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EEN GOED IDEE

Brussel,

7 Sept.

't Is Vrijdagmorgen. De laatste dag van
een Brusselschen „luchtoorlog" is begonnen...

Hoog door de ijl-blauwe lucht komt met

dof-dreunende motoren een escadrille bombardementsvliegtuigen aanjagen, maar de Bruskennen we
selaars kijken nauwelijks op. Datwel.
Sedert
immers nu

zoo langzamerhand
hooren we dag en nacht
niets anders dan motorgeroffel. Nu eens is
het de zware, dreunende bromtoon van de
bommenwerpers, dan weer het daverend gedonder van een pijlsnellen jager of het angstwekkende loeien van een gevechtsmachine, die
van groote hoogte steil naar beneden komt
schieten. Twee dagen en twee nachten staat
Brussel nu al reeds bloot aan luchtaanvallen
zonder tal en de Brusselaar gelooft het nu
wel. Meer dan de evoluties der vliegtuigen
daarboven interesseert hem wat ef hier beneden, op den beganen grond, gebeurt, telkens
als er weer een raid heeft plaats gehad. De
slachtoffers, die, voorbeeldig geïnstrueerd,
zoo natuurgetrouw mogelijk zwaargewond of
bewusteloos neervallen en rustig blijven liggen wachten tot de mannen van het Roode
Kruis en van den Bond voor Luchtbescherming, allen gehuld in gasdichte pakken, hooge

"

acht-en-veertig uren

— Vroolijke

groote rangeerterreinen van Schaerbeek en
half Brussel was opgebleven om getuige te
zijn van het fantastisch schouwspel, dat ons
te wachten stond: tientallen zoeklichten zouden langs den hemel zwaaien om de aanvallers
te ontdekken, ze aan de beschermende duisternis te ontrukken en onbarmhartig vast te houden in hun lichtbundels, een gemakkelijk mikpunt voor het afweergeschut. We zouden
luchtgevechten te zien krijgen tusschen zware
bommenwerpers en vlugge jachtvliegtuigen,
die den vijand zouden trachten te verjagen,
kortom, het zou een nacht van niet alledaagsche sensatie worden. En overal zaten de
Brusselaars dan ook reeds kort na middernacht op daken en duivenplatten, voor dakvensters of voor de ramen op de hoogste verdiepingen te wachten op het sirenegehuil, dat
de nadering van het vijandelijk vliegtuigeskader zou aankondigen.
Hun geduld werd op een lange proef gesteld. Donker en zwart lagen de straten beneden hen. Onophoudelijk bellend waren de
laatste trams met een slakkengangetje van
5 K.M. per uur naar de remise gereden. Ook
het autoverkeer begon te verminderen. Nog
slechts een enkele taxi kroop langzaam, met
gedoofde koplantaarns en onder voortdurend

getoeter, door het duister. Kwartier na kwartier verliep. Men hoorde de kerktorens één
Maar even
uur slaan, half twee, twee uur
over tweeën gierde de sirene op en huilde het
alarmsignaal over de stad. De vijand was in
aantocht! Een paar verkenningsvliegtuigen
stegen op het vliegveld Evere op en begonnen, steeds hooger opwaartsstrevend, boven
de stad rond te cirkelen. Twee, drie jachtwaterlaarzen
of moet men zeggen „gas- vliegtuigen volgden al spoedig, schroefden
aan,
de
laarzen"?
en gummihandschoenen
zich in enkele minuten tot op een paar duigasmaskers voor en helmen op, met draagzend meter hoogte, bereid om zich op de
de
om
baren en brancards komen toesnellen
vijandelijke
bommenwerpers te storten zoodra
binongelukkigen in de zorgvuldig tegen het
zij in zicht kwamen. Maar er kwam niets. Men
hulpposten
gevrijwaarde
nendringen van gas
wachtte tien minuten, een kwartier. De vijand
in veiligheid te brengen. Gelukkig heeft ieder had er al kunnen zijn. Men
gespeld,
wachtte een half
de
borst
op
papiertje
slachtoffer een
uur. De vijand was er nog steeds niet. En
waarop de redders kunnen lezen of zn te doen langzamerhand begon
men te begrijpen, dat
hebben met iemand, die door gas vergiftigd
er iets niet in den haak was. De vijand had
te bedan wel door een bom is gewond. Om
gasmasker Brussel niet gevonden! Wie weet waar hij
ginnen doen zij hem of haar een
voor, binden hem dan op een brancard vast ronddoolde
een sombere, kleine stoet
en brengen hem
Ten einde raad schakelde men
het vliegonder de veld Evere de draaiende lichtenopin,
van vreemdsoortige gestalten
die de
hilariteit van de overal uit de vensters han- bakens zijn voor het nachtverkeer der Sabena,
nieuwsgierigen
weg.
gende
en toen dat niet hielp werden er ook een paar
De Brusselaar beschouwt deze oefeningen zoeklichten in werking gesteld, in de hoop op
anet de hem eigen luchthartigheid als een deze wijze den vijand op het goede spoor te
„Iolleke". Hij zoekt, vóór de politie de door brengen. Maar de vijandelijke vliegers waren
een vliegtuigaanval geteisterde wijk ontruimt, klaarblijkelijk reeds te ver afgedwaald. Tien
bij kennissen of in een café een goed plaatsje minuten lang stonden de zoeklichten te wenen laat zich zoo, onder het genot' van èen ken: „Hierheen! Hierheen! Hier ligt Brussel!'
kop koffie of van een glas bier, de verschrikHet mocht niet baten. De vijand was en bleef
kingen van den gasoorlog demonstreeren. zoek
En Brussel wachtte tergeefs op den
Geen oogenblik schijnt het tot hem door te nachteiyken luchtaanval
dringen, dat deze oefeningen niet zoo maar
„In het vervolg zullen we den Duitschers
voor de grap worden gehouden. Hij maakt er moeten vragen om mee te werken!" lachten
zijn kwinkslagen bij en amuseert zich kostede Brusselaars. „Die zullen ons wel weten te
lijk. En meer dan eens hebben we gezien, dat vinden
ook in den donker!" Een ander
ook de mannen met de gaspakken en de gasverklaarde, dat het gevaar voor luchtaanvalmaskers, ja, dat zelfs de ongelukkige slachtlen toch blijkbaar niet zoo groot was als men
offers de zaak van den vróolijken kant op- slechts met zorg zijn vijanden wist te kiezen.
namen
tot groote verontwaardiging van En allen waren het er over eens, dat Hitler
de leiders der oefeningen, die het ongepast nu wel volkomen het nuttelooze van een herVonden dat men den draak stak met een zoo bewapening van Duitschland zou inzien! Zoo
ernstig ding als de bescherming der burger- moppen tappend ging Brussel tegen half vier,
lijke bevolking tegen luchtaanvallen.
toen de sirene opnieuw huilde ten teeken dat
Natuurlijk hebben zij daar niet heelemaal de mislukte oefening ten einde was, voldaan
ongelijk in, maar het valt niet te loochenen naar bed.
dat zich vaak toch wel komieke situaties voorDe militaire luchtvaartautoriteiten zitten
deden. Kan men het de Roode-Kruismannen met
het geval natuurlijk danig verlegen, wat
kwalijk nemen dat zy eens vroolijk in hun gas- wel blijft uit het feit, dat wij in de bladen
maskers lachen als een jongedame, die, deer- twee verschillende, elkander tegensprekende,
lijk gekwetst door een bom, op de brancard maar beide als officieel aangediende verklawordt, getild, eerst nog even het straatvuil ringen vinden. Volgens de eene lezing zouden
van haar rok wil slaan en zich bezorgd maakt de bombardementsvliegtuigen ten gevolge van
dat haar kapsel wel eens onder het aanbinden
mist. niet hebben kunnen opstijgen.
yan het reddende gasmasker zou kunnen dikken
Maar hoe is het dan te verklaren, dat er even
lijden? Wij hebben een jongeman gezien, die over tweeën alarm werd geblazen? Dit gelanguit op zijn rug lag, de armen en beenen
schiedt immers pas als de observatieposten
wijd uitgestrekt, met hoofd slap opzij hannadering van den vijand hebben vastgesteld
gend. Blijkens de kaart op zijn borst had hij de
en men moet dus aannemen, dat de bommeneen zware gasvergiftiging. Hij lag vijf minu- werpers
wel degelijk op weg naar Brussel
ten roerloos. Toen lichtte hij voorzichtig het 'zgn
de tweede lezing is dit
geweest.
hoofd op om eens te kijken of „de eerste hulp ook inderdaadVolgens
het
maar de vliegers
geval,
hij ongelukken" nog niet kwam opdagen. Er
gedwongenn
zijn gedoor
mistbanken
Was nog niets te zien en berustend liet hij zouden
weest, den raid op de hoofdstad te staken
het hoofd weer op de straatsteenen zjjnken. Na
rechtsomkeert te maken. Wij zullen de
wee minuten dezelfde manoeuvre. Het Roode en
laatsten zijn om aan de juistheid van officieele
Kruis had elders- nóg de handen vol. Het mededeelingen te twijfelen, ook al spreken
slachtoffer richtte zich half op en riep hun
lijnrecht tegen,
r eeds van verre toe: „Potverdik, kunt ge niet deze mededeelingen elkander af,
waarom de
vragen
ons alleen
wij
rapper komen?" waarop hy zich weer languit maar
vijand niet even naar Brussel heeft getelefoneervleide om opnieuw in een prachtig ge- neerd dat de aanval niet kon doorgaan. Dan
speelde diepe bewusteloosheid te verzinken...
hadden de burgerlijke en militaire autoriteiten
niet een uur lang op het station van Schaer#
#
beek behoeven rond te drentelen, de ongelukkige Roode-Kruismannen, pleegzusters en
tijd met
Twee nachten heeft Brussel volkomen in brandweerlieden hadden niet al dien
behoeven
te
gezicht
voor
het
hun
gasmaskers
het donker gelegen. Klokslag twaalf uur gingen alle booglampen en straatlantaarns uit, wachten op een aanval, die toch niet kwam,
de café's en restaurants werden gesloten, de en de jachtvliegers en verkenners, die nu
anderhalf uur lang bleven rondvliegen om den
lichtreclames aan de gevels en op de daken vijand
een warme ontvangst te bereiden, hadstaakten hun dartel spel van lichtende lijnen
en letters e n zelfs in de particuliere woningen den rustig naar bed kunnen gaan
Het zij trouwens ter eere van den vijand
werden alle lichten uitgedraaid. Door de donkere straten gleden donkere trams en don- gezegd, dat hij in den afgeloopen nacht Bruskere auto's. Nergens was een lichtschijn te sel wèl heeft gevonden en dat zijn aanval op
de wijk tusschen het
hespeuren en de voetgangers op de trottoirs den Grooten Zwavel
het
monumentale Paleis
koninklijk
paleis
en
zochten voetje voor voetje en voorzichtig
geheel volgens het programma
van
Justitie
zag
tastend den weg huiswaarts. Af en toe
Zoodat de Brusselaars toch nog
men eens even het licht van een electrischen is verloopen.
nachtelijke luchtgevechten in het licht
van
zaklantaarn aanflitsen, maar onmiddellijk
daarna heerschte er weer een pikzwarte
Egyptische duisternis. De anders zoo vroolijke, levendige, lichte stad maakte nu een
mguberen indruk en zelfs zij, die 's morgens
de oefeningen van den Bond voor Luchtbescherming nog smalend „apekool" hadden
genoemd, konden niet ontkennen, dat de illusie van dreigend oorlogsgevaar nu toch wel
heel sterk was. Oude reminiscenties werden
Wakker. Dit was weer het Brussel uit de oorlogsjaren, het Brussel, dat angstig lag weggedoken in den donkeren nacht en dat met

——

—

—

—

angstig-gespitste ooren luisterde of niet een
nadering van een vijandelijk

vliegtuigeskader aankondigde. Onwillekeurig
gevoelde

men zich weer in de bange dagen
oorlog verplaatst. De enkele blauwgeverfde lantaarns op de drukke verkeerspunten verspreidden weer nèt als destyds hun

van

spookachtig schijnsel,. de duisternis was even

volkomen en

'

juist als in de angstige Augustus-

nachten van twintig jaar geleden twinkelde
hoog boven de donkere stad weer de sterrenhemel in koude onbewogenheid
En toch hebben de Brusselaars den eersten
nacht, den nacht vah Woensdag op Donderdag, nog hartelijk gelachen. Op
het program
stond een
luchtaanval op het station en de

—-N
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TUSCHINSKI
NOG EENIGE DAGEN
KUNT

U

GENIETEN

■

van de meest grandioze film,
gespeeld door
de keizerin van het w He doek,

MARLENS DIETRICH

TSARINA
VAN RUSLAND

II

attentie: ter eere van het Paramountiubileum ontvangt iedere
honderdste bezueker een gebeeldhouwd masker van MARLENE
DIETRICH. Dit was haar speciale wensch.

Verwacht

een zeer amusante film:

VROUWENOOGEN

HI GERARD. A. van der STEUR

a volé vn homme)
met Lily Damita en Henri Garat
(On

—

De te Parijs wonende Nederlandsche ouddie vertegenwoordiger is geweest van de Electric Boat Cy., welke in
het onderzoek van de Amerikaansche
Senaatscommissie is betrokken, heeft in een
interview met de „New Vork Herald" eenige
Buitenland, blz. 1.
verklaringen afgelegd.

—

—

HANDELSVERDRAG MET SPANJE.
Het handels- en scheepvaartverdrag met
Spanje zal volgens een mededeeling van den
Regeerings-persdienst nog niet in werking
Binnenland, blz. 3.
treden.

—

IMMUNISATIE TEGEN CHOLERA.
De directeur van het Instituut Pasteur te
Assam heeft een voorbehoedmiddel tegen
cholera ontdekt, dat reeds met succes is
Laatste Berichten, blz. 7.
toegepast.

VAK

BAERLESTRAAT

Tel. 38001

28500

132

(3 lijnen)

gebied

■—

GENERAL MOTORS.

KALVERSTRAAT

Diner en a la carte
Matige prijzen

AMERIKAANSCHE GOUDUITVOER NAAR
EUROPA.

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

van Centrale Verwarming.

Zon op 6.24, onder 19.29.
Maan op 6.56, onder 19.14.
Eerste kwartier Zondag 16 Sept. 13.46.

Van de 558 opvarenden van het Amerikaansche toeristenschip „Moro Castle", dat
in volle zee nabij New Jersey in brand is AMERIKAANSCHE MARKTEN.
geraakt, zijn er 365 gered. Men vreest, dat
New Vork. Rubber sloot lusteloos
alle anderen zyn omgekomen. Nadat de
p. hooger. Katoen opende prijs2
—9
brand op het schip nagenoeg was gebluscht
houdend,
9 p. hooger en vrij levendig met
Buitenland,
is dit op sleeptouw genomen.
afwikkeling van posities met het oog op de
blz. 1.
katoen-rapport *)
van

De verkoopen aan handelaars bedroegen
in Augustus totaal 109.280 wagens (v. m.
134.320). — Beurs, blz. 14.

ROKIN

HEDEN

Verwachting: Zwakke tot matige wind
uit Zuidelijke tot Westelijke richtingen, toenemende bewolking, later kans op regen of
onweer en koeler.
Verdere vooruitzichten: koeler
met kans op regen.

>■-^
)
U

ONGEVEER 200 DOODEN BIJ
SCHEEPSRAMP.

Beticht de ontvangst der stoffen
ELKEN WOENSDAG: BÖTEL NEÜF inHOTEL POLEN
—
Lunch,
VOOR WILD EN GEVOGELTE:
—
—
WF.SELDERBEEK thTaTdëkoster «v^üi"
■—
—
WAAR EET IK HET BEST ?

HET WEER VAN

ONTHULLINGEN OVER DEN INTERNATIONALEN
WAPENHANDEL.
zee-officier,

N

Blijkens opgave van de Federal Reserve
Bank te New Vork werd voor een bedrag
van $ 9.263.00 uitgevoerd naar Frankrijk.
Beurs, blz. 14.

a.s. publicatie
het
steeg daarna gevolgd door een gedeeltelijke reactie met weinig nieuwe zaken, liep
ten slotte verder terug en sloot nauwelijks

prijshoudend.
Chicago. Granen waren aanvankelijk prijshoudend. Later trad een daling in
in sympathie met het voor baissiers gunstige
katoen-rapport. De algemeene neiging was
de cijfers van het regeerings-graanrapport
op a.s. Maandag af te wachten. Tarwe

prijshoudend,

opende

i c.

lager

tot ï c.

hooger en sloot nauwelijks prijshoudend.
Mais opende prijshoudend, 1 c. lager en
sloot nauwelijks prijshoudend.
Winnipeg. Tarwe opende met een
kleine stijging, daalde daarna ten deele en
sloot nauwelijks prijshoudend.

—

*) Het katoen-rapport werd klaarblykeiyk
Red.
de sluiting gepubliceerd.

na

New Yorksche Beurs. De stemwan kleurloos ten gevolge van de
groote terughoudendheid die in afwachting
van de verdere ontwikkeling van den toestand en stimuleerend nieuws algemeen aan
aan den dag wordt gelegd. De slotkoersen
Beurs, blz. 14.
waTen weinig veranderd.
ming

—

KATOENOOGST DER VER. STATEN.
der zoeklichten
ten. Maar zoo
nacht is het op
venplatten toch

hebben kunnen ijzen of genievroolijk als den voorgaanden
de Brusselsche daken en duiniet toegegaan
(Nadruk

verboden.)

TOERISTENSCHIP IN BRAND
Talrijke schepen te hulp
gesneld.

Het Amerikaansche oogstramingsbureau OP ANDERE BLADZIJDEN:
raamt oogst-1934 op 9.252.000 balen tegen
een werkelijke opbrengst van 13.047.000
LAATSTE BERICHTEN
Beurs, blz. 14.
balen in 1933.

—

Uitvoeringen enz.
ASBURY PARK (New Jersey), 8 Sept.
enz.
Benoemingen
Het Amerikaansche passagiersterugkeeren,
zonder dat zij de
door den storm
schip „Morro Castle", 11520 ton metend, is plaata des onheils hadden kunnen bereiken. Radionieuws
twintig mijlen ten Zuiden van het lichtschip
Een der booten kon in twee uur slechts ander- Dagelijksch Feuilleton
Scotland in brand geraakt en zond 5.0.5.halve mijl vooruit komen.
-seinen.
„Elek wat Wils"

VEREENIGDE STATEN

ONTHULLINGEN OVER WAPENHANDEL
Verklaring van Nederlandschen

betrokkene.

(Van onzen financieelen correspondent.)

Parij s, 8 Sept.
De in Parijs wonende Nederlandsche oudzeeofficier, die tot voor anderhalf jaar de
Fransche vertegenwoordiger was van de
Electric Boat Cy. waarover het Amerikaansche Senaatsonderzoek gaat, heeft gisteren
bezoek ontvangen van den directeur-generaal

p„e, er,

d'

—

De N. Y. Radio Corporation, die het 5.0.5.-bericht ontving, gaf het sein door ook nadat
de communicatie verbroken was.
OOSTENRIJK
De „Morro Castle" is met 240 koppen bemand en heeft 318 passagiers aan boord. Het
schip werd heden om 8 uur op thuisreis van
BEZITTINGEN VAN NAZI'S
een pleziertocht naar Havana, die een week
VERBEURD VERKLAARD
duurde, te New Vork verwacht.
Alle reddingsbooten van de noordkust van
Jersey zijn te hulp geschoten, evenals vijf
O. a. verdacht van medeandere schepen, waaronder het Engelsche
plichtigheid aan
mailschip „Monarch of Bermuda", dat op vijfin
buurt
de
moord.
tien mylen van de „Morro Castle"
van Sandyhook ligt. De „Morro Castle" staat
van af de voorsteven tot de achtersteven in
De politie te Innsbruck heeft naar de
brand. Op het s.s. „Luchenbach" werden de „Times" meldt de bezittingen verbeurd veroverlevenden opgenomen. De „City of Savan- klaard van acht bekende nationaal-socialisten
nah" en de „President Cleveland" bereikten te Innsbruck onder wie een predikant, een
eveneens de „Morro Castle".
advocaat en twee politie-ambtenaren. Er zijn
tegen hen beschuldigingen aanhangig wegens
Tweehonderd dooden?
verraad en medeplichtigheid aan moord.
De moord is die op den politie-ambtenaar
toeristenschip
die
het
ramp,
Omtrent de
majoor Hickl op 25 Juli. den dag van het verpersde
melden
heeft
getroffen,
Moro Castle
moorden van Dollfuss. De Duitsche pera had
agentschappen de volgende bijzonderheden:
gemeld dat Hickl gelyncht was door een meontstaan,
Volgens sommigen is de brand
nigte die woedend was over zijn behandeling
doordat de bliksem des nachts in de olietanks van Nazi-gevangenen. In werkelijkheid werd
is geslagen, die zich in het middenschip bevinhij door twee nazi's in een hinderlaag gelokt.
den. Het vuur greep zóó snel om zich heen, Een van dezen is geëxecuteerd, de ander heeft
20 jaar gekregen.
dat het onmogelijk was, maatregelen tot inBij het getuigenverhoor ten processe werd
Het groote schip stond
perking te nemen.
dat een dergenen wier eigendom is
verklaard
binnen korten tijd geheel in vlammen. Er wer(hij is naar het buitenland
verbeurd
verklaard
gestreken.
den in allerijl eenige reddingbooten
gevlucht) bevel had gegeven dat majoor Hickl
De kapitein van de Moro zou kort voor het moest worden doodgeschoten. De anderen beuitbreken van den brand aan een hartverlam- vinden zich in arrest. De confiscaties zijn geming zijn overleden.
schiedt volgens een wet welke machtigt tot
Daar groote schepen niet in de nabijheid van speciale maatregelen tegen personen betrokhet brandende schip konden komen, moesten ken bij den opstand van 25 Juli.
zij hun reddingpogingen opgeven.
Te half tien Zaterdagmorgen (Amerik. tijd)
waren honderdvijftig tot tweehonderd overlevenden van de „Moro Castle" aan de kust
van New Jersey aan land gebracht.
Het Engelsche stoomschip „Monarch of
Bermuda" meldt, dat het 65 personen in veiligheid heeft kunnen brengen.
Des morgens te tien uur cirkelde een vliegtuig om het brandende schip en deelde per
radio mede, dat opnieuw twee reddingbooten

filz.

7

Blz. 4
Blz. 4
Blz* 4
Blz.. 5
Blz. 5

Amsterdam

(Reuter.)

en van den secretaris-generaal der Fransche
scheepswerven Penhoet te St. Nazaire, die er
zich over beklaagde dat zy bedoeld zouden
zijn in een vraag in 1922 om steekpenningen
ten bedrage van elk fr. 50.000 ten einde een
contract met genoemde Electric Boat Cy. te
plaatsen. De oud-zeeofficier in quaestie heeft
volgens de „New Vork Herald" onmiddellijk
een onvoorwaardelijke ontkenning gegeven
dat die beide heeren zulk een vraag
tot hem
gericht zouden hebben. Hij
kwam tevens terug
op zijn schrijven aan H. R. Carse,
president
van de Electric Boat Cy., dat de Amerikaansche commissie gepubliceerd heeft, en verklaarde dat de bedragen, welke in dat schrijven vermeld waren, bestemd waren geweest
voor tusschenpersonen en niet voor de bestuurders van Penhoet zelf, maar na twaalf
jaren kon hg zich
niet meer de juiste redactie
herinneren.
In het interview met de „New Vork Herald"
werd verder gezegd dat hij
er trouwens niet
in geslaagd was Frankrijk tot
cliënt te maken
van de Electric Boat Cy. Deze
maatschappij
heeft met de meeste andere
landen relaties,
waaronder Engeland, Japan, Rusland, Italië,
d
l an
Denemarken, Noorwegen,
Portugal, Spanje en Peru. Hij gaf
zijn
meemng te kennen dat de enquête in als Ver.
de
btaten meer geïnspireerd wordt door een
waren gestreken.
persoonlijke veete van
een of meer personen
De te Spring Lake aan land gezette leden
El6Ctric Boat
da* door een op- van de bemanning zijn van meening, dat het
rechten wensch tot ontwapening.
schip niet door den bliksem getroffen is, maar
dat het vuur in het voorschip is uitgebroken.
De matrozen berichten dat de vlammen met
ongelooflijke snelheid zich over het geheele
dek uitbreidden en dat de ijlings gealarmeerde
bemanning niet meer in de gangen der kajuiten kon doordringen, zoodat men er zich toe
moest beperken de patrijspoorten van het dek
af in te slaan.
De „Moro Castle" was in enkele minuten
veranderd in een gloeienden oven. Vele passagiers trachtten zich te redden door in zee te
springen. Vele anderen moeten in hun hutten
omgekomen zijn, daar de geweldige rookontwikkeling iedere poging tot ontkomen onmogelijk maakte.
Te Aspury Park zijn elf matrozen aan land
gezet, van wie zes gewond waren. Ook eenige
passagiers zijn daar aan land gebracht. De
geredden hadden veel van de koude te lijden
gehad. Slechts enkelen hadden gelegenheid,
zich behoorlijk te kleeden.
Te Allenhurst zijn de eerste lijken aangespoeld. Ook in andere kuststeden spoelden lijken aan. Een dichte mist verhinderde ieder
uitzicht, terwijl de hevige Noordoosterstorm
Het Brusselsche Paleis van Justitie, dat een der wijken "afsluit,
voortduurde.
waar de
gehngeerde nachteh,ke luchtbombardementen hebben plaats
Drie New Yorksche politiebooten moesten
gehad.
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EEN VERLOREN STAD.
Nadat in de Argentijnsche stad Campana voor de tweede maal
binnen één week een hevige petroleumbrand is uitgebroken, waarbij, tengevolge van de
ondragelijke hitte, niet aan blusschen gedacht kon worden, heelt men besloten de 15.000
zielen tellende stad te ontruimen en aan het vuur prijs te geven. Het brandende Campana.
(Deze foto werd met het Fransche vliegtuig „Croix du Sud"
in twee dagen van Buenos-Aires naar Parys gebracht.).
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in eiken tramwagen met

(Inuezonden

één is, die op een of andere wijze

WIESBADEN

zonder te betalen meerijdt. In sommige gevallen vergeten passagier» te betalen en wordt
er hun door den conducteur niet om gevraagd,
maar in andere gevallen heeft men volgens
den directeur te maken met notoire gratis-

MUSSOLINI TEGEN DUITSCHLAND

.

PANTSERWAGENS OP DE TREINEN

SPANJE

Ter bescherming der

ALGEMEENE STAKING

reizigers.

Toestand te Madrid

Tot bescher-

der reizigers zijn op de spoorlijn
zeer ernstig.
Tientsin—Poekau drie speciale pantserwagons
in dienst gesteld. De proefritten zijn goed verMADRID, 8 Sept. (Reuter.) De order om te
loopen. Elk dezer drie wagons is bemand met
staken
is in de hoofdstad overal opgevolgd.
12 soldaten en uitgerust met twee machineSedert half zeven werd er queue gemaakt
geweren. De wagons halen een snelheid van
voor de bakkerswinkels. Om half negen waren
20 mijl per uur.
de bladen nog niet verschenen. Bijzondere
maatregelen waren reeds 's nachts genomen,
gewapend met karabijnen,
GEDUCHT MISDADIGSTER GEPAKT politie-patrouilles,
pistolen en mitrailleurs, doorkruisen de stad,
en fouilleeren
verhinderen samenkomsten
Wong-Sze, vrouwelijke
voorbijgangers. De extremistische gemoederen
zijn zeer verhit.
bendeleider.
De stakers hebben verhinderd, dat er markt
SHANGHAI,
8 Sept. (Reuter.) Een gehouden zou worden. Behalve bakkerswinkels
verkoopen is
dezer dagen heeft men een der brutaalste mis- en zaken, die levensmiddelen
dadigsters in Noord-China gearresteerd, een alles gesloten; ligt stil op een enkele tram en
Het verkeer
vrouw genaamd Wong-Sze, die zich aldaar
autobus na, die door soldaten of politieden bijnaam heeft verworven van „gemeenagenten bestuurd worden.
schaps-vijand No. 1".
De minister van binnenlandsche zaken heeftZjj kon gearresteerd worden, doordat een
de radio de bevolking tot rust aangedoor
tritgestooten lid van haar bende de autoriteiten
had ingelicht. De politie heeft haar daarna in maand en verzekerd, dat voor levensmiddeleneen val laten loopen. Eerst trok zij nog twee voorziening gezorgd zou worden.
Voor het gebouw van de medische faculteit
revolvers en trachtte te ontkomen, doch de
uit de menigte op de politie geschoten.
werd
overmacht was te groot, zoodat zij ontwapend
De politie beantwoordde het vuur. Een vrouw,
kon worden.
Deze dame heeft reeds bekend, schuldig te die op haar balcon stond te kijken werd doodezjjn aan meer dan 50 misdaden, waaronder lijk getroffen, evenals een voorbijganger en
een kind. In aangrenzende straten kwamen
moorden en beroovingen, gepleegd door haareveneens opstootjes voor. Een jongmensch,
zelf en baar bende.
dat een revolver in zijn hand hield werd gedood, verscheidene menschen gewond. Er zn'n
velen gearresteerd; zoo ook de socialistische
afgevaardigde Rafaël Henche.
ming

MAGISTRAAT HANDHAAFT DE
GOEDE VORMEN

—
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HET VERRE OOSTEN

MANDSJOEKWOSCH SCHIP
BESCHOTEN.

BASKISCHE GEMEENTERADEN
ZIJN AFGETREDEN

De politie vond

CHARBIN, 8 Sept. (Reuter). De Sow-

jet-Russlache grenstroepen hebben, ondanks
het pact inzake de rivierscheepvaaxt, op 5 September geweer- en machinegeweerschoten
gelost op het motorschip „Mandsjoekwo" en
dit gedwongen terug te keeren.
De Mandsjoekwosche autoriteiten hebben
bfl de Sowjetregeering geprotesteerd.

flzeren

STOCKHOLM.

Ruim drie procent van
het totaal.
In het reeds door ons vermelde verslag van
de tramcommissie te Stockholm, over een
economischer exploitatie van het bedrflf, komt
de opzienbarende mededeeling voor, dat de
tram per jaar 1 millioen kronen verliest aan
gratis-pasagiers. Dit zou volgens „Svenska
Dagbladet" beteekenen, dat er zich per dag
18.000 menschen aan betaling onttrekken.
De tramdirecteur achtte deze raming niet
overdreven.
Met juistheid kan men het natuurlflk niet
nagaan, maar op grond van gedane waarnemingen raamt men het aantal dei-genen, die
zonder betaling meerijden op ets meer dan
3 % van het totale aantal vervoerde passagiers. Men zou dus met andere woorden kun?

m de tunnel

hefboomen, schoppen

en een waterpas.

vijf boren, acht
en duimstokken

TURKIJE

BITTERE KOUDE IN OOSTANATOLIË.

Hongerige wolven vallen
boeren aan.

ZWEDEN

GRATIS-TRAMPASSAGIERS TE

UIT HET „HANDELSBLAD”
VAN 1834

9 Sept. 1834. De „Augsb. Allg. Zeitung**
volgende correspondentie-artikel
deelt
OFFICIEELE... LEEKEPRAAT mede het
uit Napels van 21 Augustus.
Eene bijkans bespottelijke vrees voor de
In het verslag L.O. over het
Cholera heeft zich van onze overheden meesMontessori-onderwijs.
ter gemaakt. Op het, gelijk later bleek, volkomen ongegronde vermoeden van de aankomst van een, Cholera-zieke personen aart
Een medewerker schrijft ons:
boord hebbend schip uit Barcelona te MarIn het verslag van den hoofdinspecteur van seille, werden alle brieven geopend, doorstohet Lager Ondenwijs in de tweede hoofdinspec- ken en berookt, in azijn gedoopt en onleestie, voorkomend in het onlangs verschenen Onbaar gemaakt, daarbij komt nog, dat zij dien
derwijsverslag 1932, vinden wij eenige opmerten gevolge eenen geheelen dag later aan derkingen over het Montessori-onderwijs te Amzelver adres ontvangen worden; men hoopt,
sterdam. De hoofdinspecteur citeert in dit verdat de door onzen handelstand gedane verslag twee schoolopzieners. De eerste van hen toogen de onverwijlde afschaffing van dien
is kennelijk de man van de oude school. Toen lastigen maatregel
ten gevolge zullen hebben.
hn' voor 't eerst in een Montessori-school kwam,
was aan dit bezoek kennelijk geen studie voorMen schrijft uit Weenen, d.d. 23 Aug.:
afgegaan. De schrijver heeft eerst bij herhaalde Dezer dagen is door eenen hier woonachtigen
bezoeken aan Montessoriklassen zijn belang- werktuigkundige bestelde stoomwagen voor
stelling zien rijzen. De beteekenis van deze gewone straatwegen, alhier aangekomen en
onderwijsvorm voor de persoonlijke ontwikke- zal, naar men verwacht binnen zeer kort
ling der leerlingen ontgaat hem. Hij heeft veel zijnen eersten proefrit tusschen hier en Baden
waardeering voor „waarlijk keurig werk van doen.
enkele afzonderlijke leerlingen." Doch geven
wn' deze schoolopziener zelf het woord:

TEN TWEEDEN MALE heeft, op 27 Aug., in de centrale veestallen te Chicago een lelie,
brand gewoed; de brandweer wist echter te voorkomen dat het vuur zulke atmetingen
aannam als eenige maanden geleden; niettemin is de schade aanzienlijk. Het blusschingswerk.

VEEL REDEVOERINGEN TE
NEURENBERG

STRIJD TEGEN MACEDONISCHE
REVOLUTIONNAIREN

Hitler, Hierl, Hess, Göbbels,...

Gesommeerd zich aan te geven

NEURENBERG, 8 Sept. (D. N. B.) Op den
partijdag der N.S.D.AP. is heden in de eerste
plaats het woord gevoerd door den Führer en
wel tot de Hitlerjugend, „de grootste jeugd-,
organisatie ter wereld", zooals hh' zeide- Hitler
spoorde de 60.000 aanwezige jongens aan
eensgezind te zijn, trouw, gehoorzaam, vredelievend en moedig, verder moesten ze leeren
hard te zijn, als er moeilijkheden kwamen, eergevoel aankweeken en fierheid.
Voorts sprak Hitler .voor de nat.-soc. vrouwen. Hij herinnerde er aan, dat ontelbare
vrouwen de beweging steunden, toen deze nog
pas in haar opkomst was. De wereld van den
man was de staat, zijn strijd, zijn werk. voor
de gemeenschap, de wereld der vrouw waren
haar man, haar gezin, haar kinderen en haar
huis. Voorts betoogde Hitler, dat de man en
de vrouw bijeen hooren, dat zn elkaar moeten
aanvullen, hetgeen moet leiden tot wederkeerige achting, enz. Hij vergeleek de taakvan de vrouw in het leven, de maatschappij,
den staat, enz. met die van den man. De vrouw
behoorde niet thuis in de politiek. Het program
der nat.-soc. vrouwenbeweging bevatte slechts
één punt, nl.: het kind.
Een
ander spreker was staatssecretaris
Hierl, de rijksarbeidsleider. Hij sprak oa. over
de taak, die de eerstvolgende jaren moest worden verricht en kondigde daarby de invoering
van een algemeenen gel ij ken arbeidsdienstplicht aan. De tijd was
nl. rijp daarvoor, want het Duitsche volk was
in overwegende meerderheid bereid den arbeidsdienstplicht als een eereplicht op zich te
nemenDat de arbeidsplicht " eenmaal zou .komen,
was niet twijfelachtig meer. Het wachten waö
op het bevel van den Führer. De arbeidsdienstplicht zou algemeen en voor ieder gelijk worden, uitzonderingen voor bepaalde bei-toepen
waren niet toegelaten, ook niet wat den diensttijd betrof, die op een jaar zou worden vast-

bij de autoriteiten.
SOFIA, 8 Sept. (V.D.) De Bulgaarsche
bladen hebben gisteren foto's gepubliceerd
van Mihailov, den leider der Macedonische
revolutionnaire organisatie en van negen
zijner medewerkers, waarbij de eisch staat
afgedrukt, dat de revolutionnairen zich binnen
tien dagen moeten aangeven bg de autoriteiten
op straffe van langdurige gevangenisstraf en
zware boeten.
Zij, die de revolutionnairen verbergen of
kennis dragen van hun verblijf, worden bedreigd met boeten, wanneer zij
do .politie
daarvan niét op de hoogte brengen.

:

DICTATORS STAAN PEET.

Dag der vrouwen.

GEHEIMZINNIGE ONDERBREKING

ZENDER MÜNCHEN
Een geluid als revolverschoten.
KOPENHAGEN, 8 Sept. (Reuter.) Volgens „Berlingske Tidende" werden verscheidene menschen in Denemarken, die naar een
radiolezing over sociale toestanden van het

zendstation München luisterden, opgeschrikt
door het feit, dat de stem van den spreker
plotseling werd onderbroken door iets wat op

drie revolverschoten leek.
De uitzending werd afgebroken, doch een
minuut later hervat met een militairen
marsch.
Het blad zegt verder, dat de omroeper geen
enkele uitlegging gaf van de storing, en dat
men bjj informatie bij het Duitsche Persbureau
geen inlichtingen omtrent het gebeurde kon
verstrekken.

Een groep als geheel doet echter zooveel zien
en hooren, wat voor mp gevoel enkel stoornis is
voor rustig werken, dat ik mü afvraag hoe het
mogelyk is, dat de gewenschte resultaten: een
aantal bezonken vaste begrippen, een beheersching
van den wil, een juist inzicht in verschillende
leerstof en de toepassing daarvan, bü deze werk-

bereikt kunnen worden. Ernstige menschen
gelooven er in en durven dit voor hun kinderen
aan
ik heb daardoor de overtuiging, dat er bij
volhouden meer moet worden bereikt dan buitenstaanders kunnen begrypen. Bij herhaalde bezoeken vindt men eigenlijk altyd hetzelfde beeld: vry
heen en weer geloop, vry gepraat, ook rustig werk
natuuriyk, maar echt verzonken in hun werk zün
er slechts enkelen. Spreekt men over deze werkwijze met de leerkrachten en geeft men zijn verbazing te kennne ,da tal die onrust nog tot bezonken kennis leidt, zoo hoort men zonder uitzondering: als een kind stil zit, dan is er geen
sprake van dat het niets doet. Het denkt en filosofeert en dat is hem weer tot groei. Tenslotte
komen ze langs een gansch anderen weg tot hun
doel,, en die weg is verre te prefereeren boven
dien van het starre klassikale onderwys. Is het,
afgezien van de resultaten, waarvoor ieder een
geafzonderlyke norm kan hebben, waarlyk
wenscht dat kinderen zoo groote vryheid wordt
gegeven, stelselmatig eiken dag? Het heéle leven
leert ons, dat we onzen plicht moeten doen, als
die ons wordt voorgelegd. Dien hebben we te vervullen, met of zonder lust, zoodra hy is opgelegd,
en niet wanneer het ons past. Is het geen zegen,
wanneer we dit geleerd hebben te doen zonder
tegenin en zonder morren?"

—

.
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RENDIEREN-EMIGRATIE NAAR CANADA.

opziener in- het verslag nliet persoonlijk aan
het woord komt. Wij vernemen echter, dat htj
in den kring der Amsterdamsche Montessorileerkrachten geïnformeerd heeft, hoe men een
dergelijk onderzoek zou moeten instellen. Een
aantal wenschen en opmerkingen werden tot
zijn kennis gebracht. Men deed hem opmerken,
dat 10. in de Montessoriklassen relatief meer
achterlijke of anders abnormale leerlingen
voorkomen dan in de gewone; 20. dat de gewone school vijfimaal bij de bevordering naar
een volgende klasse gelegenheid heeft de leerlingen te schiften. Het Montessorti-stelsel, dat
met driejarige groepen werkt, heeft deze gelegenheid slecht^ éénmaal. Daarom moeten niet
alle leerlingen aan het onderzoek deelnemen.
Men kwam in gemeenschappelijk overleg
tot de volgende schriftelijke opgaven: een opstel, een dictee, enkele vraagstukjes, enkele
vragen over aardrijkskunde en over de geschiedenis. Op de drie onderzochte scholen namen
respectievelijk 50 %, 50 % en 70 % van de
zesdejaarsleerllngen aan het onderzoek deel.
Onder deze omstandigheden waren de uitkomsten voor de eerste twee scholen gunstig, voor
de derde voldoende.
Een definitief oordeel is hiermede uiteraard
nog niet verkregen- Er bleef een belangrijk
aantal leerlingen buiten he tonderzoek. Maar
er is toch een voorloopig gunstige indruk van
hetgeen met het Montessori-stelsel valt te be-

zie-rivier.
In Maart is reeds getracht de bevroren
rivier over te steken, doch halverwege kwam
men aan plekken, waar de sneeuw was weggewaaid, zoodat het ys zichtbaar was.
Hier weigerden de dieren verder te gaan.
De drijvers deden nog wanhopige pogingen
hen voort te drijven, doch er stak een sneeuwstorm op ên dé gëhëélë kudde draafde naaide laatste weide terug.
reiken.
Toen de sneeuwstormen bedaard waren,
Leerlingen van vreemde nationaliteit.
was het reeds te laat in het seizoen can nogmaals een poging tot het oversteken van de
Mackenzie-rivier te ondernemen.
In het Onderwijsverslag 1932 vinden wü een
De drijvers besloten daarom, de rendieren mededeeling van den inspecteur van het lager
op de plaats te laten tot den herfst, wanneer onderwijs in de inspectie Heerlen omtrent de
leerlingen van vreemde nationaliteit. Het aantal
de rivier weder dichtgevroren zal zijn.
Men heeft thans een nieuwe route
ontdezer leerlingen nam in 't verslagjaar eer toe
worpen, en hoopt de rendieren spoedig aan dan af- In 1924 bedroeg het vreemde element
de Canadeesche autoriteiten te kunnen af- 9 9ó van de schoolbevolking, in 1932 ruim
leveren. Zij zullen dan losgelaten worden op 15 %.
de bijna 40.000 vierkante kilometer groote
Sterk nam he taantal Duitschers, Po
grasweide, dié men voor hen heeft gereserJoego-Slaven, Tsjecho-Slowaken en Hongaren
veerd.
toe. In ongeveer 30 scholen vormde het vreemde element meer dan 25 % der schoolbevolking, in sommige steeg het tot meer dan 40 %.
MISS FINLAND EN MISS EUROPA
In het Lauradorp te Waubach bedroeg het in
de R- K. Jongensschool en in de R. K. MeisTe Hastings is Miss Finland uitverkoren jesschool ongeveer 50 %.
tot schoonheidskoningin van Europa. Miss
Sinds enkele jaren bestaan er in Heerlen
Europa is twintig jaar. Zij is groot en slank 2 scholen voor
kinderen van Duitsche nationaen heeft aschblond haar.
liteit, een R. K. school met 175 leerlingen en
een Evangelische school met 141 leerlingen.
Aan deze scholen zijn Duitsche onderwijzers
met Duitsche onderwijsbevoegdheid verbonden.
FRANKRIJK
Deze scholen worden gesubsidieerd door de
Duitsche regeering.
Er zouden zeker nog 10 van die scholen moeGEVOLG VAN ONDERWIJZERSCONGRES NICE
ten bijkomen, eer alle Duitsche kinderen op
PARIJS,* 8 Sept. (Reuter.) De minister een Duitsche school konden plaats vinden. Het
van onderwijs heeft disciplinaire maatregelen kostenbezwaar zal de stichting van meer schogenomen tegen twee yan de onderwijzers, die len wel in den weg staan. Duitschers, die niet
op het congres te Nice het woord hebben ge- aan terugkeer naar hun vaderland denken, vervoerd en daarbij van schadelijke gezindheid kiezen voor hun kinderen een Nederlandsche
blijk gegeven hebben.'
school boven een Duitsche.
De Italiaansche regeering heeft in Heerlen
ook een Italiaansche school geopend met
-61 leerlingen. Aan deze school is een Italiaansche onderwijzeres verbonden, terwijl een NeBRIEVENBUS.
derlandsche onderwijzeres enkele uren per
week onderwijs geeft in de Nederlandsche taal.
Vanwege de Poolsche regeering en vanwege
die
van Joego-Slavië worden aan Poolsche en
der
men
bespoediging
Ter
bezorging wordt
Joego-Slavische kinderen na schooltijd in
beleefd uitgenoodigd te adresseeren:
daartoe beschikbaar gestelde leslokalen in verAdvertentiën en Abonnementen aan de schillende gemeenten dezer inspectie door Poolsche onderwijzers en een Joego-Slavische onAdministratie.
derwijzeres onderwijs gegeven in de landstaal.
Van ongeteekende stukken of mededeelinge» Dat onderwijs omva. in hoofdzaak lezen, geschiedenis, vertellen en zingen.
wordt geen nota genomen,
Verondersteld mag worden, dat onder invloed
Ingetzonden Stukken aan de Hoofdredactie. van de ontslagen in de mijnen, waarbij, naar
wij meenen, vreemdelingen voorgaan weer een
Klachten over besorging enz. aan de teruggang van het aantal leerlingen van buiAdministratie.
tenlandsche nationaliteit zal intreden.

______,

■

■

GOUDEN

JUBILEUM AMBACHTSSCHOOL

De Tweede Ambachtsschool
te Amsterdam.

wyze

SOFIA, 8 Sept. Een in de nabijheid van het
Deze schoolopziener voelt zich dus het best
plaatsje Lom wonende boer heeft aan Mussolini geschreven dat hn' besloten, heeft zijn der- thuis in de oude school. Dat is zijn goed recht,
den zoon ter eere van den Italiaanschen dicta- maar mag men van een autoriteit, die is aan^
gesteld om toezicht te oefenen op het ondertor Benito te noemen.
wijs,
meer nog. nu adviseur te zijn van hoefVolgens de bladen heeft de Duce den boer
onderwijzers, nu baanbreker te zijn voor
den
en
een dankbrief gezonden en een cheque van verbeetning der onderwijsmethoden,
niet een
10.000 lire ingesloten, welk bedrag moet meer
exact en wetenschappelijk gefundeerd
dienen voor de opvoeding van den jongen.
oordeel verlangen dan dit leekenpraatje ? Had
Dit heeft de bewondering van den boer de veroudering dezen bezoeker niet tot ondervoor dictators doen toenemen, en naar men zoek njoeten aansporen ? Had hij zich niet aan
zegt, zou hij hebben verklaard, zijn vierden de hand van objectieve maatstaven op de
hoogte moeten stellen van de resultaten, waarzoon Adolf te zullen noemen.
over
hem
dan
hü thans slechts veronderstellingen opnog
Mocht
eens een zoon worden
discht ?
geboren dan- zal hij aan Stalin denken.
Een collega houdt de reputatie van het
schooltoezicht gelukkig hoog. Wij lezen V-an
hem, dat hij zich rekenschap trachtte te geven
HET BRITSCHE RIJK van de met het Montessori-onderwijs bereikte
resultaten. Opmerkelijk is het, dat deze school-*

OTTAWA, 8 Sept. (Reuter). Zooals men
gesteld.
zich zal herinneren, heeft de Canadeesche
regeering in December 1929, 3000 rendieren
Dr. Göbbels voerde het woord voor de propagandaleiders en sprekers der N.S.D.A.P. Hö gekocht met het doel, voedsel en kleeding te
sprak over de propaganda en haar methoden. verschaffen aan de eskimo-stammen, die in
de bergstreken in Noord-Canada leven.
Uit zn'n rede stippen wij de**;e zinsneden aan:
Tevens hoopte men mettertijd,
nadat de
Onder de 10%, die op 19 Augustus niet
zich
rendieren
hadden geacclimatiseerd,
stemden,
vóór den staat
is een gedeelte, dat
men niet winnen kan, en dat het nat.-socialisme over genoeg rendiervleesch te beschikken om
ook niet winnen wil. De overigen echter kan een gedeelte hiervan naar Groot-Brittannië en
andere deelen van het Britsche Rijk te kunmen winnen, ze behoeven slechts door de nat.exporteeren.
nen
soc. successen en steeds nieuwe golven van
Deze hoop begint thans vastere vormen
propaganda overtuigd te worden.
aan te nemen. De 3000 dieren, die de grondHet Duitsche volk is een volk van radioluisteraars geworden en door de betoogingen slag voor de nieuwe industrie moeten voris hun een geheel nieuw beeld gegeven. Steeds men hebben sedert hun vertrek uit Alaska,
geestdrift kan men niet commandeeren, we reeds meer dan 1600 kilometers afgelegd,
willen de menschen overtuigen. Een volk kan en zijn reeds ongeveer 41 jaar onderweg.
Thans zal men aan de laatste etappe der
niet met strengheid worden bereikt.
reis beginnen, het oversteken van de Macken-

ISTAMBOEL, 8 Sept. (Reuter.) In geheel Oost-Anatolie' heerscht momenteel de
bitterste koude.
ENGELSCH MAANDBLAD VERBODEN.
De bergen zijn met sneeuw bedekt, en troepen wolven, door de koude uiterst vraatzuchtig geworden, vormen thans een schrik voor MÜNCHEN, 8 Sept. (Reuter.) Het Engelsche
maandblad „World" van Vernon Bartlett, mag
de boeren.
tot
van
nadere aankondiging in Duitschland niet
troep
Een
20 wolven viel zes boeren
aan, die bezig waren de oogst binnen te halen, meer verkocht worden.
In het blad „World" worden artikelen opgeen verscheurden een hunner.
nomen, die in Engelsche en andere bladen en
tijdschriften verschenen zijn. Het verbod van
verkoop in Duitschland is derhalve een uitKORTE BERICHTEN.
vloeisel van het verbod van verschillende buitenlandsche kranten.
Tijdens een hevigen storm die boven
Sjaopo, een kuststad in Noord Kiangsu woedde, vielen hagelsteenen naar men beweert zoo
groot als kippen-eieren. Drie jonken, die juist
de haven zouden binnengaan, werden als het GROENTEN, vruchten, wortel- en knolgewassen,
ware door de hagelsteenen gebombardeerd.
welke ook rauw door den mensch kunnen
Hun van latten voorziene zeilen werden aan worden gebruikt, mogen, nadat zij geoogst, geplukt
flarden gerukt en ten slotte kapseisden de of gerooid zijn, niet behandeld worden met water,
schepen.
iat daarvoor ongeschikt is verklaard.

—

BULGARIJE

DUITSCHLAND

Heden was het op het congres der N. S. D.
A. P .te Neurenberg de dag der vrouwen. De
leidster der Duitsche vrouwen, Gertrud Scholz,
hield een rede over den arbeid van de vrouwen
in den nationaal-socialistischen staat.
De Duitsche vrouw, zooals wij haar. one
denken, aldus betoogde zij volgens het D.N.8.,
de monarchisten niet afgetreden, zoodat de moet als de toestand van haar volk dit eischt,
merkwaardige situatie ontstaat van een repuzoo kunnen denken, dat zij een organisch lid
blikeinsche regeering, welke in een der belang- van dit volk is. Zij moet geestelijk en lichamerijkste streken van Spanje alleen door de lijk kunnen scheppen, van weelde en genot
monarchisten gesteund worden.
kunnen afzien en zij moet het klaarspelen het
leven mooier te maken. Zij moet politiek kunnen denken en in. een trotsche houding, zeker
van zichzelf, doelbewust voortschrijden.
ONDERAARDSCHE GANG ONTDEKT.
MADRID, 8 Sept. (Reuter). Men heeft
te Barcelona een 100 m lange onderaardsche
gang ontdekt, leidende van een riool naar de
modelgevangenis en zoodoende een poging tot
ontvluchting op groote schaal verijdeld. De
tunnel met het graven waarvan men reeds

'
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MADRID, 8 Sept. (V. D.) gisteren heeft
volgens het programma het aftreden plaats
gevonden van de Baskische gemeenteraden.
Volgens de tot dusver beschikbare gegevens
zijn in de provincie Biskaje 50 van de 115 gemeenteraden afgetreden en in Guipuzcoa 60
van de 87. In de meeste gemeenteraden zijn

bijna genaderd was tot de cellen, is zoo hoog,
dat een man er rechtop in kan loopen.

Roor Russische troepen.

LEIDSCHESTRAAT 18

pp!

ONDERWIJS

Een scherpe uitval.

PEKING, 8 Sept. (Reuter). Drie Chineesche journalisten hebben getracht Tsao
Meng Chiu, een magistraat te Pingyuen,
Hopei, te interviewen, doch in plaats van
vriendelijk te worden ontvangen, zooals zij
zich hadden voorgesteld, ontvingen zij elk 10
stokslagen, omdat zij gekleed waren in korte
toppunt van
broek, een open sporthemd en
een bril droegen.
onbeschaamdheid
Of de journalisten al beweerden, dat zü bij
hun werkzaamheden moeilijk zwaardere kleeding konden verdragen, en dat het niet langer
onbeleefd was, een bril te dragen, aan de
stokslagen konden zrj niet ontkomen.
Met roode, opgezwollen gezichten vertrokken zij. De heeren trachten thans te bewerkstelligen, dat de magistraat ontslagen en bestraft wordt.

UURWERKHANDEL

ITALIË

onzen correspondent.)

SOETSJAU, 8 Sept. (V. D.)

HOTEL ROSE.

warme bron. Zeer groot warm-bronwater-badhuis. 200 Kamers v.a. 5 RM. Pens. v.a. 10 RM.

MILAAN, 8 Sept. (V. D.) In de „Popoio
d'ltalia" grijpt Mussolini thans persoonlijk in
Genève, 8 Sept
de Duitsch-Italiaansche perspolemiek in, in
De leden van den Volkenbondsraad, die verband met het feit dat men in Berlijn op
het oude thema der Italiaansche „ontrouw"
vanmiddag in een strikt vertrouwelijke bespreking Sowjet-Ruslands toetreding tot den is teruggekeerd.
Mussolini schrijft 0.a.: „Wanneer er één
Volkenbond zouden behandeld hebben, zijn, in
afwijking van de gisteren gemaakte afspraak, thema is dat de Germanen in diepste vergetelreeds vanochtend na afloop van de openbare heid moesten laten verzinken dan is het juist
dit. Wanneer er één volk is dat in zijn gevergadering van den Volkenbondsraad bijeengekomen om de quaestie van den permanenten schiedenis opzienbarende en bloedige voorraadszetel voor Sowjet-Rusland bij de toetrebeelden van ontrouw tegenover beëedigde verding van dit land tot den Volkenbond te bedragen, verraad jegens vrienden en cynisme
handelen.
bü de rechtvaardiging daarvan vertoont, dan
De beraadslagingen hebben échter nog tot is het het Duitsche volk. Vanaf Hermann tot
geenerlei resultaa* geleid. De moeilijkheden Frederik van Pruisen en Bethmann-Hollweg
met zijö theorie van het „vodje papier". Wij
liggen vooral nog bh' Polen, zooals ook gisteren uit het onderhoud van Barthou en Beek bezitten bijzonder indrukwekkende voorbeelden uit de oude en de nieuwe Duitsche literagebleken was. De Fransche hoop dat Beek
desalniettemin reeds vandaag zou mededeeien tuur. Het is bekend dat in de laatste jaren
dat Polen tot sternonthouding bn' de stemming het fascistische Italië Duitschland bij verover den permanenten raadszetel bereid zou scheidene gelegenheden tastbare bewijzen van
zijn, werd niet verwezenlijkt.
sympathie heeft gegeven. De Duitschers hebDe besprekingen tusschen de raadsleden ben thans gemeend dat Italië de Duitsche zaak
op alle gebieden en voor altijd zou aanhangen.
zullen eerst Maandagavond worden voortgezet.
Het is echter kinderlijk te verlangen, dat de
regeering van een ander land een politiek zou
voeren, welke niet in de eerste plaats de waarJapan en het toetreden van Rusland.
borging der eigen belangen dient. In dit verTOKIO, 8 Sept. (V.D.) Met betrekking tot band behoeven wij slechts het „nieuwe testahet toetreden van Sowjet-Rusland tot den ment", d.w.z. „Mem Kampf" van Hitler, te
Volkenbond wordt verklaard, dat het niet citeeren.
Mussolini haalt dan het boek van Hitler aan
noodzakelijk is dat Japan zijn houding dienaangaande bepaalt aangezien Japan sedert en stelt tenslotte de vraag of de aanhangers
of
het bekend maken van zijn uittreden uit den van Hitler zijn opvattingen niet kennen envele
zijn boek hetzelfde lot ondergaat van
Volkenbond nooit vertegenwoordigd is geweest in de Volkenbondsvergaderingen noch andere werken, waarover veel gesproken
in de bijeenkomsten van den Volkenbondsraad. wordt, maar die niemand kent.
Officieele kringen alhier denken niet dat het
toetreden van Sowjet-Rusland de organisatie
van den Volkenbond zal versterken of wijziging zal brengen in den internationalen toeVIJFTIGDUIZEND HUWELIJKSREIZEN.
stad. Vooral wordt gewezen op de fundamenROME,
8 Sept. (Reuter.) Tot dusver
teele verschillen in opvatting tusschen den
jonge paren, daarvan 2252 uit
52.468
hebben
Volkenbond en Sowjet-Rusland.
het buitenland, gebruik gemaakt van de 80 %
korting op de Italiaansche spoorwegen voor
reizen naar Rome en Napels.
CHINA
(Van

LAMÉRIS

aandeel in en rechtstreeksche toevoerleiding
v/de „Kookbronnen". Wiesbadens belangrijkste

VOLKENBOND

Nog geen resultaat der
besprekingen.

-

medecteelinp.)

Het voortreffelijkste der leidende Hotels met

reizigers.

RUSLANDS TOELATING

EERSTE BLAD

HANDELSBLAD VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 1934.

De Tweede Ambachtsschool te Amsterdam,
aan de Westerstraat, directeur de heer H. Lettinck, viert op 13 Sept. haar gouden jubileum.
Op dien dag zal het bestuur een vergadering
houden, die aan de herdenking gewijd zal zijn.
Voor de leerlingen zal het jubileum een buitenkansje brengen: op 12 September zullen
ze een autotocht door het Gooi maken. Op
Vrijdag en Zaterdag zal een tentoonstelling van
het werk der leerlingen worden gehouden, die
voor belangstellenden kosteloos toegankelijk is;
mede zullen openbare lessen in practische vakken gegeven worden, zoodat de bezoekers het
onderwijs eens in volle actie kunnen zien.

GESTICHT „VALKENHEIDE”
Zilveren feest. Een jubileumsgift.
Donderdag heeft „Valkenheide", Ned. Herv.

gesticht voor verwaarloosde jongens, te Maars-

bergen,

zijn zilveren bestaansfeest gevierd.
Het feest stond onder leiding van den voorzitter der stichting, minister Slotemaker de
Bruine, die de plechtigheid opende met het
doen zingen van Ps. 138:1, het lezen van
Ps. 103 en gebed. In zijn openingswoord herdacht spr. de overleden bestuursleden en heette
hij de autoriteiten welkoriï. ook mevr. de wed.
dr. J. Th. de Visser, de echtgenoote van den
overleden oud-voorzitter. Spr. deelde mede,
dat als feestgave een pensioenfonds voor het
personeel alsmede een zwembad zullen tot
stand komen, en dankte den collectant, den
heer v. Rendel, die als .feestgave een sam van
22.000 had bijeengebracht, uit welk bedrag
het zwembad enz. bekostigd zal worden. In de
verloopen -periode -zijn op Valkenheide lOOff
jongens verpleegd.
Hierna spraken de heeren mr. v. Schaik,
als minister van Justitie, Groote Haar, inspecteur-generaal van het Nijverheidsonderwijs,
namens den min. van Onderwijs; D. P. Capellen van Walsurn van Velp, namens de Alg.
Synode der Ned. Herv. Kerk en de kerkelijke
colleges;
Nooymeijer, burgemeester van
Maarn, namens het gemeentebestuur; A. J. da
Costa van Amsterdam, namens den Centr.
Bond van Chr. Phil. Instellingen; mr. H. de Bic
te Rotterdam, .namens den "Bond tot Kinderberechting en de stichting Hoenderloo; v. zyp,
namens de vereeniging van directeuren van
opvoedingsgestichten.
Nadat men zich aan een gemeenschappelijke
koffietafel had vereenigd en de tentoonstelling
van het werk der jongens had bezichtigd, stak
minister Slotemaker de spade in den grond
voor d-ïti aanleg van het zwembassin. De directeur der stichting, de heer Noordam, betuigde
zijn erkentelijkheid voor het aangeboden feestgeschenk. 's Middags en 's avonds waren er
feestelijkheden in huiselijken kring.

’
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ACADEMISCHE EXAMENS.

.

Delft. Geslaagd voor het examen voor anaheeren F. J. van Bloois. J.
d'Ploma* B. de
W. E. Sombroek.

ÏZ,de Nooyer
A.
en

RAADGEVINGEN AAN
AUTOMOBILISTEN
Het voorbijrijden.
Indien de snelheid van een vóór u rijdende
auto u te laag is en u wilt haar passeeren,
dient u verschillende maatregelen te nemen.
Even gas geven is niet- voldoende!
U dient ten eerste den voor u rijdenden
bestuurder kenbaar te maken dat u wilt
passeeren. Doet u dit niet, dan kan dit gevaar
opleveren, ook dan wanneer hjj reeds goed
rechts rijdt. Het is nl. zeer wel mogelijk dat
hij slecht oplet door een gevoerde conversatie
bijv. en onwillekeurig naar links uitzwellkt.
Ook kan er een kuil in den weg zijn of een
hoop zand of steenen, dien hij wil missen en
daarvoor plotseling naar links stuurt. In beide
gevallen is een aanrijding zeer waarschijnlijk.
Bemerkt u dat iemand u voorbij wil, houd
dan goed rechts (hgélemaal rechts) en verminder eerder uw snelheid dan haar op te

voeren.
Haast u langzaam! Blijft steeds kalm! Ga
zeer tfldig weg, maar verzuim liever een trein
of tram, dan u door zenuwachtige haast een
ongeluk op den hals te halen.
Een tweede maatregel is deze. Kjjk vóór
alles eerst goed uit of passeeren mogelijk is,
of er geen andere weggebruiker aankomt. De
auto die u heel in de verte ziet aankomen
rijdt waarschijnlijk ongeveer 60 km per uur,
maar het kan ook best zijn, dat hij 120 rijdt.
In het laatste geval is zij veel eerder
u
dan u verwacht, en zult u niet kunnen bfl
passeeren. Neem dus het zekere voor het onzekere
en passeer niet als er wat aankomt.
In een bocht of vóór een bocht kunt u dit
niet constateeren. Passeer dus nooit in of vlak
voor een bocht.
Een verdere fout dle veel gemaakt wordt
is deze: Na het passeeren ziet men vaak
dat de voorbijrijder zicb te vroeg weder naar
de rechter weghelft begeeft, waardoor h(J
den gepasseerden bestuuider op zijn minst
genomen hindert en ook ziet men maar al te
dikwijls dat een bestuurder dle u met veel
bravoure voorbijreed vUk voor u zfln snelheid
weer matigt en pal voor u blflft rflden. Waaron» u dan voorbfl geredsn?,

EERSTE BLAD
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LAATSTE BERICHTEN
(De
berdere
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BEGRAFENIS JHR. W. VAN LENNEP

VAN WEDDELL-NAAR ROSS-ZEE

Gistermiddag is op de begraafplaats Wes-

Ellsworth's plan voor een

terveld te Velzen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van jhr. W.
van Lennep, candidaat theologie bij de Ned. Herv. Kerk te
s-Gravenhage, die bij een ongeluk in de bergen
in Zwitserland om het leven is gekomen. Aanwezig waren deputaties van de theologische
faculteit der universiteit te Utrecht en van het
theologisch gezelschap „Secor Abar" te

/CL
>/V^

VAN „BRUINTJE BEER"
ZIJN THANS IN BOEKVORM
VERKRIJGBAAR

y/^ T^fyS

ySZt^f^y'

Hii
de h°ergen

en daar opeens is hij weggenomen.
sPraken eenige familieleden en
vrienden en clubgenooten, o.a. mr. H.
t
de J°ng' TSn"
WiJCk en de lleer
SlnH
otte heeft nog prof. Cramer gesproken,
aarna hebben vrienden en clubgenooten
van
an den overledene
het stoffelijk overschot
naar de laatste rustplaats
gebracht, waav nog
=enige familieleden hebben gesproken en waar
Pr°t. dr. Cramer met het uitspreken van het
unze Vader de plechtigheid heeft besloten.

een-aarna
J*

dei"

W-

CALVINISTISCHE STUDENTEN.
°P het 17de congres der Calvinistische
Studenten-Beweging, dat deze week te Lunteren is gehouden, heeft prof. dr. K. Schilder

y^S\s
yS

BESTELLINGEN KUNNEN

42^^\r
\j/T

GERICHT WORDEN TOT HET
ALGEMEEN HANDELSBLAD
EN ALLE BIJKANTOREN EN

AGENTSCHAPPEN

DUITSCHLAND Men vermoedt, dat zich nog vele verkoolde
V. D. verneemt uit Moskou:
in
regen
lijken in het vaartuig bevinden.
kunstmatigen
Het Instituut voor
Benige reddingbooten werden door het vuur
Turkmenië zal in Askabad, de hoofdstad van KAMP ORANIENBURG VERLATEN.
Turkmenië, een toren van 65 m hoogte laten
aangetast, voor ze konden worden gestreken;
bouwen om kunstmatigen regen te verwekken.
„Reclasseering” onplsbar
de inzittenden vielen of sprongen in zee. Vele
De toren zal op een heuvel gebouwd worden
passagiers vluchtten in paniek naar de lagere
probleem.
en een inrichting bevatten, waarmee het mogedeelten van het schip in plaats van naar de
gelij!: zal zijn om voorbijtrekkende wolken
(Reuter),
booten,
8
Sept.
BERLIJN,
in
het
zoodat men deze zonder hen moest
tot
door middel van electrische ontladingen
strijken, daar de touwen begonnen te branden.
stadje Oranienburg is een ongewone rust weerregenvorming te brengen.
apparaat werd uitgevonden door den gekeerd. Het concentratiekamp is gesloten en
D;t
Sowjet-natuurkundige, prof. Fedosseëf en een de gevangenen zijri verttroken. De bewoners
ESTLAND.
van het stadje hopen dat het kamp zal worAmerikaansch geleerde, professor Hight.
den ingericht tot kazerne voor de S. S., want
Turkmenië is het steppengebied bij de KasUITZONDERINGSTOESTAND EEN
met het vertrek van de gevangenen is voor
pische Zee.
Oranienburg ook een bron van inkomsten
JAAR VERLENGD

en

PURMEREND

Van de Theol. School te Kampen een referaat
gehouden over: „Kerkelijke pluriformiteit en

herdenking

’

J. Klarenbeek, berijder T. Ensing; 4. Sire
K., eigenaar-berijder L. Combee te
Axworthy
Voorts heeft ten congresse nog.o. m, de heer
Nieuwer-Amstel.
W» Baas, straatprediker te Amsterdam, gesproken over: „Student en evangelisatie", een
onderwerp dat spr. herinnerde aan 'het opUIT HET GOOI
schrift: „Hier verkoopt men klompen en sigaren". Hij behandelde eenige typen van evangelisten: het primitieve, het naïeve en het
I. G.H. VERBEEK
busmess-type. Het naïeve type voelt zich onT eHilversum is overleden, 72 jaar oud, de
Dit type kan zich ontwikkelen tot
e t busmess-type, een soort barmhartige heer J. G. H. Verbeek, oud-leeraar M. O. te
Amsterdam, die in het Gooi als groot-grondZulke typen ontBa»iaritaan in een auto-car. ambt—persoon
op
bezitter groote bekendheid genoot. Voorheen
staan door de tegenstelling
woonde hij té Bussurn, alwaar hij zijn naam
waardoor
de
synthese,
Jossen *in èen valsche
"°tijioed
aan de z.g. Boschjes van Ververloren gaat. Na vervolgens bespro- gegeven heeft
en te hebben hoe de student de evangelisatie beek, het vroeger zeer gezochte wandelterrein,
Kan dienen, besprak spr. nog de vraag of de waar tegenwoordig het Brediuskwartier verreis, dat hij omstreeks 1920 aan de gestudenten er geestelijk rijp genoeg voor zijn. zen
&pr. ging. daarop op geestige wijze de verschilmeente Bussurn heeft verkocht.
De begrafenis is bepaald op de Noorderlende perioden na, die een spreker doormaakt,
*a meende dat de vruchten van een jongen begraafplaats te Hilversum, na de kerkelijke
*°om niet per se slechter behoeven te zijn plechtigheid in de O. L. Vrouwekerk aan de
Naarderstraat.
flan van een ouden.
'S-GRAVENHAGE

*

SAARGEBIED

» *

misbaar.

£

MINISTER SLOTEMAKER

PADANGSCHE BOVENLANDEN.

DE BRUINE.

Gisternamiddag is op het terrein van de
Schoolen Kindertuinen aan de Mient te
Zondag
Minister Slotemaker de Bruine zal
officieel in gebruik genomen
's-Gravenhage
1€ September in de Kievitskerk te Wassenaar
tentoonstelling te Parys
Koloniale
van
de
het
veertig
een gedachtenisrede houden, daar het
van
afkomstige
huis
de Padangsche Boven]aar geleden is dat hy zijn intrede deed als
De heer Van Wija, directeur van het
landen.
Haulerwyk,
Ge-m. te
Predikant by de Ned. Herv.
eenige woorden
eerste gemeente. Achtereenvolgens heeft Schoolmuseum heeft daarbü
£Ün
gesproken.
Middelburg,
hÜ daarna de gemeenten Beilen,
Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt
■Nümegen en Utrecht gediend. Van 27 Sept.
De Monchy en de wethouders
burgemeester
hoog*916 tot 8 Maart 1926 was hü'kerkelijk
en Snoeck Henkemans.
leraar te Utrecht, waarna hy voor de eerste Feber
leiding van Raden Mas Waloejo werd
Onder
als minister optrad.
gamelanmuziek uitgevoerd, een aantal kinde-

DISCUSSIE IN RAAD VAN DEN
VOLKENBOND
Bevoegdheid commissie-Aloisi
uitgebreid.
GENÈVE, 8 Sept. (V. D.) De Volkenbondsraad heeft vandaag een rapport van den president der commissie voor het Saargebied

Zondag 1 October zal

de

Aloisi, de rapporteur, wees er op, dat

nieuwgebouwde
Venlo ln

.

BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM

Stichting Alle-Dag-Kerk. In den muzikalen
■toiddagdienst der A. D. K. van Maandag, drie

ïur, i n de Eng, Herv. Kerk, Begijnhof, zal een
Zangeres een lied van Bach en een Ned. lied ten
brengen.

Leger des Heils. Dinsdag te drie en te acht uur
van de
*■ in -het- Concertgebouw de uitzending
petten, die in opleiding zyn voor het officierschap van het Leger des Heils. De samenkomsten
«aan onder leiding van commandant Bouwe Vlas.
toegangskaarten verkrygbaar aan alle afdee"ngen te Amsterdam.

SAMENKOMSTEN VAN DOOPSGEZINDEN.
leiding van ds. C. Nüdam wordt op 12 en
la°riider
j? September te Leeuwarden de Algemeene

rP°Ps'gezinde Gemeentedag gehouden. Sprekers
vf W. F. Golterman, ds. J. M. Leendertz. mevr.

S; I.

C. Dozy—de Stoppelaar.
ds. W. H. toe
ds. O. L. van der Veen, mej. M. Ens en
<3en
Voorts o.p 15 en 16
"*- in van
het Doopsgezind Broederschaps-

,ater,
Sb. ds*

.te

d>

jw- Alb.
aaee
en

■"" '&

XV

Schoorl een zendinigseonf erentie; sprekers

Doopsgez.

Sociëteit. Beroepen.

6

T- HProv-

Oostenburg te Genemuiden is
don u et
kerkbestuur in Drente toegelaten
tot de
j
evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk.

""""
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Van de 558 opvarenden 365

zal worden bewogen.
Wat de toetredingsprocedure betreft heeft
men aan Fransche zijde de gedachte moeten
opgeven, dat de Volkenbondsvergadering zelf
een uitdrukkelijke uitnoodiging tot toetreding
tot Sowjet-Rusland zal richten, zooals eèn paar
jaar geleden ten aanzien van Mexico is geschied. Het zou met het oog op den tegen-

stand van Zwitserland en nog enkele andere
landen onmogelijk zijn de voor zulk een uitnoodiging vereischte eenstemmigheid te verkrijgen.
Het plan bestaat thans, dat zoodra zekerheid verkregen zal zijn, dat Sowjet-Rusland bij
toetreding een permanenten Raadszetel zal
verkrijgen, een groot aantal staten onder leiding van Frankrijk, Engeland en Italië, bulten
het kader van de Volkenbondsvergadering om,
tot de Sowjetregeering de particuliere uitnoodiging zal richten.
Een toestemmend antwoord der Sowjet-regeering op deze uitnoodiging zou dan naar de
Fransche opvatting als een toelatingsverzoek
■kunnen worden beschouwd, waardoor aan de
Sovjet-regeering de indiening van een officieel
verzoek om toelating tot het Volkenbondssecretariaat zou worden bespaard.

Een dergely'ke inteiyretatie van een brief
van de Sovjet-regeering aan een aantal individueele regeeringen zal echter niet zonder levendigen tegenstand van een aantal delegaties
docr de Volkenbondsvergadering w-orden aan-
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Loosdrecht wint de
teamrace.
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H. VAN STEENWIJCK 70 JAAR
Op 14 September zal de Haarlemsche Kunstschilder H. van Steenwijck zijn zeventigste
verjaardag vieren. Er heeft zich voor deze
gelegenheid een eerecomit gevormd; de heer

C. Maarschalk heeft daarvan het eere-voorzitterschap aanvaard.
Gedurende October zal in het Frans Halsmuseum een keuzetentoonstelling van werken
van den heer Van Steenwück gehouden
worden.

Derde race: 1. „Boe" gestuurd door von
Hutschler (Hamburger Segel Club); 2. „Aay" WIELRENNE.
gestuurd door ir. J. Loeff (Nederland); 3.
WIELERBAAN TE ALMELO.
„Trinil" gestuurd door van Arnold (Loosdrecht). Als vüfde arriveerde de „Windekind"
De uitslagen van de hedenmiddag gehouden
met Jan Maas (Loosdrecht); 6. „Flevo" gewedstrijden zijn als volgt:
Omnium sprint: 1. Van Egmond 4 pt, 2. Jan
stuurd door A. E. Dudok van
„Koninkvan Kempen 4 pt; 3. Wals 2 pt; 4. Jazet 2 pt.
lijke"; 7. „Schalk" gestuurd dooiTVolker (HamTydrace (omnium) over 500 m.: 1. Van Kemburger Segel Club).
pen 37.4 sec.; 2. H. Jazet; 3. J. van Egmond 4
In he tklassement won de zeilvereeniging C. Wals.
(omniuml: 1. J. van Kempen
„Loosdrecht"
met puntenvoorsprong op de 4 Klassementsrace
pt; i. Van Eg'mond 3 pt; 3. Wals 2 pt; 4.
andere clubs.
Jazet 1 pt.

DE BURNHAM-ZEILWEEK.

BURNHAM, 8 Sept. (V.D.) Bij de voortzeilwedstrijden van de 12 m 2klasse
konden onze landgenooten zich slechts als
tweede en vierde plaatsen.
gezette

Dank zij den vrij sterken

goede

.
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Wük aan Duin met zeer groote snelheid uit de
richting Velsen, een auto, bestuurd door een
reiziger uit Amsterdam wilde juist met matige
gang de Eemstraat aldaar inrijden. De mótorryder wilde nog langs de auto; dit mislukte
echter, met het gevolg, dat een hevige botsing
ontstond. De motorrüder sloeg eenige malen
over den kon en werd na voorloopig verbonden
te zijn met zware hersenschudding en andere
wonden naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn
toestand is nog steeds zorgelijk. De motor
werd totaal vernield en de auto zwaar be-
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kwam als achtste aan.

Gistermiddag kwart voor vier kwam op den
RÜksstraatweg te Haarlem een mótorryder uit
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Gisteravond is Oosterhof, de vermoedelijke
dader van den moord op- het 18-jarig meisje
te Haarlem, door de politie verhoord.
Oosterhof legde na aanvankelijk geweigerd
te hebben, een volledige bekentenis af. Hij vertelde, dat hij Donderdag te Haarlem was gekomen, naar het huis van zijn meisje, met de
bedoeling, dit te dooden. Hij wist dat haar
ouders niét thuis waren. De reden van zijn
daad is bü het verhoor niet opgehelderd. Hij
heeft het meisje met een doek geworgd en
daarna heeft hij geld uit de winkelcassa gehaald. Vervolgens is hij weer naar boven gegaan, heeft het geldkistje uit de kast gehaald,
terwgl hij wist dat het meisje dood was.
Toen heeft hij de kastdeur geopend en een
lucifer bü het papier in die kast gehouden,
waardoor brand ontstond. De kastdeur heeft
hü vervolgens weer gesloten. Hü heeft brand
gesticht om daardoor de sporen van zijn misdaad uit te wisschen. Hij dacht er daarbü niet
aan, dat er nog twee jonge kieren op de
tweede verdieping sliepen. Tenslotte heeft
Oosterhof zich uit de voeten gemaakt.
Gistermorgen heeft hij zich bij de politie
aangemeld, na de publicatie in de dagbladen
gelezen te hebben. Hü maakte bij het verhoor
een onverschilligen indruk.
Naar verluidt zou Oosterhof vroeger in een
psychiatrische inrichting verpleegd zyn geweest. Het is niet de eerste maal dat hij met
de politie in aanraking kwam.

Motorrijder zwaar gewond

ZEILEN.

leden der equipage van de
„Morro Castle" nog bijna
200
ver-

i

Verdachte bekent.

HEVIGE BOTSING BIJ HAARLEM

*»

«H
passagiers en

HET VERMOORDE MEISJE

vaaard.

gered.

BESTELBON*

DOOR AUTO OVERREDEN

£*h

welijke besprekingen tusschen de Raadsleden
over het aan Sowjet-Rusland bij zijn toetreding tot den Volkenbond verleenen van een
permanenten zetel in den Raad, blijft men in
Fransche kringen optimistisch, dat het tegenstribbelende Polen alsnog tot sternonthouding

berichte«.
meldt
Reuter
Reuter nader uitJIJ
New Vork, worden van de
de

|

Blerick is de 24-jarige kantoorbediende
nkensPoor op het kruispunt bij het St.
Laa-mbertusplein
door een personenauto gegreen overreden. Het slachtoffer werd in
wekkenden toestand naar het zieke-nhuls
t r|Venlo
overgebracht.

Genève, 8 Sept.
Ondanks het nog niet zeer bevredigende
verloop van de vanochtend gehouden vertrou-

VEREENIGDE STATEN

I

Te Oldeborn,

er

RUSLANDS TOETREDING

Söl^ered. ***
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De uitslag van het springconcours voor officieren en heerrijders, gehouden tijdens het
concours-hippique te Meppel, luidt als volgt:
1. Feldblume, eigenaar J. van Hezewrjk, Nijmegen, 0 fouten, 1 min. 17 sec; 2. Schoppenkoning, eigenaar N. Uytendaal, Breda, 0 fouten, 1 'min. 20 sec; 3. Marcroix, eigenaar luitenant C. F. Pahud de Mortanges, 3 fouten,
1 min. 27 sec; 4. Adda, eigenaar D. H. Pasman, Den Haag, 4 fouten. 1 min. 12 sec.
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tüden

wind

gemaakt. De uitslagen

werden

luiden:
1. „Boe" van Walter von Hutschler, 1 uur
45 min. 38 sec; 2. „Trinil" van Arnold (Nederland), 1 uur 45 min. 38,5 sec; 3. „Schalk"
van Friedel Volker (Duitschland), 1 uur 51
min. 10 sec; 4. „Windekind" van Jan Maas
(Nederland); 1 üur 51 min. 14 sec.

GOLF
SALLANDSCHE G.C. „DE HOEK”.

——

Gistermiddag zijn te Diepenveen de nieuwe
banen van de Sallandsche Golf Club De Hoek
in gebruik genomen. De openingspleihtigheid
door middel van het hijschen der clubvlag
verrichtte burgemeester J. W. Arnens.
De course heeft negen holes, is ongeveer 3W»
yards
lane en ligt op omstreeks 5 km van
Deventer
aan den Boxbergerweg en aan de
spoorlijn Deventer—Raalte.

NOORDWIJKSCHE GOLFWEEK.
Een zeer geslaagd nummer van het programma
de Foursomesder Noordwijksche Golfweek was
vlagE-enweds'tri.id, die gisteren werd gehouden en
waarvoor 108 deelneemsters en deelnemers waren
ingeschreven. F. G. Waller (11) en mevr. Waller
(30) wonnen den eersten prijs op de 21ste green.
Om den tweeden en derden prijs zullen moeten
overkampen: P. Ramaer (10) en mevr. Steenhuis
(28); W. Looman (6) en mej. Lemberger (12>;
P. A. L. Ogtrop (24) en mej. Putman Cramer
(20). allen op de twintigste hole.

De Golfbag Cup werd gewonnen door H. Timmer (18), met 4 up. Tweede van de 75 deelnemer»
werd J. Ruys (20) met 2 up.

SPORTSNIPPERS.

—

Te Amsterdam is opgericht de Amsterdamsche Lawntennis- en Ping Pongclub ..Rood Wit".
Die oefent in d'lJsbreeker op de Weesperzijde.
Openingsavond Woensdag 12 Sept

UIT DUITSCHLAND
Slapte in Hamburg's

gevonden.

Hü heeft daarna een deur hooren dichtslaan en hü zag een man op een fiets zich met
groote snelheid verwüderen. Later werd de
fiets van den electricien vermist. De fiets van
verdachte, welke hij gehuurd had bij een fietsenhandelaar te Hoofddorp stond nog in het
huis. Alle deuren waren gesloten en er was
geen spoor van braak. Reeds Donderdagmorgen heeft de arbeider die bü den electricien
werkt, de woning gesloten gevonden. Door het
raam
de schuur kükend had hij wel bloedVOLKENBOND sporenvan
gezien, maar hij veronderstelde dat zijn
baas een kip had geslacht. Toen hü den volgenden morgen de deur weer gesloten vond
keek
hij nauwkeuriger en vond het lgk in een
Fransche kringen blijven
hoek liggen.
optimistisch.
Dat ook de vrouw van den doode deze week
in Hoofddorp is geweest wordt niet waar(Van onzen correspondent.)
schijnlijk geacht.

BURNHAM ON CROUOH, 8 Sept. (V. D.)
De resultaten van de clubteamraces tijdens tic
zeilweek te Burnham in de 12 m 2klasse waren:
Gisternamiddag omstreeks vier uur was in
Eerste race: 1. „Boe" van Von Hutschler
Dantz,
het openluchtbad te Arnhem mevrouw
Segel Club); 2. „Trinil", gestuurd
(Hamburger
°PVarenden z«* er
totaal
uit Helmond, die te Arnhem logeerde en de
(Loosdrecht); 3. „Schalk"
«*
door
Van
Arnold
verstond,
gegaan,
te water
zwemkunst goed
Eenigen
Volker
hebben
van
(Hamburger
Oub); 4. „Winbrandwonden of andere dekind", gestuurd doorSegel
toen zij plotseling in de diepte verdween, nadat kwetsuren
Jan
Maas (Loosopgeloopen,
velen
zij nog de handen omhoog had gestoken. Het m
echter verkeeren drecht) ; 5. „Aay", gestuurd door
ir. J. Loeff
een
staat van volkomen uitputting.
ongeluk gebeurde ter hoogte van het einde
(Kon. Ned. Zeil- en Roeivereen.); 6. „Flevo",
Veertig
lijken
zijn opgepikt
van het bad. Het personeel heeft onmiddellijk
gestuurd door A. E. Dudok van Heel (Koninklende vaartuigen, een 20-tal door verschilgedoken, doch zonder resultaat, zoodat veris
aangespoeld. lyke).
Nadat de brand grootendeels was gebluscht,
moed wordt dat mevrouw Dantz door den
Tweede race: 1. „Trinil" gestuurd door van
is de „Morro Castle"
stroom is meegesleurd.
op sleeptouw genomen. Arnold (Loosdrecht); 2. „Flevo", gestuurd
door A. E. Dudok van Heel (KoninklUke); 3.
„Windekind", gestuur door Jan Maas (Loosdrecht) ; 4. „Boe", gestuurd door von HutschiiiiiHNiii mm nnniiimiiiiHiiiiiH
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tmmn,ti inmnmn
mmmmm ler (Hamburger Segel Club); 5. „Aay", gestuurd door ir. J. Loeff (Koninklijke). De
„Schalk" van Volker (Hamburger Segel Club)

BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN

C. Kruyt, dr. G. Royer, mej. dr. A. Snetlbdr. A. K. Kuiper.

H. toe Water te Zwolle.

de

commissie den laatsten. tijd quaesties ter behandeling heeft gekregen, die haar bevoegdheden te buiten gaan. Hy noemde
daarbü
brieven van den president der Saarregeering
en het memorandum van 4 September.
Op voorstel van voorzitter Benesj besloot
de raad, de volmachten van de commissie te
verruimen, zoodat zjj ook deze quaestie kan
onderzoeken en den raad aanbevelingen daaromtrent kan doen toekomen.
De Fransche minister van buitenlandsche
zaken Barthou zette daarop het Fransche
standpunt uiteen. De Fransche regeering
verlangt, dat de stemming plaats
vindt op de
basis van de bepalingen van
het vredesverdrag. Zij zal ieder resultaat der stemming
aanvaarden, zü heeft echter van geen der
dne mogelijkheden, die het verdrag bevat,
buiten beschouwing gelaten. De
Fransche
regeering wil, dat de stemming
in volledige
vryheid en onpartydigheid plaats
vindt

6

ïeetoraatskerk te Hout-Blerick bü
Sebruik genomen worden.

Kehoore
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aangehoord.

ren voerde Hollandsche volksdansen uit.

VARIA

Naar aanleiding van den moord op een
electricien te Hoofddorp, meldt onze correspondent nader:
De pleegzoon, die ervan wordt verdacht zijn
pleegvader te hebben gedood, is 28 jaar oud
en was sinds geruimen tijd inwonend en werkzaam by den vermoorde- De laatste twee
maanden woonde hij te Haarlem; hij heeft een
veroordeeling achter zijn rug wegens verduistering ten nadeele van zijn pleegvader.
Dikwijls echter kwam hn' den laatsten tijd
nog te Hoofddorp. Hij was zelfs in het bezit
van een huissleutel en van Zondag af moet hü
bijpa voortdurend by den electricien zijn geweest. Woensdagavond heeft men hem daar
nog gezien. Na de ontdekking van de moord
vond de politie in de kamer een onopgeruimde
tafel, waar gedekt was voor twee personen.
De moord is vermoedelijk in den nacht van
Woensdag op Donderdag gepleegd, want de
sectie op het ln'k, dat Vrijdagmorgen werd gevonden, heeft uitgemaakt, dat het slachtoffer
toen reeds anderhalve dag dood moet zijn geweest. De buurman van den doode die te bed
lag heeft Woensdagnacht te vier uur geraas
gehoord in het schuurtje waar later het lijk is

weggegaan.
De fabricage van gasmaskers en fotograREVAL, 8 Sept. (Reuter.)
fisch papier vormen de voornaamste industrie. ning is de uitzonderingstoestand, Bü verordedie op 12
De poort van het kamp wordt nog bewaakt September
zou afloopen, voor een jaar verdoor een S.A.-man en men krijgt
slechts lengd, c In het officieele communiqué wordt
toegang op vertoon van een door de geheime verklaard,
dat weliswaar in het geheele land
staatspolitie verstrekte vergunning.
rust heerscht, maar dat de voorbereidingen
Zeer moeilijk zal het blijken voor de 742 gehet herstel van het normale politieke
vangenen, die volgens officieele mededeeling voor
leven nog niet beëindigd zijn.
uit de Pruisische concentratie-kampen zijn
vrijgelaten, om een bestaan te vinden. Hun

De derde dag van de feestelijkheden van de
van het 450-jarig bestan van de
tietoogde o. m., dat in de 12 Artikelen markt te Purmerend hebben begunstigd door
het geloof in de Kerk beleden wordt in een het mooie weer een goed verloop gehad.
"dein met dat in de Drieëenheid en het laatste
's Morgens werden de tentoonstellingen beOordeel, en dat men dus nooit in de wetenschap zocht door de schoolkinderen uit den omtrek.
bet kerkbegrip door
's Middags vond de harddraverij plaats. familieleden zulen voor hen moeten zorgen,
empirie kan vaststel- Winnaars zijn: 1. W. 'Pretoria eigenaar-berij- maar velen van dezen verkeeren
zelf in belen. Hij analyseerde de der K. Toringa te Warffum, werd beloond met hoeftige omstandigheden, daar zij
verwant
pluriformibegrippen
300 en de gouden zweep, daartoe beschikbaar zijn aan „beruchte personen".
in
pluraliteit:
en
Huis
Koninklijk
gouteit
en een
gesteld door het
De bevrijde gevangenen krijgen geen steun
het samenkomen der den dasspeld voor den berijder.
uit
de openbare kas en aan de Engelsche
geloovigen komt Gods
Burgemeester Cramwinckel sprak eenige deputatie, die onlangs
alhier heeft onderhanKerk
der
vergaderen
waardeerende woorden. Onder de tonen van deld
voor de vrijlating van den vroegeren
tot stand. Daarom mag het Wilhelmus reed de eigenaar met zijn paard
sociaal-democratischen burgemeester
van
pluraliteit nooit worden een eeere-ronde.
Reuter, en van het
Maagdenburg,
Otto
goedgepraat door het te
Eveneens 's middags werd het historisch vroegere communistische Rijksdag-lid Dr.
betitelen als pluriforspel Jan van Egmont's Privileges opgevoerd,
Neubauer, werd nadrukkelijk meegedeeld, dat
miteit. Pluraliteit ma's Avonds concerteerde een der fanfarecorpsen deze personen het land niet zouden mogen
Marx,
Hitler
en
ken
en deden de verschillende illuminaties de stad verlaten.
door te onderscheiden
weer op zijn mooist uitkomen, hetgeen weer
Ariër
ein
de
Vermoedelijk vallen alle vrijgelaten gevantusschen
rest, kapitalisme en duizenden kijkers lokte. Op de Beemsterbrug genen onder deze verbodsbepaling, daar men
in officieele kringen vreest, dat dergelijke
proletariaat. De Kerk was het steeds een file van menschen.
De uitslag van de harddraverij is als volgt:
heeft de nieuwe menschemigranten „gruwelverhalen" in het buitenheid te openbaren. Zij 1. W. Pretoria, eigenaar-berijder K. forenga land zullen rondstrooien.
Prof, dr. K. Schilder. is dan ook nooit een te Warffum; 2. Lady Bona, eigenaar A. C.
kant en klaar resul- van der Feen te Haarlem, berijder J. van
feat. Zij moet steeds „ge-reformeerd" worden. Leeuwen Jr.; 3. Sister Patrick H., eigenaar

Pluraliteit".
Spr.

LONDEN, 8 Sept. (Reuter) Laver heeft
vandaag te Suttonbank in Yorkshire het zweef
duurrecord van Groot-Brittannië gebracht op
12 uur 21 minuten.

Verdachte had zijn pleegvader
vroeger benadeeld.

HOOGE REGEN-TOREN.

HERDENKINGSFEESTEN MARKT

Laver 12 uur 21 min.
in de lucht.

DE MOORD TE HOOFDDORP
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CONCOURS HIPPIQUE MEPPEL.

UIT KENNEMERLAND

raar,

,°F

PAARDEN.

DUURRECORD ZWEVEN

-

vliegtocht.

Naar de correspondent te Wellington in N.
Zeeland van de „Times" aan zijn blad mededeelt, zal Lincoln Ellsworth einde September
van Dunedin afvaren op de „Wysitt Earp" met
bestemming naar het Zuidpoolgebied. Het
Utrecht, prof. dr. J. A. Cramer, oud-hooglee- vliegtuig dat, naar men weet, in Januari zoo
dr. A. P. Philips uit Eindhoven, predizwaar werd beschadigd op de ijsbarrière, is
kanten en studenten, vrienden van den ontsla- hersteld. Indertfld was Ellsworth van plan van
pene en andere.
de Ross-zee te vliegen naar de Weddell-zee en
In de aula heeft eerst de vader van den terug. Maar nu zal hij zich laten brengen naar
e.dene gesproken, die herinnerde aan den Deception-eiland, 600 mijl ten zuiden van
zonnigen dag twee jaar geleden, toen de nu Kaap Hoorn, en dan via de Weddell-zee naar
tfverledene zijn studententijd afsloot en zijn de Ross-zee vliegen. Zijn voornemen is om na
eerste predikatie hield.
aankomst een kamp aan te leggen en daar de
van Decep-Daarna heeft hij nog gestudeerd in Marburg, „Wyatt Earp" af te wachten, die
zal hebmijlen
2850
af
reis
van
d en Berlijn. Overwerkt ging hij naar tion-eiland
een
It
ben af te leggen om hem te bereiken.
6n Zwitserland. Te Genève volgde hij
een
Ellsworth wil zfln vlucht laten dienen om
Hi J beeft daar theologen van vere nati°naliteit tot elkander gebracht de route in algemeene trekken te verkennen.
door" h
is niet van plan daarna nog vluchten te
redevoeringen te vertalen. Op den Hij
laat t
ondernemen.
dag
heeft hi*i een voorstel ingediend
strekt
6Dd tot bestendiging van deze cursussen
welk
m°tie met algemeene stemmen werd
na „

hiJ over het congres geschreven,
J heeft
nog eenige dagen vacantie nemen in
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 1934.

Totaal uitslag omnium: 1. Jan van Kempen
13è pt; 2. J. van Egmond 10 pt; 3. Jazet 8 pt;
4. Wals 3 pt.
Achtervolging over 20 ronden voor nieuwelingen, Gerritsen, Deventer loopt 70 m. in op Van
der Kemp, Almelo, in 4.24.8 sec.
Australische races over 15 ronden: 1. Baayens
(Enschede); 2. Krukkert.
Achtervolging: De Wolf—Klaas van Nek. Na
twaalf ronden is de Wolf winnaar in 2 min.
49.4 sec.
Kla.ssementraces voor profs en onafhankelijken
over 5 km zes klassementen: 1. Van der Heiden
23 pt; 2. Oude Keizer 19 pt; 3. J. Nijkrake; 4.
Van der Eist 7 pt.
Koppelwedstrüd voor profs en onafhankelijken
over 50 km: 1. Van Kempen—Wals 15 pt; 2. De
Wolf—Van der Heiden 8 pt; 3. op een ronde
Jazet—Oude Keizer; 4. op een ronde Rakers—Van
de Eist; 5. op twee ronden Van Egmond—Van
Nek 8 pt; op twee ronden Van Riek—Nykrake..

haven.

Evenals in vorige jaren was het goederenverkeer in de haven van Hamburg in Juli geringer dan de voorafgaande maand. Het inkomende verkeer daalde in totaal sedert Juni
met 46.000 t. of 4.4 %: het uitgaande verkeer
met 75.000 t. of 12.2 %" De daling bedraagt
intusschen vergeleken met de maand Juli van
het vorig jaar 118.000 t. of 10.6 % in het inkomend en zelfs 151.000 t. of 26.5 % in het
uitgaand verkeer.
(Station), 8 Sept. (..Dft
Aangevoerd 439 baal aardappelen,
Due
f 0.85—0.95; blauwe f 1.30—155: eig*enh.
1 05—1.25; groote
0.85—Ö.85; 973 baal uien, grof
1—1.25
0.40—0.65; nep
0.80—1.25; driélingen
per baal; 43875 stuks bloemkool, le srt f 7.90—
1.50 per 100 st:
ll.eO; 2e srt f 1.50—2.70; 3e srt
11900 kg roode kool f 2—3.20; 6375 kg gele kool
1.70—3: 92.50 kg witte kool f 0.70—1 per 100 kg:
105 manden augurken fijn f 0.48; 178 manden
augurken fyn bast
7: 366 manden basterd f 7:
360' manden grot 6 per mand van 6 kg; 33 zak
enk. slaboonen f 0.55—0.60; 195 zak dubb. slaboonen f 0.80—1.40 per 15 kg.
(Delftsche Groentenveiling.T
DELFT, 8 Sept.
Bloemkool, le srt f 8.70—14.60; 2e srt f 1.50—6.80:
komkommners (Eng) le srt f 2.80—4.40; 2e srt
f 1.20—2.10; (witte) le srt f 2.80—3.60; 2e srt
2.10—3.20: andijvie
1.10—2.20; salade, le srt
stam/stok
f 3.10—4.20 per 100; boonen (princesse)
f 11.10—14.20; snij
12.10—15.40 per 100 kg: druiven le srt f 11.10—13.20; tomaten f I—lso per
100 pond Duitsche princesseboonen f 9.80—1240H
pronkboonen f 7.20—9.90 per 100 kg.

BOYENKARSPEL,

Tuinbouw".)
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PASVISA.
Voor toelating en tydelyk verblijf in het buitenland moeten Nederlandsche
staatsburger
voorzien zün van een geldig paspoort al of niet
visum;
voorzien van een
voor sommige landen ia
in plaats van paspoort een bewys van Nederlanderschap voldoende.
Welke landen wel en welke geen visum eischen
op Nederlandsche paspoorten en welke bepalingen over het algemeen van belang zyn, vindt men
in onderstaande lijst vermeld. Voor koloniën,
dominions, protectoraten cle men onder het
moederland.

Het paspoort voor Nederlandsche staatsburgers kost f 5. Hierby komen de legeskosten van
de gemeenten, die verschillend zyn, in Amster1.50, zoodat daar zoowel
dam bedragen die
voor een nieuw paspoort als voor de verlenging;
6.50 moet worden betaald. De geldigervan
heidsduur ls twee jaar, de pas kan gedurende
tien jaren na de eerste uitgifte worden verlengd.
Die verlenging kan reeds geschieden twee maanden voor den afloop van den tweejarigen termfln,
en binnen zes maanden na het verstreken van

’

’

dien termün.
Voor man, vrouw en kinderen, de laatsten niet
ouder dan 14 Jaar, worden familiepassen uitgereikt die f 7.50 kosten, eveneens behalve de gemeentelyke legeskosten, te Amsterdam dus f9.
Het familiepaspoort

is vrywel

ln alle

landen

erkend.

Voor landgenooten, die van Nederland uit met
een Nederlandsche boot naar Ned.-Indië reizen is
geen paspoort noodig doch wel gewenscht, wfll
men anders onderweg de boot niet kan verlaten.
Onderstaande opgaven gelden uitsluitend
voor paspoorten van Nederlandsche staatsburgers, dus niet voor z.g. „vreemdelingenpaspoorten".

Geen visum is noodig voor Algier-, België,
Ceylon, Cuba, Denemarken. Duitschland, Enge.
land, Estland, Finland, Frankrijk, lerland, Italië,
Luxemburg, Mexico, Monaco, Nicaragua, Noorwegen. Oostenryk, Panama, Portugal, Schotland,
Spanje, Tsjechoslowakye, Zweaen, Zwitserland,
japan, Ecuador, Haïti, Salvador, Fidji-eilanden,
Siam en Zuid-Afrika.
Voor toelating ln de

noodig:

verschillende landen i*

EUROPA.

Bulgarije: Transit-visum
2; transit heen
4; enkelvoudig verblyf visum
5.60;
alle 45 dagen geldig; voor meer reizen gedurende
drie maanden
18.60: gedurende zes maanden

en terug

’

’ ’

’

’

37.20.
De duur wordt gerekend van den dag van afgifte af. Bezoekers van badplaatsen 2 weken
gratis visum.

18°/0 MEER

ADVERTEEREN
De regelmatige landelijke adverteerders in Engeland zullen de
komende 12 maanden gezamenlijk
18 % meer adverteeren dan de
afgeloopen 12 maanden.
Het
weekblad „Advertiser's Weekly"
stelt elk jaar om dezen tüd een
onderzoek in naar de bedragen,
die de verschillende adverteerders
de komende 12 maanden aan
reclame uitgeven. De antwoorden
hierop, die men zonder schroom
geeft, mits ze niet afzonderlijk
worden gepubliceerd, toonen aan
dat belangrijk meer aan reclame
zal worden uitgegeven.
Geen enkele firma stelt een lager
bedrag beschikbaar. De geringste
verhooging is van s—lo %,
enkele firma's zelfs 35 % meer.
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„ELCK

DE KORTE COLF.

Thüringen
Het groene hart

VIJANDIGE WERELD.

OVER

EN

van

den witten, zonblikkerenden asphalt-

weg langs een klein riviertje waren
we bij de groote chocoladefabriek van
„Mauxion" in Saalfeld aangekomen. Men had
ons gezegd, deze fabriek te bezichtigen — en
vele zoetigheden zouden ons deel zijn!
We waren „geschaduwd" door een stelletje
Duitsche toeristen, die even na ons het
fabrieksplein betraden, kennelijk met dezelfde
bedoelingen als wij.
Voordat de portier ons ontdekte, hadden ze,
als echte goedmoedige zonen van het Derde
Rijk ons reeds uitgehoord over Holland en
onzen tocht door Thüringen.
De portier meldde ons, dat de directie juist
die week het bevel had uitgevaardigd, dat er
niet meer rondgeleid mocht worden. Hevige
protesten van de zijde van onze lotgenooten!
„Maak dan tenminste een uitzondering voor
Hollandsche studenten," was het laatste argument.
De zure portier trok zich terug in zn glazen
kabinetje en telefoneerde hevig, of deed alsof,
in ieder geval was het resultaat nihil
Op het rumoerige fabrieksplein schreeuwt
den de Duitschers:
„Als we maar Doktor Sound So geweest
waren!
"
Boven het geraas van motoren uit schreeuwde de portier terug dat het hèm een zorg was!
„Nou ons ook! Niemals essen wir Mauxion

pen, de nerveus-rollende oogen, de trillende
neusvleugels verrieden een krampachtig ingehouden emotie. De groeven om de vleezige lippen wezen op doorstane smart en vormden
een tegenstelling met de volle ronding van den
hals, die, met een zwart-fluweelen bandje
omgord, nóg voller en blanker scheen uit te
komen. De tengere gestalte trippelde, eerst
een stoel op zij duwend, dan de tafel een stoot
gevend, op Jules Sanders toe.
„Ik wou u straks even spreken, meneer
Sanders," fluisterde ze hem gejaagd in het
oor. Toen verliet ze hijgend, zonder een blik
op de oude vrouw te slaan, het vertrek en
sloeg de deur met een smak dicht. Of liever
ze sloeg niet. Want wanneer Fientje van

mehr!"

Inmiddels hadden wü onze rugzakken weer
opgepakt en liepen het boschpad op dat langs
een omweg over heuvels naar Saalfeld terugvoerde. De Duitschers sloten zich als of het
vanzelf sprak bij ons aan en binnen het kwartier hadden we het stereotype vraag- en antwoordspelletje weer eens afgewerkt, misschien
al voor de veertigste maal:
„Hoe bevalt het u hier in Thüringen?"

Meer in een opgewonden stemming was, had
ze de beheersching over de haar omringende
voorwerpen verloren en viel, kraakte, bonsde
en steende alles, wat zü met haar, overigens
niet ruwe vingers, aanraakte.

„Reuze!"

„Is Holland ook zoo prachtig?"
„Nee, het is meer vlak, ziet u, maar toch
óók mooi
"
„Selbstverstandlich! Allemaal water zeker
en koeien."
We beamen en brengen tactisch de klompen en windmolens ook even in herinnering.
Als we dan nog gewagen van onze Geldersche
hei en beboschte heuvels, krijgen we een goe-

Als de zomergasten vertrokken zijn.......

dig knikje: daar gelooven ze niets van!
En dan komt dè vraag waar het toch altijd
weer om gaat:

pakje, een lang busje biscuit, dat hij, onder
zijn arm, voor haar had meegebracht. Hij
verloor zich in knikjes en buiginkjes.
Een glimlach speelde Fientje om de lippen.
Zij had medelijden met dezen huwelijkscandidaat, die ternauwernood op zijn beentjes kon
staan. Ze ontving hem vriendelijk en zacht en
sprak met hem af, dat zij er nog eens over zou
denken.
Den Zondag daarop kondigde een stevige
ruk aan de bel opnieuw bezoek aan. Een for-

sche gestalte, waarop een baksteenroode kop
geplant, stond lachend aan de deur. Joviaal
greep hij haar handen. Hij stelde zich lachend
voor: Ferdinand Buys.
Hij was scheepsdokter geweest, en zooals
hij daar voor haar stond, met zijn rossig
kuifje, de lachende oogjes weggesmolten in
zn rooden kop, geleek hij meer op een zeekapitein dan op een dokter.
Het gesprek vlotte dadelijk. Terwijl Fientje
thee schonk, vertelde hij haar, dat hij, na een

ongelukkig huwelijksleven, jaren gevaren had
en nu naar rust verlangde. Hij was bijna zestig en hij wist uit ervaring, dat dan de
machine begint te slijten. Wat hij verlangde,
was een rustig, prettig tehuis, goede kost en
geen zorgen. Zn vette stem, die voor een deel
in zn keel bleef steken, legde den nadruk op
spreken?"
Zijn stem klonk haast zangerig in deze kille zijn wenschen.
Fientje vertelde nu ook van haar leven, van
stilte, die nu en dan doorbroken werd door
man, haar dochter, haar ellendigen
hand
haar
legde
zijn
een gesmoord snikken. Hij
van de menscheen, die zij in huis
schoonzoon,
„Mevrouw...."
haar
op
schouder.
zachtjes
had gehad en de besjes, die zij had verzorgd.
Daar zat de vrouw, van wie hü zooveel
Opgewekt namen zij dien middag afscheid.
kwaad had hooren zeggen, die oude vrouwen
Ferdinand
drukte haar gul de hand en bein haar huis lokte om ze in 't graf te helpen.
bezoek spoedig te zullen herhalen.
zijn
loofde
teeder,
„Mevrouw," sprak hij
terwül hü
weken,
die nu volgden, kwam hij geregeld
De
u
het
vatte,
„trekt
voorzichtig haar hand
haar weer tegen.
zich maar niet aan, moeder is lastig, 1k bij Fientje. Het leven lachte
Haar
geworden.
Ze was een ander mensch
weet, dat u haar góéd verzorgt...."
stralen,
te
het
was
blijmoedig
oogen
begonnen
Hij hakkelde, kon zijn woorden niet vinden.
met
of
de
van
smart
en
vermoeidheid
sporen
Hij had thans innig medelijden met die vrouw,
den dag verdwenen.
die daar gebroken voor hem zat. En hü verDe oude mevrouw Sanders keek vol arghaar
middag,
besloten,
trok dien
vast
voor
te
waan naar den nieuwen gast, die nu bijna
doen, wat in zijn vermogen lag.
dagelüks op bezoek kwam. Ze voelde, dat er
* *
verandering in de lucht hing. Ze had hier
een
Den vierkanten kop in de korte, vleezige
wel
een hondenleventje, maar op haar leeftijd
handen gevat, zat Jules Sanders dien avond
zag
ze er tegen op te verhuizen. Maar voor
overdenken,
op welke
voor zgn schrijftafel te
in afwisselende opgewijze hij Fientje van Meer zou kunnen helpen. Fientje ging de winter
sprak haar nu en
Ferdinand
Tja, vrouwen bij elkaar ging zelden goed! En wektheid voorbüvan
Vóór
den
zomer moesten
zijn
plannen.
dan
Fientje was een vrouw, die er voor haar leefmaar
zü
trouwen...
tijd nog heel aantrekkelijk uitzag!
Plotseling begonnen zün donkere oogjes te
* * *
glunderen. Hü streek met de linkerhand over
zgn borstelig broshaar, stak den wijsvinger
„En komt meneer hier ook in huis wonen?"
naar voren, smakte dan de hand op tafel. Dat piepte 't geniepige stemmetje.
was een idee! Een huweln'ksadvertentie!
„Misschien wel!" glimlachte Ferdinand.
Den volgenden dag vertelde hij aan Fientje,
Fientje was dien middag even uitgegaan,
wat hij voornemens was te doen. Ze veren het besje, tuk op een ontmoeting met den
bleekte; haar vingers begonnen te trillen. Dat nieuwen huisvriend, had zich, met ongewone
meende hij toch niet' Ze had zielsveel van vlugheid, gehaast, hem binnen te laten. Haar
haar man gehouden! Neen, dat niet!
rimpelig kopje ging bijna geheel schuil in een
Maar Jules hield aan,' maakte haar duiwollen shawl, die zij, voor zü open deed, had
delijk, dat dit in haar omstandigheden het omgeslagen.
beste was dat zü kon doen. Hü zou alles voor
„En blijft meneer lang?" De kleine vraaghaar in orde maken. Zóó was het toch óók oogjes glinsterden van nieuwsgierigheid. Fergeen leven! En Fientje liet zich overreden.
dinand nam haar nu wat nauwkeuriger op.
Er kwamen veel brieven bü notaris Sanders Dat wrakstukje zou het niet lang meer maken.
binnen. Hü maakte met verscheidene heeren En vriendelijk-lachenö antwoordde hij: „Dat
kennis en gaf drie van hen het adres van zou wel eens kunnen!"
mevrouw Van Meer op.
Toen stond het besje op, ging dicht bij
Het was een sombere Octobermiddag, toen hem zitten en. het linkerhandje tot een
een stramme vijftiger de kamer van Fientje hoorntje gespitst, piepte zü hem in 't oor:
binnentrad. Hij stelde zich niet voor, maar ~Doe dat niet, meneer! 't Is een heks! Ze
nam haar dadelijk van top tot teen op, De heeft de oude mevrouw De Boer, mevrouw
staalgrijze oogen, overhuifd door zware wenkVan Loon, mevrouw Meijer ook al in 't graf
brauwen, schenen haar te doorpriemen.
geholpen! Vraagt u het maar aan de dochter
huiverde
de
ze
bij
gedachte,
Ze
dat
met dien van mevrouw De Boer en der, schoonzoon van
door
het
leven
gaan. mevrouw Meijer! Nou wil ze 't mij doen!
verder
zou
moeten
mÉn
Na een half uur wist h ü alles van haar en 't Eten gaat nu iets beter, maar als ze last
z ü niets van hem. Afgemeten, correct nam van haar zenuwen krijgt, dan kan ze je we!
hij afscheid. „Ba, wat een beul," mompelde dadelük vermoorden... Als u rust zoekt, moet
u hier niet wezen!"
Fientje bü zichzelf, toen ze hem had uitgeFerdinand was in lachen uitgebarsten. Zn
laten.
Eenige dagan later verscheen een schraal, gulle, rondborstige lach daverde door de
grijs heertje aan de deur.
Bibberend met kamer. Het besje legde haar wijsvinger op
kleine menuet-pasies, drihbold" bii b*>ar tfehet rr"mrripi"-"^iöip. rfo had Fientie /ien aanmoet. Alles bibberde aan hem- zijn stemmetje, komen en repte zich nu naar haar kamer.
zijn lipjes, zijn handjes, zijn beentjes. Met zijn Ferdinand ging Fientje tegemoet, met uitgeuitstekende jukbeenderen, zün sterk ingeval- stoken handen, vriendelijk, gul en vroolijk als
len wangetjes, zijn kaal kopje en holle oog- altüd.
kassen geleek hij op ecu mummie.
Het was een druilerige dag in Maart. Met
Bibberend overhandigde hü Fientje een het naderen van de lente scheen het oude

*

”

Duitschland.

de dokter moest ingrüpen!" bibberde venijnig-opgewonden het versleten
Haar
dunne lipjes
piepstemmetje.
vormden zich tot een tuitje, verscholen zich
achter de uitgemergelde skelet-handjes. Ze
keek argwanend om zich heen. „Heeft ze
mevrouw De Boer, mevrouw Van Loon, mevrouw Meü'er óók niet vermoord?"
„Moeder, als u niet zwijgt, ga ik onmiddellijk heen!"
„Maar als ze me toch laat doodhongeren!"
piepte thans koppig het stemmetje door.
Jules Sanders was opgestaan, maakte aanstalten om te vertrekken. Ze hield hem terug.
„Laat me nou niet alleen! 't Is een feeks,
geloof me, ik kan niet tegen haar op!" huilde
ze bijna.
Een bol, rozerood gezicht, waaraan een omlijsting van springend grijs-bruin haar iets jeugdigs gaf, gluurde eensklaps om den hoek en
knikte Jules toe. De op elkaar geklemde lip-

Ze snelde naar haar kamer. Hoe voelde zü
zich vernederd en vertrapt! Ze was al afgedaald tot het ellendige beroep van kamerverhuurster en pensionhoudster! Maar ze kon al
die venijnigheden, die geniepige speldeprikken
niet langer verdragen! Het geheele mensohdom scheen tegen haar samen te spannen.
Ze ontmoette nu nooit een edel mensch, een
mensch, aan wien ze eens haar aan flardten
gerafelde ziel kon blootleggen en die haar
zou begrijpen.
Ze zeeg krachteloos op een stoel neer. Ze
begon te snikken, nam haar zakdoek, tot een
bal ineengefrommeld, in haar mond, beet er
op, kauwde er stukjes af.
Beelden uit het verleden trokken aan haar
■verwrongen blikken voorbij. Haar overleden
man, dien zij zoo innig had liefgehad. Ach,
wat kon zü weenen, nü nog, juist nu, om het
leed, dat zij hem, zonder het te willen, had
aangedaan.
Zij zag haar dochtertje voor zich, zooals
Ihet speelde, in haar witte jurkje, in den grooten tuin achter het huis, als een groote vlinder. Wat had zij niet al voor dat kind gedaan,
hoe had zij zich al die jaren, jaren van smart
en ellende, niet opgeofferd!
Ze verteederde. Het zachte, weemoedige geween was langzaam overgegaan in een hijgend snikken. Ze beet zich op de lippen. O.
God... Ze wilde, mocht er niet aan denken.
Haar dochter, haar eenig kind... Een moeder...
Hoe kon het bestaan! Ja, zij was er zich van
bewust een goede, waarachtige moeder te
zijn... En haar verwenschte schoonzoon...
Behoedzaam werd er op de deur geklopt.
Notaris Sanders verscheen op den drempel.
Verwonderd keek hij naar de vrouw, die daar,
in folterende wanhoop, ineengedoken zat.
„Mevrouw Van Meer.... U wenschte mij te

WAT WILS

daar
Gossie,
Joop, leuk allemaal namen.
staat Gerda ook! Zou zij, Top, er in staan?
Zoekend, haastig bladert ze door: Hein,
Henk, Karel, Zus
Ach nee natuurlijk! Jakkie wat flauw! Maar
Schoonschrijven voor het
rang,
wie heet er ook zoo mal als „Ger"
eerst!
een por in haar rug. „Ger, je staat er in!"
weer een por. „Ge-er!!" Toppie is heelemaal
Septemberzon tintelt in de groote dol opgewonden. Die leuke boekjes ook. „Ja,
Ger staat er in"
de heele klas praat en
schoolramen, glijdt over de roode geraniums op de lage vensterbanken heen en lacht, jee wat een lawaai!
Oh daar gaat juf wat zeggen- Nu komt er
toovert lichtvlekjes in de blonde en bruine
straf,
zal je zien, vitkop die ze is. Plof, Toppie
klassertjes.
haren van de derde
Een bromvlieg zoemt en op school zün zit recht.
„Kinders!"
bromvliegen altüd heel anders dan anders. De
Gebiedend tikje. Oh wat stil ineens! Gnuilucht is blauw, maar geen oogenpaar glijdt
vend
kijkt Top rond. Gunst die rare Jan Zwart
droomend afwezig naar buiten. Neen, de aanziet
rood
van den lach, paars is zijn nek heeledacht is geheel, onverdeeld bij de Juffrouw.
maal!
Hè
wat heeft Zus nu weer te vragen?
Juf die, gewapend met een groote zwarte
Als een fladdervogel zwaait ze met haar hand
flesch, twintig inktpotjes volgiet.
Ze gaan schrijven met inkt
voor het en arm: „Juf, Juf!"
Ach natuuriyk weer geen pen. Allemaal
éérst!
rommelen ze in hun kastjes.
Heelemaal op het achterste bankje,
„Pen voor Zus"
Pen voor Zus
Leuk
links bij het raam, zit Toppie. Een heel klein kind is Zus
denkt Top, zoekend en gewichmeisje, veel te klein voor acht jaar. Ze heeft
tig doend met haar koker. Het is zoon gele
twee botergele vlechtjes, ronde blauwe oogen met oranje bloemetjes en zoon hokje voor je
en een brutaal wipneusje Voor haar zit Gerrie,
gum. Een reuze-mooie is het!
die altijd ziek is. Ze is niets aardig
een
Gelukkig, lange Piet heeft een pen, een
echte sul
maar dat komt misschien wel
kroontjes nog wel,
door de ziekte.
Nu gaan ze schrijven, eindelijk!
Er zijn nog veel meer meisjes en jongens
Netjes vooraan beginnen. Hein
dun, dik
in de klas.
dun op
dik neer. In het groote schrift
Nu is de juffrouw klaar met inkt schenken.
schrijven, het kleintje er boven. H van Hein,
„Inkt schenken!" gichelt Toppie tegen Ger,
dat zweepje zoo en dan de kriebel letters tus„zeg, net thee schenken" —.
schen de blauwe lijntjes. Wat krast het gek
Niks hoor, het kind zit natuurlijk zoo stil
en wat lekker dun gaat het! Even indoopen,
als een muis, voor geen geld zal ze zich omaftippen
zoo zei Juf het toch?
draaien. Saaie Piet!
De Septemberzon glijdt langs de geraniums,
Brt. Toppie schuift eens heen en weer, zoo over de gebogen hoofdjes. Doodstil is de derde
rst rat over de gladde bank. O jee, daar komt
klas.
ze, de juf, met boekjes. Een dun klein boekje,
Netjes wordt het. Geen kladden mogen ze
zoon smalletje en een groot schrift.- Wat zou maken, vooral
niet in het voorbeeldboekje,
er in staan?
want dat is van school! En school heeft ze
Toppie zit te springen. Jansje op de voorste nog heel lang noodig
heeft juf gezegd. Wie
bank heeft er al één, Willie en Ans, nu Puck een klad maakt mag nooit meer mee doen!
ha daar heeft zü het ook! Nooit meer
nog, Gerrie
Voorzichtig openmaken, eerst het kleintje. O
Hein
Hein
drie keer heeft
Hein
wat mooi geschreven! „Voor Loopende Hand" Top het al. Mooi wordt het, dun en dik —
en dan er in: Hein, Hein, Hein Indoopen, wel wat dik — toch maar doen
staat er op
Wat aldoor Hein? Oh dat ls zeker het
Dan gebeurt het vreeselijke! Een zware
voorbeeld, ja, ja, Top ziet het al! Op de voldroppel druipt van Toppie's pen en valt met
gende bladzij aldoor Kees en dan Mies en een tik op het voorbeeldboekje. Het voorbeeldboekje van school!
Ontzet, verstijfd van schrik, haar ronde
oogen vol van angst, zit Toppie, heelemaal
vrouwtje onhandelbaarder te worden. Dien achter in de klas. Zou ze hem wegblazen,
morgen weigerde ze hardnekkig te ontbijten, heel ver weg — dien dikken viezen drop?
Vooruit maar! Twee wangen, bleek van
deed een regen van verwijten op Fientje neernarigheid,
blazen. Twee oogen gluren, langs
komen, scheen er op uit, haar den dag* tot een
juf, of ze soms kijkt!
Gerrie,
naar
hel te maken.
Fut
daar
gaat de drop. Weg is ie
Fientje trachtte de oude vrouw tot rede te
Maar
jeminee,
nu
is het een lange streep
brengen, maar het oudje bleef ongenaakbaar.
Fientje wond zich op, werd nerveus. Ze botste een blauw kanaal. Heelemaal er over heen!
tegen deuren, stoelen en tafels. Met opeen- Over Hein, op de volgende bladzij. Over Kees
geperste lippen en rollende oogen liep ze door sn Jet, over Mies en Zus. O, o vreeselijk! Met
haar vinger zal ze het weg boenen, het
het huis. Er werd gebeld. Gelukkig, Ferkanaal
dinand !
Toppie trilt van zenuwen. Een vingertje
Hij stak haar zijn hand toe: „Is er wat aan wrijft, wrijft
gaat niet! Een ongenog eens
de hand, vrouwtje?" Maar zgn lach verstarde. duldig handje boent er op los.
Deze vrouw met haar rollende oogen en haar
Rrrt daar kreukt het papier. Oh genade,
verwrongen mond deed hem opeens aan zijn
arme blauw, gekreukte Hein!
eerste vrouw denken. Hij doorleefde een oogenAngstig en in elkaar gedoken, zit Toppie.
blik weer de hevige scènes, die waren voorafJé, wat doen ze allemaal der best — allegegaan aan zijn echtscheiding. Hij dacht nu
maal...
ook aan de woorden van het besje. Het
Droomend tuurt Top naar buiten, langs de
sprek vlotte niet. Ze verhaalde hem tot in
geraniums heen. ver in de bleeke blauwe Sepbijzonderheden, wat er gebeurd was. Hij anttemberlucht. Ach was ze maar thuis
woordde ternauwernood.
tranen druppen uit haar ronde oogen.
„Waarom ben je zoo stil, Ferdinand?"
„Jongens"
Haastig buigt
dat is Juf
Hij gaf geen antwoord.
Top in het kastje, de hand op den gevlekten
„Wat is er toch? Vertel mij in hemelsnaam Hein.
toch wat er is!" vroeg zij angstig.
„Jongens, dichtslaan en ophalen! Top doe
Zn stem klonk vetter dan anders, toen hü', jij het even?"
struikelend over zijn woorden, stotterde:
Toppie leeft op. Gelukkig ze gaan weg, de
„Ik ga je... een tijdje verlaten, kind! Ik
boekjes.
heb vanmor£*<?n juist... een... engagement...
„Precies op het rijtje, meisje. Zoo dat volals... scheepsdokter... aangenomen... v00r... genden
keer ieder zijn eigen boekje krijgt."
een... reis... naar... Indië
Maar... ik
„Ja juf" knikt ze gewichtig. H«t is ook
zal... je... schrüven
ophalen!
"
maar niet wat
TJ. VAN VUSTRA.
Parmantig stapt ze langs de jongensrijen.
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(Nadruk verboden. Auteursrecht voorbehouden.)

Erg parmantig,

maar haar bartje tikt. Oh wat

'klopt het over den vies-gevlekten Hein!
Wat moet ze doen? Een nieuw koopen? Ze
waren natuurlijk héél erg duur! Dan ineens
zoo maar ineens, pakt ze gevlekten Hein en
stopt hem midden tusschen het stapeltje van
de jongens!
Opgelucht gaat het nu naar Juf, de gele
vlechten langs de vuur-, vuurroode wangen.
„Dank je Top. Keurig hoor, vanmiddag mag
je uitdeelen ook!"
O jé, met een schok staat de kleine zondares. Vanmiddag wéér schrüven! Rrrrt de
,Nü kleintje dat vind je wel leuk
bel
hè?"
komt de juffrouw.
„Ja, ja Juf," met vlam roode wangen en
angst-oogen stormt ze de klas uit.
Oh die gevlekte Hein!
En 's middags deelt Juf.de .boekjes uit.
Ze is zeker boos over het wegloopen van
vanmorgen
denkt Toppie. Angstig gluurt
ze naar den jongenshoek. „Wie zou hem krijBreer
Ted — Wim?"
gen? Jan
„Vooruit maar kinders"
dat zegt Juf.
Kijk ze schrijven allemaal. Of nee, Jan Dijk
nog niet. Zou die het? Nee toch, hij teut
alleen.
„Toe Toppie, beginnen", knikt Juf vriendelijk.
Verbaasd kijkt Top nog één keer rond. Raar
is dat, alle jongens schrijven. Niemand heeft
het! Gelukkig maar...... Met een zucht slaat
ze haar boek en schriftje open.
En oh
oh
wat is dat? Toppie trilt
van den schrik-schok. Raad nu eens: — ach u
raadt het nooit van de wereld: Vóór haar ligt
gevlekte Hein!
néé!" hardop van wanhoop, roept
„Nee
„Hoe kan dat nou! Ik stopte het toch
ze
tusschen de jongens!"
Jéé daar heeft ze hardop geroepen. De heele
klas kijkt en Gerrie zegt: „sjusss". En de Juf
komt heel dicht bij, tot haar bank.
Boem, daar duikt Top's hoofdje in haar
kastje. En huilen, huilen! Dikke tranen spatten en huppelen en druppen zoo maar op het
het voorbeeldboekje van
voorbeeldboekje,
school.
Dan krijgt ze water van Juf. Juf die niet
boos is, die haar tranen droogt en die een
nieuw boekje belooft en nog veel meer
Maar Toppie's tandjes klikken tegen het glas.
Ze is zoo overstuur, hikt en snikt en maakt
zulke rare geluiden, dat ze naar huis mag,
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„Hoe denkt Holland over onze politiek?"l
We glimlachen begrijpend en zeggen zonder
veel overtuiging onze meening. We hebben
niet veel zin, ons te vermoeien op dezen heerlijken stralenden zomerdag en over politiek t*
gaan debatteeren!
Gelukkig dringt dit t<& ze door en men heft
een liedje aan. Wij kennen het ook, want we
hebben al eenige jaren onze vacantie to
Duitschland rondgezworven
en vroolüls
,Rote Husareni,
marcheeren we verder:
die reiten, die rei ten nimmer Schritt
Een donker dennenbosch
een sappig
gyoen weitje
wilde bloemen, hier en daat
een paar bruine koeien, een watermolentje^
een berm met wilde frambozen, waar een man
aan 't plukken is
Deze wenscht ons het
heil van Hitler toe en een „Gute Fahrt!"

"

We raken onze reisgenooten weer ergens
kwijt. Ze pakken een biertje in een Waldschenke, doch wij kunnen de prachtgelegen-'
heid, om met een ossenwagen eenige kilometers mee te rijden niet voorbij laten gaan.
We nemen afscheid als goede vrienden, hoewel we elkaars naam niet eens kennen.
„Warte nur, Fraulein," zegt er een, zoekt
ijverig in zijn rugzak en diept voor ons elk
een appel op.
„Viel Spass!"
we wuiven nog even en
hobbelen dan omlaag
„Hollander?" zegt de koetsier en kucht.
Hetgeen de bekende aanloop is voor hèt gesprek. Dit wenschen we echter allerminst en
.ik zeg haastig: „Ja en het bevalt ons hier
geweldig, we zijn reeds negen dagen onderweg, gaan volgende week weer naar huis. Dit
is het derde jaar dat we in Duitschland zijn,
en alles is even fijn en rustig hier in Thürin-

gen
"
„Bestimmt"
knikt de man, tevredengesteld. Hij lacht even ooiijk, begrijpt
en
we hobbelen verder
zónder politiek! En
dan komt er een oogenblik, dat we voor een
oud Franziskaner klooster staan. Groene
druiventrossen omlijsten de poort en een monnik, op den ouden muur afgebeeld, kijkt vriendelijk op ons neer:
We kloppen op de houten deuren. Deze gaan langzaam open. Met
spanning verwachten we een barrevoetschen
kloosterbroeder te zien
doch het is slechts
een man in uniform, die ons met een „Heil

—

—

Hitler!" uitnoodigt binnen te komen.
Het is stil en vredig binnen, doch monniken
zullen we hier niet vinden. „Zoo nu en dan,"
vertelt de gids, „komen er een paar van elders
grooten winkel, een nieuw boekje koopen. Een om in de bibliotheek te studeeren."
nog veel mooier en niet eens zoo erg duur
We mogen zonder gids rond. We zü'n de
Dan, den volgenden morgen, is alles weer eenige bezoekers. Merkwaardige oude dingen
goed. Heelemaal achter in de klas zit kleine zijn er te zien. Doch niets maakte zoon indruk
Top. Rustig, zoet schrijft ze het witte blad op me als het kloostertuintje.
vol Hemen, zonder bibbers of vlekken.
Van de sombere linker-kruisgang uit keek
Dun op, dik neer
Fijn gaat het! Toch ik door een boogvenster dat bijna geheel door
wel leuk, schrijven.
druivenranken werd verborgen. Buiten in 't
Dat Juf allang wist van gevlekten Hein en hofje was het schelle zonlicht en heel veel
stilletjes het schriftje aan Toppie teruggege- kleurige bloemen. En daar stond, temidden
ven heeft, komt ze nooit, nooit te weten. En van roode herfstseringen, een oud grijs Madondat is maar goed ook.
B. S.
nabeeld te droomen
Een paar witte duiven
scheerden voorbij en ergens vandaan klonk
het geplas van een bronnetje
Toen we op de hoogste* verdieping waren,
opende een van ons een luik en beneden ons
„PAUSELIJK KOETSIER”
lag de stad Saalfeld, als een fel-gekleurde vlek
tusschen de zwartgroene bergen.
Op de straat die naar de Marktplatz voert,
Krasse honderdjarige.
gaat een troep kleine schooljongens voorbij
JACCHINI, een oud-koetsier van met een vlag. Ze torsen welgemoed hun rugverscheidene Pausen, heeft dezer dagen zakken. De onderwijzer heft dan opeens een
zijn lOOen verjaardag gevierd. Jacchini lied aan en de heele bende valt bij: „Als die
heeft tijdens zijn 55-jarigen staat van gold'ne Abendsonne
"
Dan klossen we de houten trappen weer af,
dienst als koetsier vier Pausen gediend.
In 1870 werd hij aangesteld en trad in en tenslotte staan we weer op de zonnige
dienst van Leo XIII, wiens koets hij gedukinderhoofdjesstraat en trekken weer verder,
door dit prachtige land met zijn sympathieke
rende 25 jaren heeft gereden.
Toen Pius X tot Paus werd gekozen, bleef bewoners.
Jacchini in dienst. In 1914, toen Benedictus
XV Paus werd, was Jacchini 80 jaar oud.
Hij werd bevorderd tot opzichter van de Pauselijke stallen en later toen Pius XI de opkan van tuberculose genezen, maar het
volger werd van Benedictus XV, en de koets
vergt lijd en geduld. Hoe eer gij uw huisdokter
plaats moest maken voor de auto, bleef raadpleegt, hoe grooter kans op herstel gij hebt.
Jacchini in zijn functie, en verleende de Paus Kleine wonden genezen vlugger en beter dan
groote.
hem den eeretitel van „Pauselük koetsier".

zoomaar tusschentijds!
Thuis, op Mammies schoot, komt ze een
beetje bij. En Pap gaat met haar naar een

—

—

"

RINALDO

MEN

TWEEDE BLAD

OCHTENDBLAD
BINNENLAND

ZONDAGMORGEN

HANDELSVERDRAG MET
SPANJE

WAT BAAT HET ONS?

In werking treden

op-

Wat baat het ons, zei eens iemand tegen
geschort.
mij, terwijl wg over de hei in Soesterberg
liepen, en de vliegmachines voortdurend
De Regeeringspersdient meldt:
boven ons cirkelden in de blauwe lucht,
Met verwüzing naar een vroegere mededeewat baat het ons of wij technisch zoo knap
ling, van 4 Sept. j.1., waarin bericht wordt,
zijn dat wij ons in de lucht kunnen verheffen, als onze ziel geen vleugelen heeft?
dat op 16 Juni j.l. te Madrid gesloten handelsIk denk nog zoo dikwgis aan dit woord
terug nu er geen dag voorbij gaat of we
hooren de motoren ronken hoog boven ons
in de lucht en nu w« geen courant kunnen
opnemen of we lezen de verslagen van
koene vliegtochten naar alle mogelijke
verre landen en werelddeelen. Wat baat het
ons of wij al onze lichamen in de lucht kunnen verheffen als onze ziel met vaste banden aan de aarde gebonden blijft?
En als we zelf gevlogen hebben, dan beseffen we de waarheid van dat woord nog
dieper. Wat baat het ons of we al opgestegen zijn zoo hoog dat we onze wereld van
boven af bekeken hebben en haar hebben
gezien als uit een kinderbouwdoos opgebouwd, als toch onze ziel boven allerlei
kleinheid en armzaligheid niet uitkomen
fean en eiken molshoop voor een berg aan-

en scheepvaartverdrag tusschen Nederland
en Spanje, met ingang van 1 September voorloopig in werking is getreden, wordt thans
bekend gemaakt, dat, volgens hedenochtend
ontvangen berichten, het in werking treden zou
zün opgeschort.
Nadere inlichtingen worden hierover ingewonnen.

MOEDIGE REDDERS

GEËERD

Bemanning van de „Holland”

onderscheiden.
(Van

onzen

— ALGEMEEN

aangekomen.
De verdachte van den moord op het meisje
in de Anegang is gistermiddag met den trein
van half vijf uit Amsterdam te Haarlem aangebracht; hij was geboeid en in gezelschap van
twee rüksveldwachters.
Te Haarlem werd hij door den hoofdinspecteur der recherche Woud en een rechercheur
in ontvangst genomen en naar het bureau aan
het station gebracht. Vandaar is hü per auto
naar het hoofdbureau van politie aan de
Smedestraat gebracht waar hem een verhoor
werd afgenomen en waar hü voorloopig is ingesloten.
Aan het Stationsplein stond een groot aantal
menschen, die van de aankomst van den arrestant gehoord hadden. Er werden scheldwoorden naar hem gegooid, maar hg gedroeg er
zich onverschillig tegenover.
Zijn voorkomen en kleeding toonden wel,
dat zijn vlucht niet gemakkelük verloopen is.

Aankoop voor werkverschaffing
bepleit.
Het lid der Tweede Kamer de heer Van
Braambeek heeft den Minister van Sociale
Zaken gevraagd:
Heeft de minister van Sociale Zaken kennis genomen van de aankondiging, dat half
September reeds het prachtige
Geldersche
landgoed „Planken Wambuis", grenzende aan
de „Hooge Veluwe", publiek zal worden verkocht en daardoor groot gevaar zal loopen
te worden verkaveld en voor altijd als landgoed verloren te gaan?
Is het niet mogelijk, dat de minister dit
landgoed alsnog aankoopt ten behoeve der
werkverschaffing, of steun aan de boomkweekers, wijl groote deelen van het landgoed zich
daarvoor leenen en dan als natuurschoon behouden blüven?

»

DE MOORD TE HOOFDDORP

correspondent.)

Terschelling,

8 Sept,

’

Wie de boeken van onzen tyd ïe-sat, ziet
hoe groot het te kort hier is. Wie luistert
naar de verhalen en de opmerkingen van
onze jongeren, kan het soms ineens op overweldigende wijze aangrijpen. Het uiterlijke
heerscht, dat wat voorbij gaat en van geen

TE SOEST werden gistermiddag athletiekwedstrijden en spelen voor kinderen gehouden,
georganiseerd door de turnvereeniging A. D. O. Een jeugdige hoogspringster in actie.

MINISTER DE GRAEFF
NAAR

De plaatselüke vereenigingen kunnen een
formulier ter invulling aanvragen bü het Centraal Burau van het Oranje Kruis, Westzüde
93 te Zaandam, tel. 4000. Zoodra het ingevulde formulier door het Centraal Bureau is
ontvangen, wordt voor toezending van de leermiddelen zorggedragen. Het is noodzakelük
gebleken een waarborgsom te vragen van 10
per stel leermiddelen. Deze waarborgsom
wordt terugbetaald als de leermiddelen op tijd
terugkomen.
Voor de hulpverleening langs de wegen, die
zoowel van het Roode Kruis als van het
Oranje Kruis uitgaat, is het noodzakelük, dat
er voor wordt gezorgd, dat er voldoende goed
geoefende eerste helpers aanwezig zün.

Van al wat zij ons te bieden heeft.
„De aarde en haar volheid" hebben we
dat is ook niet
Mef met hart en ziel. Maar
altijd
weer bewust
het erge. We moeten ons
innerlijke
waarde
wezen dat wij de
gemakkelijk
zoo
verdingen
deze
van al
geten, dat wij maar al te veel b\j het uiterlijke blijven staan.

CLEARINGMOEILIJKHEDEN

NEDERLAND—CURACAO

Bagdad.

De „Rü'stvogel" (thuisreis)
teren te Jodhpoer.

arriveerde gis-

N. TH. HILLEN

Te Arnhem is, 72 jaar oud, overleden de
importeurszijde hier ter stede deelt heer N. Th. Hillen, sedert 1891 als apothemen ons mede, dat op grond een circulaire ker aldaar gevestigd.
van de P.T.T. inzake de clearing met DuitschDe heer Hillen is gedurende eenige jaren
land en de betaling van Duitschen import op directeur-generaal van de Verbandstoffenfapostrekening 6000, de overheidsbedrüven, aan briek Spruyt, Hillen & Co. te Arnhem. Bü
welke goederen geleverd worden, die uit de verplaatsing der fabriek naar Utrecht legde
Duitschland geïmporteerd zijn, den eisch stel- hij zijn functie neer. In het departement
len, dat de tegenwaarde van de geïmporteerde Arnhem
der Ned. Mij. voor Nijverheid en
goederen op genoemde postrekening zal Handel
de heer Hillen jaren lang beheeft
worden gestort.
stuursfuncties bekleed.
Daar deze importeurs zich echter al hebben
verplicht de tegenwaarde
bü De Nederlandsche Bank te storten, zou de voldoening aan

IN HET KADER DER

eisch neerkomen op een dubstorting, wat wel niet de bedoeling

zal zijn.
Het is ons niet bekend hoe deze vork precies in den steel zit, maar indien deze regeling aldus door de P.T.T. is getroffen, zal naar
wü gissen, wel een abuis in het spel zijn,
welke in het belang van den handel zoo spoedig mogelijk dient te
worden geredresseerd.

BEVERWIJKSCHE

FEESTWEEK, welke heden eindigt, vond

gistermiddag een geslaagd bloemencorso
plaats. De tloraliënstoet m de Breestraat.

DE WEEK VAN DEN HAAG.

—

Een maritiem schouwspel.
Verkeersproblemen en schooljubilea.

eischte de Koninklijke Marine,
de algemeene belangstelling op. „Met
krachtige argumenten kunnen wü
aantoonen, dat Nederland en Indië eeen deugdelijke marine niet kunnen ontberen," zoo
ongeveer schreef en sprak minister Deckers
ter gelegenheid van den Marine-dag, georganiseerd op initiatief van de Haagsche afdeeling van het Nationaal Jongeren Verbond.
Onder onverschilligheid en lauwheid heeft
onze weermacht geleden. De Haagsche jongeren, die niets liever dan den vrede willen,
maar de noodzakelijkheid inzien van een weermacht ter bescherming van onze nationale
onafhankelijkheid, hebben nu eens belangstelling willen wekken voor onze Marine,

MAANDAG

Hoeveel vaders hebben geen tijd meer
We gelooven, dat het resultaat de stoutste
om rustig één avond in den huiselijken verwachtingen der organisatoren zal hebben
kring te bouwen aan een gezinseenheid, overtroffen. De belangstelling toch voor dezen
Waarin allen zich weten opgenomen. Hoe- Marine-dag, culmineerende in de avonduren,
is overweldigend geweest. Ze was veel grooter
dan voor een vuurwerk op een prachtigen
zomer-avond, en des te opmerkelijker is dat,
in den aanvang weinig
wgl bet weer vooral

meewerkteß

onder een deel
"H^alnleuw! fierigheid
geheerseht, naar dit

der
mariaanwezigen hebben
Oorlogsschepen voor de
tieme schouwspel. is
kust
een niet-alledaagsche
Scheveningsche

gebeurtenis, en zeker komt het weinig voor,
nabij konden worden bedat er vier van zoo
keken, als dezen avond het geval was. Maar
inviel, bleven slechts wat
toen de duisternis
brachten de zoekWeliswaar
lichtjes over.
lichtoefeningen later op den avond eenige
afwisseling, verwekte een dof dreunend kanonsensatie, maar dit weinige
schot zelfs'eenige
boeien. Er was dus een
lang
kon toch moeilijk
duizendkoppige puhet
factor,
welke
andere
met anders gedat
kan
hield.
En
bliek büeen
belangstelling
voor
warme
zijn
dan
weest
onze KoninklUke Marine,

Uitslag van de sectie.
Omtrent den moord op den electricien in een
werkplaats aan den Hoofdweg te Hoofddorp
vernemen wij nog, dat de sectie op het lük
heeft uitgewezen, dat de man waarschünlük
met 'n zwaren hamer op het hoofd is geslagen.
Het lük was met gips bedekt. Een van zijn
schoenen vond men later terug in een hoek
van de kamer. Op den vloer waren bloedplassen aanwezig. De zaak is op het oogenblik in
handen van de justitie gesteld. Als doodsoorzaak neemt men aan, dat de man is vermoord
door zün pleegzoon, die een verhouding met
zijn vrouw had.

UIT HET GOOI

GERAFFINEERD OPLICHTER

.

KRUIS VAN VERDIENSTE ROODE KRUIS

5000

Onlangs meldden wü, dat in Arnhem drie
hengelaars waren aangehouden, die door toepassing van een z.g. wisseltruc zich aan oplichting hadden schuldig gemaakt.
Als gevolg daarvan vervoegde zich bü de
politie te Weesp een ingezetene dezer gemeente, die aangifte deed van oplichting,
welke één van het trio in haar nadeel had
gepleegd.

Genoemde juffrouw was in 1931 in kennis

gekomen met den bewusten hengelaar, die
haar voorstelde, een café te drijven te Amsterdam en graag in het huwelijk te willen treden.
Later vertelde hij haar, dat het café niet ging
en dat hij daarom een taxi-bedrijf wilde beginnen. Hü had echter geld noodig om een
auto te koopen en dat moest zün verloofde
hem voorschieten. De juffrouw ging daar op
in en verschafte het geld. Toen de auto gekocht was, bleek
aldus de adspirant-taxibednjfshouder
dat er
200.— meer voor
noodig was. Op een anderen keer maakte hü
zün verloofde wü« „in den kost" te zijn. De
Weesper juffrouw zich aldaar vervoegende,
ZAKKENROLLER AAN HET WERK.
kreeg te hooren, dat haar verloofde in het
ziekenhuis lag. Toen hü daar z.g. eenigen tüd
Een Amsterdamsche dame, die tüdelük in verpleegd was geweest, wist
hü zün verloofde
Den Haag vertoefde is op de Groote Markt te bewegen, de ziekenhuiskosten
voor hem te
van
geworhet slachtoffer
een zakkenroller
betalen, wat een niet onbelangrijk bedrag was.
den. Ze vermiste plotseling een portefeuille, Later bleek,
dat hü nooit ziek was geweest
waarin zich ruim honderd gulden bevond.
en het geld voor andere doeleinden had gebruikt.
Qp verschillende manieren nog trachtte hij
verder geld los te krijgen.
ROTTERDAM
Nu is zün rijk uit en de juffrouw treurt,
minder om een verloren liefde, dan wel over
de
5000.—, welke haar in den loop van
N.S.B. enkele
jaren afhandig zün gemaakt.

——

(Van

onzen correspondent.)

Rotterdam, 8 Sept.
Hedenochtend in de vroegte, ls er een
overval gepleegd op den nachtwaker van het
"kringhuis der nationaal-socialistische beweging aan het Willemsplein te dezer stede.

vallers. Aan de worsteling kwam spoedig
een einde, doordat de indringers tot de ontdekking kwamen, dat zij een ander voorhadden, dan zij bedoelden. Zg zijn toen heengegaan. De nachtwaker bleef achter met een
beschaafden rechterarm en pün in de oogen.
In den loop van den ochtend, toen de man
weer wat opgeknapt was, heeft de politie
een onderzoek ingesteld. Het bleek, dat de
overvallers, het zijn er twee of drie geweest,
via het aangrenzende gebouw van den gemeentelüken reinigings- en ontsmettingsdienst
zgn binnengekomen. Door middel van een
ladder zijn zg over de schutting geklommen
die den tuin van het kringhuis omgeeft. Vermoedelük hebben zü op dezelfde wüze den
tuin verlaten.

STATISTISCH OVERZICHT DER
GEMEENTE

heid

Meer geboorten en minder sterfte.
Vermeerdering van onbewwooningdee.

’

’

OVERVAL IN KRINGHUIS

De 30-jarige nachtwaker,
H. Hoorweg,
Het dagelüksch bestuur van het Ned. Roode kwam omstreeks half vijf met de papierKruis heeft toegekend het Kruis van Ver- mand in den tuin. Nauwelijks had hij de
dienste aan den heer A. H. C. de Wit, de deur van de bijkeuken geopend, of eenige
medaille van verdienste in zilver aan den heer mannen wierpen hem een doek met peper in
E. Vonk en de medaille van verdienste in brons de oogen, waarna
hem overvielen. De
aan de heeren G. Stuivenberg en J. 't Lam, nachtwaker verzettezüzich
hevig tegen de overte
allen Leerdam.

En daarmede is het beoogde
doel bereikt. schappü eervolle posities zün gaan bekleeden
Dat men daarvoor als „belooning" een fakkelin tal van hooge en belangrüke functies. Dat
optocht met schetterende
muziek en een keur> het onderwijs er goed is, blijkt hieruit reeds,
uitgevoerde taptoe van de tamboers en püpers maar
nog een andere omstandigheid wüst daar
der mariniers kreeg, is
een bükomstigheid, ondubbelzinnig op. Immers verscheidene leeradie door het
enthousiaste publiek gaarne is ren aan het Nederlandsch Lyceum zagen zich
geaccepteerd.
geroepen tot het hoogleeraarschap. En eenige
leeraren werden rector aan een ander lyceum.
Dat het onderwijs-systeem op dit eerste lyceum
in ons land overigens ook bevredigende resulTwee bekende onderwüs-inrichtingen
in de taten heeft afgeworpen, blükt nog weer uit
residentie vieren in deze dagen haar jubileum. het feit, dat het Haagsche initiatief gevolgd is
Het Nederlandsch Lyceum aan de Willemdoor de oprichting van 44 andere lycea, verstraat bestaat 25 jaar en de H.B.S. aan de spreid over ons geheele land.
Kaamstraat kan terugzien op een werkzaamOok de viering van dit zilveren schoolfeest
van een halve eeuw. Feitelgk is dit zal later geschieden, maar inmiddels hebben
laatste met heelemaal juist. De school is al de leerlingen hun boottocht naar slot Loeveiets ouder, maar in
stein ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
het gebouw aan de Raamstraat is ze in ieder geval toch vijftig jaren van het populaire lyceum reeds achter den
achtereen gevestigd. Aanvankelijk had deze rug.
HB.s. een drie-jarigen cursus, maar later ff
zij omgezet in eene
De toegangsweg tot het Westland, welke,
met vüf-jarigen cursus.
En de jongste reorganisatie
bracht nog weer naarmate het verkeer in omvang toenam,
een belangrijke wijziging in den
aard der steeds slechter werd, is door de demping van
school. Immers enkele jaren geleden werd een deel der Loosduinschevaart aanzienlijk
deze H.B.S. een literair-economische, waarverbeterd. Nog laat de toestand in het voordoor een deel van het
gericht
werd malige Loosduinen veel te wenschen, maar
onderwüs
°P de practük van den handel.
het Haagsche stuk van dezen belangrüken
Deze laatste verandering verhoogde de verkeersweg is nu toch in ieder geval uitsteEén schakel ontbrak echter nog. Maar
aantrekkelükheid van deze school iri niet on- kend.
ook
daaraan
komt thans een einde. Immers
aanzienlüke mate. Het aantal leerlingen nam
dan ook in den loop der jaren steeds toe, dezer dagen is aanbesteed de overkluizing van
de Loosduinsche brug met bübehoorende
waarvoor verschillende uitbreidingen van het werken,
gebouw noodig werden. Ook op het oogenblik
Te lang heeft dit werk op zich laten wachwordt de school verbouwd; ze krijgt nu een
ten.
Niet alleen veroorzaakte de veel te smalle
aula, welke tevens kan worden gebruikt als
brug een ernstige belemmering voor het drukke
gymnastiekzaal.
verkeer, maar de omwonenden hebben tal van
De viering van het jubilum ls in verband
maanden overlast gehad van het groote braak
hiermede nog even uitgesteld.
liggende terrein, waarop eens een aantal
Het Nederlandsch lyceum is in de reseidenbouwvallige huizen heeft gestaan, en waar nu
tie evenzeer een populaire instelling en het zal binnen afzienbaren tgd een moderne verkeersbij de herdenking van zijn 25-jarig bebaan zal worden aangelegd, de schakel vorstaan zeker niet aan belangstelling ontbreken. mende tusschen den verbreeden DoosduinscheEn die belangstelling zal ongetwijfeld komen weg en de Frinsegracht. Wil deze
laatste dan
uit zeer breede lagen der bevolking. Immers aan haar doel van verkeersweg gaan beantgedurende de
kwart-eeuw van haar bestaan woorden, dan dient tevoren een oplossing te
heeft deze onderwüs-instelling een groot aanworden gevonden voor het marktvraagstuk,
tal leerlingen afgeleverd, dle in de maat- dat reeds zoovele hoofdbrekens heeft gekost.

’

Een goedgeloovige voor
benadeeld.

JONGEN

Van

bele

GEDENKTEEKEN VOOR H.M.

Naar de herdenkingscommissie Nederland—
DE KONINGIN-MOEDER
Curacao 1634—1934 ons meedeelt, heeft de
minister van Staat, minister van Koloniën,
dr. H. Colün, zich bereid verklaard de CuVergadering in „Pulehri”.
ragao-tentoonstelling op 1 October a.s. des
middags om 2 uur in de Gothische Zaal te
Wij hebben onlangs reeds melding gemaakt
's-Gravenhage met een korte toespraak te van het sympathieke initiatief der Vereeniopenen.
ging voor Handels-, Nijverheid- en Gemeentebelangen, om te komen tot de oprichting van
een gedenkteeken hier ter stede, gewijd aan
de nagedachtenis van H.M. de KoninginZIEKENHUIS TE VENRAY
Moeder.
GEOPEND
Ter nadere uiteenzetting van die plannen
heeft het bestuur tihans alle te 's-Gravenhage
Te Venray is Zaterdagmorgen officieel gegevestigde vereenigingen opgeroepen tot een
opend het nieuwgebouwde en naar de eischen bijeenkomst in Pulehri Studio op Vrüdag 21
des tijds ingerichte ziekenhuis. Mgr. dr. G. dezer, 's avonds kwart over 8.
Lemmens, bisschop van Roermond, was bij de
Dr. N. Japikse, directeur van het Kon.
plechtigheid aanwezig.
Huisarchief, zal in die bijeenkomst spreken
De plechtigheid werd geopend door den heer over: De beteekenis van H.M. de KoninginThielen, pastoor-deken van Venray, die de geMoeder voor het Nederlandsche volk. De heer
schiedenis van de totstandkoming schetste. Cor v. d. Lugt Melsert zal aan het slot der
Hierna verrichtte mgr. Lemmens de plechtige vergadering het volledige Wilhelmus voorinzegening.
dragen.
Verder werd het woord gevoerd door burgemeester O. van de Loo, van Venray, en door
den inspecteur van de Volksgezondheid te
DOOR VRACHTAUTO
Nümegen, den heer Veeger.
Het nieuwe ziekenhuis, dat op 1 April 1933
GEDOOD
werd aanbesteed en waarvan 17 Augustus
1933 de eerste steen werd gelegd, voorziet in
Chauffeur gearresteerd.
een reeds lang in Noord-Limburg bestaande
behoefte. Het bevat plaats voor 70 zieken.
Gisterochtend is in de Kerkhoflaan een
ongeveer 10-jarige jongen, wonende in de Van
Brederodestraat, door een vrachtauto, bestuurd
door een 18-jarigen chauffeur uit de Tollensstraat, overreden en gedood. De bestuurder is
POSTVLUCHTEN OP INDIË
in hechtenis genomen.
De „Oehoe" (uitreis) arriveerde gisteren te

verlangd ?

genoemden

's-GRAVENHAGE

1634—1934.

Dubbele betaling

—

Veel moeders beseffen niet, dat zg voor de
2iel van hun kinderen hebben te zorgen,
öiinstens evenzeer als voor het lichaam.
Hoe ontzettend wordt er geofferd aan
de uiterlijke dingen, aan den schijn, zonder
dat men begrypt dat daarmee het beste
deel van het leven verloren gaat. Menig
*nensch heeft als hij ouder wordt meer aan
de goede herinneringen uit zijn jeugd, aan
een hartelijk woord dat eens werd gesproken, aan een uur van vreugde, dat levend
ui hem is gebleven, dan aan een som geld
die zijn vader hem heeft nagelaten en waarvoor deze zijn gezin maar al te veel verwaarloozen moest.
Aan geloof en liefde heeft onze wereld
behoefte, aan toewijding en trouw, aan
huiselyk leven en aan sterke banden die
°ns menschen aan elkaar verbinden.
Den Haag,
NICOLETTE A BRUNINO.

Verdachte te Haarlem

VOOR BEHOUD VAN HET
„PLANKEN WAMBUIS”

ONGELUKKEN

„Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daarin zijn de uitgangen des
levens" staat in Spreuken 4 : 23. Zoo is
het. Laten wij het nooit vergeten. En laten
wij het bovenal wekken in de jongeren.

HET VERMOORDE MEISJE

voor geëindigd.

Op 30 Maart
1933 'savonds acht uur
ving de heer T. Buren, marconist van den
GENÈVE.
radioluisterdienst op Terschelling, het dringend sein op, dat in de Noordzee het Fransche
De minister van Buitenlandsche Zaken, jhr.
s.s. „Madeleine" gezonken was, en 65 zeelie- mr. De Graeff, is gisternamiddag naar Genève
den zich in nood bevonden. Oogenblikkelijk
hierop trok de in de haven van Terschelling vertrokken tot büwoning van de jaarlüksche
gestationeerde bergingsboot „Holland" ter vergadering van den Volkenbond.
assistentie uit. Een uur later had men alle
65 Fransche zeelieden veilig aan boord.
het
Voor deze mooie redding is gisteravond de
want
om
nabidden,
en elk uur mochten
equipage van de „Holland" gedecoreerd en
dat
EERSTE HULP BIJ
en
onzichtbare gaat het in het leven
gehuldigd. Alle autoriteiten van Terschelling
juist plegen wij te vergeten.
en vele andere genoodigden waren hierbü
Cursussen van het „Oranje
Wij moeten trachten ons te verheffen tegenwoordig. De heer J. Doek s e n, direcvan
heette
de
Bergingsmaatschappij,
aardde
Kruis”.
teur
nit het zichtbare, uit de wereld van
schrijaanwezigen
welkom
en
deelde
mede
een
een
sche werkelijkheden en feiten naar
ven te hebben ontvangen, waarin wordt medeHet „Oranje Kruis" organiseert
d't
wereld waar andere waarden heerschen en gedeeld, dat het den minister van Handel van jaar weer zijn bekende cursussen voorook
eerste
Waar naar andere normen gemeten wordt. de Fransche republiek had behaagd, alle leden hulp bij ongelukken, waaraan de uitreiking
bemanning van de „Holland" te begif- van een bondsdiploma en insigne is verbonden.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat w\j van demet
de Fransche reddingsmedaille. De
„Het Oranje Kruis" verstrekt voor dertigen
igeld en goed voor niet moeten achten („het
heer Doeksen deelde voorts mede, dat de gelüke cursussen leermiddelen en zorgt voor
■aardsche slijk" zooals men vroeger zei), of Fransche consul te Amsterdam hem de ver- het afnemen van het examen na den diplomadat wij de wereld vaarwel moeten zeggen, schillende medailles met certificaten had toe- cursus. De organisatie van den cursus zelf beopgeven wat zij ons biedt om ons terug te gestuurd met verzoek voor de uitreiking te rust bij de plaatselüke vereeniging, die hierbü
willen zorg dragen.
de algemeene regelen moet volgen.
trekken in de woestijn als voorheen de
Hierna werd overgegaan tot het omhangen
veel
wij
veel
te
De bond geeft, indien de regelen gevolgd
zijn
■kluizenaars. Daarvoor
Taylor Kraay, worden, voor eiken cursus een subsidie,
van
de
eereteekenen.
De
heeren
tijd,
dezen
die bü
■kinderen van deze wereld en van
J. Doeksen, kapitein,D. v. Urk en' H. Bloem, den aanvang van den cursus aangevraagd
den invloed eerste machinist, ontvingen de verguld zilvedaarvoor zijn wij te sterk onder wij
te veel ren medaille; C. de Jong, tweede machinist, moet worden.
van onze cultuur en genieten

slacht.

UIT KENNEMERLAND

H. de Jong, derde machinist, T. Zülemaker,
matroos, A. Lettinga, A. Dros, matroos, J.
Schroo, kok, G. Gorter, stoker, C. Rükeboer,
stoker, J. Klijn, stoker, G. de Beer stoker, J.
van der Kuyl, marconist, allen de zilveren
medaille en T. Buren, marconist, en A. van
't Hof, marconist, beiden de bronzen medaille.
Nadat hierop de eerewün was rondgedeeld,
verklaarde de burgemeester de plechtigheid

ziet?
Dat wij dat doen, behoeft geen betoog.
Wij worden aan alle kanten vastgehouden
en het lijkt ons allemaal zoo belangrijk.
»Leid ons van het zichtbare tot het onzichtbare", is een bede die voorkomt in de
Weda's, de heilige litteratuur van de Hindoes. Het is een bede, die wü wel eiken dag

Waarde is. Dat wat ons geen steun kan
geven bij moeilijkheden en wat per slot het
leven leeg laat.
Nu is het onze taak, voor zoover wij lets
van de groote levenswaarden gegrepen
meenen te hebben, ze hun plaats te geven in
ons eigen leven en zoo op onze beurt anderen te helpen. Want het gaat er niet om de
goden van dezen tijd af te breken, dat zou
het
niet geven, en dat zou niet goed zijn
innerlijke
waarden erin op
gaat er om de
te zoeken.
Wij moeten bet onzichtbare zoeken in en
door het zichtbare. En wij moeten trachten
het jongere geslacht zoo op te voeden, dat
zij voelen, dat het om dat onzichtbare. gaat.
Dat samenhoorigheid en liefde, toewijding
en trouw, geloof en vertrouwen en wat ge
meer noemen wilt aan waarden van deze
soort, oneindig veel hooger waarden zijn
in het leven dan tal van zichtbare en tastte
bare dingen. Het is moeilijk om dit waar
zeggen
te
het
maken, zelfs maar om
tegenwoordig. Want dan wijzen de menschen op werkloosheid en crisisellende en
we verstommen en durven niet veel meer
zeggen uit angst, dat men denken zal dat
wij hard zijn of dat ons alle werkelijkheidszin ontbreekt. Maar dat is toch verkeerd.
Zeker, er zijn gevallen waarin, en menschen .tot wie we dit niet zeggen mogen.
Maar het is niet waar dat we het nooit
mogen doen. Er zijn nog menschen te oyer
tegen wie het gezegd mag worden en ook
duidelijk gezegd moet worden, dat het
in ons leven niet om het zichtbare gaat
en dat wij er allen te veel in vast zijn geraakt. Dat er levende geestelijke waarden
zijn waardoor ons leven goed en sterk worden kan en dat wij die hebben te kweeken
in ons zelf zoowel als in het jongere ge-
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2.061.223,61 in het overeenkomstige tüdvak
van 1933. Aan alle behoeftigen tezamen wer11.612.194,17
den door dezen dienst
(’ 12.070.682,47) uitgekeerd.
Het aantal onbewoonde woningen bedroeg
op 1 Januari 6848 en op 1 Juli 8542. Naar de
stadswijken ingedeeld waren op 1 Juli onbewoond in het Centrum 1701 (1091), ten Westen van den Westersingel 1702 (1047), ten
Westen van de Delfshavensche Schie 903
(546), in het Noorden 1390 (959), ln het
Oosten 495 (324), in Feijenoord, Vreewijk,
e.o. 1886 (763) en in v.m. Charlois e.o. 465
(258).
Het totaal aantal woningen bedroeg
ultimo Juni 152.473 (147.573).
De gemeente heeft 3.608.535 (3.378.801)
toegangsbewijzen afgeleverd, waarop vermawelükhedenbelasting was verschuldigd. Hiervan waren bestemd voor schouwburgen, concerten 185.564 (197.030). voor bioscopen
2.096.528 (2.075.695). voor variétés, sport,
enz. 1.095.342 (962.976) en voor tentoonstellingen 231.101 (143.100). De opbrengst der
belasting bedroeg 367.070,69 (’ 369.950,55).
De politie heeft in het tweede kwartaal van
1934 op den openbaren weg in totaal 1699
(1515)
verkeersongevallen geconstateerd.
Hiervan waren 3 (5) met doodelüken afloop,
95 (109) met ernstig letsel, 374 (388) met
licht letsel en 1227 (1013) met uitsluitend
materieele schade.

’

’

’

>

* LICHTENVOORDE, 8 Sept. De heer Van
Basten Batenburg, oud-lid van Ged. Staten
van Gelderland en watergraaf vsn het Waterschap ..De Baaksche Beek", heeft als zoodanig
ontslag aangevraagd.

(Van

onzen

correspondent.)

Het overzicht der statistische mededeelinder gemeente Rotterdam over het eerste
half jaar van 1934 ls verschenen.
Vele der gegevens zijn in andere gemeentelüke publicaties reeds eerder vermeld, zoodat

POSTVLUCHTEN.
"

igen

die hier verzwijgen.
De bevolking bestond op 1 Juli uit 594.710
personen of 6269 meer dan op 1 Januari. De
vermeerdering is veroorzaakt door het opnemen van 7172 personen uit Pernis en andere
geannexeerde gemeenten.
Het aantal geboorten bedroeg 5086 (4909)
en dat der sterfgevallen 2233 (2367), zoodat
het geboorte-overschot 2853 (2542) bedroeg.
Er vestigden zich 9298 (8958) personen, terwül er 13.049 (11.590) vertrokken, hetgeen

een vertrek-overschot te zien geeft van 3756

(2632). Er werden 2508 (2447) huwelüken
gesloten en 240 (266) echtscheidingen ingeschreven.

Elke week
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De Gemeentelijke Dienst voor MaatschapDiask
pelgk Hulpbetoon heeft ln het eerste halfjaar Jodhpoer
1934
van
aan georganiseerde werkloozen
4.834.531,65 (’ 5.067.697.77) en aan onge- Calcutta
3.793.427,89 (’ 4.632.446,25) Bangkok
organiseerde
uitbetaald, terwül aan min of meer geregelde Singapore
ondersteuning van andere behoeftigen in geld Batavia
2.721.109,59
werd
verstrekt
tegen
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OP WOLKEN WORDT GEWACHT
Het luchtruim als reclamevlakte.
Het is al vele jaren geleden, dat lemand op
het denkbeeld kwam het luchtruim als
reclamevlakte te gebruiken. De Engelsche
majoor Salvage was de eerste die woorden
aan den hemel schreef en slechts één was er,
die in staat was de letters uit te wisschen. Dat
was de wind, die op eenige duizenden meters
hoogte den rook, waarmede de letters geteekend werden, wegblies.
Doch er is ook een methode uitgevonden,
die zich niet aan wind stoort en dat is een
projectie door middel van een buitengewoon
krachtig zoeklicht, dat echter een achtergrond
van wolken eischt. Is de vüand van den vliegenden luchtschrüver slecht weer, de vüand
van de zoeklichtprojectie is mooi weer.
Vrgdagavond kwam, conform de verwachtingen welke gewekt waren door het weerbericht, een bewolking opzetten. En de technici
van de Persif-lichtboot, die voornemens waren
op lieflüke schapenwolkjes of op dreigende
donderwolk*^ den naam van het waschmiddel
in witte letters te teekenen, wreven zich de
handen. Het kostelooze projectiedoek in den
vorm van verspreide onweersformaties naderde
langzaam maar zeker, gedragen door een
zwoel westenwindje, doch toen het formidabele zoeklicht in gereedheid was gebracht,
werd de lucht schoongeveegd en keken de
sterren aan een smetteloozen avondhemel knipoogend op deze planeet neer.
De weersvoorspelling met haar stereotiepe
„Kans op onweer" had ons weer eens bü den
neus gehad. En de lichtboot zocht met haar
felle bundels het zwerk af, doch kon nergens
êen deugdelgken achtergrond voor haar boodschap vinden. De Persil-lichtboot is wat
nieuws op het gebied van de moderne reclame-

een steunpunt zocht, wordt over een rooster
van zeshoekige spiegels (er zün er, wèl geteld 260) geleid, waardoor even zoovele stralen

kunnen

worden

—
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spectable Coupé, 8— uur.
visor
Centraal Theater: Für Dich
Marie Louise!
8.15 uur.
Grand Théatre: Revue „Gaat dat zien", 8.15 uur.
Rika Hopper-theater: Liefdelessen, 8.15 uur.

UITVOERINGEN ENZ.

uitgezonden. Nu is het de

Plantage Schouwb.: Rooie Milly, 8.15 uur.
Carré: Revue Tropical Express, 8 uur.

kunst om de spiegeltjes een dusdanigen stand
Zondag 9 September.
te geven, dat de stralen letters kunnen vorDe
heeft
ingenieur
repermen.
Janzen
een
AMSTERDAM.
toire gevormd, bestaande uit de woorden
Persil, Imi, Ata, Henco, enz., alle producten
CONCERTEN.
van de E. Ostermann en Co.'s Handel Maatle Volksconcert 0.1.v. Ed. v. Beischappü N.V. Amsterdam. Doch de heer Concertgebouw:
num, sol. Hans Gruys, 8.15 uur.
Janzen kan ook teekenen en zoo heeft hü de
SCHOUWBURGEN
spiegeltjes dusdanig gesteld, dat hü op de
wolken de volle maan, lachend en goedaardig Stadsschouwburg: Jubileumvoorstelling
De Revan aanschün, kan tooveren. Het komt er dus
visor + spectable Coupé, t
uur,
op neer, dat de techniek een loopje gaat Centraal Theater: Für Dich
Marie Louise!
2.15 en 8.15 uur.
nemen met natuurverschünselen: het optreden
Thé»tre: Revue „Gaat dat -tien", 2
én
van de volle maan bü bedekte lucht ls een Grand
8.15 uur.
prestatie, waartoe zelfs het Meteorologisch Rika Hopper-theater: Liefdelessen, 2.15 en 8.15 u.
Plantage Schouwb.: Rooi Milly, 8.15 uur.
Instituut niet in staat is.
De woorden, de maan en wat de Persilheeren Carré: Revue Tropical Express, 2.— en 8 uur.
nog meer believen uit te vinden worden door
BIOSCOPEN.
het verstellen van een hefboom gevormd: te
Stiefkind,
1.30, 330, 7.1Sen 9.30 uur.
voren zün de spiegelformaties klaargemaakt, Alhambra:
Corso:
Onder
de
koppensnellers
van Br. Borneo,
zoodat zij naar keuze op het wolkendek kun11.30; Bleeke Bet, 1.30, 3.30, 7.30 en 930 uur.
nen worden geprojecteerd. En zoo lagen Persil, Luxor: Als Je jong bent, 1.30, 3.30, 530, 7.30 en
9.30 uur.
Ata, Imi en Manus, zünde de naam diien de
De Munt: De Jantjes. 1.30, 3.30, 5.30, 730 en 9.3Ó u.
Amsterdammers onzen bleeken buurman Nöggerath:
De Bewaarschool, 1.30, 3.30, 7.30 èn
plegen te geven, ln volgorde gereed. Scherpe
9.30 uur.
stralen zochten den hemel af, doch zü vonden, Ooster: Uit het dagboek van een vrouwenarts,
zooals gezegd slechts de sterren, die ondeugend terug knipoogden tegen de boot, die met
grommenden Dieselmotor in den Amstel, nabü
het Amstelhotel lag.
Honderden nieuwsgierigen schaarden zich
langs de wallekanten en stonden op de Hoogesluis en op de Nieuwe Amstelbrug, die al geen
nieuwe Amstelbrug meer is. Als weerlicht zoo
fel en zoo snel schoten de flitsen door de
lucht.
Doch waar geen wolken zijn, verliezen zelfs
de heer Ostermann en zün technici hun recht
en zoo bleef den genoodigden niets anders

1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
Rembrandt:
Csé.rdé,sfürstin,

BIOSCOPEN.

Alhambra: Stiefkind. 2.30, 7.15 en 9.30 uur.
Corso: Bleeke Bet, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
Luxor: Als je jong bent, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
De Munt: De Jantjes, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
Nöggerath: De Bewaarsonool, 2.30, 7.30 en 9.30 u.
Ooster: Uit cc.i dagboek van een vrouwenarts,
7.30 en 9.30 uur.
Rembrandt: CsftrdS.sfürstin, 2.30, 7.— en 9.30 uur.
Rialto: Liefde engros. 2.30, 7.30 en 9.30 uur.
Royal; Bleeke Bet, 1.30, 3.—, 7.30 en 9.30 uur.
Roxy: Carnaval en Liefde, 2.—, 7— en 9.30 uur.
Tuschinski: Tsarina van Rusland, 2.—, 7.—
9.30 uur.
De Uitkijk: 14 Juillet, 2.30, 7.30 en 9.30 uur.

Stadsschouwburg: Jubileum-tentoonstelling.
Museum Fodor: Amsterdam in de 18e eeuw.
Museum Willet Holthuysen: Pasteltentoonstelllng.
Amsterdamsch Hist. Museum: Stadsgezich/en
van H. p. Schouten.
Arti: Werken van Ned. ItaManiseerende schilders
(16e en 17e eeuw) tot 30 Sept.
De Boer: Oude Hollandsche en Vlaamsche Meestera tot 1 Oct.
Aaldrink: Foto's H. Berssenbrugge tot 17 Sept.
Galerij Mensing (Fred. Muller): Oude Italiaansche en Hollandsche kunst tot 1 Oct.
Bantee Landweer: Aquarellen van Marko Rasica
tot 29 Sept.

1.15, 3.30, 7.— en
9.30 uur.
Rialto: Liefde engros. 1.30, 3.
7.30 en 9.30 uur.
Royal: Bleeke Bet, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 uur.
Roxy: Carnaval en Liefde. 1.30, 330, 7.— en 930 u.
Tuschinski: Tsarina van Rusland, 2.—, 7.— en

—,

Kon. Seh.: Ida Wüst in: Mama raumt auf.
Trianon: „Levensavond", 81 uur.
Scala: „Dat zou je wel willen", 8 uur.

dig.
Amsterdam heeft dus een
primeur op het gebied van de
moderne techniek en reclame
en de luchtschrijver is niet
meer de eenige, die zijn kopvj
op

eenige

kilometers

hoogte

plaatst. De journalistiek krügt concurrentie
techniek. Zr) heeft aan boord een Indrukwekkend zoeklicht met een middellijn van twee van hooggeplaatste collega's en straks zullen
meter. De sterkte van de lichtbron bedraagt zg hun hoefijzers en driestarren in plaats van
op het blanke kopflpapier op wufte vederruim drie milliard kaars. De enorme lichtbundel, die gisteravond tevergeefs aan den hemel wolkjes en norsche donderluchten teekenen.

Geb. v. K. en W.: Heerschers der

en 81 uur.

Het comité „Prinsjesdag" roept alle Oranjegezinde Amsterdammers op, om a.s. Maandagmorgen op de Javakade aanwezig te zijn bij de
aankomst van H.M. de Koningin en H.K.H.
Prinses Juliana, teneinde de vorstelijke persogeestdriftige
lien een warme, hartelijke en
ontvangst te bereiden.

»
MAANDBLAD „JOODSCHE INVALIDE”.
Het maandblad van de Joodsche Invalide
spreekt in het eerste nummer van het nieuwe
Joodsche jaar Ö695 den wensch uit, dat dit
jaar voor de geheele wereld een vernieuwing
ten goede moge brengen. Het afgeloopen jaar
was een jaar van ellende en nood ten gevolge
van de politieke, economische en sociale omstandigheden. De Joodsche Invalide echter
mocht zich, hoewel ook hier de geldelijke
steun verminderde, een gelukkige uitzondering
noemen.
Verder, vermeldt de redactie, zal het gebouw Concordia, waarin de kleine Diamantclub huisde, binnen eenige tijd onder de sloopershamers vallen, zoodat men kan zeggen
dat daadwerkelijk met de zoo noodige vergrooting van de J. I. is aangevangen.

IN de rij der indirecte bestrijdingsmiddelen der
tuberculose nemen dc gymnastiek waartoe ook

suiemmen mnct worden gerekend

luchtspel een voorname plaats tn.

——

en het open-

OVER LAND NAAR BATAVIA
Van Darius den Groote en
een nachtelijken tocht.
XXXII*).

Hamadan, 30 Augustus.

kleine tegenslagen en teleursteleen reis als de onze nu
eenmaal niet. Maar we zijn geworden
als zeelieden, die een zwaren storm na twee
dagen al weer vergeten zijn.
Het gebeurde tusschen Kermansjah
en Hamadan.
Te Kermansjah hadden we gewoond in
hotel Hellal, dat een werkelflk hotel en geen

ZONDER

lingen gaat

haan is.
In de stad Kermansjah zijn twee hotels:
hotel Bristol en hotel Hellal (Nieuwe Maan).
Het eerste is een voor buitenlanders bestemd
hotel, waar vrflwel nooit Perzen komen; het
andere wordt ook door Perzen bezocht en door
buitenlanders, die het land goed kennen. Dus
kozen wfl hotel Hellal.
De directeuren van hotels, die voornamelflk
door buitenlanders worden bezocht, hebben
vooral in deze landen dikwflls de opvatting,
dat zfl op minder bloedige wflze de rol hebben
te vei vullen van de thans door sjah Riza
Khan uitgeroeide straatroovers, door den
vreemdelingen zooveel mogelflk geld af te
persen. Wij hebben gedurende onze reizen
gelegenheid gehad daarvan ervaring op te

doen.
Tusschen Kermansjah en Hamadan lag het
moeilijkste deel van onzen tocht naar Teheran. We zouden er over het gebergte van
Asadabad moeten en daarbfl ongeveer
achthonderd meter hooger klimmen dan op
den Peitach-pas.
Chauffeurs hadden ons gewaarschuwd: al
waren we over den Peitach-pas gekomen, dan

GEMENGD NIEUWS

BIOSCOPEN.
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duisternis.
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NAJAARSBEURS: 11 t.m. 20 SEPTEMBER
(Zondag 16 Sept. Is de Beurs gesloten)
LUCHTVAART

Opening der tentoonstelling.

De opening van de luchtvaarttentoonstelling
de „Luto", waarvan de massale gebouwen in
enkele dagen tijds in de Maliebaan als het ware
Voorwaardelijke straffen.
uit den grond zijn gevlogen, zal plaats hebben
Vrijdag 21 September a.s. te 11 uur in de op
Het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Graven- de historie van het verkeer berustende pleisterhage heeft uitspraak gedaan in de strafzaken plaats „De Mijlpaal", welke een deel van de
tentoonstelling uitmaakt.
tegen den sergeant-hofmeester en den sergeantOnmiddelijk na deze officieele opening,
bottelier, die door den Zeekrygsraad te Willemsoord onderscheidenlijk tot 1 maand en tot wordt de tentoonsteling voor het publiek opengesteld.
drie maanden gevangenisstraf werden veroordeeld, wegens het aannemen van giften btj de
m
betaling van leveranties.
Het Hof legde deze straffen voorwaardelijk
HET VLIEGVELD.
op en stelde als bijzondere voorwaarde, dat
de veroordeelden de veroorzaakte schade ge„Ket Vliegveld" van September bevat bfl vele
heel zullen vergoeden.
weer veel wetenswaardigs. Het
goede fotos

BIOSCOPEN.

Scala: Victor en Victoria.

Rembrandt: Anny en Anny.
Flora: Panische jeugd.
Freeburg: Es war einmal ein Walzer.
Palace: Een blik door het sleutelgat.

Maandag 10 September.

AMSTERDAM.

door het ontkoppelingspedaal in te drukken.
Het naar lagere versnelling terugschakelen wordt noodzakelijk, als de wagensnelheid,
en daarmede het aantal toeren van den motor, zooveel is teruggeloopen, dat deze sneller moet gaan draalen om uit een grooter
aantal ontploffingen per tijdseenheid de
kracht te kunnen putten, welke noodig is om
den wagen in beweging te houden of de beweging daarvan te versnellen.
Door het niet te juister tijd terugschakelen
worden belangrijke deelen van den motor
overmatig zwaar belast, hetgeen abnormale
slijtage tengevolge heeft
Rtjd dus alleen een andere auto voorbij
indien deze u te langzaam rijdt (niet uit pure
zucht van voorbijrijden) en bent u baar
voorbij, rijd dan ook met de door u gewenschte
grootera snelheid door.
Verder moet naar een lagere versnelling
Worden teruggeschakeld, als de kracht, welke
de motor toxj een zekere overbrengingsverhou-

ding levert, onvoldoende is om den weerstand,
dien de wagen ondervindt, te overwinnen
b.v. bjj het opgaan van een helling.
zooals
artikel van den heer H. Hegener: „Otp bezoek bij
Geruischloos terugschakelen is niet moeieên verkeersluchtschlp" is een uitvoerige en ryk
lijk, doch men moet het door oefening leeren,
geïllustreerde beschrijving van den Graf Zeppelin
Vooral de afbeeldingen van de bestuursgondel
zooals alle werkzaamheden, welke men goed
zijn bijzonder instructief. Aan vliiegtuigbeschrijvinwil uitvoeren.
gen. behandelt dit nummer het Amerikaansche
En rfld nooit te dicht achter een
enikelrmotorige Vultee verkeersvliegtuig, dat bijna
380 km per uur haalt, en het Engelsche toer- en anderen wagen aan, dat kan onder velo
reisvliegtuig, de Avro „Commodore".
omstandigheden
onaangename
gevolgen
hebben.
>
(Ontleend aan practische wenken

De Re-

Onvoorzichtige jongen doet
brand ontstaan.
(Van onzen correspondent.)

Nflmegen, 8 September.
Hedenavond omstreeks kwart voor zeven is
de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand in de Coöperatieve melkinrichting
„Melkerfl Lent" aan de Van Gentstraat te

beteekende dit nog niet, dat we er op eigen
kracht in zouden slagen ook het gebergte van
Asadabad te overwinnen.
We besloten den tocht van Kermansjah
naar Hamadan, ongeveer tweehonderd kilometer, te verdeelen in twee etappen, ook al
omdat we tusschen Kermansjah en het gebergte de inschriften wilden bezichtigen, die
Darius de Groote er in de rotsen heeft laten
aanbrengen. Waar die inschriften zich bevonden, wist niemand ons precies te zeggen.
Perzië is nog niet zoo berekend op toeristenverkeer, dat men overal richtingaanwijzers
vindt. We zouden dus moeten zoeken, hetgeen
tijd zou kosten. Daarom zouden we den eersten nacht na ons vertrek uit Kermansjah
overblijven in het dorpje Zane, waar, naar
men ons verzekerde, een hotel, of op zn minst
aen haan was.
Eerst tegen den middag verlieten we de
stad Kermansjah langs den ook hier goed
onderhouden breeden grintweg. Gesukkel met
den achterband veroorzaakte tijdverlies en dan
ook moesten we, telkens als we er gelegenheid
toe kregen, vragen naar de inschriften, die
we wilden bezichtigen.
Nabij de plek, waar in den rotswand de
oorkonde van Darius den Groote is gegrift,
bevindt zich bij een ruischende beek en een
thans groen boschje loofboomen, een kleine,
leemen herberg, een koffiehuisje, waar men in
de schaduw kan zitten en koffie en thee en
zelfs gebakken eieren kan krflgen.
Duidelijk herkenbaar van den weg is de oorkonde van den grooten Perzischen vorst, die
hier twee-en-een-half duizend jaar geleden
met zijn krijgers langs trok. De teekens van
het oude spflkerschrift dezer insciptie zfln
door den tfld weinig aangetast.
Nabfl deze oorkonde ziet men veel hooger
in den stellen rotswand uitgehouwen en basrelief de figuren van koningen en krijgslieden, een voorstelling, die reeds van hoog
ontwikkelden kunstzin getuigt
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STEEKPENNINGEN AANGENOMEN

UTRECHT.

BENZINEBLIK ONTPLOFT

Nflmegen.
Aangezien het hier een zeer groote gebouwencomplex betrof, werd met veel materiaal
uitgerukt.
Het bleek, dat in een der werkplaatsen een
jongen een sigarenaansteker uit een blik, inhoudende tien liter benzine gevuld had. Terwijl de dop nog van de bus was, schijnt hfl
den sigarenaansteker gebruikt te hebben.
Het gevolg was, dat het blik benzine ontplofte en de geheele werkplaats in vlammen
werd gehuld. De ruiten aan de achterzflde
sprongen stuk en na een oogenblik sloegen
groote vlammen naar buiten. De jongen was
in grooten schrik weggevlucht en ook de
andere menschen, die in de werkplaats waren,
konden het brandende vertrek tfldig verlaten,
zoodat er geen persoonlijke ongelukken gebeurde. Toen het vertrek was uitgebrand, vonden de vlammen geen voedsel meer en was
het gevaar voor aantasting van het gebouwencomplex geweken. De brandweer moest
echter het plafond sloopen, daar zich daartusschen en het dak een vuurhaard gevormd
had. De schade wordt door verzekering gedekt.
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Rembrandt: De onzichtbare man.

Jubileumvoorstelling

—
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BIOSCOPEN.

Scala: Victor en Victoria.
Rembrandt: Anny en Anny.
Flora: Parijsche jeugd.
Free burg: Es war einmal ein Walzer.
Palaoa: Een blik door het sleutelgat.

City: Wonder-bar.
Asta: De dochters van Hare Excellentie.
Odeon: In de haven van San Francisco.
Passage: Tsarina van Rusland.
Apollo: Bleeke Bet.
West-end: Helden der golven.

Stadsschouwburg:

duisternis.

UTRECHT.

Trianon: Levensavond. 21 en 8i uur.
Scala: Dat zou je wel willen, 2 en 8 uur.
Diligentia: De gelaarsde kat, 2 uur.

SCHOTTWBURGEN.

ONTVANGST DER KONINGIN EN PRINSES.

i

City: Wonder-bar.

Asta: De dochters van Hare Excellentie.
Odeon: In de ha.ven van San Francisco.
Passage: Tsarina van Rusland.
Apollo: Bleeke Bet.
West-end: Helden der golven.
Rembrandt: De onzichtbare man.

SCHOUWBURGEN.

Seinpost: Cath. de Groote.
Geb. v. K. en W.: Heerscher» der

kw■»

BIOSCOPEN.

81 uur.

Kon. Sch.: Smaadschrift, 2

I

i

SCHOUWBURGEN.

—

een ruimte voor filmvertooningen en demonstraties, en
een machinekamer waar een
Dieselmotor zijn kracht in
electriciteit omzet. De boot
blyft een week ongeveer in
de hoofdstad achter het Amstelhotel liggen. Bij een wolkenhoogte van 2000 meter
heeft het woord „Persil" een
lengte van 1600 meter en een
letterhoogte van 400 meter.
Voor een punt alléén ztjn
reeds zestien spiegeltjes noo-

Sb
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Kurzaal: Negende Syrraphonie Beethoven (Res.orcheSt en Toonkunst) 0.1.v. Carl Schuricht, BJu.

Stadsschouwburg: Jubileum-tentoonstelling.
Museum Fodor: Amsterdam in de 18e eeuw.
Museum Willet Holthuysen: Pasteltentoonstêlling.
Amsterdamsoh Hist. Museum: Stadsgezichten
van H. P. Schouten.
Arti: Werken van Néd. Italianiseerende schilders
(16e en 17e eeuw) tot 30 Sept.
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CONCERTEN.

TENTOONSTELLINGEN.

mi
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's-GRAVENHAGE.

9.30 uur.

De Uitkijk: 14 Juillet, 2.30, 7.30 en 9.30 uur.

sohn),

Cm

en

TENTOONSTELLINGEN.

over dan de technische wonderen tusschen dek
en kiel van deze boot, die in zuiveren jachtvorm is gebouwd, in oogenschouw te nemen. Hieronder
's-GRAVENHAGE.
behoorde ook de Maharadjah
CONCERTEN.
van Rampur, die met zijn
vrouw en eenige ministers in Kurzaal:
Res.-orchest 0.1.v. Ign. Neumark (afhet Amstelhotel logeert
schelds-matinée, sol. Victoria Binnendijk); conwelk gezelschap plotseling de
cert 0.1.v. Carl Schuricht (sol. Marix Loevenloopplank overwandelde.
Aan boord is een bemanning van zes personen, er is

TWEEDE BLAD

—

van de K. N. A. C.)

WENKEN VOOR AUTOMOBILISTEN.
Terugschakelen.
Als men het eenmaal kent krijgt men er
spoedig pleizier in en wordt het een genoegen,
de handeling uit te voeren.
De aan het schakelen verbonden moeilijkheden worden door vele automobilisten omzeild door van de koppeling misbruik te

—

Ter gelegenheid van de V. V. V.-week is
gistermiddag een aantal ballonvaarders voor een wedstrijd opgestegen van het Schuttersveld
te Rotterdam. De ballons atm den start.

BAMONWEDSTRIJD TE ROTTERDAM.

De Arabische horden, dle ruim duizend
jaar later Perzië binnenvielen, hebben dit
fraaie beeldhouwwerk ongeschonden gelaten,
daar het tegen den steilen rotswand bflna
onbereikbaar is. De beeldhouwer moet het
indertijd hebben uitgevoerd hangend aan touwen, die op den rotstop waren bevestigd.
Terwfll wfl ons op deze historische plek
bevonden, hielden vele automobielen, meest
vrachtwagens, er stil, echter dit geschiedde
niet om de grootsche herinneringen aan den

Perzischen held en zfln heerscharen, maar
om het kleine koffiehuisje, waar men zoo
heerlijk rusten kan.
Niemand, behalve wij,
had een blik over voor de teekens in de rots,
die een wereldheerscher en een oude beschaving er hebben achtergelaten.
#

»

onaangenaam dit ook was, tenzfl we langs den
weg wilden slapen, waarin we echter weinig
zin hadden.
Gedurende dezen tocht op zoek naar een
nachtverblijf hadden we weer eens gelegenheid
op te merken hoe zeer verschillend de temperaturen in dit bergland zijn. Niet veel meer
dan een kilometer buiten het dorp Zane kwamen we, zonder dat de weg eenigszins belangrflk gestegen of gedaald was, in een scherpe
koude lucht, die ons deed huiveren. We overlegden reeds onze achter de machine vastgebonden dikke mantels los te maken en aan
te trekken, toen we plotseling omvangen werden door een heerlijke zoelte, welke dien nacht
op den geheelen verderen weg bleef heerschen.
Door de duisternis moesten we over den
bochtigen weg vol verrassingen met de grootste voorzichtigheid rflden. Aanvankelyk ging
het nog over een hoogvlakte, maar later
waren er weer hellingen, rotswanden, afgronden. De klare sterrenheimel was onbewolkt,
doch de maan ontbrak op het appèl.
Onze sterke voorlantaarn en ons klein zoeklichtje hadden we hard noodig, doch reeds na
een half uur gaven deze lichten teekenen van
verzwakking. Er scheen met onzen nieuwen,
te Bagdad aangeschaften accumulator iets
niet in orde te zfln. Om de stroomproductie
van den motor te vermeerderen waren we gedwongen telkens in eerste versnelling te

Wfl hadden geen haast. Slechts een goede
twintig kilometers verder lag het dorp Zane,
waar we zouden overnachten.
Het liep reeds tegen den avond, toen we
er aan kwamen. We ontdekten er terzflde van
den weg een restaurant, waar we onder de
boomen, alweer bfl een beek, een goed maal
konden krflgen tegen zeer weinig geld. Het
was er allergenoeglflkst, maar toen we eindelflk om nachtverblijf vroegen, bleek men ons
verkeerd te hebben ingelicht. Er was geen
hotel, er was geen haan, er was niets; we
moesten verder om een nachtverblflf te vinden.
Hoe ver? was de vraag. De duisternis be- rflden.
gon reeds te vallen en het is niet slechts
Langzaam vorderden we, steeds uitkijkend
onaangenaam, maar ook zeer gevaarlflk in naar lichten, die de aanwezigheid van een
zulk moeilijk bergterrem in den nacht langs dorp, een hotel of een haan
zouden kunnen
onbekende wegen te rijden.
verraden. Als zeelieden waren we, die verlanNa twaalf kilometer volgens den een, na gend uitturen in
den nacht naar een veiligdertig kilometer volgens een ander, na veerheid belovenden vuurtoren.
tig kilometer volgens een derde, zouden we
Soms meenden we de lichten van een gasteen haan, een soort herberg met slaapvrij huis in de verte te zien, maar het
bleken
gelegenheid, vinden.
de lantaarns van een zeer langzaam vooruit
Er viel niets aan te veranderen: we moesten komende, hoog opgeladen
vrachtautomobiel.
verder door den nacht en de duisternis, hoe
Bfl het voorbflrflden zagen we in zwakken

maken.
Zoodra de motor teekenen geeft, niet opgewassen te zijn tegen den te overwinnen
weerstand laat men de koppeling slippen, onder opvoeren van het toerental der krukas
De koppelingsplaten slijten abnormaal af en
niet zelden worden deelen van het koppelingsmechanisme onherstelbaar vernield door dé
warmte, welke door de langs elkaar wrijvende platen wordt opgewekt
Tfldens het bijremmen kan ontkoppelen
achterwege worden gelaten, waardoor men
de koppeling spaart en tevens van de
remmende werking van den
motor
gebruik
maakt: alleen als de wagen slipt, moet
terstond de verbinding van de krukas men
met
het verdere aandrflfmechanisme
verbreken,

scheaner dan een oogenblik gezichten,
die in
de grootste verbazing naar ons en ons zonderling voertuigje keken. Als een ontzagwekkend,
dreigend gedrocht scheen ons in
de duisternis
de fantastisch hoog opgeladen wagen. Daarna
waren er weer de eenzaamheid en terzijde van
den weg de donker tegen den sterrenhemel
afstekende bergmassieven.
Eenmaal lokte er voor ons een zwak, geel
lichtje. Het was een lantaarn, die voor een klein
huisje langs den weg hing. Het huisje scheen
een koffiehuisje, waar iedereen reeds sliep. Op
het dak stonden geen bedden en het gebouwtje
was te' klein om binnen veel plaats te bieden.
Het was niet de moeite waard de bewoners te
wekken en daarom reden we maar door, verder den nacht en de duisternis in.
Eindelijk, nadat we wederom een terrein-
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ons zonderling voertuigje te bezien. Velen
hadden van ons reeds gehoord, maar hadden
het verhaal niet willen gelooven: een motorfiets, die met een zijspanwagentje op eigen
kracht over den Peitach-pas was gekomen en
over de nog hoogere bergen van Asadabad

wilde trekken.
Niettegenstaande zijn vermoeidheid moest

mijn makker in verschillende Oostersche
talen, waarin ik Arabische, Turksche en Perzische woorden herkende, allerlei geestdriftige
vragen beantwoorden.

Eensklaps ging een algemeen luid gelach
op. Een jonge man had de vraag gesteld, waar
we toch ons vierde wiel hadden gelaten. Van
een motorvoertuigje op drie wielen had deze
bergbewoner nog nimmer gehoord.
golving hadden overwonnen, zagen we plotseOp open gaanderijen langs den binnenhof
ling voor ons vele lichtjes, meer dan honderd. van deze haan stonden bedden, maar
de
Daar moest een dorp of een stadje zfln en waard vertelde, dat
ook nog drie kamers,
hfl
daar zouden we zeker onderdak kunnen vin- waarvan één met twee bedden,
vrfl had. Meer
den, zoo overlegden we met vreugde.
belangrijke mededeelingen deed de man. Er
We reden eensklaps tusschen hoog struikwaren gebraden jonge eendjes, gebakken
gewas en daarna onder boomen. Het dorp aardappeltjes en andere niet verwachte lekof het stadje bleek evenwel niet aan, doch ver kernijen.
terzijde van den weg te liggen. We bemerkten
Tevreden en gelukzalig
geen pad, dat erheen voerde en niemand was ken er een zeer geurigen aten we en we dronPerzischen wijn bfl.
er om ons van raad te dienen. Zoo dicht bij
een veilige haven moesten we toch nog ver„Morgenochtend," zeide mfln makker, „blflder. Bfl een bocht van den weg zagen we even- ven we uitslapen. Naar Hamadan,
waar jfl
wel tot onze verrassing iets als een feest voor een paar dagen
wil werken, Is slechts achtons. Tusschen boomen en groen lonkten de en-tachtig kilometer,
zoodat we niet zoo heel
lichtjes van eenige koffiehuisjes en winkeltjes. veel
haast hebben. Maar voor onze machine
Lampen, waarom menschen zaten, brandden
wordt het een zware dag: we moeten over het
in een soort parkje en iets verderop ondergebergte van Asadabad, het hoogste punt van
scheidden we de donkere massa's van hoog de reis naar Teheran, ruim drie-en-twintigbeladen vrachtauto's met gedoofde lantaarns, honderd meter boven
den zeespiegel."
dus in rust.
J. K. BREDERODE.
We begrepen

het: daar was een haan,
een nachtverblijf. Voor een laag, lang gebouw
*) Het voorgaande artikel in deze reeks
is
met breede inrflpoort naar een garage, zaten verschenen in het
avondblad van 31 Aug. J.l.
vele mannen, chauffeurs, die bij onze
verschflning uit de duisternis verbaasd toesnelden om
(Nadruk verboden.)
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DENKEN EN DOEN

BOERDERIJ
En het optreden van
voetziekten.
Daar verwacht kan worden, dat ook dit
groote oppenvlakte van den bouwgrond met tarwe zal worden bezaaid, wordt
aangeraden bij het opmaken van het bouwplan met de mogelijkheid van het optreden
van de voetziekten rekening te houden.
Uit de onderzoekingen van den laatsten tijd
1* gebleken, dat meer dan één schimmel voetziekte kan veroorzaken. De eerste is Ophiob°lus graminus die tarwehalmdooder wordt
genoemd. De schimmel tast eerst de wortels
a-na, terwijl later in het groeiseizoen ook aan
den voet van de halmen verschijnselen van
aantasting zfln waar te nemen in den vorm
van een zwart schimmelovertrek. Als gevolg
van de aantasting treden witte aren op, die
»ater zwart worden. Ze bevatten slechts onvolledig uitgegroeiide korrels. Bfl het uit den
trekken breken de planten gewoonlflk
pond
juist
bfl de wortels af.
°e tarwehalmdooder treedt vooral op de
«chtere zavel-, zand-, en veenkoloniale gronden op, en veroorzaakt daar meermalen aan,zienlflke schade. Op de zwaardere kleigronden
ls de schade veroorzaakt door Ophicbolus
graminis, gewoonlijk gering.
De tweede schimmel is Cercosporella herPotrichoides; de door deze veroorzaakte ziekte wordt met den naam van oogvlekkenziekte
aangeduid, deze is het, die vooral op de zwaardere kleigronden groote schade kan teweegbrengen. Echter ook op andere dan kleigronden wordt deze ziekte in soms sterke mate
aangetroffen. Cercosporella tast de halmbasis
aan en veroorzaakt, eerst op de bladscheede

Linnen met den kettingsteek bewerkt,
naar Oostersche techniek.

Jaar een

op den halm zelf, lensvormige vlek-

ken, met bruinen rand (vandaar de naam
?°gvlekkenziekte). Bij sterke aantasting is
het onderste gedeelte van den halm min of
die
bruingekleurd en knikt deze opaange-

Plaats

door. Doordat de halm op de
Plek zwak en eenigszins rot is geworden, treedt gemakkelijk legering op. In afwflKlng met de legering door sterke stlkstotvoeding of andere oorzaken, waarbfl de stengels wel neerbuigen, maar overigens gaaf blijoogvlekden, is bij legering als gevolg van dedoorgaans
kenziekte de voet van den halm
geknikt en vallen de halmen door elkander
uitziet.
■jeen, zoodat het gewas er verward
Met betrekking tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de beide hierboven
genoemde ziekten kan, op grond van de tot nu
toe opgedane ervaringen en van waarnemingen, het volgende worden medegedeeld.
In de eerste plaats is gebleken, dat de zaaivan invloed is op het optreden van de
oeide voetziekten. Op velden, die eind October
en vooral op die, welke nog later zijn bezaaid,
ls de kans op het optreden van de voetziekten
**«nger dan op vroeg bezaaide pc"*!*-*Het verdient daarom aanbeveling om met
?eze ervaring zooveel mogelijk rekening te

V^te

JSd

souden
znn
°°k 'de voorvrucht kan van beteekenis
voetziekten optreden.

2?
Tarwe,

de mate waarin de
goede
gerst en rogge moeten als geen
worden,
beschouwd
v°orvruchten voor tarwe waarop deze gewasbestemme dus land,
Sen dit jaar hebben gestaan, bfl voorkeur met
voor den verbouw van tarwe. Mocht dit toch
Hoodig zijn dan zaaie men in ieder geval laat.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door
den Piantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en door de plaatselijke ambtenaren van
den Dienst, alsmede door de rflkslandbouwconsulenten.

OOK

ONZE OOST

handel tusschen beide landen nooit van veel
gewicht.

Uit den aard der zaak doet ook bij onze
naburen aan de Pacific de crisis zich gevoelen.
BATAVIA, 8 Sept. Het onderzoek naar Dat blflkt dadeiflk uit de bcgrootingscijfers:
Coens graf 'en de ontgraving hiervoor worden in 1931 sloot de algemeene begrooting (die der
nog steeds voortgezet. De jongste ontdekking provincies inbegrepen) met een bedrag van
is een stuk muur, behoorende aan den Westkant 180.000.000 piasters, voor 1934 bedraagt deze
van de vroegere achthoekige kerk. (Aneta.) som slechts 103.000.000 piasters. Onder die
reductie leden natuurlijk qualiteit en quantiteit
der openbare diensten en tegelijk werden de
verplichtingen der bevolking tegenover de
wat belastingen beMIDDEN JAVA-WERKEN
regeering, in het
treft, een zwaardere last. Maar het gezag staat
BATAVIA, 8 Sept. De „Java-Bode" vernog even vast als in dagen van voorspoed. Van
neemt, dat als onderdsel van de basis voor dit alles verhaalt een correspondent te Saigon
onderhandelingen tusschen het gouvernement van de „Times".
en de A.M.I.E.M. over de Midden-Java-werken
Wat openbare gezondheid en onderwijs beo.a. is aangenomen de vaststelling van een termfln, waarbinnen aan de Toentang-werken treft, werd zooveel bereikt dat het onmogelijk
schflnt in slechts veertig jaren dergelflke resulmoet worden begonnen. (Aneta.)
taten te boeken. Overal, 'yok in woeste berggebieden, werden verkeerswegen aangelegd,
de Mekong werd bevaarbaar gemaakt voor
kleine stoomschepen, hospitalen en scholen
WERKCENTRALE LEGER DES HEILS.
werden overal gebouwd, en op het gebied van
hooger
onderwfls werd iets tot stand geBUITENZORG, 8 Sept. De Directeur van
op het gebied van Fransch koloniaal
bracht
dat
het
doen
gemachtigd
is
tot
van
een
Justitie
bestuur
uniek
is. Bedoeld is de universiteit van
uitgave van 15.000, ten behoeve van de werkHanoi,
waar
eenvoudige
dorpelingen een unite
Leger
het
des
Heils
Bancentrale van
versitatire opleiding kunnen krijgen zonder dat
doeng. (Aneta.)
het hun ouders iets kost.
Aangezien in de vette jaren zooveel w?rd
gedaan voor het algemeen belang, is de beperVEROORDEELING.
king van thans nog niet hinderlijk.
Wat het algemeen bestuur betreft het volSEMARANG, 8 Sept. De Raad van Justitie
veroordeelde den vrcegeren directeur van het gende: Cochin China is de eenisre kolonie, de
Djocjasche Incassobureau wegens verduistering vier andere provincies (Tonkin, Annam, Kamtot drie jaar gevangenisstraf met aftrek van botsja en Laos) zijn slechts protectoratpn.

HET GRAF VAN COEN.

bflznndèr

’

preventieve

hechtenis.

uit dit werk blijkt het weer hoe mooi
een handwerk kan zfln, al wordt dat
slechts met één soort steek bewerkt.
Hier is het de kettingsteek, die in verschillende kleuren garen op den effen ondergrond
gewerkt wordt. Met dezen eenvoudigen steek
is het prachtigste perzische handwerk vervaardigd en zonder veel moeite kunnen ook
wij, zfl het dan veel eenvoudiger,. mooie effecten bereiken. Buitengewoon veel vaardigheid
is er niet voor noodig: het kemt er meer op
aan de steken heel regelmatig te maken, wat
bij den kettingsteek niet bflzonder moeilflk is.
De hierbfl afgebeelde tafellooper is op deze
wijze bewerkt: op een écru-kleurigen ondergrond is het patroon in de volgende
kleuren
gewerkt: twee tinten oranje-rood, ofwel roestkleur, bladgroen, groenblauw, ivoorwit en
donkerpaars. Hoewel deze combinatie prachtig staat op écru, wordt het effect nog veel
mooier, wanneer men een donkere tint zacht
lila neemt, dus de kleur van lavendel. Deze
kleur leent zich prachtig voor bont borduurwerk en het wordt zeer apart.
Een dubbele rfl ketting3teken in twee verschillende kleuren scheidt de randmotieven
van elkaar en ook de zoom is zoo afgewerkt.
Het klaverblad motief, is geheel in één kleur
gewerkt (blauw). De breede
buitenste rand
is in donkerpaars en groen gewerkt.
Veel eenvoudiger, maar toch ook heel mooi
is het dinerlinnen, een groot middenkleed,
bordenkleedjes en servetten.
Het patroon
hiervan leent zich uitstekend voor het bewerken met genuanceerd perlégaren. Op écrulinnen komen groene, of gele schakeeringen,
die overgaan in paars of rood het best uit,
maar op ivoorkleurig linnen komen blauwe
tinten het meest tot hun recht.
Het is aan te raden de kleuren in overeenstemming te kiezen met het tafelservies,
waarbij het linnen gebruikt moet worden. De
kettingsteken, gebruikt voor dit werk, mogen
niet te groot zijn, ongeveer twaalf steken op
twee-en-een-halven centimeter.
De patronen van de hierbij afgebeelde
werkstukken, zfln zoo eenvoudig, dat men ze gemakkelflk nateekenen kan. Is dit toch nog

BANDJIRS NABIJ MAKASSAR.
MAKASSAR, 8 Sept. De weg Van Errekang
naar Makassar is door zware bandjirs ernstig
beschadigd. Twee bruggen van veertig meter
lengte zijn weggeslagen en vier kleinere zijn
ernstig beschadigd. Op meer plaatsen is de
weg verdwenen. Technisch personeel zal trachten den weg te herstellen voor de komst van

SPEKPRIJZEN.

.

BENOEMINGEN ENZ.
ONDERSCHEIDINGEN.
-Benoemd tot ridder in de orde van Oranie"Nassau: W. J. Koken, lid van den raad der
Semeente Kerkrade.
ZAKEN.
Op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan W.
J Ey ckel h o f. commies bö het departement
Van
Binnenlandsche Zaken.

-

De regeering verminderde de uitgaven met
ongeveer 40 proc, kon dat doen door belangrijke werken uit te stellen
gedurende de
laatste tien jaren werd, wij herhalen het, op
dit gebied genoeg gedaan, zoodat het uitstel
geen nadeel brengt
en de salarissen met
tien proc. te verlagen. (Rekening houdend met
het afschaffen van alle toelagen, bedraagt de
salariskorting wel 30 proc). Ook werd het
Europeesche ambtenarencorps gereduceerd.
Thans wordt voorzien in een door Europeanen
gecontroleerd bestuur over 22 millioen zielen
met openbare diensten van Europeeschen standaard voor 103 millioen piasters per jaar. Het
aangrenzende Siam met slechts 12 millioen zielen, een uitsluitend inheemsch bestuur en open-

NIEUWE THEEFABRIEK.

—

BANDOENG, 8 Sept. Op 9 September zal
de eerste steen gelegd worden voor de meest

—

moderne theefabriek op Java, namelflk „Wa
nasoeka", in het Pengalengansche, die zal worden opgetrokken ter vervanging van het thans
bestaande houten fabrieksgebouw. (Aneta.)

VAN VREEMDE KOLONIËN
De Franschman als kolonisatorIndochina in onze

bare diensten, welke verre achter staan bfl die
in Indochina, geeft 73 millioen ticals per jaar
uit. In „normale" tflden hebben tical en
piaster dezelfde waarde. Dit resultaat kon
worden bereikt omdat de Franschen de recruteering van beambten niet beperkte tot de
middelbare school en omdat Franschen bereid
zijn hun land in de
kolonie te dienen tegen
salarissen, welke
het is een Brit die dit.
schrijft
geen Engelschman zouden verlokken om naar een vreemd
land te trekken.

dagen.
Van Indo-China, de voornaamste Fransche
kolonie, hoorden wfl weinig sinds de dagen der
communistische relletjes, sinds de bestuursperiode van wfllen Pasquier. Het kan daarom
nuttig zijn weer eens iets te verhalen van dit
groote gebied in Zuid-Oost-Azië, waarmede
Ned.-Indië op verschillend gebied nauwe betrekkingen placht te onderhouden, al was de

—
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„Ik ben blfl, dat je dat tenminste toegeeft."
Poirot ging kalm door, onbekommerd om
"e interruptie:
„We hebben drie mogelijkheden voor ons.
I. Dat de misdaad begaan is, zooals jfl
Zegt, om kwart over eenen. Deze wordt gedoor de aanwijzing van het horloge,
die van mrs. Hubbard en door die van
Schmidt, de Duitsche. Het komt
met de getuigenis van dr. Constantine.
Mogelijkheid 11. De misdaad is later begaan
en de aanwijzing van het horloge is opzettelflk

deund

s?°r
overeen

Vervalscht.

111. De misdaad is vroeger
en de getuigenverklaringen zijn valsch.
Als we nu mogelijkheid I aanvaarden als
fle waarschijnlijkste, gesteund door de meeste
Verklaringen, moeten we ook enkele feiten
aanvaarden, die er uit voortkomen. Om te beginnen: als
de misdaad begaan is om kwart
over eenen, kan de moordenaar den trein niet
erlaten hebben en de vraag rijst: Waar is
*<j? En wie is hij?
Laten we eerst zorgvuldig de getuigenissen
°hderzoeken. We hooren het eerst van het be?~aan
van dien man
den kleinen donkeren
an van den Amerikaan Hardman. Hfl zegt
at Ratchett
hem van dien persoon vertelde
hem aannam om naar hem uit te kflken.

—

*

—

HBBH9BHI I^H^^M^^^^B voor „hem" voor „haar" Hulstkamp likeur.

H^_Z_iË^l

Er is geen ander getuigenis om dit te steunen: hn vertelt: dat Ratchett hem uitgepikt en
we hebben alleen Hardmans woord er voor. aangesteld heeft, is niet onwaarschijnlijk en is
Laten we vervolgens de vraag onderzoeken: vermoedelijk
hoewel niet zeker, natuurlflk
Is Hardman degeen die hfl voorgeeft te zijn
waar. Als we het aanvaarden als
waar,
de employé van een New Yorksch detectivemoeten we zien of er een bevestiging
is.
voor
We vmden die op
bureau ?
een
eenigszins
onwaaridee,
zoo interessant is in schgnlijke plaats
Wat, naar mfln
in de getuigenis
dit geval, is dat we geen van de faciliteiten degarde Schmidt. Haar beschrflving van Hilvan den
hebben die de politie heeft. We kunnen de verman m wagon-lits-uniform
klopt precies. Is er
klaringen vah geen van deze menschen toetnog een bevestiging van die
twee verhalen?
sen. We moeten alleen deductief te werk gaan. Ja. De knoop, door mrs.
Hubbard
in haar
Dat maakt voor mfl de zaak veel interessanter. coupé gevonden. En er is
nog
een
daarbij
aanis
alles een sluitende bewering,
Het is geen routinewerk. Het
die u misschien niet hebt
quaestie van intellect. Ik vraag me af: Kunopgemerkt."
„Wat dan?"
nen we Hardmans bewering omtrent zijn beroep accepteeren? Ik wik en weeg en ant„Het feit dat kolonel
Arbuthnot en Hector
woord „ja". Ik ben van meening dat we HardMacQueen zeggen, dat de conducteur hun
beroep
zijn
kunnen coupé passeerde. Ze
mans bewering omtrent
hechtten geen belang aan
accepteeren."
net feit, maar,
heeren,
Pierre Michel heeft
„U vertrouwt op uw intuitie? zei dr. verklaard dat hfl zijn plaats
niet verliet beConstantine.
halve bfl enkele bepaalde gevallen,
waarvan
overweeg
de mogelijkgeen hem kon brengen
„Volstrekt niet. Ik
naar
het
van
uiteinde
reist
met
pas;
een valschen
heden. Hardman
den wagen, voorbij den coupé waarin Arbuthdadelijk
voorwerp
tot
hem
een
van not en MacQueen
dat maakt
zaten.
wantrouwen. Het eerste wat de politie zal doen
Daarom
berust
verschijnt,
dat verhaal — het verhaal
is, Hardman
als ze op het tooneel
of zfln verklaring van een kleinen donkeren man met een vroutelegrafeeren
en
aanhouden
western, gekleed in wagon-lit-uniform
ep
omtrent zichzelf waar is. In het geval van de verklaring,
moeilijk
zal
het
direct
of
zfln,
indirect,
reizigers
van
vier
hun
vele van de
getuigen."
verklaringen te bewijzen, in de meeste ge„Een kleine opmerking," bracht dr. Convallen zal het waarschflnlflk niet geprobeerd stantine in het
er
niets
midden. „Als Hildegarde
verdachts met
worden, vooral daar
Schmidts
verhaal
waar
geval
is, hoe komt het dan
Hardmans
ia het
hen annex is. Maar in
dat de werkelflke conducteur niet zei, dat hfl
waarvoor
degeen
hij
is
zich
eenvoudig. Of hfl
haar gezien had,
uitgeeft, of hfl is het niet. Daarom zeg ik dat bards bellen?" toen hfl kwam op mrs. Huballes zal blflken in orde te zfln."
„Dat is verklaard, geloof
ik. Toen
naar
„Spreekt u hem vrfl van verdenking?"
mrs. Hubbard ging, was de kamenierhflbinnen
me
begrijpt
U
verkeerd.
Ik
bij haar mevrouw.
„Volstrekt niet.
Toen ze tenslotte naar haar
weet niet beter of iedere Amerikaansche de- egen coupé terugging, was de conducteur bij
mrs. Hubbard."
tective kan zfln eigen redenen hebben om RatNeen, wat ik zeg,
vermoorden.
te
willen
chett
Monsieur Bouc had met moeite gewacht tot
is dat ik denk, dat we Hardmans eigen verZU klaar waren.
slag kunnen aanvaarden. Dat verhaal dus, dat
..Ja, ja," zei hfl ongeduldig tegen Poirot

—
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(Morgenavond vervolg.)

RADIO-NIEUWS
EEN SUPER-INDUCTIE-TREIN.
Op de

bezwaarlflk,

dan

kan men

strflkpatronen
koopen, waarvan de teekeningen zich ook
leenen om op deze wflze bewerkt te worden.
Cl. Fr.

ZEE- EN LANDMACHT
HERHALINGSOEFENINGEN
Van 10 tot en met 22 September a.s. worden
houden van de lichtingen 1928—1930.
Maandag j.l. zfln de officieren en onderofficieren reeds in het garnizoen te Venlo aangekomen, terwfll Maandag a.s. de manschappen aankomen.
Gedurende de eerste week zullen de oefeningen v/orden gehouden in de kazerne of in de
onmiddllijke omgeving. Van 18—20 September
zal een driedaagsche oefening worden gehouden voor alle troepen van de twee regimenten.
De oefening wordt gehouden ten Noorden
van de lijn kunF fweg Stralen, Venlo, Blerick,
Maasbree, Noorderkanaal.
PERSONALIA.

——

doorAgatha Christie

Mogelflkheid

hfl

zijn oogen uit als hfl ziet hoeveel hij krijgt.
haast gezegd: „Is het Prinsesje daarom zoo dik?" doch

kflkt

a.s. Jaarbeurs te Utrecht zal in een

afzonderlflken

stand de Philips „Super Induc-

tie"-trein te zien zijn, welke op de Olympia
Show te onden den eersten prfls als grootste

attractie behaalde.
Deze electrische trein, die door een landschap vol afwisseling rfldt, doet de voornaamste Europeesche stations aan. Over bruggen,
door tunnels, langs signalen en overwegen
rfldt de trein voort, totdat hfl het station van
bestemming bereikt heeft.
Want achter het landschap ls een groote stationsnamenplaat aangebracht, een vergroot
model van de Micro-Index-schaal. die in de
nieuwe Philips vierkrings toestellen is toegepast. Met een knop aan de voorzijde van de
groote tafel kan een ieder het gewenschte
station kiezen. Als we afstemmen op b.v.
Rome, zet de trein zich in beweging en volgt
zfln weg zonder oponthoud op de tusschenstatinos, totdat Rome bereikt is, waar een
lampje tusschen twee antenne-masten het station van aankomst aangeeft.

—

De luit. ter zee der le klasse A. J. van
Hemert, uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd, is ter beschikking gesteld.

PROGRAMMA'S VOOR MAANDAG 10 SEPT.
Hilversum,

1875 m. A.V.R.O. 8 u. en 10.15
10 u. Morgenwüding; 10.30 mr.
Ph. L. La. Chapelle draagt voor; 11 u. Orgelconcert door Piet v. Egmond Jr., m.m.v. Henk
van Wezel, cello; 12 u. Kovacs Lajos en zijn
orkest; 2.15 Artur Schnabel. piano, speelt: 2.30
drs. P. Dijkema draagt voor; 3 u. Gramofoonm.;
4.15 Gramofoonm.: 4.30 Viool-recital door E. S.
Tillema; 5 u. Tuschinki's Select Salon Orkest

~Maar terwijl ik je voorzichtigheid bewonder, zfln. Een lange vrouw, gekleed in mannekleeje methode om maar één stap tegelijk vooruit ren, zou klein lflken."
„Maar Ratchett zou toch zeker geweten
te gaan, doe ik je opmerken, dat je het kardinale punt nog niet hebt aangeraakt. We zfln hebben
"—" wist hfl het. Misschien had die
„Misschien
het allen er over eens, dat die persoon bestaat. De vraag i... waar is hfl naar toegevrouw al een aanslag op zijn leven gepleegd,
gaan?"
in mannekleeren om beter haar doel te volPoirot schudde vermanend zijn hoofd.
voeren. Ratchett kan gegist hebben dat ze den~Je dwaalt. Je wilt den wagen vóór het zelfden truc weer zou gebruiken, dus zegt hfl
paard spannen.
Hardman, te letten op een man. Maar hfl
„Vóór ik me afvraag, „waar is die man gespreekt van een vrouwelijke stem."
„Het is een mogelijkheid," zei monsieur
bleven?" vraag ik mezelf: „Heeft die man
werkelflk bestaan?" Omdat, zie je, als die Bouc. „Maar..."
„Luister, mfln vriend. Ik moet je nu eenige
man een verzinsel is — een fantasie — hoeveel te makkelijker om hem te laten verinconsequenties vertellen, die dr. Constantine
dwijnen! Dus tracht ik eerst vast te stellen, heeft opgemerkt."
dat er werkelflk iemand van vleesch en
Hfl deelde in den breede de conclusie mede,
bloed is "
waartoe hfl en de dokter gekomen waren door
„En gekomen tot het feit, dS,t hfl er is, eh den aard van de wonden van den doode. Monbien, waar is hfl nü??"
sieur Bouc steunde en hield zijn hoofd vast.
„Daar zijn maar twee antwoorden op, mon
„Ik weet het," zei Poirot sympathiek. „Ik
cher. Of hfl is nog verborgen in den trein op weet precies hoe het is... Je hoofd draait, hè?"
„De heele zaak is een fictie!" riep monsieur
zoon buitengewoon ingenieuze manier, dat
we die niet eens kunnen bedenken, öf anders Bouc.
„Precies. Het is absurd
zfln er om zoo te zeggen, twee personen. Dat
onwaarschijnlijk
wil zeggen, hij is èn zichzelf
de man gehet kan niet bestaan. Dat heb ik zelf gevreesd door mr. Ratchett
èn een reiziger zegd. En toch, mfln vriend, het is er! Men kan
in den trein, zoo goed vermomd dat mr. Ratde feiten niet loochenen."
„Het is krankzinnigheid!"
chett hem niet herkende."
„Dat is een idee," zei monsieur Bouc, ter„Ja hè? Het is zoo krankzinnig, mijn vriend,
wfll zfln gezicht opklaarde. Toen betrok het dat ik soms vervolgd wordt door het gevoel,
weer. „Maar er is één bezwaar..."
dat het eigenlijk heel eenvoudig moet zijn.
Poirot nam hem de woorden uit den mond. Maar dat is maar een ideetje van mij."
„De lengte van den man. Wou je dat zeg„Twee moordenaars," steunde monsieur
gen? Met uitzondering van mr. Ratchetts Bouc. ~En dat in den Oriënt Express!"
knecht zijn alle reizigers groote mannen
De gedachte bracht hem bflna aan het
de Italiaan, kolonel Arbuthnot, Hector Mac- hu- -v
Queen, graaf Andrenyi. Wel, dan blflft ons de
„En laten we nu de fantasie nog fantastiknecht over
geen waarschflnlijke onderstelscher maken," zei Poirot vroolijk. „Gisterling. Maar er is nog een mogelijkheid. Denk nacht waren er in den trein twee mysterieuze
aan de vrouwestern. Dat geeft ons een keuze vreemden. Daar is de slaapwagen-conducteur,
van alternatieven. De man kan vermomd zfln beantwoordend aan de beschrflving van mr.
als vrouw, of, alternatief, kan hfl een vrouw Hardman en gezien dcor Hildegarde Schmidt,

——

—

—

—

0.1.v. Max Tak; 6.36 dr. L. Heijermans spreekt over
„Diphterie en haar bestrüding"; 6.46 Piano-recital
door Anatole Kitain: 7.15 Fransche gramofoonplaten. verzameld door mr. H. M. Merkelbsch;

7.43 Causerie door W. Graadt van Roggen; 8 u.
Vaz Dias; 8.05 Omroeporkest 0.1.v. Nico Gerharz:
9 u. Disco-causerie door Max Tak: 9.48 en 10.30
Omroeporkest m.m.v. Hans Schouwman, piano:
10.15 Gramofoonm.: 11 u. Vaz Dias: 11.10 The
Ramblers 0.1.v. Theo Uden Masman in „The
House of Lords", Den Haag.
Huizen, 301.5 m. N.C.R.V. 8 u. Schriftlezing en
meditatie; 8.15 Morgenconcert; 10.30 Morgemlienst
door ds. E. Groeneveld; 11 u. Lezen van Chr.
lectuur; 11.30 Gramofoonm.,- 12.15 Emanuel
Feuermann. Cello, speelt: 12.30 Kinderkoor „Melodia". te Rotterdam, dir. H. W. de Wolff: 2 u Uitzending voor scholen. ..Weet je 't ook?" door S.
Stemerding; 2 u. en 3.15 Gramofoonm.: 2.45 Wenken voor de keuken door mevr. M. AdrianMerekcns: 4 u. Bijbellezing door ds. H. Bakker;
5 u. Bespeling van het Studio-orgel door S. P.
Visser: 6 u. Koorplaten: 6.20 Vragenuurtje; 7.45
Uitzending van de 20e Maranatha-Conferentie in
Zeist: 9.15 N.C.R.V. Klein-orkest. 0.1.v. Piet v. d.
Hurk; 10 u. Vaz Dias: 11 u. Gramofoonm.
Daventry, 1500 m, 9 u. „The three friends", een
luisterspel van Dewan Sharar, naar origineele

Perzische

verhalen.

Straatsburg, 349.2 m. 9 05 Symphonieconcert uit
Vichy, 0.1.v. Emile Cooper.

Deutschlandsender. 1571 m. 920 „Die Opern-

probe", opera-comique van Lortzing.

Breslau, 315.8 m, 9.20 „Dèr Tod und das MSdchen"; kwartet van Schubert
Kwartet van
Beethoven.

■—"—

Gramofoonm.;

I

iDe ngesne uwde Sla pwagen
"egaan

Bruintje

Hfl had

De Koningin laat Bruintje en de Prinses alleen. Dan zegt
No. 10.
het vriendelflke Prinsesje meteen: „Page, zet daar een stoel eens neer,
voor mijn eeregast, onzen Bruintje Beer."
Dan tot Bruintje: „Heb je honger, ben je moe? Geneer je niet,
tast toe!"
De Prinses, die kleine dikke meid, dacht altfld maar aan eten.
Daarom werd ze in het geheele land de gulzige Prinses genoemd, moeten
jullie weten. Van alles had de Koningin al geprobeerd om haar die
gulzigheid af te leeren, maar niemand wist et raad op, van al die wflze
heeren. Slechts als ze at was de Prinses in haar schik, slechts dan had
ze een goede bui. Daardoor werd het kind verschrikkelijk dik, en doordat
ze zoo dik was, was ze natuurlflk ook lui.

BINNENL.

'

smullen.

van het regeeringsbeleid.

De Varkenseentrale deelt mede, dat per
17 Sept. gezouten spek zal worden ingenomen
te Amsterdam (Blaauwhoeden- en VriesseVeMn), Boxtel (M.C.8.), Den Haag (Hagro),
ogs (Hartog), Rotterdam (van Toorn), Steen(Pasman), Twello (Zendijk en Tw. ExP°rtslachterij) en Utrecht (Koel- en Vries"edrijven) en wel van 2 tot 5 uur, behalve
P Zaterdagen.
T ot 30 September zal worden betaald voor
boven 28 kg per strook zonder wang
55 et ; 24—28 kg 54 et.; 18—24 kg 52 et;
13—18 kg 43 et.; 10—18 kg zonder wang en
achterkinkel 44 et.; B—lo kg dito 41 et.;
dito 39 et.
°—De8 kg
prflzen worden verhoogd met 0.25 et.
het centrum van den keuringskring
*0 tot 40 km verwflderd is van de ontvanggemeente en bfl meer dan 40 km met 0.5 cent.
Het spek moet komen van varkens, geslacht
1 Sept. Vóór 15 Sept. worden de prflzen
-08*
Voor de eerste helft van October gepubliceerd.

_,

—

Het Prinsesje knikt hem vriendelflk toe en vraagt: „Eet je
No. 9.
ook een hapje mee?"
De taart ziet er zóó lekker uit dat Bruintje niet durft zeggen: Neen!
Een page gaat een bordje vullen, om hem eens flink te laten

Annam en Tonkin behielden hun traditioneele
dorps-gemeenten en inheemsche rechtspraak
voor kleine vergrflpen, terwijl ln elke provincie kleine, door de bevolking gekozen Raden
bestaan. De provincies hebben echter ook afzonderlijke, door de Fransche bewoners gekozen Raden. In den Algemeenen Raad der koloniale unie. bestaande uit veertig gekozen en
elf benoemde leden (28 Fransche en 23 inheemsche leden), worden belangrijke aangelegenheden afgehandeld; het college wordt geraadpleegd in alle financieele en economische
zaken en meestal wordt zfln advies opgevolgd.
De Fransche leden vormen de strengste critici

(Aneta,)

den gouverneur-generaal. (Aneta.)

J?Pek

BRUINTJE BEER EN DE GULZIGE PRINSES.

Perzisch handwerk

UITZAAI VAN WINTERTARWE

f ll later

5

—

—

Frankfort. 251 m. 9.20 Wilhelm Strienz.
zingt ballades van Loewe.

bas.

Boedapest, 550 m. 10.20 Concert met Lily Herz,
piano.

Milaan, 368,6 m. 10.20 Vioolrecital
Petroni.
Leipzig, 382.2 m.

Paul Juon.

door Léo

11.10 Kamersymphonie

van

kolonel Arbuthnot en mr. MacQueen. Daar is
een
ook een vrouw in een rooden kimono
gezien door Pierre
lange, slanke vrouw
Michel, door miss Debenham, door mr. MacQueen en door mij
en geroken, kan ik wel
zeggen, door kolonel Arbuthnot! Wie was dat?
Niemand ln den trein geeft toe. een rooden
kimono te hebben. Ook zfl is verdwenen. Was
zfl dezelfde als de nagemaakte slaapwagen-conducteur? Of was ze een hee] andere
persoon? Waar zfln ze, die twee? En, tusschen
twee haakjes, waar zfln de wagon-lits-uniform
en de roode kimono?"
„Ah, dat is iets reëls", monsieur Bouc
sprong levendig op. We moeten van alle reizigers de bagage doorzoeken. Ja, dat is iets."
Poirot stond ook op.
„Ik zal een voorspelling doen," zei hfl.
„Weet je waar ze zijn?"
„Ik heb een ideetje."

—

—

—

„Waar dan?"
„Je zult de rooden kimono vinden hl de
bagage van een van de mannen en de uniform

van den slaapwagenconducteur in die van
Hildegarde Schmidt."
„Van Hildegarde Schmidt? Denk Je..."
„Niet wat jfl denkt. Ik zal het zoo zeggen:
als Hildegarde Schmidt schuldig is, zou de
uniform in haar bagage gevonden kunnen
worden, maar als ze onschuldig is, zal hfl
zeker gevonden worden."
„Maar h0e..." begon monsieur Bouc en
hield op.
„Wat is dat voor lawaai dat nadert?" riep
hij. „Het lijkt op een locomotief in beweging."
Het geluid kwam dichterbfl. Het bestond
uit schrille kreten en protesten van een vrouwenstem. De deur aan het eind van de restauratie-wagen vloog open. Mrs. Hubbard
stormde naar binnen.
(Wordt vervolgd.)
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AANKONDIGINGEN.

Belangrijke mededeeling

De Heer en Mevrouw

VAN HALL.—HELDRING
geven kennis van de geboorte van

hun

f

Winkeliers, die het voornemen hebben
binnenkort verkoop-automaten aan te
schaffen, verzuimen vooral niet de nieuwe

DOCHTER

MARGARETHA GEERTRUIDA.
Amsterdam, 8 September 1934.
Stadionkade 2 11.

r^\l

>

r \®

BERKEL LOKET AUTOMATEN

(Herplaatst weg. misstelling.)

Heden overleed plotseling
onze lieve Zuster, Tante en
Behuwdtante,

te gaan zien op

JOHANNA GEERTRTJID

JAARBEURS, stand no. 3015

METËLERKAMP,

in den ouderdom van 65 jaar.

Uit aller naam:
Aerdenhout:
W. L. VAN YSENDIJK—

Vereenvoudigde betalingscondities ais bekend van onze snelwegers en andere machines

METËLERKAMP.

MIJ. van BERKELS PATENT N.V.

Crematie zal plaats vinden
in het crematorium te Driehuizen-Westerveld op Dinsdag
11 September 1934, na aankomst van trein 14 uur 14.
Den Haag, 7 September 1934.
Volstrekt eenige kennisgeving.
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ADVERTENTIËN.
_^L*

Afwezig:

___\

W. H. J. Ivens,

Voor de praktijk:
W. Feltkamp, Dr. C. H.
Delprat, Dr. K. Kloss.

Dr.

Gevestigd:

Dael
Dr. Jac. van
Psycholoog

Ww

''Bil»
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Beroepskeuze-, Onderwijs-,
Opvoedingsadvlezen.

ÉmT^^mmmllr9^^mm^^^'lVédl^lf^tmmm^^9^

Van Miereveldstraat 13,
AMSTERDAM
Tel. 28913.

—

Uitsluitend na alspraak te
consulteeren.
Stemvorming, Ademgymnastiek,

he* genezen van Spraakgebreken,
Voordracht

Bueno Breitschwani
mantels in alle kleuren.

Ida Mollinger
hervat hare lessen.
„Het Nieuwe Huls". 172
Boelof Hartplein 4

—

Tel. 20238
Spreekuur v. 1-2, Dinsdag, Woensdag, Donderdag. Liefst schriftelijke

ZELFST. POSITIE

-

MAKELAAR

"ELS-CHITS

an. (clubs) mass. heilgymn.
Voord. cond. Prosp. op aanvr.
Ger. Terborg-straat 32. Telef. 29297.

____

iiiitltiiiiniiiMiiitKiinitMiiiiitiMiiiiiminiiMiiiimmiiiiiilliliiflliiiiiitniitiiiiiiiifHit

Hollandsche
Hypotheekbank

'
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BRIEVEN

Aanvaardt, geachte Vriendenschaar,

Bt!

d'aanvajig

&r

van het Joodsch

j||L
I JlO*
ÉÊr%T

Nieuwjaar

De beste wenschen der J. I.
En... schenkt weer vaak Uw
sympathie!
JOODSCHE INVALIDE",
Nw. Achtergr. 98.
Postgiro 10280, Gem. Giro V 1026.

„DE

1

\

WMIM.MIW.IWIII-—I.IMI.W.I.I..IMIIIM.IBHI.IMIIIIin

dus denkt
aan Uw

van

TELEFOON 22246

AMSTERDAM

_wê____

:*

■■
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Geven een jeugdig
figuur en steunen
de buste.
-’-f 25
Vanaf... J I

STUDENTEN
BUREAUX MINISTRE

met

DEMI STOOMEN 2.50
DEMI KEEREN.... 12.50
AFLEVERING ALS NIEUW

RECLAME

1 dag

In

-

DRïKWERKESf

REPAREEREN
STOPPAGE
RNISEEREN
MODE

IN GROOTE OPLAGEN

MV VALET

X.V.
DRUKKER IJ
JACOR VAK CAMPEN
Amsterdam«
O.Z. Voorburgwal 87-89, Amsterdam
]
Telefoonnrs. 32983 " 32721 " 33721 Paleisstraat 15,
Telef. 44915
Willemsp.weg 175,
Tetef. 20333
TLÜ6GE LEVERING iCeintuurbaan 149,
Telef. 21449
57,
HILVERSUM,
Havenstraat
Tel. 1506
ZEER BILLIJKE PRIJS I
BUSSUM, Nassaulaan 35, Telefoon 3181

========================

'

1,

20232

— 20262.1 I|

Speciale Aanbieding

füf
r*

DIE ONS ONDERSTAANDEN
BON INGEVULD TOEZENDEN,
ONTVANGEN HET ALGEMEEN
HANDELSBLAD TOT 1 OCT.
GRATIS.

’

5.40, per maand
Abonnementsprijs per kwartaal
bij vooruitbetaling. Buiten Amsterdam verhoogd met
per maand voor vervoer.

’’

1.80,
0.20

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

—

SEPT. 1934

Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Oct.

maand-

f 0.90

abonné van Uw
kwartaalblad, volgens bovenstaand tarief en mij het
Handelsblad gratis toe te zenden tot 1 October a.s.

Accountantskantoor
J. ABRAM
BELASTINGCONSULENT
Lid 8.V.G.8.
Amstellaan 31. Telefoon 93329.
De Curator in het faillissement
van BERNARD DE LEEUW, gewoond hebbende te Amsterdam
heeft op heden ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam nedergelegd de eenige
Uitdeelingslijst in bedoeld faillissement, welke aldaar gedurende
10 dagen kosteloos voor schuldeischers ter inzage zal liggen.
De Curator:
Mr. J. M. CROOCKEWIT.
Amsterdam, 8 September 1934.

CERTIFICATEN

VOOR DEPOT VAN AAND. IN

RUBBER MlJen
zijn heden door ons ter beurze ver-

handeld

&

’

141—’ 143.50

F. H. WILLEMSEN & Co.
Amsterdam, 8 September 1934.

CERTIFICATEN
VOOR DEPOT VAN AAND. IN

NAAM:

RUBBER MlJen

ADRES

zijn heden door ons ter beurze verhandeld

k

’

Hedenavond
Maand io
Dinsd. 11

141—’

143.50

VAN DER LAAG & Co.

Amsterdam, 8 September 1934.

N.V. AMSTERDAMSCHE TOONEELVEKEENIGING
Art- leiding A. v. DALSUM en A- defresne.

VOORTZETTING
J U B IL E U M-VOORSTELLINGEN
VAN

rr,; de revisor
2

.._.....

AURIGHEEREH

Kon. Schouwburg, Den Haag
B'd. Hofstad-Tooneel K.V.
"Ver.
Dir. Cor van der Lugt Melsert
Heden (Zondag 9 September)
twee uur en 8 15

Septemb.

DEZE WEEK

en

prijzen,

Door N. GogoL

aanvang

"

-

1 Sil

P

I1

L. Richter.
Kapw.: fa. Michels.
In do pauze vrye toegang t/d Tentoonstelling.

Costumes: A. Serné.

II (II

r-

Regie A. v. Dalsurn.

Decors uitgevoerd door:

UUr

DE TOONEELREVUE met beschrijving van deRevisor
en catalogus van de tentoonstelling ventrijgbaar a f 0.25

SMAADSCHRIFT

Zéér boeiend en vol spanning

HEEFT U NU REEDS
EEN ABONNEMENT VOOR
acht abonnementsvoorstellingen, tegen bijzond er lage
p r ij z e n van de N.V. Ver. K'd.
Hofstad-Tooneel, Dir. Cor van der
Lugt Melsert in den

—

Geopend van 12-5; 7 lj 2 -\\ uur.

II

60.000 bezoeker(ster), Schoorsteenklok merk „Mauthe".

63.000
64.000
65.000

-

Kinderen

(tot 14 jaar)

Henriette Davids

f^ in

Interessant

—

GAAT DAT ZIEN!
EN NOG STEEDS LOOPT HET STORM
Hedenmiddag 2 uur matinee
SPECIALE PRIJZEN

—

Heden avond 8!j uur

tel. 3.0.4.9.0.

Kinderkaarten hebben gee,n recht op cadeau-volgnummers.

r

CARRÉ—
1
Heden 2
en 8 uur

I

LAATSTE VOORSTELLINGEN

Tropical Express.

NON STOP VARIÉTÉ

I

Laatste

2 Voorstellingen

Matinee verminderde prijzen

FRITZ HIRSCH
OPERETTE
LAATSTE WEEK

DE WERELDSCHLAGER

FÜR DICH

Gezellig.

(inclusief belasting)
25 cent.

Rido's Revue

Tel. 31814
Impres. HüGO HELM
LAATSTE WEEK
lederen avond 8.15 uur
Heden 2.15 en 8.15 uur

MARIE

Gratis cabaret, schenkerijen en versnaperingen. Kunstijsbaan,
Marionettentheater, gratis loterij.

I Entree 50 Cent

Pc [3^]succesmaand

CENTRAAL THEATER

Junghans polshorloge.
Petit-Point Damestasch.
Fraaie Pastel.
Petit-Point Damestasch.
Schoorsteenklok merk „Kienzle"
Elke volgende 1000ebezoeker(ster)
'n fraai cadeau naar keuze.

bezoeker(ster),
bezoeker(ster),
bezoeker(ster),
bezoeker(ster),
bezoeker(sier),

De Almiiento wil zijn: Leerzaam

Grand-Théatre

De bureaulist geeft u gaarne
nadere inlichtingen en inschryvingsbiljetten.
Telefoon 3'2XJ'ó2

Heden laatste dag
62.000

r^W
j-mm
0j

AMSTERDAM

Stadsschouwburg, Amsterdam ?

AL/NTENTO
61.000

-

LEIDSCHEPLEIN

SCHOUWBURGEN ENZ.

ADAM.

Chem. Wasscher?'

HET HANDELSBLAD
GRATIS TOT 1 OCTOBER A.S. - ZIJ,

a.s. in te schrijven als

HOOGSTR.

en

gereed.

MOZES KNAPn.v.
OUDE

met

wat

f 2.50

in iederen prfls.

VOOR

groote
gecreëerd,
in nieuwe

wat

waar men niet

COSTUUMS
STOOMEN

| TELEF.

DEMI

DEMI
PERSEN

nieuwe seizoen,
uit
en
eigen ontwerpers aan gratie en
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VOOR MÜNHEER!

100 /o

'tWordtkoeler

JSM^^^m-mmm

....
Al het schoons
het
dl
de
modekunstenaars
Parijs, Londen
Weenen hebben
- al
Neerlands
charme
stoffen
kleuren hebben getooverd .... dat vindt U thans bij Hirsch. Bij Hirsch,
het modehuis
alleen rekening houdt
de mode
hèt
,
cachet . . maar óók
de
die deze tijden eischen!

z^_m:'^_\

"Jj'-Z'-'Z
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Hirsch!

BUSTEHOUDERS

in vast goed. hypoth., assur.,
door N.V. N.0.5., Amsterdam-C.
Prinsengracht 668. Telefoon 34850.
Gratis prospectus op aanvraag.

I -rares M.O. Lich. Oef.

Herfst-mode

fll»

Schriftelijke opleiding tot

aanvraag

I

£

Buitengewone coupe.
■f 375.-

Leerares a/d Tooneelschool

LOUISE

JÊ

met

FRITZ HIRSCH
MARIA ELSNER
CLAIRE CLAIRY

GERTIE v. ELMPT

PAUL HARDEN
ARPAD LATABAR
EGON KARTER
Prijzen: f 3— tot
1.25
Matinee: f 2.50 tot I 1

’ —

Belasting inbegrepen.

HEDENAVOND, 20.15 uur

VOLKS-CONCERT

Dirigent: EDUARD VAN BEINUM
Soliste: HANS GRUYS (zang)

rjiüitfranuTß-i
Wegens enorm succes!!
6 Populaire Voorstel!.

Liefdelessen van Molière
Prijz. 0.75

- 2.— r. inb.

Zond. 2.15 Mal duurste rans 1 1-50
.iflllllllllllllllllllllillllllllllllllllk

ELKEN AVOND TREFFERS
''llllllllllillillllllilüllillllllllilllH'
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KUNST

RUSSISCH TOONEEL VOOR DE JEUGD
„De negerjongen en de aap” in het Kindertheater
Fantastisch en propagante Moskou.
distisch spel met muziek
en dans.

—

[jVan onzen bijzonderen correspondent)
Moskou, 6 Sept,

Gelijk het groote theater, zoo bloeit ook het

kindertheater

in de Sowjet-unie.

Deze

telt

thans in totaal honderd schouwburgen, die
hun bestaan voeren dank zij ruime subsidies
uit de staatskas en waarbij de entrée's tot een

tainimum

beperkt blijven. Het Kindertheater

te Moskou b.v. ontvangt van den staat jaarlijks een subsidie van een half millioen roekei, elk kind betaalt per voorstelling 70 kopeken, volgens de waarde van het Sowjetgeld een
"Batig bedrag. Het kindertheater te Moskou is
het oudste in de Sowjet-unie; het is in 1925
gesticht en staat onder leiding van een dertigjarige vrouw, Natalie Satz. Dit kindertheater is niet een theater, bespeeld door kindeken, doch een theater, bespeeld door volwassenen voor kinderen. Het wordt aangeduid als
een ..synthetisch" theater, omdat het ook mueiek, zang en dans in zich vereenigt. Het be-

sehen ronddoolt, wordt hij gegrepen door een
boaconstrictor, maar uit zijn benarde positie
bevrijd door een aap, dien hij te voren op een
stuk koek had getracteerd. Nagua neemt den
aap mee naar zijn negerdorp en er ontwikkelt zich een hechte vriendschap tusschen beiden. Maar dan verschijnen blanke jagers,
jagers, afgebeeld als zwelgers met hevig roode
koonen, zware onderkinnen, corpulente lichamen en futuristisch uitgedost. Deze jagers
zijn uit op tropisch wild: zij lasso'en een struisvogel en lokken met zoetigheden den aap naar
zich toe; later strikken zij ook nog een dier.
Nagua bemerkt op het allerlaatste oogenblik
dat de jagers zijn aap hebben weggevoerd en
waarbij hij wordt gesnelt dezen achterna,
struisvogel,
die den jagers
holpen door den
ontsnapt is, een krokodil, die een brug voor
hem vormt over een stroom, en een flamingo,
die hem door de lucht medevoert. De jagers
zün hem echter te snel af en vertrekken met
een vreemd schip. Nagua rent naar een Sowjetschip, dat voor de Afrikaansche kust voor
anker ligt. Het Sowjetschip neemt echter andere richting en Nagua neemt aan land gekomen den trein om daarmede naar zijn dorp
terug te keeren, maar de trein brengt hem
natuurlijk naar het „paradijs", naar Moskou.
Daar komt Nagua terecht in een bolsjewistische chocoladefabriek, waar heerlijke groote
tabletten chocolade worden geproduceerd, van
40 bij 30 cm, maar na drie jaren verblijf te
Moskou wordt zijn heimwee hem te machtig
en wordt hij diep bedroefd. De jonge pioniers
want Nagua is pionier geworden — trachtten hem te troosten en nemen hem mede naar
een buitengewonen circus, een „kapitalistischen" circus, waar een belachelijk uitgedoste
dierentemmer met de zweep afgerichte diereu
hun kunsten laat vertoonen. Natuurlijk verschijnt ook de gestolen aap ten tooneele, en als
deze Nagua ih de loge ziet zitten, hevkent hij
hem onmiddellijk, snelt van het tooneel, klimt
tegen den muur naar boven en maakt aan
Nagua bekend, dat hij in den circus een ongelukkig leven leidt en daar slecht wordt behandeld door den slechten blanke. De pioniers
redden de situatie door geld bijeen te brengen, waarvoor Nagua voor zich zelf en zijn
aap een kaartje kan koopen naar Afrika. Een
vliegmachine brengt hen daarheen, en als
JNTagua in zijn dorp aankomt vertelt hij hun
alles van Moskou en sticht hij onmiddellijk een
afdeeling Afrikaansche pioniers die zich met
roode halsdoeken tooien. Magua zelf krijgt opdracht naar Moskou terug te keeren.

—

—-

Zooals men ziet, is dit kindertooneelstuk
een wonderlijk mengsel van kinderlijke fantasie en vlakke communistische propaganda.
Het heeft de strekking den blanken „kapitaschikt over zijn eigen componisten, schrijvers list" af te schilderen als een mateloos mensch,
en tooneelspelers. Behalve dat het voorstellineen verdrukker en dierenbeul, en daartegengen organiseert voor kinderen van iederen over de bolsjewisten te doen verschijnen als
leeftijd, bemoeit het zich ook met de organigoede engelen vol liefde en barmhartigheid.
satie van kinderfeesten, carnavals, massaWaarschijnlijk ontgaat deze tendenz echter
spelen en steunt de kinderen bij het ontwikkeden jeugdigen knapen en meisjes, die de voorlen van hun dramatische talenten. Tot nog toe stellingen komen bezoeken, en hebben zij
heeft het Kindertheater te Moskou 45 tooneelslechts zin voor de fantasie en oog voor de
opvoedan
4500
dierentafereelen, die in het stuk vooropgevoerd
en
meer
aardige
stukken
komen. De propagandistische strekking van
ringen gegeven.
zij is, kan men
Dezer dagen zijn wij getuige geweest van het stuk latend voor wat
slechts
de
boven elke
zeggen,
opvoering
dat
de opvoering van de pantomime „de Negerverheven
muziek
is licht
aanmerking
was.
De
jongen en de Aap", waarvoor de muziek geden
kinderEij
en
zoodat
gemakkelijk
loopend,
schreven is door Polovinkin, het scenario door
geest
niet vermoeit, maar aanspreekt en
Natalie Satz en S. Rozanov. Het stuk dateert steunt.
Verder
voldeed de verbinding tusschen
reeds van 1927, maar trekt nog steeds groote
en
film
als hulpmiddel uitstekend: de
tooneel
belangstelling. Deze pantomime is een zeer ge- ontmoeting van Nagua met vele dieren des
lukkige verbinding van muziek, dans en film.
en zijn achtervolging van de blanke
Het is de eenigszins sentimenteele en propa- wouds
jagers werd op het witte doek weergegeven,
gandistische historie van een Afrikaanschen
de fantaisie en deed een sterk beverhoogde
jongen, die langs onverklaarbaren weg terecht roep op den kindergeest.
komt in Moskou. Hy wil met zijn negervriendDe tooneelspelers zelf gaven volmaakt kinjes in het Afrikaansche oerwoud op jacht,
maar aangezien de groep het niet eens kan derlijke dansen te zien, welke verklaard werden door „een goede negerin", die daarbij den
Worden over de vraag wie als leider zal opnoot niet vergat. De circus, ofspringen,
in
komischen
wedstrijd
treden, wordt dit in een
onvriendelijk voor den blanke,
in
opzet
wint
schoon
Nagua
uitgemaakt.
worstelen en dansen
goedgeschoolde
bosclowns te zien, die
gaf
in
de
twee
boog
en
zijn
hij
pijl
het. Als
met
Een der circusclowns
uit „De negerjongen en de aap"a

door
LÉON SÉE.

Vierde match, eerste drama.
Een „eerlijke” strijd.
IV*)'

In een reeks artikelen vertelt de
manager van Primo Camera op
welke wijze het hem gelukt is van
tijdden onbehouwen kolos in korten

een

„overwinnaar' te voorschijn treedt,
voor
moet de reus in zijn vaderland

Vijfentwintig duizend frank en alle onkosten, trainers, reizen en wedstrijden voor twee
andere cliënten van mij op den koop toe, tegen

zvn
het eerst ondervinden, dat kan
manager niet alles voor hem
doen.
uitvierde match zou er heel anders Hij
debuut.
zien, dan het schitterende
begon onder slechte voorteekenen en
draaide uit op een debacle.
Na den wedstrijd Carnera-Bugprello waren er uit Italië steeds dringender
branduitnoodigingen gekomen. Onze buren
het
aan
landgenoot
den van verlangen om hun
Werk te zien.
als
De Italiaansche bladen, chauvinistisch
zij zijn, hadden in het heele land de sensatiosnelle opneele bijzonderheden van Camera's
de
uitgekraaid,
komst met luider stemme
hem
met
Italiaansche „sportsmen" moesten
alle geweld zien boksen en de grootste organisator van Milaan, Signor Carpegua
had mij met telegrammen bekogeld om den
reus in het Milaansche Sportpaleis te laten

DE

Pptreden.

Ik was er natuurlijk in het minst niet voor
*e vinden om wat ook te wagen. Ik weigerde.
Signor Carpegua bood 8000 frank. Ik weigerde desondanks.
Hij bood 10.000, 12.000
tenslotte. Primo begreep er niets van. Zijn
zelfvertrouwen groeide met den dag. Hij had
nooit een gevoeligen klap gehad, een match
Was voor hem een soort spelletje, een oefenpartijtje, met na afloop een aantal biljetten
;'!van 1000 frank, dat steeds grooter werd, en
,Jiieuwe foto's en toejuichingen in alle courante?, die hem onder pogen kwamen.

VICTORIA-WATER
NATUURLIJK BRONWATER

HET BRUCKNER-FEEST TE AKEN

zeide:

„De regeering ondersteunt met volle instemming het energieke werk van ~De Kunst
in Nood". Zij is het comité dankbaar voor zijn
volhardend ondernemen. Zij erkent den verheffenden invloed van de kunst op het volksleven. Zij gevoelt de noodzakelijkheid, dat
vooral in tijden van druk met hun gevaar voor
het kweeken van misdadigheid en wanhoop,
de zin voor schoonheid levendig blijve, die de
geesten loutert en "voor onverschillig pessi-

misme bewaart.
Het spreekt vanzelf dat, als de regeering
aan allen kant om steun gevraagd wordt, om
voor ondergang te bewaren, dan zijn het eerst
bedrijven aan de beurt, onmisbaar voor ons
materieele bestaan. Dan strekken de beschikbare middelen om te vrijwaren voor broodsgebrek. Wat niet onmisbaar is voor het bestaan, komt eerst daarna, hoe zwaar het belang van voortbestaan ook moge wegen.

„Omdat de regeering zich hier onmachtig
voelt, verheugt zij zich temeer, wanneer de
wil, de kracht, de volharding, de offerzin
blijken te leven om een taak te vervullen,
waartoe haar de middelen ontbreken.
„Het comité „De Kunst in Nood" heeft hiervan blijk gegeven. Het toont de gave en 'de
toewijding om hulp te bieden, die de regeering niet vermag te geven.

—

—

[(Van onzen muziekredacteur.)

mooi werk, merkwaardig door zijn beknopt-

IV (Slot)

Pütz er weinig van maakte; vooral de registra-

heid. Jammer, dat de Dom-organist Ludwig

Was het iets van symboliek, dat men het
Brucknerfeest te Aken liet beginnen met een
pontificale Mis en afsluiten met een plechtig
Lof, beide in den eerwaardigen Dom? Wilde
men daarmee accentveeren, dat het religieuze
eigenlijk het wezen van Bruckner's scheppenden geest uitmaakte, dat alpha en omega van
De goede Negerin
zijn kunst ten slotte is een Soli-Deo Gloria.
uit „De negerjongen en de aap"m
Zoo plechtig als de inzet van het feest was
met de onvergelijkelijk schoone Mis in e voor
de zangen van het Ordinarium Missae, zoo
stemmend leek de „Nachfeier" met haar
totstandkoming van een sprekende film, prachtige
motetten, vertolkt door het voortrefwaarop hij de tentoonstelling aanbeveelt en felijke Domkoor onder leiding van den Domwelke in de komende dagen in de bioscoop- kapelmeester Rehmann, de wijde kathedraal
gewelven, verdroomend in mysterieuze vermentheaters zal worden vertoond. In het bijzonder ging van avondduister en zacht licht, vervulstelde spr. het op prijs, dat de minister zijn lend met devoten en serenen klank. Plechtig
ook de samenzang van een Marialied door de
steun steeds zoozeer van ganscher harte had buitengewoon
talrijke aanwezigen. En de celeverleend, zonder één weigering of voorbehoud. breerende bisschop hield een kernachtige preek,
werk van Anton
Vervolgens dankte spr. den heer P. Visser, waarin hij sprak over het
van religie en kunst,
Bruckner
als
synthese
een
chef der afdeeling kunsten en wetenschappen
Bruckner die „vor Gott ein Kind" was.
van het departement van Onderwijs, voor zijn over
Droeg
misschien die indrukwekkende atmosweergalooze hulpvaardigheid. Nog dankte spr.
voor hun tegenwoordigheid en steun den bur- feer van sacrale handeling, gemeenschappegemeester van Den Haag, mr. De Monchy, en lijken zang, preek en milieu er toe bij, een
schoonheid in die motetten te suggerreeren,
oud-minister Reymer.
welke
zij op zichzelf misschien in die mate
Hij stelde hierna in het licht de beteekenis
niet
zouden
bezetten ? Ik geloof van niet. Ook
van het feit, dat een entreebewijs tevens een op de „Morgenfeier"
van den eersten feestdag,
lot is, waarop men een schilderij kan winnen. in de profane omgeving
van het „StadtischesMen krijgt even veel malen een lot toege- Konzerthaus" hebben de toen uitgevoerde
stuurd, als men een bedrag van 1.06 stort
een diepen indruk kunnen maken.
op postrekening nummer 84726 van A. van moletten
Maar
men
wordt zich wel degelijk ervan beHoboken & Co.'s Bank. Op deze wijze kan wust, dat Bruckner's kerkelijke muziek eerst
men in ieder geval de noodlijdende kunstenaars in
het kader, waarvoor zij bestemd is, ten volle
helpen.
tot
haar recht komt. Evenals dit het geval
Nadat de redevoeringen gehouden waren, is met
Gregoriaansch, Palestijnsch, met Bachs
hebben de aanwezigen de tentoonstelling beCantanten; evenals de opera
Passionen
zichtigd. Ter tentoonstelling zijn ongeveer 100 speciaal inenden schouwburg,
de kamermuziek
schilders vertegenwoordigd.
in intieme omgeving thuis behoort. Men heeft
dit te Aken weer kunnen ervaren. De moletten

.

~De tentoonstelling wordt nu hier geopend,
in Den Haag. In de residentie van haar, die'
ook hier weer voorging. Die de kunst liefheeft,
door haar zelf beoefend. In Den Haag, de stad
van Pulehri en van De Kunstkring, de stad
van zooveel grooten in onze schilderkunst. In
Den Haag, de stad van het sterke contingent
in de vermogens, al smelten er vele weg. In
Den Haag, de stad der schoonheid.
„De tentoonstelling wordt hier geopend in
den beroemden kunsttempel van Kleykamp,
in het „Konzerthaus" klonken prachtig, doch
waarvan het den leider een vreugde is te tooin den Dom, ter opluistering van het Lof,
ITALIAANSCHE KUNST
nen, dat hij met ruime vrijgevigheid aanbiedt,,
leefden zij intens. Gelijk het ook was met
waartoe adel verplicht.
de Mis in en tijdens het „Hochamt". En nogRondleiding.
„Elders is het goed gegaan, elders vond het
men moet het ten zeerste betreuren,
maals
comité verheugende voldoening. Den Haag zal
dat ten aanzien van Bruckner ten onzent zoon
Hedenmorgen om 11 uur zal dr. J. M. C. organisch verband tusschen liturgie en muziek
het record weten te slaan.
„Met vreugde en vol vertrouwen verklaar ik van Overbeek een rondgang leiden door de niet mogelijk is, tenminste niet wat de muziek
de tentoonstelling van „De Kunst in Nood" tentoonstelling van Oud-Italiaansche Kunst in betreft. Met de motetten zou het misschien nog
het Stedelijk Museum te Amsterdam.
geopend.
gaan, al zijn hier ook weer andere bezwaren.
Kaarten zijn bij den portier van het Museum Maar in elk geval kunnen die motetten ook in
mr.
gevoerd
Voorts heeft het woord
J. V i sde concertzaal veel van hun schoonheid opense r, secretaris-penningmeester van het ten- verkrijgbaar.
Colleges.
baren,
en daarom wil ik ze nogmaals met
Hij
eraan,
herinnerde
toonstellingscomité.
dat
bijzonderen nadruk onder de aandacht onzer
de Koninklijke kunstzaal Kleykamp het geDinsdagavond om 8 uur 15 zal prof. Huib koordirigenten brengen. Zij treffen in de
boortehuis is geweest van de „Kunst-in-Nood". Luns een voordracht houden over de Veneeerste plaats door hun zuiverheid en adel van
gedachte, zoqdat men zich hier wel thuis moet tiaansche schilders Tintoretto en Veronese.
geest, door hun innigheid van expressie. Ook
gevoelen. Hij verwelkomde voorts minister
Kaarten zijn nog bij den portier verkrijghier, gelijk in de mis, een sereniteit, een verMarchant, hem dankende voor al den steun, baar.
zonkenheid,
vaak ontbrandend in kuischen
door den bewindsman verleend, memoreerende
gloed. En prachtig detailwerk bindend tot
uitgave
diens schriftelijke aanbeveling van de
natuurlijke, logische eenheid. Verrukkelijke,
„De Kunst in Nood" en de door mr. Marchant
suggestieve détails vindt men bijvoorbeeld in
VICTOR HUGO TE CAUDEBEC
gehouden radiorede.
het motet „Tota pulchra es" bij het extatisch
Thans had de minister, naar spr. mededeelIn het schilderachtige oude stadje Caudebee opbloeien van harmonie en kleur op het woord
de, in het Profilti-atelier medegewerkt aan de en Oaux (Normandië) zal een monument voor „laetitia"; in de mysterieuze modulatie op
Victor Hugo worden opgericht. Er zal een „Mater clementissima". Ontroerend de teere
buste van den dichter worden geplaatst met schroom in Bruckner's Maria-vereering.
het aangezicht naar de Seine gericht op de
Een gelukkige gedachte was het ook, nog
plek waar Victor Hugo op 4 September 1843 het onvergelijkelijke schoone Sandies uit de
zijn 19-jarige dochter Leopoldine en haar echtMis in C met zijn verheerlijkt slot als extra
genoot, Charles Vacquerie in de Seine zag „Einlage" te laten hooren.
verdrinken, toen een roeiboot waarin zij zich
bevonden, was omgeslagen.
Tusschen al het vermelde en besprokene door
Het was na deze gebeurtenis, dat Hugo een was nog hier en daar wat kleiner
werk. Gelijk
„Contemplations",
zijner mooiste werken, de
bijvoorbeeld op de „Abendfeier" een Praeluschreef gepubliceerd in 1856.
dium en Fuga in d voor orgel. Interessant,
omdat van Bruckner zoo zelden iets voor orgel
wordt gespeeld. Het neemt overigens geen
groote plaats in zijn oeuvre in, hetgeen voor
GUSTAV FREYTAG HERDACHT.
den organist Bruckner, die hij van huis
uit toch was, zeer karakteristiek is. Maar de
Op het plein voor het raadhuis te Kreuzburg, de geboortestad van Gustav Freytag, meester van Sankt Florian fantaseerde bij
zal op 23 September een gedenkteeken voor
voorkeur op zijn instrument, en dat kan wel
Op
onthuld.
dien
de oorzaak zijn geweest, dat wij van hem op
worden
schrijver
dezen
zelfden dag wordt het Freytagmuseum te
dit gebied zoo weinig „alla penna" bezitten.
Genoemd Praeludium en Fuga is overigens een
Kreuzberg geopend.

tie liet te wenschen. Een Vorspiel und Fuge
leek, wijl „erganzt und bearbeiteit" door Franz
Philipp op een feest van de I. B. G., minder
op zijn plaats, evenmin als een niet bijster belangrijk „In memoriam Bruckner", gecomponeerd door F. X. Muller. Over het algemeen
was de orgelmuziek ietwat zonderling vertegenwoordigd. Zoo heb ik het ook niet goed
kunnen verklaren, dat men op het programma
van' het koorconcert als inleiding een plaats
had waardig gekend voor een „Phantasie und
Fuge" voor orgel en blaasinstrumenten van
Friedrich Klose. Klose is een leerling van
Bruckner en hij heeft een boekje geschreven
„Meine Lehrjahre bei Bruckner", dat bestaat
uit „Erinnerungen und Betrachtungen". De
„Erinnerungen" zijn wel interessant en lezenswaardig, doch de „Betrachtungen" zijn langdradig, eindeloos breedsprakig. En met die
„Betrachtungen" zou men de „Phantasie und
Fuge" best kunnen vergelijken. Eerst het slot
met het koperen blaasinstrumenten-ensemble
bracht eenige verademing, maar vooral door de
eindelooze, dorre fuga leek de inleiding eenigszins mislukt. Verkwikkender waren de twee
plechtige fanfares, op thema's uit Psalm 112
en de-Vijfde Symphonie, „kompositorisch eingerichtet" door Vincenz Goller, waarmee het
eerste orkestconcert inzette.

Alles tezamen genomen is het een uitnemend
georganiseerd en voortreffelijk geslaagd feest

’

—

begon over zijn moeder, over heel Italië, dat een soort „tusschenstation", een manier om |
naar hem keek, over Mussolini... en terwijl te zien hoever hij was gekomen in den korde reus nauwelijks op zijn beenen kon blijven ten tijd, sinds hij begonnen was.
staan zag ik Islas, trouw aan de afspraak,
Er werd dus open kaart gespeeld en bij het
wonderen van handigheid verrichten om zich begin van de match zat ik in den hoek bij
althans op punten te laten slaan door een Camera volkomen gerust en mij van geeneruitgeputten man.
lei gevaar bewust. Mijn instructies aan CamDe Italiaansche pers was niet malsch. Het era waren als volgt geweest: aanvallen met
eenige, wat ik van dezen wedstrijd heb opge- rechte linkschen, zeer korte droge slagen op
stoken, was, dat Primo niet alleen dapper en de oogen
de zwakke plek van Diener —
eerzuchtig was, maar ook taaier dan een nieu- en hem langzamerhand wegdringen, en daarweling pleegt te zijn.
na op grooter afstand gaan werken.
Het werkelijke slachtoffer van den ongelijPrimo
gehoorzaamde mijn aanwijzingen
ken strijd was, zooals te voorzien was, de arme precies van de eerste minuut af, en gaf een
Carpegua. Een paar weken later hoorden wij, reeks linksche slagen, die goed aankwamen,
dat hij zelfmoord had gepleegd, omdat hij zijn met het gevolg, dat de Duitscher niet al te
verplichtingen niet kon nakomen. Camera best meer kon zien. Diener zag dus zijn kans
stuurde een ronde som naar Milaan om een verloren, en wist, als oude rot, dat hij er langgrafmonument voor den ongelukkige te laten zaam maar zeker aan ging; Diener kwam nu
oprichten.
met gebogen hoofd, zijn gezicht beschermend
met zijn rechter onderarm, op Primo af en gaf
*
hem welbewust en overwogen een zeer harIn andere landen had de populariteit van den klap beneden het middel.
Primo niet geleden. De Fransche bladen werPrimo was heel pijnlijk geraakt, hij viel neer
den niet moe hem te prijzen. Zijn reputatie in den ring. De scheidsrechter had den lagen
groeiden met den dag: elke match deed zijn slag heel goed gezien. De soigneurs en ik tilervaring en zijn zelfvertrouwen toenemen. den met veel moeite de 120 kilo van den grond
Alles was dus volkomen in orde en verliep volom hem op zijn stoel te zetten, toen de eenige
gens programma; Camera won voortdurend rechter van den wedstrijd op mij
afkwam en
zonder ooit een harden slag te krijgen en won zei, dat hij Camera vijf minuten rust toeaan snelheid, zekerheid en verstand.
stond.
Deze methode, die vreemd en bedenkelijk
Maar na deze vijf minuten was Primo, die
mag lijken was de eenige juiste. Als ik haar ondanks al onze zorg ontzettende pijn leed, niet
niet van begin af reeds had gevolgd, dan had in staat de match voort te zetten. De scheidsde eerste „eerlijke" strijd me ongetwijfeld errechter, die het zag stond nog vijf minuten toe.
toe gebracht.
Het was onmogelijk, beter te laten blijUit Leipzig kwam de uitnoodiging om tegen ken, dat de fout duidelijk was, en dat, als het
den Duitscher Die n e r te boksen. Het gereglement deugde, Camera overwinnaar zou
val leek aantrekkelijk. Diener was een goed zijn.
bokser geweest, maar hij ging al leelijk achOngelukkig genoeg, was de zaak meteen in
teruit en wilde nog een match leveren, voorhet begin van de eerste ronde gebeurd; de
dat hij heelemaal blind zou zijn geslagen, om zaal was stampvol, de recette heel goed
en de
een slagerswinkel te kunnen koopen. Ik be- organisator wilde voor geen geld zijn publiek
sloot het erop te wagen.
teleurstellen, door de „clou" van den avond
Bovendien sloeg Diener niet hard genoeg te laten vervallen.
om mijn jongen vriend kwaad te kunnen
Toen ook de tweede rustperiode verloopen
doen, terwijl de linksche directe slagen vas was, kon Primo nog steeds niet vechten, hoe
Camera met den deg pittiger werden, en den graag ik hem ook opnieuw wilde laten beginDuitscher zeker gauw murw zouden maken. nen en winnen. De scheidsrechter zag het zeer
Camera was met de grootste zorg getraind, wel in. Op dit oogenblik gebeurde er de groothij zou zeker de tien ronden uithouden als het ste onrechtvaardigheid, die ik op
het terrein
hem niet mocht gelukken zijn tegenstander van sport heb meegemaakt:
vóór dien tijd onschadelijk te maken.
Ik verzorgde Camera, die misselijk was geDe eergte geüjjke strijd ivan Camera was worden,
een klein heertje

—

doeling.

„Aceoord".

—

Minister Marchant in de
sprekende film.
In de Koninklijke Kunstzaal ~Kleykamp" te
's-Gravenhage is gisternamiddag geopend de
tentoonstelling „Kunst in nood".
De minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, mr. H. P. Marchant, heeft
daarbij een rede gehouden, waarin hij o.a.

—

Een plechtig slot.
Bruckners kerkmuziek en haar
milieu.
De pracht zijner motetten.
Orgelwerken van Bruckner en
anderen.
Nederland
en Bruckner.

„KUNST IN NOOD”

—

Ik moest de ramp vermijden. Ik
opdrijven. Ik eischte de onmogelijkdus
bleef
in de hoop, dat hij me zou laten
dingen
ste
Steeds
kwam het antwoord:
waaien.

wereldkampioen zwaargewicht
bokser te maken.
~ als
Na drie matches, waaruit W

met het beste dat in dit opzicht elders bestaat zeker kunnen wedijveren.
Vóór de voorstelling en in de pauzen hielden kleine kinderen van vijf tot zeven of acht
jaar zich in den foyer onder leiding bezig met
dansen en spelen. Treffend was de vrijmoedigheid, waarmede meisjes uit de m' naar
voren traden om korte redevoeringen uit te
spreken of solo-dansen uit te voeren.

Er waren echter goede gronden om te weigeren. Isl a s, de voorgestelde tegenstander
was een reus van een neger, goed ervaren
bokser en Primo in alle opzichten de baas.
Hij was kampioen zwaargewicht van ZuidAmerika. Uit niets was op te maken, dat er
„verstandig met hem te praten viel."
Signor Carpegua bleef aandringen. , ,Noem
een bedrag!" telegrafeerde hij. Ik seinde een
25.000 frank
en was
onwijs bedrag
sprakeloos, toen het antwoord kwam: „Aceoord. Contract volgt." Dat was niet de be-

—
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PH. MECHANICUS.

—

CARNERA'S CARRIÈRE

—

Primo Camera naast zijn promotor Léon Sêe,
den schrijver dezer artikelenreeks.

dig leek; zijn landgenooten
waren teleurgesteld. Eindelijk kwam de vijfde ronde... Ik
krankzinnige bedragen. Er zat niets anders had tegen Primo
gezegd: „Val
stevig aan.
op, ik moest naar Milaan gaan en met den Geef hem een klap op zijn kin nu
en
hij
valt om.
man praten.
Vooruit maar en hou je taai!"
„Je verliest al je geld" zei ik, „de hoogste
Maar Camera was moe. Zijn lange armen
recette, die ooit is bereikt in Italië is er stukhmgen als knuppels neer, hij deed nog één
ken onder gebleven. Het gaat je schatten keer zijn
best en gaf
rechtsche, die niet
kosten." Alles vergeefsch. Carpegua hield goed gericht was... Deen
e brave Islas viel volme aan mijn woord, het eenige wat ik nog gens afspraak neer
als
een zak.
kon probeeren, was met den tegenstander
We hadden buiten den scheidsrechter gepraten.
rekend. Hij had gezien, dat de slag niet hard
Dat leverde gelukkig geen moeilijkheden op; was geweest, en
in plaats van te tellen riep
de middelen lieten groote vrijgevigheid toe. hij Islas toe: „Kom, sta
op; je bent niét eens
Parijs
terug
Ik keerde
naar
en was ernstiger geraakt!"
bezorgd om den armen Carpegua, die zyn geld
De neger stond
ging verliezen, dan om Primo of om mijzelf. digen blik aan. Dop en keek mij met schule derde man in den ring
De ramp werd echter grooter, dan ik verging voort: „Als je nog eens omvalt disqualimoedde.
ficeer ik je!"
Op den avond van de match zat het sportDe toestand was kritiek. We waren nog
paleis van Milaan maar voor de helft vol. niet op de
helft. Primo had kracht en energie
Italianen toonen meer enthousiasme dan geld. ingeboet.
Mijn tactiek volgend, had ik met Islas afIslas keek mij wanhopig aan en in zijn vergesproken, dat Primo hem na de vijfde ronde bouwereerdheid gaf hij plotseling
een schitknock out zou slaan. Ik wist, dat Primo vijf terende korte linksche, die recht op Primo's
Maar
het pakte anronden kon uithouden.
neus terecht kwam. Stroomen bloed vloeiden
ders uit.
langs het gezicht van den ongelukkige,
die
Islas, in alle opzichten superieur aan Primo, er steeds minder als
een
overwinnaar
ging
uit
toonde weliswaar veel goeden wil om zich aan zien.
de afspraak te houden, maar had anderzijds
Toen hij na de zesde ronde in zijn hoek zat
maar weinig zin om al te veel onnoodige en ik zijn gezicht afsponsde zei hij: „Ik kan
klappen op te vangen van een tegenstander met meer, ik kan mijn
armen niet meer opvan 120 kilo. Hij vermeed het zooveel moge- tillen." „Moed houden", zei ik, „Islas kan nog
lijk, hard of ook maar raak te slaan, maar veel minder; hij zal het opgeven" en ik
duwde
weerde tegelijk af met zooveel zwier en behem weer in den ring. Dat Primo de laatste
langzaam
en onliaa- ronden
hen&gliejd. dat de reus
heeft volgehouden is onbegrijpelijk. Ik

toen

met een bril

De kerk van het klooster Sankt Florian,
waar Bruckner als organist werkt.

geweest, waaraan de aangename ontspanning
bezichtigingen onder deskunvan den Dom, de schatkamer,
het stadhuis, het Couves-museum) en een toer
door den Eiffel niet heeft ontbroken.
Op een slotbijeenkomst heeft dr. Peter
Raabe, onder algemeene instemming benoemd
tot eerelid van de I. B. G„ een geestdriftige
rede gehouden, waarin hij ook menig verstandig woord zeide over kunst en politiek, o. a.
door te releveeren, hoe op dit feest een bijzonder plechtige verhouding was geschapen tusschen Duitschland en Oostenrijk en dat de
vrede moest tot stand komen „vom Herz zu
Herz" en niet door „Faust gegen Faust". Maar
voor ons, Nederlanders, was dit Brucknerfeest niet alleen boeiend en verheffend, doch
ook bijzonder leerzaam; in vele opzichten heeft
het een nieuwe wereld voor ons ontsloten. Het
heeft ons tot het verrassend inzicht gebracht,
dat wij van en over Bruckner nog heel wat
in den vorm van
dige leiding (o. a.

op naar ons toekwam en riep: „Er moet worden door gebokst!"
„Waar bemoeit u zich mee?" vroeg ik na-,
tuurlijk.
„Ik ben de president van de Duitsche boksfederatie," zei het mannetje.
„Dat kan wel," zei ik, „maar u bent
noch de scheidsrechter, noch de wedstrijdleider, en ik begrijp niet, waar u zich mee be-

moeit."
De president werd razend en riep, dat Camera oogenblikkelijk zou worden gedisqualificeerd, overwonnen verklaard en niet betaald
als hij niet terstond doorging met boksen.
Primo lag te krimpen van de pijn. Er kon
geen sprake zijn van boksen. Maar het mooiste was, dat het publiek begon te schreeuwen

„Bedrog! Oplichterij!"
Voor een eerste poging om op eerlijke manier een wedstrijd te winnen leek mij dit niet

kwaad.
Camera werd weggedragen en onder

geneeskundige behandeling gesteld. We keerden terug naar Parijs, waar een dokter
acht dagen volkomen rust voorschreef.
Men kan zich voorstellen, hoe wij ons voelden. Wij waren twaalf keer uitgekomen op
„in elkaar gezette" wedstrijden en hadden
nooit den geringsten last gehad. De organisatoren waren verrukt geweest, het publiek
enthousiast, de federaties volkomen tevreden.
De dagbladen hadden Camera opgehemeld.
Bij de eerste gelegenheid, dat we eerlijk
waren, riepen de menschen: „Bedrog!"
Mijn besluit stond vaster dan ooit tevoren.
Wanneer de lezer het relaas van de belevenissen, die later volgden uit dit oogpunt bekijkt, zal hij zien, dat eiken keer, wanneer ik
door toegeeflijkheid of om me rekenschap te
geven van de vorderingen van Camera me liet
verleiden tot een eerlijken wedstrijd zulk een
wedstrijd zonder een uitzondering gevolgd
werd door een of andere catastrofe.

Daarentegen heeft een

bij

voorbaat gearran-

geerde wedstrijd, tot in de kleinste détails geregeld, nooit ook maar de geringste moeilijkheden veroorzaakt bij welken belanghebbende
ook, terwijl het publiek te zien kreeg wat het

wilde.

(Copyright Algemeen Handelsblad
Opera Mundi, Parus.)

en

(Nadruk verboden.)
*)

De vorige artikelen verschenen resp. 30 Aug*
Sept j.l,

2 en 5
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vuld door de avondkleedij van de bezoekers en
bezoeksters.

(Ingezonden Mededeeling.)

KURSAAL

CHAUOFOMTAINE
9 K.M. van Luik met El. tram

SPEE LZAAL

ROULETTE

moeten en kunnen leeren. Dat wij van den kerkelijken Bruckner eigenlijk niet het flauwste
besef hebben. Dat onze beschouwingen over
den symphonischen Bruckner'wellicht ook nog
voor wijziging, in elk geval voor -verruimingen verinnerlijking, vatbaar zijn. Dat wij daarop
nog een ander gezichtspunt kunhen veroveren
dan den traditoneelen ..katMedraal"-kijk. Met
Bruckner zijn wij; het is hier ervaring geworden, nog ep verre na niet in het reine; in veel
opzichten staan wij zelfs nog niet eens aan het

begin. Over de „unio mystica" bij hem tusschen
religie en kunst valt nog heel wat te leeren;
ook over het wezen van zijn symphoniek, haar
genesis en haar evolutie in stylistijach opzicht.
Op dit gebied wacht hen, die onder ons tot de
Bruckner-interpretatie uitverkoren zijn, gelijk
bijvoorbeeld nu wijlen Evert Cornelis het was,
een moeilijke doch eervolle zending. Door het
vele onbekende van Bruckner hier te introduceeren. En door ten aanzien van hetgeen men
hier meent te kennen. Bruckner te leeren zien
zooals hij werkelijk is; niet zooals een goed
bedoelde, maar toch verkeerde propaganda en
een oneigenlijke romantische opvatting hem
ons heeft voorgegoocheld.
Er is een Nederlandsche Bruckner-Vereeniging in wording. Zij komt, als de teekenen
zich niet bedriegen, op. een tijd die rijp is. En
zij moge er in slagen, nuttig en zegenrijk werk

te verrichten!

H. R.

PRAATJE MET IDA

WÜST

Zij treedt op in „Suikerfreule”.
(Van

DERDE BLAD
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onzen correspondent.)
's-G ravenhage, 8 Sept,

De film heeft ons in den loop der jaren nogal
eens teleurstelling gebracht. Niet zoozeer wat
de film als zoodanig betreft, maar meer
speciaal ten aanzien van de sterren. Dat wil
zeggen, dat deze in werkelijkheid meestal
anders zijn dan op het witte doek. Waarlijk,
het publiek krijgt door de film van de beroemde sterren een totaal verkeerden indruk.
Tenminste in vele gevallen. Zoo nu en dan
hebben we wel eens een filmster, zoo een
mannelijken als een vrouwelijke ontmoet, die
in levenden lijve voor ons staande, geen twijfel
lieten over de vraag wie ze waren. Dat hadden
we nog niet zoo heel lang geleden bijv. nog
met Hermann Thimig;. Die is in werkelijkheid
precies hetzelfde als op de film. En van de
bekende Duitsche ster Ida Wüst kan dit eveneens gezegd worden. We spraken haar in de
hal van hotel Des Indes, in tegenwoordigheid
o.a. van haar zuster, die wat jonger is, maar
overigens veel op haar beroemde zuster gelijkt.

Het is niet de eerste maal, dat Frau Wüst
in ons land is. Eenige jaren geleden was zij
reeds hier.
Haar voornaamste artistieke arbeid ligt op
het tooneel. Dat verkiest ze verre boven de
film. De laatste levert echter meer populariteit op en meer bekendheid over de geheele
wereld. Maar satisfactie verschaft het tooneel
veel meer.
Zooals we steeds met eiken Duitscher, die
hier in ons land komt spelen, gedaan hebben,
vroegen we ook Frau Wüst naar de tegen-

Het publiek op zichzelf was zeker dezen
avond de moeite van een nadere beschouwing
waard. De feestcommissie had de origineele
gedachte gehad om de breede krans van de
fauteuils de balcon en enkele' daarbij aansluitende loges te reserveeren voor eenige
autoriteiten, en verder voor de directies van
alle tooneelgezelschappen, die in den Stadsschouwburg spelen; verder voor de medewerkende artisten van dezen avond. Daar zaten
mr. Visser, als vertegenwoordiger van minister
Marchant, naast den loco-burgemeester der
hoofdstad, mr. Kropman. Wij zagen op deze
eereplaatsen twee afstammelingen van hen,
die eens de Schouwburgmaatschappij stichtten,
mr. H. F.-van Leeuwen, zoon van wijlen den
oud-burgemeester, mr. dr. W. F. van Leeuwen,
en mevrouw M. Salomonson—Wertheim,
dochter van den bankier, philantroop en kunstbeschermer A. C. Wertheim, aan wien Amsterdam op velerlei gebied zooveel te danken heeft.
De wethouder voor de kunstzaken, de heer
W. Boissevain, de voorzitter van de Wagnervereeniging, mr. J. P. van Tienhoven; Cees
Laseur met zijn echtgenoote Mary Dresselhuys; Jan Musch en Mary Musch—Smithuijzen, Magda Janssens, Adriaan van der
Horst, Louis de Vries, Elias van Praag; ook'
mevrouw Royaards—Sandbergen, de hoogbejaarde.Eveline van Beem—Kapper, Louis Saalborn en Co Arnoldi; het echtpaar Lensvelt
Bronger, Rika Hopper, Jacques van Hoven,
August Defresne en Charlotte Kohier, ten
slotte Albert van Dalsurn. Zij allen, en anderen,
wier aanwezigheid ons wellicht moge zijn ontgaan, hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven; de heeren met hunne dames, de dames
met hunne echtgenooten.
In en nabij de koningsloge woonde een aanRechts: Een kijkje op het draaitooneèl. Links: de licht-dictator Lieshout in zijn cabine.
tal raadsleden deze' f eestvoorstelling bij.
En weer wees men elkaar om te kijken,
weer noemde men namen. Het was voor menigeen een verrassing te meer, zooveel bekende
tooneelfiguren aan deze zijde van het voetlicht
bijeen te zien. .Men miste enkelen. Het echtpaar
Van der Lugt Melsert—Van Ees bijvoorbeeld,
dat door beroepsbezigheden, jammer genoeg,
verhinderd was; ditzelfde gold voor Dirk Ver„De Revisor” tenGosgli.
;beek, voor Bets Ranucci —Beekman, voor anderen, wier namen wij niet alle afzonderlijk kunTooneelfiguren uit het verleden.
nen vermelden.
Dan gleden de blikken naar de directieloge,
Zaterdagnamiddag ls het feest van den nauwelijks binnen, nog vóórdat zij zich in dé Vaar voor mevrouw Mann-—Bouwmeester en
Amsterdamschen Stadsschouwburg begonnen vestiaires hadden ontdaan van overkleeren, haar begeleidster plaatsen waren gereserveerd.
met de opening van de tentoonstelling, in bleven de bezoekers en bezoeksters toeven. ;Men had voor de plaats van de vier-en-tachtigtegenwoordigheid van den directeur van den Eerst b\j de kostuums in de vestibule, maar Jarige vrouw, die in haar tooneeljaren zooveel
dan vooral, in de trappenhuizen bij de affiches iroem oogstte, een orchidee in vaasje neergezet,
schouwburg, den heer J. M. Bendien, de leien de kleurige platen. Herinneringen werden ;een attentie die zij zeer op -prijs 'stelde.
ders van de Amsterdamsche Tooneelvereeniopgehaald. En zoo vingen wjj telkens brokstukging, Albert van Dalsurn en Aug. Defresne,
Een twaalftal aardige jonge meisjes, gymvele leden van het gezelschap en tal van
ken van gesprekken welke mede een kijk
nasiümleerlingen,
'hadden tot taak den bezoekgeven
op de populariteit van velen, die zijn
andere bekenden uit de tooneelwereld.
sters btj het binnenkomen een tuiltje bloemen
heengegaan.
Toen de genoodigden in den grooten foyer,
„Wéét je nog, Maria," zegt de oude heer, te bieden; later mochten z(j in de artistenloge
de belangrijke zaal der expositie, bijeen waren rhet zijn echtgenoote
vrouwe comparanten in en de daartegenover gelegen loge d'avant
nam prof. dr. C. F. A. van Dam het woord als
stalles,
première:
„Weet je nog scène de voorstelling volgen..
bij iedere
de
voorzitter van de jubileum-commissie. Hij van
Candidatuur van Bommel?" Wij waren
de
heette de aanwezigen welkom en herinnerde er met de
kinderen den dag na onze zilveren
De voorstelling van
er aan, dat het van den aanvang af de bebruiloft."
doeling der commissie is geweest, deze tenDe Revisor.
„Of
ik het nog weet! Christine Poolman en
toonstelling te organiseeren als een piëteitkijk eens na op het affiche, of
Schulze...
toe
volle evocatie van den arbeid, die in den loop
ik het wèl heb?"
De voorstelling van „De Revisor" door de
van veertig jaar in den Amsterdamschen
„Oma, was dat nu diê Christine StoetZ, waar
MEVR. THEO MANN—BOUWMEESTER
Tooneelvereeniging, is voor
Amsterdamsche
Stadsschouwburg is verricht.
over u het nog zoo vaak hebt en die meedit gezelschap een groot succes geworden,
sepelde in „Dokter Klaus" ?
De inrichting der tentoonstelling, aldus spr.,
dank zij Van Dalsums regie en het voortrefis voornamelijk te danken aan drie voortreffelijke spel van Oscar Tourniaire als de gou..Ja, Jetty, dezelfde. Een actrice... -o!"
kennis
Het onderhoud nam hiermede een einde; de felijke medewerkers, wier uitmuntende
De
oma spitst de lippen en kijkt haar lieve verneur, en Wilh. Duymaer van Twist als
bijzondere
het
tooneel
in
Nederland
van
een
Scheveningen
om
te
wachtte
naar
auto
buiten
diens echtgenoote. Maar ook Paul Storm heeft
gaan; in het begin van het gesprek had Frau hulde verdient, dat zijn de heeren Frank Luns, kleindochtertje aan met oogen, waarin de on- de titelrol verdienstelijk gespeeld en een groot
uitgesproken
je
ge„Dat
woorden:
heb
toch
Wüst ons verklaard dat, als ze de zee maar mr. J. W. te Winkel en de jonge secretaris
deel van het succes is ongetwijfeld aan zijn geder commissie Ben Albach. Voorts dankte spr. mist, kleintje, dat je die nooit zag spelen!"
ziet, ze al zeeziek is!
acheveerd
spel te danken.
Kramer,
die het technisch
den architect Piet
„Kijk. daar heb je die aardige plaat van
gedeelte heeft verzorgd.
Wij komen in een volgende editie op stuk en
„Pygmalion". Och, ziè toch! Greetje Lobo.
Aan het slot van zijn korte toespraak bracht
terug.
voorstelling
blijft
doorpraten
het clubje
prof. Van Dam dank aan de instellingen èn Arme ziel!" Even
EERE-TENTOONSTELLING
ook
U.
erbij-;
Dé;
over
komen
Greetje
en
anderen
aan de vele particulieren, die bijdragen voor
zij halen herinneringen'op aan de groote gaven
het
tentoonstelling
de
hebben afgestaan, w.o.
ETIENNE BOSCH
te vroeg gestorven actrice, die nogTooriéeimuseum, *dé Wagnervereeniging, het van deze
zoo
veel had kunnen geven.
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, het
In Pulehri Studio te 's-Gravenhage is ZaterWETENSCHAP
Men praat over Royaards
over Louis
dagmiddag een tentoonstelling van werken van Gemeente Archief, het Vondelmuseum, de Bouwmeester..!.,
over
Jan
de
zelfs
C.
Vos
Universiteitsbibliotheek,
de Nederiandsche
Etienne Bosch geopend.
Brandweervereeniging en de firma's Michels herinneren velen zich nog Veltman, den prachtigen marque, en Louis Moor, die, fijn en geen Serné.
distingeerd acteur, zoo uitmuntte in Fransche
Ook de voorzitter van het sub-comité voor comédies. Ook denken
CHOLERA ONTDEKT
velen aan 'en spreken
de inrichting der tentoonstelling,
de heer
CHANTECLER KRIJGT GEEN COLBERT.
Vries, en kijk daar, een
over
de
wijlen
Sophie
Frank Luns bracht hulde aan Ben Albach,
Uitvinding van Britsch hoofdaffiche van ~De Gysbreght". Niet langer dan:
die als de groote uitvoerende kracht van dit
Parijsch
Er. was sprake van dat een
gezeldertig jaar zijn sinds die opvoering verloopen
officier van gezondheid.
schap Edmond Rostands „Chantecler" in ge- sub-comité het meeste werk heeft gedaan en is er nog wel één gebleven van allen, die
wensch,
wone menschenkleedy zou opvoeren. De zoon voor de tentoonstelling. Hij uitte den
destijds Vondels drama brachten voor uitverReuter seinde gisteravond uit Shillong
van den dichter, Maurice Rostand, heeft echter dat allen, die bij de opening aanwezig waren, kochte zalen? Laat kijken. Kees van Schoon(Assam):
om
geëxposeerde
nog
zullen
komen
het
terug
verklaard,
Aemstel,
in een interview
en
dat de erfgenamen
hoven als Gysbreght, heer van
zich daartegen zouden verzetten. Hy zelf zou eens lang en rustig te bezien. De AmsterIsing als vader Willébrord. Een Arent van
In het instituut Pasteur alhier heetf men
geen bezwaar hebben tegen het styleeren van damsche burgerij,, aldus spr., heeft door haar Aemstel van Jan de Jong en een bode van
meeleeft
met
een
zeer effectief voorbehoedmiddel tegen
inzendingen
getoond,
vele
dat
zij
de „kleedij" der dierenfiguren, zooals dat by
Louis Bouwmeester. Allen dood. Maar dan
uitgevonden, dat, naar verluidt, reeds
jubileum
dit
en
ook
de
cholera
groote
belangstelling
reeds
voorstellingen
geschied,
eenigen,
nog
latere
is
maar
komen er namen van
die wn'
den feestavond bewijst, dat er velen zijn, kennen, al zagen wij ze nooit in deze rollen: met veel succes moet zyn toegepast. De eer
een vertooning in menschengedaante acht hy voorgaarne
nog eens in het verleden van het
al te zeer in stryd met de bedoelingen van zyn die
Henri de Vries speelde destyds de rol van de van deze uitvinding komt toe aan luit. kol.
tooneel leven. Spr. eindigde met een beroep spil en Sophie de Vries was Klaeris van Velvader.
John .Morison, C. I. E., M. B„ directeur van
sen; mevrouw Holtrop—Van Gelder verbeeldde het instituut alsmede van het Instituut voor
Chantecler zal dus niet in colbert victorie op allen om steun te verleenen aan het Tooneelmuseum, waarvan het meeste, dat hier de aartsengel Raphaël en eindelijk de Badekunnen kraaien.
bijeen is gebracht, afkomstig is en dat er naar loch van Dora Brondgeest—Bouwmeester. Het Medisch onderzoek.
De stof door Morison uitgevonden, nadat
streeft, veel waardevols op tooneelgebied te moet wel een heel andere vertooning zijn gehy
voortgebouwd had op de ontdekkingen van
bewaren dat anders verlorenzou gaan.
de
Van
Dalsurn
Gysbreght,
weest dan
zooals
speelt naast Charlotte Kohier, met Jo den Fransrhen dokter D'Herêlle, wordt aandie
Kunstzaken,
De
wethouder
voor
de
heer
AGENDA
Walrave Boissevain, opende daarop Sternhelm als de bode en Ben Royaards als de geduid met de medische term bacteriophage,
spie. Maar wij kunnen niet langer talmen bü d.i. een stof waardoor bacteriën worden aanAmsterdam. de tentoonstelling als vertegenwoordiger van
getast, en ten slotte vernietigd.
het gemeentebestuur. Hy zeide, dat hij de één affiche; wij loopen verder en hooren rondIn den kunsthandel Santeê Landweer worden uitnoodiging daartoe gaarne had aanvaard,
om ons anderen luid lézen: Royaards als SoenHet is óf een ferment, door de bacteriën zelf
September
van 10 tot 29
aquarellen geëxposeerd
gali, Betty Holtrop als Trilby; titels van toodat
zich
wel
hy
maar
wat
vreemd
voelde
als
van den Jóegoslavischen schilder. Protepor Marko
neelwerken, sinds langs vergeten; titels als: geproduceerd, öf een uiterst kleine vorm van
Rasica.
gast op deze tentoonstelling in den Schouw„Om de kroon", „Dames en heeren uit Pont- een bacterie.
burg van de gemeente, waaraan het gemeenteDen Haag.
Deze verbeterde bacteriophage werd het
bestuur niet heeft medegewerkt. Met des te Arclp". enzoovoorts.
beproefd als een middel tegen cholera
wy,
eerst
wy
In de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp is
Dan
bedenken
dat
om
kwart
over
grooter vreugde kon hij echter constateeren,
gisteren de tentoonstelling geopend van weefde
toegediend
behooren
te
zitten!
En
wandelen
en
naast cholera vaccine in verzeven
daadkracht,
er,
een
ook in dezen crisisen borduurwerk dooor .prot. Irma Goecke, welk
tijd, in de Amsterdamsche burgery leeft. De zaal binnen. Het ongewone valt hier aanstonds schillende districten waar in 1932/33 cholera
leidster der textielklasse der kunstnijverheldsschool te Dortmund, en eenige leerlingen vervaarwethouder eindigde onder luiden by'val der op door den vierdubbelen slinger van groene van een virulent type uitbrak.
digd. De expositie duurt tot eind September.
aanwezigen, met een byzondere hulde aan den bladeren, die is gelegd langs de randen van
De resultaten werden geobsereverd door
Tot 30 September duren eveneens de heden gegaanderyen, amphitheaters en fauteuils öe luit.-kola Morison, dr. Rice en
Pal Choudopende tentoonstellingen van werk van wijlen den heer Albach, die, naar hem gezegd is, nacht
balcon. Eenzelfde slinger rankt langs de hury, allen van het Instituut dr.
schilder Hans Mastenbroek en die van pastels, en dag aan de inrichting der tentoonstelling
Het
Pasetur.
betreffende land en volk in Timor, Sumatra, Mebronzen overhuiving van de voetlichten. De
heeft gewerkt.
bleek veel doeltreffender dan vaccine en als
Borneo door M.. Hamerster. Beide in de
Stadskweekerij
verzorgde
nado.
en
deze
sobere
zaalverHiermede was de korte plechtigheid geëinKon. Kunstzaal Kleykamp.
siering, die zich niet opdrong en onder het een voorbehoedmiddel tegen cholera voor ondigd en menigeen haastte zich huiswaarts om
geveer 100 % een succes.
licht van de electrische kronen werd aangeMaastricht 's avond weer tydig in den Schouwburg te
zijn.
kunnen
In de Kunstzaal „De gulden Roos" wordt tot
tentoonstelling
dezer,
gehouden
23
een
van
verluchte manuscripten, oorspronkelijke handIn en om de schouwburg.
schriften van een groep Nederlandsche literatoren,
geïllustreerd
door een groep schilders
(unica).
Over het zomersch-heete Leidscheplein hing
Tot 30 September een tentoonstelling van
den
heelen langen Zaterdag al iets in de atmoshandweefsela, ontworpen en uitgevoerd door C.
feer. lets anders dan anders. Er was maskerMoser.
dag, en dus heen en weer geloop van actrices
en tooneelspelers, die de bussen lieten rammelen; die met de rechterhand en kussen vol
koperen speldjes boden en met de linker ons
penningske vroege^ ten bate van de ondersteuning der bejaarde tooneelisten, die hun
heele leven niet anders deden dan ons een
lacht en een traan afdwingen, en ons, als wy
makkelijk gezeten, uren van ontspanning
zochten, hun beste krachten gaven. Maar Maskerdag is er elk jaar. Toch collecteerden de
dames en heeren, die „onder den rook" van
den Stadsschouwburg werkten, dezen keer
onder andere omstandigheden. Vlaggen werden
uitgestoken van gebouwen en huizen rondom;
wie niets had te verzuimen en onder de
peristyle van den Stadsschouwburg in de koele
schaduw wat bleef toeven, zag een enkel
bloemstuk aandragen; en in het middaguur kon
men vele dames en heeren zien binnengaan,
die, uitgenoodigd ter officieele opening van de
Tooneel-Tentoonstelling, zich dezen inzet van
de jubileumviering niet wilden laten ontgaan.
Maar dit alles: die aparte sfeer rondom het
gebouw, dat binnen brengen van bloemengarven, dat aantreden van tentoonstellingbezoekers, het was niet meer het apéritif vóór den
cwpieuzen maaltyd, die, in vele gangen, zou
worden opgedischt tydens het spectacle coupé.

.

—

—

HET FEEST VAN DEN STADSSCHOUWBURG
Dvean

,

VOORBEHOEDMIDDEL TEGEN

IDA WÜST.

woordige tooneel- en filmtoestanden in haar
land. De beide zusters zongen daarop eenstemmig haar lof over den geheelen toestand

daar in de volgende (vertaalde) bewoordingen:
„Men is in Duitschland nog nooit zoo tevreden
geweest als juist nu. We hebben nog nooit

zooveel eensgezindheid waargenomen."
Hierop vroegen we Frau Wüst nog naar
haar filmloopbaan en ze vertelde, dat ze graag
met Adolph Engers heeft samengespeeld en
vooral ook met Szöke Szakall. Ze deelde ons
ook mee, dat zij in de Duitsche versie zal mede-

werken aan de verfilming van „Suikerfreule"
van Van Wermeskerken. De- Majestic-film
heeft zich van dit blijspel meester gemaakt
en Van Peski gaat er een Duitsche, Fransche,
Engelsche en Hollandsche versie van maken.
Hier komt Frau Wüst „Mama raumt auf"
spelen. Sedert Januari van dit jaar gaf ze
reeds meer dan 200 opvoeringen ;een respectabel <? |^i tal.
Aan jt einde van de week treedt ze ook in

Amsterdam op.

De jubileerende Stadsschouwburg.

.

Aantreden om zeven uur! Om kwart over
zevenen zitten! Om half acht worden de poorten gesloten! Zóó luidde, in vriendelijke woorden, het bevel voor hen, die zich al dagen
tevoren hadden verheugd op dezen avond. En

Scène uit Gogol's „Revisor”,

(Ingezonden

Mededeeling.)

■

TOOTAL

GEHEEL NIEUWE DESSINS
Fl,

1.25

5 ST. Fl. 3.50

ONKREUKBAAR, WASCH BAAR

DASSEN

,

Het effect van de bacteriophage is in het
begin even groot ala aan het einde.
Luit.-kola Morison, die zich onlangst uit
den militairen geneeskundigen dienst heeft
teruggetrokken, zou het voornsmen hebben
weder naar Assam terug te keeren teneinde
zijn onderzoekingen voort te zetten.

INTERN. LIMNOLOGISCH CONGRES
De studie van de meren van het
Balkanschiereiland; ook in
het belang van de visch

kweekerij.

De vergadering van de Internationale Vereeniging voor theoretische en toegepaste
Limnologie werd, zooals op de Vie bijeenkomst
te Amsterdam in 1932 besloten was, ditmaal
gehouden te Belgrado. Hoewel meer dan 80
voordrachten waren aangekondigd, was het in
verband met den beperkten tijd (drie dagen)
onmogelijk, deze alle te houden; besloten werd

*

'■

daarom, slechts die voordrachten toe te laten,
die direct of indirect op het Balkanschiereiland
betrekking badden, en zelfs dit waren er nog

een twintigtal.

Maandagmorgen 28 Augustus werd de vergadering geopend door den voorzitter van het
organisatie-comité, prof. dr. Z. Georgey i t c h, met een rede, waarin hij de aanwezigen welkom heette en de beste wenschen uitsprak voor het welslagen van het congres. Vervolgens werden toespraken gehouden door den
vertegenwoordiger van den minister van landbouw, door den burgemeester van Belgrado,
alsmede door de vertegenwoordigers der verschillende landen.

De reeks voordrachten werd geopend met
een kort zoögeographisch overzicht van Joegoslavië door dr. J. H a d z i. Spreker behandelde
de verspreiding van verschillende bijzondere
[diersoorten over het Balkangebied in verband

met- de geologische ontwikkeling daarvan. In
aansluiting hiermede hield prof. dr. S. Stanko vll c h een voordracht over de geologische
ontwikkeling van de Balkanmeren.
's Middags werd een prachtige boottocht
gemaakt over den Donau naar het 240 km
oostelijk van Belgrado gelegen Smederovo.
Van de sprekers en voordrachten op den
tweeden dag vermelden wij: prof. dr. A.
Gavazi: „Eine limnologische KüriositH,t".
Spreker beschreef de ontwikkeling gedurende
den ijstijd en gedurende den tertiairen en
tegenwoordigen tijd van een der meren uit
het Karstgebied. Bijzonder was, dat men genoodzaakt is geweest, het water uit dit meer
door een speciaal daarvoor gegaven kanaal
naar zee af te voeren, daar door de voortdurende rijzing van den bodem van het meer
gevaar voor overstrooming bestond.
Prof. dr. J. Koma r e k hield een voordracht over de verspreiding der Blepharoce-

riden,

waarbit bleek, dat de Vardar-rivier een

scherpe grens vormt voor sommige endemische
soorten. Voor deze soorten schijnt het niet mo«
gelijk de Vardar te overschrijden. Waardoor
dit wordt veroorzaakt, is eohter nog niet bekend, maar-vermoedelijk staat het in verband
biet de oude deelingen en plooiingen, diè vroeger in Joegoslavië hebben plaats gehad.
Dr. G. A 1 m betoogde in zijn uiteenzetting
over de vischkweekerij in groote meren, dat in
lang niet alle gevallen na het uitzetten van
vischbroed een toeneming der vischhoeveelheid, en dus een vooruitgang der visscherij,
plaats had. Men moet met het uitzetten van
het broed dus zeer voorzichtig te werk gaan.
Vier voordrachten op het gebied van vischkweekerij sloten hierbij, aan.
Prof. W u n d s c h wees in het bijzonder op
de noodzaak, een meer met groot vischtuig
te onderzoeken, alvorens over te gaan tot het
uitpoten van jonge visch. Men krijgt dan n.l.
een beter overzicht over de reeds aanwezige
ichthyo-fauna en het is dus mogelijk, daarmee
rekening te houden.
Dr. L e p s i gaf een uitvoerig overzicht over
de Roemeensche meren, waarvan hh' drie
typen onderscheidde: 10. de meren ten N.
van den Donau in Walachn'e, 20. de verbreedingen der verschillende rivieren, 30, de meren

langs de kust van de Zwarte Zee.
By. verschillende meren heeft de waterverversching plaats door geregelde overstroomingen van den Donau; blijven deze echter eenige
jaren achtereen uit, dan loopt de vischstand
sterk terug. Om een regelmatigen toevoer van
versch water naar sommige meren te verzekeren, heeft men, van deze uit, kanalen gegraven
naar den Donau. Het resultaat daarvan is zoo
gunstig gebleken, dat men deze methode nog

in véle andere gevallen zal toepassen.
Dr. Muz i n i c gaf een uiteenzetting over
de karperteelt en de inrichting van de karpervijvers in .Joegoslavië en deelde in verband
daarmee nog verschillende bijzonderheden mede
over de teelt van zalm, forel en regenboogforel.
Een groote plaag voor de' kweekvijvers is de
geweldige begroeiing met Trapa Natans, de
Watemoot, een plant, die in Nederland vroeger
wel, doch thans niet meer voorkomt.
Dr. Eister behandelde ten slotte de visscherij en haar instandhouding van het Bodenmeer, waarmee de middagzitting werd besloten.
Den derden dag sprak dr. K. Viets over:
„Die Wassermilben unterirdischer Gewèlsser
Jugoslaviens"; hij gaf een beschrijving van
verschillende in de onderaardsche Karstrivieren levende mijtensoorten.
Daarna volgde een voordracht van dr. M.
Radovanovic: „Die gegenwartige Kenntniss der Balkanischen Trichopteren", waarin
behalve de kosmopolitische en de middeleuropeesche, ook de endemische soorten besproken
werden.

Prof. dr. Pevo 1 e k hield vervolgens een
buitengewoon interessante voordracht, toegelicht met gekleurde lantaarnplaatjes, over de
Travertinvorming in de meren van Plitvice.
Alles wat in deze meren terechtkomt (boomstammen, takken, planten enz.) wordt omgeven met een kalkkorst (travertin). Ook de
langs het water groeiende planten, vooral
mossen, worden geheel met kalk omgeven, zoo,
dat men zelfs aan de afdrukken in de kalk de
plantensoort kan herkennen. De Travertinvormina: beïnvloedt op zeer merkwaardige
wijze de afvloeiing van het water; door de geweldige kalkafzettingen veranderen b.v. kleine
watervallen voortdurend; sommige worden geheel door kalkplaten ingesloten, worden langzamerhand verstopt, en verleggen ten slotte.
hun bedding, waarna de afzetting opnieuw
begint.

.

Wü vermelden nog, dat dr. Gessner den
invloed besprak van de voedings- en sneciaal
van de z.g. minimumstoffen (Phosphaten en
Nitraten) in binnenwateren. Hoewel men vroeger dacht, dat de Phosphaten en Nitraten ook
hierin béide als minimumstoffen te beschouwen waren, is gebleken, dat in sommige gevallen alléén de eerste, in andere alléén de
laatste als zoodanig te beschouwen zijn.
Hiermede was het theoretische gedeelte van
het congres geëindigd.
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HANDELSBERICHTEN
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slotk.

Sept
Növ
Jan

OLIËN.

;

’ ’
’

’’
’

7
6
6
8
Sept. Sept. Sept. Sept.
'*rranen
Sept..!..'.
3.75
slot
slot midd. open
3.724
3 973*1
3.974 Tarwe
7.25 7.30 7.36 7.36
Nov.
Sept
7.45 7.46
4.174
0ct....... 7.38 7.42
Jan....
4.174
Maart
4.25
4.25
7.'20 7.22 7.21 7.20
Sept
Maïs
7.33 7.31
Oct
730 7.3-4
b = bieden. I = laten
6.—
6.10 6.Sept
Haver
14- 14.— 14.— 14.01
Lijnzaad Sept
14.- 13.95 13.96 13.96
WEEKBERICHTEN.
üet.
7 Sept. 6 Sept.
Amerik. Terpentijnolie. (Bericht v.d. ROSARIO. Granen. 8 Sept.
biakel. Cantzlaar & Schalkwijk.) De markt bleef Tarwe
7.25
7.25
Sept
7.25
deze w-ce-k kalm gestemd, en sloot iets vaster.
7.35
7.35
7.40
Oct
c).
(v.
De
Savannah noteert thans 42 c.
w. 414
7.—
7.—
7.—
Maïs
Sent
omzetten in het artikel zijn beperkt.
7.10
7.10
Oct
7.10
7 September
1934
1933
1932
13.80
13.70
13.70
Noteering Londen
sh. 42/- sh. 48/6 sli. 64/9 Lijnzaad Sept
13.77
13.9Ü
41 et.
13.90
Noteering Savannah
421 ctr 44 et.
Oct
slotk.

100 KG-

Statistiek

slotk.
3.75
4.—
4.20
4.25

Rotterdam:

23809 Vt. 33376 Vt.
3850 Vt 3405 Vt.
Granen. (Bericht van J. Willebeek Le Mair
«fe Co.) Mais. In de eerste dagen der week was
de stemming' voor La Plata. byzonder flauw; de
luantiteit aangekomen mais (ca. 40.000 Tons in
enkele dagen), was te groot voor onze markt om
®t> normale wijze geheel verwerkt te worden. Wel
«onden verschillende houders flinke posten voor
Jandiening in de September-termyn gebruiken,
«och het aanbod was zoo overstelpend de vraag
het binnenland daarentegen zoo gering, dart
öe prijzen sprongsgewijze terug liepen en binnen
*en paar dagen op een niveau van ca. f 10.
J&£-er terecht kwamen. De laatste dagen derweek
6*.ven echter een krachtig herstel der markt te
Op het verlaagde niveau ontstond flinke
kooplust en de loco-voorraden gingen weder tot
'Wigzaam oploopende prijzen, van de hand, terwijl
°ok voor stoomende partijen meerdere kooplust
waar te nemen, waarschijniyk mede in ver.band met de groote premie die voor latere a.fladingen gevorderd wordt. De verdere termijnen
pochten zich intusschen in een levendige belangstelling verheugen en ondanks de groote
Premie werden belangrijke zaken gedaan, speciaal op October en November aflading. Braziha,an«che mais volgde geregeld de up and downs
v&n de La Plata.
Gerst. Begin der week flauw, met zeer weivraag. La Plata, aangekomen
stoomend,
nig
«oor houders flink ln prijs verlaagd.enLater werd
de stemming voor dit artikel eveneens beter en
"erden op alle posities belangrijk hoogere prijï«n betaald. La Plata van den nieuwen oogst
"j'flrt voortdurend aangeboden, met zoo nu en

Afgeleverd sedert 1/1
Voorraad 7 September

J't

—

Jen.

J-iel

nan enkele zaken.
Rogge, was ondanks enkele afdoeningen in
aangekomen en stoomende Bahia Blanca, een
■"platen artikel.
Men noteert: Mais. Gele La Plata aangekomen
i.UO; stoomend
110/113; Braziliaansche dispo
*!!°el en stoomend f 110; La Plata Cinqua.ii tino
S' sPonibel f 116; Gerst 68/69 kg La Pla.ta disp.

.

’

Russische di-.p.
I 125; id. 64/5 kg 124; 67/68 kgdisp.
n. kwaliteit
125; Chili disp. 124; Donau
disponibel
J" f 117 tot f 120; No. 3 Canadadisp.
8.75;
iJK; Rogge 75/6 kg Bahia Blanca
8.60; 75/6 kg Poolsche
kg Hongaar disp.
8.60.
Me e 1 De tarwemarkten- w-aren gedurende de
k
afgeloopen week meest vast gestemd. Dê inlandSche fabrieken hielden de bloemprijzen g-oed op
*fys. Er ging iets meer om.

J

’’

*

7J>
fI,JP.

’

’

’

THEE.
©e ftanvö«ran te Londen bedroegen in Augustus 44.280.000 lbs., afleveringen 33.806.000 ïbs.;
Voorraad 31 Aug. 219.361.000 lbs. (v.j. 235.069.000
tbs.).
De theeuitvoer van Japan bedroeg volgens bij
Vereen, v/d. Theecultuur in Ned.-Indië ontJe
vangen tel. bericht
uit Kobe in Juli 2.429.000 lbs.
>v.J. 2.544.000 lbs.) en gedurende Januari/Juli
lbs. (v.j. 10.685.000 lbs.).
«£12.000
-De theeuitvoer vè.n Ceylon bedroeg gedurende

.

J*B./Juli

lbs. (v.j.

140.320.000

142.554.000

lbs.).

KOFFIE.
Hamburg. 8 sept (R. b. d.) Koffie, csiet.)
35J verk. 34 k.. Dec. 354 verk. 34 k., Maart
vèrk. 36 k., Mei 36* k.

B
S?Pt.

*'

.

SUIKER.

LONDEVN, 8

tód.

Sept. (R.8.D.) (Slot.) Suik é r. W.
Gecrist. 17/- a 19/-, Tates Cubes A;T.C. 22/4i.

CACAO.

LONDEN,
j^ccra F.F.

Trmidad

8

Sèpt

(Slot)

(R.8.D.)

Cacao,

Oct./Dec 19/6 nom. (v.a.b. kust),
G.F. Plant. Sept./Oct. 33/- genot.

KATOEN
LIVERPOOL, 8 Sept.

(R.0.) Katoen. (Slot)
én Brazil. 4 p„ Sakellaridis 2 p.,
10 p„ Indische 3 n. hooger. Am.

tel.) Amerik.
}?e
u>pèr

püiiin

rj'ddi. i oco

7,20.

3000 bn.
, LIVERPOOL.

ffauw.

Locostemming

Dagomzet

8 Sept (R.0.) Katoen. De lnbedroeg 44.368 balen. Werkelijke voorraad
"tans 907.700 balen (vor. week 898.840 bn.).

J?er

_

&t

.
ï?*. ."'
*

...

Sakell. F.G.F nauw. prijshoudend.
V°v.. I 8 5"- I 8.54 1 Maart.. I 8.66
1 8.68
8.74
8.72
V.:;; g'.eï 8.62
Jan. 7.57
Upper G. F. Nov. 7.51 (v.sl. 7..ft).
(.67 (v.sl. 7.bd)
v-»l- 7.53)F.Mrt.
7.6-2 (v.sl. 7.58) Mei

|

|

I Me.....|

|

♦-

in per
8 Sept (R.8.D.) Jute (Slot)
c.i.f. Traag. Nat First Marks
14H bet en waard, Oct./Nov. 14H
Nov./Dec. 14| verk., Lightning Grade Sept/
Uct- 13J verk.
„Hennep in £ per ton c.i.f. Lusteloos Manilla
J. Sept./Nov. 143. K. Sept./Nov. 122, L. No.
Sept./Nov. lli, M. No. 1 Sept./Nov. Ui alles

f!

.LONDEN,

J°n
,°«.

*<*■?*

~ „,„„

.

V"ade
i

«■aard

R ijst in sh. per Cwt c.i.f. Kalm. Burma No. 2
S
|*Pt./Oct.
Saigon No. 1 Sept./Oct 7/6, Siam

8/U.

alles verk.
in pence per lbs. Tapioca seeds
V^fcap. (in sh p Cwt.) Sept./Oct 14/6 verk., Peper
ltte
afl Aug./Oct. 9| w„ afl. Oct./Dec.
S.J?6*., zw. Singapore loco 9& bet. en w., an.
Aug./Oct.
51 verk. Zw. Lampong afl.
5 *■. afl. Oct/Dée. 41 bet., Fair Tethcherry loco
Siav'rk., Kruidnagelen Zanzibar versch. Sept/uct.
a' v erk
lt»,eheilak in sh per Cwt.a Loco-stemming
100/-. TermijnTN. Orange loco 95/Orange' Oct 95/-, Dec. 97/-,
traag.
verk., A C. Carnet loco 120/-.

\t-er
Specerijen

Sept/Oct.

9/-,

S MuSta*
41^'Oct.

JJ-

T?N.

b£>-n«
°ei<len

»

—

ntSlSjir barrel 65-70 id.[id 10Ok~
P^i
56. Ind. Óenzine voor Auto's m tanken
iL^-nken
Stookolie (fuel
oth "0, id. id. p. 100 L. 185-220.

«ÊWare volgens
Pi-i Shou
dend.
Soa an sche
netto 370, Fransche netto 370. bpeit
vnu n Vetwaren kalm. Reuzel in Tierces 565,
35^5, Caissettea 555, Short Fat Back 1014aix. 1216 %
%
3onu-450,
!5°- 'd. id. 12 ix. 14 % 350—450, id. id.
gehalte 20-30. Ter pent iin
Amerikaansche netto disp 380

en

Belliéa 600—700.
e

ANTWERPEN, 8 Sept. (R. B. D.) Meststoflsi w kalm. Chilisalpeter 15J % 90J. Kalksalpeter
Ant of Gent 84. Zwavelz. Ammoniak
4l«n _vertr.
«5. id. id. vrij vertr. Antw. disp. 75. Superr*3
f

Sf"
tt 3

7' id.
li/la^i« opl.
"

—

.

,

Granen,
LONDEN, 8 Sept (R.8.D.) (Slot.) Chin.
Oct./
Mandsj. Sept. 7, Sesamzaad
Plata Oct./Nov. 108, RaapUinzaad 105,
Nov./Dec. 101.
zaad Toria, Oct./Nov.
merken
20,

14 %

J"

qnvaboon
y

N°ovablTg

Castorohe.le
0 I'lën. Lijnolie Sept.
321, 2e merken .291, Cocosolie Ceylon loco 151,
17.
\
Palmolie zachte loco Sept.
(R. B. D.) Tarws
ANTWERPEN, 8
disp.
Pacific No. 2
$ 3.50,
nriishoudend. Manitoba
Atlantic No. 2 disp. $ 3.58, Bahia Blanca, 79 kg
disp 614, Plata Baruso 79—80 kg disp. 554. Rosafe
80 kg disp. 62, Baruso 80 kg Sept 981, Rosafe
80 kg Sept.
61ï. Gerst prijshoudend. Chili
Forage insch. Sept. 764, id. nwe oogst stoom. 77,
Mersine nwe oogst 76, Plata 68—69 kg nwe oogst
Sept. 784. Mais kalm. Plata gele nieuw disp. 604,
id. id. oud stoom. 58. Haver prijshoudend. Inlandsche taxe 2* % wag. binnenl. 68, Plata Faq.
47—48 kg Sept. 764. id. id. 46—47 kg Oct. 77, id.
id. 47—48 kg 3 v. Sept. 76. Rogge kalm. Poolsche 72—73 kg oude oogst insch. Sept. 744, lev.
Oct. 74.

fd

ANTWERPEN, 8 Sept. (R. B. D.) LUnzaad
prijshoudend. La Plata disp. 112&, id. Sept. 112J,
id. 4 laatste 112è, id. 4 eerste 108. Lijnkoeken
Amerik. disp. in frs. 95—96,
-prijshoudend.
id.
stoom. 96—97, id. 4 laatste 99—100. Binnenl. disp.
in frs. 99—100. Coooskoeken Java harde 85—86,

id. id. zachte 86—87. Maiskoeken 75—76.
ANTWERPEN, 8 Sept. (R. B. D.) Oliën
kalm. Lijnolie in barr. disp. fob. Antw. 215—22",
id. in tamb. Antw. disp. 180—1824, id. id. binnenl.
disp. 1733—1765, id. id. Sept./Dec. 175—177|, id. id.
levering
Jan./April 1761—178?. Soyaolie directe
J—180, id. geraff. stoom. 1751—176J, Katoen177
olie Eng. Industrie 303—310.
Maisolie Belg. in
tamb. binnenl. disp. 180—185, id. in barr. 295—300.
Ricinusolie le persing in. barr. 345—350, id. 2e id.
id. 335—340. Raapolie in barr. 305—310, id. in
tamb. 275—280. Cocosolie ruwe in barr. prompt
Java 225—230, id. Ceylon in tamb. 180—185. Grond
notenolie prompt. 150—155. Olie v. Zeepfabr. <n
id. binnenl. distill.
barr. 98-99 disp. 440—445,
440^445. id. blanke 540—545.
,
LONDEN. 8 Sept. (R.8.D.) Oliezaden. (Slotl
(in £ per ton). Lijnzaad La Plata Sept./Oct 10S,
Calcutta Sept/Oct. 12*, Bombay Sept/Oct. 12 lS
Raapzaad Tori.a Sept./Oct 101, Castorzaad BomBlack Sept/
bay Sept./Oct 101. Katoenzaad Egypt.
Oct. sft, Sakell. Sept/Oct. «A.
loco 21, Sept
Oliën (in sh. per Cwt.) Lijnolie
Egypt.
ruwe loco 14,
/April
201.
Katoenolie
20 Oct
Mandsj.
Palmpitolie te Huil loco 141 Soyaolie
Sept/Oct 13,
Ceylon
141,
Cocosnootohe
Seot/Oct
Sesamalles verk., Palmolie Lagos loco U\ genot.
8 %
zaad Chin. Sept./Oct. Hg, Lijnkoeken Londen

-

*

.

,

"S&SSft JIJ

(R.B.D)

Grondn

(Slot)

Oct
dry Decor. Cor o m. Sept f 1010/-.
Oct/Nov.
£1010/-,
Chineesche
verk..
Nov.
11/3
£ 10
£ 10 6/3 verk., Palm£ 9 15/- Bombay Sept/Oct.
pitten (Liverpool) Sent/Oct. £ 7 10/- verk.

LONDEN, 8 Sept (R.8.D.) (Slot) Dessicated
14/4', verk.
cocosnoot. Sept/Oct. loco
42/- verk.
Terpentijn Amer.

8:&
feWHULL

6 Sept. 6 Sept
Open.
Slot

... ...

Liinolie
Loco

*■«>-

7 Sept.
Open

7 Sept.

Slot

20.4/6 20.4/8

20.4/6

.

Mi

2J.4/6

M e loco
HULL. 8 Sept (R.B.D) (Slot).
20/44, Sept. 20/4J, Sept/Dec. 204J. Jan./April 20/4J.
kalm, prijsh.
K a t o ê no 1 i e Egypt. loco 14/3, kal*.

,
£««o

yoor

welken wagen ook

méér te betalen.

PLyMbÜTH
Jalleen

al voor Uw veiligheid"

BINNENLANDSCHE HAVENS
aangek. 7 Sept. (Javak.) Caribia,
AMSTERDAM stukg.,
carg. Wambersie & Zoon;
S. W. Indië,
Ebenhard, S. Koningsbergen, cellulose, carg. W.
(Rieti.)
Jellicoe Rose, S.
H. Muller & Co.;

steenk., carg. Ruys & Co.; Goreoht,
m.b.. Londen, cement, carg.-W. Salomons;
(O.dok) Zeemeeuw, m.b., Aarhuus, vleeschmeel,
carg. Kampman's Bevr.bedr.; (Ertsk.) Lulmneach, S. Llanelly, steenk., carg. Furness'
Scheepv. Mij.
Patria, S.
8 Sept. (Zeéb.k.)
Rott. stukg., carg. Ver. Cargadoorsk.; (Rieti.)
Plawsworth, S. Sundorland. steenk., carg. Havenbedrijf „de Rietlanden".
IJMUIDEN aangek. 8 Sept.; Cap Verde, Cardiff.
Vertr. 8 Sept: Rina Carrado, Rott.
MAASSLUIS aangek. 8 Sept:
Navarla, Gefle
(bunkeren).
Vertr. 8 Sept; Olivine, Garston; Mertainer,
Swansea,

—

Oxelosund.
MAASSLUIS. 8 Sept. Vertrokken: Mam, Gent;
Ammon, Hamburg.
VLIE, 8 Sept. Vertrokken: Groningen, Londen:
Mlstley, Huil; Lowland, Goole.

STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.
CHR. HUYGENS (uitr.) 6/9 v. Colombo.

OLDENBARNEVELT

(thuisr.)

(thuisr.) 8/9 v. P. Said.

POELAU LAUT

NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ

KON.

ACHILLES 7/9 v. Gibraltar n. Rotterdam.
BAARN (uitr.) 6/9 te Taicahuano.
BENNEKOM (uitr.) pass. 7/9 Ouessant.
BOSKOOP (thuisr.) 7/9 op 460 mijl N.W. van
Terceira.
EUTERPE 7/9 v. Bordeaux n. La Pallace.
JUNO 7/9 v. Fiume n. Susak.
ORION 7/9 v. Jaffa te Haifa.
ORESTES 7/9 v. Smyrna n. Istanboul.
ORPHEUS 7/9 v. Aarhuus n. Amsterdam.
STELLA 7/9 v. Alicante n. San Fèliu de Guixols.
TELAMON 7/9 v. Smyrna n. Oran.
TIBERIUS 7/9 v. Amsterdam te Hamburg.
KON

HOLL.

LLOYD.

v. Amst te Durban,

EEMLAND 8/9

HOLLAND-AMERIKA-LIJN.
DRECHTDIJK, Rotterdam n. Vancouver; 5/9 v.
ArMuelles.
ROTTERDAM 7/9 v. New Vork n. W.-Indië.
JAVA-NEW
RHEXENOR,

YORK-LIJN
Vork; 7/9 v, Belawan.

Java/N.

100 kg frs. 25,
id. 16 % 100 kg
18 % 100 kg frs. 32. Thomasmeel
vêrtr. 15i

Veiling van
AMSTERDAM, 8 Sept (Amst GemeentelijK
Landen Tuinbouwproducten(Veiling 7 Sept

veilinggebouw.)

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN

v. Vancouver te Bombay.

6/9

SILVERHAZÈL

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BLITAR (Uitr.) 8/9 te Genua.
KOTA PINANG (thuisr.) 8/9 Wight.
KOTA TJANDI S/9 v, Rotterdam te Batavia.
KOTA TJANDI (uitr.) 6/9 v. Singapore.
SIBAJAK (thuisr.) 8/9 v. P. Said.
SITOEBONDO (thuisr.) 7/9 v. Belawan.
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ALWAKI 7/9

v. Rott. te

Hamburg

Jl5O-

■

_

ld

Andl|vteT32oi4.4o
gHjee-g)
f ;96°80P-er2.6S°
i iPronltboonen f 7.20-9.90

hn'L'7 ’
per 100. kg.

Beemster
8 Sept (Afslagver.
’. 0.05Augurken Middel
0.06,
Bommen
0.07-0.10, Stek
-aOB, Basterd
0.06 Jier mand (6 kg).

P,frme're?d?nOm"tiO
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PORT NATAL V. 7/9 Übena, Rott n. East Lond.
SABANG V. 8/9 Yayoi Maru, Yokohama n. Rott.
SINGAPORE V. 8/9 Hakusan Maru, Rott. n.
Rott.
SINGAPORE V. 6/9 Nordmark. Japan n. Rott.
SINGAPORE A. 6/9 Danmark, Japan n. Rott;
Trianon, id. n. id.; V. 6/9 Austrlalien, Légaspi
n. Rott.
SOUTHAMPTON A. 7/9 Sa la Ca. Rott; V. 7/9
Usambara, Rott. tx. Lorenzo Marques.
ST. VINCENT A 5/9 Eisa Menzell, Rott. n.
B. Blanca.
STETTIN A. 4/9 Gudrun. Rott: Bussard. Rott.
SUEZ A. 7/9 Karachi Maru, Dairen n. Rott.
SUSAK V. 2/9 Ariosto, Rott.
TALLINN A. 5/9 Visurgis, Rott: Stormaru, id.
TAKU BAR V. 7/9 Burgenland, Rott. n. Dairen.
VANCOUVER V. 5/9 Villangér, Rott

ANTENOR, Japan/Rott., 8/9 v. Penang.
MYRMIDON, Amst./Java; pass. 8/9 Gibr.
NELEUS 6/9 v. Batavia 1. v. Amst te Hamb.

EMZETO LIJN.
JONGE JOHANNA 7/9 v. Almeria n. Londen/

Rotterdam.

JONGE JA£OfUS
ANTHONY 7/9

J°NgE

6/9 v.

Swansea te Marseille.

v.

Genuè, te Londen.

NEDERL. SCHEEPVAART MIJ

VEREENIGDE

(Holland-Oost- Azië Lijn.)

MEERKERK (uitr.) 6/9 v. Hongkong.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN

££SÜtëE ?£ Vv.
%*&»**
APOLLINARIS VIIÏSiï&fï
6/9 v.

Lond te Blvth
APOLLINARIS V 7/9 v. Lond
'te Blvth
BATAVIER
v.
I 7/9

Rott te

Hamburg

/9
te Wisbech.
c??Sartma
V' OroninKen
Gravesènd n. Gravelines.
i
TWMnrS A ms
ms7/f
6/9v' Berry Head
£eP om de
w£°t
7/9
te Londen,
ToRTOTnm
v- 6/9Nieuweschans
PaSS
M*rtln River; Matadi
n. Sorel

mo 7/» v. Nieuwpoort
/9 Gibraltar
v.

F^afo

te Londen.
Rott n. Porto

v-

6/9 B °"«ss te Nykjöbing.
Vincent ScP- Rott n.

7/9 St
A""
1"'

TAKTt-wa"

5/2, nv

i

Duinkerken te

Shields n. Blyth.
TOR^i^r8' Z(?
V,l V-v-B'-W» n. Hpvre.
TIIP"EN
mS
Truro
V' Falmouth v- Wormerveer
L
Poole.

n.
8/9 Capê Race
New-Orleans n.
ERi>INA 7/B <aueenb°"> uitgekl. n. Bies-

gep-

B^^n^
LYio£
MAASBURG
Gibraltar gep., v.
NA 7/9 D°Vér gép'
MHave V/9 Elseneur gep. om v' Cura
7/9

Porto Ferrajo

n-

shen

—.
Sao

Noord.

B. Avres.

gep. Rott.

v-vNIJVERDAL
v.
n
Hirsthals gep.
R^Fm^?J'
n.
8?I^?a S,9Hel:db v.ms- v- Portsmouth
n.
££ii£?AVEN
MÏÏrnVSU^ m'b-7/9

Fur

7/9

"■ ÖpleHester.

Londen.
Amst- n.te Bremen.
wï^VSÏÏÏ^O^
NIJVERDAL
5/9 v. Randérs
8/9
5/9

Bremen

n.

'

Strood.

om de Oost.

c/9
Par.
Montevideo.
Antwerpen
Neuwild te Pillau.
SAMBRE 7/9 v. Parijs n. Antwerpen.
SEMIRAMIS 7/9 v. Townsville n. Balek Pappan.
SIRRAH 7/9 Noordkaap, gep. Archangel n. Urnuiden v.o.
IANTHA
6/9
Wormerveer te Truro.
IHTSATvTO 7/9 v. Fowev n Amst
TROMP ms. 7/9 v. Southend te
Londen
TRIO ms. 4/9 v. Mo n. Groningen
TWIN ms. 7/9 v. Gateshead te Lond
VEERHAVEN 7/9 v. Antwerpen n.' Baltimore.
VREDENBURG 8/9 v. Emden n
7/9
DelfziJi te Londen.
jEIN
7/9
Rott. te B. Ayres.
n
AAN 7/9 Elseneur gep. om de Noord.
m *-'- fi/s
st;?5
Aalbor<r te Holtenau.
ZUID BEYERLAND
ms. 6/9 v. Falmouth, v.
Amst n. Truro.

??Üi£A

7/0
5/9

ms- v-

w.S?S
Ji afeE^SS
T-^J?

.

v-

ms-

S1?£

v- vv-

echtg.. J. Schelling en echtg.. J. C. J. S.chiferli
en echtg.. fam. mr. H. Ch. Schokker. A. Scholten,
A. F. G. Smeets, A. Soedjasmin, Raden Soedjito,
J. M. de Soet. mevr. G. E. South worth en dr.,
mevr. H. Stolwijk—Heerts en kdn., F. E. Straatemeyer, fam. ir. A. D. Valk, fam. C. H. Veerman,
mevr. L. v. d. Velde en kdn.. fam. H. L. H. V.
Veluwen, Eerw. Frater P. L. M. v. d. Ven, mevr.
L. de Waart en kdn., mevr. E. J. A. Weinkopf—
Leonhartsberger en kdn., mevr. T. v. d. Wel en
kd., fam. J. W. Welters, fam. ir. W. E. Wenckebach, Eerw-. Br. J. Wildenburg, fam. ir. A. Wulff.
mevr. A. M. Zwerver—v. Haastert en dr.
Te Viliefranche zijn gedebarkeerd: fam.
Anjubault, mevr. E. L. Karssén— Van Elsbroek.
Te Southampton zullen debarkeeren mevr.
W. Greig en kd., J. Haile, mevr. E. M. McColm
en kd., M. Olesen en echtg., T. H. Tonkin
Te Amsterdam zullen debarkeeren: mej.
J. M. Baller, D. Cv. d. Berge en echtg., fam. D.
M. J. Bolleman, M. Breel, L. Brood, H. Burgerhout, H. D. v. Dorssen, fam. Ch. v. Dusseldorp,
C. A. v. Engeland,
J. A. Frommelt en echtg..
mevr. X de Groot v. Dijk en kd., R. v. Guldener.
J. M. Halberstad, H. N. Hammer, fam. L Hartwig, F. Heinhuis, fam. G. N. Hilhorst, M. J. A.
v. Hoof, jongeh. E. Lacomblé, fam. H. A. Lam-«
berts, A. G. E. Laumen, J. L. Lefeber, mevr. A.
L, Lemmens—v. Aalst, T. de Looff, R. J. Meenhorst, fam. J. Z. Merkestein, J. P. v. d. Meulen.
fam. G. C. Noé. E. v. Oort, C. W. Ottespoor, M. B.
Pat.üwael, fam. G. Pouderoyen. A. Prins en echtg.,
J. M. Ribbers, fam. C. C. Ryksen. fam. B. Schansman. fam. K. F. Schouten, mej. H. Segond von
Bandiet, fam. Ch. O. Simon, A. A. Vaessen. H.
Veldkamp, mevr. B. J. Vonk—Schipper en kdn..
A. de Vries, G. v. d. Weerd, A. de Wilde, F. J.
Wouters.

:

PASSAGIERS. Met het s s. „Stuyvesant" zullen
ll Sept. a.s. de navolgende Nederlandsche passa-

giers naar Madeira en West-Indië vertrekken:
Naar West-Indië: F. E. Bruyning;
dr. G. B.
Buillab; C. Compaan: J. Gori's;
mevr. P. G.
Kaersenhout— Braunmuller; W. J. E. P. Kallenbach; J. c. Keg- H. A. de Kievid en echtgenoote;
mej. s. Kuyper; mej. T. C. M. van der Laan; W.
van Lankeren; mej. A S. van Lankeren; J. H.
de Puy; A. Pli. Samaon en echtgenoote: J. W.
van de Stadt; F. A. C. vai de Vorst en echtgenoote.
Naar Madeira: Mevr. B. A. Brodhaag: H. J.
Heinsius en echtg.; mevr E. E. Musschenbroek—
Hora Siccama; A. Tieleman; mevr. C M. A. Vis
Schoute; mej. E. C. Vis.

—

WATERSTANDEN

POSTERIJEN.
MAILVERZENDINGEN 10—16 SEPTEMBER.
De tijden voor lichting en aanteekenen zijn op het
Expeditiebureel Centraal-Station te Amsterdam.
lichting aant.

p. „Marnix v St.Aldegonde" 13 Sept, 4.30 12 9 20,30
14 Sept 18.30
18.30
per Engelsche mail
2030
per Zeepost via Rotterdam 11 Sept. 20.30
Java en Zuid-Sumatra van Medan af luchtpost.

— PERZIË Luchtpost

Hamburg.

BUENOS AIRES V. 6/9 General San Martin,
Hamburg; Jamaique, id.
CURACAO V. 4/9 Bulyases, Land's End (v. o.);

Torborg, id. id.
DAIREN V. 7/9 Somali. Londen.
DAKAR V. 5/9 Athelmonarch, Samarang n. Londen; 6/9 Branza, Bordeaux n. Pt. Noire.
GENUA A. 4/9 R. L. Hague, Aruba.
GLASGOW verw. 9/9 Ca-ieronia. New Vork.
GLASGOW V. 7/9 Atfcenia, Montreal. Albertie,
HAVRE A. 6/9 Karguefen, B. Aires; 7/9 Leviathan, New Vork.
HAMBURG A. 6/9 Washington, New Vork; 7/9
Prodda. Madras: Herbjorn, Curacao.
HOUSTON V. 3/9 Trocas, Land's End (v. o.).
HULL V. 6/9 Lobas, Valparaiso 7/9 Arcwear,
B. Aires.
LIVERPOOL A. 7/9 Nariva, B. Aires; V. 7/9
Duchess of Atholl, Montreal; Duchess of Richmond, id.
LIVERPOOL verw. 10/9 Laconia, New Vork
LONDEN A. 7/9 Laurits Swanson, Vancouver;
Mahana, Townsville; Hybert, Galveßton; Narkunda,
Brisbane;
Silvercedar,
Vancouver;
Lirossa, Wabana; V. V/9 Katori Maru, Japan;
Beaverbral, Montreal; Ausonia., id.; Port Campbell, Fremantle; Ta.maroa, Wellington.
MARSEILLE A. 6/9 Rajputana, Lond. n. Japan.
MONTREAL A. 7/9 Mohtclare, South.
NEW VORK A. 7/9 Aquitania., South,; Hamburg,
Hamburg.
ODESSA V. 2/9 Minsk, Falmouth (v. o.).
PLYMOUTH verw. 10/9 Champlain, New Vork.

PLYMOUTH V. 6/9 Leviathan,- New Vork n.
Havre.
V. 7/9 British Faith, Lands End
PORTo.);SAID Britis
(v.
Ambassador, id. id.; Skotaas,
6/9
id. n. id.
PORT NATAL V. 6/9 Winchester Castle, South.
QUEBEC A. 6/9 Beaverdale, Hamburg.
ROUAAN A. 5/9 Filefjell, Balek Papan.
SAN DOMINGO A. 6/9 Kyphissia, Hamb.
SOUTHAMPTON verw. 10/9 Balmoral Castle,
P. Natal; General von.Steuben, New Vork.

SOUTHAMPTON V. 7/9 Pres. Roosevelt, New
Vork; New Vork, ld.; Neuralla,
Bombay;
Windsor Castle, Kaapstad.
TENERIFFE V. 7/9 Katy. Aruba.
YOKOHAMA V. 8/9 Canton, Gothenburg.

GROOTEKERK (Londen, 8 Sept.) De ruimen
1 en 2 va!n" hét stoomschip „Grootekerk" * (tic
vorig Avondblad) zijn thans geopend.
Klaarblijkelijk is de lading stukgoed en een
partij vischmeel in de benedenruimen aangetast,
zoomede stukgoed op het tusschendek en shelterdeck. De brand is ernstiger dan eerst, werd verondersteld, en men is dezen ook nog niet meester.

Waarnemingspunten

;n

©

9
£2 ffi
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Suriname
per „Stuyvesant" zeepost, en mail

-

Keulen
Lobith

Uaastr.H.sluis

— —
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.') Borgharen

VRACHTENMARKT.
LONDEN, 8 Sept. De markt inzake thuisvrach-

ten had ook gisteren weder een kalm verloop,
doch koersen bleven meerendels goed prijshoudend, wegens de schaarschte aan tonnage. In de
La Plata-afdeeling toonden graanafladérs even-

wel wat meer belangstelling. Een boot van 7000
ton werd geboekt voor 15 Februari-cancelling van
San Lorenzo naar pp. Ver. Kon./Rotterdam ad 17/-,
met opties, en een iets kleinere boot voor 2e helft
September aflading van Rosario naar pp. Ver.
Kon. ad 16/6, terwijl een boot van middelbare
grootte werd afgesloten voor October-aflading van
Bahia Blanca naar het Ver. Kon. ad 15/-. In de
overige afdeelingen ging echter weinig om, hoewel er hier en daar wel eenige vraag was naar
scheepsruimte. Van Montreal werd nog een boot
bevracht voor 34.000 qrs. zwaar graan naar Birkenhead/Cardiff/Barry ad 1/9 per quarter, 14/25
Sept-laden. Voor hout van Leningrad hadden verscheidene afsluitingen plaats voor September-cancelling tot koersen loopende van 29/- tot 34/-,
naar gelang van grootte der booten en loshavens:
Naar Rotterdam werd bevracht s.s. „Irene Maria", 1000 stand, ad 29/9 d.b.b. 15 Sept.-cancelling.
Voor uitgaande kolenvrachten kwamen afsluitingen ook moeiiyk tot stand, hoewel er nogal
wat orders in de markt waren. Van Wales werd
geboekt voor 7000 ton naar Genua/Spezia/Livorno
ad 7/-, optie Napels 7/11, prompt laden: voor 5300
ton naar Port-Said ad 7/-, 24 Sept gereed.

PASSAGIERSLIJST
van het s.s. „Johan de Witt", 15 Augustus van
Batavia en 6 September van Genua naar Amsterdam vertrokken, alwaar 13 dezer verwacht.
Te Genua zijn dedebarkeerd: fam. J. Aalders,
fam. J. W. Abels, Eerw. Frater A. S. Adikardjana,
mej. Th. d'Angremo'nd, J. Appelo en echtg., mevr.
E. Bakker—Van Beem, F. Bakker Jr„J, A. Ch.
BegeRidder von Barry, F. H. Batenburg,
mann, fam. W. R. de Boer, L. Bouma en echtg.,
prof. dr. L. Bouman en echtg., fam. A. W. Breet,
A. Buitelaar, mej. L. J. Th. Burgerhoudt, fam.
A. A. Caspers, J. W. Caspers, A. F. Christensen
en echtg., dr. J. J. Conyn, mevr. C. Coppoolse
de Buck en kdn., C. C. Crone, W. A. v. Cuyk,
H. v. Dalen, J. A. Doornebos, mr. D. Duursma en
echtg, L. V, Dijk, fam. J. Ebbink, A. A. Egas,
fam. J. M. Engels, fam. G. H. Ferguson, E. V.
Gallas en echtg., P. J. v. Gameren, J. J. Gooris,
mevr. B. E. A. Gonggryp en kdn., ir. N. Guldenaar en echtg., fam. K .A. F. Guldenaar, mr. W.
M. Gunning, mevr. J. C. Haerthe—Wilmink, A. W.
F. Hagenaar, fam. J. C. Hamilton, J. A. C. Hamil-

ton, B. R. M. Hapsoro, A. den Hartog, J. W.
Heringa, mevr. C. M. Hoekstra—Felderhof en
kdn., dr. F. C. Hollander, Eerw. Frater J. J. A. M.
Houben, mevr. de wed. M. A. Jansen—Francke,
H. A. Jollie en echtg., fam. G. de Jong, A. A. Jonker, mr. J. B. Kan, H. Kiderlen Jr„ ZeerEerw.
Pastoor H. J. M. Koch, P. Koelwyn, H. C. Koen
en echtg, fam. G. H. v. d. Kolk, mevr. A. Kobt
en ltd., C. Kooy, R. Kortcweg en echtg., fam. W.
L. J. Koymans, mej. E. Kraeft, E. R. S. Krudop,
H. A. V. E. baron Van Lawick, fam. B. W. v. d.
Linde, Eerw. Frater H. L. P. M. Loeff, N. Maatman, G. F. Maier, fam, W. v. Meeuwen, H. v.
Meeuwen, mej. B. M. C. v. Meeuwen, P. H. Melis,
mevr. M. Montigel—Schadt en kd., mevr. A. Mulder—Peeman en kdn., J. A. Mulder, mej. M. Nelson, mej. G. A. v. d. Noordaa, fam. K. M. Noordenbos, H. M. Nijhuis en echtg., J. v. Oeveren,
J. R. v. Osselen, fam. J. C. v. Pappelendam, fam,
Th. W. v. d. Plas, Eerw. Frater P. C. Pollmann.
mevr. J. A. M. Posthuma—La,ngenbacher en kdn,,
J. H. Raadersma, mevr. wed. Ch. L. J. P. van
Raalten-Lapra, mej. E. E. Regnier, fam. P. deRooy,
A. de Rooy, W. Ch. Rosel en echtg., S. H. Rosier en
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1.86 0.58
0.11 1
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CURACAO

i
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SABA
ST. EUSTATIUS
ST. MARTIN
via Eneeland
20.30
11 Sept. 24.—
via Frankrijk
12 Sept. 19.—
18.30
per luchtpost als verzending Noord-Amerika.

NOORD-AMERIKA.

via Engeland „Columbus" 10 Sept. 24.—
via Frankrijk „Columbus'' U Sept 19.—
via Engeland .Majeatio" 11 Hept 24.—
via Frankrijk „Majestic" 12 Sopt. 19.—
via Engeland „Albert, .Ballin'*
12 Sept. 24.—
via Frankrijk „Albert Ballin"
18 Sept, 19.—
via Engeland .Berengaria" 18 Sept. 24.—
via Frankrijk .Berengaria" 14 Sept,. IH,—.
per „Statendam" op verzoek 14 Sept, 18.—

—

20.30
18.30
20.30

18.30

20.30
18.30
18.30

17.45

COLUMBIA

11 en 13 Sept 21.45
12 en 14 Sept 14.30
14 Sept, 18.—

—

20.30

14.30
17.45

BAHIA

E

-■—M—AP

0.01
0.19 Uselmeerwater
8 U O.2Ü M+AP

-.— M+AP

IJSELMEERWATKR van vorigen dag 1 uur n.m
tot hedenmiddag 12 uur.
■—"*»"» """*
Hoogste stand 0.10 4- AP.
Laagste stand 0.20 + AP.
1) De waterstand aan de hoofdsluls
vtwdt
geacht 0.40 m hooger te ztln
geheel gebfl
opende stuw.
2) De waterstand aan de peilsehaal te Grave
(stad) wordt geacht 0.10 m hooger te zijn by
g-eheel greonende stuw.

20.30
14.30
15.—

-11 CHILI
Sept 9.— 10'P 20 30

SANTOS

08.24 37.53,
0.05 Knnanhi-atei10.95 10.010.05
BuO 50 .VI—AF
Nijmegen
8.95 7.70!0.'06
12 0.50 M-AP
St Andr.Waal
i.62 2.420.08
1-.— M—AP
Arnhem
860 7.720.04
stattaivatar
Vreeswijk a-Bi 1.10 0.17
0.08 BuOH)M—AP
Westervoort
9.18 8 ;-»0.03
iifoROM—AP
Deventer
._u_!p
3.08 205 0.05
Kampen
0.20-;> 16 0.02
',
\'
Kijsden
16 50 15 78J
A'"Z!("'«'f,
D
(6 uur)

—

BONAIRE

11 Sept. 24.—
20.30
via Frankrijk
12 Sept 19.18.30
per luchtpost als verzending Noord-Amerika.
via Engeland

via Italia „Augustus*"

Sept 11.30

11

14.30

va Portugal „Madrid" 12en 13 Sept 14.80
14.30
via Engeland „Highland Brigade"
13 Sept. 21.45
20.30
via Portugal „Highland Brigade"
16 Sept. 14.90
14.30
15 Sept, 24.—
15.—
Voor CHILI geen verzending via Portugal
per „Madrid"

RIO DE JANEIRO
via Itali» „Augustus"
11 Sept. 18.15
11 Sept, 18.30
via Portugal .Madrid" 12 en !"( Sept. 19,—
via Engeland „Highland Brigade'

18

Sept.

via Portugal „Highland Brigade"

MONTEVIDEO
via Itali» „Augustus"

—

13.15

18.30

24.—

20.30

15.—
lli -sept 19.—
IS Sept 24.—
15.—
BUENOS AIRES

Sept 13.15
11 Sfi pt. 18.30

13.15
18.30

11

via Engeland „Highland Brigade"
13 Sept 24.via Portugal „Highland Brigade"
15 Sept. 19.—

20.30

15 Sept. 24.—

15.—
15.—

ZUID-AMERIKA per luchtpost
via Frankrük
14 Sept, 18.—
via Duitsohland
1-1 Sept 19.—
VENEZUELA
11 Sept. 24.—

17.45

CHINA

20.30
18.30

lï Sept. 19.—

—

—

HONGKONG
PHILIPPIJNEN
Sept
12
24.20.30
3.00-0.05»
14 Sept. 18.30
18.30
MANNHEIM B' 9 3.29+0.02 m
1,81-0.08 m JAPAN
10 en 13 Sept 19.HINGEN 8/9
18.30
UAUBB.9
2.06-0.02 m PALESTINA
9 Sept. 14.80
—.—
KEÜLKN 89
1.59—0.05 m
11 Sept. 9.— 10/9 20.30
RUHEOET 8/9
0.12+0.02 m
13 Sept, 4.30 12/9 20.30
1.84—0.26

BREISACB 8/9

K.KHL 8,9

m

..

VISSCHERIJ

ENGELSCH-INDIË

PENANG
AMSTERDAM, 8 Sept.

HERVERZEKERING.

—

ARUBA

20.30

10 Sept. 24.-

via Engeland „Highland Brigade"
13 Sept 21.45
via Portugal „Highland Brigade
15 Sept. 14.30
15 Sept 24.—

.

Gisteren

12/9 20.30

13 Sept. 5.—

PERNAMBUCO

St 2 5
3É| sfl &* 8
;*H rt ~
oO Jfc£
S te*

—

SYRIË.
Amsterdam—Bandoeng.

via Rotterdam

Sedert

—

SINGAPORE
NED. OOST-INDIË
EGYPTE
SIAM
ENGELSCH-INDIË

CUBA

buitenlandsche naven».
BATAVIA V. 7/9 Clan Mactaggart, Ver. Kon.
BRISBANE V. 7/9 Toulouse, Oslo; Stassfurt,

12/9 20.30

13 Sept. 4.30

via Engeland
via Frankrijk

Zaterdag 8 Sept.

uur

uur

NED. OOST-INDIË Nederl. mail via Genua.

Van en nap

MIJ OCEAAN.

de
iSI, m"' 7/B v- Shields n.
Druiven: MOLENWATER
7/9 üt. Vincent

’

PATRAS V. 5/9 Morea, Rott
PENANG A. 8/9 Suwa Maru, Japan n. Rott.
PIRAEUS V. 6/9 Winfried, Rott.
PILLAU A. 7/9 Julius H. Stinnes 27, Rott.
PORT SAID V. 5/9 Sauerland, Japan n. Rott
6/9 Heidelberg. Macassar n. Amst.
PORT SOEDAN V. 6/9 Niassa, Amst. n. Beira.
PORT SAID A. 6/9 Bhuton, Rott. n. Japan.
PORT SWETTENHAM V. 6/9 Ermland. Rott. n.

LONDEN, 7 Sept. Gyda gestrand te Dingwall
Cape Breton Island 15 % (15 %).

ROTTERDAM-ZUID-AMERIKA-LIJN.

Bloemen.

Rose
f 1.50-2
2-3. Briai-cliH
Rozen: Hadley
isutteriiy
1.50—2,
landia f 1.50—2, Co umbia
Ophelia
’2
1-1-50, Golden
1-2.50, Kaiserin
et,
per 100 stuks. Diversen: Am. Anjers 2-4
Dahlia s
4—6,
Lilium Longf lorum
0.20-0-dO per lOT
Gladiolen
0 20-0.70, Asters
le srt )l2—u,
Chrysanthen Fulling
stuks;
8-13, gele le srt ’B—
Rayanthen rose le srt.
14, witte le srt.
10-14 per 100 stuks. Troschry0.15—0.25 per bos. Dihum Rubrun 4—
santhen
7 et. per tak. Bouvardia 15—20 et. per bos van
10. Snygroen 15—25 et. per bos. Potplanten.
6—lo, Ster van BetnieColeüs B—l 6, Geraniums 25—40,
O.9U—
Kentia s
hem 20—30, Nephrolepis
1.70, Varens 4—7 et. per stuls.
Aardappelen. (Veiling 8 Sept.) Zeeuwsche
3.70—4.40, Zeeuwsche bl. f 3.80—4.20,
bonte
blauwe
2.80—3.30,
Drentsche
Eigenheimers
Eigenheimers
3.50—3.80.
10—14, 2e srt
lr srt.
Groenten: Bloemkool
2.50—
1.50—3, andijvie le srt.
t 4_B, sla le srt.
0.65—0.80 pèr
uien lt srt
4 per 100 stuks;
2—4,
25 kg; peen le srt f s—B, selderij le srt.
22
pre i
4 —B per 100 bos; snijboonen (kas)
14—18, 2e srt
6—9, spercieboonen
26, id. le srt.
10—14, 2e srt.
4—6, idem enkele
srt.
dubbele le10—15,
pronkboonen le srt f 6—9 per
le srt
4—6, id. wit
100 kg- komkommers geel le srt.
A 4—5,
le srt f 2—3.50 per 10Ó stuks: tomaten14—17,
fijn
augurken
fijn
fijn
2—3,
4—6,
f
C
f
T?
100
per
kg.
3—6,
1—2.50
grof
basterd
f
f B—l2.
5—7,
Fruit- Peren: Harmsche peren le srt. 12—14,
6—B. Clap's le srt. f
maagdeperen le srt.
16—18, Beurré de Mérode
7—lo. extra
srt.
9—12, Wille srt.
le srt. f 6-8, Bon Cretien Louis
lè srt f 2410-13, Bon
liams le srt.
.2—15 per 100 kg.
-28, Beurré Hardy le srt 6—9,
Keswick le srt.
Appelen: Zoete appele.i
2e sri. f 4—6 per 100 kg.
f
26—33. Alicanten le srt
Frpnkenthalers ie'srt.
18—22 per 100 kg.
f 28-32, witte druiven .f9-12,
Victoria s le srt
Pruimen: gele le srt.
10-14 per 100 kg.
le
srt.
16-20,
blauwe
fMeloenen: suikers le srt f 10-18, net le srt
12—16 per 100 stuks.
f in—U idem tii^rs le srt.
2e srt
1.50-3
4.50-7.50 idem per
Kg.
per 100, stuks. Hazelnoten 28—30
(Delftsche Groentenveiling.)
tipt tt 7 Sent
7 80-13-60, id. 2e srt.
le
srt. ■{ "0—3.1° ld-5.80, Komkommers (Eng) le
ld 2e srt f 0 70—1.20, id. witte) le srt ff 1.90—
3.109 8(1
id 2e srt f 0.70-1.30. Kool, roode
Peen f 4,30-6.20,
Salade
le srt f 1.40-2.80,
-420
Boonen.
per 100;
i.
9n—lo.«u,
Ifi °0 id. (sni.ll t 1.1 -1U—17.80
/ .+„l* f 11
stam/stok
11.^u
V f -i9in non Tomn
Druiven I,.srt.
per 100 k

I*otterdam.
HAVRE A. 6/9 Heranger, Vancouver n. Rott
HONGKONG V. 7/9 Bangalore, Rott. n. Japan.
ISTANBOEL V. 6/9 Sofia, Zw. Zee n. Rott.
KOBE V. 6/9 Fushimi Maru, Rott
KURRACHEE V. 5/9 Sonnenfels, Rott
LAGOS A. 3/9 Wm. Wilbergorce, Rott.
LEITH A. 6/9 Crichtoun, Amst.
LOME V. 3/9 Dahomey, Rott,
MARSEILLE V. 6/9 Naumburg, Macassar n.
Amsterdam.
MACASSAR V. 5/9 Luneburg. Amst.
MARSEILLE V. 6/9 Naumburg, Macassar n.
Amsterdam.
MELBOURNE A. 8/9 Troja, Rott. n. Brisbane.
MONROVIA V. 5/9 Wameru, Rott n
OUESSANT gep. 7/9 P. L. M. 22, Bona n. Rott.

JAVA-CHINA-JAPAN-LIJN.

TJISADANE 6/9 v. Manila n. Makassar.
TJINEGARA 6/9 v. Hongkong n. Amoy,

AAGTEKERK (thuisr.) 8/9 v. Brisbane.

TUINBOUWVEILINGEN

ALGIERS A. 2/9 Formigny, Rott. n. Marseille.
AZORüim gep. 4/9 Vancouver, Vancouver n Rott.
CANEA V. 6/9 Cavalla, Rott.
CAP HAITIEN V. 6/9 Georgia, Ama4
CAP HAITIEN V. 5/9 Lune-burg. Amst.
CONSTANZA V. 1/9 Elise, Rotterdam.
COLOMBO V. 7/9 Halle, Makassar n. Amst.
FIUME A. 2/9 Petrarca, Rott.
GIRESUN V. 6/9 Angora, Rott.
GIBRALTAR V. 7/9! Grangesberg. Servola n.
Rott; gep. 7/9 Nanking, Rott. n. Dairen; Smaland, Alexandrie n. Rott.
GIBRALTAR gep. 7/3 Artiba Mendi, Rott. n.
Genua. 8/9 Alberto Treves, id. n. id.
GOTHENBURG A. 6/9 Julius Rutgers, Amst.
GRANGEMOUTH A. 7/9 Ronan, Rott.
HAMBURG A. 6/9 Wahehe, W. Afrika 1. v. Rott.
7/9 Troja, Zw. Zee 1. v. id.; Rhein, Amst.; Fort
de Souville, W. Afrika 1. v. Rott.; Mannheim,

Japan.

STOOMVAARTLIJNEN
JOHAN VAN
7/9 v. Singapore.

Van en naar Nederlandsche haveni,

Japan.

SCHEEPSTIJDINGEN

STOOMVAART

SS):

niet

(Holland-Australië Lijn.)

8 Sept 7 Sept
8 Sept. 7 Sept
Maart..
6.99
6.96
708
7.03
605
698
701 7.01 Aprü...
Mei....
6.98
6.95
7—
696
6.91
6.96 Juni.... 6.97
7
6.97
6.94
699 6.96 Juli
6.96 Auc*...
6.95
69J
699
Sept
6.93 6.90

Sov...

""ebr.

(Part tel)
LIVERPOOL, 8 Sept. Granen.
Deo. 6/01
(Slot.) Tarwe Oct 5/10 (open- —),
(6/03), Maart
Mei 6/43 (6/41).
6/34 (6/31), Granen.
(Part tel.)
LIVERPOOL, 8 Sept.
(v. sl. 5/94), Dec. 6/08
(Slot.) Tarwe Oct
(6/01), Maart 6/3', (6/21), Mei 6/44 (6/44).
LONDEN, 8 Sept (R. B. D.) Tarwe (slot)
vast. London Grade. Sept. 23/4, Dec. 25/3 Febr.
26/34 verk. Manitobo No. 3. Oct. 29/11 verk., Dcc
30/lè bet, Jan. 30/8 bet., Mei 30/111 verk.
LONDEN, 8 Sept. (R.8.D.) Tarwe. (Slot) (in
sh per 480 lbs. alles bij partijen) Vast Manitoba
no. 1 Sept./Oct. 22/74, Rosafe 64 lbs. Sept./Oct.
25/6, Barusso 64 lbs. Sept./Oct. 26/3. Zuid-Aus tralie Sept./Oct 29/-, West-Australië Sept./Oct 29/3,
Karachie Barley Sept./Oct 26/3, alles verk. 24/6.
Mais. Prüsh. La Plata Sept. 23/3, Nov.
Dec. 24/104, alles verk., Donau-Galatz-Fox Oct/
Nov. 24/44, Z- Afr. Platle Witte no. 2 Sept./Dec.
25/3, beiden verk.
Gerst, (in sb. per 400 lbs.) Vast Canada no.
Donau
3 Sept./Oct 26/44. Perzië Sept./Oct. 23/6,
Sept./Oct. 22/9, alles verk.
Plata
Haver (in sh. per 304 j*bs.) Prjjsh La
Sept./Oct. 14/41, Canada no. 2 Sept/Oct. 23/11,
beiden verk.

8 Sept. (E,8.D.)
slot (officieel) prijshoudend.

katoen

is het
verantwoord

kost

vroegk.

Aangevoerd per s.s. „Thode Fagelund"... 1275 Vt
1934
1933
365 Vt. 31*4 Vt.
Afgeleverd 31 Aug.—7 Sept.

* * *

PLYj^OUTH

75%
80
804
7834
794
814
79«
809 f 82
834
824 b loco 180—186.
84
Maart
834
b ~ bieden I = laten. Omzet 38 contracten.
BUENOS AIfi.ES. (Telegram van W. v. Steeden
T,rwe (Rott Ver. 8 Sept. 7 Sept. 7 Sept. & Co. Botterdam)

v. d. Termijnh. per

" "■

■■

HOORN, 8 Sept. (Beurs Parkzaal) Granen.
Rogge
7—S; tarwe f 4—64 gerst f 6—61; haver
15—21: vale
grauwe erwten
6—65 per 100 kg;12—21;
11—124;
Wyker vale
erwten (gr.) f
bruine boonen'’ 12—14 per hl; mosterdzaad ’2O
8—84; maanzaad
—234 per 70 kg; karwijzaad
7—B per 50 kg.
(Slot.) Haver
BERLIJN, 8 Sept (R.8.D.)

7 Sept. 7 Sept. 6 Sept.
slotk. vroegk. slotk.
77
76!*
75*

Sept.

Mais

GRANEN. ZADEN.

■

' '-■

BURMA, 5 Sept. R y st. De verschepingen bedroegen van 1 Januari tot 5 Sept: naar Europa
527.000 ton (v.j. 591.000 ton) en
naar andere
landen 2.510.000 ton (v.j. 1.960.000 tön).

Tabak. Afgedaan ex inschry ving 20 Juli
32 pkn. Java gemerkt Djelboek Kedoe/N.C.
Tabak. Afgedaan ex inschrijving 20 Juli 32
pkn. Java gemerkt Djelboek Kerloe/N.C.
Katoen. (Noteering van de Veree.iiging voor
den Katoenhandel.) (Rotterdam Cotton Association.) Amerik. Middling universal Standard 241 c.

8

.Zoolang
. een
*

■

v

ROTTERDAM, Zaterdag 8 September.

Botterdam

-'.

BUITENLANDSCHE HAVENS

15

’’ ’

’

COLOMBO

Aangevoerd door vijf

motorbotters en afgeslagen aan de Gemeente
Vischhal -De Ruyterkade (Besomming per botter
2.40—2.90, kl. schol ’s—B,
van ’BB— 314): Schar
handschol
10—14 per kist; groote tongen ’1.30,
middeltongen
1.05, kleine tongen 0.80 per kg.
Uit de hand verkocht op het terrein: Aal f 0.24
—0.40, bot ’0.10—0.16 per pond; harde bokking
1.25—1.75 per 100 stuks; garnalen
2.25—3.50
per 12J kg.

’

’

13 Sept. 12.—
14 Sept 18.30

12
18.30

—

EGYPTE
jier

„Ausoma"

per „Excambion"

9 Sept, 14.30
18 Sept. 4.30
14 Sept. 18.30
15 Sept 14.30

-

—.—

12/9 20.30
14.30

-

KENYA
UGANDA
ZANZIBAR
T ANGANJIKAGEB IED
11 en 12 Sept 24.—
14 Sept. 18.30
15 Sept. 21.45
CANARISCHE EILANDEN
11 en 12 Sept. 24.—

210 pond poonen, 9 et. per pond.

IJMUIDEN, 7 Sept. Heden waren aan den Ryksvisehafslag 5 stoomtreiiers en 2 loggers. De pryzen waren als volgt: tarbot
0.70—0.57, tongen
f 1.50—0.70 per kg; griet f 19—9.50, groote schol
23, middel id. .’ 21, zetschol
19, kleine schol
16—2.80 per 50 kg; makreel f 9.70—7.50, groote
schelvisch 21, middel id. f 17, kleinmidd. Idem
16—11, kleine idem
11.50—5.10 per 50 kg; kabeljauw
36—14 per 125 kg; groote gullen ’4.70—
3.50, kleine id. f 2.50—2.05, wijting f 4.40 per 50 kg;
lengen
0.80—0.42 per stuk.

’’

18.30
14.30
12.18.30
20.30
18.30

- SINGAPORE
13 Sept, 4.30 12/9 20.30

per „Turksch schip"
per „M. v. St. Aldegonde"

URK, 7 Sept. Door 48 vaartuigen heden aangevoerd 2655 pond kuilaal. van 40 tot 310 pond per
vaartuig, 221—261 et, 25 pond ljjnaal, 25—26 et. en

’’
’

- SIAM

14 Sept, 18.30
15 Sept. 14.30
13 Sept. 12.-14 Sept 18.30
12 Sept, 21.45
14 Sept, 18.30

’’

15 Sept 13.—
15 Sept. 24.—

’

’

met f 305: KW 23 (Margaretha & Maria)
729; KW 51 (Gloria) met
711; KW 78
(Excelsior II) met f 879 asn besomming.
Heden arriveerde slechts één Deensche kotter
alhier aan de markt. Dit schip, de E 280 besomde
voor de lading treilvisch
519,
Het Noorsche motorschip Aarsten arriveerde
heden van Brevik in de Visschershaven alhier
met een volle lading blokijs bestemd voor de
N.V. Verkoopcentra le van Noorsch ys.
Van de haringvisscherij keerden herten alhier
terug de motorlogger KW 101 (Wilhelmina VI)
met 124 kantjes maatjes-: 318 kant irs volle-:
32 kantjes steuren, 60 kantjes ijleharing en de
stoomlogger KW 122 (Nico Hoos) met 146 kantjes
maatjes-; 379 kantjes volle- en 45 kantjes ijleharlng, Geveild werd heden nog een deel van de
lading haring aangebracht door den motorlogger
IJM 268 (Corn. de Boer Jr.), waarvan de opbrengst
1711 bedroeg.
mond
met

’

I)

’

’

IJMUIDEN, 7 Sept. Van de haringvisscherij
kwamen heden alhier binnen de stoomlogger KW
123 (Robert William) met 265 kantjes maatjes-;
300 kantjes volle-; 13 kantjes steur- en 38 kantjes
ijleharing; de motorloggers: KW 36 (Nederland
V) met 60 kantjes maatjes-; 272 kantjes volleen 177 kantjes steurharing: KW 110 (Gijsbert
Karel van Hogendorp) met 44 kantjes maatjes-:
4<i6 kantles volle-: 24 kantjes steur- en 6 kantjes
tlleharlng en IJM 268 (Corn. de Boer Jr.) met,
30 kantjes maatjes-; 257 kantjes volle- en 191
kantjes steurharing. Geveild werd heden een deel
van de lading haring aangevoerd door laatst1812.
genoemd schip met een opbrengst van
Vandaag kwam een enkele Deensche motorkotter van de Noordzeevisscherij alhier aan de
markt. Waarschijnlijk komen a.s. Zondag wederom
eenige schepen onder deze vlag
onze haven
binnen.
Heden is het Nederl. motorschip ..Helene" ln
twllast van hier naar Kopenhagen vertrokken om
aldaar een lading levende paling in te nemen.
Het, Noorsche motorschip „Septer I" is heden
van Stornoway hier binnengekomen met een aanvoer van 255 vaten gezouten makreel. Behalve
deze hoeveelheid had het schip nog een aantal
vaten makreel aan boord. welke evenwel voor
Noorwegen zijn bestemd,
Van de treilvisscherij kwamen heden alhier
aan de markt de stoomtreiiers IJM 23 (Alcmaria) met f 921; IJM 3Ï (Alkmaar) met f 2482;
IJM 48 (Éwald) met f 2371: IJM 161 (Elie Cheneviere) met f 1144: 1JM.167 (IJszee). met
2125
778
en de logger KW 41 (Nanne Simon) met
aan besomming.

20.30

16.-

20.30
18.30

NIEUW ZEELAND
20.30

13 Sept. 24.—
14 Sept 19.—

18.30

" '-

TELEFOONVERKEER MET PARAGUAY.
Geopend is het telefoonverkeer tusschen Nederland en Paraguay, waarvan de afwikkeling geschiedt vla é» radioverbinding Parys—Buenos
Aires.
Tot het verkeer zyn toegelaten alle Nederlandsche kantoren en alle aangeslotenen te Asuncion.
De diensturen zyn vastgesteld op 15—18.30 G.M.T.;
het tarief bedraagt voor een gewoon gesprek van
drie minuten ’80.15; voor elke minuut meer
8.50.
26.75. De opsporingskosten bedragen

’

’

Art.

TOEGAMG
VERBODEN
«61 W.B, v.

’

’’

20.30
12.—

20.30

14 Sept 18.30

’

1&80

15.—

15.—

ANGOLA
via RotterdAtïi per
.Wangoni"
11 Sept 24.12 Sept 24.—
ZUID-AFRIKA
Sept. 16.—
13
IJMUIDEN, 8 Sept. Van de treilvisscherlj kwamen heden alhier aan de markt de stoomtreiiers
AUSTRALIE
IJM 46 (De Hoop I) met f 2113: IJM 134 (Vlos
12 Sept. 24.—
II) met
1328 en de motorloggers KW 42 (Rijn-

’

20.30

5 tra fr.

1

W

ll faunen ectnééc!
kJ

Natuurlijk gaan ze de
bosschen afsluiten, prikkeldraad plaatsen I Natuurlijk komen er meer
van die bordjes als de
toeristen allerlei afval, J\Êlr\
schillen en doozen over- vfly
X^
al neersmijten!
*m

—

■MH

OCHTENDBLAD

16

—

DERDE BLAD

"ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 1934.

0.70 per regel (Corps 1. min. 2i mm.) HandelsadverZaterdagavond, Zondagochtend, Feestdagen en daaraan
0.10 p. r. extra. Bewijsn. 10 c. en 10 o. disp. Kosten
Contractprijzen volg. afz. tarief. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
dubb. tarief; voor spec. plaatsen enz. vrage men tarief. Min. aantal regels:
yoor Advertentiën 4, voor Ing. Med. 3. „TREFFERS" (kleine advert.)
f I.— (3 regels). Een bepaalde plaats ln het blad, door inzenders voot
hunne advertentiën opgegeven wordt niet gewaarborgd,
ADVERTENTIËN

tentiën f 0.70 p. r.
voorafgaande av.

’

’

HYPOTHEKEN a 4/4% RENTE
woonwinkel*

I

ADVERTENTIËN

/

/m\W 13 k vWnlnSiH

m

JL-ggg

Ilh£&9
W^K
S^ftgfil

b|nnen

BELOUTCHISTAN

f J BkS(./£

solide kwaliteit.
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SHIRAZ TAFELKLEEDEN, fijn soepel
knoopsel,
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aangevuld met

Singel 540

Hotel

Wij hebben onze voorraden weer
een collectie
schitterende Perzische Tapijten uit alle districten van Perzië.
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70

x 30

f 5.50
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Ghiorevan looper
275 x 70

f 11.90

f 13.90

Shiraz talelkl.

Foyer kleedjes

170

kl.
135 x 80

Belouch

Bocharakleedjes

x 110

180 x 125

f 20—

I

f 25.—

Smyrna
I Oostersche
-300 x 200

f

f 27.50

Grootere maten aanwezig

alle

raaten

Stadionhoekhandeï
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N.V. Drukkerij JACOB VAN CAMPEN
O.Z. Voorburgwal 87-89 " Telef. 32983-32721 -33721
Billijke prijzen
Uitstekende service
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Utrecht.

TE KOOP (zeer billijk)
's-Graveland de Buitenplaats
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„BERG EN VAART",
best. uit Heerenhuis, 9 kam. enz.,,
fraai geboomte, tuin en boom*
gaard, groot ongeveer 2\ H.A.
Bijzonder geschikt voor Rust-

Beethovenstraat 21
Herculesstraat 134
Van Woustraat 14
Van Baerlestraat 61

Tel. 51887

Tel. 50666

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

21201

91244

22964
22662
27615

20747
25734
20877

’

HEERENGRACHT NABIJ UTR.STRAAT

étage met oppervlakte van ruim 200 M uitstekend
geschikt voor DANSINSTITUUT OF SOCIËTEIT
2,

__

Nadere inlichtingen b(j de firma J. Brouwer & Zn., Makelaars,
Tel. 28201
Paulus Potterstraat 18
Anisterdam

—

„HULP VOOR

Tel. 53534

Tel. 54207
Tel. 83392
Tel. 83607
Tel. 82832

»

VRAAGT COLLECTANTEN,
VOOR ZATERDAG 15 SEPTEMBER A.S.

Melden: 2e CONSTANTIJN HUYGENSSTRAAT

35,

TELEFOON 82049.

—
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ONBEHUISDEN"

-——————^

f" "gebouw
I

102

ROKIN

■*

"I
le"sTwuseum"
—
_

■

AMSTEBDAM

BIEDT TE HUUR:

_■

Eene groote en comfortabel-ingerichte ARCHIEF-Rt-IMTE, 3 verdiepingen. Ook zeer geschikt als opslagplaats of magazijn van
kleine stukgoederen; centraal distributiebureau van grootbedrijf e.d.
Goederenlift. Centraal verwarmd. Electr. licht. Personenlift.

I

Be groote Veilingzalen zijn tusschentijds voor Kunst- e. a.
Tentoonstellingen beschikbaar.
Inlichtingen aan voormeld Gebouw. Dir.: S. J. Mak van Waay.
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Goedkoop buitenwonen.
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VERTEGENWOORDIGERS
voor Adam, R'dam, Noord- en Zuid-
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Bekende Nederlandsche Fabriek van
Garen- en Bandartikelen vraagt
voor direct goed ingevoerde

en
moeten kunnen bewij0.50. Sollicitanten
zen met het kleinvak grondig op de

Tel. 83675
stantijn Huygensstraat
Bkh. Hoogmei&Hildersom Witte de Withstraat 174 Tel. 81174
Boekh. G. v. ter Beek
Tel. 82991
Hoofdweg 77

■"■■

'~

.

...
..

Boekh. C. van Etten
„Van Baerle" Boekh
Willemsparkweg 157
Boekh. N. Janzen
Koninginneweg 205
Boekh. „Minerva"
OOST (Oud-Watergraafsmeer):
Mr. P.N. Arntzeniusweg 88
Copernicus' Boekh. .*.
OOST:
Boekh. J. "Dietz
-... Eikenweg 10
WEST:
Kinkerstraat 288
Boekh. J. Vermeulen
Boekh. P. van der Poel
Bilderdijksl%a.at 140
Boekh. Peters & Elias
Fred. Hendrikstraat 24
le Helmersstr. h. 2e ConBoekh. Roskam

wende men zich tot

i

Maasstraat 8

.... Zuider Amstellaan 62

TIJDSCHRIFTEN

'

al te sluiten tegen prima waarborg
Uitstekende cm rente, event. snelle directe terugnaar
PALESTINA.
Aanb. onder H.G. 28 788
relaties maken het mogelijk opbetaling.
drachten van eiken aard uit te voe- aan ALA Hamburg I.
tot stand te
ren, zakenrelaties
brengen, etc. Spoedige aanb. onder
No. 8577. Adm. Handelsblad.

DANSINSTITUUT TE HUUR

Boekh. S. de Roode
Boekh. G. Blankevoort
Boekh. Th. M. v. d. Loos

Voor het drukken van nieuw uit te geven

5-10.000 Sperrmarken

Duitsch advocaat en notaris onderneemt 2 maandelijksche REIZEN

ALGEMEEN HANDELSBLAD
ZUID:

voorradig

wenscht leening van

Agentschappen in Amsterdam
van
E. Th. Felderhoff Plantage Parklaan 10
Sigarenmag. A. D. Banning Sarphatistraat 22

85._

Hamburgsche!

rendeerende

hoogte te zijn en bij H.H. Manufacturiers goed te zijn ingevoerd.
huis of dergelijke Inrichting.
Minimum inkomen voor correcte
Inlichtingen, foto's en schets300
en actieve vertegenwoordigers
per maand. Zij, die over een auto kaart bij de Makelaars en de
kunnen beschikken, gelieven te sol- Firma P. C. LASONDER & Co.,
liciteeren o. No. 8561, Adm. Hblad. Stationsstraat 10, Hilversum.

Sig-arenmag-.

f 14.90

-

slachterij-onderneming

wijk (N.-H.).

-'^^

CENTRUM:

Perz huisk.kl. onverslijtbaar 320 x 205

Halkleeden
210 x 140

f 39—

'

nemen, gelieven te solliciteeren
aan DE NIJVERHEID te Bever-

het

Nobarran tapijtjes
130 x 80

REIZIGERS GEVRAAGD

bij Gemeenten en Rijksinstellingen
en als bij-artikel kunnen mede- Goed

is heden, laatsten dag, geopend van 10—17 uur. Toegang

Uit de ONDERSTAANDE NOTEERINGEN blijkt dat wij
U het MOOISTE kunnen AANBIEDEN tegen den
LAAGSTEN prijs.

HERIZTAPIJT.pracht

"■'■*'

GELDROP

—ï

Voor de Provincie wordt GEVRAAGO een, bij de cliënteele I
INGEVOERD AGENT. Sollicitaties moeten vergezeld gaan van I
opgave van tegenwoordigen werkkring. Br. No. 8555, Adm. Hbld. I

Firma op het vasteland wenscht
nieuwe afdeeling voor Ijzererts op
te richten en zoekt daarvoor eea
eni
voor geheel Nederland, voor den BEDRIJFSLEIDER met ervaring
verkoop van een nieuw artikel. initiatief. Br. onder „PFM 1920
Paris.
Alleen zij die goed ingevoerd zijn APEC 94. Rue St. Lazare

DE NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING
PERZISCHE
TAPIJTEN
in BELLEVUE
LEIDSCHEKADE 90
b/h Carlton
AMSTERDAM

o,9ordiin'
H;ki lelrï 25T350165.240°

»

—

NV. TWEKA TRICOTFABRIEKEN

HAMADAN 100PERS onverwoestbaar

-TJnn
7500

I'

him^^

Winkeliers, die nog niet mochten hebben besteld, raden wij aan
I orders omgaand aan ons op te geven, opdat zij aan de komende groote
I vraag naar wollen Tweka-blouses gullen kunnen voldoen. Schrijf nog heden

24.—

groote

-_

ï— AGENT VOOR JAPONNEN

I H.H.

OUDE KAZAK'S,
zeer

met 2\ jaar praktijkervaring te Amsterdam (zelfstandig doch in verbinding met druk Advocatenkantoor) zou zich gaarne als MEDEWERKER verbinden met Advoca(a)t(en), waar mogelijkheid bestaat
tot ASSOCIATIE. Brieven onder No. 8541, Adminstr. Handelsblad.

dat^^

MM
22.50

s^ll-90
1590.

WêMM
-fliffiSMn
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185x295

37°65-N"
S"'-?A:u D,.V^.
KLEEDEN,
extra fijne

extrazwaar- -MA

ffi^a^|
ÏliSMÊêK

TAPIJT.

DEUR-

HAMADAN KLEED„,=>,.u» stukken,
.».,i,lr<in
ICC pracht
ita»

dWRIa imXï_W
ÜlÏËk'ï"i^»

maat

JONG ADVOCAAT

insiders reeds in den zomer voorspelden, is volf komen bewaarheid. Het groote succes der Tweka-blouses in
/ de afgeloopen zomermaanden houdt aan, nu Tweka voor najaar
f en winter zn prachtige wollen Tweka-blouses heeft uitgebracht,
I De wollen Tweka-blouses zijn dit najaai wel geweldig in trek! Ei
£ is heel goed te begrijpen ook! Ze zijn schappelijk in prijs, ze staan jeugdig^^
/ en sportief, zijn soepel en prettig in het dragen en van n kwahteit, zooals
f Nederland van Tweka gewend is: pnma! Gegarandeerd wasch-, kleur- en lichtecht!

voor serre of slaapkamer, pastelkleuren,

SMYRNA TAPIJTEN

i^CHARA

WmL

OEKRAÏNE

H^\

/ Hetgeen

PRACHT PARTIJEN
SCHITTERENDE COLLECTIE

IJ^SIHJf/
iraSifcsfl'.Siay

of
Een FONDS wenscht 1° hypotheken te plaatsen op
Leenin,
rente.
op
tegen
%
en
land
4\
erfpacht)
(geen
huizen in steden
inlicht,
omtr,
aflossingen.
Br.
m.
voll.
gen voor jaren, geen verpl. jaarl.
onderpand, ligging, waarde, huur en gewenscht bedrag worden gaarne
ingewacht onder No. 46932, Administratie Handelsblad.

/ Wollen Tweka-^L
/ blouses - de groote
/ mode van dit najaar!^

DE NAJAARSZENDINGEN
zijn

V^iT^j2 fl^* ï
JA Bl h m imm \x\w\

in

anfifpi*
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w huis wordt een veel gezelliger huis, wanneer
Radio Bode naast Uw toestel ligt. Het is een huis vol muziek,
een huis waar men geniet van Radio,zooals Radio zijn kan!
ac''o Bode wijst U iedere week den weg in den
aether. De Radio Bode vertelt U, waar en wanneer er
iets moois te hooren valt! De Radio Bode is onmisbaar
voor iemand, die veel aan zijn toestel hebben wil!
Neem ook dit prachtige blad als leidsman bij Uw luisteruurtjes! De heele week heeft Uer wat aan. 88 Pagina's
vol met foto's, artikelen, berichten
en geweldig
uitgebreide programma's. Stort nog heden het halfjaariijksch abonnementsgeld ten bedrage van F. 3.-op Giro

xMST

VIERDE

r

OCHTENDBLAD

BLAD
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ALGEMEEN HANDELSBLAD

City: „Wonderbar”.

(Theater

Tuschinski).

Mariene Dietrich in
Joseph von Sternberg's
„The Scarlet
Empress". (Geprolongeerd).

Aan de Wonderbar als tooneelstuk bewaren
we hier in Nederland uitstekende herinneringen; immers de opvoering muntte in vele opzichten uit. Over den aard van het stuk, vooral
ten aanzien van zijn waarde, kan men intusschen van oordeel verschillen. Nu hebben we
ook de film van dezen naam gezien en het
dient erkend: De Wonderbar is wonder baarlflk. Het is verbluffend en menige Parijzenaar

„Die Csardasfürstin". (Rembrandtvan Paul Kemp,
Paul Hörbiger, Hans Junkermann en
Ida Wüst; zang van Martha Eggerth en
Hans Sóhnker.
theater). Grappen

maatschappij. Zfl werd opgevoed op een meisjesschool in Auteuil, zwierf daarna door de
wereld, woonde een poosje in Calcutta, en
kreeg op haar twintigste jaar van Alexander
Een en ander over Russische teeken- Korda de rol van Anna Boleyn in „The PriVIII". Haar volgende
tilms.
Jackie Coogan gaat trouwen. vate Life of Henry
„De
in
Roode Pimpernel",
speelt
hoofdrol
ontmoeting
met
zfl
J. M. Schenck's
maar dan als mevrouw Schenck.
Merle Oberon, en de gevolgen.
Rivièra, en de
Fred. Perry's a.s. huwelijk met een
Zfl ontmoette „Joe" aan defilmmagnaat
zal
lang
jonge
niet meer
toch
iilmactrice.
nog eens probeeren of hij met Merle Oberon
Op de Biënnale in Venetië werd een filmpje het huwelijksgeluk kan vinden waarnaar hij
Vertoond waaraan niet al te veel aandacht is aan de zijde van Norma Talmadge, van wie
geschonken, maar dat toch wel belangstelling hij zich verleden jaar liet scheiden, tevergeefs
Verdient, omdat het een product is van een heeft gezocht.
Industrie die nog selchts enkele maanden beSchenck is eigenlijk een Rus, hij emigreerstaat: de Russische teekenfilmindustrie. Dat de op jeugdigen leeftijd naar Amerika, en is
filmpje heette „De geschiedenis van tsaar daar producer of directeur geweest van alle
Berendéi", het werd geteekend door den be- groote filmmaatschappijen: Metro, Parakwaamsten teekenaar van de sovjetrepubliek mount, Fox, First National, United Artists,
Tzekhanowsky, wiens werk de vergelijking en 20th Century.
"ttet dat van Max Fleischer kan doorstaan,
en dat zegt heel wat. Die teekenfilmindustrie
Werd in Rusland gesticht op aandringen van
Nu wij het toch over filmhuwelflken heb®pn Amerikaansche jonge dame, Lucille
wij er nog even melding van
ben,
9aramer, zelf een uitnemende teekenares en maken willen
tenniskampioen Fred
Engeland's
dat
renlang een der meest gewaardeerde assis- Perry nog dit jaar met een filmactrice in den
tenten van Fleischer, bij wien zij een goed echt zal worden verbonden. Austin huwde een
salaris verdiende. Deze voortvarende jonge filmactrice
toen hij Engeland's sterkste speGame Was echter niet tevreden met haar ruswas, en Fred Perry volgt zfln voorbeeld.
ler
*'? en verzekerd bestaan in Hollywood, dien- Diens bruid is wel geen ster, maar zij is mooi
de haar ontslag in en reisde naar Moskou,
*aar zy zich wendde tot de sowjetautoritei- en jong (22), en zij heeft wel toekomst.
Zfl heet Mary Lawson, en heeft bij de Fox
ten om hen ervan te overtuigen dat de RusSlsche industrie noodeloos een dankbaar terrein verwaarloosde.
Er werd naar haar geluisterd en met twee
teekenaars, Tzekhanowsky en Popoff, toog zij
*an het werk. De eerste heeft een serie knappe
teekenfilms vervaardigd, waarin de legendarische tsaar Berendei, een figuur die veel
Voorkomt in de Russische folklore, steeds de
hoofdpersoon is. In het (geteekende) tsarenrijk zijn alle legeraanvoerders schurken, alle
hovelingen drinkebroers, alle politieautoriteiten wreedaards, enz., want een beetje propaganda voor het huidig regime moet erbij
komen. Maar het teekenwerk is zeer knap, en
Lucille Cramer, die de Russen de techniek
heeft geleerd, kent haar vak.
Popoff 's werk is regelrechte propaganda.
*?M held heet IJoj, en deze Uoj is een Rus,
öie door gefingeerde kapitalistische landen
rei st, en er allerlei narigheid ziet en onderVlndt. Laat men deze eenzijdige en onjuiste
van zaken in het midden, dan
men voor IJoj's avonturen slechts bewonJackie Coogan en zijn verlootde, Toby Wing.
ing hebben, want Popoff teekent origineel,
€n doet wat geest betreft zeker niet onder
v °or Tzekhanowsky.
kleine rollen gespeeld, o.a. in Charles Farrell's films. Haar verloving met Fred Perry
Q —'
heeft haar onmiddellijk een engagement bezorgd bij een Engelsche filmmaatschappij; zij
Snel gaat het leven. In 1918 baarde een zal in een klucht optreden met Cecily
in de film „The Kid":
kleine dreumes opzien
Courtneidge.
Chaplin h::d Jackie Ccogan ontdekt... en thans
D
*al de heer J. Coogan, gelijk men weet, bingaan
trouwen.
nenkort
Altfld zullen wij Jackie voor ons blijven zien
ROXY-THEATER.
als dat kereltje met zijn muts scheef op zfln
hoofd, en op zijn korte beentjes wegrennend
„CARNAVAL EN LIEFDE”.
ais de politie hem achtervolgde omdat hfl ruiten ingooide, en zoodoende zfln baas Charlie
Een zanger die in schulden steekt.
aan werk hielp: „The Kid" is zeker een der
Meer liefde dan carnaval.
onvergetelijke rolprenten uit de zwijgende
Periode.
Carl Lamac, Anny Ondra's onafscheidelijke
En zie nu het portret van den heer Coogan, regisseur, heeft in deze film Lien Deyers als
zijn reeds dunner wordend haar: den de hoofdrolvertolkster onder zfln hoede, en
>ikid" herkent men er niet meer uit, maar mr. onze blonde landgenoote is nu eens niet het
C°ogan is rflk, zfln vermogen werd verstan- wat apathische meisje met strak haar; zij ziet
es beheerd, en hfl staat er financieel zelfs er met een veranderd kapsel heel was vrooheel wat beter voor dan velen van zfln col- lijker uit, en geeft haar tegenspeler, Hermann

AANTEEKENINGEN
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—
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—

—

Thimig, heel goed partfl.

Thimig heet voor deze gelegenheid Roland,
dat Hollywood
hfl is een zanger zóó beroemd,
bereid is op hem en zijn partner (Mimo von
laten neerdalen.
Dely) een dollarregen te
Men zou denken dat Roland's talrijke schuldeischers zich hierover in de handen wrflven,
maar het tegendeel is waar, deze heeren zfln
bang dat de beroemde zanger hun nooit een
cent zal betalen als hij eenmaal den Oceaan
over is, en al is het misschien waar dat de
van sommige beroemde zangers
eerlflkheid
niet veel om het lijf heeft, even waar is het dat
er altfld wel middelen zfln om een hoog-gesalarieerde beroemdheid te dwingen zfln crediteuren tevreden te stellen.
Roland's crediteuren echter, spannen zich
in hun mannetje thuis te houden, dat lukt,
door allerlei omstandigheden.
De dochter van een rijken autofabrikant
het is opmerkelijk hoe rflk autofabrikanten
is op den zanger veraltijd in films zfln
liefd, en wil hem trouwen. Die dochter heet
Lien Deyers. Maar de zanger is verliefd op
een meisje uit het volk. Dat meisje heet ook
Lien Deyers, zoodat Hermann Thimig zonder
het zelf te weten, verliefd is op een mooi
braaf meisje, dat zich in twee gedaanten aan
hem vertoont, en op ac millioenen van den
uit de Russische teekentitm „De
geschiedenis van tsaar Berende?'*

bedie toch als artist heel wat meerKid
„The
na
gezegd:
Want eerlflk
heeft Jackie niets bijzonders meer gepresteerd.
Een paar onbeteekenende zwijgende films
de
heeft hij gespeeld, en na zijn studies aan het
Militaire Academie in Los Angeles en„Torn
villanova College, twee sprekende films:
Sawyer" en „Huckleberry Finn".
Op school maakte hfl kennis met Toby
Wing, de blonde dochter
van een wiskunde-

leSaa,

kekenen.

Britsch-Borneo".

„Carnaval en liefde". (R o x y-t he at e r.) Hermann Thimig als zanger, en
Lien Deflers als de dochter van een
Regie: Carl

„Stiefkind". (Alhambra.) Buster
zfln stiefmoeder. Melo-drama.
(Geprolongeerd).

Phelps en

REPRISES:
Rialtotheater: „Liefde engros", met
Frederic March, Gary Cooper, Miriam
Hopkins en Edwart Everett Horton.
Theater

Nöggerath:

het dagboek van
vrouwenarts",
met
Hertha Thiele.
een

De Uitkijk:
Clair.

MARTHA EGGBRTH EN HASS

REMBRANDTTHEATER.
„DIE CSARDASFÜRSTIN”.

—

Liefdesidylle in de operettewereld.
Vroolijke rollen van Paul Kemp en
Paul Hörbiger.

Een operette van goede qualiteit bevat alles
wat het publiek kan bezighouden; als de komieken tusschen de coulissen zfln verdwenen
na hun grappen te hebben verkocht, komen de
verliefden voer het voetlicht, en brengen de
toehoorders door lyrische liederen in den zevenden hemel. De lach en de traan kunnen afwisselend dienst doen, er zfln revue-<mogelijkheden, en een dankbaar publiek draagt den
tenor en de sopraan op handen als zij goed
genoeg zingen en vaak genoeg bisseeren. En
toch is de operette min of meer iin verval, toch

moeten de oudjes telkens weer worden afge-

stoft en opnieuw gemonteerd, en toch is het
niet de moderne operette, maar de in verschillende opzichten verouderde, die door de filmmaatschappijen op het doek wordt gebracht.
De Ufa heeft de Kalman-operette „Die
Csardasfürstin" bij gebrek aan een moderner
scenario door Georg Jacoby laten verfilmen,
maar uit het libretto wflselflk veel weggelaten,
en er evenveel bijgedaan. Het resultaat is een
zeer vermakelijke film, waarin de klemtoon
wordt gelegd op de vroolijke episodes, en het

sentimenteele op den achtergrond is gehouden.
Bijna zouden wij dan ook zeggen dat niet
Martha Eggerth en Hans Söhnker, maar Paul
Kemp en Paul Hörbiger de hoofdrollen spelen.
Paul Hörbiger is een oude graaf, verstandiger dan hfl in zfln jeugd was, maar nog bijzonder gesteld op de „M&dels vom Chantant". Als
hij een csardas ziet dansen, vergeet hfl zfln
jaren, en zelfs zfln ervaringen met een operettediva, die hij trouwde, en die er vandoor ging
met een ander toen zfln officierscarrière was
verwoest, hebben hem niet genoeg teleurge-

steld om zfln voorkeur voor al wat danst en

zingt af te schaffen. Maar hfl raadt zijn jongen
vriend, prins Weylersheim (Hans Söhnker)
toch aan van een mésalliance met de operettediva Martha Eggerth af te zien, terwfll hij den
kleinen graaf Boni (Paul Kemp), die na zijn
blauwtje bij Martha van de liefde niets meer
wil weten, vermanend toevoegt:
„Ganz ohne Weiber geht djie Chose nicht,

—

S*'

J

Schenck gaat,

hij over de vijftig is, met Estelle
or trouwen. Met Estelle Taylor? Maar

f*}s 1 J.

ïf

J-'heron"

gen

SCENE UIT „CARNAVAL EN

IR. G. DE GELDER.
had zij einde September 1925 er 218, en op
eind Sept. 1929 417; thans 473. In 1929 deelde
de directeur, ir. G. Hofstede, mede, dat de
school meer dan „tjokvol" was, en dat hfl verscheiden aanvragen had moeten afwijzen. Toch
is het gelukt nog meer leerlingen geplaatst te
krijgen, zij het ook ten koste van veel moeite
en opoffering van het personeel. Het totaal
aantal afgestudeerde leerlingen in in de afgeloopen 15 jaar bedraagt 715. Waren de afgestudeerde leerlingen voorheen steeds voor hun
diplomeering, zelfs nog in 1930, allen besproken voor een plaatsing in de practijk, het
spreekt bijna van zelf, dat dit nu met de
grootste moeite gepaard gaat. Toch kan geconstateerd worden dat de plaatsingsmogelijkheid voor afgestudeerde M.T.S.-ers zeker niet
minder is dan voor afgestudeerden te Delft,
van welke richting ook. De goede naam,
dien de M.T.S. in dezen korten tijd heeft ge-

Het bestuur van de Amsterdamsche Vrou-

INLICHTINGEN STUDENTEN
De bureaux aan het
werk.

welijke Studenten-Vereeniging deelt mede, dat
de Novitiaatstijd 12 September begint. Inschrijving in het Clubgebouw Heerengracht
505. Inlichtingen bij de Ab-actis I, mej. C.
MacGillavray, J. W. Brouwersplein 9. Tel.

25545.

Men schrijff ons:
Te Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden,
Rotterdam en Utrecht bestaaan reeds gedurende vele jaren inlichtingenbureaux ten behoeve van a.s. studenten.
De
inlichtingen worden, geheel belange-

loos, verstrekt door ouderejaars-studenten,
die omtrent de studies de beste mededeelingen
kunnen doen. Door connecties met vele afgestudeerden vergeefs uitziet naar een plaats in
de maatschappfl, en nu de universiteiten en
hoogescholen nog steeds overbevolkt zfln,
zullen alle a.s. studenten, en niet minder hun
ouders, zich volkomen terecht afvragen voor
het begin der studie, wat de toekomstmogelijkheden zfln. En niet alleen voor de studenten
zelf en hun ouders is dit belangrijk; het ia
van vérstrekkend algemeen belang, dat bij de
keuze der studie reeds door ieder rekening
gehouden wordt met de toekomst. Niet alleen
echter geven de bureaux inlichtingen over de
studie en wat daarmee samenhangt (inschrijving, colleges en practica, met de aanvangs-

data hiervan, aanschaffing van boeken en instrumenten, studievereenigingen, examens,
duur der studie, kosten enz.) en over de toekomstmogelijkheden: zfl strekken hun werkzaamheden ook uit over al wat voor den student verder van belang is. Zoo zfln aan eenige
bureaux kamerbeurzen verbonden (waarbij

alle aangeboden kamers door of vanwege de
bureaux bezocht zfln), andere verwijzen naar
kamerbeurzen
of woningbuparticuliere
reaux. Ook liggen lijsten van eetgelegenheden ter inzage. Verscheiden bureaux beschikken over uitvoerige inlichtingen omtrent de
mogelijkheid tot het studeeren met een beurs.
De medewerking van de meeste studentenorganisaties maakt, dat de bureaux ook over
deze eenige gegevens verschaffen, al verwflzen zij voor verder strekkende inlichtingen
steeds naar de betreffende secretariaten met
het oog op de absolute neutraliteit. Ook over
tooneel, muziek, spor, enz. lichten de bureaux
gaarne in. Zij zijn voorts aangesloten bij het
Alg. Studenten-Inlichtingen-Bureaux.
De bureaux zijn geopend op de volgende tijden: Amsterdamsch Studie-Inlichtingen Bureau, Stadhouderskade 157, tel. 91567: Sept.
alle werkdagen 10—12 en 14—16; StudentenInlichtingen-Bureau H. J. v. d. Berge, Oude
Delft 93, Delft: altijd geopend; Centraal Studenten-Bureau, afd. Studie-Inlichtingen, Oude
Ebbingestraat 4 1, Groningen, tel. 2: eiken
Dinsdag 16—17 (andere dagen na telefonische
afspraak onder nummer 2208); Leidsch Studenten-Inlichtingen-Bureau, Rapenburg 6, tel.
2646: Sept. Dinsdag en Donderdag 15—17;
Rotterdamsche Studenten-Inlichtingen-Bureau,
Huize Stroomberg. Westnieuwland 12, tel.
22200: Sept. Maandag en Donderdag 15—17;
Utrechtsch Studenten-Inlichtingen-Bureau, Lucas Bolwerk 8, tel. 12262: 11 Sept.—2 Oct.
alle werkdagen, behalve Zaterdag, 10.30—-

-13.30.

ONDERWIJSVERSLAG 1932.
Verschenen is het Rijksonderwijsverslag oveT
het jaar 1932. Het vermeldt alle belangrijke
"maatregelen en besluiten, welke in het jaar
1932 op onderwijsgebied zfln genomen. Voor
het eerst is ditmaal het verslag van den bouwkundigen inspecteur van het lager onderwijs
opgenomen. Het werk is ditmaal bescheidener
van omvang dan de vorige editie, en beslaat
thans pl.m. 370 bladzijden. Het is bestelbaar
bfl de Rijksuitgeverij, postkantoren en den

kregen, is in de eerste plaats te danken geboekhandel.
weest aan haar eersten directeur, ir. G. Hofstede, die in 1930 tot inspecteur-generaal van
het Nijverheidsonderwijs is benoemd. DaarLEZINGEN ENZ. TE AMSTERDAM.
naast moet zeker ook noodig gedacht worden
aan den tweeden directeur, dr. ir. G. de Gelder,
Te beginnen a.s. Donderdag 8i u. geeft
en het corps van leeraren, van wie velen sinds mevr. E. Hess Buyer in de Ned. Vrouwenclub
het begin aan de school zijn verbonden. Te- Keizersgr. 580 een serie wékelijksche voorlerecht sprak de vice-voorzitter, hoofdingenieurzingen van Engelsch en Amerikaansche gedirecteur van den rijkswaterstaat, de heer AV. dichten, voornamelijk uit de twintigste eeuw en
G. P. Gelinck, bfl de uitreiking der diploma's van haar Nederlandsche vertalingen daarvan
in 1934 van „een puik stel leeraren".
in gelijken dichtvorm. Entrée's zijn DonderAls merkwaardigheid zij medegedeeld, dat dagavond verkrijgbaar aan het lokaal der
de M.T.S. te Haarlem de eenige M.T.S. is, die Ned. Vrouwenclub en dagelijks Alb. Cuypstr.

ook meisjesleerlingen heeft opgeleid 274 tel. 20.700.
en nog onder haar leerlingen telt. In het bijzonder mag worden vermeld, de moeite die
bestuur en directeur zich geven, om het onCURSUSSEN ENZ. TE AMSTERDAM.
derwfls steeds te doen voldoen aan de voortdurend wisselende eischen der techniek. Een
Be vereeniging Touroh Our (de Leer is het
bewijs daarvan is, dat met het oog daarop het Licht) te Amsterdam geeft weer. te beginnen
leerplan driemaal is gewijzigd, het laatst nog 1 October, cursussen voor Joodsche volwassen
analphabeten, onder leiding van rabbijn dr. M. de
onlangs in 1932. Hierdoor wordt grooter geHond. Hebreeuwsch lezen en vertalen en Joodsche
vaar voor elke school en voor een technische geloofsleer en Joodsche gebruiken staan ook op
school in het bflzonder, dat het onderwijs zal het programma. Plaats: synagoge gebouw Poldervan 9—lo mir het
verstarren,
op voldoende wijze voorkomen. weg 1 en op Donderdagavond
schoolgebouw Talmud Tora. 2e Boerhaavestraat
Laboratoria, en vooral het machinelaborato9. Aanmelding schriftelijk bij rabbijn dr. M. de
rium en het electro-technisch laboratorium, Hond. Swammerdamstraat 22.
met behulp van het steunfonds gevot'md, zijn
steeds door welbekende fabrikanten vernieuwd
en uitgebreid, en staan op de hoogte van den
(Ingezonden Mededeeling.)
tijd, zoodat verscheiden fabrieken voor onderzoek van materiaal van de inrichting gebruik
maken. Onlangs heeft men een volledige laschschool ingericht, en dit jaar heeft het steunN.Z. Voorburgwal b. h. Spui
fonds de school een zeer modern ...station PLATS DU JOUR EN a LA CARTE
ggscitoiiksn. De gebouwen, opgericht ia een

Restaurant DORRIUS

LIEFDE”

IN „DIE CSARDASFURSTIN”

DELFTSCH STUDENTENCORPS.
tijd waarin bezuiniging nog niet het hoofdmotief was, zfln ruim en goed in stand gehouDe inauguratie van de novitiï van het D. S. (X
den, zoodat ook wat dat betreft de M.T.S.
Ss
modelinrichting
bepaald op Donderdag 20 dezer, des n.m.
in Haarlem een
kan worden
"genoemd. Inderdaad mogen de leerlingen van 3 uur, in de aula der Technische Hoogeschool.
deze school trotsch zijn het onderwijs hier te
mogen volgen en blflft alleen nog te hopen
over, dat de tegenwoordige moeilijkheden brj
A. V. S. V.
het plaatsen van afgestudeerden overwonnen
zullen worden.

Haarlem, 8 Sept,
De Middelbaar Technische School viert
vandaag haar derde lustrum. Wegens
noodzakelijke besparingen op alle uitgaven de
is
het bestuur genoodzaakt, van elke feestelijkheid af te zien. Het corps der leerlingen dat
thans ook zijn derde lustrum viert zal
evenwel de gebeurtenis niet ongemerkt' laten
voorbijgaan, en dezen winter haar lustrum,
zfl het dan ook op bescheiden schaal, vieren'
Wellicht dat de M.T.S. zelve nog gelegenheid
heeft zich hierbfl aan te sluiten.
Het is reeds meer dan twintig jaren geleden, dat te Haarlem de „Vereeniging voor
Nijverheidsonderwijs" ontstond met het doel te
Haarlem een gebouw te stichten,
waarin de
bestaande ambachtsschool en een nieuw op te
richten M.T.S. zouden worden gevestigd. De
gemeenteraad keurde de voorstellen in November 1915 goed, en de bouw werd met
kracht begonnen. In 1919 kon, zij het ook in
een voorloopig houten gebouw, met de lessen
worden begonnen, en sedert dien tijd groeide
de M.T.S. in sterke mate; binnen eenige jaren
was zij reeds in vollen bloei.
Begonnen op 8 Sept. 1919 met 44 leerlingen,

SÖHNKER

(Rem brandt-theater.)

(Van onzen correspondent.)

haar

aat is de gewezen vrouw van Jack Dempsey,
M. Schenck's huwelijk met Merle Oberon
aangekondigd. Precies. Maar Merle Oberon
een artistennaam, en deze schoone actrice
?,eet eigenlijk Estelle Taylor, terwfll de Estelle
-J-ayior van Jack Dempsey ook weer anders
heet: in de filmwereld goochelt men met
hamen, doch men moet toegeven dat „Merle
een goed gekozen, welluidend pseudoniem is.
Zoowel Merle Oberon als haar aanstaande
fhan, in Hollywood zeer populair, en algemeen
ekend als „Joe", hebben een veelbewoleven achter den mg. Merle, zooals wfl
maar zullen blflven noemen, werd in
j?ar
11 in Tasmanië geboren, haar vader was
.vaa eea Australische m^bop^,

HAARLEM

Derde lustrum. Een uitstekende
school. Ook meisjesleerlingen.

„14 Juillet", van René

D

S-^choon
iayl

M.T.S. TE

Luxor-theater: „Als je jong bent",
met Joseph Schmidt en Szöke Szakall.

f

——

ONDERWIJS

Ooster-theater: „Uit

„The
lü from Spain", weldra zal men haar zien
ö
de Mille's „This day and age", en in
"^arch for beauty". Tegen dien tijd zal zij
e'
en
T°hy mevrouw Coogan zijn, want Jackie
hebben zich officieel verloofd.

groote producer J. M.

bewaar-

Cinema De Munt: „De Jantjes".

.■Jij moest aan de films gaan," raadde Jackie
haar, en zij ging. Jackie's aanbeveling kwam
haar te pas, zfl kreeg dadelijk werk, eerst

ke

„De

school".

leraar.

kieine rollen, toen grootere. Men heeft
kunnen zien in „College Humor", en in

Lamac.

Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht."
Zoo deelt de brave Paul Hörbiger links en
rechts goeden raad uit op zijn hartelijke,
Weensche manier en vormt met Paul Kemp,
die de heele film door over het doek bromtolt,
een grappig duo. Een ander tweetal dat er nog
een beetje vroolflkheid bijdoet, bestaat uit
Hans Junkermann, den
commandant die van
Hans
niets
verliefdheid-beneden-zfln-stand
moet hebben, en Ida Wüst als Hans'
en
mama
niemand anders dan de voormalige operettester, die Paul Hörbiger ontliep.
Dit soort operette-toevalligheden hoort er nu
eenmaal bfl en de operette^moraal,
welke de
liefde ondanks alles doet zegevieren, zoodat de
autofabrikant.
prins
de zangeres trouwt, is blijkbaar ook onniet,
Erg waarschflnlflk is het allemaal
misbaar.
maar dit doet minder ter zake, omdat het geKeurig wordt er in deze film gespeeld, en
val vlot wordt afgewerkt door de artisten
bovengenoemd, en niet te vergeten door den goed gezongen ook, ofschoon wat weinig.
grappigen Hans Moser als des zangers
heeft een paar goede
ideeën gehad, het bloemenbombardement waarmanager.
Wat deze film ook zeer ten goede komt, mee de prims de operettster overbluft, het
zijn de drie liedjes door Guttmann en Saiter zwaluwenduet in de lift tusschen Paul Kemp
gecomponeerd:
+?„,ZS*en de (6en TCer verdienstelijke debu„Es gibt so viel entzückend schone Frauen", tante),
telefoonscène aan het
voreen slow fox, „Tausend und einen Tango", en men de hoogtepunten van de film, dieslot,
pakken„Heuf geh' ich einmal aufs Ganze", een der en levendiger is dan de operette
zelf.
paso doble.
P. KLOPPERS.

—

Beelden

zal met stomheid geslagen zijn bfl de aanschouwing van dez e Parijsche bar, want hij
zal nooit vermoed hebben, dat iets dergelflks
in de Lichtstad bestond. Amerika of om duidelflker omschrijving te geven, de Warmer
Bros meenden, dat een Parijsche bar er uitziet als deze in de Amerikaansche studio's is
opgebouwd. Parflsch of niet, belangwekkend is
hetgeen zich in de Wonderbar afspeeld zeker,
dank zij All Jolson, die de entertainer is en
bovendien de directeur schflnt te zijn en als
gevolg daarvan vele zorgen aan zfln hoofd
heeft. Voor een deel baren zn artisten hem
die zorgen, want de liefde veroorzaakt daar
vele en velerlei complicaties, waarin ook een
getrouw en getrouwde bezoekster is betrokken. De jalouzie spreekt daar dus ook een
woordje mee en bereikt in een moord op den
dansvloer wel haar hoogtepunt. Dan zfln er
verder nog een paar Amerikanen, die met hun
wettige echtgenoote vermaak trachten te zoeken in deze bar, waarmede we maar willen
zeggen, dat er afwisseling genoeg is voor een
sterke film. De Warner nam daarmede echter
nog geen genoegen en voegde oogverblindende
tafreelen in, welke deze bar nog wonderbaarlijker maken. Behalve All
Jolson hebben
Dolores del Rio Kay Francic, Dick Powell en
Ricardo Cortez aandeel in dit wondere spel
van licht en lfln. De film behoort thuis onder
de categorie: show.

„Bleeke Bet". (Cinema Royal en
Corso Cinema). Herman Boubers
volksstuk, verfilmd onder regie van
Richard Oswaid en A. Benno, met
Fientje de la Mar, Aaf Bouber, Sylvain
Poons, Jopie Koopman, Johan Heesters
en Joh. Elsensohn in de hoofdrollen.
Zondagochtend 11i uur in de Corso
Cinema: „Onder de koppensnellers van

autofabrikant.
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RESIDENTIE-BIOSCOPEN.

FILMS VAN DEZE WEEK:
„Tsarina van Rusland".

VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 1934.

KERKNIEUWS

ZENDINGSZIEKENHUIS TE

MODJOWARNO
Veertigjarig bestaan.
Onze zendingsmedewerker schrijft ons:
Deze maand zal het veertigjarig bestaan
van het zendingsziekenhuis te Modjowaraa, in
Indië het oudste op dit gebied, worden her»

dacht. Daartoe is alle reden, want dit ziekenhuis heeft (met dat te Djokja, dat niet lang
daarna geopend werd) grooten invloed geoefend op de ontwikkeling der medische zending. Aan den zendingspost Modjowamo, da
moedergemeente der Oost-Javaansche Kerk,
blijven onafscheidelijk verbonden de namen
van de zendelingen J. en A. Kruyt, vader ca
zoon. Toen zendeling J. Kruyt in 1870 te Modjowamo kwam, telde die gemeente reeds 2600
zielen; behalve met deze gemeente werd hfl
belast met de zorg over acht andere in den
omtrek. Hoewel met werk overladen, kon hij
niet nalaten ook aan den lichamelflken noed
der menschen zijn aandacht te wijden. In dat
jaar behandelde hij reeds 1976 patiënten en
reikte hfl 3519 maal medicijnen uit. Het aantal patiënten, vooral ooglijders, nam gestadig
toe. Het was hem daarom bflzonder welkom,
dat in 1882 zfln oudste zoon hem ter zijda
gesteld werd, die na het voltooien zijner gewone opleiding nog een jaar in de gelegenheid
was geweest om zich in genees- en heelkunde
te oefenen. Wat deze zendeling op medisch
gebied gepresteerd heeft, dwong de bewondering der deskundigen af. Hij is de eigenlijke
grondlegger van het ziekenhuis.
Door zijn arbeid kreeg het ziekenhuis van
Modjowamo een zoodanige ontwikkeling, dat
het onder volkomen deskundige leiding moest
worden geplaatst, opdat de zendeling-leeraar
zich geheel aan de geestelijke verzorging der
groeiende gemeente zou kunnen wijden. In
1894 werd daartoe Dr. C. Bervoets uitgezonden, die als pionier der medische zending zich
groote verdienste heeft verworven, wat mede
te danken is aan de uitnemende medewerking
zijner echtgenoote.

Wat was de byzondere verdienste van Modjowamo en van Djokja, die wij in één adem
kunnen noemen? Ten eerste deze, dat men
zich daar van meet af heeft toegelegd op de
vorming van Javaansche verpleegsters en verplegers. Die opleiding heeft er dadelijk een
peil bereikt als in geen enkel ander ziekenhuis (van het gouvernement of op ondernemingen) bereikt was. Eerst later hebben de
andere ziekenhuizen zich aan het model van
Modjowamo en Djokja georiënteerd. Dat deze
opleiding al spoedig de aandacht trok moge
blflken uit een mededeeling van Raden Adjeng
Kartini in een harer brieven, dat zij er ernstig
over gedacht heeft om zich te Modjowamo tot
vroedvrouw te laten opleiden om op die wijze
haar volk te dienen. Vele opgeleiden blijven
niet in het ziekenhuis, maar dragen hetgeen
zfl geleerd hebben in het volksleven in. Aan
deze opleiding is een mooi stuk opvoedingswerk verbonden. De Europeesche zusters, die
eraan verbonden waren, hebben dan ook niet
de taak van hoofdverpleegster, maar haar
arbeid is voornamelijk de opleiding, de opvoeding der Javaansche verpleegsters in het ziekenhuis en ia de daarvoor bestemde internaten.
De artsen in deze ziekenhuizen hebben de
gelegenheid om de nieuwste methoden en
onderzoekingen op medisch gebied in toepassing te brengen, en daardoor de zegeningen
der wetenschap in breeden kring uit te dragen.
Om het centrale ziekenhuis werd een reeks
van hulpziekenhuizen en desa-poliklinieken
gebouwd. Hier biedt men aan het Javaansche
personeel gelegenheid tot verantwoordelijken
arbeid. De artsen komen geregeld op bezoek,
en de zwarte patiënten worden van hier uit
naar het groote ziekenhuis gezonden.
In vroeger tijd werd veel zorg besteed aan
de verpleging van melaatschen, maar dit werd
niet meer noodig, toen men de melaatschen
kon doorzenden naar de door dr. Bervoets gestichte kolonie Dono Rodjo. Hiervoor in da
plaats is getreden een speciale behandeling
van tuberculosen, voor wie op een berg in den
omtrek een klein sanatorium door mej. dr. Da
Jonge werd ingericht.
Na het vertrek van dr. Bervoets werd dr.
A. J. Duymaer van Twist directeur, later opgevolgd door dr. G. Reyer, thans geneesheerdirecteur van het Diaconessenhuis te Amsterdam. De tegenwoordige directeur is dr. A. P,
Ketel, die het voorrecht had om in dezen
crisistijd met belangryke subsidie van het
gouvernement de oude door nieuwe gebouwen
te vervangen, zoodat het ziekenhuis in een
nieuw gewaad de nieuwe levensperiode. ka£
ingaan.
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OCHTENDBLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN

SPANNENDE KAMPEN IN DAMES-DUBBEL

BERGER TWEEDE IN 100 METER FINALE
Kaan vierde in finale 110 m horden.
—
Borchmeyer Europeesch kampioen.

Mej. Couquerque voor de
damesenkelspel.

Osendarp vijfde.

—

Oneenigheid over uitslag.

Een onzer

gisteravond uit

sportredacteuren telefoneerde

Turfln:

De eindstrfld van de 100 m. waarin de Nederlanders Berger en Osendarp zfln uitgekomen, is een ongemeen spannende, emotioneele
race geworden, welke de jury heel veel hoofdbrekens moet hebben gekost om den juisten
uitslag te vinden.

—

Alleen is er weer een Nederlander afgevallen, te weten De Bruyn. Deze houder van het
Nederlandsche record kogelstooten en discuswerpen is vanmorgen aan het werk geweest.
De Hollander moest 43 m gooien om in den
eindstrijd te komen maar verschillende factoren hebben zfln conditie beïnvloed en de
lange Hollander werd geëlimineerd, waar hij

Het is èen van de weinige keeren dat reeds
op den Zaterdag een kampioenschap enkelspel
is beslist. Dat' de wedstrfldleiding hiertoe overgegaan is, moge een voorbeeld zfln niet alleen
voor volgende kampioenschappen, doch ook
voor andere toernooien. Het voorkomt een overlading op den laatsten dag, vooral wanneer
er spelers zijn, zooals in dit toernooi, die dan
op den laatsten dag drie wedstrflden moeten
spelen. Welke taak overigens Timmer vandaag wacht! En nog wel op één middag.
Mej. Rollin Couquerque is aardig op weg
om het record van het aantal kampioenschappen, door mej. Everts (kent de tegenwoordige
generatie den naam van deze eminente speel-

werpers overbleven voor den eindstrfld. Vandaag de 4 maal 100 m estafette met Osendarp, Boersma, Jansen en Berger. We maken
een goede kans op het Europeesch kampioenschap.

-—

dat het verschil eenige decimeters was, werd
officieel geprotesteerd tegen den uitslag.
Er is nog een kleine kans, dat het resultaat
wordt gewijzigd, een heel kleine kans, en we
gelooven of durven er bflna niet aan te gelooven. Het filmbeeld wordt afgewacht, dat van
elke finish wnrdt gemaakt. Het filmtoestel
staat nl. precies op de streep voor officieele
doeleinden.
In het Nederlandsche kamp is men van meening, dat de drie juryleden, welke nummer één
moesten noteeren, teveel naar het midden van
de baan gekeken hebben en dus niet constateerden dat de man, die het dichtst bij hen
was (Berger liep de eerste baan, die langs het
gras loopt, Osendarp de tweede) eerste was
geworden. Zoo kregen zfl Borchmeyer als
eerste, die de derde baan liep, terwfll (aldus
meenden de Nederlanders ten minste) andere
juryleden Berger als eerste hebben gezien.
Een resultaat als dit blflft altfld jammer.
Was Berger royaal geklopt geworden of duidelijk ten minste, dan had er geen onbevredigd
gevoel achtergebleven, maar thans is dit wel
het geval.
Osendarp heeft zfln huid zoo duur mogelij-k
verkocht, maar kon geen betere dan de vijfde
plaats bezetten, terwijl Kaan in den eindstrijd
van de 110 m horden uitstekend liep, maar
toch niet zoo goed als iin de eerste halve beslissing. Dit was in Turijn (met den mooien
tfld van 14.9) wel zijn beste race. Of de warmte
invloed heeft valt niet te zeggen.
Het was vandaag weer den geheelen dag
gloeiend heet en naar wij van Italiaansche collega's vernamen, te heet voor September, zelfs
buitengewoon voer Turfln.
We hadden den indruk dat Kaan tegen het
einde minder snel werd dan in de halve beslissing. Zijn tijd was over de 15 sec. want voor
nummer driie werd reeds 15 sec. opgegeven.
He tresultaat op de 200 m ls voor de Nederlanders schitterend geweest. Beiden hebben de
finale bereikt en vooral voor Osendarp is dit
een groot succes. Berger won gemakkelijik en
zelfs gaven we Osendarp een kans nummer 1
t eworden nadat hij tot op 30 m van den finish
geleid had, toen Sir naar voren ging. Maar
over die halve beslissingen hier onder meer.
Laten we zeggen dat we lang niet ontevreden
mogen zfln over den tweeden dag. Nr. 2 en 5
lm den 100 m eindstrijd, nr. 4 in den hordenloop, en opnieuw twee oranjebroeken in de
finale 200 m.
De Bruyn afgevallen.

ontmoeten

41 m. De twee andere brachten den discus bfl
de 43 m lfln, maar niet erover. De athleet
keerde drie keer te vlak en kon den discus
niet voldoende in de hoogte krflgen om 44 of
45 m te halen.
Behalve De Bruyn werder. nog zes deelnemers geNlimineerd, zoodat er 12 discus-

De balans tot vandaag.
In het Nederlandsohe kamp en op de perswerd
tribune
ontdaan geroepen, dat Berger
Wanneer na twee dagen Europeesche kamals eerste door de finish was gesneld, en inpioenschappen de balans wordt opgemaakt
derdaad leek dat ook wel zoo, hoewel we op heeft Duitschland de leiding met vier kamde perstribune nooit met beslistheid kunnen pioenschappen één vierde, één tweede,
één
zeggen, wie eerste is, om de eenvoudige reden,
derde en één zesde prfls, terwfll Finland op
dat de finishline te ver van de tribune is verde tweede plaats volgt met vier Europeesche
wflderd. Maar tal van landgenooten, onder wie kampioenschappen, een zesde en een derde
Paulen, dien we later spraken, vertelden, dat prfls.
Berger beslist eerste was geworden met vrfl
Vandaag won de Fin Porholam het gewichtbelangrflk verschil. Er heerschte een ongewerpen met een worp van 50.34 m. en als men
kende opgewondenheid in het Nederlandsche nagaat dat het Europeesch kampioenschap gekamp, toen de beslissing niet direct bekend houden
wordt door een ler met 56.90 m., dan
werd gegeven. Osendarp dacht absoluut, dat is het toch wel jammer dat er geen leren en
Berger eerste was geworden en wilde hem ook geen Engelschen zfln, waarbij we
o.a. denreeds de hand drukken, die nog steeds omken aan Finlay op de 110 m. horden.
zwachteld is.
Berger heeft zich met deze
Duitschland staat met Sievert ook buitenhandicap kranig gehouden
en een foto- gewoon gunstig in den tienkamp. Na vflf numgraaf snelde op den Nederlander toe om hem mers, welke vandaag werden afgewerkt, leidt
als winnaar te kieken. Maar ook dat wilde de Duitscher. Deze heeft vooral op de 400 m.
Berger niet alvorens de officieele beslissing hardloopen een uitstekende prestatie geleverd
was afgekomen.
door 49.6 te noteeren. Eberle liep 51.4. De
De acht of tien juryleden staken de koppen Let Deniza volgt hem op. Sievert liep de
bfl elkaar en minutenlang werd er gediscus- 100 m. in 11.1, sprong 7 m. stootte den kogel
sieerd. Eindelijk maakte de speaker het resul14.77 m. en sprong 1.87 hoog. De Let Deniza'
taat bekend en klonk bij verrassing den naam sprong 1.87, liep 11.6, sprong 6.84 en stootte
van Borchmeyer (Duitschland) als eerste, die den kogel 14.81.
van Berger als tweede.
Op de 400 m. is het Europeesch kampioenBorchmeyer, die in de serie derde was gebehaald door Metzner met een tfld van
schap
worden en in de halve finale werd geklopt 47.9 een uitstekende prestatie in deze
hitte,
door Sir met 10.8. Berger daarentegen had in daar het Europeesch record staat op 47.9.
de serie 10.6 geloopen en in de halve beslisSkawinsky (Fr.) liep tot op 50 m van
sing 10.7, zonder daarin absoluut alles te den finish verwflderd uitstekend maar toen
geven, en nu.tweede in de finale met 10.7 in had hij niet genoeg over om een goeden eindeen uiterst scherpe race. De teleurstelling was spurt te maken en Metzner kwam naar voren
buitengewoon groot, maar Berger nam de zaak
om -onder groote spanning den Franschman
van den lichten kant op en sprak er niet veel nog met 1/10 sec. te kloppen.
meer over.
Daar de leider v. d. Mey ook stellig meende,
De 100 m finale.

De 100 m. eindstrfld waarvan we hierboven
al het een en ander verteld hebben, was een
bijzonder spannende race. Vroolijk schitterden
de twee oranje broekjes in de zon. De loting
had Berger de eerste baan gegeven, met
direct naast hem Osendarp, dan volgden
Borchmeyer, Haenni, Sir en Homberger. De
spanning onder dit zestal is, evenals op de

ster wel?) behaald, n.l. in totaal tien, te be-

CHR. BERGER

naderen. Zfl heeft nu zeven kampioenschappen
behaald en wanneer zij in 1931 niet de reis
naar Indië had gemaakt dan zou dit stellig

en hfl slaagde
er nog in den Duitscher Scharn achter zich te haar achtste zijn geweest. Zij had in mej. Van
laten, aldus tls tweede eindigend met een tfld Lindonk een nieuwe tegenstandster. Een die
zfl reeds in Rotterdam ontmoet heeft en die
van 21.9; Sir noteerde 21.8.
Tenslotte bebben we vandaag nog een snel- zij toen met tweemaal 6—3 overwon. Na een
wandelwedstrfld gehad van 50 km, waaraan interessanten strijd waarin zfl heel haar spel
acht loopers deelnemen. Deze arme kerels had te geven.
En dat zij dit ook nu te doen had, ja dat
hebben in de gloeiende hitte geloopen met een
snelheid van ongeveer 10 km per uur, een zfl misschien het uiterste zou moeten geven,
dien indruk wekten de eerste games. Met welk
prestatie die misschien niet voldoende op prfls
élan, welk een verrassende beheersching
een
wordt gesteld. Eerlijk gezegd was het een
beetje onmenschelijk.
Op fantastische wflze van de lage harde drives, begon mej. Van Linwaren sommigen gekleed met witte kappen, donk. Die forehand was de beste en snelste
als van Arabieren, 's Avonds tegen zeven uur welke op dit toernooi geslagen, is! Zfl mocht
de eerste game, nog wel haar service, op love
kwamen ze binnen.
verliezen, zij ontplooide daarna een spel da.t
Morgen wordt de Marathon geloopen.
bewondering afdwong. Bewondering voor de
De uitslagen.
techniek, voor het zuivere en harde controleeren van de forehand en ook wel van de
110 m horden finale: 1. Kovacs (Hong.)
Zoowel van achter uit het veld
backhanddrive.
14.8, kampioen van Europa; 2. Wegener
halfcourt, op de mislukte dropshots
als
van
(Duitsehl.) 14.9; 3. Albrechtson (Noorwegen)
en op de groundstrokes van mej. Couquerque
15; 4. Kaan (Nederland); 5. Valle joeg
zfl den bal naar links en rechts, scoorde
(Italië).
waarlijk door vaart alleen en kwam op 3—2.
100 m (finale): 1. Borchmeyer (Duitsehl.) Even later op 4—2... Maar toen ging zfl tegen
10.6, kampioen van Europa; 2. Berger de
bedachtzame verdediging van de kampioene
(Nederland)
10.7; 3. Sir (Hongarije)
te veel forceeren; zij vergde te veel van zich10.7; 4. Haenni (Zwitserl.); 5. Osendarp zelf.
Zfl ging missen. En in plaats van haar
(Nederland); 6. Homberger (Duitsehl.).
spel in te houden, joeg zfl het tempo nog een
400 m finale: 1. Metzner (Duitsehl.) 47.9, beetje op, verspeelde twee games en daarmee
kampioen van Europa; 2. Skawinsky (Frankhaar voorsprong, hield toen haar spel wat
rflk) 48; 3. Wackenfeldt (Zweden) 48; 4.
doch dit was juist iets wat mej. Couin
48.6;
5. Boisset (Frankr.); querque hebben moest en wat haarzelf het
Tavemari (Italië)
6. Rabaglino (Italië).
overwicht dat zij door de geweldige vaart had,
Discuswerpen finale: 1. kampioen van benam. De dropshot van de kampioene ging
Europa: 1. nAdersson (Zweden) 50.38; 2. tellen, niet alleen om het scoren, maar ook om
de inspanning welke die aan mej. Van Lindonk
Winter (Frankrflk) 47.09; 3. Donogan (Hongarije) 45.9'; 4. Remecz (Hongarije) 45.54; 5. bfl deze zengende hitte gaf, en via 5—5 boekte
Viiling (Estland) 45.51; 6. Oberweger (Italië) mej. Couquerque de eerste set met 7-—5.
En dat beteekende, zooals blflken zou, de
45.38.
overwinning. Want in de tweede set kwam de
Serie 800 ni. Wereld- en Europeesch record hoogspanning niet meer in het spel van mej.
1.49.8 Hampson (Engeland): eerste serie: De Van Lindonk terug. Het werd, van weerszijden, zelfs een middelmatige partfl, met veel
drie eersten komen in de beslissing: 1. Winnberg (Zweden) 1.58.7; 2. Szabo (Hongarije) onbelangrijke momenten, met vele missers. Ge1.58.9; 3. Hemmer (Luxemburg) 1.59.1; 4. leidelflk rees de score voor mej. Couquerque.
Geen enkele game scheen meer voor mej. Van
Jurlau (Estland).
Tweede serie: 1. Deseecker (Duitsehl) 1.57; Lindonk weggelegd te zijn, ook al kwam zfl
2. Kucharski (Polen) 1,57.5; 3. Keiler (Frankenkele malen op game-point. Met 6—o berflk) 1.576; 4. Risicky (Tsj. Sl.).
vestigde mej. Couquerque haar kampioenDerde serie: 1. Lanzi (Italië) 1.51.8; 2. Ny schap.
(Zweden) 1.53; 3. Petit (Frankr.) 1.55.3; 4.
Het heeren-enkelspel.
Berger, behield groote snelheid

—

Buchberger (Oostenrflk).
50 km snelwandelen finale:l. Kalm (Letland) 4.49.53.3; 2. Schwab (Zwitserl.) £ u.
53 min. 8 sec; 3. Rivolta (Italië) 4.54.5 sec;
4. Brignoli (Italiëë) 5 u. 1 min. 52.4 sec; 5.
Laisnè (Frankr.) 5 u. 8 min. 40.3 sec; uurgemiddelde 10 km 500 m.
200 m halve beslissingen: eerste halve beslissing: 1. Berger (Nederland) 21.5;
2. Kavocs (Hong.) 21.9; 3. Gonnelli (Italië)
22.1; 4. Jud (Zwitserl.); 5. Guiller (Frankrijk); 6. Kivitis (Letland).
Tweede halve beslissing: 1. Sir (Hongarfle)
21.8; 2. Osendarp (Nederl.) 21.9; 3.
Sehein (Duitsehl.) 21.9; 4. Haenni (Zwitserland); 5. Tutti (Italië); 6. Bergmann (Tsj. Sl.)
Verspringen finale: 1. kampioen van Europa
Leichum (Diutschl.) 7 m 45; 2. Berg (Noorwegen) 7 m 31; 3. Long (Duitsehl.) 7.25; 4.
Paul (Frankrflk) 7.16; 5. Maffei (Italië) 7.12;
6. Koltay 7.01.
Hamerwerpen finale: 1. kampioen van
Europa: Perhola (Finland) 50.34; 2. Vandelli

Dat Timmer dat vandaag doen zal, lijkt wel
Want tusschen zijn spel en dat van
Hughan, in hun respectieve, halve eindstrijden,
was eenige klassen verschil. Timmer speelde
tegen Koopman en wellicht was het de warmte
die den laatste het initiatief benam om een
gevecht op touw te zetten zooals verleden jaar
in die partij (het is voor de vflfde maal dat
Koopman in den halven eindstrijd tegen Timmer komt, eenige verandering bfl de plaatsing
is dus wel gewenscht), welke de beste van het
geheele toernooi was. Hij beschouwde het geval meer in berustenden geest. Hfl verdedigde
met baseline-spel, waarin hij goede lengte
hield, maar waarin toch weinig gevaar lag.
En hij hield er juist genoeg vaart in om Timmer een spel te geven dat dezen welkom was.
Sterk en gaaf waren zfln groundstrokes. Hfl is
inderdaad een andere Timmer dan die welke
WIM KAAN.
in Juni en Juli speelde en die juist te Wimbledon en te Noordwijk een off-periode had.
Waartoe overigens de „Wimibledon-throat"
tribune, zeer groot. Eerst wordt stilte verzocht, scherp klinkt de stem van den starter (Italië) 48.69; 3. Jansson (Zweden) 47.85; niet weinig heeft bijgedragen. Hfl had een
met de vraag of de loopers klaar zijn. Het 4. Skold (Zweden) 47.42; 5. Parni (Finland) hoog gemiddelde aan vaart in zfln spel; hfl
scheen er zelfs op te oefenen, omdat hierin
schot klinkt, maar Borchmeyer is te vroeg 46.83; 6. Poggioli (Italië) 46.57.
1.
momenteel een even sterk element voor hem
hordenloop:
tweede
Serie
400
m
eerste
serie:
schot.
afgegaan en direct klinkt een
Scheele (Duitsehl.) 55.4; 2. Mandicas (Grieligt dan in zfln bekende vastheid. Hfl offerde
Valsche start.
56.1;
56.5;
3.
Leitner
deze soms aan snelheid en tempo. En hij won
(Oostenrflk)
heen
en
kenland
Opnieuw loopen de finalisten even
met 6—2 6—l 6—4.
weer en dan richten ze zich weer op naar 4. Radelli (Italië).
Tweede serie: 1. Jarvinnen (Finland) 57.2;
het tweede sein.
Een eindelooze halve-eindstrijd
Facelli (Italië) 57.3; 3. Albrechtsen (NoorWeer een valsche start.
wegen)
derden
keer
af.
1.02.7.
Het schot gaat voor den
werd tusschen Hughan en Leembruggen geDan is alles in orde. Een geweldige strfld ontDe klassificatie van de ntienkamp is na streden! Juist het tegendeel van die van Timspint zich. Bergers start is zeer snel, doch vflf nummers aldus: 1. Sievert (Duitschland) mer tegen Koopman. Beide schenen vaart en
ook die van Borchmeyer en Szabo. Osendarp 4418.56 pt.; 3. Deniza (Letland) 4153.04 pt.; tempo uit hun spel te willen hannen. Beide
volgt als vierde, het geheele veld zit dicht op 3. Guhl (Zwitserland) 4038.43; 4. Dahlgren trachcten elkaar
door spiegelgevechten te miselkaar. Wanneer de loopers de perstribune (Zweden) 3971.27; 5. Plawezyk (Polen) leiden. Zij smoorden waarlflk hun eigen aanpasseeren komt het ons voor, dat de strfld 3804.68; 6. Conieri 3709.91.
val, want wanneer zij die tot uiting wilden
gaat tusschen Szabo en Berger. Er is dan nog
brengen in kansen die door langzaam manoeu30 m te loopen. Borchmeyer komt opzetten.
vreeren
waren ontstaan, dan faalde vaak het
Deze drie hebben de beste kansen. Bijna gehet punt moest brengen. Hughan
schot
dat
Iflktfldig gaan de loopers door de finish.
scheen al het spontane en impulsieve, dat zijn
IJSHOCKEY
„Berger," roept men in het Hollandsche
spel kenmerkt, terzijde gesteld te hebben. Hij
kamp enthousiast, maar het is lang niet zeker,
streed met dezelfde wapens als Leembruggen.
NEDERLANDSCHE
ook al hadden wfl den indruk van wel.
En al deed hfl het aanvankelijk met succes,
hemel
donderslag
bij
Als een
helderen
komt
hfl verloor er de eerste set door, 5—7. Hij
voor ons en alle tegenwoordige Hollanders de
kwam in de tweede achter, maar hfl won die
kampioen
dat
Borchmeyer
van
mededeeling
Te Amsterdam is dezer dagen de Neder- met dezelfde cijfers. Game na game, rally na
Europa is geworden met een tfld van 10.6 en landsche IJshockey Bond opgericht,
welke rally
zfl waren alle gelijk.... Het was tenBerger tweede met 10.7. Opgewonden loopen Bond de belangen van de ijshockeysport in
met
tijdelijke waarde van het moment.
nis
de
tal van officials naar de jury, maar er raoet ons land behartigen zal, hetgeen tot dusverre
In de derde scheen Hughan echter het nut van
ingediend.
schriftelijk protest worden
geschiedde door de IJsclub voor Haarlem en meer druk-oefenen tegen een Leembruggen,
De 110 m werd minder emotioneel voor de Omstreken, daartoe gemachtigd door den Neenorm geloopen had in de vermoeiende
Nederlanders. In deze finale startten Kovacs, derlandschen Hockey- en Bandy Bond. De die
te gaan beseffen. Hfl viel herhaaldelijk
hitte,
Kaan, Leitner, Wegner, Valle en Albrechtsen. groote vlucht welke de ijshockeysport genomet hoogspringende slagen in den backaan
was
dus
dichtst
baan,
Kaan had de zesde
het
men heeft en de gelegenheid welke binnen- hand-hoek van zfln tegenstander, ging dan
bij de tribune. De Duitscher Wegner startte kort geboden wordt om deze sport ook in
voren en volley plus smash deden nu goed
op de derde baan. Ook hier een valsche start. Nederland op kunstijsbanen te beoefenen, naar
werk.
Hfl won de derde set, in deze omstandigVrijwel gelijktijdig ging het in den beginne over
maakte het noodzakelijk de Nederlandsche heden zoo kostbaar, met 6—3.
En na de rust
de horden maar daarna zakte Kaan iets af en IJshockey vereeniging en de ijshockeyspelers
scheen Leembruggen niet tot de prestatie van
kwam in de vierdepositie. Hij liet Valle en in een specialen Bond onder te brengen.
Zaterdag tegen Karsten in staat te zijn, want
Leitner, die later gedisqualificeerd werd, achter
al verdedigde hij zich met de taaiheid hem
,De
zal
de
InternaLigue
Bond
toetreden
tot
zich. Kovacs snelde vooral op het laatste getionale
de
Glacé
Hockey
eigen, hfl vond de scherpte niet meer die noosur
en
daardoor
het
deelte pas naar voren en werd onder luid
dig was om dezen Hughan te slaan.
eenige lichaam in Nederland zijn dat de beapplaus Europeesch kampioen.
Ruim twee en een half uur had deze partfl,
voegdheid heeft interland-wedstrijden te ordie
nog niet tot vflf sets liep, gevergd. Maar er
Als
samenstellende
leden
traden
beslissingen
ganiseeren.
200
m.
Halve
toe: de IJsclub voor Haarlem en Omstreken, waren dan ook onderbrekingen! Een rustige
In het nummer 200 m werden ten slotte de Nieuwe 's-Gravenhaagsche IJsvereeniging, atmosfeer was er niet bepaald, kan er misdirect halve beslissingen geloopen, daar tal de Gooische Hockey en Bandy Club, de Enscheschien ook moeilflk zijn, want men kan toch
van deelnemers niet aan den start waren desche Hockey en Bandy Club P. W., de IJs- moeilijk vergen, dat het publiek bfl het clubverscehnen.
club Kralingen, de Amsterdamsche IJsclub, de huis zfln conversatie fluisterend voert!
In de eerste halve beslissing, die 's middags
Haagsche Hockey en IJshockey Club, de SchieSpanning kenmerkte de dameskwart voor vflven werd geloopen, verschenen
damsche IJshockey-club de Pinguins, de Amdubbels.
aan den start Berger ,Kovacs, Gionelli, Jud, sterdamsche IJshockey Club, de Leidsche StuGuille ren Kivitis. Berger kwam duidelflk als
denten IJsclub, en de N. V. Sportfondsenbad,
In de eene betrof die spanning niet zoozeer
eerste de bocht uit en liep dus direct een geafd. Kunstijsbaan, te Amsterdam.
einduitslag, want al wonnen mej. Terwindt
den
wonnen race. Hfl liep heel snel en eindigde als
Voor de eerste maal werd het bestuur als en mej. Knottenbelt de tweede set van mej.
eerste met 21.6; een prachtige tfld, 1/10 boven
volgt samengesteld:
Couquerque en mevr. Jonquiere met niet minhet Nederlandsch record; Kovacs en Gionelli
Jhr. P. J. Bogaert, Voorzitter; A. G. Everts der dan 6—l (een set met daverend applaus
plaatsen zich ook, drie van de zes komen in Hilversum,
Secretaris-Penningmeester, Mr. voor de fraaie prestatie begroet), dat
den eindstrfld.
zfl tot
Bierenbroodspot, A. P. Kempen en H. du Pon, een overwinning zouden komen, zullen weiniEn Osendarp liep eveneens een schitterende Commissarissen.
gen geloofd hebben. Dat bleek ook trouwens
race in de tweede halve beslissing. De HageIn principe werd besloten het Nederlandsch uit de 6—l, waarmee de oudere speelsters de
naar had het hard te verantwoorden, want hij IJshockey Elftal te doen inschrijven voor de derde set wonnen. Maar de spanning betrof
had het op te nemen tegen Sir, Haenni, Bergvan 17—29 Januari 1935 te houden Wereldmeer het figuur van deze jeugd tegen de meer
kampioenschappen te Davos.
mann en Tutti.
ervaren speelsters. En dat was, het blijkt uit
Na een verrassend mooien start kwam OsenOnder leiding van den heer mr. Bierende cflfers, alleszins gunstig. Hun levendig, aandarp, die de eerste baan had, als eerste voor broodspot, oprichter van de Kunstijsbaan Amtrekkelijk spel, hun durf en hun aanval gaf
de overdekte tribune, die heerlijk in de schasterdam, werd een bezoek gebracht aan de een leuke atmosfeer. Die drives van mej.
duw lag, naar voren. 25 Meter vóór de finish in wording zijnde kunstijsbaan in de LinnaeusKnottenbelt waren keer op keer te moeilijk
liep de Hagenaar nog als eerste, om dan te straat, achter het Sportfondsenbad, welke voor de Haagsche dames, niet alleen wat volmoeten zwichten voor den Hongaar Sir. De flsbaan binnen enkele maanden geopend zal leeren betreft, dooh ook in de crossduels won
worden, waardoor Amsterdam in het bezit het Gooische speelstertje meermalen. En mej.
strfld was ongemeen zwaar.
Osendarp, hoewel qua stfll niet zoo mooi als komt van een ideale baan voor flshockey.
Terwindt bewees opnieuw dat zij, we hebben

zeker!

IJSHOCKEYBOND.

—

OSENDARP.
den discus niet over de roode 43 m lfln kon
krijgen. De Bruyn, die in training regelmatig
45 m goit, was vrfl zeker van zijn zaak, toen
hfl op het veld kwam, maar de zond brandde
al vroeg zeer fel en geen windje bracht De
Bruyn verkoeling. Hfl vertelde later, dat hij
nogal last had van de warmte. Bovendien
mocht hij in totaal slechts drie worpen maken.
Hfl trachtte vóór dien nog eenige worpen te
doen maar de discus werd hem eenvoudig afgenomen, omdat het niemand toegestaan werd
in het stadion zelf kort voor dan kamp trainingsworpen te doen.
Het lukte niet met De Bruijn. De eerste
worp was al heel slecht en mat ongeveer

De totale uitslag van den eersten dag is als.
volgt:
Regenboogklas: 1. Braassemermeer van H.
Nathan in 3 uur 23 min. 18 sec; 2. de Maas 17
van H. de Goederen, st. H. de Goederen in
3 uur 23 min. 54 sec.; 3. Swan van A. J. te»,
Hoeve, st. H. Zuiderbaan iin 3 uur 24 min. 5 s.
Pampusklas: 1. Fuut II van P. L. S. van.
zevende maal kampioene
Hattum, st. W. van Hattum in 3 uur 48 min.
9 sec: 2. Twee Gebroeders van P. K. en C
Timmer zal Hughes
Moes, st. P. E. Moes in 3 uur 52 min. 46 sec.;
3. Pingvin van P. Blom, st. P. Blom in 3 uur'
in finale.
54 min. 35 sec.
Ronde- en platbodemjachten met zijzwaarhet reeds geschreven, ~the sense of the game" den en vaste roef of vast dek: 1. Dolfijn vatt
heeft. Zfl dekte het veld goed en haar aanvulM. Sanders, st. M Sanders in 3 uur 25 min.
len van de positie was soms beter dan van 44 sec; 2. Salamander van R- S. P. Schui; in
mevr. Jonquiere aan de overzijde. Hier was 3 uur 33 min. 44 sec; 3. Schollevaer van W.
het mej. Couquerque, die de derde set besliste Bruynzeel, st. W. Bruynzeel in 3 uur 35 min**
door haar stevig, weldoordacht, goedgeplaatste 50 sec
spel uit het achterveld en haar herhaald redScherpe en middenzwaardjachten (overdekt) : 1. Kosbin van D. Huisinga,
den.
st. D.
In het andere damesdubbelspel was er een Huisinga in 4 uur 36 min. 32 sec; 2. Antares
al afwisseling van kansen. Mej. Van Lindonk van ir. C, J. van Dusseldorp, st. ir. C. J. va»
en mevr. Straub, aanvankelijk in een nuttige Dusseldorp in 5 uur 13 min*. 26 sec; 3. Goode
aanvulling van elkaars spel (de harde drives Wind van C. Bruynzeel, st. C. Bruynzeel in
van mej. Van Lindonk, het keurige plaatsen en 5 uur 18 min. 4 sec.
goed netspei van mevr. Straub), wonnen de
eerste set van mej. Belzer en mej. Kerckhoff,
kwamen 5—3 in de tweede, kregen matchpoint... Maar dit ging te niet en mej. Belzer VOETBAL
putte hieruit zooveel veerkracht, dat zij het
was die de leiding van de geheele dubbel tot
zich trok en die door den goeden steun van
ARSENAL SPEELT
mej. Kerckhoff de set kon redden met 7—5.
En al leek die redding aanvankelijk succes te
Zware nederlagen van Aston
beteekenen (immers 4—2) even later leek zfl
Villa en Chelsea.
weer vergeefs, want het werd van 5—4 5—6.
Toen weer 7—6, maar toen v»^r 7—B. En toen
LONDEN, 8 Sept. (Eigen tel.) De uitslagen
de anderen op 30.15 kwamen, leek hun overwinning eindelijk een feit te worden. Doch de der heden gespeelde leaguewedstrijden luiden:
returns van mej. Kerckhoff keerden de kans
Eerste klasse:
en tenslotte was het weer mej. Belzer, die door
zege
de
uitstekend plaatsen van lobs en drives
Birmingham—Manchester City
I—3
Derby' County—Stoke City
bevocht.
o—2
In den eindstrijd dus mej. Couquerque en Grimsby Town—Everton
o—o
mevr. Jonquiere tegen mej. Belzer en mej. Leed United—Arsenal
I—l
Kerckhoff.
Leieester City—Aston Villa
s—o
In het heerendubbelspel kregen Timmer en Liverpool—Portsmouth
o—l0—1
Koopman een papieren overwinning, omdat Preston N. E. —Huddersfield Town
2—o
Van Eek wegens ziekte niet kon uitkomen. Sheffield Wedn.—Middlesbrough
3—3
Hughan en Van Olst werden in een partfl, Sunderland—Chelsea
4—o
welke niet bijster interessant was, geslagen Tottenham H.—Wolverhampton W.
3—l
door Scheurleer en Karsten, die dus in den West Bromwich A.—Blaekburn R
2—2
eindstrijd zfln tegen Timmer—Koopman.
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Tweede klasse:
Heerenenkelspel. Halve emdstrflden: Timmer Bolton Wanderers—Southampton
4—o
I—l
sl. Koopman 6—2 6—l 6—4; Hughan sl. Bradford—Norwich City
Brentford—West Ham United
4—l
Leembruggen 5—7 7—5 6—3 6—o.
2—o
Damesenkelspel. Eindstrfld: mej. Rollin Bumley—Bradford City
Fulham—Newcastle Un
3—2
Couquerque sl. mej. Lindonk 7—5 6—o.
HuU City—Bury
o—l
Heerendubbelspel. Halve eindstrijden: Tim4—l
mer en Koopman w.0.; W. Karsten en G. Manchester Un.—Barnsley
o—o0—0
Scheurleer sl. J. van Olst en T. Hughan 6—3 Notts Forest —Blackpool
Oldham Athl—Notts County
I—o
6—3 9—7.
2—2
Damesdubbelspel. Halve eindstrijden: Mej. Port Vale—Plymouth Arg
o—o0—0
Belzer en mej. Kerkhof—mevr. Straub en mej. Swansea Town—Sheffield Un
Lindonk 4—6 7—5 10—8; mej. Rollin Couquerque en mevr. Jonquiere sl. mej. Terwindt
en mej. Knottenbelt 6—o I—6 6—l.
OPENING TERREINEN D.F.C.
Gemengd dubbelspel. Kwarteindstrijd: mej.
Lindonk en W. Karsten w.o.
Het programma voor heden luidt:
Onder groote belangstelling zijn gistermid12.30 uur: Gemengd dubbel, halve eindstrfld: dag de nieuwe terreinen der D. F. C. met het
Mej. Lindonk en Karsten —mej. Belzer en Junioresclubgebouw aan den Reeweg O. te
Scheurleer.
Dordrecht geopend.
Vooraf maakten de Juniores van D.F.C.,
1.30 uur: Finale Heerenenkelspel: Timmer
voor wie deze nieuwe inrichting geheel en uit—Hughan.
3 uur: Finale Heerendubbel: Timmer en sluitend bestemd is een marsch door de stad
van het oude veld aan den Markettenweg naar
Koopman—Scheurleer en Karsten.
het nieuwe.
mej.
mej.
Finale Damesdubbel:
Belzer en
De vele gasten werden toegesproken door
Kerkhof—mej. Rollin Couquerque en mej.
den heer J. van Randwijk, D.F.C.'s tweede
Jonquiere.
4.30 uur: Finale gemengd dubbelspel: mej. voorzitter; een commissie uit de donateurs
bood door wethouder I. van Huiden een
Rollin Couquerque en Timmer—winnaar wedclublokaal aan, waarna de burgemeester
strfld half een.
van Dordrecht, de heer P. L. de Gaay Fortman het woord voerde namens het gemeentebestuur en het traditioneele lint doorsneed.
OVERDEKTE BANEN TE DEVENTER.
Commissies uit de leden en donateurs boden
douche-installaties aan, plaatselflke zusterclubs
In de Deventer hallen zal in den komenden hadden bloemen gezonden.
winter het tennisspel overdekt beoefend kunnen
De K.N.V.B. was vertegenwoordigd door de
worden. Er is een comité opgericht onder den
naam Overdekte Deventer Tennisbanen en dit heeren Karel Lotsy, A. Staal en F. G. Triebel.
De uitslagen luiden:

comité heeft zoowel verbinding gezocht met den
N. L. T. B. als met een oefenmeester (i.e. den
heer Gourovicb te Amsterdam, die dezen winter
ook aan de Apollobanen verbonden is). De groote,
hooge ballen bieden gelegenheid tot het uitzetten
van twee banen. met. ruime uitioopen. zoodat zij
ook voor wedstrijden geschikt, zijn. De vloer is
van rood cement, alzoo zeer geschikt voor het
spel. De hoogte is meer dan 12 meter. Over dag
is er hooge zijverlichting, voor bet spel bij avond
wordt eeh speciale verlichting aangebracht.
Op 15 October gaan <ie banen open. Tevoren
zal er een tennis-avond georganiseerd -worden,
waarin een en ander over de beoefening van het
over technische details enz. verteld zal
spel,
worden. Voorts ligt het in de bedoeling om een
te
exhibitie-wedstrijd
organiseeren,
waaraan
enkele onzer internationale spelers zullen deel-

nemen.

ZEILEN

ROTTERDAM—HOEK VAN
HOLLAND
Wedstrijden van „De Maas”,
ook buitengaats.

SCHAKEN

LANDAU-LILIENTHAL
Daar Liliënthal na de vflfde partfl een punt
voorsprong had, kon hfl de match in geen geval meer verliezen en behoefde hfl de laatste
partij met Wit slechts remise te maken, om
den tweekamp te winnen. Het is dan ook begrijpelijk, dat hij de hem door Landau geboden
gelegenheid, de afruil-variant van de Fransche partfl' te spelen, dankbaar aangreep. Deze
variant is berucht om haar rémise-karakter,
door de symmetrische opstelling, die beide
partflen wel moeten innemen en de open e-baan,
die beide spelers wel tot dubbelen torenruil
dwingt.

In deze partfl ging het niet anders.

De

raadsheeren en kasteelen waren reeds op den
20sten zet van het bord verdwenen, de Koninginnen volgden en enkele zetten nadien werd
tot remise besloten.

Liliënthal heeft hiermede de match met
Prachtig weer begunstugde de wedstrijden 3J—2£ gewonnen.
van den eersten dag van de tweedaagsche wedZwart: S. Landau.
strijden, die de Koninklijke Roei- en Zeil- Wit: A. Liliënthal.
vereeniging de Maas gisteren en vandaag
Fransche partfl.
houdt.
Zaterdagochtend 8 uur werd reeds van
1. d2—d4, e7—e6, 2. e2—e4, d7—ds, 8.
Pernis af gestart voor de regenboog- en e4Xd5, e6Xd5, 4. Rfl—d3, RfB—d6, 5. Pgl
Pampus-klas en voor de ronde- en platbodem—f3, PgB—f6, 6. o—o, o—o, 7. Rel—gs,
jachten en om 10 uur voeren te Hoek van RcB—g4,
8. Pbl—d2, Pb8—d7, 9. c2—c 3,
Holland de groote kieljachten af, waarvoor de c7—c6, 10. Ddl—c2, DdB—c7, 11. h2—h3,
baan liep rond het vuurschip Maas en terug Rg4—e6, 12. Tal—el, Rd6 —f4, 13. Tel—e,2,
naar Pernis.
TfB—eB, 14. Tfl—el, Rf4Xgs, 15. Pf3Xgs,
Men den wind uit Zuidoostelflke riclïBing was Pd7—fB,
16. Rd3—fs, Re6Xfs, 17. Dc2Xfs,
er in den Waterweg niets te kruisen, zoodat h7—h6, 18. Te2XeB, TaBXeB, 19. TelXeB,
hoofdzakelijk een goede start en bekendheid Pf6XeB, 20. Pgö—f3, Dc7—d7, 21. DfsXd7,.
met den stroom een groote rol speelde.
PfBXd7, 22. Kgl—fl, KgB—fB, 23. Kfl—e2,
In de Pampusklas verscheen Hazelnoot van KfB—e7, 24. Pf3 —el, PeB—d6, 25. Pel—d 3,
J. Schmidt niet aan den start, terwfll Wind f7—f6,
26.! Pd2—b3,
en Water van ir. J C. van Hoolwerff niet tijdig
op voorstel van Zwart.
Remise
genoeg zeilklaar was om op tfld te starten en
zoodoende kansloos was.
Bij de regenbogen liet Iris van dr. P. B.
Kreukniet verstek gaan, zoodat er 7 deelne- SCHERMEN
mers den strijd aanbonden, welke een bijzonder spannend beloop had en tenslotte een overAMSTERDAMSCHE SCHERMBOND.
winning van Braassemenmeer van H. Nathan
met zeer gering verschil op Maas 17 van H.
Onder leiding van den heer R. Burger werd
gisteren een drietal wedstrüden getrokken voor
de Goederen tot resultaat had.
de competitie van den Amsterdamschen SchermWfl waren ln de gelegenheid aan boord van bond,
in het clublokaal der Sportvereen. Incassoden zeesleeper S. S. „Kflikduin" de zeewedstrijbank.
Op deg'en werd de ontmoeting Incassobank A—i
den te volgen, welke een bijzonder interessan- Gooische
Schermbond met 5 tegen 4 winstparten aanblik opleverden. Eenmaal opengaats tflen,
11 ontvangen en 14 gegeven treffers gewonlag het veld, waarvan de Koshin van D. Huinen door eerstgenoemde ploeg, waarbij de heer
singa met een flinken voorsprong aan den kop G. H. Joosten (G. S. C.) al zün partflen won.
De sabelwedstrfld werd met overtuigende cüfers
ging, al spoedig ver uit elkaar. De veel kleinere eveneens
door de Amsterdammers gewonnen. De
Bruynzeel,
Goodewind van C.
dlie aanvankelijk Incassobank A won namelüükB tegen de Gooide tweede plaats bezette, werd later door de sche Schermelub één Jiartü, met 22 ontvajigen en
gegeven treffers. De Amsterdamsche sabelAntares van ir. C. J. van Dusseldorp voorbij 34
schermers Boom en Jansen wonnen daarbü al
gevaren, terwfll ook de Boekanier van W. haar partyen.
Ruys Bzn. haar kleinere zuster passeerde.
Verder werd een wedstrüd op sabel getrokken
de ploeg van de Gooische Schermelub
Naarmate men het vuurschip naderde, flauwde tusschen
van de scherm-afd. Nat. Jongeren Verbond.
de wind steeds af cum later zelfs geheel te ver- en
De Gooische Schermelub won met 5 tegen 4
21 ontvangen en 32 gegeven trefdwflnen. De minder snelle jachten waren hier- winstpartüe-n,
De schermer Veryaas (N. J. V.) won drie
van de dupe en konden den inmiddels doorko- fers.
menden vloed moeilijk dood zeilen. Op het partüen en boekte derhalve de beste resultaten.
laatste oogenblik kwam er echter uit het
Noordwesten een briesje doorzetten en konden
zoowel de Antares, Goodewind als de Valk
van W. N. H. v. d. Vorm het vuurschip ronden, SPORTSNIPPERS
waarna het met ruime schooten weer huistoe
—De Rotterdamsche Kanovereeniging
ging. Kinkajou van B. E. Ruys Jr., die in de
~B*»
Piasracers" en „Never Dry", beide aangesloten
achterhoede lag, staakte inmiddels den strfld bfl dén Nederlandschen
Kanobond, hebben voor
zonder het merkteeken te ronden.
Zondag 16 September a.s., met toestemming van
De volgorde van aankomst te Hoek van de autoriteiten, groote racekano-wedstrijden gete
houden in de Delfs/fcavensche
Holland, tot waar de baan in verband met het organiseerd,
Schie
de fabrieken van Van NeMe. Vele
getij was afgekort, was tenslotte: Koshin, clubs nabij
uit Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, en»..
Antares, Goede Wind, Boekanier en Valk.
namen aan deze wedstrüden deeL
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een gezonde basis heeft ? Wij zouden dan juist
zeggen, dat dit op de meest sterke wijtze een
dergelflk valuta-experiment veroordeelen moet,
Verminderd verlangen naar
omdat hieruit blijkt welk een uitsluitend
experi
monetaire
verdoovend middel het is, dat na zfln uitwer?
king de kwaal in heviger mate kan doen
terugkeeren. Want tenslotte kunnen moneOp het oogenblik kan men hier en daar taire maatregelen niet meer dan een verplaatweer wat lezen of hooren over devaluatie en sing of een verschuiving van de economische
inflatie
mede onder invloed van Regnauld's moeilijkheden brengen. De talrijke experimenmaar ten der laatste jaren op monetair gebied in
devaluatie-propaganda in Frankrijk
geldvan
verschillende landen in diversen vorm geven
betoogen
dat zijn meer academische
aaa deze stelling steun. De moeilijkheden
experimentatoren, wier fraaie theorieën échverminderden misschien op één terrein, op een
ter na het aperte mislukken van de Rooseveltiaansche probeersels op dit terrein en het ander traden zij door of mede door die experimenten versterkt naar voren. Dit is ook
geringe succes van de devaluatie van dé Tsjevolkomen verklaarbaar indien men zich realiaanchische kroon, lang niet meer zooveel
hang vinden bfl de direct belanghebbenden seert, dat de prijsdaling, die schijnbaar de
dan nog het vorige jaar het geval is. In land- oorzaak van zooveel moeilijkheden was inderbouwkringen schijnt de propaganda voor de- daad slechts gevolg was, gevolg nl. van een
credietwezen, waardoor het
valuatie geheel geluwd. Men krijgt den indruk, misbruik van het
veel en veel te sterk werd
productie-apparaat
wat
dat de leiders der landbouw-organisaties
bang zijn geworden voor een proefneming, uitgezet, waardoor wfl thans het voor velen
zien van een
tevoren nog zoo graag gewenscht. De zaak is, onbegrijpelijke verschijnsel
Door
die credietuit„crisis
des overvloeds".
dat men daar natuurlijk per saldo toch maar
gehandkon
worden
prijsniveau
toestand,
zetting
een
liever houdt wat men heeft, dan een
veel te
blijkt,
jaren
thans
al
haafd,
dat,
naar
natuurlijk
waarin de thans genoten steun
dus
wel
degeheeft
prijsdaling
was.
De
hoog
zijn
sommige
Eou worden verminderd
er
beteekenis; zfl is geen gevolg
reëele
lijk
vereen
devaluatie,
die
zelfs
voorstanders van
ikondigd hebben, dat dan heelemaal geen van een bewuste of onbewuste politiek om
steun meer noodig zou zijn —en waarvan door vermindering van de hoeveelheid circulatiemiddelen het prijsniveau om laag te
toen nog maar moet afwachten of werkelijk eenige verbetering in zal treden. Men drukken, maar de wrange vrucht van die
onverstandige credietpolitiek, welke aanleiding
Wet thans wel algemeen in, dat door een dejaren
valuatie van den gulden geen pondje boter gaf tot een schijnwelvaart, waardoor vier
van
de
vernietiging
of kaas meer over de grenzen zou gaan. Wfl van wereldoorlog en
schijnbaar
zonder
der
wereld
rijkdommen
hoe
taoeten immers nog maar afwachten,
onze voornaamste afnemers zullen reageeren invloed konden blijven op de welvaart. Daarom
en of Duitschland en wellicht ook Frankrflk heeft die vrijwel algemeene prijsdaling een
fciet een deel der valuta-winst zullen willen economische functie: het wegvagen van de
een
opstrijken van de boter en kaas, die deze schijnwelvaart, die niet was gebouwd op
maar
grondslag,
economischen
.gezonden
landen toch al boven wereldprfls betalen.
Neen, maar liever een zekere steun door slechts kon bestaan op den zandbodem van een
iheffing van één gouden gulden, dan een on- topzwaar credietsysteem.
zekere situatie waarin men dien vollen steun
Het is begrijpelijk, dat men strfldt zoo lang
van een gouden gulden zou moeten missen! men kan om dié schoonschflnende welvaart te
Bovendien is de voorspiegeling der devaluïs- behouden, maar de economische wetten zijn
ten wat betreft de vermindering der lasten onverbiddelijk.
door devaluatie te weinig aanlokkelijk: deze
Wfl zullen moeten erkennen, dat wij te
toch hebben uitgerekend, dat het prijzenpeil hoog hebben gegrepen, dat wij terug moeten
door een devaluatie niet noemenswaard zou naar een eenvoudiger welvaartspeil. Hoe eer
-stflgen en derhalve zouden de vaste lasten wfl dit inzien, hoe beter. lemand die minder
in goederenwaarde uitgedrukt, nagenoeg even- inkomen krflgt doordat een goede credietfee
koog blijven. Het zijn alleen nog maar de plotseling staakt, dient ook de tering naar de
zeer naïeve devaluïsten, zooals de heer Mat-in nering te zetten. Zoo ls het met de geheele
thijsen in „Het Volk", die „autoriteiten zijn
wereld,
d.i. alle menschen te zamen
(om
sociale zaken, maar geen gerdtheoretici"
eveneens het geval. Men zal misschien geeen variant op de woorden van dezen econoneigd zijn te trachten zfln oude welvaart terug
mist te gebruiken), die aan devaluatie ge- te krijgen door in de loterfl te gaan spelen of
looven als probaat middel tegen „uitmerge- aan de roulette-tafel zfln geluk beproeven,
ling door het obligatiekapitaal".
maar zooals bekend is dit gewoonlijk weinig
is het doeltreffend. In wereldvormen omgezet
komt
Ja, met den buitenlandschen handel
de zaak hierop neer: wfl trachten een oploseen zonderlinge puzzle. De geheele discussie
sing te vinden op een minder moeilijke manier,
over den gouden standaard is het laatste jaar
feitelijk verloopen in een gekrakeel over de anaar het einde is toch, dat wij den harden
in- en uitvoercflfers van de verschillende weg, welken de economische omstandigheden
landen. De een berekende een relatieven te- ons dwingen te gaan, moeten af leggen.
ruggang van het aandeel der goudlanden in
den wereldhandel en bouwde op dezen inductieven grondslag een schijnbaar hechte geldo.a. in de afgeloopen
theorie. De ander
NEDERLAND EN KOLONIËN
becijferde weer een
iweek nog dr. Schacht
toeneming bij de goudlanden, en een terugFAILL. N.V. MIJ. ZEEBURG T. EXPL. V.
gang bfl de niet-goudlanden. L'art de grouper
ADMIN. V. ONR. GOED.
des chiffres, nietwaar? Dat echter een
Het weekblad ~Handelsbel." neemt o.a. op
wetenschappelijk man als prof. Verrfln
de
crediteurenlijst in bovengenoemd faillisseStuart Jr. zich in zijn bestrijding van het
ment.
Deze lijst telt tien crediteuren met een
De
Bank
Ned.
Verslag van den President van
131.795, waarvan prefepassief van
totaal
in de jongste nummers van E. S. B. beroept rent
922. De baten zijn nog niet volledig
op soortgelijke berekeningen achten wij toch bekend.
iwel wat beneden zfln wetenschappelijke

DEVALUATIE-GEDACHTEN

5% BONDS BETHLEHEM
STEEL
Zal het bestuur der maatschappij
zijn standpunt handhaven
inzake de coupon-
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afgescheiden nog van het geEen voorstel tot het aangaan
Diepenheim.
Vaarlflke om conclusies te bouwen op zulk van
geldleening, groot 8000 a 4 % bij de
een
*en grondslag, mag de vraag worden gesteld, Coöp. Boerenleenbank te Markelo, werd aangesluiten van een
Of op het oogenblik een toeneming van den nomen. Een voorstel tot het
N.V. Bank voor Ned.
de
leening
bij
van
’27.500
Uitvoer inderdaad nog een grooter concurGemeenten tegen 41 %, werd verworpen. B. en W.
rentievermogen beteekent van het uitvoer- zullen nu trachten een leening te sluiten tegen
bankinstelling.
Jand. Is het voor een land werkelijk winst 4 % bfl een andere
als het uitvoert? Legt ons land b.v. niet
geld toe op elk pond boter, dat wordt geFAILLISSEMENTEN
ëxporteerd? Hoe kan men conclusies op
(Opgegeven door N.V. v. d. Graaf & Co.'s Bur.
monetair gebied trekken uit een toeneming
d. Handel; afd. Handelsinformaties).
v.
vermindeivan den Britschen uitvoer of een
Uitgesproken:
5 Sept R. Geerts, melkcontroleur, Balkbrug,
ring van den invoer als men daarnaast even
Avereest. R.-c. mr. A. Mereier, cur. mr. J.
gem.
denkt aan de overeenkomst van Ottawa, die G. Nijsingh,
Zwolle.
G. Veer, caféhouder, Nieuwstraat. Nijkerk.
«Jen geheelen Britschen handel tracht om te
mr. A. Mereier, cur. mr. W. G. van Meer,
leggen, en aan de exorbitante rechten, welke R.-c.
Harderwijk.
g Tamminga, rijwielhandelaar, Broederdit land heft ter bescherming van zfln
5, Kampen. R.-c. mr. W. A. Vos, cur. mr.
straat
industrie ?
Steffen, Kampen.
F.
A.
Wat zegt ons b.v. een opleving in de
7 Sept. A. Visser, drogist, Kornhorn. R.-c. mr.
die een beC. J. J- W. van Groeningen. cur. mr. R. A. Vos,
Engelsche staalindustrie
terwfll Appingedam.
scherming van 33 1/3 % geniet
—J. F. F. Beekman, kleermaker, Eelderimen het er in Engeland zelf over eens is, dat singel 4a, Groningen. R.-c. mr. C. J. J. W. van
cur. mr. P. H. W. C. v. Wioheren,
deze in haar geheel zeer verouderd is en Groeningen,
Groningen.
de regeering die bescherming dreigt in te
X Drenth, verzekerimgsagent, Ter Apel.
J. W. v. Groeningen, cur. mr. H. E.
treken als de industrie zich niet grondig R.-c. mr. C. J.Ter
Apel.
Timmerman,
even
laten we nu maar
reorganiseert. En
K Kieft, voerman, P. Campersingel 9a,

Want

—

—

aannemen dat de opleving een gevolg is van
het loslaten van den gouden standaard in
Engeland
meent men dan werkelijk, dat

—

die opleving in

’

—

—

zoon verouderde industrie

(Ingezonden Mededeeling.)
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Groningen. R-c. mr. C. J. 3. W. v. Groeningen,
cur. mr. R. L. v. Noord, Groningen.
—T b Rovers, boekbinder, 's-Hertogenbosch.
cur. mr. J. B.
R -c. jhr. mr. P. V. Meeuwen,
Hengst, Den Bosch.
aannemer, Schoolstraat,
—M J Bekkers,
cur. mr. E. v.
Vught. R.-c. mr. J. E. Poerink,
Zinnicq Bergmann. Den Bosch.
N. V. Bouwmaterialen, Agentuur- en Commissiehandel, L. Charmant
Stratumschedflk
41, Eindhoven. R.-c. mr. K. Sassen, cur. mr. J. J.
v. d. Putt, Eindhoven.
j. Gaillard, timmerman, Gennep. R. -c.
P. v. Meeuwen, cur. mr. W. Overman,
jhr.

A.'

mi-.
Vaikenswaard.
M. A. Stra ver, koopman,

Den Bosch, Hinthamerstraat 103. R.-c. mr. K. Sassen, cur. C.
Kruse, Den Bosch.
J. J. van S c h ij n d e 1, koopman, Brugstraat
5, Boxtel. R.-c. mr. J. E. Poerink, Den Bosch, cur.
Besouw, Den Bosch.
mr. Jos. vanRomp,
fabrieksarbeider, ArcadelJ. H.
straat 36. Eindhoven. R.-c. mr. K. Sassen, our.
mej. mr. Corry v. d. Dungen. Eindhoven.
Vernietigd op grond van verzet.
7 Sept. J. Zuidland. schipper, Groningen.
In de week van 3 t/m 8 September 1934 werden
in Nederland 127 faillissementen uitgesproken.

—
—

betaling?

Zooals bekend, heeft het bestuur van de
Bethlehem Steel zich, na het loslaten van den
gouden standaard, op het standpunt gesteld,
voor de hand gelegen, deze niet van terugdat zfl niet verplicht is om de coupons van de
kracht te doen zfln. Ook al zou
bonds,
5 % first lien
waarvan de houders werkende
niet voldaan zijn aan de bepalingen van
dan
betaling
het recht hebben om
in guldens te
het leeningscontract, dan zouden in ieder geverlangen, aan Amerikaansche houders op
val de bonafide buitenlandsche houders van
deze basis te betalen. Voor in Amerika ingeobligaties geen schade hebben onderleverde coupons had betaling dan ook op deze
vonden.
papierbasis plaats. Aan de
buitenlandsche
Men mag met
de
houders heeft
maatschappy echter steeds welke oplossing in belangstelling afwachten,
deze netelige quaestie zal
betaling in guldenvaluta op basis van de
worden
gevonden.
oude pariteit van den dollar, n.l. 2.49, voortgezet en zij maakte op dit punt dus een gun»
stige uitzondering op andere Amerikaansche
DUITSCHE INVOERCONTROLE
debiteuren, die goudverplichtingen hadden.
Er is reeds in het kort in ons blad op ge„Uberwachungsstellen”.
zinspeeld, dat er sprake van was, dat er in
de houding van het bestuur verandering zou
In aansluiting op het bericht in het vorig
komen, n.l. dat men de betaling in guldensocht.blad
beperkende
aan
zekere
valuta
voorwaarden Schacht, over de nieuwe plannen van dr.
kunnen wfl nog melden, dat volgens
zou willen onderwerpen. In verband hiermede de verordening
van 4 September 10 „Ueberheeft het bestuur van de Vereeniging v. d. wachungsstellen" bestaan/:
voor hout, voor
Effectenhandel bfl de Bethlehem Steel krachtuinbouwproducten en
wij
geprotesteerd
en
vernemen zoo juist, steenkool en zout, voor minerale olie, voer
tig
voor
dat er tot nu toe op dit protest nog geen zijde, kunstzijde, kleeding enz., voor
rookartiantwoord is ontvangen. Deze omstandigheid kelen, voor papier, voor technische producten
behoeft echter nog niet ongunstig te worden en een voor diverse goederen, niet ondergeuitgelegd. Van andere zflde hoorden wij, dat bracht in een der vorige categorieën.
Verder werden de volgende instanties belast
er aanleiding bestaat te verwachten, dat de
met de controle en regeling van het vervoer
maatschappfl in verband met dit protest be- van
de betrokken goederen: de „Reichsstelle"
reid zou zfln een tegemoetkomende houding voor graan, veevoeder, e.d.,
de „Reichsstelle"
aan te nemen. Meer dan een aanwijzing is voor dieren en dierlijke producten en de
dit echter niet en alvorens een officieele be„Reichsstelle" voor melkproducten, oliën
en
vestiging is ontvangen, bestaat er op dit vetten en de „Reichsstelle" voor eieren.
punt uit den aard der zaak geen zekerheid.
Voorschriften van de TabaksZooals bekend bestond er tot nu toe voor
Ueberwachungsstelle.
de betaling in guldens op de oude pariteit
van den dollar geen beperking en het gevolg
De .„Tabaks-Ueberwachungsstelle"
heeft
is geweest, dat er vrfl groote bedragen aan thans voorschriften gegeven voor den
invoer
Bethlehem Steel bonds uit Amerika naar yan tabaksartikelen. Tot 15 Sept. kunnen de
Nederland zijn verkocht, die dan op de oude importeurs en handelaren van ruwe tabak of
zich aanmelden bij de Ueberbasis werden betaald. Vermoedelijk heeft de makelaars,
wachungsstelle te Bremen, onder opgave
van
maatschappij hieraan paal en perk willen tal van bijzonderheden
omtrent hun bedrijf.
stellen, omdat op deze wijze Amerikaansche Overtreding
wordt gestraft.
houders toch konden profiteeren van de betreffende bepaling in het leeningscontract.
HYDROFINA.
De koersen van deze obligaties te New Vork
De A. G. F. meldt, dat een bevredigende
stonden dan ook ver boven pari. Wfl hebben
regeling
zou zfln getroffen tusschen de stad
thans een circulaire van het New Yorksche
Boekarest
en de Hydrofina inz. de betaling
ons
is
liggen,
opbeursbestuur voor
waarin
van geleverde nieuwe installaties. Boekarest
genomen een schrflven van de Bethlehem zal de contractueele
prflzen
Steel. Hierin wordt de eisch gesteld, dat de en niet in papieren dollars.betalen in Zw frcs

’

levensmiddelen!

Geachte Redactie,

Ongeveer een half jaar geleden heb ik t. g. v.
het uitkomen van het jaarverslag van de N.V.
Centrale Hypotheekbank te Den Haag met voornoemde Hypotheekbank een correspondentie gevoerd in zake de winstverdeeling.
Het geval doet zich nl. voor, dat deze Hypo-

theekbank volgens onderstaand lijstje bij een
aanmerkelijk hoogere winst in 1932 en 1933 een
veel lager dividend declareert dan in 1929 en 1930.
1929 winst
1930
1931
1932
1933

„
„
„„

div. 14%
„ 15%

43.000
46.000
55.000
53.000
49.000

’

„
„„„

„
„
„

15 %
13 %
10 %

In het jaarverslag wordt als motief voor een
lager dividend aangevoerd, dat in verband met
de zeer onzekere tijden de grootste voorzichtigheid in acht genomen en dienovereenkomstig de
reserve zoo veel mogelyk versterkt dient te
worden.
Zonder eenige twijfel zouden de aandeelhouders
zich met deze zienswijze volkomen kunnen vereenigen, ware het niet, dat de versterking van de
reserve uitsluitend gaat ten koste van de aandeelhouders, die een lager dividend en van de
overwinst vrijwel niets ontvangen, terwijl commissarissen en directie niet alleen niet minder
doch zelfs aanmerkelijk meer hebben getoucheerd
dan in de jaren 1929 en 1930, bedragen die aan
het bedrijf worden onttrokken, in de zakken van
commissarissen
en
belanden en zelfs bij
den meest denkbaardirectie
slechten gang van zaken
nooit meer aan het bedrijf zullen worden toegevoerd.

Ik wil op den voorgrond stellen, dat de verdêeling van de winst telken jare geheel in overeenstemming met de statuten geschiedt, doch als
hewijs tot welke vreemde verhoudingen deze
winstverdeeling leidt moge dienen, dat van de
winst over 1933 ad f 49.000, commissarissen en
directie aan tantièmes
17.600. de aandeelhouders
daarentegen slechts
10.000 hebben ontvangen,
terwijl m 1929 by een winst
van 43.000 commis-

ZrfJJrXrJJ

’’

,?.n directie

’

’

5.200, aandeelhouders
eten hoogere winst
blÜkt>
van
4000 minder heboen ontvangen, commissarissenf en
directie daarentegen f 2400 meer.
Deze cflfers nopen tot
gevolgtrekkingen, die
duidelük de onbillflkheid
n derpUike winstverdeeling
naar voren
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veZ~
et
-"esteerende wordt uitgekeerd aan
a«nrt«£'„
als superdividend,
beS'ïf"
de alSemeene vergaderingbehoudens
een gedeelte
van
Wlnst °nverdeeld te laten of op nieuwe
rekLlL
?»lZ»Tr te brense-i. Volgens art. 49a kan
h„

eene vergadering besluiten een gedeelte
v»nsT
aanrio^ï, aandeel in de overwinst, dat voor de
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in de toekomst groote reserveeringen noodzakelijk

Levering op termjjn
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Verkoop
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p
-Prem

is verlaagd.
In het jaarverslag geven de
heeren wel hun beduchtheid te
kennen
ontwikkeling van den toestand en
grootere
risico* s waarop men bedacht
dient te zfln.
laten
daarvoor echter uitsluitend de aandee
ueeinouaers
houders-

(Ingezonden.)

Centrale hypotheekbank
gemiddeld ca. f 50.000 per jaar
de tot nu toe geldende
commissarissen en directie nog steeds statuten
ca. 36% of wel
ca. } is.ooo ontvangen, terwijl aandeelhouders
met
er aandeel van
1000 afgescheept zouden
Dat
worden.
is natuurlijk al te gek!
Ue directie van deze hypotheekbank heeft mfl
wei is waar in overweging gegeven ter jaarverB
verschijnen, aldaar mfln bezwaren
♦
e te brengen, doch ieder die
ook slechts
eenigszins op de hoogte
is van dergelijke vergabeSrflpt wel, dat zulks geheel doelloos
ëe? ware,
nu commissarissen zelf verklaard
Jjt
f,naacten
niet bereid te zfln mede te werken tot
wijziging der statuten.
Mogelflk dat mijn zienswijze afwijkt van de
algemeen in
financieele kringen geldende, maar
? F^,e houdin S van de leiding eener financieele instelling kan ik geenszins bewonderen.
die houding zelfs, om het kindje maar
■,»? den naam te noemen, bepaald
Waar het op neer komt
de
de touwtjes in handen hebben wel
off»"
11 van
aandeelhouders,
de
die
rtaarh-!
S J} Volle riaico
van 90 % obligo
loonpn
het
geval
de
moeilijkheden
zaak
0r, eer
wat toch steeds tot de mogeHikh f.rt»^
i
daarentegen zelf het volle pond
,vrJFg ,■"?" nem«n en van hun tantièmes, die
Jk,ng tot hetgeen de aandeelhouders
uuwangen onbehoorlflk
hoog zfln, niets wenschen
staan, waarbfl ik nog zoo vrfl ben aan te
.'
"cmen, dat het salaris der directie
sedert 1829
volgens

7 Sept
opg. Ned- Ink.-Verk

niet

CENTRALE HYPOTHEEKBANK

\JQ.
a Z de-. bestand voor Hypotheekbanken
nderdaad
nijpend worden of blflven, zoodat ook

WISSELKOERSEN

buitenlandsche houders een affidavit zullen
overleggen, waarin zfl behalve hun naam en
de nummers der obligaties zullen hebben te
verklaren, dat zfl als houders van deze bonds
gedurende zes maanden onmiddellijk voorafgaande aan den datum van inlevering, inwoners van een niet-Amerikaanschen staat zijn
geweest, en bovendien,
dat de obligaties sedert 5 Juni 1933 voortdurend in
buitenlandsch bezit zfln geweest.
Op grond van deze bepalingen zouden dus
de bonafide koopers van deze bonds na genoemden datum, thans gedupeerd worden.
Indien de Bethlehem Steel meent beperkende
bepalingen te moeten maken, dan had het
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LONDENSCHE GELDMARKT.

BERLIJN GUNSTIG

De geldNieuw
geld was
gemakkelflk.
markt was zeer
I, oude leebijna niet te plaatsen en gold !
ningen werden verlengd è. ?; geld voor één
LONDEN, 8 Sept. (Reuter.)

Obligatiemarkt hooger.

—

BERLIJN, 8 Sept. (R e u t. B fl z. D i e n s t.)
Het einde der week bracht een gunstige stemming, hoewel de orders zeer gering waren.
Op de discontomarkt was de stemming geObl. „Oud Bezit" openden ï % hooger. Van drukt in verband met het voor de markt teleurindustrieele obligaties waren obl. „Ver. Stahlstellend resultaat der jongste schatkistemissie.
werke" gevraagd. Buitenlandsche obligaties De handel stagneerde overal. Driemaands wiswaren betrekkelijk levendig. In verband met sels waren l, driemaands schatkistpapier
Ruslands toetreden tot den Volkenbond ont21/32
stond er een beweging in Russen '02. Ook
Er werd £ 231.000 goud verhandeld.
Mexicanen waren vast en vrfl levendig. Stegobligaties waren echter lusteloos.
Op de aandeelenmarkt was de stemming
KORTE BERICHTEN.
gunstig. De a.s. omvorming bij den buiten-

,

landschen handel en de organisatie der „Ueber-

wochung" werd druk besproken.
Papier-aandeelen waren vast op een gunstig
bericht over de internationale papierindustrie.
Feldmühle steeg 11 %, Aschaffenburg Zellstoff IJ
Montaanwaarden waren gedrukt en 1 %
lager, doch bruinkoolmijnen lagen beter in de
markt.
Chemische fondsen brokkelden af: I. G.
Farben i %. Openbaar-nutsbedrflven waren
verdeeld. Lahmeyer verloor 11 %. Industrieelen waren tot 1 % hooger. Brouwerijen
waren in reactie na de stijging van gisteren.
Eisenbahnverkehrsmittel steeg 11 %■
Bankiersdaggeld was onveranderd 41 —4 %.

DUITSCHE INVOERREGELING
Voorschriften inzake contrôleinstanties en -bevoegdheid.

Te Warschau is dezer dagen opgericht een
Centrale voor den verkoop van o',
zaden. Aan deze oprichting is deelgenomen
door de landbouwcoöperaties, de Landbouwbank en handelaren in oliehoudende zaden.

—

De

Zweedsche

staatsschuld

op 31 Augustus kr. 2.427.756.766
tegen kr. 2.389.512.366 op 31 Juli en
kr. 2.358.532.306 op 30 Juni van verleden
jaar (het einde van het begrootingsjaar).
bedroeg

OTTAWA, 8 Sept. (V.D.) De kortgeleden
benoemde gouverneur van de nieuwe Bank
van Canada, Graham Towers, zal binnenkort naar Europa vertrekken, teneinde aldaar
de methodes der circulatiebanken te bestudeeren. Hfl zal eerst naar Frankrijk gaan en
daarna naar Engeland. De Bank van C
zal haar operaties kort na Nieuwjaar aanstaande beginnen.

VERGADERINGEN

Het gebied van het beheer der industrieele
producten en industrieele grondstoffen zijn uitMaandag. 10 SepL
gevaardigd. Het systeem van de instanties van
101 uur. N.V. Indische Rubber Cic, Breedeweg
toezicht (Ueberwachungsstelle) wordt aanmerkelijk uitgebreid en zal in het bijzonder ook 21 (jaarv.).
101 u. N. V. Insulite Import en Export Mfl.,
voor landbouwproducten gelden. Dit feit vergt Rokin
69 (jaarv.).
Verzekering Mfl. N.V.
reeds een nieuwe formuleering van de bepa21 u. Noord-Hollandsehe
Victoria Hotel, (jaarv.).
lingen inzake het goederenverkeer.
kantoor der venn.
N.V,
Houttuinen,
8 u.
De
De nieuwe verordening bevat eerst een (alg.),
machtiging van algemeene aard. De rflksminister van oeconomische zaken krijgt de
NOTEERING EDELE METALEN
machtiging het verkeer met goederen te controleeren en te regelen, bij-zondere bepalingen
(Medegedeeld door de Fa. Drijfhout & Zn.)
over haar aanschaffing, verdeeling, afzet en
verbruik uit te vaardigen. De rijksminister van
7 Sept.
8 Sept

_

oeconomische zaken kan voorts voor zoover

hfl

zulks gewenscht acht voor het toezicht of
en de regeling van het goederenverkeer ook
een verordening inzake de boekhouding enz,
uitvaardigen.
Er volgen dan de eigenlijke bepalingen inzake de Ueberwachungsstelle en de leiding door
rijksgevolmachtigden. De rijksminister van
oeconomische zaken kan zfln bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen op anderen.
De bureaux krflgen bfl de oprichting rechtspersoonlijkheid. Een Ueberwachungsstelle is
ten opzichte van zfln bezit onafhankelijk en
dus geen afdeeling van de Rflksfiscus.
De „Ueberwachungsstellen" kunnen ook het
persoonlflk verschijnen van iemand waarvan zfl
inlichtingen wenschen, vergen. Overtredingen
van haar voorschriften kunnen worden gestraft met (onbegrensde) boete of gevangenisstraf.
Het slot der bepalingen houdt in, dat het
Rflk vergoeding betaalt voor schade, welke
door maatregelen genomen in toepassing van
deze verordening, zouden kunnen ontstaan.
Deze verordening is op 4 September in werking getreden.

Inkoop

Verkoop Inkoop Verkoop

fin guldens!
1649.— 1654— 3649.— 1654.—
.— 1645.—
.—
(1000/1000) 16.45
Ind.
12.15
12.15
Gouden
Ponden
12.10
12.10
Gouden
Dollar
2.48
2.51
2.48
2.51
Goud:

Baren a 12} kg

nsicodragers opdraaien.
Ik ontvang ook geregeld het jaarverslag van
de Amsterdamsche Scheepsverbandbank en kan
Zilver:
niet nalaten op te merken, dat deze bank over
22.50
23.50
22.55
28.55
Baren è 32 kg
1932 haar geheele winst ad
ge237.481.79 heeft
Industie
22.—
—.—
22.—
—.—
Voor
reserveerd
hetzelfde geld voor 1933
en dat
derhalve commissarissen en directie hier gelijk
opgaan met aandeelhouders en ook geen cent
ontvangen. Ware de winstverdeeling bij laatstgenoemde instelling gelijk aan die bij de
Centrale
Hypotheekbank, dan gingen commissarissen en
curectie, ongeacht den moeilijken toestand dezer
instelling, toch nog met een slordige negentig
mille naar huis. Dit ten bewijze, dat het ook nog
wel anders kan.
Ik ben van meening, dat het onjuist zou ziin
een dergelijk ultra-egoïstisch beheer
eener instelBEURS
ling
het spyt my, dat ik het niet anders kan
qualificeeren
zonder meer te laten passeeren
en dat het dringend noodzakelijk is aan een derB ERLI.TN, 8 Sept R.B.D.
gelijk financieel beleid openbaarheid te geven.
8
7
8
T
Ik vind het tevens onjuist, dat
Sept. Sept.
Sept. Sept.
en directie niet uit eigen beweging met een
andere, billflke winstverdeeling zfln gekomen toen
Een. geld. 4-4)4 4-4*4 Th.Goldscb. S'ifi 93«
zij tot het besluit kwamen, dat het dividend verla,agd, daarentegen het reservefonds extra verPart disc... ó%
3 54 Harpener... 101 104
sterkt moest worden. Ik kan het echter niet
DtA.Auslöf 96X 95J4 Hoesch Kln 72
7254
anders dan onbehoorlijk vinden, dat, toen uit den
DtA.Auslös
[Ue Bergb 17-1% 170
kring van aandeelhouders, commissarissen en
Allg. D.Kr. 49K 49^ Kali Asch.l.
128
directie in overweging werd gegeven daartoe over
78)4
Berl. Hndg.
96^ Kloecknw..
te gaan en zfl derhalve aan hun plicht tot be66J4 Kokswerke.
1
Com. Pr.Bk.
hoorlijk en rechtvaardig financieel beleid der
Dt. Disk. B. 73H 74
Laura huett lOM 19K
onder hun leiding staande instelling werden herDresd.Bnk. 74** 76H Mannroeh.. 71Jf! 72
innerd
een beleid, dat zü in eerste instantie
verplicht zfln zooveel mogelijk dienstig te maken
Reichsbank 155*$ LSSM .\lansf. Bgb. 78*4 77H
aan het belang der aandeelhouders
52>& 50J£
zij geweiVrfldag 7 September.
11794 Masch. B.
Allg. Lok.b 118
gerd hebben daaraan te voldoen.
27H 261* Ob. Eisenb.
Hamb.
Pak.
Nationale Hyp. Bank 41 % Pbr. 100J. Zuider H. Suedam.
Met dank voor de plaatsing.
26
Orenst.Kop. 84)4 83K
Hyp. Bank 5 % Pbr. 100g. Hoboken Soc. Gen.
Hoogachtend,
29?
47*4 47%
Lloyd
iNord.
'AH
Metall 6 % obl. 100 g.l. Wintershall A.G. 61 % A.E.G..;.. 275*8 27>& Phoen. Bb. 246* 246
M. DUIJZEND.
Rh. Braunk.
i
obl. 82 g.l. Amsterdani (Olympiade-leening) 3 %
Bud. Eisen. 88*4 88*4 Rheinstahl 90^ 90J*
AmbaIn antwoord op het. vorenstaande wenschen wij 1925 1021. Alg. Belg. Javasche Cult. A.
96H Rutgers w.. 42* f 42**
loetoe Rubber Mfl. 3e not. 52. Amsterdam Rubber Uharl.Wass. 96
vooraf op te mei-ken, dat de vergadering van aant3lJi Saiz Detftfc. 162 161
deelhouders wel allereerst de plaats is, om de A. le not. 102 gb. 1021. 4e not. 101Ï, 7e not. 1013 gb. C.Gummi.. 131
250 86 g.b., idem Daiml.Mot. 4sK 48?» S. Berg. Zink
36H
door den inzender gemaakte opmerkingen en Surinamsche Bank A. groot
1250
Twentsche Bank Serie A aand. D. Erdoel. 117*4 Lt&üi Sehuckert.. ö»>{
bezwaren naar voren te brengen. Het schijnt ons groot
9754
Ned. Bouw Mfl. in lig.
tevens minder juist de directie als zaakgelastigde 77, idem eert. v. A.
Uyn.i\'ob. 70*4 <6*j Schuit Pat. I).>
jlloja
Ned.
v.
A.
Mij.
Kunstm. Oesterteelt
22J. South El. Liefer... 103
aan te stellen om bezwaren van individueele aan102H Siem.Haisk.L4-i |148*
South. Railw. Comp.
deelhouders die niet ter vergadering aanwezig Pac. Comp. eert. v. A.
140
Ei.Licht-Kr.
ttóH
lLö*n
dlanzstofl.
G.
A
9£.
zfln aan het oordeel van het bestuur of van de
I.G. Karben 146 H 146 'ver. Stahlw. 40H 40X
vergadering te onderwerpen. Art. 59 onzer statuKeldmuehle 121*4 122
West Alkali 129 127* i
ZATERDAG, 8 September.
ten stelt aandeelhouders bovendien in staat, op
Gelt&Guil. 77% Ï8
£ells.Waldh. 47*4 45
de daarbij voorgeschreven wijze een voorstel tot
t'els.Bergb. 61*4 61H Otavi ïlinan 13J4 UH
OBLIGATIËN.
wijziging der statuten aanhangig te maken.
Afgescheiden hiervan moeten wfl ten stelligste
Ges.tel.Dn. 112)4 |113
0. Petrol...
Staatsleeningen.
en met kracht de voorstelling afwijzen, alsof de
laten, b bieden.
I
versterking van de reserves uitsluitend ten 0.-Indië ’5OO 1929 44% 1001 g.b.
koste van de aandeelhouders zou gaan. Deze
Aanvulling.
versterking heeft wel allereerst ten doel, onverProv. en Gemeentel. leeningen.
hoopte verliezen geheel of gedeeltelijk uit de Amsterdam
1929 2e 1. 41% lOOft.
BERLIJN. 8 Sept. (R.8.D.)
genoemde reserves af te schrflven en daardoor
's-Gravenhage 1929 41% 1001 g.l.
de uitkeeringen aan aandeelhouders, ook in een Zuid-Holland
8 17
8
7
1934
31% 98!.
tfldperk van teruggaande conjunctuur, te kunnen Rotterdam
Sept Sept
1931 4% 975 g.b.
Sept Sept
voortzetten.
Versterking van reserves strekt tevens ten Kopenhagen 1908 100 4% 69 g.b.
g.a 107*4 107)»
Krupp
92K y3 Winth.Gas
voordeele en ten nutte van aandeelhou128*4 128
Credietinstellingen.
Banken
Dessr.
D.Reichsb.p
U2Ü
U
2«
ders, voor zoover dit betreft het door den inzenKot
AKU..
6654 66
WH 6154
Gema Cr. (U. v.) 3% 931.
der naar -v-ren gebracht risico van aandeelhou115 H IU
Bemberg... Ui% MX Porti.
ders voor het obligo op de aandeelen. Immers
Hypotheekbanken.
D At Tel. 12154 118*4 Arbed Obl.. 189ji 188
verhooging der reserves draagt indirect bfl tot
vc:mindering van het obligo, hetgeen toch zeker Noord-Holl Gr.er. 5% 100.1.
Deut Lm.. 58* g öS% 60/. Duitsche
■"cl allereerst d~or aandeelhouders gewenscht Utrechtsche Hyp.bk. V. A (m. v. u.) 41% 101.
Grootb.'3s t
10°
GebrJungh 47
wordt.
Id. (m. v. u.) 4% 1001.
ilitt Stahl..
7'*Pr.Zentr.
Verliezen, bij onze instelling in vorige jaren
Polyphon.. W-i Wi Bod. kr... 89** 89
Industrieele ondernemingen.
geleden, welke overigens weinig belangrijk waren,
100
100
Bayer V
Kh.Westpb.
zijn steeds ten lasL: der winst- en verliesrekening
Siemens & Halske 61 % 22.
103/ 104 D. Hypoth. 71-;.
Electr
gebracht en zijn dus evenzeer door aandeelhouders
als tantième-trekkenden gedragen.
100 geld
Electr.-, Gas-, Tel.- en Waterl.-mijen.
In het afgeloopen tienjarig tijdvak hebben aan6%
Rh.
Westf.
El.
'27
23ft
deelhouders onzer instelling gemiddeld 14.3 % per
ld. '28 6% 23 ft.
jaar getoucheerd. De veronderstelling van inzenId
6%
'30
23ft.
der, dat aandeelhouders in de toekomst met 5 %
dividend zouden „afgescheept" kunnen worden,
Thee-ondernemingen.
schijnt hiermede weinig in overeenstemming.
Telaga Patengan 51 % 1161.
het dividend van aandeelhouders van
Terwfll
15 tot 10 % verminderd is. zijn ook de tantièmes
LONDEN 8 Sept (R.8.D.) Wisselkoersen
Spoorwegen.
de laatste jaren niet onbelangrflk
gedurende
8 Sept 7 Sept
8 Sept. 7 Sept
teruggeloopen.
Almelo—Saiz. '86 31 % 911.
De vroeger met den inzender gevoerde corres494.—
494.—
59ft,
Norf. & W. Gee. le h. 4%
N. Vork 5.0009 4.9918 Boekar.
pondentie, waarbfl deze tevens voorstelde het Elzas Lotharingen
5%
24.50 24.50
4.HÖ75 4.8625 Boedap.
Montr..
winstaandeel van de houders van oprichters29.43
Frankr. 74.87
74.78 Buen... 29.18
bewijzen te doen vervallen, hééft bfl ons de vraag
Duitsche fondsen met kettingverklaring
21.03 Bomb..
W/m 1(6V««
België.. 21.04
doen rflzen, of de inzender wel geheel op de hoogte
Italië... 57.53
is van het onderwerp waarover hfl schrijft. Rh. Westf. El. 1931 331.
57.50 Calcutt l/BV* l/6l/n
Immert uit dit voorstel moeten wfl afleiden, dat
15.12
15.11 Konst.. 610.— 610.—
Zwits..
AANDEELEN.
art. 45a van het Wetboek van Koophandel hem
Spanje. 36.12** 36.06 Athene. 518.—
18.—
geheel onbekend is en evenzeer de opvattingen
Portug. 110.12 110.12 Mexico. 18.—
Bank- en Credietinstellingen.
van het Departement van Justitie, waar tegen Kas-Vereeniging A. 2e k.
19.50
7.28)* Mon tev 19.50
Holland
7.2854
126Ï.
aantasting van verkregen rechten steeds angstNed. Bank ’lOOO C. v. A. 2e k. 149J.
Denem. 22.3954 22.40 Praag.. 118.50 118.37
vallig gewaakt wordt.
3.19
Noorw. 19 90** 19.90** RioJan. 3.19
Ten slotte wenschen wfl op te merken, dat in
Industrieele ondernemingen.
de moeilijke aanvangsjaren aan aandeelhouders
Zweden 19.39* 19.39**. Warsch 26.12 26.07
een dividend van 5 en 6 % is uitgekeerd, doch Amst. Lettergieterfl Tetterode A. 2e k. 1461.
Hels.f.. 226.75 226.75 Ween.. 26.50 26.50
voor tantième-trekkenden destflds óf niets, öf Van den Bergh's Fabr. C. v. A. 2e k. l*Bi.
12.45
12.42 Goud... 140/9 140/9*
D.tschl.
slechts een zeer luttel bedrag beschikbaar was. Scholtens Aard. A. 2e k. 76*—771.
21*
Belgr... 216.— 216.— Zilver..
Dat hierin later wyziging is gekomen en mèt de Unie v. IJsfabr. A 2e k. 358—i.
verhooging van het dividend ook de tantièmes Unilever 100 C. p. A. 2e k. 1011.
BERLIJN 8 dept (R.8.D.) Wisselkoersen Slo*
niet onbelangrflk hooger konden gesteld worden,
Suiker-ondernemingen.
7 Sept
zal naar onze meening door ieder onbevooroor8 Sept
deeld aandeelhouder wel niet ten nadeele van het Kaliredjo S. P. A. 2e k. 31.
Laten
Laten
Bieden
Bieden
bestuur kunnen uitgelegd worden.
0.670
Buenos Aires.
ü.665
0.666
0.670
Thee-ondernemingen.
58.660
Bruss.
Antw.
58.665
58.640
58645
DIRECTIE N. V. CENTRALE Banj. Wangi Pref. 2e k. 120—2.
Rio de Janeiro 0.184
0.186
0.184 0.186
HYPOTHEEKBANK.
West Java Thee 2e k. 62.
82.18
82.02
Dantzig
82.02
82 18
12.42
(Onzerzijds willen wij slechts opmerken, dat wfl
Londen
12.41
12.39
12.38
Cultuurondernemingen.
Diverse
het antwoord van de directie op het voornaamste
0.475
5.466
Helsingfors...
5.465
5.475
g.l.
punt onbevredigend achten. Wfl laten terzijde of Insul. Cultuur 2e k. 92
16.51
16.50
16.54
Parijs
16.50
de heer D. met dit ingezonden stuk den juisten
Voorloopig genoteerde fondsen.
Amsterd./Rott. 169.73 170.07 169.73 170.0<
weg heeft bewandeld en of een vroeger voorstel
Italië
2L.68 21.72
21.63
21.67
van hem te verdedigen was. Het feit valt niet Cert. Pr. Union 2e k. 461.
Weenen
49.48.95 49.05
48.—
weg te praten, dat aan het bestuur een oneven81.67 81.88
redig groot deel van de overwinst toevalt en dat
Zwitserland... 81.67 81.83
GROEP A.
10.46
10.44
Praag
extra reserveering geheel gaat ten koste van aan10.47
10.43
deelhouders. Het zou toe te juichen zijn, indien Ned. Hand. Mfl. Ct. 6e k. —.
—.
—.
—.—
Boedapest
het bestuur zelf het initiatief nam daarin ver2.484
NewYork.... 2.484 2.488
Ned.-Ind. Gas N. B. 6e k.
t andering te brengen.
Red. Hbld.),
Java Caoutch. 3e k. 91J —*
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OCHTENDBLAD
Mrs. Perkins, de minister van arbeid, verklaarde de locale autoriteiten verantwoordelijk
voor de 10 dooden, die gisteren te Honepath
zijn gevallen, omdat zfl werkwilligen als politie-agent dienst wilden laten doen.

KATOENOOGST DER V. S.
Raming eenigszins hooger

dan vorige maand.

having van het steenzoutbedrflf van het concern-Burbach.
Het concern-Burbach is er voorts nog in
geslaagd de rente voor de 2.4 mill. Mark verlaagd te krijgen.

Suikerinvoer uit Cuba.

WASHINGTON, 8 Sept. (Reuter). Blijkens

van het bureau voor de Statistiek van.
van landbouw wordt de stand
departement
het
yan den katoenoogst op 1 September geraamd
pp 53.8 % tegen 60.4 % op 1 Augustus.
Het bureau raamt op grond daarvan den
oogst op 9.252.000 balen tegen 9.195.000 balen
pp 1 Augustus 1933. Het definitieve oogst©pgave

cflfer voor 1933 luidde: 13.047.000 balen, voor
1932 13.002.000 balen en 17.095.000 voor

1934

Stock

Exchange
aand.

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

.

Aug.
„

~

„
„
„

(stuks)

760.000
650.000
400.000

110.000

310.000
480.000
600.000
690.000
210.000

Curb

Exchange
aand.

obl

(in $)

175.000
115.000
99.000

2.990.000
18.510.000

52.000

Conversie-operatie.

Ter beurze ging zeer weinig om. Men neemt
ln afwachting van de verdere ontwikkeling
van den toestand in de industrie en met het
oog op de a.s. publicatie van de financieringsoperaties der schatkist een gereserveerde
houding aan. De stemming bleef tot het slot
kleurloos en de koersen gaven meerendeels
ten hoogste slechts fractioneele verschillen te
jsien.
Beperking katoenproductie.

De Agricultural Adjustment Admmistration
stelt op het oogenblik een enquête in bij de
katoenplanters met het oog op de inkrimping
van de productie voor 1934/35 en de maatregelen die in verband hiermede moeten worden genomen.

—

’

Chequeverkeer in Augustus.

De waarde van de' door de grootere clearing
instellingen in Augustus behandelde de cheques
bedroeg $ 19.915 mill. (v. m. $ 21.517).

goudverscheping

naar

Frankrijk.

’

’

Gemeenschappelijke zijdeverkoopmij

agent.

(Van

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

Am. Tobacco B.
Am. Waterw. g. A.
Anaconda Copper
Ass. Gas & El. Co.
Atchison Topeka
ld. 4% Mortg. bonds
Baltimore & Ohio
Bethl. Steel Co.
Canadian Paciflc
C. Pac. 4% b. Ret.'99

Centr. States Elect.

IJMUIDEN, aangek. 8 Sept.: Nijkerk, Rott
Vertr. 8 Sept: Pluto, Bremen; Amazone, Kopenhagen; Astarte, Bremen; Gateshead, Newcastle; Montferland, Hamburg;
Spes Salutis,
ms., Londen; Ulysses, Hamburg; Plawsworth,
id.; Rijnstroom, Leith: Capetown Maru, Baltimore; Ernsti H. Stinnes XI, Emden; Vechtstroom, Huil; Douglas, Goole; Yellicoe Rose,
Blyth; Katwijk, Archangel; Hontestroom, Lond.
machineUitgaande vastgemaakt (wegens
schade) Prowess, —.
IJMUIDEN, aangek. 8 Sept: (Hoogovens) Erpel,
Antw., stukg., om
flzer te laden, carg. Ver.
Scheepsagent.
VELSEN aangek. 8 Sept: (Haringhaven) Aarsten, mb„ Brevik. natuurijs, carg. Ver. Scheeps-

FARBEN-INDUSTRIE

onzen financieelen correspondent.)

—

DELFZIJL, aangek. 6 Sept.: Anna Sofie, Archan7 Sept; Gorsegel; Anna Rehder, Londsn.
land, Immingham.
Vertr. 7 Sept: Rian, ms., Aarhus.
HELLEVOETSLUIS
vertr. 8 Sept: Acclivlty,
Zwijndrecht naar Parfls.
MAASSLUIS, aangek. 8 Sept.: Slateford, Londen;
Bakar, Porto Marghera; Bogo, Archangel n.
Dordrecht; Rina Corrado, Amsterdam; Karl
Liebknecht. Leningrad 1. v. Londen; Vallescura,

Berlfln, 8 Sept.

De I. G. Farbenindustrie te Frankfort a.d.
Mam en I. P. Bemberg A.G., te WuppertalBannen, hebben samen de CupramaSpinf a s e r G. m. b. H. met zetel te Berlfln opge-

richt.
De Cuprama, welke mfl. een kapitaal van
M. 50.000 heeft is belast met den verkoop van
de door beide maatschappflen geproduceerde
kunstspinvezels (Cupramavezels). Directeur
Von Beek, leider der verkoopafdeeling van de
I. G. Farbenindustrie, heeft de leiding van de
nieuwe onderneming op zich genomen.

Queenstown.

Vertr. 8 Sept: Navarra, Nantes; Erlangen,
Hamburg; St. Palais. St. Malo; Fritz Schoop,
Stettin; Drakepool. Swansea: Tilsit, Koningsbergen: Damsterdijk, San Francisco; Lanrick,
Leith; Nieuwland, Grangemouth: Zeeland, Newcastle; Balzac. mb., Oslo; Soudan, Yokohama
via Antw.; Merope, Lissabon: Cerons, Havre:
Lindisfarne, New Castle: Yarmouth Trader,
Yarmouth; Mavis, Londen;
Scheffer,
Ary
Havre; Oder, Hamburg; Batavier VIII, mb.,
Bordeaux; Prest, Stettin; Oostzee, slbt., Alicante met 1 baggermolen en 1 bak: Stad Haarlem. Bugnoli; Leander. Bremen; Iris, Rochester;
Kronos. Aarhuus: Tynehome, Sunderland; Energie, Delsbruk; Chorzow, Gdynia; Las Palmas,
Bilbao: Ariel, Halsingfors: Secunda, mb., Kings
Lynn: Derind ie, Hamburg; Leda. Bremen; Gondul, Malmö; Bacchus, Vigo; Marne, mb., Middlesbrough.
VLISSINGEN, vertr. 8 Sept: Salonica, Leningrad: Freden, Bilbao.
Gepass. n. Antwerpen 8 Sept: Mars, Lorient;
Rheinland, mb., Japan- Kiel, Bremen; Specht,
Taranger,
Rott;
Schiedam:
Boringia, mb.
Havre; Eland, ms., Londen; Kalba, ms., id.;
Kepler, ms., Bilbao; Kalypso Vergottis, B.
Aires; Sveti Vlaho, Las Palmas; Velebit, Rott.;
Taifun, Bahia. Blanca; Roland, Bremen;
Harbury, Valparaiso: Kemmendine, Londen; Buizerd, Wega en Lido, alle mb., Londen.
Gepass. van Antw. 8 Sept: Neptun, Teneriffe; Roberta, Progrès, Mary en Albatros, alle
Casablanca;
motorkoffen,
Algarve,
Londen:
Grietje en Hinry, beide motorkoffen, Londen;
Cornelia, m.b., Londen; Adour, Hamburg: Veerhaven, Baltimore: Rauenfels. Calcutaa; Anvers11,
ville, Congo: Stelvio, Curagao; Leopold
Jaffa: Parkhaven, B. Ayres; Atlantic, ms.,
Londen: Vesta. Hamburg.
Gepass. n. Gent 8 Sent: Erna, Rott.; Blaira-

Bank der Deutschen Arbeit.
De Bank der Deutschen Arbeit A.G. te Berlijn, de vroegere Bank der Arbeiter und

Angestellten A.G., publiceert de jaarverslagen
over 1932 en 1933. De nieuwe directie acht
De Federal Reserve Bank deelt in haar het noodzakelijk zulks
te doen, daar h.i. haar
voorgangers een onjuiste balans over 1932
dagelijksch rapport omtrent den goudvooruitgegeven. Het totaal der deposito's
raad mede, dat voor een bedrag van hadden
der bank daalde van M. 168 mill. einde 1930
geleidelflk tot M. 83 mill. op 2 Mei 1933, om
'$ 9.263.000 werd uitgevoerd naar Frankrijk.
daarna weder te stijgen tot M. 140 mill. einde
Een „zilverhuis”. 1933 en M. 245 mill. einde Juni 1934. Beide
zonder winst. Het overschot
boekjaren
De Amerikaansche schatkist staat voor een van resp. 1sluiten
mill. en 1.6 mill. mark wordt bemoeilijk probleem: zij heeft geen opslagruimte
steed voor afschrijvingen op verplichtingen.
voor de groote massa aangekocht zilver. De Volgens
de directie is de instelling thans geregeering heeft thans het oude Assay Office
gesaneerd. De gang van zaken in de eerheel
van de Forty Wallstreet Corp. voor $ 6.5 mill. ste helft van het loopende jaar was bevreaangekocht om in de kluizen daarvan het zilver digend.
op te bergen. De kluizen van de Fed. Res. Bank
De instelling v/as oorspronkelijk de bank der
te New Vork zijn reeds vol met goud.
Duitsche neutrale vakvereenigingen. Thans is
zfl de bank van het Arbeidersfront.
De staking breidt zich nog steeds uit.
Burbach-Kall Werke.
Heï totaal aantal stakers bedraagt thans,
naar Reuter uit New Vork seint, 510.000;
De Burbach-Kali Werke A.G. heeft in 1932
20.000 arbeiders in de zijde-industrie te Paterde haar ter exploitatie toevertrouwde Mansson (N. J.) dreigen heden het werk neer te feld Grube verpacht voor 2.4 mill. M. aan de
leggen en 146.000 arbeiders in de hoedenindugroep Saiz Detfurt.
strie willen een sympathiestaking beginnen,
Anderzijds heerft Burbach een leening van
nadat zij reeds $ 100.000 voor steun aan de 2.4 mill. mark gesloten bfl de groep Winterstextielstakers hebben gegeven.
hall en wel in ruil voor een kaliquotum voor
Ook in de katoenenkleeding industrie broeit den duur van zeven jaar. Bovendien heeft het
het: 500.000 arbeiders zullen stemmen over concern Wintershall aan het concern Burbach
een staking per 1 October, maar deze staking voor denzelfden duur een steenzoutquotum van
staat naast de textielstaking, omdat hier een 6 rA verstrekt.
loonsverlaging van 10 % wordt overwogen.
Dit laatste is van beteekenis voor de hand-

dam,

Susa:

Sten, Sauda

Gepass. van Gent 8 Sept: Martha Halm, Koningsbergen; Sturzsee, id.

STOOMVAARTLIJNEN
KON HOLL. LLOTD.
MONTFERLAND 8/9 v. Amst. n. Hamburg.
VEREENIGDE NEDERL. SCHEEPVAART MIJ
(Holland—Br.-Indië Lijn.)

STREEFKERK

pass. 8/9 Gibraltar.

(thuisr.)

m

"

...

BINNENLANDSCHE HAVENS

SAMENWERKING BEMBERG-

In

Afd. Abonnementen.

.

BEURS TE NEW YORK

SCHEEPSTIJDINGEN

opgericht.

Augustus waren de verkoopcijfers der
General Motors als volgt:
Verkoopen door handelaars aan verbruikers
in de Ver. Staten 86.260 wagens (v. m.
3.01.240».
Verkoopen aan handelaars in de Ver. Staten 87.430 wagens (v. m. 107.550).
Totale verkoopen aan handelaars met inbegrip der Canadeesche en overzeesche verkoopen 109.280 wagens (v. m. 134.320).

’

’
’’

’

’

UIT DUITSCHLAND

Belangrijke afneming General
Motors-verkoopen in Aug.

Het

Algemeen Handelsblad.

»—

’

’

’

Verbod voor particulieren zilverinvoer?
Naar wordt gemeld bestaat de mogelijkheid,
dat de schatkist tot steun van den dollar particulieren zilverinvoer zou verbieden. Een dergelijk zilverinvoerverbod zou de plannen tot
hervatting van den zilvertermrjnhandel in de
war sturen.

Nader wordt geseind:

zich te wenden:
a. voor Gemeentegiro, tot het Girokantoor v. d. Gemeente Amsterdam;
b. voor Postgiro, rechtstreeks tot ons.

B. en W. van Bloemendaal stellen den raad
voor, op 31 Dec. 1934 extra af te lossen: 1.
het op dien dag nog resteerende bedrag, groot
62.000, van de 41 % geldleening 1913, oorspronkelijk groot
222.000; 2. het op dien
datum nog resteerende bedrag van
40.000
van de 41 % geldleening 1916, oorspronkelijk
8 Sept.
groot
125.000; 3. een gedeelte, nl. 180.000,
van het op dien datum van de 41 % geld1927 oorspronkelijk groot
leening van
32.000 van gemeld
366.000 en cd rest ad
212.000 extra af te lossen op
bedrag ad
Slotkoersen:
1 April 1935; 4. het op dien datum nog
resteerende bedrag van 839.500 van de 41 % Amer. Beetsugar
1.291.000, en aan Amer. Bemberg P...
geldleening 1927, oorspr.
American Can Co.
te gaan een leening bfl de Nationale LevensAm. Car & Foundry
Rotterdam,
verzekeringsbank, gevestigd te
Am. City P. & L. B.
groot 600.000, tegen een rente van 4.1 % Am. Hide & Leathei
tegen parikoers en wel voor 13 jaar; een geldIdem pret
Am. Smelting Ref.
leening met de Alg. Friesche LevensverzekeAm. TeL & Tel
239.500.
ringmij. te Leeuwarden, groot

Volgens een te Hamburg ontvangen bericht
hebben niet alleen de Amerikaansche reederijen, maar ook de Fransche, Japansche en
Italiaansche scheepvaartkringen zich tegen
de behandeling van de quaestie der subsidies
op de a.s. internationale scheepvaartconferentie verklaard. Het „Berl. Tag." schrijft, dat
men hier met de „klassieke landen der officieele subsidie te doen heeft". Hetzelfde blad
verzekert echter, dat men ondanks de weinig
gunstige berichten bfl de bijeenroeping van de
conferentie zal trachten het oorspronkelijke
programma te behandelen. Te Hamburg zou
men overigens nog hebben vernomen, dat de
Engelsche regeering reeds zou hebben besloten in geval van mislukking der conferentie
haar tegenwoordige houding in de quaestie der
subsidies te laten varen en, om te beginnen,
een bedrag van 2 millioen pond ter beschikking zou stellen van de trampreederfl.

NewYork, 8 Sept. (Per Tel.)

p. kwartaal)

Abonnés, die regelmatig ieder kwartaal
deze betalingswijze verkiezen, gelieven

GEMEENTE BLOEMENDAAL

Conferentie te voren tot
mislukking gedoemd?

WALLSTREET-BERICHTEN

’
’
EEN GROOT GEMAK.
5.40, buiten
is

Amsterdam
Amsterdam 6
(te

Administratie

78.000
102.000
111000
115.000

14.260.000
14.000.000
16.250.000
6.970.000

De geldmarkt was heden nominaal.
De fondsenmarkt opende prijshoudend. De
fluctuatiën waren over de geheele lijst zeer
gering. De markt had een kleurloos verloop
en sloot prijshoudend.
De omzet bedroeg 210.000 shares en iv
obligatiën $ 6.970.000.

Algemeen Handelsblad,

(stuks)

9.400.000
12.020.000
12.940.000

koersveranderingen.

op Gemeentegiro H. 3000 of Postrekening No. 80 van Uw abonnementsgelden
voor het

buitengewone algemeene vergadering den verkoop zal hebben goedgekeurd, zal een bedragvan 1 mill. Mark moeten worden betaald; de
rest van 4.75 mill. Mark in termijnen tot 31
December 1937.

INTERNAT. SCHEEPVAART
Kleurlooze stemming en geringe
koersverschillen.

Elektr. Werke.

Chase National B.
Chesapeake & Ohio
Chic. Gr. Western...

Chicago Milwaukee

Idem pret
Idem 5% adj. honds
Chicago Rock 151....

...

Motor
Cities Service
ld. 5 % bonds 1966...
Coig. Palm Peet Cy
C. Wealth & South.
Continental Can Cy
Continental Oil
-orp. Trust Sh. Mod
Div. Trust Shares C.

Chrysler

7% Duitsche herst.

5è% ld. ld
Erie Railroad
Idem le pref
Fisk Rubb. gew. tf
Ford (Canadian)

..

Gen. Aviatlon C 0....

General Cigar
General Electric

...
Gen. Gas & EL CL A.
General Motors ...
Gillette
Good Year Tire ...
Guit & Steel

1934 (Reuter).
*
gept

gept

gept

8 s/4
31,2
97 tg
16 i's
1 s/4
5
204

81/2

BVa

31,2
96 3/4

751/4
16

49%

49%

1%

4%
20% 20%
36% 37%
112 l/a
112
76ts 761/4
16% 16%
11 3/4
123«

34%
113

11%

16W4

1 B/j
5

203<4

11'is
1/2

4
98 %

16%

43/4

IS7/ 8

9%

3t/a

1%

34%
112ó's
75fs

Sepj

97 s; s

16%

493/ 4
101 %
15V 4 151/8
15%
28% 283/8 283/4
131/ a 131/ a 13%
92% 92%
3/4
3/4
3/4
22% 22% 23 Vl
43% 433, s 433/4*
2
2%
2%

101% 1011/4

511/2

8%

9%

9%

1%
42%

1%
42

1%

1%

80%

81

17 8/4
2.17

17%

2.15
3.—

2.15

3.—

3.05

35%

34%

34%
26%

173(g

26
12

12%

16%
7%
19
3%

16%

43

42%

83fc
193/4
3%
42
18%

19

3%

18

18%
%

%

28%

283/4
11%

11%

208,'
18
8

20%

8 Sept

18%

Loco

%

28%
11%
21%

Loco

29%

118/4

23
18

...

...
...

...

4

■

......

KOERSVERLOOP IN WALLSTREET
NEWYORK. 8 Sept.

—

In onderstaande waarden was de handel heden op de New Yorksche beurs het levendi^st:

1932
Dividend
1933
Hoogste Laagste Hoogste Laagste
$

21|

368
361
578
28Ï
94g

17

383
38

5}

—

101
73
83
131
6

llè
101
11
233
48
118
11

153

2g

11
261
213
161
223
121

521
81

37|

6*

18
141

61

5

31
10
51

—

21
0.40

331
19
33

61
581

121
168
51

14=

4
1

Montgomery Ward
ü. S. Smelting
Socony Vacuüm Corp.

6.40

2

31
73
18
83

121
671

3

22|

5

801
47

348
22
121

94

27|

9Ï

9
40

133
683
103
293
121
431

3è
311
211
51
31
158

47

57}

641
171
471
583
b. IncL

38|
9}

63
198

131
528

21
3

extra div.; g*. plus 6 %

Intern. Tel. & Tel
General Motors
General Electric
Chrysler Corp

—

0.80
3

———
—

Omzet

Aandeel

2

— — ———
———
368
— ,— — — —
—
238
221
—
198
—
17J
— — ———
16

...
......

Overzicht van de meest verhandelde aandeelen.

16.800
6.400

...

Soo-n-rr

United Carbon
Chic. & Northwestern
National Dist

(nwe)

American Radiator

...

...

Alaska Juneau

Commonwealth & South.
Central
Argent. Mines
NV

Radio Corp
U. 8. Steel
Anaconda Copper Co.
Atch. Topeka & Santa Fé

...

Shenley Distiller
Sears Roebuc & Co.
Commercial Solvents
Consoltd Uas Co of N.Y.
Noranda Mines Ltd.
Goodyear lire & Rubber

...
...
...

Int Nickel
Westinh. EL & Manuf.

4.300
3.700
3.500
3.400
3.200
3.200
3.200
3.100
2.900
2.600
2.500
2.400
2.400

2.300
2.300
2.300
2.200

2.200
2.200
2.200
2.100
2.000
1.900

1.900
1.800
1.800

Vorig
slot

Opening

Hoogste

9|

9|

283
181
321

17|

283
181
321
233
1211
14
171

403

403

24

1211
141
6

191
13

162

11

211

—

51
331
112
491
201
363
19}

27

413
20!
24}
32}

Laagste

9|
28|

83

Slot

Verandering

281

82
281

18

18

24

321
233

1221

121

141

132

321
232
1218
141
173
403

181
321

173
403
61
193
131
171

17

11

11

211
451
51

21§

403
52
191
122
162
11
211

46

45

46

51
331
112
498
21!
36!
193
263
411
202
241
321

5*
323
HS
491

51
322
112
498
211
361
191
263

6

191
13
17

33

113
491
203
361
191
26!
411
203
24!

32!

203
361
191
26}

6

193

122
171
11
211

41

41

201

202
24ï
31!

24}

31!

——
——
—

3

1
1
1
1
1
1

+
++

——
—++
-f 1
—
——— 1
—
3
1
8

+

1

-f 1

—
—+ I

ln aand.; j. betaalb. ln aand; v.plus 8 % betaalb. elk kwartaal; z. ook extra div. ln contanten.

1
3
1

s

'

...

I

Basis 50. f drie eert. = 100 nom. ond. aand.
§ L Laten. B Bieden. : Ex. div. 1 Ex. right
ft Noteeringen op de Curbbeurs.
* Fx. div. en ex. rights = n nom naai. S Verb.

** Nieuwe aandeelen,

n0.2 Am. dur.

„„1N
2 Mix. „
Manit

Loco
Hard Winter No. 2
f.o.b. Gulf
Red. Wint No. 2
nieuwen aank.

WISSELKOERSEN
Amsterdam
Londen
Parys

Berlün

Brussel
Kome
Madrid
Zwitserland
Weenen
Stockholm
N.Vork C.opMontr.
B. Aires 100 peso

Yokohama

~„.....

13.85

33.07

19.17 1 s

6 Sept

68.62
5.003(8

6.68
40.03

33.33

29.93 | 29.95

8 Sept

7 Sept

6 Sept

918/4

7 Sept

1173/8

7/s
117%

112%

1127/8

16.000 bs.
1.000 bs.

21.000 bs

No. 2 Mixed
Rogge.
Loco No. 2

Gerst

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

8 Sept

85V'4

7 Sept
853/4

89 Vg

80 3 8

bs.

6 Sept

85?/»

—

daar de handel zich in hoofdzaak beperkte tot
het afwikkelen van posities met het oog op de
a.s. publicatie van het Washingtonbureau-rapport (dat inmiddels bekend gemaakt is zie onder
„Beurs en Nijverheid", Red.), steeg later op telegrammen uit Liverpool en buitenlandsche aankoopen, alsmede op dekkingen, daalde vervolgens
ten deele op liquidatiën en eenige Zuidelijke verkoopen. Er kwamen weinig nieuwe za.ken tot
stand ten gevolge van de onzekerheid aangaande
de oogstcfll'ers en het verloop van de staking in
de textielindustrie. De markt daalde ten slotte
op „hedge"-verkoopen en sloot nauwelijks prflshoudend. Loco prijshoudend.
De aanvoeren van katoen in de havens der
Ver. Staten worden voor de a.s. week geschat
op 150.000 balen.
Katoen. Middl. üpl
DageL aanv. ln de
havens der V. 8.
Tot ultvoei naar

Groot-Brittannië

n.'t Vasteland
n. Japan & China

lid.

September

8 Sept

7 Sept

13.40

13.35

17.000
1.000

6.000

44.000

November
December

Januari

Maart
Wel

20.000

32!000
5.000

Katoenolie prima
Summer Yellow
Loco
Nw. contracten

...

September

°ct°ber

December

__

___

13.53

13.57/58

8 Sept

7 Sept

6 Sept

7.35
7.40

7.33
7.37
7.50
7.56

7 25
7.35
7.51

7.56
7.61
Stemming prflshoudend.

Januari

j

13.85
33.06
19.15
25.78

102%

33.35
29.95

—*

Oct

51.45
51.45

20.—

20.—
21.77

20.—

51.15

21.77
45 c.

45 o.

21.77
45 e.

ld. Standard
60 c.
60 c.
60 e.
Vracht vooi zwaar
graan Liverp. p. gr 1/6 a 2/-1/6 a 2/-1/6 a 2/id. n/h. Cont
per 100 bs. 6 a 8 c. 6 4 Bc. 6 a 8 c.

6.751

6.77% t

6.751

6.751

6.77% l

7.87 Val

7.87 Va

I 7.87%-J

6.97%

6.97%

7.02%

19.— e.

19.— c.

19.—

35 c.

35 c.

5.25
26%

5.25

5.25

26%

26Va

4.65

4.65
7.—

4.63

«.

35 o*

7.—

barrels

Petroleum,
reuzel,
Docostemmingen.
tin
ijzer, koper en talk prflshoudend.
meel,
prflshoudend.
Tarwe en mais nauwelijks
N.B. De Suiker-, Cacao- en Koffiemarkt te New
Vork bleven Zaterdag gesloten.

CHICAGO,

8 Sept (R.O.)

Granen. Het uitblijven van druk en matige
aankoopen door commissiehuizen waren voldoende om de markt prijshoudend te doen zijn. De
handel was gering en kleurloos, hoewel de wil»
lige loco-markten van steungevenden invloed waren. Te Chicago trad een reactie in in sympathie
met het voor baissiers gunstige katoenrapport
De algemeene neiging bestond het regeeringsgraanrapport van a.s. Maandag af te wachten,
alvorens nieuwe opdrachten te geven.

Tarwe. De termijnmarkt opende pryshoudend,
lager tot J c. hooger, steeg op aankoopen
loco-huizen, in sympathie met Winnipeg, en
op aanduidingen eener vermindering der zichtbare voorraden. Deze factoren en de vrij goede
vraag van de meelfabrieken hadden een bemoedigenden invloed. De markt sloot echter nauwelijks
prijshoudend.
c.
idoor

Tarwe. No. 2 Hard Winter 113 (v.n. 112%)
No. 3 Hard Winter 112
)
(v.n.
903.000 ba».
Aanv. West. plaats
denz. d. v. j.
879.000 bs.
8 Sept
7 Sept
i
6 Sept
September
December

'106
H073|

Mei

1108/7%

,

~

,

106%
1053/4/%
1073/4 /% j 106%/3/4
108%/% | 107%/3JB

8 /%

Mais. De termijnmarkt opende prflshoudend,
lager, steeg op klein binnenlandsch aanbod,
en in sympathie met de tarwemarkt. De handel
was echter sleepend in afwachting van de regeeringscflfers. De markt sloot nauwelijks prflshoudend.

i c.

Aanv. West plaats

September
December
Mei

768.000
635.000

79Vi
80 Vi

783/4
793/4
82

hs.
bs.

78%

798(8

82%

82%

Haver en rogge. De termijnmarkten waren
in overeenstemming met de overige graanmarkten. Haver sloot
gemakkelijk.

54%

548$

54%

55%

—

83%

=

53%

j

548/4

84%

85%
89% |%

laten, b

I

! 543's

55

54%

Rogge loco No. 2
September

=

prflshoudend en rogge;

nauwelflks

...

Haver Sept
December
Mei

85%
87%

86%
903,8

90%

bieden.

Provisions (Reuzel). De markt opende
prijshoudend, doch kalm, daalde op eenige kleine
verkoopen en sloot nauwelijks prflshoudend.

Reuzel Prima West Steam.
Loco
9.47%
September
9.37%
October
9.47%
Petember
9.55
Januari
9.65
kooper. v =: verkooper. n
k

9.50

v 9.40 v

v
v

9.50

9.40 k
9.50 k 9.5Ck
9.60
9.60 k
9.70
9.70-»

=

nominaal.

Spek. Drysalted bellles. Sept 13.62%(v.51.13.62|)
Oct. 13.75 (v.sl. 13.70)
Stemming prijsh.
per 60 lb. average
Lichte 6.85 a 7.35 (v.sl. 6.85 a.7.351
Varkens.
Zware 7.15 a 7.40 (v.51:7.15 a.7.40)
Aan.v. West Sted. 23.0C0 denz. d. v. j. 89.000
Aanv. te Chicago 11.000 denz. d. v. j. 9.000

Gel. varkens deze week 97.000

NEW ORLEANS,
Katoen Slot (loco)

October

v.w. 69.000

8 Sept
7 Sept

8 Sept

Januari

Maart
Mei
Juli

(E.0.)
6 Sept

13.30
13.15

13.30

13.31

13.33

13.32
13.36

13.36/38
13.42
13.47/48

13.43
13.47

13.55

13.18/20

13.25/28 13.29

December

13.37

13.32?
13.22
13.41
13.48

Sept (E.0.)
7 Sept
6 Sept,

SAVANNAH, 8

.....

|
41% \ 42
4.37% l 4.35
5.25
5.25
5.— | 5.05

DULUTH,
Lijnzaad.
September

°cc

Rogge Sept
September

41 %
4.30

5.10
5.05

8 Sept

(E.0.)

8 Sept

7 Sept

1951,3

195%
87%

1953/ j 195%
195
195%
87%
87%

128%
128%

128%

Tarwe.

6 Sept

130

130%
1273/1
Sept
KANSAS CITY, 8
(E.0.)
Tarwe No. 1 RW, 111%
111
111%
September
105 s/4
106
104S/4
December
| 105
105%
104%

December

September

December

,

10634
105%
107%

MINNEAPOLIS,
Tarwe N. 1 North
Spring loco
September

December

Gerst.
■ptember
December

,

119%
116%
114%
86%

80%

WINNIPEG,
Tarwe.

Het

8 Sept

106%
104%
105S/4

(E.0.)

1063/4
1048*4
105%

8 Sept

(E.0.)

119 s
118%
115%
114%
1143/ s 113%

86%

81

80

%

76%

8 Sept

(B.O.)

uitblijven

van omvangrijke
hedge -verkoopen en berichten van
goede
exportzaken veroorzaakten een matige stijging.
Later daalde de markt ten deele in sympathie
met Chicago en sloot nauwelflks prflshoudenii.

Tarwe

Rogge

Oct
DeoMe*
Oct

Deo
Haver

Mcl
Oct

Dcc
Gerst

Mei
Oct

Deo.

Me>

Lijnzaad Oct

=Et^|==»Sr(P't^#^fc|E=|^C"iEEfcÉ^:lE=

6.751

nominaal.
Voor export verkocht

g

51.15
51.15

9.—|

=

laten, n

Tarwe N 2 Rd. Wl
Loco

.J3-33
8 Sept
7 Sept 6 Sept
Baume Mid. Cont
1,05
1.05
1.05
Stand. Wh. ln ka.
16.25
16.25
16.25
Oil City ruwe l/v.
Z.W. Pennsylvanie 2.07/2.22 2.07/2.22 2.07/2.22
vla de ptjpleiding
2.20
2.20
2.20
Stand Wh m vt.
12.2 E 12.25
12.25
Terpentijn.
46V2
47
461/4
Reuzel W. St. loco
10.20
10.25
10.25
Md West
10.05,15 10.10/20 10.10/20
Meel Spring .lears 7.30/7.60 7.30/7.60 7.30/7.60
Talk extra loose
47/8
47/8
47/
Suiker
Portorico
3.20
3.20

51.15

9.—|

ST. LOUIS,

7.58

Petroleum

Tin loco

|

7.—

zwaar
1

9.— 1

9.

Aluminium.
98-99% loco N.-V.
Nikkel electro cathodes 99.9%
loco New Vork
Blik bos to. b.
Pittsb. basis
Schellak IN. loco
Grof linnen: Hess
cloth licht gew.

—
—

I 9.— 1

9.

...

Terpentijn.
Hars f
W. W
»
W. G.
«

13.36/39
13.43/44
13.43/44
13.45/46 13.51/53
13.48

JuU

Mid. West
id. Electreocio
Connect. vallei ld.
f. a. s. New Vork
directe lev
id. ld. id. 80-90
dagen lev
Giet-koper f. o. b.
N. Vork refinery
Koper c.l.f. Hamburg, Liverpool
en Havre prompt
v.
(exportprijs
producenten)

8 Sept

13.05/08 13.06
13.13
13.13/14 13.20/21
13.15/16
13,21
13,19
13.26
13.27/28 13.26
13.32/33
13.37
13.31/33 13.31/32
13.38

October

4.20

lake loco

6 Sept
13.37

6.000

4.000

4.15

Koper

3.70
3.55
4.20

3.70

=

80V8

103V4
IOOVt
99V8
Voor export Terkochte bootladingen rogge
Katoen. De termflnmarkt opende prflshoudend, 9 p. hooger, vrfl levendig en koortsachtig,
o No. 2

Zink

'

1171«
112V8

—

3.55

December
Mei

91 3jB

Voor export verkooht bootladingen

3.55

Loco No. 1 Mix. W. nieuw

Aanv. A.U. havens
Uitv. AtL havens

3.70

denz. d. v. j.

6 Sept

gi

Lood. Loco N. Y.
v/o. St Louis

Mals.

16.85
17.13

23.76V2
8.69V2

13.85
33.07
19.15

I 25.80
103V'ifi | 102%
33.35
25.81

16.59

16.74
17.02

vorig jaar

Liverpool
high denslty

7 Sept
68.63
68.63
5,—
5.00V4
6.68
6.68
40.28 | 40,20
23.78
23.77
8.70
8.70

!

16.47

zelfde dag

Uzer „Plg" 2 Buff.
lev. Boston
O. Penn*

8 Sept

15.81
15.93
16.18
16.31

Mals,

Vrachtkatoen.

1

+1

s

...

15.74
15.81
16.09
16.19

Thin Crep bied.
plant No. 1 loco 16%

18
18
Hudson Motor Cy...
8%
8%
8%
Illinois Central
16
16% 16% 17
Interc. Rubber
33,8
3%
33/4
33/4
Intern. Hydro El.
4
4%
41/4
4%
Intern. Marine
2%
2%
2%
23/4
Intern. Marine 6 %
Intern. Nickel
24% 24% 24% 25
intern. Tel. & TeL
8%
9%
93/4 10%
73,4
Kansas City South.
76*5
71/ j 73$
Idem pref
12
ni/2 i 3 i)t
1314
Kennecott Copper...
181/4 181/2 18% 19%
gew.
A,
Lorill
z.n.w. 173/4 176/8 18
18
Loulsv.&Nashv g.A. 40
40
42
42
Marshall Field & Co.
10% 103/4
11
11
Mc Keesport Tinpl.
85
85
85% 85
11% 11% 12
Mid. Contln. Petr.
12%
%
Middle West UtlL
Vs
%
Vs
6
Miss. Kans. & Te****.
6%
6%
63/8
ld. 4 1 h. 100J. g.0.'90
87S|8
Missouri Pacific
23/4
28/4
28/4
23/4
Idem pret
3%
4
4
4
ld. 4 % bonds
9%
98/4
93/ g
93/4
233/4 24
Montgomery Ward
238/4 243/4
13% 13% 14
Nat. Cash Reg. Co.
14Va
20% 20 Vi- 21
National City Bank
21
Nat. Dairy Pr.Corp
I7i;8
163/4 163/4 17
Nat. Steel Corp.
40
40%
New ïork Central
21% 21% 21 Va
22%
New Vork Ontario
söjg
5%
5%
5%
Norfolk & Western 169% 1683/4 ,173
171
ld. 4% gecons. 1996 104Va 104%
104Va
North American Co.
13
13% 135*8 133/4
N. Am. Rayon Corp.
11 %
11% 11
11 %
North. Am. Tr. ".
2.10 b 2.11 b 2.13 b 2.16b
Northern Paciflc
17Va 17
17% 18%
Novadel Agene
203is
20Vs 20% 203/4
Param. Publ
3%
3%
31/2
3%
Pennsylvania Rlrd.
23
22 3/4
23%
233's
Petroleum
Philips
i 6ly 4
1534 i@
163/g
Pittsburg Coa.
7
8
s
7%
Proctei & Camble
36Va
37
37% 38
Radio Corp. of Am.
53;8
5%
5%
51/2
Republic Steel gew.
126« 12% 13Va 13%
idem pret
43% 44
46% 47
Royal Dutch
34% 34% 35% 35
Sears Roebuck
36
363/4 373/4 38%
Shell Union
68/4
6%
7%
63/4
ld. id. pret.
61
61 % 61 % 61 %
St Louis & San Fr.
13/4
1 8/4
1 8/4
2
Southern Paciflc
17% 17% 17% 18%
id. i% Ref. 05/55
84
83 Va
84%
Southern
Railway
15 3/4
163/4
15% 16
ld. 4% dcv.en Mortg.
57
58
58
59 %
Standard Brands
193|g
19% 19% 19%
Stand.OH ot N.-Jers.
44
44
44% 44%
Studebaker Corp.
3
3
3%
3
Tennessee Corp.
4%
4%
4%
4%
Tidewater Ass. OH
103/
9%
9% 10
99%
Union Pacifio
96
96% 96
ld. 4% bonds
1053/ 1053/4 106% 106 3/4
United Alrcraft
14% 140/8 15% 153Js
United Corp
4
4
37/5
37/9
Unit. Stat. Leather
6%
6%
6%
6%
Unit. Stat. Rubbei
151,3
15% 16% 16%
United States Steel 323/4 33% 33% 34%
Idem pref
77%
77 %
78
77
Wabash
2V4
2%
2%
2%
Idem pref
3%
3%
33/4
3%
Woolworth & Co.
47% 47% 47Vi j 48%
49Vg
Z.Hvei
49Va j 49% 49% j
1
1
Callgeld
1
nom.
Prima Handelswlss. nom. 8/4/1 3/4 /1
3/4/1

...

6 Sept

Rubber

42

%

r

16.28
16.54

7 Sept

laten bied. laten bied. laten
16','it*
16Va
2.20 Smok. Sheet
15&/s 15% 15<% 153/1 158/4 157/8
3.10 Para upriver fijne
10Va
10Vs
103/4
33%
lusteloos
Stemming
26%
13s/4
Tarwe.
zelfde dag
vorig jaar
17%
Aanv. Atl. havens
143.000 bs.
270.000 bs.
8%
Uitv. Atl. havens
1.000 bs.
73.000 bs.
20%
100
Voor
export
bootladingen
verkochte
3%

12%
17%

7%

!

16.79
17.06
Stemming lusteloos.
Omzet I B contract 17

14%

14%

15.76
15.89
16.15

December
Januari
Maart
MeJ
Juli

3%
33 8/4

32%

803(8
17 3(s

September

October

5%

2 8/4

79%

8 Sept

2

5%

8 Sept (R.O.)

Rubber. Standard No. l B.

44%

8%

18/4

NEW YORK,

23

3%

41b
13%
11/3

Goederenmarkt

14%
93
3/4

3%

23/4
32%
1%
42
13%
1%

*

29,8

3%

2%
32%

nieuws sedert gisteren-slotbeurs

daalden 1 p.

101%
16 %

3
5

5

eenige

was de bereidheid van beide partijen in de
textiel-industrie om met elkander overleg te
plegen. Andere opbouwende factoren waren er
echter ook nu niet en daar de koopers zich
grootendeels uit de markt hielden, verwachtte
men een kalme stemming en beperkte koersverschillen.
De stemming werd spoedig na opening
lusteloos en handelaren hielden zich meerendeels afzijdig in afwachting van een opklaring van den toestand. Men ziet met belangstelling uit naar den uitslag van de verkiezing in Maine gehouden en naar de leeningsvoorwaarden voor het financieringsprogram
der schatkist.
Sommigen verwachten dat het textielconflict spoedig dank zij de bemiddeling van de
bijzondere door Roosevelt ingestelde commissie
zal worden bijgelegd. Anderen zijn weder
sceptisch daaromtrent gestemd. De meeningen
zijn algemeen zeer verdeeld.
Men is het er algemeen over eens, dat bij
het bekend worden van onverwacht nieuws
een krachtige koersstijging of daling zal in
treden. Bemoedigend werkte den weerstand
door een aantal fondsen ondanks de ongeanimeerde stemming aan den dag gelegd. De
obligatiemarkt was flauw gestemd. Buitenlandsche leeningen waren lusteloos, doch prflshoudend.
De slotkoersen gaven slechts geringe veranderingen te zien. Metaalwaarden trokken
1 p. aan. Union Carbid en Continental Can

%

1/3

%

(R.O.)

Lustelooze stemming en geringe

HET AUTOMATISCH
GIREEREN

Zooals onlangs gemeld, is de Electrische

Omzetten hooger dan vorigen
Zaterdag.

VIERDE BLAD
NEW YORK, 8 Sept.

Centrale Barmbeck door de Hamburger Hochbahn A.G. verkocht aan de Hamburger Elekuitvoervergunning te verkrijgen voor suiker trizitats Werke, welke harerzijds de levering
die thans wordt verladen of ingescheept, op van stroom aan de Hoohbahn op zich neemt.
voorwaarde, dat de zendingen worden opgeDe koopprijs bedraagt, zooals thans wordt
medegedeeld, 5.75 mill. Mark. In de balans
slagen in entrepots der Ver. Staten, de aflevering geschiedt in overeenstemming met het van de Hoohbahn A.G. per 31 Sept. 1933 stond
Cubaansch-Amerikaansch suiker-aceoord en de waarde van de centrale met bijgebouwen
de New Yorksche loco-noteering geldende op te boek voor 12.69 mill. Mark. Genoemde prijs
den dag van afvaart als basis wordt genomen. wordt betaald voor de centrale Barmbeck met
alle gebouwen. Nadat de op 24 Sept. te houden

31
1 Sept.
„
4
5
6
7
8

draagt tot den oogst wordt geraamd op
27.241.000 acres tegen 29.978.000 acres in
1933 en 38.705.000 acres in 1931. Het aantal
balen gezuiverde katoen bedroeg volgens
yoorloopige cijfers 1.398.000 balen.

Hamburger

Uit Havana wordt gemeld, dat de regeering
een wijziging heeft aangebracht in het jongste
suiker-decreet, waardoor het mogelijk is een

1931.
De opbrengst per acre wordt geraamd op
162.6 lbs. tegen een raming van 160.9 lbs. een
maand geleden en van 197.8 vorige jaren; de
definitieve opbrengst per acre bedroeg in 1933
29
208.5 lbs. De beplante oppervlakte welke bfl- 30

Groote
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Dec.
Mei

8 Sept

7 Sept

838 ;4
85
90
71

83 7i 8
85 Vi
90
717 8
72 Va
75 Vi
47 i/a
47

71%
75%

471*3

46%
48%
62 Vs

61%
64

162%

163Va

169

,

84%
89%
715*8
72%

,

74 Vi
4712

46%
473/4
60%

483,8

62%
61%

603,8
62 Vs

63%

1631
168S/4

6 Sept
8 3 Vi

a

163%
164

169

Aanvoer wagonladingen tarwe No. 11162, J4.
No. n 179, id. No. 111 14, id. No. IV 28, ander»
soorten 313

