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OM HET RECHT.

~Er

zijn rechters in

WJj hebben lang geaarzeld alvorens op onze
beurt een oordeel uit te spreken over de
campagne welke sedert eenigen tijd met de
meest sensationeele middelen gevoerd wordt
tegen dr. A. G. Kröller en een aantal personen
pit het zakelijke milieu der vennootschap Wm
H. Muller & Co. Want de vormen waarvan
deze campagne zich bedient, en de doeleinden
waarvoor zij dreigt te worden misbruikt,
maken het wel uiterst moeilijk om te bepalen
in hoeverre hier sprake is van rancune of
chantage
dat laatste woord is toegeschreven aan het soc.-dem. Kamerlid mr. J. E. W.
Duys, die zich indertijd zou hebben teruggetrokken als raadsman van den heer R. Heyne,
welke laatste onlangs in zijn open brief zijn
beschuldigingen tegen de heeren Kröller e.s.
dan wel van een eerlijke
openbaar maakte
poging om recht te krijgen waar men meent
dat recht gedaan moet worden.

GEZOND

NATIONALISME.

Practische staatkunde in Indië.

n Voor zooveel men door Aneta-telegrammen en op grond van de reeds ontvangen
Indische mail al kan oordcelen over de be-

spreking der begrooting in den Volksraad, kan
het oordeel, dunkt ons, gunstig zijn. Over
't algemeen was de toon rustig en de inhoud
van het gesprokenee gematigd. Dit geldt zoowel hetgeen van Inlandsche als wat van Europeesche zijde is gezegd en zoowel den Volksraadsleden als de Regeering. Deze laatste
heeft natuurlijk van twee kanten critiek te
hooren gekregen, óók van den Inlandschnationalistischen. Want wel is het régime-De
Graeff zóó links georiënteerd geweest, dat
de G.-G. geprezen werd door den heer
Thamrin, maar het behoort nu eenmaal tot
de taktiek van elke agitatorische beweging,
De open brief, welke de heer Heyne, volgens dat ze zich onvoldaan blijft toonen.
Het belangrijkst dunkt ons echter het feit,
de brochure gewezen accountant in dienst van
publidat
de uitingen van Inlandsche zijde bijna
jaar
de firma Muller, in Juli van dit
gezonder
uitzondering zeer gematigd waren. Wij
niet
onderscheiding
ceerde, maakt deze
denken hierbij niet eens aan de zoo ronduit
makkelijker.
rede van den heer SosroHet stuk bevat zeer grove beschuldigingen pro-Nederlandsche
welk lid het orgaan was van
hadikoesoemo,
en
ernstige
zaken,
tegen bepaalde personen en
de vele intellectueelen
ze zijn inderdaad
mededeelingen omtrent de houding van onze
men,
veel
dan
van de
talrijker
tengevolge
justitie enkele jaren geleden. Maar uit de
anti-Nederlanders,
luidruchtigheid
gemeender
inleiding blijkt dat de schrijver met de heeren
lijk
inzien
dat
ons
bestuur
voor
denkt
die
persoonlijke
waartegen
e.s.,
Kröller
hij zware
Indië
onmisbaar is. Het was verheugelijk om
„met
rente
„afrekenen",
koestert,
wil
grieven
dit zoo kloek en zonder voorbehoud uitgeop rente", gelijk hij schrijft. Dat is de ondersproken
te zien. Maar wij denken eigenlijk
toon van het geheele betoog.
vooral
aan
wat de nationalist Rasjid
heer
waarom
de
onmiddellijk
rijst
De vraag
natuurlijk
dus óók een loftuiter van het
Heyne, indien hij zoo zeker van zijn zaak is
Graeff
régime-De
gezegd heeft over het
als hij voorgeeft te zijn, zich niet rechtstreeks
Het
was het volgende:
gezag.
Nederlandsch
wendt,
Justitie
inmet een aanklacht tot de
die
schrijven,
brieven
te
vooral
open
plaats van
„Als practisch nationalist aanvaard ik het Nein de socialistische pers natuurlijk een dankgezag, omdat ik weet, dat gezag wet
baar onthaal hebben gevonden als welkom derlandsch
is, en alleen waar wetten zyn is ontwikkeling
„kapitalisme"
te wormateriaal om tegen het
mogelijk. In hoeverre het bijvoeglijk naamwoord
den uitgespeeld. Maar op die vraag is geen „Nederlandsch'' zich kan handhaven in den
eeuwigen duur van den tyd, is een vraagstuk,
antwoord gegeven. Veeleer is de zaak door welks
oplossing gerust aan de toevelen omgekeerd, en heeft men de vraag gekomst kan worden overgelaten, omsteld waarom dr. Kröller geen aanklacht dat het nauw samenhangt met de toekomstige
interpretatie van wat „recht" is.
wegens laster tegen zijn beschuldiger heeft ingediend, of waarom de eveneens in verdenking
Ziedaar nu, „in a nutshell", de opvatting
gebrachte Justitie den heer Heyne zelf niet
die
zoo vaak al van Europeesche zijde is verheeft aangepakt.
dedigd, onder anderen door minister De Graaff
En intusschen hebben verschillende persen waarmee wij hartelijk hebben ingestemd.
organen zich van de quaestie meester geDe kern ervan deden wij, in het bovenstaande
maakt, en is er een onrustige stemming gecitaat, spatieeren: Het heeft geen zin om te
wekt, die steeds ontvankelijker wordt voor
twisten
over de vraag, of Nederlandsch-Indië
verdere onwelriekende geruchten en zwarte
den
eeuwigen duur van den tijd" Neder„in
beschuldigingen, en die prachtig troebel water
d
s
c
-lan
h-Indië zal blijven; men kan dat
levert waarin door hengelaars van allerlei
Juist,
„gerust aan de toekomst overlaten."
genre kan worden gevischt.
kan
men
werken
gezamenlijk
en
inmitMels
Dr. Kröller heeft intusschen op de jongste
_e ontv, 'kkeliug van Indië...
aan de
aandeelhoudersvergadering van zijn vennootdat
voorshands
altijd Nederlandse hnog
op
schap verklaard niet van plan te zyn om
is. Dat zich daarbij, aan Inlandsche
Indië
hem
ingebrachte
beop deze wijze
de tegen
in den
schuldigingen te reageeren. De heer Heyne is zijde, een „nationalisme" openbaart
eigenvan
een
van
groeiend
gevoel
vorm
zijnerzijds blijkbaar niet van plan om zijn
waarde
het
Oosten
in
het
en bij
bij
algemeen
aanklacht formeel bij de Justitie in te dienen.
volken in 't byzonder, dat is een
zijn
elk
van
in
voort.
Tot
agitatie
pers
de
Zoo duurt de
verschijnsel. En hoe meer
schade van het vertrouwen in menschen en volkomen gezond
elk
die
in staat zal blijken, zichzelf
van
volken
dat moet worden gevreesd
in
zaken en
te
besturen
en
de
waarde te' versterken van
de Justitie zelve, die dit verloop der dingen
die
in Insulinde waarin
plaats
de
het
inneemt
dat
het
aannemen,
moeten
wij
toelaat. Tenzij
algemeen cement is en waarvan
Nederland
het
volHeyne
dagen
dat
heer
dezer
onderhoud
de
gens zijn zeggen met den officier van justitie het tegenover het buitenland de internationale
positie en de arbeidsveiligheid verzekert, des
in Rotterdam had, op verzoek van den procute
beter zal het zijn. Want des te meer zal het
Gerechtshof,
reur-generaal bij het Haagsche
bij Inlandsche beverantwoordelijkheidsgevoel
dat
de
zich
thans
met
deze
beteekent
Justitie
zal men, zooals
groeien.
Daarbij
stuurders
onverkwikkelijke zaak gaat bemoeien.
vermaand, geen
heeft
heer
Fock
eens
o.a. de
Wij hopen inderdaad dat dit het geval is, zuiver Westerschen
maatstaf aan mogen legen dat klaarheid zal worden gebracht in een gen aan zulke Inlandsche besturen, al zal men,
aangelegenheid die, als zij aan zichzelf wordt anderzijds, er voor moeten waken dat er niet
overgelaten, in geheel verkeerde banen zou al
te „Oostersch" wordt bestuurd. Recente
kunnen geraken en den goeden naam van het feiten op het stuk van machtsmisbruik door
recht en het zakenleven in Nederland zou Inlandsche bestuurders hebben weer eens aankunnen aantasten. Wij zrjn geenszins van oorgetoond, welk een domme dwaasheid het is
deel dat een ieder verplicht is om op onbeom te meenen dat onder alle omstandigheden
wezen aantijgingen van den eerste den „het bestuur van soort over soort genade is."
beste of van wien ook in te gaan. (En de heer Men zou soms denken dat degene die deze
Heyne heeft niets bewezen). Dat geldt uitspraak heeft bedacht, een wreede ironie
voor personen en ook voor den staat. Indien ermee bedoeld heeft.
bijv. de staat der Nederlanden op alles zou
Doch overigens: Men late 't Oosten in zijn
moeten ingaan wat een blad als de „Tribune" eigen aard en waarde en men verbuige
hem verwijt, dan kon hij wel aan den gang het naar Westerschen trant alleen voor zooveel
blijven. Maar dat zrjn dan ook meestal verde algemeene wereldzin dat onvermijdelijk
waarschijnlijk het
wijten die niemand
maakt.
au
Moskousche clubje zelve ook niet
Wanneer we nu opmerken dat de hierboven
sérieux neemt. Terwijl dat van de beschuldiaangehaalde woorden gesproken werden door
gingen van den heer Heyne helaas niet geeen lid van de „Nationale Fractie", dat ze
zegd kan worden, getuige de houding van de volle instemming verwierven van
den
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verschillende Nederlandsche bladen (waaronRegeeringsvertegenwoordiger en dat ze tevens,
der ook verschillende z.g. „kapitalistische"); gelijk wij opmerkten, volkomen kloppen op
getuige ook het feit dat een soc. dem. wat de minister heeft gezegd en op wat al
Kamerlid
een verantwoordelijk volks- meermalen van rechts-Europeesche zijde is bevertegenwoordiger dus, mogen wij aannemen toogd, dan zouden
we haast uitroepen: De
ds. A. van der Heide, in het weekblad „De brug is geslagen;
is geen kloof meer in
er
Blijde Wereld" het standpunt van den heer de Indische politiek...
Heyne in generaliseerenden zin tot het zijne
Wanneer we niet wisten dat er nog vele
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maakt.

Aan deze onrust moet in het algemeen belang een einde komen. Doodzwijgen van den
kan in dit
laster,
indien het laster is
geval het gevoel van bezorgdheid dat nu
eenmaal gewekt is in breede kringen van het
publiek, niet wegnemen. En wanneer de heer
Heyne te goeder trouw is, dan behoort zijn
klacht niet langer in eerste instantie in de
dagbladkolommen thuis, maar bij de rechters
die er nog steeds in Nederland zijn. Wanneer
het juist is dat, gelyk het „Volk" schreef,
„de modder van den heer Heyne den heer
Kröller niet tot zeep kan dienen", dan :'s het
even juist dat er in onze rechtsgemeenschap
niet straffeloos met „modder" mag worden
geworpen. Of er sprake is van „modder",
„zeep" of iets anders moge de bevoegde
Justitie thans uitmaken. En zij alleen.
Wy onderschatten de moeilijkheden niet.
Een zaak als deze die het persoonlijk en
zakelijk beleid van een groote onderneming
betreft, kan natuurlijk uiterst gemakkelijk
worden misbruikt voor persoonlijke, of propagandistische politieke doeleinden Maar belangrijker dan dat is de overtuiging dat het
recht in Nederland zijn loop neemt zonder
aanzien des persoons. Op dat punt hebben de
heer Heyne en zijn vrienden hier en daar
twijfel weten te wekken. En daarom is herstel
van vertrouwen, klaarheid dus, onverbiddelijk geboden. Klaarheid die niet kan worden
verkregen door opdiening van voorstellingen,
gekleurd door persoonlijke of bijzondere bevooroordeelde motieven, waarbü zelfs feiten
gevaat» loopen uit
hun verband te worden
reruktf maar klaarheid dia moe* worden
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andere kloven zijn.
Maar toch doen zulke woorden van een
oppositielid bemoedigend aan. Ze zijn immers
gesproken door iemand die zich lid voelt van
„Her Majesty's loy a 1 opposition." En daarmee kan men praten, kan men redetwisten
zelfs... doch in onderling vertrouwen, open
en eerlijk.
Hetgeen onmisbaar is voor een gezonde,

evolutionaire politiek.

BURGEMEESTER BLETZ.
De burgemeesteer van Weesperkarspel
gaat naar 36 jaren dienst

heen.

In de hedenmorgen gehouden raadszitting
te Weesperkarspel deelde de voorzitter J. C.
F. Bletz mede, dat hij tegen 15 October a.s.
eervol ontslag heeft aangevraagd als burgemeester van Weesperkarspel. De heer Bletz
zal dan een ambtelijke loopbaan van 50 jaar
besluiten, waarvan hij er 41 doorbracht in
Weesperkarspel e ndaarvan 36 als burgemeester.

Wethouder Mul, naar aanleiding van deze
mededeeling het woord voerende, zei o.m. dat
het hem buitengewoon veel leed deed, dat
burgemeester Bletz Weesperkarspel ging verlaten.

teweeggebracht door den zorgvuldig analyseerenden, onpartijdigen rechter, die het recht
als toetssteen en bet algemeen belang als
eenig doel laat gelden.
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INKOMSTENBELASTING.

UITVAART VOOR MGR. DR. NOLENS.

BINNENLAND.

Nederland".

Na de redevoeringen werden de feestgenooten vergast op een concert. Mej. Lia Fuldauer,
Onder buitengewoon groote belangstelling tegenwoordig verbonden aan de opera te
uit regeerings- en diplomatieke kringen geMunster, zong, begeleid door mevr. Nora
schiedde heden te 's-Gravenhage de plechtige Pisling —Boas, eenige aria's en liederen, teruitvaart voor mgr. dr. W. H. Nolens, minister wijl de heer Herman Salomon (viool), begevan Staat en voorzitter van de R. K. Tweede leid door dr. Goldschmidt, een sonate van
Kamerfractie, overeenkomstig den wensch van Beethoven (opus 12, no. 1) vertolkte.
den overledene in de kerk van den H. WilliNa het concert werden de tafeltjes aan den
brordus aan de Assendelftstraat, waar te kant geschoven en het duurde niet lang of
negen uur de plechtige Lauden werden gejong en oud stepte over den gladden parketzongen. Als agens trad hierbij op pastoor vloer. En, al dansend, werd het traditioneel
L. Beyssens, geassisteerd door de kapelaans laat
J, Groen en L. Boomgaard.
Nederland in Berlijn heeft bewezen, dat het,
slapte in zaken, ondanks salarisverondanks
in
zwaren
geheel
Het presbyterium was
laging, ondanks algemeene malaise en misère,
rouw gehuld. De kist met het stoffelijk overschot stend voor het altaar tusschen brandende aan zijn nationalen feestdag wil vasthouden
en dien kan vieren met een opgewektheid alsof
kaarsen opgesteld, waarop zoowel de geestelijke als wereldlijke onderscheidingen van den er geen crisisvuiltje aan de lucht was!
ontslapen priester-staatsman waren gelegd.
Op het presbyterium hadden plaats genomen mgr. J. D. J. Aengenent bisschop van
NEDERLANDSCHE HARINGSCHEPEN
Haarlem, mgr. L. Schioppa, pauselijk internuntius bij het Nederlandsche hof, de vertegenVERKOCHT.
woordiger van den aartsbisschop, deken Knuvelder, uit Utrecht, mgr. Taskin, president van
De te Vlaardingen gevestigde N. V. van
het grootseminarie te Warmond, mgr. F. Toor's stoomvisscherij Mij. en N.V. van Toor's
Evers, oud-hoofdaalmoezenier en vele geesteVisscherij Mij. hebben haar geheele vloot bestaande uit drie stoomschepen, één stoomdriflijken.
ter en vier motorloggers aan een Poolsche
Links van het hoogaltaar was de kapel gerevisscherijmaatschappij de Mopol, gevestigd te
seveerd voor de leden van het corps diplomatique en de secretarissen van legaties, die in Gdynia, verkocht, meldt de „N. Rott. Crt.".
Van heden af zullen deze schepen onder
groot aantal aanwezig waren.
Alle schepen blijven van
Op de eerste rij hadden plaats genomen de Poolsche vlag varen.
uitoefenen.
haringvisscherij
Vlaardingen
uit
de
jhr.
Ruys
mr. Ch.
de Beeminister-president
renbouck, de ministers Dekkers, Verschuur, Te Vlaardingen wordt een bijkantoor van de
Mopol gevestigd, onder directie van de heeren
Reymer, De Geer, Terpstra, De Graaf, de voorzitter van de Tweede Kamer mr. Van Schaik J. van Toor Czn. en H. van Toor Czn.
en die van de Eerste Kamer mr. baron De Vos
van Steenwijk, de oud-ministers Aalberse en
ir, Bongaerts, beiden executeurs testamentair
KONINGINNEDAG TE PARIJS.
van mgr. Nolens, de burgemeester, jhr. Bosch
ridder van Rosenthal en dr. Steger, die den
In het Nederlandsch paviljoen
overledene gedurende zijn ziekte heeft behante Vincennes.
deld. Voorts de vice-president van den Raad
van State dr. graaf Van Lynden van SandenOnze Parijsche correspondent telefoneert:
burg en de staatsraden dr. D. A. P. N. KooTer gelegenheid van den verjaardag van de
ien, mr. J. Limburg, dr. De Wijkerslooth de Koningin hadden
ons paviljoen en terrein op
Weerdesteyn en Rambonnet, de oud-ministers
bijzondere versiering geeen
tentoonstelling
de
Loudon, gezant te Parijs, dr. Van Gijn, prof.
Behalve
door
werd een indruk
vlaggen
kregen.
IJsselstein,
mr.
Slotemaker de Bruine, ir. Van
een overvloed
door
feestelijkheid
gewekt
van
Van der Vegte, Van Dijk, Cohen Stuart, de
oranje lampions, die als groote
ronde
van
Noord-BraKoningin
in
commissaris van de
ballons in de boomen hingen en vooral
bant, mr. dr. Van Rijckevorsel, zeer vele leden oranje
avonds,
's
toen ze verlicht waren, een allervan de beide Kamers.
aardigst effect maakten. Ze waren voor dit
De Mijnraad was vertegenwoordigd door den doel afgestaan door de gemeente Den Haag,
secretaris mr. Neiszen en den heer F. Klokwaar deze origineele versiering op Koninginnegieters.
dag geregeld wordt toegepast.
Gedurende de plechtigheid zong het verIn het paviljoen zelf was des middags een
sterkte zangkoor der kerk de Requiem-mis van receptie, georganiseerd door de commissie van
L. Perosi.
ontvangst, die zich voor deze tentoonstelling
Na het laatste evangelie beklom de parochie- uit de Nederlandsche kolonie te Parijs gevormd
pastoor den kansel tot het houden van een heeft en die nu op haar beurt de Nederlandsche
korte toespraak. De pastoor wees er op, hoe tentoonstellings-autoriteiten eens in hun eigen
door deze plechtige uitvaart in deze kerk te schepping te gast had gevraagd. De thee,
doen plaats hebben de wensch van mgr. Nolens door het comité aan hen en aan de leden der
geëerbiedigd werd, hij wekte de aanwezigen en kolome aangeboden, was uiterst geanimeerd.
bovenal zijn parochianen op veel voo de zieleHet borstbeeld van de Koningin was met het
rust van den overledene te bidden. Vervolgens mooie oranje-blanje-bleu omhangen en door
werd de Libera gezongen, waarna pastoor bloemen en planten omringd. Onder die bloeBeyssens de absoute verrichtte. Onder orgelmen was een bouquet chrysanten aangeboden
spel en klokgelui werd daarna de kist met het vuor het comité van de Amerikaansche inzenstoffelijk overschot langs de dicht bezette rijen ding.
de kerk uitgedragen, onmiddellijk gevolgd door
Namens het comité van ontvangst sprak de
de beide executeurs Aalberse en Bongaerts en voorzitter, de heer A. Hartog, de leden van
door de zusters van het gesticht St. Caroleus het uitvoerend comité der tentoonstelling toe
Boromeus, die mgr. Nolens zoo vele jaren tot om hun de hulde en dank van de Parijsche
aan zijn dood in hun midden hebben gehad. Nederlanders te betuigen voor hun prachtigen
Boden van de Tweede Kamer vervulden de arbeid. De heer Hartog herdacht daarbij in
functie van slippendragers.
het bijzonder het werk van mevrouw Moojen,
Buiten stond een dicht opeen gepakte mendie zooveel heeft gedaan en wier gezondheid
schenmenigte, die door de politie op een afdoor de vermoeienis en de gebeurtenissen
stand werd gehouden. Vooral op de Varkenernstig geschokt is. Mevrouw Moojen, door
markt en op de Prinsengracht voor het sterfhaar echtgenoot vergezeld, is de vorige week
huis was de belangstelling groot.
voor een kuur naar Royat vertrokken.
De heer Fock, de voorzitter van het uitNadat de kist met de waardigheidsteekenen
deze
langcomité, zei den heer Hartog dank
geplaatst,
rouauto
reed
voerend
den
was
in
zaam, gevolgd door den stoet van zusters naar voor deze ontvangst en voor de tot het comité
de Prinsengracht. De Ministers deden op de gerichte vriendelijke woorden. Hij gaf uiting
trappen van het kerkgebouw het stoffelijk aan de groote erkentelijkheid, die hij en zijn
overschot uitgeleide. Bij het gesticht stelden de medeleden van het uitvoerend comité gevoelen
zusters zich op de trappen van het bordes op voor de groote medewerking, hun voortdurend
en wierpen een laatsten blik op den rouwstoet. van de zijde van de Parijsche Nederlanders te
Voorafgegaan door de bereden politie, werd
beurt gevallen, en huldigde in het bijzonder
den heer Hartog voor zijn schitterende gift
langs Prinsegracht, Luthersche Burgwal, Paviljoensgracht, Groenewegje, Huygenspark voor den wederopbouw van het paviljoen, genaar den Rijswijkschen Weg gereden, vanwaar daan op een oogenblik waarop het comité zich
de stoet naar Venlo vertrok, waar morgen de nog afvroeg of die wederopbouw mogelijk zou
zijn. Daarna herinnerde de heer Fock aan
ter aarde bestelling plaats heeft.
het groote oogenblik van het bezoek van de
Koningin met de Koninklijke familie en besloot met een dronk op H. M., waarmee geestdriftig werd ingestemd.
TE
DE NEDERLANDSCHE KOLONIE
Een gezelschap van Indische studenten, uit
BERLIJN.
Delft en Leiden, speciaal overgekomen, gaf
gedurende de receptie een alleraardigst conHet Koninginnefeest van „Nederland
cert
van krontjong-melodieën, dat zeer in den
en Oranje”.
smaak viel.
Om zeven uur werd het paviljoen, dat ge(Van onzen W-correspondent.)
publiek gesloten
Berlp, 30 Augustus. durende de receptie voor het
was geweest, opnieuw opengesteld.
De economische crisis heeft ook de NederFeestmaal van de Nederlandsche
landsche kolonie te Berlijn ernstige wonden
Vereeniging.
geslagen.
Wel is het aantal arbeiders in onze kolonie,
Des avonds had de Nederlandsche vereenialthans in vergelijking met de Nederlandsche ging in Hotel George V een feestmaal georgaDuitschland,
die
van
kolonies in het Westen
niseerd, v/aartoe de leden van het uitvoerend
slechts gevoor 90 % uit werklieden bestaan, weinig
comité der tentoonstelling en vertegenwoordivan
betrekkelijk
ring, zoodat men hier
gers van de besturen der andere Nederlandhoort,
werkloosheid onder de Nederlanders
sche vereenigingen te Parijs waren uitgenoozelfstandige
is
het
aantal
maar zeer groot
digd.
kooplieden en winkeliers, die het in dezen tijd
De voorzitter ,de heer A. E. Labouhebben,
zeer
te
verantwoorden
uiteraard hard
c
h
e r e, heette aan den aanvang de aanwezidie,
evenals
groot ook is het aantal employés,
gen
welkom en wenschte den nieuw-gedecohun Duitsche vakgenooten, niet alleen voortleden van het gezelschap, den heer mr.
reerden
ontslag
dreigend
durend het spook van een
dr. Lt. Carsten, legatieraad, en Lod. Asscher,
allen
in
het
vrijwel
hebben,
maar
oogen
voor
penningmeester van de Ned. Ver.' voor Liefkader van den algemeenen „Gehaltabbau" hun dadigheid, onder luid applaus geluk met de
zien
hebben
besnoeien.
belangrijk
traktement
hun te beurt gevallen onderscheiding.
Het was daarom van de Vereeniging
De heer Carsten, Nederlandsch zaakgelas„Nederland en Oranje" goed gezien, dat zij, tigde,
sprekend namens den gezant, die nog
omstanmoeilijke
rekening houdende met de
uitstedig was en zich liet verontschuldigen,
digheden, waarin tal van landgenooten door de
sprak ook zijnerzijds zijn bewondering uit voor
voortschrijdende ontwrichting van het Duitden arbeid van het uitvoerend comité, waarbij
verkeeren,
sche bedrijfsleven zijn komen te
hij
de afwezigheid aan tafel betreurde van den
ter
souper
besloot, dit jaar het traditioneele
Fock, wegens het door hem geleden verviering van den verjaardag van de koningin heer
lies,
en
van den heer en mevrouw Moojen, en
natiohebben,
den
maar
niet te doen plaats
huldigde het saamhoorigheidsgevoel, tusschen
nalen feestdag op andere, voor de leden minonze landgenooten in Nederland en in den
der bezwaarlijke, wijze te vieren. Zonder twijvreemde, in het afgeloopen jaar op zoovele en
fel zouden de kosten van een souper velen
sprekende wijzen tot uiting gekomen. Hij
de
beste
elementen
juist
daaronder wellicht
bracht
een dronk uit op de Koningin en het
weerhouden,
aan
van de vereeniging — hebben
van
Oranje, die gevolgd werd door het
Huis
deel
te
Koninginnedag
den
viering
van
de
nemen. Nu de vereeniging echter den leden „Wilhelmus", door alle aanwezigen staande
gezongen.
een bowl aanbood behoefde niemand uit overNamens het uitvoerend comité dankte de
blijven
wegingen van pecuniairen aard thuis te
heer
mr. Swart, commissaris der tentoonlocahet
in
de
gisteravond
was
en inderdaad
voor de medewerking van het begin
stelling,
ondanks
„Nederland
en Oranje",
liteiten van
af zoowel van de zijde van den heer Laboudf? benarde tijdsomstandigheden, weer stampchere, van legatie en consulaat-generaal als
vol. Het gezantschap was vertegenwoordigd van
de geheele kolonie ondervonden, terwijl
door den gezantschapsraad graaf Van Regteten
slotte
nog het woord gevoerd werd door
Busman,
ren Limpurg en mr. E. Star
beiden
de heeren Joh. Pierson, voorzitter der
met hunne dames, en door onzen handelsvan Liefdadigheid enL, Droogattaché en consul-generaal, den heer J. Wolff. VereenigingFortuyn,
consul-generaal, die
De heer Frank A. Overhoff, de voorzitter leever
jaar geleden hier
juist
dat
zeven
hij
herdacht
Regteren
van de vereeniging, en graaf Van
Limpurg waren de sprekers van den avond. De in Parijs gekomen is.
Telegrammen waren ingekomen van den
heer Overhoff vertolkte de gevoelens van verknochtheid, die öök de Nederlanders te Berlijn gezant, die in gedachten aanwezig was, en
jegens H. M. de Koningin bezielen, terwijl van de Vereeniging van Bloemenwinkeliers te
Amsterdam, die aan het feest had bijgedragen
graaf Van Regteren Limpurg nog eens duidedoor te zorgen voor een zeldzaam mooie tafelaccentueerde,
koningin
wat een figuur als
lijk
Wilhelmina 'n deze moeilijke tijden yoor land versiering van een overvloed van oranje rozen
en dahlia's, welke algemeen bewonderd werd.
en volk beteekent.
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De Abonnementsprijs bedraagt

ALGEMEEN HANDELSBLAD
Dit nummer bestaat uit vier bladen

-

Het verschil tusschen een lagen
huurprijs en de huurwaarde van
een woning vormt geen inkomen
voor den huurder.

Belangrijkste Nieuws.
Teruggaaf van lokalen aan de katholieke

actie.

—

Italië.

(blz. 5)
Een belastingmedewerker schrijft ons:
De Britsche regeering zou besloten hebben
Volgens art. 4 der wet op de inkomstenhet loopénde dienstjaar geen nieuwe bevoor
belasting zijn de binnen het Rijk wonende naBritsche Rijk.
op te leggen.
lastingen
tuurlijke personen belastingplichtig naar hun
(blz. 5)
zuiver inkomen. Terwijl onder inkomen wordt
Algemeene staking wordt heden te Saraverstaan de som van hetgeen in geld of geldsSpanje.
waarde zuiver genoten wordt als opbrengst gossa afgekondigd.
(blz. 5)
van onroerende goederen, roerend kapitaal,
enz.
In het woonwagenkamp te Gorinchem heeft
Als
opbrengst van onroerende goederen, een man, die vier jaren geleden een jongeman
zegt dan verder art. ö, worden beschouwd de doodstak, nu ook diens vader vermoord.
voordcelen die van gebouwen en gronden worGemengde Berichten.
den getrokken, zooals huur- of pachtsommen
en verdere praestatiën van huurders of pachis
De Engelsche schrijver Sir Hall Caine
ters, de huurwaarde van gebouwen bij eigen
Kunst.
gebruik voor woning of tot huishoudelijke overleden.
(blz. 9)
doeleinden, enz.
Een eisch, dat de belastingplichtige, die voor
de opbrengst van b.v. een onroerend goed in
de inkomstenbelasting zal worden betrokken, OP ANDERE
eigenaar moet zijn van dit vaste goed, vindt
Blz. 7
men in deze artikelen niet gesteld. En zoo kan LAATSTE BERICHTEN
het dan ook gebeuren, dat de Hooge Raad eens
« Blz. 2
besliste, dat de huurwaarde van een huis, dat Radio-nieuws
in
Blz. 2
door den eigenaar kosteloos aan een ander
Amsterdam
iets dat tusschen
gebruik was gegeven
Blz. 7
Buitenlandsche Beurzen
ouders en kinderen herhaaldelijk voorkomt
Blz. 9
een bestanddeel vormde van het belastbaar Kerknieuws
inkomen van den gebruiker, doch niet van dat Dagelijksch Feuilleton
Blz. 9.
"
van den eigenaar.
Blz. 13
„Elck wat Wils"
"
Blijkbaar voortbouwende op deze beslissing
Blz, 13
Oogen"
jonge
<
„Voor
nu ging de fiscus er eens toe over om in een
slechts
huurgeringen
geval, dat een vader een
« Blz. 14
Uit de Londensche City
prijs bedong voor een aan zijn zoon verhuurde
Prijscourant
« Blz. 15.
woning, in het belastbaar inkomen van den Officieele
zoon op te nemen het verschil tusschen dien
huurprijs en de eigenlijke huurwaarde der ARTIKELEN ENZ.:
woning.
-.«""
Blz. I
De-raad van beroep achtte den aanslag juist, Om het recht
daar art. 5 spreekt van d e voordcelen, die van Teleurgestelde verwachtingen (Joegogebouwen en gronden worden getrokken, hetslavië)
Blz< 5
geen beteekent alle voordcelen, zoodat daar(IV)
Blz t 5
Frans Larvin: De verrader
onder ook valt het voordeel dat voor belanghij
dat
krachtens
gelegen,
hebbende er in is
Blz. 13
De Korte Golf: Haar neef uit Indië
een door zijn vader aan hem verleend recht
(VII)
Blz. 13
Bruggen:
Stranden
tot bewoning van het huis voor een lager be- Kees van
huurwaarde,
uit dat Annelèn: Gekleurde zakdoeken is het
drag dan de normale
onroerend goed geniet.
parool
Blz. 13
beMet deze uitspraak van den raad van
roep kon de Hooge Raad echter blijkens diens
uitspraak van 29 Oct. 1930, opgenomen onder
no. 4834 Besl. in Belast, zaken, niet aceoord
gaan. De Hooge Raad toch redeneerde aldus.
Weliswaar beschouwt art. 5 als opbrengst van
onroerende goederen alle voordcelen, die
(anders dan voor de uitoefening van een begronden
drijf of beroep) van gebouwen en
worden getrokken, doch als eerste voorbeeld
noemt het artikel de huur- of pachtsommen
en verdere praestatiën, van huurders of pachters. Daar nu ten deze vaststaat, dat de vader
van belanghebbende de woning aan dezen
heeft verhuurd, bestaat de opbrengst van dat
onroerend goed ook uitsluitend in de praestatie van belanghebbende als huurder. En mag
de enkele omstandigheid, dat die praestatie,
wat betreft de in geld bedongen huursom,
lager is dan de normale huurwaarde, geen
reden zijn om het verschil tusschen een en
ander mede als opbrengst en dan als inkomen
van belanghebbende aan te merken.

—

—

—

—
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BH KWALITEIT STOF !
| PRIMA BOKTVOEBiriG!

1 BONTKRAAG !
Deze^fl eigenschappen zijn!
|^| vereenigd
in onze

COMMISSARIS P.J. DAMMERS
Te Utrecht is, 75 jaar oud, overleden de
heer P. J. Dammers, oud-commissaris van
politie aldaar.

SEPTEMBER
AANBIEDING
STOFFENMANTEL
MAAR AAAAT

De heer Dammers begon zijn loopbaan als

onder-inspecteur te Rotterdam; vervolgens
vertrok hij naar de hoofdstad als Inspecteur, en
werd op 16 Januari 1884 benoemd tot adjunct
hoofdinspecteur te Utrecht. Met ingang van
1 November 1886 werd hij benoemd tot commissaris van politie te Amersfoort en in
Augustus 1894 in gelijke functie naar Utrecht
overgeplaatst. Daar werd hij in 1924 gepensionneerd.
De overledene stond bekend als een bekwaam en humaan politieman, wiens voorkeur naar het recherche-werk uitging, waarvoor hij bijzondere talenten bezat. Tevens heeft
hij jarenlang voor een betere opleiding bij de
politie geijverd.
De ter aarde bestelling is bepaald op Vrijdag a.s. 2 uur op de begraafplaats „Rustoord" te Diemen.

PACHTVERLAGING.
En de directe belastingen.
De Vereeniging „Het Grondbezit" heeft een
adres aan den minister van Financiën gezonden; daarin wordt melding gemaakt van een
gezegelde verklaring van een der leden, dat
hij, een dezer dagen ter inspectie geroepen om
toelichting te geven van zijn aangifte der vermogens- en inkomstenbelasting 1931/32, van
den inspecteur vernam, dat de verschillende,
door grondeigenaren toegestane verlagingen
van pacht zonder wijziging van het loopénde
huurcontract volgens de wet moeten worden
aangemerkt als schenkingen en derhalve niet
in mindering komen van het belastbare inkomen, resp. vermogen, omdat alleen de in
het huurcontract vermelde pachtsom, onafhankelijk van de toegestane remissie vaststaat.
Voorts zegt adressante, vernomen te hebben
dat deze wetsuitlegging als algemeene gedragslijn is aangenomen in een vergadering
van inspecteurs der directe belastingen.
Het wil haar toeschijnen, dat in deze tijden,
waarin de publieke opinie aan grondeigenaren
de zedelijke verplichting oplegt tot medewerking hunnerzijds om aan de landpachters
den tegenwoordig zeer moeilijken strijd om
het bestaan eenigszins dragelijker te maken
door pachtverlaging, de bedoelde wetsuitlegging daaraan niet bevorderlijk kan zijn.
Het vernieuwen van loopénde pachtcontracten alléén om te voldoen aan genoemde wetsuitlegging brengt niet alleen velerlei bezwaren
mede, maar voert tevens tot de afsluiting van
éénjarige pachtcontracten, hetwelk niet in
het belang is een goede uitoefening van de
landpacht als bedrijfsrecht.
Adr. verzoekt dan ook den minister om
door een aanschrijving aan de inspecteurs de
nu geldende wetsuitlegging te vervangen door
een schriftelijke verklaring van pachter en
verpachter betreffende de verleende remissie
in eenig jaar op de contractueele pachtsom
als
door deze autoriteiten te doen aanmerken
overeenkomstige
een
voor
bewijs
voldoende
inkomen, c.g.
verlaging

vermogen.

*

van het belastbaar

LEIDEN, 1 Sept. De

gemeenteraad heeft

den heer E. A. J.
benoemd tot stadsgeneesheerverleende
ir. Chr.
en
alhier
arts
Poortman,
B.
ontslag
eervol
als
verzoek
zijn
Bronkhorst op
adjunct-directeur van gemeentewerken.

met Bontvoering
en Bontkraag

125.
F.
MAISOM
MODERNE

LSpeciaal

Bont magazijn
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WETHOUDERSBENOEMINGEN.
Te Baarn.

Tot wethouder zijn herbnoemd jhr. ir. F. E.
P. Sandberg (Chr.-Hist.) en N. G. van Doornik
(R. K.); tot plaatsvervangend wethouder werd
benoemd de heer G. A. Benders (V. B.).
Te

Blaricum.

de
De raad heeft tot wethouders benoemd
(R.
K.)
Rigter
K.)
J.
(R.
en
heeren Piepers
beiden aftredend.
Te Delft.

van den
In de heden gehouden vergadering
wetde
aftredende
gemeenteraad werden
Se.jp,
de
houders, de heeren H. L. M. van
mr. M. G. J. Bevers (R.K.), J. Brinkman
(AR.) en S. P. Baart (S.D.A.P.) herkozen.
Te Ede.

5S£
\}X
T2tt£X
aLgenomenrTo?

gekozen
wedden
Tv. Bonte
£e hrn(C
VHi W>.
De
hparSj
CenH
S
hun
namen
eerstgenoemden
drie:

wethouders

(V. B.).
benoeming

aan,

laatstgenoemde vroeg beraad.

Te Laren (N.H.)
Tot wethouders zijn benoemd de heeren
Calis (R. K.) aftredend en Drukker (Neutr.)

Te Naarden.
De gemeenteraad benoemde heden tot wethouders de heeren Van Straelen (R. K. aftredend) en Smits (Gemeentebelang).
Te Weesperkarspel.

Tot wethouders van Weesperkarspel werden
herkozen de aftredende functionarissen de
heeren J. G. Beukeboom (R. K.) ca A. Mul
(Chr.-Hist.).

AVONDBLAD

2

W.K. PEPERMUNT

KLOK EN RADIO.

”

Het „linkergatbrueitnkogmts.

't Radio-seizoen begint nu weer.
De avonden worden langer; de luchtstoringen, welke dezen zomer niet bijzonder
hinderlijk zijn geweest omdat er vrijwel geen
zomer was, verdwijnen meer en meer; de tijd
van luisteren is opnieuw gekomen.
Stel nu dit geval.
(aan speciale
De rust in de huiskamer
radio-luisterkamers zijn onze architecten nog
niet toe)
wordt niet gestoord. Wie luisteren
wil, luistert. Er is de kalme sfeer, die ons
ontvankelijk maakt voor het genieten, dat de
radio ons kan schenken. En de uitzending weet
te boeien, hinderlijke bijgeluiden ontbreken, de
ontroerende muziek van een symphonie vult
het vertrek, doordringt ons. We geven ons
over,
de gedachten aan het werk van den
dag en de zorgen voor morgen zijn vergleden.
We luisteren
Dan plots slaat de kolk op den schoorsteen.
Het halve uur, met één slag? Neen. Tien, elf
maal achtereen klinkt galmend de metalen
slag, verscheurend de sfeer, overstemmend
de teere melodie,
de klok is wekker en
we haten den wekker reeds van nature. En
zoo verfoeien we op zulk een moment ook
onze einders zoo trouwe huisklok.
Al gaan we nu niet zoo ver als een humoristisch schrijver, die van meening was, dat
slaande klokken op een scheepswerf thuis

—

—

—

hooren, omdat daar vanzelf reeds altijd herrie
en kabaal is, bij radio kunnen we het slaan
van de kick volkomen missen. En dan is 't het
linkergat van de wijzerplaat, dat uitkomst
brengt. Steken we daarin den sleutel en
draaien we, dan winden we het slagwerk op.
Rechts zit de veer. Maar bepalen we ons tot
rechts en slaan we links over,
dan loopt
de klok zonder te slaan en zonder ons radiogenot te bederven.
Ter overweging!

—

PROGRAMMA VAN WOENSDAG

2 SEPT.

Hilversum: V.A.R.A. 8.01 gramofoonplaten. 11.—
cello-recital 11.30 als 8.01, 12.01 concert, 2.30 kinderuurtje, 6.01 concert, 7.30 orgelspel, 10.40 declamatie. 11.30—12.— gramofoonplaten.
Hulzen: N.C.R.V. 8.15 concert. 10.— zang. 11.—
2.— gramofoon.armoniumspel, 12.30 concert,
-laten, 3.— concert. 5.— kinderuurtje, 7.— liede-enuurtje, B.— concert, 10.10—11.30 gramofoon-laten.

Daventry:

12.20 gramofoonplaten,

1.05 orgel-

3.50 symphonieconcert, 1.50 populair concert,
concert, 5.05 als 1.05.
8.20 concert,
10.35 walsmuziek, 11.20—12.20 dansmuziek.

Langenberg: 7.25, 11.—, 12.05 en 12.30 gramofoonplaten, 1.25, 5.20 en 8.20 concert, 11.20—12.20
concert.

Parijs (Radio):

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 1931

(Ingezonden Mededeeling.)

RADIO-NIEUWS.

—

—

8.05, 12.50, 1.25, -6.50 en 8.20
950 concert.

gramofoonplaten, 9.05 tooneel,

Ons .ocliiig klimaat en de groote temperatuurswisselingen in ons land zijn dik wills oorzaak,

dat men zich wel niet ziek. maar toch minder

prettig gevoelt.
Door gebruik

van de uit de zuiverste grondstoffen wetenschappelijk samengestelde
WITTE KRUIS PEPERMUNT
voorkomt men dit euvel en daarom verdient het
aanbeveling deze geneeskrachiigo pepermunt
steeds onder Uw bereik te hebben.

didaat voor het wethouderschap beschouwd
wordt.
De aftredende wethouder.

AMSTERDAM.

Het onverwachte heengaan van den heer
Ter Laan roept allerlei vragen op. Twee jaren

DE GOUDEN FILIAALINRICHTING.

heeft hij den stoel van zgn overleden partijgenoot Heikoop bezet. Hij heeft het wethouderschap voor de Volkshuisvesting te kort
bekleed om veel tot stand te kunnen brengen.
Daar de heer Ter Laan, toen hij het wethouderschap aanvaardde, bedankte als Kamerlid dacht ieder, dat hij de nieuwe functie voor
langen tijd zou blijven bekleeden, daar niets
zijn verkiezing in den weg stond. Mogelijk zal
de heer Ter Laan in den raad nu weer als

-

EEESTE BLAD
AMERIKAANSCH ZEILJACHT.

(Ingezonden Mededeeling).

Gisteren is in de Sixhaven alhier aangekomen het Amerikaansche zeiljacht „Wander Bird", groot 70 ton, komende van Ostende,
voerende de vlag van de Ocean Racing Club.
De eigenaar, de heer W. M. Tompkins, is
met familie aan boord.

ARNHEMSCHE

HYPOTHEEKBANK

directeur, de heer P.H.
Gallé, krijgt de zilveren medaile

De

HYP. KAPITAAL BESCHIKBAAR
Agent voor Amsterdam:
Fa JOHS. DRAVER Hzn , Keizersgr. 514

van de stad Amsterdam.

HENDRICK DE KEIJSERSCHOOL.
vergaderzaal van „Het
hebben hedenochtend het
De Hendrick de Keijserschool, die jarenlang
bestuur en de directeur van de Filiaal-inrichwas gevestigd in het vroegere gebouw tot
ting van het Kon. Ned. Meteorologisch InstiNut van het Algemeen, achter het Koninklijk
aan u verschuldigd en heeft hooge waardeetuut gerecipieerd ter gelegenheid van het ring
Fabr. J.
AMSTERDAM
voor u en de beteekenis van uw werk. Als Paleis, was de laatste jaren tijdelijk ondergevijftigjarig bestaan van die inrichting.
bijzonder bewijs van die waardeering, hebben bracht in het gebouw Brouwersgracht 115.
leider zijner fractie opDe commissarissen van het bestuur, de heeB.
en W. besloten u de zilveren medaille van Thans is voor deze onderwijsinrichting een
treden, maar als zooHeldring,
Hummel,
voorzitter,
J.
H.
E.
ren
de gemeente aan te bieden. Moge u nog lange speciaal gebouw geheel volgens de eischen
danig heeft zgn gezag prof. dr. E. van Everdingen en M. C. Koning,
Het is misschien wel een aanwijzing van den
(Applaus.)
toch ook wel wat ingedes tijds ingericht, gevestigcT Tweede Jan van
secretaris-penningmeester, en de directeur, de jaren uw werk verrichten!
veranderden trek van hen, die hun vacantie
Nadat de wethouder de medaille overhanboet. Na jarenlang in heer P. H. Gallé, hadden er de gelukwenschen
der Heijdenstraat 73A. Met het begin van den
buiten hun woonplaats doorbrengen, dat de
den raad aan anderen in ontvangst te nemen van een groot aantal digd had, dankte de heer Gallé voor deze nieuwen cursus, 15 September, zal de school
kleine pensions nog altijd voldoende gasten
verrassing.
eischen te hebben gehet nieuwe gebouw betrekken.
vooraanstaande vertegenwoordigers van de hem bereide buitengewone
trekken. In Wijk aan Zee was men dezen zoDe hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de
steld en op hun doen Amsterdamsche scheepvaart, van de wetenmer, wat beschikbare ruimte betreft, in de
sprak voorts een kort woord
critiek te hebben geschap, van de marine, van de gemeentelijke heer C. Fock,
pensions totaal uitverkocht; maar het badThermometerstanden a/h. Stadswaterkantoor.
van erkentelijkheid voor de voortdurende
oefend, heeft de heer autoriteiten. We merkten o. a. op den hoofdhotel had slechts enkele kamers verhuurd.
de
het
Instituut
en
samenwerking
tusschen
de
gelegenTer Laan
inspecteur 'van de scheepvaart, den heer
10 uur 61 gr F.
1 September
Als verklaring hiervan gaf men ons hier
heid gekregen zelf de C. Fock; den inspecteur, den heer C. A. G. Inspectie.
F.
12 uur 66 Rr. F.
_rr.
6
uur
58
en daar de meening, dat zij, die iets meer kuntalrijke
prachtige bloemstukken
In de met
ter
zaken
hand
te
H.
A.
F.
Boom;
der
den
ter
zee
8
uur
61
13
uur 68 gr. F,
kapitein
gr.
van
nen betalen, hun vacantie, veel meer dan in
versierde zaal, kwamen vervolgens nog zeer
Jan ter Laan.
Wij hoorden Romswinckel,
nemen.
de
onder-commandant
van
vroegere jaren, over de grenzen doorbrengen.
en de bestuursleden comverluiden, dat de ervarinzee D. Scalogne; velen den directeur
De Parijsche tentoonstelling achtte men nu gen van het wethouderschap den heer Ter marnie, alhier; kapt. F.terFur3tner,
scheepsbedienden
Javaansche
plimenteeren.
directeur
kapt.-luit. ter zee J.
een kwade concurrent; maar in andere jaren
ververschingen en tot half
rond
met
er
gingen
zouden
hebben
teleurgesteld.
In verder Hoogere Marine-Krijgsschool; den heer
is het weer iets anders. Duizenden, ook met Laan
belangstelling voortduren.
met de positie, die hij in den RotterdamM. J. van Alphen de Veer, inspecteur van het een bleef de
een minder goed gevulde beurs, gaan jaarlijks band
bekleedt,
lijkt
het ons echter middelbaar zeevaart-onderwijs; den heer A. S.
met reisvereenigingen over de grenzen. En na schen raad
onmogelijk, dat hij nu weer kan optreden in Thomson, stationschef van de K. L. M., alhier;
is
meestal
uitstapje
geen
geld
geen
zoon
er
en
zijn rol van vóór het wethouderschap. Het geden heer D. Goedkoop Dzn. van de Nederl.
Z. DUIM.
KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS.
tijd meer om ook nog in het land een vacantierucht
doet dan ook de ronde, dat de heer Ter Scheepsbouw-Mij.; de curatoren van het Meteooord op te zoeken. Maar op mooie dagen zijn
Bilt,
prof. dr. J. D.
binnenkort ook als raadslid zal willen rologisch Instituut te De
Men schrijft ons:
Toekenning van
de Conradpremi
er toch altijd nog wel genoeg liefhebbers voor Laan
aftreden. Welk gerucht wij hier voorloopig van der Waals en prof. dr. D. van Gulik
Op 4 September hoopt de heer Z. Duim, lid
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ZANDVOORT IN DE ZON.

Zomer-teleurstellingen.

verder?

—

Hoe

Onze Haarlemsche correspondent schrijft:
Eén dag zon en het strand is weer vol menschen. Zoo is het de vorige week meermalen
geweest; en wie dan langs den breeden bouleI ging, waar de wandelaars zich weer in
badmantels hadden gestoken, of langs het
strand, moest den indruk krijgen, dat 't daar,
als de zon schijnt, zoo kwaad nog niet is.
Inderdaad, als het niet regent of stormt, ls
Zandvoort het recreatie-oord voor duizenden.
In andere badplaatsen is het onder den regen
evenmin vroolijk en aangenaam; en dit jaar
kan men er dan nog „de malaise" bijhalen om
verklaren, waarom het in de hotels en

groote pensions zoo leeg is gebleven.
De regenzomer en veler financiëele zorgen
zijn er niet alleen schuld aan, dat dit seizoen
r op een algemeene teleurstelling is uit>pen. Er wordt nu al eenige jaren in Zandvoort gesproken van een slecht seizoen; en
dat is dan zoo voor de hotels en groote pen3. In de kleinere pensions loopt het wel en
zij, die het van dagelijkschen verkoop moeten
hebben, leven op de zon.
Als op een zonnigen dag in den vacantieZandvoort een bevolking van honderd duizend menschen heeft, kan men niet zeggen,
le badplaats uit de gratie is. Men verteert
er nog gaarne zijn geld op een mooien dag;
irkeerterreinen staan ftn vol auto's.
Maar
zei ons de eigenaar van een groot
men verslaapt hier zijn geld niet
pension

——

Inderdaad, dit Igkt ons den gang van zaken
in Zandvoort in de laatste jaren juist weer te
n. Het logeeren in deze badplaats is, voor
er zijn wil, alleen noodzakelijk als zijn
woonplaats veraf ligt; anderen kunnen er
's morgens heengaan en 's avonds vertrekken,
zonder dat de reis veel moeilijkheden geeft.
Als er een electrische treinver' nding met
Haarlem is, zal dat nog gemakkelijker gaan.
Nu meenen sommigen in Zandvoort wel,
dat men dit reizen dus niet vergemakkelijken
moet; maar daarmee zou men, dunkt ons, de
badplaats geen dienst bewijzen. Het aantal
igs-bezoekers zou er door verminderen,
maar zü zouden er niet logeergast door wor-
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Ingezonden stukken.
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zijn of de hemel, al naar de muziek of de
actie suggereeren wil.
Het mag een wonder heeten, dit spel, een
wonder van jeugd, van bloei en van geloof.
En een tweede wonder, dat het blijft leven en
als een echte bloem blijft geuren in deze
wereld van papier maché, van radio's en
reclame.
De Parjjzenaar kan tevreden zijn. Het was

Onze Baliërs spannen de kroon. „Les
danses malgaches.". De dansers van
Toulah. En Brahim, de waterdrager.
brand, die het eerste paviljoen van
Nederland tot een handjevol asch terugirédit.
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van
bajadères
fste uiting. Terwijl de
Juist zoon alo-alo versiert het bloedroode,
.bodsja bezig zijn van hun vorstelijk niveau
Madagascar
alen en het theater van Madagascar aan uit klei gebakken paviljoen van
geeft
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er een krijgse folklore alleen een overigens prachtigen op de
aan,
die denken
heidensche
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haftige,
iets,
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assegaaien
volk
met
weldaad
doet
aan
een
compleet en ongerept is en een
pijlen en duivelsche maskers; een
met
giftige
Een
chaos
van
tentoonstellingschaos.
■n
om half: wetenschap en decor, kwatsch wreed ras, dat zijn vijanden aan den martelernst,
kunst en boerenbedrog, een geheel paal zal slaan.
en
Het paviljoen toont echter liefelijker dincompromissen tusschen Oost en West.
heerlijke weefsels, houtsnijwerk en veel
gen,
ongestoord
Baliërs echter leven hier
foto's
van volkstypen. Ik weet niet onder
het
hun eigen leventje en vertoonen zich aan
ras
welk
de anthropologie de bewoners van
hunner
kunst.
Westen slechts achter het schild
Madagascar
rangschikt. Waarschijnlijk zal het
konhet
in
Amsterdam
In
Concertgebouw
type zijn. Hun temt is het goudgemengd
vve door de overgroote ruimte der zaal en een
bruin
van
de
volken
om den Indischen Oceaan,
vernietigende licht van boven slechts een
Klein,
hun
formaat
is
doch aan de westkust
uitdrukkingskracht
r.oeden krijgen van de
stammen,
pas te zijn overwonen
die
lijken
Hier,
in
voor
een
hen
hunner gedanste taal.
takte ruimte, geeft hun spel den gouden gestoken uit Afrika. In een palissade omringd
klank van het sprookje. Door de horizontale dorpje van klei met rieten huisjes is er ter
tentoonstelling een kolonie van ongeveer vijftig
hting behouden de silhouetten der danmenschen en het is een voorMadagascarsche
hun volle decoratieve waarde en begint
_n de omlijsting van het podium de recht met hen kennis te maken. Ze hebben
Qte om hen heen mee te leven en mee te een zacht en kinderlijk voorkomen; het evanes. De diepe kleur van den achtergrond
") Niets helaas, zooals de lezer weet. De Bade verbeelding vrij spel; wanneer de liërs staan op het punt om naar hun eiland terug
te keeren. Nog slechts enkele dagen zullen de
:elang zacht aanzet met haar natuurgetentoonstellings-bezoekers deze kunstenaars kunuiden, kan het een woud zijn, het kan de hel nen bewonderen.
Red.

DB

—

—

,

wachtingen.
zond naar Vincennes een bonte mengelmoes
van zijn zonen en dochteren. Uit het poortje,
de ingang van hun „dorp", door Senegaleezen
streng bewaakt tegen blanke nieuwsgierigheid
en kodaks komen ze te voorschijn. Bij groepjes of alleen, slingervoetend, gehuld in wonderlijke lappen, jassen, rokken en rijgschoe-

nen; (wij zijn immers ook niet steeds in Volen-

dammer kleedij en klompen?) soms in nationale dracht, die plechtig en gracieus kan zijn.
's Middags en 's avonds komt er door het
poortje een onwaarschijnlijk gezelschap „les
danseuses de Foulah". Ze treden op in het
restaurant van Afrika.
Madoe, de tam-tamspeler, slaat tam-tam,
altijd maar tam-tam, tot hij er wild van
wordt en in zijn hondenkop het wit der oogen
begint te schuimen en zh'n kop syncopisch
meestuipt op de maat. Een oud wijf (of is
het een man?) begeleidt met handgeklap en
de danseresjes voeren hun figuren uit met de
lenigheid van jonge katten en met het
rhythme, dat de Jazz over de heele wereld
bracht als variatie op het eeuwige thema

Een dansgroep der Baliërs.

er een wonder: er komt, als een duivel uit
een doosje, plotseling een prachtige dans van
mannen te voorschijn, fel, rijk genuanceerd
aller machines.
van rhythme, en van een discipline, die in heel
Madoe echter kent nog weinig variaties, hij
nergens te slaat tam, tam, accelerando, ritenuto, het is
Afrika
ter tentoonstelling
„Muinalao",
uitvinden is. Het is de dans der
en het blijft tam, tam.
gevoerd door den troep der Razafimahefa,
Wilt ge hem in opperste extase brengen,
in
Louis
kereltjes,
gespierde
een
soort
laat
hem dan het uurwerk van uw horloge
kleine
XVI jassen van fluweel met goudbrocaat, een zien: O mossi, donne moi tic-tlc.
sjerp, waarmee ze wonderen doen, om het
Marokko is een dor en dorstig land, maar
middel. Hun leider draagt den naam „RainizaWie
mooier
voor
fitrefotra.
zou er
naam
een het heeft op de tentoonstelling een pracht
kunnen
bedenken?
van een vijver, omringd door een zuilendanser
Er wordt nu gewerkt aan een nieuw spel gaanderij, met rozen begroeid, en door twee
in het „Théatre Malgache". Dit keer zal het rijen duistere winkeltjes, de „Souk", waar
mevrouw spelen. Maar aan het slot gebeurt zuiver folkloristisch zijn. Als de prachtige tapijten, drijfwerk, leer, parels, echt en niet-

gelie, dat sinds twee eeuwen op Madagascar
wordt gepredikt en in andere werelddeelen
zooveel schijnheiligheid kweekte, was daar,
lijkt het. werkelijk een blijde boodschap. Het
is alsof Oom Torn hun aller grootvader was
en Paul Robeson bij hun wieg spirituals heeft
gezongen. Men wordt nieuwsgierig naar het
spel. dat eiken avond in het „Thé&tre Malgache" wordt gegeven.
Wat er vertoond wordt, is echter een hopelooze blunder: een soort economisch-statistische revue, blijkbaar geschreven door een
schoolmeester, die graag „Officier de I'lnstruction Publique" wil worden. Het is even koddig
als Jantje en Lientje, die voor mijnheer en

—

echt, te koop zijn. Ge kunt er werkelijk mooie
dingen koopen, vooral tapijten, ten minste als
ge niet boos wordt over de prijzen, de prijzen
waarop men ze taxeert. Misschien zijt ge er
ook gevleid door. In ieder geval is er over
te praten en de Marokkaan heeft koninklijk
veel tijd.

Afrika, het rommeligste aller continenten,

t

—

volkskunst, de weefsels, de muziekinstrumenten, die in het paviljoen te zien zijn, en hét
zachte timbre der vrouwenstemmen er in tot
leven komen, kan het een feest worden. De
dans der „Muinalao" wettigt de beste ver-

—

■

Voor één ding echter moet ge oppassen:
voor de verwoede, dierlijke kreten van
Brahim. Brahim is de chef der waterdragers
van Rabat, een gewichtig man dus in zijn
dorstig vaderland. Hier op de tentoonstelling
is hij niet meer dan sproeiwagen, een vernedering, die hij wreekt op ieder, die hem te na
komt. Hij heeft een toegenaaid geitevel vol
water laten vloeien en loopt
een achterpoot
zijn vrachtje
van het vel dient als kraan
leeg te hoozen over het stof der paden. Ge
zijt voor hem niet meer dan stof, zoo ge u
niet tijdig uit de voeten maakt.
Verder moet ge het niet wagen Brahim te
fotografeeren. Zijn oog heeft u gauwer te
pakken dan uw lens hem. Als alle Marokkanen heeft hij een onvervreemdbaar auteursrecht op zijn uiterlijk en hü zal u in de
meest krasse termen voor den rechterstroon
van Allah dagen, zoo ge dit recht niet erkent
en hem tracht te kieken; hij zal beginnen met
u een koude douche uit zijn geitevel te bezorgen.
Mocht ge perse hem willen reproduceeren,
dan zult ge u persoonlijk met hem in verbinding moeten stellen en misschien zal hij u
een gelimiteerd reproductierecht van zijn
bruine bast toestaan. (Hij kent zijn waarde en
is niet goedkoop). Uw foto zal dan opleveren
een verfomfaaid exemplaar van het aristocratische ras der Marokkanen, een verward
baardje en een paar ongelooflijk wantrouwende oogjes, want hij let terdege op of ge
niet twee foto's maakt.
Zoo ge dit mocht wagen, zal zich de geheele inhoud van zijn geitevel over uw zondig
hoofd uitstorten.

——

(Nadruk

verboden.^

J. SJOLLEMA,

AVONDBLAD

,

-ONDERSTUKKEN
-

■

■*.

,

TE HUUR
Riant Vrij Bovenhuis
Fr. van Mierisstraat 61.

VERWARMING.

Aanvaarding direct. Te bezichtigen
alle dagen. Nadere inlichtingen b/d
Makel. C. Wiegand Jr., Amstel 256 A

’’’’

Prijzen: Enkelvoudige Treffer
Treffer
Dubbele
Drievoudige Treffer
Bedrijfs-Treffer»

Garage Siewertsen,

6.— (3 biljetten)

5

2.75

’

’

GEVRAAGD

’

’

sTde leeuw —.
’
—
45.

geeft veel geld voor net gedragen
Dames- en Hecrenkleeding, meubelen
en andere opruimingen.
Telefoon 48308.
Llndengracbt 43.

v. net gedr.
militaire en

Omtr. Valeriuspl. een pr. onderh.
lste Bovenh., bev. 3 gr. en 2 kl. k.,
waarv. 2 met afl. en str. water, keuken enz. Br. T 13496,. H.blad.

Te koop gevraagd

25.- BETAAL IK

Wegens sterfgeval
goed onderhouden

te koop,

een

Leeraar

(Duitsch merk)

en een

tusschenpers. Te bevr. Mr.
Enschedéweg 5, Aerdenhout.
Moet weg! BUREAU-MINISTRE ;
prima eiken, met centrale sluiting,

’ ’

30 en 48.
Keizersgracht 326. Koopje!

.
,

DE BOER,
MEUBELFABRIEKTotA.8 F.
uur geopend.

’

Bloemgr.

STATIONSSTRAAT

FILIAAL: HILVERSUM,

.

SALONVLEUGEL,

0.

37.

HEILIGEWEG

Winkelhuis

Prachtige ruime

Suite,

Weteringschans 85 t/o Rijksmuseum

Keuken-Rest. O.V.V.

1300.—. Koopsom

’
’

’

—

I TE KOOP

Enkelvoudige Treffer l

Bekw. Mantel- en Costuumn. vraagt
wegens stillen tijd, werk aan huis.
4 p. d.
Ook bij dames aan huis è.
Brieven Z. 233, Handelsblad.
Er b.

’

z. a. een eenvoudige

Keukenmeid

OF

te

Heerenhuis met Tuin,

CZ_j

-

Heer zoekt
goed gemeubileerde
Zit- en Slaapliamer,

stadsged. Zit- en
zonder pension.
Slaapkamer (liefst ineenl.), met
pension, gevraagd. Week-enrt afw. Brieven ond. T 13520, Handelsblad.
Vrye, rust. werkgel. Br. T 13504, H.

Gevr.

door

Jongedame ongem. of
str. water, omtr. Concertgebouw of Centr.
15 m 20. Br. T 13525, Handelsblad.

Sestoff. GROOTE KAMER,

’

Gevraagd:

gemeub. Suite

'

zoekt
Vertegenwoordiging,

i

-

__________-—.__i-' '*A ■'

' '-

m~~'

7.

Leert Autorijden.

Hesseling-Holzhaus, Hoofdweg
15. Tot rijbewijs
Privécursus

’

Talen,

Mod.

’

410.
30.

Spaansch

5.— per maand.

f

Leeraar O. H. S.

DEURLOOSTRAAT

41,

'

’

—

per

vele

geslaagden.

Brieven D. 60, BOUMA
Heerengracht 226.

&

Co.,

-

JONGEDAME

met eenige jaren kantoorpraktyk
zoekt werkkring voor halve of heele
dag_n. Brieven Z 239, Handelsblad.

Kralingscheveer

HUISKNECHT.CHAUFFEUR,

■

.-

b/Hamm i/W.Lipperstr. 441.
'"

j BETREKKINGEN

halve d. of 's avonds; ook noodhulp. Br. Z 245, Handelsblad.

v.

DEUTSCHER BÜROBEAMTE, 17 J.
lang auf Harpener-Bergbau Kontor
sucht
gew.
Stellung.
wèrksam
Angeb. u. T 1-551, Handelsblad.

door dame, buurt Concertgebouw,
met ontbyt eh bediening of volledig
pension. K. en w. water in kamer,
COUPEUSE
badkamer, centrale verwarming, lc 3 vraagt by zich aan huls nieuw en
prysétage of parterre. Brieven met
veranderwerk, ook bontwerk. Billijke
opgaaf onder T 13547, Handelsblad.
cond. Br. T. 243 Handelsblad.

eenige uren vry.

GEORGE ROOVUR,
Deeraar M. O. Eng. taal en literat.
Beëedigd translateur. Oosteinde 24.

Diploma
Nuttige Handwerken.

BRIDGE

uur. Clubjes voor be-

aangeboden door ervaren leerares
5 per
(conservatorium)
Pr. ref.
maand. Br. T. 13527, Handelsblad.

’

opleiding door gedipl.
clubles.
LEERARES. Privaat of
15 Sept.—ls Juli.
A. H. LINTZ—WALTERS,
Noorderstraat 62 hul».

Vakkundige

DAGELIJKS INSCHRIJVING
NIEUWE LESSEN

bij BERLITZ
——-

OPLEIDING TOT MASSEUR
(MASSEUSE) door het

{—ZJ

DIVERSEN IZZZZ

—

.-

=

■
FOTOMONTAGE.

Orig. brochures, advert. en derg.
met fotomontage
en pakkenden
tekst. Brieven T 13150. Handelsblad.

FAKIR ALI AKA
ZIENER,

FARM (MELK)

'» WERELDS GROOTSTE
mediamieke kracht.
onvergeiykelijke
13491,
H.
te koopen en exploit. Bi. T
Onthult in hypnose iedere zaak.
De Persbeoordeelingen liggen ter inz.

Opleidingsinstituut voor Wij schrijven Adressen
Massage en

Heilgymn.

M. BRAUNBERGER,

NIC. MAESSTRAAT 80. A'dam-Z.
Telefoon 21833.
CURSUS WISKUNDE,
speciaal voor wie in 1932 een avondcursus aan een Midd. Tech. Sch.
willen volgen.
INST. DE VRIES,

Sarphatistraat 167. Telefoon 53835.

KLEINE CLUBS.
Heerengracht 45L

PRIVft-LESSEN
ALLE TALEN
Keizersgracht SOO Ceintuurbaan SOO

Canada een

talen. Brieven T 13498, Handelsblad.

—

bij Rotterdam.

Telefoon 28446.

of MARCONIST wordt men na volledige opl. door de TELEGRAAFSCHOOL te Amsterdam, Sarphatistr. 2 (Winkelgalerij Oosteinde)
en te Rotterdam Stationsweg 49. 8 SEPT. beginnen de nieuwe dagen avondcursussen. Laat U thans opleiden! Geen toelatingseischen.
60.- tot 360.- pei maand met logies
Leeftijd 16—22 j. Salarissen
en voeding vrü aan boord en reeds op 46 j. pensioen. Inlichtingen
Dinsdag- en Vrijdagavond B—lo8—10 uur.

’

’

BOEKHOUDLES
Nog eenige uren beschikbaar.

N. BIANCHI, FR. v. MIERISSTR. 31.

_

GEVRAAGD
BEKW. KANTOORJUFFROUW V.
correspondentie, administratie en

Tel. 2.4.1.2.5.

’"

25000.- kapitaaldeelname

■ hoorlijke rente, aflossing, aandeel in de winst en
gevraagd in eene soliede onderneming, tegen be=

; zekerheidsstelling.

Spoedigst gevr. besch. Dame om m.
hulp v. dienstbode, zorg en leiding
der huish. van Heer v. midd leeft,
gr. stad i/h N.
oi zich te nemen in
d. lands. De betr. is all. gesch. v. D.
m. g. gezondh., bedr. en opgew.beg.v.
aard, n. boven 45 j. en v. lib.
Br. Bur. Prov. Gron. Cour., Oude
Ebbingestr. 44, Groningen, letter F.

Br. No. 46126, Adm. Hbld.

POSITIES.

; Thans,

R. K. KEUKENWERKMEISJE
of noodhulp voor direct.
Aanm.:

KREYMBORG,

’

15 p. nu
10 p. m.

’’

v.

~RADIOTELEGRAFIST

S AANGEBODEN

Mevr. SCHIPPERS, Keizersgr. 721.
vEun het
vraagt nog eenige naaihuizen om de. vraagt wep:en_ huwelijk
tegenwoordige
a,
4.—.
14 dagen,
EEN FLINK TWEEDE MEISJE.
Br. Z 244, Handelsblad.

’

'

.

an E. BEHNKE,

BEKWAAM COSTUUMNAAISTER

B. z. a. bekw.

PIANO-, SOLFÈGE-leer.
Einddiploma Concerv. geeft les a 6
p. mnd. le mnd. gratis proefles.
Br. T 13554, Handelsblad.

Idioom

PRIVÊLES.
Voor serieuze leerlingen

’

VIOOL-.

—

Opleiding Examen M. O.
Opleiding praktyk examen

2.— per 1000, elk quantum.
Brieven onder T 13512, Handelsblad.

en 7—9 nam.

Cons. 2—_

’
AGENT U R E N

Prinsengracht 285
285 (bü
Westcrmarkt).

gevraagd

schilderd prachtige wandversiering.
Brieven No. 13344. Handelsblad.

van al

de

TIJDELIJK GOEDKOOPER
nw Familiewapen schitterend ge-

;

in eenig artikel, waarin veel omgaat, waarv. de financiëele risico
door steller dezes, een bekende solide
firma, gedragen wordt van alles wat
verkocht wordt. Br. T 13466, Hbld.

ELKEIU AVOND
TRfcFFERS.

P. Potterstraat

niet jonger dan 21 jaar, ter opleiding tot zelfstandig
reiziger in een gedeelte van Noord-Holland. Volledige, doch beknopte sollicitaties in te zenden onder
no. 46120, Administratie Algemeen Handelsblad.

Klasse Veritas + I 3/3 P. 1. 1. Kleine Kustvaart
23£ M. x 5.70 M. x 2.70 M. Verticale Triple- /<in
ge»\ 7ÏM u- oeradeliyk
expansie Machine 300 1.P.K.; V.O. 89 x9B M2, 13 KG. i.S'ixAVll-N
slacht is event.
alleen financieel-

goeden huize, wenscht
betrekking te veran==a
■
deren. Typen, Holl. en Duitsche
steno, kennis van Eng. en Fr., v. 3
GEVR.,
TWEEDE
MEISJE
uren per dag. event. ook 's av. Verl. v.g.g.v., voor kamerwerk, tafeldie30.- p. m. Br. S. R. 1693, nen
..al. Min.
stryken en verstellen. Mevr.
Adv. Bur. Engers & Faber, Adam. Fabius, 183, v. Eéghenstr. Tel. 23789.

’

29657.

—

Ervaren, vertrouwd thepreth. en
Leeraar Eng., Duitsch, Fr. heeft prakt. Gron. Landbouwer zoekt vernog uren overd., ook bU U thnts. binding met een of twee pers. met
pract. ex. Bill. cond. kapit., die ook inzien dat de toestand
Deg. opl.
Brieven ond. T 13462, Handelsblad. in Eur. précair gaat worden, om in

Te koop een nieuwe Stoomsleepboot,

Nederland.

Friseuse,

'

’

aangeboden door gedipl. leerares.
Cond. 6.— p. m. Prima refer. Ook
aan huis. Br. T 13516, Handelsblad.

3 maanden.

Spreken, lezen en schrijven, correct
en in korten tyd, volg. nieuwe
meth. op hoofdel. grondsl.
paed.
zoodat mdiv. aanleg volkomen tot
Leerares M. O.
uiting komt, bij
Ook opl. L. 0., M. O. A. en Dipl.
Handelscorrespondentie.

Zeer

Cons.

’

FRANSCH

5.

Einddipl.

PIANOLES

1-4 (by de Heerengr. 300), Tel. 33400.

ZEESLEEPBOOT.

’

Weensche huisnaaister

JONGED. v.

Telefoon

LEERLING-REIZIGER

HUISNAAISTER

w. ond., man.,
Deutsche
wasserw. u. haarschn. s. Steil. Ang.

STËNO^YPÏSm

BIJ LEERAAR M.Ö.

vraagt

Mevr. BERG, Nassaulaan 56, Baarn,
zoekt tegen half Sept. voor haar
kinderjuffr. een goede betrekk. by
kl. kinderen. Liefst Baarn of omg.

>-

SPAANSCH

WINTERT EN NISCLUB.
Zaterd. Zondag. Aanvang 1 Oct.
Zuid. Wandelweg. Vr. eenige leden.
15. Br. T 13543 Hdbl.
Contributie

PIANO-ONDERWIJS

Bel-étage.

’

Hövel

Jan van EUckstraat 19.
JUDITH SANN—DRUKKER,
MARGRETHA BöDER en J. J. BOLLAND
hebben hun werkzaamheden hervat.
Inschrijving nieuwe clubjes dagelijks I—2.
Prospectus op aanvraag TeL 25183.

GROOTE TABAKSFABRIEK

Dame, 45 j., wenscht hare middaguren te benutton by oude Dame in
Amsterdam. Br. 3893, Boekh. Wynekus, Roelof Hartstraat 32.

mit Gehaltsang.

voor

Heilgymnastiek en massage,
Hygiënische en rhythmische gymnastiek,

ginners en gevorderden. Mevr. DE
VRIES, J. M. Coenenstraat 20 hs.

J. Marcel Wopkes

COUPEUSE

Commelinstraat 60.

biedt zich aan.
Brieven onder Z 242, Handelsblad.

Inrichting

a j 1.50 pp. p.

ln le kl. z. werkz. gew,, maakt Man20, costuums ü f 15. Pr.
tels ü,
ref. Brieven Z. 238, Handelsblad.

Door geheel
Tel. 144U4.

’

’

—■^—~

Indiensttreding dir.
Brieven ond. Z 240, Handelsblad.

1/10 a.s. van

Gevr. v. dir. d.d. gr. gest. Zlt-Slaap- Gevraagd door meisjesstud. groote
kam., of Zit- en kl. Sl.k. m. str. k. en zonnige Zitkamer en kleine Slaapw. w. of bad, op goeden stand
kamer, gestoff., met bediening.
zonzijde
Centrum. Br. T 13461, H.
Brieven ond. T 13499, Handelsblad.

2 Studentes vr. SUITE (mod. gem.
Zit-Slaapk. en gestoff. Zitk.) met kl.
Slaapk.; zonder pens. Brieven met
volledige inlicht, onder T 13493, Hbl.

Duitsch,
kende, geneigd te reizen,

wer-raaamheden.

Boerhaaveklinick

GEVRAAGD

t

ouders zoeken voor 151 j. dochJONGEDAME, 17 jaar, opl. H.B.S. Nette
groot) BETREKKING.bg
(flink,
ter
kantoor3-j c, biedt zich aan voor
kinderen. Br. lett. A. Bothe's boekh.

achter Rijksmuseum, naby

—

Alleeninw. Goed

’

Bijkantoor Rotterdam,

Van Miereveldstraat 3

’

Gerlefciyk gemeub. Zit- en Slaapkamer, zonder pension, gevraagd
door Heer, 35 jaar, bezigh. buitenshuls hebb. Br. T 13463, Handelsblad.

Leert Autorijden.

ZIE FLATS STADIONWEG 53—67,
Autorijschool Ewald Holzhaus.
alvorens elders te huren. Inlicht.
H. T. TAL & ZN., Makel., Van Cursus
15.—. Bosb. Toussaintstr.
Eeghenl. 22. Tel. 21509, 21510, 83466.

TelL 35887.
KEIZERSGRACHT 243. AMSTERDAM.
Wynhaven 86,

■

-

Leeraar Handelswetenschappen.
Zit-Slaapkamer
Palestrlnastr. 19, Adam. Tel. 23992.
m. stroomend water, voor jonge i.SPEC. Opl. Nederl., Fransche, DuitDame b.b.h.h.: of'alleeninwonend besdïè, Engelsche en Spaansche talen
talend logi
13501,
Handelsblad.
Br. T
en Handelsc. Praktyk- en Leeraar-

Centraal Plaatsing Instituut.

Amsterdam

keurig onderhouden.
29.000. Huurprijs f 2250.
Koopsom
pers.
2/3
MERCEDES 3 hr
Dagelijks te bezichtigen op aanmet groote bagageruimte, zeer comvrage by de Makelaars
pleet uitgevoerd en in prima staat.
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
GARAGE KOST, Amsterdam.
Telef.. 42762.
2e Weterlngdw.str. 13. Telef. 34142. Keizersgracht 115.

pTEHUUR

J. F. ENGELHARD,

EN PONG-PONCCLUB,

BRIDGE-

Donderd.avond. vraagt eeuige leden.
2.50 per maand.
6 maanden d. Engelschman., Contributie
in
Brieven ond. T 13544. Handelsblad.
1. Nieuwendijk 361.
Privé-les

Convers., Gramm.

HOLLANDSCHE EN DUITSCHE DIENSTBODEN N.V. MARCKMANN's MACHINEFABRIEKEN SCHEEPSWERF

WINKELHUIZEN in dc
GOEDE WINKELSTRATEN.
Aanb. Makelaar SIMON BROUWER
Wouwermanstraat 24. Telef. 25762.

25.— Br. T 13475 Handelsbl. Op eersten stand

I

&

In klein besch. gezin te Haarlem,
goeden stand, vlak'by den Hout,
wordt aangeboden gr. gemeub.

3.50 per dag.
b z a. van 9—7.
voor bloembollen- of andere firma's
boekh. PAPYRUS, Van
letter
H.
n.o.t.k.
Br.
Zuid-Europa.
Condities
in
Woustraat 209.
Br. T 13489, Handelsblad.

Gevraagd

lets bijzonders!
Cabriolet

■

.■

TE HUUR

„Leipziger Pelteryenhandel". Alle
soort. Austr., Russ. en Amerik. bontvellen, z. goedk. Rokin 24 b/d. Dam.

’

’

7.50; per

’

BETREKKINGEN bijGEVRAAGD
vooruitbetaling

15.000.—.

■

keurig wit tuin-ameub.

"

14 dagen

Dipl. Cons. ex leerl. Schmuller.
Bill. cond. 115 Kon.weg. T. 24907.

’
’

*

AANG.

—o.

Huis J. M. Kemperstr.

R.-K., midd. leeft. Br. Z. 206, Hbld.
BONTMANTELS EN VOSSEN VOOR ENGROSrKIJS
en détail in elke SOORT, MAAT en PRIJS. Bez. ook 's AV. 1079.ZOND.
Beschaafde Jongedame, Fransch,
PELTERIJENFABRIEK „PELTA", PRINSENGRACHT
Engelsch, Italiaansch spre-

GÖRICKE KETTINGLOOS
tegen sterk verlaagden prys verki-ygbaar gesteld. Depot: Keizersgracht 396, Amsterdam. Tel. 30988.

f 10

Marie de Vries, Pisnoleerares.

Einddipl. A'damsch Conserv. My. t.
b. d. T. en Dipl. Kon. Ned. Toonk.
Ver. Roerstraat 7.

ENGELSCH SPREKEN

per maand
TrlUl_D 1 YIEIN. machines inbegrepen).
week 5.— (bezorgen en afhalen

Vioolles ELLY v. d. POL

-i

Wegens vergevorderd seizoen worden eenige dames- en heerenrywielen

LEERT

m

25.000.—

2200.—. Koopsom

Volledig 2 pers.
prima toon, voor slechts f 750.—,
SLAAPKAMERAMEUBLEMENT
Rozenmet garantie. KEYLARD,
laqué, 2 kleuren. Dan. de Langestr.
4 111 b/h Roelof Hartplein.
gracht 217, Amsterdam-C.

voor

'

Mr. R. E.

examen. Conversr.tielessen. SchrifteMooie gemeub. Kam. met waranda
Huurovername
(Zuiden), centr. verw., w. en k. w., lijk'- lessen. Vertalingen.
HEERENHUIS, Nic. Witsenkade. bad, m. of z. pens. G. beroepspens.
Apollolaan Telefoon 24581.
Brieven onder T 13549, Handelsblad. Bij

Inlichtingen by de Makelaars
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Telef. 42762.
Keizersgracht 115.

Te Koop:
zeer mooie

TE KOOP

—

,

—

77.

Haarlemmerweg

Hoekh.

winkËlhüizln

hoek Kerkstraat.
Winkelhuis LEIDSCHESTRAAT 41.
Inlichtingen bij de Makelaars
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Telef. 42762.
Keizersgracht 115.

Beleggingshuizen

Chopinstraat, bev. 4 groote en 4
kleine kamers, fraaie badkamer, centrale verw., warm waterinstall. en Huur
280.—.
comforts.
Erfpacht
div.
16.500.—.
Koopsom
Brieven T 13469, Handelsblad.
Huur

—

Hoek-Winkelhuis
LEIDSCHESTRAAT 59

Te koop geboden:

’

ENGL I S H.

Diction

Correspondance commerciale
PAUL CORNET, Prof. francais,
le Weteringplantsoen 30.
(coin Weteringschans).

Pianoleerares.
ENGELSCH
Prakth'kêxamens L. 0., Adam. Ref. Jul. Röntgen en W. AnPhonetica
8 p. Grammatica
6.50 en
driessen geeft les 4
„Ear-training".
H.
R. A. WAFELMAN,
13474
lessen.
Br.
T
m. Ensemble
Leeraar Fransch M. O.

Schoonschr.

'

Hilversum Trompenberg

■

100 MODERNE HUISKAMERS

’

"

,

bestaande uit: dressoir, tafel, 2 fauteuils en 4 stoelen massief eiken, uit120.—, desgeneembare zittingen, bekleed m. moquette voor slechts
wenscht ook in termijnen te voldoen. Verder groote sorteering in huis-,
salon- en slaapkamermeubelen, bedden, karpetten, haarden, kachels, enz.

.

19.

——

’

FRANSCH.

Supérieure de
Commerce et d'lndustrie, Paris.
Olympiaplein 17 (Z.), Telef. 28836.

Nederl. en Staatsinricht.

Onderstuk met Bovenverdiepingen

Llttérature

"Einddiploma Ecole

Copiëer-inrlchting. Wolvenstr.
Hoek-Winkelhuis- Utrechtschestrant Tri besch. gez. i3gel. voor schoolg. m. I. R.
151 hoek' Frederiksplein;
of j. Geen ber. pens. Ör. T 13477 H.
BOEKHOUDEN M. O.
149.
.Utrechtschestraat
Winkelhuis
p.,
HEERENHUIS met TUIN
str.-'.tfrat.
rei,
ZIT-SLAAPK.
STAATSPRACTIJK
Dubbel Winkelgebouw Utrechtsche-' Bel-étage,
'15 p. w.
60 p. m. of
VONDELSTRAAT
aanvang 15 September e.k. 80 %
straat 115/7,
.Weteringschans. 54..Pracht uitzicht.
geslaagden
bij ingang Vondelpark, met bijzonWinkelhuis Utrechtschestraat Hl.
Strick v. Linschoten, Overtooni 32.
park.
der fraai uitzicht in het
PractUkdlploma, Mereurius enz.
Utrechtschestraat
105.
Brieven ond. T 13539, Handelsblad. Winkelhuis
Fabrieksboekhouding allen geHUIZE KLUIT heeft voor direct of
; Inlichtingen bij de Makelaars
parterre
en
gemeub.
chic
later
agd. Vraagt PROSPECTUS.
Degeiyk Mahonie Eetkamer-ameub. ;M. I. VAN ENGELEN & ZOON, serrekamer disponibel Ceij,tr. verw.
ovèrn.
ën
11.
m. ovale uittrektafel ter
Telef. 42762. Alle. comfort. De Lairessestraat
A. v. d. MEY,
keizersgracht 115.
Eiken Slaapkamer voor _potprUs.
Leeraar Boekh. M. O.
Accountant.
Wee^perzyde .15 huis.
SOPHIALAAN 33.
PRINSENGRACHT 267
Chic gem. Appartementen ts huur
'b7d. Wèstermarkt. Telefoon 33227.
( Dubbel 'Winkelgebouw HEILIGE- m. of z. pension.
_—;
49—51
achter-uitkomende
WEG
TELEFOON 23096.
SINGEL 445.

Buitengewone Aanbieding

TE KOOP GEBODEN
RIANT HEERENHUIS,

Stenografie,

KERKSTRAAT..42 b/d Leidschestr.

’

wortelnoten Kabinet.
Geen

H. B. S.

R. VINKELESKADE

—

'

gives le__ons at
Phone 26028.
23 Lomanstraat.

D. BLOMBERG,

BEDRIJFSRUIMTEN

’
WINKELHUIZEN

Te koop-geboden
keurig onderhouden, breed

VLEUGEL

Mr. Allbe

Garage-Gebouw Kegullersdwarsstr,
Coiiversatlon, Grammar,
16 bij het Koningsplein.
ll)8.
Correspondence.
Llterature,
Magazijn-gebouw Spuistraat
Groote parterre-ruimte Bloemgr. 6f, Easy Mèthod for Beginners. Prep.
aanwezig. Pr. ref. Br. T 13495, Hbld. Koopmanshuis Keizersgracht 20. f
„Mereurius", ~M. O." exams.
Koopmanshuis Prinsengracht 33.
Wegens vertrek naar buiten te
FURLONG.
Inlichtingen by de Makelaars
huur per 1 Nov. of eerder, een ruim
& ZOONÏ
292 HEERENGRACHT.
M.
I.
VAN
ENGELEN
per
54
modern le BOVENHUIS
Telef. 4276Z
Keizersgracht 115.
maand. Diezestraat 361.

KOOP AANGEBODEN |~

I E.

122 JOZEF ISRAELSKADE 122
by Amsteldijk. Tel. 25017.
Quick Results. Exam. etc.

Opleiding

BENTLY CODE,
colbertcost., dames-,
Iri beschaafd gezin aangeb. gr. zonIndische kleeding. Fa. M. BLOM, liefst met Appendix. Br. met prijs- nige Zit-Slaapkamer, str. w„ ook geopgave onder T. 13480 Handelsblad. schikt voor 2 jonged. Bad en telef.
Ruyschstr, 63, Adam. Telef. 53710.

—1 TE

6, ADAM, Tel. 20962

STAATSPRAKT. DIPL.
PRAKTIJK EXAMENS.

Inlichtingen bij de Makelaars
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Telef. 42762.
Keizersgracht 115.

Dr. Smitstraat SA.

by Mr. REELFS,

M. O.

Vier lokalen le verdieping
ROKIN 71.
1200— per jaar.

Zandvoort. Sept. te huur gem. vr.

I. A. COHEN
Opleiding voor

KANTOORLOKALEN

Bovenh., zuidz., gr. suite, 3 slaapk.,
str. w., 3 min. van stat en zee.

WIK ZAIII.EN DIE höchsten preisen für getragene Damen u. Herrengarderobe. Einkaufzentrale STOPPER, Koningstr. 18. Tel. 4-5-7-9-5.

’’

’—

BOEKHOUDEN
LEERAAR M.O.

725- p. j.
Van Breestraat 87. Huur
Nic. Beetsstr. 144. Huur'
6CO.- p. j.
Adm. de Ruyterweg 261.
Huur
480.— per jaar.
Inlichtingen by de Makelaars
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Telef. 42762.
Keizersgracht 115.

Aangeboden op netten stand 2 goed
gemeub. rust. Zit-Slaapk., m. uitst.
65.pens., in besch. kl. gezin resp.
75.-. Brieven T 13420, H'blad.
-en

Handelsblad.

— I. Theeboom
—
SPAN I S H

Hobbemastraat

VRIJE BOVENHUIZEN:

Aangeboden ruime keurig gemeub.
TE KOOP GEVRAAGD
appartementen, m. of z. pens., k.
AUTO, 4 pers., 4-deurs, niet te oud, en w. str. water, badkamer, telef.
voor zakendoeleinden. Br. T 13494, Lomanstraat 96 b. Telefoon 25648.

TE KOOP

’

’’

’

I

ACCOUNTANT, Leeraar M.0., NOORDER AMSTELLAAN 55, Tel. 29036.
Privaat- en Clubles.
Opl' en REPETITIE M. 0., S. P. D. en Praktykex.
243 n.b. Raadhuisstr.
Desgewenscht wordt .ook, les gegeven Keizersgracht

Badkamer enz., voorzien vari Bad en Vaste Waschtafels.
AMSTELDIJK 159. HUURPRIJS
950.— PER JAAR.
IDEM 2e ETAGE. HUURPRIJS
850.— PER JAAR.
te aanvaarden. Te bevragen G. KROESE & Co., Sloterweg 24,
Telefoon 82258 en Amsteldyk 158, Telefoon 25951.

Modern Winkplhuis met centr. verw.
Leidschestraat 41, huur
7750 p. j.
M I. van Engelen & Zn., Keizersgracht 115, Telefoon 42762.

"i

LESSEN .i

AMSTELDIJK. Boekhouden
a/d
HUUR

kamers.

Direct

’

m—m^————————._—__■»—__■■_-_-_-.

r

modern ingericht met Spreekkamer,
eigen W.C., inclus. Verwarm. Lift.
Telefoon.
..MERCURIUS", P. H. Kade 20—21.

TE
GROOTE FLAT (le verdieping) met vrijen opgang,

2.— <1 biljet)'
4.— (2 biljetten)

’

I

NASSAUKADE 344. TELEF. 8075..

Onder da rubriek „Betrekkingen gevraagd" Enkelvoudige Treffer
ad I.— bö vooruitbetaling.

TOT

KANTOORLOKALEN

Nieuwe Auto's zonder Chauffeur.

Abonnés kunnen tusschen 1 Juli en 31 December 1931 éénmaal
eea Treffer plaatsen tegen gereduceerd tarief:
Enkelvoudige Treffer I.—. Dubbele Treffer B.—_
5.—.
Drievoudige Treffer

’

geschikt voor Advocaat etc.

MOOI WONEN

PAY.

FRANCAIS

NIEUWE

Keizersgracht 165.

TREFFERS PER TELEFOON. Tusschen 9—17. uur kunnen
Treffers per telefoon worden opgegeven, No. 30404. De vóór 11 uur
(Zaterdag 10J uur) opgegeven Treffers worden nog denzelfden
avond geplaatst. Over het bedrag wordt den volgenden dag beschikt.
Eventueele fouten door telefonische opgave niet voor verantwoordelijkheid van het „Handelsblad".

—

—

K.

Te Huur
2 GROOTE LOKALEN
met wachtkamer.
Zeer

\ 13478, Handel3olad.

—

Boekhouden M.O.
Staatspractijk- en Practijkdiploma Boekhouden.

—

badkamer, serre, keuken en zolder
en Voorzien van

’

EN

BERGRUIMTEN

liefst per 15 Sept., anders 1 Oct. a.s.
Aanmelden Woensdag en
z.g.g.o.a.
Donderdagavond tusschen 9—lo uur,
Mevrouw LEESER, Pr. Hendriklaan 56.

JONGMENSCH
Gevr. in kl. gez. n. Meisje alleen,
Volledige opleiding en repetitiecursus.
goed bek. m. koken en werken. Hulp GEVRAAGD, bekend met moderne
Docenten: J. L. MEIJ Jr.. Dr. J. VALKHOFF en Dt. P G. v. d. VLIET.
v. werkster aanw. V. g. m. g. v.
talen en grondige ervaring in ExProspectus met bijzonderheden omtrent de studie en de opleiding voor
Joh. Verhulststraat 168 hs.
port-branche. Leeftijd niet onder bovengenoemde examens op aanvraag.
net zelfst.
20 jaar. Salaris nader overeen te
i Voor direct
DIENSTMEISJE GEVR.
DEUTSCH
geschreven
Eigenhandig
komen.
in kl. gezin, v.g.g.v. Mevr. MOT,
Konversation
NO PASS NO
Grammatlk
Aangeboden gem. kamer(s), met ; Geulstraat 22 hs.
brieven met volledige inlichtingen
Literatur
Drs.
M. POLAK, Leeraar EngeUche
gebruik
water,
pension, str. w. en k.
Vorbereltung für Examen
van vroegeren en tegenwoordigen
letterkunde en handels-corresbadkamer, telefoon.
Mereurius & Vereen v. Leer.
pondentie, leidt op voor alle examens
TOCHTIGE ÖSTERR. KÖCH I N
werkkring, Godsdienst leeftijd enz.
Nic. Maesstraat 49 huis.
in kürzester Zeit.
die. Hausarbeit übernimmt neben onder No. 1 B.H. 306 Adv.-Bureau
ENGELSCH.
Stubenmadchen gesucht. Mevr.
O G I L V
STAP, Amstel 20, Amsterdam.
In kl. rustig gezin, comfortabel huis DENTZ, de Lairessestraat 123.
Beëedigd Trnnslateur.
Wie met zijn toestemming opgaat
Parkw.buurt bew., Inwoning aangeb.
ROELOF HARTSTRAAT 20 IL
voor ~Mereurius" en zakt. krijgt tot
aan stud. jongedame uit gegooeden
Gesucht per 1. Okt. Zweltmiidchen
per 1 Oktober P ERF EKhet volgende examen GRATIS les.
Gesucht
kann.
stand. Brieven T 13515, Handelsblad.
sehr
nah.
u.
serv.
gut
welches
TE KÖCH IN. Vorstellen Mittwoch
Aann
-chen 7—B. of schrif7
Ab.
Donnerst.
v.
Mittw.
u.
telijk. ZOOMSTRAAT 14 (Zuid).
u. Donnerstag Abend von 7 bis 9. Vorst.
Tel.
29509.
65.
GRAMMAIRE
CONVERSATION
Oranje Nassaulaan 65. Telef. 29509. bis 9. Oranje Nassaul.

van onderhoud, bevattende 10 kam.,

(KXTRALE

FLINKE MENSCHEN
gevr. voor Prima Agentschap. Hooge
Br. T.
provisie en vooruitzichten.

Middenklooster
le Klooster
3o Klooster
bij de Kalverstraat.
Sleutels le Klooster 5, huis.
Inlichtingen bij de Makelaars
M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Telef. 42762.
Keizersgracht 115.

bevindende in keurigen staat

Zich

—

i

=»

■

KUYPER
INSTITUUT
TeL 27409.
Amsterdam

Perfect Tweede Meisje
gezocht,
R. Vinkeleskade 61

Ervaren Keukenmeisje

'igezocht, g. k. koken, bakken, inmaken. Brieven T 13467, Handelsbl.

\~

| TE HUUR AANGEBODEN

Het opgeven van een „Treffer" geschiedt door een Trefferbiljet,
hetwelk verkrijgbaar ls bij boekhandelaren, advertentie-bureaux,
2.—. Is onverhoopt
kiosken, onze agenten of aan onze bureaux a
geen Trefferbiljet verkrijgbaar, dan kan men ook het geld opsturen.

3
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na de Vacantie, komen meer aanvragen binnen van Patroons
en heeft ons stelselmatig bewerken der Patroons meer succes.
Zeer goede posities de laatste week opnieuw aan div. personen bezorgd.

CENTRAAL PLAATSING INSTITUUT

—

—

TELEFOON 35887.
AMSTERDAM
KEIZERSGRACHT 243
Bykantoor Rotterdam t Wynhaven 86. Tel. I__M»
28. i.

bereid,

persoon,

Aanbie-

i.-a-n-ig, te adopteeren.
onder M.I. 991
dingen

aan S. I.
RUDOLF MOSSE, Milano.

Groote Firma voor den
Import en Export van
ZEESPONSEN zoekt

Vertegenwoordiger
op

ENERGIEK PERSOON

zoekt AGENTUREN

in Damesstoffen, Nouveautés
en Fournituren. Brieven onder
No. 46112, Adm. Handelsblad.

mit
Kinderfraulein
langJS-hriger Praxis und besten Referenzen SUCHT TASSENDE
Erfahrenes

BIBLIÜNO

in Holland. Offerten erbeten an
LOTTE SCHERZ. Emden (Ostfrld^,
Claas Tholenstr. 19.

provisie-basis voor

geheel Holland.

Heeren, die deze branche kennen en bij de betr. clientèle

goed ingevoerd zijn, gelieven in
te
het Fransch of Duitsch
aan
2557
Z.I.
schrijven o.

_

A.G., Zürich.
Rudolf Mosse,__^^_^^^^^^^^m^^.^__.

*

OESTERREICHERINNEN,

20 u 22 Jahre, tuchtig im Nahen U.
Servieren, _uchen «*»«
GOl_i_,
madels. Zuschriften an ELSE
Bahnhofstrasse 13, Salzburg.

f'fJ""b.??-

COMPLETE MEUBILEERING EN STOFFEERING
tegen
Grootste speciaal firma levert op crediet

te huur
téTköoFof
COMFORTABEL HUIS MET APARTEN INGANG,

_I

Riant Uitlicht, gelegen
dokter, met vrü bovenhuis.
te aanvaarden. .Nadere inlichAMSTERDAM. Direct
JO6O aan RICARDO 'S Advertentie Bureau, Amsterdam.

zeer geschikt voor
i-n.

Ungen

o^d^r

F^ADÏ.B

S Z.

j,_i_.mii^"_i___n'i-__n___iwr

"■"——T"'
""■■"■"""""""""

>

Smaakvolle Drukwerken

.

,

■M.nimimimmin-iin_mim|ffi_inmri_l_ mnM|
WBB

worden geleverd door
N. V Drukkerij jacob van Campen te Amsterdam
O. Z. Voorburgwal 87-89, Telef. 329X3, 32721, 33721
________,
_T__m_T__Tr...iUL_..,'.,.L,.l_.n.lllli,,L,.__i.,,i..Li,.|| |||||||
mp .nn,_„,^.^,„n-___ TT^T|r
r
LU
T
T TT

T J

|||

.^,m,,m |„^|,

_ __
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Op het Malieveld te 's-Gravenhage, is ter gelegenheid
DE RESIDENTIE HERDENKT DE KONINGIN.
gehouden. Te paard, Z.Ex. luit.-gen. Insinger.^otaand
Koningin
groote
parade
een
van den verjaardag der
Bozinow, jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch, ridder van
Plesinger
v. I. n. r.: de gezant van Tsjecho-Slowakije. de heer
comm. J. H. Hagruder, gep. luit.
de
Amerikaansche
marine-attache
Haag,
Rosenthal, burgemeester van Den
Weber en luit.-gen. Borel.

oen.

—

—

In het
EEN-EN-DERTIG AUGUSTUS IN DE HOOFDSTAD.
Olympisch Stadion te Amsterdam hebben duizenden toeschouwers
genoten van het uitgebreide feest-programma. De Belg Leon Greude
stijgt op met zijn ballon „Le Rêve".

Onze Landsvrouwe en Koningin Emma woonden de kinderfeesten
ONZE VORSTIN OP VERJAARSFEEST.
den voorzitter van de
bij van de Oranjevereeniging Apeldoorn-Centrum op „Maria-lust". De vorstin zegt
leiding.
diens
Oranjevereeniging, den heer J. H. Steghers, dank voor

—

Voor den eersten
HET KONINGINNEFEEST TE AERDENHOUT.
gevierd. De
keer heeft men te Aerdenhout zelfstandig koningmnefeest
kinderen.
Een „zeilvoor
bloemencorso
feesten werden geopend met een
boot" met hulde aan ons Vorstenhuis.
i

—

Het Panama-kanaal krijgt zijn water van de rivier de Chagres. Door een dam wordt
MET DE CAMERA NAAR DE WEST.
Vischliefhebbers doorwaden de rivier, om in dit
de stroom tegen gehouden, alvorens uit te monden in den Atlantischen Oceaan.
De stroom-versnelling, die ontstaat door deze
Spilway.
Vischrijke water hun kansen te beproeven. Hengelaars bij de Gatun
electriciteitswerk,
dat door het voortsnellende water wordt gedreven.
stuw wordt gebruikt voor een groot

l

-

vuurwerk, dat afgesto-

De officieele feestvreugde in de hoofdstad werd besloten met het traditioneele
EEN KNALEFFECT.
trekker.naar ««e fl"»*»
decefntuu.spoo.
baan tegenover den Zuidelijken Wandelweg. Tienduizenden toeschouwers
ken werd op
liet
ontbranden. Een der
kunstwerk, dat „Volksvermaak"
zandvlakte om te kunnen genieten van het lichtende en knallende
veel rook, dan
knaleffect,
kleuren,
een
vuurregen
in
rond,
een
Sissend en tollend gaan de zonnen in het
slotnummers
voorbij

is het wondere schouwspel weer
_"_____in«_i________i_i-n_.m

„..n-i-.i.mnn

j_____ïïm„iMin_-iimiiiiimn-'

'"'

[iiiiiii_niir,iiTTHiiiiiiiii-iiiitinmj-n-iiiTiii::|nii't[_-iiiimmiiir:TCTiniimiiuiilmiMi"iii

>"">|

____________________^^BH9____________________H^______-________-_--____H___-----_H^^HH-_-

VRAAGT HET

I

1

i

:

♦

I::

Ii :♦

iottdeteMftUöen I

♦

Bk

v

♦

*

*»E£KBl_4_).»ooa HAMDEIFf MUVEftHDO

dat HANDELS-

en INDUSTRIEKRINGEN
de beste service biedt

♦

Bureaux gevestigd te Amsterdam (C.)

♦

Lijnbaansgracht hoek Leidschegracht
Telefoon 33693

—

’

In

_t

bollenverzendcampagne

foon 47800. Kwartaal Abonn.

Jac, Fred, t. Schiphorst Hzn.;

’

♦

X♦

- —winter
—
komenden

l

1.-.

:

-

dc Victoria en 8.6D.
haarden onmisbaar. Prima
gemakkelijk
constructie
stoken zuinig brandstof verbruik en snelle, reuklooze
Gelakt met
tempering.
PYROFIX, onafbrandbaar,

-

$ Becht & Dyserinck
Victoria

Haarden

,^Pg____V-.

. . _,

1

GRATISAANLEG
geysers voor keuken en
van
badkamers

in

waar men altijd
-oowtodfe koopt
€n üerkoopt

huur van af

’
«fcJTmröSi-i

ZUIVERAARS
Stadsgebouwen.

van Rijks- en

Heerengracht 327

—

Tel. 43414.

I

/

PER MAAND
’l.BO
In huurkoop v. a. 6.— p. maand.

"

__

Treff ermbriek

j

i li
tl Q.TI UeLS
____ O LQ.U.
j

—

__

i

SeTscïïgeNe niet'-v^oond,—
„MENSCH

-——>

i

de film
In het Rembrandt-theater te Amsterdam, wordt deze week
d,
Konecke
Eve.ynHolt
en
He.nz
r.)
Max Ada.bert
waarin (v. I. n.
hoofdrollen spelen. Een tooneeltje uit deze kostelijke «lm.

ERGER JE NIET”.

♦

♦
♦
♦
♦

|m||!J

tufft]

I Smaakvolle

♦

B* 6D*
Haarden

:

Drukwerken

worden geleverd door
N. V. Drukkerij jacob van Campen te Amsterdam
O. Z. Voorburgwal 87-89, Telef- 32983, 32721, 33721

_a___Sia__iii_i_____l_i»

P__i_t_n_i_„i__m»ii_

J.J»

.„i.ii__iii__M_ia--i-__i^^
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♦

AMSTERDAM

J&ïtf^&fifyttcia&t' De eenige beurs
o
ui
31, Tfll
26 50.
TelL oA-icn
v. Woustr

X

3 jaar schriftelijke garantie.

KEIZERSGRACHT

j

___T
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BUITENLAND.

HET BRITSCHE RIJK.

JOEGOSLAVIË.

GEEN NIEUWE BELASTINGEN.

Algemeen Overzicht.
Met den aanvang van September wordt de
algemeene belangstelling weer op Genève gericht; de belangrijkste vraagstukken, welke
dit jaar aan de orde zijn, zgn van economischen aard.

Daarnevens zullen de pogingen om een
verhouding te scheppen tusschen
Frankrgk en Duitschland, van wier onderlinge
.^oede betrekkingen zoo bijzonder veel afhangc voor het ontstaan van een rustiger sfeer
in Europa, de aandacht vragen.
Als inleiding van de Volkenbondsdebatten,
heeft het congres van de Europeesche
minderheden in de bondsstad vergaderd, zooals dat te doen gebruikelijk is aan den vooravond van de Volkenbonds-bgeenkomsten.
Het congres, waaraan thans 40 verschillende nationale minderheden door haar vertegenwoordigers deelnemen, wordt elk jaar
omvangrijker. Sinds het zesde congres zgn er
weer twee minderheden ter vergadering bijgekomen, n.l. de Slowaken in Hongarije en
de Grieken op het in Italiaansch bezit zich
bevindende eilanden der Dodekanesus.
Niet voor niets heeft het congres, dat thans
!n een omvangrijk boekwerk „De nationaliteiten in de staten van Europa" een uitgebreid overzicht heeft gepubliceerd over den
toestand, waarin de minderheden in de verschillende landen verkeeren en over de wijze,
waarop haar belangen worden behartigd, met
bijzonderen nadruk in een soort ontevredenheidsbetuiging aan den Volkenbond over de
onvoldoend geachte waarneming dier belangen
gewezen op den ernst van den toestand en
op de dringende noodzaak, dat de inkomende
petities naar behooren worden behandeld en

betere

onderzocht.
Bevrediging toch van bij onderzoek juist geachte klachten van minderheden, die door de
overheerschende meerderheden niet volgens de
verdragen worden behandeld, is een der essentieele elementen te achten voor de pacificatie
Van het na-oorlogsche Europa. Hoe wil ooit
een volk, waarvan een gedeelte bij de vredesverdragen by een ander land is ingelijfd, de
nieuwe grenzen loyaal erkennen, wanneer het
weet, dat de broeders aan de andere zijde van
die grens worden onderdrukt? Terwijl het aan
den anderen kant van zulk een groot belang
moet zijn voor het land, dat nationale minderheden binnen zijn grenzen heeft gekregen,
wanneer die nieuwe burgers ondervinden, dat
hun rechten erkend worden, zoodat zg op hun
heurt op loyale wijze kunnen medewerken aan
den bloei van het land, waarin zij voortaan

behandeling der minderheden. Volgens de
Poolsche pers zou n.l. de moord gepleegd zijn
door Oekrajieners, en zou het hier dus een
politieken moord betreffen.
Ongeveer een jaar geleden waren de Polen
bozig de Oekrajieners in Oost-Galicië
het
hier overheerschende volksdeel
te ~pacificeeren" op een uiterst hardhandige wijze, in
verband met een oproerige beweging, welke
was uitgebroken, omdat den Oekrajieners de
erkenning hunner rechten werd onthouden.
Deze „pacificatie" heeft veel kwaad bloed geset evenals de voortdurende vertraging van
het herstel van het aangedane onrecht. Wellicht dat een en ander een paar fanatieke
Oekrajieners de wapens in de hand heeft gedrukt tegen een der leiders van het regeeringsblok te Warschau. (Holowko, zoo heette de
Vermoorde politicus, ijverde voor een regeling
tusschen Polen en Oekrajieners; zijn voorstellen waren echter afgewezen door de leiders der

— —

Oekrajien3che nat.-democraten).
Terecht hebben dadelijk verschillende Oekrajiensche vereenigingen dezen moord afge-

keurd. Immers door zulke misdaden wordt een
eerlijke zaak niet gediend, wordt integendeel
da verhouding nog verscherpt. Maar de schoten
in de Oost-Galicische badplaats gelost, vestigen weer eens de aandacht op in dezen geVaarlijken hoek van Europa, bestaande onge-

.venschte toestanden.
Met belangstelling moet men daarom uitzien
Haar de resultaten van het naar den moord
ingestelde onderzoek.

_ _LOCARNO,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PARKHOTEL
_________________
ASEW, DE VERRADER.
door
FRANZ LARVIN.
Plannen om den Rijksraad in
de lucht te laten vlieger en
den Tsaar te vermoorden.
IV.*)

HET

eind van het jaar 1906 bracht
Asew in het buitenland door. De lust
om mee te doen was hem voor een
tijdje vergaan. Dat zgn beste tgd voorby
Was, voelde deze man, die een heel fgn
gevoel voor de wisselingen in de atmosfeer
van zijn omgeving had. Met huid en haar was
hij in handen van de politie gevallen, die hem
geen enkele zelfstandige daad, geen enkele
onafhankelgke handeling toestond. Daardoor
Was zgn vindingrijkheid, zgn energie verlamd.
Het persoonlijke contact met de revolutionnairen ontbrak; de dingen, die in de party
gebeurden, kwam hij meestal door derden te
■weten. Toch was de zoo verkregen kennis nog
voldoende voor zijn werk in dienst der politie.
Op iedere reis van hem naar Rusland volgden

hieuwe arrestaties.
Het Centraal Comité der sociaal-revolutionnaire partij had in Genève bericht gekregen
dat de door Karl Trauberg aangevoerde vliegende colonne
het plan overwoog, den Rijksraad door dynamiet in
de lucht te laten vliegen. Asew
bevond zich juist te Genève. Hij
kwam dat plan te weten en spoedde zich zoo
snel hij kon naar Rusland. De angst, dat hg,

Geen verandering nog in het die«
tatoriaal regime.
Financieel»
en economische moeilijkheden,

—

De „Daily Herald" meldt dat de regeering
besloten heeft om voor het loopénde dienstjaar
geen nieuwe belastingen op te leggen.

Belgrado, Aug.

Tot salarisverlaging besloten.

In den laatsten tijd wist ongeveer iedereen
te vertellen dat de dictatuur „op haar laatste
beenen liep", om het eens heel gewoon uit te
drukken; ja, men wist zelfs te vertellen hoe
het nieuwe regeeringssysteem er zou uitzien,
dat op 16 Augustus, den dag waarop Koning
Alexander voor tien jaren den troon besteeg,
zou worden ingeluid. Uit de beschryyingen,
die men van dit nieuwe systeem gaf, 'viel af
te leiden dat de Joegoslaven geen bgzonder
groote \-erwachtingen hadden: een parlement
waarvan minstens de helft der leden door de
Kroon zou worden benoemd. Doch generaal
Zivkowitsj zou aftreden, in elk geval, waaruit
weder af te leiden is dat men hem gaarne

Het N. T. A. meldt dat de nieuwe regeering
in haar gisteren gehouden bijeenkomst een
definitief besluit heeft genomen over eenige
bezuinigingsmaatregelen.
Verschillende salarissen zu'len verlaagd
worden, o.a. van de ministers, de rechters en
de parlementsleden.
MacDonalds brief aan zijn kiesdistrict.
MacDonald heeft aan den secretaris van
het bestuur der arbeiderspartij van zijn kiesdistrict Seaham een brief geschreven die voorgelezen werd vóór het bestuur het besluit nam
voor te stellen hem te verzoeken af te treden
als Lagerhuislid voor het district. Hg zeide
daarin dat hij zoo eenigszins mogelijk een
samenkomst had willen hebben met het bestuur om de heele zaak uit te leggen. Geloof niet, zoo voegde hy er aan toe, wat er
in de bladen, Labour of andere, gepubliceerd
wordt. Vervolgens gaf hy een uiteenzetting
van de bekende redenen die hem tot zyn besluit badd-en gebracht en hij eindigde met te
zeggen dat hij diep betreurde wat er gebeurd
was; indien ik slechts u allen, zoo schreef bij,
op den langen duur zou kunnen redden zou ik
met opgewektheid ieder offer daarvoor aanvaarden. Het is opnieuw de oorlog. Ik ken
den druk die op mijn vrienden in Seaham zal
worden geoefend maar zeg hen dat ik my
onvoorwaardeiyk in hun handen stel en be-

reid ben te doen wat zy wenschen.

WINKEL GEPLUNDERD EN VERWOEST.
Wraak voor den moord op den
politie-inspecteur.

TSJITTAGONG, 31 Aug. (Reuter.) Mohammedaansch gepeupel plunderde en verbrandde een grooten winkel van een hindoe
in het centrum der stad, uit wraak voor den
gisteren gepleegden moord op een Mohammeinspecteur. De hindoebevolking werd
door paniek bevangen en sloot haar winkels en
kantoren.
De Mohammedaansche leiders trachten de
rust te herstellen.
De postbestellingen geschieden onder gewapend geleide.
daanse!)

THOMAS EN HET SPOORWEGPERSONEEL.
Een motie

Daarom is het goed, dat het minderhedencongres steeds weer opnieuw op dit aambeeld
hamert.
Juist op den dag, waarop het zevende congres van de nationale minderheden te Genève
hijeenkwam om het hart te luchten over de
nog steeds vrijwel overal by de meerderheidsvolken heerschende minachting van de rechten der minderheden, is in Oost-Galicië een
moord gepleegd, welke naar het heet, met de
minderheden-quaestie in rechtstreeksch verband staat. Blijkt dit juist, dan wordt hier
weer eens op felle wijze het gevaar belicht,
hetwelk gelegen is in een onrechtvaardige

TELEURGESTELDE VERWACHTINGEN.

Althans dit jaar niet.

moeten leven.
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van vertrouwen.

Naar aanleiding van de ontslagneming door
Thomas, minister voor de Dominions in de
nieuwe regeering, als politiek algemeen secretaris van den Bond van Spoorwegpersoneel,
meldt de draadlooze dienst dat de grootste
afdeeling van den Bond, die te Derby
haar volle vertrouwen
Thomas' kiesdistrict
in Thomas heeft uitgesproken.

—

COMMUNISTISCHE BLADEN VERNIETIGD.
Door de post.

SYDNEY, 31 Aug. (Reuter.) De postautoriteiten hebben 2000 exemplaren van een
niet-geregistreerd communistisch dagblad in
beslag genomen en doen vernietigen.

SPANJE.
ONLUSTEN TE SARAGOSSA.
Gevechten tusschen politie en
linksradicalen.
SARAGOSSA, 1 Sept. (N. T. A.) Gisteravond hebben hier ernstige botsingen plaatsgehad tusschen de politie en links-radicalen,
waarbij van beide zijden schoten werden gewisseld, tengevolge waarvan een persoon
werd gedood en een ander zwaar gewond.
Algemeene staking

heden afgekondi.

Heden zal hier de algemeene staking worden geproclameerd. In de stad heerscht groote onrust. Politie-patrouilles trekken door de
straten en de autoriteiten hebben aan de leiders der arbeiders verzocht voor rust en orde
te zorgen, daar alle demonstraties met groote
gestrengheid zullen worden onderdrukt.
Stakerspraktijken.

[KYRIAZII
WEERBERICHT.

zou zien gaan.
Er is
niets ingeluid en voorloopig blijft

alles bij het oude. Voorloopig! Want hier zal
wel het spreekwoord toepasselijk zgn: er
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vlekje aan. Men kan wel aannemen dat ~hoogvan
te
kabinet,
FOTO
het
nieuwe
die
in
Street
Engelsche
gisteren
Downing
DE EERSTE
erop" besprekingen hebben plaats gehad
schatkist;
Baldwin,
lordLonden genomen rcerd. Zittend r.1.n.r.: Snnirdcn. kantelier ran de
over
een ander regeeringssysteem maar dat er
pretident of the couneil; MacDonald, eerste minister; Samuel,
binnenlandtche zaken;
daarover-geen
eenstemmigheid heerscht.
lortl-kanselier;
Lisier,
handel;
Thomas,
slaande r.1.n.r.: Cunliffe
dominion* en
Sankey,
Men is hier algemeen teleurgesteld, al komt
koloniën; Reading, buitenlandsche zalen; Nccillc Chamberlain, yezoiuTJie'nl ;
dit natuurlijk niet in de couranten tot uitlloare (Indië).
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PARIJS, 1 Sept. (N. T. A.) Volgens den bij de afkondiging een Joegoslaaf gezegd.
genomen.
heeft
Hierdoor verloor hij de macht
De Joegoslaaf verlangt dus niet terug naar
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schoten. Hij maakte kennis met zijn vrouwelijke slachtoffers door het plaatsen van huweMen weet, dat Joegoslavië geprotesteerd
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van staat in de war te brengen. De regeering
REGEERING EN KERK.
Keldergarage voor zijn slachtoffers.
heeft van haar teleurstelling blijk gegeven en
haar hoop uitgesproken dat er een weg geTeruggaaf van lokalen aan de
vonden
zal worden om Joegoslavië schadeloos
katholieke actie.
De 45-jarige Harry Powers, wonende in het te stellen. Ze heeft intusschen een commissie
dorp Quiet Dells in West-Virginië, die bekend benoemd die met de ressort-ministers moet
ROME, 31 Aug. (B. T. A.) Zonder voorheeft verscheidene vrouwen te hebben vernagaan, op welke wijze de uitgaven verminuit te loopen ep den definitieven uitslag der moord met wie hij met het oog op een huwederd kunnen worden.
Ik ken een goede bron voor deze vermindehangende besprekingen heeft de Italiaansche ïyk in correspondentie was getreden, had, naar
wij nog vermeld vinden, onder zijn woning een ring der uitgaven: de begrooting van oorregeering aan de prefecten instructie gegesoort keldergarage zonder ramen, met vier log. Maar juist in het ressort van den minisven om de zalen, toehehoorende aan de kacellen er in ingericht, waarin hij zijn slachtter van oorlog zal de commissie niets vinden.
getholieke actie, waarop beslag was gelegd,
offers opsloot vóór ze om het leven te brengen Ontwapening, dat is de eenige weg. Maar
leidelgk weer aan de kerkelijke autoriteiten en waarin hij ook zijn huwelijkscorrespondengeen mensch in Joegoslavië is er te vinden die
terug te geven. Rome is van dezen maattie bewaarde. Sedert zijn aanhouding kwamen aan ontwapening gelooft.
regel voorloopig uitgesloten, aangezien de er nog 46 brieven aan zijn adres van vrouHet Joegoslavische volk is teleurgesteld, de
desbetreffende lokalen onder het gezag staan wen, de meeste boven den middelbaren leeftyd, Joegoslavische regeering is teleurgesteld en
de Joegoslavische boeren zijn nog eens extra
van den kardinaal-vicaris, met wien vooraf die op zijn huweiyksadvertenties hadden geschreven.
getroffen.
moet
worden
teleurgesteld.
een overeenkomst
Men heeft gisteren den cementvloer van de
Men weet dat de regeering zich het mono.
garage met dynamiet laten springen. De polie van den aan- en verkoop van het graan
geholpen door 50 tot dwangpolitie heeft,
heeft toegekend, met het doel de boeren uit
arbeid veroordeelden, in de weilanden en heude misère te redden door hun een prijs voor
vels om het dorp heen laten graven om te zien hun graan toe te kennen, die aanzienlijk hooGEVAARLIJKE POSTPAKKETTEN.
of er nog slachtoffers van hem liggen.
ger is dan de wereldprijs. Van regeeringsHij bood per advertentie „een landhuis en wege schijnt daarby over het hoofd gezien te
gewonden.
Een aantal
de liefde van een braaf man" aan. Hij schreef zgn dat in betrekkelgk korten tijd de oogst
ROME, 1 Sept. (B. T. A.) Naar men uit goed
en zyn brieven waren doorspekt met binnen is en dat de boer onder de tegenwoormededeelt
is
een
postde
bladen
Vicenza aan
citaten over liefde en huwelijk. Aan een zijner dige verhoudingen zijn oogst snel wil aflevepakket ontploft toen dr. Paganelli, aan wie slachtoffers ried hij aan een geschriftje van ren om zoo spoedig mogelijk in het bezit van
hem over dit onderwerp te lezen.
het zoojuist door den postbode was ter handgeld te komen; de regeering moest dus op
Politie gewapend met machinegeweren en een gegeven oogenblik over veel opslagruimte
gesteld, bezig was het open te maken. Het
slachtoffer werd gewond. In Favria ten Noorbommen met traanverwekkende gassen paen veel geld kunnen beschikken. Aan beide
den van Turijn hebben, door een dergelijke trouilleert om de gevangenis te Clarksburg, zaken ontbreekt het thans, zoodat de boeren
oorzaak, de directeur van een school en een waar hy opgesloten zit, om te voorkomen dat hun oogst niet kunnen afleveren. Honderdhij gelyncht wordt. Powers heeft verklaard zestig Dinaren, dat is zeven gulden voor honaantal kleine meisjes verwondingen opgeloodat hij bereid is om te sterven. Als hy niet derd kilogram tarwe, is een prijs die den
pen.
kaart zingt hij godsdienstige liederen.
Joegoslavischen boer lijkt en het is dus te
begrijpen dat hy haast met de aflevering
MUSSOLINI'S DUITSCHE REIS.
GEVAARLIJKE BOTSING.

—

—

'

SARAGOSSA, 1 Sept. (B. T. A.) Gistermiddag herstelden werklieden een telefoonlijn
die door stakers onbruikbaar was gemaakt,
toen uit een onbekende plaats een groot aantal revolverschoten werden gelost. Manschappen van de guardia civil, die de werklieden
vergezelden, beantwoordden de schoten, terwijl
zij in alle richtingen vuur gaven.
Er zgn vijf gewonden en een doode.

de
zal brengen aan boord van een vliegtuig, bestuurd door den minister van luchtvaart,
Balbo. Anderen gelooven dat Mussolini de
Duitsche staatslieden in een badplaats ontmoeten zal, die nog niet is vastgesteld.

wat hem in den laatsten tgd een paar maal
was overkomen, met zijn kennis te laat zou
kunnen komen, verleidde hem tot een afwgking in zijn vroegere arbeidsmethode; hg leverde de revolutionnairen over op een tijdstip,
waarop hun aanslag pas als plan bestond en
nog geenerlei vasten vorm aangenomen had.
Zijn zenuwen hadden hem in den' steek gelaten. Hij had zich zelf niet meer in zijn macht.
Den 22sten December 1906 werden tien
leden der Traubergsche colonne gevangen
genomen. De krggsraad velde twee doodsvonnissen en stuurde acht leden der colonne naar Siberië. Allen beklaagden werden
plannen voor aanslagen tegen leden van het
keizerlgk huis en ministers ten laste gelegd;
bewezen werd niets, zelfs de plannen niet; iets
tastbaars had de krggsraad niet gevonden.
Ook A6ew was ontevreden, hij voelde, dat de
zaak hem schaden kon.
In dezen toestand van de grootste innerlgke
en groeiende uiterlgke onzekerheid probeerde
Asew het nog eens macht over de revolutionnairen te krijgen. Zgn invloed werd minder,
zijn bron van geld raakte uitgeput.
Hg deed het Centrale Comité het voorstel,
den tsaar te vermoorden. Aan -de voorbereidingen voor den aanslag op den tsaar deed
ook Gerschoeni mee. Asews vroegere vriend
en strijdmakker, leider van alle terroristische
organisaties der sociaal revolutionnaire partg,
Gerschoeni, dien Asew verraden, verkocht en
op zij gezet had, was na een avontuurlijke
vlucht uit Siberië te Genève aangekomen. Van
Mei 1907 af nam hij deel aan den arbeid van
het Geneefsche Centrale Comité.
In Genève werd het plan van den aanslag
op den tsaar beraamd. De tsaar moest aan
boord yan züa jacht vermoord worden. Twee

matrozen verklaarden zich bereid, de daad te getrokken. In Pargs hield sedert eenigen tgd
volbrengen. Maar zoover kwam het niet. De een man een oog in het zeil, hg volgde wanontmoediging in de rijen der sociaal-revolutiontrouwend het fiasco der sociaal revolutionnainairen was door de mislukkingen in den laat- re party en verzamelde, eerst in het donker
sten tijd zoo.sterk geworden, dat men het plan tastend, gegevens voor een verdenking. Alleen
liet vallen. Toen de beide matrozen op het door het voortdurend mislukken van hetgeen
laatste oogenblik verklaarden, dat zij tegen de partij ondernam, was hij tot de overtuihun taak niet waren opgewassen, gaf men ging gekomen, dat zg door een van haar leiders werd verraden. Deze man was Asews
het op naar anderen te zoeken, die deze zouden moeten overnemen.
grootste tegenspeler, een werkelgk revolutionSedert langen tijd begrepen de terroristen de nair, innerlgk vol vuur en uiterlijk koel:
instructies van het Centrale Comité niet meer. Wladimir Boerzew.
Men maakte plannen, gaf ze op, beval terroOm het spoor van den onbekenden verraen ondanks alle der
ristische daden, herriep ze
te volgen had Boerzew Parijs verlaten.
steeds weer vervoorzichtigheid: verraad
Hg reisde naar Rusland en ging in Petersburg
raad. Wie er aan twijfelde, dat de politie onder wonen. In nauw contact met de revolutionde leiders der revolutionnairen betaalde agennaire kringen, doch zonder deel te nemen aan
ten had, moest wel gelooven, dat werkzaamden strijd, zette hij hier zgn werk, de uitgave
heden der revolutionnairen onder een ongeluk- van het tijdschrift „Byloje" voort. Hg stak
kig gesternte stonden.
zijn voelhorens naar alle zijden uit, analyVoor het jaar 1908 schenen de vooruitzich- seerde alle ontwikkelingen, die van het eerste
ten der sociaal-revolutionnairen uiterst treu- opkomen van een revolutionnair plan tot de
rig. Velen leek de toestand der revolutie zoo
arrestatie der deelnemers leidden, bestudeerde
hopeloos, dat de tegenstand tegen terroristide feiten en de menschen. Het werd hem in
sche methoden de bovenhand kreeg. Eenigen Petersburg nog duidelijker, dat de politie haar
door Asew heftig bestreden, stelden voor, om successen aan een verrader had te danken, die
van de traditioneele tactiek der partij af te een der hoogste plaatsen in de party moest
zien, en zich, totdat de toestand was opgeinnemen. Maar wie was hg, wie?
helderd, alleen te wijden aan propaganda in
Op zekeren dag zag Boerzew op de Nabewoord en geschrift.
in Petersburg Asew, die met de
resjnaja-kade
Opheldering van den toestand, dat was het
K.
in een elegante equipage reed.
chansonnière
waarvoor Asew bang was, waardoor hem Op het
dat Asew voor den nederioogenblik
gevaar dreigde. Hoe dichtbij dit echter was,
voetganger diep zijn hoed afnam, voelde
gen
vermoedde deze verstandigste en meest voorBoerzew plotseling: Hij is het!
uitziende aller misdadigers nog niet.
Langen tijd tevoren, op een middag in de
1906, had Boerzew nadere
Mei
maand
Een kameraad krijgt argwaan. mededeelingenvan
over het doen en laten van den
Boven Asews hoofd hadden de wolken zich gezochten verrader gekregen. Op dien voorjaarsmiddag zat hy voor zijn schrijftafel op het
reeds lang, zouder dat bg het wist, samen-

Per vliegtuig?
A.) Het gerucht doet
ronde dat Mussolini zijn bezoek aan Berlgn

ROME, 1 Sept. (N.

T.

——

Dinsdag 1 September.

De hooge druk bij IJsland en die tusschen de
Azoren en Spanje namen iets af. Daar tusschen beweegt de Oceaan-depressie zich vrij
snel naar de Britsche Eilanden. Over Scandinavië en Oost-Europa is de druk laag. Hoogste
standen 768.3 te Isaf jord en 766.1 te Toulouse,
laagste 753.8 op 49 gr. N. en 23 gr. W. en
743.8 te Ingö. Bij Jan Mayen, in Noord-Noorwegen en Zuid-Frankrijk waait het krachtig.
De temneratuur is in Scandinavië iets gedaald en verder weinig veranderd; zij is onder
normaal bij Thorshavn, over de Britsche
NoorEilanden behalve het Zuidwesten, over en
bg
wegen, Frankrijk behalve het Oosten
Karlsruhe, Dresden en Kopenhagen, verder is
Slechts eenige stations
zij boven normaal.
melden regen: Weenen 31, Abisko 11, Dgon
8, Ingö 6 en Nordoyan 5 mm. De barometer
by ons verandert op den voormiddag weinig.
Verwachting van het K. N. M. I. te de Bilt
van heden tot morgen 18 a 19 uur: Zwakke

veranderlijke wind, later meest uit Zuidelijke
richtingen, half tot zwaar bewolkt of betrokken, aanvankelijk nog droog later waarschijnlijk regen of onweer, zelfde temperatuur.
Hoogste temp. 22 gr. C.
Rome.
Laagste temp. 3 gr. C.
Jan Mayen en Abisko.

Waarneminson

72 gr. F. te

=

37 gr. F. te

van hedenmorgen 7 nar.

Te:

Wind

i

c+ SS

te

___

og

-3

_^______._________.

"o»

rt

<r*

.-o

— e >.e

g_

g

Toestand
-r
£

«

.

.a A,

van

*de ,ucht u

i

■.

„

.

~

o

L§;§]fc

i ilf" '*^-

,
,

°

<

.

'

OBCRLAHNSTEIN

heeft; het mocht eens anders worden. De
regeering zal op deze transactie heel wat geld
gaan toeleggen en de Joegoslaven zullen duur

brood gaan eten.

Is de economische toestand in Joegoslavië
onder de dictatuur komt men
niet gunstig
in de
daarvan niet zoo heel veel te weten
andere landen van den Balkan is hg slecht,
geen enkel land uitgezonderd. Bulgarije heeft
op zijn begrooting van 1930/31 een tekort van
vier en twintig millioen gulden. In Roemenië hebben enkele banken hun loketten moeten
sluiten en faillissement volgt op faillissement
bij handelaren en fabrikanten; het evenwicht
in de begrootingen is door vorige regeeringen
volkomen verstoord en de publieke inkomsten
zijn geplunderd. In Griekenland is de boerenbevolking vertwijfeld en de communisten
baren de regeering veel zorg. En geen spoor
van verbetering is nog te ontdekken. Het
ziet er overal zeer droevig uit.

—

—

(Nadruk verboden.)

MIDDEN-AMERIKA.
OPSTAND IN NICARAGUA.

(Ingezonden Mededeeling.)

Leider

het Panamakanaal in aanvaring gekomen met
een lichter geladen met 15.000 pond dynamiet.
Gelukkig volgde er geen ontploffing, hoewel
door den schok drie man overboord sloegen.
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Gelukkig goed afgeloopen.

NEW VORK, 1 Sept. (Reuter.) De
Amerikaansche onderzeeër S 12 is gisteren in

=

MANAGUA,

1 Sept. (Reuter.)

gedood.
De lei-

der der opstandelingen Agapito Altamirano
is gedood in een gevecht met Amerikaansche
mariniers, die de opstandelingen verdreven.

bureau van het „Byloje". Een onbekende liet
zich aanmelden en bleef, ondanks herhaalde
afwijzing, op een onderhoud onder vier oogen
met Boerzew, aandringen.
De onbekende introduceerde zich door een
fotographie van Boerzew uit zijn zak te halen
en daarbij de volgende verklaring te geven:
„Hier is uw fotographie. Ik heb haar uit de
akten van het departement van politie genomen. En dit is Uw signalement, waardoor gg
opgespeurd kunt worden". En hij voegde, om
zich te legitimeeren, er aan toe: „Ik behoor
tot de Warschausche politieke politie. Ik bekleed daar de functie van bijzonderen commissaris bij den veiligheidsdienst."
En nu volgde er een verhaal, waarna zelfs
Boerzew, die toch veel vermoedde en op veel
voorbereid was, ontstelde. De bewgzen voor
het verraad van een leidend partijlid werden
hem voorgelegd. De man, die ze Boerzew in
handen speelde, was Bakaï, een man van de

tegenpartij.

Onthullingen van Bakaï.
Uit het vervolg van het gesprek met Bakaï
bleek Boerzew dat Asew de verrader was.
Spoedig daarop werd Bakaï gearresteerd.
De politie wist niet, maar vermoedde wel, welke rol haar voormalige beambte in Petersburg speelde. Een huiszoeking in zijn woning
bracht manuscripten aan den dag, waarin de

zou komen, Rusland te verlaten.
Van te voren gaf hij zijn verzameld materiaal aan de sociaal-revolutionnaire party. De
indruk, dien het op het Centrale Comité maakte, was nul. Boerzews onthullingen verwekten
verontwaardiging en hoon. Boerzew gold van
nu af in de partij voor iemand, die aan vervolgingswaanzin leed en voor een quaerulant,
wien het gebrek aan eigen succes en de onbevredigde behoefte om zich te laten gelden,
er toe hadden gedreven het „genie der revolutie" te beschuldigen. De beschuldigingen van
Boerzew werden niet eens onderzocht.
Asew toonde een onverschilligheid, een
glimlachende zelfverzekerdheid. Deze overmaat van rust maakte zelfs Ssawinkow ongezijn
rust. Hij kende Asews prikkelbaarheid,
veel
er
voorvallen,
welke
woede, zijn drift bg
hij van
minder aanleiding toe gaven. Hoewel
overbeschuldigingen
der
de onhoudbaarheid
door
tuigd was, zocht hij Boerzew op, liet zich
voorbeschuldigingsmateriaal
hem bet geheele
met
leggen. Het gelukte Boerzew echter
overtuigen.
Ssawinkow te

**

"

Een tweede bondgenoot kwam aan Boervan de tegenpartij.
zews zijde, weer een man
Het is senator Alexej Alexandrowitsch Lopoesalmachtige cbef van de gejin, de voormalige
Russische politie. Boerzew had gehoord
een buitenlandsche reis ging
toestanden bij de Warschausche politie en dat Lopoesjin
in den trein waarmee Lopoesen
had
maken
gevangede wreede behandeling der politieke
plaats
genomen en was tusschen
ook
reisde
jin
niet
nen geschetst werden. Men waagde het
Berlijn
en
in
Keulen
diens coupé binnengeBakaï voor een rechtbank te dagen, maar stelkomen.
de
Pete*~
in
hem
de er zich mee tevreden
Tgdens het gesprek der beide mannen
acht
in
Paulsvesting op te sluiten, en hem
dien
sneltrein kwam Boerzew alles te weten,
sturen.
maanden later naar Siberië te
Boerzew besloot, yoor. de beurt aan bern wat hjj noodig had. Boerzew, de revolutioni

heele
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 1931- TWEEDE BLAD
(Ingezonden Mededeeling).

NEDERLANDSCH-INDIË.
DE BATAVIASCHE POLITIEZAAK.
De schorsingen.

Veel lezen wij niet meer omtrent de bekende
Bataviasche politiezaak, die haar oorsprong
vond in den moordaanslag op juffr. Bekkering
en het in verband daarmede arresteeren, veroordeelen en later rehabiliteeren van den Inlander Karim. Maar uit alles blgkt dat het onderzoek nog in vollen gang is en ook de Europeesche ambtenaren, die in deze quaestie een
mindsr fraaie rol speelden, niet zullen worden
gespaard.
Telegrafisch werd gemeld dat in de verdere
uitoefening van hun functie geschorst zgn de
commissaris van politie le klasse P. W. Möller, de onder-commissaris L. C. van Hemert, de
hoofdpolitie-opziener D. A. Rhemrev en de
politie-opziener Ch. F. v. d. Ende.
In het „Bat. Nbl." lezen wij omtrent de geschorste ambtenaren nog het volgende:
De schorsing van den commissaris Möller
houdt in de eerste plaats verband met de zaakKarim en de zaak-Van Someren. Men weet
dat Karim, na aanvankeiyk door den landraad
terzake van den aanslag in hotel Bekkering
veroordeeld te zijn tot vgftien jaren gevangenisstraf, door den raad van justitie te Batavia is vrygesproken en dat er aanwgzingen
zijn, dat de betrokken politie-ambtenaren te
kwader trouw waren bij het onderzoek tegen
Karim. De onder-commissaris Van Someren
is op een rapport van den heer Möller, dat via
den H. C. v. P. en den resident de inspectie
bereikte, geschorst. Later bleken de beschuldigingen onjuist te zijn, waarop Van Someren
(alsmede zijn mantri, dien men ten onrechte
van afpersing beschuldigd had) in eere hersteld is.
Wij meenen te weten, zegt het blad, dat de
heer Möller zich in beide zaken op zgn ondergeschikten beroept. De zaak-Karim zou geheel
door Rhemrev en v. d. Ende tot „klaarheid"
zijn gebracht, de zaak-Van Someren zou haar
ontstaan danken aan intrigues, uitgebroed
onder leiding van Rhemrev. Möller zou zich
geheel op deze beide ondergeschikten verlaten
hebben en dus slechts te goed van vertrouwen
zgn geweest. In politiekringen is men, voor
zoover bekend met den heer Möller, geneigd
aan deze bewering geloof te hechten. Möller
stond bekend als een goed en gverig politieman
en men acht het onwaarschgnlgk, dat hg de
hand zou hebben in valschelijk opgezette
zaken.
Voor ons is er aanleiding om deze meening
niet dan onder groote reserve te aanvaarden.
De heer Möller zou wel aan een maximum van
gebrek aan gezond verstand moeten lgden om
zich op deze wgze te laten beetnemen. In de
"vgze van afwikkeling der zaak-Karim stelde
destijds vrgwel niemand vertrouwen; als souschef der algemeene recherche (practisch chef
aer crimineele recherche) had Möller bg de geringste controle op Rhemrev en v. d. Ende onmiddellgk tot de conclusie moeten komen, dat
deze zaak niet in orde was.
Bö ernstige personeelsquaesties, waar het,
zooals in die zaak-Van Someren, gaat om schorsing en strafrechtel yke vervolging van een ondergeschikte, die wegens bijzondere verdiensten
juist gedecoreerd is, bestaat nog zoo iets als
hoor en wederhoor en waar dit blijkbaar niet
door Möller naar behooren is toegepast, blijft
ook hier weinig of geen plaats voor den uitleg, dat hg te goeder trouw geweest zou zgn.
Bovendien zgn er nog vele andere zaken, teruggaande tot de communistische relletjes in
November 1926, die met zyn schorsing verband houden.
Rhemrev is, behalve voor de zaak-Karim,
-Van Someren, en kleinere zaken, ook geschorst wegens het aannemen van geld in strijd
met zijn ambtsplicht. Toen namelgk geruimen
tijd geleden huiszoeking gedaan werd bij een
Chineeschen speelhuishouder, vond men daar
schuldbekentenissen te zgnen name. De zaken
rr.et een luchtje, waaraan Rhemrev debet is,
zijn legio. Zoo ls op het oogenblik nog een
landraadszaak aanhangig tegen een rechercheur, die zich aan diefstal met geweld schuldig gemaakt zou hebben, doch ten rechte een
dobbelbende overvallen heeft. Met een Arabisch rechercheur, die in relatie to tde dobbelaars stond, bereidde Rhemrev, ook geholpen
door den ass.-wedana van politie Damro, een
aanklacht voor, zoodat de rechercheur en zgn
helpers zes maanden in preventieve hechtenis
moesten doorbrengen. Men kan veilig aannemen, dat Rhemrev een soort terreur heeft uitgeoefend bg de Bataviasche recherche, zoowel
tegenover zijn collega's en ondergeschikten als
tegenover lieden, die om een of andere reden
gaarne goede maatjes met de politie bleven.
V. d. Ende is op verzoek van den heer
Möller destijds in het belang van de zaakKarim by de recherche gedetacheerd, omdat
hg de taal zoo goed sprak. (Karim is een Makassaar). Hg sprak de taal zelfs zoo goed, dat
hy om een stuk van overtuiging te bekomen,
eerst vgf gulden klein geld en later een bankbiljet van dat bedrag uit Karims zak wist te
tooveren, terwijl deze, toen hij gearresteerd
werd, gefouilleerd is en toen geen cent bg
zich had. Het onderzoek van v. d. Ende spreekt
dus een duidelijke taal. Van Hemert heeft geen
deel aan de zaak-Karim, daar hg reeds lang
voor den aanslag van Batavia vertrokken was.
Evenals van Rhemrev, trof men echter ook van
hem schuldbekentenissen aan bij den Chineeschen speelhuishouder. Deze politie-ambtenaar
is vroeger reeds geschorst voor een dergelijke
affaire, doch toen waren de bewijzen blijkbaar
niet voldoende.
De schorsingen waren natuurt gk voor ingewgden geenszins een verrassing.
Het spreekt wel van zelf dat een strafrechtelijke vervolging tegen de vier geschorste

nair, vertelde den voormaligen politiechef van
de noodlottige, verderfelijke actie van een
spion, Raskin genaamd. In een uiteenzetting,
die zes uur duurde, ontwikkelde hg de geheele
verschrikkelgke geschiedenis, die hg in den
loop van vele jaren by elkaar had gebracht,
toonde hy Lopoesjin alle sporen, die van de
onthullingen,

ontdekkingen,

inbeslagnemin-

gen, arrestaties naar de politiebeambten Raskin en Winogradow voerden. Toen hij aan het
eind was gekomen, zeide hg: „Staat TJ mg toe
dat ik U meedeel, wien ik achter dezen schuilnaam vermoed? Ik verzoek U my met een
enkel ja of neen te antwoorden".
Lopoesjin, die zich teveel hoogwaardigheidsbekleeder voelde om niet het vermetele van
dit verzoek, het fantastische van dit onderhoud met een revolutionnair te gevoelen, wei-

gerde zyn toestemming.
Toen speelde Boerzew zgn laatste troef uit.
In een paar zinnen, aan welker waarachtigheid Lopoesjin niet kon twyfelen, deelde hij
den beambte van den tsaar mee, dat de man
die volgens zgn vaste overtuiging indentiek
was met de politiebeambten Raskin en Winogradow, in de partij niet de rol van een gewoon lid of een kleinen leider speelde, maar
dat hij de organisator van de aanslagen tegen
Plehwe en grootvorst Sergius was, en dat hij
een aanslag tegen den tsaar voorbereidde. Lopoesjin zweeg een oogenblik diep geschokt.
Toen riep hij uit: „Dat is ontzettend! Dat is
Men moet bg Ratsjkowski
ondenkbaar!
op alles zgn voorbereid".
Weer verliep een uur. In den restauratiewagen veegde Boerzew zich weer bij Lopoesjin, vertelde hem van de aanklacht tegen Gerschoeni, het in de lucht vliegen van de „Colonne van het Noorden", de terdoodbrenging

PACKARD

ambtenaren niet kan uitbiyven. Intusschen
mag men zich ook de vraag stellen of het bij
deze vier schorsingen zal biyven; in ieder geval verwachten wg de schorsing van een of
meer Inlandsche politie-ambtenaren. Dit behoort tot de bevoegdheid van den gouverneur
van West-Java, voor zoover betreft de rangen
boven agent le klasse.
Wat de politie-affaire verder nog brengen
zal, is thans niet te voorspellen.
Het is echter ook voor het politiecorps zelf
een gelukkige omstandigheid, dat de boven de
politie gestelde autoriteiten krachtig hebben
ingegrepen, zij het dan ook geen oogenblik te

vroeg.

NEDERLAND TE VINCENNES.
Een Indische persstern.

Ter gelegenheid van de opening (op 18 Aug.
j.1.) van het nieuwe Nederlandsche paviljoen
schreef het „Bat. Nwsbl." blgkens een gisteren per luchtpost ontvangen exemplaar van
dat blad, op 20 Aug. j.1.:
De opening van het nieuwe Nederlandsche
paviljoen op de Pargsche tentoonstelling is een
dag van glorie voor het Moederland, en dus
ook voor Indië Nederlands prestige tegenover
het buitenland is, zeker in koloniale zaken,
voor ons geen onverschillige zaak. Een magistrale demonstratie van onze werkzaamheid
in de tropen ging door het vuur te niet
welnu: men heeft getoond, dat het overwinnen
zelfs van de gevolgen van zulk een ramp niet
boven de kracht en het vermogen der natie

N.V. „Kluvo" Ruysdaelkade 243. Tel. 29243

BOERDERIJ.
MEELPRIJS EN BROODPRIJS.
Het weekblad „Granen, Veevoeder, Kunstmest" schryft:
„De Tarwecrisis schijnt thans in een
dergelijk acuut stadium getreden te zijn,
dat de autoriteiten besloten hebben de
verhooging van het maalpercentage niet
op 15 September ,doch zoo vroeg mogelijk, in elk geval voor dien datum, door
te voeren. Het bericht vermeldt verder,
dat de verhooging binnenkort zal worden
afgekondigd en dan direct zal ingaan!
Dit wyst er wel op, dat de vele klachten,
die de landbouwers geuit hebben over
het opstapelen van meel bg de bakkerij,
by de uitvoerders van de Tarwewet ingang gevonden hebben en dat men wil
trachten een herhaling van deze beweging, ook al zou die deze keer op veel
kleinere schaal plaats vinden, te voorkomen.
Op één belangrijk punt hebben de uitvoerders van de Tarwewet het geluk met
zich in het schuitje, n.l. dat der prijzen.
De verhooging tot 25 % van het maalpercentage zal zonder eenigen twijfel de
prijscalculatie voor de maalindustrie verhoogen, doch aan den anderen kant bestaat alle kans, dat de kostprijs van de
vrije 75 % in de naaste toekomst weer
zóó gedrukt wordt, dat er van een uiteindelgke verhooging van den prijs van
bloem A weinig zal komen. Dit is juist
daarom van zoo enorm belang voor hen,
die de Tarwewet wenschen, omdat het
bewys dat door de Tarwewet de brood■prgs hooger komt te staan dan bij vrije
handel het geval zou zgn, heel m o e i 1 g k
geleverd kan worden. Insiders, en hiertoe
mag iedereen gerekend worden, die met
den graanhandel op de hoogte is, weten
natuuriyk
drommels goed, dat
dit wèl het geval is, maar het
groote publiek begrijpt van de situatie
nog steeds heel weinig en is allang tevreden als de toch al lage broodprgs zoo
blijven zou."

gaat.
Voor Indië heeft deze plechtigheid intusschen ook een andere zgde. Omtrent de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen van
den 28en Juni is nog geen zekerheid verkregen; en de materieele gevolgen van die ramp
staan nog altyd niet vast.
Te dien aanzien behoort, nu de werkzaamheden voor de heropening van bet Nederlandsch paviljoen zijn geëindigd en bekroond
door een luisterrijk openingsfeest, thans ten
spoedigste zekerheid verschaft te worden.
De berichten omtrent die openingsplechtigheid geven helaas opnieuw aanleiding te bedenken, dat hetgeen behoort te geschieden niet
altgd geschiedt.
Men krijgt den indruk, dat bij deze openingsplechtigheid Indië eigenlijk een min of meer
veel minder
overbodige zaak werd geacht
belangrijk byvoorbeeld dan de heer Moojen.
*
Blijkens de redevoering van jhr. De Jonge
heeft de heer Moojen feitelijk NederlandschWij herinneren er in verband met de laatste
Indië aan de wereld geopenbaard. Wg hebben alinea aan, dat niemand minder dan de tarwezelfs tegen dat beeld geen bezwaar, mits dit er expert de heer Jan Schilthuis, die deniet toe leidt, dat de meening postvat, als zelfde redeneering als dit weekblad en trouzoude Indië bereid zijn zich te vergenoegen wens als ieder weldenkend mensch, volgt, heeft
met de schikkingen, die zijn Parijsche profeet berekend, dat de prgs van het meel, in de
treft, of ten goede komen.
qualiteit als naar Nederland geëxporteerd
werd, te Kansas City medio Augustus
3.88
Wg doen voor niemand onder in waardeering voor hetgeen in Pargs, vooral door den lager was dan 1 Mei en dat een daling van
heer Moojen, is verricht, maar dit kan ons niet den meelprijs met een daalder overeen
beletten te herhalen, dat die waardeering er moet komen met een broodprijs-daling van
niet toe kan leiden, ook maar een grein te één cent, zooals ook de bakkersorganisaties
laten vallen van de Indische aanspraken op steeds hebben berekend. De broodprgs zou dus
vergoeding voor de te loor gegane Indische in- zonder Tarwewet niet met een cent verhoogd
zending.
zijn en óók niet gelgk zgn gebleven, doch hg
zou verlaagd hebben kunnen worden. Misschien
met het oog op het stelsel van voorkoop
der bakkers
nog niet met de volle 2_ cent,
CONSUL-GENERAAL A. BODARD.
die de
3.88 rechtvaardigt, doch lager had
in elk geval kunnen zijn en nu is hij in
De heer A. Bodard, die als consul-generaal hij plaatsen
een cent hooger en in andere
uitmunvele
op
jaren
enkele
gedurende
Frankrijk
gelijk.
plaatsen
en
vertegenwoordigde
tende wgze te Batavia
circa een jaar geleden naar Pargs werd teruggeroepen om daar op een der ministeries werkzaam te zyn, is thans benoemd tot gezant te

—
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—
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VERTREK FAMILIE PALSTRA.
Van Bandoeng vertrok naar Batavia de
commandant van het Leger des Heils en leider
van het territoriaal hoofdkwartier in Nederlandsch-Indië, de heer W. Palstra, met echtgenoote, uitgeleide gedaan door een groot aantal belangstellenden.
Op het perron waren voor den laatsten afscheidsgroet o.a. aanwezig de resident van
Midden-Priangan, de heer J. H. B. Kuneman,
het hoofd van het kantoor voor geestelgke en
lichamelgk ontwikkeling en ontspanning van
het departement van Oorlog oud-overste H.
IJssel de Schepper, de Juridisch adviseur van
het Leger des Heils, mr. C. W. Wormser, de
kapitein-adjudant van den leger-commandant
P. A. Cox, die de legerleiding vertegenwoordigde, voorts representanten van de verschillende instellingen van het Leger des Heils.
De secretaris van het hoofdkwartier, kolonel P. Rawie en meerdere stafofficieren van
het Heilsleger vergezellen tot Tandjong-Priok,
Batavia, den vertrekkende, die zich den volgenden dag zou inschepen op de „Tjinegara",
voor de reis naar China. Allereerst gaat de
familie naar Sjanghai, alwaar zich een zoon
van den commandant bevindt, vervolgens
hoopt men meer naar het Noorden te trekken
om kinderen in Tsientsin te bezoeken. In
Sjanghai blijft men zeer kort, terwijl in
Tsientsin tot December wordt vertoefd. Daarna trekt de familie naar Australië, om zach bg
een zoon in Melbourna te vestigen.
Dit is een verlof, waarmede de commandant
en zijn echtgenoote de drukke periode van
menschlievenden arbeid in Indië besluiten,
want tot Maart volgend jaar is men eigenlijk
nog in actieven dienst. Wat daarna zal worden
gedaan, heeft de commandant nog niet besloten.

van Trauberg, van het gruwelijk lot van ontelbare helden der revolutie. Zg allen waren
slachtoffers van Raskin en Winogradow, van
een en denzelfden man, die de sociaal-revolutionnaire partij bij haar grootste dadei: aangevoerd en tegeiykertgd de politie gediend

ROTTERDAM, Dinsdag 1 September.
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Kaboel, Afghanistan.
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Ingezonden

Stukken.

(Van ingezonden stukken, geplaatst of

on-

geplaatst, wordt de kopy niet teruggegeven.
Op anoniem of zonder duidelijk geschreven
handteekening toegezonden stukken wordt
geen acht geslagen. De Redactie behoudt
zich het recht voor, ingezonden stukken
te verkorten, of te veranderen op een
wijze, die naar haar meening ze geschikt
maakt voor opneming, zonder dat de be
doeling gewijzigd wordt.)
GROOTVORST SERGE.

En de levensbeschrijving

van Asew.

M. d. R.
Het zy mg veroorloofd u op eene kleine onjuistheid opmerkzaam te maken, welke voorkomt in
het lilde stuk. getiteld „Asew, de Verrader" in
het Handelsblad van Vrijdagavond, 28 Augustus.
Daarin wordt door den scliryver gezegd, dat
Kaljajew weigerde den grootvorts Serge Alexandrowitch op zekeren dag te vermoorden, omdat
de grootvorst toen door zijn echtgenoote en kinderen vergezeld was. Nu heeft de grootvorst
Serge, gehuwd met grootvorstin Jelisaweta
Feodorowna, eene zuster der laatste Tsaritsa,
nooit kinderen gehad. Wel werden door hem en
zijne echtgenoote opgevoed de beide kinderen van
zijn broer, Grootvorst Paul Alexandrowitch uit
diens erste huwelijk met de in 1891 gestorven
prinses Alexar.dra van Griekenland. Grootvorst
Paul was in 1902 morganatisch gehuwd met Olga
Pistohlcors en mocht toen niet in Rusland leven.
Zijne beide kinderen, Maria en Dmitry werden
door hun oom en tante opgevoed en vertoefden
bij dezen te Moskou, toen de moord, door Kaljajew gepleegd, plaats had.
In dit verband moge ik hier aan toevoegen, dat
grootvorstin Jelisaweta Feodorowna zelve den
moordenaar van haar man bezocht in zijn cel en
hem vroeg gratie te verzoeken .Zij is door c.e
bolsjewieken in Juli 1918 vermoord; hare overblijfselen zijn gevonden en zij is te Jeruzalem
begraven. De beide pleegkinderen zijn in leven:
grootvorstin Maria Pavlowna deed onlangs hare
mémoires het licht zien en grootvorts Dmitry
Pavlowitch is gehuwd met de rijke Amerikaansche Audry Gnery, aan wie de titel van prinses
Illinska (ontleend aan het landgoed van den
vermoorden grootvorst Serge) gegeven is.

Mr. H. J. A, VAN SON.
Soesterberg, 30 Aug.

bij de laatste zittingen van het gerechtshof
verschijnen.

Hoewel zijn vriend Ssawinkow zijn aan Boezew gegeven woord had gehouden, om Asew
niets van Lopoesjins getuigenis te vertellen,
werd de verrader in zgn Zuid-Fransche eenhad.
zaamheid plotseling door het gevoel overvalEindeiyk werd het toch ook Lopoesjin te len dat de tegenpartij beslissend materiaal teveel. Overweldigd door deze overmaat van gegen hem in handen had.
meenheid, zei hg dicht bij Berlijn: „Ik ken noch
In Parijs staan de zaken niet gunstig voor
Raskin of Winogradow. Maar ik weet wel van Asew. Krapotkin en Lopatin, de beide mannehet bestaan van een ingenieur Ewno Asew. Ik lijke rechters, voelen hun vertrouwen in hem
heb hem zelf tweemaal gezien."
wankelen; slechts Vera Figner gelooft onwanHet lang verwachte woord is gesproken. kelbaar in hem, zij, die zelf in de val van den
Boerzew heeft het verlangde bewijs in hanverscnrikkelijken provocateur Degajew gelooden. Lopoesjin heeft Boerzew niets nieuws gepen was.
zegd. Maar hij is de eerste getuige, die verDrie revolutionnairen namen Asews verdeklaarde Asew in zijn rol van spion gezien te diging op zich, die heelemaal niet was aangehebben.
klaagd. Maar langzamerhand bleek toch, dat
Boerzew verliet in Berlijn den trein, begaf er verdedigingsredevoeringen werden gehouzich naar een ander perron en reisde direct den niet voor Boerzew, maar voor Asew.
terug naar Pargs.
Steeds vaker gebeurde het, dat het gerechtsDe beschuldigingen van hof vergat Boerzew op de onzinnigheid van
zijn beweringen te wijzen, steeds minder was
Boerzew getoetst.
er sprake van zijn schaamteloozen laster.
Langzamerhand werd Asew beklaagde.
De lus trok zich samen.
De rechters besloten de zittingen van het
In October 1908 komt het gerechtshof van
revolutionnairen, dat over de beschuldigingen gerechtshof te onderbreken, de beslissing te
van Boerzew moet beslissen, in Parijs samen. verdagen. Lopatin reisde naar Italië, KrapotLeden zyn de anarchist prins Peter Krapotkin, kin naar Londen. Beider geloof in Asew was
Herman Lopatin, een vriend van Karl Marx, geschokt, in hun hart waren zij van Asews
en een vrouw: de door de revolutionnairen als schuld overtuigd.
In November verscheen Asew plotseling in
heilige vereerde Vera Pigner. Ze heeft 23 jaParijs en bezocht Ssawinkow. Asew was niet
ren in de vreeselijke kerkers van de Schlüsselburg doorgebracht, en heeft daardoor reeds te herkennen, Ssawinkow vond hem moe, gehet recht gekregen over zaken, de partijeer broken en ouder geworden. Van Ssawinkow
hoorde Asew wat Bakaï had gezegd, hoorde
betreffende, te oordcelen.
dat de rechters steeds meer geneigd waren
Asew was in Biarritz. Daar wilde hy het repas
en
yan
afwachten,
bet onderzoek
Boerzew te gelooven. Ook hoorde hij, dat er
sultaat

Aanvoer 258 paarden, 20 veulens, 958
magere runderen, 820 vette runderen, 220 vette
kalveren en 477 graskalveren, 392 nuchtere kalveren, 435 schapen en lammeren, 8 varkens,
20 biggen. Pryzen vette koelen le soort
0.85—
0.70—0.80, 3e soort
0.95, 2e soort
0.60—0.68,
stieren le s.
0.70—0.74, 2e s.
0.58—0.65, 3e s.
0.54—0.58; vette kalveren le soort f 1.09—■
1.23, 2e soort
0.80—0.87, 3e soort 0.60—0.74 per
kg; melkkoeien
230—360, kalfkoeien
200—365,
100—380, pinken f 110—165, graskalveren
stieren
35—75, vaarzen
200—255, werkpaarden 170—
285, slachtpaarden
150—280, hitten
80—165,
nuchtere kalveren
B—ls, fokkalveren
14—24,
biggen
B—l2.
Vette runderen handel trager dan gisteren,
pryzen moeiiyk te handhaven. Vette stieren hanslecht, pryzen lager dan vorige week, een
del
prima exempl. ging tot 1 c. boven noteering.
Vette kalveren handel slecht pryzen iets lager,
alleen een zeer goed kalf tot 2 c. boven noteering.
Melk- en kalfkoeien handel zeer kalm. Graskalveren en jong vee handel zeer lui. Fok- en nuchtere kalveren traag, prijzen lager. Paarden handel zeer slecht, alleen door vraag naar slachtpaarden voor Frankrijk eenige opleving.
Voederkoeken. (Bericht van de makelaars
Gebr. Krijger.) Noord-Amerik. lynkoeken loco en
7.40, Sept./Dec. lev.
7.60, Nov./Febr.
stoomend
7.70, dito van N. Amer. zaad loco 8, Sept/
lev.
8.15; dito
8.25;
Dec. lev.
dito merk SWC loco
7.55, Sept./Dec.
merk SK loco en stoomend
7.70, Oct/Mrt
7.75; dito van N. Amer. zaad
merk SK loco
8.25; dito merk Maple Leaf loco
8.25; Duitsch lynkoeken af Emmerik prompt
7.40, Sept/De
7.70; Duitsche grondnootkoek
af Cleve/Goch prompt 6.65, Sept./Dec. 7. Bombay grondnootschilf ers light loco
7.10; Extra
7.20; extra light merk HVO
licht loco
7.45.
stoomend
6.70.
Manilla cocoskoeken loco en
5.60. KatoenPalmpitkoek merk SK Sept. afl.
7. Inzaadmeel (49 pet. Texas) Sept./Dec. afl.
landsche voorslag lijnkoeken loco f 7.30, Sept./
8.25,
Dec. lev.
7.70. Inl. ïynkoekscbllfers loco
8.40. Inl. grondnootkoek loco
Sept./Dec. lev.
6.80, Sept/Dec. ’7. Inl. sesamschilfers loco
7, Sept./Dec lev.
8.50. Inl. soyaschroot loco
7. Inl. cocoskoeken loco
7.80. Sept./Dec. lev.
6, Sept./Dec. lev.
8. Inl. raapkoeken loco
6.
Alles per 100 kg en gedeeltelijk tweedehands.
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Tarwe (Rott. Ver. 1 Sept. 29 Aug. 28 Aug.
„ ,
v. d. Termijnh.) per vroegk.
slotk. slotk.
100 K.G.
September
, 3.57.. 3.67^ 3.65
November
3,65
3.75
8.72 X
Jan
Maart

Omzet

3.80

4.00

—

Mais.
September

November

Omzet

’

—

1 Sept. 29 Aug. 28 Aug. 28 Aug.
vroegk. slotk. slotk. vroegk.
70
67K
69^
69Ji
72} J 72
71)^
72
"
7:1
74
74%
74*£
76
78
78
77J*

.....
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SMEEK, 1 Sept. Vee. Ter markt waren 141
180—310, 46 vette koeien,
melk- en kalfkoeien,
200—300, 11 vette kalveren f 35—70, 536 gras-

’ ’ ’
’

’

kalveren 40—90, 51 nuchtere ld. B—l 3, 40 schapen
20—28, 45 lammeren
18—22, 766 varkens
45—105, 312 kleine biggen
B—-14. Totaal aangevoerd 1954 stuks. Vette varkens per % kg 18—21J
et., zouters 18—19 J et., vette koeien 35—40 et.,
vette kalveren 40—43 et. per i kg.
Melk- en kalfkoeien handel traag. Vette koeien
kalm. Vette kalveren handel behoorlijk. Graskalveren : koekalveren beter, stierkalveren zeer
traag, nuchtere kalveren handel tameiyk. Schapen en lammeren zeer trap.g. Varkens pryshoudend. Zouters lager, Biggen minder.
TIEL. 31 Aug. ((Weekmarkt). Vee. Vet vee
le qqual. 46—49 et, 2e qual. 40—42 et. per pond,
275—350,
kalfkoeien
kalfvaarzen
250—325,
180—220, hokkelingen
160—200,
guste koeien
100—150. Handel traag met dalende
pinken
rijzen. Varkens. Aanvoer 74 varkens en 41
15—40, biggen
6—12.
iggen. Varkens
Kippenmarkt. Aanvoer 600 kippen
0.75—1, 700
jonge hanen
0.30—0.70, 150 hennen
1.25—2, 40
0.80
per
eenden
stuk.
Boter
4.75—
per
kg.
1.50—1.60
Eieren
5.50 per 100 stuks. Aanvoer 60.000 stuks.
MEPPEL, 31 Aug. (Gemeenteiyke Zuivelbeurs)
Gouda 40 plus f 24—25, 20 plus 16.50—17, Edam17—18, Leidmer 40 plus 24.50—25.50, 20 plus
sche f 17—18. Broodkaas
24.50—25.50. Boter
1.26 p. kg. Handel matig.
EDE, 31 Aug. Eieren. Aangevoerd 115.000
eieren. Pryzen
4.90—5.60.
VENLO, 31 Aug. Eieren. (Veilingver. Venlo).
Aaugevoerd 1.730.000 eieren, kippen
5.30—6.10,
kleine id.
3—5.20, eenden 4.50—5.10.
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KATOEN.
HAVRE, 1 Sept. (R. B. D.) Katoen (Opening)
stemming prijsh.. omzet 450 bn. Sept. 227, Oct.
228, Nov. 229, Dec. 231, Jan. 233, Febr. 235, Maart
237, April 239, Mei 240, Juni 243, Juli 244, Aug. 246.

behalve het getuigenis van Bakaï, nog een
getuigenis van een ander was, een veel gevaarlijker, waarover echter volgens een partgbesluit niet gesproken mocht worden.

Lopoesjin blijkt waarheid
gesproken te hebben.
Vóór het uiteengaan van het gerechtshof
was er besloten een vertrouwensmans der partij, het lid van het Centrale Comité Argunow,
naar Petersburg te sturen met de opdracht,
om flaar ter plaatse informaties in te winnen,
of Lopoesjin een betrouwbaar mensch was, of
dat men van hem kon verwachten, dat hg
Asew zonder reden verdacht zou maken, omdat hg als leider der sociaal-revolutionnairre
partg kwetsbaar was. Tegen eind November
kwam Argunow uit Petersburg terug. Hij had
Lopoesjin zelf opgezocht en van hem het volgende vernomen:
Op 11 November 1908, dus na de eerste
Parijsche zitting, was Asew bg Lopoesjin in
Petersburg gekomen. Hg bezwoer Lopoesjin
hem niet te gronde te richten en aan revolutionnaire afgevaardigden, die hem binnenkort
met het verzoek om opheldering zouden bezoeken, het antwoord te weigeren. Lopoesjin
had Asew vol verachting de deur gewezen.
Daar deze poging van Asew, om Lopoesjin
te vermurwen, zonder succes gebleven was,

KOFFIE IN NEDERLAND

(Opgemaakt door de Vereeniging voor den
Koffiehandel te Amsterdam.)
(Maand

Augustus).
Aanvoeren Afleveringen.

Amst./Kott Amst./Eott.
Totaal s.Uan. Totaal s.l Jan.

Ned. Oost-IndiB

79360
3007
122210 760109 104694

279862
53033
670095

39178 591584 89789

532659

8549.)

Atrika

2501

Brazilië

Centr. Amerika en
West-Indiö
Andere soorten

8750

258059

40868

72122

8517

69694

Totaal 258438 1731232 235397 1605313
1930 141611 1436560 143006 1501751

Voorr. op 31 Aug.

Amst. Kott. Totaal 31 Juli
35567 6723
42290 36151
2297
706
3002 3508
108977 92649 201626 184110

Ned. Oost-Indiö

Alrika
Brazilië
Centr. Amerika en
West-Indië
Andere soorten

107610 10761 118371 118682
2163 2336
4799 4596

Totaal

2569L4 113174 370088 347017

1930

242740 62802 305542 303937
De kisten en matten tot balen herleid.
Vermeerdering in Nederland met 23.041 balen.

SUIKER.
LONDEN, 1 Sêpt (R. B. D.) Ruwe suiker
(Opening). Stemming traag. Sept. 5/9—5/4, Oct.
5/9_—s/6, Nov. 5/9i—s/7, Dec. 5/9_—s/9,
Jan.
5/10_—5/93, Febr. 6/lli—s/10J, Maart 6/OJ—6/-,
April 6/I*—6/-i, Mei 6/2_—6/2t. Juni 6/31—6/2J,
Juli 6/4—6/3, Aug. 6/45—6/4}, resp. verk. en koopers. Gedaan Aug. 64_.

betaald:
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LOOSDUINEN, 31 Aug. („Loosduinsche groen2.80—8.70, 2e srt.
tenveiling.") Bloemkool le srt.
1—1.30, kaskommers le srt. f 10.80—13.50, 2e srt.
7.70—11.10, 3e srt. } 5.50—6.90, ryen komkom1.80—3.10, gele
mers le srt.
3.20—5.80, 2e srt.
komkommers
5.60. perziken le srt. f 8, id. 2e srt.
6.40 per 100 stuks; meloenen f 0.08—0.30 per
22, erwten
25,
stuk; aardappelen
5, peren
38—41,
27—35, snyboonen
stok-princessen
15, spekboonen f 17—22. boonenpronkboonen
stek
15 per 100 kg; tomaten A f 7.90—9.10, id.
7.10—8, ld. C f 7.20—7.90, id. CC f 4.50—5.50,
B
0.27
4.30—6.80 per 50 kg; postelein
id. Bonken
—0.56 p. 6 kg; spinazie f 0.13—0.53 per 4 kg;
0.32—
0.50—0.62, id. 2e srt.
druiven le srt.
per kg;
0.46
salade le srt. f 1.30—2, idem
peen
0.50—0.90 per 100 krop;
2e soort"
7.20—9.70, prei
2.20—3.40, lichte prei
le srt.
peterselie f 0.70—1.20
f'per1.50—1.80, selderij 1—1.70,
0.40—1.50 per 100 struik;
100 bos; andijvie
0.10 per
komkommerstek
0.20—0.85, stoofsla
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RUBBER.
SOERABAYA, 1 Sept. Rubber. Sheet Sept
lij c. vraag. (Aneta.)
LONDEN, 1 Sept. (10 u. 50.) Rubber.

(Mede-

gedeeld door Wijnand & Keppler.) Loco sheets
Sept. 21, Oct/Dec. 2g, Jan./Maart 2_, April/Juni
2_ koopers. Stemming lusteloos.

NAALDWIJK, 31 Ag. (Veilingen Bond West46—68 et, AHcante 52—60 et, witte 54—110 et per kg; tomaten A

land.) (Exportveiling.) Druiven

1.10—2.10,
1.50—2.25, id. B
1.45—1.90, id. C
0.50—1.35 per bak; komkommers
id. CC
5.50—
12 per 100; meloenen 20—40 et.. id. kleine 6—lB et,
per stuk.

NAALDWIJK, 31 Aug. (Veilingen Bond West0.48
0.84—1.36,
druiven
Aardbeien
0.64
Alicante 0.48—0.66, id. G. Marcc
—0.72. id.
—0.66, id. witte 0.46—1.10, dubbele boonen 13—
land.)

GRANEN, ZADEN EN OLIËN.

contr.

’’
’

E

STATISTIEK VAN

3.85
3.82.2
4.07 K 4.07>ï

AMSTERDAM, 1 Sept. Aardappelen. (Bericht van den mak. Jac. Knoop.) Zeeuwsche Bonten
3.50—3.75, id. 81.
3.50—3.75, id. blauwen
Eigenheimers f 2.70—3, id. Eigenheimers
2.40
2.60, id. Eigenheimer poters
2.10—2.45, id.
blauwe poters
2.10
2.10—2.45, id. bonte poters
—2.45, id. bl. Eigenh. poters
2.10—2.45 per hl;
Upolder Eigenheimers 3.20—4, id. blauwe Eigenheimers f 3.60—4, id. Eigenheimer poters f 3—3.50,
3.20—4„ id. blauwe
Noord-Holl. Eigenheimers
Eigenheimers
3.60—4, Anna Paulowna Zand
5—7( Beverw. Zandaardappelen
5—,7, Hillegommer
5—7, Noordwijker Zand
5—7, Drentseteh Eigenheimers
5—5.20 per 100 kg.
GRONINGEN, 1 Sept. Vee. Kalf- en melk350—360,
2e s. 290—310, 3e s.
200
koeien le s.
—220, vare melkkoeien le s.
240—280, 2e s.
180
—210, kalfvaarzen le s.
300—320, 2e s. f 250—
275; stieren le s. f 0.70—0.72, 2e s. f 0.56—0.60;
slachtvee le s.
0.76—0.78 per
0.80—0.82, 2e s.
0.70—0.75
0.78—0.82, 2e s.
kg; vette kalveren
per kg; weide-lammeren
14—18, vette lammeren
18—21, weide-schapen
28—30, melkschapen
40—50, vette schapen
28—30, 2e s. f 24—26;
0.40—0.42,
vette varkens le s.
0.43—0.45, 2e s.
1—
7—9,
zouters
0.38—0.39 per kg; biggen
1.25 per week. Aangevoerd 116 vette koeien, 228
kalveren, 446 kalf- en melkvee, 69 stieren, 1009
schapen, 948 vette en Londensche varkens, 660
magere varkens en biggen.
Handel in kalfvee, melkvee en slachtvee zeer
traag en nauwelijks pryshoudend. Voor stieren,
vette en nuchtere kalveren liepen prijzen,
by
minder vluggen handel, terug.
In wolvee was de handel evenzeer slecht, vette
lammeren lager. Vette varkens prijshoudend,
zouters iets lager. Biggen nauweiyks pryshoudend. Handel slecht.
HEERENVEEN, 31 Aug. Vee. Aangevoerd:
75 vette varkens, 37—39 et, 406 zouters, 37—39 et.,
per kg., 77 biggen
B—l2. Handel slecht, prijzen

’

HAVRE, 1 Sept. (R. B. D.) Koffie. Stemming
onregelm., omzet 2250 bn. Sept 208, Oct. 206.25,
Nov. 206.25, Dec. 202.50, Jan. 202.50, Febr. 204.50,
Maart 203, April 203, Mei 202, Juni 202, Juli 202.25.

X 100.000 kg.

Rotterdam.

Jan
Maart

1 Sept. Koffie onveranderd.

SOERABAYA

(Aneta.)

gres 13—17, Jutteperen 14—24, Beuré le Brurt
9—ll, Bon. Chretien William 18—19, Derjespe;en
5_ —6, Damperen 6—6_, Smoutperen 6i —7, Fran-»
sche Wapperen 15—18, Jeffersons 40—42, Wijnpruimen 46—59,
Catrienepruimen 23 —25, Zure
Kwetsen 14—16, Zoete kwetsen 23—39, Reina
53—54,
Claude 43—64, Dubbele Wittepruimen
Belle de Louvain 27—28, Eierpruimen 27—28,
Ponds Seedling 31—32, Reine Victoria 23—36,
Pruimedanten 27—32 et. per kg. lste soort Perziken B—l4, 2de soort 3_ —5 et. per stuk.
GELDERMALSEN, 31 Aug. (VeilingsvereeniWilliamsi
ging „Geldermalsen en Omstreken".)
Duchesse 5—6 c, wijnperen 13—20 c, beurré peren
s—B c, Gammerensche zuren 9—15 c, rietperen
8 c, present van Engeland 5 c, bloernee 6—ll c,
mankscodlin 4—6 c, queen 5—13 c, reine victoria
24—34 c, jutteperen 9—17 c, heere-peren 3 c,
peren van asch 6 c, diamantperen 6 c, wijnappelen 6 c, keeskijsbertperen 4—7 c, krozen 14
c, bloemzoet 4 c, codlin keswick 11 c, Dirkjesperen 3—6 c, dito extra 8 c, maagdenperen 9 c,
sijsjesperen
9—ll c, Margriet Marrillat 16 c,
roodzoet 5 c, fijne hemdjes 9 c, triumph de vienne
14—24 c, clapp's favorite 13—17 c, pondappelen
4—7 c, keizer Alexander 5 c, damperen 4—5 c,
perzikperen 4 c, suikerperen 3—4 c, wijnperen
extra 22 c, beurré Hardy 12 c, aardbeien 92 c,
siblin 22—30 c, tuinzoet 4 c, conferent
pond
peren 9 c, seigneur desperen 9—15 c, Trijntjes
3 c, woudhuizers 5 c, glasappelen 7 c, blauwe
druiven 54—56 c, bramen 00 c, alles per kg.
HOOGEZAND-SAPPEMEER, 31 Aug. GroenRyen komten. In veiling werd heden
4.80—
kommers le qual.
6.50—8.40, id. 2e qual.
6.20, bloemkool le qual. f 12.80—15.20, 2e qual.
4.60—
8.70—11.20, kropsla
1—2.20, witte kool
5.20, roode kool
2.10—5.70, augurken, fijne,
0.55—0.65, id. grove
0.60—0.85, andijvie ’1.70—
1.90, alles per 100 stuks; peen f 1.40—3.60 per 100
5.60—
bos; pronkers
5.20—5.80, stamslaboonen
6.20—8.40, tomaten A
7.60, stokslaboonen
5.70
—5.90, B f 6.20, C f 6.70, alles per 100 pond; drui0.22—0.27
meloenen
0.17—0.48
pond;
j;
ven
per
per stuk.

TIEL, 31 Aug. Graanmarkt. By klein aanbod en gering bezoek ging op de graanmarkt
Nieuwe gerst deed van f 4.50—5,
weinig om.
haver van
3.60—4.20 per hl.

’

22 et, Prineesseboonen 20

c

snijboonen 30—46 c.,

tomaten 8i —14 c. stoofappelen 6—ll c, stoofperen 7—lo c, tafelappelen 11—24 c, tafelperen
3—7, andijvie
12—32 c. per kg; bloemkool I
3.50—7, pepers 0.60—
f 0.70—1.30, komkommers
3—4, groene
kool
Ö.85, roode kool 3—6, savoye
kool ’4, sla
1—2.60 per 100 stuks; meloenen
25—43 c, id. kleine 6_—23 c, perziken I 17—22 c,
id. II 9—16 c, id. 111 3—B c. per stuk; pruimen
f 0.36—1.15, id. gele f 0.20—0.28 per kg; vijgen
2.20
6—ll et. per stuk; peterselie f 0.30—1, prei

LONDEN 31 Aug. Oliezaden. De verschepingen en stoomende hoeveelheden (in tons) bedroegen
Week
Totaal
eindigende Sedert 1 Jan.
UJn zaad.
27 Aug. 1931
1930 per 100 bos; uien 0.95 per kist.
Calcutta n. Londen, Kanaal
ypo 4,900 14 000
POELDIJK, 31 Aug. (Groenten- en Fruitveiling
andere hav. V.K.
2&800 Poeldiik). Black Alicante exp. 26—32 c, Gros Col„. föo
„Continent
23,500
100
77,500 man exp. 28—35 c, Druiven blauwe 26—36 c, id.
Londen
Rombay
voo 4,000 witte 23—46 c, Gros
Maroc exp. 30—36 c, Muscaat
„andere hav. V.K.
c, alles
700
9.100 40—45 c, exp. 36—42 c. Aardbeien 42—68exp.
* „Continent
„
soort 14—43 C,
16—
32,200 76,100 per pond; Meloenen leexp.
100
39 c, id. 2e s. 4—lo c,
5—12 c, Perziken le s.
Karatsji n. V.K/Cont
AL
per
stuk;
3e
2—3
alles
c,
c,
B—lB c, 2e s. 4—6
s.
Argentinië n. V.K & v.o. 9,200 778,100 239,300
Victorie 4.20—9 per bak; Tafel-appelen
„ Continent
8,000 414.600 376,700 Pruimen
Tafel-peren
19—30 Der 100 kg; Gele
12—19,
Canada n. Ver. Kon
2600
2.40—3.75 per bak; Bloemkool le soort
pruimen
Rusland n. V.K & Cont.
goo
I—2, Komkommers W. le s.
exp. 3—6, id. 2e s.
Oostzee n. V.K./Cont
3 500
0.60—0.85. Andijvie exp.
3 900 exp. f 4.25—6.50, Pepers
Argentinië n. N. Amerika 22,000
f 0.70—1.20, alles per 100 st.; Snijboonen 39—41 c.
266|_00
dubbele 80—160 c. exp.
Canada ...„
7 200 'per kg; c,Prineesseboonen
Tomaten A exp. f 1.50—2.35, idem B
80»-165
Brazilië etc.
6,100
&100
0.50—1.30,
1.10—2.10. id. CC
1.60—1.90, id. C
Indië n. niet Eur. Havens
7 500 14 900 alles per bak; Spinazie exp. s—B c. per kg.

___

„
„

öilOO

....

._. —

„

„

~

Totaal
Onderweg n.

39,200 1562.800 1122,000
44,400 43,600
Continent 103,500 103,500 42,000
eindigende Sedert 1 Jan.
mm

V.

.

44,400

K

Koolzaad.

Calcutta naar V. K.
V. K
Bombay

„

KarOsji
Bombay

Cont.
Ver. Staten

27 Aug.

Onderweg, V.K.

en Cont. „

Katoenzaacl.

.

n.

Indië n. V. K.
Continent

K.
Cont.
V.

Totaal
Onderweg V.K.

1931

1930

100

„.

Totaal

Alexandria

,

Cont.
V. K.

„„

n.

’
’
’
’
'
’
’ ’
_ _— 253^000
’
’
’
’
____
’ ’ ’
—— ’
’’
’
. . —_
J
’’’
’ ’ ’
’’
_____
’
— — — ’
’’
300

100
100

5.600
13,400 21.60

200

300

20,100

27,400

6.400

1,500
1,500
1.800
Totaal
Week

eindigende Sedert Uan.
27 Au ?, 1931
1930

_,

m.

154,200 165,700

-m

4,300
34,200

11,500

24,900

....*"*._».

_,

Nü

en C0nt..... 15,000

192,700 202,100

15,000

13,900

TUINBOUWVEILINGEN.
BEVERWIJK, 31 Aug. (R.K. Coöp. Tuinders„Kennemerland").
Aardbeien 40—
vereeniging
50 c, Frambozen 35—48 c, per doosje; Doppers
Br. 25—
Capucijners
c,
c,
20—36
Raspers 36—50
40 c, id. W. 26—36 c, Tuinboonen 15—18 c, Groentjes 25 c, Snijboonen 20—46 c, Trosboonen 30—
35 c, Spercieboonen z. dr. 20—30 c, id. m. dr.
25—28 c, Dikke id. 10—25 c, alles per kg-. Sla
45—70 c, Postelein 50—65 c, Spinazie 60—125 c,
Andgvie 30—70 c, alles per kist; Bloemkool 5—
15 c, Komkommers 2—B c, Meloenen 12—25 c,
Roode kool 3—5 c, Groene kool 3—6 __■ Gele kool
2—4 c, alles per stuk; Wortelen B—ls c, Rabarber 5 c, Selderie 2—5 c, Pieterselie 5 c, alles
per bos; Aardappelen 4_—-6 c, Tomaten B—ls c.
per kg.
ELST (Bet.), 31 Aug. (Fruitveiling V.V.0.8.)
Transparant de Cronsel 12—17, Fransche Paradus 7—7è, Gravensteinen B—lo,8—10, Bloernee 8_ —12,
Lane's Prinse Albert 12—15, Lord Grosvernor 14,
Zydehempjes 12—21, The Queen 14—24. Gamerzuur 10—15, lste soort Druiven 53—57, 2de soort
46—49. Sijsjesperen 13—15, Fransche Suikerperen
5_ —6, Beuré de Merode 5—9J, Triumphe de Vienne
20—32, Clapp's Favorite 19—30, Souvenir du Con-

’

PURMEREND, 31 Aug. („Afslagver. Beemster,
Purmerend en Omstreken.") Aardapelen 81.
Eigenheimers
1.04—1.38, Bonte 1.34—1.44, Bor-

’

gers
1—1.26 per zak (25 kg); slaboonen dubbele
1.95—
2.65—3.70, enkele
1.75—3.30 id. z. dr.
3.60—
2.95, id. z. dr.
3.05—3.60, snyboonen stok
0.60—4.20, per zak (15 kg);
6.60, stam breed24—44, id.
perziken f 4—14, per 100; pruimen I
3.60—9.10
II
6—24 per 100 kg; komkommers
per 100, Tomaten A
1.34—1.68, id. B 1.34—1.68.
2—lB,
0.80—1.36, per 10 kg; bloemkool
id. C.
1.60—2.60 per
1.60—2.80, savoye kool
roode kool
0.42—0.6 G p.
0.50—0.96, postelein
100; spinazie
mnd. (6 kg); sla 1.20—4.10 per 100 krop; andijvie
100 bos;
per
6—B,
0.20 0.90 per kist; seldery
9—14.60 per
bieten
9—12 per 1000, wortelen
0.60—0.90 uien Drielingen
0.65
100 bos, uien
0.44—0.58,
per 25 kg; druiven Frankenthalers
Alicant 0.60—0.66 per kilo.
4—16, Cox's
Appellen. Codlin Keswick
6—16, Tulpappel,
Pomona
19. zoets appel
4—24, per 100 kg.
roode,
12—35, Dirkjes
Peren. Clapp's Favorite
16—36, Seigneur
trésor
Precou de
9.50,
6—9, Triomphe
16—24, suikerpeer
dEsperen
de Vienne
15—29 per 100 kg.

’’
’’’
’’ ’
’ ’ ’
’
,
’
......
’’
’’

.

TIEL, 31 Aug. (Tielsche Veiling voor Fruit en
Groenten.) Reine Victoria 19—40, Pond-Seedling

18—34, Belle de Louvaine 17—39, wynperen 28—37.
Peren:
kwetsen 18—36, reine cloude 28—42.
Dirkjes 3—7, Kees Gysbert 6J—l2, Clapps Favorite
17—30, Beurré de Mérode 5—13, Fransche wijnperen 11—23, Durandeau de Tongres 7—17, jutte7—13,
peren 11—21, zandperen 3—9, sneeuwwit
Sijsjes 7—13, heerenperen 5—9, Triumph de Vienne
14—32, Marguérite Haries 15—19, dr. Jules Guyot
10—17, Seigneur dEsperen 8—23, Beurré Hardy
13—19, herfstjutten 9—14, damperen 6—9, Doyenne
de Commice (val) B—l3, Avezaatsche Capel 4—9,
Bonne Chrétienne William 10—18, sappige groenDuchesse 6—17, Beurré
tjes 6—13, William
10—17, zomervijgen B—l 6, Soldat LaLebrun
boureur 13, keizerinnen 4—9, spekperen 6—9, suikerperen s—B, calabas 3—7. Appelen: Bloemée
B—l3, Hollemannen 5—9, Cox Pomona 15—19,
The Queen 15—30, goudgeel 7—ll, Transparant
10—25, Prince of Albert 10—15,
de Cronselles
Calville s—lo, Gamerschc zuren B—ls, uilen (val)
6, Zwedenappelen 10—21, Keulsche paradgs 6—9,
7—12,
peterselie
Souvenir de Congres 10—23,
glasappelen 7—9, Princesse Nobles 10—18, Keizer
Alexander 18—24, Eva's 3—9. Diversen: Druiven 50—56, frambozen 36—42, alles et per kg.
Meloenen 21 —28 c. p. st.

UTRECHT, 31 Aug. (Vereeniging „Utrecht en
Omstreken"). Tomaten-exportveil Ing. Tomaten A
3.60—7.20, CC
4.20—7.60, B f 6.10—6.30, C
1.60—4 per 100 pond. Aanvoer 26000 pond.

’’

’

om zwijgen af te dwingen, had Lopoesjin een Hij was slechts vijf dagen in München geweest.
verontwaardigden brief aan den minister-pre»A.an de juistheid van Lopoesjins getuigenis
sident Stolypin geschreven, waarin hg hem valt niet meer te twijfelen.
Als er nog een onduideiykheid was geweest,
alles meedeelde.
Deze brief, waarvan een kopie niet geheel dan werd die toch in de eerste dagen van Detoevallig in handen der sociaalrevolutionnairen cember ook opgehelderd. Lopoesjin had zich
bereid verklaard, 'zijn gesprek met Boerzew
viel, begon met de volgende, voor Asew vernietigende woorden:
en wat hij, behalve hetgeen er in den sneltrein
„Den Hen November, tegen 10 uur 's avonds Keulen—Berlijn was besproken, van Asews
kwam in mijn woning een zekere Ewno Asew, werkzaamheid wist, voor de sociaal-revolutiondien ik in mijn hoedanigheid van politiechef, nairen te herhalen. Hg hield zijn belofte en
van Mei 1902 tot Jan. 1905 als speciale be- reisde zelf naar Londen en daar werd de laatHij verambte der politie kende
ste sluier van Asews geheim opgelicht. De meklaarde dat de Sociaal-revolutionnaire partij dedeelingen van Lopoesjin brachten ontstelwaarvan hij, ondanks zijn betrekking bij de lende feiten aan het licht:
Ochrana, lid was, inlichtingen over hem had
Lopoesjin had voor het eerst van Asew gehoord, direct na zgn aanstelling als chef der
gekregen "
politie. Ratsjßowski, toentertijd leider van de
De enkelen, die nog altyd aan Asews onde buitenlandsche surveillance,
afdeeling
schuld geloofden, klampten zich aan dit detail d.w.z. chefvan
alle in het buitenland werkvan
vast: gelukte het Asew te bewijzen, dat hij

omstreeks den Uden November in München
was geweest dan waren alle beschuldigingen
van Lopoesjin en dus ook die van Boerzew en
Bakaï van geen waarde, en was Asew weer
degene, die hy was, de vlekkelooze, groote
leider der revolutie.
Toen Asew van zijn voorgewende reis naar
Duitschland in Parijs terugkeerde, eischten zgn
partijgenooten nauwkeurige inlichtingen over
wat hij in de eerste twee weken van November had gedaan en waar hg was geweest.
had Asew den volgenden dag, in steeds grooAsew verklaarde, dat hij tien dagen in Münter wordenden angst, den chef der Pechen was geweest.
Nu nam Ssawinkow op zich de zaak nauwtersburgsche veiligheidspolitie, zijn ouden
vriend generaal Gerassinow opgezocht en hem keurig te onderzoeken. Hij wilde op de plaats
zelf alles nagaan en reisde naar München. Wat
gesmeekt zijn voorspraak by Lopoesjin te willen zijn. De generaal voldeed aan Asews verhy daar te weten kwam, was voldoende om ook
zoek, echter zonder succes.
den trouwsten aanhangers van Asew het geIn zyn boosheid over deze brutale poging loof in bern te ontnemen, Asew bad gelogen.

zame Russische politiespionnen, had verzocht
om uitbetaling van 500 roebel voor zgn geheimen medewerker Raskin-Asew.
In 1904 was Lopoesjin Asew voor de tweede maal tegengekomen. Lopoesjin kreeg een
briefje, waarin een „hem persoonhjk bekend
iemand" een onderhoud vroeg. Die „persoonlijk bekende" was Asew; hy vroeg om opslag.
Lopoesjin weigerde hem dit, want hij vond
dat de 2000 roebel, die Asew per maand ontving, voldoende waren.
Toen deze handelingen te Parijs, waar het
Centraal Comité zetelde, bekend werden, riep
het Comité een congres bijeen, waar over het
lot van Asew beslist zou worden.
(Nadruk

verboden./.

AVONDBLAD

-

LAATSTE BERICHTEN.
(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)

NED. HERV. GEM. TE WASSENAAR.

GEMEENTERAAD.

De quaestie Slotemaker de Bruine.

—

Installatie der raadsleden.

GEEN NIEUWE BELASTINGEN?

De „Daily Herald" meldt dat de regeering
besloten heeft om voor het loopénde dienstjaar geen nieuwe belastingen op te leggen.
Van bevoegde zyde verneemt Reuter
naar aanleiding van dit bericht van de „Daily
Herald", dat het kabinet van het beginsel uitgaat van gelgke offers voor, alle klassen en

dat alle lasten moeten worden' gedragen in den
vorm van een aanpassing der belastingen. (Erg
duidelijk is het niet maar vermoedelijk is hiermee bedoeld dat bestaande belastingen zullen
worden verhoogd. Red.).
Omtrent de suppletoire begrooting zullen
geen mededeelingen worden gedaan vóór de
indiening er van in het Lagerhuis door den
kanselier der schatkist.
DAG VAN VERSCHRIKKING TE

TSJITTAGONG.
Nieuwe ongeregeldheden.

Voorts verklaarde hij, dat hij in het jaar
1926, toen hg na den val der regeering aan het
bewind kwam, aan één zijner vrienden heeft
geschreven, dat hij voor de laatste maal
aan de regeering zou deelnemen. Wanneer het
hem niet zou gelukken zich te handhaven,
schreef hy, zou hij zich uit het politieke leven
terug trekken.

'

ONTWAPENING.

Bij de openiing der vergadering deelde de

ZUID-AFRIKA.

EINDE VAN HET PACT.
Labour-ministers blijven
aan.

evenwel

Het in 1924 tusschen de nationalisten en
Labour gesloten pact is, naar Reuter aan

de Engelsche bladen meldt, gisteren afgeloopen voorzoover het de officieele Labour Party
betreft, maar de twee Labour-ministers,
Cresswell en Sampson, toonen geen neiging
om af te treden of het besluit van hun partij
te eerbiedigen. Zg stellen zich op het standpunt dat zij benoemd werden door generaal
Hertzog en alleen op zijn verzoek kunnen

aftreden.

Het belang van het besluit der Labour Party
om het pact op te zeggen is hierin gelegen
dat er nu waarschynlgk bij de volgende
algemeene verkiezingen driehoeksverkiezingen
eullen komen.

PORTUGAL.
NA DEN OPSTAND.
Belangrijke documenten ontdekt.
Russische wapenen.
De regeering heeft een beroep gedaan op
alle vaderlandslievende Portugeezen om vertrouwen in haar te hebben en haar te ondersteunen by de verdediging en versterking van
de natie.
De regeering is in het bezit van belangrijke
documenten, waaronder een memorandum,
waaruit men kan zien dat, wanneer de opstand succes had gehad, het revolutionnaire
comité van plan was geweest in naam van het
republikeinsch socialistisch verbond te regeeren. Dat hier van communistischen invloed
sprake is, blijkt uit het reorganisatie-programma van het leger, den burgeriyken dienst
en van de godsdienstige en burgerlijke rechten.

In Amerika met belangstelling
ontvangen.

De correspondent van de „News Chronicle"
te Washington bericht dat president Hoover

aldaar gisterenmiddag uit Rapidan is teruggekeerd, na voornamelijk zijn weekend besteed
te hebben met besprekingen over ontwapening
met een aantal intieme raadgevers.
Met belangstelling heeft men kennisgenomen van Paul Boncours voorstel, gisteren te
Parijs bekend gemaakt, dat de volken hun gewapende machten ter beschikking van den Volkenbondsraad wil doen stellen om tegen een
aanvaller te gebruiken; men gelooft dat dit de
officieele Fransche politiek zal zgn op de ont-

gen.
De namen van Kellogg, Stimson, Morrow en
Hugh Gibson, worden in dit verband genoemd.
In aansluiting hierop meldt Reuter uit New
Vork dat men daar van meening is dat het
plan van Paul Boncour van grooten invloed
op de Europeesche politiek zal zijn, maar de
indruk overheerscht dat dit voorstel vooral met
het oog op Engeland is gedaan.

HET OVERLIJDEN VAN MGR. NOLENS.

Minister Verschuur ontving het volgende
telegram van den heer A. Thomas, directeur
van het Internationaal Bureau voor den
Arbeid te Genève:
„Het Internationaal Bureau voor den Arbeid
zal'hg de begrafenis van mgr. dr. Nolens zijn

vertegenwoordigd door di Palma Castigliore,
afdeelingschef. Zelf heb ik Vrijdag het stofoverschot van mgr. Nolens mogen
felgk
groeten, maar ik stel er prys op uit naam van
de
het Bureau uitdrukking te geven aan
in
het
deelneming
betuiging
van
levendigste
smartelgk vrelies.' dat uw regeering en uw
land treft."
Voorts ontving minister Verschuur het
volgende telegram vaa den heer Butler, gehet International
delegeerd directeur van
te
Genève
Labour Office

„Ben diep bedroefd bij het kennisnemen van
den dood van mgr. Nolens. Zgn onschatüare
medewerking en kostbare eignschappen maken

zyn heengaan tot een onherstelbaar verlies
voor den internationalen, socialen vooruitgang,
tyil de oprechte deelneming overbrengen aa~
de regeering en aan de verwanten namens het
I. L. O. en van mg persoonlijk."
MINISTER TERPSTRA.
Van verlof teruggekeerd.

De minister van Onderwijs, K. en W. is van
Het mysterie inzake de bewapening der opverlof teruggekeerd en heeft heden zyn werkstandelingen is thans ook opgelost. Het groothervat.
ste deel blijkt Russisch maaksel te zgn, gezien zaamheden aan het departement
de Russische wapenmerken. Van enkele met
Duitsche merken gelooft men dat ze eveneens
Sovjet-fabricaat zijn. Zij zijn alle van modern
DE KONINGIN-MOEDER.
type. De handgranaten waarop beslag is gelegd zijn klein en lijken op speelgoed, doch zg
Te Soestdijk teruggekeerd.
hebben een zeer krachtige werking.
De koningin-moeder is hedenmiddag in gevan haar zuster de vorstin von
zelschap
DUITSCHLAND.
Erbach, te Soestdijk teruggekeerd van het
Loo, waar zij eenige dagen heeft doorgebracht
LEVENSTEEKEN NA DERTIEN JAAR.
in verband met den verjaardag van de
koningin.
Van een krijgsgevangene.

Na dertien jaar stilzwijgen is thans door
een familie in Hagen bericht ontvangen van
AMSTERDAM.
een familielid, dat in den oorlog door de RusTRAMPASSAGIERS.
sen krggsgevangen werd gemaakt.
De vroeger in Hagen wonende Walter Golke
Het aantal vervoerde trampassagiers bekwam in 1916 in Russische krijgsgevangendroeg in de maand Augustus '31 met 7 regenschap en werd met anderen naar een onheroverstap(3.258.803
11.696.000
bergzaam oord gevoerd. Door bemiddeling van dagen
12
regen'30
met
Augustus
Nanssen werd hg in 1917 overgebracht naar kaartjes); in
(327.967
overstapkaartjes).
11.921.955
Rusdagen
een minder onherbergzame plaats aan de
In de maand Juli '31 met 13 regendagen
Bisch-Chineesche grens.
uit,
was
het 11.538.112 geweest.
totdat een
Na 1917 bleef elk bericht
Van 1 Jan. tot 31 Aug. '31 met 65 regendezer dagen uit Norvo Oergenisch in Toertepassastan een brief van Golke, gericht aan zijn dagen bedroeg het aantal vervoerde
periode
'30
94.554.000,
in
diezelfde
en
ouders in Hagen ,werd besteld, waarin hij om giers
hulp vraagt. Uit dezen brief blgkt, dat hg tal met 59 regendagen 96.159.152.
Het vervoer op Koninginnedag '31 bedroeg
van malen geschreven heeft; nooit heeft echter een dezer brieven zijn bestemming bereikt. 554.260, tegen verleden jaar 567.582 pass.
mcl. abonn. enz.
OPENBARE LEESZAAL EN
MALVERSATIE.
BIBLIOTHEEK.
Bij de Ver. Elekt. Werke. Westfalen.
In de maand Augustus bedroeg het aanOp last van het O. M. is tegen de vroegere
bezoekers der algemeene leeszaal 3244,
tal
directeuren-generaal van de Vereinigte Elekcouranten- en tgdschirftenzaal 6097, inlichtrizitatswerke Westfalen, te Dortmund dr. tingenbureau
2628, technische afdeeling 1109,
Krone en dr. Fischer een gerechtelijk onder- handelseconomie bibliotheek 1401, filiaal Roezoek wegens malversaties geopend.
lof Hartplein 1764, Coöperatiehof 903, Tuind.
381, Meidoornplein. 541,
Watergraafsmeer
ARBEIDSCONTRACTEN OPGEZEGD.
Tuind.-Oostzaan 168; totaal 18.236; in Aug.
De Mijnbouwvereeniging te Zwickau heeft 1930: 15.370.
in verband met den ongunstigen economischen
Het aantal uitgeleende boeken bedroeg
de
blindenboeken 931, muziekwerken
12.041,
mijnbouwgebied
in
het
toestand
Saksische
loonovereenkomst tegen 30 September 1931 1004, boeken Roelof Hartplein 3521, Coöperatiehof 3537, Tuind. Watergraafsmeer 2137,
°Pgezegd.
Verder heeft het Verbond van Werkgevers Meidoornplein 3330, Tuind.-Oostzaan 1528,
in de textielindustrie in Oost-Saksen de Indische buurt 2065; totaal 30.094; in Aug.
arbeidsovereenkomst voor de arbeiders in de 1930: 27.321.
°ost-Saks_sche Textielindustrie tegen 31 OctoHULDIGING P.L. STEENHUIZEN.
ber opgezegd.
Tenslotte in de overeenkomst inzake de
Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubiïoonen der havenarbeiders te Hamburg door leum
als praeparateur van ~Artis" is de heer
werkgevers tegen 30 September opgezegd.
Steenhuizen heden hartelijk gehuldigd.
P.
L.
hebben een loonsverlaging van 8.80 Mark De directeur van Artis, dr. A. C. J. S u n i e r,
yze
tot 7 Mark per werktijd voorgesteld. De werk- heeft hem toegesproken en herinnerd aan
gevers verwachten, dat deze maatregel er toe
alles, wat Steenhuizen gedaan heeft om de
?al bijdragen de reedergen en havenbedryven belangstelling in de levende natuur te bestaat te stellen den ernstigen toestand van vorderen.
*et oogenblik te boven te komen.
Vervolgens hebben het woord gevoerd de
heeren prof. dr. L. F. de Beaufort, directeur
van het Zoölogisch Museum (dit museum
BALTISCHELANDEN.
wordt door de gemeente en „Artis" tezamen
geëxploiteerd; in verband hiermede is de heer
VERKLARING VAN WOLDEMARAS.
Steenhuizen sinds vier jaren gemeente-ambtenaar), dr. Jac. P. Thijsse, Portielje, namens
heeft in een interview
v erklaard
het personeel en Van Ee namens de oppasdat zijn toekomst niet van de uit- sers
van „Artis". Er waren veel bloemen en
Praak van den krijgsraad, doch van de vergeschenken.
6 houdine
der Litausche
autoriteiten
afh
inangt. In Piatellen is hem nog door den
VERLENGING VERKEERSSLUITING.
SV
commandant medegedccn rtrVangenden
zijn verbanning verlengd zal worDe Sarphatistraat tusschen de Hoogesluis
deri U Zijn
Pretest beeft hg tot nu toe geen en het Weesperplein zal, ten behoeve van het
ant
Op een vraag, of het juist uitvoeren van bestratingswerken gedurende
gekreS-enis d at cm
een regeeringsfunctie is aangebo- vier weken, met ingang van 3 September a.s.,
woordde Woldemaras> dat
niet bet nogmaals by gedeelten zijn gesloten yoor alle
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alleen met den secretaris zat aan de tafel van
B. en W., mede, dat de heer Huizinga
(communist) door verblijf in het buitenland
verhinderd is, aanwezig te zijn.
Hierna werden de 44 aanwezige raadsleden
geïnstalleerd na de door de wet vereischte
eeden of beloften te hebben afgelegd. De
heeren Vos en De Hartogh bedekten, bij
het uitspreken van het eedsformulier, het
hoofd.

ryverkeejb

kerkvisitatie.

naar aanleiding
van het door den
dezer
Kerkeraad
gemeente aan prof.
Slotemaker de Bruine ongevraagd gegeven eervol ont-

slag als hulpprediker, het classicaal
bestuur van 's-Gravenhage verzocht,
te Wassenaar een
buitengewone kerkvisitatie te houden.
Zulks ook mede om
de geschillen die

Toespraak van den burgemeester.

PLAN VAN PAUL BONCOUR.

Reu t e rtelegram uit Tsjittagong
meldt nader dat de stad opnieuw een dag van
verschrikking beeft doorgemaakt. Een woedende menigte
drong de Hindoe-zakenwijk
binnen, zoodat het zakenleven lamgeslagen wapeningsconferentie.
Men begrgpt in Washington dat het combiwerd, en plunderde winkels waardoor
een neeren van ontwapening met het scheppen van
schade van naar schatting i. 750.000 werd een internationale politiemacht buiten het teraangericht.
rein der practische politiek ligt, daar de AmeDe districtsmagistraat en het hoofd der rikaansche publieke opinie er niet in zou toepolitit trokken door de stad en trachtten de stemmen dat de gewapende macht van dit land
menigte te kalmeeren, maar eerst laat in den gebonden zou worden. Maar hoewel men niet
middag slaagde de gewapende politie er in in die mate wil samenwerken met den Volkende orde te herstellen. Na 5 uur mocht niemand bond, is het zoo goed als zeker dat Washing(zich meer op straat vertoonen.
ton een wapenembargo zou instellen voor elk
Bij de ongeregeldheden kreeg een adjunct- land dat het Kellogg-pact schendt.
magistraat een schedelbreuk; andere personen
Hoover heeft vernomen dat hij geen oppowerden in het ziekenhuis opgenomen. Tal sitie zal ontmoeten wat betreft een drastische
van winkels zgn in brand gestoken. De tele- beperking der bewapening en hij is van plan
grafische verbinding was tijdelijk verbroken.
een zoo sterk mogelijke delegatie naar de Ontwapeningsconferentie in Februari af te vaardiEen

Buitengewone

De president-kerkvoogd van de Herv. Gem.
te Wassenaar, jhr. mr. W. A. Beelaerts van
Blokland, heeft, zooals wij gemeld hebben,

VOORZITTER, de heer W. DE VLUGT, die

HET BRITSCHE RIJK.

7

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 1931 - TWEEDE BLAD

Na de installatie sprak burgemeester DE
VLUGT den nieuwen Raad aldus toe:
„Nu door U de bij de Wet gevorderde eeden
of beloften zijn afgelegd, en Uw lidmaatschap
van den Raad effectief is geworden, is het mij
aangenaam, U welkom te heeten in deze eerste
vergadering in de nieuwe vierjarige periode,
en U geluk te wenschen met het vertrouwen,
dat de burgerij, hetzij voor het eerst, hetzij bij
vernieuwing, in U heeft gesteld.
Ik behoef het U wel nauwelijks te zeggen,
dat waar de bemoeiingen van het Gemeentebestuur vele en velerlei zijn, en zich uitstrekken
over een breed terrein, een behoorlijke vervulling van het lidmaatschap hooge eischen stelt
en dat hiervoor veel van Uw tijd, veel van Uw
kennis, veel van Uwe ervaring en dikwerf ook
veel van Uw geduld zal wordt gevraagd.
Hierbij komt, dat de omstandigheden van
den tgd, waarin wij verkeeren, U voor tal van
moeilijk op te lossen problemen zullen plaatsen. Ook waar ons vertrouwen op terugkeer
van betere tgden onverflauwd is, hebben wij
met de realiteit te rekenen en zien wij ons te
midden van een financiëele en economische
crisis, die haar schaduwen weliswaar lang en
ver vooruitwierp, doch niettemin in omvang en
druk de verwachting van velen in sterke mate
overtrof en waarv n duur en einde niet vallen
te voorspellen.
Zullen wij naar ons vermogen weerstand bieden aan wat hier groei en ontwikkeling staat
tegen te gaan en te belemmeren, dan zal onze
kracht mee in daden dan in woorden moeten
worden gezocht en dienen onderlinge verschillen tot de kleinst mogelijke proportie te worden teruggebracht.
Ik spreek de hoop uit, dat Uw beraadslaging
zich zal kenmerken door beknoptheid en zakelijkheid, en dat, bij alle verschil van meening,
de goede toon steeds zal heerschen: waardeering, althans een welwillend willen begrijpen
van eikaars bedoeling, steeds in Uw midden zal
gevonden worden.
En waar ik mij opnieuw voorneem, Uwe vergaderingen op strikt onpartijdige wijze te leiden en de maatregelen van orde voor Uwe Vergadering, voorzooverre die in wet of reglement
zgn vastgelegd, zonder aanzien des persoons te
handhaven, daar beveel ik mij in Uwe welwillendheid aan. Uw steun in de vervulling van de
schgnbaar eenvoudige taak, om Uwe vergadering te presideeren, is mij althans onmisbaar
en vandaar, dat ik hiertoe bij vernieuwing een
ernstig beroep op U doe.
En ten slotte, mogen Uw beraadslagingen en
besluiten onder Gads Zegen strekken tot bevordering van het ware belang van burgerij en

Stad."

(Applaus in den Raad).
(De vergadering duurt voort.)

HONDERD JAREN BOEKHANDEL.
De heer W. ten Have van de N.V. Boekhandel W. ten Have, in de Kalverstraat, alhier, heeft heden zijn 25-jarig jubileum gevierd
en bij die gelegenheid een gedenkschrift uitgegeven onder den titel „Hnoderd jaren,
1831—1931." Van de oprichting van de zaak
in de Anjeliersstraat door Henricus Höveker
af, geeft het boekske de geschiedenis van deze
zaak op algemeen christelijk gebied. Illustraties en een lijst van uitgaven van de laatste
kwart eeuw vervolledigen het fraai uitge-

gerezen zijn tusschen den kerkeraad en de kerkvoogdy van Wassenaar. Het classicaal
bestuur willigde dit

Jhr. mr. W. A. Beelaerts

Blokland.

yan

naar

wij

verzoek in en wees,
als kerkvisitatoren aan de
J. _E. A. Lisman, L. Slagter

vernemen,

ouderlingen mr.
en mr. A. J. Cost Budde. De buitengewone
kerkvisitatie zal nu Dinsdag 8 September in
de consistorie van de kerk op het dorp worden
gehouden. Ev. bezwaarden over den gang van
zaken kunnen nu hier hun bezwaren brengen.

koninklijke onderscheiding. Nadat consul Van
Notten een feestrede had uitgesproken, werd
geestdriftig het „Wilhelmus" gezongen.
Te Montreux werd gistermiddag een kerkdienst geleid door ds. Krafft van de Eglise
Walonne te Haarlem, die door talrijke land-

genooten uit Montreux
bggewoond.

_

en omstreken werd

OFFICIEELE

BERICHTEN.

BUITENZORG, 31 Aug. Belast met de functie
van insp. eerste kl. P.T.T. H. J. Relchman.
Belast met de functie van insp. P.T.T. A. L. L.
Bisschop. Ontheven van de vv-aarn. van ing. S.S.
V. E. Pedersen. Belast met de functie van bg.
voorzitter van den landraad te Tandjong Balei
mr. W. P. Thomas. (Aneta.)

DE GOEDKOOPE ROEMEENSCHE TARWE.

In het woonwagenkamp te Gorinchem is
gisterenavond een moord gepleegd.
uit
Zekere P. Huyskes, een photograaf
Schoonhoven, bezocht in dat kamp een anderen
man. Daar bevond zich ook de 56-jarige J.
Henraads met zijn beide zoons. Huyskes heeft
vier jaar geleden een zoon van Henraads bij
een mishandeling gedooda Voor dat feit veroordeeld, is hij 17 Juni j.l. uit de gevangenis
ontslagen. Gisterenavond is daarover weer een
woordenwisseling ontstaan en heeft Huyskes
den ouden Henraads met een mes in het hart
gestoken, zoodat de dood vry spoedig is gevolgd.
Eenige officieren, die toevallig in de nabijheid waren, hebben den fotograaf aan de
politie overgeleverd. De gewonde man werd
naar het ziekenhuis overgebracht, waar
slechts de dood kon worden geconstateerd. De
fotograaf beeft bekend. Het mes werd in beslag genomen. Morgen wordt de fotograaf
ter beschikking gesteld van de justitie.
AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN.
Vier personen gewond.

Een auto, waarin zich behalve de bestuurder nog vier personen uit Tilburg bevonden, is
hedennacht omstreeks 4 uur, op den Bredaschen weg, tegen een boom gereden. De auto
werd totaal vernield. De bestuurder kreeg een
hoofdwonde. Na verbonden te zijn kon hij naar
huis vervoerd worden. Van de vier inzittenden
kwam er een met den schrik vrij, een kreeg
een scbedelfractuur, één een ribfractuur, terwijl de vierde een schouder brak. De drie
laatste personen zijn naar, het ziekenhuis te
Tilburg overgebracht»
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Zooals men weet, is de Roemeensche regeering er toe overgegaan, vry belangryke uitvoerpremies toe te kennen bg den export van
graan. Hierdoor is het mogelijk geworden,
dat hier te lande Roemeensche tarwe wordt
3.50 per 100 kg. Wij veraangeboden voor
nemen thans echter uit een ambtelijk bericht
van den Ned. gezant te Boekarest „dat het
met de uitbetaling dier exportpremies in de
practgk dreigt spaak te loopen. Er worden
vele klachten vernomen van landbouwers over
de uitvoering van den maatregel. De betaalmeesters ten plattelande hebben niet de
noodige fondsen in kas voor de betaling der

’

"

premies

Sedan de Luxe
F 2670.Sedan 2 deurs 5 p. F 2490.-

HET

BEROEPSSPEL.

NEW VORK, 31 Aug. (Eig. Tel.) De bekende manager Jeff Dickson heeft de Engelsche lawtennisspeelster Betty Nuthall een
aarbod gedaan om als beroepsspeelster op te
treden. Zij heeft dit evenwel geweigerd.

Ned. Herv. Kerk.
Naar
Aangenomen.
Daarle, H. G. van den Hoek, te Driesurn.
Bedankt. Voor Kesteren, P. Kuylman te Doornspijk. Voor Wageningen, E. Warmolts te Scher-

penzeel (Geld.).

Geref. Kerken. Bedankt. Voor Bolsward,

L. Oranke Czn. te Laren

(N.-H.).

Architect Van der Valk uit Tilburg heeft aanbesteed den bouw van een R. K. Kerk en pastorie
te Eindhoven. De laagste inschrh'fster was de
firma Venhoven en Weyers te Heeze voor de
som van f 106.000.
Te Kerkrade is aanbesteed den bouw van een
nieuwe kapel en zusterhuis voor de stichting
„Maria-oord", een tehuis voor ouden van dagen.
Laagste inschr,, ster was de firma Van Wersch
te Kerkrade voor
59.670.

’

CACAO.

LIVERPOOL, 1 Sept. Cacao. (11 u. 14.) Liverpool Cacoa Assoc. Ltd. (Medegedeeld door
Van Heusden en Lampen.) Sept. 24/1 VOct. 23/11 J
Dcc, Jan. en Maart 23/-, Mei 23/3, alles gedaan.

LONDEN, 1 Sept. (11 u. 16.) Rubber. (Medegedeeld door Joosten en Jansen.) Loco sheets
Si, Oct./Dec. 2D, Jan./Maart 24, April/Juli 28 k.
Stemming kalm.

ni Oct. 7.92, Dec. 8.12.

BODEGRAVEN, 1 Sept. Kaas. Ter
waren 379 wagens. Rijksmerk le soort
2e soort 32—36, zware
45. Handel —.

’

’

WOL.

’

markt
38—43,

SYDNEY, 31 Aug. Wol. De eerste serie wolveiüngen van dit seizoen werd hier heden geopend met een aanbod van 10.690 bn., waarvan
8387 bn. werden verkocht. Uit de hand werden
1870 bn. afgedaan. Het aanbod bestond uit een
middelmatige vroeg geschoren sorteering. Er -was
levendige concurrentie van de zijde van Yorkshire, Japan en Italië, terwijl Duitschland, Frankrijk en België matige belangstelling toonden. De
prijzen die bedongen werden voor beste vlleswol,
geschikt voor spinners, waren 5 tot 7_ % beneden de Juni-prüzen en voor middelmatige tot
goede vlieswol en beste skirtings 7J tot 10 % lager
Inferieure, breedharige en klittige soorten waren
onregelmatig. Vette merino bedong tot 113 d. en
comeback tot 9 d. De serie wordt 10 Sept ge-

_

_

.

~

sloten.
Special.)
(Reuters
ANTWERPEN, 1 Sept.
Wol (in penco per lbs.) Sept. 17J, Oct. 16|, Nov.,
Dec. 17i, Jan., Febr., Mrt. en April 17J.
Stemming nauw. prijsh. Omzet 305.000 lbs.
ALEXANDRIE, 1 Sept. (R. B. D.) Katoen
(opening) Sakellaridis Nov. 11.14; Ashmoeni Oct.
7.98; Dec. 8.17.
Mes tANTWERPEN, 1 Sept. (R. B. D.)
stoffen prijsh. Nitrate de Soude Chili 15 %
117, de Chaux 15J % vertr. Ant. of Gent 124J,
Zwavelz. Ammoniak vrij vertr. Antw. 95, Superfosfaat 14 .'o 100 kg frs. 35_, 16 % 100 kg 38. 18
100 kg 40_, Thomasmeel 14/16 % opl. vertr. 140.

*

LONDEN, 1 Sept. (R. B. D.) Metalen. (Slot.)
Koper Stand. Cash koopers 32.17/6, verk. 33.-/-,
3 mnd. koopers 33.16/6, verk. 33.17/6, Settlementprijs 33.-/-, Electr koopers 36_-/-, verk. 37.-/-,
Best Select laagste 33.10/-, hoogste 34.15/-. Tln
Stand. Cash, koopers 120.-/-. verk. 120.2/6, 3 mnd.
koopers 122.10/-, verk. 122.12/6, Settlementprijs

120.-/-, Banka loco 124.15/-, Straits loco 121.15/-.
Lood vreemd loop. mnd. 11.6/3, 3 mnd. 11.10/-,
Settlementprijs 11.7/6. Zink ordinair loop. mnd.
Settlementprijs 11.10/-. IJzer Cleveland
U.lO/-,

Found No. 3 58/6. Koper Strong sheets 64.-/-.
Allurmnium Home Trade 85.-/- exp. 85.-/-. Antimonium Eng. reg. Sp. Br. 42.-/- èi 42.10/-. Nikkel
Home Trade 170/175 exp. 170/175. Kwikzilver per
hottle 16.-/- 1 16.2/0. Antimonium Chin. reg. cif.
20.-/-. Wolframerts per unit. 12/6. Tin plates I. C.
Cokes 20X14 13/IJ. Koper Sulfaat 18.10/-, Platina
■.geraffineerd MOs/s
**.

Roadster 2-4 p. F 2570.Cabriolet 2-4 p. F 2870.-

"

-

D.Stuyv.d. Herik, Tel. 32750, Rotterdam -J. J. Molenaar, Tel. 1210, Amersfoort,
Agent voor het Gooi en Stegeman's Automobielbedrijf, Tel. 16212, Utrecht
VERDER IN ALLE GROOTE PLAATSEN AGENTEN

GRANEN, ZADEN EN OLIËN.
GRONINGEN,

BETTY NUTHALL EN

Wm

"aan»

Importeur voor geheel Nederland ANDRE J. H. CEURVORST, Amsterdam
Alb. Cuypstraat 264-276, Tel. 28300'
Agenten t N.V. James Nefkens' Autohandel
Tel. 335894
" Den Haag

.

1 Sept. Granen. De laagste
waren als volgt:
1 Sept.
25 Aug.

en hoogste prijzen

LAWNTENNIS.

w."

***

MET DE SOUPLESSE VAN EEN ACHT EN DE ZUINIGHEID VAN EEN VIER CYLINDER

Het stelsel dreigt spaak te loopen.

ALEXANDRIE, 1 Sept. (R. B. D.) Katoen
(slot) Sakellaridis Nov. 11.12, Jan. 11.48. Ashmoe-

stoken.

!

INDISCHE TELEGRAMMEN.

KATOEN.
Na den zoon, wordt nu de vader
door denzelfden man doodge

'

FREE-WHEELING
GERUISCHLOOZE VERSNELLINGSBAK
ZWEVENDE KRACHT
GELIJKMATIG INWENDIG-UITZETTENDE HYDRAULISCHE REMMEN
STALEN CARROSSERIE HYDRAULISCHE SCHOKBREKERS DUBBEL DOORGEBOGEN CHASSIS

ONZE OOST.

BINNENL.
MOORD IN EEN WOONWAGENKAMP.

Chrysler-Plymouth met zijn 56 PK
motor
meer kracht ontwikkelen dan U
ooit noodig zult hebben. Officieele op stopv/atch gecontroleerde snelheid van 100 tot
110 K.M. per uur.... acceleratie van 0 tot
65 K.M. in minder dan 10 seconden.... opgewassen tegen de slechtste wegen of mul
zand. En toch wordt deze geweldige kracht

A&_____^_JH
f QJwlM^Ld'éflt
"*sf^/
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n'euwe
kan

e

lander.

RUBBER.

Minister Deckers is van zyn verlof teruggekeerd en heeft zijn ambtsbezigheden hervat.

?^^
y^

JwY^K

Dinsdagavond 8 September zal de nieuwe
Synagoge van de Ned. Isr. Gemeente te Bussurn aan de Kromme Englaan 1, plechtig
worden ingewijd.
Opperrabijn Onderwijzer houdt de feestrede; leider van den dienst is de heer I. E.
Marokko, oppervoorzanger te Amsterdam;
medewerking van het koor der Groote Synagoge onder leiding van den heer S. H. Eng-

MINISTER DECKERS.
Heeft zijn bezigheden hervat.

p

NED. ISR. GEM. TE BUSSUM.

voerde boekje.

NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND.
Koninginnedag werd door de Nederlandsche
kolonies te Genève en Montreux op feestelijke
wgze gevierd. In de Volkenbondsstad had de
Nederlandsche Vereeniging in verband met
de tijdsomstandigheden een eenvoudigen feestavond georganiseerd. Talrijke Nederlanders
schaarden zich om den consul te Genève J.
C. van Notten, die door den voorzitter G.
Kuylaars en door de oud-consul-generaal der
Nederlanden K. D. W. Boissevain werd gehuldigd naar aanleiding van de ontvangen

EEN KRACHTIGE
56 PK MOTOR
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Roode tarwe
—.—
f
„ 4.50— 5.50
Witte tarwe
4.25— 5.10
4.50— 5.50
Inl. rogge (nwe)
4.80— 5.35
4.80— 5.40
Wintergerst
_75
5.25— 5.70
5.25
Zomergerst
Zwanenhals
—"
5.25— 6.00
5.25-^- 5.65
Witte haver
Gele haver
—"
—"
4.75— 5.25
Zwarte haver
4.5C— 5.10
6.00— 9.50 „ 6.00— 9.50
Gr. erwten
Paardeboonen
Wierboonen
—"
Waalsche boonen
Koolzaad
6.00—10.00
7.00—11.00
11.00—16.50
12.00—17.50
Karwijzaad
8.00—12.50
Geel mosterzaad
■—
Kanariezaad
7.00— 8.00 „
Lijnzaad blauw
~
Idem wit
Blauw maanzaad
.—■
De korting en bijbetaling bedragen thans voor
tarwe ,rogge, kanariezaad, inlandsche gerst, alle
haversoorten natuurgewicht 10 et. per kg.
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„
„
„
„
„
—.
—
-—.
—■
„
„
—.—
„

. .

Zee. In deze afdeeling -werden niet minder dan
zeven booton geboekt voor graan naar het Continent tot volle koersen, loopénde van 10/9 te;
11/-, naar gelang van grootte en positie der booten. Van den Donau naar het Ver. Kon./Cont.
werd bevracht s.s. „Ameland" 6500 ton ad 16/-voor zwaar graan, optie Bordeaux/Hamburg 15/-.
Antwerpen,/Rotterdam 14/6, 25 Sept. cancelling.
Voor uitgaande kolenvrachten werd ook weinig ruimte opgenomen. Koersen wezen weinig
verandering

SCHEEPVAARTBEWEGING.

4/1 J (4/1 J),

schepen

n.r.t.

9037
10211
7250

15.317.627

Nieuwe Waterweg 1931
1930
Rotterdam 1931

1930

8207

ANTWERPEN, 1 Sept. (R. B. D.) Lij n z a a d
flauw. La Plata disp. 7.16/-, stoomend 7.16/-,
Aug. 7.16/6, Sept. 7.17/-, Oct. 7/18/-, Jan./April
7.16/-. Lh'nkoeken kalm. Amerik. disp. in frs.

BEURS TE MILAAN.
1 September.

Snia Viscose 29.

WISSELKOERS EN.

1 Sept. ïR. B. D.) Wisselkoersen.
lS.pt. lSept.
18e
open. 10.15 u
open. 10.15 u.
18.16
4.8615 4.8615 Zweden 18.16
123.97 123.97 Noorw.. 18.175.. 1
193.220.49.* 20.49.. Hels.f..
54.05
54.50 Praag..
164.12
t-.06H 12.05*. Boedap.
'-'"

LONDEN.

109. Aug. 109, 4 laatste 1111, 4 v. Nov. 115, Binnenl.
disp. in frs. 107. Aug. 107, 4 laatste- 111, Cocoskoeken Java harde 120, zachte 123, Palmpit-

N. Vork
Parijs..

koeken 108, Maiskoeken 88.

Berlijn.

ANTWERPEN, 1 Sept. (R. B. D.) Oliën
flauw. Lijnolie in barr. fob. Antw. 280—285, tamb.
Oct./Dec.
binnenl. 235—237.1.
Antw. 237_—240,
238ü—241J, Jan. April 245—2474. Soyaolie disp.
tamb. 300—305, geraff. stoom. 450—455, Katoenolie Eng. Industrie 535—540. Maisolie Belg. in
tamb. binnenl. disp. 460—465. in barr. 355—360,
Ricinusolie le persing in barr. 635—640, 2e 615—
820, Raapolie in barr. 460—465, in tamb. 425—430.
Cocosolie ruwe in barr. prompt Java 425—430.
prompt
Ceylon in tamb. 360—365, Grondnoten
375—380, Olie v. Zeepfabr. in barr. 98-99 disp.
600—605, binnenl. distill.. 600—605, blanke 690—695.

Amst.d.
Brussel. 34.87, i S..SIH BeJgrad
Italië.. 92.94 | 92.94 Sofia...
Zwita.l. 24.97. 24.96-V Boekar.
Kopenh 18.17. 4'! V-.ttH B Aires

Spanje.

——

276

671J*
81

SI».

BIJ-

Reizigers

*>

naar Engeland

SCHEEPSTIJDINGEN.
van

11.775.925

13.6C4.889
(N. R. Ct.)

Buitenlandsche Beurzen.

femakkelijk:

(Vervolg

17.079.810

Mei 4/3_ (4/4J).

ANTWERPEN, 1 Sept. (R. B. D.) Tarwe kalm
binnenlandsche handel disp. 92; Amber Durum
No. 2 ml. Sept. $ 2.43; Kansas 1 Golf disp. S 1.95;
ladende .$ 1.94'; Manitoba 1 Atlantic disp. $ 2.58;
stoom. $ 2.55; Plata Bahia 78 kg disp. 82/-; Rosafe
78_ kg disp. oude oogst 81/6: 79 kg nwe oogst
79/-; Gerst prysh.; Donau 61—62 kg stoom. 69;
62—63 kg stoom. 71; Moldavla 70—71 kg Aug./
Sept.
80: Canada Western No. 3 stoom. 77_;
Mersina ladende 66_ ;Ma i s prijsh.: La Plata gele
nieuw disp. 54J; stoom. 54J; 6 v. Oct. 57; 4 laatste 55_; Cinquantine La Plata rood nieuw disp.
59_; stoom. 59; 4 laatste 60; 6 v. Oct. 61; Haver
Canada Feed No. 2 disp. 102: Plata
'ag 46—47 kg stoom. 891; 3 laatste 87; Rogge
prysh.; Donau Bulgaarsche 73—74 kg stoom. 62J;
Plata 72 kg verwacht 65_; Russische 72—73 kg
insch. Aug. 62.

■

verkrijgen losse nmnmers
van het

blz. 11.)

STOOMVAARTLIJNEN.
KON. HOLL. LLOYD.
31/8 v. Ceara.

HANDELSBLAD

NEDERLANDSCHE SCHEPEN

aan boord van de booten der
Stoomvaart-Mij. „Zeeland"

ATTIKA

-

Gedurende Augustus zijn den Nieuwen Water1142 schepen.
metende
weg binnengekomen
1.874.573 netto reg. tons, w.o. 84 stoomschepen die
buiten het Rotterdamsche havengebied bunkerde
(tegen 89 in Juli). Voor Rotterdam waren beetemd 904 schepen met 1.433.912 netto reg. tons.
Sedert 1 Januari zijn aangekomen:

(Part. tel.)
LIVERPOOL. 1 Sept. Granen.
Ofpen.) Tarwe Oct. 3/85 (v. si. 3/9i), Dec. 3/105

(3/111), Maart

aan.

(thuisr.)

AMSTEL 28/8 v. Cardiff te Kapoeri.
GRONINGEN, Sleepb., met 2 lichters 31/8
Rott. te Honfleur.
BATAVIER I 31/8 v. Rott. te Hamb.
BOREAS ms. 29/8 v. Kopenh. te Holtenau.
GOUWE 29/8 v. Koivisto n. Gent.
MAAS 31/8 v. Kasko n. Rott.
MARK 25/8 v. d. Tyne te Kramfors.
NOORDSTER 31/8 v. Skive te Holtenau.
ZEESTER 30/8 v. Nykjöbing te Holtenau.
VECHT 28/8 v. Raumo te Rafso.

▼.

te

Bookstall Parkesfon Quay.
te LONDEN:
Reaen. Palace Hotel

(Piccadilly Circus.

Strand Palace Hotel (Strand)
Victoria Station
Liverpool Street Station

VRACHTENMARKT.

De markt Inzake thuis- |
LONDEN, 1 Sept.
een
vrachten had gisteren over het algemeen
koer»en
stil verloop en in vele afdeelingen zun
niet ernstig getoetst. In de La
\oo
slechts
één boot afgesloten nJ.
werd
naar Havre/Rotterdams
Buenos-Ayres
r"-"
„Nvanza" 6800 ton al 16/- voor =«■»«
en
Sept. cancelling. In de
Oostersche afdeelingen ging zoo
Zwaite
om, Ben gunstig» iü«,onde_infi m*&- <&

Bij iedere kiosk en boekhandel van
W. H. SMITH 6 SON kan het

Pyyfo^-

f
Noord-AmcnUaanjche

S°e*____%"ll

HARWICH:

i

blad bovendien worden besteld.
I

-

-

T

.: '. w'

*

-

AVONDBLAD

8

_A AN KO N DIGINGEN.

en
LIDA SCHADD.

KLOPPENBURG,

1 Sept. 1931.

Weduwnaar van
JOHANNA GEERTRUIDA
VAN DER WEYDEN,
in den ouderdom van 77 jaar.
Amsterdam,
Wed. M. HESSEI_—
VAN DER WEYDEN.
Haarlem,
Wed. M. C. HESTA—
VAN DER WEYDEN.
Amsterdam, 29 Aug. 1931.
De begrafenis zal plaats
hebben Woensdag 2 September a__., 's morgens 11.45 uur,
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Amsterdam,

Ondertrouwd:
HENNY G. VERHULST
en
ir. J. SCHOTSMAN,
1 September 1931.

Dieren,

Sep-

18

Ondertrouwd:
Ir. C. BROEKMEYER
en
JO W. G. VREUGDE.

H^rtem \

X

SePtember

I

Volstrekt eenige kennisgeving.
Heden overleed onze beste
Zwager
PIETER ALEXANDER

A. VAN LAER

Huwelijksvoltrekking
tember te Den Haag.

1931'

j

|

Eenige

en

die, mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen voor
de belangstelling, bjj hun huwelijk ondervonden.

Sept. '31.

SAL. WOLFF
en
CHARLOTTE MEYER,
die, mede namens wederzüdsche
familie, hartelgk dank zeggen voor
de betoonde belangstelling.
Amsterdam, 1 September 1931.
J. W. G. GRUYS

en

afwezig tot 26 September.
Dr. De Levie, Dan. Willinkpl. 52.
Dr. De Vries, Weesperzijde 24.

praktijk hervat.

W. Holzhaus
Arts

Ir. J. SALM.
C. H. SALM—

Bloemendaal,
Ir. W. C. SALM.

Tandarts

J. J. SALM—STOEL
en Kind.

van

Den Helder, 29 Aug. 1931.
Hoofdgracht 29.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag 2
September 1931, des namidd.
2 uur, op ac begraafplaats
Nieuw Eik en Duinen, te

|

■I
i
Volstrekt eenige

_mii

i___n_i

Op 17 Augustus overleed
onze lieve

P. W. v. BLEYSWIJK RIS.
J. W. v. BLEYSWIJK RIS—

af heden alleen spreekuren volgens afspraak.

en Alge-

j

'—;

J
, ,

zorgt voor / Jerda,
maa,btianirykst-Jcct*-m

Auplnt

Uut leven I

-

_

-

.

Rokin Groenm.-Buitenh.

BEGRAFENISVEREENIGING TE AMSTERDAM

Menschaar

**

._____^____——^

N. SAX Jr.

38
HOOFDKANTOOR P.C. HOOFTSTRAAT
en 24250

TE

Tandarts
heeft de praktijk hervat.

■■ ~

>v

ZICHTZENDINGEN FRANCO

heeft de praktijk hervat.

meene Kennisgeving.
Heden overleed te GutachBreisgau tot onze diepe droefheid na een lang, geduldig
gedragen lijden, onze beste
Vader, Behuwd- en Grootvader
JACOB SCHREUDERS,
Weduwnaar van
MARIA ANTOINETTA

_

Kal ver str.

C. van der Tas

!■■!! I— !■■

)

Let echter bij het koopen vooral
op den naam Auping! Immers: elke
staaldraad-matras is nog géén origineele Auping!
Onze officieele prijskaart (eveneens
zich
bevindt
met den naam Auping)
,
.
■
Auping
s
matras
J
aan e lk e Origineele

Groeneveld

Tandarts

's-Gravenhage.

/4Q

I

zoon origineele Auping!

AMSTERDAM DEN HAAG

praktijk hervat.

SOETMULDER.

'n Wonder

MAISON DE
BONNETERIE

Kinderarts

Sambodja, Borneo,
Ned. Oost-Indië,

J

met lagen prijs

N. I. Heijbroek

A. J. SALM.

r

yc
0./

Dat is juist het bijzondere van 'n
origineele Auping, dat ze U eiken
morgen echt uitgeslapen weer doet
opstaan!

Een aanbieding om aan te toonen,
dat prima kwaliteit kan samengaan

Van Baerlestraat 79
heeft de praktijk hervat.

in den ouderdom van 71 jaar.
Namens de Familie:

—

van 3-16 jaar
kleinste maat

Dr. W. Feltkamp

SALM,
geb. DE VOS,

ELENA,
oud 2 jaar en 3 maanden.

Getrouwd:

de Hartogh
Dr. (Weesperzijde)

Mevrouw

Niet alleen heerlijk geslapent
maar ook echt uitgeslapen!

Een in Schotland van Schotsche
wol, door de bekwaamste
vaklui gemaakte Pullover.
Sterk, goede pasvorm, vaste
kleur. In effen en gemêleerd:
grijs, bruin, staalblauw
en Fransch blauw

is weer te consulteeren

GEERTRUIA CORNELIA

Heden overleed, tot onze
groote droefheid, in den
ouderdom van 50 jaren, onze
innig geliefde Man en Vader,
de Heer
ROBERT JAN WOLTJER,
in leven Directeur van het
Instituut voor Doofstommen,
alhier.
Groningen, 30 Aug. 1931.
Guyotplein 3.
I. W. WOLTJER—
BALK.

Een nieuwe Pullover

Vrouwenarts

algemeene

SIEN WOLTJER.

Getrouwd:

Dr. J*A. van Dongen

en Grootmoeder,

test.

Geen bezoek.
zal
teraardebestelling
De
plaats hebben a.s. Donderdag op de begraafplaats
Esserveld. Vertrek van het
sterfhuis om 10 uur.

Kinderarts

heeft de praktijk hervat.

Heden overleed tot mijne
en mijner Kinderen diepe
droefheid, na een langdurig,
doch geduldig lijden, onze
lieve Vrouw, Moeder, Behuwd-

■.^mmmaammmmaÊimmamtammmmKm

F. H. HOFMAN,

Dr. R van der Zande

Praktijkwaarneming:

_______________-___^M_____m«_a__M__Bn_u>

I

en

"THE cHEvior

is weder te consulteeren.

kennisgeving.

plaats.

S. HILARIUS

1

TILLY,
leeftijd van ruim

laan

Amsterdam, 29 Aug. 1931.
Van Baerlestraat 138.
De begrafenis zal plaats
hebben Woensdag 2 September a.s., 's morgens 11.45 uur,
op de Nieuwe Oosterbegraaf-

Getrouwd:

Amsterdam,

op

innig
Dochtertje en Zusje

Wielingenstraat 38.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Donderdag 3
September, te 12.45 uur, op
de Begraafplaats „Zorgvlied"
den Amsteldijk.

J. LUBSEN Jzn.,
Ex.

Arts
Koninginneweg 60

—

VAN DER WEYDEN,
in den ouderdom van 77 jaar.
JAN CLADDER,

Ondertrouwd:
SONJA A. M. JONQUIÊRE
en
G. A. VAN GRONDELLE,
2e Luit. der Genie N.I.L.
Spoorweglaan 8, Baarn.

ons

Vi lr^»

I. Zeehandelaar Jr.

G. SCHOGT.
M. TH. SCHOGT
HUIZINGA.
ELSA.
Amsterdam-Z., 31 Aug. 1931.

JOHANNA GEERTRUIDA

MELSERT.
Amsterdam, 1 September 1931.

Telefoon 14462.

geliefd

gegaan

den
7 jaar.

Weduwnaar van

Den Haag,
96 Benoordenhoutsche Weg.
Parijs, 1 September 1931.

Zenuwarts.

Spreekuur: B—9 uur fonds,
1.30—2.30 uur particulier.

Heden is na een langdurig,
gedragen lijden,
geduldig
van ons heenkalm,
zacht en

Volstrekt eenige kennisgeving.
Heden overleed onze Vriend
PIETER ALEXANDER
KLOPPENBURG,

Ondertrouwd:
R. W. STARREVELD
en
SUUS VAN DER LUGT

Getrouwd:
R. J. BICKER CAARTEN
C PRYOR BAKER.

R. Burdet

„Gliphoeve", Heemstede.
30 Augustus 1931.
De crematie zal plaats hebben Woensdag 2 September te 11.45
uur op „Westerveld".

Ondertrouwd:

Den Haag,

Zuiderhoutlaan 10"

in den ouderdom van 63 jaar.
Dr. F. G. WALLER.
Delft,
D. B. D. WALLER—VREEDE.
P. A VAN LEEUWEN—WALLER.
's-Gravenhage,
München,
H. A. VAN SCHERPENBERG —WALLER.
Dr. P. A. VAN SCHERPENBERG.

Ondertrouwd:
Mr. G. H. C. BODENHAUSEN
en
M. E. DUTILH.
Rotterdam, 1 September 1931.

TWEEDE BLAD

Gevestigd te Haarlem

CATHARINA RUTGERA WALLER,

X"ht | » September 1931.

-

ADVERTENTIËN.

Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed onverwacht, tot onze groote droefheid, onze innig
geliefde Zuster en Behuwdzuster,

Ondertrouwd:
Dr. B. K. SPANJAARD
en
J. G. BUNSCHOTEN.

Basel,

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 1931

AMSTERDAM: TEL. Nr». 20341

——

BUSSUM, BRINKLAAN 138
BIJKANTOOR
TELEFOON 2275
QOOll
VOOR HET

BEGRAFENISSEN

S. Schultz
Tandarts

-

CREMATIE " TRANSPORTEN

praktijk hervat.

Josephine C. Polenaar
Tandarts

heeft de praktijk hervat.

HAGEN,

I

BERTR. H. DRILSMA

I

BERTR. H. DRILSMA

JOOP BOOGERS,
die, m?de namens wederzijdsche
in den ouderdom van 62 jaar.
ALEX. BOERSSTR. 22, AMSTERDAM (Z.), Telefoon 25236.
JULIUS.
oifders, hartelijk dank zeggen voor
Leeraar
M. O. Staathuishoudkunde en Statistiek. Docent
Pladjoe.
Leiden:
de zeer vele blijken van belang- a—a—___-_-_——^m^memmm
en Ver. v. Voortgezet Handelsonderwijs.
Jr.
Volks-Universiteit
Vrljd.)
(beh.
en 3-5.
Spr.u. 10-12
Ir. J. SCHREUDERS
huwelijk
onderstelling, b\j hun
Opleiding: M. O. STAATHUISHOUDKUNDE.
Gutach-Breisgau: Woensd.av. 9-10. Heele gebitten
vonden.
Hiermede vervullen wij den fl
60. Pijnloos trekken en vullen.
P. A. GÜTERMANN
Amsterdam, 1 September 1931.
treurigen plicht u kennis te 1
Speciale Inrichting voor onbreekSCHREUDERS.
geven van het overlijden van H
bare gebitten met voortdurende
O. J. GÜTERMANN.
onzen trouwen medewerker
Getrouwd:
garantie. Consult gratis.
Amsterdam:
en procuratiehouder,
Tel. 21644.
Nic. Maesstraat 69.
Dr. S. A. WALLER ZEPER
Ir. O. J. SCHREUDERS.
Heer
den
heeft zijn violoncel-lessen hervat.
en
J. M. SCHREUDERS—
Bz.,
K.
ZEPER.
STOLP
SINCLAIR PROCTOR
Opleiding examen L. O. en M. 0.
en Kleinkinderen.
die van af de oprichting
Wijhe, 1 September 1931.
Dir. v. h. le Ned. Instituut voor
onzer zaak bij ons is werkHaarlem, 30 Augustus 1931.
en
daaraan
geweest
zaam
De Heer en Mevrouw
Kenaustraat 4.
HEILGYMNASTIEK EN
zijn beste krachten heeft
kunnen niet worden
ZEPER—ZEPER
Bezoeken
WALLER
MASSAGE
gegeven.
ontvangen.
betuigen hierbij hunnen hartelijken
Leerares in de Fransche Taal.
Directie
Zuigelingen
en Kleuters,
Commissarissen en
voor
dank voor de belangstelling, bij
De teraardebestelling zal
Koninklijke Pellerij
N.
V.
ALEX BOERSSTR. 22, AMSTERDAM (Z.), Telefoon 25236.
heeft zijn werkzaamh. hervat.
hun huwelijk ondervonden.
plaats hebben Donderdag 3
„Mereurius",
Opleiding M. O. (A.), L. O. en dipl. Handelscorrespondentie
September a.s. te 12 uur op
uitsl. op medisch advies.
Beh.
voorheen Gebroeders Laan.
(cursus- en privaatlessen). Conversat ielessen (ook clubs
Getrouwd:
de Algemeene Begraafplaats
Kleutergymnastiek
Wormerveer, 30 Aug. 1931.
Aanv.
klassen
3 a 4 personen).
te Haarlem aan den SchoterMAK VAN GELDER
M°,en 42 ,/m 48
Prospectus op aanvr.
15
Sept.
gedeelte).
(Nieuwe
weg.
en
verkrijgbaar. Jac. Obrechtstr. 24.
i'
NANDA AARDEWIJN.
oonma
■»■■■■«
Telefoon 28475.
ongesteldheid
Na een korte
Amsterdam, 1 September 1931.
overleed heden in den leeftijd
ONZE TIJDELIJKE
bijna 77 jaar onze lieve
45 cent.
van
Watersnippen
De Heer en Mevrouw
Hiermede vervullen wij den
PRIJSVERLAGING
70—90
Man, Vader, Behuwd- en
Wilde eenden
VAN GELDER—AARDEWIJN
droevigen plicht, kennis te
Grootvader, de Heer
0.40
I.—«
Piepkuikens
Leerares Solozang
blijft nog enkele dagen geldig.
2.—«
betuigen hiermede hun dank voor
geven van het overlijden van
1.10
Braadkippen
GERDES,
MEEME
de vele blijken van belangstelling,
onze geliefde Moeder, Beheeft hare lessen hervat.
Levering panklaar.
Oud-Verificateur der Invoerhuwd- en Grootmoeder,
bg hun huwelijk ondervonden.
uitgebreide prijslijst.
rechten en Accijnzen,
Vraagt
Mevrouw
Algemeen Voorzitter van den
ELISABETH LUDEN,
Getrouwd:
Fabriek: Tolstr. 86/92
Koninkl. Ned. Bond van
Cons.
KALVERSTR.-SPUI
Pianiste,
dipl.
den
Heer
Amst.
LEIDSCHESTRAAT
wijlen
van
SCHEURLEER,
Weduwe
20232—20262
L. F.
Telef.
Oud-Onderofficieren,
Tel. 27325
C. ARIES,
4
Cand. Notaris,
R.
Vinkeleskade
LEEUWARDEN.
van
Ridder in de Orde
en
na een langdurige ziekte, ln
Oranje-Nassau,
C. H. GUÉPIN,
ouderdom van ruim 72 jaar.
Vakkundig behangen
Ridder in de Kroonorde van 1
die, mede namens wederzüdsche
J. TROMP—ARIES.
België.
hervat.
onder onze garantie tegen billijke
heeft
haar
Pianolessen
(Dipl. Ned. T. V.)
familie,
hun hartelijken dank
Pianiste
W. TROMP.
prijzen. Vraagt onze collectie
Amsterdam,
betuigen voor de belangstelling
Valeriusstraat 7, boven. Tel. 90830.
Daniël de Langestraat 2 hs.
(1500 dessins) op zicht.
J. TEDERS—ARIES.
tSj
SYST. PROF. HOFFA/
Diploma's Kon. Ned. Toonk. Ver.
bjj hun huwelijk ondervonden.
G. H. GERDES—
J. TEDERS.
VAN
SANTEN.
heeft hare lessen hervat.
Ellecom, 1 September 1931.
j)
C. VAN OEVEREN—
MAAR
Piano en Koorzang,
A. C. POLLING—GERDES.
ARIES.
T. POLLING.
heeft hare lessen hervat.
BUderdiJkstr. 73 en 75. Tel. 83790.
De Heer en Mevrouw
J. CH. VAN OEVEREN.
en
Masseuse
Heilgymnaste
Tel.
20777.
Geen filialen. Geopend BJ-6 en 7-8
Noordwijkerhout,
Stadhouderskade 49.
W. VAN ROSSEM—
S. J. WIENER—VAN LEER
praktijk en lessen
heeft
hare
Huiseigenaren, enz. rabat.
GERDES.
ARIES.
G. J.
part. wUkverpleegster
geven kennis van de geboorte
hervat.
coMMVEtirt
GERDES—ORTH.
VAN
ROSSEM
Fa
J.
P.
C.
van hun DOCHTER
ls verhuisd naar:
Prinsengracht 23. Telef. 48501.
334 Amsterdam
Kleinkinderen.
VOORBURGWAL
en
24520.
O
Z
19.
Tel.
Malang,
Wannlngstraat
Java,
ANNEMARIE.
t/ 0 HET BIMr.Et_GAST.-U-S
A. M. SJOUKES—
Amsterdam, 31 Aug. 1931.
M. O.
Piano-Leerares
Aug.
Z.,
1931.
31
Amsterdam
GERDES.
IJselstraat 16 huis.
1
heeft hare lessen hervat.
Reijnier Vinkeleskade 77.
F. SJOUKES.
De teraardebestelling zal
103. Zweedsche Gymnastiek en Massage
Pedicure-Manucure
P.
C.
Hooftstraat
Adres:
Doesburg,
plaats hebben Donderdag 3
De Heer en Mevrouw
Amstel 18 b/d Munt, Telef. 30067,
H. M. GERDES.
P. C. Hooftstraat 104
September, te 11 uur, op de
van inboedels en vele and. goeD. GERDES—STRUIVING
PAHUD DE MORTANGES—
weer aanwezig.
Begraafplaats „Zorgvlied".
deren,
-w.o. 28 stuks D.- en
VAN HASSELT
heeft
hare
werkzaamheden
Amsterdam,
Rijwielen (als gev. gedep.
H.
Solozang
Leerares
hervat.
geven met blijdschap kennis van
W. M. GERDES.
gew. a. h. Hoofdbur. v. Politie)
ls verhuisd naar
van
deelbewijzen
Voor
de
vele
26773.
en
een partijtje Radio-toestellen
de geboorte hunner DOCHTER
F.
TeL
J.
GERDES.
Joh. Verhulststraat 135.
en onderdeelen en weg. opheff.
neming, ontvangen bij het overELISABETH
J.
GERDES—WURPEL
piano-lessen
hervat.
ADRIANA SOPHIA
heeft hare
HUISSCHIEDERINVENTARIS
lijden van onzen geliefden Man,
en Kleinkinderen.
Overtoom 75.
Grootvader,
w.o. vele schuif- en enkele
Schalkhaar, 30 Augustus 1931.
en
Vader,
BehuwdVAN
ALLE
Amsterdam, 30 Aug. 1931.
ladders, Rotterd. en andere Stei„'t Retering".
JOHANNES JOSEPHUS
DAMES-EN I gers, gereedsch. etc. op 3 en 4
Lessen hervat.
V
Volkerakstraat 33 boven.
BUCHTER,
2 Sept. 9—3 u.
Roelof Hartplein 9. Tel. 27048.
HEERENKLEEDING 5 Sept. Te bez.Verkooplok.
Meded. N.D.P. No. 259 d.d.
In plaats van kaarten.
„De
hervat de zanglessen.
ih
Welt
De teraardebestelling zal
deze deskundige
betuigen wy uitsluitend langs 1
1.9.'31:
15
Tel.
449
1
Elandsgr. 68, Tel. 49541.
Eland",
3
reeds
Donderdag
Sarrasani),
hebben
die
5
4—s|
Mevrouw
uur
Palei»*traat
S
plaats
hartelijken
(circus-Dir.
weg
De Heer en
dezen
onzen
Spreekuur Woensd.
Willemsparkweg 175 „ 2033S i Mak. M. H. SIMON & Co.
September a.s., te 1 uur, op
30 j. met het reclamebijltje hakt
F. VAN DIJK—MALCHUS
dank.
Verhulststraat 25.
Johannes
van reclame
„ 2 I 44S ___M^^"^^^"^^^^
vormen
en
versch.
________________________________________■__■
en
de Nieuwe Oosterbegraafnaam:
M^^^—^"
geven met blijdschap kennis van
Uit aller
Ceintuurbaan 149
Oct
iets
verder:
hanteert"
en
sterfplaats. Vertrek van het
de geboorte van hun ZOON
J. M. S. BUCHTER
er niets opweegt tegen de
huis ongeveer 11 uur.
JAN LOUI3.
BERGMAN.
Jacob Obrechtplein 5,
advertentie in de dagbladen "
Amsterdam, 31 Augustus 1931.
Vioolen
Buitenveldert, 1 Sept. 1931.
Piano-,
hebben hare
1 le Violist Concertgeb.-Orkest
Wie met succes wil Adverteeren
St. Anna Paviljoen.
Ensemblelessen hervat.
Viool- en Samenspel
moet RICABDO telefoneeren.
Leeraar
in
wij
onzen
ï
betuigen
het
Hiermede
wij
Heden ontvingen
(41020—40144). 35 jaar ervaring.
Amstelveenscheweg 332.
dank
de
vele
132
voor
Frans v. Mierisstraat
hartelijken
treurig bericht uit Parama-^.^___M_■^^^^———m—mm—————m———
Telefoon 28007.
blijken van belangstelling bq het
ribo van het overlijden van
■
i
—
van
onzen
829
geliefden
overlijden
Prinsengracht
Vader,
1
Amsterdam
Hiermede geven wij met gegeliefden
onzen
Vader,
Behuwden
GrootMan,
geboorte
de
noegen kennis van
den Heer
vader, den Heer
van ons DOCHTERTJE
WILLIAM ALBERT LEVY.
Haar oorzaak en gevolg bepalen de
Dinsdag
J. E. KLISSER,
INEKE.
lessen
hare
van het meest geschikte
hervat
toepassing
W. M. LEVY.
GEERVLIET, Oud€
Vioolèn
Samenheeft
haar
ondervonden.
hoorinstrument.
September.
SASBURG—BLANKEVOORT.
1
H. J. LEVY—
3,
Amsterdam is eer
Spiegelstraat
Uit aller naam:
TJAARDA.
Tel. 30929. Spreekuur Dinsdag en
spellessen hervat.
Haarlem, 30 Augustus 1931.
deskundige op dit gebied en geeft
VRIES.
Hilversum:
(Adres
te
E. KLISSER —DE
Zaterd. 2—3.
gaarne gratis advies.
31 Augustus 1931.
Diaconessenhuis.
Ruysdaelstraat 29, Adam Z.
Graai ilorlslaan 2Ï, Tel, 2432).
65.
Achtergracht
Nieuwe
Wouwermanstraat 104.

r

Mondarts-Tandarts,

BS.

—

’

X:^^Hr

E. A. O. Reteig

SHETLAND

/

I BETSY

_N

___

\a°°'

If^VIAISON
IV DE VRIES

Dina Diependaal
Sophie Joosten

DE JONGE PAPEREL

" "%1

—

lessen hervat.

Louise Weidema Tot Vredenburg

Mies Muller

WT Stoel

Dora van Ginkel

D. Lieuwes

Mevr. M. Perel

Mary C. Honig

!

C. DRÏLSMA-NORD

P, DE JONG

Johanna Cambier

MAAT'

Fa. A. van Rees

WnTvALET

—

_________________
—

Mies Hommema
Greet Hommema

"'"TeTling"

:

J. Poppelsdorf

____

_____________

t Mensendieck-Instituut,
—
Henriëtte Werker

"

-"^ *^

EtiDonath

1

o.

Doofheid.

V\

J.A.MASSIMG

Louise Lindström

van Nooten

- Poelier

STEÜHIOLEK

Elize de Haas
Cor Kint

’

Joheb Patrijzen 1.10
’’ —’—’

spaarbusjes;

AVONDBLAD

HET LEIDSCHE RAADHUIS.

KUNST.
De toekende Engelsche schrijver Sir Hall
die sedejrt eenigen tijd ongesteld
was, is, naar Reuter meldt, gisteren overleden.
Cai n e,

Hall Caine werd op 14 Mei 1853 geboren
uit een familie, die uit Cumberland en het
eiland Man stamde. Op Man en later in Liverpool werd hij opgeleid tot architect. Dit be-

roep heeft hij echter nooit uitgeoefend. Hij
begon meer en meer in vakbladen te schrijven en wist ook al spoedig zijn artikelen in
de dagbladpers ingang te doen vinden. Zes
jaren lang schreef hij bijv. het hoofdartikel
voor de „Liverpool-Mercury". Hier hield hij
mee op, toen hij op aandrang van den dichter en schilder D. G. Rosetti zich als journalist te' Londen vestigde.
Pas na Rosetti's dood beproefde Caine zijn
krachten op groote werken.
In 1882 publiceerde hij „Sonnets of Three
Centuries" en ~Recollections of Rosetti". In
JBB3 verschenen „Life of Coleridge"
en
„Cobwebs of Critisism."
Zijn eerste roman was „Shadow of a
crime" (1885) en „Son of Hagar". Snel volgden
daarna „The Deems'ter^ (1887),
„The-jßondman"
(189p )( „The Scapegoat" (1891), „The
2_fauximan" (1894),

,;The Cristian" (1897),
City"
„The Eternal

(1901), „The Prodigal

(1904),
White Prophet"
(1909), „The Woman
thou gavest me"
(1913),
„The Master
op
of man" (1921),

Sir Hall Caine.

„The

verschillende werken
verschenen vervolgen.

In 1922 schreef
Caine een werk spe-

ciaal voor de film „Darby en Joan." Ook
«The prodigal son" is verfilmd.
Reeds in 1908 had h\j een soort autobiografie „My Story" het licht doen zien,
waarin hij zijn leven beschreef toen hij begon te werken als romanschrijver.
Alberts
„King
In 1914—'15 deed hij
Book" verschijnen, een verhaal van het Belgische volk en zijn koning. Hiervoor ontving
hij de eereteekens van officier in de Leopoldsorde.
Behalve voor de film schreef hij voor het
tooneel. Ook wel werden zijn werken daarvoor omgewerkt.
In zijn latere leven was Caine nog weer
medewerker aan de dagbladpers. In de
„Daily Telegraph" verscheen geregeld werk
van zijn hand. Hij was zeker een der meest
gelezen Engelsche schrijvers.

den oorlog hield Caine zich
Gedurende
bezig met propaganda voor Groot-Brittannië in Amerika te maken. Honderden artikelen verschenen te dier zake in talrijke
Amerikaansche dagbladen. In 1918 schreef
hij op verzoek van den toenmaligen eersten
minister Lloyd George het scenario voor een
nationale oorlogsfilm. In hetzelfde jaar werd
hij in den adelstand verheven.
De laatste jaren woonde Hall Caine te
Greeba Castle op het eiland Man.

-
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dagen Koning

DOOR

VICTOR BRIDGES
15
„Als kolonel Lindenfelt tenminste óp zulk
een kritiek oogenblik in Dolgariè' gemist kan
worden," zei ik beleefd. „Niet dat ik een
ander zou wenschen
niemand zou mij mèèr

—

Welkom kunnen zijn."
De kolonel bedankte met een zwierig gebaar van zijn gebruinde rechterhand voor het

„Voor een Dolgarisch edelman," stelde hij
vast, „gaat er niets boven de veiligheid van

Uwe Hoogheid."

—

-

-

—
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De Vereen, voor Voortgezet Handelsonderwijs zendt ons haar programma's voor den

cursus 1931/32.

Voor haar afd. A: haar cursussen in de drie
moderne talen, boekhouden, handelsrekenen,
Italiaansch,
handelsrecht,
economie
en
Zweedsch, Spaansch, Portugeesch, Russisch
en Maleisch stelt zij de inschrijving wederom
open. Tevens geeft zij gelegenheid om zich in
een specialen leergang voor te bereiden voor
het „Mercurius"-examen in het Duitsch, Engelsch en boekhouden en handelsrekenen.
Naast dit systematisch onderwijs heeft de
Vereen, voor haar afdeeling B een programma
samengesteld uit een negental zeer belangrijke
en actueele onderwerpen, door ter zake kundige sprekers in series van 5 a 6 voordrachten
te behandelen. Daarbij is er zooveel mogelijk
naar gestreefd ook den praktischen kant te
belichten van de onderwerpen welke aan de
orde zijn gesteld. Wij treffen de volgende
De Republieken van
onderwerpen aan:
Spaansch Amerika: hun ontstaan en tegenwoordigen toestand, in het Spaansch te behandelen door prof. dr. Rafael Altamira, lid van
het Permanent Hof van Intern. Justitie en door
prof. dr. C. F. A. van Dam; deze lezingen zijn
gearrangeerd in samenwerking met het Genootschap Spanje-Spaansch

—

stukken omtrent Beurswezen, Belegging en
Vermogensbeheer", door mr. J. van Galen;
Een en ander omtrent Transportverzeke-

ring" door mr. P. J. Prinsen Geerligs; „De
Handelspolitiek van Ned.-Indië" door prof. mr.
J. C. Kielstra; „Het tot stand komen en de
verspreiding van het Boek" door J. Tersteeg;
„Het Reparatie-Vraagstuk door dr. F. H. Repelius.
De inschrijving voor de avondlessen (afd.
voor de voorA) is opengesteld tot 9 Sept.,
deelneming
van
de
kosten
(waarvoor
drachten
tot
19 Sept.
verlaagd
zijn),
dit jaar aanzienlijk
Beurs, kamer 2, waar programma's en inlichtingen te verkrijgen zijn.
Het programma voor Rotterdam.

ONDERWIJS LEIDEN.
Benoemingen H.B.S. 5 j.c.
beDe gemeenteraad van Leiden heeft j.c:
noemd aan de gemeentelijke H.B.S. met 5 leermevr. W. H. van Dam—N.derhoed tot
ares in het Engelsch: mej. L. C. J. 'Wery tot
leerares in het Duitsch; drs. J. Kamerbeek
de
tot leeraar in het Nederlandsch en
D.
tot
heer
G.
Magé
en
den
Geschiedenis
leeraar

in de Aardrijkskunde.
Benoemingen

H.B.S. voor meisjes.

Aan de meisjes-H. B. S. werden benoemd:
mej. L. C. J. Wery tpt leerares in het Duitsch
en dr. J. D. A. Boks tot leeraar in de wiskunde.

ma zijn. Het volgende artikel is een voortzetting der serie Zorg voor de Werklooze Jeugd
door E. J. van Det. De schr. behandelt hierin,
wat in Oostenrijk op dit gebied is gedaan. In
aansluiting daarbij drukt de redactie het gedeelte af van het Nutsrapport over Vervolg-

—

onredelijk

j"

Co-co-ro-so (Cocosrozenzeep). die
daarbij krachtig ceinigCkaradÜJOll

\

volledigwordentuerwijderd»
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LANDBOUWHOOGESCHOOL
WAGENINGEN.
Op Maandag 14 September des nam. 3 uur
zal in de aula der Landbouwhoogeschool te
Wageningen, de aftredende rector-magniïicus,

ir. M. F. Visser, verslag uitbrengen
de
lotgevallen der Hoogeschool in het
over
afgeloopen studiejaar en vervolgens het rectoraat overdragen aan zijn opvolger, prof. ir.
J. H. Thai Larsen.

prof.

Breda. Geslaagd de heeren H. W. J. Roosen,
Steenbergen; P.
M. A. Delhez,
Huybergen;
Potters, Breda; H. B. Cras, Eindhoven. Afgewezen vier cand.
Roermond. Geslaagd de heer W. Keeren,
Mierlo en mej. A. C. Brandt, Merkelbeek.

POSTVLUCHTDIENST OP

—

—

NED.-INDIË.

_rreis
Heenreis
A'dam-Batavia Plaats van aan- Batavia-A'dam
;
*
komst en vertrek Aank. ""
Vertrek
Aank. jVertrek

Vliegtuig

Vliegtuig;

P.H.-A.G.R.

P.H.-A.F.S.
(Beekman)

20 Aug.
20 Aug. 21

——,

25
30
31

,
„
„
„
„

22

.,

Belgrado

—-

21

25
30
31

Amsterdam
Praag
Boedapest

23

,
„
„

—„

28

Bagdad

26

„

""—"

29

,
,

25

,
„
„

Karatsji
Jodhpoer

24

«,

25

.„

Allahabad
Calcutta

23

,

■&

»

22

„ 28

n

„ p
i'-l

»
»

Diask

,

—■

,

27

Basra

v

en

(Duimelaar)
X Aug.
80 Aug.
S

Athene
Merzamatru
Caïro
Gaza

Akyab
Rangoon
Bangkok
Peuang
Medan

voort en komt tot de conclusie, dat beide in
één organisatie vereenigd moeten worden.

—

.was

Alleen-met eerr.e!erfe*scnuirnende
zeep als Dobbelmann's.vermaarde

onderwijs, dat den titel draagt van Préappren-

—

Misschien

Indien U de fiuidpori&n nief geregeld
en grondig reinigt.tv£rzameTen zichdaarvuil en bacteriën, die de oorzaak,
kunnen wordera van stele ziekten.

tissage. W. A. Sikkema zet zijn artikel Beroepskeuzevoorlichting en Arbeidsbemiddeling

—

je was,''

■'#

-„

—

—

:

>.T»sv

21
„JEUGD EN BEROEP”.
Afl. 9 van „Jeugd en Beroep" opent met
22
het eerste deel van een belangrijk artikel van
ir. P. van Schilfgaarde, over „Onze, Ingenieurs", dat een minutieuze monografie van 23
dit beroep geeft en waaruit blijkt, dat er
5048 mannelijke ingenieurs met Delftsch diplo- 24

.... veilig

—

.^-______i

:^J;_B

De commissie voor voortgezet handelsonderwijs te Rotterdam organiseert een reeks voordrachten. De heer B. van den Berg zal een
uit
voordracht houden over een onderwerp
F. Zuurdeeg
W.
de
heer
OPENBAAR ONDERWIJS TE
belastingrecht,
het
P.
de
heer
wij",
betalen
„Waarmede
over
HEEMSKERK?
terTreffers over „Wissel en acceptcredieten,
mede
bewijl
verschillende andere sprekers
In het avondblad van 24 Aug. hebben we
melding gemaakt van het denkbeeld in
langwekkende onderwerpen zullen behandelen.
tot Heemskerk, het openb. onderwijs te doen
Voor inlichtingen kan men zich wenden
Zoonen,
Mees
en
R.
p/a.
Voogd,
herleven. Thans is bn' het gemeentebestuur een
mej. mr. Anna
adres ingekomen van een groot aantal ouders
Rotterdam.
aldaar, waarin deze verklaren dat zij op 1 Mei
a.s. openbaar onderwijs voor hunne kinderen
verlangen en verzoek hiertoe de middelen te
NED. SCHOOLMUSEUM TE AMSTERDAM.
willen beramen.
te
Amsterdam
Het Ned. Schoolmuseum
250
noteerde in Juli en Augustus resp. 376 en
20
aanwinsten.
bezoeken en 44 en
EXAMENS HOOFDAKTE.

—

:

______!

Amerika. Voorts

vermeldt het programma de volgende series
voordrachten: „De voornaamste Regeeringsstelsels van de wereld en het belang dat het
bedrijfsleven daarbij heeft" door. prof. dr. C.
W. de Vries; „Goodwill" door J. Koster; „Financiering van Cultuurondernemingen in Ned.
Indië" door Ph. Priesman; „Actueele Vraag-

—

met die
Ik kan Karl niet in den steek laten
drie duizend pond in mijn zak tenminste niet."
„Nee... je zult er nu mee door moeten
gaan", stemde Charles met een uitgestreken
gezicht toe. „'t Gaat er nu maar om, of die
oude heer 't nog een twaalf dagen uithoudt."
„'t Lamste vind ik, dat ik mijn afspraak
met Maren nu niet kan houden", zei ik. „Ik
houd er niet van om een meisje teleur te stellen
vooral niet, als ze zoo mooi is."

vvvvwwws

VOORTGEZET HANDELSONDERWIJS.
Het programma voor Amsterdam.

„Dat 's goed en wel" verontwaardigde hh' wat ik tegen Charles gezegd had, méénde ik.
Ik begon me geducht te vervelen. In de opzich. „Maar als die Stefanoff —"
„Beste jongen" zei ik superieur, „Stefanoff winding, die op het aannemen van Schönmag een schurk zijn, maar een onnoozeling born's voorstel gevolgd was, had ik over het
is hij niet. Als hij zich zonder opzien te wekhoofd gezien, dat ik gedurende de eerstvolNEGENDE HOOFDSTUK.
gende veertien dagen feitelijk de rol van geken van me wil ontdoen, komt hij niet midden op den dag, met een revolver in zijn vangene spelen moest. En al was het me geIk legde mijn afgeschilde perzik voor me
hand, hier den tuin
binnenwandelen." Ik lukt, om me door het eerste onderhoud met
op mijn bord en veegde mijn vingers aan het
„'t
Is even over twaalop
mijn
horloge"
keek
Strovno heen te slaan, daaruit volgde niet,
papieren servetje af.
tandarts
ven,"
„Ga
ik
naar
kondigde
je
aan.
dat ik bij de ontmoetingen, die onvermijdelijk
„Neem er ook één, Charles", zei ik uitnooals je toch nog moesten volgen en waarbij ik niet zoo goed
je vullen
die
kies
en
en
laat
van
digend.
Charles keek me achterdochtig aan. „Zeg,
je meteen iets voor me beslagen ten ijs kwam, evenveel succes zou
Charles schudde spijtig zijn hoofd. „Nee, op haal asjeblieft niets aan. We hebben genoeg de stad in moet, kan
doen."
hebben. Als ik dacht aan het soort leven, dat
niet.
ik
die
verkrijg
Anders
het oogenblik
ook zonder dat nog erbij."
moeilijkheden
mijn dubbelganger blijkbaar geleid had, be„Wat?"
maledijde kiespijn weer terug."
„'t Zou me trouwens niet veel geven," overgreep ik, dat er een aantal menschen moest
Ik haalde het pakje bankbiljetten te voor„Wees blij, dat je zoo nu en dan kiespijn dacht ik luidop. „Ze wil natuurlijk dadelijk
om een voorbeeld te noemen: de
bestaan
schijn. „Ik wil al dat geld kwijt. De eenige
hebt", zei ik. „Dan heb je tenminste iets, om weten, waarom ik opeens mijn snor afgeschodie hem den vorigen avond verdames,
twee
de
ik
heb
is
koffer
en
ik
zou
mijn
bergplaats
die
aan te denken." Ik zweeg en ik keek door
ren heb en ik kan haar dien toestand niet uit- me
hadden
met wie hij, om het zacht uit
gezeld
gehoofd
als
het
tuin,
uit
't
trekken
de haren
openstaande veranda-deuren naar den
leggen, zonder mijn belofte aan Karl te
stolen werd. Ga naar Cook en vraag, of die te drukken, op vriendschappeiyken voet stond.
waar een paar late rozen zich in den warmen breken."
het wil overmaken op de National Provincial Als ik me in het Casino waagde of me op
herfst-zonneschhn koesterden. „Als dit nog
„Dat is tenminste een troost", bromde mijn
in welke buurt dan ook
Londen. Zelf wil ik niet gaan, want straat vertoonde
véél langer doorgaat", ging ik voort, „zal ik vriend. „Tegen mannen kan ik op
al zijn Bank in
kans,
sla
ik
een
ik
dat de een of ander
liep
groote
kennen,
als
Cook
bij
ze Schönborn
patience moeten gaan spelen."
het er tien, maar als er rokken aan te pas
en aan zou spreken.
die
me
zou
zien
groep
van
figuur."
mal
„JÖ hebt je over niets te beklagen", wees komen —"
ook al leek
„Best," zei Charles; meteen heesch hij zich En dat was een ondervinding onvermakelijk
„Draagt ze niet eens," viel ik hem frivool in
Charles me terecht. „Over een paar dagen zit
me
op
de sensatie
zichzelf
niet
de rede, „hier, in het zonnige Zuiden tenminste uit zijn stoel. „Maar beloof me dan, dat je
je midden in de strubbelingen en het gekradie ik liever niet riskeerde. Neen, de eenige
uithaalt,
en
niets
blijft
ondeugends
keel."
niet." Ik at het laatste stukje van myn perzik zoet thuis
goede manier, om mijn belofte gestand te
„Dan wou ik dat 't n u en niet over een op en mikte de pit naar een baloorig-kykende terwijl ik weg ben."
doen,
was dag en nacht binnen de muren van
„Ik ga op de veranda zitten en kom niet
paar dagen was", mopperde ik. „Dit is de poes, die lui het tuinpad afwandelde. „Ksst!
Villa dOr te blijven en het vooruitzicht om
eenige keer, dat ik kans heb voor een dag of Weg!" beval ik, „straks komt Fritz thuis en uit mijn stoel," stelde ik hem gerust. „Of ik
opgesloten te
'n twaalf dagen op zoon manier
moest iets uit de kamer moeten halen
aantrekkingskracht
tien koning te zijn en dus hoop ik niet dat draait je den nek om".
de
minste
zitten,
had niet
glas van het een of ander bijvoorbeeld."
„Is Fritz uit?" vroeg Charles.
't misloopt."
i
voor
me.
ben,"
bewachten
tot
ik
terug
„Dat
kan
Ik knikte. „Boodschappen doen."
„Die twee zijn vanmorgen pas weer in Dolwas het
sliste Charles, „ik blijf niet langer dan een
En wat de zaak nog erger maakte,
„Wanneer komt-ie terug?"
garië gekomen", zei Charles. „Je moet niet
Chaulierr
van
door
den
dood
„Weet ik niet", zei ik. „Waarom stel je daar uur weg en dan heb je tenminste iets prettigs weten, dat ik
denken, dat je de eerste vier-en-twintig uur
komen. Ln
in het vooruitzicht."
van den regen in den drup zou mijn
„Maar
Hij
wachtte
even.
luister
zooveel belang in?"
iets hoort."
eigen
geheel
Hij knikte me toe en ging, nog half onwildat was uitsluitend en
eens", ging hij dan voort, „je praat over ko„Ik moet naar den tandendokter. 'k Heb
houding
kwasterige
trapje af. Toen ik alleen was, trok ik schuld. Een arrogante of
ning-zijn, of 't niets is. Wat ben je van plan te een afspraak met 'm —om half één precies. lig, het
zóó ontstemd heblaten."
een
rieten leunstoel in het zonnetje, zou Strovno waarschijnlijk
grooten
En ik durf je hier niet alleen achter
doen, als Chaulieff 't hoekje omgaat?"
gevoeld had,
gedwongen
hij
zich
ben,
dat
ging zitten, legde mijn voeten op de balustrade
Ik proestte het uit. „Als een ander je hoor„Heb ik geen flauw benul van", was mijn
voor den troon te
en begon, op mijn gemak, mijn pijp te stoppen. elders naar een pretendent
antwoord. „Je bedoelt natuurlijk, als die tien de, zouden ze denken, dat je mgn kindermeisyan me, maar. zoeken. Maar de humor yan de situatie _yas
het,

te ze eerbiedig. „En bij die gelegenheid," zei
hij, „hoop ik Uwe Hoogheid met een anderen
titel te mogen aanspreken."

ïk zat me juist af te vragen, wat ik in
hemelsnaam nog meer moest beweren, toen
-e klok in den hoek met een enkelen helderen
slag halftwaalf aankondigde.
Strovno schrok op. „Tot mijn spijt moeten we over enkele oogenblikken al afscheid
'an Uwe Hoogheid nemen, 't Is heel jammer,
at dit onderhoud zoo kort heeft moeten zijn,
maar het ls dringend
noodig dat we met den
ein naar
Weenen, die precies om twaalf uur
ertrekt, teruggaan. Zooals de toestand op
et oogenblik
is, durf ik niet langer dan vlervintig uur uit Dolgrado weg te blijven."
Ik stond op. „ik
dank u voor uw bezoek,
generaal," zei ik
hoffelijk,
„en ik dank u nog
er Voor het
nieuws, dat u me geSoede
b acht hebt. onze
volgende ontmoeting zal,
in °ns ei£en lancl en in tegenwoordi^h "i'Van
°nze eigen landgenooten zijn."
atste woorden stak ik hem mfn
btr°vno stond eveneens o£ en dru_> dagen voorbij zijn. 'n Ongeluk krijgen pt z00..«

n"^

FOÜD

PHOSFERINE
GENEESMIDDEL^

A. de Vries 6 Zonen

complimentje.

PS^

Men stuurt mij een krantenuitknipsel dat
WAAR LIVINGSTONE STIERF.
een adres van een 10-tal Nederlanders aan den
Een bedevaart naar de plek.
Leidschen gemeenteraad vermeldt. Deze 10
mannen verzoeken den raad, bij eventueele,
Een pad door het oerwoud ge„Ik had Livingstone's „Laatst Journaal"
maakt. Een plechtig oogenblik.
door hen gehoopte, verwerping van het onderin
aandacht
de
me en luid op las ik het verhaal van zijn
bij
havige Raadhuisplan, zijn
In de „Chr. World" verteld Rev. A. M. laatste dagen voor en hoe het einde kwam.
eerste plaats op architect A. J. Kropholler te
Chirgwin, secretaris van de London Missionary Daarop knielden wij neer, misschien op de
willen laten vallen.
Society, dat hij ep zijn visitatie-reis door plaats zelve waar hij dood op zijn knieën was
Dat verzoek kan twee oorzaken hebben.
Centraal Afrika een pelgrimstocht gemaakt gevonden, en na eenige oogenblikken baden
10. Deze 10 mannen hebben tot een reclameheeft naar den obelisk met het kruis, dien men
Vader, de woorden die
campagne voor den heer Kropholler besloten. opgericht heeft op dezelfde plaats, waar eens wij tezamen het Onze op
zijn lippen waren.
het
laatst
misschien
20. Deze 10 mannen gelooven, dat de door
boom stond, waaronder de inboorlingen het Niemand van ons zal ooit deze schrijn in het
de
wordt
hen geapprecieerde architectuur slechts
hart van den grooten zendingspionier David nart van Afrika's wouden vergeten
"
beoefend door den architect Kropholler.
Livingstone begraven hebben. Slechts twee
vindt
twee
bronzen
den
obelisk
men
Op
Deze
10 zendelingen van
Laat ons het laatste aannemen.
de L.M.S. hebben deze plaats tafels. Op de eene leest men: „Opgericht door
mannen gelooven blijkbaar dat de heer Kropbezocht, waar men Livingstone in biddende zijn vrienden, ter gedachtenis aan dr. David
archilaatst-overgebleven
eenige
holler de
en
houding dood gevonden heeft. Hij iis de eerste Livingstone, zendeling en ontdekker; hij stierf
tect is, die zijn opdrachten nog volgens histobuitenlandsche secretaris van het Genootschap, den 4den Mei 1873." Op de andere: „Dit
renaissance)
(romaansche
gothische
rische
die zulke monument neemt de plaats in, waar eens de
voorbeelden concipieert. Om de onjuistheid van die met hen deze plaats bereikt heeft,
zendingsboom stond, aan wiens voet Livingstone's
dit geloof in te zien, behoeven wij ons maar onvergetelijke herinneringen uit de
geschiedenis wakker roept.
hart begraven werd door zijn getrouwe inlandte herinneren dat de architect van het KoloRev. Chirgwin schrijft:
niale Instituut nog leeft en bouwt, dat in afsche volgelingen. Op den stam was de vol„Twintig maanden geleden was ik tegengende inscriptie ingesneden: David Livinggelegen provinciestadjes nog steeds bouwwerstone stierf den 4den Mei 1873. Chuma, Souza,
ken in historischen trant verrijzen. Wel meen woordig bij de opening van het huis te BlanMniasere, Uchopare..." Rev. Chirgwin eindigt
ik, dat de heer Kropholler door verschillende tyre door de prinses van Vork, als een natiooorzaken de bekendste van deze bouwmeesters naal heiligdom. Gedurende het verloopen jaar zijn treffende beschrijving met deze roerende
was ik te Kuruman, waar de Moffats leefis en dat hierin de reden schuilt van het verwoorden: „De zon stond al dicht op den horiden, en ik heb gestaan bij, en heb zelfs een zont toen we teruggingen. Gedurende het eermelden van zijn naam in het verzoekschrift.
stuk genomen van den boom, waar hij de hand ste uur, vóór de duisternis ons omving, zagen
Van het meerendeel der 10 mannen, wier vroeg
en won van Mary Moffat. Ik was in we groot wild; straks almeer. Maar we deden
werkkring zelfs niet in de verte aan de archiKolobony,
waar hij een huis met zijn eigen
wijzen. Een betoovetectuur verwant is, valt het niet te verbazen handen bouwde en ik zag het kleine graf, niet anders, dan erennaar
We voelden:
zwegen.
we
over
ons
ring
als
was
verzameling
een
dat zij deze beschouwen
hij één zijner kinderen begroef. Ik was dit is geen plaats voor woorden. Als hadden we
van historische détails en geen begrip hebben waarin
in Ujiji, waar Stanley hem vond, toen de
we hielden allen onzen mond
voor een hedendaagsche bouwkunst, die nog heele wereld hem al dood waande. Op verschil- het afgesproken,
diep
niet door de historici in de kunstgeschiedenis lende plaatsen ben ik geweest, waar hij zijn en lieten den zin van dezen pelgrimsdag
indalen.
Voor
in
ons
hart
geest
soortnaam
voorzien.
in
en
een
onzen
is ingelijfd en van
arm, door koortsen geteisterd lichaam heeft mij, zeker voor ons allen, was het een dag
Wel verbaast me eenigszins de onbevangenvoortgesleept. En nu ben ik geweest op de
duizend."
heid waarmede zij met hun meening inzake plaats, waar zijn hart begraven ligt en ik heb geweest onder
een zelfs voor ingewijden zoo moeilijk te begeknield op dezelfde plek, waar zijn trouwe
heerschen terrein, voor den dag komen.
dienaars hem op zijn knieën gevonden hebben.
BROEDERSCHAP TOT VERZOENING.
Wat de anderen, met name hen, achter wier Den eersten dag, nadat ik in Engeland zal tekunstcriticus,
lees,
namen ik letterkundige,
Te Bilthoven heeft de „Broederschap tot
betreft, ik zou hun graag iets vragen.
Verzoening" een tweedaagsche conferentie
jonge
Schreef de heer Dirk Coster in zijn
gehouden, in aansluiting op de te Lunteren
jaren niet weleens enthousiaste woorden over
gehouden bijeenkomst. De heer Kasper Mayr
jonge kunst?
uit Weenen hield een inleiding over „wegen
Bezondigde ook de heer Cornelis Veth zich
tot den Europeeschen vrede". De R.-K. priesniet weleens aan een apologie van nieuwe
ter prof. Hoffman uit Breslau heeft een godsZouden de andere
ideeën, lang geleden?
stig samen-zijn geleid voor buitenlandsche
heeren mij ook niet bevestigend op een soortvrienden. De heer mr. N. Stufkens te De Bilt,
gelijke vraag moeten antwoorden?
besturslid van de N. C. S. V., ging voor in een
Doen deze heeren wel verstandig, hun meestichtelijke bijeenkomst en mevr. Lilian Stening te bekrachtigen met een uitspraak van
venson sprak over „de. laatste jaren arbeid
Just Havelaar, wiens competentie als univerdoor de Fellowship of Reconciliation en hare
seel criticus wel eens wordt betwijfeld? Is het
beteekenis voor de toekomst". Deze bijeenniet droevig dat Nederlandsche kunstcritici
komst had ten doel de réunie te gedenken,
in het jaar 1931 een standpunt verdedigen, dat
welke 12 jaar geleden onder leiding van den
door een Berlage al dertig jaar geleden was
heer Kees Boeke te Bilthoven gehouden is, bij
overwonnen? Door denzelfden Berlage over
de stichting der organisatie.
wien Just Havelaar een enthousiast werkje
In de besprekingen kwam tot uiting, dat de
schreef, waarin een van Berlage's laatste
mensch zich bewust moet zijn, dat de wederwerken, volgens moderne principes gecongeboorte der menschelijke natuur en der gestrueerd, met moderne vormgevingen geconmeenschap niet door grc%e woorden, procipieerd (het gebouw van „De Nederlanden
gramma's, niet door een algeheele sentimenvan 1845" ln Den Haag) als een van de edelste
teele verbroedering der menschen bereikt
wordt, maar dat innerlijke vernadering bij den
voorbeelden van onze hedendaagsche Bouwkunst werd aangemerkt?
enkeling moet beginnen wil men tot een leven
Gelooven deze mannen dat de kunstevolutie
uit het werkelijk liefdebeginsel komen. Dit
met hen is geëindigd? Als zoovelen voor hen?
vredeswerk eischt een zedelijk heldendom. De
I'Histoire se répète.
DAVID LIVINGSTONE.
kracht tot deze overtuiging vinden zij niet in
zichzelf. De groote werkelijkheid van hun
P ar ij s, 27 Aug.
leven, waaruit zij de diepste kracht en het
p. ZANSTRA,
ruggekomen zijn, zal ik naar het Missie-huis onverwoestbare geloof en de overwinning vergaan dat zijn naam draagt en dan verder naar wachten is voor hen Christus.
de Westminster Abbey, die er een paar honderd meter vandaan ligt, waar men zijn
lichaam begraven heeft.
DS. G.H. TOEBES
In schier ontoegankelijke wouden ligt deze
stille plek. Een Amerikaansche dame, Miss
In den ouderdom van 86 jaar is in het gastHawthorne, had jaren geleden een som gelds huis te Middelburg overleden ds. G. H. Toebes,
beschikbaar gesteld, om van den naast bijgeemeritus predikant van de Geref. Kerk te
DE „GRAF ZEPPELIN”.
legen zendingspost een boschweg aan te legSt. Laurens, welke gemeente hij van 6 Sept.
Op weg naar Amerika. gen, dio van den grooten verkeersweg, die 1896 tot 1 Sept. 1920 heeft gediend.
dwars door Afrika loopt, van Kaïro tot de
ZepKaap,
„Graf
naar dit eenzaam graf zou leiden. Deze
luchtschip
Van boord van het
Het is een gePASTOOR J. BRUGEMANN.
pelin" wordt gemeld, dat men zich om zeven boschweg is nu gereed gekomen.
kon
het kleine geen
11
Met
takken
gr.
vaarlijk
traject.
25
W.L.
op
gr.
uur gisteravond
Zondag heeft pastoor J. Brugemann te MidN.B. bevond. De snelheid was 108 km per uur. zelschap van dr. Chirgwin de tsetse-vliegen
delburg
zijn zilveren ambtsfeest gevierd.
Uiterst?
waakzaamhitte.
slechts
van
zich
afweren.
tropische
Er heerschte een
heid wordt vereischt door het groote wild, Zaterdagavond was hem namens de gemeenNa middernacht werd gemeld, dat de „Zephier eiken stap voorwaarts gevaarlijk te een nieuwe preekstoel geschonken. Nadat
pelin" zich om 20 uur gisteravond op 26 gr. dat
maakt.
de
jubilarisde jubilaris Zondagmorgen een
50' W.L. en 10 gr. 15' N.B. bevond en om
plechtige
het
kwamis had opgedragen, voerde pater
bij
„Toen
dichter
monument
wij
gr.
en
8
30'
N.B.
gr.
W.L.
21 uur op 28
men, scheen een diep stilzwijgen over ons te Borromaeus de Greeve het woord. Des midvallen. Ons levendig gepraat ging over in een dags was er een receptie, 's avonds een plechtige Lof.
afgebroken onderhoud met fluisterende stemBRANDSTICHTING IN EEN
men en dan in algeheel zwijgen. De eenzaamBIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM.
heid van de plaats, de verre afstand van beVLIEGTUIG.
woonde plaatsen, greep ons aan het hart. Hier
Protest Debatcliub.
BERLIJN, 1 Sept. (W. B.) De Deutsche stond de tijd stil... Wat een plaats voor een
Vanwege de Protest. Debatclub zal de heer
man, lijdend onder vreeselijke pijnen, een sterLufthansa heeft, op grond van onderzoekinJ. H. Scheps heden- en morgenavond te acht uur
gen en resultaten van de Nürnberger politie, vende man! En toch was het een geschikte
resp. in het Wester- en het Oosterpark spreken
inzake brandstichting in een verkeersvliegtuig plaats voor den eenzamen reiziger, toen de over: „Wat het leven van Domela Nieuwenhuis
ons, Protestanten, te zeggen heeft."
van de lijn München—Nürnberg, tegen den dagen van zijn omwandeling en zijn vreemuit
dit
de
bij
juist
Hutte,
waren;
Oberndorf
was
gedaan
metaalslhper
delingschap
Schweinfurth, een aanklacht ingediend.
plaats voor David Livingstone, zooals de wilde
Aangenomen. Naar
Ned. Herv. Kerk.
granieten kopjes van de Molopos de plaats Geesteren,
J. P. J. Palmboon te Harkstedevan Cecil Rhodes waren
"
Scharmer.
Bedankt. Voor Dwingeloo, J. P. J. Palmboon te
Aan het eind van het boschpad een opeJ. C. van Voorthuizen te Lage Vuursche.
VON GRONAU NAAR CHICAGO.
ning; een steenen huis, dat bijna klaar is, H.Geref.
Kerken. Beroepen. Te Brouwershakunnen
doorden
nacht
waar latere bezoekers
ven, J. Meester, cand. te Spakenburg. Te Meppel
NEW VORK, 31 Aug. ((V. D.) De Duitbrengen; daarvoor een klein steenen pad en (vac. B. Hagenaar), A. S. Timmer, cand. en hulpsche vlieger Von Gronau is om 15.35 uur te
te Bedum.
het eind daarvan: de obelisk met het prei,
Bedankt. Voor lerseke, TJ. Elgersma te HaamPort Harrison gestart voor het vervolg van aan
stede.
zijn tocht naar Chicago. Om 18.42 uur werd kruis.
Ev. Luth. Kerk. Aangenomen. Naar Naar„Instinctief namen wij den hoed af, en ginde vliegboot boven Kaap Jones gezien. Von
C. Riemers te Wildervank-Veendam.
den-Bussum,
voorwaarts,
de
teenen
op
gen
behoedzaam
Gronau is voornemens nog een tusschenin
moede,
als waren we
want het was ons te
landing te doen.
een groote, gewelfde kathedraal, in een gezooals het ook inderdaad
wijde plaats
eenvoudige
het
monument staan
was..." Om
eenige cypressen en jonge stammen van den
mupundi boom, waaronder zijn hart begraven werd. De boom zelf is verdord, maar de
obelisk staat nu op zijn plaats.
VOOR OVERSPANNEN 2ENUWEN,/.fT

—

/\u Don IVlarché

Tien

School en Opvoeding.

LUCHTVAART.

Tenioons-telUng van schilderijen en teekeningen
door Paul Determeyer in de kunstzaal Van Lier,
van 5 tot 27 Sept. a.s.
Rotterdam.
Schilderijen van moderne meesters en beeldhouwwerk van H. Rehm is tot 20 Sept. tentoongesteld in de kunstzalen Van Eijk.

Kalvcrstraat

KERKNIEUWS.

(Ingezonden).

SIR HALL CAINE.

Son"
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Bandoeng

21

28

27

—"~

26

~~~
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snel

te sterk geweest voor mijn gevoel: voorzichtig
bete moeten zijn. Of misschien ook had de
parten
slaan,
me
te
figuur
goed
hoefte, om een
verleiding,
gespeeld. In elk geval had ik de
kunnen
niet
om mijn rol glorieus te spelen,
zat
gevolg
vanzelfsprekend
weerstaan en als
klem.
ik nu leelijk in de
en
Maar wat gebeurd was, was gebeurd
de
was
kon,
het eenige wat ik nu nog doen
het
Als
consequenties gelaten aanvaarden.
koning wilden
ergste gebeurde, als ze me tot
zien te
excuus
ik
een
promoveeren, moest
d Or,
Villa
vinden, dat me het verlaten van de
afgeloodagen
vóór de termijn van veertien
oogenwas, onmogelijk maakte. Voor het

pen

Plotseling.

blik leek het beste.middel me een
derSfeUjl". T»
vrij ernstige influenza of iets
ook een as
kou-vatten,
slotte kan iedereen
een man
van
kan
niemand
pirant-koning. En
mbea
of
zoo
die met negen en dertig zeven

Z eische^ -th^j

de

degens- -h^af

gooit en zich met hart en ziei

"

of twaalf
een
iktefbedtfnog
de rest gemakkelfck gedag

kon volhouden, was
dat de afgesproken
noeg Op het oogenblik,
was, ging ik er, in alle stilte,
geëindigd
tüd
vandoor en op die
in de auto van Charles

manier waren we minstens honderd kilometer
van Monte Carlo, voor iemand, behalve Fritz,
wist, dat we verdwenen waren. Ontegenzeggelijk zou een dergelijk met de noorderzon
vertrekken hard voor Strovno en Lindenfelt
zijn, maar je kunt geen drie duizend pond in
één slag verdienen, zonder één of meer menschen te dupeeren. Charles kon zijn
rustkuur
completeeren door een autoreisje met mij door
het zuiden van Frankrijk te maken en de vele
prettige indrukken, die ik ontegenzeggelijk
daardoor zou krijgen, zouden me mijn gewetensbezwaren wel spoedig doen vergeten.

LWordt vervolgd.)j
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SPORT EN WEDSTRIJDEN.
VOETBAL.

op Sheffield United (1—2). Grimsby was bij
Huddersfield op bezoek en wist evenals verleden jaar een draw te forceeren evenals
Sunderland in Maine Road tegen Manchester

DE ENGELSCHE WEDSTRIJDEN.
.(V an onzen sportcorrespondent.)

De Arsenal te Highbury vermaar Chelsea en West
Ham houden de eer van Londen
op. Sheffield Wednesday's groote

slagen,

te Blackburn. Zes
eerste klassers winnen uit-wedstrijden. Everton slaat Bir-

overwinning
mingham.

Londen, 30 Aug.

Nu eindelijk de zomer in het land is gekomen begint het voetbalseizoen. Het is wel
zonderling hoe het populairste van alle balspelen na een miserabel verregend cricket-

seizoen, opent met ideaal mooi weer! Niet te
warm maar zonnig, zoodat de liefhebbers bij
duizenden naar de voetbalterreinen tijgen en
Lord's en Leyton, waar Hobbs en Sandham,
Shipman en Dawson heldendaden verrichten
met hun bat, links laten liggen.

Trekken county-cricketwedstrijden in dezen
tijd een paar duizend menschen, te Highbury
waar de Arsenal West Bromwich Albion ontving moesten een kwartier voor het beginnen,
toen zestigduizend menschen op elkaar gepakt
stonden, de poorten worden gesloten. Nu was
dit ook stellig een zeer aantrekkelijke ontmoeting, de kampioenen tegen de houders van
de Cup, de Arsenal met haar volledige ploeg,
die verleden jaar zooveel succes gehad had
tegen de Albion, die met haar jonge spelers
het dubbele succes van Cup en promotie had
weten te behalen, waarmee zn een record had
gemaakt. En de uitslag, o—l0—1 in het voordeel
van de bezoekers, was weliswaar een onaangename verrassing voor de Arsenal-supporters maar een mooi succes voor de Albion,
wier linksbuiten Wood het winnende doelpunt
maakte. Voor Londen was het niettemin een
goede dag want zoowel Chelsea als West Ham
United wonnen op vreemd terrein. Chelsea,
die de stoutmoedigheid had naar Middlesbrough te gaan met een jongen ex-amateur
Woodley in het doel en twee reserve-backs
Donald en Barber won met o—2. En dat tegen
een voorlijn met Camsell als middenvoor,
McKay als rechtsbinnen en Pease op den
linkervleugel. Het schijnt intusschen dat de
Chelsea-voorlijn Jackson, Cheyne, Gallacher,
Wilson, Crawford, die verleden seizoen lang
noodig had om tot een goed samenspelend
geheel te geraken, thans een geduchte combinatie is geworden en met de veteranen
Irving, Townrow en Bishop achter zich uiterst
gevaarlijk kan zijn, zelfs voor een doelverdediger van het kaliber van Mathieson. Het
spel was vooral in de eerste helft voortreffelijk, behalve
dat het schieten op doel van
Camsell en Pease te wenschen overliet. Na 25
minuten nam Chelsea de leiding door Alec
Jackson, maar de eer van het doelpunt kwam
aan Gallacher toe, die de verdedigers naar
zich toe trok en daarna den bal aan den vrij-

staanden Jackson overgaf.
In de laatste vijf minuten doelpuntte Gallacher na mooi individueel werk en verzekerde
daarmede Chelsea van een mooie overwinning.
West Ham won te Bolton van de Wanderers
0 1. Het eenige doelpunt van den wedmet o—l.—
strijd kwam reeds na 9 minuten door Victor
Watson. Dit was een schitterend doelpunt.
Yews en Stanley Earle brachten op den
linkervleugel den bal op en Watson kreeg den
bal in het midden aangegeven door Yews. Hij
moest echter eerst Finney en Wagstaffe verslaan voor hij den bal schitterend langs Jones
in het net kon plaatsen. West Ham heeft den
naam van op vreemd terrein beter dan thuis
te spelen. De reden daarvan is mogelijk dat
de grond van Boleyn Castle in Upton Park
vrij klein is en de spelers voortdurend de toeschouwers (en hun critiek, die gewoonlijk als

City.
Everton, evenals de Albion weder naar de
eerste klasse teruggekeerd, vierde dit met een
3—2 overwinning op Birmingham. Dunn
doelpuntte driemaal voor Everton en Briggs
en Curtis voor Birmingham.
Tn de tweede klasse verloor Manchester
United te Bradford met 3—l maar de andere
gedegradeerde club Leeds United begon met
een o—20—2 overwinning te Swansea waarbij de
twee goals werden gemaakt door de pasaangeworven j"onge spelers Firth en Green.
Bury, versterkt met Lindsay van Newcastle,
die twee goals maakte sloeg Bristol City te
Bristol met I—3,1 —3, doch de grootste overwinning werd door de Wolves behaald die Tottenham Hotspur met 4—o versloegen.

rabele weer, het is een feit dat hij b.v. niet
meer onder de „probables" voor het Engelsche
elftal behoort. De lange linksche speler Iddon
haalde als gewoonlijk zijn 1000 runs door grootendeels verdedigend spel en het meest verblijdende feit voor de coutry is de goede conditie
van den jongen linkschen batsman Edward
Paynter, die zich nu ook met 1068 runs (29.66)
een vaste plaats in het elftal heeft verworven.
Lancs eindigde haar seizoen met een overwinning te Blackpool in twee dagen op Derbyshire behaal na een zeer zwaren strijd met
3 wickets. Mooi batten van den veteraan Hallows redde ten slotte de kampioenen. Er was
een onaangenaam incident in dezen wedstrijd.
Lancs had 173 noodig voor de overwinning en
3 wickets waren neer voor 31. Daarna kwamen
E. Tulderley en Hallows samen. Toen het totaal 69 was, appelleerde Elliott achter het
wicket dat Hallows gebowld was. De bails
waren van de stumps maar geen van beide
umpires hadden gezien hoe het gebeurd was
en dus kreeg Hallows „the benefit of the
doubt". Zijn waardevolle innigs van 74 was ten
slotte de hoofdoorzaak van Lancs' overwinning.
Derby 173 (Alderman 62 n. u., R. Tyldesley 4 voor 66) en 65 (R. Tyldesley 6

voor

21).

La n c s 66 (Slater 5 voor 22, Worthington
4 voor 30) en 176 voor 7.
Surrey sloeg Leicestershire op den Oval met

CRICKET.
DE ENGELSCHE WEDSTRIJDEN.

8 wkts.

Surrey 355 (Hobbs 0, Sandham 115, S.
onzen sportoorrespondent)
A. Block 117, Snary 4 voor 45) en 60 voor 2
Het einde naakt. Yorks' 287 (Hobbs 25 n. u.)
Lester 179 (M. J. C. Allom 6 voor 43)
punten. Gloucester bezet
de
69, P. G.
tweede plaats. Lancs, Surrey en en 232 na de follow-on (Armstrong
voor 81, F. R. Brown 3 voor 44).
H.
Fender
6
Middlesex winnen. Kent slaat
Middlesex sloeg Northamptonshire op Lord's
de Nieuw Zeelanders.
met 72 runs na een goeden strijd.
M'sex 329 (Hendren 203) en 309 voor 5
Londen, 29 Augustus.
(inns gesl., J. L. Guyse 75, Hendren 74, N.
Nog drie graafschapswedstrijden en dan kan Haig 72).
de eindstand van de kampioenschapscompeNorthants 376 voor 9 (inns. gesl., J.
titie worden opgemaakt. Elf county clubs hebTimms 67, Cox 52, Bakewell 105, V. W. C.
ben hun seizoen beëindigd en de uitslagen van Jupp 56) en 170 (I. A. R. Peebles 5 voor 30).
de drie heden begonnen wedstrijden kunnen in
Ten slotte moet vermeld worden dat de
den stand niet veel verandering meer brengen. Nieuw Zeelanders, die tot dusver slechts één
Laten we beginnen met een eeresaluut te wedstrijd tegen een county haddden verloren,
brengen aan Yorkshire, die het seizoen ben.l. op Lord's tegen Middlesex, ditmaal te Cansloot met een schitterende overwinning te terbury door Kent zijn verslagen. Dit was
Hove, in twee dagen met 9 wickets op Sussex voornamelijk het werk van den spinbowler
behaald. Het was een wedstryd van lage toC
S. Marriott, den old-blue van Cambridge,
talen, maar de uitslag was nimmer in twijfel die in den wedstrijd 12 wickets nam en van
en weder gaf het schitterende bowlen van den Frank Woolley.
jongen Verity en Sutcliffe's meesterlijk batten
Nieuw Zeeland 326 (J. E. Milis 163,
den doorslag.
Marriott 5 voor 102) en 159 (Marriott 7 voor
Sussex 106 (Macaulay 4 voor 21, Verity 58, Freeman 3 voor 52).
6 voor 52) en 65 (Verity 7 voor 93, MacauKent 437 (Woolley 224, Ames 115) en
49 voor 1.
lay 2 voor 41).
Yorks 148 (Jos Langridge 6 voor 59) en
De financiëele draagkracht van alle counties
124 voor 1 (Sutcliffe 72 n. u.).
is door het afschuwelijke seizoen leelijk geDulupsinhji viel tweemaal ten offer aan schokt. Alle moeten bezuinigen en verscheiden
vangen op Verity's bowlen voor slechts 5 en 2, oude spelers zijn niet weder geëngageerd voor
terwijl Sutcliffe 15 en 72 n. u. maakte en het volgend jaar. Oudstrijders als Andy Ducat
daar Sutcliffe toch al een groote 100 voor was en Peach van Surrey hebben nu ook aanzegaanin de race om het grootste aantal runs van het ging gekregen, dat zij niet weer worden
(Van

—

hoewel
seizoen is het zeer waarschijnlijk
met het oog op de nog komende vertegenwoordigende wedstrijden in September te Eastbourne, Folkestone, Scarborough en op den
Oval
niet zeker
dat Herbert Sutcliffe
wel aan den top zal eindigen.
Sussex heeft een goed seizoen achter zich
en eindigt na Yorks, Gloucester en Kent op
de vierde plaats met 10 overwinningen en 205
punten (verleden jaar eindigde zi) als No. 7
met 7 overwinningen), maar de verrichtingen
van alle counties worden geheel in de schaduw gesteld door Yorkshires schitterend seizoen met 287 punten en 16 overwinningen.
Haar „record" verdient nadere beschouwing.
Yorks won 16, verloor 1, was 4 maal in het
voordeel op de eerste innings, eenmaal in het
nadeel en zes wedstrijden leverden geen resultaat op de eerste innings. Zij verloor 17 of 18
speeldagen geheel, in een wedstrijd kon geen
bal worden gebowld, de eenige wedstrijd die
zy „verloor" was de „gearrangeerde" wedstrijd met Gloster te Sheffield, toen de counties (voor de eerste maal in dit seizoen) de
eerste innings op 4 voor 0 sloten en in de
tweede Gloster net tijd had Yorks cijfer (na
een tweede sluiting van de innings) te pas-

—

—

gesteld.

MOTORWIELRIJDEN.
DE

INTERNATIONALE ZESDAAGSCHE.

MERANO, 1 Sept. (Eigen tel.) De tweede

dag is wederom zeer zwaar geweest. Een van
de rijders is uitgevallen; twee Belgen reden

verkeerd.

5
Van de Nederlanders kreeg Sybrandy
voor een gebroken benzineleiding; terwijl de Engelsche rijders 29 strafpunten voor te laat aankomen opliepen. geen
Het Nederlandsche A team heeft nog
strafpunten; het B team daarentegen 23. Twee
zeer zware passen bij Gardena en Campolungo
moesten worden overgetrokken. Door de vele
regens was de weg zeer glibberig, zoodat er
veel valpartijen voorkwamen.
De totaaluitslag is thans: 52 rijders zonder
strafpunten; 12 uitgevallen. Wat het Tröphybetreft hebben Italië en Duitschland
team
nog geen strafpunten, Frankrijk 103, Engeland 200. Bü de Vase-teams zijn Italië en

strafpunten

Nederland (A team) zonder strafpunten;
Duitschland en Engeland (B-team) 1 strafseeren.
punt; Nederland (B team) 23; Engeland (A
In graafschapswedstrijden maakte Sutcliffe team) 100; Frankrijk 103; Italië (A team)
alleen 2049 runs (av. 97.57) en Holmes 1211 200; Tsjecho Slowakije 253.
(39.06). Sutcliffe maakte niet minder dan 8
centuries, waaronder 230 tegen Kent te Fol-

DE WEDSTRIJDEN TEGEN BELGIË.

De dameswedstrijd tegen België, welke dit
jaar voor de tweede maal gespeeld wordt
(vorig jaar wonnen de Nederlandsche dames
met B—4),8 —4), is op verzoek van den Belgischen
Lawn Tennis Bond, in verband met het tournooi te Chateau d'Ardennes, waar de wedstrijd
gespeeld wordt, een week verschoven, dus van
5—6 September naar 12—13.
De dames- en de heeren-wedstrijd tegen
België zullen dus gelijktijdig plaats vinden, de
eene in Chateau d'Ardennes, de andere in

Te Southampton sloeg V. G. Kirby D. R.
hij
F USSeI 6—4, 6—4. Met F. H. D. Wilde won
Heeley

verder het dubbelspel en met Miss Mary
het gemengde spel van de Ingrams (vader en
dochter) met 6—2, 6—3. Miss Heeley sloeg verder
Miss Ingram 6—3, 6—4 en won met haar het

dames-dubbelspel.
W. H. Powell sloeg A. W. Vinall te New Malden
met 6—4, 6—3 en Mrs. C. H. Jameson won van

Mrs. F. M. Strawson 6—4, 6—B, 6—4.
en Miss B. Feltham wonnen te
Jiro
Satoh
Hastings en A) Brown en Miss H. M. Brooke
behaalden te Reading de kampioenschappen van
Berkshire, die zü verleden jaar eveneens gewonnen hadden.

—

—

—

—

.
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Parijs, 30 Aug.
Hodgson.

een Fransch

tft sl_L£Lll

—

BUHILAAN

onzen

—

—

INSTITUUT VOOR
DEN AUTOHANDEL

(Van

Weer of geen weer, het zü warm of koud,
DE ENGELSCHE WEDSTRIJDEN.
het kan regenen, in de eere-tribune zit in het
midden de voorzitter van den Franschen
(Van onzen sportcorrespondent.)
Zwembond, oud-voorzitter van den Parij3chen
Amateurs-prof» B—l. NII» Middelsboe gemeenteraad. Zijn scherpe neus, zn kort-geKirby en kruld snorretje, en zelfs zijn kale schedel, ze
wint een kampioenschap.
Mary Heeley winnen elk drie prijzen
elegante, wat-aristote Southampton. Jiro Satoh wint te vormen te zamen het
cratische, en zoo echt-Fransche hoofd van
Hastings.
L on d e n 30 Augustus.
dezen heer, die de bij uitstek populaire zwemsport dirigeert. Jan en alleman zwemt; voor
Eastboorne,
ls gisteren
In Devonshlre Park,
paar dubbeltjes kan ieder joggie gaan
van
amateurs
een
tegen
de jaarlljkache
wedstrijd
als
gewoonlijk
wonnen spartelen, droomend, dat hij eens zal worden
professionals gehouden en
amateurs,
do
die veel meer wedstrijdroutine
tot een Taris, een Cartonnet, een Padou!
hebben, gemakkelijk met B—l rubbers. E. R.
Ik zou heel goed een Jean de Castellane zien
Avory was de eenige amateur, die verloor. F.
als
sloeg hem met 6—B, als voorzitter van een selecte golf-club,
H. Poulson (Queens)
eigenaar van een „stal" windhonden, die in
6—o, 6—4.
Bunny Austins sloeg D. Maskell van de All Saint-Gemme rennen, te midden van de „upper
England Club B—6, o—6, 6—o en met dr. Gregory
onafzienbare rij luxeMaskell en T. C. Jeffery I—6, 6—3, 4—6, U—l, ten", terwijl buiten een
6—2. Gregory, die de amateurs aanvoerde, sloeg auto's wacht—
Pas du tout. Graaf Jean de Castellane diriJeffery (Queens) 6—2. 4—6, 6—2.
F. H David won van J. Pearce (Queens) 6—2,
geert de zwemsport. En al hebben de Fran6—2, H K. Lester sloeg C. R. Read (Queens)
K.
zwemmers dezen keer maar weinig
H.
sche
Cooper
sloeg
6—l, 6—3 en H. G. N.
6—3,
Knibbs (Liverpool)
6—l.
succes gehad,'men kan er van overtuigd zijn,
Lester en Avory sloegen Pearce en Poulson dat Jean de Castellane van ganscher harte alle
6—3, 6—i, 6—4, en David en Cooper wonnen van
vreemdelingen heeft gelukgewenscht met de
Read en Knibbs 6—4, 6r—2. 6—4.
die
oud-amateur-voetballer,
behaalde
resultaten. En dat alles gebeurde in
MhJdelboe,
de
Nils
gespeeld,
heeft
won
en
Chelsea
voor Denemarken
het mooist-denkbare Fransch, elegant gezegd
het kampioenschap van Ths.net door door den eleganten man.
gisteren
Flight-'Lieut H. J. Gilbert met 6—4, &—7, 6—4
Halassy.

DE RENAISSANCE VAN DE DUITSCHE
BOKSSPORT.

..

ROND DE EUR. KAMPIOENSCHAPPEN.

Een Engelschman met een buik! En met
mutsje, een „béret basque'; natuurlijk, sinds Prince Charming het draagt....
De woordelooze scheidsrechter; en daardoor
waarschijnlijk de beste arbiter van polo, dien
we hier hadden. Geen fout ontgaat hem; niet
Breda.
eventjes drukt een Duitscher een Tsjech naar
De Belgische L. T. B. heeft voor beide wedbeneden of daar klinkt het fluitje, daar wijst
strijden de sterkste ploegen samengesteld hy met zn vlag. Het blijft blauw.... tot gewaarover hij voor het oogenblik kan beschik- hoorzaamd is, tot de zwemmer heeft ingezien,
ken. In de heerenploeg, reeds door ons gedat hij niet ongestraft strafbare dingen kan
meld, ontbreekt alleen de jeugdige Van Zuydoen.... En we gaan verder. En mocht daar
len, die verleden jaar in het dubbelspel zulk misschien bij ongeluk een Hongaar over een
een goede party speelde en o.a. met de Borman Belg heen zwemmen, die het leer had, Hodgson
Timmer en Diemer Kool sloeg. Verwonderlijk laat niets voorbij gaan. Zwygend maar duidemag de keuze van M. van den Bemden heeten, lijk wordt eiken dader zijn fout gewezen.... en
een speler die al tot de veteranen behoort. regelmatig gaat het spel verder, eeriyk en
Voorts zijn er verschillende wijzigingen met juist. Als 't noodig is, wacht Hodgson vele seconden, met zn vlaggetje bewegingloos, en
verleden jaar, vooral wat de plaatsing aangaat. We misten o.a. Borin. Debutant is Chr. geen klank komt uit zn mond....'
Het is gebeurd, dat het publiek het niet
de Nayer.
In de damesploeg zijn eveneens de sterkste eens was met zijn beslissingen, en dat het door
speelsters vertegenwordigd. Natuurlijk gaat fluiten, zelfs door het gooien van verschillende
mej. J. Sigart aan het hoofd. Op haar volgt voorwerpen, demonstreerde—
Het laat Hodgson koud. Als een rots staat
een speelster die tien jaren geleden kampioene
hij
was,
Met
mevr.
te midden van de woedende golven.... en
België
Dupont.
van
mevr.
Guyot en mej. Dumonceau als derde en vierde zijn beslissing valt.... terwijl hij blijft zonder
is de ploeg belangrijk sterker dan verleden woorden of onnoodige gebaren, koud, bewegingloos....
jaar.
Joyce Cooper.
De Nederlandsche ploegen zijn nog niet
pas
op
het allerlaatst
samengesteld. Dit zal
Een smal, lang, mager meisje, met krullende
gebeuren. Doch inmiddels heeft het bestuur,
die langs haar wangen neervallen; ietharen,
in samenwerking natuurlijk met de keuze-comwat
smachtende oogen, het geheel sympathiek,
missie, een aantal spelers uitgenoodigd om
Je ziet haar overal, snapshots nemend,
rustig.
zich beschikbaar te stellen.
in
haar
donkerblauw costuum-met-broek.
Wat de heeren aangaat, hebben daarop de
de strijd. Met ongekende kracht,
Dan
komt
bevestigend
geantwoord:
volgende spelers
doorzettingsvermogen ziet men
met
toomloos
Van der Heide, Koopman, Knappert, Van Eek, het tengere meiske door het water schieten,
Olst,
Knottenbelt,
Weber,
Leembruggen,
Van
tot het allerlaatste oogenblik met heel haar
Wetselaar. Van Hughan was, hoewel de termijn reeds verstreken was, nog geen bericht wezen in den strijd.
En, of ze won of verloor, ze is totaal uitingekomen.
moet uit het water getrokken worden,
geput,
Voor de damesploeg hebben de volgende
en
valt
in zwijm.... Maar het duurt niet
speelsters zich, na uitnoodiging, beschikbaar lang, ofbijna
weer, is opgeknapt.
ze
lacht
gesteld: mej. Belzer, mevr. Dros—Canters,
En
dan
wat
later
maakt ze weer een kiekje!
m(*T.
Boutmy, mej. Spit en
mevr. Straub,
mevr. Jonquiere.
Jean de Castellane.

—

Vooruitzichten
voor Uw Zoon.

DERDE BLAD

ZWEMMEN.

LAWNTENNIS.

het de eigen spelers geldt lang niet malsch
is) vlak op zich voelen.
Tegenover die twee uit-overwinningen van
Chelsea en West Ham steekt de verrichting
van de Arsenal wel zeer poover af. Het ls
natuurlijk veel te vroeg om een oordeel te kestone, 195 tegen Lancs te Sheffield, 187
vellen, maar tegenover de sprankelende vlug- tegen Leicestershire te Leieester en 183 tegen
heid, den jeugdigen moed en de onuitputtelijke Somerset te Dewsbury. Holmes' 3 centuries
BOKSEN.
energie van de Albion maakte de Arsenal den
Birmingtegen
Warwiekshire
te
waren 250
indruk van rijpe wijsgeerige grijsheid,
ham, 133 tegen Notts te Trent Bridge en 125
natuurlijk.
metaforisch gesproken
Het elftal tegen Lancs te Sheffield. Leyland, die verleden
begon methodisch, een net, weldoordacht spel jaar met 1473 runs (66.95) bovenaan eindigde
met
eiken trap naar den best *oplaatsten had een slecht seizoen (823 runs, av. 34.29,
man. Het eindigde in rafels. In den onveréén century).
moeiden Magee vond James zijn meester, BasVerity met 138 wickets (av. 12.34) was de.
tin noch Hulme waren op dreef Lambert, die meest succesrijke bowler. Bowes' 109 wickets
tegen het einde met Jack van plaats wisselde (15.29) en Macanlay's 76 (15.39) dienen evenWeer twee
50.000 toeschouwers.
was de zwakste van de voorhoede en... Torn eens vermeld te worden.
De wedstrijden van Zondag.
zijn
de
Door
verdediging.
Parker faalde in
De vergeten Jupiterlampen.
Europa-kampioenschappen naar Duitschland.
In de vertegenwoordigende wedstrijden die
langzaam herstellen kon Wood den bal buknog op komst zijn zullen de eindcijfers der
kend in het doel koppen buiten bereik van spelers naturiyk nog veranderingen ondergaan,
Harper, die veel moeilijker ballen gekeerd had. de bovenstaande gelden alleen de graafschapsDe Albion won verdiend en zal nog wel meer wedstrijden.
Oostenrijker Steinbach den titel afhandig
STREVEN NAAR denmaken.
DUITSCHLANDS
Domgorgen is
drie
groote reputaties knakken.
de
speelde
afgeloopen
Op zyn ouden dag
Gloucestershire
te
is de Keulenaar
De grootste overwinning van den dag was dagen te Cardiff tegen Glamorgan doch kon
DE HEGEMONIE.
reeds ver over de dertig!
die van Sheffield Wednesday op de Rovers te ondanks een extra half uur geen overwinning
dus nog Europa-kampioen middengewicht geBlackburn en de eer daarvan komt grooten- forceeren. Dit was waarschyniyk te wyten aan
worden. Hij heeft, tegen alle verwachtingen en
deels toe aan den ex-Huddersfield-voorwaarts het gebrek aan ondernemingsgeest van Glosvoorspellingen in, gewonnen, welverdiend ge(Van onzen W-correspondent.)
Seabrook,
J.
die
Stephenson die in de tweede helft vier doelwonnen, omdat hy tactisch den titelverdediger
ter's nieuwen captain F..
punten maakte en den stand op I—6 bracht. B. H. Lyon is opgevolgd. Seabrook had de
verre de baas was. In de vierde ronde ging
Berl ij n 31 Augustus,
De Villa won van Leieester City met 3—2 na follow-on kunnen forceeren, maar hij verkoos
Steinbach zelfs op een rechtschen kinhaak
tegen
bij de rust o—l0—1 te hebben gestaan. Houghton weer in te gaan en daarna te trachten Glagisteruit
de planken, maar was bij „drie" alweer
Amerikaansch
waarlijk
't Zag er
en Waring (2) gaven haar ten slotte een goede morgan in drie en een half uur uit te krijgen. middag, het poststadion, anders het domein op de been. Voortdurend wist Domgorgen zich
overwinning. Waring, de jonge middenvoor, Hardnekkig verdedigen van Bates en E. Davies van voetbal en athletiek, thans herschapen in zoo te draaien, dat hij de ondergaande zon in
haar echter in de
die verleden jaar 49 goals voor de Villa (20 n. u.) maakte dit ten slotte onmogelijk.
boksarena van geweldige afmetingen. Op het den rug, zijn tegenstander
zuinig
maakte is het seizoen dus goed begonnen.
Gloster 541 (Sinfield 92, Hammond 156, middenterrein waren rondom den ring 40.000 oogen had. Zonder zich te overhaasten,
Het was in de eerste klasse een goede dag Smith 122, Seabrook 103) en 132 voor 6 (inns stoelen neergezet en reeds een uur vóór het met zijn krachten huishoudend, zamelde de
Duitscher van ronde tot ronde punten en al
voor de bezoekende clubs, niet minder dan zes gesl., Seabrook 75).
begin van de wedstrijden was er geen plaats
D.
gevolg
(M.
126,
twee
met
het
J.
Turnbull
wist Steinbach tegen het einde zijn achtergelijk
speelden
r
a
n
356
g
wonnen en
G 1a m o
meer vrij. Ook op de staantribunes was het
kon toch niet
dat zij 14 punten annexeerden tegen de thuisDavies 71, Parker 5 voor 59) en 164 voor 8 zwart van de menschen en alleen op de dure stand eenigszins op te halen, hij
groot plus
dat
met
een
Domgorgen
flubs slechts 8.
verhinderen
(Turnbull 34, Bates 53, Parker 4 voor 38).
(15 en 20 Mark per plaats) waren
rangen
Europaoverwinning
te
als
en
daarmede
het
jaar
de
Liverpool won evenals verleden
Gloster heeft thans 216 punten, evenveel
leege plekken.^ Nooit tevoren had kampioenschap
de wacht sleepte.
in
Newcastle, thans met o—l,0—1, doordat Hodgson Kent (3), maar terwijl Kent is afgespeeld, hier en daar
men in Duitschland een zoo'enorme menschen12 minuten voor het einde onverwacht doelGloster nog te Bristol tegen Northampheeft
De laatste wedstryd, de stryd der zwaarmenigte by een bokswedstrijd gezien.
puntte. Portsmouth behaalde eveneens (door tönshire (No. laatst) te spelen en kan dus
Hein Muller contra Pierre Charles
gewichten,
begrijbelangstelling
was
geweldige
Deze
Weddie en Easson een mooie uit-overwinning niet meer van de tweede plaats worden ver(België)
bokbracht
den grootsten triomf van den
onwaarschynhjk pelijk. Niet minder dan drie Duitsche
Vrijwel algemeen was men het in de
dag.
drongen. Verliest zy, wat zeer
kampioentrachten,
het
sers immers zouden
is, dan deelt zij met Kent de eer van „runner schap van Europa in hun gewichtsklasse te voorbesprekingen erover eens geweest, dat de
achter
Yorks.
zijn,
kansen van den Duitscher slechts uiterst, geup" te
periode van inkampioene van 1929 en veroveren. Na een langdurige
Nottinghamshire,
ring
waren. Des te grooter was de verrassing,
op
(Ingezonden Mededeeling.)
Yorks) in '30 zinking begint de Duitsche bokssport zich
en
Lancs,
Gloster
(na
4
toen
Muller onmiddellyk na den eersten gongNo
om de andere naties naar de kroon slag zijn
20 pond zwaarderen tegenstander met
eindigt thans na Yorks, Gloster, Kent en te maken
steken. Max Schmeling heeft de renaiste
punten
202
en
overwinningen
9
met
een
snelvuur
van slagen attaqueerde en van
Sussex
van „the noble art" in Duitschland in- de eerste ronde
af de leiding wist te nemen.
op de vijfde plaats. Zij speelde haar laatsten sance
en na een grandiose reeks van overvolgden zyn aanvallen
In
ongelooflyk
tempo
wedstrijd te Bournemouth tegen Hampshire, geluid
winningen het wereldkampioenschap verelkander op en zoo snel wervelde hy voortdoch kon slechts 5 punten verdienen. Hants'
zich zoodanig, overd.
durend om den Belg heen dat ieder ervan overhad de follow-on doch herstelde
had
Pistulla,
ontdekt en kranig gemanaged tuigd was: dat kan hy niet vyftien ronden
overwinning
sensationeele
dat zij byna een
door Hans Breitenstrater, heeft het reeds tot lang volhouden! Maar ronde na ronde verbehaald.
131,
54,
van Europa gebracht en stevent streek
kampioen
Keeton
(G.
Gunn
en MUller's tempo bleef even onstuiHet Instituut voor den Autohandel
Notts 373
op het wereldkampioenschap in mig. Helaas ging de tweede helft van den
50
voor
doelbewust
63)
5.
en
te Driebergen leidt beschaafde jonHarris 52, A. Staples
55, zijn
af. En inmiddels hadden drie spannenden vuistkamp
klasse
door de invallende
Hants 181 (Mead 69 n. u., Voce 4 voor
gelui in één jaar op voor leidende
(inns
Eder, Muller en Domgör6
voor
Duitschers:
40)
402
andere
de
toeschouwers vervoor
en
duisternis
voor
meeste
Staples
3
posities in autobedrijven. Het InstiS
gequali59,
Europa-titelkamp
Brown
Harzich
voor
den
104,
gen,
wie
vlak
den
Bailey
bij
ring zat kon het
76,
loren.
Alleen
beëindiging
zijn
gesl., Arnold
tuut assisteert na
ficeerd en zouden nu, alle drie op één middag, verloop van den stryd nog volgen en de
leerlingen om passende posities te field'ss).
komen. laatste ronden speelden zich vrywel ln het
Lancashire heeft eveneens haar seizoen be-6 tegen de titelhouders in den ring by
verwerven. En die zijn er, eenvou'30
naar
No.
tien1
in
dat
de
boksliefhebbers
Geen wonder
donker af. Terecht protesteerde het publiek
ëindigd. De daling van No.
dig al daarom, omdat in tegenstelte
De
stroomden.
leder
wyten.
de
arena
oorzaken
naar
schel gefluit tegen het feit, dat de onderaan
velerlei
duizenden
met
in '31 is
ling met nagenoeg alle andere beeveneaanzienlijk vernemers niet voor licht zorgden. De installatie
wilde getuige zyn van dit drievoudige
roepen, het aanbod van getrainde kracht van den aanval werd
de Jupiterlampen
ment en daar de ondernemers zoo verstandig en alles was er, alleen
krachten minimaal is en het automominderd doordat de befaamde Australische
zijn
faalde
dit
seizoen
de prijzen der plaatsen zoo ontbraken
geweest,
McDonald
waren
thans.
fastbowler
doorgroeit,
snel
ook
biiisme
voor 1 Mark
hij verleden jaar 104 laag mogelijk vast te stellen
Maar toen de scheidsrechter de overwinning
Er is plaats voor bekwame jongelui. lengte te vinden. Namvan 20.47
runs,
ditmaal
de
staanplaats,
terwyl
van
Hein Muller kond deed en den nieuwen
gem.
bad men reeds een
wickets voor een
het seizoen goedkoopste zitplaats slechts 3 Mark kostte Europa-kampioen-zwaargewicht
den kamhelft
van
de
kon
in
eerste
hy
Vraagt uitvoerige gratis brochure voor
gem. 38.65
liep het, ondanks de slechte tijden, storr.i. pioensgordel om de lendenen legde, was alle
slechts 26 wickets nemen tegen
slotte
Men weet uit de telegrammen, dat het ontstemming vergeten en als een orkaan loeide
externe en interne leerlingen: nog runs. Hij raakte ontmoedigd en ging ten
League.
Lancashire
de jubel uit 50.000 kelen door de arena.
in
de
ruim op zijn kosten is gekomen: twee
een club
publiek
naar
over
vrij.
15.97)
slechts enkele plaa^en
De dag van gisteren is voor de Duitsche
Europa-kampioenen werden
Dick Tyldesley's cijfers (116 wkts voor
buitenlandsche
jaar
bokssport
die
van
verleden
thans
twee
een groote dag geweest
een dag,
dragen
dan
in
hun
plaats
onttroond en
weinig minder
A.S. znn
achteruitgeAANVANG 14
Duitschers den trotschen titel. Alleen Eder die, als niet alle voorteeken bedriegen, echter
(121 voor 14.73), maar Sibbles is
gelijk moest het, nu reeds voor de tweede maal, geen hoogtepunt, maar nieuw punt van uitgaan en Hopwood die zichzelf vrijwel
de tegen den Belg Roth afleggen. Einde 1930 was gang is geweest, een mijlpaal op den weg naar
gebleven is, kon met Tyldesley niet alleen
hoogere doeleinden. Duitschland
zijn eerste aanval op het kampioen.chap van verdere en
cpits afbijten.
wereldkampioen en drie EuroOok het batten is achteruitgegaan. Ernest Europa weltergewicht door Roth afgeslagen heeft thans <*én
titel
maar het is nog niet tevreden.
pa-kampioenen,
Belg
bovenaan
had
wist
de
met
gisteren
zijn
gemakkelijk
en
ook
Tylderley, hoewel
succes te verdedigen. Eder verloor op punten. Het maakt zich op om ook op het gebied van
verleden jaar 18J1 (54.87), thans 1471 (38.71)
Daarentegen slaagde He-- Domgorgen erin,
de bpteßP£ori da b.gfw&& te
DRIEBERGEN en al is daarvan veel te wjjtea aan liet mise-

—

-

—

TffTTCTOfMi'

Het doet altijd even droevig aan, wanneer
men iemand ziet- die van de natuur niet een
lighaam keeg, dat volmaakt is. Ook kan een
Hongaar,
ongeluk gebeuren: zoo Halassy. De
de Hongaaruit
figuur
teekenende
de meest
oud,
sche zwemwereld, kwam, zestien jaar
voet.
zijn
en
verloor
tram,
onder een
Maar eenmaal in het water, dan merkt men
er niets van. Wanneer Halassy, door. vrienden
hem
geholpen, kan afspringen, dan ziet men
bozijn
van
forsche
met
de
helft
even later
beweegt
venlichaam uit het water komen. Hij
zich rechts en links, het is alsof hij wandelt.
Rond zijn schouders, forsch gespierd zijn korte

armen.

het
Dan komt de strijd: In polo speelt heel
Hongaarsche zevental op Halassy. Als hij den
bal heeft, dan komt er een goal. Sprintend
drijft hij het leer
en heen-en-weer dansend,
van het doel,
twee
meter
op
voor zich uit tot
zit de bal m
keer,
de
tien
negen
van
dan,
en
,
,
het net.
En voldaan, toegejuicht, en steeds rechtsen-links deinend, keert Halassy terug naar
eigen terrein.
op üe
En wat deze man, die een voet mist,
sterke
zijn
lange baan waard is, dat hebben
tegenstanders ondervonden.
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De wetenschappelijk samengestelde Pro-Phy-Lac-Tic is
e oos gesteriliseerd.
Het onhygiënisch betasten
onnoodig daar de hardheid
op de doos vermeld staat.
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Heeren Borstel (Adult) f 1.25
Dames Borstel (Small] f I.—
Bai.y Borstel (Baby) f 0.65
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dames voor den start gereed en toen het sein
voor vertrek was gegeven, bleek alras, dat mej.
Breukel zich met een goede spurt aan het hoofd
bestond,
van het peloton, dat uit circa 35 dames
50 in getal,

had gesteld. De heeren, een goede
ondernamen de reis 5 minuten na de dames
de talryke
Tüdens den zwemwedstrijd werdenhet nummer
toeschouwers bezig gehouden met
den uaver100 m gekleed reddend zwemmen om tot
Redding
door de commissie
gegeven aan den
van Drenkelingen in beheeromstreken
Voor de
Rotterdam en
Zwembond voorwerd
er om dezen beker
vijfde maal
vierden keer
bet
streden en voor den F
den pr«s
Bastyn
eerste jaar heeft J.
legde L Korpershoek van de
gewonnen
het
op
beslag
Rotterdamsche Zwemclub
het bleek, dat
-ilveren kleinood. Aangezien vereen.gingsploeg
de RAC. ook de best geplaatste
Voetbalcomwas kreeg zij den door de Zilveren
ook in
uitgeloofden zilveren beker, wijl z.j
gewonnen
beker
dezen
jaren
voorgaande
üe twee
dithad, in eigendom. De gemaakte tijden waren te
maal bijzonder gunstig, het bleken de snelste
gemaakt Wzijn, die ooit op dezen wedstrijd reddendzwemmen,
Direct na afloop van het
kwam mej. Breukel als eerste aan, vervoorde
2 km wedandere deelneemsters. Doordat zeden
strijd thans voor de derde maal heeft gewonnen,
gaat de van Hertzfeld-beker in haar bezit over,
heeft de heer van
doch
naar wij vernamen, exemplaar
beschikdirect
nieuw
een
Hertzfeld
Delwei,
W.
volgde de RZ.C.'er
die ook bet vorige jaar den zilveren &chiez.chtDum wanea
wisselbeker heeft gewonnen.
binnen.
zwemmers en zwemsters geleidelijk
Jr nog
Intusschen had de heer G. Langelaar en
deelvoor de aankomst van de deelneemsters
trenemers aan den 2 km wedstryd gelegenheid
had met een toepasselijk woord de prijzen uit te
reiken aan de winnaars van den wedstryd reddend
mede, dat
zwemmen. De heer Langelaar deelde
de Zwembond voor Rotterdam en omstreken besloten had voor de eerst aankomende dame een
prijs beschikbaar te stellen, welke mededeeling
Redvoor mej. A. Kool van de Rotttrdamsche
dingsbrigade ongetwijfeld een aardige verrassing
had
het
genoegen
zal zijn geweest, omdat zij
gesmaakt van de dames den kortsten tijd te

man"-isselbeker,

ge-

-

-

mfssie

"Ta
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Tot slot volgde er een polowedstrijd, die weder,
om een goede belangstelling trok.
De technische resultaten luiden als volgt:
Wedstrijdklas dames: Zilveren Schiezich beker.
1 N. Mudde. O.D.Z. in 40 min. 2 3/5 sec; 2. M.
Berkel, O.D.Z. in 41 min. 44 1/5 sec
Wedstrijdklas heeren: Zilveren Schiezichtbeker:
1 W Delwel, R.Z.C, in 36 min. 14 2/5 sec.
Volkswedstrijd Dames: Hertzfeld-beker: 1. I.
Breukel, in 37 min. 19 2/5 sec; 2. L. Bolte in 43
min 27 4/5 sec; 3. A. van Dijk, in 44 min. 7 sec;

sec.;

5. B. Saly, in
4 J Koedam in 45 min. 33 3/5
46 min. 35 3/5 sec; G. N. Jansen, in 46 min.

,

591/5 sec.

Volkswedstrijd Heeren: Zilveren Ringers-beker:
2. P. Kruithof in
1. C Hagendijk in 41 m. 37
41 min. 561/5 sec; 3. M. Kalishoek in 42 min.
17 4/5 sec; 4. M. J. H. Lausberg in 43 m. 5 4/5
sec; 5 A J Erkens Jr in 43 m. 48 sec.; 6. A Ja.
de Winter, in 44 m. 312/5 sec
waarvan de
100 M gekleed reddend
laatste 50 m met drenkeling om den Daverman
R.Z.C.,
in 1 min.
wisselbeker: 1. L. Korpershoek
48 3/5 sec; 2. J. Bastyn, R.R.8., in 1 min. 58 sec;
3 P. Kranse, R.Z.C, in 2 min. 6 3/5 sec.; 4. J. van
Luntêren, R.Z.C. in 2 min. 8 4/5 sec.
Dames: 1. mej. A. Kool, R. R. 8., ln 2 min.
9 4/5 sec.
De Rotterdamsche Zwemclub won den vereenigingsprys voor de best geplaatste vereenigingsdoor de Zilveren-Voetbalploeg,
uitgeloofd
commissie, en kreeg hem, door den beker drie'
maal achtereen te winnen, in eigendom.
Waterpolo: S. V. H.—R. Z. C. 6—2.

sec.;

zwemmen;

De Italiaansche.

de
Ze zat ook maar op de pers-tribune,
PAARDEN.
vrouw met het zwarte haar, met het zuivere
profiel, de gloedvolle, donkere oogen. Want
DRAVERIJEN TE HILVERSUM.
dirigent, kwam
haar gemaal, de Italiaansche
maken
praatje
een
dan
even
dan nu en
Gisteren werden op de baan op het gemeenteZij was er, altyd; en als het regende, in lijk sportpark te Hilversum draverijen gehoute
haar groengekleurde waterproof, zat ze
den, georganiseerd door de Hilversumsche
wachten, tot de Italianen in actie kwamen.
Harddraverij en Renvereeniging. NiettegenvoorwedZe had ze al aangemoedigd, bij de
armen ge- staande de vele feestelijkheden, in verband met
strijden. En geschreeuwd, met de
het Koninginnefeest elders in de gemeente
zwaaid, met een zakdoek gewuifd....
gegeven, was de belangstelling zeer groot.
meter,
vyftienhonderd
Nu was het de finale
De eerste course, een draverij vierde klasse
strijd
kwamen,
waar twee landgenooten in den zyn te winnen. over 1800 meter, was maar weinig spannend,
twee, die beiden in staat zouden
haar, doordat Uniform zich stukken beter toonde
zat iets beneden ons; we zagen
dan haar tegenstanders en met grooten voordat
drama
hoe
we
dacht,
zonder dat ze er aan Want
sprong won. De merrie won met zoo groote
wedstrijd
was
de
daar zouden meeleven.
overmacht,
dat het draverij-comité verklaring
nader,
ze
de
aan den gang; telkens kwamen
vroeg voor het goede loopen; met het gegeven
nu,
die
kerels,
krachtige
beide bruingebrarde,
antwoord werd genoegen genomen.
met den Hongaar, streden om de overwinning.
De tweede course, een handicap-heat le
het
onwas
Nog
steeds
Wie zou het zyn?
klasse,
over 1610 meter, gaf in verdubbelde
leefde een
beslist. Maar daar beneden ons
de spanning, welke in de eerste course
mate
en
onverriep
ze,
vrouw intens mee; nu lachte
ontbroken had. Het was, in één woord,
staanbare woorden, die haar in de keel bleven schitterend.
hoofd,
het
Italiaan
aan
steken Nog was een
In de eerste heat lag Olanda geruimen tijd
maar steeds dichter bij kwam de Hongaar, die aan den kop, maar zy maakte een stilstaande
nam!
leiding
dan eindelijk de
waarvan Ago Khan profiteerde. Deze
Het werd hoog-dramatisch. Nu boog zy het fout,
kon echter het snelle tempo niet tot het eind
handen,
de
in
beneden,
gelaat
het
hoofd naar
volhouden en zag zich eerst gepasseerd door
als durfde ze niet zien, hoe het zou afloopen. Rabenhaupt en ten slotte ook nog weer door
Maar dat duurde even, want het publiek Olando, die na haar fout de heat rustig en
joelde, schreeuwde, omdat de Hongaar voor
zette, snel uitliep.
kwam, en in de laatste baan er alles op
In de tweede heat werd Olanda al spoedig
zijn
met
te winnen, terwijl de Italiaan eveneens
bedreigt door Qurville Patrick D, die echter
uiterste krachten streed.
weer afzakte. The Harrester H. en Minnetonha
Ze gilde daar beneden 0n5.... en toen was
wisten
echter de merrie te passeeren en met
het uit: de Hongaar was winnaar, een meter geringen voorsprong te slaan.
voor den Italiaan!
In de derde heat verloor Olanda een yzer,
En de tranen dropen door de vingers, waarhaar noodlottig werd. Al dadeiyk
hetgeen
gelaat
bedekte....
mee ze haar
moest zij de leiding afstaan aan Qurville Patrich D, die echter op zijn beurt werd gepasseerd door The Harvester. Maar kort voor de
2-KM-WEDSTRIJD IN DE SCHIE.
finish kwam plotseling Flambeau vervaarlijk
wijze
Mej J. Breukel komt in bezit van snel opzetten en plaatste zich op fraaie
Een als eerste.
den Van Hertzfeld-beker.
gesteld.
nieuwe beker beschikbaar voor
In de vierde en laatste heat bleek, dat Flamde
L. Korpershoek wint
beau,
die in de eerste twee heats zich bescheimaal
den
Daverman-beker.
vierde
den op den achtergrond had gehouden, nog
Tot een van de belangrijkste sport-evenementen
heel wat in reserve gehouden had. Want nietop Kcninginnedeg behoort te Rotterdam ongede merrie sterk werd bedreigd
tegenstaande
getwijfeld de 2 km wedstryd en de wedstryd
door The Harvester, die een zeer goede course
kleed reddend zwemmen om den Daverman-wisliep, wist zy de leiding te nemen en te houden
selbcker, waarvan de leiding aan de Rotterdamsche Zwemclub is toevertrouwd.
en
zelfs haar voorsprong geleideiyk te verde
hoorden
Reeds om twee uur stond met aan
grooten,
zoodat zij, onder groot enthousiasme
menschen,
de
Se]-ie
dicht bezaaid van
van de
van het publiek, de heat en daarmee den groodoch op het tijdstip van starten was de belang600 won!
grooter dan wy ooit te voren gezien
ten prys van
stelling
hebben.
course,
De
een draverij 2e en 3e klasse
derde
Als kleedgelegenheid had men wederom het
De
bracht
Saffier het eerst door
meter,
over
2140
gekregen.
beschikking
De
ter
Arend
clubhuis
voor het den finish
de hengst kwam in de laatste
hoofdcommissaris van politie was reedsl heeft
gebegin van de wedstrijden aanwezig en
ronde geweldig opzetten en passeerde in de
ruimen tyd op het dwars over de Schie liggende
laatste bocht Omega en Queen Anthonia ■—
vlot vertoefd.
.rer liin bijzondere medewerking
maar hy werd gedisqualificeerd wegens teveel
Of3cii
verleende, was de temperatuur van het water niet galoppeeren, zoodat Omega eerste en Queen
zoo aangenaam als zwemsters en zwemmers, die Anthonia tweede werd. Omega had aanvankewel gaarne zouden gewenscht hebben.
Ongeveer 6 minuten over half drie lagen dc iyk de leiding, met direct acuter, «icü, Nella

Ze'
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AVONDBLAD
Schoon, welke echter haar plaats moest afstaan aan Queen Anthonia.

Hierop volgde een handicap le klasse, over
2100 meter, open voor paarden van leden der
Nederlandsche heerrydersclub en gereden door
■werkende leden dier clubs. Robert E. Lee nam
al dadelijk de leiding, verloor die even aan sir
Kerrigan, doch wist haar weldra weer te hernemen. Kort voor den finish kwam Lehigh
Volo krachtig opzetten en plaatste zich met
.gering tijdsverschil als tweede.
De laatste course werd gevormd door een
ikorte baan handicap dravey over 700 m, in
series gereden, waaraan niet minder dan 21
paarden deelnamen en die ten slotte na spannenden stryd gewonnen werd door Uniform.

-

jhr. R. von Mühlen all square, derde H. van
by de Stadt 1 down, jhr. J. van Spengler en jhr.
van den heer H. Robaard te Oosterboer
Meppel.
van Ufford waren beide 2 down
Pryzen R. Quarles
Rennen. Ingeschreven 25 deelnemers.
60, 40, 30 en 20 gulden, le Prijs H. Jager te en mevrouw M. Quarles van Ufford 3 down.
Sappemeer met Cornet; 2e pr. G. Schoonvelde
De beker werd gewonnen door jhr. R. von
te de Wijk (Dr.); 3e pr. A. Haalweide te de Wyk; Mühlen met een totaal score van 4 up. Tweede
4e pr. J. W. Hofkamp te Übbena.
Jurjans met een totaal score 1 up.
Ponny-rennen. Prijzen 20, 15, 10, 5 en 2.50 gld. was A.
Verdere goede score had jhr. J. van Spengle Prijs A. Pol te Meppel; "e pr. K. Schonewllle
te

Reiderwolderpolder; 5e pr. Kaviaar

en Harry

te Nieuweroord; 3e pr. J. Blokzyi te Hoogeveen;
4e pr. S. ten Hoeve te Nieuweroord; 5e pr. A.
Smeman Jr. te Hollandscheveld.

HIPPISCHE WEDSTRIJDEN TE ROTTERDAM

Ter gelegenheid van het Koninginnefeest werd
wederom, evenals vorig jaar te Rotterdam een
hippisch feest georganiseerd op een terrein, geDe volledige uitslagen waren:
legen aan den Dordtschen Straatweg.
m,
prijzen
I. Oranjeprijs, dravery 4e klas, 1800
Ditmaal deed de Oranjevereeniging „Het
eig.
J. W. Borst te Cas250 en 50: 1. Uniform,
Zuiden' het niet alleen, doch in samenwerking
Sr.,
m,
4/5;
1840
5.59
tricum, rijder J. van Leeuwen
met de zustervereeniging „Wilhelmina".
2.' TheUnis, eig. L. Kooistra te Heerenveen, r. B.
Het initiatief, dat deze vereeenigingen hebben
m,
1840
3.01
1/5.
Jong,
M. de
genomen, verdient echter alle aandacht, omdat
Vorstin Maria. Niet geplaatst:
Ingehouden:
nu gebleken is, dat men zelfs in de steden de
Utile, Quford, Ulaan 6.
Wilhelmina-feesten met behulp der paardensport
11. Koningin Wilhelminaprijs, handicap heat
op hooger peil kan brengen. Alle hulde daarom
600 en
le klasse, 1610 m, prijzen
100. le heat:
voor het genomen Initiatief, en we zouden ook
1. Rabenhaupt, 2.32 3/5; 2e heat: 1. The Harvester,
niets liever willen dan dat de wensch van den
2.31; 3e heat: 1. Flambeau, 2.311/5; 4e en beslisvan Rotterdam ln vervulling moge
burgemeester
sende heat: 1. Flambeau ,eig. D de Vlieger te
dat een volgend Jaar minstens vijf
gaan en
Nieuw-Vennep, r. J. de Vlieger, 1750 m, 2.311/5;
samenwerken
om
een
Oranjevereenigingen
2. The Harvester H, eig. mevr. de wed. Joh.
hippisch leest te geven van nog grooter formaat.
Oosting te Wolvega, r. A. T. v. d. Veen, 1670 m,
Het deed ons zeer veel genoegen, dat de burge2.31 2/5.
meester zooveel belang in een en ander stelde
Niet geplaatst: Olanda, Foggia, Qurville Paen we verwachten dan ook in 1932 een paardentrick D, Minnetonba, Clare Harvester,
Rabenfeest van den eersten rang.
haupt, Newbold, Present H, Judge Scott en Ago
De deelneming was goed dit jaar. De sport
Khan.
en het aantal belangstellenden enorm
111. Koninging Emmaprys, draverij 2e en eveneens
Bravo
groot.
!
3e klas, 2140 m, pryzen
250 en
50.
Het
programma was gereserveerd voor de
1. Omega, eig. C. Verhorst te Beverwyk, r. J. v.
personen,
die iuist zeer geruiters,
Leeuwen Jr., 2200 meter, 22 2/5; 2. Queen landeiyke
om zulke volksfeesten' tot een groot
zyn
schikt
Anthonia, eig. C. Pereboom Sr. te Hilversum, r. succes te maken, want de landeiyke ruiter is
«. Verwoerd, 2140 m., 22 4/5. Gedisqualificeerd:
populair, zelfs in de steden. Dat bleek ook nu
Saffier. Niet geplaatst: Nella Schoon, Quail, weer
te Rotterdam.
Quadraat.
Met een springconcours voor groepen van drie
IV. Prinses Julianaprijs, handicap le klasse,
Er werd zeer goed gereepen voor paarden, eigendom van leden der ruiters werd begonnen.
en de beide bekende beste groepen, nl. die
Nederlandsche Heerrydersclub en gereden door den
van Beyaert-Alblasserdam en de Hoeksche
Werkende leden dier club, 2100 m., prijs 250.
Ruiters, kwamen in deze volgorde bovenaan.
1. Robert E. Lee, eig. stal Birkhoven, r. A. v.
Mazeppa bezette de beide overige plaatsen,
Stralen Jr., 2100 m, 3.17 2/5. Niet geplaatst: terwyi
Kinderdyk nog wat routine moet krygen.
Olanda, Lady G. Sir Kerrigan, Minnetonka,
Na dit groepen-springen Het de vrij jonge
Lehigh Volo, Newbold, Anlesy, Present H., Judge
carrousel zien,
rüclub uit Kinderdyk een aardig
Scott.
Zuydwegt,
den
heer
stond
van
leiding
dat
onder
hankortebaandraverij
V. Prins Hendrik-prys,
instructeur dier vereeniging. De vereeniging zag
dicap voor alle in Nederland geregistreerde
zyn best, doch
100.—,
250.—
75.— er keurig uit en een ieder deed volgenden
paarden, 700 m, prijs
keer
het. nummer zou wellicht een
en
25.—.
le serie: 1. Uniform 1.05. Niet geplaatst: Viola wat korter kunnen zyn. De goede indruk blijft
dan beter bewaard.
Bell, Meleese, Janet Harvester, Saffier, Ster.
Nadat aan het einde de ruiters zich in den
2e seri;;: 1. Monte Carlo, 1.05. Niet geplaatst:
W-vorm hadden opgesteld, werd het volkslied
Jdylle, Qualiteit, Rentner, Sir Kerrigan.
gespeeld.
,
3e serie: 1 Quick G. 1.044/5. Niet geplaatst:
Don
Tijdens het bezoek van den burgemeester, den
Miss Zelda Peter, Qu<iil, Nella Schoon,
Fortuyn,
werd
door de landeheer
Droogleever
Juan.
4e serie: 1 Konora, 1.06. Niet geplaatst: Marie lijke ruiters gedefileerd, waarbij een trompetter
Ago
van de L,. R. Kinderdyk Bignalen en fanfares
P., Minnedosa, Queen Ethel H. Lancier,
liet hooren.
'_
Kan.
heel
te CastriHet individueele springconcours bracht
Finale: 1. Uniform, eig. J. W. Borst
werd best gecum, 2. J. v. Leeuwen Sr., 750 meter, 1.05; 2. wat deelnemers in den ring en er zelfs
voor
den
Monte Carlo, eig. J. van Doorn te Bussurn, r. K. sprongen. Drie ruiters sprongen
geen beslisBakker, 750 m; 3. Quick G, eig. W. H. Geersen te eersten prys over, waarby wederom
Hilversum, 753 m; 4. Konora, eig, en r. D. Pronk sing werd verkregen, zoodat voor de verdeeiing
der pryzen moest worden geloot. Hetzelfde gete Rotterdam, 740 m.
schiedde voor de vierde en vyfde plaats.
De Hoeksche Ruiters en Beyaert bezetten heel
wat plaatsen in dezen wedstryd.
Voordat
de zadelrace begon gaf Kooyman,
CONCOURS HIPPIQUE HOOGEVEEN.
van de L. R. Mazeppa, nog een extra nummertje
ten beste, door met drie paarden tegeiyk over de
De uitslagen luiden aldus;
hindernissen te springen.
eenspannen.)
Tuig(Liemietklasse,
Rubriek I.
De zadelrace, tot slot van den middag, werd
300 aan door
paarden, welke in totaal niet meer dan
Kooyman gewonnen, gevolgd door Spruyt
40
medaille
en
gewonnen.
Pryzen
prijzen hebben
Beyaert.
van den heer Nic. Bosch, f 20, 10, 10. le prys: van
Uitslagen:
Olympus, schimmelruin H. Bolt te Groningen,
1. Groep der D. R.
Springen met groepen:
2e pr. Obio, bruine w.v. ruin D. E. Mellema te
2.
der L. R. De
Groep
Alblasserdam;
Beyaert
Reiderwolderpolder; 3e pr. Excellentie, zw.br.
Groep der L. R. Mazeppa,
Ruiters;
3.
Hoeksche
pr.
Tegenruin, stad Caspers te Groningen; 4e
Barendrecht; i. Groep der zelfde rüvereeniging.
wind, br. w.v. Stamboekmerrie van D. E. Melle1. J. Boer
Individueel springconcourt kl.
ma te Reiderwolderpolder.
Ruiters) met Nelly; 2. D. Fonkert
(Hoeksche
en
zilOpen klasse eenspannen. Prijzen f 70
(idenu met Letta, en G. Baan (Beyaert, Alblasvan serdam).
veren wisselbeker van het gemeentebestuur
allen 16 pt.; 4. S. Kooyman (Maseppa)
Hendo,
Prhs
25,
15.
le
40,
Hoogeveen,
Hucadet, en W. Sprint (Beyaert) met Burop.
met
E.
Mellema
te
Reiderwolderzw.br. ruin van D.
Beiden 15 pt.
,__
polder, met den zilveren wisselbeker van het ge2. W.
Zadelrace: 1. 8 Kooyman. Mazeppa;
door
den
heer
H.
A.
aangeboden
imeentebestuur
Spruit,
Beyaert.
Robaard, wethouder-locoburgemeester van Hoogeveen; 2e pr. Madam, zw.br. Stamboekmerrie
van den heer D. E. Mellema te Reiderwolderpolder; 3e pr. Olympus, schimmelruln van den GOLF.
heer H Bolt te Groningen; 4e pr. Lady Carter,
KENNEMER GOLFCLUB.
br. bles Stamb.merrie D. J. Maas te Hoogkerk,
Caspers.
voorgereden door Stal
Gisteren werd op de banen van de Kenne25,
15,
10.
50,
75,
Spannen. Prijzen
mer
Golfclub te Zandvoort een wedstrijd verD.
E.
van
den
heer
le Prijs Hendo en Madam
2
Lister
Lord
pr.
speeld
Reiderwolderpolder;
om den Vas Visser Beker. 36 holes
Mellema te
D. J. Maans, gehandicap tegen bogey.
en Lady Carter van den heer pr.
Olympus en
reden door Stal Caspers; 3e
Des morgens werd de beste score gemaakt
4e pr.
Ozina van den heer H. Bolt te Groningen;
up, tweede was
Tegenwind van den heer D. E. Mellema door den heer A. Jurjans 2
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Kingswood, s„ Leningrad
(bunkeren) carg. Ned. Steenk. H.M.
1 September: (O. Houth.)
Unterweter 17 en
Matthias, lichters, per sleepb., „Louise Schupp,
Leningrad, hout, carg. Spliethoff's Bevr.kant.;
(Sum.k.) Proteus, s., Danzig, stukg., carg. Ver.
Cargadoorsk.; (H.k.) Texelstroom, s„ Bristol,
stukg., carg. Holl. Stoomb. MIJ.; (H.k.) Sierra
Cordoba, s„ Bremen, stukg., carg. W. H. Muller & Co.
IJMUIDEN, aang. 1 Sept. R. H. Sanders, Westervlk.
Vertr. 1 Sept. Wallonia, Halmstad; Reael, s.,
Noordzee (proeftocht).
MAASSLUIS, aang. 1 Sept. Prumitr, Vigo; Dalaro, Kotka; Alchymist, Londen; Jervaul» Abbey,
Huil; Marie Luci, Liverpool n. Capelle a/d.
IJsel; Jamaica, Produoer, Kingston (Ja.);
Malne. St. Nazaire..
Vert. 1 Sept.: Dorine, Rouaan; Louis de Geer,
Norköping; Portrieux, Nantes.
MAASSLUIS vertr. 1 eSpt.: Mirach, Archangel;
Langsee, Gdynia; Ussukuma, Beira via Antw.
VLISSINGEN. 31 Aug. Roode Zee, sleepb., Maassluis.
Gepass. naar Antwerpen; Wangohi, Port Natal;
Iris, Hamburg
Gepass. van Antw. :Etha Rickmers, Hamburg.

BLED, 1 Sept. (Eigen tel.) De uitslagen van de zevende ronde luiden:
Asztalos —Spielmann o—l.0—1.
Vidmar—Tartakower —J.
Colle—Stoltz I—o.

_

—_.

Pirc —Aljechin o—l.0—1.
Flohr—Maroczy I—o.1 —0.
Bogoljubow—Kashdan afgebr.
De stand luidt thans:
Aljechin sè*, Spielmann 4£*, Kashdan 3i**,
Bogoljubow 3£*, Kostitsch en Vidmar 3**,
Asztalos en Nimzowitsch 3, Flohr 2_*, Marroczy en Pirc 2_, Tarkakower en Colle 2*,
Stoltz 2.

WATERSTANDEN.

?
Scj
o
Waarnemingpunten

~«

Zaterd.

S^ J

&

■

______a_
;58.27 40.31

Keulen

Lobith

Nijmegen

St.Andr.Waal

Arnhem

Vreeswijk

WesterVOOTt
Deventer

Amstmda „

'

>

10.öl 18.41
8.66 10.94

u

——
—- —— —
— —
-

8.85 5.51
8-06 10.53
0.07'
1.44—.—
9.22 11.13
0.14
3.15 4.750.13
0.12 0.410.14
0.48
6.34 47.49

stadswaïer

8u0.45_.1- AP

_

stad
_> Sluis
StAndr.Maas

_.__.

1.94 8.20

——
—
—

_

12 o.4sil—AP
j 0.45 M AP
AmsU water
8u0 4< )M AP
12 0.45M-AP
Qj_£
i 0.15 U AP
0. ,6
1.93 Zwderzeewater
2.40 BuO.Ol_.l+AP
12 0.00.M-AP
1.47 1 O.OÖM+AP

-- -

9.50 11.72
5.66 7.55

-

1 0.45 M AP

.

_

.,

—- _

KüNSTANZ 1/9
HUNIKGKN 1/9
K.EHL 1/9
MANNIIEIM 1/9
BINGEN 1/9
oaob 1/9
DUISBUUG 1/9

BOTH, Amst n.
5° 40' N.B. en 88"

iv

lingen wordt geen nota genomen.
Ingezonden Stukken aan de

Redactie.

Klachten over bezorging

middagbestek

HOLLAND—AMERIKA-LIJN.

v. Rott. te Baltimore.
Rott. v/d Paclfick, 31/8 v.

BEEMSTERDIJK 31/8

DAMSTERDIJK,
Bermuda.

DRECHTDIJK

MAASDAM,

(thuisr.) 30/8 te San Francisco.
n. New Orleans 29/8 te

Rott.

Tampico.

Hoofd-

ROTTERDAM 29/8 V. New Vork n. Rott.
VOLENDAM 31/8 v. Rott. te New Vork.

enz. aan de

HOLLAND—BRITSCH-INDIE-LIJN.
HOOGKERK (uitr.) 31/8 te Madras.

TURKS ISLAND gep. 31/8 Chirripo, Rott. n. Tela
YOKOHAMA A 28/8 Ermland, Rott.

Administratie.
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Amsterdamt Leidschestraat 39, Telefoon 35649
en alle voorname plaatsen in Nederland,

19

.____H_J^l-a^aW

B
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______^k
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(MET BEGENVERZEKEKING).
Nijmegen en Dieren-D t/m de Klomp naar Amsterdam.
Eindhoven en Wychen t/m Culemborg naar Amsterdam.

Zwartsluis. Meppel,

Den Helder t/m Alkmaar naar Zaandam en Amsterdam.
Den Haag t/m Lage Zwaluwe naar Goes, Middelburg en Vlissingen.
Winterswijk, Deventer en Hattemerbroek t/m Amersfoort naar Amsterdam met gelegenheid voor rondreis naar Marken en Volendam.
Almelo) naar Den Haag
DONDERDAG 10 SEPT. van Oldenzaal en Enschede t/m Apeldoorn (over
BETR.
STATIONS.
STROOIBILJETTEN KOSTELOOS AAN DE

WOENSDAG
9 SEPT. van
DONDERDAG 10 SEPT. van
DONDERDAG 10 SEPT. van

PLAATST TREFFERS

m

S*A-

_^S_ÉP

Art

_

SCHEEPSBOUW.

Van de „Werf Vooruit" te Enkhuizen is met
goed gevolg te water gelaten een motorboot,
(froot
ca. 330 ion.- met afmetingen van
den
42x6X2.10 m. gebouwd voor rekening van schip
heer Jos Schlemmer te Dortmund. Het
krijgt als voorlstuwer een 105 pk 2 tact. DeuU
Dieselmotor.

RADIO-TELEGRAFISCHE VERBINDINGEN.
De volgende passagiersschepen zijn Woensdag
2 Sept. in radiotelegrafische verbinding met de
daarnaa. t vermeld, kuststations en via die stations rechtstreeks te bereiken. (Medegedeeld door
de N. T. M. „Radio-Holland" N.V.)
Santos
Alcvon->
Niton Radio; Alpherat
Scheveningen
Radio'; Christiaan Huygens
Rugby Radio; Crijnssen
Radlo; Cottica
Scheveningen Radio;
Rugby Radio; Flandria
ScheScheveningen Radio; Houtman
Gelria
Scheveningen
veningen Radio; Indrapoera
Scheveningen Radio: Johan
Radio; Insulmde
Sch?veningen Radio; Johan van Olde Witt
Scheveningen Radio; Marnix v.
denbarnevelt
Scheveningen Radio: Patria
St Aldegonde
Scheveningen
Scheveningen Radio; P. C. Hooft
Scheveningen
Radio; Pr. der Nederlanden
Trapani Rn
Radio; Poelau Laut
Schevedam —Scheveningen Radio; Sibajak
Scheveningen Radio;
ningen Radio; Statendam
a nt
Ouessant Radio: Venezuela
Scheveningen
Scheveningen Radio; Zeelandia
Radio.
via
(Bil verzending van een radiotelegram
Scheveninge nßadio bedragen de totale kosten
44 cent per woord.)

— —
—
— —
—
—
—
— ——
—
—
——
—
— —
_ —
—
—
—

HERVERZEKERING.

LONDEN. 31 Aug Weitern World, gestrand
bij 80l Point, nabij Santos, 20 (vorige noteering
20);
Huasco, gestrand Tres Hermanas Bank
Corral, 5 (vorige not. 5); Liverpool Maru, gestrand op het Kumashiri eiland 20 (20j.

ROTTERDAM

amsterdam

V**««_**s**(ï^t\

>^

Art. 4625-08

9QSM

k.

’ ’ ’ ’

schoonen Rijn,
Langs 4den
53.50, alles inbegrepen.
dagen,

Oudste adres van 1897.
MAGNÊE TRIMBOS, Bergen op Zoom
In kleine inrichting Rust- en Hulpbehoevenden nog enkele plaatsen
open voor uitsluitend Invalide of
Rheum. patiiinten. Zonnige kamers,
k. en w. str. water, centr. verw. Prijs
van af f 75 per maand. Ref. H. H.
Doktoren. Inl. dagelijks 2—3 uur.
Dlrectrlco Mevr. Wed. Dr. J. VAN
EPEN, Koninglnnew. 33, Adam (Z.)

AFDEELING WEER
77.50, alles Inbegrepen.
Gaat 6 dagen met ons mede naar Par(js
Per luxe Ago Touringcars.
Nog enkele plaatsen voor 7 en 14 September beschikbaar.

’

’

Mr. H. DE NIES,
P. C. Hooftstraat 18,

Amsterdam-Zuid.

Eerste Nederl. Bond voor
Dierenbescherming te Amsterdam, Kanaalstraat 41,
steunt elk streven en eiken
Bond op gebied van Dierenbescherming. Geeft U nog
heden op als lid of als Donateur. Postgiro 19860.

LEIDEN

2 RLp n1NG E N

—
—
Tijdsomstandigheden.

I l GROOTE HANDELSKANTOREN
Door ons ls aangekocht het meubilair van

voorkomen, diverse BIK. MIXISIRE,
KASTEN, TAFELS, STOELEN, ELECTR. SC HKIJ *KKAIX,
lil
MACHINE, CHEQUE WRITERS, TELEFOONCEL, KABDE»
HINES
KN RONEO SYSTEEM. KEKEN- EN A DKESSEERMAt
JUNDLEEKEN CLIIIFAI'T.

waaronder

Ceintuurbaan 362.

Zeldzaam fraai noten wortelh. Heerenkamer,
schuifdeuren,
bestaande uit: prachtvolle boekenkast met glazen
gebogen Bur. ministre, tafel, 2 stoelen en fauteuil, heeft .
850.—.
gekost, nog 200 *oed als nieuw

DE KEYSERSGHOOL
HENDRICK
van der Heijdenstraat 73A, Amsterdam

2e Jan
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOOLEN AVONDTEEKENSCHOOL
ONDERWIJS
VOOR BEGINNEND EN MEER GEVORDERD

BOUWKUNDE
MEUBELTEEKENEN
INTERIEUR TEEKENEN
HANDTEEKENEN
DECORATIEF

De curator in het faillissement
van den Heer A. THOUYARET,
te Amsterdam, brengt ter kennis,
dat de ljjsten der door hem voorerkende en
betwiste
loopig

De verificatie-vergadering zal
plaats hebben Maandag 7 September 1931, v.m. 11 uur, in voormelde Rechtbank.
De Curator:

■

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor 9 September.

Reisonderneming Libel,

DENHAAG

_______________________________________________________________________^»^»^"

ium^

ANSJOVIS

grootte, ln pot p. 100 st.
2.50—’ S.s(K—’ 4.25.
1/16
1/8
1/S2
Ongesorteerd)
8.60
12.—
22.—
)
in vaatjes
franco na ontv. postw. of remb.

.

De lading
ORPHEUS. (Enkhuizen, 31 Aug.) Avondblad)
bazaltslag uit de „Orpheus (zie vorig
is in het s'.eenschip „Laurencius" overgeleden. De
„Orpheus" wórdt ter reperatie naar een scheepswerf in Zuid-Holalnd- gesleept. De „Laurencius
vertrekt naar Harlingen.

_P_M^/*%

H^^ri
#W

Tentoonstelling.
Koloniale
HEROPEND.
HOLLANDSCHE

m GOEDKOOPE TREINEN „Dierenvrienden"*
Breda.

_

tfifWféW

2g0551

door
schuldvorderingen heden
hem ter Griffie der Arr. Rechtb.
te Amsterdam zfln gedeponeerd en
aldaar gedurende 7 dagen kosteloos ter inzage liggen.

r#

"^

__

ESfc_ss»ïs*=£ tasött a= J*a^ s^s.sr^a^^

Jij
jij

Van heden af

\jr

28/8

SIERRA CORDOBA 1/9 v. Bremen te Amst.

Ter bespoediging der bezorging wordt men
beleefd uitgenoodigd te adresseeren:
Advertentiën en Abonnementen aan de
Administratie.
Van ongeteekende stukken of mededee-

_^s.

_*.

EI£CTRO_.UX

Kampen,

—

HOLL. LLOYD.

gemakken
i-L
V 45 n.
°^°k^^-__________________________________________________________________________________-___-_-_-_-M

8 SEPT van
8 SEPT. van
9 SEPT. van

__

Rott.
V. 30/8 Equator. B. Aires n. Rott.
LISSABON V. 29/8 Bellona, Rott.
LIZARD gep. 31/8 Jamaica Producer, Kingston
n. Rott.
LONDEN A. 30/8 Afrika, Japan n. Rott; Yaaukuni, Maru, id. n. id.
V. 29/8 Pascoll, Hamb. n. Rott.
LOS ANGELES A. 28/8 Brimanger; Rott.
LYNN A. 28/8 Prowess, m.s.. Bergen op Zoom,
MANILA A. 30/8 Touraine, Rott. n.. Dairen.
MARSEILLE V. 27/8 Taronga. Japan n. Rott.
MONTEVIDEO A. 29/8 Göttlngen, Amst.
OLYMPIA V. 28/8 Witram, Rott.
PALERMO V. 27/8 Goldoni, Rott.
PENANG A. 29/8 Meonia. Rott. n. Bangkok.
PENANG V. 29/8 Fushimi Maru, Japan n. Rott.
PERIM gep. 29/8 Neumark, Makassar n. Amst.;
Somali, Japan n. Rott.: Goldenfels, Mormugao
n. Rott.
30/8 Matsuye Maru, Japan n. Rott.
PERIM gep. 31/8 Gaelic Star. Rott. n. Japan.
PORT NATAL A. 29/8 City of Dieppe, Rott.
PORT SAID A. 31/8 Kashmir, Rott. n. Japan.
PORT SAID V. 28/8 Perim. Japan n. Rott.
PORT SOUDAN V. 30/8 Canton, Rott. n. Japan.
RIO JANEIRO V. 28/8 Monte OHvla, Rott.
RIO JANEIRO V. 29/8 Cuyaba, Rott.
RIO JANEIRO A. 30/8 Almirante Alexandrino,
Rott. n. Santos.
SAN FRANCISCO V. 29/8 Kabalo, Vancouver n.
Rott.
A. 31/8 Fulda, Rott. n. Japan;
SHANGHAI
Oldenburg, id. n. id.
SINGAPORE A. 29/8 Alster, Rott. n. Japan.
n. id.; Trave, id. n. id.
V. 28/8 Danmark, id.City
of Lille, Japan n. Rott.
A. 31/8
SINGAPOREV.
29/8 Stylianos Coutsodontis, Rott.
STAMBOEL
SUEZ A. 30/8 Serbino, Japan n. Rott.
SUEZ A. 30/8 Barenfels, Calcutta n. Rott.; Maidan, id. n. id.
n. New
TAMPA V. 31/8 Bayou Chico, Rott.
Orlf
Mendi,
Rosario n.
TENERIFFE A. 318 Astoi
Rott.
Glenamoy,
Vladiwostock
n.
TSIN'GTAO A. 30/8
Rott.

Las Palmas.

BRIEVENBUS.

naar

W

Batavia.
6' O.L.

KON

Echte Bergen op Zoomsche

DINSDAr
DINSDAG
WOENSDAG

HERNÖSAND V. 27/8 Eivel, Delizijl.
HONG-KONG V. 29/8 Karmala, Japan n. Rott.;
Glengarry, Vlftdrwostock n. Rott.
HOUSTON A. 20/8 Oakwood, Rott.
KONINGSBERGEN V. 30/8 Anna Marquardt
Petersen, Rott.
LA.S PALMAS A. 30/8 Prionas, San Nicolas n.

GELRIA (thuisr.) 31/8 nam. v. Madeira.
KENNEMERLAND (thuisr.) 31/8 nam. 5 u. V.

j„ „i

VOOR

paraiso.

KON. PAKETV. MAATSCHAPPIJ.

f? -0/?

havens.

naar Nederlandsche

ALBERFEIRA V. 29/8 Belona, Rott.
CALLAO A. 30/8 Adolf von Baeyer, Rott. n. Val-

Durban.

6 88-0.19 m
8 m
m

ifr?:.^
3.14-0.2-

Van en

MAATSCHAPPIJ.

"

3.80-0.05 m

n.

BUITENLANDSCHE SCHEPEN.

HEEMSKERK (thuisr.) 1/9 v. Marseille n.
Duinkerken.
NIEUWKERK (uitr.) 81/8 v. East London n.
Durban.
RANDFONTEIN 31/8 v. Lorenzo Marques n.

m
"
2.48-0.09
m

.

~
Middlesbro

v.

Denemarken.
KAÏENDRECHT 31/8 v. Kouston te Rouaan.
KERKPLEIN 30/8 v. Savona te Theodosia.
RANDWIJK 31/8 v. Cuba te New Orlean.i.
SPAR 31/8 v. Port Said Campb.i n. Marseille.
TRITO 31/8 v. Rott. te Dublin.
WOENSDRECHT pas.. 31/8 Cape Race, Vllssingenn. Philadelphia.
ZUID-BEYERLAND 31/8 v. Middlesbro te Stroer.

HOLLAND—AFRIKA LIJN.

Zuiderzee hoi g vater v.m. 4.20 u. 0.18 M. -f AP
AP
n.m. -.— u. -.— M.

Arf

,as-sus. ujS5-3t
.!"_."!
scrtoentie in bruin leder

BATAVIER 111 1/9 v.m. 8 u. 20 v. Rott. te Gravesend.
BATAVIER VIII 30/8 v. Rott. te Quernsey.
BEVERWIJK 31/S v. Boston te New Vork.
BOEKELO 31/8 v. Calais te Skogby.
CELOENO 31/8 12 u. 's midd. üOÜ myi W.N.W.
v. Scily, Sorel n. Antwerpen.
COLYTTO 30/8 Belle Isle gep., Rott. n. Montreal.
DEN HAAG 30/8 v. Philaüelphia n. Rott.
FLYING SCOTSMAN 31/8 v. Seaham n. Denemarken,
, ,

NEDERLAND.

**"*rï

M

NEDERLANDSCHE SCHEPEN.

FLYING NORSEMAN 31/8

BREMEN A 29/8 Peru, Tsingtao
CARDIFF V. 30/8 Eurasia. m.b., Paramaribo.
FALMOUTH A 29/8 Panaghis Theodosia (J-°J
GLASGOW A 30/8 Airthria, Quebec; Caliform«<
N Vork
29,8 Clan Macahster, Pt. Natal; Port Hun*
ter. Wellington
Vork
HAVRE A. 29/8 France, NewAustralië,
HULL A 28/8 Port Darwin,
"^>-.„"
Goathland. Santa Fé; Kasama, Karachi, RyuyQ
Maru, Saigon.
,_„.«.
,
KAAPSTAD V. 28/8 Kenilworth Castle South
Southampt.
Castle.
KAAFSTAD A 31/8 Balmoral
Mary
LIVERPOOL A. 29/8 Melita. Montreal;
B. Aires,
Kingley. W. Afrika; 30/8 Seapool,
Antonia Montreal.
ld.,
298 Letitia,
V. 28/8 Doric, Montreal;
Alfred Jones, W. Afrika; Chindwm. Rangoon.
ft.
Clan Macinnes, Chittagong; Port Hobart,
Vork;
Nagara. B. Aires; Ceramic, Australië,
LonSalford,
East
Muslclan, Maceio: City of
don; Norwegian, Norfolk; Sicily, Rosario; CorBaltic, ft,
dillero. B Aires; Glaucus, Japan;
,
Vork; Planter, Cristobal.
Bedford,
LIVERPOOL verw. 2/9 Ducheas of
Montreal.
tt._,_.
West
Vancouver;
LONDEN A. 29/8 Modavia,
Hika, Mobile; City of Lancaster, Calcutta: 3U/H
Pacific Reliance. Vancouver; Margaret Jonnson, San Francisco; Auranla, Montreal. Star,
V "93 Gaboon, Kaap Haïti; Andalucia
Vork; Dictator, DemeB. Aires; Minnetonka, N. Mahseer,
Calcut
rara; Glenlffer, Japan;
MARSEILLE A 298 Explorateur Grandidier^
Reunion.
V. 28/8 Athos 11, Yokohama.
MONTREAL A 30/8 Andania, Liverp.; Ascamaj
Londen.
NEW VORK A. 28/8 Karisruhe, Bremerh.
V. 29/8 Minnewaska, Londen.
n. Java.
PERIM gep. 28/8 Nordmark, HamburgVork.
N.
PLYMOUTH V. 29/8 Lafayethe,
Liverp.
QUEBEC V. 28/8 Athenia,
SAIGON V. 2?/8 Desirade, Bordeaux
SANTIAGO V. 25/8 Tofuku Maru, Land s End
Steuben,
SOUTHAMPTON V. 28/8 General v.Largs
Bay,
N Vork; 29/8 Montrose, Montreal;
Samana,
KL,
Vork;
N.
Pennland,
Brisbane:
Aquitania. id.; Alaunia. Montreal; Ilypore, al'
cutta; 30/8 Dresden, N. Vork n. Bremen. york,
SOUTHAMPTON verw. 2/9 Berengana, N.
STANLOW V. 29/8 Winnetou, Curacao.
VIGO A. 30/8 Rochambeau, New Vork n. Havre,

...

v. Sabang.

pass. 31/8 Sagres..
KEDOE (thuisr.) pass. 30/8 Ouessant.
(thuisr.)
pass. 30/8 Kaap del Armi;
SIBAJAK
2/9 v.m. 7 u. te Marseille verwacht.
IXSi'LINDË (uitr.)

AJAX 31/8 v. Bari n. Napels.
AMSTERDAM 31/8 v. Hamburg n. Duink.
BODEGRAVEN (thuisr.) 29/9 v. Arica n.
Salaverry.
BRIELLE (thuisr.) 31/8 v. Curacao n. Europa.
BRION La Pallice/Amst., p. 31/8 Dungenes».
CALYPSO 30/8 v. West-lndié te New Vork.
CERES 31/8 v. Smvrna te Constantinopel.
GANYMEDES 31/8 v. Algiers n. Malta.
HEBE 31/8 v. Oran n. P. Empedoele.
.TASON 31/8 v. Curacao n. Cristobal.
MEROPE 29/8 V. P. au Prince n. C. Haitien.
MINERVA 30/8 v. Cav.llla te Calamata.
ORION 31/8 Samos te Piraeus.
ORPHEUS 30/8 v. Kopenhagen te Danzig.
PERSEUS 31/8 v. Amsterdam te Kopenhagen.
POSEIDON 31/8 v. Napels te Almeria.
PROTEUS 1/9 v. Stettin te Amst.
SATURNUS 31/8 v. Tarragona n. San Carbos.
TIBERIUS 30/8 v. Amsterdam te Hamburg.
VAN RENSSELAER 30/8 V. Curacao n. F.
Cabello.

0.55 Kanaalwater
0.26 BuO.4SM—AP
0.15 12 O.ISM—AP

Kamden
Kijsden
Maastr.H sluis 12.66 -.'JBorcharen ---«-M ~
—.—129.45
Grevenbicht
Venlo
Grave

KON. NED. STOOMB.

(thuisr.) 30/8

havens

V.'

31/8 Las

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
INDRAPOERA

CHRISTIAAN HUYGENS (uitr.) 1/9 te Port
Said.
POELAU TELDO (uitr.) 1/9 v. Londen.

Sedert

ö
o »

3i

STOOMVAART MIJ

pass.

Said.

STOOMVAARTLIJNEN.
Dinsdag 1 September 1931

to7<;

ym B

Theano, s.,

Schreuer; (Coenh.)

TOURNOOI TE BLED.

(thuisr.)

JAVA—NEW VORK-LIJN.
DELI, Java n. New Vork, 30/8 v. Sabang.
ENGGANO, New Vork n. Java, 31/8 te Port

AMSTERDAM, aangek. 31 Aug.: (Minervah..
Eldrid, s., Archingel, hout, carg. B. W. Brandts;

SCHAKEN.

__■

#

GAASTERLAND

Palmas,

DE HERFSTMODE

S%\
_#*._A
__/
%
c^uri
-^.
#\ _J TF 4_J
W

5Mm-mmmtm.

BINNENLANDSCHE HAVENS.
Belfast, stukg., carg. Holl.
(H.k.) Jaarstroom, s„ Manchester,
stukg., carg. idem; (Zoutkeetsgr.) Novatie, ms..
Rotterdam, ledig, i arg. Salomons Shipping;
(Coenh.) Gotland, s., Memel, hout, carg. Gebrs.

fitfWférp
"Oii
T_f LJ
W

HOLLAND—WEST-AFRIKA-LIJN.

(H.k.)

„

’ ’ ’ ’ ’

AAGTEKERK (thuisr.) 31/8 v. Chefoo.
OUDEKERK 31/ S v. Antwerpen n. Hamburg.

Stoomb. My.;

Nimzowitsch—Kostitsch l

van en naar buitenlandsche

HOLLAND—OOST-AZIE -LIJN.

SCHEEPSTIJDINGEN.

ler all square.

’

’

’
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ïaw.

’
Vergaderzaal Ameublement
—.
met 12 rundleeren fauteuils

en

tafel

’

625.

iBHESHJPIÜ^r^

|N-Y.K.LIJN|
—.
’
,

STOOMWERKTUIGKUNDE
SCHEEPSBOUWKUNDE

Volledige practische en theoretische opleiding
Duur van den cursus 8 maanden, 5 lesavonden per week, lesgeld voor den volledigen cursus 35.—, inkomgeld voor nieuwe
5.
leerlingen
Inschrijving van leerlingen op Dinsdag 8, Woensdag 9, Donderdag 10 September, telkens des avonds van 7—9 uur aan het
schoolgebouw.
Begin van den cursus op Dinsdag 15 Sept.
Prospectus op aanvrage bij den Directeur.
De Directeur:
Het Bestuur:
J. FEITH,
Voorzitter.
G.
DIJK,
VAN
Ir. M. J.
130.
Van
Baerlestraat
Jr.,
Secretaris.
W. F. GNIRREP
verplaatst
is
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de school
van de Brouwersgracht 115 naar de 2e J. v/d Heijdenstr. 73 A,
b/d Hemonystraat.

’

SMAAKVOLLE
DRUKWERKEN

R

"

WORDEN GELEVERD DOOR

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN
O.Z. VOORB.WAL 87-89

- AMSTERDAM - TEL. 32983, 32721, 33721

(Japan Mail)

Singapore,
Directe afvaarten van ROTTERDAM naar:

.

Hongkong, Shanghai, Kobe en Yokohama.
41»I" » «
s.s. Kifiku Maru.
l » »
Maru.
Tsushima
s.s.

g
„19 Sept.

' '
*
'
"
"
MailbOOtendlen«tvanANWEßPENnaar.Singapore,
en Yokohama.
ÏTongkong, Shanghai, Kobe

I

....

_

gept
15 Sept.
29 Sept.

s.s. Hakone Maru ."""'"*;,.,.
m.i, Yasukuni Maru
! w
s.s. Suwa Maru
etc. voorbehouden.
Wijzigingen in.de afvaarten,bezorgd.
Lading kan ten allen tijde worden

Passage naar Straits (Nederl. Indië), China en Japan.
te Londen, Gibraltar, Marseille
Passagiers kuïrign embarkeerett

en Napels.

-

jplaatscn kunnen bij de

PasiagebureaUx besproken worden.
DE AGENTEN DER NIPPON YUSEN KAISHA:
Rotterdam: Phs. van Ommeren'» Scheepvnartbedrijl.
Amsterdam: Van Es 6 Van Ommeren.

|

—
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A

Muziekschool Jan Sluis
TELEFOON 85850

LEIDSCHEGRACHI 31

J

Hervatting der lessen Donderdag 3 September

I
Amsterdamsche Dalcroze-School
TELEFOON

VERWACHT
VBIJDAOA.S

VBDDLODPIffi
HECHTE-NIS
(VOBUNTE-JSUCMUNQ)

35850
iEIDSCHEGRACHT 31
Begin van den nieuwen Opleidingscursus 17 Sept., onder leiding van I
..lovr. A. SLUIS—SLIKKER. Spreekuur Dond. 2—_ en bü afspr.

Jg

HOOFDBOLLEN:

SCHOIMBURPEN
1
Rin.sr.nPFM

I

ALB&CT B/CTEgMANN
ênOUSTAV FSÖHÜCH

enz.

PEMBgI
THEATEÖ

|onze!!slptemb_^^
artikelen in deze

aan

voldoen

aanbieding

Setfr'iCë OALVKAQT

de

eischen

hoogste

van

kwaliteit

en

duurzaamheid.

STADSSCHOUWBURG
zeegroen, lila.
M,m.
17.,,' iS__S-K<iS_-J^^g^^^^J^B^
Per Meter .... XINZ

Qa* AjA^t'V^B_!»- '"f^3
l_/^V'"~V *-A

■
I£« ""£ "3
I

I

U.OÏJ

rKÏlo

VLOKKENZEEP.

XJ^C*-"'!*'

I

I

■

iteitperpak

cl9setpapier.
reclameprijs.

..

j

AIQ

Jj

prima crêpe

._. 0.59
"__.

L

l

TAFELLAKENS

"<^"«

I

«g

kwal., buitengewone

knotélOOGr. f\
\J.£aV
fANTASIE WOL. speciaal voor
vesten en pullovers, moderne

recl.,p.

I

_

■II

I

I

I

U.OO

GEKLEURD BREIKATOEN,
indanthren

-

mooie

tinten per groote knot

--._.»
mooie K>__
naaK
met -n-,-,;.

"

"

#

IS lil

lt Wl

9

_____""""^^^^^^^"^"^""""""^^^"^^»

........
HUISHOUDSTOFFEN
m

■■■

ff^xFQi^
ft/

.

II

SPORTFLANEL voor pyama's zaer. mooie ITji,
<2
kwaliteit, nieuwste dessins per Meter 26

II

JASSTOF. solide kwaliteit, 70 cM. breed

per Meter

I SATINET.
76 cM.

(\

I

(\ A Q

I

VERPLEEGSTERS LINNEN, buitengewoon
mooie kwaliteiten. 90 cM. breed p. M. 62'/,

prima

waschleder, wit en geel
stukje zeep

IA

chetten in

afste-

. . - l*Oü
met dratis

—

~.

£^ïï^

—1.90

0

0^

prima

prima

X*éa*\J

.

' '

m

Jr Kj%4dT4^LiikidóM
IVI
J/LüjL
Wy&T ||H^'«*tT VU.
fij^A
2/
_____■■___________
n___HPl
*^
T^
ik

AQ
V.Hri/

\?4&

V^^B^

—

Mf WMtK
Ol

»
—" "^—"^^W
|VROnQM

JT

U.4Ö

Mk

,
kwal.

y\

*^bekende
31.50 1
J,

3X4

~ „ . . .

Ai

Cf\
A
3'/_X4/..
'♦O.ÖU
TAPIS BELGE KARPETTEN.
moderne dessins.
y
f

CHINAMATTEN, fijn

1

I

.___.ll.
met
sanella, „,-,

\

-

_..

zwart

.
*

_..

zeer

QA
fi
"**J\J

OPKLAPBED, met gezondheidsmatras,
ombouw met roede en gordijnen.

Qrt
97i .»U
&

KAPOK GARNITUUR, bestaande

uit:

..

r THEATER CARRÉ -i

;

TW»

vulling met damast overtrek.

5«

?T_^_~7^_^Tl

u/m

cki nnyruc

1

prima

TEL. 53800

HEDEN-

"

EN

VOLGENDE AVONDEN 8 UUR

V

jP WEEUWTJE"

EI

DIE LUSTIGE WITWE
De succes operette van FRANZ LEHaR

I

BEPPIE DE VRIES

______■__.__.

OO

fff| I

I

m-*-**J\J

j

_.

_-__-_

4.90 |

NETTY GERRITSE

WILLY THUNIS
HARRY COLLIN

JOH. BOSKAMP, KALMAN KNAACK, enz.

Muzikale leiding: JULIUS SUSAN
Regie: JOH. BOSKAMP
Prijzen van f 0.50—f 3.70 alle rechten inbegrepen

MATINEE
ZONDAG
n
Hl lp

2ÖOXID!ST^VERSCfIENEN:

Directie:

______-_■___■__■

SAALBORN en VERBEEK

STADSSCHOUWBURG

—

h____m

Zondagmiddag 2 uur

VAN
Langer

Blijspel in drie

Schrijver

van „PERIPHERIE", 'N KAMEEL GAAT DOOR
HET OOG VAN EEN NAALD" enz.
Ten tooneele gebracht door A. Defresne

___m_bbHOLL.

yjb Bemind'

streeren. Het wordt reeds
Blinkend-wit emaille

met nikkel! Diep-zwart

geëmailleerde kookplaat met 4 vernuftige,
vierkante kookgaten en

fraaie sierdekseltjes
en toch maar f. 78.(metzjplatenfSextra)

'iJLNJLiJ*

f"

y

.«_r

M

-f

_______

'

Dag. van 10-3 ver. rijgb. bespreekbureaux
STADSSCHOUWBURG EN HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
Prosp. gratis op aanvrage Tel. 31353
VRAAGT INLICHTINGEN REPERT. ABONNEMENT

LotionDivina(huid-tonicum)

prepareert de huid voor de huiddieft in de portin en verwijdert
alle onzutverheden. f 2.3 S voeding; bevordert bloedcirculatie.

voedt de weefaets. speciaal
huid. .f 2.65

f2.3S

Ebee Lotion Astringent

halslijn

huid vast, de
jeugdig, sluit de poriën, f 2.6
maakt

slappe

S

ELISE BOCK

■

BERLIN. W. -ia KANTSTRASSE 158
PARIJS. WEENEN. NEWYORK. PRAAG. KAAPSTAD. SANTIAGO

. ____

IUNKER & KUH'S
«_f
PfQpOg Q ItÓC- 'f OT 1\ M\S

t. R.U.H^. ff,o-0,1 -UXEH J>a._'&.QJJ...B.I.AM

Eliie Bock preparaten rün verkröibaar le:
97
W. Hübnet.
AMSTERDAM: K. Hoffmann. Coiffeur. American Hotel en Overtoom
ROTTLRDAM:
Maison
Faa..
Rokin26
Bijenkorf".
Parf.-Afd.
464
Sintel
Mas. ..De
N.V. H. Bat.. Noordblaak 77
Ma«. „De Bijenkorf. P.rf-Afd. en Kapper__alon
L. Zeldenru-t. Plein 16 HAARLEM Mauon
DEN HAAG Mag „De BiienkorT', Parf.-Afd.
Mai.on ..Henri" Ha_enpat«r_t.ao 16 -BREDA: J Hurtman..
Schutter. Kleverpa.kwe_ 70
GRONINGEW.
Baronielaan 247- LEEUWARDEN: Maison L. de Vrie». Nieuweatad 67
ROERMOND: Mevrouw L. lonemse. Steenwes 27,
„Paodora". Oo.ter.traa!

- -

-

-

-

-

- -

beroemde
JAZZ-BAND VAN 14 PERS.
op zijn Wereldtournee
met zijn

JAGQ ALBAN
JAGQ ALBAN
van SCALA, BERLIN.

DANSORKEST.
Verder optreden van

ROSITA ALGARAZ
GRETL. BURGER
EVA BARGINSKA
Orig.

Spaansche

Dansen.

dansrepertoire.

met haar 8 harmonikavirtuosen.

LUDWIG STEINER
Stepdancer.

DANSEN
2 Dansparket's.
lederen middag
THÉ-DANSANT (vrij entree).
's Avonds van 8_ —1 uur.
Entree weekdagen slechts
15 ets. mcl. Belasting.
Gewone consumptieprijzen.

BELLEVUE
CENTRAAL THEATER

I OONEEL

GELD
ROL
SPEELT GEEN

Koopt coupon-boekjes
5 Fauteuil ol Loge.... f 11.25
5 Parquet oi frontloge.. f 8.75

5 Parterre
5 Frontbalrechten
con
alle

f 6.25
f 5. -

inbegrepen.

Vrijdag a.s. Première

„Klokslag 12"
_. STADSSC HOUWBURG _.

■-■-"het SCHOUWTOQMEEL"-"""
Adr. v. d. Horst en Jan Musch.

POPULAIRE PRIJZEN

dringt

verfijnt en
bij vettige

—

Seizoen 1931-1932
geldig voor alle gewone voorstellingen
|f* OOK OP ZATERDAG "98 ZON- EN FEESTDAGEN

preparaten beroemd gemaakt.
Overal ter wereld hebbenzij enthousiasme gewekt,
omdat zij de temt de stralende frischheid der jeugd
geven, die in ieder landhet ideaal van schoonheid is.

Ebee Crème (gepasteuriseerd)

!■ ■■■

—-COUPONBOEKJES

Tusschen Parijs en Weenen— Santiago en Romeis zeker verschil zoowel wat temperament, gewoonten als smaak aangaat.
iMaar overal onafhankelijk van het verschil in

vrouwen de mezuiverbuitengewone
De'
van
Elise
Bock.
thode
hebben
haar
grondstoffen
der
heid en kwaliteit

f^L
\J _""
«%

.

MENSCHEN IN 'T HOTEL

—
nationaliteit, volgen verstandige

druk^verkocht.'

SCHOUWBURGhhhb

Heden, Woensd., Donderd. en Vrijd. 8} uur
Slechts 4 voorstellingen v. h. successtuk

de geheele wereld *

Ebee Reinigingscrême

JAGQ ALBAN

Woensdag- en
Donderdagavond 8.15 uur
'aatste populaire voorstellingen

inbegrepen

FERDY'S bedrijven
BEKEERING
van Franz

„Propaganda". Zoo heet het nieuwe, goedkoopere Junker &
Ruh-fornuis. Het Propaganda-fomuis, verrassend goed en verrassend goedkoop. GOED omdat het reclame moet maken voor
Junker & Ruh-kwaliteit. Het heeft een naam hoog te houden..
„Junker & Ruh".- Moar het is tevens zóó goedkoop, dat elke
vrouw die een huishouden beheert, de_;en propaganda-prijs
met vreugde betaalt! Laat U het Propaganda-fornuis demon-

BELLEVUE

Dir.: DE BREE & SLUIZEB.

EERSTE VOORSTELLINGEN

Een meesterwerk van Junker & Ruh

in alle zalen van

alle rechten

Zaterdag, Zondag en Maandag S\{ uur

'^■■"g

Van af heden

"\" io.so-i2.bo

KON. VER. HET NEDERLANDSCH TOONEEL

w

BELLEVUE

in haar

3

....
1
■ . . f'l
Ha?w ro»' eTgell!".

KAPOK MATRAS, eenpersoons,

Blijspel in drie bedrijven.
f 0.46, f 0.61, f 0.88,
Prezen
alle rechten inbegrepen.
Plaatsbespr. v. Vakvereeniginfren
Woensdag, algemeeneplaatsbespr.
van af Donderdag van 10—3 uur.

met zijn populair

f

en 2
e
de, ige prima Peluw,
00 II
r : AQ
TT«7.V/V/
vuldeJ metMalras'
Java kapok k""Z"l
120X190
...,«...

jfllakN

«,
Qn
X
Mil
__..«’
v/

mooie uitvoering..........

..

Jtfl

TEMPO! TEMPO!

JOE JUNKER

.fc..^—..

ROOKFAUTEUIL, massief eiken,

,_.-,^_-

Het beste op het gebied van Jazz-mnziek.
lEDEREN AVOND M
lEDEREN MIDDAG
8.30 uur
3.30 uur
J|
SOIREE-DANSANTE,
THÉ-DANSANT
artisten,
van
optreden
alle
met

_______■_____________■_____________■__■_■___________.

_ ._..__,

I

lp

__
MEUBELEN EN BEDDEN

\ |

__tfl

GEMEENTE VOLKSVOORSTELLING

De Veroveraar der
moderne Dansmuziek.

1.75 8

L,_."
kraag

__;"*_.
witte

V

Danspaar.

Vrij entree.

ZEPHIR DIENSTJAPON, ty r*f_
beige, groen, bleu, lila. .' ___.V?V/
DIENSTJAPON

\
J

I.ID |

gevlochten 140X180

.. .

____>

T

Qfl BS
.«/vf

TWISTED KOORDMATTEN.
groo tereclame 1 7C
140X180

y

& Jl_L_L*
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|
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PIE ET AG E
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LENKE öih.l. |
a
WALTER
\\l
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U.OÏ7 |
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Dansmuziek van
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ÏÏÜr.-. 1.95
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sorteering
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-

kwaliteit zephir,
m

(n

I

T

j.
diverse
kleuren.

1 Qff

-

Aft

3

I

moderne cocos
en trap per
ff Q

, „ ,
KARPETTEN

hA
\W-:: fP*-;

Wv\

I
>
■__________B__________^____^"«b_b__bb___________________l
/
ESNACHTHEMDEN met
zephir.
DAMES JASSEN
lange mouw, prima kwaliteit
kraag m.wit gebiesd -g t_f\ L:
u
/l I
ui
enen, kraag en man-

.

voor gang
Meter

'
ft'^rW
A.'

jaar

Gedurende de Huishoudweek

aa

zeer groot kleuren assortiment. (\ *>A
breed, per Meter
XJ.OHt

I SATINET, voor schorten, nieuwste kleuren
I«n dessins, 80 cM. breed per Meter 65

-

U./ï/
(\ QQ
U.jO

Bi

Dixie's Dancing Dandy, introducing the lamous stair-dance.
By special permission from the originator Bill Robinson.
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avond 8.15-]
GRAND-THEATRE riederen
Fr. Molnar's Blijsp. Vert. Ad. Engers
lederen nvond 8.15 uur

de dol amusante operette

Kom,
Schaak me toch!
Wij schrijven dat: Wanneer .vij
weten dat deze operette in liet
Théatre des Nouveautés te Parijs

na 400 opvoeringen nog steeds
triumpben viert, wjj mogen verwachten, dat deze voorstelling
ook hier in het Grand Théatre
een groote serie r,&\ beleven.
Zomerpr. van ’0.50- 2.50 Bel. inb.

’

Plaatsbespr. dringend aanbev. Tel.46505.

f 0.30 tot f 2.— plus rechten.
WOENSDAG 2 SEPT., 8.15

DE WIJZE
„Nachtrepetitie'
KATER
Gezelschap Verkade

DE KATER.... lili MUSCH

in het

DONDERDAG 3 SEPT. 8.15

RIKA HOPPER THEATER

f 0.25, f 0.60, f 0.90 plus r.

De Tel.: Zij wisten met zn allen
een lach te verwekken, die
duurde van 't eerste tooneel
tot 't laatste.

Couponboekjes
6 coup. i 21.-, f HM, f 10.50, 1 7.38.

■

Volksvoorstelling

DE VREK
Blijspel van Molière.
Harpagon.. JanMusch

■■

■ ■

-

AVONDBLAD

DE

KORTE

De pa's hebben baarden, talrijke pa's behielden die. De haargroei gaat in 't Zuiden voorspoedig, en met dat pikke zwart is er geen
scheren aan. Zoo laten ze de kale gezichten
aan Parijzenaars en Amerikanen, tevens de
traditie bewarend van den bon Francais.
De amandeltjes zijn vandaag leeg en beschimmeld, de abrikoosjes niet te eten. wij
bestellen nog koffie en kijken toe. Dit wordt
een bijna historisch bal. Een bal anno '80. Men
kon er een film van maken en de toeschouwers laten lachen over gekke mode en

GOLF.

manieren.

HAAR NEEF UIT INDIË.
is klein en tenger, 't Is een weesje
door tante Lou aangenomen.
Tante doet alles, wat ze kan om 't
kleine ding op te kweeken, maar Els is zwak
en blijft zwak.
Op zekeren dag komt er een brief van Tantes broer, die al 10 jaar in Indië is en daar zn
vrouw heeft verloren.

ELSJE

gekomen gaan ze zitten en hü vertelt.
't Was op een avond in Indië nu zes jaar
geleden. Mr. Vreelands en tig zaten op de
galerij, 't Was heel warm geweest en nog was
er geen koelte. De jongen had ververschingen
gebracht en vader en zoon rookten. Opeens
hadden ze Gerard zien aankomen. Hij zag
aschgrauw en kwam moeilijk loopend naar
hen toe. Ze waren beiden opgesprongen en
hadden hem op een langen rieten stoel gelegd.
Een adderbeet. Hij had maar korten tijd
daarna geleefd... en gevraagd...
Els heeft het begrepen. Ze zit roerloos, haar
handen liggen heel stil in haar schoot.
Ze ziet er zoo teer, zoo klein en hulpeloos
uit, dat Gerard bang is, dat haar iets zal
overkomen. Nu vraagt ze dof: „En de brieven
al die jaren?"

„Je hebt toch zoon moederlijk hart", schrijft
hij, „neem mijn jongen in huis, van zoon opvoeding zonder vrouw komt hier niets
terecht". Tante aarzelt niet lang en Gerard
komt.
Gerard is forsch en vroolijk. Els bewondert
hem. En wat geen extra eitje of extra
papje vermocht geschiedt nu. Els ziet er beter
Gerard kleurt als ze hem van ter zh'de aanuit, eet goed en is opgewekt en tante geniet ziet.
Van haar beide pupillen.
„Ik had het hem beloofd. Al zijn en jouw
Als het er de tijd voor is, gaan Els en brieven steeds gelezen. Hij wist dat in deze
Gerard naar school. Els is nu ook flink gevriendschap heel je leven lag." Ver in 't bosch
noeg. Gerard blijft ook hier Elsjes vriend en roept een vogel. Els huivert. Dan staat ze op.
beschermer.
„Ik wou naar huis," zegt ze mat. „Mag ik
Als zqn vader in Indië gestorven is, hebben mee?" vraagt Gerard. Ze schudt „neen".
ze beiden alleen nog maar de oude tante Lou.
Als ze thuis komt, haalt ze al de brieven
Zoo leven ze vele jaren. Gerard is op de uit haar nécessaire in pakjes saamgebonden
M.TJ.L.O. en Els blijft op de lagere school. van elk jaar. Welke is z ij n laatste geweest ?
Dat is hun eerste scheiding. Als Gerard klaar Ze zoekt en zoekt, maar kon geen verschil
vinden. Alleen na '25 geen vermelding meer
is, sterft tante Lou en Els gaat naar kostvan
den vriend. Dat is haar nooit opgevallen
beiden,
school. Dit is een groot verdriet voor
vroeger.
Hoe vreemd! De dag verloopt. Ze
maar mr. Vreelands, een vriend van Gerards
gaat
naar
bed. Als Gerard komt den volgenden
vader, neemt de zorgen voor Gerard verder
is
zij
dag,,
ernstig ziek. Ze blijft dat weken
op zich en laat hem naar Indië komen.
Daar er niet veel geld was, heeft Els 't lang.
Alg ze beter is, gaat ze mee naar Indië.
nu ruimer en Gerard belooft te schreven.
Elke week. Hij houdt er zich trouw aan en Maar haar schijn-leven heeft ze niet af kunin Elsjes leven wordt haar neef in Indië le nen leggen en Vreelands wordt, daar waar
Gerard eens leefde, haar oprechte vriend, maar
prince charmant. Ook zij schrijft trouw.
De school, de juffrouw haar lessen. Dit nooit haar man.
JOSINE.
Wordt alles materiaal voor brieven aan „m'n
(Nadruk Verboden. Auteursrecht voorbehouden).
Heef in Indië". Dat is haar échte leven.
Bg afwezigheid wint een geliefd familielid
steeds en zij vlecht om den neef een stralenkrans van mannelijke deugden. Hy is op kanSTRANDEN.
toor bij mr. Vreelands en schrijft netjes getikte brieven met veel goeds van dezen vriend
VII.
en van diens zoon, die eveneens Gerard heet.
ons hotelletje is eiken Zondag familieEls teert op deze correspondentie.
feest.
Als Els achttien jaar is, wordt ze onderWij merken het al aan de haast,
wijzeres en komt in Batmen. Ook hier zijn
waarmee ons diner wordt opgediend. De
haar chef, haar medewerksters, de kinderen tafeltjes, anders keurig in den tuin geplaatst,
uit haar klas slechts stof voor brieven aan onder hun roode linnen, worden nu schriel
haar neef. Eenmaal op haar kamer, is ze bijeen gezet in het verdiepte gedeelte vlak bij
nooit alleen. Alles vertelt ze hem op haar de keuken. Wij zitten daar nauw bijeen met
droomerige, eenvoudige wijze. Is er iets naars de andere gasten als een te groot opera-orkest
te kleinen schouwburg.
of moeilijks: als 't op papier staat, en hij weet in een
Rond de cementen dansvloer staan de blikhet, is 't dadelijk zooveel lichter.
ken stoelen in parade. Twee prachtige zware
Als de lang verwachte brief, die spreekt
palmen drommen daarover heen. Hun lange
van zijn verlof, komt, is Els een jaar in Apelstruisveeren ontmoetten elkander tegen den
doorn, 't Zal in Mei zijn, dan heeft ze juist
diepen hemel, de sterretjes staan er gezaaid
Pinkstervacantie. Hij schrijft: „Ik word nu 28 overheen.
en ik verlang ernaar je te zien. Ik zal een
Wij zijn nog niet aan de onrijpe abrikoosjes
of
daar komen de muzikanten. Men houdt zich
mijn
dragen,
jij
roode roos in
neem
knoopsgat
traditioneel
bij levende muziek. Anderen moer ook een al weet ik wel hoe jij eruit ziet."
gen een toeter op de estrade zetten, een
Even vindt ze dit vreemd. Hem niet herspeeldoosorgel laten klingelen, hier is het
kennen! 't Is waar, hij zond nooit kieken, daar handwerk nog niet afgeschaft. Harmonika,
hield hij niet van. Eens had ze hem om een fiedel, slagwerk en piano
voila.'
portret gevraagd en hij had geantwoord: „och
Het bal blijkt een evenement. Door de open
waarom dat vereeuwigen van jezelf, jij ver- gang komen de meisjes snuffelen, als garnalen,
geet me tóch niet en dat is 't eenige, wat me of het nog zoo ver niet is. En het nog zoo ver
zijnde, schieten ze naar de straat terug,
schelen kan." Zij is nu vijf en twintig. Zou hij niet
maken
een ommetje, tot straks.
haar veel veranderd vinden? Alles staat nu
Maar de families hebben in hun optreden
in 't teeken van zijn komst. Haar kamer
meer
zekerheid en de moeders uit de oude
wordt gezelliger gemaakt. Ze heeft zuinig gedrijven haar „jeunes filles è. marier"
school
leefd al die jaren en gespaard. Ook kleedt ze vooruit, een vader volgt in jas,
broek en
zich met meer zorg.
vest. Nergens als hier dragen vaders
met
De groote dag breekt aan. Els staat met die vriendelijke hitte
jas, broek en vest.
een roode roos op haar wit japonnetje geMen moet dat voor zijn dochters over hebben.
speld te wachten. Vele menschen stroomen Gewjasschen kleintjes schuchteren er verzondagd achteraan.
daar is de man met de roos.
voorbij en dan
De keuze van een tafeltje is gewichtig. Men
Een slanke jongenmet gebruind gelaat komt
den pa eenigszins nerveus beslissen, maar
ziet
op haar af met uitgestoken handen. Even
de ma zit ginds ergens anders, geheid, tusrusten haar twee kleine blanke handjes in de schen de beide dochters in. Daar valt niets
zijne. Dan gaan ze in een taxi, vervolgens in aan te gebeteren en de pa moet
over den
den trein. Hij wil meteen mee naar Apeldoorn dansvloer heen naar Canossa.
zijn intrek nemen in het hotel.
Hg zoekt een coupé uit en daar zitten ze
nu naast elkaar. Hij vertelt lang en uitvoerig
van de reis. Soms sluit Els even de oogen.
.ißen je moe," vraagt hij en ze antwoordt
Sacht, als in 't vers van Aicard: „C'est pour
„Neem liever witte zakdoeken,
rnieux voir dans mon coeur." Ze zoekt er 't dat is altijd het veiligste" adviseerde
beeld van den Gerard van 13 jaar geleden. vroeger de practische huismoeder. En
Als ze opkijkt, vindt ze 't niet terug.
zij bedoelde daarmede, dat een geNatuurlijk, hij was toen nog een jongen en kleurd neusdoekje vaak, na de eerreeds, zijn fleurig aspect
dan
't tropische klimaat, 't Voldoet haar ste wasch
hebben
verloren.
kan
niet, ze is onrustig.
ontmoedigende
mogelijkdie
Met
Als ze 's avonds op haar kamer komt, ligt
de gelukkige sterheid
behoeven
er een getikte brief bij de vaas met bloemen.
velingen van dezen tijd geen rekeZe opent hem en leest: „Wil je morgen den ning meer te houden. Want natuurdag voor mij vrij houden. Ik heb je veel te lijk zijn de gekleurde zakdoeken die
vertellen en je hebt my veel te vergeven."
onzen kooplust opwekken, indanthren
Den dag voor hem vrij houden! Heeft ze niet geverfd, hetgeen beteekent, dat
water, licht en lucht de kleur niet in
naar heele leven voor hem vrij gehouden?
Ze ruikt eens aan de bloemen en zet de bijna het minste kunnen beïnvloeden.
Spreekt het onder deze omstandigVertepte roos in een glas water: „die is morniet van zelf, dat de witte
heden
sen wel weer goed," denkt ze, „en ik?"
meer en meer op den achzakdoek
Ze slaapt onrustig dien nacht.
tergrond geraakt?
E>en volgenden morgen komt Gerard reeds
Wü houden nu eenmaal van har«adelijk na het ontbijt. Als ze elkaar begroemonie, ook wat de onderdeelen van
en is er iets gedwongens tusschen hen. Zij
het toilet betreft. Een blauw complet
handelen wat rond.
vraagt een blauw taschje, het blauwe
..Zullen we naar 't bosch gaan?" stelt hij taschje op zijn beurt wenscht een
°or. 't la eea prachtige dag. Bij den vijver blauw poederdoosje, een dito beursje
en, nu het mogelijk is, voorè.l ook
een blauwen zakdoek. We kunnen het
hebben. Blauwe, roode, groene en gele zakdoeken zijn er te kust en te keur, met fraaie
patronen en grillige ornamenten, breedgerand
of smalletjes ge èi jourd; precies zooal* ons
dat hèt beste vlijt.
Een verheugend verschijnsel is het, dat de
**c- Kauwbonbons
nieuwe zakdoeken een behoorhjk formaat
___M
zonder rubber.
presteeren. De pietepeuterige lapjes die ep
/CgL
8 BXOKS 5 CENT.
een normaal gebruik allerminst bereken!
waren, zijn naar de kinderkamer verhuisd,
N.V. LONDON CARA\S
waar de poppemoedertjes ze dankbaar geMEL WORKS BREDA
lf
bruiken voor tafelkleed en bedsprei.
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Talrijke door haar familie geëncadreerde
maagden verschenen, het aantal geschikte
tafeltjes slinkt. Men ordent zich met ceremonieën van préséance. De muziek insinueert een
tango, cavalieren komen spieden om den
hoek. Nemand waagt zich nog aan dansen.
Limonade en koffie houden de gemoederen
bezig, de vaders kijken zorgelijk, de mama's
overwinnen, de jongsten zuigen experimenteel
aan hun rietje. Wat de jonge dames belangt,
zij werken aan haar houding en mogen vooral
niet laten merken dat zij de komst verbeiden
van Hector of Louis.

„VOOR JONGE OOGEN”.

(Wijze: Hollands vlag.)

Bruintje Beer je bent mijn glorie,
Bruintje Beer je bent mijn schat!
'k Roep van louter vreugd victorie!)
Als ik jou eens voor de ramen
\
)
Over zee en aan den wal,
Bruintje Beer komt overal.
\
Als ik je zie in 't „Handelsblad".
Van een juwelier zie staan,
Dan zou ik wel willen weten,
)
Waar je nu weer naar toe zult gaan.\
)
Nu ga jij met Freddie Snuit
&is*
En Wim Das gezellig uit!

\

Wat je nu weer uit gaat halen,
Ja, dat weten we nog niet.
Ik zal eiken avond kijken,
Mientje ook en broertje Piet.
Zeg! en nu komt Freddie Snuit
En die blaast het liedje uit!

Op de lokkende driekwarts tam-tam van
het snelle Fransche walsje springen de eerste
dansers van hun plek en dadelijk midden op
den vloer. Zorgvuldige jongelieden hanteeren
hun meisjes als brekelijk riet, verliefde paren
lijmen zich tegen elkander, de matroos met de
wijde pijpen ontbreekt niet, die zijn klein blond
suikergoeddanseresje smijt en kraakt en rond

)

\
)
I

ls'
"is'

RIEK D'OLIVAT, oud IS jaar,
Bilderdykkade 33 111,
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Ze zoeken den weg af, dien ze zijn gekomen en loopen
No. 16.
.weer terug naar het strand, maar vast en zeker heeft iemand het
geld opgenomen of misschien zakte het wel weg in het zand.
Het ergst van alles voor de hongerige vrinden is niet alleen
dat ze het geld niet kunnen vinden, maar dat ze op den weg terug,
hoewel ze het niet graag willen, langs de lunchroom moeten loopen,
waar ze hun honger en dorst wilden stillen. Het riekt daar zoo heerlijk naar koek en naar thee. „Doorloopen, jongens", zegt Bruin en
hü trekt zijn vrienden vlug mee.

A'dam-West.

ACHTER HET STUUR.

doet wentelen als een excentriek. Slenteraars,
V.
uit op een Zondags uitgang, dringen bij bosjes
Gevaar op het Como-meer.
binnen, vreemde zeelieden van jachten, met
dat zoekerig air, alsof ze hun compas niet
kamer van Nanki Poe was vlak naast
vertrouwen, de gedegen jongemannen van de
de mijne en evenals vroeger, als ik eens
plaats, die huizen hebben en gronden en,
met hem op reis was, bracht ik hem
schoon geenszins fraai om te zien, goede parden volgenden ochtend, toen hij zich stond te
tijen voor een jong meisje zijn. Sommigen sluischeren, een kop thee. Dat is een vaste geten zich bij welwillende families aan, de maagwoonte van mij, dadelijk, voordat ik voor mijn
den ontluiken, de jongere broertjes met hun ontbijt gereed ben, thee te bestellen op mijn
kleverige aannemelingenhandjes weten er kamer en meermalen had ik Nanki Poe en
meer van. Pa kijkt gelaten, ma gedecideerd. ook de anderen eigenhandig thee op hun
Enkele vreemdelingen zijn er ook. Ziedaar kamer gebracht.
„Wat wenscht u?" vroeg Nanki Poe, terdie lange jongeman met zijn klein meisje turDie
wijl
hij zich omwendde.
eener
snelle
Java.
rhythmen
op
nen
de
„Jou een kop thee te brengen, snelvoetige
beminnen mekaar als kermisdroppen op den
laatsten dag. Zij beklijft hem in al zijn rukken Achilles". zei ik.
„Wat beteekent dat? Wie is u?" vroeg
en nukken. Als de muziek met een raren vogelhij
schreeuw er plotseling den brui van geeft, tuiverbouwereerd.
Opeens begreep ik het: hij herkende mij
melen zij verbaasd over elkanders beenen. En
er is een suikeren neger van de Sinterklaasniet. „Wie ik ben? de goede stokoude extafel, en er is een kunstig bruingebrande vrouw dokter Linkerhoek, vermoedelijk."
Hij zei verontwaardigd: „Het is afschuwemet gezelschap van drie flanellen jongens (Top
Naeff) die niet bestaan. Haar temt is van je lijk" en juist op dat oogenblik zag ik mijzelf
in een spiegelkast: mijn haar was donker
fijnste Deli-vaal.
Onze koffie is te sterk, wij nemen een geworden, alleen aan de slapen nog een beetje
cognacje. Het rag der relaties begint zich af peper- en zoutkleurig; ik herkende mijzelven
te teekenen. Deze administratieve jonkman niet.
„Een mooie geschiedenis," zei Nanki Poe,
is het voorwerp van twee rivaliseerende maag„dank u, ik wil geen thee. Ik weiger. Ik neem
den. Hij kijkt het nogeens aan, laat zich schommelen op de branding. Straks zal die eene u zoo niet mee."
„Maar als puntje bij paaltje komt, heb
mama hem vragen, zich nader te verklaren.
ik
ook nog iets over den wagen te beslissen,"
opeens
de
Verloren schat! — dan bemint hü
taart,
zei
ik.
met
en
weening
andere. Bruiloft
sluier
„De wagen behoort aan dr. Linkerhoek,"
en knarsing der tanden. Wat zijn menschen
belacheUjk met hun voorkeur! Puck buitelt en zei hrj, „en dat bent u niet, niet méér. En ik
Titania vrüt met den ezel. Sommige families hoop, dat u bij de grenzen heel veel moeite
zien er uit als kerken, en die tot wederzijdsch zult krijgen met uw pas. U lijkt er heelemaal
voordeel een aceoord zouden wenschen aan te niet op, het is wat moois, die dr. Hyrat Indra
het is een publiek schandaal.
gaan, doch er is een geloofsartikel dat hen deed beter
we
zoo
in Amsterdam terugkomen,
verdeelt. In „Fair Verona" gebeurde ook eens En als
en
herkent
niemand u meer, en uw
dan
erkent
zooiets.
Ik wou
en uw kleinkinderen
kinderen
De paren steppen, de ma's en pa's keuren de het is om van te huilen, zooals u u toegekansen van hun kroost. Hoog droomen de
takeld hebt."
twee palmen. De slagwerkspeler laat het deis„Maar hoor nu eens, Nanki Poe, mijn interen uit zgn bekkens.
borst, mijn aard is toch niet veranderd
"
Alles gebeurde zoo vgf en twintig jaar gelee.
„Dat kan mij niet schelen, ik erken u niet
Toen hebben de ma's en pa's elkander juist meer,
het is uw eigen schuld. Als je een bezoo hier gevonden. Zü kennen geen anderen schaafd en deftig voorkomen hebt, je dan opweg. Zij houden niet van dubieüse kennismaeens zoo te verlagen en een doodgewone, erg
kingen van den zeekant, op duistere wegen.
middelmatige meneer te worden
"
De jeugd is jong en het huwelük een rechts„Maak je nu niet zoo overstuur, Nanki Poe,
positie. Daar willen zij zelf bij zün. Dus zün
niemand kan
gebruik je verstand eens
zü er bü en küken met plichtige trouw toe. De meer verstand gebruiken dan hij heeft "
pa een beetje moe met zün ingevallen wangen,
„Ja, zegt u dat wel, dat bemerk ik maar
de ma op haar qui-vive als een groentevrouw.
al te goed, maar ik heb geen dokter LinkerEn Yvonne heeft mooie beenen, elle sait bien
hoek meer. Wacht u maar een jaar of vijf,
danser.
dan hebt u weer een baard van twee en halve
Kees van Bruggen.
meter
"
„Decimeter," zei ik met een poging om
„Stranden" IV 13 verschenen in „Licht, Lucht,
Vrijheid" van Zondag 23 Augustus jl.
grappig te wezen, maar het hielp niets, hij
bleef kwaad.
Toen Barend dien middag een foto van ons
wilde maken, toen we totvallig beiden
beiden
VOOR
voor den wagen stonden, bukte Nanki zich
eensklaps om zijn schoenveter in zijn schoen
het, hij wilde niet met
De ontcijfering van het naamkaartje van te stoppen: ik begreep
poos later vroeg hij
foto.
Een
mij
op
een
gisteravond is: Matterhorn.
scherp-sarcastisch aan Hyrat Indra: „Hebt
u niet ook uit Tokio tabletten gekregen om
menschen met zwart haar wit te maken en
IN- EN UITVAL.
hun een witten baard te bezorgen?" Maar
tegen den avond trok hij wat bij.
We zouden een roeitocht over het ComoMevrouw tot dienstbode: „Anna, heb je ook meer maken. Barend, die voortreffelijk roeit,
nam, evenals de roeier van de sloep, de rieonder het karpet geveegd?"
Anna: „Ja zeker mevrouw, ik veeg altijd men en het ging in stevige vaart voort over
onder het karpet."
het mooie meer. Na een poosje liet Barend de

(Morgenavond vervolg).

DE

VACANTIEGANGERS.

TEEKENWERK.
Als je de genummerde
stippen op het plaatje

met rechte lijnen verbindt, in de goede volg-

orde van I—sl,1—51, zul je
de figuur van een

nül-

paard

ontwaren. Beproef je krachten eens.'

SPEL VAN KAT EN MUIS. — Heer Muis en
Juffrouw
Poes zijn beiden erg hongerig. De muis is dol op de kaas en da
kat zou graag de muis verorberen. Ziehier wat je nu moet doen.
Kun je de muis zóó naar de kaas in het midden brengen, dat
deze vriend niet een weg volgt, die hem voert naar de luongerige poes f Begin bij de muis en gebruik een puntig voorwerp
om door de kronkelige paden een spoor te kunnen trekken. Neem
een anderen weg, waar de lijnen elkaar snijden.

riemen rusten, maar Hyrat Indra zei: „Neen,
PROBEER DAT EENS!
dat gaat zoo maar niet, u wordt te dik en
roeien is gezond," en daarom nam Barend de
riemen weer op. Maar toen ze ze ongeveer
Probeert eens, of u deze figuur in vier
een uur geroeid hadden en de aanlegplaats gelijke deelen kunt verdeelen, die niet alleen
van Villa d'Este al in zicht was, stak er een even groot zijn, maar ook denzelfden vorm
felle wind op, zoodat de boot vrü gevaarlük hebben als de grootere figuur.
begon te schommelen. „Ik weet niet, hoelang
ik nog kan zwemmen," zei ik tegen Nanki Poe,
die naast mij zat. „Als je mij een eind sleeepen
wilt, als we omslaan, ga dan je gang en anders laat je mij maar liggen, ik ben toch al

zoo oud

"

„Geeft u mijn maar vast uw sigaren," zei
hü vroolü'k lachend.
„Jawel, maar wat doe jü met je nieuwen
chronometer, dien je in Como gekocht hebt?"
„O", zei hij lachend, „ik zwem zóó, met mijn
linkerhand omhoog, daarom heb ik het juist

aan mijn linkerpols..."
„Hü maakt alvast weer zijn testament", zei
hij, op Barend wijzend, die weer doodstil en
zwijgend zat. We hoorden, dat de eigenaar van
de boot tegen hem zei, dat het „periculose"
begon te worden.

Met groote moeite gelukte het den roeier,
ondanks den wind, die inmiddels tot een
orkaantje was gezwollen, ten slotte, aan land
te komen.

—

4£

BRUINTJE GAAT UIT MET WIM DAS EN FREDDIE SNUIT.

LIED VAN BRUINTJE BEER.

GEKLEURDE ZAKDOEKEN IS HET PAROOL.

EETLOCK
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Hyrat Indra, die al dien tijd stil-wijsgeerig
was blijven rondkeken, rekte opeens zijn hals,
toen hü zag, dat Barend de eerste was, die
uit de sloep sprong.
„Wel, wel, het is effectief Nobile," zei
Nanki Poe tegen hemt „die maakte óók, dat
hij het eerst gered werd."
„Is dat goed Italiaansch, Marco Nobile?"
vroeg Nanki Poe spottend, toen hg een oogenblik later naast Barend stond.
„Het was zeer gevaarlek," zei deze en

veegde zich het voorhoofd af.

Nanki Poe kon zün mond niet houden en
zei nogmaals smalend: „Nobile."
„Juist, Marco Bernardo Hannibal Nobile,"
zei Barend, lachend en hij sneed daardoor
handig Nanki Poe den pas af, hem verder te

plagen.
De neusdoek van soepele chiffon die thans
in onze tasch de plaats vindt, is inderdaad
een gebruiksvoorwerp. Dat er de noodige aandacht aan wordt geschonken, bewust
de
kleine collectie op onze teekening büeengebracht. Met zorg heeft men de kleuren samengesteld, en daardoor een waarlijk fraai geheel verkregen.
Natuurlük valt de invloed van de koloniale
tentoonstelling ook hier
te onderkennen.
heeft
meest
suggestieve
onder
de
Parus
namen, wü denken in dit verband aan „Tem-

pte d'Angkor" en „Totem-pole" zakdoeken
in den handel gebracht, waarvan de hoeken
met olifanten en palmboomen werden „opge-

vuld."
Misschien zal de ontwerper zün teekeninmoeilijk kunnen
gen, artistiek gesproken,
verantwoorden, de kleurencombinatie is echter zóó frisch en fleurig, dat verreweg de
meeste vrouwen met een dankbaren glimlach
een half dozijn Indo-China-doeken of iets
anders in dit genre gaarne zullen accep♦eeren.
Anxelö».

Later op den avond, toen bleek, dat Nanki
hos
Poe een schram aan zijn elleboog had
verwas,
wist
niet
gekomen
er
aan
hü
hü
bond Barend hem heel broederlük en gaf hem
een sigaar omdat mj zich „zoo zoet had laten
helpen".
Dien avond spraken we af, nog een paar
dagen in Villa d'Este te blüven en dan naar
waar Barend een
Milaan te vertrekken,
spreken,
terwül ik den dom
zakenrelatie wilde
nog wel eens weer wilde zien, met zün twee

——

duizend heiligenbeelden bovenop.
PR, LINKERHOEK,

PLAATS VOOR

GRISETJE?

Inderdaad heb ik mij wel eens een enkelen
keer in de kattenwereld bewogen, door jonge
poesjes ten geschenke aan te bieden. Thans
krgg ik het onderstaande gedicht:
Beste dr. Linkerhoek!
Ik ben een lief, klein kattebeest
En zou gaarne in denzelfden geest
Als mijn zusje geplaatst worden bij
goede menschen.
Ik zal mg' altijd goed gedragen
Zoodat men zich niet over mü zal beklagen
Mün dank is, o, zoo groot.
En geef ik u in gedachten
Mijn kleine kattepoot.

GRISETJH.

woning,
En dan volgt naam en adres van de in bet
waarin de kleine Grisetje zich oefent
geven.
leeren vangen van muizen en kopjes
beetje
een
rijm
al
is
het
De katte-poezie,
er
een
als
„katterig", is duidelük genoeg en wil ik wd
dan
is,
liefhebber voor Grisetje
is. Al ben
opgeven, waar het beestje te halen
ik dan ook geen kattenbesteedster
intelligent uitziet als
Als het poesje er even
waarop
Grisetje haar
dat op de prentbriefkaart,
het een keurig
dan
moet
schreef,
gedicht

zün.
Reflectanten moeten

beestje

aan dr.

_

hun brief

Steunt, bij gelijken prijs ca

De

adresseeren

Linkerhoek, Handelsblad.
Dr. LINKERHOEK.

Nederlandsche Industrie.

kwaliteit

Hiermede dient gij Uw land
En bestrijdt gij de werkloosheid*
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BEURS EN NIJVERHEID.

(Van

UIT DUITSCHLAND.

Nederland en Koloniën.

(Per tel.)

Leonhard Tietz.

JAVA-SUIKER.
SOERABAJA, 1 Sept. (Aneta.)

Sept. 29 Aug.
/ B.— / 7.90
8.7.90
8.8.-

..
......

Tweedehands markt
Super, ready.

Sept.
Ook

Nov
Hoofdsuiker

(oude

I

-

B.—

. ..

’...

.
.

,
,

28 Ang.
7.87K
7.87..
7.87K

,

7.30
7.30
(Oogst) ready
Alles vraag, levering Soerabaja.
De markt was vast.

Vermalen 600 ha (v. j. 570). Verkregen
140 Quint. S.H.S. per ha (v. j. 171).
BEURS TE BATAVIA.

1
29
Sep. Au£.
Kon Petr.
185 lbO Schv. Unie
C. Ned. H-Mü Hó IM K-on. Paket
N. Ind. Ht_... 94
95 Red* __eb.
Cert. N.i. Eac. 56
57 N. LS. .—Internatlo „. 159
159 Slmau
"268 271 Dcli Spoor
H. V. A.
Poerworedjo
19
18 KoL Bank
Java Sumatra Handel Mij. 60

...
......-.

1

29
Sep. Aug
99
99
129 129
80
82
120 120

— —

109
94

113
95

AMSTERDAM VOOR 12 UUR.
Weenen
Londen.
Parijs...
Brussel.

N.YCab. 2.47+1

Kopenk. 66.25

—

.

1 Sept.

Stockh.. 66.35 -b6.4ö
0510.... 66.30 -66.40
Zurieh.. 18.25 —48.324'

7.324—7.37%
Italië... 12.95 —13.—
Praag...

2.48% Madrid 22.— —22.75
—66.35 B.Aires. 70.— —72.—

AMSTERDAM OFFICIEEL.

Brussel 134'57
Basel
|48/29

:).72 J., Stockh.
Oslo

3160
«[32%

ROTTERDAM

N. Tori

66.40

66.40

66.35

66.35
2.48-5

2.48

Brussel

PartJs

9.72%
<*.*{ 13 97%

y7O

iUiaan

i>

Mad-ia

22 10

22.60

dtocklL
Oslo
Weaa»

INTERNATIONAAL BEURS-INDEXCIJFER.
Met uitzondering van Wallstreet en Milaan
geven alle groote beurzen voor de afgeloopen
week opnieuw koersverliezen te zien, waarbij
naar uit het onderstaande lijstje van indexStockholm en
cüfers blükt, de koersdaling in de
indexcüfers
Zürich het sterkst was. Het uit
van de belangrijkste tien effectenbeurzen der
wereld berekende internationale indexcijfer is
in de afgeloopen week betrekkelijk scherp
teruggegaan, en wel met 34 %, tot een nieuw
laagte-record van 53.3. Sinds de sluiting der
Duitsche beurzen is het indexcijfer van de
overige tien effectenmarkten met 135% gedaald.
week geëindigd op:
= 100 Begin
1929 HJuli 15. Aug. 22 Aug. 29 Aug.

Berlijn
Londen
Parijs
Brussel
Amsterdam
Stockholm
Zürich
Weenen
Praag

.

Berlin

66.37 66.37%
66.32 66.30
34.84 34.86

Milaan
New Vork

..
...
...

Gemiddeld:
12 beurzen
10 beurzen 1)
*)

—

39,2

113,6
102,6
156,8
133.8
104.5
109,5
101,0
91,4
109,2
108.3
121,0
137.3
116,0

37.1
78.0
39,8

46,3

52,0
70.6
73,0
79,6

—
62,9
—
77.5

59,1

— —

38.5
53,1
59,2
44,3

56,2

116,9 61,8

Zonder Berlijn

— —

36.6
77,2
39.5

43,3
81,9
46,2
45,7
64.0
67.5

en

38,1

36.1
75,9
38.2
36.2

51.7
57,0
44,1

44,2

61,5

60,8
70,6
74,fa

52,8

— —

70,5

74,5

55,1

43,8

Boedapest

moratorium.

Eisch tot nietigverklaring besluiten.

Een onzer Duitsche correspondenten meldt
Dr. Friedmann te Berlün heeft een eisch tot
nietigverklaring van de op de algemeene vergadering der Dresdner Bank genomen besluiten ingediend. De uitvoering der besluiten zal
hierdoor echter geen vertraging ondergaan.

DE PETROLEUMSITUATIE IN AMERIKA.
Wederopening van een enkel
veld in Oost-Texas toegestaan.
AUSTIN (Texas), 1 Sept. (Reuter).
Een rük olieveld, dat twee weken geleden ge
sloten was ingevolge de maatregelen van den
gouverneur, zal morgen onder bepaalde voorwaarden, gesteld door de Spoorwegcommissie in Texas, die met de regeling der petroleumproductie is belast, weder geopend
worden.
De militaire wacht op de olievelden, tot
waarborg van de naleving der maatregelen,
blqft gehandhaafd.

TREASURY BONDS DER VER. STATEN.
Uitgifte van $ 800 mill. en
$ 300 mill. promessen à pari.
De National City Cy. te Amsterdam bericht,
dat te New Vork bü de Fed. Res. bank aldaar
de inschrüving is opengesteld op $ 800 mill.
3 R Treasury bonds per 15 Sept. 1955, (niet
aflosbaar voor 1951) en $ 300 mill. li %
„certificates of indebturess" per 15 Sept. 1932.
Beide emissies zijn ö. pari.
Storting kan ook geschieden in per 15
Sept. a.s. vervallende 2il % en 1_ % schatkistpromessen per 15 Sept. 1931. Houders van
deze promessen hebben ook voorrang bij de
nieuwe inschrüving.
BANK VAN ENGELAND EN HET

OOSTENRIJKSCHE CREDIET.
Verlenging van het crediet tot
Sch. 100 mill.?

Zooals bekend, was de Bank van Engeland
niet bereid het crediet aan de Oostenrijksohe
Nationale Bank van Sch. 150 mill. te verlengen. De A. E. F. verneemt than3 uit Genève,
dat daar met groote voldoening is vernomen,
dat de Bank van Engeland wel bereid is het
crediet, maar dan slechts Soh. 100 mill., te
verlengen.

DUITSCHE
BUITENLANDSCHE LEENINGEN.
Verdere koersdaling in New York.

Amsterdam

____.

86,0

54,8

54,0

53,8

fófaafflM
■2|^°yi
jjfajfl

Het £ bleef vanmorgen goed prijshoudend.
Een verder herstel laat echter nog steeds op
zich wachten. Begrüpelükerwijze ziet men verlangend uit naar duidelijke teekenen, die er op
wijzen, dat een nog veel langere voortzetting
van de steunoperaties voor het £ kan worden
vermeden. Gedurende eenige dagen heeft men
hier gelukkig kunnen waarnemen, dat dergelüke steunoperaties niet meer noodig waren.
Maar vandaag is men daarvan weer niet meer
zoo geheel zeker. Bedenkt men, hoe snel
eigenlijk het £ 50 mill. crediet der Bank van
Engeland was opgebruikt, dan worden de
wenschen, dat het nieuwe crediet van £ 80 mill.
niet zoo spoedig het zelfde lot zal ondergaan,
maar al te begrijpelijk. Op het oogenblik behoeft weliswaar geen al te groote bezorgdheid
daaromtrent te bestaan, maar evenmin is een
te groot optimisme gerechtvaardigd. Daartoe
dient de toestand eerst nog wat meer op te
klaren.

Disconto verlaagd.
De Bank van
Danzig heeft heden haar disconto van 7 op
6 % verlaagd en de beleeningsrente van 8 op
DANZIG, 1 Sept. (W. B.)

7 % gebracht.

DUITSCHE KALI-INDUSTRIE.
Verdere vermindering van den
afzet.
Een onzer Duitsche correspondenten schrijft:
In verband met de moeilijke verhoudingen
op de geldmarkt, waardoor de landbouw in
büzonder sterke mate is getroffen, is de afzet
in de kali-industrie verder teruggegaan. De
totale verzendingen van het Syndicaat waren
in de eerste acht maanden aanzienlek kleiner
dan v. j. Men is van plan in September de
productie verder te beperken, teneinde een
verdere stijging der op zich zelf reeds belangrijke voorraden te vermijden.
Een aantal kali-ondernemingen in MiddenDuitschland, op wier terreinen petroleum is
gevonden, is, om de hooge kosten voor een
eigen raffinaderij te besparen, met de I. G.

Farbenindustrie overeenkomsten aangegaan,
om op het Leuna-Werk de gewonnen ruwe olie
te raffineeren.
SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
Indische Rubber Cie. Aug. 82.690 (v. m.
77.170, v. j. 89.510) h. kg rubber. Sedert Jan.
647.250 (v. j. 573.040) h. kg rubber en 19 (v.m. 15,
v.j. 36) pic koffie. Sedert Jan. 590 (v. j. 457)
pic. koffie.

HANDELSBERICHTEN.

Groote vraag op de geldmarkt.
Ondanks den aanvang van de maand bleef
op de daggeldmarkt groote vraag bestaan.
Posten werden meerendeels tegen 3_ % afgesloten. De stemming der discontomarkt was
vanmorgen wat vaster. Wissels met korten
looptijd werden tegen 4t\ % verhandeld, ter-

wül driemaands-bankwissels -ï % noteerden.

(Vervolgd van blz.
Amsterdam. Suiker.
Witte kristal p. 100kg
.".
Sept

October

November

December
Jan
Febr.
Mrt

April

Mei

Juni
Juli

Omzet 4 X 50 ton.

28 Aug.

Gebod. Gelat. Gebod. Gelat.
74 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 7%
7% 8
7'U 8
7% 8%
7% 8%
8
8
8%
8X
8% 8%
8% 8%
8% 8%
84 8%
8% 8%
8% 8%
kalm.

kalm.

Weekomzet

*

—X

.

moet, volgens het bericht, verlengd worden
tot een periode, die groot genoeg is om een
nieuwe regeling van het schuldenvraagstuk
mogelijk te maken of om het economische
leven in staat te stellen, een beteren toestand
te bewerkstelligen. Het verrichten der betalingen zal daarna voor de verschillende landen niet zoo moeilük vallen. Het zou een
wonder zijn, aldus wordt verder verklaard,
wanneer het Hooverplan werkelijk binnen een

jaar resultaten zou opleveren
De National City Bank beschouwt de verbetering van de Duitsch-Fransche betrekkingen als een vraagstuk van het grootste
belang.

DE RUSSISCHE

BUITENLANDSCHE

HANDEL.
Een nieuwe regeling.
KOWNO, 1 Sept. (V. D.) Uit Moskou wordt

gemeld, dat de Volkscommissaris voor den
buitenlandschen handel en den Opper Economischen Raad besloten hebben nieuwe regelen
vast te 3tellen voor het doen van opdrachten
in het buitenland. Volgens dit besluit zullen
alle invoer-organisaties van de Sovjet-Unie in
de toekomst bü het geven van opdrachten
naar het buitenland niet alleen moeten letten
op technische en economische omstandigheden,
als qualiteit der goederen, leveringstüd, prijsen credietvoorwaarden, maar ook op de
douane-politieke behandeling, die de Russische
goedereu in de verschillende landen ondergaan. De opdrachten moeten worden gegeven
naar die landen, waar de goederen van Russischen oorsprong worden behandeld volgens

lager.

Intern, katoenconferentie.

Het Egyptische voorstel inzake een internationale katoenconferentie heeft in Amerikaansche kringen algemeene instemming gevonden. Het Washingtonsche departement van
landbouw stelt voor, dat aan deze conferentie
de Ver. Staten, Egypte, Britsch-Indië, Rusland, Argentinië, Brazilië, Peru en Belgisch
Congo deelnemen. Uitnoodigingen zullen ver-

moedelük

op 1 October worden verzonden.

Nederland

Denemarken
Zweden
Polen

Italië

Spanje
Dt_nzig

Joego-Slavië

.Roemenië

Bulgar(je

Zwitserland

lerland
Finland
Letland
Litauen

58,000
228,000
50,1.00

65,653

259,210

51,839
57.462
32,000
36.731

87,000
29,000

33,000

160,000

179,912

107,000
100,000
8.000

113,700
91,000

11,000

37,000

15,000
12.000

1,500

138,903
5,360
1.175
2,500
700
4,500
1,910.942
1,014.000
2,J54,942

94,000
2,000
1,500
3,r,00
3,000

8,000

Turkse

51,356
44,000
21,500
1,500

1929/30
433.900

227,258
29,687

72,975

244,867
57,194
55,002

2rf,900

27,449

242,040
116,111

88,050
7,561

61,558

36,000
18.135

2,000

92,221

4,800

1,476
2,000
500
3,000
1,853,684
784,000

Naar raming zün de verkoopen van
a u t o's in den kleinhandel in de Ver. Staten
in Juli 3.7 % kleiner geweest dan in Juni en
23.5 % kleiner dan in Juli v.j.

Europa zonder Bus]. 1,579,500
1,406,000
Rusland
Europa met Busland 2,905,500

Na een verhooging van 41 cents per gallon
in de vorige week hebben de Shell en andere

Licht's le raming voor Europa, zonder Rus1.623.000 ha en met inbegrip van
Rusland 3.005.000 ha.
Bij deze le raming kwam Nederland voor met
40.000 ha.

2,637,684

land, bedroeg

benzine-verkoopers in Detroit den benzine-

pr ü s weder met 1.7 cent per gallon verlaagd.

de geldende clausule van meest-begunstiging.

ITALIAANSCHE STAATSSTEUN.
De werkzaamhedenn van het

Naar uit Zürich aan de „V. Z." wordt
de
Zwitsersche
hebben
gemeld,
groote banken een interventie-

De steunactie van den Italiaanschen Staat
voor de in moeilijkheden geraakte banken en
industrie-ondernemingen wordt hoofdzakelük
uitgevoerd door het in 1922, na de ineenstorting van de „Banco Nazionale di Sconte" opgerichte Consortium voor de Beleening van
Industriefondsen te Rome (kapitaal L. 125
de
millioen), dat onder leiding staat van
Banca d'ltalia en waarbij alle belangrüke banken en spaarbanken van het land zijn betrokken.
In het boekjaar 1930, waarover het verslag
eerst thans is gepubliceerd, heeft het Consortium voor L. 347 millioen nieuwe subsidies
verstrekt en bovendien voor meer dan L. 200
millioen credieten en borgstellingen voor de
nieuwe groote scheepsbouwobjecten van Italië
en voor het uitvoeren van buitenlandsche

België

eu Wales.

Volgens een bericht uit New Vork zün
de fu s i e-onderhandelingen tusschen Sears Roebuck en Montgomery Ward definitief geëindigd, aangezien men niet in staat was tot overeenstemming te komen. Sears Roebuck had één aandeel voor elke 2_ aandeelen Montgomery
Ward aangeboden, maar laatstgenoemde heeft
dit voorstel niet aanvaard.

Consortium voor de beleening
van industrie fondsen.
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Hongarije
Fraiikryk

Engeland, Schotland

KORTE BERICHTEN.

50 ton.

MAAGDENBURG, 31 Aug. Suiker. Licht's
6e raming van den aanbouw van beetwortelen
in Europa luidt, in vergelijking met de twee

. ..
....

—

consortium

gevormd,

teneinde

UTRECHT, 31 Aug. (Ver. „Utrecht en Omstreken.") Wortelen 3—ll per 100 bos; kropsla
0.80
0.40—1.70, komkommers geel
2
3.60, andijvie
I—6, savoye
9, bloemkool
4—16, roode kool
I—6, groene kool f I—6, per 100 stuks;
kool
11—25, postelein
7—14, snijzomerspinazie
12—33, pronk18—45, suikerboonen
boonen
4.60, uien
boonen ’11—21,
4—6,
aardappelen
2—lo,
16—55 per 100 kg; tomaten
augurken
13—42, druiven, blauw,
pruimen
17—40, id. wit
21—45, frambozen
27—57, bramen
26—29,
88—98 per 100 pond.; perziken
2—
moerbeien
12—57 per 100 stuks.
24, meloenen

’
’
’
’’ ’
’
’
’ ’’ ’

koersdalingen zooals die, welke Vrijdag j.l.
hebben plaats gevonden, in de toekomst te
vermijden.
De groote scheepswerf Burmeister &
W a i n te Kopenhagen, die in normale tijden
9000 a 9500 personen aan het werk heeft,
heeft haar personeel tot 7000 man verminderd. Het bestuur hoopt, dit aantal ook in de
komende maanden aan het werk te kunnen
houden. Groote orders, die tot een uitbreiding
van personeel aanleiding zouden kunnen

geven, ontbreken.
De beurs te Boedapest zal 10 September weder geopend worden, tenzü de heropening van de Duitsche beurzen aanleiding
geeft om nog niet tot herstel van het beursverkeer over te gaan.
Hongaarsche
De
Nationale
Bank heeft besloten alle depots voor buitenlandsche rekening thans volkomen vrü te
laten.

BERLIJN, 1 Sept. (W. B.) Volgens mededeeling van het Stat. Reichsamt zijn in Augustus 1065 faillissementen uitgesproken (zonder
de afwüzingen der aanvragen wegens gebrek
aan actief (v. m. 1013, v. j. 675). Bovendien
werd in 607 gevallen een gerechtelgk aceoord
getroffen.

Na afschrijving van Fr. 0.86 mill. emissiekosten voor de in het vorige jaar uitgegeven
obligatieleening heeft de Bank für Elektrische Unternemungen te Zürich
een netto-winst gemaakt van Fr. 9.93 mill.
tegen 9.84 mill. v.j. Met het oog op de economische crisis heeft het bestuur echter besloten, het dividend, dat het vorigt jaar van 10
tot 12 % werd verhoogd, weer tot 10 % te
verlagen. Op nieuwe rekening wordt Fa g.06
mill. overgebracht tegen 0.47 mill, y»J,

’’

’’
’ ’ ’ ’’
’’

VISSCHERIJ.

groote

ENKHUIZEN, 31 Aug. Hedenavond hebben 14
vaartuigen hier aangevoerd 240 tot 360 pond garnalen. Totaal 4080 pond. Prys voor gezeefde gar3.70 per 60 pond.
5.20, voor ongezeefde
nalen
van
Laatste
Aanvoer
hoekbot 3800 pond.
markt
16 per 50 kg.

’’

’

LEMMER, 31 Aug. Gedurende de afgeloopen

week werd te Lemmer aangevoerd: 14991 kg bot,
1142 kg aal, 1321 kg spiering en 7 stuks tong. Bot
is verkocht voor
18.70—41.30 per 100 kg; voor
aal is
0.62—0.91 per kg besteed; voor spiering
7.70—15.70 per 100 kg, terwül de aangevoerde
0.28—0.47 per stuk heeft opgebracht.
tong

’

’ ’’

IJMUIDEN, 31 Aug. Van de haringvisscherij
liepen heden hier binnen de motorloggers: IJ.M.
283 (Martenshoek) met 425 kantjes; K.W. 68

(Albatros) met 329 kantjes; K.W. 134 (Katwijk II)
met 410 kantjes; K.W. 42 (Rtjnmond I) met 470
kantjes; K.W. 57 (Motor I) met 534 kantjes pekelharing.

IJMUIDEN ,31 Aug. Heden waren aan de Ryksvischafslag: 15 stoomtrawlers, 3 loggers. De prijzen waren als volgt:
0.95—1.45, tongen
Tarbot
3.15—2.50 per
41,
78—29, gr. schol ’7, md. schol
kg; griet

’’ ’

L.

1/3-1/9
1/5-1/11
1/6-1/12
1/1-1/7
1/3-1/9
1/5-1/11
1/54-15/10
1/6-1/12
1/6-1/12
1/3-1/9
1/3-1/9
1/2-1/8
1/1-1/7
1/1-1/7
1/2-1/8
1/4-1/10
1/1-1/7
1/1-1/7
1/1-1/7
1/3-1/9
1/5-1/4

..
.....

.

~

...

103
98%
88

60*
94%
105%
101%

-—
ICK*

100%
71%
98%
80%
70

5454
64%
84

78

89%
92

96&

1/4-1/10

Adam '00—'01 4 %
s-Gravenh. '29 4} %
1/2-1/8
N.-Holland 4_ %
I' 4-1/10
R'dam 44 %
1/6-1/12
Hypotheekbanken.
Alg. Hyp.b. 4i %
1/5-1711
Haarl. 4_ %
1/4-1/10
HolL 44 %
m
1/1-1/7
Overrjs. 41 %
1/1-1/7
R'damsche 44 %
Ind. Ondern.
Aku 6 %
1/1-1/7
Berkel 5 %
1/1-1/7
Calvé 54 %
1/1-1/7
Centr. Suik. 7 %
F. Stokv. 7 %
Hillen Sig. 5 %
1/1-1/7
Holl. Melkpr.cO. 6%
1/1-1/7
Arbed 7 %
1/4-1/10
Gutehoffn. 7 %
15/4-15/10
Kali Synd. 7 %
1/5-1/11
Oug. Marih. 64 %
1/2-1/8
Rh-Elbe Un.(ex) 7%
1/1-1/7
Halske
'25
7%
Slem.
1/1-1/7
%
Ver. Stahlw. 7
Electr., Gas-, Telen Waterl. Mijen.
m
Bewag 64 %
1/6-1/12
Cit Serv. '28 5 %
1/4-1/10
Soc. Idroelett. Piem.
Mijnbouw.
N. MU. ontg. Stk. 6%
1/2-1/8
Rubber.
Adam Rub. CO. 6%
Scheepvaart.
HolL Am. 6 %
1/5-1/11
HolL Stb. 7 %
1/3-1/9
%
K. H Lloyd 4
1/4-1/10
Diversen.
Kr. & Toil 5 % wd. O.
1/1-1/7
Aand. Win.tbew.
Dividenden
Bank- en crediet,g.,y
■
Inst.
8 "/,
Adam Bank
9%°/'—0
«
Incasso
6
7
5
N. L Esc
5,
5
R'd. Bankv.
5
Twentsche Bk.
6%
7%
10
Kol. Bank
N.-L Hand.b
10
8
Ned. Handmü C.v.A.
6%
10
Fr. Bank (3) C.v.A 34.53
Idem (2) Cert.
24.05
Etksbank
12°/ 12 »,'o
Industrieelen.
H. Draka
7°/0
«

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

91
97%
96%
96
98

98%
96

97%

1/5-1/11

...

95

101
99

100
93%
20

1/4-1/10

48

...

..
..
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33—5.80, scharren
43—28, kl. schol
zetschol
f 9.50 per 50 kg; vleet 3—1.50 per stuk; makreel
7.50,
gr. schelvisch
14—7, pieterman en poon
35^-20, k.md, schel48—41, md. schelvisch
17—9.50,
visch
kl. schelvisch
10—3.80 per 50
18
73—51 per 125 kg; gr. gullen
kg; kabeljauw
—10, kl. gullen f 7—2.10, wijting
6.10—2.80 per
0.50—
50 kg; heilbot
2.20—2.10 per kg; lengen
0.45, koolvisch 0.60—0.50 per stuk.
IJMUIDEN, 31 Aug.
Van de treilvisscherij
kwamen hier aan den afslag <de stoomtreilers
2832; IJM. 417 (Derika
IJM. 115 (Martha) met
VII) met f 3116; IJM. 196 (Hercules) met f 3618;
3416; IJM. 38 (Gerberdina
IJM. 175 (Trio) met
Johanna) met
5272;
IJM. 61 (Frisia) met
(Poolzee)
met
1894; IJM. 77
3021; IJM. 78
(IJselmond) met
2887; IJM. 138 (Maasmond)
(Isabel)
2415; IJM. 82
met
2923;
met
IJM. :4
(Aneta) met
5785; IJM. 161 (Elie Cheneviere)
met
1709; IJM. 114 (Marie Elisabeth)
met
1824; IJM. 123 (Gerard) met
6583; do motortreiler RO 15 (Antje) met
2800: de motorlogger
1012;
KW. 65 (Burgemeester Scl.okking. met
1406; KW. 178 (Vier
KW. 151 (Vooruit) met
Gebroeders) met
1310 aan besomming.
Heden v/aren twee stoomloggers met pekelharing aan de markt, nl. IJM. 267 (Dirk Jacobus)
5021 aan
met f 8756 en IJM. 501 (Flora) met
opbrengst.
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Werkspoor
N. Gist-Sp.

B

24

„„
18 „
9 „
15 ,
14 ,
14.66')
25
6
15

Ned. Kabelf.

Ned.
RU
Ver.
Ver.

.
.

7%

Scheepab
Droogd.

Blikf

Hl. Sig.
Pap. Gelder
I. G. Farben
Gen. Electr.
$
Gen. Motor
52.43
85.58»)
Kennec. C. 10 A.
20°,'„
Polyphon
Studeb. C. 10 A $ 175.48
U. S. Steel
8"/

„

!

Aku
v. Berkels

*

- —
—
.
.
- „„

..„

Calvê O. Cv.A
Centr. Suik.
Kuch. Ace
Kuch. Uitr
Ned. Ford
Philips G.B.
Idem Pr. G. B
Unilever
Anaconda
Beth. St ClO A$
Gen. Av. C. 10 A$

_,

„

Nevada

$
$

U. S. Leath
Zw. Luc
Electr. enz.
C. Publ. S. CIOA. i
Aniem N. B.
N. 1. Gas N. B
Ass.Gas El. ClO A$
Cit Serv. C. 10 _.{
MWestUtRIOAÏ
Mijnbouw.
Alg. Expl. „
Boeton
Redj. Leb.

,

55.04<)

Cont O. C 10 A $
Phillips ClO A $

Tide Wat. C. 10 A $
Rubber.
Adam Rubb
Bandar
Basilam
-.
Dcli Bat
Hessa
_Ind. R.
Kali TeL
>
Kend. Lemb
N. L Rubb
O. Java
Preanger
Serbadj

Silau
Sum. Ctch.
Sum. Rub.
Vico
Wal Sum.
Z. Preang.

Scheepvaart.
J.-Ch,-Jap
Kon. Paket
Rd. Lloyd

Nederland

HolL Am G. E
KN.S.M. N. B.
Scheepv. Un
Suiker.
VorstenL
H. V. A
Java Cult
N. LS. U

Poerworedjo

Tabak.
Dcli Bat

-

7} „«)

12 %

12i .

87.80")
88.696)

*

11 %

24 'I,
48.90

-

10
20
10
26

.

.„.

12%°/,
5 "/,
7

,

4 "/"
14
9
10

„„

.

„
„ 10 ,
30 ,
„ 36 .
„
„ 19%

_

.

10
10
146.44

„

11
12 "/.

12%

.

17.50»)

7.30»)

55.60

20 «/,
21

.

25 °/ 0
9

.

108

103%
945*
104
99%

9554
100%
100

100
99}*

99%

99
99

105%
1024
104%
101%
41
69

106*

107%

—'

15

12

„„

10
9
10

48.80

32%

56%
20%

54%

42

25

20

20
38

93%
99%
98%
93%

98%
102%
102

97-ft
101%
100%
100

102

98

101%

101

102%
102.*
101%
101%
102%

98% 99
1025* 102
101
100%
100% 100%
101% 101%
101
101%
100% 1015*
100 W 100%
101% 101

104

102

98%
98%
96%
100

69%
100%
87
9
70
96
94

99%

10054
101

100}*

101
100%
100%

100
100
100

106%
100%
104%

100%
654
101%

28%

5%
81%

100

87

81
104

91
99
63
75

1075.
9954
106%

96%
62

105

77
97
72

9854
10554
91%

65

84
38

103;,

102.fr

'~

96%
16%
88+fr

101%
74% 73
10354 102.*
90
90%
5%
54
87% 87%

108%

99%

84%

106

91
101
68
79

91

103%
94#
1034
88%

100%
58%

97%

99

96
105

86
43

66
85
58
87

49%

100%

113

85%

104

98%

8a

103%
100%
644

51
45

51%
455*

44

96

858

32%
405

72

104%

88

89%
83%

44
27

28%

53

252

652

69%
52

39%

32

75

30

31%

512

333

1805*
11854
76

138% 133
101
93
58% 57
93% 83'

252

1
175%
115%
84%
104%

197%
126

93*

118

143

257
172%
189%

475
391
241

842
678
334

120

205

880
86

116
448
565
100
370

.,
200%
219

go%

200

267
141
250%

lüöK
180%

40754

55

107%

880

152
107

67%

99
130
123

110%
135%
4024
280

196%
80

90%

357

346
60
203
150

72%

111

226

120%

880

333

43

215*

282

492

134

153
106

259%

1365*
36
40%
75%
30%
64

165
128

55%

75
90
203

435
153
260
141

416
351

297
81%
282
320

429
955
253%

680
344

19%

71

180%
158%
109
165
53

4854
4%
9%

267
29

806%
205

37%
24%
21%
113

16

20

11

142%
120

452
57i*

509
342
72

68%
50%

279

296%
221

300

40
93
120
85

113
14

175

142%

545
340
202

322

85%

365

117

133%

210
360
316
387
363
143

257

125
205
245
186
272

63%

159

2674
198

115
141

224

159%
179%

565
458
311

13854
120%
432%
444%
100
307

235
107
216
188%
9554

543

6254
299
45%
199
115
193

167%
65

149%
127

288

527

171%

378

162
UO%
34%
83%
15%

323

42%

6

207

200
132

50%

24

192

65
51

223%
15454

125
90

232%

117%
165*

259%

53

20%
39%
65%
45%
51%
5

62

189
30%

4454
18

160
90
129

172

170

69
139
65
111

147%
114

148%

31%

108

237

116%

2315*
172%
182%
3854
8554
191%

172%

86
310

586

219
85

7954

699
458
290
99
563

479
230
542

129%

762

203
220
203
18%

239
266%
293

43-tfr
78%

227%
131
15

79%
356%
295
60
172

105
53
81

93%
35*

310%
14

1144
135*

84%
44%
26%
70

25%
8%

12
201
65%
61
141

40*
87|fr

4*
5%
4%
140
7

154

415
263

70

195

171
87

131
159

331

300

56
90

56
83

78% 75
181% 175
110%
107

100% 95%
4054 40%
481
370 359
82%
17% lb%
176 K 114% 115
26%
17% 16%
1524 85-£ 86%
52
97
54
60
40% 33%

354

118%

85
29

96
83%
342%
267%
12854
231
86%
71%

13%

40

12}*

15%
10%

248

19-ft

240

21

25i.

71}*

26%
10%

12
121
254 242%
90% 76%
785* 74
152% 143
51% 48%
SBs_ 40%
4-Jfr 4%
9
8
6%
5%
170 140

9%

219}*

7

216%

208 210
12% 11*
10
10*
17% 16%

111

77

18*
3*

184
80%
5

7854

27

11
319
177

5*
4%

12%
17%
9%

63%
45
18
23
36

24%
54
99

48%
85
11
29

12%

20
39

29%
31%
6%
31
120

95%
10454
6%
25

97%

67%

262
187
105
17,4

208

1004

65%

60

79% 79%
37554 366%

136

145

66%

60

100%

64

235

243
27

377
165

58

605

227%

_
130

68

119%
392

140

119% 114%

395

115

22

229

14654
172%
5%
14%
13%

445
454
82
258

119
94
102% 93
125
105

58

424
385
111
429

200
198
41

96
97%

44

80
54
25

75

51

458
268
242

22%

421

40%

93%

135

1495*

11%
9%
12%

277%
101
8%
13%
s}*

372
160

149%

267%

3854

61

114%

108
135

207%

14%

14

.

125
93
57
83
119
94
93

346

161
116
122
11
41

410

-—
89

124%
88%

2485*
48%

17

61%
462
285
46%
49%
23

195

15%

144

'220

130
210

50%
100

11%

215
201

85
56%

396%

191%

4
235

389

80
85
188
124
141

—

. „.

65

45
60

84%

352%

,

651

40%

87%

63%

"/»

9954

54

90

■

9

49%

84%

29%
75%
180

6.9

56%
6854
94%
75%
8554
61%
87%

70
14

81%

—-„

—-.
7

18

75

,

.

"/"

83

40

79

M
2064
1614

9

87

66

26%

—"

&5

104% 105%

91%

48.75*
14.60

■
■
■

90%
106%
85%

82

56%
59%

375%
145

■

20%

104-_fr

73).

47% 4954
101% 100%
102% 103%

58
57
78

17 "/"
17 °/o

-——
—

38

70%
99%
lil*
102*
77-tf104%

99

98

98%

59%

100

101% 102%
102* 102*
98% 995*
66.-4 6H%
97* 97%
107% 10654

88
75

34%

1
"
6*l*

72
56
69

86
68

103%
101%

54%
52%

10 *!,**

.
10 „
15

82%

34
46
52
70

102
77
HO
70
14
34
43

8

96%
86%

118

30

13

65%

76%
99%
91%
94%

87J.
96
77

105

5.

63%

6

,

30

101%
79%

75

11.

91%

105

—-

73%
48%
99%

101

111

ti
4

77%

6 "/.

"/"

106%
8954
104^4

68

102%

61.82

■
■
■—-

5 "/„
11.3

Dcli Mü
m
Oostk.
«
Senemb
Diversen.
Bijenkorf
Kr. &. Toil
Spoorwegen.
Dcli Sp.
N. LSp
m.
Un. Pac.
Ch. Milw. ClO A r
M.K. & Tex. CIOA $
Wabash

„
„
„

,

m.

„

%

20
6
6

100%

101%
101%'
91%
66%
96%

83%
104
88%

76;*

100

102%
370^

12%
101.86

15 "/,
10

m

-.

.

1049*
103%
965.

100%
102%

100%

160%

12
0.40 >)
40.29
91.50

15°/ o 15 "/.

Petroleum.

{

6

.

265.15

_,

Gaboes
Peudawa
KoninkL
Perlak

Vi
10

o.

9

4.-

6

".,

8 "/"
10
21

—
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,
„,
„

L.
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&

—

H.

10454

102#

98%
105%
87%

137
200
147

%

o7

7 'I*

10
7

7
24
25

96
68

104

423

o

106*

101

80
75
39

-

96*
109jfr

99^
884
624
9594
107%

92%
102%

80

..

65

102}*

103%
81

73

1/4-1/10

104%
101%
90lf

L.

108%

100
91

1/1-1/7

H.

100%
102

1/5-1/11

6.>

1 Sept.

Stemming

oouponB

Obl., pandbr.,Staatst.
N'land '22 6 %
16 44 %„>
N.'lana '11 34 %
N. W. S. 2. %
indië '29 44 %
België '26 7 %
DuitschL '24 7 %
Duitschl. '30 5i %
Warloan 5 %
Fransche Sp.
%...
China '98 4è %
Japan '24 64 %
Argentinië '99 4 %...
Bolivia 7 %
Brazilië '95 5 %
Rio de Jan. '05 5 %
Sao Paulo 8 %
Sao Paulo 74 %
Chili '28 6 %
Peru '27 7 %
Uruguay '26 6 %
Prov. & Gem. lee-

—

~

IN HUIS

BANK VAN DANZIG.

10 Sept. uitgilte der Britsche schatkistwissels te Parijs^
De Britsche schatkistwissels, die op de open
Parüsche markt zullen worden geplaatst, worden vermoedelük op 10 dezer uitgegeven. De
rentevoet bedraagt, als reeds gemeld, 4.1 %.
De wissels zijn vrügesteld van de gebruikelgke belasting van 1 %. De bankprovisie is op
I', ',-c gesteld en niet op 1_ %, als oorspronkelük uit Parus werd gemeld.

GELUK

Laagste en Hoogste koersen in

Verval data

NAMEN FONDSEN

Vrij flauwe stemming ter beurze.
NEW VORK, 1 Sept. (V.D.) Het Septemvorige jaren, als volgt (in ha):
De stemming ter beurze bleef vandaag taberbericht van de National City Bank, dat
1931/32 1930/31
gisteren is verschenen, bevat de belangrijke melük flauw. Ook de handel was zeer stil.
verklaring, dat het herstel van het zakenleven Britsche staatsfondsen waren afbrokkelend. Duitschland
360,000 468,293
190,000
237,038
niet mogelijk is zonder een oplossing van het Buitenlandsche leeningen werden veronachtTsje-no-Slowakye
35,610
42,000
schadevergoedingsvraagstuk. Het moratorium zaamd. Internationale specialiteiten zijn wat Oostenrijk

De koersontwikkeling der Duitsche buitenlandsche leeningen was in de afgeloopen week staatsorders voor Italiaansche werven. De
eenigszins onregelmatig. In Wallstreet was de ontvangsten en staatssubsidies van het loostemming, in aansluiting aan de algemeene pénde jaar zijn dus reeds uitgegeven, terwijl
houding der obligatie-markt, meerendeels aan het Consortium dringend nieuwe middelen
voor verdere ondersteuningen en beleeningen
den flauwen kant. De 7 A Duitsche dollarleeden
laatloop
in
der
noodig heeft. Intusschen mag het herdisconin
New
Vork
ningen zün
niet worste week in doorsnee rond 2 %, en de 6J % teeringscrediet bü de circulatiebankbiljetteenobligatiën ca. 3J % in koers gedaald. Op de dene verhoogd, omdat anders de
Amsterdamsche beurs is daarentegen het circulatie zou stqgen, die in Italië systematisch
koersniveau der 7 % Duitsche dollarobligatiën in nverband met den teruggang van de deviebqna 3_ % gestegen, terwül de op deze beurs zenvoorraden wordt beperkt.
genoteerde 64 % dollarleeningen slechts onbeDe instelling tracht derhalve nieuwe middegemiddeld minder dan een half len te verkrijgen door de uitgifte van nieuwe
langrijk,
in koers zijn gedaald.
obligatiën, welker maximum voor dit doel van
percent,
De Youngleening was in de afgeloopen week L. 300 tot 500 millioen is verhoogd. In het
op de internationale beurzen meerendeels lager. laatste jaar had de omloop van deze obligaIn New Vork daalde de koers van 593 tot tiën ondanks de verlaging van den rentevoet
59 %, in Londen van 60 tot 57 %, in Parus van 5 tot 4 % rond L. 238 millioen bereikt,
van 72.20 tot 70.50 % en in Amsterdam van d. i. 51 millioen meer dan v. j.
B 3tot 52.06 %.
De door het Consortium verstrekte subsidies en beleeningen bedroegen op 31 Dec. 1930
Week, geëindigd op
L. 4206 millioen. De voorschotten op effecten
7%
do'.larleeningen: 21 Mrt. 15 Aug. 22 Aug. 29 Aug. bedroegen L. 109 millioen, de industrie-wissels
70,2
97,5
74,4
71.7
New Vork
L. 395.0 millioen, waarvan L. 80 millioen op
95,0
65,3
66,3
67,5
Amsterdam
1
rekening van scheepscredieten kwamen. Uit
6_ <7o
iflollarleeningen:
een netto-winst van L. 10.2 millioen word een
86.7
87.4
57.2
New Vork
E4.7
dividend van 6A jjfe betaald.

——

—

VoorfHet £ goed prijshoudend.
zetting der steun-transacties?

—'

Pleidooi tot verlenging van het

DRESDNER BANK.

bezuinigingsmaatregelen der regeering afhangt en begrijpelijkerwüze wekt het eenige
teleurstelling, dat misschien de zitting van het
Lagerhuis nog later zal worden geopend dan
oorspronkelük in de bedoeling lag en dat dan
eerst het saneeringsplan voor de staatsfinanciën zal worden bekend gemaakt.
Een nauwkeurige kennis van het plan
schijnt thans niet slechts in het belang van het
onmiddellijke lot van het £ zeer belangrijk,
maar men eischt hier terecht, dat het saneeringsplan niet alleen de groote gaten in de
staatshuishouding moet stoppen, maar bovendien den weg moet banen voor de overwinning
van de Engelsche economische crisis. Eerst
dan zou het plan als een werkeHjk consolidatieproject worden beschouwd.

VAN HET ALGEMEEN HANDELSBLAD

I CRYSTALPHONE
IN HUIS

De uiterst voorzichtige houding, die reeds
gisteren ondanks de totstandkoming van het
£ 80 mill. crediet was waar te nemen, werd
ook heden weer ter beurze en op de geldmarkt
aangenomen. Steeds duidelyker blijkt, dat de
definitieve beoordesling van het buitenland
t. o. v. de gebeurtenissen in Engeland van de

53,3

DE VER. STATEN EN HET HERSTELVRAAGSTUK.

Buitenland.

Voorzichtige houding van beurs en
geldmarkt.

te mogen ontslaan.

Boedapest

OFFICIEEL.

lSept. 28Aug.
1 Sept.|2BAuj_.
12 05% 1vi.06% N- *-*2.48 2.48
58.80 58.884 Zwitser! 48.29 48.29%
34 56 34.59% Kopenü. 66.31 66.294

Londen

De afd. Schalker Verein van de Ver. Stahlwerke A.G. heeft te bevoegder plaatse toestemming gevraagd om 850 a 1000 arbeiders

Einde'27

1 Sept. 28 Aug
Il Sept. 28 Aug
Londen 12.05% 12.0& A Weenen 31.90 34.60
Berlijn
58!55 58^90 Kopenh. 66.32% *.32%
Parys

de Schlesische Portland-Zement-Industrie A.G.
ook den laatsten tijd verder sterk achteruitgegaan, terwijl de prijzen zijn gedaald.
De mü, die met betrekkelijk lage productiekosten werkt, tracht een equivalent te vinden
door deze kosten nog meer te verlagen. De
liquiditeit der Schles. P. Z. is vergeleken met
de vorige balans niet veranderd, dus nog steeds
zeer goed. De voorraden zijn verminderd.

Nieuw laagte-record.

WISSELKOERSEN.

1 Sept.
—59.—
34.80 -34.95
12.05% —12.06
9.72 —9.73
34.55 —34.61

Industrie.

Ver. Stahlwerke.

BATAVIA 1 Sept. (Aneta».

Berlfln. 58.75

Schlesische Portland Zement
Naar de B. B. C. verneemt, is de afzet van

N.V. Cultuur Mij. Tjepper maalcijfers per 31 Aug.

...

De omzet der Leonhard Tietz A.G. te Keulen heeft in de eerste helft van het loopénde
boekjaar (1 Febr. tot 31 juli) ca. 91 mill.
mark bedragen (v. j. 100 mill.).
De dochtermü- van de L. T., de Ehape A.G.
für Einheitspreise, te Keulen, heeft over het
op 31 Juli geëindigde boekjaar een afzet van
ruim 71 mill. m. (v. j. 60 mill.) gehad.

7.30

DE SUIKERCAMPAGNE OP JAVA.

onzen financieelen correspondent.)
LONDEN, 1 Sept. 's midd.

VIERDE BLAD

MAANDELIJKSCHE KOERSLIJST

(Ingezonden Mededeeling.)

UIT DE LONDENSCHE CITY.

—

30%

23%

-

24% 234
5* 4*
201-ft 185%
99%
102
9
8

9-}

6%

10%
7%

118%

76%
56%

53%

69%
93%
73

36

97
37

99

173

109

100
32
77

37%
67%

105

67
84

144

73

167%
137
141

154
59%

144

108%

400
307
174

32%

22

45

65%

25
27
41
32
65

32%
77%
112% 101
58
102

49

85

19

13
31
14

55
37

45
32

17%
40%

354
37%
9%

28%

38
9

40% 38%
135 128
109% 100%
1104 104%
6%
754

37
107

82%
307
220
129

22

25}*

97%
70%

264
187
106

17%

144
285
ia 3 292
68
244
225
335

179 157
215% 1944
30
24%
259% 225%

118%

142%

126% 122
321
235

159

114% 112%
1214 120
155
139
5* 4%
14% 12?-*

106
138

3%
10
7%

497

167%
207%
9%

274

26%

13*

10*

') voor splitsing; *) per kwart sinds splitsing; ') Sinds de introductie in April 1929; ') Sinds
Introductie Febr. '29; ") In aandeelen; ") excL uitk. in aand. & claims; ") claim; f) genoteerd
sinds Nov. '29. 8) Febr. '31 terugbet f6O per aand. "* Terugbet. op aand.kap.

; 170b-1751

ORANJE BOOTZ
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.

-V/k. Pat
33% 33%
Co. .
101._ 101%g I BVest-Java
C v. A-141% 138 '
—-

2-2.45
relega
A.125 125
A.
A. 51% 50%
Delfl.scheH. P. 41100 100
rjiranggon
A.
rwijnstra'sPW.
Dordr.Hyp. Pbr 4 99
99
A. 27% 26
ö
Unilever
Limb.St.M.leH. 102% 102%
EersteNed.Hyp. 6 lOIJgllOl
DIVERSE
G.
A.
CULTUURBuitenlanu
Utr. Asph.f.
18% 17%
EersteNed.Hyp. 41102% 102%
ON DERNEMINGEN.
Ver. Blikfabr. A.110% 105%
EersteNed.Hyp. 4 99
98% Carl Alex G. O. 61 92% 92
AMSTERDAM, Dinsdag 1 September.
Ver.K.P.Gelder A. 83gb 82gb [na. Clt. Synd. A. 43
Fr.-Gr. 1/3-1/9 41101% 101% Eschweller O. .f- 70gb 70gb
42
Ver.K.P.Geld.p A.llOgb HOgb lava Bosch
Fr.-Gr. 1/1-1/7 4}lol
A. 32
101% Kat Un. Min. 6 104% 103
16
P.
A.
]
82%
82%
V.N.Cham.f.
Fr.Gron. H.s. P. 4 100 100
iall Tello
A. 61
80
P.
A.
s)gl
52%gl
PETROLEUM-ONDERNEM.
Ver.
Touwf.
's-Grav. Hyp.b. 4 99% 99%
Xali Tello
C. A. 80
76
en Certificaten daarvan.
Bat. Petr.Mrj. O. 100 lOOgl
Wilton FetJn. A 35% 39
Gron. Hyp.bk. «1101 b 101
aichels
Ara. A. 133 120
(Am.)
4
90%g190%gl
Wilt Feljn.
19% 19% Mgredjo
A. 185
180
STAATSLEENINGEN.
V.k. 1.30-2.30 Gron. Hvpbk. 1 99% 99% Kon.N.Pet.ïlOOO 4 92% 92%
Zeepfabr. A. P. A. 98% g199% Pond. Gedeh A. 88
Holl. Hyp. Pbr. 41101% 101% Kon.N.Petr.SlOO
AZIË (JAPAN).
86
NEDERLAND.
100
Jan. 500/1000 '24 «4101% 103% Holl. Hyp. Pbr. 4 100
Buitenland.
Preanger Reg. A. 41% 40%
BUBBER-ONDERNEM.
V.k. 1.30-2.30 Imp. L.
v.Ned.
K.
4
100
_oemb.
Hyp.b.
100
Moedj. A. 17
15%
Y5/1000 5 90b 92%gb
Am. Car C v. A. 1"% 17H I
Ned. 100 '22 A. 102% 102% Obligatiën 1910 4 76% 75% My.vHCr.l.Ned. 5 100% 1100% Amst.Rubb.Clt. 6 88gl 87
A. ,%,| 7.g'l
Am.EnkaC.vlO
Ned.soo '22 A.B. 6 102% 102% N.-AMERIKA (Rep. Cuba). Mij.vHCr.i.Ned. 41101% 101%
4-&gD
SCHEEPVAART-MIJEN.
DIVERSEN.
Am.GlanzatAg. A. <i:
Ned.lOOO'2-SA.B. 6 102% 102% Rep.Cuba '09 O. 4. 69
My.vHCr.l.Ned. 4 100
100
Holl. Am. 500 6 4441
Am.Glanzstßg. A. 4%gb 4fsgb KmeX,
70
A.l36gb
Ballast
Ned.2500 '22A.8. 6 102% 102% BOLIVIA.
Nat.Hyp.b. Pb. 4H02igb102% Holl Stoomboot 't 30
34Jgb
Am. Hlde Cv. A. 4*
4* \mst. Rütuig.. A. 87% 135
36%
Ned.
100 1919 8 103% 103
Pb.
4
4
Nat.Hyp.b.
K.
LI.
le
H.
A.
100%
100%
31%
Bolivia 1927 O. 't 14
H.
31%
15
Am. Hide C.pr.
21% 21%-i' _'dam Text. A. 50
48
4
500
1919
N.-H.Veend.Pb.
100
100
v.
Ned.
5 103 103
Bolivia 1928
7 14
Kon. Ned.St.bt. 41 93
94
A. 30% 32
Am. Sm. C
15
3em.Elgendom A.172
170%
Ned. ICOO 1919 5 103 103
N.-H.Gr.er.b.P. 4 99% 99% Kon. Ned.St.bt. 4 96% 98
80
BRAZILIE.
BayukCig.Cwp A. 80
P.w. A.120 119%
I Burm.&W.2ooo A. 82 59 3.Eigend.
Ned.
100 1916 41102% 102%' Brazilië £100 '27 6J 40b
Noordw. H. Pb. 41100% 100% Stmv. Mü- Ned. 41100% 100%
44
Kaas
A.64%gb 64%
Ned. 1000 1916 4Ho2*gblo2* Brazilië 1895 t 40% gg
Oost Hyp. Pbr. 4jlol
101
St.v. Mij. Ned. 4 100
I'ïgb l%gb 3ouda
99%
l.etr.AirCr.OvlOA.
Hellingman
113
Ned. 100 1917 41102% 402* F. Ln'9B £20/100 5 74b 74
Res. H. v. Ned. 5 100% 100%
Buitenland.
Emers Br. Cvp.A. 1% l%gb Muller C... W. A.114
A. 15% 15%
Res.
H.
Ned.
Ned. 500 1917 41102% 102%' Obligatiën 1883 44 41b
v.
4HOI
101
6
Mar.
Measager.
95%
106* 106IJ
44
Farb.ind.l.G.o.vA. 96%
Nat Bel. dep.
Hyp.b. 5 100% 100%
Ned. 1000 1917 41102% 102% Obligatiën 1889 4 30%
1% Med. Aann. M. C.271.—268.Fisk Rb.C Pr. A. 2%
27fal Rotterd.
Ned.
100 1916 4 102V- 102* Obl. 1910 f 100 4
Rotterd. Hyp.b. 41101
A.197 197
lOlgl
Gen.CigCvlOg. A.3i,%gb 34%
80% 27% Rotterd. Hyp.b. 4
SUIKERONDERNEMINGEN
N. Eur. Houth. A. 31
29gl
Ned. 500 1916 4 102* 102% Un.St. B. 20-100 4 89% 35
99% 99% H.V. Adam
Gen. Mot. CC A.369
370
5 Iosigblos*
N. H. Expl. G. A. 83
83
Ned. 1000 1916 4 102% 102% Rio de Jan. '05 5 451
Standaard Hyp. 41101
101
]B%IBJ-Ï
A
Gillette
C.v.10
41
Hand.v.
Adam 41101% lOt.gl
N.H.Expl. P.W.A. 101
101
NederL '31
100 4102* 102t_ Slo Paulo Coff. 7J 56% 54% St. Hyp. 's-Gr. 5 100%b100% Panggoongr.
A.
13,%
C.lO
18%;
7
Huds.Mot.
O.
Oöjgl 95% VOORL. GENOT. FUNDSEN.
A.
NederL '31
500 4_o2 Ir 102* COLUMBIA.
St. Hyp. 's-Gr. 41101
101
AH t 113% Vlanda Buitenland.1% 1*
V.k. 1.30-2.30 Int.Ges. Chem.
's-Gr.
4
Hyp.
NederL'3l ’lOOO
St.
99%
99%
Columbia
CvlOA
5
O. O. R 41% 44
DIVERSE CULTUDRInt.Hos.M.
5
102%
Aciêr.Réun. 500 5 901 87 Keesp.
Ned. 800-1000 '11 31 99% 99%
rilburgscheHb. 41100 100
C. v. 10 A. 68
68
REP.
ONDERNEMINGEN.
MarshallC v.lO A. 24
23%
AkershusN.Rec
6
95|gl
95%0l
Ned. 1000 '98/05 3 84* 84% DOMINICAANSCHE
4
Hyp.b.
Utrecht.
100
CvlOA.
100 Ver. Java Hth. 51 65
16% 17gl M. Ward C. 10 *. 21% 20%
Douaneleen. '26 5J 84
63
Kerm. Cop.
82
'314
Adam
5e
L
98%
98%
Ned. C. v.l. 1000 3 81% 81% PERU.
Utr. m.v.pl.uitl. 4 100
100
26% Peruv.Corp. CvA. 2% -\\-t,
Nat. Cash Reg. S 27
Ass.RayonCorp. 5 45g| 41% Repl.Steel
Ned.N.W.S.IOOO 21 68% 68% Peru 1927 Obl. 7
Vader 1. Hyp.b. 41 100% 100%
Gew. A. 12% 13% Peruv. C. C. p. A. ll%ll\-:'„
20
DIVERSEN.
20
'31...
Bandoeng
5
4197%gl
96%
Ned.Gr.b.O.looo 3 81. 81% Peru G. Obl. '28 6 14
Hyp. 100% 101
StßrandsßvClOA. 18% 18% Srs.Roeb. C. g. A.
54%
14 Westland.
Amst. Bali. My. 6 106% 105gb België '22 Pr.l. 5 ljo
114% Studeb. C. v.g. A lij{gb 16* Wilson C. gew. A_ 55%
Ned.Gr.b.O.looo 2J 68% 68% URUGUAY.
Westland. Hyp. 4 99% 99% Amst. ürondbr. 6 101 10L
Lftgb
1-ftgb
Cv.0.'315
België
97%' 977.
ZeeuwscheHyp. 5 100% 100% Blaauwh.
0.-Ind.sloooA'22 6 1005/ 100* Uruguay G. O. 6 42 40
V. '14 41100% 100% Brasser;. W. O. 6è103% 103% Tenn.Corp. C.IOA 4* 4*
41101 101
U.S.Rubb. Cv. A. 13% 13}-.
HaagscheH.Mt). 6 101 101
0.1nd.55008C'22 6 I(vyt Tm!» Gecons. 1. 1892 31 38. i 37.-. Zeeuw.Hb.AßC
Bijenkorf De
4j97r-gb97%gb Un. Steel C.v.g.A.B6*7%gb-*
Zeeuw.Hb.ü.E. 41101 101
0.-l. $10008C'22 6
Hendr.de Keys 5
SPOORWEGEN.
100
CanNatßw.4o-3.
100%
C. v. g. A. 47
47
PROV. EN GEM. LEENINC». Zeeuw.Hb.N.O. 41101 101
Landb.k. MiJ.O. 5 78% 78% (Cere Hydro El «*IOQ%
Dcli Spoor
A.112% 108%
0.-Ind. ÖOC23
6 lüOgb 101 lgb Worth
ZeeuwscheHyp. 4 99% 99%
H. IJz. Sp.w. A. 99% 99%
Leydsche Veem 4
(
0.-Ind.£looC.'23 6 10,% 0,..: Amersfoort 1916 41102 101'■'. Zuider H. Pbr. 4 99
89*
GAS-,
TEL-,
Chem.
du
Midi
4
ELECTR.,
94%
94%
99% Nat. Grd.bez»'3o 5 101.g1101.gl
0.-L «00-21 D. 5_ 101%
A. 99% 99%
Amst. _913-'l4
44100% 100T"r Zuid-Holl. H.P. 4 98
C. Belg.looo 6 97% 97
TELEGR. EN WATERLEID. M\). Expl. S.S.
97* N. Grondb.l9oo 4j,101%b_01% Cr.
Ned.-Ind. Sp. A.UB
115%
0.-L $1000'21D.51 l0l% 101*
1916-'l7
Amst.
MFIJEN.
Cr.CBeIg.IOOOO 6 97%' 97Jgl
44100%
lOOft
101%
Buitenland.
0.-I. $50023 C. 51 iot%
(Werkz. in het Buitenland) N.Grondb.lo/14 44101% 101% Cr.Fonc.F. P.'314 103
Amst. 1925
4.100.
103
Tilb. Waterl.... A.222
225
0.-I. 51000 '23 C. siU)l%
BELGIË.
t 100 100
Nat. Grondbez. 4 99% 99% Créd. Nt. P 1.'19 5 122% 126
Amst. 1926
44100% 100* Holl. Tex
Tw. El. Str.... A.;:SO
130
N.BelgSp. fr.12800109% 110%
0.-ma. 100 1915 5 100% 101*
1926 3e L. 44100% 100*
Ned.Grondbr.b. 11101 101
Buitenland.
Créd. Nt. P1.'20 5 m% 109
Scbeepsverband M(jcn).
100% Amst.
0.-Ind. 500 1915 5 100% 100f, Amsterd. 1927... 44101% lOOft Ned. Sch.h.b. 51 98
Stadhoudersl.'3ls IOOf 1007.gl (Cuba 15_-j.G.O. 5* 40
45
Am.C.F.L CvlOA. 6gb 5%-6 AMERIKA.
98
Atch.Top.Cvg. A.138
137
Amst. 1927-1928 44100% 100* Ned.Sch.h.b. P. 8
0.-Ind. 1000 1915 5 101%'
Vriendsch.B.mtl 5 100 100 Dep. Seine £
7 108 b 111
Am. Nat. Gas
93%
93%
Gr. North. Cp. A. 35% 35%
0.-Ind. 100 1916 5 1 X)% 100% Amsterd. 1929... 41100% JOo* Ned.Sch.h.b. P. «1 88% 88%
Cv.IOG.A.
Rep...
Buitenland.
Uumlnlc.
83
2% Kans. C. S. C.p.A.
2igb
54
85
48% 49%gl
Am.T(TK) Cv.A.1724 172%
0.-lnd. 500 1916 8 100% lOOtV Amst. 1929 2e 1.41100% lOOfjDeenschßwf'26 5 101% 101% Elz.-Lothar. '314 94% 95
0.-Ind. 1000 1916 8 101% 100* Adam 1930 ...44100% 100* HYPOXH.BNK., TEVENS Deenschßwf'27 5 101% 101% Farbenind. I. G. 6 70
70gl Am.T(H&C)C.v.A._72% 172% Mls.K.&T.Cvp. A. 44% 44
& W. A. 11%11%-%
0.-Ind. 100 1917 5 100% 100% Amsterd. 1916... 4 99% 98% BANK- en CREDIETINST. Hmb. Baukasse 61 60,%' 60% IFran.'24 25-j. G. 7 IK.lb 116* Am.W WCie p. A.101% 101% N.Ï.Ont. F.
G. A. 15% 15%
SI.L.& S.
0.-Ind. 500 1917 5 100% 100* Adam 3e L '314 9H% 96% Bq. Placements 81100% 100
7
■«-Grav.h.
le
L
4
Gas
10
A.
Arkans.
4
Tanger
100%
100%
4%
Hav. v.
104% 104%
Cp. A. 27% 27%
St.L.&S.F.
0.-Ind. 1000 1917 5 101% 100* Arnhem 1924 6 108-frglloB% Bayer.H.W.bk. 7 72
H.IJ.S.M
2e
1.'31
4
100%
Ass.GasEl.C.v.P.A 50%
74% Hav.bestDanzig 61 58
102%'
60
Pac. C. A. 72% 74%
0.-I. 500 1923 A. 5 100% 100* Arnhem 1928 44101% 102
6 102JI 102% CPubl.Serv.CloA. 7
Japan '24
6% South.
Bayer.H.W.bk. 61 oöègl 65% Int. Mortg. Inv. 7 78% 78
Union P. R. C A.l39gb 111%
0.-I. 1000 1923 A 5 101% 100* Arnhem 1930 4410Hgl 101% Bayer.Landb.B. 7 70
Kreuger & Toil 5 78% 78% Centr.Stat. CvlOA 6%
71gD Int. Mortg. Inv. 61 77% 76
0*
W. Pac. R. C.p.A. 11
10%
0.-I. £100 '238. 5 99?- 99% Arnhem 1931 ...4 100% 100% Bayer.Vereinb. 7 71
M(j.E.S.Sp. 2 L'3l4 102/„gb 102% Clt.Serv.C.lOpr. A. 63% 62
72% K. Toil 20-40 '28252 267
CANADA.
Bandoeng '30... 5 101% 101% D. H. Bk. Mem 7 65
0.-I. £500 '23 B. 5 99% 99
Mil. $ 500-1000 6J 80% B<>% Int. TeI.&T.C. 10 A 27% 27%gb Can.
60_gbI K.Toll l-500Mei '28292 267
Pacif. Cv.A, 84
Batavia 1917
5 100 & 100% Frkf. H. s. 9-12 7 68% 69
85*
0.-L f 100 '26 A. 41100% 100
N. Indië 100 '3144 9941 l«'gl Middle W.Ut CpA 93_gb 93%
Ruhrverb. '27... 7
94
ARGENTINIË.
0.-L 500 '26 A. 41100% 100% Batavia 1910... 41100
t
99% Frkf. H.s. 11-14 7 68% 69
100%
N.
Indië
North.Am.C.vA.
44100%
67%
Ruhrverb. '28... 61 65
500 '31
67
62%
39
0.-I. ’lOOO '26 A 41 97Jgl 98gl Delft 1917
41102 101% Luxemb. St.Hb. 5 99
99
Ruhrverb. '27... <> 49% 49% 1N. Indië 100031 44 97% 98gl PacPubServClOA. 20*19. -20ql Centr. Arg. C. A. 39
'30 4 ldb% 100%
N.lnd. 100 R.'29 41 99* 101* Dordr. le 1. 1917
Noorw. 1904-'O5 3i 78
78
Radio C Cv.g. A. 19% lli' 4
Ruhrwohnungb.6l 50
641 63
49%
Pr.Centr.Bd.Cr.
61
Eindhoven
TRAMW .-ONDEKNRM.
41100% 100% Württemb.Hbk. . 69gl 70%gb 1 Oostenr. 23/43 6 104 103
N.lnd. 500R.'29 4j100% 103
Un.Am.UtilCvlOA. 8/jgb B*gb
Kediri St. M«. A.141
N.lnd.looo R.'29 4j 97% 98gl Enschede'2s-'3O 41101 % 101
67%
Württ.b. Wohß 1 68
Oostenr.Volk.leen.
138
SPOORWEGEN.
HANDELSONDERNEMING. Mad. St.tr. P.A. !)%
N.-L 1000 E. '30 41 99% 991 "s-Grav. 1925-26 41101% 101
9%
'23/43 (Am.Tr) 7 100 102
41101% 101% INUUSTK. ONDERNEMING. Dcli Spoor 1902 4 94% 94
Mal. St.tr. M. A. 87
N.-L 100 Rea'3o 41 99^ lOOtf "s-Gr.l/6-1/12'26
Oslo 30- J. IM3O 5 99 TV 99% Alg. Vr. Imp. A. 70% 71
86%
Dcli Spoorw.'3l4 93% 93% Oslo '31 N. Ree. 44 98* 98* Banda Cr.üHv. A. iS)i 20
Samar. Joana A. 62
N.-I. 500 Ree.'3o 41100% 100% 's-Gr. 1907-1910 4 100% 101% v. d. B. Emb.f. 6 98% 100
61%
1908-1914 4 100% 100% v.Berkel'sl'at'29 5 73
H011.1Jz.5p.1926 41101% 101* 1Oslo (Noor.) '31 44 98% 98% Banda C.Pr.W. A. 26% 22|gb Semar. Cher. A. 67
72
65
N.-1.1000 Rec'3o 41 97% 98gl 'S-Gr.
's-Gravenh.l93o 4 100% 100% Centr. Suiker O. 7 90% 90% Holl.lJz.Sp.l9oo 4 101%gb101% Palestina 1927 5 101% 101
Serajoedal
Borneo Sum.H. A. 129
A. 69
130
65
BELGIË.
's-Gravenh. 1906 31 94% 96
4
5
1907-08
100%
lOOft Par.Orleans Sp 54102% 102%' Hd.Holl. Bomb. A. 10% 10 Westl. St.tr. pr.A. 20% 19
Fr. Gr. C. Bw.f. 101% 102* H.IJz.S.
België Am. Uitg. I 107 107
4 98% 98Jf FurnessStokvls 1
4
Hengelo '30
89
Int.Cr&H.Rott. A.158
156jgl
f>% 5* H.IJz.S. 1910-13 101>_gbl(X* Phil.Gl.L 5-1000 5 89
Oblig. 1924-49 *6U07%b_07,V Hillegom
1930 44101% 101% GeltroondeValk 5 102% 10238 H. IJz. Sp.w. '314 100% 100% Rh.Westf.El 5-]. 7 78% 78
CLAIMS.
IntC.&H.Rot.C A. 160% 159.-63
Cons.l. '21 1-5000 . 103% 103% Lelden 1930. ...4 lOOfr I(X*
GekroondeValk 4 100% 100% H.IJz.S. 1889-02 34 95% 86% Rio deJan. G.O. 64 23% 23% Java Sum.H.M. A. 55
55 Am. Clt. Pow. B. 3.40 6.
Cons.l. '21 10000 6 103% 103% Limburg 1917... 41101 101
Linde & Teves A. 77g| 70
Am. Cities B.D. 9 6.— 3.—
93%gl R.K.lnst. MWO 7 52
101J_ H.IJz.S. 1905-08 31
Gouüa Raarst, ii 102
52
Obl. 1925—55 $ 6 102* 102% N. Holl. 1915-'3O 44100% 100!= Holl. St. Meelf. 'I 99,% 100% H.IJz.S. 1888-92 3 93%
92
92
Ned. Wol M. B. A. 28gb 28gb Ass. Ga5Div.3,4,6,7 6.20 6.20
5
96%
96%
Scheldeoever
België '19 1-5000 5 99% 99% N.-Holland 1916 4 100.. 100% K. N. Gr. Smed. 5 100% 100% My.Ex.5.1913-26 44101% 101%
N.Afr. Hand.v. A. 21% 21% Ass Gas Div. 16 5.— 5.—
Schluchseew.O. - 65% 60
België '19 10000 5 100
99% N. Holland '*04 100% 100% Levers Zeep 61101* 101% MU-t.Ex. S. 1923 41103% 102£ Shell
Centr.StElDiv2-13 2.80 2.75
Un.
0i1...
5
7:i%72%gb
Buitenland.
BinLng.m.pr.kl. 6 Io4gb lOügb Nümegen 1931 4 100% 100% Roosd. C. Btw. 6 101 101
Centr. StEl.Dlv. 14 5.60 5.60
M.t.Ex.S.l9oi-l3 4 102nb_02*gb 9iemHalskeJ4oo 6 99gl 97%
91
A.
54
Belg. 5-100030 41 94
I'OuestAfrSCA.
54
M.t.Ex.S. 1903-07 4 102i«gb102% Siem.Halskes4o 6 101 101
C.Serv. div. 132-142 3.60 3.50
Simpl. M.&R.f- 6 101% 101
Obl. 1-2000 1842 21 60% 60% Rott. 1914-1915 44100% 100% Wilt.'s
82% Mij.t.Ex. S. 1923 4 101-!* 101iï Stavanger '31 6 96
Mach.f. 6 81
9..:, MIJNB.-ON DERNEMINGEN NorthAmDiv. 1-13 40.50 41.Rotterdam 1926 41100% 100%
BULGARIJE.
91% Billiton le rub. A.310 350
1926-30... 41100% 100% Z.-H. Bierbr. 17 6 102% IU-Jgl I M-t-Ex. Sp. '31 4 102* 102% Un.Pac.Amßec. 4 91
Rott.
VOOKL, GENOT. FONDSEN
Bulgar. Vlucht. 7 48b
103Sgl I MU.t.Ex. S. 1887 31 97% 97% Ver. Chil. SU. 7 25% 26-7
46
Z.-H. Bierbr.'26i 103
Rott.
1894-1897 3 90
91
Billiton 2e r. C. A.286
285
Bierbr.
98
1898
My.LEx.S.
97%
98
'97%
Z.-Holl.
31
Comp. Tr. Sh.
1925
5
Am.
Semarang
100
100%
6% 6K
A. l%gb 2%
Siloengkang
DENEMARKEN.
Buitenland.
97
MiJ.LEx.S. 1900 31 96
Ara.StFoundry C. 15% 15%
Soerabaja 1927 5 100% 100%
Tin
Singkep
Denemark. 1000
A.109
103
100*
Burb.
99%b99% M.t.Ex.5.1891-95 3 89jgl 89%
Buitenland.
Bom. Sum.H.CvA 32 131
Denem. 1926 O. 5 103* 103% Tilburg 1926-'3O 44101% 100% Aclérles
100%
Aciéries R. Obl. 51 92* 91% Ned.ld.Sp. 1914 8 101
Pittsb. Coal G. A. l6fV 16* C.Diam. M. C. pr. A 37% 40
Denem. 1928 O. 41 96% 96% Utrecht (Pr.) '314 101% 102
1
1913-14
Bergb.Blei
Sp.
N.-L
41101-gblol%
50%'
A.G.
50%
Corp. Trust 10-100 4%
4%
Bel. v. 20-100 '12
97% 97% Utrecht (G.) '314 10ÜgllO0% Brass. Royale 61102% 103% N.-L Sp. 1901-06 4 94
9_
Zandvoort 1928 41100% 101
I'ÜTK ULEVM-ON DERNEM. Corp. Tr. 250-2000 4%
4%
Binn. Obl. 1894 370
32%
b30.'i
Zuid-Holl. 19314 101 101% Bruen.&SohnO. 71
Buitenland.
Dort.Petroi.Cv.A.l7o 163-4 Diversfled Rv. C 5
DUITSCHLAND.
4#
CockerillN.Ree. 6 lOUjlOl-iüfll BELGIË.
Gaboes Petrol. A. 23% 23-4 Ford (Can ) CvlOA. 16% 17%
Duitscbl. 100 '24 7 82
80-i
Buitenland.
Caout. O. 8 751
7tijgb Belg. Buurtspw. 3 64% 64%
Cont.
Kon.
N.
100
O.
A.
Ford(Kopenh.)
42 141%
A.186% 176 H
D.Gr.b.'33C.v.0.6 66% 72
V.k. 2-2.45
BELGIË.
72
GummiW. 7 78
K. N. Petr. C.v.A. 185
Balg. Sp.N.M.'3l6 95% 95* BANK- en CREDTETI.N
175% Gameweli C.vlO A.1401 40,%
D.Gr.b.'36C.v.0.6 54% 54% Antw. Am.R.'2B 6 100% 100% Cont.
Linoleum O. >52
52
D.
Enim A.197Jg1186
Gen.Gas&El. CvA. 4* 4|Jg
D.Gr.b.'40C.v.0.6 46% 48
A. 133
130% Moeara
DENEMARKEN.
Amsterd. Bank A.
Jj} 65% FRANKRUK.O. 6
Gelsenk.Bergw. 6
Moeara En. 1 W.b.200
187.50 Gotham Silk Cv.A. 10
10
107% Geld.
Par.-Orleans
108
D.Gr.b.'4lC.v.O. 6 46% 48 Kop. 20-100'10-H 4 95b 94% Gutehoffn. 0.... 1 05
98
Cred.Ver.
98
64
66
O. 8 104jgb104%
Moeara En. 4 W.b.7yogl 750.— Holl. BetOD Cv.A 233 232
D.Gr.b.'42C.v.0.6 46% 47% DUITSCHI._A.ND.
Par.-Orleans
A. 93
Bank
92%
6
Incasso
(co.)
56%
50%
Harpener
Petr. A. 4* 4ügl Int.Nickel Cv.wA. 12% 13
Elz. Loth. Spw. 7 97 tV 97 f,
D.Gr.b.'43C.v.0.6 46% 47% Dresden 1925 7 67% 67
Javasche Bank A.2l2gb 240% Peudawa
Harpener (e.0.) t 56% 50% Elz. Loth. Spw. 6 98%
afg.pr.A. B.— 7.50 Low Prlo. 10 Sh. 7%
7%
Z.Perlak
98%
D.Gr.b.'44C.v.0.6 46% 47
Kas-Vereenig.
A.143%
142%
FRANKRIJK.
Ilsed.HutteßvO 6 49% 49% Elz. Loth. Spw. 6 101% 101%
Buitenland.
Moeara En. Opr.b. 1810 1775
A.
D. Gr.b. '46 C. 6 46% 47
Bank
C.
97%
Kolon.
98
t 102Jgb102% Kali D. 20—100 7 85gb 85%
Parys 1927
iu%gl lOg N.AmTr.lO-lOOsh. sg| 5
RUSLAND.
D.Gr.b.'47C.v.O. 6 46
47
N.-l. H.b. Cv. A. 97% 92% Mid.ContPtrClüA.
79
Parus '27 C.v.0. 1 101 101% Kali D. 20-100 61 80
N.Am.Tr. 250-2000
R.
1899
D.Gr.b.'4BC.v.O. 6 46
47
M.-Wind.
Ned. Hand.M«. A.117% 117%'
SCHEEF VAART-MIJ EN. Repl.SteelPref. A sgl 5
NOORWEGEN.
KruppAkt.G. O. 6 52.f 52% £
4
% Rott.
29% 29%
Duitschl.'3o 100 51 49% 49% Oslo 5-1000... O. .4102% 102%
20-100
A.
%
Bankver.
83
Jap.
JayaChina
i
A.
37%
38Jgb
45
Mech. Weberie 7 47
Soc. Int de P1ac.334.— 332Rjasan Ur. 1894
Duitschl.'3o 500 51 51% 49% Z.-AMERIKA (Arg. Rep.).
A.
40
B.ver.
40
7
Utrech.
JavaCh.
CA.
40
Jap.
41
48% 49gb
Mitteld. Stahlw.
Thomps. CvIOG.A. 4
4
%
Duitschl.'3olooo 6j 52* 51
3%
1928... 6 35
Kon. Holl. LI. A. 5%
34
75gb G. R. 128
5% Unit Corp- CvlOA 22
Osr. GmbH. K. . 73
Ur.
1894
22
Pruisen 1926 O. 61 52% 53% 8.-Ayres
Buitenland.
Rjasan
C.A. 29
Marin.
K.N.St.b.N.b.
97%
29
97%
61
d'Ougr.
4
137.gb Kon. Paketvrt. A.128gl 126 Wlll.-OverL C.gA. 90
tj
Pruisen 1927 O. f 51% 50%
90
Banque o.Anv. A. 138
't 58
58% G. R- 628
BANK- en ÜRED.-INSTEI.L. Rheir Elbe
Win.Overl. CprA. 49
48%
AFRIKA.
A.
ENGELAND.
Halske
't
Maas
Cv.
87
87
51gb
50%
&
INDUSTB. ONDERNEMINU.
Woolwortn Cv.A693 695
Bk. v.Onr.Z. O. 100% 100% Siem.
Spw. 0. 1 109
109*
Marok.
7
N.Sch.Uule
V.StahlwC.Opt.
5
49
100%99|-100
W. Loan £50-200
49%gl
A.Kunstz.U. CvA. 53% 54% Sera. PrauwCv.A.loo
Bk. v.Onr.Z. O. 5 99
99
48
AMERIKA.
A.l4ogb 141
F. Loan 50-200 4 92% 91
A.72%gl 74gb
Alg. Norit
GELDKOERS.
C.Wrkg.Ris.Bk. 4 97% 97% Ver.Stahlw2s-j. 61 49
99%
4
T.
H.O.
4
Stv. Hillegersb. A. 2_v% 23%
Alg.
99%
F. Loan 600-1000
93
61
44
44
At.
91
A.
A.Letterg.Tett.
VerStahlw.2o-J.
113
140
HoU. B. 51101% 101
Fries..
Prolongatie
10%
6
Nederl.
gb
%-l pCt.
Stv. M.
A. 114% 103%
16%
FINLAND.
Ver.Stahlw.s.C. 61 48% 48 Ch.MUw. AMB
Dr.dok A.103 101
Amst.
Friesl. Holl. B. 6 101
101
77
Kans. C. le H. 3 77
Stv. Oostzee
A. 17
Ex dividend, tEx claim
61 Gem.C.(M.v.)o.
50
16
58gl
Victor
Stickst.
61
v.d.B.
200
A.P.
W.
Stssp.weg 1889 31 60%
9.1%
99%
41102 102
87
B.- 4 87
Ex coupon.
v.d.B. 1000A.P. W.104,% 102.gl
Gem.C.(M.v.)o. 4 99% 99% VogelDr.Kab.o.7 38% 39% Mis.K.&T.le
FRANKRIJK.
F.
L.
S.
St.
&
68%
59%
v.d.B. 200 B.P. W. 99% 98% S
Gem.C.(M.v.)o. 31 92% 92% Wintersh.R.vO. 61
Fr. Sp.w. '26... 7 101 101
UÏKERONDERNEMINGEK
56
P. H. S. A. 4 53
Zeiss Sticht. O. 7 90
v.d.B. 1000B.P. W.100% 99
90%
Fr.Sp(Zw.Fr)'27 7 98b 98M Holl. Buit.l. Bk. 7 100 100
40-J. 41 87% 86* v.d.Bergh(A.l.) A 74% 74% Bangak
South.Pac.
Noteeringen van 1.30-2 uur
LUXEMBURG
Kerk.C.enßvlF 41100% 100%
97
95
UnPac.R.C.g.b. 41101% 1017
CvA. 35
30% Bodjong L. MU. A.
v.Berkel'sP.
A.
Luxemburg O. t 101% 101* Koloniale Bank 5 101|gll01.glI ELECTB., GAS-, TEL-,
78gl
4
80
101%
P. G. R. 101%
Centr. Suik. Cv.A. 26% 26% Bodjong
NOORWEGEN.
Ned.Voorsch.b. 6 100 100
C A. 81
TELEGR. EN WATERLEID. ' Union
82
CANADA.
U. S. Steel 871 G.8.—1.
El.mot.f. Dordt A. 78% 78% Clt.Vorstl. Cv. Al. 75
MPIJEN.
Obligatiën 1888 8 75% 75
P. Cr. & Sp.b. 5 101 101
100}*
71
le H. s 100%
S.
A.
23%
23%
B.Bel
W.
6
Gerofabrick
Vad.
100
100
Adam
C
A.268% 260-6
PORTUGAL.
107% H.V.
Aniem 1930 O. ö 102% 103gb MEXICO.
Pr. A. 108
Gruyter
Kaliredjo Suik. A. 15% is|g| I
Port.le eer. afg. 8 44* 44% Vad.Bk.B.W.O. 6 95% 95% Amem 30
1* Gruyter P. W. A.112%' 112gl Lawoe
41101|gb 102 Vera Cr. & P. i,
Ond. C.v.A. 59
57
RUMENIE.
N.-Ind. Gas '27 41102% 1103 BRAZILIË.
St. Meelf. A. 45gb 46igb Medan
Buitenland.
Cv. A. 69% 69
19 Holl.
aB9O/'lO 800-1000 4 15%b 14* Cr. C B. 5-1000 6 103% 103% N.-lnd. Gas '30 44102% 102% Br.R£2o-1001eH. 41 19
Hollandia Melk A. 32Jgl 32gb Pagottan C. M. A.121
120
Gas '08 4 101
18
100% Sorouabana R. 41 18
\y
C. C. Belg. 5000 6 108% 103% N.-Ind.
Holl.Beton My. A.285
23L
PanggoongredJoA. 42% 41
RUSLAND.
Minas
Victor
P.A.
C. Adm. Hamb. 6
%
109%
110%
Buitenland.
Holl.Bet.MU.
Suiker
C.M.C
A.
% Cr.C.Belg. 10000 6 103% 103%
96
96
9% 9%gl Holl.Marg.p.w. A. 98
fr. 800 le H. 6
T]ew Lestari
0b1.'09 500531-36 4i
98
% oeutsche R.bk. 1 65% 65 AmForPow NP 5 71* 71*
A. 91
90
Rb.
1927
6
53%
O. '09 2500 31-36 41
D.sche
1000
P.
A.
)
53%
99%
99?.
Jurg.
Tjoekir Suik.f. A. 204
%
%
193
Berliner SUdt 7 5G% 61
s'27
6
Pr.w.
A.
53%
53%
97%
TRAMW.-ONDERNEM.
Jurg.flOO
97%
O. Gr.R. S.M. 88 4
Watoet Popp... A.292 290
%
%' Dscheßb.2e
CentrElFlandr. 6 100* 101
50
Tr.
Ldsb. Rh.-Pr. O. 7 50
41101% 101% Jurg.’l2oo P.w. A. 99% 99gb
O. Gr.R. S.M. 90 4
%
Cère Hydro El. 7 106igbl06^| Haagsche
7
53
99gb
Gec. '80 G.R. 125 4
%
% Ldsb. Rh. Pr.P. 52
Cit.Serv. G.Bds. 6 60% 62% Nrd.-Z.H. Tr. .i\ 96 96% Jurgens'P.w.A. C. 99% 197
TABAKSONDERNEMINGEN
Ldsb. Fr.Westf. 7 50gl 50gb Cit.Serv. 30-j.O. 6 59% 59% Rott. Tr.w. M. 5 99gb 99% Kondor
A.201%
Gec. '80 G.R. 625 4
%
Besoeki
85
.41
85
A.27J 270
A.22sigb
HopeC'B9-90 625 4 -&gb *gb Norges Kombk. 5 101* 101
225%
c.
W.
Kon.
Zoutind.
58%
8
60
Samar.-Joana
Cit Serv.
5 90% 90% K. Br. Stheem. A.126% 120 jgb) Deli-Batavia C. A.155% 157
■>
Roths. '91 3e 625 4
%
% v. D. Sted.l. O. 7 57% 57
Clt. Serv. exW. t 59% 59% Sem.Cher. '15
A. 67gb 70gb Ngoepit L. M(j. A.322
323
Goudl. 1889
3
%
%
66% 65% Sem.Cher. '18 6 90% 90% Kwatta
C. Serv. C.Gd.tl.
Oostkust de G. M.
Buitenland.
■-._■--_.,-,■
Cons. Beige '27 6 97gb 97
N.Fab.Bronsw. A. 08% 67
TURKIJE.
HYPOTHEEKBANKEN.
f 100 Ond. CA. 28
8
43%
43%
I
25
HagenerStbahD
101
N.R.
A.H.)6igb306%
Spirfb.
101*
N. Gist
Geün. Sch. 500 4 4% 4* (Werkziaro lo Nedarland.) Electrobel
Senembah
C.
A-229% 230
Soc. 6 102nb 102gb
Ned.Gist Sp. C A.369.% 372
Geün. Sch. 2500 4
4* 4* Alg.Fr. H. Pbr.4 99 99% Interescaut
Temoeloes
A.305 304
PREMIË-LEENINGEN.
Hydro EL 6 101% 102
Kabelfab. A.300
298
Kat
Ned.
Bagd. Sw. le 04 4
2%gb
4
2*
Alg. Hyp.bk.
99% 99%
6 49% 49gl BELGIË.
Ned. Kabel Cv.A.303
304
Bagd. Sw. 2e'lo 4
3% 2% gb Amst.Hyp. Pbr. 4 100 100% Keek. A.Ü.8.V.0,
f 41103% 103% Belg.Pr 500021
Tel.
THEE-ON DERNEMINGEN.
X.
92* 93* Ned. Scheepsb. A. 75
75
N
Arnh.Hyp. Pbr. 4 99% 99% NorthAm.Cy.
ZWEDEN.
N.Sch.b.lAmortb) 12.- 13.— Amst. Thee
0.8 102% 101% TURKIJE.
A. 34% 36%
Zweden 34-84 O. 5} 104% 106?* Bataafsche H. 4 99% 99%
Ban). T. & R. A. 36% 35
78
IK IH Phll.Gem.Bz. CvA. 80% 78
Leening 1870
r.Westf. EL '25 6 79
*
Zwed. 5-1000 '314 100% 100% Boaz Fr. H.b. 5 100
100
Marywattie
60% AFRIKA.
62
A. 40b
Rott. Droogd. A.175
170
40gb
Zwed.s-10000 '31 4 100% 100% Centr.Hyp. Pbr. 5 ].00%b100% Rh.Westf.El.'27 6 62
Congo Loten 1888 9.90 10.— Rysd.lnd. Ond. A. 16% 16% Masw. Ct. M(j. A. 58
60%
58
Rh.Westf.El.2B
Pbr
4 99
Obligatiën 1900 31 91% 91% Centr.Hyp.
99
R°ngga
59%:
i AMERIKA.
93
West E 1.'30 6 62
A.HB 114%
Simpl. M.&R.f. A. 93
ZWITSERLAND.
Cred. Hyp. Pbr. 6 100% 100% Rh
13.30 13.40 St.sp.vh.Spanj. A. 90gl 90%gl Slndangsarie A. 62
RouergueEßvO 7 107 106 U Panama Kanaal
60
99
St.sp.w. 10-]. O. 6 103% 104% Cred. Hyp. Pbr. 51 99
SachsWerke O. «1 51% 51%3
Staatssp.weg O. 31 96% 97gb Cred. Hyp. Pbr. 6 98
98
V.k. 1.30-2.30 MIJNB.-ON DERN EMINGEN

OFFICIEELE PRIJSCOURANT.

Stork &

V.k.1.30-2.30
Limb.St.M.leH. 51101 b 100%

h.
Pi
f franje

Obligatiën, Pandbrieven, Premieleeningen
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den invloed Berk.Pat
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van de crisis voor éérr, Calvê
of misschien enkele jaren Calvé Ct.
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BEURSOVERZICHT.

ONGEANIMEERDE STEMMING.
Koninklijke Olie zijn wederom flauw, wat de geheele
markt drukt. In bijna alle afdeelingen weer lagere

koersen.
De aanblik van de beurs blijft troosteloos.
Zoo langzamerhand is wel elk vonkje van
optimisme gedoofd. Als de nood het hoogst
is, is de redding nabJJ, zullen we maar denken.
Inderdaad is een dergelijke toestand zeer
onbehagelijk. Men verwacht blijkbaar, dat er
bier of daar toch nog iets gebeuren zal. Als
dit zoo moet zgn, dan is het te hopen, dat het
Niets werkt zenuwstorender
spoedig komt.
dan afwachten, terwijl als er iets gebeurd,
de atmosfeer na den schok kan opfrisschen.
Het kan niet steeds malaise blijven, al duurt
öe huidige, dank ztj allerlei overheidsmaatregelenen kunst- en vliegwerk, zeer land en
Bchhnt het laagste punt nog niet bereikt.
Heden verkeerde de beurs onder den indruk
Van de nieuwe daling in Koninklgke, terwijl
ook de gebeurtenissen van de vorige week in
Zweden en in Zwitserland een ongunstige inMoed uitoefenden.
In dit laatste land schijnt het ook niet
botertje tot den boom te zijn en de liquidadaties, welke men de vorige week in Koninklijke en Kreuger-waarden kon waarnemen,
schijnen behalve voor Londensche ook voor
Zwitsersche rekening te hebben plaats gehad.
Vandag waren Kreuger-waarden wel
in
herstel door de verklaring van Ivar Kreuger

—

een verklaring die op sommige punten b.v.
over een „internationaal baisseconsortium"
wel wat naïef aan deed. Olies waren daarentegen wederom aangeboden. Hier gaf de
arbitrage af en wel voor Zwitsersche rekening, Londen was heden onder beurs niet aan
de markt. De opening was 10 % lager dan
het slot van Vrijdag en onder beurs kon de
koers zich niet meer dan 2 % verheffen. Op
deze noteering bleef de stemming amper

die 230 (laten) werd.
Rubberwaarden ongeanimeerd. Amsterdam
Rubbers waren ca. 63 _. De voorraden te Londen toonen weer een toeneming van 711 t. De
rubberprjjs was echter onveranderd.
Mijnen zonder affaire. Boetons later iets
gunstiger in de markt.
Scheepvaart gedrukt. Ned. Scheepvaart
Unies waren weer lager.
Duitsche obligaties ongeanimeerd. Dawesen Young-leening waren lager.
Amerikaansche fondsen zeer stil en niet veel
veranderd, hoewel Wallstreet gisteren flauw
was.
Prolongatie 3 na 1 %.
Part. disconto l i.

—

AMSTERDAM

(NIET

OFFICIEEL).

Amsterdam
Koffie
Sept

19%
19%
20%
20%
20%

Dcc
Maart
Mei
Sept

Stemming

Omzet 1000 bn.

Weekomzet

——

bn.

AMSTERDAM, 1 September.

gisteren. Ook andere suikerwaarden lager.
Nisu's naderden pari.
Tabaksv/aarden door gebrek aan handel
niet veel veranderd. Senembahs waren door
een
toevallige marktpositie 10 % hooger,
veel te booge koers, wat wel wit de tweede
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’
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Ex velling

kisten foelie verkocht.

’

1 Juli werden

’

17

32J;
Oliën per 100 kg. Raapolle vliegend
Sept. 141, 14S, 148, Oct.
LUno 1 i e vliegend 181;
15, Oct./Dec. 14J, 15, 14|, Jan./April 161, 16, 16Ï,

Mei/Aug. 16J,
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jundang

waartegen bijna
1Hessa Rb
.teeds een groot of grooter Ind. Rbb
risico van waardeverminde- indragin
JavCatch
ring staat. U eult dan ge- javaßuon
woonlijk op een zeer onge-

41gb
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52% 52gb-%
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391-40;

25%

30

10%
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21gb

8

Pr. Wd 17%
Zet .ïoolt te veel op één d.
.ink Bom
3%
kaart. Denk hieraan voorai
als ge ld de verleiding Maj.L Ct 55%"
komt uw gemiddelden koers
van aankoop te verlagen 1 NedAm.R 9%
door bö te koopen. Een wijs
man houdt maat in alles. Jost-Java 85

—

«

'<

65%
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legen tijd tot uw schade i Kali TeL 65
bemerken, dat de qualiteit ttc Lemb. 99-101
van uw beleggingen ten 1Lab-Datu B%gb

zeerste is gedaald.
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Andjasm.

van uw vermogen
om te zetten ln speculatieve i .su koi
fondsen, ter wille van een tïoen. An
«tans op waardevermeer- Gogo Niti
Jering,
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tscigiscit
vormen, Ueli Bat 27gb
DelißatCt 32

——
——
83

12%

Verdeel uw fondsen over ■
15%
lou
binnen- en buitenland, over .tott Tap.
8%
SaI.PI.CM
handel, scheepvaart, indu30gl
Serb.Sum 31gl
14
strie, spoorwegen, landbouw, Silau Sum 14
"—82
bankinSoerowin
hypotheekbanken,
'*X
~
stellingen, openbare licha- Sum. Ctcb 4o
Sum. Rub
men. Verdeel en heersch Sur.Baiat I^4
yj.
"—
""~
op die wijze, want alge- TJibantjet ?
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~
meene malaise duurt nooit t TJiboeni lo>»
„
T
joeroeg
ommlge
als
plaatzoo lang
vico.
3ï%
ZZ ZZ
ZZ ZZ
°17»
selijke malalsea.
Wa> Sum. o 3
23
W
anngin
Vrees ls een slechte raad- W.Borneo 9%
y\
gever en met verkoopen in 1 WJavaL 9%
y
&%
paniekstemming vertraagt tz. Preang. 9gb
Buitenland.
men het herstel van het >e- All.Sum. i 28b
en dus ook All.Sum.l 28
drijfsleven
~~.
2%
2%gb
het
herstel van eigen 1 tntßub.C 2-Agb
2%gb
fDx
oieden;
laten;
I
b
gb
ged.
lat.;
en Dled.:
finantiën.
gl ged. en
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lüHlm. UH5* 15%
15%)" 14%^- 15%'

Juni
Omzet

kalm.

kalm.

kalm

14%.
14%'

_

kalm.

Weekomzet

kg.
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’ ’

umversal standara
71i. Jan.
Sept. f 68. Nov
76. Omzet 156 contracten.

’

Middling

’

Gem. Contract

1 Sept. 28 Aug. 28Aug.

lSept.

Koffie

2.15

10.15
19%
19%
19%

19%

Sept
Dcc

20

Maart

20%
20%
20%

Mei
Sept

20

20

PURMEREND

gevoert 92

9*
&X
l y-!»
19*

18«

l

vast.

bn.

Omzet

10.16

18%
19K
19%
19K
19%

kalm. prijsh.
bn.
Weekomzet

prysh.

Stemming

2.15

g. Aan1 Sept. Eier v e 11 in eenden-,

OS> kippen-,

4-5.90; 48.000

’
’ ’

PURMEREND, 1 Sept. Kaas. Aanvoer 19.000

.

Je. < «"
kg, als 26 st. boerenkaas, met merk
35. 1 st commissiekaas
fabriekskaa* met merk

—

st. Goudsche kaas —%
f 38;
1—1.40 per kg.
Boter. Aanvoer 2230 kg.
46i
waaronder gelVee. Aanvoer 748 runderen,
en
vette koeien f 0.92-1 per kg; 190 melk- 1 IJW
160—360; 47 vette kalveren
dekoeien
per kg; 225 kalveren, fokkalyeren en 29 paarden
kalveren f 9-.0: 96 stieren 8»*
J7__ïa et.
f 80—200; 600 schapen f 24—33.
et

’
.\2-20.
"Jge"44-^8
b££"nK^-JJ's^'"'
’ ■tu£
’
’Tieren «fc
"^

’

fere
} 16=86;'460 v„keS*
per

zouters 39—40 et.
12-21; 280 biggen
Eieren.
Handel in vef

£ j^^den

,

kg, 58

i„

e*

3.85.

melkkoeien

ufr in schapen en
matig tot goed.

v

1 Sept Boter. (Mijn.)
kg Hoogste prÖS
1.30.
midden
120,
laagste
f IH
31 Aug. Eieren 3k6 d. lager,
LONDEN
met matigen omzet. Engelsche speciale soorten
17/- stand. 16/-, middensoort 13/6, kuikens- 11/6,
Deensche 18 lbs. 13/- è.
eewone 14/- &AH/6;
12/6, 15i lbs. 11/9 è. 12/-, 14 18/3.
17 lbs. 12/lbs.
10/9 4 lil-, Nederlandsche dooreen 9/3 a 13/13/6,
10/9
eenden
9/9
k
-bruine
10/3.

HERTOGENBOSCH,
laangevoerd1aangevoerd 21.125
"«
HedfnSn

’

"

’

-

ROTTERDAM, 1 Sept.
Vereen'glng voor
Katoen. Noteering van <le
s
den Katoenhandel (Rotterdam CoUon
-at

Amerik.

Rotterdam

1

(Marktbericht Gem.
AMSTERDAM, 1 Sept.
Fruit.
Veilinggebouw de Jong & Koene.)
Druiven
Frankenthalers 48—64, alicant 54—66,
—40,
Friepruimen Victoria 36—44, dubb. witte 30
sche 28—34, Belle de Louvain 28—40, peren Claps
Amalia
14—24, Beure de Mérode 10—14, Beure
16—24, sijzen 6—lo, Precose 16—26, suikers 6—lo,
goudballen 6—9. appelen Keswick 12—16, Transparant de Cronjel 28—34, zoete 10—11 tomaten
14—20 et, alles per kg. Meloenen suikers 25—40,
net is—32, ananas 15—30, perziken extra 12—18,
le s. s—lo et. per stuk.
300—
15—20, sla
Groenten. Bloemkool
2.50—
6—9, andijvie
4.50 komkommers geel
4, alles per 100; spercieboonen dubbel 14—20,
enkel 18—28, snijboonen 38—48, spinazie 12—19,
breekpeen 7—lo et. alles per kg. Peen 10—16
et. per bos.
3.80—4.50, RosaBloemen. Rozen Hadley
Columbia
2—3.
landia
1.50—2.59 Keizerin
3—3.50 per 100. Chrysanthen
f »-3, snrjgroen
Puiling 22—28, Rayon roze 20—28, geel 20—24,
wit 20—25, Dahlia I—2, Bouvardia 4—5, Am.
anjers s—B et. per stuk.
,„-.,_-„
Aardappelen. (Veilingvereen. Amsterdam
.ia.
s.so—
bonte
iy.
Zeeuwsche
Omstreken.)
en
4.50—ö.0u,
5.40—6.50,
eigenheimers
blauwe
4.40—5.40.
blauwe idem

Maart

— — — ——
—
~~
— — —
—
—— — — ———
—
—
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Specerijen.

my

—

Een der eerste eischen
van een goed vermogensbeheer is het handhaven van
een juiste verdeeling uwer
beleggingen. Laat u nimmer
verleiden uw prima beleggingen, die de vaste kern

Stemming

Granen. (Noteering Amst. Korenbeurs.) (Opgave
Offermeler's Comm. Handel). Mais. La
74, aangekomen per Titanic
Plata gele, disp.
72, verwacht 3 Sept. per Stefanos Costomenis,
9 Sept. per Carica Milica, 11 Sept. per Winkleigh
72. 20 Sept. per Marsa 73, atlading Sept. 75,
Oct. 76, Nov. 77, Dec. 78, Jan. 80, levering
80, Indische witte
74, Jan./April
Sept/Dec.
90. Ly nverwacht 9 Sept. per Poelau Laut
koeken N.-Amerik. loco
7.55, levering Sept./
7.65,
7.60, stoomende
7.70, S. K. disp.
Dec.
7.70, inlandsche voorslag
levering
Sept./Dec.
7.60.
disp.
7.40, levering Sept/Dec.

23bgl
1-7 w^.
-3
'I>*

— —

Buitenland.

11*

Amst-Bed

i3%(g

kalm

9K-K JW
—
-—, ?3bfl <3-4gl ,6

—

*

Dollar bankpapier 2.47—2.49; Marken bankpapier 58.65—58.95; Kronen bankpapier 34.90—35.17e:
Belg. francs 34.50—34.80; Finsche mark 6.22J—
6 27J; Eng bankpapier 12.04è—12.05; Fr. banknaBinnenl. Granen. (Not. van 31 Aug.) Boepier 9.72J—9.77.; Praag 7.32_—7.37.; Madrid 21.ti. rennoteering
karwijzaad
9—9 J per 50 kg,
—22.50; Italië 12.95—13; Japan (Yen) 1.22—1.23;
18^—20
erwten
en vale erwten
B—9l
prijshoudend.
Warschau 0.27 j—0.28; Buenos Ayres 0.70—0.72; grauwe
per 100 kg.
Indië cable 0.99J—1.001; Indië zicht 0.99J—1.00J,
Industrieelen waren zeer stil en gedrukt. Boekarest
1.46—1.49; Zwits. bankpaapier 48.30
Tjnilevers verloren 3 a 4 %, Philips onder 48.40; Plaats, disc. B—sCopra. (Not. van 2 u. 39.) Ned. Ind./Straits
13ï, Ned.-Ind. Straits
f.m.s. Sept. afl. 13g, Oct.
beurs bijna zonder affaire. Na op 74 te zijn
12|, Oct.
per 100 kg. Celyon f.m.s.
f.m.
12J
Sept.
tot
2
weer
%,
om daarna
geopend daalde ze
Sept. £ 12, Oct. f 12 netto.
EXECUTORIALE VERKOOPEN.
loco RoKoffie. Loco Superior Santos 28
tot der openingskoers te verbeteren.
busta f. a, g. 26 c.
Ned. Ford iets luier, evenals Acoustiek.
2 ad
1000 aand. Techn. Bureau Marynen 45.
1000 5 % Pretoria Hyp. Mij. Ser. F. 99.
Cacaoboter. In de heden gehouden veiling
Naar wij hooren, kan men over enkele weken
St. 1/5 4 % Rusland 1894, 6e Em. _.
verkocht de aangeboden 180 tons Van
werden
Dat
dit
niet
zeer
jaarverslag
verwachten.
St. 2/1 4_ % Iwangorod Domtorowa IJ.
het
Houten's A tot in doorsnee 44.03 c. per i kg tegen
St. 1/5 4_ % idem 11.
opwekkend zal zijn mag men wel aannemen.
44.77 c. in vorige veiling en de 10 tons dito A A
1000 Gew. Aand. Ohim 2.
tot 49 c. tegen 50 c. in vorige veiling.
260
flauw.
van
H.V.A.
zakten
in
Cultures
Suiker kalm, Sept
78 en Dec. 71 te koop,
tot 255, d.i. dus 8 a 9 % onder het slot van
Mei
8i gedaan.

_

N.-I. Gas
N. B. 220

1 Sept. 28 Aug. 28 Aug' Rubber. Crêpe l Sept. 1 Sept. 28 Aug. 28 Aug.
en Sheet p. 4kg gelgeb.
gel.
ge t>.
2.30
10.15
10.15
Sept
13
13
14
12%
19
19
19%
Oct
13 1*
14 )
18%K. 12%.
19%
19%
19%
Nov
14 [-, 13
12%
20%
19%
19%
Dcc
14 )~ 13 )
13J..- 18 )
20%
19%
19%
Jan
14%),., 13%, N„ 15 ).o 14 )
20%
19%
19%
Febr.
HniS 13%-: 15 [" 14 /_
Maart
14 '
14%)" 13% S" 15 )
vast.
kalm.
kalm
April
15 im, 11% ~„ ibHim. 14%) ij;

1 Sept
2.80

"

gg,

9%-10 9%
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i __,_..

(M

.Sii
*

33 ~

—-

■

d

—
f^?

-

**""

...

=:

..

ÏÖh'

io%

104

——

..

%'

_"____[

____"_

—
Ioj.gblo.gb-*

—

"
""

... ...

Manif.

_._.

17
Bedenk dat men nooit Kon.Pet.. 185gb-6 175igb-7 176-%176i-7__76!-71175f-6i1745-6 b('>'
gl
98%
winst
PerlakPet
tijdig
99%gl
failleert door
Buitenland.
te nemen, maar ook niet ContOllC 9%-*
9%gb-'.
9% 9%-Jgl
9*
»
door tijdig verlies te aan- PhillipsP. 10% gb
-77. s%gb-i,
Shell Un.. 6*gb-%s!lgb-6gls%gb-tts%gb-*6* 5*
5*
vaarden.
'%gl
Tide Wat.
7*
7%
7*
SCHEEPVAART-MAATSCHAI.PIJEN.
Wilt gij ln den tegen- Holl. Am. 8%
~~Z~
1
woordigen tijd voor beleg- H.Am.gb. 6%gb
Kon.Sl.M
gb
25%
verging aandeelen koopen,
'
25%
K.Stb.nw. 25%gb
gelijk den koers dan niet N.Soüv.U 97%
Mmet dien van 1929 doch ga
SI'IKEBONDEKNEMINGEN.
69%
de geschiedenis der onder- C.Vorstig 70%-%'
38.90
—^
neming na en tracht u een CVorst.w 3b.30gl
257gb-8 57.-8J256% 255gb-6}256-%
203_-4.58gb-60g1257i-8
H.V.A.
over
haar
oordeel te vellen
1"9
Jav.Ct.M. 187
beheer en het beleid van het N.l. 8. U. 106
102
lOOgb
17>^
bestuur; koop alleen als Poerw'djo 17.%
T ABA KSONDERNEMIN GEN.
wachjaar
of
drie
een
ffl
15b
156%
Ueil Bat. 157
ten kunt, desnoods zonder
195gl
192% 193b-5l
DeliMtJ.C
194-5
dividend te krijgen.
Oostk. Ct. 21%
2301
235-6%230
Senembah 225%'
DIVERSEN,
tot
Hebt gfl uw besluit
Kr, & Toil 235
265
koopen gevestigd en hebt
SPOORWEGEN.
kijk
gij geen bflzonderen
Ch.Mw.g.
4*
4%'
be- CtuMw.p. K. 6 gb
achter de schermen
12%-%
Mis.K.&T 12% gb
denk dan. dat ..het laagst Wab.
ll)%gb
10% 10% 10%
Rv. I 0i sls
van
vijand
koopen" de
RUBBER-ONDERNEMINGEN.
Beig.
Want er Alg.
„laag koopen".
Java 15%
15
wordt op het laagste punt Ambaloet 16
18%
63% 63%gb63ig1-_
geen kanonschot gelost om Adam B 65gb-% 63gb-%
63%-lgl
u te waarschuwen.
A'damßC 65%

a

1

—

71

2ü;_
76

Volg het koersverloop
uwer effecten en let op of Ass.GasO
Cit.Serv.C
het geen aanbeveling ver- MiddleW.
rullen.
dient uw fondsen te
Geen fonds ls steeds onder Alg.Expl.
alle omstandigheden aan- Boeton M
trekkelijk vergeleken met
andere.
Dordr.Pg.

...

..

71%gl

N.-L Gas 205gb

kenen^

...

...

"

"~~

"—

— —■
-—

’

*
*

70gl

*!jb

'

69*

33%

rn«
113
ttoi>
x

door de heerschende crisis Phil.p.wd 74
,
139-40gl
op effecten hebt geleden, j Unilever.. 142_-3.138gb-9gl 139-.138j-9%
Buitenland.
f
Zoo min als de topprijzen, Anac. Ct.
tö-''* TXV?*
48%
490b-%al
van 1929 een maatstaf| Bethl. St 40%
40%40%gb-%
40%
40%
40.
4H
4% 4.-H
4%
vormden voor een redelijke 3en.Aviat 4% I
4%g0
B-'*BI
waardeering van uw bezit, Nevada.
Bgb
JTA
zoo min kan men de tegen- Nd.Woilk l
°^-a
U.S.Leath s%gb
woordige koersen als een Wintersh. 641
00gb
lbi
basis beschouwen, waarnaar Zw.e Luc 140
in
de
MAATSCH.
ook
WATERLEID.
vermogen
EN
TELEPH.,
TEL.
men het
ELECTR.. GAS-,
'yj
toekomst zal moeten bere- AniemNß 21h%'

...

WINSTBEW. e.d.
AANDEELEN

—

51%

52

VAcc

1

......

.

Buitenland.

_____

""

'

iO'^jjpg-^u,^^ ONDERNEMINGEN.
51gb-%

Kücn

...

■

—

■

,^ders

Küch.Ult. 121
Laat u niet te veel depri-1 Ford
Aut. 242%
240
meeren door verliezen, die u; Phil. G.b 76%gb7.gb-4g172_-4_gl "___73J-4

...

...

_

1.30^0

94

....

...

:

vi

Kol.Bk.A.

Een verstandig effecten- N.-L H.b. 93gb
bezitter zal als regel geen| N.H.M.Ct 114%
aandeelen verkoopen in be-j NH.M.rsc 115
drijven, die in het verleden! Fr.8(3)Ct.377
Fr.B(2)Ct 165
goed-rendeerend waren
werkelijk verdiende mooie; Rksb. A

"

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

■

,,,

VAN GROEP A.
aanteseven-t
.Noteertas ln aandeelen waar olet
BANK- EN CREDIETINSTELLINGEN.i»-30 2-SW-O
L4O-50 1.50-2 2-2.10 2.10-20

OVERDENKINGEN
VOOR BELEGGERS.

V.k. 2-2.45

’

73,

LIVERPOOL,

1 Sept

Katoen (officieele
0.69/70 (3.79).

Egyptische

_

(R R Ti. r _w__
noteerfngen)
AiLrikaanschl

Maart 3.80

"___.

(3.89) Mei 388 (3 97)
Stemming nauw
olelnlmn*

Sakell. F. G. F.
priish. Sept. 5.67, Nov, 5.87,

nauwi

'

BLAD
AVONDBLAD - ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 1931- VIERDE
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.-:'■„... "^~^^"_fe__f%
16393 16416 16436 16455 16620 36434 36523 36642 36695 36762
1,1
UK)..:
neemt trots de overwelpet
|
een
W"*"*"
bieden
De pandbrieven der NOORDWESTER
16628 16655 16664 16689 16720 36781 36829 36840 36958 37000
concurrentie
V,
op
ds
digende
.Ij
» ?'^^'*«»__rustige, veilige geldbelegging.
16728 16754 16771 16853 16862 37054 37081 37105 37124 37125
16874 16884 16885 16905 16906 37154 37185 37218 37229 37276
U in alle landen geregeld meer
Ai
Stukken van f 1000.-, f5OO.- en f ICO.-a 1001 %
16912 16960 16961 16937 10984 37290 37318 37342 37344 37371
ziet
„HORCH
B'"s
in
circulatie
■y~~A17014 17046 17083 17084
37457 37534 37538 37548 37551
verkrijgbaar tot 15 September a.s.
37647 37722 37809 37819 37880
geld1000.—,
in de
ieder groot
Notaris OTTEMA zal, ten verz.
ziK die reeds eon „HORCH B"
Daarna wordt de uitgi.te der 41 pets. stukken gestaakt I leening
# i»^3
15.327.000.—, ren- 37947 37968 37970 37971 38001
van
ambtgevoornoemde
zijne
(:9
bezitten, zijn enthousiast over
38160
van
.AiyAiV
*?*,»~^S^t
De Directie:
>£j tende 4i % per resto groot 38015 38094 38116 38150
op Donderdag 10 Septemnooten,
Aristocraat.
38371
38425
deze
Ayym%
L.
I
35230
38255
A.
HAREMAKER.
C. DE JONG.
gesloten ten be- 38163
t_ uur (Z. T.),
f 13.001.000.
%
38473 38502 38505 38515 ber 1931, 'snam.te Veenklooster,
Wij stellen gaarne afschriften
""" " ..i
«WMtttWJllK^irtVlMË
Zeer gunstige beoordeelingen door de financiëele pers. I hoeve van deze Provincie den 38442
KOOPMANS
38607
bij
38593
38547
38538
38536
van een legio aantal attesten
1925,
toegezonden.
I
en
dat
de
gaarne
verkoopen:
aanvraag
September
30en
jaarverste
op
publiek
Gedetailleerd
? wordt
35641 38762 35791 38853 35860 provisioneel
W
te Uwer beschikking.
aflossing zal geschieden ep 1 Oc_k
A. Eene in besten staat van cul39092 39145 39155
39046
de
38979
kantore
van
e.k.
ten
den
weersz.
van
tober
39339 39399 39480 tuur zijnde, ter
—KolKASVEREENIGING .te Am- 39238 39239
39548
39593 39809 39619 kunstweg Zwaagwesteinde
39527
en
sterdam.
SATÉ
gelegen
lumerzwaag
39768
39717
39739
39640 39672
Kollumerzwaag,
Nos.
onder
LANDEN,
2834
zijn
gebleven:
Restant
39801 39856 39885 39904 40020
boerenhuis,
en 3454 (losbaar 1 October 1930). 40043 40121 40277 40336 40371 bestaande in soliedstalling
B^~. ..^..ji..,...i.y.^!....„. V- ->tt :J :..P? :t:.t:.-.- iTT. ïl;""'":.' " tt. VTir';" ;:'.:. '>.
SARPHATISTRAAT 35
AMSTERDAM
voor
w.i.
lytshuizen
40615
40614
met
40424
40442
1931.
Sept.
len
40419
Haarlem,
den
en 5 paarden, en
K OOPT EN BELEENT HYPOTHECAIRE VORDERINGEN I
40647 40354 40680 40694 40701 50 hoornbeesten
wei-,
hooi- en bouw"ilti_iiïi__ni___Bw_r.r
A RÖELL, Voorzitter.
41071
vruchtbare
40743 40894 40929
VAN ASCH VAN WIJCK, 40713
groot 27.73.13 H.A.
landen,
TH.
M.
samen
41313
41201
41311
41078 41113
10. Griffier.
p.), tot herfst 1932 en voor--..;.
aV_________-^Hlp^____K-_DItMKSSPf^^K
CR/IA At'Unï
ï F NAAML. VENN. DRUKKERIJ
\
41318 41327 41349 41402 41474 (75.5
aiVIAAtS. VKJ----*EJAN
in huur bij
1933
jaar
JACOB VAN CAMPEN
41542
41566
41530
41540
41513
2900.DE BOF_R voor
41580 41606 41626 41631 41652 AUKES
amsterdam
jaar; behoudens samenvoe-per
41717
41723
41714
41665
41661
ging te veilen in 23 perceelen.
32721, 33721
41726 41727 41768 41810
O. Z. VOORBURGWAL 87-89. TELEF. 32983.
Bezichtiging huis op den vei1000.—, in de geldieder groot
en Dinsd. en Woensd.
lingsdag
10.025.000.—, renmaken bekend, dat in hunne ver- leening van
bevorens,
van
9—12 en I—4 uur.
heden zijn UITGE- tende 4_ %, per resto groot
! gaderingdevan
Het
WIJ.GEESTERBOSCH
B.
gesloten ten beObligatiën genummerd
9.766.000.
LOOT
Oudwoude, nabij den kunstdeze Provincie, den onder
van
hoeve
17276
17294
17213
Wijgeest naar den Woud17142 17155
van
weg
18en December 1929, en dat de dijk, groot 6.30.20 H.A. (17.2 p.),
17414 17528 17754 17806 17842 aflossing
zal geschieden op 1 Oc17853 17885 18044 18070 18155
recht van samenvoeten kantore van de behoudens
e.k.
HANDELSBLAD,
ALGEMEEN
veilen
in 4 perceelen, een
13158 18202 18266 18330 18365 tober
te
ging
te
Am18475 18492 KASVEREENIGING
boekjes met
18456
t
18391
18396
volgens
ander
en
AMSTERDAM.
de Notarist>rj
verkrijgbaar
18586 18599 18621 18643 18656 sterdam.
Restant zrjn gebleven: Nos. kaart
bij den oproeper DRAISMA
18676 18693 18722 18819 18845
en
sen
en 36186 (losbaar 1 Octo- te
13854 18869 18911 18921 18989 34103
Kollum.
TWEEDE ABONNEMENT
1930).
19111
ber
Ome lexer. kunnen TIJDELIJK een
19089
19025
19075
voor
het £ 19005
PER
WEEK
50
CENT
betaling
Sept.
van
19159
1931.
tegen
Haarlem,
den len
Y**^************g*************^^*****mtmimt-mi-m-*,mwam
ontvangen
19139 19140 19143 19148
Verkrijgbaar ten Kantore der Bank, bij de Correspondenten en bij H.H. Effectenhandelaren i
BINNENLAND of f IJI- PER WEEK voor het BUITENLAND fr / 19164 19174 19252 19271 19326 A RÖELL, Voorzitter.
Mn^
| 19406 19490 19529 19559 19566 TH. M. VAN ASCH VAN WIJCK,
'
e
bezorgd bIU» aan het 6
Oe bedoeling hiervan t». dat één exemplaar
i 119602 19619 19623 19677 19697
10. Griffier.
exemplaar aan een
het
tweede
'■'19719
19309 19822 19914 19997
gewone adre. In Nederland en
119998 20012 20013 20052 20083
rei.-adres
ln binnen- of baitenland van den abonné
tyd-lUU
f
verschuldigde /, 20087 20CS9 20094 20121 20155
in stukken van flOOO-, fsoo— en flOO.het
de
teven»
opgaaf
Beleefd verzoeken wU bU
2
20173 20231 20235
'S
20172
20158
*>
O
Diectey bedrag te willen voldoen.
20506
't- 20240 20297 20311 20324
ADMINISTRATIE
/ 20516 20542 20552 20588 20597 maken bekend, dat in hunne verMr.J.P.S. Gualthériev.Weezel
ALGEMEEN HANDELSBLAD
bedragen van f5O OO.- tot f 100.000.-, die wij na overdracht met of zonder onzo
5
20625 20702 20787 20799 20894 gadering van heden zijn UITGEMr.
J.
Kakebseke
C.
garantie blijven administreeren.
AFD. ABONNEMENTEN
20980 21153 21157 21190 21221 LOOT de Obligatiën genummerd
21350
21328
21387
21277 21325
| 21425 21629 21635 21662 21663 41914 41944 41991 42000 42064

;3

21704 21732 21759 21810
21925 21926 21927 21929
22120 22125 22223 22267
22315 22319 22349 22381
22423 22485 22489 22511
maken hekend, dat in hunne ver- ;
22527 22624 22659 22792
van
heden
UITGEzijn
;
gadering
22850 22855 22859 22894
LOOT de Obligatiën genummerd ; 23031 23041 23203 23204
151 173 178 195 244 264 23251 23273 23278 23328
293 347 353 369 376 397 23350 23354 23402 23410
530 579 581 610 614 801 23555 23570 23571 23572
883 898 931 954 1087 1130 23631 23640 23789 23853
1143 1173 1194 1209 1212 1230 23883 23884 23903 23965
1237 1266 1321 1337 1350 1413 23987 24064 24155 24156
j24280 24306 24326 24330
1461 1530 1650 1661
1000.— in de geld- 24367 24368 24375 24550
ieder groot
1.770.000.—, ren- 24580 24633 24645 24674
leening van
tende 4_ %, per resto groot 24747 24748 24875 24914
1.170.000.—, gesloten ten be- 24957 24981 25058 25061
hoeve van deze Provincie den len \ 25245 25288 25345 25352
October 1915, en dat de aflossing 25395 25406 25482 25586
zal geschieden op 1 October e.k. 25608 25637 25684 25689
ten kantore van de KAS VER- 25772 25773 25810 25900
EENIGING te Amsterdam.
25942 25943 25955 25972
No.
408
j
gebleven:
is
26037 26068 26073 26080
Restant
28115 26141 26204 26209
(losbaar 1 October 1930).
26299
Haarlem, den len Sept. 1931. ; 26255 26268 26271
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