wll een meisje dat met haar millioenen een
belang blijft inons
voortdurend
oarmd adellijk geslacht weer wat luister kan Nordholm
boezemen.
Wallniet;
Jatten. Maar zoover komt het
vreet krijgt de Nordholms te pakken, en de
w*or»et ontvlucht zijn bruiloft en fluit (op zijn
CINEMA ROYAL.
lagers!) om een taxi
„HOU JE ROER RECHT”.
j*n het eerste deel van de film ziet men ge.arde kerels in het Westen boerderijen stichHandsome Caltahan en zijn meisjj,n> de landerijen beploegen, het vee drijven.
De avonturen van een
jes.
ontstaan dorpen, de dorpen worden steden,
matroos die bij zijn eerste leugen
w steden worden bewoond door beschaafde
niet van de ra gevallen is.
tf llrcnen, die zich snel verplaatsen in auto's,
Handsome Callahan is een matroos op een
vliegmachines: het avontuurlijke Amej^men,
*a verandert in een complex staten, waarvan oorlogsschip en dus een vroolijke kwant, want
fc 3volking voor de helft uit min of meer hij is een filmmatroos, en wat gewone mafi rlijke
menschen en voor de andere helft uit trozen ook zijn mogen, filmmatrozen zijn

_

Theodor Loos, de verdediger van Gerda Mau(die hier een soort Mary Dugan is), bijzonder scherpzinnig behoeft te zijn. De
rechtszitting duurt de geheele tweede helft
van de film en boeit door het spel van de verschillende figuren, niet door de intrigue. De
fout van het scenario, ontleend aan een roman
van Christa Anita Brück, schuilt in een
tekort aan logica; het gedrag van Gerda Maurus wordt daardoor onwaarschijnlijk. Laat ons
dit nader verklaren. Een bankdirecteur (Ernst
Dumcke), een eerlijk, ernstig man, zit diep in
de zorgen, zijn bank kan ieder oogenblik
springen. Desondanks laat hij het meeste
werk over aan zijn bekwame procuratiehoudster. Dat is tot daar aantoe, maar dat hij, die
aan den rand van den afgrond staat, zijn
procuratiehoudster duizenden marken mee
naar huis geeft... om ze te bewaren voor zijn
neefje (Rolf von Goth) wijst bijna op verstandsverbijstering.
Gerda Maurus verstopt 50.000 mark tusschen haar matras als haar patroon is vermoord. „Waarom deed u dat?" vraagt haar
de president van de rechtbank. „Omdat ik
verwachtte te zullen worden gearresteerd".
„Dat is inderdaad een reden," zegt haar
ondervrager, en laat het er verder bij(!).
Gerda Maurus beweert dat zij den moordenaar kent, maar niet spreken mag of kan.
Later blijkt dat zij alleen maar dacht den
moordenaar te kennen, en dat zij het mis
heeft gehad. De vermoorde heeft haar in zijn
laatste oogenblikken geheimhouding opgelegd.
Geheimhouding
van wat? Dat is niemand
duidelijk, niemand, behalve Gerda
precies
Maurus, die meent die neer Rolph de dader is,
en die bovendien meent dat de vermoorde dat
ook meende. Dus zwijgt zij hardnekkig, ook
al omdat zij een blauwen Maandag verliefd
but it
is op Rolph. Allemaal heel mooi
doesn't make sense.

rus

—

Theodoor Loos en Gerda Maurus
de plaats van vertrek, de arrestatie bewerkt
van een dief van documenten en, door middel
van een parachute op een afgedankten kruiser
beland, in zijn eentje een bombardement door
gevechtsvliegtuigen trotseert. Voor al deze, zijns
ondanks bedreven heldendaden, wordt hij gepromoveerd, maar op het eind van de film is
hij nog de onverbeterlijke leugenaar, die
ergens in Shanghai of zoo, een meisje door
zijn bluf tracht te imponeeren.
Veel van wat in deze film gebeurt, doet
denken aan Harold Lloyd's groteske avonturen, en de grappige dingen die de matroos
zegt, doen de zaal daveren, zelfs al zijn zg
meestal verkeerd vertaald.

REMBRANDTTHEATER.

„DE SECRETARESSE VAN MENEER”.
Een moord, een moordenaar en een

—

onschuldig-verdachte.
Ver te
zoeken logica, doch prachtig spel
der hoofdfiguren.

er in een film een moord moet
opgehelderd, is het de scherpzinnige
detective die den moordenaar aan de galg
brengt, of de logisch denkende advocaat, die
tijdens de rechtszitting zijn conclusies trekt,
en voor een verrassing zorgt. In de film „Ein
Madehen mit Prokura" treedt geen detective
op, de politie arresteert eenvoudig het meisje
dat het laatst in het gezelschap van het slachtoffer is geweest, en de ontknooping, die voor
ons (en voor velen met ons) geen verrassing
was, vindt plaats in de rechtszaal, zonder dat
Wanneer

worden

Elizabeth

Ryan doet onthullingen!

Zijn de tennisberoemdheden
verkapte professionals ?
betalen die tennissterren dat alle?", hoort men soms zeggen. „Hebben zij

?0

t °veel geld, of zijn zij alleen in naam amaV a rs ? Dat trekt maar van Londen naar Rome,
Iw Nizza naar Berlijn, van Parijs naar WeeDure hotels, mooie kleeren, auto's, en om
<j
}w* haverklap een nieuw racket. Waar komt
'geld vandaan om dat alles te bekostigen?!"
Ze opmerkingen liggen voor de hand, de

"i^issterren
'
W^

zelf hooren ze om zich heen

Jk, eh, en één van hen, de veterane Elizabeth
Ja' die noë altijd een stevig spelletje speelt,

<30 otldanks haar veertig jaren
fle waardig is, heeft de taak op

fcji^ereld

nog Wimblezich genomen
eens in te lichten over de financieele

Van de sportcarrière der tennishelden en
K*»elri'
1» 'dinnen. Zij schrijft over deze aangelegen-

er js in de Passing Show van 30 Juni jl.,
Isj. eilt dat haar wel honderd maal gevraagd
ttw- "Wie betaalt al die kosten der tennisti,e ten"> en verbaast er zich niet over dat
tyj man in the street gelooft dat alle spelers
16
namen men voortdurend in de kranten
%&»}' Professionals zijn. Zij is er zelfs aan
geraakt dat men tot haar zegt: „jullie
?6W°r etld
e Psspelers hebben toch maar een leventje,
Ijijj een wonder dat jullie zoo graag tennist!"
£eeft toe (al verklaart zij dit niet uitl»orskeiijk), dat de toernooi-spelers, strikt geiiweil> wat al te veel profiteeren. Zjj schrijft
»Jig er s: het eerste wat men in de tenniswereld
e weten, is dat in de tennisvocabulaire
''^itn
e 6tJ Noodigen" beteekent „betalen voor". Als
ty o sPeler zegt: „Ik ga naar Berlijn als ik
uitgenoodigd, bedoelt hij: ik ga in Ber*iJH tennissen
als het mij niets kost."
nu meent miss Ryan wel dat wie deze
*chari el°osstellingen
afkeurt „een kortzichtig
ett
ie ,j °nvriendelijk standpunt inneemt," maar
«ö heeft zijn eigen opvattingen over zuiver
nzuiver amateurisme, al moet aan den
t»iS(. Rea kant worden toegegeven dat de ten<3eil fooien zeer aan belangwekkendheid zou.uitnoodigen" in de ten*US 'nboeten als
cabulaire niet beteekende „betalen voor"!

*"

van „uitnoodigen" door er op te wijzen dat nooi voor de schooljeugd gehouden, waaraan
tennistalent alleen tot ontwikkeling kan ongeveer 350 jongens deelnemen. De winnaars
komen door te spelen in sterk-bezette toergaan op kosten van de Association iederen
nooien, en dat het toch wel erg jammer zou zomer naar New Vork, om er deel te nemen
zijn als de sportwereld nooit in de gelegen- aan het Interscholastic Championship of the
heid was geweest een Helen Wills-Moody, een U. S. A., waarvoor alle staten hun jeugdige
Bill Tilden, een Cochet, een Ellsworth Vines, afgevaardigden
uitzenden. Deze
jongens
en zooveel andere „aces" te zien. En zij gaat oefenen iederen morgen van 7 uur af, uit hun
voort: „Niemand kan ontkennen dat deze rangen komen de kampioenen later voort,
spelers het spelpeil in het algemeen zeer hebmaar zij zouden nooit zoover komen als men
ben verhoogd, en hadden de clubs en bonden een al te benepen opvatting van tennishun kosten niet vergoed, dan zouden zij nooit amateurisme had".
hun verre, vruchtdragende tennisreizen hebben kunnen ondernemen. Dit geldt voor spelers van alle nationaliteiten,
maar in het
Gelh'k in zooveel andere dingen neemt de
bijzonder voor die in Amerika.
Engelsche
Lawn-Tennisbond ten opzichte van
Als iemand daar op de tennisbanen iets wil
beteekenen, moet hij in bepaalde toernooien het vergoedingsvraagstuk een eigenaardig
Engelsche tennissers die deelin het Oosten des lands, rondom New Vork, standpunt in.
uitkomen, en vele spelers, die uit Californië nemen aan toernooien in hun eigen land,
geen cent vergoeding aannemen, noch
bijvoorbeeld, moeten drieduizend mijl reizen, mogen
en dat is zeer duur. Juniores worden in de voor reiskosten, noch voor hotels. Maar terwijl
gelegenheid gesteld die reizen te doen, de het spelen in Engelsche toernooien voor hen
aan genoemde regeveelbelovenden onder hen worden „genoodigd", zeer duur uitkomtde(want
hand
strikt
ling
gehouden), kunnen
wordt
kon
Helen
en op die manier
Wills haar tenniscarrière beginnen, toen zij zestien jaar zij een prettig leventje leiden en iets van de
was. De U. S. Tennis Association staat toe wereld zien als zij deelnemen aan buitenreisjes naar
dat goede spelers die vooruit willen komen, landsche toernooien. Vandaar de
Zuid-Amerika,
Rivièra,
de
Parijs,
Amerika,
de
sterren
werk
graag
en daarom
aan het
Afrika, Indië, Australië, Cuba
alle kosten
zien, al hun kosten voor toernooibezoek verde
vergoed,
paspoorten
reis,
mogen
hen
worden
gedat
een
krijgen,
zij
op
voorwaarde
goed
detailleerde onkostenrekening indienen. Zelfs en visa, een ongelukkenverzekering, hotelschooljongens profiteeren hiervan. Er wordt rekeningen, schouwburgbezoek, fooien, dranniets behoeven zij zelf te betalen.
in Californië bijvoorbeeld ieder jaar een toer- ken
Zelfs de massage wordt voor hen betaald, en
reizende teams krijgen een bepaald bedrag per
dag voor „extra-uitgaven".
In Frankrijk is de toestand weer anders.
Daar konden de tennissers tot voor kort doen
wat zij wilden, maar er kwam zooveel critiek
op het feit dat zooveel spelers hun heele leven
op de tennisbanen doorbrachten zonder iets
anders te doen, dat een nieuwe regeling werd
ontworpen. Thans mogen spelers en speelsters
gedurende twee en veertig dagen van het jaar
onkosten-vergoeding ontvangen voor toernooispel. De toernooien waarheen spelers door den
Franschen bond officieel worden afgevaardigd, vallen daarbuiten, de hiervoor gemaakte
kosten worden afzonderlijk vergoed. Een bijzonder verlof van den bond is noodig voor
spelers die op toernooien buiten Frankrijk worden „genoodigd", doch dit verlof wordt bijna
altijd gegeven.

.

'

Ryan verdedigt deze interpretatie

Helen Moody—Wills naast den Maharadja
van Kapurthala. Helen was te Wimbledon
verslaggeefster van de ,J)aily Mail"t

kiezen.

De

ALHAMBRA.

6.

BETAALT DE TENNISSTERN?

ckels meesterlijk in de rol van den president

van de rechtbank.
Ondanks hun aller verdiensten zouden wij,
zoo wij de twee beste rollen moesten noemen,

verscheen.

—

WIE

eens zal zeggen waar het op staat, Paul Hen-

eerste is een verbitterde, slungelachtige boekhouder, de tweede een brutale, zelfbewuste,
niet van humor ontbloote portier, die het met
het heele bankpersoneel aan den stok heeft.
Het keurige spel van de artisten geeft deze
film haar beteekenis, de milieusohildering in
de eerste helft is voortreffelijk, de rechtszitting boeit en, de moord den moord latend,
kunnen wij deze film sterk aanbevelen aan
hen, die knap acteeren op prijs stellen.
Zij nog vermeld dat de regisseur, Arzen von
Czerepy, tien jaar geleden de bekende, zwijgende film „Friderius Rex" maakte, en nadien niets meer van zich liet hooren, totdat hij
in het begin van dit jaar plotseling met zijn
„Madehen mit Prokura" weer op het tapijt

* *"

(Roxy-fheater.)

Paul Muni, de man wien niets bespaard bleef, ziet zijn vrouw (Mary Astor) sterven; scène uit
„De wereld verandert",,
(Theater Tuschinski.)

Von Schlettow en Veit Harlan

S' Jazz'

Scène uit „Zoutwatermelodie".

11
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Bijzonder fortuinlijk zijn de Italiaansche
spelers wat betreft het tegen onkosten-vergoeding uitkomen op toernooien in hun eigen

„SPECULANTEN".
Otto Walburg en Theo Lingen als
twee schelmen die achter het net
visschen.
Curt Vespermann is een advocaat die niet
kan pleiten, al is hh' nog zulk een knap jurist,
Hans Adalbert von Schlettow is zijn compagnon, die op den achtergrond blijft, en Weiss
Ferdl is beider toeverlaat, de man die de pleidooien opschrijft die mr. Vespermann houdt.
in „De secretaresse van meneer."
Een onmisbaar man dus, deze Weiss Ferdl, te
(Rembrandt-Theater.)
meer daar hij een weduwnaar is met een
knappe dochter (Sabine Peters), welke dochTekort aan logica is trouwens aan één stuk ter genoeg belangstelling heeft voor mr. Vesdoor in deze film te constateeren. De manier permann om haar pogingen te laten doen van
waarop de plichtbewuste bankdirecteur zijn den advocaat een pleiter te maken. Haar
kassier na vijftien jaar trouwen dienst op recept is: minder dooie studie, en meer sport,
straat gooit om een kleinigheid, kan zelfs in en als dit recept niet deugt voor het aankweeeen film niet door den beugel, het is alles te ken van welbespraaktheid, deugt het in ieder
gezocht. Theodoor Loos houdt een schitterende geval voor het bevorderen van de gezelligheid
philippica tegen „Weiberwirtschaft", hij roept tusschen een verliefd meisje en een jongen
uit dat vrouwen zulke verantwoordelijke baanadvocaat.
tjes niet mogen bekleeden, het is of men een
Eerlang moeten Vespermann & Co. de goede
nazi-leider aan het woord hoort. Goed, maar
diensten
van den heer Ferdl ontberen: de man
eerst wordt een halve film lang aangetoond
wordt directeur van een maatschappij, opgebekwaam,
de
verstandig
proresoluut
en
hoe
curatiehoudster is, en hoe zij, beter dan haar richt door twee schelmen, wier strooman hg
is zonder dat hij er zich rekenschap van geeft.
directeur, affaires weet te behandelen. OnDie
twee schelmen zijn de roerige Otto WallLoos
is
danks het felle betoog van Theodoor
burg en de gladde Theodor Lingen: onnoodig
de film dan ook eer een pleidooi pro vrouwenarbeid op verantwoordelijke plaatsen dan te zeggen dat dit duo de vroolijkheid erin
omgekeerd, hetgeen de scenario-keuring in houdt, al weten zij het onderscheid niet tusschen mijn en dijn.
Berlijn blijkbaar is ontgaan.
Zwendelarh' met het opkoopen van grond,
Wij zijn op een en ander even ingegaan,
die
aan de weduwe Kathe Haack behoort,
omdat
inzij,
is,
omdat deze film het waard
consequent in menig opzicht, toch een stuk leidt tot een proces, Weiss Ferdl wordt als de
werk van beteekenis is. Behoudens Cserepy's bekende Moor die het vuile werk heeft gegewoonte de camera telkens dicht te schuiven, daan, aan den dijk gezet, en hoort mr. Vesis de regie eerste klas, en de rolbezetting is permann (advocaat voor Wallburg & Lingen)
het ook. Beheerscht, fijn en natuurlijk is het een van die mooie pleidooien tegen hem opFerdl
zelf heeft samenspel der verschillende figuren. Gerda Maurus, zeggen, die hö
ten onrechte op den achtergrond geraakt, laat gesteld.
Maar de gerechtigheid zegeviert, en mr.
zioh van haar beste zijde kennen in een hoofdrol die haar bij uitstek ligt, en werkelijk Vespermann krijgt Sabine Peters, en Weiss
vreugde beleeft men aan de verschillende bijFerdl krijgt de weduwe Haack, en de toeschouwers hebben pleizier in de verbouwefiguren.
Ernst Dumcke is eenvoudig en overtuigend reerdheid van de twee uit het veld geslagen
als de in het nauw gedreven bankdirecteur, „Konjunkturritter", die wel niet het recht,
Schaufusz is zielig en beteuterd als de ontmaar onmiskenbaar de lachers aan hun zijde
slagen kassier, Jessie Vihrog verbluffend als hebben in deze vroolijke film, welke Fritz

-

—

de kattige kantoorjuf,

die den rechters wel

land. Italië heeft slechts enkele tennissterren,
de Stefani, Del Bono, en nog een paar, maar
ondanks deze schaarschte aan tennistalent
staat de Italiaansche tennisbond erop,. dat op
de toernooien der verschillende clubs een bepaald aantal Italiaansche spelers wordt ge-

noodigd. De clubs, die niet rijk zijn, moeten de
kosten der mindere goden betalen, en houden
geen geld over Om werkelijke sterren uit het
buitenland te laten komen; dit doet het
Italiaansche tennis geen goed.

Kampers regisseerde.

—

FILMS VAN DEZE WEER:
„De wereld verandert." (Theater
Tuschinski). En Paul Muni verandert ook. Drijft vee door de woestijnen
van het verre Westen, en leest als oud
heertje zijn krant in zijn club. Verdere
hoofdrollen: Aline Mac Mahon, Mary
Astor, Guy Kibbee, Margaret Lindsay,

enz. Een mooie film.

„De secretaresse van meneer". (R e mbrandttheater). Meneer wordt
vermoord, en de secretaresse krijgt de
schuld. Bijzaak. Hoofdzaak: de creaties
van Gerda Maurus, Hans Adalbert von
Schlettow, Veit Harlan, Jessie Vihrog,

en vele anderen.

„Hou je roer recht". (Cinema
Royal). Een Schlager. Joe E. Brown
doet u schateren. Harold Lloyd zou het
er niet beter hebben afgebracht.
„Zoutwater-melodie". (R o x y-t heate r). Komische liefdesavonturen op zee.
Dikwijls geestig, steeds vermakelijk.
Veel mooie meisjes, een grappige hofmeester en twee onweerstaanbare Don
Juans. Charlie Ruggles ontketent lach-

salvo's.

„Speculanten". (Al hamb ra). Otto
Wallburg en Theo Lingen als gauwdieven, en Weiss Ferdl als hun stroomen.

Ook hier is

vroolijkheid

.troef.

„De wereld van het kind". (De Uitkijk). Besproken in de rubriek Kunst,
in het avondblad van gisteren. Voorts:

„Pandion,
Hege.

de

vischarend, van Walter

„Milady". (Lux o r the at er. Fransche film naar Dumas' „Vingt ans
après". Hoofdrollen: Aimé Simon-Girard
(d'Artagnan) en Edith Mera (Milady).

REPRISES:
Corso Cinema: „Als je jong bent", met
Joseph Schmidt en Szöke S-?.kall. (Geprolongeerd). Zondagochtend lli uur:
„De Avonturen van de bij Maja", met
een inleiding van den heer N. H. Wolf.
Cinema De Munt: „Mem Madelist eine
Verkauferin", met Liane Haid, Willi
Forst en Paul Kemp.
Theater Nöggerath: „Peenhaar", met
Harry Baur en Robert Lynen.

Rialto-theater: „Charlie als avonturier", met Charlie Chaplin, en „Degelijk deeg", met Fatty Arbuckle. Woensdagmiddag 2è uur, jeugdbioscoop: „De
avonturen van Torn Sawyer",
Jackie Coogan en Mitzi Green.

met

van een garde-robe te voorzien, dat
spaarde haar veel uit, maar ik geloof niet dat
zü overigens contant geld ontving. Wij dachten en zeiden tegen elkaar wel dat Suzanne
het toch maar goed had, doch vergeleken met
wat de spelers tegenwoordig ontvangen, kreeg
zij niets. Ook zij werd te vroeg geboren..
Komen deze voordeeltjes te pas? Och, het
doet er niet zooveel toe of tennissterren reductie krn'gen bn' het koopen van kleeren en zoo;i
het duurt slechts heel kort...
Mevrouw Wills—Moody is altijd zeer eenvoudig en bescheiden gebleven in die dingen*
Mode-firma's hebben haar genoeg aanbiedingen gedaan, maar zij draagt op het tennisveld haar eenvoudig rokje met blouse, thuis
gratis

De kostenvergoeding zou bijna geen enkele
club kunnen betalen uit haar eigen kas, en
wordt dan ook alleen mogelijk gemaakt door
den grooten toeloop van het publiek naar
tennistoernooien. De populariteit van het spel
gemaakt.
bereikte echter eerst vijftien jaar geleden zulk
Jongere en minder beteekenende sterren echen enorme hoogte, en Elizabeth Ryan heeft er
ter,
loopen tegenwoordig de winkels in, en
veel
kunnen
profiteeren.
zelf niet
meer van
zeggen: „Ik ben juffrouw zoo-en-zoo, en ik
„Ik ben tien jaar te vroeg geboren." schrijft
reken erop dat u mij een flinke reductie zult
zij. „ik heb vele privileges gemist, en waargeven, omdat het een goede reclame voor
schijnlijk ook een Wimbledon-kampioenschap
is, als ik bij u koop."
u
door in mijn besten vorm te zijn op het verEen verdere bron van inkomen is de jourkeerde oogenblik. Toen ik voor het eerst naar
nalistiek. Vele spelers en speelsters verdienen
Engeland kwam, waren mevrouw Lambert
daar geld mee, Tilden, die zeer interessant
Chambers en mevrouw Larcombe er de beste
over het spel kon schrijven, het meest
speelsters, en ik beschouw hen als sterker in
hun tijd, dan alle tegenwoordige kampioenen,
Ook mevrouw Wills —Moody verdient veel
met uitzondering van Suzanne Lenglen en
geld met haar artikelen en haar teekeningen
mevrouw Wills —Moody. Maar zij hadden geen
(zij versloeg dit jaar Wimbledon voor de
enkel voordeeltje, zij moesten overal den vol„Daily Mail".
Red.), en zoolang de spelers
len prijs voor betalen, en ik herinner mij dat
over tennis en tennistoestanden schrijven, gemevrouw Lambert—Chambers naar Wimblebeurt er niets onrechtmatigs, want op dit
don kwam fietsen: welk een contrast met
gebied zijn zij experts, en waarom zouden zij
tegenwoordig, nu alle deelneemsters gratis
zich niet als experts laten betalen?
per auto naar Wimbledon worden gebracht.
Dat tennisberoemdheden verkapte profesSuzanne Lenglen heeft eigenlijk den stoot
sionals zijn, ontken ik, de eenige wantoestand
gegeven tot al deze veranderingen. Zij was
is eigenlijk de overdreven kostenberekening.
een goudmijn voor iedere club die een toerOp een toernooi aan de Riviera waren mijn
nooi arrangeerde, het publiek wilde haar
kosten, buiten de hotelrekening, ongeveer
zien, al het mogelijke werd gedaan om haar
vierhonderd francs, een der sterren declatot deelneming te bewegen, en men kan het
reerde
echter zevenduizend francs extra,
den penningmeesters niet kwalijk nemen dat
waaruit men kan leeren hoe verschillend de
ELIZABETH RYAN,
zij bereid waren haar en haar heele familie
die weer te Wimbledon van opvatting der spelers is over wat zij op de
Suzanne
erbij, als gasten te beschouwen.
zich deed spreken.
baan waard zijn!"
Lenglen was het ook die een revolutie teweeg
bracht in de tenniskleedij der dames. Haar
Tot zoover Elisabeth Ryan. Haar beschoujurk uit één stuk, zonder mouwen, veroverde
Wimbledon onmiddellijk, en sommige menwingen zijn interessant en leerrijk, en
ook, en kreeg van mijn bandeau flink hoofdschen waren daarover zeer verontwaardigd. pijn, nadien heb ik hem niet meer gedragen, wie er kennis van heeft genomen, zal vermoeEén van mijn vriendinnen verklaarde, mij en het schijnt andere speelsters net zoo te delijk tot de conclusie komen dat „Geld spielt
voortaan te zullen negeeren als ik ook zonder zijn gegaan. Van Suzanne's optreden af keine Rolle" in de tenniswereld niet opgaat,
mouwen zou gaan tennissen. Ik heb het toch dateert ook het reclame-maken met allerlei al is de Amerikaansche veterane ook nog zoo
maar gedaan. Het dragen van een bandeau dingen, door tennissterren gedragen, en hier overtuigd dat van verkapt professionalisme
om het haar imiteerde ook iedereen, maar kom ik op de tweede bron van bijverdiensten niet mag worden gesproken.
Suzanne was en bleef de eenige die wist hoe voor kampioenen. Modehuizen en schoenenzh' zoon ding moest dragen. Ik probeerde het fabrikanten zagen er hun heil in Suzanne
P. K,

—

—
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CHAUOFONTAINE
ROULETTE

ROXY-THEATER.

„ZOUTWATERMELODIE”.

—

Charlie Ruggles in perikelen.
Komische situaties aan boord van
een schip vol mooie meisjes.

AMSTERDAMSCHE HUISHOUDSCHOOL.

ger. Nora heeft echter verkeerd gedacht en dat
heeft tot gevolg, dat Piccaver weer even hard
voor de kunst verloren gaat, als zij hem voor
het voetlicht heeft weten te sleepen.

Men verzoekt ons te meiden:
Te beginnen met September 1934, zal de éénjarige cursus in Kinderverzorging en Kinderopvoeding, de opleiding K en K van de Amsterdamsche Huishoudschool aan het Zandpad in
samenwerking worden gegeven met de Amsterd.
Ver. tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen. De cursus duunt een vol jaar, de leerlingen zullen de lessen in verstellen, knippen,
naaien, handenarbeid, sipeleiding, verzorging van
het gezonde en het zieke kind, enz., enz. ontvangen aan de school; voor de praktijk worden zij
verbonden aan de Kinderbewaarplaats Wingerdweg 98, of zoo noodig aan de andere crèches,
waar zy gedurende een jaar, in groepen verdeeld,
öf 's morgens öf 's middags onder leiding optreden als kinderverzorgsters. Aan het einde van
den cursus reikt de school een diploma uit, in
samenwerking met het bestuur van de Kinder-

Sandy en Bumpy zijn beiden matroos; zij zijn
bovendien vrienden door dik en dun en deze
associatie levert een uitvinding op. Het tweetal vindt namelijk een motor uit, die de snelheid van race-booten belangrijk kan opvoeren.
In den beginne beleven de beide matrozen,
waarvan Sandy de „mooie jongen" is, van hun
uitvinding niet veel plezier, maar dank zijn
Shirley,
dochter van een scheepsbouwer in
moeilijkheden, krijgen ze toch een kans. Het
ligt voor de hand, dat er een unfair individu
opduikt, die den beiden jongens hun succes misgunt, en die bovendien hevig jaloersch is op
Sandy, die namelijk den goeden smaak heeft
gehad verliefd te worden op Shirley. Zelfs in
Amerika blijkt het aloude spreekwoord „Eerlijk duurt het langst" echter nog waarheid te
bevatten en zoo zien we Sandy en Bumpy
met hun snelle motorondanks tegenwerking
boot een belangrijke race winnen en Sandy wint
bovendien nog iets, waarbij hij Shirley als prijs
in de wacht sleept. Conclusie: een licht verteerbaar, zomersch genoegelijkheidje.

Charlie Ruggles is de man die een kuil
graaft voor een ander, en er zelf invalt
met een smak! Onder alcoholischen invloed
houdt hij aan boord van een groot schip een
redevoering over het huwelijk en deszelfs
nadeelen, en van die nadeelen is hij zóó overtuigd, dat hij zijn vriend Phil Harris de belofte doet afleggen zich nooit te laten ketenen
door een vrouw. Phil, ook niet van gisteren,
geeft zijn woord, maar knoopt er een clausule
aan vast. Alles wat hij van Charlie weet (en
dat is niet zoo weinig) zet hij zwart op wit;
den brief richt hij aan Charlie's vrouw, met
ONDERWIJS
de mededeeling dat hij eerst mag worden geopend als hij, Phil Harris, getrouwd is.
Op die manier zet nij een schuinsmarcheerder het mes op de keel, want in den brief
staan zooveel dingen die Charlie's vrouw niet
mag weten, dat de echtgenoot met het zwaard Geen vorming
taaivorming,
van Damocles boven zijn hoofd voortaan
Klapperende molens, die geen
slechts één doel heeft in zijn leven: zorgen
dat Phil nooit trouwt, opdat de brief nooit
meel geven.
geopend zal worden.
Bijzonder aardig is deze klucht uitgewerkt,
De heer G. van Veen schrijft ons nog
alles speelt zich af op hooge zeëen, en waar
Wat het onlangs genoemde rapport van de
er een overvloed van aardige, mooie meisjes
of Education zoo prachtig
Londensche
aan boord is, heeft Charlie de grootste moeite belicht is deBoard
beteekenis van de taal
centrale
zijn vriend voor een fatalen misstap te begedachte-, gevoels- en wilsleven. De
hoeden. Het lukt hem op den duur natuurlijk voor ons
middel,
niet, Helen Mack is een te knap meisje om mensch is een sociaal wezen en het
hij zich moet inschakelen in het gewaarmee
Phil Harris op den duur niet in te palmen... meenschappelijk streven en zichzelf tot waaren als dit eenmaal is gebeurd, zal de brief
moet brengen is de taal. Taalarmoede
worden geopend. De aanstichter tot de de
passief en actief (qualiteit geldt hierbij meer
onrust in het huwelijk weet den brief met
dan quantiteit) beteekent geestelijke armoede.
onthullingen in het haardvuur te deponeeren,
Voor negentiende deel bestaat dus de inteldat denkt hij althans, maar als het jonge paar lectueele
opvoeding in de ontwikkeling van
de huwelijksreis heeft aangevangen, komt
het taalvermogen. Omdat dat vermogen beCharlie's vrouw met den brief op de proppen, rust op imitatie, is in eerste instantie luisen men kan zich gemakkelijk indenken dat teren het middel tot taaivorming. Luisteer dan wat voor den ongelukkige zwaait. Het rende nemen we de taalklank en den stijl
komische talent van Charlie Ruggles, de beover met het denkrhythme van onze modelkoorlijkheid van Helen, Greta, Zoe, Shirley, len. Als
proletarische kinderen blijkens onderFlorence en hoe de meisjes aan boord verder zoek vaak intellectueel zoover achterblijven
mogen heeten, en de uitstekende regie van bij kinderen uit gecultiveerden kring, komt dat
Mark Sandrich maken deze „Zoutwaterveelal, omdat hun modellen als taalmodellen
imelodie" welluidend.
niet deugen.
P. KLOPPERS.
Dat de onderwijzers op de scholen zoowel
in klank en vorm als in logischen gang zuivere modellen moeten leveren voor hun kinderen staat even vast, als het feit, dat daaraan niet steeds wordt voldaan. De onderwijzer, die in een landelijke omgeving of in
volksbuurten te eenzijdig dialect hoort spreken, loopt gevaar zich daarbij ongemerkt aan
belang zijn, als
PASSAGE: „MET VOORBEDACHTEN te passen. Het zou van groot
hij van tijd tot tijd een korten phohetischen
cursus volgde, om zich van onzuiverheden te
RADE”.
laten reinigen en zijn gehoor en aandacht
onregelmatigheden te laten opfrisschenvoor
Al komen er twee moorden in deze film voor,
is omgang met intellectueelen voor
Daarnaast
toch is ze heelemaal niet afschrikwekkend. Innoodzakelijk, om de behoefte aan precihem
tegendeel, de inhoud zit goed in elkaar, houdt
sie in zijn taal te bewaren en te vermeerdede aandacht bij voortduring levendig en einren.
Correctheid in de taal bij den onderwijzer
digt verrassend.
leidt
tot taaltucht bij de kinderen, slordigheid
Jean Hersholt (dokter Brandt) heeft een
taaluiting maakt zich in de klasse als gein
tankbediende gehypnotiseerd en hem bevolen brek aan eerbied voor de taal voelbaar.
$ 100.000 te brengen, hetgeen deze dan ook
Het stellen van de meest rigoureuze eischen
prompt doet. Maar de dokter schrikt voor de
gevolgen terug en vraagt bij voorbaat hem te aan de taal der onderwijzers, niet alleen schrifarresteeren. Dit nu gebeurt evenwel niet. Hij telijk, maar ook mondeling, is voor onze geeskrijgt een politieman mee naar huis, die weer telijke volkskracht van de grootste beteekevertrekt zoodra Wynne Gibson, de tweede nis. Deskundigen op onderwijzersexamens hebvrouw van den dokter, en Frances Dcc, de ben mij herhaalde malen verzekerd, dat de
dochter, binnenkomen. Even later komt voor onderwijzer van nu ver achter staat bij dien
alle zekerheid Robert Elliott (als captain Riley) van vijf en twintig jaar geleden. Maar een
nog eens poolshoogte nemen en hij wil tot kind heeft niet genoeg aan luisteren: hij moet
arrestatie van den dief, die inmiddels den tot actieve taalbeheerschtng worden gebracht,
dokter het geld heeft gegeven, overgaan. Hij mondeling en schriftelijk. En ook 'hier treedt
wordt hiervan docr den dokter weerhouden. het jagen naar parate kennis, die van de kinTijdens de behandeling, om den dief weer in deren automaten maakt, demoraliseerend op.
In de school der toekomst zullen de kinderen
normalen toestand te brengen, gaat plotseling
het licht uit, de dief wordt vermoord en Stuart groepsgewijze veel meer onderling moeten
Erwin (journalist), die het zaakje al lang niet spreken, gelegenheid moeten hebben de opvertrouwd heeft, vindt den dokter bewusteloos. drachten, die ze krijgen, onder elkaar door te
De zaak wordt dan nog ingewikkelder als praten. De ervaring leert daarbij tweeërlei: In
tijdens het verhoor van verschillende personen de eerste plaats worden ze veel actiever en
en reconstructie van de zaak. mevrouw Brandt redden zich veel meer zonder hulp, in de
vermoord wordt. Het publiek in de zaal krijgt tweede plaats ontstaat een natuurlijke belangéén minuut gelegenheid er over na te denken stelling, die natuurlijker uitdrukkingsmiddelen
wie de moordenaar is; in 99 van de 100 ge- vindt, zoodat de kinderen gemakkelijker van
Vallen zal men het niet raden.
eikaar begrijpen dan van den onderwijzer. Het
groote geheim is de taal bij de kinderen inderEr moet wat
„EEN
AVONTUUR daad functioneel te maken.
APOLLO:
i n de kinderen gebeuren, als ze luisteren,
spreken en schrijven.
AAN HET LIDO”.
Wat gebeurt er in onze kinderen, als ze luisteren naar onze eindelooze klassikale lessen,
Deze film toont veel overeenkomst met ~Als als ze, armen over elkaar, luisteren naar hun
als
die de leesbeurt
Je jong bent", waarin Jozef Schmidt de zanger medescholieren, taaioefeningen
jaarmaken
of
„Een
In
impresario.
eeuwige
en
Szöke
Szakall
de
de
is
ze
avontuur aan het Lido" is Jozef Schmidt vertallen en plaatsnamen opdreunen?
vangen door Alfred Piccaver, maar de genoeIn „Paedagogische Studiën" heb ik al eens
gelijke Szöke is gebleven. Hn' voelt zich ernstig een historisch grapje verteld dat mij door een
tekort gedaan, omdat Piccaver weigert het wanhopigen collega eenige uren nadat het was
menschdom op zijn zang te vergasten en hem gepasseerd was verteld. Hij had voor dertienalgedaardoor geld te doen verdienen. Wat Szöke jarige kinderen zijn eerste repetitie
gehouden. Zijn eerste
evenwel niet gelukt, lukt Nora Gregor, zijnde meene geschiedenis
een Amerikaansche, die haar leven met niets- vraag was geweest: „Hoe heetten de koningen
doen slijt. Zij hoort Piccaver, die maar een van het oude Egypte?" Een zuivere geheugeneenvoudig visscher is, op een keer zingen, vraag overigens en geen denkvraag.
Drie gehoorzame kindertjes hadden achterzwemt naar hem toe en weet hem over te halen
op het papier gezet: „Rhizoforen",
eenvolgens
schijnt
ze echter met
zangles te nemen. Dat
haar hart te zullen moeten betalen. De zin„Toendra's" en „Hieroglyphen". Hij had n.l.
gende visscher verlieft zich namelijk in de toevallig diezelfde week gesproken in de aardschoone jongedame, maar die blijkt reeds min rijkskundeles over Java's kustflora (rhizofoof meer verbonden te zijn aan een ebenbürtig ren), in een leesles gelezen over Noordjongmensch. Als Piccaver optreedt is haar doel Siberië (toendra's), terwijl de hieroglyphen
bereikt en verzekerd van zijn succes, denkende in de les over Egypte waren ter sprake gekobovendien, dat hij haar nu niet meer noodig
(heeft, verdwijnt ze uit het leven van den zan-

—

bewaarplaatsen.

ACADEMIE V. INTERN. RECHT.
Maandag zullen prof. Fernand de Visscher,
hoogleeraar aan de Universiteit van Gent en
prof. Benvenuto Griziotti, directeur van het
Finantieel Instituut verbonde.l aan de Universiteit van Pavia, hun eerste colleges geven aan
de Academie v^ Intern. Recht te Den Haag.
zal een cursus
Eerstgenoemde
hoogleeraar
geven over „Lea conflits de lois en matière de
droit aérien", prof. Griziotti geeft een college van
„L'évoloition monetaire dans le
5 uren over
monde depuis la guerre".

RESIDENTIE-BIOSCOPEN

hebben^

—

—

Otto Wallburg en Theodor Lingen, de „speculanten", in hun bureau.
(Alhambra.)

-

*A
Wilt gij er van verzekerd zijn, dat Uw vacan 0 I
niet door slecht weer o. i. d. wordt bedorV*1!
neem dan dit drietal mee op reis:
„SPOKEN AAN BOORD"
door Werner E. Hint*
„DE SWEEPSTAKE KONGSI"
door J. J. ConningW1'
„LORD EDGWARE STERFT"
door Agatha Christi*
DE PRIJS DEZER SPANNENDE ROMAN
BEDRAAGT, fraai gebonden,
1.- per stuK
*

’

Amerikaansche Jantjes op stap in Shanghai; scène uit „Hou je roer recht”.
(Cinema Royal.)

Als stukken wrakhout dreven deze
„moeilijke" woorden in het bewustzijn der
kinderen rond, omdat zij ze niet zelf actief
denkend in logische structuren hadden bevestigd.

Aldus blijven onze kinderen

klapperende

molens, die geen meel produceeren.
En dit zijn dan nog maar namen. Hoeveel
sterker geldt de eisch van zelfwerkzaamheid
voor begrippen, die de knooppunten zijn
in ons denken, begrippen, die wij weer en weer
moeten hanteeren en telkens in nieuwe relaties
moeten gebruiken, opdat zij hun vaste plaats

ONDERWIJS BLINDE
KINDEREN.

Aan de

N.V. Drukkerij Jacob van Campen1"'

O. Z. Voorburgwal 87-89, Amsterdam
Gem. Giro J 66*
Postgiro 36333
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Zttri e h. Aan de Technische Hoogeschool is

geslaagd voor het diploma van werktuigbouwkundig ingenieur de heer Charles Cuypers te
Roermond.

Nieuwe onderwijsinrichting bij
Groningen. Voor de noordelijke
provinciën.

NOTARIEEL EXAMEN.
's-Gravenhage: Geslaagd voor deel II: R.
G. Swieringa.

Onderget

NED. JEUGDHERBERGEN.
In het volle seizoen.

De „Persdienst" van de Ned. JeugdherbergCentrale te Amsterdam is uitgekomen met WETSONTWERP KWEEKSCHOLEN.
een nummer, waarin een aantal medewerkers
over de jeugdherbergen schrijft. Het eerste
De Schoolraad voor de Scholen met den
stuk is van prof. dr. J. H. Gunning Wzn. te Bijbel heeft den beiden Kamers der StatenHilversum, die het onderwerp „De school en Generaal een adres gezonden over het wetsde Jeugdherberg" behandelt. Prof. G. noemt ontwerp op de Kweekscholen. Adr. acht het
het nut van de tochten van leerkrachten met niet aanvaardbaar. Volgens het ontwerp zal
hun leerlingen veelzijdig: zij brengen afwissede Kroon met ingang van 1 September 1935
lingen in het schoolleven, bevorderen de getot vermindering van het aantal
overgaan
zondheid en het, meestal zoo gebrekkige, kweekscholen. In de toelichting op dit artikel
contact van de school met de buitenwereld,
sterke vermindering noodzakelijk
brengen nieuwe en zeer gewenschte elementen wordt een
in verband met de geconstateerde
geacht,
in den omgang van de onderwijzers met hun wanverhouding tusschen vraag en aanbod op
leerlingen en verrijken op allerlei manieren
onderwijs-arbeidsmarkt. Deze positieve
zoowel de leerstof als de leermiddelen der de
die verschillende passages in de
verklaring,
woord,
prachtige
school. Zij zijn in één
een
Toelichting scherp accentueert
van
Memorie
illustratie van 't aloude „utile dulci", de (b.v. het slot der'algemeene
beschouwingen),
juiste vereeniging van „nut en genoegen"!
wettigt de gevolgtrekking, dat de aangekonSchr. noemt nog een ander voordeel van digde opheffing van kweekscholen een conzulke tochten: het leeren reizen, want ditio sine qua non is voor de in uitzicht gedat is nu eenmaal een kunst, die men leeren stelde verbetering der opleiding. Reeds om
moet, het in zich opnemen, wat er te leeren deze reden alleen zou de Schoolraad zich scherp
valt, „en zijn hart niet minder wijd open te kanten tegen het ontwerp. Vermindering van
zetten voor de schoonheden van natuur- en het aantal protest.-chr. kweekscholen acht hij
kunstgewrochten en het interessante van de niet verantwoord.
historie, alsmede de belangrijkheid van het
Ook de belangen der ouders worden
tegenwoordige economische leven. Wie van door dit voorstel geraakt. Verlenging van den
een reis niet gezonder en sterker van lichaam duur der opleiding, waartegenover het onten verrijkt van geest en hart terugkomt, wie werp geen vaste tegemoetkoming uit de puniet iets meebrengt, dat voor zijn volgend blieke kas gedurende de laatste twee jaren
leven van waarde is of kan worden, die heeft voor. het eind-examen stelt, brengt een verniet goed gereisd." De verdere medewerkers zwaring van de lasten der ouders mede, waarvan het blad zh'n de' heer H. H. Holthuis,
te licht mag worden geoordeeld.
secretaris van de Ver. van Leeraren bij het over niet
kan
niet worden ingebracht, dat de
Daartegen
M.0., bestuurslid van de Ned. Jeugdherbergook thans weinig kans hebafgestuurden
pas
Centrale, te Overveen, die over „De Nederben op plaatsing in een betrekking met volscholen
en
de
Jeugdherbergbeweging"
landsche
doende inkomsten. Dit laatste is een crisisverschrijft, de heer C. Buitendijk, die het onderterwijl het wetsontwerp een blijvende
schijnsel,
werp „Schoolreizen en de Scholen met den
regeling bedoelt te geven.
Bijbel" behandelt, en opmerkt, dat van christelijke, vooral van geref. zijde eertijds nogal
bezwaren tegen de jeugdherbergen waren,
maar dat deze critiek is geluwd. Over „nieuwe VACANTIECURSUS BINNENSCHEEPVAART.
mogelijkheden" schrijft de heer W. F. G.
Wiese, onderwijzer te Dirkshorn (N.H.), lid
De vacantie-cursus voor directeuren en
van de Wester Districtscommissie der N.J.H.C. leeraren der binnenvaartscholen zal gehouden
Hij raadt aan, de kinderen uit te rusten met
worden aan boord van de Prinses Juliana, van
een aantal aardige spellen en een ruime hoe1 tot 4 Augustus. De tocht zal dit jaar gaan
veelheid wandelliedjes, hen zelf hun uitrusting
in orde te laten maken en hen aan hun verantwoordelijkheid te herinneren. Tenslotte
schrijft nog de heer N. Broekhuysen, directeur
der Nieuwe Baarnsche School te Baarn, over
„Leerkrachten en Jeugdherbergen".
Wij geven hierbij nog eens een kaartje van
Nederland met de Jeugdherbergen van dit
seizoen: wie goed telt, zal ontdekken, dat het
er niet minder dan 68 zijn!

Dr. J.W.TH.v. KONIJNENBURG.
Afscheid als rector.

over het IJsselmeer.
Het schip zal 1 Augustus om half tien afvaren van Amsterdam met bestemming Medemblik. Den volgenden dag gaat de tocht
naar Lemmer. Vervolgens naar Meppel, en op
den laatsten dag, Zaterdag 4 Aug., naar Am-

sterdam terug.
De onderwerpen, die behandeld zullen worden, zijn de volgende:
„Registratie van binnenschippers", door
den heer Huizinga, burgemeester van Terneuzen; „Is classificatie een weg om de Ned. binnenvloot te saneeren en haar kern paraat te
houden", door don heer O A. M. C. van Kasteel; „De kanalen Groningen—lJsselmeer, in
verband met den Noord-Oost-Polder", door
den heer K. Boeke; „Het op de Binnenvaartschool Rotterdam gebruikte lichtschip voor
het onderwijs in wetten en reglementen", door
den heer C. H. Ebels; een inleiding over: „De
mogelijkheid van het organiseeren van ontwikkelingscursussen voor schippersmeisjes".
Tot slot wordt het leerplan van den tweejarigen cursus voor opleiding van jongens van
14 tot 16 jaar voor schipper-motordrijver besproken.

Gouda. (R.H.8.5.). Gesl. de dames: J. van
Dorp, E. Dangeman, J. Verjaal, A. Hooftman, A.
Koster; de heeren: M. Braak, A.. de Hoog, D. v. d.

Horst, N. Meulman, H. van Norden. A. Schouten,
C. van Tongerloo, A. Bruggeman, H. Enter, J. van
Gelderen, A. Jansen, L. Hoogendoorn, afgewezen
één candidaat.

Rotterdam. (Christelijke H.B.S. „Henegouwerplein", eindexamen afd. B). Geëx. 37 camd.,

gesl.: J. G. Bahnmüller, W Bochove, J. van Duin,
H. den Hartog, F. de Jonge, J. Jonker, P. Lamet,
H. Lof, B. Nederlof, A. J. Pontier, C. J. W. Rothfusz, W. van Soest, J. Streef, W. Val, G. C. Verheul, B. H. de Vrijer, J. Wingelaar, W. Brakel,
J. A. Groen, D. Koelewijn, J. Lingen, B. Mulder,
J. L. Nijsse, M J. Pijl, Hie. Schuil, K. R. D. Smit,
W. H. H. B. Smit, J. C. Stok, M. W. Voskuil en
J. Willems.
Veendam. (R.H.8.5.) Geslaagd heeren J. R
Meyer, W. P. Postema, M. Stel, Th. Hoiting; de
dames M. J. Kuitse, H. M Kuipers, J. M. A.
Nieboer.

EINDEX. HANDELSONDERWIJS.
Delft. (Gem. middel. 5-j. Handelscursus.) Geslaagd J. G. Albers, C. G. Duppen, J. Hartwich,
W. C. Heesterman, N. Houtman, J. F. C. Koelet,
W. N. Kollen, A. Luijendijk, H. T. Merkus, C. K.
W. Neeleman, A. Ouwendijk, T. A. Palsgraaf, M.
Prins en N. J. N. Rethans. Drie herexamens.

EX. PAEDAGOGIEK M.O.
Amsterdam. (Nutsseminarium v. Paedagogiek.) Gesl. mej. A. C v. d. Tuin en de heer M.
Vastenhouw.

"

AKTE-EXAMENS L.O.
Amsterdam. Geëx. 12 cand., teruggetrokken
één, geslaagd de heeren: H. Smit, R. J. Surink
en G. J. J. van Parreren.
Groningen. (Staatsexamen.) Geëx. 8 manl.
en 4 vr. cand. Gesl. de heeren H. Pietersen, T. G.
Riensema, E. Staal; de dames I. H. Ostermann
en L. J. Huisman.

"
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verzoekt toezending van
Ex. „Spoken aan Boord".
„De Sweepstake Kongsi".
Ex. „Lord Edgware Sterft".

... Ex.

..

EINDEXAMENS H.B.S.

Men meldt ons
Wegens de sterke stijging van het aantal
leerlingen in het Instituut tot Onderwijs van
Blinden te Bussurn en de Prins-Alexanderkrijgen in ons denken en geleidelijk gedynamiStichting te Huis ter Heide (U.), moest het
seerd raken op een wijze, dat zij onzen geest bestuur maatregelen
Dordrecht: gemeentelijke H. B. S. afdeetreffen om in het tekort ling
B, geslaagd: S. Blokland, J. Boer, J. C. Binkkunnen bewegen.
Popping,
aan ruimte te voorzien. Mogelijk was het bij- horst, G. v. Gijn, F. G. Popping, G.W.C. Nugteren,
Wij verhouden ons tot deze begrippen als bouwen op eigen terreinen, of het stichten van J H Laarman, L. Meijer Cluwen, Zöllner,
L. C.
J. J. Terwen, J. v. Oven, J. J. G. Kneppelhout,
tot levende menschen. Wat hebben wn' er aan, een school elders. Daar reeds, vooral in de M.
J J. J. C. v, Drunen, J.
Hack,
of
erp
Nederlof,
of iemand ons hun naam zegt
een
Prins-Alexander-Stichtmg, zeer veel kinderen P J. Kwak, A. H. Meijer Cluwen, A.
soonsbeschrijving geeft? Wij moeten,
J. H. Mulock Houwer, J. Vogel, P. A. Volker,
noordelijke
provinciën
afkomstig
zijn,
uit
de
Volker, Q. v. Dyk, E. N. Hellingman, W. K
W.
worden,
met hen
willen ze voor ons belangrijk
Visser,
A.
4 afgewez*».
die
geen
zijn,
onderin persoonlijk verkeer treden, hen zelf toetsen, en er nog blinde kinderen
de
daar
ouders
wijs
ontvangen,
omdat
wonende
Groningen. (R.H.8.5.) Van de laatste groep
willen ze een levend element worden in ons
de heeren J. P. Jong, P. Lindener tegen op zien, hun kind ver van huis te slaagden nog
omgangsleven.
Nienhuis, W. L. Terveld, C. Westerbergl,
W.
zenden, vooral op jeugdigen leeftijd, heeft het beek
Luisterende, sprekende, lezende en schrijen D. R. Wieringa.
vende werkelijk actief blijven, dat is het eenige bestuur besloten ook in het Noorden van ons
Groningen. (Chr. H.8.5.) Gesl. de heeren R.
middel, om geestelijk te groeien. Wat wil het land een onderwijsinrichting te openen; het Dekker,
D. J. Harkema, G. G. Heringa, J. H.
anders zeggen dan in de diverse vakken de heeft daartoe een mooi complex, n.l. de voorHemmes, B. W. Hoeksema, S. R. Knottnerus, D.
Meyer, A. Nap, P. Rensma,
taal in zelfwerkzaamheid beoefenen.
malige Rijkstuchtschool in de gemeente Haren van der Meulen, N. G.Timmermans,
F. E. Zandt.
A. Tersteege, I. J.
vlak bij Groningen aangekocht. Er zullen nog Afgew. 1.
eenige maanden noodig zijn om de geheele inrichting voor het doel geschikt te maken. De
nieuwe stichting zal aan een 50 of 60 kinderen plaats kunnen bieden.

,

_.
Almelo. (Chr. Lyceum, H.8.5.) Geslaagd J.
H. Terbrake, B. Bramer, J. Bramer, H. Ekkel,
R. W. Feunekes, L. Morsink, E. H. Neppelenbroek,
J. R. Wybrands. Afgewezen één.
B).
H.B.S.
afd.
Gesl.:
(R.K
Arnhem.
E. A. J. D. Janssen, H. A. Jansen, J. P. Th. van
Dammeren, V. G. M. Marijnen, C. L. Plasman,
J. A. Quacken, A. H. Smeets, F. Toolenaar en
A. F. M. van der Ven.

verkrijg

BESTELBON

öUTSioLL

men.

Het bedrag is U per
Over' het bedrag kunt U

toegezondejj;
disponeere»

Handteekening:

£**'

Vraag volledige lijst met alle 82 titels

KERKNIEUWS
VARIA
Het resultaat van de volkstelling te Ro""^
op 21 April 1931 is thans bekend geworde^
989.704 r.k. en 15.540 niet-roomsche in*
ners. Van de laatsten waren 10.901 Israëliet^*
5984 protestanten, 744 Oost-Orthodoxen, I*
Muselmannen, 199 personen behooren tot v#

schillende confessies, 1225 gaven op zond*
confessie te zijn en 316 weigerden opgave
geven. Uit deze getallen blijkt, dat 98.06 Vx
cent van de bevolking te Rome r.k. is. Oprne£
kelhk is, dat meer dan de helft van de nis,
katholieken uit Joden bestaat. In 1930
95 procent van alle Italiaansche huwelij^
alleen kerkelijk gesloten. Van de 7303 bruid»
paren stelden zich slechts 321 met het
gerlhk huwelijk tevreden. In 1931 waren
251, in 1932 222 en in 1933 slechts 177 Wjj»
gerlijke huwelijken in het geheele koninkrtl

*"

we*£
bU*J
*

gesloten.

Het Portugeesche regeeringsorgaan „Dia-J" 1»
de la Mauana" deelt mede, dat binnenkort &
concordaat tusschen Portugal en het
zal worden onderteekend. Portugal verkrÖ»
op grond van het concordaat een
kardinaal
tot mv toe was de patriarch v^j
Lissabon de eenige. De tweede kardinaal 0*
de patriarch van Sudie met zetel in Goa w^j
Deze wordt daarmede tegelijk het eenige '
van het kardinaalscollege uit Aria. De t,AC*. e
Catholica" in Portugal zal de eenige door

Vatica*£
tweed^

—

°

regeering erkende organisatie der Portuge
sche R. Katholieken zijn.

Van 12 tot 16 November wordt te Rome e*jj
internationaal congres van R.-K. juristen
canonisten gehouden. Het congres zal teve'1'
de gedachtenis vieren van twee belangril
feiten op kerkrechtelijk gebied. 700 jaar € (
leden werden onder Gregorius IX de beroert»
„Decretalen" en 1400 jaar geleden onder keiz
Justinianus de Pandecten voltooid.

.

Naar aanleiding van het 75-jarig besta.*;
van de „Osservatore Romano" zal in het vo°*
jaar van 1936, als voortzetting van het in °r,
jaar gehouden intern, perscongres, een „inteL
nationale" tentoonstelling van de R.-K. P®
gehouden worden. De leider van het
reidend comité is de directeur van de

vcor"^
~osS^«

vatore Romano", dr. graaf Della Torre.
11
Paus heeft het zomerpaleis Castel Gando
daarvoor ter beschikking gesteld.

INTERN. EUCHARISTISCHE CONGRES.
EX. MIDDELB. TECHN. SCHOOL
„AMSTERDAM”.
Amsterdam. Gesl. afd. „werktuigbouw" de
heeren: J. A. Allart, H. J. F. Arentz, H. W. Barendse, J. A. van Beek, A Beijerinck, J. J. van

Blitterswijk, A. S. de Boer, J. Botterman, A. L.
Brink, J. J. Broerse (met lof) J. J. Capelle, H.
van der Capellen. J. Chr Coucke, J. A. Doorakkers, H. van Dorp (me lof), W. J. van Ede
van der Pais, Th. M. Emous H. E. Espeet, H.
Glazenburg. M. J. de Goeie A. Griffioen (met
lof), D. Haan, J. F. Hansen, H. J. Hazevoet, J.
F. Huguenot v. d. Linden. M Huisman. H. Janse,
J. M. Jansen. L. G. Kellermann Deibel, R. Kreuger. F. B. Krenning. G. J Krijgsman, H. C.
Kunst, A. van Leeuwen, W. Löwer, J Martijnse,
J. Moolenaars. F. Moltzer, S. A. Morré, G. van
Munster. C. L. Mutsaers, C. Nix. A. W Pliegsma,
L. van der Post, A. Posthumus Pwa Jong Tjing,
D. H. Pijsel, P. H. Reuter
W. A. Roth.
J. A.
Rubenkamp, D. S. Ruhwandl, H. Sanders, W.
Scherer, E D. van der Sleesen. F. Sluiters (met
lof), C. J. Struijk, J. Tas, W G. H. Übbinik, F. G.
M. Unkel (met lof), J. J. W Veenendaal, E. X
J. Veldhuijzen, W. Verhelst J Vorenkamp, E. F.
Wijdeveld, J. J. Wijnkoop. W. F. Gonggrijp; afd.
„chemische techniek" de heeren: D. van Bladeren, A. F. Bickel (met lof), F. van der Craats,
G. J. ten Duis. W. G. A. Geel. A. K. de Graaff.
E. H. Groot. H. W. Hartog. P. N. van der Heiidt.
E. H. J. Deurink. C. A. Otte F. J. F. van der
Plas U. P. Proost, Chr. F. P. Soetens, W. F. H.
afd. „electrotechniek" de
Speller, F. Zwart;
heeren: E. J. W. Arends. K J van Beemen, G.
Boukamp, M E. Bouwmeester P. R. van Coeverden. Chr. Donker, W. Hagen, A. Hamer, R. de
Jong. H. Th. Kollingh, J. M B. de Nooij, D. A.
van de Poel. J. C. Postem; W. Scherer. W. de
Vogel. P. van West (met lof); afd. ~suikertechniek" de heeren: W. F Gonggrijp A. Huneman
(toehoorder, met lof). N. A. de Mooi.l, H. J. van
der Plaats (met lof). J. F. van der Poll, A. J.
Stenger, W. Stokhuijzen, W. A. van der Vet.

Donderdag heeft dr. J. W. T. van Konijnenburg afscheid genomen als rector van het
gymnasium te Apeldoorn. Na oorspronkelijk
leeraar te zijn geweest 'aan het Instituut van
Kindsbergen te Elburg, later als tijd. leeraar
aan het gymnasium te Leeuwarden, werd hij
in 1896 leeraar aan het gymnasium te Winschoten, vier jaren later te Nijmegen conrector. In 1914 werd hij rector te Hengelo, in
1918 te Apeldoorn In 1896 was hij te Groningen doctor geworden op een proefschrift:
EINDEXAMEN MIDDELBARE TECHNISCHE
Over het gebruik van de apo-Koinou-figuur
in de Aeneis van Virgilius
SCHOOL DORDRECHT.
Donderdagavond heeft dr. v. K. in het
EX. MIDDELB.
TECHN.SCHO LV.
Het diploma als werktuigbouwkundige werd begymnasium gerecipieerd. Namens het gehaald door: J. Blankert, J. C. Collee, D. L. CooBOUWKUNDE.
meentebestuur spraken de heeren D. Gosker, mans, W. Dekker, G. van Dijk, J. Gaarkeuken,
H. J. P. de Glopper, W. M. Grandia, J. G. E.
loco-burgemeester, en C. H. Weverink, wetAmsterdam. Gesl. de heeren J. Bakker, G.
B. J. Helders, G. J. Jonker, P. Ch.
houder van Onderwijs; de heer J. Doll voerde Groneman,
J. P. P. Biard, W. de Boer, K. v. d.
Jorissen, C. Kammerman, K. Luyten, J. A. F. C. N. Berkhout,
als conrector het woord en bood den rector Marckmann, A. A. J. van dei Ouderaa, C. F. Broek (met lof), H. C. Doncan, C. van Duyne,
J. Duyts. mej. M. G. Gipon, B. Heiloo, J. J. v. d.
namens de leeraren, leerlingen en hun ouders Riehards, C. E. J. Slik, C A. Visscher, J. J. E. Heijden.
J. Hubregtse. H. Karssing, N. Kikkert.
alsmede oud-leerlingen eenige geschenken aan. Winkler, J. M. Wunderink.
Het diploma als electrotechnicus werd behaald T. Kikkert. H. Knfltijzer, J. B Kntjtijzer, H. C.
C. P. Logemann sprak als directeur der Kon. door: P. Dik, B. A. van Heyningen, H. Hofman, Koens. K. Krom. H. Kuin. P. B. Kuyvenhoven, R.
H. Magnée, J. Oranje. J. M. Overberg, J. Padi
H. B. S.. de heer J. Straatman namens J. W. Koppo, J. M. Kuyl, G C Mak, C. Meijer, K. M.
J. H. Peterson. M. Pool, L. L. D. Rob(j«ns. J. H.
van Petersen, A. J. Bosch Reitz, J". G. de Ridleeraren der Kon- H. B. S.; de heer R. GroeneH. Schipper. A. Schooranan.
J.
D. A. Snel, H Vetter. M. Vertregt, A. Vink. Rozestraten.
veld namens de Vereeniging Hoofden van der,
Spitz, J. Stapper, H. D. Sweers. mej. P. S. VerHet diploma, als scheepsbouwkundige- werd beScholen, prof.
Overdiep uit Groningen 'als haald door: W. A. Behrens, J H. Boot, D. H. have, J. J. van Voorst, R. J. de Vries, E. O. A.
oud-leeraar van het Gymnasium te Apeldoorn van Buuren, H. va,n Buuren. J. C. Hamarm, P. Willert, J. W. Wijnberg er. H. G H. v. Wijnkoop.
Ruytenberg, J. C. Schalkwijk.
en de heeren J. Elzas en R. Zuiderma namens A.Het
diploma als suikertechnicus werd behaald
de ouders der leerlingen; A. van Nes namens door: G.
W. D. Aandewiel, J. van Aken. M. Beun,
de leerlingen en de heer P. Soeters namens J. C. Moltzer, I. Muhlrad, J. G. van Namen, L.
Verhave, C. M. Windhorst.
EXAMEN APOTHEKERS-ASSISTENT.
den Apeldoornschen Gymnasiasten-bond.
Het diploma als chemisch -technicus werd beNa de toespraken bestond gelegenheid voor haald
door: J. Bentzon,
A. Bruynzeel, J. J.
Amsterdam. Geslaagd de dames M. M. C.
persoonlijk afscheid.
Hofstra, J. C. de Nood.
Merex, H. M. Butjvoet».
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VIERDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

ODEON: „VLUG VAN STAPEL”

9 K.M. van Luik met El. tram

SPEELZAAL

—

De directie van de .Kon. Holl. Lloyd de®
mede, dat het mailschip „Flandria", ten "i
hoeve van de bezoekers aan het InternatioD»

Eucharistisch Congres, dat van 10 tot 14 &0
ber te Buenos-Aires wordt gehouden, niet „*
den vastgestelden datum (19 September), do
reeds op 15 September van Amsterdam na >
Buenos-Aires zal vertrekken. Het schip kee
15 October van Buenos-Aires naar Amsterd»
terug.

LEZINGEN ENZ. TE AMSTERDAM.
Lezingen-dr. Oorthuijs.
Op 18 Juli ~0
IS Augustus zal dr. G. Oorthuijs te Amstero
samenkomsten leiden in het Bijbelsch Muse" /
Hemonylaan 19 A. Onderwerpen: „De stad z<?n, t*
e
21)

—

en „De stad met de TlV]Jp
tempel" (Openb.
(Openb. 22). Toegangsbewijzen verkrijgbaar
het Centraal Bureau voor Inw. Zending, &

*J.

houderskade

137,

Amsterdam.

Stichting Alle-Dag-Kerk. In den muzik» £
middagdienst der A. D. K. van Maandagnii" d
3 uur in de Eng. Herv. Kerk, Begijnhof, zal ef
zangeres eenige bekende Ned. Liederen ten
hoore brengen.

*

ENZ.

BENOEMINGEN
NOTARIAAT.

tot notaris in het arrondissen'
Amsterdam ter standplaats Amsterdam (vaca jj.
mr. L. A. Micheels) J. van Hasselt, ca"
daat-notaris te Amsterdam.
Benoemd

RECHTERLIJKE

MACHT.

~

Herbenoemd tot kantonrechter-plaatsverv
ger: in het kanton Schiedam mr. ir. M. M- 'z jfi
Praag; in het kanton Den Helder mr. %■ iW. F.
L. Dries
en
Sitter,

G.

sen

mr.

A-JJ.

Veldman; in het kanton Leiden mr. FBriët, in het kanton 's-Hertogenbosch mr. I;, n!
Swa n e; in het kanton Alphen P. A. Co f jj>
in het kanton Amsterdam mr. E. W. C»t! '^f
het kanton Zuidbroek mr. E. J. Bulder en jj,
J. H. Bast; in het kanton Haarlem mr. T. |T, er
A. van Löben Sels; in het kanton
0n
sum mr. F. W. C. H. Oldewelt; in het fcali 0 t
e
o
Arnhem jhr. mr. H. K. M. va n Nis p
f,
Pannerden; in het kanton Sneek mr. °-tC. Andreae; in het kanton Steenwijk /"„'to 1'
H. Coeman Borgesius; in het Ka
Amersfoort mr. R. P, van der Mark.

'

Hll'

AUDIËNTIE.

Geen audiëntie by den minister
zaken op Woensdag 16 Juli a.B.

1
van soo

VIERDE

BLAD

OCHTENDBLAD
BEURS EN NIJVERHEID

—

VOORJAARSCAMPAGNE TABAK
AFGESLOTEN.

HET NATUURLIJK AFZETGEBIED VAN
DE JAVA-SUIKER

Stemming loom voor Vorstenlanden
en Besoeki.
(Van

In Britsch-Indië is de uitbreiding der eigen industrie
geremd door den accijns.

INVOERBEHOEFTE NOG

Daar nog maar enkele maanden van het
campagnejaar zijn verstreken, lijkt het er
voor het oogenblik derhalve veel meer op, dat
de taxaties der Britsch-Indische invoerbehoeften van Licht (250.000 tons), Dr. Mikusch
(330.000
tons)
en Czarnikow, London
(400.000 tons inclusief Ceylon) zullen worden benaderd dan de, althans van Java's standpunt bezien, zéér pessimistische raming van

CA. 200.000 TON.
I.
(Van onzen suikermedewerker.)

,-^et Britsch-Indische Keizerrijk is sedert
° 3j O/3i) toen Cuba, vooruitloopend op het Srivastava. veronderstelling zijn
Voor deze
zijn oogst met meer dan
trouwens
3n % Chadbourne",
beperkte, onbestreden de grootste nog een reeks andere argumenten aan te
J~.
Uikerproducent ter wereld. Bet is dit ten voeren. Zoo lijdt de jonge industrie nog aan
J^digen dage zelfs nog, indien men de „gur", allerlei kinderziekten. Bij het bouwen der

. ?Wjesdoor

duizenden kleine particuliere bevervaardigd ingedampt rietsap dat
Teweg het leeuwendeel der Britsch-In16 Pr°ductie vormt, tot haar -werkelijke
«irt
«erwaarde terugbrengt en dus halveert.
prïtsch-Indië neemt echter ook in zooverre
Bin, uit:zonderingspositie in de rij der groote
lltervoortbrengende landen in, dat het zijn
?R heelen reusachtigen oogst (met verwaar°zing van (je onbeteekenende hoeveelheid,
6
naar de omringende gebieden wordt geporteerd) zelf verbruikt en bovendien nog
'tsuiker invoert. Gedurende de periode 1928/
j tot 1930/31 bedroeg die invoer ongeveer
"UOO.OOO tons per jaar; als gevolg van de

_

,

°tseiinge

uitbreiding

der Britsch-Indische

|j tsuikerindustrie liep hij echter sindsdien zeer
angrijk terug, zoodat over 1932/33 nog
sl
jjc"ts ongeveer 400.000 tons werden geterwijl het cijfer over 1933/34
Pllieuw beduidend lager is.
De
geschiedt in de eerste
aatswitsuikeraanvoer
ten behoeve der in het land verblijfg udende Europeanen en verder voor de beter
Britsch-Indiërs. De inferieure,
jLSu;Ueerde
r
„gur"
donkere
is ais voedingsmiddel voor
jj,
totaal ongeschikt en wordt dan ook
door de lagere klassen der inheernB
bevolking geconsumeerd. Voor de wereldis tiek waren de Britsch-Indische suikerdaarom tot voor enkele jaren niet
a van ondergeschikt belang, daar de ~gur"
g
onverschillig of die 2 of 3 millioen tons
üroeg jaar in jaar uit werd opgemaakt, zoovan overtollige voorraden nooit sprake
In vroegere tijden werden de Britsch«sche oogsten, die evenmin als bijvoorbeeld
s*.üeJavaansche goda mangkok, de .Braziliaanpanela en de Peruaansche chancaca ooit
0fi de wereldmarkt
verschenen, dan ook buiten
gehouden. Doch in bet beg^ereldstatistiek
g"1 dezer eeuw is men er plotseling toe overz& daarin op te nemen. Willett & Gray,
W Vork (die trouwens alle suikers in den
V0
Vr,, 01 waarin ze worden voortgebracht eenbijeentelt), doet dit evenals dr.
Weenen> voor de volle 10° %'' F>
Moh t> Maagdenburg
°voor ongeveer de helft.
§ip
het
oude
blijft
dr.
Prinsen
Geerligs
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getrouw en laat de Britsch-Indische
> lC.il)e
Öo " in zijn opgaven der wereldproductie
altijd buiten beschouwing,
ontzaglijke uitbreiding die deze huisvooral sedert 1930/31 vertoonde —
1900 en 1910 beliep de suikerinclusief de later te noemen wit6rs no& &een 2 rnillioen tons; tusschen
*9ii 0 '
en 1920 circa 2.600.000 tons; tusschen
en 1930 ongeveer 2.900.000 tons, om
rja
snel te stijgen tot 3.970.000 in 1931/32,
84.000 tons in 1932/33 en 5.067.000 tons
<L
vermocht dan ook aanvankelijk
niet
te verontrusten. Nochtans
statistici
"> 1
g/ öien geneigd zijn zich af te vragen of de
g6*el dige vlucht die de „gur" fabricage heeft
tenslotte toch niet eenigen
oed heeft gehad op het Britsch-Indische
<wbruik van witsuiker dat de laatste jaren,
welke redenen dan ook, ontegenzeglijk
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nieuwe fabrieken werd elk onderling contact
angstvallig vermeden, zoodat er in een bepaalde streek vaak meerdere fabrieken verrezen, terwijl er slechts riet beschikbaar is
voor hoogstens één. Verscheidene fabrieken
werden op een koopje geïnstalleerd; in het
tekort aan een geschoolden technischen staf
moest door hulp van buiten (o.a. van Java)
worden voorzien, terwijl de behandeling dezer
noodzakelijke buitenlandsche werkkrachten
dikwijls alles te wenschen overliet. De rietverbouwers eischten hun aandeel in de verwachte groote winsten reeds bij voorbaat op
en bedongen hoogere rietprijzea. Bovendien
komen de Britsch-Indische suikerimporteurs,
wier vroegere machtspositie door de stijging
der binnenlandsche productie danig heeft geleden, telken jare tegen de behandeling van
het budget in het geweer om de gehate
25 opcenten op het invoerrecht afgeschaft te
krijgen.

Doch de grootste tegenslag kwam van de
Haar politiek om de witregeering zelf.
suikerindustrie door een immer hooger optrekken der tolmuren te stimuleeren, leidde
tot een dusdanigen achteruitgang der douaneinkomsten, dat de schatkist, het kostte wat
het wilde, moest worden geholpen. Daar verlaging van het invoerrecht in flagranten strijd
zou zijn met het zoo luid verkondigde steunprincipe, verzon de regeering er iets anders
op. En zoo zagen de nieuwe Britsch-Indische
suikerlords tot hun groote ontsteltenis bü de
wet van 1 Mei j.l. een accijns invoeren op de
binnenlandsche witsuiker en zulks met terugwerkende kracht tot 1 April. Alle witsuiker
van een gehalte boven 90 %, gefabriceerd in
door motorische kracht gedreven fabrieken

met meer dan twintig werkkrachten werd

met een accijns van 1 rupee 5 annas per cwt.
belast; van de „khandsari"-productie wordt
slechts ongeveer de helft (10 annas) geheven.
Deze nieuwe wet heeft de begeerte tot het
oprichten van fabrieken aanzienlijk bekoeld
en, hoewel hier en daar nog plannen worden
gemaakt, is de groote bouwwoede voor het
oogenblik toch tot staan gekomen.
Het gebrek aan samenwerking tusschen de
fabriekseigenaren, waarop hierboven al werd
gezinspeeld, was aanleiding dat de regeering
in Juli van het vorig jaar een groote conferentie te Simla bijeenriep. De geheele
situatie werd daar uitvoerig besproken en
enkele richtlijnen, waarlangs dient te worden
gewerkt, aangegeven. Tot definitieve be-

sluiten kwam het op die conferentie evenwel

onzen

tabaksmedewerker)

In Amsterdam is het scherm na de slotscène der voorjaarscampagne deze week definitief gevallen. Frascati heeft haar deuren
gesloten. Een felbewogen campagne is het niet
geweest. Na een kalm begin vertoonde de Sumatramarkt een regelmatig stijgende lijn,
waarvan per slot vooral de middentabakken
profiteerden. Als spil waarom alles draaide,
was vrijwel uitsluitend de prima uitval van
het gewas, dat zoowel in uitwerking als kwaliteit binnen- en buitenlandsche industrie zeer
wel van pas kwam en allengs meer werd geapprecieerd.
Wij moeten helaas constateeren, dat de liefhebberij voor deze week ter markt gekomen
Vorstenlanden- en Besoekitabak niet bijster
groot was en zich zeer zeker niet in opgewekte
prijzen demonstreerde.
Op enkele uitzonderingen na, in het bijzonder wat de zeer goede Modjos betreft waren
de cijfers laag, terwijl ondanks het feit, de
marktomzet vrijwel nihil was.
De Fransche regie schafte zich enkele ladingen aan en deed daarmee het cijfer veertig
benaderen of overschrijden. Onze Nederlandsche industrie honoreerde bovengenoemde
Modjos eveneens met vrij aardige prijzen (37
tot 47 cent) terwijl de goedsoortige en zandbladdige Polan/V het eveneens nog tot 45
cent bracht. Maar overigens lag het resultaat
tusschen 20 en 30 heele centen per pond en
kon de Duitsche industrie alsmede onze eigen
handel op heel gemakkelijke basis terecht.
Een basis echter, die de Vorstenlandencultuur
dit jaar op een houtje zal doen bijten, tenzij
het nog zeer aanzienlijk kwantum straks in
zeer verbeterde marktomstandigheden zou
kunnen worden aangeboden. Omstandigheden
waar een kleine kans op is, omdat de uitslag
van Duitschlands eigen tabakscultuur op het
oogenblik geen vroolijke aspecten biedt. Met
de Be s o e k i was het vrijwel van hetzelfde
laken een pak. Loom en traag ging het meerendeel der hangkrossoks, krossoks en enkele
bladtabakken weliswaar in tweede hand over,
maar van een feilen strijd om het bezit was
geen sprake. Een goede partij blad, de Trogo
/M/L ging op een tax van 23 tot 32 naar een
Nederlandsche grootfabrikant, een mooie partij Spada haalde 36 cent op een tax van 27,
maar de SY/Besoeki bracht het niet eens tot
30 cent terwijl het Kontjir-blad zich met 25
cent tevreden moest stellen. De hangkrossoks
en krossoks deelden eveneens in de misère.
Meestal bewogen ze zich rondom taxatie op
20-23 cent, een heel enkele maal kwamen ze
boven de 25 cent uit. Altemaal cijfers, die voor
deze cultuur op geen stukken na voldoende
zijn en die ons ondanks het feit dat vrijwel
alles verkocht werd, van een flauwe markt
doen spreken.
De scrubsen, waarmee het laatste tabaksfestijn besloten werd, vergden een oneindig
geduld van hen die daarop reflecteerden, en
meer dan twee uur over tijd werden de laatste
partijen afgedaan voor een leeg Frascati.
Alles te zamen vattend meenen wij de
markt voor Java-omblad als flauw te mogen
kenschetsen, voor Java binnengoed vrij vast
en voor kerfmateriaal loom. De Sumatra met
haar dekblad en prima omblad categorieën
staat hiervan geheel apart en eindigde haar
voorjaarscampagne in een opgewekte sfeer.
Onzes inziens is er nergens ter wereld gebrek aan „tabak," maar wel aan goed en
prima materiaal.
i

niet.

Geheel zonder eenige organisatie ls de
Britsch-Indische suiker-industrie nochtans
niet. Zoo bestaat er een „Indlan Sugar
NOORSCHE GAS MIJ.
Producers Association", die de belangen der
behartigt,
„Indlan
rietverbouwers
Sugar
1933/34
een
Millers Association" en een „Sugar TechTalrijke vragen ter vergadering.
nologist's Association of India". Bovendien
Precaire financieele positie.
werd in het laatst van 1933 het „Imperial
Sugar Industry Research Insïitute" opgeAfschrijvingen niet verdiend.
richt, dat het „Harcourt Butter Institute" te
Cawnpore zou overnemen en een taak toegeIn de gisteren gehouden vergadering van
aandeelhouders, gepresideerd door jhr. F. J. E.
wezen kreeg ongeveer als die van het proefstation te Pasoeroean op Java. Een bedrag Van Lennep, was 29.500 aandeelén verachteruitgegaan,
oneindig grooter belang voor de van 13 lakhs rupees (één lakh is 100.000 tegenwoordigd, recht gevende op 29 stemmen.
ty.
56.000) werd tot dat
rupees of ongeveer
tjj sreldsuikermarkt is dan ook de Britsch-InBij de behandeling van net jaarverslag stelde
die,
alhoewel
reeds
doel
gevoteerd.
witsuikerindustrie
*M 6 jaren
een
aandeelhouder tal van vragen. Zoo vroeg
bestaande, eerst den allerlaatsten
Al moge uit het bovenstaande de conclusie hij of in het verslag niet een afzonderlijke
t^
Ijm een groote opleving te zien gaf. Bij deze worden getrokken, dat de soep niet zoo heet
balans van de fabriek te Kerkrade kon worstrie volgt men in hoofdzaak twee gegeten wordt als zij uit de pan komt, het vet den
opgenomen. Hierop werd geantwoord, dat
„gur"
den: net verwerken van
tot wit- is in Britsch-Indië zonder twijfel voor de die niet in het verslag
thuis hoort.
g 6 er (de ouderwetsche) en de fabricage van eerste jaren van den ketel. Niettemin moet
vroeg
Voorts
waarom
deze
aandeelhouder
(de
rechtstreeks
uit riet
het al raar loopen, als er voorloopig nog niet
het
zoo
vermeldde
over
de
verslag
weinig
erhe). Bovendien wordt nog op inheem100/200.000 tons per jaar kunnen worden Zweedsche fabrieken.
SC I
6 wijze
een primitieve witsuiker gemaakt, ondergebracht. En Java zal zich zeker tot het
<l(j
Het antwoord op deze vraag luidde, dat
z
jjf °ogenaamde „khandsari", waarvan het uiterste inspannen, daarvan als voorheen het men in vroeger jaren
hier tegenover min of
hoogstens geschat kan worden. grootste deel te leveren.
meer onverschillig stond.
Hoezeer de situatie in Britsch-Indië zonder
kr 6 Productie van deze drie soorten tezamen Ceylon
Voorts werd ogemerkt, dat de kaspositie in
in enkele jaren tijds ten ongunste van de
tons,
250.000
op
voor
1921/22
laatste zes jaren aanmerkelijk is verbeterd.
globaal.
\n
veranderd,
Java is
blijkt uit de exportcijfers Gevraagd werd,
192°727 op 300.000 tons en voor 1930/31 van
of dit niet ten geode kon
Javasuiker naar Britsch-Indië, die hier komen aan obligatiehouders, waarop ontken<je ?s°-000 tons worden gesteld. Toen echter
volgen:
jj'hvoerrechten van lieverlede werden vernend werd geantwoord.
Eveneens werd gevraagd of de houders van
CwÊd en voor witsuiker via 6 rupees per
April/Maart
tonnen
metrieke
de
inkomst-obligaties nog dezelfde groep
Vua in 1930 en 7 rupees 4 annas sedert
1928/29
1.126.600
art 1932, op 1 October van dat jaar door
vormden, waarop bevestigend werd geant1.023.600
1929/30
woord.
Wtoeslag
van nog 25 % op 9 rupees 1 anna
1.029.000
1930/31
ga e h aangeland en de regeering voldoende
In antwoord op de vraag, waarom de rente
1931/32
480.555
op
anties gaf van continuïteit van het basisde 5 % obligaties is verminderd, werd
327.784
1932/33
medegedeeld, dat dit destijds vrijwillig is gewerd de lust om witsuiker te produ1933/34
267.188
Ceg
-611 dermate gestimuleerd, dat de fabrieschied. De trustee is gemachtigd te bepalen,
als
J. L. C.
uit
hoeveel elk jaar betaald zal worden.
spreekwoordelijke
paddestoelen
de
<ie6 grond rezen. Evenals het in den goeden
Aangaande de verbeterde kaspositie werd
0^n tijd op Java voor een rijken Chinees
medegedeeld, dat reeds verleden jaar gezegd
~rjue
NEDERLAND EN KOLONIËN is, dat de obligatiehouders nooit 100 % zullen
fcc0 ton" was een suikerfabriek te bezitten,
ontvangen. Men heeft toen een regeling gethans ook de vermogende Britschl9gers fabriekseigenaars zijn: terwijl er in VERKOOPEN VAN JAVASUIKER. troffen, om niet 5 % maar 2J % te betalen.
hog slechts 28 fabrieken waren, bedroeg
Voorts werd nog medegedeeld aangaande de
tj^ aantal een jaar later reeds 56 en in de
SOERABAJA, 14 Juli.
(Aneta.) De fabriek te Kerkrade en de Zweedsche fabrieafgeloopen campagne 1933/34 waren N.I.V.A.S. verkocht voor export 300 t.
*ï
bruine ken dat naar de meening van den voorzitter,
jvrl in werking.
de mij. er nooit met het bedrag van 6.000.000
suikers.
b(.ej^ suikeropbrengst ging met die uit„uitkomt." In 1962 vervalt de concessie van
Kerkrade.
Thans is dus moeilijk te zeggen,
l9a,S hand in hand: 1931/32: 478.000 tons,
FAILLISSEMENTEN
«2 0 /33: 626.000 tons, 1933/34 vermoedelijk
wat deze in dat jaar waard zal zijn. De
?° tons en, had de aardbeving van mid- (Opg. d. v. d.afd.
Graaf & Co.'s Bureaux v. d. Handel, Zweedsche fabrieken zijn aparte mijen.
<Uh.
Handelsinformaties.)
i}^, Jaöuari niet als spelbreker gefungeerd,
Nog werden inlichtingen gevraagd naar den
l»o Qs Wr are dit laatste cijfer nog 65.000 tons Uitgesproken:
post van pl.m. ’77.000: uitkeering op winsttisV*e, geweest. In deze cijfers zijn respec13 Juli, Marinus
Scholten,
grossier, bewijs Hamag. De voorzitter antwoordde, dat
„L;, 61lJk 250.000, 275.000 en 300.000 tons Emmen. R.-c. mr. T. M. Pleh'te, cur. mr. H. J. dit verpand is voor houders van inkomst-obliAssen.
\ pn<Jsari" begrepen. Voor 1934/35 raamt Dons T.te N.
gaties.
Bakker, loodgieter en winkelier in
IjK
de suikervakman van de huish. artikelen, Stadskanaal,
De vraag werd daarna gesteld, hoe de toePekelderweg 30.
*or.], Conirnissie voor landbouwkundig onder- R.-c. mr. J. G. A. Kattenbusch, cur. mr. T. J. stand is voor de obligatiehouders in 1936.
Het antwoord luidde, dat dit nu moeilijk te
op 946.000 tons, inclusief Kuiper, Veendam.
do 'de productie
In de week van 9 t/m. 14 Juli 1934 werden in zeggen valt.
tons „khandsari". Hij meent boven- Nederland
77 faillissementen uitgesproken.
dan de geheele suikerimport overBestaat de mogelijkheid, — aldus vroeg
wegens gebrek aan actief, 13
Opgeheven,
zal zijn, ja rekent, de consumptie op
dezelfde
aandeelhouder
om b.v. een gasJuli, R. Buiten, rijwielhandelaar, Gronigen.
':ons schattende, zelfs met een overthans z. b., fabriek in Zweden te verkoopen?
tuinder,
n,
13
Juli:
Steij
P.
A.
v/h.
l van
Loosduinen, Haagweg 87, bn' zijn broeder Jac. P.
6.000 tons.
Het antwoord was, dat dit nu heel moeilijk
Steijn. Rechter-commissaris mr. J. H. v. Laer, zal zijn. Destijds is contact gezocht met
hoeverre
een
Vo}
deze profectie bewaarheid zal curator mr. W. v. Elden.
millioenfirma, maar door niet voorziene omM. van Gil st, fotograaf-fotohandelaar,
t«g.d en is nog moeilijk te zeggen. Daaren- Den Haag,
Pijnboomstraat 48. Rechter-commissastandigheden zijn die onderhandelingen afgeValt reeds wèl te constateeren, dat zijn ris
h»»re?eilin
mr. H. v. Wageningen, curator mr. W. F. H. sprongen. In ieder geval blijft het bestuur er
zal
vermoedelijk
_"
voor 1933/34
Zegers.
f9.l
zijn aandacht aan wijden.
Srivastava taxeerde de invoer—J. van Manneke s, vertegenwoordiger.
hn '.'''rniriers
Den Haag, Zuiderparklaan 132, Rechter-commisOpgemerkt werd, dat reeds in 1931 een
te
voor
tons.
Verjaar
op
dat
54.000
ViJ!
sais mr. J. H. van Laer, curator mr. H. J. Schol
derde
deel van het aandeelenkapitaal verdat cijfer met de 65.000 tons, die vinck.
kor öien
loren was. Gevraagd werd, in verband hiere
K.
van
der
Den
Holst,
caféhouder,
dan
H.
aardbeving
zijn
uitgevallen,
— P.
fccHM.
mee, hoe het bestuur den toestand voor de
gedurende 1933/34 rond 120.000 tons Haag. Bierkade 17—17a. Rechter-commissaris mr.
van
mr
Romeyn.
Laer,
J.
curator
dr.
H.
J.
H.
ev n Worden geïmporteerd. Tot heden zijn — J P. Bitter wed. A. Zor n, z. ber., Den aandeelhouders beoordeelde.
Antwoord: Slecht!
reeds de volgende hoeveelheden naar Haag, Antonie Duyckstraat 17. Rechter-commissaris mr. H. van Wageningen, curator jhr. mr. J.
Is, zoo vroeg dezelfde aandeelhouder, de
In dië uitgevoerd, die in bedoeld cam- van
ba^g.Jaar
Doorn.
Zijn gearriveerd of nog zullen
H^,
P. J. H. G. Ker s, hotelhouder, Den Haag, toestand heelemaal hopeloos?
Veeren:
Wagenstraat 49. Rechter-commissaris mr. H. van
Antwoord: Op den duur misschien.
Wageningen, curator mr. S, N van Opstall.
het oogenblik kan de mn". niet
Op
Rijswijk,
F.
Hube
e
banketbakker
k,
P. J.
tons
l!n„ ,
6.000 Haagweg 85. Rechter-commissaris mr. J. H. van eens al haar crediteuren bevrelir,s an<i (Maart/Mei)
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goedgekeurd.
Dr. P. Droogleever Fortuyn werd
als commissaris herkozen.
Op voorstel van den voorzitter werd het
bestuur dispensatie verleend van de betreffende bepaling waarin staat, dat de jaarvergadering vóór 30 Juni moet worden gehouden.

zie- °

—

*Ho.On

—

ei^

Geringe toewijzing op
inschrijvingenn.

Naar wij vernemen, is van het recht van
voorkeur bü de inschrijving op 4 % oblig. der
gemeente Utrecht
(conversieleening, groot
17.325.000) een zóó ruim gebruik gemaakt,
dat de toewijzing op de vrije inschrijvingen
zeer gering zal zijn.

’

NEDERL. MIJ. VOOR HAVENWERKEN
Hervatting der dividenduitkeering.
Naar wfl vernemen zal het bestuur aan
de algemeene vergadering voorstellen een
dividend uit te keeren van 3 %. Het laatste
is 4 % dividend uitgekeerd over 1925.
NEDERLANDSCHE BALATA-INDUSTRIE.
De Nederlandsche Balata-Industrie heeft
een buitengewone algemeene vergadering van
aandeelhouders uitgeschreven waar o.a. zal
worden behandeld een voorstel tot reorganisatie der mij-

BUITENLAND

BUITENLANDSCHE HANDEL
VAN ENGELAND
In Juni geringer dan in Mei, doch

stens

Totaal

„

«--^^-.^^^."^--^

Laer, curr.tor mr J. F. TJdo, Den Haag.
T. Blankhart, particulier, Den Haag,
Heelsumstraat 6. Rechter-commissaris mr. J. H.
van Laer, curato» mr. L. J. van Gelein Vitringa.
Laer
M. C. van Rijsw o u d, echtgenoote T.
Blankhar t, Den Haag, Heelsumstraat 6. Rechter-commissaris mr. J. H. van Laer, curator mr.
L. J. van Gelein Vitringa.
J. Waleson, winkelier, Den Haag, Gouverneurlaan 692. Rechter-commissaris mr. H. van

3.000

7.000

42.000

58.000

—

50.000
108.000

'

—

Wageningen. curator mej.

man.

mr. M. P. A.

E. Huyk-

digen.
Het bestuur hoopt vol te kunnen houden.
De toekomst houdt vele geheimen verborgen,
zoodat thans niet te zeggen valt, wat in de
komende jaren kan gebeuren. Er kan nu nog
doorgewerkt worden en er is een klein exploitatiesaldo hoewel de afschrijvingen niet verdiend worden.

Na deze

gedachtenwisseling werden de

onzen financieelen correspondent)

van het transferprobleem achter te stellen.

Op het oogenblik kan echter, gezien de
deviezenpositie van de Rijksbank en de passiviteit van de Duitsche handelsbalans van een
rentetransfer geen sprake zijn. De Duitsche
regeering is echter bereid, evenals zij zulks
met de regeeringen der andere schuldeischende
staten heeft gedaan, te onderhandelen met de
Amerikaansche regeering, met het doel een
grondslag te vinden, waarop de dienst van de
Dawes- en Youngleening mogelijk wordt. Daar
de coupons van deze beide leeningen eerst op
15 October en 1 December vervallen, beschikt
men nog over voldoenden tijd voor eventueele
onderhandelingen. Wat de verdere Duitsche
verplichtingen ten opzichte van de Ver. Staten
aangaat, ook hier ligt het niet in de bedoeling
der Duitsche regeering de Amerikaansche
schuldeischers achter te stellen.

Indien het aanbod omtrent de 3 pCt. refundeeringsobligaties omschreven in het communiqué van de Berlijnsche transferconferentie
van 23 Mei 1934 door de Ver. Staten zou worden aanvaard, zal de Duitsche regeering bereid worden gevonden ten opzichte van de
Ver. Staten omtrent de behandeling dezelfde
verklaring af te leggen als die welke de
Duitsch-Engelsche overeenkomst van 4 Juli
bevat.
Indien dus de Duitsche regeering met het
een of ander schuldeischende land een afzonderlijke overeenkomst hieromtrent zou sluiten,
een overeenkomst welker bepalingen de Amerikaansche schuldeischers ook voor zioh zouden opeischen, dan zal de Duitsche regeering
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Werkt die
gevaarlijke
ronding
weg !

Draagt een Linia gordel.
Zoodra U hem aandoet,
zult U slanker zijn! Door de
lichte, voortdurende massage, van elastiek en fijne
tricot, verdwijntinkortentijd
alleovertolligeembonpoint.
Zonder moeite, zonder vermoeiende oefeningen.
U zult zich beter voelen!
De Linia gordel steunt de
inwendige organen en bevordert krachtdadig Uw
gezondheid. Hij geeft U
een lenigen gang en eleiance en past zoo perfect,
dat niemand zelfs vermoeN«ierl. Pat N° 22139 den zal dat U een gordel
draagt.
Bestelt een Linia per postl

-

Indien U niet een onzer zaken kunt bezoeken, bestelt
dan een Linia gordel per post. Schrijft ons en zendt, precies
de maat van Uw buikomvang en de gewenschte hoogte
(gewoonlijk 22, 24 of 26 c. M.) Wij garandeeren U een
jutsten pasvorm; zoo niet, dan restitueeren wij Uw betaling.
De prijzen van den Linia gordel, de Slip Linia inbegrepen,
zijn "Populair" f. 18.50; "Standaard" beige f. 25.;
"Standaard" zwart f. 30. ; "Luxe" beige f. 45.; "luxe"
zwart f. 55. Postrekening N' 81524.
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Geïllustreerde brochure n° 15 word op aanvrage
gaarne gratis en franco toegezonden.
In Holland verkrijgbaar in de Heeren*
zaken van J. ROUSSEL.
AMSTERDAM
'S-GRAVENHAGE
Hobbemastraat 13
Noordeinde 21
Tel.: 90081
Tèl.: 180364
en in het Roussel-magazün Rotterdam t
Coolsingel 57c.

AUTOMOBILES PEUGEOT
Verzet
(Van

inkoop van
aandeelén.
tegen

onzen beurscorrespondent.)

PARIJS, 14 Juli. (Per tel.)
LONDEN, 14 Juli. (Reuter.) De invoer
GELDMARKT.
LONDENSCHE
Sedert bekend is geworden, dat de Soa
heeft in Juni f 61.172.638 bedragen of
Automobiles
Peugeot voornemens is haar
£ 7.395.906 meer dan in Juni 1933 de uitvoer
LONDEN, 14 Juli. (Reuter.) De geldaandeelén
onder pari in te koopen ter
eigen
£
£ 32.120.075 en was derhalve
3.654.323 markt was eerder wat ruimer. Daggeld nogrooter dan in Juni 1933. De heruitvoer was teerde ï a 1 % voor oude en % % voor nieuwe beurze of op andere wijze, teneinde het kapite brengen op fr. 200
groot £ 4.315.612, dus een toeneming van leeningen. Weekgeld noteerde eveneens g %. taal van frs. 250 mill.
obligatiehouders daartegen
£ 951.245 ten opzichte van die in Juni 1933.
Op de discontomarkt ging practisch niets mill. is een groep
in verzet gekomen en heeft besloten een geom ten gevolge van het lage disconto waar- rechtelijke
actie in te leiden „wegens moedwiltoewerden
schatkistbiljetten
tegen gisteren
lige
vermindering
van het actief." De groep
gewezen en de moeilijkheid om geld onder te
Het blijkt, dat de invoer in Juni verge- brengen
gaat van de meening uit, dat de reserves niet
leken met dien in Mei licht is verminderd, daar
Driemaands bankbiljetten noteerden i en voldoende zijn, zulk een operatie te rechtvaardie in laatstgenoemde maand £ 61.727.000 bedigen.
schatkistbiljetten 1§ %.
liep. Ook de uitvoer is gedaald, die bedroeg driemaands
De directie van Peugeot komt tegen deze
werd een bedrag van
goudmarkt
de
Op
in Mei £ 32.759.000 evenals de heruitvoer, die £ 80.000 verhandeld.
redeneeringen met klem op in een communiqué,
£ 4.787.000 groot was.
waarin o.a. gezegd wordt, dat verdeeling der
Ter verklaring der vermindering van den
winsten een aangelegenheid is, die crediteuren
buitenlandschen handel kan ten deele het kleiniet aangaat. Indien de directie het laatste
ner aantal dagen in Juni dienen. In het eerste
dividend met fr. 6 had verhoogd, zou ongeveer
halfjaar was de handel evenwel aanmerkelijk
dezelfde uitgave verricht zijn als thans met
grooter dan in het overeenkomstige tijdvak
de aankoopen van de aandeelén gemoeid is en
Lustelooze stemming, fractioneele
van 1933. Vooral geldt zulks van den invoer,
de obligatiehouders zouden evenimin recht van
die £ 362.421.000 bedroeg tegen £ 329.839.000,
koersverschillen. Spoorweg
spreken hebben gehad. De inkoop van aandeer
de uitvoer bedroeg £ 189.728.000 tegen
len is daarentegen een aangelegenheid, die
prijshoudender.
£ 177.342.000; de heruitvoer £ 29.023.000 tegen
niet alleen de aandeelhouders bevoordeelt, maaar
£ 25.207.000.
ook de schuldeischers, zoowel, de obligatie?"
die
omzetten,
grootere
Alhoewel men in de
als andere. De uitgave bedraagt fr. 1-T
houders
Vrijdag waargenomen werden op de hoogere a 18 mill.
en na deze operatie bestaat de mw
koersen, een aanwijzing meent te zien van gelijkheid, van een spoedige stijging van den
geKORTE BERICHTEN
de krachtiger positie der beurs en men een
koers van frs. 350 tot den parikoers van fr. 500»,,
leidelijke stijging verwacht, was gisteren toch welke laatste koers gewettigd geacht wordt,
BATAVIA, 14 Juli. (Aneta) Het „Econode stemming lusteloos. Daaraan was niet in verband met betere resultaten, besluit het
misch Weekblad" bespreekt de verbetealleen het einde der week schuld, maar ook communiqué.
ring in den houthan de 1. In Januari de geringe belangstelling, die de speculatie
tot April werd 15 % meer djatihout verkocht aan den dag legt voor de fondsenmarkt, welke
dan in de overeenkomstige periode van het
groote bedrijvigheid ontplooit op goederenvoorgaande jaar.
NOTEERINGEN DELE METALEN
markten. Met uitzondering van enkele fondsen
TOKIO, 14 Juli. (Reuter.) De minister waren de koersverschillen slechts gering. De
(Medegedeeld door de fa. Anspach & Donk).
van financiën heeft de uitgifte van een leeobligatiemarkt was onregelmatig en beter.
ning van 200 mill. Yen aangekondigd,
13 JuU
14 Juli
Staatsfondsen waren vast en Duitsche geInkoop Verkoop Inkoop Verkoop
waarvan de opbrengst zal dienen voor wegensteund.
Gouden Speciën:
(in guldens).
bouw en herstelwerkzaamheden noodzakelijk
12.05
12.20
12.06
12.20
Eng.
Souverein.
in verband met de verwoestingen door aardVerdre prijsstijging op de New Goud in Baren 1646.— 1652.— 1646.— 1662.—
2.46
Yorksche graanmarkt.
Dollars Goud
2.49
2.46
2.49
bevingen aangebracht, voor het „Mandsjoekwo-incident" en voor dekking van de schatZn.)
(Medegedeeld door de fa» Drijfhout
De verwachting van een nieuwe hitte-golf
kistbehoeften.
meelmolens,
evenvraag
van
De rentevoet bedraagt 4 % en de leening en aanhoudende
14 Juli
13 Juli
als de vaste stemming op de locomarkt, hadInkoop Verkoop Inkoop Verkoop
is aflosbaar in 26 jaar.
(in guldens)
den een verdere prijsstijging tengevolge.
Goud:
Baren a 12J kg 1646.— 1651.— 164fi.— 1651.—
BERLIJN, 14 Juli. (D.N.8.) De index
.—
Betere voorwaarden der kort lopend Ind. (1000/1000) 1645.— ■ .— 1645.—
der groothandelsprijzen bedroeg
12.12
Gouden Ponden
12.06
12.12
12.06
der
Baltimore
leening
in de op 11 Juli geëindigde week 98.8 (v. w.
2.47
2.49
Gouden Dollars
2.47
2.49

WALLSTREET-BERICHTEN

waarden

_

...

& Ohio.

98.1).

VERGADERINGEN EN KORTE
VERSLAGEN

—

RUBBER

CULT. MIJ. „TJOEROEG"
De
jaarstukken werden
(Zie
goedgekeurd.
het
Avondblad van 3 Juli.) De heer R. de Decker
werd tot commissarts herkozeri.
ALGEMEENE BELGISCH-JAVASCHE CULT.
MIJ. —De jaarstukken werden goedgekeurd.
(Zie het Avondblad van 3 Juli.) De heer Léon

Fuchs werd tot commissaris

herkozen.

—

BELGISCH-NEDERLANDSCH E CULT.-MIJ.
De jaarstukken werden goedgekeurl. (Zie het
Avondbl. van 3 Juli.) De heeren Jules Lionel-

Marie en K. E. VeWman werden tot commissaris
herkozen en de heer Ch. de Fréviile de Lorme
werd tot lid van der. raad van beheer benoemd.
BOUW-EXPL.- EN ADMIN.-MIJ. DE NIEUDe jaarstukken
WE STADSUITBREIDING.
werden goedgekeurd.
Den heer C. A. StruikDalm werd op zijn verzoek eervol ontslag ver-

—

leend als commissaris.

—

PATRIA VERZEKERING MIJ.
De jaarstukken werden goedgekeurd. (Zie voor verslag
dezer.)
Avondbl. van 6
De heer H. J. A. Hoogeweegen werd tot commissaris herkozen.

vJ
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crisis

POST j^
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(idem)
"" ÏViear'.le
n
(Mei)
" Ja!fVa (April/Mei)
k°V
de N.I.V.A.S. tus?chen en. verkocht
Mei en begin Juni j.l. met
6stemei?d
inS naar Britsch-Indië nog

(Van

(Ingezonden Mededeeling.)

rekening houdend met alle omstandigheden,
bereid zijn met de Amerikaansche regeering
tot een overeenkomst te geraken op de basis
van gelijke behandeling.

grooter dan in Juni 1933.
In eerste halfjaar toegenomen.

-

—
—
—

Bereid Amerikaansche schuldeischers
gelijk te behandelen
als anderen.
B e r 1 fl n, 14 Juli.
Van bevoegde zijde heeft men den gezant
der Ver. Staten te Berlijn, in verband met de
nota der Amerikaansche regeering van 27 Juni
medegedeeld, dat de Duitsche regeering niet
van plan is de Ver. Staten bij de behandeling

LEENING DER GEMEENTE
UTRECHT.
vrije

DE DUITSCHE TRANSFER

van 27 Juni)

Avondbl.

—

,

13

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

De Reconstruction Fïnance Conp. heeft den
strijd gewonnen voor betere voorwaarden der
voorgestelde leening, die de Baltimore & Ohio
wenscht op te nemen.
De firma's Kuhn Loeb en Speyer hebben
er in toegestemd de $ 50 mill. 4 % vijfjarige
notes, die a pari worden uitgegeven, te plaatsen tegen een provisie van een procent, waarin ook de vergoeding voor onkosten is inbegrepen.
Hierdoor zal de werkelijke rente, die de
Mij. op de leening moet betalen, 4.70 % bedragen en niet 5.50 % volgen de oorspronkelijke voorwaarden. De Reconstruction Finance
Corp. heeft toegezegd alle notes, die bij inschrijving niet mochten worden geplaatst, te
nemen. De opbrengst der leening dient tot het
aflossen van schulden, waarvan die aan de
Refico alleen $ 25.5 mill. bedragen. Wallstrëet
meent, dat dit andere mijen zal aanmoedigen
uitvoering te geven aan plannen tot financiering in de naaste toekomst.
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BUITENLANDSCHE
BEURZEN

Volgens mededeeling van het bureau voor
de statistiek heeft in Juni, in duizenden balen,
het verbruik van katoen 363 (v.m. 520, v.j.
697) bedragen, voorraad in fabrieken op 30
Juni 1362 (v.m. 1421, v.j. 1398), idem in
WISSELKOERSEN
veemen en perserden 5986 (v.m. 6571, v.j.
(v.m.
615),
en
6309), uitvoer 459
285, v.j.
LONDEN, 14 Juli (R.8.D.) Wisselkoersen slot
aantal spoelen 24.690 (v.m. 25.891, v.j.
14 Juli 13 Juli
14 Juli 13 Juli
25.550).
N Vork 5 0981 5.0387 Boekar 503.- 503.—
25.25
Lagere omzetten.
Montr.
4.9882 4.985CBoedap. 25.25
76 40
Bueu.
26.43
26.37
Frankr. 76.40
België .21 58>i 21 59 Bomb.
Stock Exchange
Cuib Ksehange
l/65/ 64 1/6 „■
obl
aand.
aand
Italië.. 58.71
58.78 Galcutt. 1/61/»» ll&ln
(ln i)
(stuks)
(stuks)
Zwits. .15 45^ 15 46'-Ï Konst. 620.- 620.1934
36 86 Athene. 529.— 528.—
Spanje .36 82
21 Juni
530.000
19.300.000
154.000
18.—
Portug. 11») 06 UU. 12 Mexico. 18.—
22
183.000
930.000
12.100.000
Holland 7.4% 7.43% Montev 19.—
19.—
25
108000
490.000
7.500 000
üenem. 22.39
121.31 121.18
22.38% Praag
26
110000
620.000
10.300 000
3.27
Noorw.. 19.90 M l9.9oJi.Rio.Tan
3.01
9.100.000
174.000
630.000
19 39;* War sch 26.68
Zweden 19.40
26.68
28
176 000
640.000
10.800000
29
440 000
9.300 000
Hels.l 226.75 226.75 Ween.. 27.12
27.25
114.000
30
190 000
64.000
5.000 000
D.tschl. 13.11
13.13:I„ Goud.
138/- 138-Otf
2 JuU
410.000
12.100000
117 000
20-, V
Belgr. 205.- 205.- Zilver. WH
3
102.000
„
400.000
10100.000
5
440.000
9.700.000
136.000
„
LOJSDKN, 14 Juli (R.8.D.) Wisselkoersen slot
6
460.000
12.000.000
136.000
14 Juli 13 Juli
7
180.000
50.000
14 Juli 13 Juli
4.500.000
9
320.000
'1.350.000
80.000
1/10«
Bangk..
1/B_IIIOJ*
Hongk..
Urn 1/4-,%
10
650.000
12.400.000
■Shangh.
Alexan. &M
97>s
1/4&■
11
650.000
12.300.000
131.000
12
Kobe... WH l/2"/«4 &-Afrk. lOOlaten lOOlatea
470.000
14.500.000
151.000
Mejüco.
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--^___^tf*Br~_|^BI

14 Juli
opg. Ned- Ink _y erk
Ind. Handelshank

Indië cable
Voorn, pl. 100 100 K
De Federal Reserve Bank deelt mede, dat Kl. plaatsen
voor $ 1.522.000 aan goud werd ingevoerd uit Indië zicht
Engeland voor $ 1.379.000 uit Engelsch Indië Voorn. pl.
Kl. plaatsen
en uit Frankrijk voor $ 495.000. De hoeveelPriv. Diso.' „°.n _■"/»
met
goud
„earroarked"
heid
vermeerderde
$ 700.000.

.
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OCHTENDBLAD
UIT DUITSCHLAND

SCHEEPSTIJDINGEN

De verkoop van cement in het eerste
halfjaar sterk gestegen.

De afzet van de cementindustrie bedroeg in
Juni 568.000 ton tegen 535.000 ton in Mei.
afzet in het eerste halfjaar bedroeg
2.7 mill. ton. Hieraan moet men echter nog
8 % toevoegen voor den afzet der niet georganiseerde ondernemingen, zoodat de geheele
cementafzet op rond 2.9 mill. ton kan worden
geschat tegen slechts ruim 1.6 mill. ton in de

De

helft van 1933.

Staatscontrole op den cacaohandel.
Voor de toewijzing van cacao aan de dit
product verwerkende bedrijven zal thans een
Treuhander worden benoemd. Deze Treuhander, alsook zijn plaatsvervanger, zullen worden benoemd en indien noodig afgezet door
den rijksminister van economische zaken, die
hierin overleg pleegt met den rijksleider der
landbouwers. De Treuhander zal in zijn taak
worden bijgestaan door een raad van drie ver-

tegenwoordigers der bedrijven. Hun benoeming geschiedt in overleg met den rijksminister van landbouw en voedselvoorziening.
De taak van den Treuhander zal daarin bestaan de cacaovoorziening te regelen. Hij kan
na overleg te hebben gepleegd met den raad
van advies de bedrijven verplichten hun voor-

raden en hun verbruik aan ruwe cacao bekend
te maken en ook alle verdere inlichtingen van
hen verlangen. Hij zal voorts bepaalde con-

vaststellen en de bedrijven verplichten slechts met zijn toestemming ruwe
cacao te koopen. Hij kan de bezitters of de
leiders der bedrijven, die geen voldoende rekening houden met zijn instructies veroordeelen
tot een boete van ten hoogste 10.000 mark.
Hij kan de bedrijven, welke slechts voor geringen tijd van grondstoffen zijn voorzien, voorkeur geven. Klachten inzake den Treuhander
kunnen worden gericht tot de drie leden tellende commissie, welke benoemd wordt door
den rijksminister van landbouw. Deze bewindsman oefent toezicht uit op het gebied
yan den Treuhander zelf.
tingenten

De cacaoinvoer belangrijk
toegenomen.

De Duitsche cacao-invoer bedroeg in de vijf
maanden

van

het

loopende

jaar

400.458 centenaar tegen 332.821 centenaar in
den overeenkomstigen tijd van het vorig jaar.
De stijging van den invoer bedroeg dus rond
20 pet. Desondanks zijn wegens gebrek aan
deviezen, de deviezen ter betaling van den
invoer, gedaald met 9 pet. van 13.2 tot 12 mill.
mark. De invoer was voor het grootste gedeelte afkomstig uit Britsch-West Afrika (Goudkust). In de vijf eerste maanden van dit jaar
leverde deze streek 349.228 centenaar aan
Duitschland tegen 295.764 centenaar in den
overeenkomstigen tijd van het vorig jaar.
De Duitsche zinkproductie bedroeg in Juni
0450 ton tegen 5541 ton vorige maand.

Bangalore, Yokohama via Hamburg.
Vertr. 14 Juli: Min ja, Maimö; Meerkerk, Antwerpen; Mina, Tromsö; Stad Zaandam, Lissabon; Schokland, Kings Lynn; Cerons, Havre;
Good wood, Port Talbot; Nebraska, Vancouver
via Londen; Optima, Abo via Bremen; Alnwick,
Newcastle; Sound Fisher, Londen; Lanrick,
Leith; Alphacca, Hamburg; Goldfinch, Yarmouth; Ariel, Kotka; Erpel, id.; Gondul,
Malmö; Chorzow, Gdynia: Audacity, Londen;
Noordzee, mb., Londen; Tiberius, Vigo; Mavis,
Londen; Nedjan, Geffle; Hebe, Caen; Gudrun,
Stettin; Schurbek, Leningrad; Delos, Hamburg;
Lies, mb., Koldinn-- Clenogle, Hamburg; Bacchus, Koningsbergen; Eleth, Londen; Stella,
Bremen en Stettin; Bacchus, Sevilla; C. F.
L.iljavalch, Lulea.
DELFZIJL, aangek. 13 Juli: Talvaldis, Mesilis,
Goole; Rotus, Dost, Airiks, Faber.
Vertr. 13 Juli: Kama, Silman, Leningrad;
Cremer,
Pinquin.
Goole;
Rehder,
Anna
Schwebke, idem.

aangek. 14 Juli: Deni, mb.,
Londen n. Dordrecht.
Vertr. 14 Juli: Palma, mb., Zwijndrecht n. Parijs

HELLEVOETSLUIS,

MAASSLUIS, 14 Juli. Wind West. Aangek.: Mount
Pentelikon, Londen (bunk.); Erica, Ibrail; Bulysses, Rouaan; Luchana, Amsterdam; Sydland,
Narvik; Rostock, Wasa
Vertr.: Tynehome, Sunderland;
Hans Carl,
Danzig; Livandia, Hamburg; Ary Scheffer,
Havre: Batavier VII, Middlesbro: Zaan, Kalmar; Batavier I, Hamburg: Congonian, id.;
Batavier V, Londen: Zuiderkerk, Amsterdam;
Lynn: Porthmoor, Londen;
Poeldiep, Kings
Macclesfield, Grimsby; Henderika, mb., Londen;
Abbey,
lr?ne. id.: Oranjepolder, id.; Jervaulx
Huil; Skeljnger, Reykjavik; Felixtowe Harwich.
VLISSINGEN vertr. 14 Juli: Comitas, Genua.
Gepass. n. Antw. 14 Juli: Ariosto, Hamburg;
Alpheus. m.b., Londen: Lumen, Philadelohia;
Beaverford, Londen; Meanticut, Havre; Ruth,
Constanza: Anvers, Buenos Ayres; Atlas, m.b.,
Londen; N iassa, Port Natal.
Gepass. van Antw. 14 Juli: Kronos. Oporto;
Nansenville, Vancouver;
Weqa, m.s. Skiën:
Secunda, Marqina,
Brabant, Berent, Europa.
Zuidland en Noord Stad, alle m.k., Londen: Finlandia. A.ho Indiana, Corral; Laconikos, Braile ;
Yser. Hamburg.
Gepass. van Gent 14 Juli: Uribitarte, Leningrad.
Genass. naar Terneuzen 14 Juli: France, sleepb.,
met Tunisia, tanklichter, Duinkerken.

:

STOOMVAARTLIJNEN
STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.

BATOE 14/7

v. Amst. n. Hamburg.
POELAU BRAS 14/7 v. Eremen n. Londen.

NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.

KON.

BA.CCHUS 14/7 v. Rott. n. Sevilla.
RHEA 14/7 v. Amst. n. Kopenhagen.

STELLA 14/7 v. Amst. n. Hamburg.
TIBERIUS 14/7 v. Rott. n. Vigo.
HOLL. LLOYD.

Londen.

’
’

’’

-

-
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v. Hamb. te Rott
v. Rott. n. Hamburg.

VEREENIGDE NEDERL.

v. Genua.

SCHEEPVAART MIJ

(Holland- Afrika-Lijn.)

NIJKERK (thuisr.) 14/7 te

Dar-es-Salaam.

(Holland-Oost-Azië Lijn.)
GAASTERKERK (uitr.) pass. 14/7 Perim.
SEROOSKERK (thuisr.) pass. 13/7 Perim.
ZUIDERKERK 14/7 v. Rott. n. Amst.
(Holland—Br.-Indië

Slotkoersen:

'

YORK

..

14

13

Julj

Juli
121/2
4%

$ 3.700.000.

12

11

jnV
Juli
12% 128/4
5
4%
99 j 991/

Amer. Beetsugar
12%
41(8
Amer. Bemberg P...
101
American Can Co. 100
Am Car
Foundry 21 Vs
20% 20% 20
2%
Am. City P&L. B
23fe
21/2
21/2
6% ! 6%
Am Hlde& Leather
6%
6%
Idem pref
28% 28
29% 28
Am. Smeltfng Ret. 43 I 42%
42 I 42 %
114% 114% '114% 115%
Am. Tel. & Tel.
78% 78% j7B Va 78Vs
Am. Tobaeco B.
Ara Waterw g X.
19% 19% 19% 19%
14%
14% 141/ a 15
Anaconda Copper...
sk I %
%
%
Ass. Gas & El. Co.
63%
62
Atchlson Topeka... 62% |62
ld. 4 % Mortg bonds 105% !105% 105% 105%
2 2 8/4
22% 23 Vs 23
Baltimore & Ohio
32% 33 % l 33% 34
Bethl Steel Co.
Canadian Pacific...! 14%
14
14% 14%
C. Pac. 4% b. Ref.'99
96% 96% I 95% 95
1
1
1%
Centr States Elect.
1
28% 28%
28% 29
Chase National B
46% 46 3/4 47 3(8
Chesapeake & Ohio 46%
2%
23/4
2%
Chic. Gr. Western...'
2sk
4%
4
4%
4
Chicago Milwaukee
7%
7%
7%
7%
Idem pret
12% 12%
12% 12%
Idem 5% adj honds
2%
2%
2%
2%
Chicago Rock Isl.
41% 41% 403/ j 41%
Chrysler Motor
2
2
2
Cities Service
2
47 %b' 48 3(8
47%
ld. 8 % bonds 1966 48
15%
15% 16%
Colg Palm PewtCy. 15%
2
2
2
C. Wealth & South. | 2
80 %
80% 80%
Contlnental Can Cy. 80
20%
Contlnental OD
20
20% 20
2.34 2.33 2.35
Corp Trust Sh Mod 2.34
3.30
3.30
3.30
Div Trust SharnsC. 3.30
49% 50
50
7% Duitsche herst»
38% 37
37% 37%
51 % ld. ld
18% 18% 18% 18%
Erie Railroad
Idem le pref
23 Vt
22% 22% 23
9
9 3/4
9%
9%
Fisk Rubb. gew. 11

_
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,

a

'

I
I

I

...

;

r

I

■

... |204%
Gen. Aviation Co.
413,8
General Cigar
20 Vs
General Electric ...
Gen. Gas & El Cl. A.
%
General Motors ... 32
11%
Gillette
27
Good Year Tiro ...
Gulf S Steel
20
9%
Hudson Motor Cy....
Illinois Central ... 23%
Interc. Rubber
3%
Ford

(Canadian)

'

5%

Intern. Hydro E 1....
Intern. Marine
Intern. Marine 6 %
Intern. Nickel
Intern. Tel. & Tel
Kansas City South.
Idem pref
Copper
Kennecott
Lorillgew A.. Zn w.
Louisv &Nashv gA.
Marshall Field & Co.
Mc Keesport Tlnpl.
Mid. Contin. Petr.
Middle West UtlL
Miss. Kans. & Tex.
ld. 41 h. 100Jg.0.'00
Missouri Pacifio
idem pref
ld. 4 % bonds
Montgomery Ward
Nat. Cash Reg. Co.
National City Bank
Nat. Dalry Pr.Corp.
Nat. Steel Corp.
New Vork Central
New Vork Ontarto'

3%

,

%

32 Vs

11%

27
20

91/2

23%
3%
5%

27

20
9%
23%

20

52

12Va

12Va

26%
12Va

50

51

14%
843<'4

14%
86

12
16
22
18
51 Va
15
86

12%

12%

12%

%

9

92%

3%
5%
11%
29 Vs

17
27Va
18%

42

3%

6
3%
52

3%

26%
12

16%

22

18%

%

26%
12%

12%
16

22 3(8

IBV4

51%

15%

87

12%

**

*<8

9

8%

9%

93%

92%
5

12%
2a %
17
27 3/4

18%
41 Va
27 3/4

North. Am. Tr
Northern Pacifio
Novadel Agene
Param. Publ
Pennsylvania Rlrd.
Phillips Petroleum
Pitttsburg Coa.
Procter & Gamble
Radio Corp of Am
Republic Steel gew.
Idem pret
Royal Dutch
Sears Roebuck
Shell Union
ld. ld. pref
St. Louis
San Fr.
Southern Pacific...
ld. 4 % Ret 05/55...
Soutbern
Rail way
ld-4% dcv en Mortg.
Standard Brands...
Stand. Oil ot N -Jera.
Studebaker Corp....
Tennessee Corp.
Tidewater ass. Oil
Union Pacific
ld 4 % bonds
United Aireraft
United Corp
Unit. StaL Leather
Unit. Stat. Rubber
United States Steel
Idem pret
Wabash
Idem pret
W ooi worth & C 0....
Zilver
Callgeld
Prima Handelswlss

23
223/4
20 % 20
33/ g 3%
29% 30
17% 17%
11
11
36 %
36 %
6Va
6%
16% 16%
46 %
47
355/8 35Va
44 %
44%

16%
27-%
18%
41 %

FARMSUM 13/7 v. Rott. te Buenos Aires.
STAD AMSTERDAM, 13/4 Elseneur gep.
STAD ZALTBOMMEL 137 v. Schiedam te Lambton Drops.

Van en naar Nederlandsche havens.
ADEN V. 13/7 Durham Castle, Beira n. Rott
ARCHANGEL V 12/7 Fjordheim, Rott.
CALABAR V. 12/7 Lagosian, Rott.
CARONTE V. 13/7 P. L. M. 23, Rott.
CHRISTIANSSAND V. 14/7 Batavia, Rott.
COLOMBO V. 12/7 Clan Skene, Chittagong n,
Rott.
GENUA A. 12/7 Kulmerland, Dairen n. Rott.
GIBRALTAR gep. 13/7 Ruhr, Japan n. Rott.
LENINGRAD V 13/7 Meidenfels, Rott.
LISSABON V. 10/7 Beiriz, Rott.
MARCELONA A. 12/7 Bertram Rickmers, Japan
n. Rott.
OUESSANT gep. 13/7 Alsia, Bangkok n. Rott;
Unbe Mendi, Savona n .id.
14/7 Gorbea Mendi,
Bilbao n. id.
PERIM gep. 13/7 City of Rangoon, Bassein n.
Rott.
14/7 Rheintels, Momugao n. id.; Tanganjika, Rott. n. Beira.
PORT SAID A. 14/7 Tijuca, Rott. n. Rangoon.

—

.

8
73

2%
23%
90Vs
19 3/4
613/4

2%
23%

21
45 Vs
4%

...

BUITENLANDSCHE HAVENS

8
73

4%

11 %

119%
107 Va
18%
5

7Va
17 7/8
39%

84Va
3%

5%
51%

90 3(8
20 %
62

20%

45
4

4%

11 Va
119

10 ( %

18%
5

7%

17%
39%
84%
3

5%
503(8

463(8

46%

nom.
nom.

1

%/1

b 2.31b
24
20

23%
193,4

3%
30 %
17 Va

33/4
30%
173/4
11
36 %

11

361/2
68/4

6%

17
48

16%

35%

WISSELKOERSEN

I
Amsterdam
bonden
Parijs
Berlijn
.._
Brussel
Rome
Madrid
Zwitserland
WeeneD
Stockholm

| 353/4

433/4 j 441,2
8

8
73

73

2%

2Va

23%
90%

24%

89%

21%

228/4
631/2
21
44 Va

63 %

20%
44%
4%
4%
11 %

119%
107

18%

4%
43/4

12

1203)8

107%

18%
5%

5%

8%

8%
17%

1?%
40%

39 %

84%
3%

85 Va

3%

5

5%
50

50%
46%

46%

%/1

%/1.

1

1

Basis 50. f drie eert. = 10U nom. (ond. aand.
§ L Laten. B Bieden, i Ex. div. I Ex. right.
Tt Noteeringen op de Curbbeurs.
ex. rights = n nominaal. : Verb.
* Ex. div. enaandeelén.
Nieuwe

**

_. . .

14 Juli
67.78
6-60
38.37
23.35

8.58%
13.68
32.61

'

NEW VORK. 14 Juli.
-1933

1932

—

Dividend
Hoogste Laagste Hoogste Laagste
$
13}
10
4
945
223

33

111
1

16Ï

73
1

42}

101

41
27J

281
74

8|
21}

391

281
421

9

21

5|

5Ï

16}

141
481

8

15J
781
213
11
41
13

151

18|

67}

23Ï

37J

18

521
431
261

83}

5'S
36|

5*

361
471
253
331
162
153
333

64
73

—

381

10}

61
10}

233
1
5

41

12

183

—

21

9
25
20

37}

7

61
43
511
161
83

IS
3

51

193

361

5}

8}

1

81

4

51
3}

13

———

—
—
8

Omzet

U. S. Smelting
Alaska Juneau
Graham Paige
American Smelting

6.200
5.300
4.200
3.300
3.000

Montgomery Ward

6

Amer. Sugar Ref
Columbia Gas
Cerro de Pasco
Brookl. Manh. Trans. pr.

5

2

Chrysler Corp

521
161

21

4i

3}
31}

0.80

—
—

7
41
221

1
9.60

20

3.40
0.40

8}

34
61

960
1.20

4

5}
8}

2.800
2.700
2.400
2.400

General Motors

Howe Sound
Philip Morris Ltd
South Portorico Sugar
U. S. Steel
Borden Co
General Electric
Great Western Sugar
National Uairy Products
National Dist. mwei
American Beet Sugar
Consolidated Oil Co.

...

— ——
——
'
——
——
1

2.900

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

1}

Great Northem pref.
Wesson Oil & Snowdr.
Oomminwealt * south
Twin City Rapid Transp.
Union Carbon
Avlation Corp

11

Warner Bros

0.50

18

1}

15}

b. Inol extra div.; g. plus 6 %

25c

ln aand.;

j.

betaalb

m

aand.;

2.400
2.200
2.200
2.200
2.200
2.100
2.000

1.890
1.800
1700
1.600
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400

1.300

Vorig
slot

Opening

136
221

1351
221

—

42|

294

—

11

42

411

41}

321
551

——

391
28
20

Hoogste

2

421
291
691
11
42
42

411
321
551
30
37

1391
22|
2}

Laagste

Tarwe.
Aanv. Atl. havens

1351
221
2

43

29}

691

291

72
11

421

42

42

411
411

42

32

32

54}

561
301
371
391
281
201
351
181
213

411
321
561
301
371

10Ï

30
37

391

281
201
351

28

18}

18}

18}

211

213

183

12}

12}

——
——
—
—
2

1.300
v. plus s % betaalb elk

2

423

40

10

221

431
29!

393
231
201
35

—

139

201
35

72

101
421

411

Verandering

+3

.

Loco no. 2 Am.dur.
2 Mix.
Loco
Loco „IN Manit.l
Hard Winter No. 2|
f.o.b. Gulfi
Red. Wint. No. 2
nieuwen aa*\kJ

~

+
+

1
1

211
13

213

10
21}
26

21

2

2}

2

21+1

6}

61

6

6

45

45
51
43

10
21}
25}

45

45

12}

91
25!

5}

5|

5}

43

41

43

kwartaal;

13
10
21
26

—
—
—

z. ook extra div. in contanten.

}

32.60

101Va»

101V32

18.95

26.—

33.59

33.59

29.91

29.91

zelfde dag
365.000 bs.

91%

103%

...

_

Aluminium.
98-99% loco N.-V.
Nikkel electro cathodes 99.9 %
loco New Vork
Blik box t o. b.
Pittsb. basis
Schellak IN. loco
Groflinnen: Hess
cloth licht gew.
laten,

3.75

3.60
4.30

3.60
4.30

9-~ I

9-~'

9-~'

9-—'

9-

9.

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

8.12% I

8.12% I

7.48

7.50

I

—'

19-— o.

19.— o.

zwaar ..'.

=

3.75

7.48

ducenten)

I

3.75
3.60
4.30

8.12%

—

POSTERIJEN.
MAILVERZENDINGEN 16—22 JULI.
De tijden voor lichting en aanteekenen zijn op »*
Expeditiebureei Centraal-Station te Amsterda»"'

I

19

35 o.

35 o.

5.25

5.25

5.25

26%

26%

26Vs

4.55

4.55

4.55

= nominaal.

n

reuzel,
Petroleum.
Locostemmingen.
meel, mais, tin, ijzer, koper en talk prijshoudend.
Tarwe vast.

N.B. De Suiker-, Cacao-, Rubber- en Koffiemarkten te New Vork bleven Zaterdag gesloten,

CHICAGO, 14 Juli (R.O.)
Granen. De markt was uiterst nerveus en
weifelend. De ruime hedge-verkoopen en winstnemingen werden opgenomen door nieuwe aan-

3.1J
19 Juli 13.30
NED. OOST-INDIE
SINGAPORE
SIAM
ENGELSCH-INDIË
EGYPTE
PERZIË
SYKIE.

i 97 3/4/8II

I

99%/l /s

100%/Sjg

94%/%
961/4/%

Mais. De termijnmarkt opende pryshoudend,
i c. hooger. Hoewel de weersomstandigheden in
sommige streken gunstig waren, kwamen uit
andere gebieden ernstige klachten over droogte.
Commissiehuizen waren goede koopers als gevolg
van berichten uit het Zuidwesten over hoogere
temperaturen. De markt sloot prijshoudend.

Aanv. West plaats 576.000 bs
denz. d. v. j. 2.140.000 bs
Loco No. 1 Mix. W. nieuw 62%
„
Juli
I 593/4 I 59% I 57%
Mals.

-

Sept

Dea

I
I

61%
623fe

605/ b 59%

61%

60V4

Haver. De termijnmarkt was in overeenstemming met de maismarkt en sloot pryshoudend.

44%

Haver Juli
Sept

44%

45

44

45%

46%

44%

90%

89%

102%

99%

......... 1

Dea
l

=

laten, b

=

I

71%*
70%
| 72%

70%

72%

bieden.

678/4

69

70%

—

20'3"

19 Juli 19.—

&%

„J

„*

Engeland .Berengaria" 19 Juli 24.—

2Ü-2J
18,

via Frankrijk .Berengaria" 20 Juli 19.—
CUBA
COLOMBIA
CHILI
via Engeland
16, 17 en 19 Juli 21.45
via Frankrijk
17 en 20 Juli 14.30
PERNAMBUCO
BAHIA
via Portugal .Gen. Artigas" 16 Juli 14.30

—

-

.

20-5
i

4

-

I**

per Flandria"
18 Juli 13.—
via Portugal .Flandria" 19en20 Juli 14.30
via Portugal „Highland

I'fqj

&

«j

I**

Patriot" 21 Juli 14.30
via Portugal „Highland
Patriot" 21 Jali 24.—
SANTOS
via Portugal „Gen. Artigas" 16 Juli 14.30
via Frankrijk .FJorida"
17 Juli 24.—
via Portugal .Flandria" 19en20 Juli 14.30
via Portugal „Highland
Patriot" 21 Juli 14.30
via Portugal „Highland

~

V>'

l^S

v\%
1*
.4

>

Patriot" 21 Juli 24.—

—

.

EIO DE JANEIEO MONTEVIDEO
BUENOS AIRES
via Portugal „Gen. Artigas" 16 Juli 19.—
18;
via Frankrijk .Flonda"
17 Juli 24—
'^%
Portugal „Flandria" 19en20 Juli 19.—
IB'
via
via Portugal „Highland
1*
Patriot" 21 Juli 19.—
via Portugal „Highland
,«
V>
Patriot" 21 Juli 24.MONTEVIDEO
per „Flandria" alleen op verzoek.
ZUID-A.UERIKA per luchtpost
„<ft

S

.

'

via Frankrijk
via Duitschland

VENEZUELA

20 Juli
20 Juli
16 en 17 Juli
17 Juli

IJS
lb'

18.—
19.—

$%
&*

24.—

PHILIPPIJNE^ .
- HONGKONG —19 Juli
13.—
&%
19.-

IH'?3^
IH'^
&1

20 Juli 18.30

NOOED-CHINA bovendien 16 Juli 24.—
17 Juli 19.—
JAPAN
16 en 19 Juli 19.—
PALESTINA
15 Juli 14.30

"£$

17 Juli 9.-16/7 20»
19 Juli 13.30
l*a
20 Juli 18.30
}f
!*"
21 Juli 14.30

2

7

7.02% k 6.97%

7.27% k 7.20
7.40
7.32%k

7.45

I°%\

Juli 24.-

PENANG

Oct

20-ï

%°- \

Reuzel Prima West Steam.
„
Loco
7.10

7.07%
7.32%

20.5

IB'

Juli 24.—

ENGELSCH-INDIË

September

l&S

'"
MART 1*

Juli 19.—
Juli 24.—

Provisions. (Reuzel.) De markt opende
pryshoudend, steeg op aankoopen door Oostelijke
belanghebbenden, overigens met geringen handel
en sloot pryshoudend.

Juli

20&1

CURACAO
20-S

ST.
16 Juli 24.—
17 Juk 19.—
NOORD-AMERIKA,

* Verh.

7.05

18/7

16 Juli 24.—
17 Juli 19.—
17 Juli 24.—

Frankrijk „Albert Ballin"

CHINA

.

72%
71%

—

BONAIRE

via Engeland „Europa"
16
via Frankrijk .Europa"
17
via Engeland .Washington" 17
via Engeland „Albert Ballin"
18

Rogge. De termynmarkt was in overeenstemming met de tarwemarkt en sloot pryshoudend.
Rogge loco Na 2
_..i
Juli
Sept

—

via Engeland
via Frankrijk

45%

46

19 Juli I.—

Engeland
SABA
ST. EUSTATIUS
via

via

983/4/%

—

ABUBA

Tarwe. De termijnmarkt opende prijshoudend.
| c. lager tot J c. hooger; daalde op verkoopen

Tarwe. No. 2 Hard Winter 1003/4 ( T.n. 973/4!
96%)
(v.n.
No. 3 Hard Winter
Aanv. West plaats 2.495.000 bs
1.807.000 bs
denz. d. v. j.
13
114 Juli
Juli ,12 Juli '
JuU ..-._
97%/ l/a 963|8
93%

-

—

Luchtpost Amsterdam—Bandoeng.

via

Sept
Dcc

-

—

koopen.

door de Farmers National, herstelde daarna op
aankoopen door Westelijke beroepshandelaren, en
klachten dat de neerslag in het voorjaarstarwegebied klein en onvoldoende is geweest, alsmede
op ruime aankoopen door de Zuidwestelijke
maalderijen gericht tegen meelverkoopen en sloot
prijshoudend.

utf,

NED. OOST-INDIE Nederl. mail via Alarseil
I*s
„Sibajak"'
19 Juli _«■_-'
20 Juli 18.80
Engelsche mail
18S
20 Juli 7,80 19/7 20#
Zeepost via Amsterdam
Java en Zuid-Sumatra van Medan af luchtpost

via Engeland
via Frankrijk

verkocht 2.000 barrels.

* Voor export

'

uur

6.90

6.90

aa»*"

lichting

o.

35 c.

b.90

Dea

vorig jaar

|

_

Lood. Loco N. _.
v/o. St Louis
Zink
Koper lake loco
Mid. West
id. Eleotreoclo
Connect-vallel ld
f.
a. New Vork
directe lev
ld. ld. ld. 80-90
dagen lev
G-iet-koper tab.
N. Vork refinery
Koper clt Hamburg prompt (exportprijs v. pro-

BtAD

COLOMBO

—

—

fA

19 Juli 12.—
20 Juli 18.30

SIAM
19 Juli 9.20 Juli 18.30

V*

18/7

101%

102%

7.67% v 7.60 k

Dea

98%

7.55

—

-

f-%
lö'

**

-

fS

.

—

grammen uit Liverpool, in verband met het aanhoudend heete en droge weder in het westelijke
district, gepaard met aankoopen door Wallstrëet,
het Westen en Commissie-huizen. De levendige
realisatiën en matige Zuidelijke verkoopen werden goed opgenomen. De handel was een vrij
goede kooper. Ten slotte daalde de markt op
realisatiën, reactie-verkoopen, de voorspelling
van regenbuien in Arkansas en Oklahoma, en
wegens de trage loco-vraag. De geraamde verkoopen op de textiel- en goederenmarkt van deze
week waren grooter dan de productie. De markt
sloot nauwelijks prh'shoudend.
De aanvoeren van katoen in de havens der
Ver. Staten worden voor de a.s. week geschat
op 50.000 balen.

Katoen Midd. Upl.
Dagel aanv ln de
havens der V S-

Nov
December
Januari
Maart
Mei

_
....

.....

Juü
Augustus

_W.

6.000

1,000
1.000

9.000
11.000

13.07

12.64

13.14

13.14
13.20

'

14 Juli

12.86

12.94/95

13.39/40

13.11

13 Juli

12.97

13.04/06
12 Juli

6.15
6.17

6.04
6.05
6.10

6.21
6.24
6.29

6.22
6.28

14 Juli
1.05
16.25

13 Juli
1.05
16.25

.....

-._.-..

Tarwe No. 1

JuU

193
193

190%

1.05
16.25

a

!

109%

106
105%

69

■
51.87% 51.85

51.90

51.90

51.92%

I

51.87%

i

20.—
21.77

20.
21.77
45
60

o.
o.

20.

_

953|g

94%

I

bs,1 6_Bo. 6

I

a 80.

6_B o.

101

1008/4

90

833J8

14

Juli (R.0.)

93%
96

933fs
92%
933/4

97

97%

Sept

104%

101%

101%
100%

101 S/g
97%
97

52 3/8

51%

51%

50%
50%

14

Juli (R.0.)

103%

52%

Tarwe. De termynmarkt steeg op locale aankoopen en aankoopen door commissie-huizen, in
verband met de voor haussiers gunstige Europeesche oogstvooruitzichten, en op eenige voor
haussiers gunstige particuliere berichten over
een achteruitgang in de qualiteit van den oogst
als gevolg van vorst en sprinkhanen, alsmede
in sympathie met Chicago en sloot pryshoudend.

Rogge

JuU

Oot

Oot
Deo.
Haver

..

Di»
JuU .._..
JuU
Oot
Dcc
JuU

45 o.
2j-

192%
69%

933fe

96

106%

Dcc
Lijnzaad JuU

1/6 a 2/- 1/6 a

193%

94

95%

Tarwe N. 1 North
Spring loco

Gerst

o.

4.55

MINNEAPOLIS, 14 Juli (R.0.)

21.77

60

4.65

69

ST. LOUIS,

Tarwe N. 2 Rd. Wl
Loco nwe. oogst
JuU
Sept
.1

Tarwe

NIEUW ZEELAND

4.10

190%

WINNIPEG,
12 Juli

AUSTEALIË

43%

KANSAS CITY, 14 Juli (R.0.)
99 i 953/4
93%
R.W.,

JuU
Sept

6.15

4«%
4.35
4.65
I 4.55

107%

Gerst

2.07/2.22 2.07/2.22

Liverpool
45 o
high denelty
60 o.
ld. Standard
Vracht voor zwaar
s'iaan Uverp p qr|l/6 é, 21id. N/h Cont.

per 100

JuU

JuU

I

'

4.65
4.55

:ept

13.22
13.25
13.31(32

»t.|

IJzer „Plg" 2 Buff.
lev. Boston
O Peuus
V raohtkatoen.

4.42%

13.00/04 13.06/08 12.78/80

I

Aug

45%

4.000

12.67
12.71

12.96
13.04
13.11

SAVANNAH, 14 Juli (R.0.)
14 Juli I 13 Juli
12 Juli

„.„

Tarwe.

vla de pijpleiding.
2.20
2.20
2.20
Stand WH ta
12.25
12.25
12.25
Terpentijn
50i,2
491/
483/4
Reuzel W St loco
7.85
7.75
7.80
'7.70,7 80 7.65/7. 75 7.60/7 .70
Mid. West
Meel Spring clears6.7o( 7. —* b. 70/7.— 6.70/7.—
Talk extra loose,
33/4 I 33/4 I 3.%
Suiker
Portorlcol
3.15
3.15

|

Lijnzaad.

JuU
Sept

13.22
13.28
13.36

DULUTH, 14 Juli (R.0.)
13 Juli
14 Juli
12 Juli

2.000

Pennsyivanië!

Tln loco

«

9.000

12.97
13.01

13.19
13.25
13 33

W. W
W. G.

6.000

üctober
Stemming pryshoudend.

Petroleum 33-33
Baume Mid Cont.
Stand. Wh. In nn.
OU City t-uwel/v

.

Sept
Rogge JuU

12.93

12.99/13 13.02/04 12.77/78
13.15
13.18
12.92

Terpentijn.
Hars F

12.85

6.20

Sept

Maart
Mol

12 Juli

13.28
13.36

„

'

December
Januari

13 Juli
13.15

12.94

„

\w
1%

14 Juli
13.05

12.83
12.88

Nw. contracten

1

13 68
32.60
18.95
26.—

...

1
1

4
1
1
1
+11

23.37
8.59
13.68

VIERDE

SINGAPOEE
.j
19 Juli 13.30
l_oö
18,
k = kooper. v ss verkooper. n = nominaal.
20 Juli 18.30
zelfde
dag.
jaar.
Mals.
vorig
EGYPTE
21.000 bs.
29.000 bs. Spek. Drysalted bellies. Juli 10.07% (v. si. 10.— per „Turksch schip"
Aanv. Atl. havens
T?|J
15 Juli 14.30
Sept 10.30 (v.sl. 10.15
per „Sibajak"
Uitv. Atl. havens
bs. »
bs. Stemming
19 Ju li 13.30
]S
per 60 lb. average per .Auson.a"
prijsh.
20 Juli 18.30
%$
Voor export verkocht bootladingen
Varkens. Lichte 4.10 a 4.65 (v.sl. 4.10 a 4.65)
per „Excambion"
21 Juli 14.30
Zware 4.85 a 5.05(v.51. 4.85 a 5.05)
14 Juli 13 Juli
12 Juli
KENYA
UGANDA
ZANZIBAB
66 Vi
66
Aanv. West Sted.
22.000 denz. d. v. i. 31.000
66%
No. 2 Mixed
TANGANJIKA GEBIED
*
Chicago
).
Aanv. te
7.000 denz. d. v.
11.000
Rogge.
17 en 18 Juli 24.—
67%
108.000
67%
65%
Loco No. 2
Gesl. varkens deze week 116.000 v. w.
20 Juli 18.30
ID'
Gerst.
_oco No. 2
71%
70%
69%
CANARISCHE
EILANDEN
NEW ORLEANS, 14 Juli (R.0.)
18 Juli 13.—
Voor export verkochte bootladingen rogge
14 Juli
13 Juli
12 Juli
}f>
19 en 20 Juli 14.30
|
Katoen Slot (loco)| 13.—
13.02
21 Juli 24.12.77
Katoen. De termijnmarkt opende pryshouJuli
12.85
12.84
12.58
ZUID-AFRIKA
F/s,
18 Juli 24.dend, 5 p. hooger en vrh levendig, steeg op teleOctober
1

Katoenolle prima.
Summer
ïellow

}

38.40

23.37

340.000 bs.
3.000 bs.
bs.
25
bootladingen
verkochte
export
Voor
,14 Juli 13 Juli
12 Juli

1

—++
——+
+
—+
—
—
—+ 1
—++

38.36

Uitv. Atl. havens

September
October

Slot

5.03%
6.59%

NEW YORK, 14 Juli (R.O.)

JuU
Augustus

Aandeel

5.03%
6.59%

Goederenmarkt

Groot-Brittannië
td. at Vasteland
o. Japan & China

Overzicht van de meest verhandelde aandeelén.
Tn onderstaande waarden was de handel heden op de New Yorksche beurs het levendigst-

12 Juli
67.79

8.571/2

18 95
25.99
101 %6
N.YorkC.opMontr.
B. Aires 100 peso 33.61
Yokohama
29.93

Tot. uitvoer naar

INW
KOERSVERLO P
ALLSTREET

13 Juli
67.76

5.04%

..„._...

5%

2.30

47

houdender.
Op de obligatiemarkt was de koersbeweging
onregelmatig en hooger. Staatsfondsen waren
vast en Duitsche- gesteund.

12%
28%

42

2.31 b 2.31b|

eenloopende zienswijzen weerspiegelt omtrent
de koersbeweging in de naaste toekomst en
over de vooruitzichten betreffende de opleving
van handel en nijverheid in den herfst.
Zij achten het evenwel bijzonder bemoedigend, dat de stakingen tot dusver de stemming op de beurs nog niet hebben verstoord.
Mocht echter de onrust onder de arbeiders
aanhouden dan zou die, zooals men vreest,
toch een ongunstige uitwerking hebben.
De slotkoersen waren meerendeels slechts
fractioneel veranderd. Een uitzondering vormden: National Lead, TJ. S. Smelting & Refining
en de American Sugar Refining Co., die een
koerswinst boekten van drie punten, de Norfolk & Western Rly. Co. en de International
Business Machine elk twee punten. De Western
Union Tel. Co. verloor evenwel een punt.
Spoorwegfondsen waren
prijs-

3%

3%
5%
12Va
28 Va
16Va
27%
18%

3%

van handelaren en beleggers duidelijk de uit-

9Va
24Va

33/4
5%

3Va

Nader wordt geseind: Men meent, dat de
toenemende handel gisteren op de hoogere
koersen een aanwijzing vormt van een verbetering der technische positie van de beurs en
van het voortduren van een langzame stijging.
Heden verwachtte men echter een kalmen
handel en geringe koersverschillen, daar als
steeds op een Zaterdag de belangstelling ontbreekt. Doch niet alleen daaraan moest het
gebrek aan kooplust worden toegeschreven,
maar ook aan verplaatsing der speculatie naar
de goederenmarkten. De stemming was dan
ook heden zeer lusteloos en het meerendeel der
leidende fondsen was veronachtzaamd. Zij, die
een studie van den beurshandel maken, koesteren de opvatting, dat de aarzelende houding

11%

26%

53

18%

4%
41%
20%
%
32 %

20%
%
31 %
11%

20

26%

21%

20

20% 19%
4% |4%
41%: 42

53

12%
16%

_

Lijn.)

MEERKERK 14/7 v. Rott. n. Antw.

—

NEW

De geldmarkt was heden nominaal. De
fondsenmarkt opende prijshoudend. De handel
was gedurende den geheelen dag lusteloos en
de fluctuatiën waren over de geheele lijst zeer
gering. De markt sloot prijshoudend. De omzet bedroeg 190.000 shares en in obligatiën

Juli 1934 (Reuier).

...

STOOMVAART MIJ. OCEAAN.

RHESUS, Japan/Rott., 14/7

%

99

1107%

ROTTERDAM-ZUID-AMERIKA-LIJN.
ALPHACCA 14/7

JOO_ %

27%
28Vs 29%
6%
63/4
6 3/4
6%
Norfolk & Western 184
|183%
1833/4 183
ld. 4% gecons. 1996
107 Va
|107%
North American Co
17%
163/4 16% j 163/4
|13
N. A.m. Rayon Corp.
i ya
131/2
131/4 131/4

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
TAPANOELI 14/7

TE

...

BENGALEN 14/7 v. Calcutta te Vancouver.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN

(v. j. 24.500).
N. V. Cult. Mij. „Gogo-Niti". Juni 31.524
K. kg thee (v. j. 30.767) en 26.646 h. kg rubber
(v. j. 39.838).
Probolingo Stoomtram Mij. Trambe31.210
8016 (f 24.145). Sedert Jan.
drijf: Juni
(’ 80.023). Autobusbedrijf: Juni
5500 (’ 7708).
Sedert Jan. 33.263 (’ 46.612).
Passoeroean Stoomtram My. Trambe5465 (’ 7861). Sedert Jan.
19.757
drijf: Juni
(’ 25.604). Autobusbedrüf nihil (’ 7900). Sedert
Jan. 6342 (’ 45.852).
American Rembang Petroleum. Juni
270 literton (voorl. opg.), (v. j. 375).
Modjokerto Stoomtram M ij. Juni 4322
(v. j. 12.827). Sedert Jan. 30.135 (v. j. 63.180).
N. V. Cult. M y'. Soem b e r Agoe n g. Geoogst t/m Juni: robusta 1127 Qt.
1825 pic. (v. j.
335 Qt. - 542 pic), rubber 67.000 kg (v. j. 76.662 kg),
thee 43.600 kg (v. j. 61.307 kg).
N. V. Cult. M y. Kali B e n d o. Geoogst t/m
Juni: robusta 611 Qt.
990 pic. (v. j. 146 Qt.
236 pic), rubber 115.102 kg (v. j. 105.467 kg).
Oost Java Rubber My. Juni rubber
pond (v.m. 110.000, v.j. 87.000); koffie Ï000 g. 68.000
(v.m.
248, v.j. 926.4).

-

via

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN.

SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN
Cult. Mij. „Wills". Juni 23.000 h. kg thee

BEURS

...

NEBRASKA 14/7 v. Rott. n. Vancouver

ïl u. N.V. Rubber Cult. Mij. Kendeng Lemboe,
Ver. v. d. Effectenhandel (jaarv.)
11 u. N.V. Batavia Electrische Tram Mrj.,' Keizersgr 279-283 (verg. 0b1.h.)
77 u. Cult. Mij. Moedja Moedjoe N.V., Heerengr.
392 (jaarv.)
lij u. N.V. Wai Sumatra Rubber Mij., Keizersgracht 573-575 (jaarv.)
12 u. N.V. Lampong Sumatra Rubber Mij., Keizersgracht 573-575 (jaarv.)
12 u. N.V. Cult. Mij. Gogo Niti, Weesperzh'de 100
(jaarv.)
12 u. N.V. Cult. Mij. Anim Sand, Effectenbeurs
(algem.)
12 u. N.V. De Plaatwellerij, Heerengr. 464 (alg.)
2 u. Java China Japan Lijn N.V., Scheepvaarthuis (jaarv.)
3 u. en 31 u N.V. Handelsvennootschap v/h
Maintz & Co., Nieuwe Spiegelstr. 17 (buiteng. h.
winstbew. en buiteng. aandeelh.)
Rotterdam. 11 u. N.V. Rotterdamsche Machinefabriek Braat, kant. der venn. (buiteng.)
Utrecht. 2 u. NV. Krol & Co.'s Kunstmesthandel, Maliebaan 81 (alg.)
B-a ta via. N.V. Romanietfabriek (buiteng.)
Padang. N.V. Winkelman & Co.'s Handel Mij
(jaarv.)

4

MAASSLUIS, 14 Juli. Aangek.: Brompton Manor,
Leningrad; Katie, Calais; Tapanoeli, Hamburg;

HOLLAND-AMERIKA-LIJN.

Maandag 16 Juli.

’

_

a

PANDBRIEVEN
PANDBRIEVEN

°/

Kopenhagen; Stella, Hamburg; Cyril, Danzig;
>Dougias, Goole;
Lough Fisher, Antwerpen;
Batoe,
Londen;
Hontestroom,
Hamburg;
Vechtstroom, Huil.

AMSTELLAND 14/7 v. Hamb. te Amst.

VERGADERINGEN

’

4_ %

UMUIDEN, aangek. 14 Juli: Avance, Leningrad;
Amstelland, Hamburg; Fiat, ms., Londen; Spes
Salutis, ms., id.
Vertr. 14 Juli: Luchana, Rott.; Gateshead, Newcastle; Bowling, Leith; Flandria, Gothenburg;
Curibia, Hamburg; Astarte, Bremen; Rhea,

KON.

’’
’
’
’

Zeer lusteloos en weinig
Sporen prijsveranderd.
houdender.

N.V. De Stedelijke Hypotheekbank

BINNENLANDSCHE HAVENS

Berlijn, 14 Juli. (Per tel.)

eerste

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 15 JULI 1934.

's-GRAVENHAGE.

{Van onzen financieelen correspondent.)

perste

—

Oot

._... .
. ..... .
......

14 Juli
13 Juli
821*
81 i/a
835/ s 838)8

84/8

?

596»
61

393|s

38»/4

385/8
451-s

466/8
47 l/s

12 Juli
80 3|g
82

845/8
831/8
56
58%
58
596/ s
603/4
391/4

59 „
39

383/4
385*
385/ s 38 Vi
453(8
45 Vi

465/8

47 3|g

1611/j

46 Vi

47

Oot
1651/ s 165
1633/4
Deo.
1641/4
1641/4
Aanvoer wagonladingen tarwe No. I 273 id.
No. Il 116. id. No. IU 15, i_ No. IV 9; andere
soorten 101.

....

19 Juli
18 Juli
20-Juli
19 Juli
20 Juli

POSTPAKKETTEN VOOR

%

16.—
24.18.30
24.—
19.—

&
1

g,,

Êtf

IS'

OVERZEE.

De wnd. directeur van het Postkantoor te ■* $
sterdam maakt bekend, dat van 16 tot erl P
21 Juli de volgende overzeesche gelegenntte>il
bestaan voor de verzending van postpakket ,„<
naar Ned. 0.-Indië, Italië, Italiaansche *,jj«
men, Egypte, Palestina, Syrië, Aden, Y%iA
Hedjas, Br. 0.-Afrika, Straits-Settlements,
en Br.-Borneo, per s.s. „Poelau Bras". A.a» ur]
ding van pakketten uiterlijk tot 19 Juli 20 $4
naar Denemarken, Faroër en IJsland, P, r„rteT
van de K.N.S.M. Aanbieding van pakK?
uiterlijk Dinsdag en Donderdag tot 20
iK3|
naar Vereenigde Staten van Noord-A" 16r té*
per s.s. „Veendam". Aanbieding van pa«XCt
uiterlijk tot 16 Juli 20 uur;
Aar»»
naar Noorwegen, per s.s. „Ariadne". sfu."'}
ding van pakketten uiterlijk tot 17 Juli ~,"
n
naar Spanje. Portugal, Canarische eijfjij
«3
Brazilië en Argentinië met Bolivia, cv,ari*tl
Paraguay via Argentinië, per s.s. „Fla", ujiJ>l
Aanbieding van pakketten uiteriyk tot 1'
20 uur;
pV*3
naar Ned. 0.-Indië (Dandmailtarief) en „r S;
renden van s.s. „Sibajak" via Marseille E"LrltH
„Sibajak".
Aanbieding van pakketten ul
tot 18 Juli 20 uur:
xrliP{o_
naar Unie van Zuid-Afrika, per s.s. y*- tot
uiterlijK
tem". Aanbieding van pakketten
Juli 20 uur;
„s
naar Griekenland en Turkye, per s.s. "<tl%
J»"
Aanbieding van pakketten uiteriyk tot *■
20 uur.
v«U
Buitendien bestaat gelegenheid voor "..jnojj
zending van postpakketten naar Ned. Oos u jteH
per luchtpost. Aanbieding van pakketten
0"
lijk tot 18 Juli 20 uur.
Alles aan het Postgebouw Centraal-»
(Oostzyde) te Amsterdam.

ie<\

uur'

1!
de<A
3

:■

rC^ll

Staf

f
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Wanneer Gi| een adres wensci
waai uw

en

PERIODIEK*^
BOEKWERK*3*

fraai, billijk en volgens mode r
opvattingen gedrukt worden, W<3
U dan tot de
pE
NV DRUKKERIJ JACOB VAN CArV

O.Z. Voorburgwal 87-89
Telefoon 32983

Amsterdam-

"

32721*^,
lt/f_

"w9'*9s-

Wanneer daar een opdracht
het gevolg van mocht zijn zult Gii
zins tevreden zijn

°

,

_^i«*

