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De maatregelen, welke de regeering neemt
om Nederland op den goeden weg te brengen
en te houden moeten in onderling verband
worden beschouwd en ondersteund. De regeering is nu tijdig begonnen. Anders dan het
vroeger ging; zooals bijv. met de uitwerking
van de beginselen van het rapport-Welter door
de vorige regeering.
Het is nuttig dezen gang der zaken in herinnering te brengen, juist omdat het thans
anders gaat. Toen de vorige regeering het rapport-Welter ontvangen had, zweeg zij. Men
dacht misschien: spreken is zilver en zwijgen
is goud. Door de pers gevraagd, welke consequenties aan de uitwerking van het rapport
Vastzaten, zweeg de regeering. Maatregelen
tot verlaging van het salarispeil der rijksambtenaren konden echter niet geheim blijven,
want zij moesten worden besproken in het
„georganiseerd overleg" en dan is werkelijke

geheimhouding practisch uitgesloten. Ondertusschen vergaderden ambtenaren-organisaties. Protest rees tegen mogelijke plannen der
regeering. De regeering zweeg. Toen is in ons
blad deze waarschuwing geschreven: wanneer
de regeering met haar plannen tot uitwerking
van het rapport der commissie-Welter wil
wachten tot het indienen der begrooting in
September 1932, dan kan van de bezuiniging
niet veel meea- komen. De begrooting is een
reflex van bestaande maatregelen, in hoofdzaak van wettelijken aard. Worden niet vóór
einde September 1932 maatregelen bij de
Staten-Generaal ingediend welke tot bezuiniging kunnen strekken, dan is bezuiniging bij
de begrooting voor 1933 practisch onmogelijk,
tenzij alleen de rijksambtenaren worden aangepakt. Juist omdat een tijdig bezuinigings-

van.

plan ontbrak, konden ten slotte eigenlijk alleen
de rijksambtenaren en de rijksdiensten door de
bezuinigingsmaatregelen worden getroffen.
Dit was onjuist en onbillijk. Daarmede was
Nederland niet op den goeden weg te brengen.
De nieuwe regeering handelt anders. Reeds
nu worden wetsontwerpen gepubliceerd, die

met September 1933 van practisch belang
worden. De regeering spreekt, en zij hangt
haar plannen aan de groote klok, zooals zij
openlijk de inflatie (prijsstijging der goederen) afwijst en het middel der devaluatie van
den gulden afwijst. Er zit dus systeem in
haar plannen. Dit geeft vertrouwen. En dit
is mede noodig met het oog op het noodzakelijk uitbreiden van de leeningscapaciteit van
den Nederlandschen Staat. In het bijzonder
tegen diegenen die dikwijls een neiging vertoonen om den Franschen frank beter te vertrouwen dan den Nederlandschen gulden, mag
nog wel eens worden gezegd, dat met name de
leeningscapaciteit van den Nederlandschen
Staat beter is dan die van Frankrijk. De
Fransche rijksbegrooting voor 1933 bijv. behoeft, met haar enorm nadeelig slot, den
Nederlandschen spaarder toch waarlijk niet
méér vertrouwen in te boezemenen dan zelfs
de laatste Nederlandsche begrooting van het
vorig ministerie, wier nadeelig slot er helaas
'ook mag zijn. Het merkwaardige is dat in
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—

—

schakelen.
Heel wat krachtiger dan de vorige is de
nieuwe regeering nu bezig maatregelen te
treffen om de vaste lasten op den overheidsdienst drukkende, te verlichten. Wanneer dit
pogen slaagt, zullen de belastingen der geheele bevolking kunnen worden verlicht. Welnu, elke, ook geringe, inflatie, ten gevolge o.a.
van eenige devaluatie van den gulden, moet
worden bevreesd, omdat zij niet past in het
regeeringsbeleid van dezen tijd. Zij zou het
evenwicht der begrooting opnieuw bedreigen
en dat zou beteekenen extra-hoogere belastingen, extra-druk op het' bedrijfsleven met de
remmende gevolgen daarvan, hoogere werkloosheidscijfers, breedere ondersteuningsnoodzakelijkheid en, om tot het uitgangspunt terug
te keeren, opnieuw verbreking van het evenwicht der begrooting. (Amerika, dat den weg
der kunstmatige inflatie heeft ingeslagen,
ondervindt het reeds. De schijn-opleving in het
in gedreprecieerd geld
bedrijfsleven in een
stijgende markt, heeft reeds tot verminderde omzetten geleid bij een publiek wiens inkomen de prijzen niet kan volgen. Terwijl de beschermde gestegen Amerikaansche prijzen op
de wereldmarkt moeilijker kunnen concur-

de goudlanden de budgetaire positie juist beter
door de regeeringen kan worden gehanteerd
dan elders. Door inflatie is elke controle op
de rijksbegrooting zoek. De plotseling verhoogde uitgaven voor alles wat de Staat dagelijks moet koopen brengt elke begrooting in
de war. De wetgever van een goudland als
men denke daarover toch niet
Nederland
heeft de rijksbegrooting veel beter
te gering

een wetsontwerp kant en klaar, (blijkbaar tot
herziening van de ambtenaren-wet)- dat zooals
de mededeeling — gelukkig ook alweer in het
door generaal Italo Balbo.
luidt, het departement heeft verpubliek
laten. Maar er is méér. De minister heeft
nu reeds een commissie ter bestudeering
Een succes
Een nieuw bewijs van den menschelijken vooruitgang.
der salaris-normen ingesteld, zoodat zoodra een
voor den meteorologischen dienst.
De route over hst noordelijk
wet zal zijn tot stand gekomen, de practische
mogelijkheid van de toepassing der norden
is
deel van
Atlantischen Oceaan zeer moeilijk geweest.
men dadelijk zal kunnen openstaan. De regeering moet dan weten, welke uitvoering tegenNa de aankomst te Chicago acht ik volHet vliegen over het Zuidelijke deel van den
over onwillige gemeentebesturen mogelijk zal bracht de mij toevertrouwde missie om namens Atlantischen Oceaan is eenvoudig, bijna gezijn. Het salaris-vraagstuk is daarmede op Mussolini en Italië een boodschap van vriendmakkelijk. Bij het vliegen over het Noordezooals
weg in zijn uitvoering, niet
schap over te brengen aan het groote Amerilijke deel was afgescheiden van het feit dat
vroeger helaas altijd — in zijn voorbereikaansche volk dat thans met een wereldtende mist een groote hindernis vormde, vooral
ding. Het advies der salaris-normen-commistoonstelling een eeuw van vooruitgang herwegens het gevaar voor massa-formatie van
sie betreft dus niet de voorbereiding denkt.
ijs op de vleugels wegens de lage temperader wet (deze is reeds in ontwerp klaar)
deel
de
vlucht
van
Het eerste
van
Orbetello tuur, tot nog toe mijn grootste bezorgdheid
maar de voorbereiding der uitvoering, naar Chicago, een traject van 11.300 km, is de Amerikaansche vliegmachines, die ons bij
waarbij dan het vergelijkingsmateriaal tus- nu afgelegd. Het tweede traject wordt ge- onze aankomst te Cartwright tegemoet kwaschen de salarisschalen in rijk, provincie en vormd door de retourvlucht naar Europa en men vliegen voor het doen van cinematogragemeenten zal zijn geordend en dadelijk dienst de vooruitzichten voor dien tocht verschillen
fische opnemingen en zonder overleg midden
kan doen.
»an die waarmede wij tot nu toe te doen in onze formatie vlogen.
Hier teekenen zich lijnen af die wijzen op hadden.
Wat betreft de basis voor vluchten over
een vastberaden vooornemen om de begroodeel van den Atlantischen
Ik kan nu een overzicht geven van de het Noordelijke
ting 1934 sluitend te maken door de tering
de
baai
van Reykjavik voor het
Oceaan
is
naar de nering te zetten, en daarbij onver- vlucht van Italië naar Chicago en daarbij ontvangen van een luchteskader naar mijn
bij de meest belangwekkende bijzonmijdelijke offers eerlijk onder oogen te zien, stil staan
succes van
derheden.
De tweede vlucht over den oceaan meening prachtig en veilig. Het
inplaats van hen naar buitenlandsch voorbeeld
te dandeel
groot
is
voor
een
zeer
de vlucht
te camoufleeren
zoo lang als dat doenlijk in massa-formatie overtrof mijn verwachtinvan
organisatie
onde
schitterende
aan
ken
is
door voortaan aan een gulden den gen. De manschappen en de machines behad te
Deze
dienst.
meteorologischen
zen
naam en den s c hij n te geven van twee. wezen voor hun taak geschikt te zijn. In de zijner beschikking twee duikbooten van de
vijftien dagen van den tocht van Italië naar
de
voorziening van
Chicago miste geen der 48 motoren één enkele Italiaansche vloot ter
enkele
walvischvaarders
terwijl
schepen,
explosie, had geen hunner averij. Ik kan niet
aan boord hadden.
nalaten mijn waardeering' te uiten voor de Italiaansche marconisten
hondermanoeuvreerden
Walvischvaarders
uitmuntende toerusting en heb voor de vliegroute ter bestudeering
onze
buiten
mijlen
den
tuigen slechts woorden van lof. Die laatste
atmosferische bijzijn den tijd van technischen vooruitgang onzer van de winden en andere
J.A. MULOCK HOUWER
inlichtingen,
die nauwkeurig
De
dagen nog vooruit. In massa-formatie zijn de zonderheden.
volstrekt bc-,
gecontroleerd,
bleken
werden
Oud-directeur van gemeentewerkn qualiteiten en geschiktheid van het personeel
bereidwillige
de
hadden
ook
Wij
trouwbaar.
te Gronincen.
van grooter waarde nog dan bij individueele
Deenschen
meteorolovluchten. Mijn manschappen bezaten geen medewerking van den
Te Groningen is Zondag plotseling overleden uitzonderings-qualiteiten, zij werden gekozen gischen dienst en in de internationale orgade heer J. A. Mulock Houwer, oud-directeur
uit het normale personeel der Italiaansche nisatie van het Pooljaar.
van gemeentewerken.
Juiste kennis van den tijd is noodzakelijk
De overledene was Zeeuw van geboorte, hij militaire luchtvaart. Zij maakten slechts den
voor
het welslagen van deze lange tochten.
is, na eerst directeur van gemeentewerken te noodigen voorbereidingstijd te Orbetello door
Atlantischen tocht ontmoette ik
Op
mijn
Deventer te zijn geweest, als zoodanig te Gro- aan de luchtvaartschool. Tot dusver kweten
ningen benoemd, welken tak van gemeentede vliegers zich op bewonderenswaardige wijze atmosferische variaties en veranderingen, die
dienst hij vele jaren heeft beheerd. Onder zijn van hun taak.
men zich ternauwernood kan voorstellen. Bijleiding kwamen vele verbeteringen van de
voorbeeld tusschen het punt van vertrek en
Ik moest zoo nu en dan hun ongeduld bestad Groningen tot stand. O.a. heeft hij het teugelen gedurende
baromede gedwongen uren van dat van aankomst registreerde ik een
kantoor van den ontvanger in de Oude Boteelf
Ik
had in
van
milimeter.
verschil
trisch
wachten,
vroegen
zij
steeds om ten koste van
ringestraat gebouwd, de Zeevaartschool aan de
Ik
stoppen.
kunnen
vermeed dit en
Hofstede de Groot-kade en het gebouw voor alles te mogen vertrekken. Ik schonk geen Groenland
landing te
één
enkele
doelmatiger
ernstige aandacht aan die bewijzen van jeug- achtte het
den Burgerlijken Stand en de Militie.
vermijdend
op
ook
het
gevaar
doen,
aldus
Hij heeft den grooten stoot gegeven aan digen overmoed, welke laatste meer werd
bijzonder
waar
de
stranden,
te
de totstandkoming van het Stadspark, waarGroenland
aangevoeld dan in woorden geuit.
Zuidelijke atmosferische voorwaarden buitentoe hij den grooten steun wist te verkrijgen
publiek
Het
kent
de
physieke
niet
enorme
van den heer J. E. Scholten, den groot-indusgewoon veranderlijk zijn.
uitputting welke vliegers gedurende een vlucht
trieel te Groningen.
Wat de snelheid onzer vliegtuigen betreft
De heer Mulock Houwer heeft veel gedaan aïs deze ondergaan. Ook omdat het zwaarste het volgende: Gedurende het eerste gedeelte
tot vergrooting van den trek naar Paterswerk begint nadat de machines zijn gedaald van onze vlucht bedroeg de gemiddelde snelwolde, waar door zijn mede toedoen het been gemeerd, en de bijvulling van brandstof heid 220 en 225 km per uur gelijk was voorkende clubhuis werd gesticht, dat zoo schitdadelijk moet plaats hebben. Duizenden en zien; gedurende den overtocht over den Oceaan
terend is gelegen aan het Paterswoldsche duizenden liters benzine worden
in de tanks gemiddeld 200 kin in verband met de krachMeer.
gestort
en
geweldige
hoeveelheden
die in tige hooge winden; gedur- ide de overige stadia
Hij was nog altijd voorzitter van de Centrale Vereeniging tot bevordering van den kleine blikken worden aan boord genomen. gemiddeld 250 km.
bloei van Groningen. Voorts was hij nog Het ia een, zware arbeid die vele uren in beOveral zijn wij met geestdrift ontvang-en,
secretaris van de Maatschappij tot verbetering slag neemt. De gezagvoerders van watervlieghetgeen ons diep ontroerde en mij ervan overvan Woningtoestanden. Hij was vele jaren tuigen zijn als de gezagvoerders van schepen tuigde dat de beteekenis van onze onderneming
bestuurslid van het Natuurkundig Genooten moeten alle werkzaamheden controleeren. door de geheele wereld wordt beseft. Van
schap en deswege in het voorjaar van dit
Vluchten over den Atlantischen Oceaan fasEuropa naar Labrador, van Labrador naar
jaar benoemd tot eerelid.
cineeren nog steeds het publiek. De oceaan Canada, en van Canada naar Chicago bleek
De heer Mulock Houwer is 76 jaar oud geworden. Hij was officier in de orde van werd door de luchtvaart veroverd, doch men de vlucht van de gewone vluchten af te wijken.
houde voor pogen dat boven gedeelten van den Het publiek heeft begrepen, dat wij allen in
Oranje Nassau.
De begrafenis is bepaald op Woensdag te oceaan het vliegen nog uiterst moeilijk is. Ons de greep van een nieuwen geest zijn, die ons
traject van IJsland naar Labrador was buiten- naar nieuwe menschelijke veroveringen voort2 uur op de begraafplaats Esserveld.
gewoon zwaar. Gedurende drie uren vlogen wij stuwt. In plaats van militaire manoeuvres in
na het vertrek van IJsland blind in den mist, Europa te verrichten komt de Italiaansche
doch wisten voorbij Groenland betere weersNATIONAAL JONGEREN-VERBOND.
vlootmacht naar Amerika om een vreedzame
omstandigheden te zullen ontmoeten. Mijn missie te verrichten en een vriendschappelijken
Landdag op 5 Augustus. groote zorg was om gedurende het blind vlie- groet te brengen. De consequentie
van den volbrachten grooten vooruitgang is dat het vliegHet Nationaal Jongeren-Verbond stelt zich gen de afstanden te bewaren.
Radio en kompas bewezen groote diensten tuig, evenals het stoomschip, over alle zeeën
voor, Zaterdag 5 Augustus te Baarn een Landdagte organiseeren, waarna voor de Koningin- en bewezen kostbare hulpmiddelen te zijn bij kan komen en belangrijke vredesmissies kan
Moeder gedefileerd zal worden. Daarbij zal aan het bereiken van ons succes. Hieraan herin- vervullen. Italië is de eerste mogendheid, welke
H. M. een vaandel- en bloemenhulde worden nerende en dit onder de openbare aandacht daarvan het voorbeeld heeft gegeven. De Itagebracht.
brengende, denk ik aan mijn boord-marconist, liaansche vliegers zijn soldaten in dienst
de natie, welke door haar leider, Mussolini, tot
die van elk uur gedurende vijftig minuten berichten had uit te seinen en te ontvangen.
groote daden wordt geïnspireerd. Ik dank mijn
Dr. I. G. JAXON DEELMAN.
Onze kleine radio-toestellen, vervaardigd succes aan hem en zijn onschatbare bevelen
en ik dank mijn onwrikbaar vertrouwen in de
Te Bussurn is overleden, 72 jaren oud, de onder leiding van den regeeringsdienst voor de
overwinning ook aan hem en zijn bezieling.
bleken
een
zijn
luchtvaart,
uitmuntend
te
en
oud-griffier
heer dr. I. G. Jaxon Deelman,
van
grooten vooruitgang te beteekenen vergeleken
den Raad van Beroep der OngevallenverzekeCopyright Universal Service Ine,
ring.
met de beste instrumenten, die thans bestaan.
De begrafenis is bepaald op WoensdagmorIk zeide, dat onze route over het NoordeHet Algemeen Handelsblad.
gen op de R.-K. begraafplaats te Bussurn.
lijk deel van den Atlantischen Oceaan zeer
moeilijk is geweest. Zij is niet te vergelijken
Groote geestdrift te Chicago.
met de route over het Zuidelijk deel van den
K. BAKKER.
Het persbureau Vaz Dias meldt, dat het
Atlantischen Oceaan. Met machines als de
Te Velp is, 76 jaren oud, overleden de heer onze, die in staat zijn met groote snelheden eskader van generaal Balbo Zaterdag te 22
Kornelis Bakker, oud-notaris te Oosterwolde te vliegen, kan ik den overtocht van Afrika uur 25 (Amsterdamsche tijd te Chicago is
(Fr.)
naar Zuid-Amerika tusschen het aanbreken
aangekomen.
De crematie is bepaald op Woensdagmiddag van den dag en het vallen van den avond volte Driehuis-Westerveld, na aankomst van trein brengen.
Omstreeks middernacht (Amsterd. tijd)
13 u. 14.
streek het laatste vliegtuig van het eskader
DE FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN
in de vlieghaven neer.
TE ZAANDAM.
Toen het eskader de stad naderde, was de
geheele stad op de been. Honderdduizenden
Hedenavond zal de fractie der sociaalomringden het meer van Michigan en de tenniet-goedkeuren
democraten het
der begrooting 1933 door Gedep. Staten aan een bespretoonstellingsterreinnen. Alle daken waren
king onderwerpen, waarbij zal overwogen
bezet. De auto's konden in de straten niet
worden in hoeverre het mogelijk is, dat tegemeer passeeren. De Michigan Avenue, die
moet wordt gekomen aan den eisch van Ged.
Staten, dat de eerste bepaling moet worden
grenst aan het tentoonstellingsterrein, was
ingetrokken, waarbij geweigerd wordt de bezwart
van menschen. De politie-agenten kongrooting naar den zin van de regeering in
onderhandelingen
weer
te richten, alvorens
den de orde niet handhaven. Op het meer zelf
zullen worden geopend. Eerst daarna zullen
uitgevoeren
tegen
morgenmiddag
B. en W. in de
en lagen ontelbare vaartuigen.
schreven vergadering een beslissing kunnen
Toen de vliegtuigen in zicht kwamen,
nemen.
heerschte er een geweldige geestdrift. Amerikaansche legervliegtuigen begeleidden het
HET 700-JARIG BESTAAN VAN ELBURG.
eskader. Bij de daling nam het gejubel bijna
Het 700-jarig bestaan van het stadje Elburg
worfeestelijk
geen einde.
zal op 10, 11 en 12 Augustus
Vreugde in Italië.
den herdacht.
Het programma der feestelijkheden vermeldt
V. D. meldt uit Rome dat de Paus groote
o.m. een toespraak van den burgemeester jhr.
belangstelling toonde voor het verloop van de
gemeentehet
R. Peith, van het balcon van
eskadervlucht, welker verschillende etappes
huis, een openbare samenkomst in de Ned.
hij volgde op een groote landkaart, die het
zal
herdenkingsrede
Herv. Kerk, waar een
Italiaansche ministerie van luchtvaart hem
worden uitgesproken, een historische en folkloheeft toegezonden.
openluchtristische optocht, opvoering van het
In de Italiaansche pers nemen de artikelen
spel „Het huwelijk van Reynalt de Vos van
en
D3richten over de vlucht natuurlijk een
Steenwijk en Aleid van Putten in den jare
groote ruimte in en dagelijks worden vele
1398", samengesteld door dr. H. J. Olthuis, en
foto's gepubliceerd. De extra edities der
verder volksspelen, een muziekfeest, turn- en
avondbladen worden den verkoopers letterlijk
athletiekwedstrijden, illuminatie en koorzang.

'

in de hand en kan de begrootingen der provincies en der gemeenten bsoordeelen. Verlaging
is mogelijk als men de maatregelen die
noodig zijn, durft te nemen. Bij inflatie wordt
ook de begrootingspositie een glibberig geval,
dat geen houvast meer geeft, en waaraan elke
Vaste grondslag gaat ontbreken.
De nieuwe regeering is ernstig bezig Nederland op den goeden weg te brengen. Enkele
reeds ingediende bezuinigingsontwerpen (Lager-onderwijs-wet) duiden er op, dat er vóór
September nog méér zullen volgen. Deze wetsontwerpen brengen een verlaging van het uitgavenpeil, waarmede de begrooting voor 1934
mag rekenen. Ook de nieuwe minister van
Binnenlandsche Zaken is op het moeilijke bezuinigingspad voortgeschreden. Hij heeft
daartoe de juiste methode gekozen. Er is

uit de handen gerukt en menschenmenigten

BLOEMENDAAL, 17 Juli. Het dagelijksch
bestuur van den Bond Heemschut heeft aan
den gemeenteraad een adres gezonden, waarin
kennis genomen hebbende van het ontwerp
voor den bouw van een autotoonzaal op den
hoek van het Kerkplein en den Bloemendaalscheweg, gezien het afwijzend prae-advies van
B. en W. op dit bouwplan op aesthetische
gronden aan den raad gevraagd wordt, het
standpunt van B. en W. te handhaven en het

*

ontwerp

niet goed te keuren.

trekken onder het zingen van het fascistenlied door de straten. In Rome is het Piazza
Venezia het middelpunt der bijesnkomsten,
waar de Duce wordt gehuldigd. Te Ferrara en
Generaal Balbo met den kapitein van het hulpschip Florence luidden iederen avond bij het binnenSagoenay na zijn landing te Shediac in Canada. komen van de berichten, die door luidsprekers
Deze, op den 13den Juli gemaakte, foto was 14 worden uitgezonden, de klokken.
Juli te New Vork, werd den 15den 's morgens
Overzicht van de vlucht.
vroeg door den vlieger Wiley Post meegenomen
op zijn sensationeele vlucht naar Berlijn, was daar
Hieronder geven wij nog een overzicht van
gisteren en bereikte ons dus in den recordtijd van
de etappes en de tijden, waarin het eskader
vier dagenl

N.Z. Voorburgwal 234*240. Amsterdam (C.)

Belangrijkste Nieuws.

—

De ondubbelzinnige verklaringen van den
minister-president en den president der Nederlandsche Bank over de handhaving van den
gouden standaard en de positieve verwerping
van kunstmatige inflatie en devaluatie hebben
ook voor de staatshuishouding van de naaste
toekomst de vastheid teweeggebracht, die noodig is bij de voorbereiding van de volgende
rijksbegrooting. Een wijziging van den levensstandaard door kunstmatige opstuwing van
prijzen en depreciatie van alle vaste inkomens
en bezoldigingen (ook het overheidspersoneel,
de pensioentrekkers, werkloozen, enz.) zou
leeds bij voorbaat de maatregelen belemmeren
Welke de regeering nu beraamt om het aanpassingsproces onzer volkshuishouding aan de
omstandigheden waarin v/ij leven, te bevorderen. Dien weerstand heeft de regeering nu door
haar krachtig monetaire politiek willen uit-

-—
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DE SPRONG OVER DEN OCEAAN

BELEID.

Voorspel

Maandag 17 Juli 1933

BALBO KEERT WOENSDAG TERUG.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het
vliegeskader van generaal Balbo Woensdag reeds den terugtocht naar Europa
aanvaarden.
Blz. 1.

—

3

% PREMIELEENING AMSTERDAM
1874.

’

Bij de jongste uitloting is de premie van
25.000 gevallen op Serie 3202, no. 7.

LORD WILLINGDON WEIGERT TE
ONDERHANDELEN.
Lord Willingdon, de onderkoning van
Britsch-Indië, heeft opnieuw geweigerd
Gandhi een onderhoud toe te staan. In een
brief heeft hij zijn houding gemotiveerd en
gezegd, dat de beweging van civiele ongehoorzaamheid absoluut in strijd is met de
Constitutie. Zoolang het Nationaal Congres
niet uit eigen beweging deze beweging stopBuitenzet, is geen onderhoud mogelijk.
land blz. 3.

—

MOSLEY TREKT DOOR LONDEN.
Sir Oswald Mosley heeft Zondag met zijn
zwarthemden zijn eersten tocht door Londen gehouden, waar zij in het West End
Buitenland, blz. 3.
veel opzien baarden.

—

KOLONISATIE VAN NOORDAUSTRALIË.
Lyon, de Australische premier, heeft een
grootsch plan aangekondigd tot kolonisatie
van tot dusver onbewoonde gebieden in
Noord-Australië. Het ligt in de bedcelirg
twee maatschappijen te vormen, die de

kolonisatie zullen financieren.
land, blz. 3.

—

Buiten-

SCHEURING IN DE FRANSCHE
SOCIALISTISCHE PARTIJ.

De feitelijke scheuring in de Fransche
socialistische partij, welker onvermijdelijkheid op het congres te Parijs is gebleken,
zal zich waarschhijnlijk niet vóór het wederbijeenkomen der Kamers in October voltrekken.

—

—

Beurs, blz. 11.

DE BEURZEN VAN HEDEN.
Londensche

beurs.

Op de Lon-

densche markt trad een krachtige stijging
der rubberprijzen in, terwijl rubberwaarden
vast gestemd waren. Er doen geruchten de
ronde, volgens welke, het laatste door de
uitgewerkte
Nederlandsche producenten
rubberrestrictieplan zou zijn goedgekeurd
door de deskundigen van het Engelsche
departement van koloniën. Het £ was
weinig veranderd. Ter beurze waren Engelsche staatsfondsen goed prijshoudend. „Kaffirs" verdeeld en petroleumfondsen veronBeurs, blz. 12.
achtzaamd.

—

Berlijnsche beurs. Het publiek
legde meer belangstelling aan den dag en
de stemming ter beurze was beter.
Het
heerendeel der fondsen trok in koers aan.
In het verdere verloop bleef de stemming
gunstig, terwijl enkele fondsen iets in koers
afbrokkelden tengevolge van winstnemingen. Op de obligatiemarkt heerschte een
levendige handel en waren de koersen
Beurs, blz. 12.
meerendeels hooger.

—

Parijsche beurs: De stemming
was vast, vooral voor rubberaandeelen.
Fransche Staatsfondsen waren verdeeld. De
rente voor Fransche schatkistbiljetten op
korten termijn is verlaagd.
Beurs, blz.
12.
De Amsterdamsche beurs was
prijshoudend met weinig affaire. Rubbers
vast.
Beursoverzicht, blz. 17.

—

—

"

ATHLETIEKDAG TE AMSTERDAM.
In het Amsterdamsche Stadion is giste-

Buitenland, blz. 4.

ren een bijzonder goed geslaagde athletiekdag gehouden met deelneming van goede
Duitsche en Engelsche athleten. W. Kaan
verbeterde zijn record 110 m hordenloop;
mej. Schuurman evenaarde haar wereldrecord en Berger liep de 100 m weer in
Sport, blz. 13.
10,4 sec.

BRANDEN TE AMSTERDAM.
De Amsterdamsche brandweer bluschte
Zondagochtend vroeg met zeven stralen een
pakhuisbrand op de Oude Schans en vervolgens een uitslaanden brand in een rijwielAmsterdam,
stalling op Wittenburg.
blz. 4.

—

—

LAWNTENNIS TE NOORDWIJK.
en Timmer hebben gisteren
beslag gelegd op het dubbelspel, maar in
het enkelspel verloor Timmer van den
subliem spelenden De Stefani. Het damèsenkelspel was maar matig.
Sport, bllz. 14.
Von Kehrling

NEW YORK—BERLIJN IN 25 UREN
40 MIN.

De Amerikaansche vlieger Willy Post,
die Zaterdag van New Vork startte voor
een solowereldvlucht is gisteren te Berlijn
geland.
Hij had het traject New Vork—
Berlijn in 25 uren 40 minuten zonder tusschenlanding gevlogen. Gisteravond lahdde
de Amerikaan te Koningsbergen. Hij vertrok vanmorgen naar Moscou.
Luchtvaart, blz. 9.

«

ROSS THOMPSON GOLFKAMPIOEN.
Op de links van „De Pan" te Huis ter
Heide heeft de Amerikaan Ross Thompsoa
het amateur golfkampioenschap van NederSport, blz. 15,
land gewonnen.

—

—

»

EEN GEVAARLIJKE WEG.

HET ENGELSCHE GEZANTSCHAP.

Op den gladden Bredaschen weg bij Tilburg zijn gisteren twee auto's tegen de
boomen gesuld. Een heer werd daarbij gedood, vier personen zwaar gewond.
Gemengde Berichten, blz. 9.

Sir Odo Russell, de Engelsche gezant,

—

van generaal Balbo zijn bewonderenswaardige
prestatie heeft verricht. Tevens wenschen wij
op deze plaats hiermede een betuiging van
hulde te brengen aan de knappe Italiaansche
piloten en hun geluk te wenschen met de
vlotte volbrenging van een tocht, die terecht
door de geheele wereld met de grootste aandacht en volle sympathie met deze moedige
mannen is gevolgd.
Zaterdag 1 Juli: Orbetello—Amsterdam
1400 km.
Zondag 2 Juli: Amsterdam —Londonderry
1000 km.
Woensdag 5 Juli: Londonderry—Reykjavik 1500 km.
Woensdag 12 Juli: Reykjavik —Cartwright
2400 km.
Donderdag 13 Juli: Cartwright—Shediac
1200 km.
Vrijdag 14 Juli: Shediac —Montreal 800 km.
Zaterdag

15

Juli:

Montreal—Chicago

1400 km.
Totaal 9700 km.
Woensdag a.s. start voor
terugtocht.

den

CHICAGO, 17 Juli. (V. D.) Generaal Balbo

zal

20 Augustus ons land verlaten. Zijn opvolger wordt eind van die maand in de Residentie verwacht.
Laatste Berichten,

—

blz. 19.
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GENERAAL 1TALO BALBO: DE
SPRONG OVER DEN OCEAAN
Tijdig beleid
De Amsterdamsche Coalitie t
De Scheldetunnels te Antwerpen (Brusselsche correspondentie)
Prins Louis de Bourbon aan het woord

■

Blz.
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Blz. 19

Blz.
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Blz.

1

Blz,
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Blz. 3
en zijn 95 vliegers zijn gisteren door de beChicago
en de tallooze bezoekers
woners van
(Parijsche correspondentie)
Blz. 4
Wereldtentoonstelling
de
stormachtig ge- Siegfried E. van Praag: Beelden uit
van
Artis' zwanenvijuer
huldigd. Balbo bezocht in den loop van den
£>;__ 5
De
Korte
Golf:
W. Dorst: Een vroolijk
dag de tentoonstelling en woonde later met
kind
Bu 5
overige
vliegers
de
een dankmis bij, die door
Handelsverkeer van Nederland (Beurs) Blz. 11
kardinaal Mundelein in de kathedraal werd
liet Duitsche trar.sfermoratorium (Beurs) Blz. 11
opgedragen. De kardinaal zegende bij deze
Japansche invoer in Ned.-lndië (Beurs) Blz. 12
gelegenheid de Italiaansche vliegers namens
den paus en deed mededeeling van het felicivan het'ministerie voor luchtvaart trok.
tatie-telegram van den paus.
De Zondagochtendbladen publiceeren uitvoeGeneraal Balbo is voornemens, bij gunstig rige berichten uit Chicago, voorzien van lange
commentaren en lijsten van personen en corweer Woensdag a.s. te starten voor den terugporaties, die uiting gaven aan hun geestdrift
over het slagen van de vlucht door het zentocht, die over New Vork zal gaan.
den an gelukwenschen.
Vreugde te Rome.
Engelsche pers over de vlucht.
ROME, 16 Juli. (V. D.) De berichten van
de aankomst van het eskader van generaal
Ook de Britsche minister van luchtvaart,
Balbo te Chicago zijn te Rome met groote Lord Londonderry, heeft een felicitatie-telegeestdrift ontvangen. Bijna een uur lang gram aan generaal Balbo gezonden.
loeiden de sirenes van tal van fabrieken en
Naar aanleiding van de Italiaansche prestade klokken van het Kapitool bleven luiden tot tie schrijft de „Observer", dat deze vlucht een
twee uur 's nachts. In alle café's en dansdemonstratie is van de mogelijkheden voor de
lokalen onderbraken de orkesten en strijkjes militaire ontwikkeling in de lucht. Engeland
hun gewone muzieknummers om de Giovanezza zou niet, zooals de Italianen, in staat zijn 25
en de Marcia Reale aan te heffen. Overal in meermotorige vliegbooten van hetzelfde
type
de stad vormden zich groepen, die zich in de bijeen te brengen om een dergelijke vlucht te
richting van de Piazza Venezia bewogen, in maken. Het blad acht dat een zeer onbevredigende positie voor de eerste zee-mogendheid
welker omgeving een fakkeloptocht werd gevormd, die naar het plein en langs het gebouw ter wereld.

-

AVONDBLAD

2

(Ingezonden Mededeeling.)

RENAUL?

Maar daarmede ontkomt de S.D.A.P. in
Amsterdam niet aan de blaam van heil te
zoeken in de vlucht uit verantwoordelijkheid
nu het schip, hoofdzakelijk door haar slechte
stuurmanskunst, een lek gestooten heeft. Dat
anderen nu zullen moeten stoppen.
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DE AMSTERDAMSCHE
COALITIE

moeten stellen.
Na de Amsterdamsche financiën door een

onverantwoordelijke
„Ausgabe-Wirtschaft"
(waartegen de bondgenooten zich pas veel te
laat verzetten) tot het punt te hebben neerge"dreven, waar de volgende begrooting een gapend gat van 7 millioen vertoont, weigeren de

socialisten nu om hun „klasse-genooten" een
aandeel te laten dragen in de bezuinigingen
waarmede dit gat zal moeten worden gestopt.
Daarmede zetten zij slechts de bekende traditie
voort die nu eenmaal het klassebelang steeds
boven het algemeen belang pleegt te stellen.
Bij een vorige gelegenheid hadden zij immers
reeds de hoofden opgeëischt van drie partijgenooten, soc.-dem. raadsleden, die vóór loonsverlaging durfden stemmen en liever hun
mandaat offerden, dan zich tot stemmenkruiers
te verlagen. „Meegaan met een tijdelijke korting op loonen en salarissen van het gemeentepersoneel
schreef de heer Walrave Boissevain terecht in het jongste nummer van „Het
Liberale Weekblad"
beteekende voor de
sociaal-democraten een overgang van velen
hunner leden naar het communisme. Dus liever
den benarden toestand van Amsterdams finantiën bestendigd, dan verlies aan kiezers voor
de partij. Het gaat met de sociaal-democraten
in den laatsten tijd wel zeer snel bergafwaarts,
en de ondergrond van de houding der S.D.A.P.
moet dan ook veeleer worden gezocht in de
steeds meer voortwoekerende innerlijke verdeeldheid in de parth' zelve, dan in het behoud
van den vacantietoeslag na 1933, of het feit
op zichzelve, dat een begin wordt gemaakt met
de aanpassing van de loonen en salarissen van
het gemeentepersoneel aan de sterk gedaalde
kosten van het levensonderhoud."
Wat voor haar het zwaarst moet wegen,
moet de S.D.A.P. natuurlijk zelve uitmaken.
Wel heeft de heer Kleerekoper dezer dagen in
„Het Volk" de boodschap verkondigd: „Eerste
eisen van onzen tijd is: maling te hebben aan
alle formules," en als- tweede eisch: „maling
te hebben aan wat anderen zeggen over ons
en van ons doen en laten," met als slotsom:
„De feiten alléén tellen." Maar wanneer een
soc.-dem. wethouder met de feiten van
ontredderde gemeente-financiën voor oogen,
zelfstandig zou besluiten ten gunste van verlaging van gemeenteloonen, dan bedreigt hem
het lot van de heeren Van den Bergh, Ossendorp en W. Polak, en dan moet wat „anderen"
zeggen (de direct belanghebbende partijgenooten wel te verstaan) doorslag geven, en de
„formule" van „aan de arbeidersboterham mag
niet geknabbeld worden" het laatste woord

'

—

—

zijn.

Het zh' zoo. Maar het ware eerlijker om dat
dan maar ronduit te erkennen en niet den
schijn te wekken alsof de soc.-democraten in
Amsterdam nog iets anders mogen en vermogen te behartigen dan kla s s e-belangen,
arbeidersbelangen. De loonquaestie raakte die
arbeidersbelangen. Ergo moest het algemeen
belang der gemeente wijken. Dat is de practtjk, waarvoor de socialisten de verantwoordelijkheid willen dragen. Maar dan moeten zij
die ook ruiterlijk aanvaarden en niet probeeren haar op andermans schouders af te
schuiven.
Het laatste wordt nu door hen geprobeerd,
door het zóó voor te stellen, alsof het feit dat
de roomsche wethouder Kropman de portefeuille-quaestie voor de meerderheid van B. en
W. stelde, voor het geval de loon-verlagingsvoordracht zou worden verworpen, het voortbestaan der coalitie geheel onmogelijk maakte. Het coalitieprogram waarop de samenwerking der drie fracties was gegrond, "vermeldt
echter omtrent de loonen in het geheel
niets; daarentegen stelt het wel degelijk voorop „dat een solied financieel beleid onmisbare voorwaarde is voor een
goede vervulling van de sociale taak der gemeente." Bovendien, de soc.-dem. wethouders
hadden zelf, als opponeerende minderheid, in
de loonvoordracht geschreven dat „de post
loonen en salarissen niet buiten beschouwing
kan blijven." Voor hen hing het ja of neen op
den vacantietoeslag, maar tegen loonsverlaging als zoodanig waren zij geenszins onverzettelijk gekant. Het standpunt van wethouder Kropman die namens de meerderheid de
portefeuillequaestie stelde, was dus evenmin
een aantasting van het wezen van het coaBtieprogram als van de letter ervan. De
«ocialisten probeeren dat er nu echter van té
■laken. De heer De Miranda deed dat door
kit conflict te verruimen tot een verschil

fn
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Officieele opening.

Op initiatief van den heer Jan van Zutphen
werd ongeveer anderhalf jaar geleden de vereeniging Volkstuinen „Tuinwijk Hilversum"
opgericht.
Zaterdagmiddag is onder veel belangstelling de officieele opening van het tuinenOVERTOOM 399 TEL E F. SI2. 3 M \
complex geschied. Het is gelegen op het terrein van het sanatorium „Zonnestraal", is
ruim een ha groot en ziet er welverzorgd uit.
De toegang is aan den Noodweg. Er staat een
smaakvol ingericht vereenigingsgebouwtje,
dat de naam „Jan van Zutphenhuis" gekregen heeft.
De heer J. A. Si 1i aku s, voorzitter der
vereeniging, schetste als eerste sreker de geDe socialisten vluchten uit de verantwoordelijkheid. schiedenis van de oprichting af en bracht
warmen dank aan allen, die aan de totstandkoming van een en ander hun medewerking
De sociaal-democratische wethouders van verleenden. Hierna heeft de heer Van Zutphen
de hoofdstad hooren hun aftocht reeds blazen. de openingsrede uitgesproken, waarbij hij de
De Federatie-Amsterdam der S.D.A.P. en de toezegging deed dat bij uitbreiding der vereeniging de directie van „Zonnestraal" zoo
roode raadsfractie hebben de aanstaande vergadering, op 24 Juli, van gedelegeerden der noodig meer grond ter beschiking zal stellen.
Namens het gemeentebestuur van HilverAmsterdamsche partij -afdeelingen geadviseerd sum
voerde vervolgens wethouder Lop e s
om de coalitie tusschen soc.-democraten, kathoD i a s het woord.
lieken en vrijz.-democraten, zooals die na de
Nadat mevr. Mol namens leden en donagemeenteraadsverkiezingen van
1931 in teurs een vlag in de Hilversumsche kleuren
Amsterdam tot stand kwam, te verlaten. Daargeel en blauw had aangeboden sprak nog de
mede zouden dan de drie soc.-dem. wethouders, heer Vroe go p, voorzitter van den Bond
die op grondslag van het coalitieprogram wer- van Volkstuinders.
den gekozen, hun mandaten ter beschikking

mie cc nheilig recht der gemeenten is. Onverantwoordelijke gemeenten doen niets dan dat
recht ondergraven. De commissie-Schouten zal
wel moeten centraliseeren
wat altijd nadeelig is voor een gezonde politiek voerende gemeente. Het Rijk overigens zal ook besparing
moeten aanbrengen op de lasten, welke het
door wet en maatregel aan de gemeenten heeft

—

opgelegd.

De woorden van den heer Wilbrink geven
geen vriendelijk beeld van de gemeenteraden.
Dit kwaad zal, hoe ook ,moeten beëindigd
worden.
Ten slotte betoogt spr., dat scherper toezicht
van Gedeputeerden alleen mag voortvloeien uit
het belang der rijkseenheid en uit den nood der
tijden.
Te een uur Zaterdag werd de conferentie
gesltoen.

TYKFERVERDWENEN.
Propaganda wordt voortgezet.

De gouwleider der N. S. D. A. P. in Limburg
Tykfer, wien het verblijf op Nederlandschen
bodem was ontzegd, had aan de politie meegedeeld, dat hij zich Zaterdagmorgen op het
politiebureau zou vervoegen en zich ter beschikking van de politie zou stellen. Hij zou
dan met het gewone transport van vreemdelingen per trein naar Herzogenrath worden uitEEN SPORTFONDSENBAD TE ALKMAAR? geleid.
Toen Tykfer om halfacht nog niet op het poHet comité uit de burgerij, dat bezig is in litiebureau
was verschenen, heeft naar de
Alkmaar de belangstelling wakker te maken „Limb. Koerier" meldt de recherche een huisvoor een overdekt sportfondsenbad
in
zoeking in zijn woning verricht. Hij was echter
tegenstelling met het door den raad aangete vinden.
nomen voorstel om een open zweminrichting nergens
Tykfer nu op eigen gelegenheid het land
Of
te doen bouwen
heeft, nu Gedep. Staten het
verlaten dan wel dat hij zich hier nog
raadsbesluit in behandeling hebben, opnieuw heef
ophoudt, is onbekend.
een adres aan- den raad gezonden, waarin de
Er wordt natuurlijk een onderzoek ingesteld
stichting van een sportfondsenbad met daarNaar
het blad nog verneemt zijn aan Tykfer
aan nog verbonden open bassin wordt bekamers ter beschikking gesteld. Het
in
Aken
sproken.
schijnt dat van Aken uit de propaganda der
Hierin wordt o.a. medegedeeld, dat het open
S. D. A. P. in Limburg verder zal worden
bassin geheel en al aangesloten moet zijn bij N.
geleid.
de overdekte inrichting, niiet alleen wat de
De uitgezette gouwleider behoudt, naar hem
waterreiniging betreft, doch ook wat de vermeegedeeld, den rang, dien hij hier in de
is
dere outillage der inrichting aangaat. Een partij
had.
dergelijke comfbinatie is o.a. voor Maastricht

—

—

ontworpen. Het bestuur van het comité van
actie heeft zich bereid verklaard in het project der zweminrichting dadelijk een dergelijk
open bassin op te nemen en de voor het geheele project benoodigde gelden zijn dan te
stellen op 190.000. De N. V. de Sportfondsen
fourneert dadelijk
20.000 en de te Alkmaar
op te richten vennootschap wil, onder garantie
der gemeente, een leening sluiten van 170.000
welke door de spaarders jaarlijks uit de door
hen te storten gelden wordt afgelost. Met de
reinigingsinstallatie zal ook het water van het
open bassin gezuiverd kunnen worden; men
heeft dan een wateroppervlak van 830 m 2beschikbaar en kan beide bassins gescheiden ge-

’

’

’

bruiken.
Belangrijk is, dat deze combinatie in den
zomer de mogelijkheid van het verstrekken
van baden tegen hetzelfde tarief biedt als die
voor de open inrichting waren vastgesteld,
waartoe de raad reeds besloot.

HET TOEZICHT VAN

GEDEP. STATEN

DE RUDELSHEIM-STICHTING.
Herdenking dr. Herzberger.
Een buitengewone alg. vergadering in het

„Beth Azarja" der S. A. Rudelsheimstichting
aan de Verdil'aan te Hilversum, heeft gisteravond dr. L. Herzberger, in leven voorzitter
der vereeniging, herdacht. De waarnemende
voorzitter, de heer L. H. Sarlouis, rabbijn te
Amsterdam, schetste in een uitvoerige rede
den rusteloozen arbeid van dr. Herzberger tot
heil der stichting.
Dr. Herzberger was een bij uitstek wetenschappelijk werker, een man met vele gaven
van hoofd en hart, iemand met een vasten wil,
hoewel zeker niet ontoegankelijk voor raad
van anderen. Het dagelijksch 'bestuur heeft
besloten aan het destijds gestichte tweede
paviljoen den naam van dr. Herzberger te"
verbinden. Een steen met inscriptie zal voorts'
in den gevel worden aangebracht en ten slotte
zal ook een geschilderd portret de nagedachtenis aan hem levendig houden.
Ook dr. Voorthuiben, inspecteur van het
buitengewoon 1. 0., herdacht vervolgens den
overleden voorzitter als een buitengewoon
kundig man, die op het gebied van den zwakzinnigenzorg zeer veel heeft gedaan.
Hierna spraken nog de heeren I. Stibbe,
secretaris der stichting, I. Denneboom, directuer, en A. van Dam, hoofd der aan de inrichting verbonden school.

Op de Chr. Hist. Zomerconferentie heeft
zich na de rede van jhr. de Beaufort over de
vraag of scherper toezicht van Gedeputeerden
noodig is, een geanimeerde discussie ontwikkeld.
De heer J. ter Haar, lid der Eerste Kamer,
wees er op, dat de gemeentelijke autonomie
mag verdedigd worden, maar dat dan ook de
Raad zijn diepe verantwoordelijkheid moet beseffen, moet toonen de autonomie waard te
zijn. Van andere zijde, o.a. door den heer
Wilbrink (Leiden) werd onderstreept, dat 't
thans meermalen voorkomt, dat raadsleden
AUTOBUSSEN VERVANGEN DE
zich uitspreken voor voorstellen, waarmede 'zij
STOOMTRAM.
he tniet eens zijn, doch meenen dat vrijelijk
te kunnen doen, omdat vertrouwd wordt op
Ook in N.-Brabant.
het toezicht van Gedeputeerden. De heer
Meyerink (Zwolle) betwijfelde of de raadsOok bij de Z. S. M. (Zuider Stoomtramleden wel altijd beseffen, dat ze het algemeen Maatschappij) te Breda heeft zich thans een
belang hebben te dienen.
reorganisatie voltrokken.
De heer Ter Haar verheugde er zich over,
"Aan 31 man is ontslag aangezegd, terwijl
dat Amsterdam een „groote broer" in Den niet onmogelijk nog meer ontslagen zullen
Haag heeft gekregen, want Amsterdam mag volgen. De tramdiensten op Oosterhout en
niet ten gronde gaan. E.v. ingrijpen in derge- verder zijn tot zes maal daags teruggebracht,
lijke gevallen is een landsbelang. Van andere in verband waarmede het lijnpersoneel kon
zijde
door de heeren Kingma (Bussurn) en worden ingekrompen. Het locomotief-personeel is meerendeels aangesteld als chauffeur
Wilbrink (Leiden) werd betoogd, dat dit overheidsingrijpen de groote gevaren juist bergt van de autobussen die de mjj. nu laat loopen
voor die gemeenten, welke altijd hare financiën in plaats van de tram.
Door deze reorganisatie is het algemeen begezond gehouden hebben. Niet alleen wordt
lang ongetwijfeld gediend, daar de bussen
daar ongemotiveerd op de autonomie ingegrepen, maar bovendien is het gevolg, dat de sneller en gemakkelijker zijn dan de trams.
financieel gezonde gemeenten de lasten moeten
dragen.
De heer Van Nieuwenhuyzen (Doorn)
BRANDWEERUITZICHTTOREN.
merkte op, dat overheidsingrijpen thans noodig is, maar de regeeringsmaatregelen moeten
De TJtrechtsche boschbrandweervereeniging
onderkend en beleefd worden als noodmaatheeft Zaterdag de eerste uitzichttoren, door
regelen en niet gezin als van langduriger gelhaar gebouwd, in gebruik genomen.
digheid, dan voor de huidige moeilijke periode.
Met de pyramide van Austerlitz is dit de
De heer Snoeck Henkemans, lid der Tweede tweede observatiepost waarover de vereeniging
Kamer, pleitte voor een krachtig verdedigen de beschikking heeft en die telefonisch verbonder autonomie: we mogen niet om foutief beden zijn. Zij is gelegen in de z.g. „Vinkenhof"
heer van 30 % der gemeente het groote goed op het landgoed van den heer Insinger onder
dier autonomie over boord gooien.
de gemeente Baarn. Zoodra de middelen het
De heer De Beaufort beantwoordde de spretoelaten, zal een tweede toren gebouwd workers. Hg begreep den heer Ter Haar zeer wel den te Amerongen, waarmede dan de geheele
er dreigen immers gevaren voor Amsterprovincie, voorzoover dit het gedeelte betreft,
dam, dat de heer Ter Haar zoo lief is. Doch dat met bosch en heide bedekt is, overzien
dit doet niets af aan het feit, dat de autono- kan worden.

—

—

mentaliteit, in gezindheid tegen-

over de arbeidersbevolking. „Ditmaal trad
dit fundamenteel verschil naar buiten naar
aanleiding van de gemeenteloonen en -salarissen. Morgen zal het zich op een ander punt
openbaren."
Wanneer dit moet beteekenen dat de meerderheid van B. en W. verder ziet dan alleen
het belang der arbeidersklasse; en dat zn
meent dat het beschutte bedrijf der gemeentelijke arbeiders zich moet aanpassen bij de
loonstandaarden in de onbeschutte bedrijven,
die de basis van onze gemeentelijke en nationale volkshuishouding vormen; en dat de
soc.-democraten dit niet zoo kunnen of
mogen zien,, ja dan heeft de heer De Miranda
gelijk en dan is het inderdaad veel beter om
aan een samenwerking met een zoo eenzijdig
georiënteerde soc.-dem. groep zoo spoedig
mogelijk een einde te maken.
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TWEEHONDERD KINDEREN van Hulp voor Onbehuisden zijn hedenmorgen per instructieVaartuig voor de binnenvaart „Prins Hendrik" naar Harderwijk vertrokken voor een
verblijf te Nunspeet. Het afscheid aan Amsterdam.

HET CASINO TE ZANDVOORT.
Een nieuw centrum

—

van

Straperlo.

vermak.

Onze correspondent te Haarlem schrijft
Het Kurhaus te Zandvoort is eindelijk weer
uit zijn duistere verlatenheid te voorschijn
gehaald. Het was sinds een paar jaar een donkere steenmassa aan den breeden boulevard

Favauge.
Het is nu des avonds een huis vol licht en
op den dag waaien de vlaggen de feestelijkheid van het „Casino" naar alle kanten. Want
het is nu geen Kurhaus meer; Tuschinski, die
het exploiteert, heeft er den naam „Casino"
aan gegeven.
Het is inwendig nieuw aangekleed, beschilderd met veel goud en kleuren en de vloeren
belegd met dikke tapijten.
In de groote zaal staan twee tafels voor het
straperlo-spel, het behendigheidsspel, waarover den laatsten tijd al meer is gezegd.
En overigens zijn er een soda-bar, dansgelegenheid en andere genoegens.
Op den openingsdag, gisteren, waren erj
velen om het nieuwe te bekijken.
De burgemeester, die altijd klaar staat als
er weer wat nieuws voor Zandvoort kan worden opgezet, stond ook nu op het podium van
de groote zaal, om te vertellen met hoeveel
genoegen hij dit uit de duisternis halen van
het Kurhaus toejuichte. Niet omdat hij nu een
pleidooi wilde houden voor straperlo, maar
omdat elke geoorloofde attractie in Zandvoort
welkom is. De stemming in de badplaats is
bij het weer van de laatste weken toch al onder
nul; als men nu nieuwe concurrentie vreest,
is dat niet juist. Hoe meer gelegenheden, die
publiek trekken, hoe meer zullen allen er
baat bij vinden.
En dit spel? Het is maar een flauwe imitatie van wat men in buitenlandsche badplaatsen kan vinden. Er zal hier een strenge controle zijn; en spr. verwacht, dat de exploitant
daartoe zal meewerken.
De burgemeester bracht hulde aan de snelheid, waarmee is gewerkt om het gebouw
gereed te doen zijn, en aan het élan van den
heer Tuschinski.
De
heer Tuschinski bracht hierna
zijn medewerkers dank voor het gepresteerde
in de afgeloopen week.
Daarna kreeg een beperkt gezelschap gelegenheid om in een kleine zaal, waar eveneens een speeltafel staat, van den heer Perl
de middenmoot van straperlo
te vernemen hoe dit behendigheidsspel eigenlijk
wordt gespeeld.
Het is enkel behendigheid, vertelde de heer
Perl; omdat men juist berekenen kan in
welk vakje van de electrisch draaiende
schijf het langs een band loopende balletje
zal terecht komen. Dat komt dan altijd bijna
'uit. Het is juist dat „bijna", waarmee de
ondernemer zooveel op heeft!
We zullen afwachten wat het in Zand- "
voort wordt.

—

—

PARK IN

DE

BILT.

NIEUWE DREIGINGEN VOOR ONZEN
UITVOER.
„Do ut des” in het internationale
handelsverkeer.

(Ingezonden meaedee'Ang:
Aangename verlofdagen in

HöTEL D'OMNGE

de Ardennen.

- Stavelot (België)

Bekend om zijn keurige spijzen en bediening.
Modern ingericht. Aan Nederlanders ten zeerherste aanbevolen. De naam van 't Hotel
innering aan de Hollan_DChe Dynastie, onder
geeft waarwier beheer het gestioht werd

—

##Onze Parijsche correspondent schrijft:

Eenigen tijd geleden heeft de Nederlandsche Kamer van Koophandel alhier zich
gericht tot de Kamers van Koophandel en
Fabrieken in Nederland en enkele groote
lichamen op het gebied van handel en industrie, om hun oordeel te vragen omtrent een
nieuwe oriënteering van onze handelspolitiek.
De bedoeling was daarbij, een uitspraak uit
te lokken over de vraag of er geen aanleiding
bestond bij het doen van aankoopen en bestellingen in het buitenland rekening te houde met den stand van de handelsbalans, in
dien zin dat er bij voorkeur in die landen zou
worden
gekocht waar Nederland meer invoerde dan het eruit betrok.
Uit de ingekomen antwoorden, waaronder
zich hoogst interessante en diepgaande beschouwingen bevonden, is gebleken dat de
algemeen
geraadpleegde colleges over het
geen gunstig resultaat verwachtten van een
nóg dieper ingrijpen van de overheid in de
commercieele verhoudingen tusschen Nederland en het buitenland. Slechts enkele Kamers verklaarden zich voor een actieve handelspolitiek. Eenige andere hadden er geen
bezwaar tegen dat de regeering en openbare
lichamen bij het doen van bestellingen rekening zouden houden met den stand van de
zouden
handelsbalans, en dus bij voorkeur
koopen in landen welker handelsbalans ten
aanzien van Nederland negatief is, maar wilden niets weten van een verplichting in dien
geest voor den particulieren handel. De
meeste achtten elke niet strikt noodzakelijke
overheidsinmenging uit den booze, en wezen
er daarbij op dat men de handelsbalans op
zichzelf niet uitsluitend als maatstaf mag
aannemen, en dat de betalingsbalans in een
dergelijke aangelegenheid van veel grooter
De ingewortelde liefde voor
beteekenis is.
vrijheid die ons land en in het bijzonder onze
handelskringen kenmerkt, de algemeene afkeer van dwang en reglementeering, sprak
wel zeer sterk uit het meerendeel der bij de
Parijsche Kamer ingekomen antwoorden.
Op de vergadering van de Maatschappij
van Nijverheid, de vorige maand te Rotterdam gehouden, heeft de voorzitter onzer
Kamer, de heer Joseph Asscher, met enkele
woorden doen uitkomen dat het toch wel gewenscht zou zijn rekening te houden met de
neiging die in het bijzonder in een land als
Frankrijk bestaat om bij het geven van voordcelen aan andere landen, die onder de tegenwoordige omstandigheden vooral bestaan in
de toekenning van een grooter of kleiner
contingent, in het bijzonder te kijken naar
den stand van de handelsbalans. Bij de gesprekken die hij had met de ministers van
handel en landbouw kwamen dezen steeds
terug op het overschot dat de uitvoeren uit
Nederland naar Frankrijk boven de uitvoeren uit Frankrijk naar Nederland te zien geven, en de tegenwoordige minister van landbouw, de heer Queuille, die in tal van
ministeries zitting heeft gehad en hier in
Frankrijk zeer hoog geschat wordt en grooten invloed heeft, pleegt te zeggen: wij willen
koopen van de landen, die bij ons koopen.
Inderdaad blijkt uit een dergelijke uiting hoe
groot de psychologische beteekenis is van de
handelsbalans tegenover de betalingsbalans,
welke laatste zooveel moeilijker te bepalen
is. Het is het overschot van de uitvoeren
boven de invoeren, of omgekeerd, dat spreekt,
niet alleen tot de massa, die dergelijke pro-

De op Vrijdagavond gehouden raadsvergadeblemen niet voldoende kan doorzien, maar
ring van De Bilt werd voorafgegaan door een ook tot degenen die te zeggen hebben hoe het
plechtige bijeenkomst, waarin de burgenu verder gaan moet. Vandaar de plannen
meester, H. P. baron van der Borch, namens om te komen tot een bepaalden ruil van goeden raad aan den schenker van het Van deren die overal in de wereld in de lucht
Boetzelaerpark, dr. C. W. Th. baron van Boetmeer en
zitten, nu de „économie dirigée"
zelaer van Dubbeldam, een gecalligrapheerd meer het wachtwoord wordt, en waarmee
gedenkalbum heeft aangeboden.
wij bedenkelijk op weg zijn om naar vroegere
Dit album werd geleverd door Gerbrands' en oneindig primitievere toestanden terug te
Kunsthandel te Utrecht en is ten deele uitge- keeren. Men mag dat dwaas, verkeerd, onvoerd in perkament. De inhoud wordt ge- wetenschappelijk vinden, men mag ongetwijvormd door de akte van eigendomsoverdracht, feld gegronden twijfel uitspreken over de
ingeleid door de woorden: „Een daad van juistheid ervan als geneesmiddel tegen de
hoogen burgerzin". Het album bevat o. m. de economische nooden van onzen tijd, en oorhandteekeningen van alle raadsleden, ook van dcelen dat men op deze wijze steeds hopeloohen, die intusschen bedankten. De heer Van zer in het moeras raakt, toch zal men het
verschijnsel als een feit moeten aanvaarden
Boetzelaer dankte voor deze volkomen onverwachte attentie, de hoop uitsprekend, dat het en trachten er zoo goed mogelijk mee te
werken, om deze moeilijke periode door te
park aller waardeering zal behouden.
komen.
Dit wordt te urgenter omdat, naar ik uit
volstrekt betrouwbare bron verneem, hier in
VERKEER OVER DEN AFSLUITDIJK.
Frankrijk een nieuwe regeling van de contingenteeringen wordt voorbereid, waarbij de
De Bond van Bedrijfsautohouders in Neder- toekenning van het contingent aan een beland heeft aan den minister van Waterstaat paald land afhankelijk wordt gesteld niet lanhet verzoek gericht, de zeer spoedige alge- ger van de hoeveelheden die dat land in
heele openstelling van den Afsluitdijk als ver- vroegere jaren heeft ingevoerd, maar van de
keersweg wel te willen bevorderen.
hoeveelheden Fransche goederen die dat land
Hij voert daarvoor als gronden aan, dat, afneemt.
hoewel het sympathiek aandoet, dat de opHoe die regeling In bijzonderheden In
brengst van de tolheffing ten bate komt van elkaar zal zitten, is nog niet definitief vastgeeen zeer nuttige instelling, de tolheffing op steld, maar een van de mogelijkheden die
zichzelf een belasting vormt, welke voor vele overwogen worden is bijvoorbeeld dat het
vervoerders zeer drukkend is; dat de bond contingent voor een land met een zeker pervan oordeel is, gezien den uitstekenden staat, centage zal worden verhoogd naarmate de
waarin de rijweg over den Afsluitdijk ver- Fransche uitvoeren naar dat land toenemen.
keert, zooals bij de onlangs gehouden excursie En zoo zal ons land om een voorbeeld te noevan de Vereeniging het Nederlandsche Wegen- men meer zuivelproducten en geslacht vee in
congres nog bleek, er geen aanleiding ia tot Frankrijk kunnen invoeren als het meer
het handhaven van de beperkende bepalingen Fransch graan en meel gaat afnemen. Het
op het verkeer; dat door de beperkende be- „do ut des" in zijn zuiversten vorm!
palingen slechts een klein deel van de transHet is duidelijk dat deze regeling, die hier
portfirma's in de gelegenheid is van de kortere in Frankrijk naar alle waarschijnlijkheid
verbinding met Friesland te profiteeren, zoo- reeds bij den ingang van het vierde kwartaal,
dat dit tot onbillijkheden leidt; dat algemeen op 1 October, zal worden ingevoerd, de reeds
de nog niet totale openstelling voor het ver- zoo ingewikkelde internationale handelsverkeer van den Afsluitdijk teleurstelling heeft houdingen nog veel ingewikkelder zal maken.
gewekt.
Terwijl vroeger al deze dingen zichzelf regelden, en producenten zich afzet verzekerden door de goede qualiteit en den lagen prijs
van hun producten, komt er nu weer een geheel nieuw element bij. De regeering of een
VLAAMSCHE ACTIVISTEN.
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borg voor sympathiek onthaal.

tusschen zoo tallooze tegenstrijdige belangen.
Dat is nog wat anders dan de distributie in
oorlogstijd! En toch zal men tot zulk een
regeling moeten komen, wanneer het stelsel
dat hier voorbereid wordt navolging vindt,
en de tolboome* van de landen zich onherroepelijk sluiten voor wie zich niet als hij
verkoopen wil tevens als kooper aanmeldt.
Het had anders kunnen zijn indien de Conmislukt
ferentie van Londen niet feitelijk
was. Maar om daar tot resultaten te komen
was onze ongelukkige wereld er blijkbaar
nog niet erg aan toe!...
UIT HET GOOI.
Bloemencorso te Baarn.
Ter eere van het tienjarig bestaan der
schooltuinen te Baarn heeft Zaterdagmiddag
de commissie voor School- en Werktuinen, onder begunstiging van mooi zomerweer een
bloemencorso gehouden, waaraan deelgenomen werd door honderden leerlingen en oud-«
leerlingen der tuinen.
Het corso werd geopend met een ruiter*
stoet, waarachter een eerewacht met ver'

sierde harken. De stoet zelf werd gevormd
door versierde fietsen en auto's. Aan den
stationsweg was een tribune opgericht, waar
een tweetal kinderen bloemen aanbood aan
den burgemeester en diens echtgenoote. Des
avonds werd op den Brink een concert gegeeven, waaraan verschillende plaatselijke
muziek- en zangvereenigingen haar mede-<
werking verleenden.
PROVINCIALE STATEN VAN FRIESLAND
EN HET FRIESCH.

In het rapport van de commissie van rap j
der provincie
porteurs over de begrooting
Friesland lezen wij omtrent de subsidies aan
den Onderwijsraad ter' bevordering van de
Friesche taal:
Verscheidene leden hebben de opmerking
gemaakt, dat het wenschelijk was, dat de
voorstanders van de Friesche taal een waarschuwend geluid zouden doen hoeren aan diegenen, die door hun overdreven liefde voor
het Friesch en het Friesche eigene en een afzonderlijk Friesland de door de Staten van
Friesland geschapen gelegenheid om de kennis
van de Friesche taal te verspreiden door het
geven van cursussen in gevaar brengen.
Vele leden waren van oordeel, dat de provinciale subsidie voor het Friesch gevaar zal
loopen, wanneer werd doorgegaan op de wijze,
zooals in de maand Juni van verschillende
zijden werd gedaan. Andere leden hebben zich
in nog krassere bewoordingen omtrent de subsidie uitgesproken.
De commissie van rapporteurs, eveneens
betreurende hetgeen is voorgevallen, vindt
hierin echter geen aanleiding thans voor tai
stellen, de subsidie te schrappen.

'S-GRAVENHAGE.
CIRCUS SCHUMANN.
Te Scheveningen.
Nu Zaterdagavond te Scheveningen ook het
circus geopend is, waar de familie Schumann
gedurende den tijd van zes weken haar tenten
heeft opgeslagen, is hier alles aanwezig, wat
het hart kan begeeren van het uitgaand

publiek.
Op dezen eersten avond was het gebouw tot
den nok toe gevuld en bijna geen plaats was

onbezet.

Geen wonder, want Schumann heeft een
uitstekende reputatie. Het publiek werd
dan ook niet teleurgesteld, want een
uiterst goed verzorgd programma,
dat
vlot v%rliep, werd den bezoekers voorgezet,
dat niet naliet na elk nummer het vertoonde
te apprecieeren. De 75-jarlge heer Ernst
Schumann kreeg met zijn dressure een paar
groote kransen en een kleine ovatie.
Op het gebied van paardendressuur viel er
al heel veel te genieten en liefhebbers van dai
hippische sport kunnen hier smullen.
Amerikaansche cowboys en lassowerpers
deden het publiek versteld staan over
hun groote behendigheid. Arthur Sobsky met
zijn hondendressuur was eenig. De kleine
Rastelli, een Italiaansch jongleur, was ver«
bluffend handig, en de zeeleeuw „Charlie" be«
speelde een muziekinstrument, door het or*
kest begeleid.
Voorts waren er nog komische wielrijders,
vier Amerikaansche rolschaatsrijders, athletea
die door buitengewone kracht en vlugheid uitmuntten en eenige zeer goede clowns, die met
aardige vondsten voor den dag kwamen.
Tenslotte mag de lieftallige Cilly Feindt, de
filmdiva te paard, allerminst vergeten worden»

KURHAUS-CABARET.
Het programma, dat van heden af tot en
met 31 Juli a.s. wordt gegeven in het Kurhaus-cabaret te Scheveningen, heeft Louia
Davids zoo samengesteld, dat men al in erge
mate een Nurks moet zijn om zich daar niet
te vermaken.

Uitsluitend Nederlandsche artisten treden
er thans op; in eenige luchtige één-actertjea
weten Fientje de la Mar en Joh. Kaart, Louia
Davids en Jan van Ees de vroolijkheid onder
het publiek te brengen. Met zang, dans en
of ander daarvoor opgericht bureau zal hebmuziek wordt voorts voor gewenschte afwis*
De „Libre Belgique" maakt met instemming ben uit te maken of het in bepaalde gevallen seling gezorgd. Louis Davids,
zelf als voor.
melding van het besluit van de Nederlandsche geen aanleiding verdient zekere goederen, al
drachts-kunstenaar is weer de held van den
regeering om buitenlanders, die in Nederland zijn ze in het land A beter en goedkooper, avond.
politieke propaganda maken, zonder vorm van toch liever uit het land B te betrekken, omIn het Kurhaus-cabaret wordt duidelijk
proces over de grens te zetten.
dat dit laatste dan op zijn beurt afnemer aangetoond, dat het klein-tooneel nog springuit,
Het blad spreekt de hoop
dat dit bewordt, en gelegenheid geeft winsten te malevend is.
sluit ook toegepast zal worden op de vlaamken die den hoogeren koopprijs van wat men
sche activisten, dis benoorden den Moerdijk er koopt dekken of overtreffen. Er zal eindeINTERNATIONAAL DANSCONCOURS.
groot-Nederlandsche propaganda maken en loos overleg moeten worden gepleegd tustegen de nationale eenheid van België ageeren. schen de meest uiteenloopende takken van
Ter gelegenheid van de komst van de
productie; zonder dwang van boven af zal Engelsche band Ray Noble wordt Maandag
31 Juli in de groote zaal van het Kurhaus te
het allicht onmogelijk blijken tot overeenstemming te komen, en wie zou niet reeds Scheveningen een internationaal dansconcours
WAT IS GORT?
den gehouden onder leiding van den heer Cor
bij voorbaat medelijden gevoelen met
die
regeeringsambtenaar,
alle
industrieën
Klinkert uit Amsterdam. De filmopneming
De Tweede Kamer heeft voorloopig verslag
overzien moet, en een compromis moet zoeken verzorgt Polygoon.
uitgebracht over het wetsontwerp tot bekrachtiging van de reeds bij kon. besluit getroffen
regeling van den invoer van gort. Tegen de
voorgestelde contingenteering werden geen
bezwaren geopperd.
Alleen werd de vraag gesteld, waarom de
uitvoering van het contingenteeringsbesluit tot
nu toe zoo is geschied, dat onder gort wordt
verstaan gepelde gerst, gepelde haver en gepelde boekweit. Gort is immers slechts gepelde
gerst. Dat in het wetsontwerp sprake is van
gort van alle soorten kon niet beteekenen
dat daarmede, behalve gort, ook nog gepelde
haver en grutten worden bedoeld.
Afzonderlijke
behandeling van eventueele
contingenteering van gepelde haver is reeds
daarom geboden, omdat daarin het nieuwe
element kan liggen van bescherming van de
productie van het volksvoedsel havermout, dat
door pletting uit gepelde haver kan worden
verkregen.
Bovendien voert het over een kam scheren

van die ongelijksoortige artikelen tot vreemde
en ongewenschte consequenties bij de toewijzing
der contingenten.
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Te huur gevraagd met 1 Sept. in de Kl. gemeub.
naaste omgeving v. Baerlestraat— met keuken.
hoek Vossiusstr. of aan dien kant br. met opg.
in 't Centrum, kl., vroolUke, lichte BLIKMAN's
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en

k. str. water, bad,
tel., met ontbijt, met zoo nu en dan
andere maaltüden, apart berekend.
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35 ten hoogste
50 per maand.
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Handelsblad.
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Adv. Bur., Rokln 17.
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AMSTERDAM C. Te bevragen bi) den Makelaar E.
W
■■
STEENBERGEN, Chasséstraat 92,
Telefoon 30404 (5 lUnan)
Poatbu» 596
Amsterdam-W., Telefoon 83422.

-

g

"

I TE

A. W. MASTENBROEK
geeft veel geld voor net gedr.
kleeding, meubelen, naaimachines,

S. DE

Te huur Benedenhuis met Souterrain, gelegen Kerkstraat bij de
Leidschestr. en Leidschegr. Aug.
of Sept. Br. T 18266, Handelsblad.

I

KOOP GEVRAAGD

DROOG PAKHUIS, Rechtboomsl. 42,
Centr. Oppêrvl. ± 400 M2., aan vaarw.
gesch. v. tabak e.d. Voorz. v. pr. elec.
hijschinr. Br. T 18332, Handelsblad.

LEEUW

2 GEM. ZIT-SLAAPKAMERS
met pension gecocht In Zuid. Brieven met prüsopgave T 18409, Hbld.

PENSION

’

’

’

’

—

’ —

Te koop gevr. Woonhuis (hs m. bel.
en vr. bovh. te Adam, Z of O. Geen
erfpacht. Br. T 18368, Handelsblad.
TE KOOP GEVRAAGD:

Geluidlooze Telefooncel.

Brieven T 18293 Handelsblad.

Gezocht tweedehandsch sterke
HEERENFIETS.
Brieven T 18262, Handelsblad.

1 TE

SCHILDER IJ EN
TE KOOP GEVRAAGD.
Brieven T 18417, Handelsblad.

PERCEELEN
te koop gevraagd
voor belegging.
Geen bepaalde voorkeur voor stand
enz. Schrift, aanb. aan J. BANEKE
Gz., Makelaar, Prinsengracht 579,
Amsterdam C.

Te

’

gem. te huui
Laren: Schildershuls
Zonnig
250

gld.
van 25/7—9/1 voor
huis rondom tuin, 2 zit-, 4 slaapk.,
waterleiding,
electr.,
gas,
badk.,
Klein Huis, 1 zit-, 1 slaapk., keuken,
gem. te huur voor 75 per maand,
voor langer tüd goedkooper. Brieven T 18442, Handelsblad.

’

—

KAAGWEEK.

SLEESVVIJK S KAART

land, Utrecht Friesland,
Overüsel,
Zeeland,
N.-Brabant Limburg,
Gelderland,
Drenthe,
Eemland, N. Zee kust N. ged.. N. Zee kust Z. ged., Z. Veluwe
Goois-Gravenhage
Zoom W ged Z Veluwe Zoom O. ged., Amsterdam en 0.. O,
4
1.20.
Rotterdam
en
et
kaart
per
90
züld-Llmburg
en O.
a
«
Reg

.

Groninpen

In

,

’’

1.50. a
Atlas v. Nederland m.
Zakatlas v. Nederland 4 90 et
Kaart van Nederland voor Handel en Verkeer m. Reg. 1.50. .Kaart van
1.90.
Ned. Oost-Indlë m. Reg.
2.75. » Atlas der geheele Aarde m. Reg.

Verkrijgb.

’
’
’ Boek- en Kantoorboekhandel.
in eiken

To huur van part. luxe zeiljacht,
fiulpm., 6 slaappl., W.C., str. w. etc.
Brieven T 18424, Handelsblad.

Pension te Soestdijk.

’

2.50
op eersten stand, riant huis,
p. dag. Ook groote gezinen. Prima

keuken. Geen beroepspension. Br.
letter A., Bur. Gecombineerde Soester Bladen, Soest

ZIT-SLAAPKAMER te huur. Prima
50.— p. mnd.

pension. Str. water,

’

Vondelstraat 112.

500 Bontmantels!
1000 VOSSEN!
a.

Moderne lange mantels v.
Korte bontjasjes
v. a,
Echte Zilvervossen
v. a,
Prima Canadeesche dito v. iv

’’
’’
’

GOEDE BELEGGING d. bijz. omst.
9 couranten perc., mnd.w., buiten-

huren,
cew. gunstig gel., verlaagde7524,
yrh
circa 26.600. V, lasten f
240.000. 190 a 200 mille
op naam.
hyp. a circa 5 % beschikbaar.
Brieven ond. T 18477, Handelsblad.

’ ’

49.—
25.—
19— BOSCH, DUIN, HEIDE, DIEVER
39.— (Dr.). Goedkoope Landhuisterrelnen.
Kampioenvossen
v. a. 88.—
Prachtige natuur.
Prima vossen
v. a. 9.50 Brieven: Van Slooten, Bennekom.
Modelmantels in Persianer, Fct.-Gris,
Nerz, Veulen, Blsam, enz. ben.
EngrosprUs. Geïll. Catalogus gratis.
nieuw, 40, 50, 70, 80 en 100 ton,
te koop voor spotprijzen.
Brieven T 18366, Handelsblad.

’

DEKSCHUITEN,

PELT. FABR. „PELTA"
PRINSENGRACHT 1079.

AGENTUREN. Ter overname aangeboden 2 Fransche Huizen in Heerenstoffen. Br. T 18357, Handelsblad.
Gevlekte Duitsche Dog te koop
aang. met stamb., reu, 1 jaar. lepenlaan 48, Bloemendaal, Telef. 22966.

NOORDWIJK/ZEE.

Te koop gemeub. onder arch. geb.
pracht VILLA, tegenover Casino, b(j
eindp. El. Tram, desg. hyp. van eigenaar. Br. T 18330, Handelsblad.

KRAANPONTON,

nieuw, 24 X 7 M., te koop voor ieder
1 en 2 pers. OPKLAPBED, eiken
18367, Hbld.
ombouw en gr. TUINPARASOL. aannemelijk bod. Br. T
Spotprys. Reestraat 12 huis.
Vreemde Postzegels (int. coll.) en
Fransch en Duitsch N.oodgeld van
GASHAARD
oud-zeeman te koop. E. de Vries, p./a
10 st. compl.
20.
Kleine gasWed. de Jong, Waterg.str. 17, R'dam.

haard
I

’

’

15. Pr. staat, Telef. 31067.

Te koop niet modern, maar Ie kl.
werk en g. ond. Canapé, Armst., 6 st.,
notenh., ’95.—. Br. T 18373 Hbld.

I

ITE
AANGEBODEN

'

|

Reis-Schrijfmachine

’

40.—.
NATIONAL
Molsteeg 4 naast Hoofdpostkantoor.

KOOP OF TE HUUR

GARAGE of FABRIEK

Ruimte te koo P "**"»«««. «» «».
a. gr. verk.weg, hoekpand, 5 uitg.,
nieuw. Spruit, Tegelhandel, Alkmaar Tel. 360.

EN GEVRAAGD

'

1

FABRIEKEN
INDUSTR. TERREINEN

—

H. Ph. MEYERINK, MAKELAAR.
Telefoon 22667.

Yclazquezstraat 1

NOOHDWIJK.
Dame met 7 j. z„ vraagt pension,
Maand, tot Vryd. in
van
dg.
4X4
Aug. op lsten stand. Prima, doch
geen uitgebr. maalt. Br. T 18272, H.

Dame b. b. h. vrye t. Zang stud.,

ZOEKT v. Sept. of Oct. KL. WON.
of ZOUDER-ETAGE, str. water en
stookgel., omtrek Concertgebouw,
Apollokwartier. Brieven met pr\jsopgave T 18258, Handelsblad.

Te huur gevr. v. echtpaar en dochter
een gem. étage m. vrije keuk. Buurt

Y.Y. 40 a ’45 p. m. Br. T 18329 Hbl.

’

Heer zoekt, ingaande 1 of 15 Augustus, plan Zuid of omtrek Concertgebouw, gemeubileerde
GROOTE ZIT- EN KLEINE

b/d.

CHAUFFEUR b. z. a., onverschillig waar, ook bekend met metaalvak. Brieven T 18192, Handelsblad.

DUITSCHE ADVOCAAT
m. handelsopleiding, ZOEKT WERKKRING, event. zonder vergoeding.
Organisator en bekwaam als verkooper. Br. O. R., MAK R. NUNES,

Amsterdam.

NETTE HUISHOUDSTER,
P.G., 30 j., b.z.a. teg. Sept. w. hulp
aanw. is. Br. T 18305, Handelsblad.
DUITSCHE DAME (Isr.), 23 jaar,

momenteel in Holland, diploma huishoudschool, bekend m. diëetkeuken,

kinderverzorg., ZOEKT BETREKKING per 1 of 15 Augustus. Brieven T 18270, Handelsblad.

Wie is Werkgever
Administrateur, boekhouder, acquisiteur met buitenlandsche ervaring
en kennis moderne talen, beschikkende over telefoon, schrijfmachine
en auto, ZOEKT WERKZAAMHEDEN. Brieven T 18302, Hbld.
JONGEDAME, einddiploma 5-jar.,
zag zich gaarne geplaatst als assistente op polikliniek of bü arts.
Brieven T 18411, Handelsblad.

’

vakk. goed verkooper,
aard werkzaamh.
zoekt werkkr.;
salaris.
onverschillig. Bescheiden
Brieven T 18394, Handelsblad.

’

stof
bezorgd
in 1 dag. Dckenfabr. B. Meinbach,
Weesperstr. 54. Telef. 53755, Adam.

SPERRMARKEN.
TER LEEN GEVRAAGD

Autobezitter zoekt
solide AGENTUREN voor Nederlandsch of Buitenlandsch Huis. Bij
gebleken soliditeit ook genepen borg
te stellen. Brieven met uitvoerige
ml. aan v. d. Broek, Kattegat 14a,
Zaandam.

tegen onderpand van waren in Holland opgeslagen, ongeveer

50.000 SPERRMARKEN.
welke in Hollandsch geld worden
terugbetaald.
Brieven T 18331, Algemeen Handelsblad, Amsterdam.

DEUTSCHLAND.

TAU S C H

TEHUIS
AANGEBODEN

Erstklassige Unternehmen in Hannover u. Nachbarstadt sowie eine
Anzahl rentabler Hüuser ganz oder
getellt gegen holl. Objekte unter
gunstigen Bedingungen zu vertauschen. Ang'eb. TlB4OB, Handelsblad.

door onderwijzer te Arnhem VOOR
JONGEN, die strenge leiding en
degelük toezicht bü studie behoeft.
Uitst. ref. Br. TlB3ll, Handelsblad.
In klein
(ex-gezagv.

voor

Jong ambtenaarsgezin
koopvaardü) is plaats

ZONDER CHAUFFEUR
p. dag

’

LEERLING

termün

reductie.

OVERNAME ZEEREIS.

Heer welke geen plaats kan krijgen
voor September, zou gaarne voor
PLAATS OVERNEAUGUSTUS
MEN, onverschillig welke route. Br.
onder lett. L. 2777, Advert. Bur,
ENGERS & FABER Amsterdam.

Finantieele deelname.
Tot het In EXPLOITATIE BRENGEN VAN EEN
UITVINDING
(reeds zijn orders geboekt),
wordt
15.000— deelname gevraagd.
±
Behalve winstaandeel, kan een positie aangeboden worden.

MEVR. LEONI.
Helderziend Medium. Dag. te spr.
Ook per brief. Rünstraat 14, Adam.

’

Brieven T 18327, Handelsblad.

Taak-, hercx. Wis-natuurk. bewerken d. candidaat 1.50 p. u. Ref. v.
vorige jaren. Br. T 18482, Handelsbl.

8.50, lang.

VEN, Domselaerstraat 9. Tel. 53547.

Z. V. S., M. T. S. of dcrgeiyke, met
huiselijk verkeer en controle op studie. Brieven T 18320, Handelsblad.

Leidschestr.

Vlijtig Heer,

’

’

'-—_]
I

’

DIVERSEN

_______!'

-

_____________—__=——

Te huur mooi huls met bel-ét, tuin
en kelder. Morgen te zien van 2'tot
4 uur.
Lomanstraat 54.

Te Huur
Minervalaan 51 2e Flat
Minervalaan 41 Ie Flat
Te zien alleen Dinsdag en DonderHuurprijs
dag van 2 tot 4 uur.
billijk. Inlichtingen Tel. 27366.

KAAGWEEK.
Eigenaar luxe zeiljacht (6 slaappl.)
vraagt paylng guest voor Kaagweek
en Sneekerzeilwedstrijden.
Brieven T 18425, Handelsblad.

JONGE DAME

welke flink en zelfst haar werk
kan doen,

ZOEKT

BETREKKING

als hulp In de hulshouding of b(|
kinderen. Alleen voor overdag.
Brieven T 18390, Handelsblad.

Zwei erste Herren u. Knahkleiderfabriken Deufsdilands

Isr., 24 j., vraagt werk,
DUITSCHER
onverschillig wat.
Brieven T 18288, Handelsblad.

Interessenten mit verfügbarêm Capital von 30—50.000 Hfl. wollen
unter No. 40628, Adm. Handelsblad.

HOE KOMEN WE AAN DE ADRESSEN
van de importeurs en grossiers in onze artikelen
in andere landen? Die vraag stelt men als men
b.v. deze importeurs en grossiers wil bereiken
om te trachten nieuwe relaties te kweeken.

KELLY'S WERELDADRESBOEK
geeft _e alle, in alle landen der wereld. De jaargang 1933
la thans verschenen en onmiddellijk uit voorraad leverbaar.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het

_________________________________
AGENTSCHAP VOOR NEDERLAND:

ALGEMEEN HANDELSBLAD
Telefoon 30404

—

Afd.

Exploitatie

Bouwgrond Nijmegen.

artikelen ?

Br. T 18307, Handelsbl.

AU

PAIR

Gevr., onafh. wed., 30-40 j., zacht
karakter, b\J echtp. z. k. voor huish.
en gez. R. w. w. a. Br. T 18400 Hbl.

«AUCGET"
Nugget voorkomt het vlekken Uwer bruine schoener»
en maakt ze ondoordringbaar voor regenwater

7IUGGET'
-

Een volle doos.

De beste

De laagste prijs.

kwaliteit.

Duitsche koopman

GEVRAAGD :

PROVISOR
(liefst vr.) in centrum des
lands, tegen 1 October.

Br. onder no. 40550, Adm. Hbld.

Agent (Parfumerie Branche) ge-

zocht voor prima parfumerie, kosmetiek, zeep en dergelijke artikelen,
sterk concurreerend. Uitvoerige inlichtingen verzocht. J. De lONGH,
Fredericiagade 16, Kopenhagen.

TE KOOP OF TE HUUR
FABRIEKSGEBOUW
met
kantoorlokalen en grooten watervrijen kelder, ingericht voor
electr. bedrijf. Oppervlakte ruim 200 M2, gelegen aan diep vaarwater, centrum Amsterdam.
Te bevragen bij den Makelaar
C. J. STRöER, Nassaukade 173, Telefoon 82711.

Agentschappen in Amsterdam
van
het

ALGEMEEN HANDELSBLAD
CENTRUMi
Sigarenmag. A. Hillen
Sigarenmag AD. Banning
zxriDi
Boekh. S. de Roode
ek G- B a-kevoort
r
k,h_'
V' d Loos

..

'

*°

a^ - J*; F

SSt frva"°

IS VERPLAATST VAN SPUISTRAAT 291

N.Z.

'

1

WEST:

.

HET TELEFOONNUMMER BLIJFT: 36576.

Tel 51887
Tel 50666

-

Z rt\.

Eikenweg IQ

Boekh P

-_

_,..

_

21201
91241
2^64
22RR9

ï_l _??«

Vr. ïel

eule2j
V- Kinkerstraat 288
"r?«
S P el
Bilderdijkstraat 140
pLf
c
I
°
& Elias
Fred Hendrikstraat 24
NAAR 1 r~m!"
p
J3
Boekh, Roskam
ie Helmersstr. h. 2e Con-

Voorburgwal 340, Amsterdam,

...

.... .

£".^p

Boekh. J. Dietz

THIJSSEN & VAN DE KIEFTj

Plantage Parklaan 10
Sarphatistraat 22

Maasstraat 6
Tel
Zuider Amstellaan 62
Tel
B eethoven S traat 21
Tel
Stadionboekhandel
Herculesstraat 134
Tel
Boekh. C. van Etten
Van Woustraat 14
Va B er, B ekh
Van Baerlestraat 61
R v, N
M J n
arkweg 157
eKn ' Mmerva
Mi
Koninginneweg 205
"" ne
Tel
OOST (Oud-Watergraafsmeer) s
Copemicus' Boekh
Mr. P. N.Arnt_enlu_weg 88 Tel.
OOST

HET ACCOUNTANTSKANTOOR
Welke REIZIGER heeft interesse
v. den verkoop v. nieuwe souvenir-

Voor eiken BRUINEN SCHOEN is er een kleur

Interloc. Letter K

BETREKKINGEN AANGEBODEN

T 18298 Hbld.

'Am»

r^'o^____R_B-BEBÉ__.

Angebote

J. Dame

la WIENER SCHNEIDERIN
in und ausser Haus, 2.50 per Tag.
Briefe T 18420, Handelsblad.

-n/jO wF
--''' J

beabsichtigen in Holland ZWEIG FABRIKATION für besseren, modernen Genre
zu grimden, evtl. auch Angliederung.

De verkoop van of een licentieverlening op de
Net Meisje zoekt Betrekking tegen
Nederlundsche Octrooien No.:
1 Aug. v. d. en n., v.g.g.v. Brieven
15432 „Electrlsche
hoogspanningsMAATSCHAPPIJ biedt aangeJ. Kort, Cremerplein 10 h„ Adam.
machine met gleufwikkeling" en
legden Bouwgrond te koop voor
17172
voor
electrlsche
„Wikkeling
Coupeuse maakt en moderniseert
toestellen, waarbU In het Isola- ±100 Burgerwoonhuizen. Op bechique Zomer-, Tooneel- en Avondtiemateriaal om de geleiders een doeld terrein zijn reeds 40 huizen
toiletten. Zomertar. Br. T 18405, Hbl.
gebouwd en alle netjes verhuurd.
of meer, die geleiders omhullenNette ongehuwde Werkster met
de geleidende koker» zjjn aan- Br. No. 40540, Adm. Handelsblad.
pr. ref., b. z. a. voor kantoor, ongebracht",
versch. welke uren. Br. T 18471, H. staande ten name van Ch, A. Parsons te Newcastle-on-Tyne, EngeEngelsche
land, wordt hierbij aan gegadigden
g. bek. met Holl., Fr„ Duitsch, kan- tegen nader overeen te komen voor- met ondervinding In de pharmaceutoorroutine, zoekt werkkring, hee.e waarden aangeboden. Nadere inlichtische g'eneesmlddelenbranche, Isr.,
of halve dagen, ook vertaalwerk of tingen verstrekt het
met uitstekende internationale relatypewerk thuis. Eng. conversatie.
NEDERLANDSCH
ties
OCTROOIBUREAU,
en referenties, zoekt verbinding
18462,
T
Hbld.
Uitst. ref. Brieven
Laan Copes van Cattenburch 24,
en samenwerking met geïnteresseerden of pharmaceutische fabrieken.
's-Gravenhage.
COUPEUSE vraagt by zich aan
Event. deelname mogelijk. Brieven
huis verander- en nleuwwerk, pr.
coupe, bill. cond. Br. T 18465, Hbld.
onder No. 40658, Adm. Handelsblad.
JUFFROUW, m. 1., biedt zich aan v.
de huish. tegen 1 of 15 Augs., v. g.
g. v. Brieven T 18*23, Handelsblad.

*

r

wmr'

,__■__■

—

GEVR. JUFF., o d. h. m. corr. en
WONING met 3 &■ 4 flinke kamers boekh. S. v. p. opgave ref., leeft.,
’35.— godsd. en verl. salaris T 18355 Hbl.
te huur gevraagd. Huurprijs inlich& ’4o.— p. m. Br. met uitv.
tingen onder T 18378 Handelsbl.
GEROUT. STENO-TYPISTE (Holl.)
indiensttreding.
Jong Echtp. z. k., b.b.h.h., per 1 Aug. gevr. voor onmiddel,
Zit- en Slaapk. of Zit-Slaapk. m. p., Aanv.sal. f 50.— per maand. Brie18396,
Handelsblad.
mod. comf. Uitv. opg. T 18398, Hblad. ven T

DEKENS4.50. OVERTREKKEN
Gehaald en

’

Biedt zich aan
NET DUITSCH MEISJE,
één beref., z. plaatsing In beschaafd milieu. 33 J., v. d. en n., 3J jaar In
trekking gew. Uitst. ref. Tel. 90519
Brieven T 18294, Handelsblad.
en brieven T 18479, Handelsblad.

electriciteit.

PORTUGAL.

Gevestigde Firma te Porto wenscht
met
Nederlandsche
Fabrikanten
(echter geen Textiel) IN VERBINDING TE TREDEN. Conditie: op
Commissie-Basis: Offerten onder
T 18453, Handelsblad.

Aangeb. goed gemeub. Suite of ZltSlaapk., m. voll. pens. Logies met
ontbüt 2.50. Van Breestraat 48.

DAME-HUISHOUDSTER,
Duitsche, 30 j., 3 j. i. Holland, prima

sanitairTgas,

’

Isr. (Hollander), van middelVENNOOT GEVRAAGD. Orth.
Opl. Onderwijzer(es)
baren leeftijd, zoekt werkkring, liefst
GROOTE HANDELSZAAK
diploma H. B. S. en
voor bezitters
in techn. branche, als medewerkend
Autorijschool Hesseling-.Holzhaus.
M. U. L. O. Duur U2 jaar. Inlich- Privé-cursus
in
levensmiddelen,
gezond bedrijf, venn. 25 mille kunnende
10; tot rijbewijs 25. vraagt wegens uitbreiding
fourneeren.
ting-en en prospectus bü
en omHoofdweg 410. Telefoon 80905.
D. SIMONS, Gerard Terborgstr. 39.
zetting in N.V., MEDEDIRECTEUR.
Brieven T 18412, Handelsblad.
Benoodigd kapitaal 20 a 25 mille.
Brieven T 18352, Handelsblad.
HUWELIJK. Heer, 34 j., gefortun,
van adel doch van allereerniet
Juedischer Kaufmann
sten stand; zoekt kennism. met gemit erstklassiger Reputation,
fortun. dame van prima standing.
sucht taetige Beteiligung Br. met photo T 18444, Hdbld.
an solidem Grosshandels-, Fabrikations- oder Export Betrieb. Voriauf iOUDERS van kinderen 4—14 j„ die
ger. Kapital
h. fl. 20.000.—. Gefl deze gaarne in cez. besch. omgeving
Drieber„Rozenhage",
Angebote
Kinderhuis
serieusen
AusbauBEHANGER-STOFFEERDER.
von
onder goede leiding verzorgd willen
zien, gelieve in corresp. te treden
Vakman vraagt particulier werk. ge n, Boschstr. 78, v. gez. en zwakke faenigen hollaendischen Unterneh(Zeist).
Geen
Tel.
men
unter
T
18263,
18297,
T
Handelsblad.
kinderen.
tbc.
590
Chiffre
Brieven
Hbld.
met T 18257, Handelsblad,

SLAAPKAMER.

Br. m. prijsopgave

I

’

BETREKKINGEN GEVRAAGD

Heer, 39 j.,

1 TE HUUR GEVRAAGD |~

(Koninklük goedgekeurd.)

460

15.—, licht inbegr.
b. b. h. h. a
Harmoniehof. Brieven R. V. 833,
RICARDO's Adv. Bur., Amsterdam.

MOOI WONEN.

Een keurig gem. VRIJE KAMER
to huur, op goeden stand. Plan Zuid.
Brieven T 18406, Handelsblad.

KOOP AANGEBODEN f

Kamers beschikbaar in
beschaafd milieu voor
Dames of Heeren,

Prinsengr.

CURSUS „AMSTERDAM"

In HEERENHUIS, TESSELSCHA2
DESTRAAT,
2e étage, <Flat), Pens. aang. in een boschr. omg.
gerestaur., 3 kam., badk., p. p. p. d., dicht bü Deventer. Br. A.
geheel
alles Ineenloop., kl. keuk. en 2 zolMiltenburg, Raaltew. 61, Schalkhaar.
derk.,
60 p. m. Br. lett. N. B. 6,
Co.,
Adam.
Adv. Bur. Krulsman &

’

m.

’

’

+

KEIZERSGRACHT 467—169
de Leidscbestraat. Telef. 46205.

bU

’

REELFS. Beëed. Transl.
HULP VOOR LEERL. in- of na REELFS
vacantie door Student. Zeer billüKe SPAANSCH & ENGELSCH. Opl. ex.
condities. Brieven T 16767. H.blad. 15-jar. H. Handelspraktijk in ENGELAND, SPANJE, N.- & ZUID-AM.
HEERENHUIS
BUREAU 46. P. C. Hooftstr. 46. Tol. 25017.
STUDENTEN
CENTR
MET GARAGE
GEEFT AUTORIJLES
SCHUBERTSTRAAT 42
P R I V «-D A N S L E S
„ f I.— per les. „Happy Home",
1.50. Spoedt/o. het Villapark, bev. 10 kamers, Fr. v. Mierisstraat 10L Telef. 2138L door jong leerares,
curs. Br. A. A., Bkh. v. Woustr. 102.
kelder enz. Centr. verwarming en
warmwaterinstallatie.
Autorijschool EWALD HOLZHAUS
volledige privê-cursus
25.—. Alexandra Alexandrowna heeft
Huur 1800 alg. onk. Bosb.
Toussaintstraat 7, Tel. 82104 nog enk. uren vrü voor Russ. less.

SWEET

Br. T 18253, Hbld.

Particuliere Gelden

Beddenmagazijn
J. C. H A H N Jr.,

UW BOEKHOUDING IN
door g'edipl. accountant v. a.
5.—
per maand. Brieven A. K. Ricardo's Advertentie Bureau, Adam.

1

I

_

Voor direct of later zonn. gem.
ZIT-SLAAPKAMER met pr. pens.
Willemsparkweg 4 boven.

FAMIUÉ-PËNSION

KLAVIER-ACCORDEON

j_ZZ~I T.RSSEN

STROOBAND, Vondellaan 38.

’

Liefst 4-korig.

285 Prinsengracht 285.

in

Heeft u stof? Ik maak een colb.cost.
beste voer.
n. maat v.
ORDE en afw. C. Bosman, 2e Helmersstr. 111

’

MOOI ARNHEM, Paaschberg.
Uitstekend pension a 2.50 per dag.

Dekens

orde maken in Uw vacantie.
Gedurende de maanden Jull-Augustus zeer verlaagde prUzen.
Wollen zomerdekens f 6.75.

’

WIJNAGENTUUR.

TE

en

Matrassen

DEUTSCHES MADCHEN
beschikbaar voor Ie Hypotheek,
(allein)
gut kochend
4 Pers. tegen 45 % rente, voor solide panden
Haush. gesucht.
Vorst, Vondelte Amsterdam.
straat 52. 7—9 abds.
Brieven ond. T 13548, Handelsblad.

’

HUIZE „COMENIUS",

SCHRIJFMACHINE-

pleln en Museum), heeft Appartementen met privé badkamers vr(J.
2.50.
Logies met ontbUt van af
Centr. verw. Eig.esae M. PRONK.

Wordt gevr. tegen half Aug. of 1
Sept. fl. KEUKENM., goed kunn.
koken en werken, en 2de MEISJE,
KINDEKMEISJE, kunn. wasschen.
stryken en naaien. Aanm. na 8 uur
Stadhouderskade 121.

Gevraagd in gezin van 2 personen
voor dag en nacht
NET R.-K. MEISJE,
v. g. g. v. Aanmelden 's avonds na
8 uur Heerengracht 57.

LEVENSPOSITIE.

LAAT UW

HELDERZIENDE en OCCULTIST.
Verleent hulp In iedere zaak.
Persbeoordeclingcn liggen ter inz.
Aanwezig 2—4 en 7—9 nam.

verl. salaris onder T 18407, Hbld.

TE HUUR

’

DUITSCHE PIANO.

Hoog gelegen onderneming op Java
vraagt voor verkoop aan particulieren, van hare geurige en prima verpakte THEE en KOFFIE, agenten
en agentessen door heel Nederland.
Ruime, voordeelige provisie.
Brieven T 18349, Handelsblad.

FAKIR ALI AKA

PRIVÉ-SECRETARESSE GEZ.,
perf. Duitsch, ook Fransch. Opg.

Wegons gebrek aan opvolger wordt
aan energiek, kapitaalkrachtig Jongmensch levenspositie aangeboden, Heer alleen vr. flinke besch. juffr.
voorloopig als deelgenoot later cv. v. d. huishouding, P. G., leeft. 35—
Mooie Suite, kleine kamer en keu42 j. Goed X- k. en netjes w. G. ref.
ken a
40 per maand. Morgen te als opvolger in 20 jaar gunstig beBr. No. 187a, Bijk. H'blad, H'sum.
zien van 2 tot 4 uur.
zaak
in
heedubbele
kend staande
Lomanstraat 54.
renmodeartikelen te Amsterdam. GEVRAAGD TWEEDE MEISJE,
15.000. Hollandsche, boven dertig
Voorloopig' benood. kapitaal
jaar,
P. G., bü VESTER, Honthorstkracht
büzondere
geschikte
Voor
straat 9, Amsterdam.
Valeriuspleln 28,
aanbieding wegens mogelUkheid tot
18273,
T
Br.
Hbld.
uitbreiding.
goed
krUgt beschikbaar een
gemeub.
Gevr. per 1 Aug. een NET MEISJE
suite, bad, w. en k. str. w. op alle
voor dag en nacht. V. g. g. voorz.
Goede
keuken. Gevr. in vrijz. doktersgezin, omgev. Mevr. Clarenburg, Rünstr. 104 hs.
kamers, privé tel.
Adam, hulp in huish. voor lichte
bezlgh. Uitv. ml. en opgave salaris
SOEST
HUIS
T 18348 Handelsblad
Prima Fransch huis met een zeer
te huur aangeboden m. garage en
800 M.2 tuin, onmiddellijk gel. bü
bekend en gewild merk, ZOEKT
Assistent-Boekhouding
bosch. Huurprijs
40 p. m. Br. lett.
20— per m. voor iedere Provincie in Holland een
H. T., Boekh., Iste v. Swindenstr. 15 gevraagd, voorloopig
VERTROUWD AGENT
salaris, met vooruitzichten. Bekendtalen strekt tot aanter plaatsing harer wijnen, per fust
BEL-ETAGE, chic gem. SUITE heid typen en die
de handelsschool of flesch aan particulieren.
Zij,
m. privébad, pr. pens., centr. verw. beveling. W.
V. hebben doorloopen,
der A.
cv. 3e kamer. De Lalressestr. 172.
Brieven met referenties T 18431,
genieten voorkeur.
Handelsblad.
18446,
T
Handelsblad.
Brieven
Zonnige goed gem. Zit- en Slaapkamer, str. water, bad, tel., volled.
70 p. m. P. C. Hooftstr. 63.
Pens.,

geeft veel geld voor net gedragen
te BILTHOVEN
haarden, fornuizen enz.
TEN CATESTRA-VT 20. Tel. 84864. Dames- en Heerenkleedlng. Meubebosrustig gelegen
aangeboden,
len, Naaimachines, Haarden, For- schen, dicht bij Bushalten. bü
nuizen
en
andere
opruimingen.
Lotisico-Recepissen
Brieven onder T 18345, Handelsbl. Bevragen bü de Makelaars
Lindengracht 43. Telefoon 48308.
PH. A. WARNERS & ZN„
en OBLIGATIES TE KOOP GEOvertoom 213a
Tel. 22552 en 83653.
m. voll. pens. ’BO of ’65,
Zit-sl.k.
WOONHUIS
VRAAGD. Brieven T 18437, Hbld.
lenst. Z. C.
paying
guest.
event
a.
te koop gevr. door particulier, 7 &
verw., str. w. en k. w., bad, tel. Onderstuk aan vaarwater
11 mille. Liefst centr. Inlichtingen Br.
T 18299 Hbl.
onder T 18404, Handelsblad.
Lauriergracht 121.
75.
UNDERWOOD, pracht mach.
Huurprüs 45. per maand.
Bur. SUCCES, PI. Kerkl. 67, Adam.
AMSTERDAM.
PIANO GEVRAAGD
j. meisje v. g huize wordt in een
Geschikt voor werkplaats. Volvoor Zangvereeniging. Br. m. opg. Aan
omg
m. meerdere werkende meisjes doende a. d. eischen der Arb. Insp.
AUTOKOFFER
van merk en prüs T 18468, Hbld.
uiterst
geringen
tegen
één plaats
te koop gevr. m. 2 binnenkoffers,
Te bevr. bü de Makelaars PH. A.
prils aangeb.. geen tegenprestaties. WARNERS & ZN.,
Telef. 83653.
in uitst. staat. Br. T 18485, H'blad.
T
Handelsblad.
18395,
Brieven
open
Br. met prüs en merk TlB4lO, Hbld.
Ter overname gevr. Indische
lengte
pakken, wit en beige, voor
Keurig gemeubileerde ZIT-SLAAP1.88 M. en 1.80 M. Br. T 18461, Hbld.
KAMER, event. met pension, in zeer
TER OVERNAME GEVRAAGD:
SCHRIJFTAFEL.
gezin aan net Heer aangeboHOME, rustig
Br. met prüsopg. T 18268, Hbld.
den. Omtrek Stadion. Condities overHOME
TE KOOP GEVRAAGD
een te komen. Br. T 18421, H'blad.
Jan Luykenstraat 17 (bü Leldsche-

TE KOOP GEVRAAGD

AGENTESSEN.

7

SSSil
Hl
20877
53534

Tel. 54207

-_

Tel. 83392
Tel. 83607
Tel. 82832

stantijn Huygensstraat
Tel. 83675
bkü. Hoogmei&Hildersom
Witte de Withstraat 174 Tel. 81174

Boekh. G. v. ter Beek

...

Hoofdweg 77

Tel. 82991

TREFFERS van 3 regels f _U Elke regel meer f 0.50
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AIGEMEffI MUELSBLAD 14 JULI TE PARIJS

-

AVONDBLAD VAN
MAANDAG 17 JULI 1933

EEN GRECO VOOR HET RIJKSMUSEUM

MET EEN GEWELDIG VUURWERK op den Pont-Neuf, dat de
Parijsche „cité" in hellen gloed zette, vonden de feestelijkheden op
den 14den Juli te Parijs hun traditioneel einde.

—

„QUATORZE JUILLET!"
De verovering der Bastille op 14 Juli 1789 is in
de Fransche hoofdstad met het gebruikelijk ceremonieel en vreugdebetoon
herdacht. Dansen op den openbaren weg.

DE AMERIKAANSCHE VLIEGER WILEY POST Is Zaterdagmorgen gestart voor een solo-vlucht om de wereld, waarvan hij
de eerste etappe, New Vork—Berlijn, voor de eerste maal in de
geschiedenis der luchtvaart zonder tusschenlanding en in den
recordtijd van ruim 25 uur heeft afgelegd. Wiley Post voor
zijn

machine.

NA

ÉÉN DAG VAN RUST hebben de Tour de Franoe-renners Vrijdag
hun 15de etappe (Perpignan—Aix-les-Thermes) afgelegd, die werd gewonnen door den Belg Jean Aerts (158 K.M. in 5.5855"). De renners bij het
afdalen van den Mont-Louis.
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TOT DE „FEESTGAVEN", die den jubileerenden directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam ten deel vielen, behoort boven afgebeelde „Christus
aan het kruis" van El Greco, het Museum geschonken door den heer D. G. van
Beuningen te Rotterdam.
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Rogers en De
Stefani in het heerendubbelspel tegen Timmer en Von Kehrling,
welke laatsten overwinnaars werden met 6—4, 6—3, 2—6, 6—3.
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DE TENNISFINALES TE NOORDWIJK.

ol

ram

w

'■■

ecWl °J.

mnmi

1

m

\''

mm

**

**
e

OVER EEN DINERTOILET Van zwarte
zijden crêpe de Chine met diep rug-décolleté
wordt een elegante paletot van rosé en

zwarte

organdie gedragen.
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PROSP. e INL.BU DE S.M. ZEELAND, VLISSINGEN, HARE
HOOFDAG_.NT_.N W_ H.MüLLERtCe.N.V,

1 "WONING

ZOEKEN

9oote

raadplegea Kwartaal Abonnement
f I.—. Enkele Nummers verkrijgbaar aan alle Kiosken a 5 ets. en
aan het Bureau Singel 235 bil de
Paleisstraat.
Telefoon 47860.
;

Vraagt omgaand gratis proefnummer aan Uw boekhandelaar
of aan de N.V. Uitgevers-Maatschappij „Elsevicr", Singel 151-153,

Amsterdam C.
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met de uitvoering van een kolossaal verkeerswerk: de verbinding van
het vasteland Jutland met het eiland Fünen door middel van een brug, die 1200 M. lang zal worden. De reeds
voltooide peilers aan de Jutlandsche zijde.
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ONTWAPENING.

BUITENLAND.

ROOSEVELT EN DE

Kroniek van den Dag.
De crisis van het Fransche
socialisme.
Evenals in andere landen, doet zich, onder
den invloed van de groeiende fascistische of

fascistisch getinte bewegingen, ook in de
Fransche socialistische wereld een snel om
zich heen grijpende crisis kennen, als gevolg
yan de toenemende tegenstelling in de principieele opvattingen tusschen de „nationale"
en „internationale" socialisten.
De debatten op het thans te Parijs gehouhoe fel
den partijcongres hebben doen zien
tegenover
minderheidsgroepen
de meerder- en
elkaar staan, al tracht men dan ook voor het
uiterlijk de eenheid te redden. Al lukt het nu
in
de scheur bij te pleisteren, zoo moet toch
bijeen
October, wanneer het parlement weer
komt, bij belangrijke stemmingen de feitelijke
beslissing vallen, n.l. of de „participationnisten" voet bij stuk zullen houden en hun stem
zullen blijven uitbrengen, zooals tot dusver,
op grond van hun eigen oordeel en inzicht,
zonder zich te storen aan de voorschriften van
het partijbestuur.
De strijd onder de Fransche socialisten over
de vraag, of men een links-burgerlijke regeering moet steunen teneinde aldus de democratie den rug te sterken tegenover de dreigende reactie, dan wel in de oppositie moet
blijven om te streven naar de verwezenlijking
van een zuiver doctrinair socialistisch
program, dateert niet van vandaag of
gisteren. Is echter wel den laatsten tijd
nog scherper geaccentueerdl als gevolg van
de politieke ontwikkeling in de verschillende landen, waar de socialistische gedachte
vrijwel overal (Finland maakt een uitzondering op deze nederwaartsche beweging)
geduchte klappen krijgt, zoodat het Fransche
socialisme tot een soort laatste bolwerk
is geworden. Welk feit den voorzitter van de
Vandervelde, een
Tweede Internationale,
pathetisch beroep op de congressisten deed uitbrengen om zich tenvolle rekenschap te geven
van den toestand en van hetgeen waarom het
feitelijk gaat, en om de eenheid te bewaren.
Op het buitengewone Paaschcongres te
Avignon zijn de voorstanders van deelneming
aan een links-burgerlijke regeering, van wie
Renaudel de aanvoerder is, duchtig gekapitteld over hun houding bij de stemming over de
begrooting, waarbij zij ook de militaire credieten goedkeurden, in strijd met de doctrinaire
partrjvoorschriften. De 90 leden van de parlementaire fractie van 129 leden, die vóór die
begrooting stemden, handelden in de overtuiging, dat zij daarmede de democratische gedachte en Frankrijk een grooter dienst bewezen, dan door „socialistisch" handelende,
de radicale
te_ren te stemmen en daarmede brengen
en
te
regeering-Daladier ten val
meer
voor
een
weg
te bereiden
aldus den
rechts georiënteerde regeering en voor den
terugkeer van Tardieu, die in den afgeloopen
winter zijn inzicht niet onder stoelen en banken heeft gestoken, dat hij een herziening van
de grondwet in dictatoriale richting gewenscht
achtte. Aan dit standpunt houden de „rebellen" vast, waarbij zij wijzen op den internationalen toestand en vooral op dien in
Duitsehland, welke doet voorzien, dat het
Socialisme zijn doodvonnis onderteekent en
dat het door het fascisme onder den
voet zal worden geloopen, Indien het
hopeloozen strijd zich blijft vastklem-

In
in plaats
men aan de marxistische idealen
parlement
yan praktische politiek in het
hebte drijven. Van dit hun standpunt vereen
in
afgelegd
ben zij o.a. getuigenis
klaring aan de federaties, waarin zij zeggen
voor de burgerlijke begrooting te hebben gestemd om de manoeuvres van de reactionnaire
partijen tegen te gaan, die erop gericht waren
JTardieu weer op het kussen te brengen en de
komst van het fascisme voor te bereiden.
Ook op het congres heeft Renaudel dit standpunt onderstreept en daarbij in het bijzonder,
gezien het Duitsche gevaar, de noodzaak voor
de parlementaire fractie om de militaire credieten en begrootingen in de toekomst goed
te keuren. Onder de huidige omstandigheden
kan niet gedacht worden aan eenzijdige ontwapening.

Wel zeer duidelijk geeft de minderheidsgroep (d.i. de meerderheid van de parlementaire fractie) zich derhalve in alle opzichten
rekenschap van de politieke realiteit, welk
besef blijkbaar zoo groot is, dat zij een scheuring in de partij er voor riskeert, waarbij zij
echter ongetwijfeld kan rekenen op de instemming van de meerderheid van de kiezers, die
anet hun stem zeker niet pleitten voor een
poging om het integrale Marxistische program
te verwezenlijken, hetgeen immers slechts neer
zou komen op een uiteindelijke versterking van
de positie van de reactionnaire partijen. En
dit was niet de bedoeling van het Fransche
electoraat, toen het in Mei van het vorige jaar
een linksche meerderheid naar het parlement
zond.
Met bijzondere belangstelling zal men, na
het verloop van het Parijsche congres, nu
moeten uitzien naar de verdere ontwikkeling
van den strijd in den boezem van het Fransche socialisme en naar het lot van de Fransche partij in de toekomst. En tevens naar
hetgeen gebeuren gaat, wanneer in het najaar
Het bct de Kamers de zittingen hervatten.
Btaan van de regeering-Daladier hangt grootenwaardoor het mogelijk wordt, dat een uitslui.ting van de opstandigen alsnog wordt voorkomen en dat in de praktijk de toestand onveranderd blijft en Renaudel c.s.
de radicalen blijven steunen bij den constructieven parlementairen arbeid. Maar een
principieele beslissing over al of niet deelneming aan een burgerlijke regeering zal toch
tenslotte niet kunnen worden ontgaan. De
keuze tusschen doctrinaire theorie en praktische tactiek zal moeten worden gedaan. Wil
de socialistische partij nog een toekomst hebben, dan schijnt de keuze bij de thans zich
ontwikkelde politieke stroomingen in de geheele wereld, aangewezen.
In isoleering en afzijdigheid kan haar red-

.

>

ding niet liggen.

CHINA.
KUISCHHEIDSCAMPAGNE IN SJANGHAI.
op de foto-pagina's.
Sjanghai
Reuter meldt uit
dat het „opvoe-

Censuur

dingsbureau" van het gemeentebestuur

- ALGEMEEN

van

Sjanghai een campagne is begonnen tegen het

„sociale kwaad" en daartoe o.a. censuur heeft
ingesteld op de fotopagina's en advertentiekolommen van de Chineesche bladen in Sjang-

ONTWAPENING.

Dringt op overeenstemming

IN SMAAK

aan.

17 Juli. (Reuter.) In een
NEW
radio-rede heeft Louis Howe, een van president Roosevelt's vertrouwensmannen, verklaard, dat Roosevelt vurig hoopt, dat in October de Ontwapeningsconferentie te Genève
tot overeenstemming zal komen.
Roosevelt ziet niet in, waarom de „verlamming" van de Economische Conferentie
een mislukken van de Ontwapeningsconfede
rentie tengevolge moet hebben, aangeziendolontwapening toch duizenden millioenen
lars jaarlijks aan de landen bespaart, hierdoor
de landen helpt hun begrootingen sluitend te

NEDERLANDSCHE MIJ.

VORK,

maken

en

Berlijn.

Berlijn aangekomen.
Voor zijn vertrek uit Rome heeft hij tot
den correspondent van de „Matin" verklaard,
dat hij over de besprekingen met Mussolini
zeer tevreden was. De quaestie der internationale controle had bij de gedachtenwisseling op den voorgrond gestaan.
Op een vraag omtrent zijn standpunt ten
antaanzien van het Viermogendhedenpact
onderteekening
dat
de
Henderson,
woordde
opvan dit pact een belangrijke stap voor de
lussing var het ontwapeningsprobleem is. De
inwerkingtreding ervan zou bijdragen tot het
tastbare resulherstel van bet vertrouwen enmogelijk
maken.
ontwapening
taten voor de

SAMENWERKING.

CAMPAGNE TEGEN HITLER.
Internationale Joodsche conferentie
te Amsterdam.
LONDEN, 18 Juli. (Reuter.) De 75-jarige
Samuel Untermeyer, de bekende advocaat en
of
leider van de „Jewish Protection League
America", is thans te Londen, waar hij de
rechten der 600.000 Duitsche Joden bepleit.
Hij zal een groote wereldcampagne tegen
Hitler voeren. Met de vertegenwoordigers van
de andere groote landen zal hij Donderdag
a.s. te Amsterdam een Joodsche wereldconferentie bezoeken.

(van

onzen correspondent)

Brussel, 11 Juli,
België
niet al te vaak voor,
Het komt in
precies op. tijd
werken
openbare
groote
dat
gereed zijn. Gewoonlijk blijkt hun uitvoering
dikwijls
door allerlei omstandigheden meer,
zelfs belangrijk meer tijd te vergen, dan bij
het opmaken van het bestek kon worden voorzien en men pleegt het dan ook als een prestatie aan te stippen, indien een ondernemer
de hem gestelde limiet niet of niet noemenswaard overschrijdt. Hoeveel temeer verdient
dan de ondernemer lof en waardeering, die
het klaarspeelt, een geweldig werk, dat hij
nog nimmer onder handen heeft gehad en dat
het eerste van dezen aard in België is, in
slechts twee-derden van den vastgestelden
termijn te voltooien, het nagenoeg een jaar
vöör den in het bestek bepaalden datum kant
en klaar af te leveren!
Dit waarlijk zeldzame geval heeft zich te
Antwerpen voorgedaan bij den aanleg van de
beide Scheldetunnels: de voetgangerstunnel
en de voertuigentunnel. In het laatste jaardie
verslag van de haven van Antwerpen
naar men weet met kaden, kranen, vemen,
bokken, baggermachines, droogdokken, sleepdienst en alles door de gemeente geëxploiteerd
lezen wij over de voetgangerstunwordt
„De
0.a.:
termijn van uitvoering is bepaald
nel
op 750 werkdagen, beginnend 1 JuU 1931. De
tunnelpijp was op 6 December 1932 volkomen

—

—

*

Bij informatie bleek in officieele Joodsche
kringen te Amsterdam niets bekend te zijn
van een internationale Joodsche wereldconferentie. Wellicht houdt het bezoek van Samuel
Untermeyer aan Londen verband met de
voorbereiding van een internationale
Joodsche wereldconferentie, waarvoor men het
Red.
oog houdt gericht op Amsterdam.

—

PLANNEN VOOR DE ECONOMISCHE
CONFERENTIE.
Wederbijeenroeping te Washington.

Reuter meldt uit New Vork, dat onder de
plannen, welke aldaar worden geopperd ten
aanzien van het weder-bijeenroepen der Economische Conferentie, o.a. dat wordt besproken om haar te Washington bijeen te roepen.
In bepaalde kringen is men van oordeel
dat de verschilende landen langs diplomatieken weg onderlinge accooorden dienden te
sluiten alvorens de conferentie opnieuw bijeenkomt.
Cordell Huil, de minister van buitenlandsche
zaken, is van oordeel dat de moeilijkheden,
welke op de conferentie zijn gerezen, de wereld
niet moeten afwenden van haar streven, omdat slechts is bewezen dat de weg naar economischen vrede even zwaar is als die naar de
ontwapening.

VEREENIGDE STATEN.
MOSLEY TREKT DOOR LONDEN.
Zwarthemden in Westend.
LONDEN, 17 Juli. (Reuter.) Gisteren
hebben de Britsche fascisten onder leiding
van Sir Oswald Mosley hun eersten opmarsch
door Londen gehouden. De zwarthemden
maakten een propagandamarsch door Westend waar de stoet veel opzien baarde. Sir
Oswald verklaarde, dat hij ook de andere
groote steden van Engeland met een bezoek

zou

vereeren.

—-—■"

PROFESSOR MOLEY'S

ONKOSTENREKNIG.

Heeft Cordell Huil geweigerd
haar goed te keuren?
NEW VORK, 16 Juli. (Reuter.) Profesm de Versor Moley, die juist uit Londenverklaart
dat
eenigde Staten is teruggekeerd,
te
hij
betalen,
die
zal
onkosten
hij zelf alle
Londen heeft gemaakt en niet wel aan de
Vereenigde Staten in rekening gebracht kunnen worden. Hij zegt verder, dat de Amerieen vliegkaansche ambassade te Londen
Cork af te
machine heeft besteld om hem te
halen nog voordat hij tijd had gehad de bestelling ongedaan te maken. Het departement van buitenlandsche zaken ontkent, dat
Cordell Hul heeft geweigerd professor Moley's
onkostenrekening goed te keuren.
LUER OP VRIJE VOETEN.
Is de losprijs betaald?

August Luer, de bejaarde rijke industrieel,
die ongeveer een week geleden door bandieten
werd ontvoerd, is op vrije voeten gesteld. Men
weet niet of de losprijs is betaald.

Doorsnede van het deel in gietijzer

van de tunnel voor voetgangers.

doorgeboord van oever tot oever. De vottooling mag dus verwacht worden omstreeks einde 1933".
En omtrent de wagentunnel zegt het verslag: „De termijn voor de uitvoering van deze

autobussen royaal toe te laten. Naast den rijweg loopt een verhoogd voetpad van 68 c.M.
breedte, dat echter alleen bestemd is voor
dienstpersoneel, verkeerspolitie, etc.
De tunnel zelf bestaat uit gietijzeren rinelgen die onderling met schroefbouten aan
geweleen
en
zoodoende
bevestigd
kander zijn
dige metalen buis vennen. De doorsnede van
deze buis bedraagt 9.40 M. Door inpersing
van cement rondom de buitenzijde van den
gebuis heeft men den tunnel waterdicht
maakt, terwijl de binnenzijde van de buis
met een dikke laag beton is bedekt. De diameter van het inwendige van den tunnel bedraagt dan ook slechts 8.70 M.
Onder den rijweg heeft men een ruimte
opengelaten die dienst doet als luchtververschingskanaal. Door twee ventilatiecentrales,
die ongeveer aan de uiteinden van de tunnel
zijn gebouwd, wordt versche lucht in dit kanaal gepompt, terwijl tegelijkertijd de bedorven lucht en de benzinedampen via een kanaal, dat boven het plafond van den tunnel
loopt, worden weggezogen. De ventilatiecentrales, die in modernen stijl zijn gebouwd en
een alleraardigsten indruk maken, zijn ieder
uitgerust met twaalf ventilatoren: zes blaasen zes zuigventilatoren, die door electrische
motoren worden gedreven.
Wy zullen den lezer de technische bijzonderheden van den tunnelaanleg besparen. Vermeldt zij slechts, dat het grootste gedeelte
door zeer waterrijke grijze en groene zandlagen moest worden gegraven, terwijl slechts
een deel van de tunnel, onder den stroom,
door een dikke laag klei loopt. In het geheel
werden er ruim 130.000 m. zand en klei verplaatst. Voor de beschoeiïng van de tunnel
heeft men ca. 30.000 ton gietijzeren platen
en 1450 ton verbindingslbouten gebruikt en
aan gewapend beton heeft men er 50.000 m.
in verwerkt.
De geheele aanleg heeft circa 250 millioen
fr. gekost.
Van veel geringer afmeting dan de voertuigentunnel is de eenige honderden meter
hoogerop gelegen voetgangerstunnel. Zij is
slechts 570 M. lang en de diameter van den
ijzeren buis (want ook deze tunnel bestaat uit
ijzeren ringen) bedraagt slechts 4,74 M. Ook
hier heeft men deze ijzeren ringen met gewapend beton bekleed en vervolgens getegeld,
zoodat er tenslotte een buis met een diameter
van ongeveer 4,30 M. ontstond. Onder het
wandelpad, dat 3.80 M. breed is, heeft men
een geul vrijgelaten, waarin de electriciteitskabels, de waterleiding en de afvoertouizen
loopen. De wanden en de zoldering van de
tunnel zijn keurig bekleed met geglazuurde
tegels en de verlichting geschiedt door middel van electrische plafondlampen.
Aan beide oevers geven liften voor 90 personen en twee roltrappen, die 16.000 personen per uur kunnen transporteeren, toegang
tot de tunnel. Speciale luchtkokers in het
trappenhuis zorgen voor de ventileering van

millioenen van een der grootste georganiseerde
bewegingen van Duitsehland. Wij weten dat
het van ons afhangt deze 65 millioen mannen
en vrouwen op te voeden in onze nationaalsocialistische idee. Wanneer dan deze reusachtige organisatie in Duitsehland overheerscht kunnen wij zeggen, dat deze beweging niet een klassentheorie, niet een ijdele
waan is, maar dat zij werkelijkheid geworden
is. Het nieuwe Duitsehland is anders clan zes
maanden geleden. Toen heerschte er een geest
van onderworpenheid, van twijfel en wantrouwen, een geest van pacifistische lafheid.
Duitsehland leeft weer en het zal niet gelukken aan dit leven van ons volk een eind te
maken. Uitwendig is de overwinning behaald.
Partij na partij is verslagen, en het verdrag
met de Katholieke Kerk is bepaald dat geen
priester zich op politiek terrein mag begeven.
De revolutie wordt nu omgezet in een
systematische evolutie. Wij wenschen dat de
staat beschermd wordt, niet door soldaten en
kanonnen, maar door duizenden arbeidende
menschen. De menschen leven in de overtuiging dat het weer beter wordt, zij leven in deze
overtuiging, omdat zij den weg naar hun hart
en hun innerlijke waarde hebben gevonden.
Hierdoor is het volk gelukkig geworden, hierdoor is ook elke poging in het buitenland om
het Duitsche volk te verachten of te breken,
mislukt. Wat in de laatste zes maanden in
Duitsehland gebeurd is, zal
aldus Hitler
den laatsten twijfelaar zijn opkomst hebben
weggenomen. Wie heden medewerkt aan het
groote werk van den opbouw zal eens in de
rijen staan van degenen, die de geschiedenis
van de laatste jaren hebben gemaakt. En dat
zal ons loon zijn, een loon dat nu niemand
erkent. Wij moeten weten dat het volk slechts
behoort aan hem, die voortdurend er om strijdt
Wij moeten ook weten dat wij gestreden hebben om datgene wat voor ons Duitschers het
beste zijn moet: wij hebben gestreden voor ons

—
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WEERBERICHT.
Maandag

—

het Noordwesten. Verder is het meest rustig
weer. Voor onze omgeving is weer een regenachtige onderbreking te wachten. De temperatuur is over Zuidwest Engeland en Zuidlerland gestegen en is verder meest gedaald.
de
Zij is boven normaal over Oost-IJsland,
Faröer, de Hebriden, lerland, Noord- en Midden-Zweden en Noord-Denemarken; verder is
zij onder normaal. Over geheel Europa bedraagt de gemiddelde
negatieve afwijking
1 gr. 1 C. De regenval was uitgebreid en
zwaar: Dyon meldt 25, Breslau 21, Danzig
en
19, Warschau 17, Wisby 12, Weenen
Haparanda 10, München 8; Maastricht,
Karlsruhe en Wilna 7 mm en veel stations
minder.

De barometer bij ons eindigt des voormid*
dags zijn stijgende beweging.
Verwachting van het K. N. M. I. te
De Bilt van heden tot morgen 18 d 19 u.i
Meest matige Zuidwestelijke tot Westelijke wind, meest zwaarbewolkt of bc*
trokken, waarschijnlijk

en ons volk.
Tot slot van deze bijeenkomsten marcheerHoogste temp. 23 gr. C. (73 gr. F.) te
den de leden van de partij in rijen van twaalf
Triest.
langs hun leider.
Laagste temp. 6 gr. C. (43 gr. F.) te
Jan Mayen.
HULDE MOORDENAARS VAN RATHENAD.

Waarnemingen van hedenmorgen 7 uur

HALLE, 16 Juli. Op den burcht Saaleck
is in den toren een gedenksteen onthuld ter
herdenking van het feit, dat hier 11 jaar
geleden de moodernaars van Rathenau,
Fischer en Kern, de hand aan zich zelve
sloegen om niet in handen te vallen van hun
achtervolgers.
Kapitein Ehrhardt hield bij deze gelegenheid een toespraak, waarin hij bij deze herdenkingsplechtigheid ook de familieleden van
de beide kameraden welkom heette en hun
medestrijders, de gebroeders Teschow begroette. De denksteen, die hierop door Ehrhardt werd onthuld, heeft het opschrift:
„Hier stierven op 17 Juli 1922 in den strijd
om Duitsehland onze kameraden eerste luitenant ter ze b.d. Kern en luitenant b.d. Her-

mann Fischer, Brigade Ehrhardt."
Des middags werd op het kleine kerkhof
van Saaleck, bij het graf van Fischer en Kern
een herdenkingsplechtigheid gehouden. In een
korte- toespraak werd uiteengezet, dat zonder
de daad der beide thans herdachten, Duitsehland nu onder het bolsjewisme had moeten
leven. Men moet tot het inzicht komen, aldus
spreker, dat eigen en vreemd leven niet verschoond kan worden, wanneer het om het
vaderland gaat. Roehm, de chef van den staf
der S.S., verklaarde, dat de beide dooden
voorvechters der SA. en S.S. zijn geweest.
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Interieur van den tunnel voor voertuigen.

HET BRITSCHE RIJK.

—

geweest voor de onverstoorbare kracht van het Als voorwaarde tot de totstandkoming van
volk. Twaalf jaren zijn voldoende geweest om het plan is gesteld, dat slechts zij, die tot het
in de ziel van het volk een geheele omwenteblanke ras behcoren, in aanmerking mogen
ling te doen plaats hebben. Wij zijn niet als komen voor kolonisatie. Particuliere onderneeen handvol muiters aan de macht gekomen, mingen zullen aangemoedigd worden aan het
aldus Hitler, doch achter ons marcheerden plan deel te nemen. Het ligt in de bedoeling,
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17 Juli 1933

bij de Azoren afgenomen
De hooge druk
strekt zich van daar uit, tot over ZuidEngeland en Zuidwest-Duitschland. Hoogste
standen 767.9 te Pata Delgada, 769.2 te
Rochefort en 766.2 te München. Ruggen van
den hoogen druk strekken zich uit tot bij IJsland en over de Baltisch» Staten, Finland en
Noord-Scandinavië. Lage druk ligt in het
Noordwesten en een V-vormige depressie over
Zuid-Scandinavië, de Zuidelijke Oostzee en
Oost-Duitschland; laagste standen 753.1 op
48 gr. N.—27 gr. W. en 752.8 te Wisby. Aan
de Fransche Riviera waait het krachtig uit

LORDWILLINGDON WEIGERT TE
de tunneL
ONDERHANDELEN.
Voor den aanleg van de voetgangerstunnel
tunnel bedraagt 1000 dagen, ingaande 1 Maart
38.000
zand
klei
17
ton
en
moeSIMLA
Juli. (Reuter.) De onder1931. Het werk moet dus voltooid zrjn rond heeft men circa
Gandhi thans geantwoord, dat
koning
tunnel
4000
heeft
zijn,
ten
Er
in
deze
verplaatsen.
Juli 1934".
de regeering niet met hem kan onderhandeThans schrijven wij Juli 1933. Maar ziet* ton gietijzer en ruim 5000 ton gewapend belen inzake beëindiging van de civiele ongeaanleg
bedroegen
ton
De
kosten
van
verwerkt.
als
gegoed
de beide tunnels zijn reeds zoo
hoorzaamheidscampagne, daar deze geheel
reed, de eene een half jaar, de andere een plusminus 50 millioen fr.
onwettig is.
gegevens,
ziet
Men
uit
deze
dat
voor
Antwerop
termijn!
Men is
jaar voor den gestelden
vraagstuk
pen
het
der
een
oeververbinding
op
het oogenblik doende, er de laatste hand aan uiterst gelukkige wijze is opgelost.
Het antwoord, dat de particuliere secretaris
Tot dus- van den onderkoning
te leggen: de wanden worden met geglazuurGandhi heeft ter hand
de Antwerpenaar, die „naar den overde tegels bekleed, de rijweg van de voertui- ver waswilde,
gesteld, luidt als volgt:
evenals de Amsterdammer aangentunnel wordt geplaveid, de voetgangers- kant"
Indien de omstandigheden anders waren,
gewezen
op
veerboot
en wagenveer
beton
straks zoude onderkoning u gaarne ontvangen, doch
gewapend
van
tunnel van een vloer
voorzien, in beide tunnels is men druk in de zal hij zich niet meer behoeven te ergeren
ge zijt klaarblijkelijk
omdat de veerboot juist voor zijn neus wegtegen het opheffen van
weer met het installeeren van de verlichting vaart,
maar hij zal, den koning te rijk met
waarvoor men Philips-natrium-larnpen zijn prachtige
de burgerlijke ongetunnels, zonder oponthoud en
zal
alhoorzaamheid behalve
en over zes weken
heeft uitverkoren
zonder tijdverlies onder de Schelde doorwan*
op voorwaarden, en het
les in de puntjes in orde zijn, zoodat de offidelen, -fietsen of -tuffen
kan
September
dat
ge
onderhoud
cieele opening reeds begin
Gelukkig Antwerpen! Amsterdam benijdt
wenscht,
dienen
tot
plaats hebben.
u! En zal u blijven benijden
tot zijn eigen
het inleiden van onderDe openingsplechtigheid, die op 10 SeptemIJ-tunnel klaar is
handelingen met de reworden
koning
den
vastgesteld,
zal door
ber is
geering betreffende deo.a.
(Nadruk
verboden.},
voltrokken en met tal van feestelijkheden,
voorwaarden. Derze
en
automobielrallye
een groote internationale
schijnt te zh'n uithalve
ook
een internationaal zangfestijn, waaraan
gemaakt dat, tenzij het
gedeelnemen,
zullen
zangers
Nederlandsche
Congres als resultaat
paard gaan. Koning Albert zal zich als eervan
deze besprekingen
DUITSCHLAND.
door
gebruikt,
die
tunnel
wandelaar,
ste
de
met
de regeering tot
de 570 M. lange voetgangerstunnel naar
overeenstemming komt,
den linker-Scheldeoever begeven, daar in zijn
HITLER SPREEKT OVER HET NIEUWE
de burgerlijke ongeauto stappen en door de ruim 2 K.M. lange
1
op
hoorzaamheid
DUITSCHLAND.
wagentunnel naar den rechteroever terugLord Willingdon. Augustus zal worden
rijden. Onmiddellijk daarna zullen reide tunhervat. Het is tenauNat.-soc. partijdag en ambtenaren,
nels voor het verkeer opengesteld worden.
wernood noodig u te herinneren aan het standcongres.
Op uitnoodiging van het gemeentebestuur
punt der regeering, dat civiele ongehoorzaamvan Antwerpen hebben wij gisteren een beNaar aanleiding van den gouwpartijdag van heid volstrekt in strijd is met de Grondwet,
zoek aan de Scheldetunnels gebracht en bij de N.S.D.A.P. in Saksen is Zondagmorgen, zoo zoodat er geen sprake kan zijn van een comdeze gelegenheid hebben wij er ons van kunmeldt het Wolffbureau uit Leipzig, door S. A.» promis ter zake. De regeering kan absoluut
nen overtuigen, welk een imposant werk hier en S. S.-mannen en de Hitler-jeugd een meeniet in onderhandeling treden over de herroein nauwelijks twee jaar tijds door Belgische ting gehouden voor het ooriogsgedenkteeken, ping van de civiele ongehoorzaamheid.
ingenieurs en Belgische arbeiders met Belwaaraan o.a. deelnamen rijkskanselier Hitler
Het antwoord herinnert aan de vele verklagisch materiaal tot stand is gebracht.
rijksminister dr. Göbbels.
ringen
en
der regeering dat zij weigert met het
De groote tunnel is, naar gezegd, ruim 2
De stafchef der S. A., Röhm opende de bij- Congres te onderhandelen als voorwaarde voor
K.M. lang. Weliswaar is de Schelde op dit eenkomst met een groet aan de honderdzijn samenwerking en zegt vervolgens: Indien
punt slechts ca. 400 M. breed, maar men
duizend
der
nationale
het Congres de positie van een constitioneele
strijders
deelnemende
moest den tunnel onder de bedding van den revolutie en aan Hitler, waarop hij vervolgens partij wenscht te hervatten en een eind maakt
stroom op een diepte van 38 M. uitgraven het woord aan den rijkskanselier gaf.
aan de beweging, die het land groote schade
oprit
groote
dus
een
zijden
was
en aan beide
In zijn toespraak tot zijn strijders zeide en ellende heeft berokkend, dan is de weg
nocdig. De eerste 170 M. van de helling op Hitler ongeveer: „Ik groet u hier aan den voet open voor haar zooals altijd het geval is geen van dit gedenkteeken met de herinnering aan weest. Het ligt binnen de macht van het
beide oevers zijn eenvoudig uitgegraven uit
den grooten vrijheidsoorlog der Duitsche natie. Congres den vrede te herstellen door op eigen
blijven open. Bodem en wanden bestaan
geopen
in
dit
gewapend beton. De rijweg is
In een revolutie heeft het nationaal-socialis- initiatief de beweging stop te zetten.
hij
zoodra
echter,
wordt
breed,
deelte 9 M.
tische jonge Duitsehland de Novemberbende
Telegram van Gandhi aan lord
onder den grond verdwijnt, geleidelijk smaldefinitief uit Duitsehland verdreven. Dat deze
heeft
be6.75
M.
Willingdon.
van
breedte
hij
ler tot
een
revolutie op zoo grootsche wijze kon worden
uitgevoerd is voornamelijk te danken aan het
en is dus breed genoeg om het verreikt
grootste
Onmiddellijk na ontvangst van het bescheid
deer in beide richtingen ook met de
feit dat wij 14 jaren in staat zijn geweest
dezen opbouw systematisch in te leiden en te van den onderkoning heeft, meldt Reuter uit
organiseeren. Gij, mannen, die hier staat, zh't Poena, Gandhi telegrafisch geantwoord. Hij
mede de dragers van deze revolutie, maar nu weigerde deze aard van het antwoord mede te
moet er gezorgd worden dat zij geheel slaagt, deelen.
door het Duitsche volk de innerlijke kracht
weer te geven zonder welke geen volk leven
kan. Twee etappes van deze beweging zijn KOLONISATIE VAN NOORD-AUSTRALIË.
reeds afgelegd. Tegen de terreur van onze
vijanden hebben wij voor ons en onze beweTwee maatschappijen zullen
worden gevormd.
ging gestreden. Heden leiden wij niet slechts
13 of 17 millioenen, doch het geheele Duitsche
LONDEN, 16 Juli. (V. D.) De Australische
volk en daarom is aan ons de taak, deze milgrootsch
lioenen menschen, die ons innerlijk nog niet minister-president Lyon heeft een
toebehooren op te voeden. Wij weten dat wij plan aangekondigd tot kolonisatie van verafin de toekomst nog iets geweldigs moeten gelegen, tot dusver onbewoonde gebieden in
Noord-Australië. Van Engelsche en Australipresteeren, dit kan slechts wanneer er diensten plichtsvervulling bestaat. Hiermee is een sche zijde is financieele steun toegezegd.
De Australische regeering hcopt door de
nieuw stadium bereikt. Wij zijn van één kleur,
en wij zijn kameraden. Hier aan den voet van uitvoering van dit plan eindelijk een oplossing
te hebben gevonden voor het grootste vraagdit gedenkteeken willen wij de heilige bekentenis afleggen dat geen macht ter wereld ons stuk van Australië, dat van het „leege Noorscheidt; er is een band, die ons allen omvat, den", een tropisch gebied van 500.000 vierkante mijl, een oppervlakte, tien maal zoo
de geest, die ons allen bezielt en dien wij noegroot als Engeland en Wales. Thans leven in
Duitsehland!"
men:
Daarna begaf de rijkskanselier zich naar het gebied slechts 4000 blanken en 20.000 inlanders. Het voor de verwezenlijking van het
het tevens te Leipzig gehouden ambtenarencongres om dit te sluiten. Hier verklaarde hij plan benoodigde kapitaal wordt voorloopig geo.a. dat de laatste jaren wel een bewijs zijn schat op een bedrag van vier milliard pond.

hai.

lichamelijke schoonheid ten toon stellen, zijn
ten strengste verboden.
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KRANIG STUK WERK.

Henderson, de voorzitter der Ontwapeningsconferentie, is Zondagochtend uit Rome te

Opgericht 1887

Enkele technische
Een jaar voor den vastgestelden datum gereed.
frank
millioen
Twee tunnels voor 300
bijzonderheden.
samen.

medewerkt aan het economisch
Henderson te
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NATUURLIJK BRONWATER

DE SCHELDETUNNELS TE ANTWERPEN.

herstel van de wereld.

INT.

ONOVERTROFFEN

3

....

Thermometerstanden a/h Stadswaterkantoor.
10 nnr 66 gr. F.
17 Juli
6 uur 59 gr. F.
12 uur 68 gr. F»
8 uur 62 gr. F.
13 uur 68 gr. Fi

dat de eerste van twee voor het doel te vormen maatschappijen de kolonisatie van het
gebied ten Zuiden van de Carpentariagoll, in*
clusief van het Bakrly-Tafelland met een haven aan de monding van de Mc Arthurrivier,
ter hand neemt. De tweede maatschappij -al
in het gebied van de Victoria-rivier werkzaam
zijn. Het is mogelijk, dat aan dit gebied een
deel van West-Australiè' met Wyndham als
haven zal worden toegevoegd.

RECORD-DEBAT IN IERSCHEN DAIL.
Dringende
afgehandeld.

wetsontwerpen;

LONDEN, 15 Juli (V. D. In den lerschen
Dail is hedenmiddag een debat van recordlengte gesloten. De besprekingen hadden geduurd van Vrijdagmorgen half elf tot Zater*
dagmiddag 14 uur zonder onderbreking.
Minister-president De Valera had ondank»
vele protesten het behandelen van verscheidene wetten verlangd en wilde de zitting zelfs
tot 36 uur verlengen. Daar echter heden*
morgen zeer vele afgevaardigden in vasten
slaap op hun banken lagen, werd besloten de
besprekingen te beëindigen. De officieele rap*
porteur was aan zijn lessenaar in elkaar ge*
zakt en moest uit de zaal worden gedragen!

BOLIVIA EN PARAGUAY.
NIEUWE STRIJD IN GRAN CHACO.

Gunstig verloop voor Paraguanen.
V. D. meldt uit Buenos Aires dat er in den
Gran Chaco in de nabijheid van het fort Gondra een nieuwe verbitterde strijd tusscheq
Boliviaansche en Paraguaansche troepen zou
zn'n ontbrand. Aan beide zijden zijn de verliefc
zen buitengewoon groot.
Volgens de laatste berichten zouden de
Paraguanen in het voordeel zijn.

OOSTENRIJK.
WOLKBREUK IN HET ALPENGEBIED.
Verscheidene ongelukken.
Reuter meldt uit Weenen dat ten gevolge
van een plotseling opgekomen wolkbreuk in
het noordelijke Alpengebied gisteren talrijke
ongevallen plaats hadden.
Op het Raz-plateau stortten twee geoefende toeristen uit Weenen die met een touw aan
elkaar gebonden waren, tengevolge van het
glibberig worden van den bodem 60 m in cl__
afgrond. Zij waren op slag dood.
In Gesause bevonden zich gistermiddag twee
groepen Weensche bergbeklimmers van ongeveer elf personen in ernstigen nood. Uit de
westelijke Alpen worden nog drie ongelukken
met doodelijken afloop gemeld.

—

KORTE BERICHTEN.

De echtgenoote van minister-president
Gömbös is aan een hartzwakte overleden.

(Ingezonden Mededeeling.)

Reinig den mond

met een tandenborstel, die zelf rein is. Elke
gebruikte tandenborstel zonder desinfectie is
een kweekplaats van bacteriën en daarom
schadelijk voor den mond. "Sanabros" is de
eenige tandenborstel, die zichzelf na ieder gebruik desinfecteert. Elk onderdeel is voor het
juiste reinigen der tanden wetenschappelijk
vastgesteld. Schaft U nog heden aan de veilige, zichzelf desinfecteerende
tandenborstel
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TWEEDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933

RADIO-NIEUWS.

FRANKRIJK.

Verbood Uw dokter 't rooken V

PRINS LOUIS DE BOURBON AAN HET WOORD.

PROGRAMMA'S VAN DINSDAG 18 Juli.
Hilversum, 1875 m. A. V. R. 0., 8.01 gramofoon*
10.30 Morgenconcert, afgewisseld met
declamatie; 12.30 lunchmuziek v/h omroeporkest!

platen;

Afstammeling van den hertog van Normandië (Naundorff),
door de Fransche legitimisten als Lodewijk XVII aangeduid.

—

EEN MERKWAARDIGE FIGUUR.

onheilspellend beklemd raken tusschen twee
helften van een bankschroef, Azië eenerzijds,
Amerika, „les trois Amériques", zooals de Prins
het uitdrukt, aan den anderen kant.
Een en ander maakt dat het van het groot,(Van onzen gewonen briefschrijver)
ste belang is dat de landen van Europa zich
vereenigen, om zich gezamenlijk tegen het
dreigende gevaar te verdedigen. Dat is zoo
Parij s, Juli 1933
moeilijk, omdat van oudsher af de Westelijke
Enkele dagen geleden waren wij in de ge- landen, Engeland, Frankrijk, Spanje en Porlegenheid een interessante lezing bg te wonen, tugal, zich het monopolie van de koloniën hebmerkwaardig, zoowel om het milieu als om den ben voorbehouden, en de anderen van de groote
als zoodanig kan men noch de Midspreker. De kring, waarin ze gehouden werd, open zee
dellandsche
noch de Oostzee beschouwen
was een vereeniging van émigres uit de Oekrajiene, die hier te Parijs wonen en een zeer be- hebben afgesloten. Die fout is bestendigd toen
bij het vredesverdrag Duitsehland de weigrüpelijik onderling contact houden. De spreker men
nige koloniën die het bezat opnieuw heeft afbein
Bourbon,
de
die
nauwe
prins
was
Louis
trekking staat tot ons land. Onderwerp: „La genomen. Onder meer daardoor is het zoo
De". Het adjectief is ongebruike- moeilijk geworden, zich onder Europeanen gePaix
lijk genoeg om een verklaring te wettigen: zamenlijk te verstaan, zooals toch zoo dringend
zou zijn.
vési c a n t zegt men van iets dat blaren noodig
Gelukkig zijn er omstandigheden, die de motrekt. De bedoeling was dus den vrede, die een
eind gemaakt heeft aan den grooten oorlog, te gelijkheid van een betere samenwerking
qualiticeeren als een vrede, die kwetst en openen. Een van de voornaamste daarvan is
wondt, en in zooverre lag in die aanduiding het recente Pact van Vier, waardoor, om in de
van den Prins te blijven, in het
een veroordeeling, hoezeer ook de spreker beeldspraak
centrum van ons werelddeel vier hechte torens
personen
zich
op
van critiek
vooraf verklaarde
zijn opgebouwd. Een ander gunstig verschijnsel
of toestanden te willen onthouden, en zich
is een bijeenkomst, die niet lang geleden in
verklaring
hield.
strekt aan die
Polen
moet hebben plaats gehad, en waarbij
Prins Louis de Bourbon is een afstammeling het denkbeeld
is geopperd een bolwerk tegen
(„Naunvan den hertog van Normandië
te werpen, waarvan Estland en Roedorff"), die door de Fransche legitimisten als Azië op
menië de beide uiterste torens, en de OekraLodewijk XVTH wordt aangeduid, want voor
jiene den middelmuur zouden moeten vormen.
hen is hij de vroeger Dauphin, die op tien-jari- De waarde, die de Prins aan een
dergelijk bolis,
en na
gen leeftijd uit den Tempie ontsnapt
hecht, was voor hem de aanleiding, zijn
een leven vol wederwaardigheden te Delft als werk
voordracht te houden in de vereeniging van
"1845 is overleden.
Oekrajiensche geëmigreerden.
leider van de pyrotechnische inrichting in
nu in het bijzonder de positie van Nezoons,
Adel1845 is overleden. Een van zijn
rland en zijn koloniën betreft oordeelt de
bert, trad in Nederlandschen krijgsdienst, en
Prins dat het gevaarlijk zou zijn erop te blijwerd in 1863 tot Nederlander genaturaliseerd.
Louis, zijn zoon, is dus eveneens Nederlander; ven rekenen dat men ons niets doen zal omdat ook wij niemand iets doen, en evenzeer aan
hg heeft zijn jeugd in ons land doorgebracht,
te nemen dat de rivaliteit tusschen de Eurospreekt Hollandsen als gij en ik, maar woont peesche
mogendheden een voldoende beschersinds lange jaren hier in Frankrijk, waar hij ming zou vormen, omdat
elk hunner er belang
historische
en
internatiobezighoudt
zich
met
bij heeft dat ons land niet deel gaat uitmaken
naal-politieke studiën.
yan een tegengestelde combinatie. Dit geldt in
Wij waren in de gelegenheid den prins in zijn net bijzonder ook voor onze bezittingen in het
vriendelijke woning te Sannois, niet ver van Oosten, diedoor allerlei acties ernstig bedreigd
Enghien, ten Noord-Westen van Parijs, een be- worden, en waar weldra nieuwe onlusten te
zoek te brengen, en ons in een langdurig ge- wachten zouden zijn. Juist daarom gaf de prins
den wensch te kennen,
sprek nader op de hoogte te stellen van zijn
denkbeelden. Het vraagstuk van zijn afstambinnenkort in ons land
ming, te beginnen bij de ontvluchting uit den
voordrachten te komen
Tempie van den jongen Dauphin, hadden wij
houden, om zijn waargaare in de eerste plaats behandeld, maar de
schuwing van „Waakt
prins achtte daar het oogenblik minder geop, Europa!" ook bij
ons te herhalen.
schikt voor, om niet den indruk te wekken dat
hij thans de aanspraken van zijn familie op den
Wij hebben in het bovenstaande getracht de
voorgTond zou willen schuiven, en voor zichzelf iets zou willen bereiken. Zijn bedoeling is
denkbeelden van Louis
de Bourbon in korte
slechts in het algemeen belang werkzaam te
zijn, en zekere waarschuwingen te geven, waar
trekken zoo goed mogelijk weer te geven. Het
onze Westersche wereld haar nut mee kan
is onloochenbaar dat
doen.
verschijnselen als het
Daarbij komt de sympathie, die hij voor ons
zich terugtrekken van
land en voor ons vorstenhuis gevoelt, in het
Japan en Amerika zich
bijzonder uit. De prins is vervuld van erkenteden
laatsten tijd heblijkheid voor hetgeen Oranje en Nederland voor
ben voorgedaan, al zijn
_ijn geslacht gedaan hebben, en acht het zijn
Louis de Bourbon.
daarvoor ook nog wel
'plicht in ruil daarvoor te wijzen op de gevaren,
gronden aan te
naar
zhh
en
meening
zijn
die
Nederland
kolo- nemen dan die welke andere
de spreker noemde, in
niën bedreigen.
het bijzonder economische, die hij misschien
Louis de Bourbon Is op het oogenblik een wel ietwat te veel op den achtergrond laat.
man van vijf-en-zestig jaar, krachtig gebouwd, Het is echter niet onze bedoeling critiek op zijn
schoon niet groot van gestalte, en zijn gelaat opvattingen uit te oefenen, slechts om er melvertoont trekken die men in de portretten van ding van te maken, omdat ze voor ons land van
gere Fransche koningen terugvindt. Sinds belang kunnen zij, nog te meer omdat de prins
Jjaren heeft hij het gezicht verloren, maar dit den indruk maakt over bepaalde te verwachrt hem niet verhinderd zijn studiën voort te gebeurtenissen zeer goed te zijn ingelicht.
etten, steunend op een bewonderenswaardig Er is echter een gevaar,
dat zij loopen die een
eugen. Zijn dochter helpt hem als secre- algemeene stelling huldigen en in de feiten
■sse, en heeft zich daartoe de verschillende naar een bevestiging daarvan zoeken
dat
talen, die haar vader beheerscht, eveneens men ertoe komt de verklaring van die feiten
eigen moeten maken; haar vader spreekt met zoo te wringen dat ze in het stelsel passen, ook
groote teederheid over haar zelfverloochening indien wellicht een
andere verklaring meer
:en de onschatbare diensten, diie zij hem bewijst. voor de hand liggen zou. Wij zijn er niet zeker
«Hijzelf houdt zich buiten zijn studie bezig met van dat de prins aan
gevaar steeds heeft
'timmermans-werk, waarmee hij zich „fit" weten te ontkomen. dit
houdt, en waarin hij het een heel eind geMaar in ieder geval is hetgeen Louis de
bracht heeft. Htj spreekt met groot gemak, Bourbon te zeggen meent te hebben het overontwikkelt zijn denkbeelden regelmatig, al denken waard, en verdient zijn bedoeling ons
weerstaat hij niet steeds de verleiding zich op te waarschuwen, voortkomend uit de sympa-zijpaadje te begeven, en vindt zonder thie die hij voor ons land gevoelt, waardeering
knoeite de feiten en citaten, waaraan hij zijn en erkentelijkheid.
«■edeneeringen vastknoopt, in zijn feilloos ge(Nadruk verboden.)

—

—

beugen terug.
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„TWEEDE INTERNATIONALE IS DOOD”.

Uitlating van Marquet op
socialistisch congres.

het

Blijkens de berichten der telegraaf-agentschappen over het nationaal congres der
S(ection) F(rangaise)
de l'l(nternationale)
S(ocialiste) zijn gisteravond de algemeene
debatten beëindigd. Zij droegen dikwijls een

heftig karakter. De afgevaardigde Marquet
verklaarde dat de Tweede Internationale dood
was en haalde eenige malen het fascisme als
voorbeeld van zulk een discipline aan. Léon
Blum antwoordde, dat hij verbaasd was een
lid eener socialistische partij een nationaalsocialistische geloofsbelijdenis te hooren afleggen.
De leider van den rechtervleugel, Renaudel,
verklaarde dat een herziening der partijbeginselen noodzakelijk was en dat de parlementsfractie in verband met de oorlogsbedreiging van Frankrijks buren, de militaire
credieten en begrootingen in de toekomst behoorde goed te keuren. Deze opvatting werd
door Léon Blum bestreden.
Algemeen gelooft men thans, dat als heden
de desbetreffende resolutie in stemming wordt
gebracht, een scheuring niet meer te vermijden is. Zelfs indien een openlijke splitsing zou
worden vermeden, zullen de beide groepen
toch scherp geschieden tegenover elkaar blij-

ven staan.

HERRIOT NAAR RUSLAND.

BESTELT UW
DRUKWERKEN

"n.v.

Uitnoodiging der Sowjetregeering.

Reuter meldt, dat blijkens een bericht aan
de Sowjet-regeering
de ~Petit Parisien"
Herriot voor een reis naar Rusland heeft uitgenoodigd.
Herriot zou den 25en Augustus te Odessa
worden verwacht.

BIJ DE

drukkerij

V. D. meldt dat omtrent deze uitnoodiging
wordt meegedeeld, dat Herriot een beslissing
zal nemen na overleg met minister-president
Daladier. Dit wordt temeer noodzakelijk geacht omdat aan een dergelijke reis bijzondere
beteekenis wordt gegeven, aangezien Herriot
voorzitter van de Kamercommissie van buitenlandsche zaken is.

jac. van campen
O.Z. VOORBURGWAL 87-89

TELEFOON 32983—33721
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AMSTERDAM
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(Ingezonden Mededeeling.)

ZULT, WATBItYÖERING, PRIJS EN
BETREFT, TEVREDEN ZIJN.
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Hulzen, 296 m. K.R.O. B.— morgenconcert; 10.
gramofoonplaten; 11.30 godsdienstig halfuurtje;
12.15 lunchmuziek v. h. K.R.0.-sextet; 2.— vrouwenuurtje ; 3.— gramofoonplaten; H. I. R. O. 4.—
uitzending voor de Rotterdamsche Vereeniging
tegen trekhondenmisbruik: gramof oonmuziek;
4.10 declamatie van Francois Pauwels; 4.25 gramofoonmuziek; 440 vraaggesprek tusschen de
heeren dr. H. Terbeek en P. M. C. Toepoel over
„Het trekhondenvraagstuk"; K.R.O. 5.10 concwt
v. d. KR.O.-boys; 6.20 K.R.0.-orkest; 9.30 als 5.10;
10.35 aansluiting met „Musis Sacrum" en de terreien van Oud-Arnhem; tentoonstelling ter gelegenheid van „Arnhem 700 jaar stad". Cabaret-

__T

.-_-_--»

programma.

Daventry, 1554.4

m.

12 20 orgelspel; 1.05 Para-

mount-Astoria-orkest; 1.50 Midland studio-orkest;

2.35 strijkkwartet; 3.20 gramofoonplaten; 4.35
concert; 6.50 vocaal concert; 7.20 sextet; 8.20
8.8.C.-orkest; 9.40 concert; 10.35 orgelconcert;

zaten natuurlijk de successen, er rammelde
wat in de balletten, waarbij dan nog de pre-

AMSTERDAM.

mière-verrassingen kwamen.

Er zitten enkele goede stukken

MEUBELKUNST OP WIELEN.

KELDERBRAND IN EEN PAKHUIS.

in

dit

werk; het zijn hoofdzakelijk de scènes, waarin Corry Vonk verdiend successen haalt; de

11.05—12.20 dansmuziek.

Königswusterhausen, 1635 m. 12.20 gramofoonplaten; 2.20 als 12.20; 2.30 vioolrecital;
4.20 concert; 5.55 pianorecital: 6.25 liederen van Schumann; 8.20 blijspel; 11.20—12.20 concert.
Brussel

(Vlaamsen programmal,

omroeporkest;

NAUHEIM
BAD
ideale huis
kuur

_ÏÏ_SS?

en ontspanning tegen
Het
j>ryze_,_ die verband houden met de tydsomst.
voor

509.3 m. 12.20

1.20
1.50 pianoauteur moge van dezen eersten avond geleerd recital; 5.20 Dvorak-concert; 6.35 klarinetrecital j
Tentoonstellings-auto.
hebben, dat deze actrice er met uitsluitend 8.20 Symphonie-orkest; 9.20 concert; 10.50 gramofoonplaten.
Langdurig blusschingswerk op de
beschaafden tekst ook gemakkelijk kan ko„Die moderne huizen zijn niet berekend op men. Roosje Kohier is ook een der sterren
Oude Schans in den stroomenden onze
Parijs (radio), 1724.1 m. 8.05, 12.20, 7.30 en
meubelen!"
revue en noemen we ook Hanzi gramofoonplaten; 8.50 concert; 9.50 operette. 8.20
van
de
regen.
Vervolgens een uitslaande
't Is een klacht, welke wordt gehoord, minGoetze en partner, het danspaar dat, in ver
brand op Wittenburg.
Luxemburg, 1191 m. 7. omroeporkest;
der nog in de steden, dan wel in „de provincie". houding van de scènes, een weldadige afwiscon*
eert; 8.25 Luxemburgsche liederen; 9.157.45
koraalWant in de groote bevolkingscentra werken de seling brengt.
muziek;
9.55
omroeporkest;
10.25 dansmuziek.
Zondagochtena om Kwart voor zes ontdekte binnenhuis-architecten die ons „leeren", hoe
een surveilleerend agent van politie, dat er wij die moderne huizen moeten inrichten.
brand was uitgebroken in het oude vier zolVerscheidene, niet vele, kleine plaatsen blijders tellende pakhuis „Schollenburg" op de ven verstoken van de voorlichting der meuMUSEA (18 Juli).
Oude Schans no. 9. Er drong een dikke rook belkunstenaars, die slechts zich doen gelden
10—5 uur.
naar buiten en de agent alarmeerde de brand- als hun advies wordt gevraagd en niet, als Rijksmuseum, Stadhouderskade,
Museum, Paulus Potterstraat, 10—5 uur.
weer per openbaren melder en wekte de omeens de trekkende kunstenaars „den boer op" Stedelijk
ENKHUIZEN, 16 Juli. De visscherij naar aal,
Mus.),
10—5 uur.
Mus. Aziatische Kunst, (Sted.
en schol in 't Flevomeer gaf hier in de afgewonenden. Brandmeester Guntenaar, die met de gaan; uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Amst. Hist. Museum, Waag, Nieuwmarkt, 10—5 u. bot
loopen week
wat de vangst betrof
goede
eerste brandweer-voertuigen ter plaatse verToch ligt er in „de provincie" nog een ruim Mus. Kol. Inst., Linnauesstr. 2, 10—5 uur.
Mus. Willet Holthuysen, Heerengr. 605, 10—5 uur. resultaten. In 't laatst der week werd het bedrijf
scheen, liet weldra een tweede alarm geven, arbeidsveld braak voor den binnenhuis-archidoor 't onstuimige weer ernstig belemmerd. Toch
Fodor, Keizersgr. 609. 10—5 uur.
want het vuur bleek moeilijk te benaderen en tect en ook voor de „Nederlandsche industrie", Museum
Amstelkring, O. Z. Voorburgwal, 10—5 uur. was de aal en scholvangst nog lets grooter dan
Mus.
in de voorafgaande week. Voor koraal, 21.060
de rookontwikkeling werd steeds heviger. die de meubelen, welke die kunstenaars heb- Rembrandthuis, Jodenbreestraat 10—5 uur.
ben ontworpen, maakt. Het „Nederlandsen Scheepvaartmuseum De Lairessestraat, 10—4 uur. pond tegen 20.200 pond in de voorafgaande week,
Hoofdbrandmeester J. M. Harsdorff en combesteedde men 17 a 32 et. per pond. Laatste
Koestraat 10, 2—4 uur.
mandant C. Gordijn Jr. kwamen achtereenfabrikaat" op meubelgebied is nog niet overal Wljnkoopersgildehuis,
markt van Zaterdag 32 et. Binnenschol, 10.980
v. d. Arbeid Rozengr. 224A. 10—4 uur.
Museum
bekend;
op
de winkeliers staan er Veiligheldsmuseum, Hobbemastr. 22. 10—4 uur.
in den lande
volgens het bevel van het blusschingswerk
pond korschol en 2576 pond nettenschol, avrieerde sterk in prijs, en gold
6.35 a 1.4é per 5 Okg.
zich nemen en in verband met de gevaarlijke zelfs vaak nog vreemd tegenover en leveren Bijbelsch Mus., Hemonyl 19a., 10-12, 2—5 uur.
Laatste markt van korschol 5.45. De vangst van
Persmuseum, N. Z. Kolk 28. 2—4 u.
reputatie, die pakhuisbranden op de Oude dan buitenlandsch product, dat zeker op zich- Ned.
binnenschol was 3791 pond grooter dan in do
al Ned. Schoolmuseum, Prinsengr. 151, 10—5 u.
Schans van ouds hebben, werd er veel extra zelve goede eigenschappen kan bezitten
voorafgaande week. De botaanvoer was minder,
dat
niet
op
—,
is er ook „rommel" bij
maar
en bedroeg 354 pond kor- en nettenbot. Voor kormateriaal heengestuurd.
bot, 1537 pond, werd f 13.20 a 26.50, voor nettenDe kelderdeur werd geforceerd en daar in de bijzondere eischen van het Nederlandsche
bot
11.55 a 27.25 per 100 pond uitbetaald. De
de diepte bleek de vuurhaard te zitten. Ook de intérieur is ingesteld, dat zich niet aanpast
handel in garnalen was nog van geen beteekenis.
sfeer.
aan
de
vaderlandsche
opengeluiken van den eersten zolder werden
LEMMER, 15 Juli. Heden is door 12 vaartuigen
broken. Weldra lag de geheele omgeving in Als de meubelkunstenaars „den boer" op275 kg aal aangevoerd, welke v00r48—55 et. per
gingen...
een zwaren nevel, waarachter de Montelbaansk;j is verkocht.
Welnu zij gaan het doen, niet op de oudertoren nu en dan schuil ging. De voortdurende
VLAARDINGEN, 15 Juli. Binnengekomen zijn
piasregens sloegen telkens weer denrook naar wetsche manier, zooals in de middeleeuwen,
de haringschepen VL 130 met 24 last, KW 79 met
beneden en doorweekten nog eens extra de tien maar met een groote tentoonstellings-auto, BOEDERIJ EN MONETAIRE POLITIEK.
15 last, KW 6 Omet 14 last.
tallen brandwachts, die aan de blussching welke de firma Gebr. Reens, Ned. Fabriek voor
ingericht.
VLAARDINGEN, 15 Juli. Aan den afslag werd
deelnamen. Vijf zware stralen werden op het Betimmeringen, alhier, heeft
Het dagelijksch bestuur der Gron. Mij. van
voor: Volle haring Noord
22, NoordDe auto, geheel grijs, is lang 10 m en breed Landbouw heeft aan den ministerraad het besteed
interieur van den kelder en den eersten zolder
maatjes jong
12.10—12.50, ouder
10.90—10.60,
gericht; om 7 uur moesten ook de luiken van 2.35 m; bouwster is de Carrosseriefabriek volgende telegram gezonden:
Volle haring Zuid jong
22.10, maatjesharing
]ong
14.50—13.50, idem gewoon
den tweeden zolder losgetrokken worden en Lamboo en Zn.; een tractor trekt den grooten
12.40—12, idem
11.90—10.50, Volle en maatleaharing
„Het dagelijksch bestuur der Gron. Mij. ouder
opnieuw sloeg de rook in dikke wolkenmassa's wagen, die inwendig is verdeeld in twee
14.90—14.40 per kantje gekeurd.
van Landbouw, kennis genomen hebbende
naar buiten. De stralen op de Oude Schans kamers van 4 m diep elk en een „cockpit" met
van het praeadvies van dr. J. Oortwijn
»
waren op een motorspuit gekoppeld, die op twee slaapplaatsen en zelfs stroomend water
Botjes te Oostwold over de vraag, of
open water werkte; in de N. Uilenburgerstraat vor de meubelarchitecten die medereizen.
Doel is bekendheid te geven aan de „schadevoluatie van den gulden gewenscht is
aan den achterkant
voedde een motor*
geworden
welke
in
massa
opgenomen in Ec. Stat. Berichten van
kelmeubelen",
en
spuit nog twee stralen.
21 Juni jl., verzoekt Uwen Raad met den
Met al dit water gelukte het langzamerhand maakt, en toch, door combinatie der verschilin alle vormen en kleuren
meesten aandrang zijn goedkeuring te
het inwendige vuur terug te dringen en toen lende onderdeelen
onthouden aan de overeenkomst van
kunnen worden toegepast naar ieders
kregen de brandwachts ook gelegenheid met
passen
in
en
en
die
tevens
nationale
circulatiebanken te Parijs, tensmaak
behoefte
hun rookmaskers op het pakhuis, dat zeker
HEEN
|
TERUG
wil
men
het
in
toekomst de mogelijkheid open
woning.
de
modernste
Ook
einde
de
is,
wel 25 m diep
te betreden.
juiste
waardeverhouding
met
stalen
en
de
houden,
maken
te
dat
publiek
vertrouwd
door onbekende oorzaak
De brand bleek
auto, die de vlag
tusschen den gulden en de gedeprecieerde
achter in den kelder begonnen te zijn. In nikkelen meubelen. De
heeft
g"g _3?
Frabrikaait"
twee
valuta's van andere landen wordt her- Elke week
voert,
%
3a
dezen kelder is gevestigd de opslagplaats van „Nederlandsen
leidt
steld."
voorzijde,
aan
welke
ingangen,
één
de
luchtpost
de „Hollandsche Inleggerij" van den heer L.
Franschman, die zijn zaak heeft op de Oude naar het salon met schouw, buffet enz. in
naar lndië
Per post is bovendien een toelichting verg| °®
Mw
Schans no. 5. Het vuur was aangekomen in zilver-cellulose, versierd met andere kleuren. zonden.
voorzien
van
hij
opzij;
is
een partij emballage: glazen inmaakpotten, De tweede ingang is
e.d., verpakt in houtwol. Daar 't thans juist een groot bordes en voert naar de demonstra* *
inmaaktijd is, beteekent de brand voor den tie-ruimte, waar o.a. wordt geleerd, hoe men
(Wij achten den weg, dien het bestuur der
Amsterdam
13 Juli 20 j_u
heer Franschman, die verzekerd is, een gToote met de onderdeelen der „schakelmeubelen" Gron. Mij. heeft ingeslagen, apert onjuist. In
13 „
plaats dat het bestuur van een provinciale Boedapest
t
schadepost. Veel delicatessen, zooals haringen een schrijftoureau in elkaar kan zetten.
voor
extra-dynamo
zij
nog,
Vermeld
dat
een
(die
,
organisatie
_.
bovendien slechts een déél der Athene
in 't zuur en anderszins, gingen verloren....ook de lampen zijn in stijl boeren in die provincie vertegenwoordigt) na Merzamatru... 14 „
Tot 12 uur was Zaterdagmiddag in de opslag- het licht zorgt
plaats gewerkt en misschien heeft er sinds- .—en dat de auto Zaterdagavond den tocht door het lezen van een artikel in een vakblad een Caïro
,_
het land is begonnen met als eerste bestem- telegram stuurt aan den raad van ministers, Gaza
dien het vuur gesmeuld.
had het bestuur zijn telegram moeten zenden Bagdad
De vlammen zijn op een paar plaatsen door ming: NoordwiJk.
15
j
naar een ander Haagsch adres, nl. het Kon. Boesjir
het kelderplafond naar den eersten zolder
16 Juli
Ned. Landbouw Comité, met het verzoek
doorgedrongen, waar een partij speelgoed,
Djask
16
bovendien,
om
in
te
treden
overleg
terzake
emballage
van de fa. J.
celluloid-artikelen en
met de beide confessioneele centrale organisa- Karastji
15
UITGAAN.
de Vries Sr., handel in galanterieën, St. AnJodhpoer ~,,,
tiën.
Red. H.)
toniebreestraat 27—29, door de expediteursfa.
Revue „Kom 's kijken”.
Calcutta
Dankmeyer en Ronday opgeslagen was. Eenige
14
e.d.,
Rangoon
kisten met speelgoed-beestjes,
werden
Het revue-seizoen is dit jaar vroeg begondoor het vuur beschadigd. De bovenste zolders
Bangkok.
13
nen
en misschien is dat in deze regenachtige
waren o.a. in gebruik bij den radio-handel
TOOMELOOZE
BOLLEN-MALAISE
EN
Singapore
Grand
12
nog
gezien.
Het
dagen
zoo slecht niet
Transformer Works, maar de brandweer wist Théatre
19 Juli 12
in de Amstelstraat brengt om te beCULTUUR-UITBREIDING.
Batavia
uitbreiding van het vuur tot die zolders te
ginnen de revue met den attractieven naam
voorkomen.
>
De heer W. A. Philippo schrijft in het
de eerste opvoering ZaterMen zal zich herinneren, dat verleden jaar „Kom 's kijken" en
orgaan
der
Ver.
v.
Bloembollencültuur
Alg.
reeds,
die
aanlokkedagavond
bewees
dat aan
Maart in hetzelfde pakhuis een zware brand
zeker behoorlijk gevolg zal o.a. het volgende:
gewoed heeft, waarbij toen speciaal genoemde lijke uitnoodiging
ge„Aangezien in land- en tuinbouwkringen het
radio-handel veel schade heeft geleden. Dit- worden gegeven. Want men is er daar in
zoo de gewoonte wordt, om bantegenwoordig
samen
te
slaagd
goede
een
aantal
krachten
maal is 't gelukkig zoo erg niet geweest,
hypotheekgever
een
die
onder
den
kier
en
als zondebok te gesketches,
serie
brengen in
maar toch kon eerst om half acht de medeik er toch wel even op wijzen,
bruiken,
worwilde
„revue"
allergenoeghjkst
verzamelnaam
deeling „brand meester" aan de centrale seinEn als bijzonderheid zij aller- dat de meeste narigheid in ons bedrijf behalve
IV! aiJag 17 Juli
zaal worden geseind. Nog altijd viel toen de den opgediend.
vermeld,
eerst
dat
hier in het Grand Théatre dan aan de ongunstige conjunctuur, geweten
regen in striemende stroomen neer
Stella Fontaine haar intree doet in de revue, moet worden aan verkeerd inzicht bij den
De brandweer heeft eenige kisten met houtSedert
»
maar ook daarin blijft zij volkomen in hypotheek- of credietnemer; dit bewijst de
£
wol uit den kelder en van den eersten zolder
toomelooze cultuuruitbreiding. Ook wel door
bij
genre!
rol
en
beproefde
haar
Zaterd.
haar
S§
verwijderd en vervolgens den kelder waar het
de adviezen welke de kweeker kreeg van den- WaarnemingDe heeren Jacques van Tol en Willy Tar§7 |
bluschwater 30 cm hoog stond, lens gepompt
Amst_„___.
„revue" samengesteld; Gerrit gene welke hij als zijn meerdere in deskundighebben
de
daz
op
punten
de
Waarmede de tweede pakhuisbrand
heid
beschouwde.
d
3|
|
Joop
zorgden
van
Weezel
en
de
Leur
voor
de
f>
Oude Schans dit jaar gebluscht was (de eerste muziek. Van Weezel leidt bovendien de opImmers, wanneer een tuinder bij den
g
?oo -a ~
had op 29 Mei plaats, een paar huizen van het voering, waarbij het publiek zich al dadelijk credietgever kwam vragen om een extra creall
adres van gisteren verwijderd).
naar wensch geamuseerd heeft. Isidore Zwaaf diet voor kassenbouw, welke de tuinbouwhem
als
voorgehouden
leeraar
had
zeer nood- Keulen (6uur) 38.2438.51
0.02 Kanaahvater
Naar de eilanden. en Matthieu van Eysden waren de gerenomte zijn voor moderniseering van zijn Lobith
meerde mannelijke komische krachten en zakelijk
10.95 11.34
0.12 BuO.2B K—AP
bedrijf,
dan
de
wel
aancredietgever
moest
Nrjmegon
8.65 9.00
0.10 12 O.27M—AP
daar behoeft geen enkel woord aan te worEenige uren later moest de brandweer opnemen dat dit inderdaad waar zou zijn. Ook StAndr. Waal 3.62 3.53
1 0.27 M—AP
immers
0.13
geldt
En
dit
laatste
toegevoegd.
den
„middelbrand"
een
alarm
uitrukken
op
nieuw
wat betreft bloembollenkraam-uitbreiding,
nto.,
8.79
0.09
~
Stella
Fonstadswater
wij
dames,
van
wie
en wederom in een zware regenbui, 't Was ook voor de
moest de kweeker wel door openbare aanbeve- Vreeswnk(l.w) 1.10 10.96
0.06 q„0 2RM—AP
verder:
altijd
noemden.
En
de
reeds
onrustige
bijzonder
geal
een
nacht
taine
trouwens
lingen en raad van pootgoedhandelaren tot de Westervoort
9.18 9.48 —010 12 o27M—AP
weest, want kort na twaalven had men reeds even voortreffelijke Cor Smit, de gracieuze overtuiging komen, dat hij zich daarvoor ge- Deventer
0.05 1 oÖ7\t AP
3.08 3.25
een kleinen uitslaanden brand Meerhuizen- Lizzy Valesco en Mary van den Berg. Voorts rust in de schuld kon steken. Eenige jaren ge- Kampen
0.20 0.13
0.03
0.02 o 4 lfi e^a£erT,
16.50 46.16
straat no. 13a. gebluscht. Om 7 uur was op de is er de populaire zanger Albert Heineman, leden, toen het den kweeker en tuinder goed Eijsden
8'
Girls",
die
veel
en
telMaasti.H.sluis
41.65—.
„Dickson
Q
zijn
van
de
en
er
de
nachtploeg
Oude Schans de
brandweer
ging en er wel ruim geld verdiend werd, heeft .») Borg-aren U.30 40.87
0.27JXL—AP
0.03
zooals
bij
zingen
dat
1 o.irM-A.
per' autobus afgelost en Zondagmorgen om kens weer dansen en
blijkbaar niemand deze menschen aangeraden Grevenbicht
28.56
1.05
27.94
half elf reden de roode wagens naar de Gr. een revue behoort. Ook hooren we enkele om ook voor een kwaden dag wat opzij te leg- Venlo
9.75 10.80
0.05 Uselmeerwaler
Wittenburgerstraat 88, waar temidden van liedjes, die weldra in Amsterdam succesnumstad
BuO.HM+AP
gen. Wel zijn velen van die adviseurs en des- Grave
5.81—.—
*) Sluis
„
een dichte woon-bebouwing, het vuur even fel mers zullen worden, zooals van Cor Smit kundigen er nu als de kippen bij om het bank5.70 4.35
0.05 12 O.IHM+AP
Humor kapitaal als de „béte noire" af te schilderen; StAndr. Maas 1.86 0.92
O.IÜ 1 O-MM+AI*
„Mijn Arie is niet arisch", e. d.
uitgeslagen heeft. Daar bevond zich gelijkstraats in een achter-uitbouw de rijwielstalling komen we niet al te veel tegen, maar er valt dit is wel zeer gemakkelijk, maar men kweekt
van den heer J. van Dam. Van Dam hield zich ruimschoots genoeg te lachen en er zijn er een geest mede, zooals er nu in DuitsehUSKLAiKKRWATER van vorigen dag 1 uur njß,
dezen ochtend onledig met het gloeien van komische scènes te over, zoodat men volop land bestaat, namelijk om zich van beloften tot hedenmiddag 12 uur.
haakjes en een van die haakjes vloog weg en gelegenheid heeft eventueele zorgen of het en verplichtingen niets aan te trekken, eu
slechte vacantieweer een paar uur achtereen toont er mee weinig begrip te hebben van de Hooste stand 0.03 M. -r AP.
kwam neer in een dot poetskatoen, die natuurvolkomen te vergeten. We kunnen er de waarde van crediet, ook voor tuinbouw en Laagste stand 0.20 M. 4-. AP.
lijk in brand geraakte. Van Dam smeet, verschrikt, den poetsdot weg, met het gevolg, dames en heeren daar in de Amstelstraat bollencultuur."
1) De waterstand aan de hoofdsluis wordt
dat hij
de dot, wel te verstaan
in een slechts dankbaar voor zijn en deswege was
0.40 m hooger te zijn bij geheel gegeacht
emmer benzine viel, waarna al spoedig de dan ook gisteravond het succes reeds groot
stuw.
opende
stalling in lichtelaaie stond. Een motorrijwiel, en alle medewerkenden kregen er welverdiende bloemen!
een partij rijwielonderdeelen en eenige kinder2) De waterstand aan de peilschaal te Grave
KIPPEN- EN EENDENHOUDERIJ.
wagens, vielen het vuur ten offer. Met slechts
(stad) wordt geacht 0.10 m hooger te zijn bij
„Hier
parkeeren”.
Revue
één straal wist de brandweer al heel snel de
Namens den minister van Economische Zaken geheel geopende stuw.
evenvlammen te dooven. Ook in dit geval
maakt
de regeeringscommissaris voor de uitIn
heeft
Schouwburg
den
Hollandschen
als in de andere gevallen van dezen brand4.16+0.32 m
Zaterdagavond een gezelschap in den proloog voering van de garantieregeling ten behoeve WALDSCHÜT 17/7
17,7
lustigen Zondag
dekt verzekering de aan- van een revue
KKHI.
3.90+0.25 m
kippeneendenhouderij
en
bekend, dat
van Alex de Meester
een van de
4.30+0.13 ra
MANNHEIM 17/7
gerichte schade.
de
den
pluimveehoubesloten
is
verliezen
voor
voor
Nederlandsche
artisten
gebroken
lans
2.48
ra.
BINGEN 17/7
gewicht
en een niet geheel onbillijke critiek gegeven der op de kleinere kippeneieren tot een
2.78—0.01 m
OAÜIi 17,7
op den stroom van buitenlandsche operetten, van ten hoogste 55 kg- per 1000 stuks, voor de KEDLEN 17/7
2.59-0.02 m
1.14-0.01 m
die door ons land trekt. Ware deze inzet geweek van 17 tot 22 Juli gedeeltelijk over te VVESEL 17/7
OOST-JOODSCH VERBOND.
volgd door een, om in de termen te blijven, nemen, ten bedrage van 40 cents per 100 st_ks ■
;
1
-■
■
dan had uitgevoerde kleinere eieren.
Voor het „Oost-Joodsch Verbond" zal op excellent Nederlandsen fabrikaat,
Ten bate van den eendenhouder is voor eenWoensdag 19 Juli, 8 u. 30 n.m., in het Amedeze proloog zijn verdiensten kunnen hebben.
MEN sla nimmer bij brand ruiten tn en houd*
rican Hotel, prof. Wellmann, leider van het Nu wankelde de waarde er van wel eens, deneieren het over te nemen gedeelte in het
lang mogelijk deuren en ramen gesloten.
verlies in bovengenoemd tijdvak vastgesteld op Dit zoo
Radiologisch Instituut te Stuttgart, een lezing soms nogal duchtig en de revue, hoofdzakeopenen van deuren en ramen veroorzaakt
eendenper
uitgevoerde
100 stuks
met lichtbeelden houden over „De invloed van lijk sketches, kon ons maar matig bekoren. 30 cents
steeds Uichttoetreding, dus opleven van den brand.
het radium op het menschelijk
De tekst is niet heelemaaï pluis, en daarin eieren.
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De hoofdgedachte, waarvan Louis de Bourbon uitgaat, en waarop de waarschuwing gegrond is die hij in zijn lezing geven wilde, is
tegenstelling tusschen Azië en Europa, en
gevaren, die ons werelddeel dientengevolge
tbedreigen. Hij sluit zich dus aan bij de velen,
&Ue reeds lang te voren men denke*ij voor.d aan een bekend boek van kolonel Driant,
Mn aan een teekening van keizer Wilhelm die
Man veertig jaar geleden veel ophef heeft gejnaakt
voor de Aziatische dreiging hebben
'gewaarschuwd, al zagen die ze in den vorm
lyan een invasie, waaraan de Prins niet geUipoft, Maar hij baseert zich voor de herhaling
op feiten en inlichtingen uit den laatsten tijd.
De oude antagonie tusschen Europa en
■';, zoo meent de Prins, is sinds den oorlog
nog aanzienlijk verscherpt door allerlei omlatandigheden. Een daarvan is het bolsjewisme
P.ualand, dat de scheidingslijn heeft aange'., en dat geleid heeft tot een algemeene
paganda in de koloniën, die zich baseert op
nationalistische gevoelens der verschillende
■emsche bevolkingen. Een andere is het Japanache streven naar de hegemonie in Azië,
■waarvan de consequentie reeds was het uittreden van Japan uit den Volkenbond.
De toekomst van Europa ziet er onder deze
omstandigheden al zeer donker uit, omdat men
i Amerika blijkbaar ook niets te wachten
ft, Hetgeen er thans te Londen gebeurt
fiwfjst er op dat men er op te rekenen heeft
"tdat ook Amerika zich steeds meer van alle sawerking met Europa zal gaan terugtrekZoo zal ons oude werelddeel op den duur

ll&_£^o_rw_r.;
wßVay

—

gramofoonplaten; 4.
pianorecital;
2.30 zang; 3.
4.30 kinderkoor; 5.— verhalen voor kleinere kinderen; 5.30 orgelconcert door Pierre Palla, solisten
Bella Palla, zang, en Boris Lensky, viool; 7.—
causerie door J. K. Budde over „Een wandeling
door 'sLands Plantentuin te Buitenzorg; 7.30 gramofoonplaten ; 8.05 omroeporkest 0.1.v. Nico Treep,
solisten Helen van "Vliet, sopraan, en Bert van
Bloem, tenor; 9.i5 radio-tooneel; 9.45 Kovacs
Lajos en zijn orkest, refreinzang Bob Scholte;
11.— nieuwsberichten Vaz Dlas; 11.10—12.— gramofoonplaten.
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Beelden uit Artis' zwanenvijver
Over de zwanen zweeft de legende en de
bloesems der poëzie vielen op hun witte ruggen.

DE WATER WACHT
VAN WITTE VOGELS.
Een echt Hotlandsch moerasland
met zijn

rietgeheimen.

het is geen Victoria-Nyanza, geen
meer dat ergens in de Afrikaansche onmetelijkheid is gelegen en dat we slechts
kennen door de film. Is er bevalliger tafereel
dan die drukte aan Afrikaansche oevers?
Door die duizenden en duizenden flamingo's
en maraboes en ibissen hcsft de natuur haar
dreigende stilte verloren. Ergens in de bin-

NEE,

nenlanden werd het gesloten woudlandschap
opengebroken en onmiddellijk waren er vele
en vele vogels bij om luidruchtig hierover te
spreken. Ik kan helaas niet vertellen van het
Afrikaansche meer, en breng U bij z\jn Amsterdamsche afspiegeling, Artis' zwanenvijver,
Artis' heel droomerigen, heel aristocratischen
zwanenvijver. Mijn verbeelding werkt als een
kaleidoscoop, want niet altijd is die vijver
een meer in Afrika. Soms is het een waterplas voor een Indisch paleisje, het reptielenhuis, soms een echt Hollandsen moeraslandschap met zijn rietgeheimen en dan weer een
Vijver, een kalme vijver, waarover de zwanen
glijden, onmerkbaar als een sierlijke gastvrouw zich door haar salon beweegt.
O, de vijver is belangrijk, maar al wagen
de vogels zich af en toe te water, de zwanen
zeer dikwijls, de pelikanen wat minder en de
aalscholvers, die ik kormoranen wil noemen,
nog minder, de oever is nog belangrijker.
Oevervogels zijn het, die aan alle kanten de
wacht houden bij hun heiligen schat, bij het
water, bij de heilige, spiegelende, eeuwig
wisselende en zich eeuwig gelijk blijvende
Vochtige tempelvlakte.
Het water is de godheidvan die vogels.Soms
zijn ze er dicht bij, leven ze op het lichaam

zelf van hun God, vooral de zwanen, witte
priesters en priesteressen. Maar
meestal bewaken ze hun God,
slaan ze verrukt hun God gade,
zijn ze doordrongen, zijn ze bedwelmd door het wezen van die
water-godheid, leven zij in hun
wereld met dieper overgave dan
wij in de wereld van onzen God.
Al die vogels die van den oever
ai naar water en waterhemel
staren, de water-wacht, zij dragen
de geuren van hun tempel, de uitwaseming van hun God met zich.
Hun vleugels, hun pooten, hun
hals, maar vooral hun lange,
nostalgische, de leege verte inreikende snavel en hun met kracht
geladen stille oogen, spreken van
hun God. Watervogels!
De zwanen en de pelikanen,
omdat ze het dichtst bij hun godheid leven, noem ik de priesters
van het water, en de anderen
die dienst doen, slechts de
levieten. Maar nee, laat me het
Ibeeld opheffen. Want te rein en te puur
is het natuurlijke samengaan van de zwaan
en bet water dan dat het aan iets uit
de wereld der menschen zou kunnen herinneren. Zij glijden en verglijden over de glanzige donkere, groene waterruimte en dragen
den hals hoog als een geheven vaan. Trots
zwanenoog tegen
en verontwaardigd ligt het
hun pooten
de donkere snavellijn. Men ziet
eenden,
die wabijna niet roeien als die van
voorze
te
me
of
lijkt
terkrabbelaars. Het
willen.
nog
om
te
zijn
hooghartig
naam, te
slechts te
Ze maken geen ronde. Ze gaan
water en het water laat zijn witte vorsten
de
een ronde maken. Plots echter vergeet
om
als
kipt
zwaan „que noblesse oblige." En
een flacon met vloeibare zeep in zijn hengsel, De hals, de snavel, alles weg, alles in het
water. En een puntige, witte zwanen-derrière
drijft als een levende meerboei op Artis'
vijver-oppervlakte Over de zwanen zweeft de
legende, en de bloesems der poëzie vielen op
zwanendood,
hun witte ruggen. Zwanenzang,
zwanen.
Eens zag
Lohengrin, en de parende
een
doek dat
Benning
ik van den schilder
„parende zwanen" heette. Het was heel mooi,
net als de werkelijkheid daarvan, wanneer die
schoone witte edelen elkaar najagen en hun
hymnen ons tot onmiddellijk symbool wordt
van een ander huwelijk, dat tusschen het wilde
water en den bewogen hemel.
Dan rusten de zware, hartstochtelijke, witte
halzen, de halzen waaruit dan de zwanenzang
En zij hebmoet opklinken, op elkander
ben hun Lucifer. Er was eens een zwaan die
Neptunus zelf zijn wilde en heerschen over de
heele waterwacht. Toen strafte hem de God,
maakte zijn vleugels zwart en bande hem naar
Australië. Zijn snavel echter werd rood van
bloedschuld. Dat is de zwarte zwaan, die daar
op wacht staat voor een zwanenmat, zijn
huisje, en dreigend de vleugels oplicht. Zwanen met even geheven vleugels, trillend van
puur onmiddellijk leven herinneren me, ver
over de wereld van den vorm en de natuurlijke verwantschap, aan brieschende paarden,
aan paarden die Goden en helden der Sage
droegen. Lohengrins zwaan en Odins schimmel. Wild is de schoonheid, de weelderige, ontzagwekkende, wellustig-zware schoonheid van
groote pelikanen. Voor de legende is de pelikaan de vogel die in liefdesbedwelming zich

het hart uit de geweldige borst rukt en het
voedsel geeft.

zijn jongen tot

„Lorsque Ie pélican, lassé dun long voyage,
Dans les brouillards du soir retourne a ses
roseaux"

dichtte de Musset, die zelf de zwaarte en de
awang-tot-dood-en-overgave der liefde kende,
in zijn majestueus gedicht.
En de werkelijke pelikanen, die daar meestal op het zandige oevertje van den zwanenvijver rusten, by den liggenden boomstam,
want ook in de kringen der waterwacht geldt
het soort zoekt soort! De werkelijke pelikanen,
die vogels overrijk van vleesch, hun vleugels
rosé als naakte menschen, die in het loopen
logge, vervleeschelijkte dieren, zware waggelaars, die moeizaam den eenen platvoet binnenwaarts voor den anderen zetten om
komen, zijn toch dicht bij
voort
te
wereld,
juist door hun
hoogere
een
offerklare lichamen en de wilde disharmonie
van hun afmetingen. Over hun bolle borsten
zwaaien die waterhelden hun geweldige breede
snavelzwaarden, met de Indisch-geraffineerde
bloedroode haakpunt. En als ze voedsel krijgen, hun vanaf het bruggetje de visschen in
den strot geworpen worden, zijn de snavelzwaarden open, de helften wijd van elkaar en
in het gespannen weefsel van hun bekken
slaan de visschen binnen als de menschen in
de hel en grootmoeder roodkapje in den muil
van den legendarischen oer- weer- en overwolf.
De natuur is een zichzelf verslindende muil;
de open gebroken pelikanensnavel en de bloedvlek op den pelikanenbuik symboliseert haar.
En kalm liggen de offerdieren naast elkaar op
den liggenden stam, het zware lijf cylinderbol
onder de rondstaande vleugels. Een opent zijn

ZWAAN.

AALSCHOLVER.

„Alleen om te zijn, te zien en te getuigen,"
kwaakt een kwakstem uit het graf onder den
beuk.
Behoedzaam loopt een reiger ook weer
langs de randen van den water-schat. Behoedzamer vogels dan reigers bestaan er niet.
't Zijn levende vertraagde filmen. Pas als de
eene poot, de eene scherpe vork staat, wordt
de ander opgelicht en komt nog lang niet
neer. Onderwijl mocht de seigneur eens van

meening veranderd zijn en het te banaal vinden om de aarde te beroeren. Waarom toch
zoo ontzaglijk streng, als oude magistraten.
Door niets wil de reiger aangeraakt worden,
door geen enkele beroering van het levend
crapule besmeurd. Glad ligt zijn aristocratisch
haar over zijn zeer smallen schedel. Niet uitbundig gekleurd maar altijd in groot toilet,
die „héron au long bec emmanché dun long
cou". Hij wil er niets van weten, dat de
ooievaar, die burgerlijke ooievaar, die nog
een groote huishouding neeft en zich met
menschen en hun banale voortplanting inlaat,
zijn familielid is. Er is een ooievaarsnest in
Artis. De schelle witte vogels, met de zwarte
zoomen aan hun japon en de roode kousen
aan, verzorgen een dwarrelig, harig gebroed,
dat nog t liefst op de knieën zit. Dat doen
de jonge reigers ook wel, die zijn trouwens
ook nog niet zoo effen van gcvederte als hun
aristocratische ouders, maar daar spreken
we niet over. De reiger schiet plots op, stort
zich in de lucht met den hartstocht waarmee
een ijsbeer te water springt en nu rust het
smalle lichaam tusschen de breede, trotsche
vlerken. Tusschen de voeten van pelikanen
door, langs boschjes, tusschen hekken, trippelen de bedrijvige waterhoentjes, op hun
sprietige pooten. Een rent over den weg en
vindt pas rust als hij dribbelen mag onder het
wakend oog van den ouden bisonstier.
En achter den vijver licht het „Paradon",
de weeldetuin van het water, het moerasje,
waar de witte lepelaars bij elkander ook
hoog van schouders staan te mijmeren na
één of andere beraadslaging. Een enkele
individualist loopt nonchalant weg, flaneert

SIEGFRIED E. VAN PRAAG.

REKENKUNDIGE PLAATJES-PUZZLE
De oplossing.
De oplossing van onze rekenkundige
plaatjes-puzzle luidt:
Os plus Iris is Osiris; G plus Maal is
Gemaal; Vanen minus N is Van; Ibis
minus lb is Is, maal 2 is Isis; Wasem
Was;
minus M (Rom. cijfer voor 1000) is
is
De;
B
Schermer
plus
Deeg minus Eg is
Beschermer; Derde minus D (Rom.
cijfer v. 500) is De; Do plus Oden is Do oden; Bijschrift (postscriptum) minus Schrift
is B ij; Dedemsvaart minus Vaart is Dedems
minus Ms is Dede, gedeeld door 2 is De;
Egypte plus Nar is Egyptenar plus N is
Egyptenaren.
Osiris, gemaal van Isis, was
de beschermer der dooden bij
de Egyptenaren.

(Teekening van CO CHEVALLIER.)
vlerken, breed en in hoek gebroken, heft den

langen mannelijken grijsaardenhals en opent
den bek, om de lucht van zijn watertempel
door het lijf te laten trekken
Aan den overkant, op een stillen wilg, een
kroon-pluim van een verzonken water-wezen,
zitten
in schoone, bronzen roerloosheid, de
snavels spits geheven, de donkere kormoranen, de water-raven. Zij zijn geboren voor de
rust tusschen hemel en aarde en zoeken starend naar het geheim van hun zijn en hun
woonplaats, totdat ze sterven. Rusten ze
eeuwig uit van het geboren-zijn en het zien?
Die bronzen vogels. En weer aan den overkant staat de kleine bruine beuk, met zijn
vele horizontale verdiepingen van louter

donkere blaren, paars bruin, gevan kleur. Die boom
vergiftig-diep
vaarlijk,
bewoner.
Een kwak, een
eigen
zijn
heeft
nachtreiger, hoog van schouders, grauw van
gewaad, wonderlijke alleenling, wijlt daar
altijd en staart op een punt. Zijn de maniakalen de normalen onder de menschen, en alle
menschen met hun huppelende belangstelling,
dwaze, grillige hysterici? De kwak tusschen
de bruine beukenblaren is door Artis openlijk erkend als beukengeest. Nog geen druïde
doet dienst voor zijn boom, maar zijn naamkaartje heeft men aan dien boom geslagen.
„Kwak of nachtreiger". De heeren Sunier en
Portielje mogen niet sentimenteel zijn, 't is
wetenschapsschennis. Andera zou daar eens
een steen onder dien boom gelegd worden.
„Hier rust de kwak, na een leven van
rust. Hij ruste in vrede". En men zcu vragen „a quoi bon" geboren te worden?

HET AVONTUUR MET DE VLIEGMACHINE.

glanzige,

DE KORTE GOLF.
EEN VOORLIJK KIND.
(Historisch).

en Gaitdine leefden met veel
kinderen en veel kippen op het kleine
boerderijtje, dat op den schralen grond
stond, al lang geleden ontgonnen door den
vader van Gaitdine.
Het beteekende heel wat om alle mondjes
te vullen, nog meer om voor kleertjes te
zorgen maar het meest om op tijd de rente
te betalen aan de boerenleenbank. Aan aflossen van de schuld werd niet meer gedacht. En deze zorgen werden niet weinig
vergroot door de omstandigheid, dat Gaitjan
in luiheid niet onderdeed voor de oude motte,
het varken, dat reeds vele malen de markt
in het dorp had helpen overvoeren met meer
dan acht biggetjes.
De kippen waren op het boerderijtje min
of meer tot den natuurlijken staat teruggekeerd want alle kunstmiddelen om de eierenproductie op te voeren, waren voor Gaitjan
veel te ingewikkeld en ook te duur. Zij zochten daardoor grootendeels haar eigen voer.
Gaitjan dacht daar " niet veel over en volstond met het verzamelen van de eieren die
op
verschillende plaatsen gelegd werden.
Alle eieren vond hij niet eens en hij merkte
nooit, dat een kip haar eieren onder de haag
gelegd had, voordat zij tevreden klokkend met

GAITJAN

(Teekening van CO CHEVALLIER.)

LEPELAAR.

(Teekening van CO CHEVALLIER.)

en plast in het lage water en grijpt plotseling
een visch. Kan die snavel nog open? 't Is of
een smalle spaan stukgespalkt werd. Over
het water stoeien zilveren glansvlekjes, kringen van licht worden strepen, lussen van
licht worden zachtkens gelegd en ontknoopt,
terwijl de lepelaar plast op zijn zwarte waadpooten. Met tooverweelde is de plantenwereld
uitgebroken in het moeras. De breede bladen
van de wilde kervel dekken elkaar en schenken den kleinen vogels een geheimzinnig
sous-bois. Krijgshaftig schiet de lisch haar
groene kluigen de hoogte in. Daar slaan
grutto's en tureluurs den grond en de wormen komen als het water uit de rots die
Mozes beroerde. Kemphanen vallen in de
knieën. De ridders spreiden den zijigen kraag,
de snavels spitsen angstwekkend van uit het
Oostersche breede vechtmasker. De aanval
begint. Als ze elkaar maar zien slaan ze in
de knieën, die kleine toernooi-heeren en vallen aan. En waarvoor? Voor die nederige
wijfjes in hun bruine ochtend-japonnetjes,
die, als ze niet zouden vechten, toch wel
eieren wilden leggen. Enfin, 't dramatische
van het leven is, dat we er een drama van
moeten maken, anders zouden we ons zelf
en het bestaan niet ernstig kunnen nemen.
Vechten maar als de kemphaantjes. 'Je eigen
schoonen kraag laten havenen, om der wille
van wijfjes-peignoir.
Over den grooten vijver rust nu de avondhemel. En de maan bergt in 't groene, rijpe,
heilige water haar overtollig goud. De boomenwacht in het rond en op en onder de
boomen staren de roerlooze vogels naar het
rijk van hun water-god. Het reptielenhuis is
de grens van den vijver, met zijn kleine koepeltjes en zijn ronde glazen serre-dak, een
Oostersch paleisje, een verlaten paleisje, dat
slechts de vogels kennen. De vogels, wier dag
onverwoestbaar is. De zwanen slapen niet,
zacht drijven zij her en derwaarts op het
water en hun lichamen zijn nu nog, dat het
nacht is, witte, groote dwaallichten. Van stil
en onuitdoofbaar leven. En om twaalf uur 's
nachts als om twaalf uur 's middags wijst
de aalscholver met den sierlijken snavel-staf
naar den hemel. Hij mag zich niet verroeren.
In zijn stilte ligt bewaard het eeuwig verbond tusschen water en lucht.

—

Ze komen op een groote binnenplaats, die geheel uit witNo. 13.
manneren steenen bestaat. Wim en Bruintje zijn verbaasd, als ze onverwacht zoon groote ruimte zien. Dat hadden ze niet verwacht.
„Wie zou daar wonen?" denkt Bruintje Beer, en Wim denkt: „Waar
brengt hij ons heen, die vliegmijnheer?"
Een zwarte knecht staat voor de deur en buigt heel diep voor den
vliegenier.
Deze zegt: „Ik heb iets voor onzen meester meegebracht. Ik denk,
dat doet hem wel pleizier."
(Morgenavond vervolg.)

haar verworven kroost weer opname in de
gemeenschap zocht. Het beperkte voeren deed
Gaitdine en het was geen zeldzaamheid als
de kippen met eenige groote bonte hanen
druk in den ijzeren pot pikten, welke met de
etensresten op de morsplaats werd gezet.
Gaitdine had gedurende de maaltijden haar
man al eenige keeren herinnerd aan het betalen van de rente, maar Gaitjan vond het
te vermoeiend om daar een maand tevoren
al over té denken. Hij at zwijgend verder, de
zorg aan Gaitdine overlatend.
Maar toen de laatste maand bijna om was
en zijn vrouw hem steeds weer de verplichting bij trachtte te brengen, werd hij toch
ook in zijn niet-denk-psych'ose gestoord. Er
ontbraken nog vijfentwintig guldens. Moeilijkheden dreigden, want de kassier was een
streng heer, die steeds middelen wist om
achterstallige betalingen te innen. In zijn opkomenden angst bedacht hij een slimheid.
Denzelfden avond fietste Gaitjan in zijn
beste spullen, die toonden dat zij in de kist
bewaard werden, het mulle overgroeide zandpad af naar het dorp. De vestopening van
zijn groenzwarte pak was gevuld met het
eens-witte frontje en het opgeplakte dasje.
Het viel niet te ontkennen, dat er gedeelten
van zijn zichtbare huid gewasschen waren.
Hij fietste langzaam omdat hij niet hield van
hard trappen en voorzichtig om de mand die
aan het stuur hing niet tegen de gekalkte
paaltjes te doen stooten, die afgewisseld door
de scheiding tusschen den
zodenstapeling,
zandweg en het pad aangaven. Hij ging naar
den dominee en deze was thuis. Toen hij in
de studeerkamer met veel boeken en strenge
meubelen zat, geleek zijn plan hem niet meer
zoo goed, vooral toen dominee zeide hem in
zoon langen tijd niet gezien te hebben. Maar
nadat dominee, die wel een vertrouwelijke
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Een heerlijk werkje.

Als 't dagen achtereen niet heeft geregend,
Dan wordt de grond zoo stoffig en zoo droog.
Dan mag Hans 's avonds 't tuintje helpen
gieten.
Hij richt de tuinspuit, met een grooten boog.
Dan kleddert 't water op de slappe planten,
Hun groen wordt groener, staat zoo mooi
en frisch.
Van al die werkjes, waar hij vader mee mag
helpen,
Geloof ik dat spuiten 't allerleukste is.
De heesters buigen neer de zware takken,
Als 't water over al hun blaren straalt.
Hans richt den straal .omhoog, de blauwe
lucht in,
Totdat 't als een regenbui weer daalt.

Maar dat geeft niets, hij staat tóch in zn
badpak,
Wordt net als 't tuintje, lekker koel en nat,

Bertram

en

een dag wilde Bertram uit visschen
gaan. Maar zijn moeder had een ander
plannetje gemaakt.
„Je kleedt je netjes aan," beval ze haar
zoontje. „Je trekt je blauwe matrozenpakje aan
met de koperen knoopen en je gaat mee naar
de stad om gefotografeerd te worden. Daarna
gaan we op bezoek bij tante Ella en oudtante Jaantje."
„Maar ik heb geen zin om me te laten fotografeeren, en ik heb geen zin om op bezoek te
gaan," mopperde Bertram. „Toe, moes, mag
ik niet uit visschen gaan?"
„Ik begrijp je niet," zei zijn moeder ontevreden.
„Zoo gezellig om gefotografeerd te worden
en bij de tantes krijg je pepermuntjes en balletjes."
„Ik houd niet van pepermuntjes en balletjes," zei Bertram boos, „ik wil gaan visschen."
„Zeurpiet," zei zijn moeder, „ga dan maar.'"
Bertram zette tevreden zijn grooten strooien zonnehoed op, baalde zijn hengel en ging
er op uit. Hij liep naar den grooten vijver,
zocht een koel plaatsje onder een wilgenboom
en liet zijn lijn in het water bengelen.
Maar hoewel hij daar uren achtereen bleef
zitten, ving hij niets. Het begon hem een beetje
te vervelen en hij kreeg er al een beetje spijt
van, dat hij maar niet met moeder meegegaan was.
Met een ontevreden gezicht raapte hij zijn
boeltje bij elkaar en ging naar huis.
Maar onderweg ontmoette hij een walrus.
Het dier had een gezicht als een oude man,
hij had een groote snor en twee lange slagtanden. De walrus huilde verschrikkelijk.
„Boe-hoè-hoè!" deed hij.
„Waarom huil je?" vroeg Bertram.
„Je
moest je schamen, zoon groot, dik dier als jij
bent, om te huilen als een klein kind."
De walrus nam een van zijn vinnen en
veegde daarmee de tranen uit zijn oogen.
„Boè-hoè," huilde hij, „ik ben verdwaald en
ik heb zoon honger." „O, huil toch niet," zei
Bertram, „wat moeten de menschen wel van
je denken? Ga maar met me mee naar huis,
dan zal ik je wat te eten geven."
De walrus hield op met huilen, gaf Bertram
een vin en schoof met hem mee naar huis.
Toen ze voorbij het huis van juffrouw Kijkeens liepen, stond dat goede mensch juist
voor het raam en toen ze Bertram zag met
zulk vreemd gezelschap, keek ze zooals ze
nog nooit gekeken had!
„Hemeltje!" vroeg ze, „heb je een walrus

good egoane."

goed vond.
Tegen den middag meende Gaitjan de oplossing gevonden te hebben.

weerumme —".
„Nou, wat je vraagt is een heele som! Dat
wil ik zoo maar niet doen. Ik moet er eens
even met mijn vrouw over spreken."
Dominee ging naar zijn vrouw, welke
bezig was de eitjes uit te pakken. De kinderlooze domineesvrouw had weinig bedenktijd
noodig en zij ging met haar man mede om
veel aan Gaitjan te vragen.
„We zullen dat nu eens doen, voor dezen
keer, maar we moeten er op kunnen rekenen
dat je het terugbrengt..."
„Moar Domineer, das wisse. Van 't harfst,
doar küj vaste van op an. Mok neet teikenen?"
Gaitjan

herstelde merkbaar, zoodra hij
bemerkte, dat het zoo gemakkelijk was gegaan.
„O nee, dat is heelemaaï niet noodig. We
vertrouwen je zoo wel," zeide mevrouw, ~en
zou je nu niet gauw naar je vrouwtje gaan?
Feliciteer haar vooral van ons en zeg maar,
dat ik overmorgen beslist even kom kijken."
Daar had Gaitjan niet op gerekend. Hij
schrok op en verdween, zoo snel hij maar
kon. Heel v/at vlugger fietste hij nu langs
den zandweg, wetende dat een grooter moei-
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Dan wordt de lange slang weer netjes opi

Zn stijve

rubberlijf geeft altijd

Ze dragen 'm samen naar
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heel wat
werk.
plaats in t

schuurtje.

En vader zegt: „flink, Hans, je wordt a_

aardig sterk."1

En boven, op zn eigen jongenskamer,
Gaat Hans nog even voor de open ramen
staan.
Hij ruikt den frissehen geur van natten
grond en planten, en zegt:
en ik toch samen goedi
Paps
„Dat hebben
gedaan."

M. DOEKES—DE WILDE.

OP

lijkheid dreigde, veel grooter dan die, welke
hij juist overwonnen had. Twee dagen later
riep hij Gaitdine en vertelde haar, hoe hij
het geld gekregen had. Zij was te mat om
boos te zijn, ofschoon zjj het heelemaaï niet

gewenscht hoor! Zoo, zoo, dat is de zevende
geloof ik
".
„Nee, domineer, 't is den negenden, een
deerntien. Noe hen dree meikes en zes jonges. En noe wö 'k oe vroagen, kank astoebleef neet zoolange viefentwintig gulden kriegen veur de kosten. Van 't harfst krieg 't

Nu heeft toch elke plant

„naar

bed toe.
beurtje wel
gehad!"

de Walrus

mededeeling verwachtte hem op zijn gemak
had gesteld en mevrouw met het mandje
wegging, vatte hij moed.
„Domineer, ik wol oe vertellen, dat Gaitdine vannach een kleinen hef 'ekregen. 't Is

„Wel, wel, daar wist ik niets van; geluk-

Hij spuit zóó lang, tot moeder roept:

Mevrouw van den dominee ging het slecht
verlichte vertrek binnen. De kinderen waren
tevoren door Gaitjan naar buiten gedreven.
In de donkere bedstede, waarvoor de nauwelijks half geopende rood gebloemde gordijnen
hingen, vond mevrouw het boerinnetje, diep
onder het dek. Naast haar bewoog, nauwelijks zichtbaar door het duister een klein
hoopje mensch, ook bijna geheel onder het
dek. Mevrouw vroeg veel en Gaitdine antwoordde karig.
„En waar is nu de kleine? Ze ligt zoo verstopt en zoo in het donker."
„Ja mevrouw, ik hold 'm dr moar good
onder. Van de warmte mot ze groeien."
„Dat is wel goed hoor. Wil de kleine al
drinken?"
„'t Geet al oarig good."
„En hoe heet nu wel je negende spruit.
Je zou bijna geen namen meer weten, als
er zooveel komen. Dat vond Gaitdine ook,
want ze antwoordde niet. Ze kon zoo snel
geen meisjesnaam bedenken.
Mevrouw herhaalde haar vraag nog eens
duidelijk; maar toen Gaitdine in haar zwijgen volhardde, klonk onverwachts een piepstemmetje naast de vrouw uit het levende
hoopje in het duister:

„Janneman."
(Nadruk

verboden. Auteursrecht

w.

DORST.

voorbehouden).

gevangen in den vijver, BertraxnmetjeT
maar!" En zender een antwoord af te wachten holde ze naar de telefoon en ze belde achter elkaar alle buren en vriendinnen op, behalve de moeder van Bertram en ze vertelde
aan iedereen wat „Bertrammetje" gevangen
had.
Bertram bracht den walrus in den kelder.
Hij haalde wat gebakken visch uit de provisiekast en het smaakte het dier best, hoewel
het nog nooit gebakken visch gegeten had.
„Lekker," zei hij. Hij smakte met zjjn lippen en sloeg met zijn vin op zijn maag. „Morgen mag je me weer zulk lekker eten geven.n
„Morgen is er geen gebakken visch. Dan
moet je je maar behelpen met een blikje sardines."
„Sardines!" zei de walrus verontwaardigd
„Die kan ik niet eten. Die smaken me te veel
naar olie." „Dan is er nog wat stokvisch In
de provisiekast," bedacht Bertram.
„Lust ik ook niet. Te zout," momperde <1B
walrus, „daar krijg ik maagpijn van."
Den volgenden dag kocht Bertram van zijn
zakgeld visch bij een man, die op straat ventte. Hij vond het wel jammer, want nu kon
hij de heele week geen ijsco meer koopen.
„Dat smaakt," zei de walrus
maar Bertram was heelemaaï niet tevreden.
Want den volgenden dag was er weer geen
visch in huis en Bertram had er toch niet
van durven nemen, als er wel visch geweest
was, want moeder had al zoo gemopperd on_
dien gebakken visch, die zoo maar verdwenen
was. Er zat dus niet anders op, dan dat hfl
probeerde zelf wat visch te vangen.
Maar het was Zondag en de menschen op
straat keken hem allemaal verbaasd aan,
toen hij daar in zijn daagsche kleeren met zrja
hengel op weg naar den vijver was.
En het ergste was, dat hij heelemaaï niets
ving. Wel bleef de haak van zijn hengel in
zijn broek haken en kreeg hij daar een geweidige scheur in. Toen hjj den haak er uit wilde
halen, prikte hij zich in zijn hand en toen hij
thuis kwam zei de Walrus, die honger had:
„Als je me niets te eten geeft, zal je wat beleven!"
Dien nacht begon de walrus te schreeuwen:
„Krak-krak!" Bertram's moeder, die dacht
dat haar zoontje aan het hoesten was, wreef
zijn borst in met vaseline en zei: „Dat komt
er van, als je zoo dikwijls uit visschen gaat!"l
Den volgenden morgen, toen Bertram naar
den walrus ging kijken, vroeg hjj: „Waarom,
heb je vannacht zoo geschreeuwd?"
„Omdat ik honger had. Dan had je me maar
visch moeten brengen."
Arme Bertram! Aan geen enkel pretje kon
hij meer meedoen, want hrj moest iederen dag
gaan visschen om genoeg voedsel voor den
walrus te krijgerZijn moeder, die heel boos was omdat hfj
altijd uit visschen ging, dacht er al niet meer
aan om hem mee te vragen en het ergste was,
toen iedereen met de groote stoomboot uit
ging en Bertram achter moest blijven om
visch te vangen vcor den walrus.
Hij had al lang genoeg van het uit visschen
gaan, hij vond het verschrikkelijk, maar wat
kon hij er aan doen? Moeder dacht, dat hij
het voor zijn pleizier deed. 's Avonds in bed
huilde hij zich in slaap.
Op de groote aanplakbiljetten las Bertram,
dat er de volgende week een circus in de stad
zou komen. Vader zou hem zeker meenemen
daarheen, maar dan moest hij voldoende
visch
voor den walrus hebben, anders kon hij niet
meegaan. lederen dag hield hij een paar
vischjes apart, die hij onder
de trap verborg,

■

f Slot volgt).
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Amsterdam, 17 JuU 1933.
p.p.e. M.S. „Dempo".

Deventer,

D. J. BURGER.
E. J. C. BURGER-

VAN STAVEREN.
Amsterdam,
J. J. TEMMINCK GROLLBURGER.

De Heer en Mevrouw
HUGO SPANGENTHAL—
GAARKEUKEN
geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hun ZOON

WILFRED.
Amsterdam, 14 Juli 1933.
Banstraat 54.

J. TEMMINCK GROLL.
's-Gravenhage,
A. H. BURGER.
BEP.

ETY.
COEN.
's-Gravenhage, 14 Juli 1933.
Galvanistraat 54.
De verassching zal plaats
hebben in het Crematorium
te Velsen op Dinsdag 18 Juli

De Heer en Mevrouw
E. M. VORSTMAN—VORSTMAN
geven kennis van de geboorte van
hunne DOCHTER
CARLA MARGARETHA.
Ondern. Tandjong Bringin

e.k., na aankomst van trein
13.14 uur, halte „Driehuis
Westerveld".

Tot onze groote droefheid

15 Juli 1933.

overleed onverwacht te Bad
Nauheim onze beste Broer en

De Heer en Mevrouw

Zwager

PIETER HERMANUS

LUNENBURG—MEIJER
geven met vreugde kennis van de
geboorte van hun DOCHTER

KLUFT,

in den ouderdom van 50 jaar.
Soesterberg,
P. N. KLUFT.
S. G. C. KLUFTBAKKER.

MARTHA.
Djokjakarta, 16 Juli 1933.
Hotel Toegoe.

Amsterdam,
B. HAVERKATE—

KLUFT.

Heden overleed
de Heer
JACOB FRIEDRICH
EBERHARD CLAUS,
in den ouderdom van 57 jaren.
ADRIANUS H.

B. HAVERKATE.
Amsterdam,

G. VOORN—KLUFT.
C. VOORN.
Amsterdam,

W. KLUFT.

GODSCHALK,

I. KLUFT—BAKKER.
14 Juli 1933.

Ex. test.
Amsterdam, 14 Juli 1933.
De Ruyterkade 140.

Bezoeken kunnen niet worden
afgewacht.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Dinsdag a.s. te
1.45 uur op de Oosterbegraaf-

Algemeene kennisgeving.
Heden overleed nog onverwachts, na een korte onge-

plaats (Kruislaan).

steldheid, onze innig geliefde
Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante,
Mevrouw NEELTJE

Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.

VAN GRONDELLE,
Weduwe van den Heer
Willem Bastiaan Schippers,
in den ouderdom van ruim
70 jaar, diep betreurd door
ons allen.
Mede namens verdere familie,

Heden overleed mijn zorgzame en hooggeachte Patroon,
de Heer
FRIEDRICH

EBERHARD CLAUS,
in den ouderdom van 57 jaren.
E. VAN LEEUWEN.
Amsterdam, 14 Juli 1933.

P. JOH. SCHIPPERS.
D. A. SCHIPPERS—
BRENT.
's-Gravenhage,
JOH. P. SCHIPPERS.

GR. SCHIPPERS—
STEENBERGEN.

huwdbroeder
HERMANN JOHANN VOLZ.

Rotterdam,

C. CARLIER—
SCHIPPERS.
P. J. CARLIER.

AirAf|

L. LÜTJENS—VOLZ.

M. VOLZ.

's-Gravenhage,
B. W. SCHIPPERS.

Florence,

P. A. L. SCHIPPERS—
VAN DER VLIET.
W. B. SCHIPPERS.
E. SCHIPPERS—
JONGEJAN.
J. W. SCHIPPERS.
W. J. WINTERKAMP—
SCHIPPERS.
C. G. J. WINTERKAMP.
Klein- en Achterkleinkinderen.
's-Gravenhage, 15 Juli 1933.
Daal en Bergschelaan 104.

J. VOLZ.
Haag,
W. VOLZ.

W. VOLZ—SOETERS.

A. VOLZ.

J. C. E. VOLZ—
DOORMAN.

Johannesburg,

F. W. VOLZ.
V. VOLZ—FRASER.
Wanasari, Bandoeng,

W. VOLZ.
L. VOLZ—GREEVEN.

i

De teraardebestelling zal
plaats hebben op Donderdag
20 Juli a.s., des n.m. 2 uur,
op de Algemeene Begraafplaats.

Heden

overleed tot onze

diepe droefheid, na een kort-

stondige

ziekte, onze innig

geliefde Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder,

PETRONELLA ANNA
KONING,

Weduwe van
P. J. F. L. Baumann,
in den leeftijd van 63 jaar.

Halfweg (N.-H.).

J. P. BAUMANN.

—

H. J. BAUMANN
VAN SEVENTER

en Kinderen.
Amsterdam.

Dr. C. BAUMANN.

De teraardebestelling zal
plaats hebben op de Nieuwe

Algemeene Begraafplaats te
Den Burg op Texel op Woensdag 19 JuU a.s. te twee uur.
Amsterdam. 16 Juli 1933.

verassching zal

plaats

hebben Woensdag a.s. in het
Crematorium te Velsen, na
aankomst van trein 14.14
halte Driehuis-Westerveld.
Volstr. eenige kennisgeving.

t

na een
langdurig lijden, voorzien van
overleed,

Heden

Geen bezoek. Geen bloemen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag a.s.
op de Begraafplaats Oud Eiken Duinen, vertrek van het
sterfhuis te 2.30 uur.

de Genademiddelen der H.
Kerk, onze geliefde Echtge-

Dr. IMO GERARD
JAXON DEELMAN,
Oud-Grififer Raad van Beroep
Ong.-Verzekering,
in den leeftijd van 72 jaar.
Uit aller naam:
Wed. Dr. I. G. JAXON
DEELMAN—

KLASENER.
16 Juli 1933.
Mecklenburglaan 44.
De plechtig gezongen H.
Mis van Requiem zal gehouden worden op Woensdag 19

Bussurn,

Juli a.s., des morgens te 9 u.,
in de Parochiekerk van O. L.
Vrouwe van Altijddurenden
Bijstand te Bussurn, waarna
begrafenis ± 11 uur op het
R.K. Kerkhof aldaar.

Geen bezoek en geen bloemen.

Grootvader,

KORNELIS BAKKER,
Oud-Notaris
te Oosterwolde (Fr.),
in den ouderdom van 76 jaar.
Velp.

J. A. BAKKER-

HELDERMAN.

Deventer.
P. A. M. BAKKER.
A. H. BAKKER—
TEEUWSEN.
Bussurn.
P. BAKKER.
A. W. BAKKERVAN DELDEN.
Winterswijk.
D. J. BAKKER.
W. M. BAKKER—JONKER.
Haaksbergen.
R. P. TEN BRUGGENCATE
—BAKKER.
J. TEN BRUGGENCATE.
Amsterdam.
H. BAKKER.
J. BAKKERVAN ZIJVERDEN.
Soekaboemi.
J. M. BAKKER.
D. J. KNOTTENBELT
en Kleinkinderen,
Velp, 16 Juli 1933.
Hoogeweg 4.
De verassching zal plaats
hebben in het Crematorium te
Velsen op Woensdag 19 Juli
a.s., na aankomst van trein
13.14 halte Driehuis-Westerveld.

Bezoeken kunnen niet
worden afgewacht.
Eenige en algemeene
kennisgeving.

Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Vader, Be-

huwd- en Grootvader,
Dr. J. MAZURE Czn.,
betuigen wij onzen weigemeenden
dank.
Soerabaja,

overleed tot onze

van 76 jaren, onze Broeder,
en Oom,
Ir. J. A. MULOCK HOUWER,
Officier in de Orde van

C. VAN DULM—MAZURE.
M. H. VAN DULM.

Oud-Directeur van Gemeente-

werken te Groningen.
Groningen, 16 Juli 1933.
Hooge der A 10a.
Arnhem:
C. J. MULOCK HOUWER.

Middelburg:

M. J. BOLLE—
MULOCK HOUWER.
Groningen:
H. W. MULOCK HOUWER.
Scheveningen:

J. MULOCK HOUWER—
BIJBAU.

Middelburg:
A. BOLLE.

Bloemendaal:
C. VAN WEEL—BOLLE.
Groningen:

H. BOLLE.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Woensdag
op de Begraafplaats Esser-

veld. Vertrek van het sterfhuis om 2 uur.
Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.

J
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De Lairessestraat 56

Afwezig.

H. Alting

Tandarts
Weteringschans 65

Praktijk hervat.

Dr. S. J. Keizer
Uitsluitend Mond- en Tandarts
P. C. Hooftstraat 20, Amsterdam
en Amstelveenscheweg 522
Amstelveen

11 ü
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Juli tot 7 Aug.

afwezig van 21

-Mei
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en inruiiing van JUWEELEN, OUD
GOUD, enz tegen dagkoers,

S. SPIJER, JUWELIER

—

Koningsplein I

Amsterdam
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en Kleinkinderen.

Juli 1933.

ADVERTENTIËN.

Dr. J. G. G. Borst
praktijk hervat.

I

VQETQNDERZQEK
ELKEN DAG
9—l EN i—l% UUR

L-—-

"
A. BLOEMENDAL

GEDIPLOMEERD VOETKUNDIGE
Weteringschans 209
*'-_"«
a
aam
Ie Oosterparkstraat 238

Gaat ge met vacantie, neemt dan De Bijenkorf als punt van
vertrek.
Ge weet dan, dat ge goed toegerust zijt en niets
vergeten hebt.

-

Niets is méér in staat Uw vacantie-plezier te bederven, dan
het gemis van onontbeerlijke benoodigdheden. Het gezegde
„goed gereedschap is het halve werk" geldt zeker niet in de
laatste plaats voor de vacantie; een goede uitrusting verhoogt
Uw vacantie-genot.

JUWELIERS
KALVERSTRAAT 196-198

AMSTERDAM
INKOOP EN INRUIL
van
PAARLEN
BRILLANTEN
GOUD EN ZILVER

—

TEGEN DAGKOERS

Reiskleeding en toiletartikelen, bad-, strandartikelen en speelgoed, fotobehoeften en reislectuur, koffers, sport-, picnic- en

kampeerartikelen, geconserveerde levensmiddelen, enz.; dat
alles vindt ge in De Bijenkorf onder één dak.
In den kortst
mogelijken tijd zijt ge daar klaar met Uw aanschaffingen.

-

Daarom

De Bijenkorf station van vertrek voor Uw vacantie.

1

melkchocolade.
Daarmede

1

is

onze bekende

DE INRICHTING VOOR AMBULANTE BEHANDELING

bloemenserie

|l

mm

ZENUW- EN ZIELSZIEKTEN

VAN

lOUDERS!

VAN DB. S. KOSTER, ZENUWARTS, VOSSIUSSTRAAT 10

IS GESLOTEN TOT 6 AUGUSTUS.

DOET UW BLEEKER DAT ÖÖR ?
Alles door elkaar gestreken 5 cent, zakd. 23. Gemangeld 33 en 2

cent.

VRAAGT PRIJSCOURANT:
AMSTERDAM: JAC. MARISSTRAAT 1, TELEFOON 80529.

-

-

- Tel. 46749
AMSTERDAM

Keizersgr. 770

maxwell
carriers
licht loopend

I.

HUmi

p

praktijk hervat.

W. H. J. Ivens
Arts.

Bjl _§■
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stoffen

.
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en

de verpakking ook

FABRIKAAT

Dr. H. NANNING's

WmmWmmmmmmmmmmm

Pharm. Chem. Fabr. M.V,

"

Den Haag

STAATSLOTERIJ

ANTON DRUKKER

' rijwielfabriek
bij den rijwielhandel

maxwell

HANDELS

|

amsterdam

_n______W

OPLEIDING

Dr. H. J. Oltmanns iOUDS
De wijn
die je opknapt !

heeft de praktijk hervat.

Dr, G. Roijer

Plaatsing van leerlingen in goede
betrekkingen.

N.-H. Diak. Inr.

Prospectus gratis: Van Baerlestraat 13, AMSTERDAM.

is weer te consulteeren.

I

INSTITUUT

is afwezig.

IN ELKE BRANCHE

Afwezig tot 10 Augustus:

Dr. S. van Creveld
Kinderarts.

Voor praktijk: dr. N. I. Heybroek,
Emmastraat 30, Telefoon. 21120.

Rood eiike» Fl. IJS
Groen efiltet a 1.30
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INDEELING van leerlingen in verband met VOOROPLEIDING en AANLEG.

Opleiding voor de practijk en
voor alle praeftijk-examens.

Prof. K. Herman
Bouman

1

STENO „GROOTE" (directe onderwijsmethode).
TYPEN (Schoevers' rhythmisch 10-vinger-systeem).
NEDERLANDSCH, FRANSCH, DUITSCH, ENGELSCH
HANDELSCORRESPONDENTIE, BOEKHOUDEN enz.

heeft praktijk hervat.

Euterpestraat 84

—

„APOLLO-INSTITUUT", Internaat Externaat,
Titiaanstraat 19 b/d. Apollolaan, Telef. 28714,

**

__Q

„KI

solide materiaal, tóch
smaakvolenmodif.'
.Werkelijk, ge moet
eens n ?^ us Beau
aanPassen Reeds in
prijzen vanaf fl. 4.50.

-

Door

grooten inkoop voor;:
eigen ftf!alen; grootere

swteedng, alleenverkoop
aparte
van
modellen.

'a9ere

prijzen bovendien!

Speciale dag- en avondcursussen in:

Dr. N. van Rhijn i
Oogarts

VERHOOGING OF TOELATING NOG MOGELIJK.
Kleine klassen.
Individueel onderricht

in- Bouwt dus mede aan de welvaart

DE Iste KLASSE BEGINT A.S. MAANDAG. LOTEN VERKRIJGBAAR
geïllustreerde prijscourant op aanvraag

Zy'n uw kinderen BLIJVEN ZITTEN of AFGEWEZEN, wendt U dan tot on*

5o&

veel verminderde prijzen

onverwoestbaar
keurig afgewerkt

ZITTENBLIJVERS, H.8.5., Gymnasium, Lag. Sch.

Spreekuur den geheelen dag.

Groote Opruiming
van
Japonnen Hoeden Mantels

Spreekuur voortaan Dsd., Wsd. en
Vrijd. I—2 u. en volg. afspraak.

Mevr, A. Borst-de Geus

'*■

SYSTEEM

■M

M. FOLMER—MAZURE.
Dr. C. J. FOLMER

IM

.-<""■

Dr. SCHOLL'S

Amsterdam,

Zwager

Oranje-Nassau,

rWEEDE BLAD

,

MAISON L. AUÉ

Praktijk hervat:
Heden

Dr. S. M. Kropveld

noot en Vader,

mmmmmtimwmmmwitiimmmmmmtm

droefheid, in den ouderdom

■

INKOOP

Rotterdam,

Tot onze diepe droefheid
overleed op 16 Juli te Ascot
onze beste Broeder en Be-

Heden overleed plotseling
onze geliefde Zuster en Tante
ELISABETH VAN GELDER,
in den ouderdom van 72 jaar.
Uit aller naam:
J. VAN GELDER.
Purmerend, 16 Juli 1933.
Dubbele Buurt 15.
Verzoeke geen rouwbeklag.

huwd- en Grootmoeder,
WILHELMINA JACOBA
BOSCH,
Wed. van J. F. Versteeven,
in den ouderdom van 81 jaar.
Uit aller naam :
Mr. J. F. VERSTEEVEN.
Velp.
's-Gravenhage, 16 Juli 1933.
Jozef Israëlsplein 16.
Bezoeken kunnen niet
worden afgewacht.
Geen bloemen.

Heden overleed onze lieve
Man, Vader, Behuwd- en

Dcli Maatschappij
Bindjei (5.0.K.)

Den
A.
D.
K.

~

Heden overleed zacht en
kalm, tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder, Be-

De

Heemstede,

L. WILMOT.

JACOB

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933

_____l_____B__fl______H__B______l

Verloofd:
iG-ERDA J. M. BÜCHSENSCHUT2 z
J. B. GREEVE.
Prinsengracht 997.
Prinsengracht 848.
Amsterdam, 17 Juli 1933.
Geen ontvangdag.

In plaats

-

lijn firma's die wel en die niet adverteeren. Hebben de nietadverteerders wel eens gelet op den gang van zaken hunner concurrenten dl6wèl geregeld adverteeren? En stemt

hen dit niet tot nadenken?

DOET EVENALS ZIJ!

Il HÉ SS

I

O «____ f
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amsterdam (10 fil) " haarlem leiden den haag
(2 fil) " arnhem rotterdam (4 filialen) utrecht
Hilversum - eindhoven Apeldoorn " den bosch

-

amsterdam
Leidsehestraaf43, Tel. 41965 Nieuwendijk 162, Tel. 49454
Ferd. Bolstr. 61-63, Tel. 22020 O. Doelenstr. 5-7, Tel. 45613
Bilderdijkstr. 67, Tel. 82503 Kinkerstr. 308-310, Tel. 82092
V.Woustr. 15, Tel. 24603 v. Swindenstr. 59-61, Tel. 50608
Utrechtschestr. 40, Tel. 36218 J. Evertsenstr. 59, Tel. 80825
DEN HAAG: Fred. Hendriklaan 270
Tel. 550470
Fahrenheirstraat 436 a
Tel. 392660

- -

HILVERSUM
HAARLEM

--

Tel. 13020
- Kerkstraat 66-68 - Tel. 256
Gr. Houtstraat 71

1 gERDE BLAD

AVONDBLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 19E

LOUIS ZIMMERMANN.
19 Juli a.s. zestig jaar.

Aanstaanden

Woensdag wordt de violist
«ouis Zimmermann zestig jaar.
Zestig jaar; niet veertig of vijftig. Dat
„zestig" is geen vergissing onzerzijds en ook
geen drukfout. Men kan zich bij den Burgerlijken Stand van de stad Groningen ervan
overtuigen, dat Zimmermann den 19den Juli
van het jaar 1873 aldaar is geboren. En ons
<Jan verder zelf narekenen.
Tot eenig wantrouwen omtrent die zes
kruisjes geeft de aanstaande jubilaris eigenlijk zelf aanleiding. Of liever de energieke
pittigheid, het vurig élan, dat hij op het
podium als opperste chef der strijkers en
onmiddellijke aanvoerder der eerste violisten
van het Concertgebouw of als solist op een
of ander podium nog altijd ten toon spreidt;
een élan, dat niet vuriger kan geweest zijn
toen hij in 1899 als tweede-concertmeester
Van hetzelfde orkest zijn Amsterdamsen
debuut maakte. Grijze haren? Wel
er zijn
ook veertigers, wien men het niet meer kan
aanzien of zij in hun jongelingstijd zwart dan
Wel blond zijn geweest. Moet het regel hee-

—

een symptoom des ouder-

doms is, dan loopt Louis Zimmermann rond
als overtuigend bewijs, dat op dezen regel
■Uitzonderingen zijn, evenals op de regels van
welke harmonieleer ook. En klinkt het niet
dwaas als men zegt, dat Louis Zimmermann
nu het recht heeft „met pensioen" te gaan
en zich in de rust terug te trekken?
Men stelle zich eens voor, dat het Concertgebouw
het volgend seizoen zou inzetten
zonder Louis
Zimmermann op zijn plaats
aan den eersten vioollessenaar links, zonder
Eijn suggestieve „attaque"! Deze veronderstelling klinkt als een zotte fantasie. Maar
zij zal ook, en iedereen wenscht dat van ganscher harte, nog lang pure fantasie blijken.
Want Zimmermann peinst er eenvoudig niet
over, de plaats, die hij nu alweer gedurende
tweeëndertig achtereenvolgende jaren met de
brandende liefde en de volle toewijding van
zijn kunstenaarshart heeft vervuld, te verlaten. En evenmin is het Concertgebouwbestuur van zins, zich dien onschatbaren
functionaris te laten ontgaan. Die door zijn
langjarige werkzaamheid een schat van routine en ervaring heeft weten te vergaren,
doch nooit een „routinier" is geworden; die
ervaring en routine nooit heeft behoeven te
ruilen tegen energie en élan, maar zijn routine steeds door zijn onbedorven talent en
zsn steeds waakzaam kunstenaarsbesef heeft
weten te adelen. Die als violist, als concertmeester, als paedagoog nog altijd een primus
is, door zijn begaafdheid, door zgn vaardigheid, door zijn ervaring, maar dat bovenal is
kunnen blijven door zijn artistiek geweten.
Indien deze kroonverjaring midden In het
seizoen viel.... Misschien zou er dan nog niet
veel openlijks gebeuren, want Zimmermann
beschouwt zijn „zestigste" evenzeer als een
zuivere familie-aangelegenheid als zijn vrjftig-

geschreven meisjesboeken zullen vermoedelijk
met genoegen bekende roman-figuren in levenden lijve zien optreden, zoodat ook dit stuk in
deze zomermaanden wel toeschouwers zal
trekken.
Er is hartelijk gelachen en geestdriftig geapplaudisseerd en de dames werden rijkelijk
TJ.
met bloemstukken gehuldigd.

—
—

—

"

MUZIEK TE 'S-GRAVENHAGE.
Dirigent Alfred Cortot,
Solist: Paul Makanovitzky.

Kurzaal:

Alfred Cortot heeft zich zooeven aan het

hier ter plaatse als dirigent
voorgesteld en dat begrüpelökerwijze wel met
groot succes. Een zoo buitengewoon potent en
ernstig kunstenaar als hij geeft natuurlek
ook op dit gebied biyk van zijn groote hoedanigheden van hoofd en hart; zijn visie is
steeds persoonlek en voornaam; zijn dirigeertechniek is voortreffelijk; zijn gebarenspel in
het algemeen zeer suggestief
en toch,
concertpubliek

ste, toen hij rustig een dagje buiten ging doorbrengen en de „gratulanten" tevergeefs liet
aanbellen. En ook nu zal men hem „niet thuis"
vinden. Maar misschien, neen zeker, dringen

tot zijn zomerwijkplaats in 'Hotel Nassau te
Bergen-aan-Zee tal van gelukwenschen tot
hem door, die bewijzen dat men hem nog lang
en vaak op het podium wenscht te zien en te
hooren, zóó lang, dat hij tevens nog andere
jubilea kan vieren, bijvoorbeeld door telkens
na vijf jaar in volle activiteit den dag te herdenken, waarop hij pensioen had
kunnen
nemen.

MARIJKE.
Ensemble Julia de Gruyter in
het Centraal Theater.
„Marijke", door Dom de Gruyter kort voor
zijn dood bewerkt naar een roman van Cissy
van Marxveldt, belooft al een even groot
succes te worden als ~'n Zomerzotheid", want
de première is Zaterdagavond door de zomergasten van het Centraal Theater, waaronder
zich begrijpelijkerwijs vele zeer jeugdige bezoeksters bevonden, met warmte ontvangen.
Marijke is een meisje van de H. B. S., dat
over gebrek aan temperament en vitaliteit niet
te klagen heeft en er als een echt enfant
terrible, alles uitflapt wat haar voor den mond
komt. Zij woont samen met drie oudere zusters, en heeft zich voorloopig ten doel gesteld,
om die zusters aan den man te brengen. Dat
een meisje van haar leeftijd zich zoo bijzonder
voor het vlechten van huwelijksbanden interesseert mag bevreemdend zijn, dat zij daarbij te
werk gaat op een weliswaar zeer doortastend
maar niet altijd kiesche wijze zal ook wel
eenige verwondering wekken; haar optreden
getuigt echter van zooveel goede bedoeling,
van zooveel onbaatzuchtige toewijding, dat de
toeschouwer geneigd is dit zonderlinge over
het hoofd te zien en haar robbedoeserige uitgelatenheid te accepteeren. Men moet een
stuk als dit natuurlijk niet al te serieus opvatten, het jongleeren met harten heeft hier
Immers alleen maar gunstige consequenties!
Marijke vaart als een stormwind over het
tooneel, zij verlaat het geen oogenblik, zij
veegt de zusters en de aanbidders der zusters
als dorre bladeren bijeen en v/ij beleven in het
laatste der negen bedrijven drie verlovingen,
terwijl op een vierde, waarbij de heldin zelf
betrokken is, uitzicht geopend wordt. Wat kan
men meer verlangen?
Natuurlijk speelde mevrouw de Gruyter de
titelrol en zij beschikt over het temperament,
over de uitbundigheid, de luidruchtigheid,
welke voor deze rol vereischt zijn. Marie Meunier, Louise Kooiman en Mieke Flink vertolkten de rollen der zusters, terwijl Richard
Flink, Rien van Noppen, Ferd Sterneberg en
Adolph Hamburger de slachtoffers van Marijke hadden uit te beelden. Wij zagen verder

Alfred Cortot heeft ons als dirigent geenszins in elk opzicht kunnen bevredigen en dat
is wel in de voornaamste plaats te wijten aan
de afwezigheid van werkelijke leiding. Hij
domineert niet over het orkest; hij weet het
niet mede te sleepen en te pakken; hij wijdt
niet voldoende aandacht aan het zoo noodzakelijke schoolsche, feilloos-zuivere ensemblespel, dat de basis van elk musiceeren moet
vormen.
Dat openbaarde zich onmiddellijk in het
eerste nummer van het programma: „Concert
dans Ie gout théatral" van Frangois Couperin, wiens overlijdensdatum wij dit jaar voor
de tweehonderdste maal herdenken: een elftal
korte muzieken, voor de concerten van Lodewijk XIV gecomponeerd, en voor de concerten
van dezen tijd door Cortot fijnzinnig bewerkt.
zij
Ook in de Symphonie van Franck bleek
dat
mate,
er
in
mindere
niet
gelukkig
het
voldoende, althans niet voldoende consciencieus was gerepeteerd. Stellig, de groote lijnen
waren er en van de reproductie ging ook
wijding uit, maar het was alles zeer slordig
en grof.
Na de 14-jarige Wim Noske, over wien ik
onlangs in deze kolommen mocht schrijven,
liet zich thans de 11-jarige Paul Makanovitzky
hooren en wel in het vioolconcert van Mendelssohn. De knaap beschikt over een werkelijk zeer goede techniek, hij heeft een prachtstreek en meent het in alle opzichten zeer
ernstig. Toch lijkt mrj zijn optreden nog prae-
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AUTO-ONGELUKKEN BIJ
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doode, vier zwaar gewonden.
De gladde Bredasche weg bij
Tilburg.
Een

—

Er zijn Zondag op den Bredaschen weg te

Laatste Zondagavondconcert.

enthousiasten, lang-aangehouden bijval is beloond.
L. v. S.

LOUIS ZIMMERMANN.

TWEE

CONCERTGEBOOW.
Handels orgelconcerten zijn betrekkelijkzeldzame verschijningen op een modern concertprogramma. En dat is, gezien onze
ook niet
hedendaagsche concertpractijk,
zeer verwonderlijk, want het gebeurt maar
zelden dat onze hedendaagsche concertzalen de beschikking hebben over een
brillante en
dat Handels
instrument,
pompeuze orgelmuziek ten volle recht
kan laten wedervaren. Ook ons Concertgebouw-orgel bezit daarvoor eigenlijk niet de
dispositie en toch is het een uitnemend idee
geweest dit laatste Zondagavondconcert, gisteravond in de groote Concertgebouwzaal, te
openen met een dergelijk werk, in casu het
vierde (in F) van Handels „Six Concertos for
the harpsichord or organ", die in October 1738
als opus 4 bij den Londenschen uitgever Walsh
verschenen. (Het programma, dat de tweede
serie orgelconcerten in 1760 dateerde, verwarde de tweede serie (1740) met de derde,
welke een jaar na Handels dood, in 1760, verscheen. In 1797 liet de uitgever Arnold er
tenslotte nog een tweetal verschijnen, de vierde serie dus). Dit vierde concert is een imposant en decoratief werk, eenvoudig en solide
van bouw en van nimmer-falend effect. Gegeven in de klare en zeer zuivere lezing, die
Eduard van Beinum het met zijn intiem begeleidend instrumentaal apparaat bezorgde,
vormde Handels muziek een voortreffelijke
schoon min
opening. Want ook Jan Nieland
of meer gehandicapt door de beperkte mogeheeft zijn
lijkheden van zijn instrument
concerteerende partij smaakvol en sober, zooals deze muziek het verlangt, uitgevoerd.
De tweede soliste op dit concert was de zangeres Julie de Stuers, die een viertal liederen
van Manier voordroeg
muzikaal en ook
wel met een zuiver begrip voor de heldere,
frissche sfeer dezer gesublimeerde volkskunst,
doch vocaal veel minder bevredigend en zeker
al te zwak van klank. Waaronder dan ook
noodzakelijkerwijze de expressie kwam te
lijden. Jammer, want Van Beinum liet het
orkest subliem begeleiden, ragfijn en teer in
het prachtige „Ich bin der Welt abhanden gekommen", licht en geestig in het „Rheinlegendchen". En even verzorgd van toets en
geest is ook de première van dezen avond geweest: de Suite „Aus dem Süden" van onzen
landgenoot G. H. G. van Brücken Fock. Een
vijftal kleine stemmingsstukjes van vriendelrjk-behoudend karakter, maar die tevens een
voortreffelijke zaakkennis ten opzichte der
orkestratie verraden. En, zooals gezegd, een
betere pleitbezorger dan Van Beinum en het
orkest had de auteur zich zeker niet kunnen
wenschen.
Na de pauze ging Ant. Dworsjak's vijfde
symphonie uit :de Nieuwe Wereld in een
prachtige, plastisch-heldere vertolking. Welke,
evenals trouwens de overige prestaties van
den avond, door het zeer talrijke publiek met
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Gemengde Berichten.

een fijn-getypeerden ouden heer van Ph. la
Chapelle en een vermakelijke daghit van
Marie Hamel. Het ensemble mag er dus zijn.
Vele lezeressen der door Cissy van Marxveldt

KUNST.

ten, dat grijs haar
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de drie Standaard Producten, welke op
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Tilburg twee auto-ongelukken gebeurd.
's Middags ongeveer 12 uur reed ter hoogte
van het beruchte Olenschot een auto, bestuurd
door een steenfabrikant uit Hulten met nog
drie andere passagiers tengevolge van slippen
tegen een boom. De wagen duikelde vervolgens
over den kop en werd geheel vernield. De
automobilist en zijn vrouw en c:n andere heer
werden zwaar gewond raar het ziekenhuis te
Tilburg overgebracht, nadat hun ter plaatee
geestelijke bijstand was geboden. De beide
andere inzittenden, een heer en een dame, allen
afkomstig uit Hulten, liepen minder zware
kwetsuren op en werden door den geneeskundigen dienst in Tilburg verbonden.
Des avond half acht was d-e gladheid van
den weg opnieuw de oorzaak van een botsing.
Een auto met vier perso_en, komende uit de
richting Breda, kwam ter hoogte van het
Burgcr-boerenpark te Tilburg te slippen en
botste tegen verschillende boomen op, zoodat
er niet veel meer dan een ruïne van den wagen
overbleef. Twee der passagiers, een heer uit
Tilburg en een dame uit Eindhoven, werden
in zergwokkenden toestand in het ziekenhuis
te Tilburg opgenomen. De beide andere inzittenden werden minder zwaar gekwetst.
In den afgeloopen nacht is de heer De Wit
uit Tilburg, die in laatstgenoemde wagen zat,

overleden.

BRAND TE WOENSDRECHT.

AMSTERDAM

-

DEN

matuur. De toonvorming en het betrachten
der zuiverheid zijn het vooral, waaraan hij
nog veel aandacht moet besteden. Rij harmonische psychische en physieke ontwikkeling
kan evenwel stellig een kunstenaar van beteekenis uit hem groeien. De knaap had groot
succes en voldeed aan de hooggespannen verwachtingen van een hongerig publiek, door
het vertolken van de bekende Gavotte in E
van Joh. Seb. Bach.
H. E. E.
TENTOONSTELLING COÖPERATIEVE

KUNSTEN AARSVEREENIG:NG
TE BLARICUM.

In de kunstzaal „Enzlin" te Blaricum is

HAAG

-

ROTTERDAM

ONZE OOST.
INDISCHE TELEGRAMMEN.
DE

HOUTCONCESSIES

OP BORNEO.

Een bevredigende oplossing.
BATAVIA, 17 Juli. De „Java-Bode" meldt,
dat de Japansehe hout-exploitant, deinheer
de
Ide die houtkapconcessies aanvroeg
besprezijn
tijdens
Tarakan,
omgeving van

king te Buitenzorg zich bereid verklaarde
deze aanvraag in te trekken in ruil voor
houtconcessies elders.
defensiegebied
De houtconcessies in het

Tijdens een kort maar krachtig onweer sloeg
Zaterdagavond ongeveer halfnegen de bliksem in in de kapitale landbouwschuur van den
landbouwer L. Swagemakers, wonende op
Nederheide, onder de gemeente Woensdrecht.
In een oogwenk stond de ruim honderd
meter lange schuur in lichtelaaie; men trachtte
nog de landbouwmachines, die in de schuur
stonden, in veiligheid te brengen, doch slaagde
hierin niet.
Met deze landbouwmachines ging ook het

NED. ISR. GEM.

TE GRONINGEN.

De kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te
Groningen heeft besloten, ten behoeve van
Duitsch-Joodsche gemeenten, die door de toe"standen van thans zeer sterk zijn achteruit gegaan, de kerkelijke belasting van de gemeenteleden met 10% te verhoogen.

LUCHTVAART.
GESLAAGDE OCEAANVLUCHT
VAN POST.
##New Vork—Berlijn in 25 uren
40 min.

BERLIJN, 16 Juli. (Wolff.) De Amerikaansche vlieger Willy Post, die een solovlucht om de wereld maakt, is heden te 11.56
uur op het vliegveld Tempelhof vlot gelandPost was den dag tevoren te 10.15 uur
(M. E. T.) van New Vork gestart en heeft
dus de 60&3 km in 25 uren en 40 minuten
afgelegd.

De tussch.mlanding te Berlijn werd uitgevoerd om ongeveer 2000 1. benzine en 100 liter
olie te tankea. De korte tijd, die Post restte
in Berlijn, wer4 besteed aan verfrissching en
proviandeering.
Wat de vlucht zelf betrof verklaarde Post,
dat hij op den tocht veei slecht weer had gehad en slecht zicht. De automatische stuurinrichting had hem buitengewoon veel diensten
bewezen.
Twee minuten voor twee steeg Post In zijn
eenvoudig grijs colbert weer in de machine.
Om 2.08 uur steeg de Amerikaan onder luiden
bijval van de talrijke toeschouwers weer op.
Hij beschreef een grooten cirkel over het veld

vee verloren.

De schade, die zeer groot is, wordt door verzekering gedekt. De brandweer kon wegens gebrek aan water, niet blusschen.
Na een half uur stonden alleen de muren

nog overeind en deze werden met brandhaken
omgehaald.

DOOR DE TRAM GEGREPEN.

tentoonstelling geopend
worden gereserveerd voor NederlandZaterdagmiddag is de 17-jarige loopjongen
van de Coöperatieve Kunstenaarsvereeniging zullen gegadigden,
waarvoor aanmeldingen
sche
en Arbeidsbureau. De voorzitter, de heer spoedig kunnen worden verwacht. (Aneta). J. Rietbroek door de electrische tram Leiden
—Den Haag gegrepen en over een grooten
Maurits de Groot hield daarbij een inafstand meegesleurd. Tijdens zijn overbrenging
leiding waarin hij het doel der vereeniging
naar
uiteenzette. Deze is meer op het maatschaphet Academisch Ziekenhuis te Leiden is
DE WERKLOOSHEID.
hij overleden.
pelijke dan op het ae3thetische gericht, zij
wil haar leden zien opgenomen in het proEn zij die haar administreeren.
Zaterdag de eerste

ductie-systeem en op coöperatieven grondslag met steun van overheid en' particulieren,
komen tot het stichten van een Kunstenaarshuis, atelierwoningen enz., waarbij de leden

De

werkloosheid ginds ressorteert

onder

ONREGELMATIGHEDEN.
zijn
het Kantoor van Arbeid, dat voor 1934negen
begrootingscrediet zag verminderen van
Bij de gloeilampenfabriek „De Volt" te Tilbehalve artistiek ook practisch werk kunnen tot zeven ton. Desondanks werd de werkloosburg,
een zustermaatschappij van Philips uit
verrichten.
een nieuwe bron van uitgebreide admi- Eindhoven, zijn onregelmatigheden ontdekt.
heid
De tentoonstelling, bedoeld als propaganda nistratie. Die niet minder dan
70.000 per
Twee bedienden en een opkooper zijn in arrest
voor de vereeniging, omvat werk van een jaar aan personeelsuitgaven vordert.
gesteld.
twaalftal leden. Het is van sterk -iteenloovertelt daarvan o. m. het vol„Nieuws"
Het
pende opvatting en waarde. De heeren Belingende :
fante en Bleekrode verleenden muzikale meEr is een in twee onderafdeelingen gesplitdewerking.
ste afdeeling, staande onder leiding van een
hoofd met den rang van administrateur en een
„JEDERMANN”TE MILAAN.
1050 per maand. Verder
bezoldiging van
inspecteur
van 1050, een refezij
omvat
een
Alexander Moïssi speelt thans te Milaan de rendaris
625, een administratieven ambvan
EEN ONTDEKKINGSREIS.
titelrol in een Italiaansche bewerking van
arbeidsbemiddeling van 550,
„Jedermann" van Hugo van Hofmansthal. tenaar voor de 600,
Honderd professoren naar de bergdorpen
een arbeidscontroleur Iste
Deze openlucht-opvoeringen worden tweemaal een patih van
van Zuid-Montenegro.
gewonen
een
arbeidscontroin de week gegeven in den kloostertuin van klas van 450 en
leur
van
330.
de St. Axnbrosins-kerk met 250 medewerDezer dagen is een eigenaardige expeditie
Dit, aldus het blad, getuigt van den wrankers.
naar
de Montenegrijnsche bergen vertrokken.
gen humor, schuilende in de werkloosheid als
expeditie, die in alle stilte is voorbereid,
Een
werkverschaffing....
bron van
en waaraan professoren van alle universiteiten
AGENDA.
en bijna alle faculteiten in Joego-Slavië deelHaarlem,
nemen: samen een honderdtal geleerden. Het
Stichting
Teyler's
Tot eind Augustus wordt in
V. C. EN FASCISME.
is hun erom te doen een bergvolkje te overeen tentoonstelling gehouden van gravures door
Lucas van Leyden.
rompelen,
waarvan men nog zeer weinig af„Ind.
Post”.
Een oordeel van de
weet. Brave staatsburgers: van de hooge berDe „Ind. Post" bespreekt in een hoofdartikel gen, waartusschen zij wonen, komen zij omhet roer omgooien door, het in de oppositie laag naar de marktplaatsjes, betalen daar ook
gaan van de Vaderlandsche Club en vat haar willig hun belastingen, verrichten er hun milimaar tot hun eigen woongeoordeel over de nieuwe zwenking als volgt tairen dienst
samen:
laten zij vreemden hoogst ongaarne toe.
bied
BEGRAFENIS G. KOENDERINK.
Deze oppositie is niet de onze. De Tusschen de rivieren Tara en Lim huizen zij,
„Locomotief"
trof den spijker precies op daar waar de bergen een hoogte van 2000 tot
Men schrift ons:
den
het
blad schreef: „er schuilt 2500 meter bereiken, met den Komovi als
kop,
toen
Zaterdag is op de Nieuwe Oosterbegraafpersoonlijk hoogste middelpunt, en héél in het Zuiden de
gekrenktheid,
een
element
het
van
ter
aarde
besteld
plaats te Amsterdam
in
het
besluit tot zoogenaamde Vervloekte Bergen, die al tot
corporatief,
zoowel als
stoffelijk overschot van den heer G. Koendedeze frontverwijzing".
Albanië behooren. Dat is ook eigenlijk alles,
'rink, ondervoorzitter van den Bond van OudZij is, gezien de regeeringsverandering wat men tot nu toe van hen weet. Thans zulOnderofficieren van land- en zeemacht in
in Nederland en vooral gehoord de regeelen rechtsgeleerde professoren achter hun
Nederland en Koloniën.
ringsverklaring,
zeer praematuur. Wie patriarchale gewoonten trachten te komen,
Wij merkten op o.a. den eere-voorzitter van
onzer zal zeggen, hoezeer deze Indische historici en geologen zullen nagaan, waarop
den bond, staatsraad T. F. J. Muller Massis,
regeering
in haar voornemen belemmerd hun gewoonten en kleeding wijzen, de literatohet voltallige hoofdbestuur, het bestuur van
door de vleeschgeworden traditioneele ren zullen bun liederen ontleden. In drie groeis
en
damesafdeeling
Amsterdam,
van
de
de afd.
bureaucratie, welke den naam Simon de pen verdeeld, zal de expeditie haar werkterrein
vertegenwoordigers van de afdeelingen uit den
Graaf draagt in Nederland? Wie onzer van drie zijden aanpakken. Binnen een maand
lande.
zal zeggen, welke uitwerking Colijns vasthoopt men voldoende materiaal te hebben verAan de groeve sprak eerst de eere-voorberadenheid ten goede heeft op de huidige zameld, om voldaan naar Belgrado terug te
zitter, die in treffende woorden den overregeering van Nederlandsch-Indiè'?
kunnen keeren.
ledene herdacht. Hierna was het de bondsvoorTot zoover het rosé weekblad. Het beleid
zitter, de heer Anton R. Harmsen uit Amsterdam, die de heer Koenderink herdacht vooral van mr. Fruin wordt dus ook ginds niet uitsluitend geprezen. Zelfs niet algemeen begreals hoofdbestuurslid.
pen.
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WETENSCHAPPEN.

’

’

ZEE- EN LANDMACHT.

—

WILEY

en verdween daarop in Oostelijke richting.
De tweede etappe gaat tot Novosibirsk
(7000 km).

Tusschenlanding te

Wij geven hierbij een afbeelding van de triptiek, door den heer J. H. van Heek te Lonneker bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum als museumdirecteur van dr. Schmidt Degener aan het Rijksmuseum geschonken. Het is, zooals men weet, een werk van den zoogenaamden „Meester van
Delft". Met zijn figurenrijke voorstelling en zijn heldere kleuren: blauw,rood en groen tegen het diepe zwart van de gewaden der donateurs,
maakt dit drieluik cc n levendigen indruk.

Koningsbergen.

Willy Post is gisteravond te 7 uur Amst

zomertijd te Koningsbergen vlot geland.

Aanvankelijk had Post van Berlijn willen
doorvliegen naar Novosibirsk in Siberië, doch
het slechte weer boven Oost-Pruisen noodzaakte hem te landen. Een uitgestrekt onweergebied dwong hem, eenige omwegen te maken,
waardoor hij zijn oriënteerimg kwijtraakte en
eenigen tijd om en boven Koningsbergen bleef
kruisen. Pas toen de luchtpolitie eenige lichtkogels afschoot, kon hij landen. Hij bleef den
nacht te Koningsbergen en hoopte vroeg in
den ochtend tegen drie uur reeds weer te vertrekken. Post maakte van zijn gedwongen oponthoud te Koningsbergen gebruik om zijn
voorraad olie en benzine weef aan te vullen.

Weer gestart.
Hedenmorgen 6.45 uur is Post van Koningsbergen gestart naar Moscou. Bij zijn vertrek
regende het nog steeds.

OVER DEN OCEAAN.
Boven
gedood.

KERKNIEUWS.

Pruisen neergestort en

SOLDIN, 17 Juli. (V. D.) In den afgeloopen
nacht is het Amerikaansche vliegtuig „Lithuania", 668 E., waarmee de beide LithauschKERKELIJKE VERKIEZINGEN IN
Amenkaansche vliegers een geslaagde vlucht
over den Atlantischen Oceaan hadden gemaakt
DUITSCHLAND.
met als einddoel Kowno, nabij Soldin in de
uit
Berlijn
Het Wolffbureau meldt
provincie Brandenburg neergestort. Het vliegDe rijksminister van Binnenlandsche Zaken tuig werd geheel vernield en de beide inzitheeft den staatssecretaris in zijn ministerie tenden, Stephan Darius en Stanley Girenas,
Pfundtner benoemd tot gevolmachtigde werden op slag gedood. Het ongeval geschiedde
om toezicht te houden op de kerkelijke ver- waarschijnlijk tegen half twee.
Omtrent het tragische ongeval, dat de
kiezingen, die 23 dezer gehouden worden.
Kiesgerechtigd zijn alle lidmaten van evan- beide
Lithausch-Amerikaansche Oceaanvliegers boven Pruisen heeft getroffen,
gelische kerken, die op den dag der verkienazingen ten minste 24 jaar oud zijn. Om hun dat zij op succesvolle wijze den Atlantischen
stemrecht te kunnen vervullen moeten zij inge- Oceaan hadden overgestoken, wordt nog geschreven zijn op kerkelijke kiezerslijsten. Tot meld, dat hun vliegtuig gisteravond tegen
12 uur nog is waargenomen boven
20 Juli om 15 uur liggen deze lijsten ter teekeBerlinchen
ning bij den voorzitter van den kerkeraad in Het toestel vloog laag over de stad,
zoodat
geronk
het
iedere gemeente.
der motoren overal gehoord
werd
en boven het kamp van den
Tot dat zelfde tijdstip kunnen ook de voorArbeidsdienst
drachten ingeleverd worden. Zij moeten ten
?<ler v sterke schijnwerper ingeschaminste van tien , handteekeningen voorzien
kamp eVen
ver "
zijn. Een verklaring, dat de voorgedragene lichtwa
In
de
voordracht
aceoord
de
resten
met
gaat, is niet noodig.
van het vernielde vliegtuig is
Op 21 Juli wordt beslist over de al dan niet briefpost gevonden uit New Vork, Brooklvn
Chicago en andere Amerikaansche plaatsen!
toelating der voorgedragenen.
Op een lmnen zak zijn drie namen
De eigenlijke stemming geschiedt op Zongeschilderd,
dag 23 Juli na de godsdienstoefening; zij zal klaarblijkelijk die van de leden der bemanning
nl
: kapitein Stephan Darius, U.S.A., luitenant
duren tot 18 uur.
Dr. Jager, die Vrijdagavond afgetreden is Stanley Girenas, Chicago, en Victor Yesglaites
als commissaris over de evangelische lands- Wilkes, Barre, P.A., U.S.A. In verband met
kerken in Pruisen, heeft gisteren een oproep deze voirJst vermoedt men, dat zich in het
wrak van het vliegtuig nog een derde inzittot de kiesgerechtigden gepubliceera.
tende bevindt. Voorts vond men nog een voorraad Amerikaansche sigaretten, toast en
chocolade.
WERELDVERBOND VOOR DEN SABBATH.
De zetel van het „Weltverband für Sabbathschutz" is van Eerlijn naar Amsterdam verplaatst. Naast het door het Berlijnsche wereldWietanden regelmatig laat onderzoekt
congres in 1930 gekozen presidium is een
en zoo noodig vullen, behoudt deze
en bliift
waarnemend hoofdbestuur gekozen, dat zich verschoond van kiespijn. O- naluur/ijfc«
tanden
met de leiding der zaken zal belasten. Het is znn voor het kauwen veel meer waard
dan
samengesteld uit de heeren E. Asscher Ezn.,
voorzitter, L. H. Sarlouis, dr. D. M. Sluys, H.
00
ocu
**den vroegtijdt, te
Gugenheim en mr. M„ Schorlesbeim.
«*»
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SCHOOL EN OPVOEDING.

-

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933

—

zal niet afhankelijk zijn van de maatregelen
van het Rijk, en niet dalen beneden het door
den Bond voor Onderwijzers gestelde minimum
van 4500. Na discussies werd ook den volgenden (Zondag)morgen verworpen het instellen
van een bondsraad, door den heer De Koning,
Rotterdam, o.m. genoemd een „mode-artikel".

FÖSCO DE IDEALE^

’

JP

Cacaod&ank
is alleen echt in agg)
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met de leiding der Kweekschool belast.
Onder zijn bewind is de inrichting zeer in
bloei toegenomen.
De school van den heer Bijleveld.
Op 31 Maart 1913 legde hij zijn functie
nevensgaande
Oorspronkelijk een stichting neer; v\jf jaren later, 17 Maart 1918, overDe
van Herv. huize.
verdere leed hij. Zijn opvolger, de heer M. Bremer, is
geschiedenis.
slechts eenige maanden als zoodanig werkgeweest; hij stierf 23 Augustus 1913.
zaam
Zooals bekend is, zal bij het begin van den
kwam de heer R. Venema, die thans
Toen
nieuwen cursus in September de nieuwe Geref. nog directeur is.
Kweekschool ter opleiding van onderwijzers
Een der bekendste oud-leerlingen van de
en onderwijzeressen aan de Dintelstraat in Gereformeerde Kweekschool
is onze oudAmsterdam-Zuid in gebruik worden genomen. minister en oud-wethouder mr. S. de
J.l. Zaterdag heeft men het oude gebouw Vries Czn.
aan de Kerkstraat verlaten en hiermede is
een, voor de school belangrijke periode afgeCREMATIE PROF. MR. W. H. DRUCKER
sloten.
BOND VAN NED. ONDERWIJZERS.
De „Vereeniging tot stichting en instandZaterdagmiddag is te Velsen het stoffelijk
houding eener Geref. Kweekschool" is in 1886 overschot van prof. mr. W. H. Drucker, hoogJaarvergadering.
De rr.ecr
opgericht.
„Geref. Kweekschool" is leeraar aan de Handelshoogeschool te RotterDe
centrale organisatie: meerderoorspronkelijk een instituut van Hervormden dam, verascht.
huize en was juist kort vóór de Doleantie tot
hcidsvo.orstellen aangenomen.
Bij de vele belangstellenden waren mr. K.
stand gekomen.
De
gehuwde onderwijzeres-nietP. van der Mandere, voorzitter van den Raad
In Maart 1883 hadden bjj de „Commissie van beheer der Handelshoogeschool, mr. Th.
kostwinster.
tot het bestuur der Diakonie-scholen" hoof- A. Fruin, curator, mr. W. H. Stenfert Kroese,
den dezer scholen een voorstel ingediend tot secretaris van het college van curatoren en
Het congres van den B. v. N. O. werd Zaterhet brengen van wijziging in de opleiding der van den Raad van beheer, dr. Z. W. Sneller, dagavond te 8 uur te Zwolle geopend, na een
kweekelingen. Deze opleiding voldeed niet rector-magnificus,
W. E. Woerman, huishoudelijke vergadering. De voorzitter, de
langer; de ingediende voorstellen werden in secretaris van den senaat, en vele hoogheer J. W. P. van der Sluis uit Rotterdam,
handen gesteld van, een commissie ad-hoe, leeraren. Voorts prof. mr. D. van Blom, te hield de openingsrede.
waarin zitting kregen Leiden, prof. mr. G. J. Bruins, oud-hoogDe heer Noordhof uit Amsterdam, vertegenwoordiger van het N. V. V., bepleitte
de H.H. dr. A. Kuyper, leeraar, prof. mr. F. G. Scheltema, te Amsterdr. J. Woltjer en J. A. dam, namens de redactie van „Rechtsgeleerd nauwste samenwerking van de organisaties in
Wormser, drie welbedeze tijden van inzinking en reactie. Spr. deed
Magazijn", prof. dr. G. A. van Poelje, direckende leden van den teur-generaal van onderwijs, oud-hoogleeraar een beroep op de onderwijzers en onderwijzete Rotterdam, mr. W. van Traa, officier van ressen in den aanstaanden winter het N. V. V.
toenmaligen Herv. Kerjustitie, en mr. H. W. B. Thomas, vice-presikrachtig te helpen btj de zorg voor de jeugkeraad. Deze commisdent van de rechtbank te Rotterdam. Nog dige werkloozen, ook in de leer- en werksie kwam tot de conclusie, dat een alge- waren aanwezig de senaat van het Rotterd. kampen.
De heer VanMeurs betoogde namens het
heele reorganisatie der Studentencorps, het bestuur van de Rott.
opleiding noodzakelijk Vrouwel. Stud. Ver., bestuur en directeur van A.C.0.P., dat de tegenstellingen in de maat„Ons Huis", te Rotterdam, mr. O. Schreuder,
schappij zich steeds meer toespitsen en dat
was en op 4 Decemcommissaris
van de N.V. „Mido", mr. G. J. hierbij aller aanvallen zijn gericht op het overber 1884 deed zij het
van het
voorstel tot oprichting Th. Folmer, namens den Octrooiraad, een heidspersoneel. D everproletariseering
afvaardiging van de Geref. Stud. Ver. S.S.R., onderwijzersambt is vrijwel een voldingen feit.
eener Kweekschool.
De onderwijzer mag hiertegenover niet alleen
De Commissie voor mej. S. M. van Dugteren namens de Volksblijven staan, hij moet tenvolle zijn plaats inen vele anderen.
de
Diakoniescholen universiteit
Mr. Fruin wilde als curator van de Handelsnemen in het A.C.O.P. en in grooter verband
keurde
de
plannen
hoogeschool in de eerste plaats uiting geven in het N.V.V.
goed, en op 12 Febr.
De heer Braakmans sprak namens het
1885 werd een regle- aan de smart, die velen gevoelen bij het heenDr. A. Kuyper.
gaan van prof. Drucker op de middaghoogte Int. Beroepssecretariaat en de Belgische Cenment vastgesteld. De
van zijn leven; en dan achtte hij het zijn trale van Soc. Overheidspersoneel. Hij zeide
Kweekschool zou een „gereformeerd karak0.m., dat ook Nederland niet ontkomen is aan
ter" dragen. Aan de „Vereeniging voor Chris- taak aan te geven Drucker's plaats in het een
vlaag van fascisme. In Duitschcland hebtelijk Nationaal Onderwijs", aan „Geref. maatschappelijk leven.
Enkele
jaren
wij, aldus spr., onmiskenbaar een zware
na
haar
ben
stichting,
nu
zestien
Schoolonderwi|s" en tenslotte aan de „Kerkejaar geleden, heeft de Handelshoogeschool mr. nederlaag geleden. Als men echter meent, dat
lijke Commissie" werden subsidies gevraagd.
Drucker naar Rotterdam geroepen. Hij was wij lam zijn geslagen, vergist de bourgeoisie
Op 1 September 1885 werd de Kweekschool
toen pas 30 jaar. Zoon van een voortreffelijk zich deerlijk.
met een bescheiden aantal leerlingen (25) in vader,
De heer De Korte bracht de dank over
hij vele van diens eigenschappen.
een huurhuis op de Keizersgracht bij de Regu- Hjj washad
gedurende al deze jaren geweest een van het Ned.-Indisch Onderwyzersgenootschap
liersgracht geopend. Daags tevoren, op goed docent; zijn
krachten en gaven heeft hij voor den steun, dien het van den Bond heeft
31 Augustus, waren, in een plechtige bijeenvan het begin tot het eind aan de hoogeschool ontvangen.
komst, directeur en leeraren geïnstalleerd, brj gegeven. Maar ook
De centralisatie,
de andere taak van den
welke gelegenheid dr. J. Woltjer een rede hoogleeraar, de zelfstandige beoefening
van
hield over „de Geref. Kweekschool".
het vak, waarin hij doceert, heeft hij op uitHierna begon de behandeling van de voorTot directeur was benoemd de heer H. Bijle- nemende wijze vervuld. Hij gold als een der stellen; eindresultaat van de omvangrijke
veld; aanvankelijk stonden twee leeraren hem beste beoefenaren en kenners van het burgerstudie van de Centralisatie-Commissie, voorterzijde.
lijk recht in Nederland. Over het octrooirecht zitter d ehoer A. van Geuns, rapporteur de
Nauwelijks was het werk goed aan den heeft riij een boek geschreven, dat nog geldt heer J. M. H. Baars.
gang, toen in Januari 1886 het bekende ker- als een standaardwerk op dat gebied. Later
Meerderheid3voorstellen, zooals deze nog
kelijke conflict uitbrak. De leden der subkort voor de vergadering werden geamendeerd
heeft hij nog een tweede werk uitgegeven.
commissie voor de Kweekschool (waartoe beSpr. dankt prof. Drucker voor al zijn arbeid. dor deze commissie: De alg. evrg. spreekt zich
noemd waren de leden der bovengenoemde
Hierna sprak de rector-magnificus prof. uit voor een getemperde reorganisatie, het
commissie ad-hoe, benevens de heeren ds. H. Sneller. Spr. gaf uiting aan de gevoelens H.B. bestaat uit 11 leden, waarvan 5 vormen
W. van Loon en W. Hovy) behoorden allen van de hoogleeraren bij dit overlijden. De het dag. bestuur; drie leden worden gesalatot de z.g. „geschorsten" en werden bijgevolg figuur van prof. Drucker beschouwende, wilde rieerd; het D.B. wordt gevormd door voorzitook in deze functie geschorst. Bovendien be- hij hem zien als den zoon met op den achter- ter, secr.-penn., leider Centr. Bureau voor Onsloot de Commissie voor de Diakoniescholen, grond den vader. Prof. Treub heeft van den derwijs-adviezen en de 2 redacteuren van het
aan de leeraren geen tractement uit te be- vader een karakterschets gegeven; veel daarin orgaan, zij worden uit en door den geheelen
talen.
zou ook op den zoon betrekking kunnen bond gekozen; de 6 andere H. 8.-leden worden
In overleg met de
hebben. Ook hij had door zijn groote gaven gekozen uit ieder der districten 1; het D.-B.
geschorste
Kweekschool-commissie werd het werk op de school een andere plaats moeten bezetten dan hy ge- komt minstens wekelijks, het H. B. maandetoch voorloopig voortgezet, doch op 29 Juli kregen heeft. Maar aan den anderen kant is lijks bijeen; het salaris der gesalarieerden be'86 ontving de directeur de mededeeling, dat het voordeel, dat de Handelshoogeschool nu draagt het netto maximum salaris van een gede Kerkeraadscommissie met ingang van van die gaven heeft kunnen profiteeren. Spr. huwde onderwijzer met hoofdacten aan een ge1 Februari 1887 de Kweekschool ophief en heeft mr. Drucker leeren kennen als een wone lagere school in een gemeente der eerste
hem, den directeur, met dien datum ontslag rechtschapen man met een open karakter. In klasse vermeerderd met 30 %; de alg. verg.
de senaatsvergaderingen zal hg zeer worden besluit tot het instellen van een bondsraad;
verleende.
reglement van den Bondsraad; ingesteld worOnmiddeliyk heeft toen het oude bestuur gemist.
Dr. Bir n i e bracht de komst van mr. den 6 propaganda-commissies; de redactie van
het besluit genomen zelfstandig de school
voort te zetten, waartoe de „Vereeniging tot Drucker in het bestuur van „Ons Huis" te „De Bode" wordt opgedragen aan het D. B.;
stichting en instandhouding eener Geref. Rotterdam in herinnering. Als voorzitter van by het Centr. Bureau v. Ond.-adviezen wordt
dat bestuur had spr. zyn juiste inzicht en tevens ondergebracht het vakbondsarchief; het
Kweekschool voor onderwijzers (essen) te Amsterdam" werd opgericht. In plaats van dr. A. treffenden eenvoud byzonder gewaardeerd. Hg h.b. wordt opgedragen te komen met voorstellen tot het brengen van uniformiteit in de
Kuyper nam dr. B. van Schelven zitting in gaf leiding met volkomen toewyding.
F.
Proost,
Dr.
K.
administratie der afdeelingen.
directeur
van
„Ons
het bestuur. In dien tyd werd ook het Geref.
De heer Van Geuns lichtte deze voorGymnasium opgericht. Voor beide instellingen Huis", sloot zich by deze woorden aan en
voegde daaraan den dank van „Ons Huis" toe stellen toe.
Kerkstraat,
is toen in de
achter de KeizersDe heer S. N. Posthumus verdedigde de
grachtkerk, een schoolgebouw gesticht. Het voor de groote toewyding van mr. Drucker.
Spr. noemde prof. Drucker een humanist en voorstellen van de minderheid, die een veel
benedengedeelte werd bestemd voor Kweekeen democraat. De gelegenheid tot ontplooiing sterker centralisatie beoogen en benoeming
school, het boyengedeelte kreeg het Gym„Ons Huis" heeft prof. Drucker deze invan
van 5 „vrijgestelden", benevens een uniforme
nasium. Tgdens den bouw der nieuwe school, stelling gegeven.
contributie-afdracht van 1.2 'ffó (nu 07—
welke eigendom is van de Geref. Kerk, is in
De heer R. H. Haentjes voerde ten
1.2 %).
de v.m. Schotsche Zendingskerk school ge- slotte het woord namens het Rotterd.
Op deze voorstellen van, de meerderheid
Studenhouden.
tencorps.
de afdeelingen Rotterdam, Amsterhadden
In September 1889 verhuisde men naar de
Een familielid dankte voor de belangstelling.
dam, Utrecht, Gouda, Amersfoort, Culemborg,
Kerkstraat. Drie jaren later kreeg het GymSchiedam amendementen ingediend; Heerennasium een eigen gebouw op de Keizersgracht.
veen had nog een afzonderlijk voorstel, n.l. om
Ook onder de nieuwe regeling bleef de heer
slechts twee der H.8.-leden vrij te maken.
H. Byieveld
jaren lang een bekende figuur
JUBILEUM PROF. DE BRUIN.
Enkele
dezer amendementen waren vervallen
In de onderwijswereld
en in de Kerkstraat
doordat
de Centralisatie-Commissie deze
Woensdag 30 Augustus herdenkt prof. P. J.
in strekking
by amendement
althans
Bruin,
hoogleeraar
M. de
aan de Theologische overnam.
School van de Chr. Ger. Kerk te Apeldoorn,
De heer Th. J. Thijssen verdedigde de praeden dag waarop hij voor 40 jaar bevestigd adviezen
op voorstellen en amendem__ten van
werd in de Evangelie-bediening.
het H.B.
Na vry lange discussies werd om over twaalven tot stemming overgegaan. De minderheidsvoorstellen werden verworpen; ook amendePROF. J.W. GEELS.
menten van Rotterdam en Gouda.
Prof. J. W. Geels, hoogleeraar aan de Theol.
De voorstellen van de meerderheid der comSchool van de Chr. Ger. Kerk te Apeldoorn is missie wreden aangenomen met de volgende
tot examinator in de Geloofsleer vanuitzonderingen:
j eni gros. ;
\&^ET3L.NJV.
I benoemd
wege Geref. Schoolverband.
Het salaris der vrygemaakte bestuurders
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DOOR DOROTHY SAYERS.
„Het spijt me, dat het zoolang geduurd

fceeft," zei Miss Booth, „maar de arme ziel
la vanavond nogal rusteloos. De eerste paar
tiur is het nu wel in orde, maar dan moet ik
toch even gaan kyken. Zullen we nu maar
dadeiyk beginnen? Ik ben zoo benieuwd of het
lukken zal."
Miss Climpson stond bereidwillig op.
„We gebruiken meestal dit tafeltje," zei
Miss Booth, terwgl ze een klein, rond bamboetafeltje, met een „plateautje" tusschen de
pooten, uit den hoek haalde en midden in de
kamer zette. Miss Climpson had nog nooit een
meubelstuk gezien, beter geschikt om bovennatuuriyke

verschynselen voort te brengen.

En ze complimenteerde Mrs. Craig in haar
hart over haar uitstekende keuze.
„Laten we het licht aan?" vroeg ze.
„Niet heelemaaï," zei Miss Booth. „Mrs.
Craig zegt dat de blauwe stralen van het daglicht of van onze moderne electrische lampen
veel te hard zyn voor de intelligenties. Ze
vernielen de trillingen, weet u. En daarom
doen we gewooniyk het licht uit en gaan dan
zoo zitten dat we het licht van den haard
hebben
dat is voor aanteekeningen maken
u, of zal ik het doen?"
Schrijft
voldoende.
„Doet u 't maar," zei Miss Climpson. „U
bent er aan gewoon en voor my is het iets
nieuw3."
„Goed." Miss Booth ging een kleine bloc-

—

—

halen en knipte het
„Ik geloof beslist dat er iets in de kamer
licht uit.
is. De koude rillingen loopen me over den
„Nu gaan we heel gewoon zitten en leggen rug."
onze duimen en de toppen van onze vingers
„Laten we dan doorgaan," zei Miss Climpheel luchtig op de tafel, vlak bij den rand. Een son, „mijn handen zyn nu weer uitgerust."
kring is natuurlijk beter, maar dat kan je
Voor de derde maal werd het stil.
met twee menschen niet doen. En in het begin
„Ik heb een gevoel," zei Miss Climpson, „of
doen we beter om niet te praten
tot we iemand me achter in m'n hals beet heeft."
contact hebben, begrypt u. Aan welken kant
„Beweeg je dan niet."
wilt u zitten?"
„En myn armen slapen, van den elle„O, dezen kant maar," zei Miss Climpson. boog af."
„Kan 't u niet schelen, dat u dan 't licht
„Ssstt. De myne ook."
van het vuur achter u heeft?"
Miss Climpson had aan het rijtje kunnen
Dat kon Miss Climpson zeer zeker niet toevoegen dat ze pijn had in haar deltaspieren, als ze den naam maar geweten had.
schelen.
„'t Is eigenlijk heel goed zoo. Dat houdt Dat is het gewone resultaat als je je handen
het licht van de tafel weg."
op tafel laat rusten zonder steun voor den pols.
„Dat dacht ik ook," antwoordde Miss Climp„Ik tintel van myn hoofd tot aan myn
voeten," zei Miss Booth.
son naar waarheid.
Ze plaatsten hun duimen en hun vingerOp dit oogenblik viel de tafel byna om. Miss
toppen op de tafel en gingen zitten wachten. Climpson had de kracht, benoodigd voor het
Er verliepen tien minuten.
laten bewegen van bamboe-meubeltjes, over„Voelt u ze bewegen?" fluisterde Miss schat.
„O!"
Booth.
„Nee."
Na enkele oogenblikken rust begon de tafel
„In het begin kan 't soms erg lang duren." weer te bewegen. Eerst byna onmerkbaar,
Weer werd het stil.
maar langzamerhand krachtiger, tot er een
„O, 't was net of ik wat voelde. Ik heb een regelmatige, wippende beweging ontstond.
gewaarwording in myn vingers of ze slapen." Miss Climpson was tot de ontdekking geko„Ik ook. U zult zien dat er gauw wat men, dat ze, door haar niet bepaald kleinen
komt."
rechtervoet een eindje op te tillen, het gewicht
Weer werd het stil.
van de tafel op de polshaken practisch ge„Wilt u misschien eerst wat rusten?"
sproken kon opheffen. En dat was een mee-

—

„Mijn polsen beginnen pijn te doen."
„Dat doen ze in het begin altyd. 't Is de
kracht die daardoor een uitweg zoekt."

Miss Climpson nam haar handen van de
tafel weg en begon haar polsen zachtjes te
masseeren. De dunne zwarte haken gleden
naar beneden tot ze ongeveer gelijk zaten met
den rand van de zwart-fluwéelen mouw.

nauw samenwerken van afdeelingen in kringen
die een eigen afdeelingsorgaan kunnen uitgeven.
vaste lijn is echter ook voor de afdeelingen
hierin noodzakelijk. De 7 onderwijsorganisaties
Financiën.
hebben besprekingen gehouden en zijn het vrijDe heer P o 1 s uit Amsterdam lichtte het in wel eens op de volgende punten: Ruim 60„De Bode" gepubliceerde verslag van de finan-jarige
mogen niet verplicht worcieele commissie toe.
den een hun aangeboden betrekking te aanAangenomen worden voorstellen van de afvaarden, de gemeenten zijn alleen verplicht
deeling Zeist om de begrooting voor het kowachtgelders te benoemen, als deze er zijn in
mende jaar te publiceeren in het laatste Nohet betrokken district, de toevoer aan de
vembernummer, waarin tevens wordt opgeno- Kweekschcolen wordt beperkt, het staatmen een voorloopige winst- en verliesrekening examen wordt voorloopig stopgezet, regeling
dat de weerstandskas, pensioenen en reservevan de opleiding in verband met het aantal
fondsen zullen worden belegd in eerste hypobeschikbare plaatsingen, vorming van een gethecaire leeningen voor maximaal 60 % der salarieerd instituut van reserve-leerkrachten,
door deskundigen geschatte verkoopwaarden waarin ieder werklooze jongere wordt opgeder onderpanden en (of) in soliede effecten; nomen.
dat de voor- of nadeelen der beleggingen
Het voorstel Utrecht, sub ten eerste en
komen ten gunste resp. ten laste der betrokken ten derde, werd aangenomen; voorts een
fondsen. Overboekingen zooals met bovenbeander voorstel van deze afdeeling om scherdoelde hypotheek te Rotterdam zijn dus niet pen strijd te voeren voor een betere ziektemeer geoorloofd.
verlofregeling voor de onderwijzers
en
Hierop wordt aan den penningmeester dé een voorstel van
de afd.
Amsterdam
charge verleend.
om een commissie te benoemen die zal
De verlies- en winstrekening over 1932 sluii
onderzoeken of het mogelijk is de agenda
in uitgaven en ontvangst op 101,829.
van het driejaarlijksch Congres van het N.V.V.
De heer Tassen legt zijn functie van gesal. en de verslagen hiervoor nog vóór het conbestuurder neer wegens zijn benoeming tot lid gres in de afdeelingen te kunnen behandelen.
der Tweede Kamer. Zijn pensioenaanspraken En een voorstel van de afd. Den Haag, dat
werden vastgesteld; voor het volgende congres het H.B. opdraagt intensieve actie te voeren
zal het hoofdbestuur voorstellen tot algeheele tegen de voorgenomen verandering van
den
regeling van de rechtspositie van de gesala- driejarigen cursus bü het ambachtsonderwijs
rieerde bestuurders indienen.
in een tweejarige. Verder nog aangenomen:
een door het H.B. geamendeerd voorstel van
Opleiding en benoeming.
de afd. Arnhem om het H.'B. op te dragen,
in overleg met andere arbeidersorganisaties,
Voor de bestudeering van het vraagstuk van een „felle actie" te ontketenen ter verovering
opleiding en benoeming waren commissies invan plaatsen voor de jongeren met als meest
gesteld, die in samenerking kwamen met een
urgente
voor de onderwijzers:
uitvoerig rapport en een aantal voorstellen, on- Verlagingstrijdpunten
van de leeftijdsgrens voor penderverdeeld in: Eerste benoeming, vaste benoesioen. Uitbreiding der opleiding
ming G. L. 0., benoeming bij het U. L. O. en ste twee leerjaren. Verbetering met ten minder leerlingenbenoeming bij het'B. L. O.
schalen.
Nadat een voorstel inzake de benoeming bij
Beleid Hoofdbestuur.
het U. L. O. bestreden was, een geheel afwijkend voorstel van de afd. Pekela was aanDe heer Van Dr 1 e 1,- Rotterdam verzoekt
genomen en ook verder de voorstellen gecritihet
H.B. zyn invloed aan te wenden, dat in
seerd, werd besloten dit vraagstuk in zyn geden
1 Mei-stoet de jonge Valken en de Jonge
heel aan te houden tot de volgende vergade- Pieterjellen
ring. Met alg. stemmen werd aangenomen een gekregen worden geweerd. De 1 Mei heeft
een zuiver strijdkarakter en het zal
motie tegen de M. U. L. 0.-vereeniging, het stryden tegen
het paedagogisch geweten van
semi-officieele M.U.L.O. examen misbruikt om iederen onderwijzer
daarin kinderen van een
de leden van den Bond v. N. O. als examinajaar of twaalf te laten deelnemen. En dezen
toren uit te sluiten en als propagandamiddel de Internationale
te hooren zingen op een
voor het werven van leden.
manier
waaruit
duidelijk
blijkt dat zy er geDe afd. Meppel hield een warm pleidooi voor
lukkig niets van begrijpen en hen te laten
aansluiting bij de „Nooit-meer-oorlog Fedeloopen achter leuzen die Goddank Latijn voor
ratie". Het voorstel werd verworpen.
hen zyn.
Op een vraag van den heer De Jongh, Den
Op wachtgeld stellen.
Haag, werd medegedeeld dat dit jaar een
De afd. Utrecht stelde de volgende volgorde brochure over de aansluiting by het N.V.V.
by het op wachtgeld stellen voor: le. hen die en de consequenties daarvan zal verschijnen.
De besprekingen door bemiddeling van de
zulks wenschen; 2e. hen die volledig pensioengerechtigd en minstens 60 jaar zijn; 3e hen, roode groep in de Ver. van Leeraren bij het
Nyverheids Onderwijs zijn afgesprongen, zoodie de minste dienstjaren hebben.
Het H.B. sprak zich uit voor Ie en 3e, maar dat de Bond van nu af aan weer den strijd
tegen ten 2e omdat dit zou zijn tornen aan de tegen deze Ver. zal ter hand nemen.
rechtspositie der volledig pensioengerechtigden.
O.S.P. en communisme.
cD afd. Zwolle diende op dit voorstel een
amendement in om inplaats van ten 2e te
Vervolgens kwamen aan het woord de
lezen: de gehuwde onderwyzeres-niet kostwin- heeren Van Gils,
Rotterdam, De Haan,
sters, welk amendement uitvoerig werd ver- Arnhem,
dedigd met een beroep op de vele werklooze maker, beiden O.S.P.'er, en de heer BeuseAmsterdam, communist.
jongeren tegenover gezinnen, waar dubbel ineerstgenoemden uitten een protest
De
beide
komt.
tegen
de „Hetze in de arbeiderspers" tegen
De heer Posthumus bestreed het. Nooit de O.S.P.
en tegen het H.B. dat de leden
zal de bond er voor te vinden zijn, de gehuwde opwekt
hun
uit diezelfde arbeidersvcouw weer terug te dringen in de positie van pers te halen.gegevens
bestreden zij de eenzij30 jaar geleden. Ook de afd. Amsterdam liet digheid van hetScherp
N.V.V. want ten slotte, aldus
by monde'van den heer Van Dyke een protest hun betoog, is toch
de heele arbeidersstrijd
hooren.
gebaseerd op het comm. manifest (geloei:
Het voorstel-Zwolle werd met vrij groote hu!).
meerderheid verworpen.
De rede van den heer Beusemaker, een
Naar aanleiding van een voorstel van de pleidooi
voor den Sowjetstaat werd steeds
afd. Amsterdam inzake de afvloeiing in het bgdoor Interrupties en gejoel onderbroken. Spr.
zonder het opmaken door B. en W. der ge- critiseert het H.8.,
z.i. niets doet om de
meenten van lijsten met de boventallige en de arbeiders te sleependat,
in demonstraties en staverplichte onderwyzers, waarby de z.g. boven- kingen en
het overlevert aan de moedeloostalligen het eerst moeten verdwijnen, zoodat heid, de basis
van het fascisme.
dus de beslissing over het op wachtgeldstellen
De voorzitter zeide, dat de strijd van
reeds binnenkamers door B. en W. is genomen het N.V.V.
tegen hét fascisme ook is de striid
en onttrokken aan de invloed van gemeente- van den Bond.
Het is logisch èn fascisme èn
raad en organisatie, wordt medegedeeld, dat
communisme
bestrijden welk laatste even
te
het H.B. hiertegen al krachtig ageert. Een fel is in de bestrijding
van de moderne vakbeweging en die openlijk schrijven en zeggen:
„te yveren voor het verdvrijnen van de
vakbeweging in haar huidigen vorm".
Mej. Van der Meulen, Rotterdam, was
het niet eens met de afgekondigde boycotten
van Duitsche waren. Tot slot behandelde de
heer Thyssen, Amsterdam, een door het H.B.
geamendeerd en door
haar overgenomen
voorstel van de afdeeling Zalt-Bommel waar-

’

valler.
„Zullen we vragen stellen?" opperde Miss
Climpson.
„Wacht nog even," verzocht Miss Booth.
„Hij wil zywaarts gaan."
Miss Climpson keek verbaasd. Dat was een
bewering, die op zijn zachtst gesproken op
een levendige verbeeldingskracht wees. Maar

in geprotesteerd werd tegen de jongste hervan het ambtenarenreglement. De
heer Thyssen hield een pleidooi voor het ongeschonden behoud van de geesteiyke vrijheid. De vergadering werd daarna gesloten.

EXAMENS H.B.S.
Arnhem. Gesl. voor B: R. R Abma, F. F. A.
van Beek, B. W. Behagel, H. Crop, K. Groot,
J. M. P. de Joncheere, W. J. Paalman, E. Stal--

man, N. B. H. Stevens, P. Zander, mej. J. G.
Aaldering, mej, J. Feekes, A. H. H. Robbé Groskamp, mei. G. van G(jn, mej. E. G. Hartlief,
A. J. J. Koch, mej. W. U. v. d. Meene, M. F.
Polak, E. M. Storm van 's Gravesande, mej.
M. I_ H. Schneider, A. H. Bacher van Ommeren,
A. J. van Bethlehem, C. Bitter, C. M. J. v. d.
Brandeler, B. C. Charbon, A. de Minjer, Raden
Prajltno, P. J. de Vries, G. J. Ch. de Winkel, J. PBaumgardt, M. Sonnenberg, A. Toen, mej. H. C. A.
van Akkeren, mej. J. K. E. Baginski, mej. H. JHendriks, C. F. F. Rinia van Nauta, F. Bloemist,
J. van Mameren, J. A. de Vos van Steenwijk.
Enschede (Gem. Lyceum). Gesl. de dames
H. L. C. Hogervorst, J. C. Postma, G. Visser. PBuwalda, G. Riethorst en de haeren K H. Koek,
E. T. Kraan, W. Kuschy, B. G. Mlnkhorst, J. CNieuwenhuis, J. Heutink, J. de Jong, J. Kuiper, J.
A. Ledeboer, H. Mogendorff, C. Ruya, J. J. Veltman, E. G. Kromhof, J. H. Kreeftenberg. Afgew. 8.
Voorschoten. (Instituut Wullings). Geslaagd K. Brandsma. Amsterdam; R. van Egmond, Den Haag; W. Everts, Bussurn; J. H.
Von Ketwich, Batavia; I. Kramers, Bandoeng; J.
Kwast, Berlikum; B. B. G. Lagers, Baarn; M.
Leeuwenburgh, Den Haag; C. M. Molhuysen, Den
Haag; J. I. v. d. Ta3. Den Haag; G. Tj. Tjan,
Amsterdam; J. I. de Bock. Arnhem; N. E. de
Brauw, Den Haag; M. J. Doppenberg, Den Haag;
Th. A. Eerdmans. Den Haag, J. Faber, Den Haag;
A- J. v. d. Goot, Den Haag; J. A. de Miranda,
Paramaribo; R. v. Steeden, Haarlem.
ei st (chr Lyceum). Geslaagd voor eindex.
litteraire econ. afdeeling Betty Goette. G H A.
Kuyper en W. J. D. Phüipse.
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AKTE-EXAMENS L.O.

's-Gravenhage. (Staatsexamen.) Geëx. 12
candidaten. Geslaagd mei. M. J. Ommering te Den
Haag en de heeren J. W. Don te Waalsdorp bt)
Den Haag en G. M. van Leeuwen te Scheveningen.

EINDEXAMENS M.T.S.

Dordrecht

(Middelbare Technische School.)
Het diploma als werktuigbouwkundige hebben
behaald: G. J. Aandewiel, Dordrecht; G. M A.
Asselbergs, Nantes (Fr.); W. M. van Ballegooyen,
Dubbeldam; B. ten Bruggen Cate, Almelo; L. Cats,
Rotterdam; C. H. C. Ek, Zwijndrecht; H. Hofman,
Rotterdam; C. Hüsen, Dordrecht; G. Jongerling,
Schiedam; A. N. Jurriaanse, Schiedam; J. Kok,
Delft; T. Maat Sliedrecht; L. Maters, Rotterdam; C. Meijer, Dubbeldam; L. J. van der Moer,
Eindhoven; P. D. Ottevanger, Dordrecht; L. A. B.
van der Plas,
Delft; A. L. M. Poppe, Hulst
(Z.-Vl.); B. Sas, Gorinchem; L. Telle, Den Haag;

E. N. Tjebbes, Middelburg.
Het diploma als
elektrotechnicus: A. Blokland, Brandwtjk; R. Dekker, Nijmegen; Th. Dumas, Ned. Oost-Indië; C.
M. Ghijsen,
Middelburg; A. J. V. Giesberger,
Overveen; W. Kleijn, Nijmegen; H. R. Remmelink, Doetinchem; C. Rodenburg, Rotterdam; P.
M. Snoek, Rotterdam; L. J. Willemsen, Utrecht.
Het diploma als suikertechnicus: J. F. Couwenberg, Den Haag; W. C. van Heilningen, Schiedam; F. R. Kohier, Terneuzen; J. Kooyman, Dordrecht; A. Luyt Den Haag; J. C. de Neef, Den
Haag; W. van Oosten, Barendrecht; A. Th.
Schuddebeurs, Rotterdam; W. F. G. L. Stoeller,
Rotterdam; J. de Vuyst, Breskens. Het diploma
als chemisch technicus: J. Baarschers, Zeist; J.
B. de Jonge. Dordrecht; J. H. Pontzen, Tilburg;
H. J. Rieff, Dordrecht; A. C. van der Zande, Rotterdam.

EXAMENS HANDENARBEID.
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Rotterdam. (Gem. Kweekschool, Veemarkt
1.)
Geëxamineerd 12 candidaten. Geslaagd da
heeren P. Boerdam, R. P. Abrahamsz, N. v.
Waart, W. Küchler, P. M. v. Meurs, J. A. Siersema,
W. H. v. Berkel, J. H. C. Verschoor, H. J. M.
Spruit, A. Ruitenberg, A. H. W. Karelse, J. A. H.
de Klerk. Examen geëindigd.
Rotterdam. Gesl.: J. Dwarswaard, F. J.
v Otterlo. J. C. v. Rhyn, C. Prins,
_! wStaip
? laF.
&k: D-_.Tv
A.
d. Wlldt F. J.
A. J.
v. d. Graaff, P. de Klayver, A. v.Bookelman,
Werkhoven.

STUURLIEDEN-EXAMEN.
's-Gravenhage. Geslaagd voor 3en stuurman J. H. Duit en J. P. G. van den Boogert.
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(Ongecorrigeerd.)

LAAT U NIET MISLEIDEN
EISCHT DIT MERK MET KROON
OP HET PAKJE, ANDERS
KOOPT U NIET DE ECHTE
RADEMAKERS HOPJES
er bestond geen enkele reden om te opponeeren en dus liet ze de tafel, gewillig, langzaam
een kwart slag öm maken.
„Zullen we gaan st»an?" sloeg Miss Booth
voor.
Dat werd moeilyker, want het was geen
kleinigheid, om voorovergebogen en op één
voet, een tafel behooriyk te laten tikken en
trillen. En dus besloot Miss Climpson in trance
te geraken. Ze liet haar hoofd op haar borst
vallen en steunde zachtjes. Tegeiyk daarmee
trok ze haar handen iets terug
de tafel
deinde zachtjes op haar voet heen en weer.
Dat oogenblik koos een van de houtblokken
uit om ineen te storten. Een lange vuurtong
schoot omhoog. Miss Climpson schrok
de
tafel hield op met deinen en kwam met een
doffen smak op den vl*er terecht.
„O, wat jammer!" «ei Miss Booth. „Nu
heeft 't licht de vibraties verstoord. Je voelt

—

—

je toch niet ziek?"
„Heelemaaï niet!" verzekerde Miss Climpson haar, terwyi ze met een vagen blik om
zich heen staarde. „Is er iets gebeurd?"

„De kracht was geweldig,'" zei Miss Booth.
„Zoo iets heb ik nog nooit meegemaakt."
„Ik geloof dat ik geslapen heb," zei Miss

Climpson.

„Je bent in trance geweest," legde Miss
Booth haar uit. „Ben je moe of kan je nog

doorgaan?"
„Ik voel me heel gewoon," zei Miss Climpson. „Alleen wat slaperig."

„Je bent een buitengewoon sterk medium,"
zei Miss Booth.
Miss Climpson, die tersluiks haar enkel zat

te maasewren, was dat volkomen met haar
eens.
„We zullen een scherm voor 't vuur zetten,"

bedacht Miss Booth. „Zoo is 't beter. Vooruit,
dan beginnen we weer."

inspectie

Amsterdam.
woont Oosterpark 22.

De heer Grolleman

Twee paar handen werden weer voorzichtig
op het tafelblad gezet. Bijna onmiddellijk
begon het bamboetafeltje te bewegen.
„We moeten nu niet langer wachten," zei
Miss Booth. Ze schraapte zich zacht de keel
en begon:
„Is er een intelligentie aanwezig?"
Krak!
De wiegende beweging hield op.
„Wilt u één keer tikken voor „Ja" en twee
keer voor „neen"?"
Krak!
Het voordeel van deze manier van ondervragen schuilt daarin, dat de aanzittenden
zelf de vragen moeten formuleeren!
„Bent u de geest van iemand, die overgegaan is?"
„Ja."
„Bent u Fedora?"
„Neen."
„Bent u een van de intelligenties, die al
meer hier geweest zijn?"
„Neen;"
„Bent u ons goed gezind?"
„Ja."
„Vindt u het prettig, om bij ons te zyn?"
„Ja. Ja. Ja."
„Bent u gelukkig?"
„Ja."
„Bent u hier om iets voor uzelf te vragen?"

„Neen."
„Om ons persoonlijk te helpen dan?"

„Neen."

„Spreekt u dan voor een andere intelligentie?"
„Ja.
„Heeft die intelligentie mijn vriendin iets

mee te deelen?"
„Neen."

„My dan?"
„Ja. Ja. Ja. Ja."

De tafel danste letteriyk op en neer.

\
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Mee in 't kamp
want daar is 'l "Akkertje" dagelijks
de trouwe helper uit den nood voor

N.B. GROLLEMAN.
Woensdag hoopt de heer N. B. Grolleman
B.Nzn., oud-hoofd eener O. L. S. te Amsterdam, zijn 80sten verjaardag te vieren. Nog
steeds is hij werkzaam als voorzitter eener
commissie tot wering van schoolverzuim in de

\
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ziening

—

note en een potlood

DERDE BLAD

elk dié geplaagd wordt door hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, griep, enz.
Vergeet vooral niet ze mee te nemen I
Akker-Cachets kosten slechts 50 et.
per 12 stuks. Overal verkrijgbaar!

„Bent u de geest van een vrouw?"
„Neen."
„Van een man?"
„Ja."
Even bleef het stil.
.Bent u dan de intelligentie, met wie 'ik
geprobeerd heb, in contact te komen?"
„Ja."
Stilte en een langzaam schommelen van de
tafel.
„Wilt u met ons spreken door middel van
het alfabet? Een tik voor A, twee voor B, en
zoo voort."
„Had ze wel dadelijk kunnen zeggen!"
dacht Miss Climpson.
i

:

Tik!

„Hoe heet u?"
Acht tikken.... en een geluid als van een

— —

snik. Eén tik
„H
A —-"
Een lang rijtje tikken.
„Was dat een R? U tikt te vlug!"
Tik!
A
R
js dat goed?"
~H

— — —

„Ja."
„Is 't Harry?"
„Ja. Ja. Ja."
„O, Harry! Eindeiyk! Hoe gaat 't met je?
Ben je gelukkig?"
„Ja
nee
eenzaam."
„Ik kon 't niet helpen, Harry!"
„Ja. Zwak."
„0!.... maar ik moest toch aan myn plicht
denken! Je weet toch wel, wie tusschen ons

— —

gekomen is —."
„Ja. V
A —."

— —
—

„Nee, Harry

» L —S— C

nee.... 't was moe —."
H," speelde de tafel triom-

fantelijk verder.
„Hoe kun je zoo onvriendeiyk zyn?"
„Liefde gaat voor!"
(Wordt vervolgd.).

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

BELGIË.

ZEITUNG”VERBODEN.
Balbo beleedigd.

POSITIE DER REGEERING VEILIG.
Motie der Christen-Democraten
verworpen.

BRUSSEL, 17 Juli. (Eigen tel.) Gisteren hebben de Christen-Democraten te Brussel
een congres gehouden, waarin de wijzigingen
werden besproken, die de regeering op aandrang van christen-democratische zijde in de
verschillende noodverordeningen heeft aangebracht en die gistermorgen in de Belgische
Staatscourant werden gepubliceerd.
Niet alle aanwezigen, bleken van meening
waren.
te zijn, dat deze wijzigingen voldoendeBodaert,
heer
den
Dit werd o.a. betoogd door
de man van het kartel met de sociaal-democraten te Charleroi. Hij erkende dat er in de
noodverordeningen veel verbeterd is, maar
meende toch, dat de drie door de christendemocraten gestelde eischen: rechtvaardige
verdeelingen der lasten, handhaving van het
levenspeil en onaantastbaarheid van de sociale
wetgeving, door de regeering niet waren vervuld. De heer Bodaert stelde dan ock een motie
voor, waarin den christen-democratischen afgevaardigden wordt verzocht bij de heropening
van de Kamer de regeering hun vertrouwen te
onthouden.
Met groote meerderheid van stemmen werd
deze motie echter verworpen, en tenslotte een
andere motie aangenomen, waarin de politiek
van de regeering, onder voorbehoud van verdere verbeteringen op sociaal gebied, wordt
goedgekeurd.
De regeering kan dus de morgen beginnende
debatten, met alle gemoedsrust tegemoet zien.
Zy zal alleen de sociaal-democraten en de
Vlaamsen-nationalisten tegenover zich in het
strijdperk vinden. Alle andere partijen zullen
als één man achter haar staan. En zal wellicht
een enkele „jong-Turk" of Christen-Democraat
blanco stemmen, — haar overwinning staat
als een paal boven water!

ministerpresident Göring
heeft de „D. Zeitung" voor drie maanden verboden en de verantwoordelijke redacteur naar
een concentratiekamp gezonden. Dit verbod is
biykens een telegram van het W. B. hierop gegrond, dat het blad een artikel heeft bevat,
waarin beweerd werd, dat de Italiaansche
generaal Balbo een gedoopte Jood was. Deze
lasten, aldus het W. 8., is afkomstig van de
Weensche pers en heeft ten doel de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Duitsehland en Italië te schaden.
De premier zal in de toekomst, aldus besluit
de mededeeling van het W. 8., krachtdadig
optreden tegen élke courant, welker inhoud
de betrekkingen van Duitsehland uit het buitenland kan benadeelen.
De

Pruisische

FRANKRIJK.
BEOORDEELING VAN HET PACT
VAN VIER.
Verhouding tot Italië.

Reuter meldt uit Parys dat naar aanleiding
van het telegram van Mussolini aan Daladier,
waarin de Duce dankt voor de onderteekening
van het Viermogendhedenpact, de „Matin"
schrijft, dat dit niet schijnt te beteekenen, dat
Italië een samenwerking met Frankryk zoekt
buiten het Pact om.
De nationalistische „Figaro" legt den nadruk op de nadeelen van het verdrag voor
Frankrijk, vooral op de verplichting het vraagstuk van de grenzen-herziening te bestudeeren
in overleg met de drie andere onderteekenaars.
Dit beteekent een principieele toestemming
van Frankryk tot deze herziening. Bovendien
zijn de onderteekenaars verplicht het ontwapeningsvraagstuk te regelen. Dit beduidt, volgens het blad, „ontwapening van Frankrijk".
Beide punten kunnen Duitsehland de voordcelen van een gunstigen oorlog verschaffen.
Wat de „Times” zegt.
HERHALING DER LICHTSTAKING
De „Ttmes" schrijft dat ten aanzien van het
Viermogendhedenpact
het belangrijkste gevolg
Na 21 Juli. van dit verdrag een toenadering tusschen
Italië en Frankrijk is. Het blad wyst op de
BRUSSEL, 17 Juli. (Eigen tel.) Gisteren
wrijving welke tusschen beide landen bestaat
hebben de Brusselsche café. en restauranthouten aanzien van Noord-Afrika, de Middellandders wederom een rumoerige vergadering geCentraal-Europa. De
houden, waarin men elkander over en weer sche Zee en Zuid-Oost en
aannemen, dat de
kan
echter
niet
„Times"
het mislukken van de lichtstaking en van de vriendschap
tusschen Italië en Hongarye, en
protest-sluiting op 28 Juni j.l. verweet. Een
ook maar in het minst
Oostenrijk
en
voorstel om op den Nationalen feestdag, 21 Italië
nu
het Viermogendhedenis.
Indien
verzwakt
Juli, een nieuwe verscherpte lichtstaking te
dat vertrouwen ontheeft,
gevolge
pact
ten
beginnen en de nationale vlag dien dag halfen
de staten van de
Italië
tusschen
staat
stok te hangen, werd verworpen. Maar met
zyn, dat een
resultaat
Entente,
het
zal
vrijwel algemeene
stemmen werd besloten, Kleine toenadering
komt
tusschen de
tot
stand
groote
onmiddellijk na den Nationalen Feestdag de
noodzakewelke
Centraal-Europa,
lichtstaking te hervatten. Alle leden hebben landen van
polivan
een
stabielen
het
herstel
is
voor
lijk
,-ich verplicht, na afkondiging van deze staDonautoestand
in
de
king in het geheel geen eleetricitelt meer te tieke» en economischen
gebruiken, maar hun lokalen uitsluitend met landen.
De „Times" verklaart verder, dat het niet te
kaarslicht te verlichten.
loochenen valt, dat de regeeringen van de
Kleine Entente en Polen niets willen weten
DUITSCHLAND.
van een herziening van de vredesverdragen.
Dr. Benesj en Tltulescu zijn twee toonaangevende personen in Europa en het is te wenLIQUIDATIE VAN HET CENTRUM.
schen, dat zij ook constructief en niet slechts
Vele bekende namen verdwijnen negatief werken.
van het tooneel.
„TWEEDE INTERNATIONALE IS DOOD.”
BERLIJN, 17 Juli. (V.D.) Zooals bekend
Onze Parijsche correspondent telefoneert:
Is zal per 1 September ook de parlementaire
Nog is de eindbeslissing op het socialistische
vertegenwoordiging van het Centrum gelicongres niet gevallen, maar toch kan daaromquideerd moeten zyn. By de komende bespretrent niet den minsten twfc'fel meer bestaan.
kingen der nationaal-socialistische
fractiein strfld
leiders met de vertegenwoordigers van de De leden van de Kamergroep, die,

.

met het besluit van het congres van Avignon,
voor de begrooting hebben gestemd, krijgen
deswege een berisping. Dit heeft de partijtot
de
naionaal-socialistische
hospitanten
'als
secretaris, Paul Faure, gisteren uitdrukkeiyk
fracties kunnen toetreden en wie uit princi- verklaard in
de commissie voor de redactie
hun
zullen
mandaten
overwegingen
pieele
moties
aangaande het partijbeleid, en
van
de
zy
hun
in
moeten neerleggen, hetzij omdat
verklaring, waarvan de verwezeniyking
deze
en
politieken
vroegeren
Verband met hun
ten gevolge van de groote meervakvereenigingsarbeid voor de N. S.D.A.P. on- vaststaatwaarover
Faure beschikt, heeft giswegens
derheid
zij
omdat
hetzij
aanvaardbaar zijn,
groep, die door Renaude
rechtsche
moeteravond
hun leeftijd of als vrouw hun mandaten
aangevoerd,
aanleiding gegeven de
wordt
del
ten neerleggen.
commissie te verlaten. Vandaag zal het conDientengevolge zullen 4 vrouwehjke Rijksdagafgevaardigden van het Centrum haar gres te kiezen krijgen tusschen de diverse
den Pruisischen moties en zal het die, welke de blaam van de
mandaat neerleggen. In
Landdag zullen 8 vrouwelijke afgevaardigden rechtsche minderhoud inhoudt, aanvaarden.
Men mag voorzien, dat dit nog niet terstond
aftreden.
Rijksdag
Als geesteiyken zullen uit den
ten gevolge zal hebben, dat die rechtsche
treden de voormalige leider van het Centrum groep uit de party treedt. Een feitelijke scheuprelaat dr. Kaas, uit Trier; prelaat dr. Foehr ring zal zich niet voltrekken vóór in October
Uit Freiburg, pastor Offenstein uit Hannover, de Kamers weer bijeen zijn. Naar alle waarprof. dr. Schreiber uit Munster, en prelaat schgnlijkheid zal dan de rechtsche vleugel
Ulitzka uit Ratibor, terwyi uit den Pruisivoortgaan haar politiek van steun der tegenschen Landdag zal moeten treden de Domwoordige radicale regeering toe te passen en
kapitularis dr. Otto uit Breslau.
dit zal leiden tot uitsluiting uit de partij, door
Ook leden van vroegere regeeringen zullen de permanente administratieve commissie of
niet worden toegelaten, in verband waarmee eventueel door een buitengewoon congres uit
de namen worden genoemd van dr. Brüning, te spreken.
dr. Bell, dr. Wirth, dr. Hirtsiefer, dr. StegerHeel de manoeuvre, die men thans ziet uitwaia, dr. Schmitt uit Karlsruhe en dr. Bolz voeren, heeft ten doel de verantwoordelijkuit Stuttgart. Ook Rijksdagleden, die als heid voor de a.s. scheiding op de andere partij
hooge ambtenaren by vroegere regeeringen
te werpen. Maar dit zal niet tot in het oneinwerkzaam waren, zullen niet tot de Nationaal- dige
kunnen worden voortgezet. En wanneer
Voormalige Centrum-party, zal overeengekomen moeten worden, welke afgevaardigden

Socialistische Fractie worden toegelaten, evenmin als afgevaardigden, die in den Rijksdag
zitting hadden als vakvereenigings-leiders.
Indien bovendien de leeftijdsgrens wordt vastgesteld op 60 jaar, zullen uit den Rijksdag
nog vijf uit den Pruisipschen Landdag tien
afgevaardigden van het Centrum moeten aftreden, zoodat in den Ryksdag 30 %, in den
Landdag 37 % van het aantal leden der
voormalige Centrum-fracties vervangen zal
moeten worden.
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EMPLOYES DER CHEMISCHE BEDRIJVEN.
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REUZELEXPORT NAAR DUITSCHLAND

Dezer dagen is te Amsterdam opgericht de
Invoerrecht van 75 op 100 mark
VOORLOOPIG NIET OP REIS.
„Vereeniging van Employés werkzaam in de
gebracht.
bedrijven en laboratoria", met het
Te duur voor de schatkist. chemische
doel de vakkennis harer leden te bevorderen
Het Duitsche invoerrecht op reuzel is verdoor het doen houden van lezingen en het orhoogd van 75 op 100 mark per 100 kg. Het
OSLO, 17 Juni. (Reuter.) Het voorgenoganiseeren van excursies.
tarief voor vet is verhoogd van 36 op 60
men bezoek van kroonprins Olaf en kroonprinHet secretariaat is gevestigd: W. Schütz Jr., mark.
de
Vereenigde
ses Martha aan
Staten zal worP. L. Takstraat 19 11, Amsterdam-Zuid.
den uitgesteld. In het desbetreffende commuIn de motiveering zegt de rijksregeering,
verklaard,
dat de weersomstanniqué wordt
dat invoer van reuzel en vet sedert de dollardigheden in de landbouwdistricten der Vereedepreciatie zeer is toegenomen. Zoo werd in
nigde Staten, waar veel Noorsche boeren woOP SOESTERBERG.
WINDHOOS
Januari
10.6 millioen kg en in Februari 12.8
nen, de moeilijkheden der farmers hebben ver.
millioen
reuzel ingevoerd; toen volgde een
kg
groot. Onder deze omstandigheden meende de
Hedenmiddag kwart voor een passeerde
van
het invoerrecht, waardoor de
verhooging
kroonprins, dat zijn bezoek niet gelegen zou over het vliegkamp Soesterberg een windinvoer
in
Maart
3.1 en in April 4.4 millioen
komen. Bovendien was hij van meening, dat hoos. Door deze hoos werd het dak van een
het in deze slechte tijden beter was aan de hangar 82 weggeslagen. Twee toestellen, kg bedroeg. In Mei echter was deze hoeveelNoorsche schatkist de uitgaven van zijn reis welke op het veld stonden, een jagertoestel en heid reeds gestegen tot 15.6 millioen kg.
naar Amerika te besparen.
een eenmotorig toestel P C I werden beschadigd. De jager zou vrijwel geheel vernield zijn.
Een toestel, hetwelk op het moment dat de
LOURDES.
windhoos passeerde landde, sloeg driemaal
RUSLAND.
Persoonlijke
ongelukken
hebben
kop.
den
over
Een vijftigduizend menschen, zoo seint Reuzich niet voorgedaan.
INWERKINGTREDING LITWINOF-PACT.
ter, hebben gisteren te

MOSKOU, 17 Juli.

Lourdes

(V. D.)

De regeering der
Sovjet-Unie heeft den mogendheden, die te
Londen het Litwinof-pact hebben ondertoekend, med2gedeeld, dat de ratificatie in den
loop van Augustus zou plaats vinden,

FINLAND.

AMSTERDAM.
DE SCHOOLDEUR GESLOTEN.

HITTEGOLF.

Negentig graden Fahrenheit.

HELSINGFORS, 17 Juli. (Reuter). Volgens een mededeeling van het meteorologisch
bureau is de hittegolf, die thans in Finland
heerscht, de hevigste sedert de laatste honderd jaar. De gemiddelde temperatuur bedroeg
de laatste dagen 90 graden Fahrenheit, doch
er zijn geen teekenen, die er op wijzen, dat
de temperatuur spoedig zal dalen.

HET ENGELSCHE

GEZANTSCHAP.

Sir Odo Russell verlaat 20 Aug

ons land.

Naar wij vernemen zal Sir Odo Russell,
Engelsch gezant by het Nederl. hof, die, naar
men weet uit den diplomatieken dienst treedt,
20 Aug. a.s. ons land verlaten en zich naar
Engeland begeven.
De nieuwe gezant wordt het eind dezer
maand hier te lande verwacht.

—

beDe vacanties zijn begonnen, Zaterdag
officieel;
houdens een enkele uitzondering
vyf of zes weken, wat langer soms nog, blijven de schooldeuren gesloten. Vandaag de
eerste vacantie-Maandag, de eerste dag,
waarop de jeugd haar vrijheid beseft. Geen
boeken pakken, niet rennen om toch vooral
niet te laat te komen.
Vryheid, blijheid. Zoo is het toch niet altijd
precies, want niet alle kindoren kunnen „uit".
In de soms kleine woningen loopen zij moeder
in den weg en de huisvrouw verwenscht de
vacantie. Zeker, zij gunt haar kleinen blijheid,
maar wat kan zij bieden, als haar werk
wacht ? Zulke moeders zijn er veel in de groote
stad en voor haar kinderen zou de vacantie
geen vreugde schenken, als er niet anderen
waren, die er zorg voor droegen, dat de jsugd,
die niet de stad uit kan, toch geniet. Die
anderen zijn de inrichters der „vacantiescholen". „Vacantie" en „school", de woorden zijn
eigenlijk van elkaar tegenstrydigo d,ch van
„school" is slechts in zooverre sprake, dat de
kinderen bijeen zijn onder deugdelijk toezicht.
Overigens is het „vacantie", echte „vacantie",
spelen in de open lucht.
Als het weer nu maar meewerkt! Na de volle
Zater- en Zondagen, was de lucht vandaag
milder, de barometer stygt; moed houden dus.
De vacantieshcolen zijn begonnen. Op het
zandterrein bij de Bernard Zweerskade, achter

—

het

herder-

kingsfeest van de opkomst der bedevaartplaats bijgewoond; ook
kardinaal Verdier was

'

Grootsche
plechtigheden waren er
in de kerken en op het

voor de kerk,
het „parvis du Rosarie". Het is vijfen-

plein

zeventig

jaar geleden,

dat Bernadette Soubirous
die zooals wy
gemeld hebben kort geKardinaal Verdi<
leden heilig verklaard
is — voor het laatst de boodschap bracht dat
Maria aan haar verschenen was.

—

,Lutu

vciAiaaiu

uciug

DE OXFORD-BEWEGING.
In het artikel van onzen medewerker over
de Oxford Movement stond Zaterdagavond,
dat bepaalde liederen in de Anglic. Kerk o.a.
Dij processies worden gezonden. Tot goed verstand diene, dat dit geen processies zijn in den
r.k. zin, maar dat het plechtig binnentreden
van de geesteiykheid in de kerk met de uitdrukking „procession" wordt aangeduid.

Ned. He rv. Kerk. Beroepen. Te Kruiningen,
E. Raams, te Hoch (Zeel.).
Bedankt. Voor Renkum, D. J. van de Graaf te
Ede.
Geref. Kerken. Bedankt. Voor 's-Gravenhage-West, mr. G. M. den Hartogh te Hazerswoude.
Chr. Geref. Kerk. Beroepen. Te Urk, M. W.
Nieuwenhuyze, cand. te Vlissingen.

—

’ ’
’

’

’
’

’

’

’

’

’

’’
’
’
’

’

"

men zich niet tot den zuiver formeelen kant
der dingen beperkt, kan de conclusie wel niet
anders zyn dan dat de rechtsche groep de gehoorzaamheid aan de besluiten van de meerderheid, die volstrekt essentieel zijn in de socialistische opvattingen, heeft opgezegd en dus
feitelijk zichzelf uit de socialistische gemeenschap heeft uitgesloten.
Uit een algemeen theoretisch oogpunt waren
de zittingen van het congres gisteren zeer
interessant, omdat de beide stellingen, daarin
eenerzijds door Paul Faure en anderzijds door
VROEGERE LANDAGAFGEVAARDIGDE
den op den uitersten rechtervleugel staanden
VERMOORD.
socialistische mai r e van Bordeaux, MarREIZIGERS VOOR ZUID-SLAVIË.
quet, zijn uiteengezet. Laatstgenoemde ontDaders onbekend.
wikkelde daarby zijn meening over de noodHet consulaat-generaal van Zuid-Slavië te
De vroegere landdagafgevaardigde Schafer, zakelijkheid van eerbied voor orde en gezag Amsterdam meldt ons, dat nu het gezantdie zich voor dokter had uitgegeven is naar en van een zich beperken tot een meer natioschap te Den Haag sedert April 1.1. is opgehet Wolffbureau uit Frankfurt a. d. M. meldt, naal optreden, die Léon Blum deden uitroepen, heven de visa op de paspoorten voor Neder0p een sporwegbrug bij Frankfurt dooddat dergelijke uitingen hem angst inboezemlanders aan de verschillende consulaten van
geschoten. De onbekende daders hebben het den. Ook termen als „links-fascisme" en
dat rijk verkrijgbaar zijn.
lijk vervolgens over de brug geworpen, waar„nationaal-socialisme" zy'n in het debat geuit
na het door de politie gevonden werd. Het lijk om deze nieuwe leer te karakteriseeren. „Gij
Vertoonde drie schotwonden.
zijt hervormers zonder hervormingen!" riep
DE POSTVLUCHTEN OP INDIË.
Schafer was vroeger lid van de nat. socia- Paul Faure den 'rechtschen toe, waarop Grumlistische partij, maar werd uit de partij gezet. bach riposteerde: „En jij bent een revolutionZondag
De Kwartel" (uitreis) arriveerde
nair zonder revolutie!"
(thuisreis) dien
„Oehoe"
de
terwijl
Dja's'k,
Uit heel dit congres biykt, dat de Fransche te
dag te Boesjir aankwam.
PROCES TEGEN COMMUNISTEN.
socialistische partij zich, als gevolg ook van
de gebeurtenissen in andere landen, in een
Wegens moord op S.A.-mannen
periode van inwendige verdeeldheid en onzekerWERKVERSCHAFFING.
in Februari.
heid bevindt. De gevolgen, die dit ook voor de
De Stad Hardenberg voteert
algemeene Fransche politiek kan hebben, kunHet Wolffbureau meldt uit Keulen dat onnen
van
worden.
235.000 voor werken in de
groote
beteekenis
en
bevolking
der groote belangstelling van de
gemeente.
de Westduitsche pers het proces tegen de PORTUGAL.
moordenaars van twee S. A.-mannen, die in
De gemeenteraad van Stad Hardenberg heeft
Februari door communisten waren doodgebeginsel goedgekeurd een werkverschafin
schoten, begonnen is. Het geheele gebouw is GEVAAR VOOR OPSTAND VOORLOOPIG fingsplan, waarvan de kosten geraamd wordoor politieagenten afgezet. De 13 beklaagden
AFGEWEND.
140.000
235.000. Daarvan is
den op
Van wie er zes van moord en poging tot moord
bijkomende
en
95.000
kosten.
arbeidsloon
gorden beschuldigd, worden bewaakt.
De politie is er van overtuigd, zoo meldt Het voornemen bestaat om de Oude Vecht te
Reuter uit Lissabon, alle gevaar voor een dempen, de Marsch bouwrijp te maken, een
opstand voorloopig te hebben afgewend tenVRACHTAUTO TEGEN HOOGSPANNINGSPAAL gevolge van de krachtige maatregelen, die waterleiding te graven en een haven aan te
leggen. Een deel van de markt zal opgehoogd
GEREDEN.
genomen zijn.
worden, terwijl een zweminrichting gegraven
Officieel wordt medegedeeld dat tusschen zal worden, met kleuterbad en voorverwarVier doeden, vijf zwaar gewonden.
15 Mei en 10 Juli 333 verdachte revolutionnaimingsvijver, alsmede een sportterrein, met tenGisteren in de vroegte is, naar een Wolff- ren in hechtenis zijn genomen, van wie er 116 nisbaan, korfbalveld en een terrein voor andere
telegram uit Gleiwitz meldt, een' vrachtauto schuldig werden bevonden. Deze schuldigen spelen.
met een kapel van S. A. mannen, die een zijn meerendeels communisten of syndicamorgenconcert voor den zender van Gleiwitz listen.
Bij huiszoekingen werd een groote hoeveelzouden geven, in volle vaart tegen een hoogHET NIEUWE STADHUIS VAN ENSCHEDE
spanningspaal gereden. De wagen werd ge- heid wapenmateriaal waaronder machinegeweren en dum-dum-kogels, in beslag geheel vernield. Vier der inzittenden werden geHet nieuwe stadhuis van Enschede zal Zadood, vjjf zwaar gekwetst .De bestuurder van nomen, alsmede een drukpers voor het drukgeheime
terdag
ken
5 Augustus a.s. worden geopend.
propaganda-pamlfletten.
heeft
zich
zelf
van
doodgeschoten.
ds vrachtauto
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AALSUM 15/7 Ouessant gep., Rott. n. B'Ayres.
ALDEBARAN 16/7 v. Gent te Londen.
APOLLINARIS II 16/7 v. Willebroek te Londen.
APOLLINARIS VI 15/7 v. Boom te Londen.
BOEKELO 15/7 v. Brahestad n. Rott. of Velzen.
BATAVIER V 16/7 v.m. 8 u. 5 v. Rott te
Gravesend.
BELLATRIX 15/7 Noordkaap gep. Rott. n.
Archangel.
BUIZERD 15/7 v. Boom te Londen.
DRENTE 15/7 v. Groningen te Londen.
EBON, mb. 15/7 v. Rochester n. Antwerpen.
FLYINNG KORSEMAN 17/7 v. Logstor n. Fur.
FLYING SCOTSMAND 16/7 v. Rott n. Hamburg.
GEERTRUIDA 15/7 v. Brightlngsea to Londen.
GEZIENA 16/7 v. Antwerpen te Londen.
JANTJE 16/7 v. Rumpst te Londen.
LIMBURG 15/7 v. Rumpst te Londen.
MERWEDE 16/7 v. Groningen te Londen.
NEELTJE 16/7 v. Nieuwpoort te Londen.
NEJACO, m.s. 15/7 Holtenau gep. Norrsundet n.
Middelburg.

NIEUWENDAM 14/7 te Cuxhaven.
OOTMARSUM 16/7 Roest gep., Archangel
IJmulden v.o.
PEURSUM 15/7 v. Rott. te Soroka.
POOLSTER 16/7 v. Rumpst te Londen.

n.

ROELFINA 15/7 v. Barton te Londen.
RIJN 16/7 v. Dordrecht te Londen.
STAD
AMSTERDAM 15/7 v. Vlaardingen te
Gefle.
STAD VLAARDINGEN 16/7 v. Emden n.
STAD ZWOLLE 15/7 v. Hawdondock n.
THEANO 16/7 Lizard gep. Rott. n. Dublin.
TROMP 16/7 v. Nieuwpoort te Londen.
VREDENBURG 17/7 Brunsbuttel gep. Lulea n.
WESTLAAN 15/7 v. Nieuwpoort te Londen.
ZEELAND 16/7 v. Rumpst te Londen.
ZUID-BEYERLAND 15/7 v. Rott. te Legue.

—.
—.

—.

tanden regelmatig laat onderzoeken
TA/IKen zijn
zoo noodig vullen, behoudt deze en blijft

verschoond van kiespijn. De natuurlijke tanden
zijn voor het kauwen veel meer waard dan kunst'
tanden. Wie dan alleen tandheelkundige hulp inroept als hij kiespijn krijgt, loopt gevaar, zijn
tanden woeglijdig te verliezen*

„ARNHEM"
de basis voor een zorgenvrij bestaan.

DE GULDEN PRIJSHOUDEND.
Er kwam

in de positie van de wisselmarkt niet veel verandering. De
gulden was prijshoudend. Trouwens
francs bewogen zich ondanks de Zaterdag doorgevoerde discontoverlaging om
eu naby het goudinvoerpunt. Dollars
waren slecht» weinig lager op 1.72 J
(vk.

1.731).

REGKLING DER SUIKERPRODUCTIE.

aanwezig.

Beethoven en Schubertstraat staan tenten
met vlaggen. Daar is vanochtend feestelijk de
SLACHTOFFERS VAN HET HITLERFASCISME.
Vacantieschool „Juliana" feestelijk geopend;
eigenlijk heropend want zij is er vorige jaren
ook geweest Er zijn meer Chr. VacantieschoHulpcomité samengesteld.
len in verschillende stadsdeelen; dan zijn er
Er heeft zich een internationaal comité ook die van „Ons Huis". De jeugd, die zich UITGEWEKEN DUITSCHE SCHRIJVERS.
gevormd om hulp te verleenen aan de slachtanders in huis of in smalle straatjes zou moeEen vereeniging in het buitenland.
offers van het Hitler-fascisme.
ten vermaken
misschien vervelen — geniet
Het comité stelt zich ten doel hulp te verlaten wij hopen
welnu van de luoht en
leenen aan alle slachtoffers van elke politieke dra ook van de zon.
Te Parijs is onder den naam Schutzverfoand
richting en van ieder ras. Het heeft reeds den
Schriftsteller-Ausland, een vereenideutscher
steun van zeer vooraanstaande personen in
Duitsche letterkundigen
ging
uitgeweken
van
alle landen van Europa en in Amerika.. Het
opgericht,
waarvan
D. Luschnat (Poste
geeft in zes talen een „Bruinboek" uit, waarin
ROTTERDAM.
Louvre) voorloopig secreRestante,
rue
du
o.a. meer dan tweehonderd daden van terreur
taris is.
en vervolging, welke uit absoluut betrouwbare
GEMEENTELIJKE BRONNEN VAN
INKOMSTEN.
bron zijn gekomen, worden meegedeeld (een
Nederlandsche uitgave verschijnt binnenkort).
OPGRAVINGEN TE PAESTUM.
Volgens het vergelijkend overzicht van de
Verder zal het comité trachten in ons land een
van verschillende bronnen van inopbrengst
„contraproces", naar aanleiding van het proUit Paestum wordt gemeld, dat de opgraces van den Ryksdagbrand te Leipzig, te komsten der gemeente werd in Juni 1.301.000 vingswerken, welke in de laatste maanden
ontvangen.
Over
een
half
jaar
tegen
4.712.000
voeren, waarbij bekende juristen uit verschileen raming van 9.518,000 voor het jaar. De zulke interessante resultaten hebben opgelende landen hun medewerking hebben toeopbrengst over Juni is sterk ten gunste be- leverd, worden voortgezet. Wij meldden reeds,
gezegd.
invloed
door de ontvangst van 848.000 uit de dat er kort geleden fraaie beeldhouwwerken
In ons land hebben ongeveer tweehonderd
werden gevonden, o.a. een marmeren kop van
asting.
straatbel
kunstenaars en intellectueelen hun naam geTiberius, kenneiyk een jeugdportret van dezen
In het eerste half jaar heeft het zeehavengeven voor een dergelijke actie, die niet tegen
keizer. Verder een marmeren vrouwenbeeld,
Duitsehland is gericht, maar slechts tegen die geld 1.862.000 bedragen of niet ten volle de dat,
naar men aanneemt, de godin Ceres voorelementen in het Duitsche volk, die op de helft van de raming die voor het jaar op 4
meest brute wy'ze alle wetten en rechten der millioen is gesteld. Uit de straatbelasting is stelt.
Bij den thans voortgezetten arbeid heeft
1.656.000 verkregen, of meer dan de helft
menscheiykheid vertrappen en die zich schulmen
intusschen sporen van een Forum aanvan
de
raming
van 2.985.000 voor het jaar.
dig hebben gemaakt aan daden van terreur
getroffen, dat zich, bij een breedte van 57 m
De
belasting
op
vermakeiykheden
is
met
vervolging.
en
een lengte van 150 m moet hebben uit325.000 over zes maanden ver beneden de over
Het bestuur Van het comité zal: le. de
gestrekt, alsmede de overbiyfselen van verhelft van de raming van
Nederlandsche uitgave van het Bruinboek be900.000 voor het scheidene bouwwerken:
een antiek gymnasium,
jaar. Het gasbedrijf leverde in zes maanden
vorderen;
thermen, een theater, een vredestempel en het
40,985.000 (v. j. 41.804.000) m 3gas af,
2e. in September a.s. in het Concerthet Senaatsgebouw.
gebouw een vergadering beleggen, waar o.a. electriciteitsbedrijf 101,321,000 (103,276.000
KWU electriciteit en de waterleidingzullen spreken: Ellen- Wilkinson, Henri Barbusse, Romain Rolland, Heinrich Mann, Stefan -14.918.000 (14.515.000 m3) water.
AMSTERDAM, 17 Juli.
Zweig en Egon Erwin Kisch en enkele voorBinnenl. granen. (Boerennoteering.) Rogge
aanstaande jongeren. Hier zullen opnieuw de
MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.
4—4è, chevaliergerst 4J —5, haver 41—4ij, duiveverkondigd;
„menschenrechten" worden
8 9 alles per 100 kg; karwijzaad 13—13J
boomm B—9—
per 50 kg.
3e. samenwerking tot stand trachten te
Weer vijf millioen.
Granen. Noteering Amst. Korenbeurs.) (Mebrengen tusschen de bestaande comités door.
degedeeld docr Offermeler's Comm.handel) Mais
B. en W. stellen den raad voor het subsidie
der
o.a.
van
die
gedelegeerden,
middel van
La Plata gele van den nieuwen oogst, disponibel,
voor den Gemeentelijken Dienst voor Maatspoorvrij
66J, aangekomen gestort
64J, verpas opgerichte artsencommissie;
schappelijk
Hulpbetoon weer met 5 millioen wacht 27 Juli per Salland en 3 Aug. per Baron
4e. door middel van een verzoekschrift aan
Carnegie 65. 8 Aug. per Framsum en 9 Aug. per
te verhoogen.
Istok
66, Donau/Galfox verwacht 28 Juli per
de regeering deze tot een behandeling van de
Rita
Volkenbonds65; Ge rs t. Donau 59/60 kg Juli aflading
minderhedenquaestie in de a.s.
73; Augustus aflading 71; Hjnkoeken. N.vergadering trachten te bewegen.
SCHOLEN IN BLIJDORP EN
Amerikaansche disponibel, boord/spoorvrg
6.05;
Het Nederlandsche comité bestaat uit:
Sept./Dec. levering
BERGPOLDER.
6.30.
voorzitter: H. v. d. Poll, lector aan de RijksTer voorziening van de behoefte aan schoolacademie v. Beeldende Kunsten; ondervoorin den Bergpolder en Blijdorp, waarin Rubber. Crêpe 17 Juli 17 Juli 14 Juli 14 Juli
ruimte
aan
de
hoogleeraar
Gallas,
K.
R.
prof.
zitter:
elb>
slechts
voor een deel voorzien kan worden en sheet p.l kg
RflU
eb>
Universiteit van Amsterdam; leden: prof. dr.
u
)v» 15 )
door
de
kinderen
18
17
)
)
uit
deze
wyken
Moerkerken,
"J
aan
de
nieuwe
naar
hoogleeraar
P. H. van
1
($l5 12
18
17
Rijksacademie van Beeldende Kunsten; prof. reeds bestaande scholen in naburige wijken
te
zenden,
zullen
vier
openbare
Ryksunidaar
houten
u
hoogleeraar
aan de
G. Kernkamp,
17
16
lóii i _,
18
hulpscholen worden gesticht. De daarvoor °?
N° v
versiteit, Utrecht; mevr. J. Bolkestein—Kraft,
18 f22 17 ?r. iü i S 16H a
3
gebouwen worden van andere Uec
18 S
17 l-lfi ) 16« >
secretaresse V. U. Utrecht; S. van Praag, benoodigde
plaatsen
/„,
17 Ll6
overgebracht naar de nieuwe wijken.
18}2-K. 18 >
letterkundige te Amsterdam; mej. E. C.
i*lDe kosten bedragen 26.500.
Knappert; dr. Joh. Tielrooy, letterkundige te
Maart
J 9 )S 18 \- 7 1 Wïi )"*
Haarlem; Sam. Goudsmit, letterkundige te
11
17K r- IBH
18 k, 18 i
Amsterdam; dr. Nico van Suchtelen, letterVERBINDING WAALHAVENJuni
kundige te Amsterdam; secretariaat mevr.
19 5-1 18 1 17>f
17 )PETROLEUMHAVEN.
[ willig willig prijsh. prijsh.1
Stemming
Eva Raedt—De Canter, Amsterdam; dr. HerTen behoeve van den aanleg van een verWeekomzet —.- K.G.
man Wolf en D. Gortzak. Postbus Amsterdam
Omzet 287.500 kg.
bindingsspoorbaan
Floris
66;
Z.
penningmeesters:
en een verbindingsweg
Amsterdam
(Veiling
17
AMSTERDAM,
JuU. Eieren.
Vos, Naarden, en mevr. Annie v. d. Feer, tusschen de Waalhaven en de nieuwe PetroNieuwmarkt)
Aanvoerd 190.000 kippen-, hoog2—2.25, laagste
leumhaven aan de Vondelingenplaat wordt ste prüs
2.80, middenprüs
Amsterdam.
den gemeenteraad een crediet van
1.40—1.75. Handel kalm.
1.90; eendeneiren
241.000
Aardappelen.

— —

LEVENS/IT\
( M ) VERZEKERING
N*ft/ MAATSCHAPPIJ
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(Be-

richt van den mak. Jac. Knoop.) Zeeuwsche bl.
eigenheimers en eigenh. 3—320, IJpolder eigenh.
3—3.20, eigenh. poters
2—3, blauwe eigenh.
1.20—1.40, Andijker muizen
1.40—2, kleine id.
1.20—1.40, Langedijker muizen
1.40—2, Noord1.40
Holl. blauwe eigenh. 3—3.20, Rijper muizen
2—3, Hillegommer
—2, Anna Paulowna Zand
1.40—2.40, id. kleine
2—3, Westl. muizen
id
f 1.20—140, Zomer Malta 10—11 per 100 kg.

’’ ’
’ ’’

’
*’

’

’

ANTWERPEN, 17 Juli. (R. B. D.) Me s t st o ffen kalm; Chilisalpeter 15. % 98J; kalksalpeter
15è % vertr. Antw. of Gent 88è; zwavelz. ammoniak disp. 78; vry vertr. Antw. Juli 78; superfosfaat 14 % 100 kg frs. 27; 16 % 31; 18 % 34; Thomasmeel 14/16 % opl. vertr. 1.65.
m

BOYENKARSPEL

Onze Londensche correspondent telefoneert
Het voorstel, dat de Cubaansche delegatie
heeft gedaan in de sub-commissie voor de
coördinatie van productie en afzet, waarin
nieuwe grondslagen worden voorgesteld voor
een conventie tot regeling van de productie
en den iutvoer van suiker, is belangrijk, daar
als eerste basis wordt aangegeven, dat de
Chadbourne-landen, waartoe ook Ned.-Indië
behoort, de overeenkomst van 1931, die op
1 Sept. 1935 eindigt, zullen verlengen tot
31 Augustus 1938, dus voor vijf jaar, gerekend
van 1933 af. Verder wordt de gedragslijn voor
die suiker-exporteerende landen, welke de
Chadbourne-overeenkomst niet hebben onderteekend, zooals Dominica, Haïti, Sowjet-Rusland, de Ver. Staten en Groot-Brittannië,
Australië en Britsch-Indië, door de overeenkomst bepaald, met de bedoeling, dat uit alle
suiker-exporteerende landen de uitvoer zal
worden beperkt; dit alles in bijzonderheden
uitgewerkt.

Rapport van den

-

Internationalen

Suikerraad.

Thans is ook het rapport van den Internationalen Suikerraad ingekomen, waarin
wordt gezegd, dat eenige Chadbournelanden
hun regeeringen en suikerbonden wenschen te
raadplegen over deze verlenging. De Internationale Raad zal daarom zijn rapport daarover moeten uitstellen tot a.s. Dinsdag. Een
groot deel der landen heeft reeds zijn antwoorden ingezonden en op de gestelde vragen,
o.a. Nederland, dat mededeelt, dat zijn nettoexport voor elk der komende vyf jaren niet
die van den gemiddelden uitvoer der laatste
vijf jaar zal overschryden en dat de productie
wordt beperkt tot de behoeften van de binnenlandsche markt. Ten opzichte van Suriname
heeft Nederland medegedeeld, dat de uitvoer
voor elk der volgende vyf jaar zal worden gestabiliseerd op het totaal van den uitvoer van
het afgeloopen jaar, ongeveer 20.000 ton.
De Sowjet-unie echter zfegt, dat haar suikerindustrie belangrijk moet worden uitgebreid,
om in de behoeften van het eigen land en die
van de grensstaten te kunnen voorzien.
Voor den oorlog was Rusland een belangrijk uitvoerland van suiker en
het wil dus
voor uitvoer, het gemiddelde van de laatste
tien of twaalf jaar. Het stelt voor, den uitvoer
buiten de grensstaten met inbegrip van Perzië
tot 200.000 a 250.000 ton te beperken gedurende het eerste jaar en tot 300.000 a 350.000
voor het-tweede jaar.
VERHOOGING BENZINE-PRIJZEN.
De Atlantic Refining heeft den benzineprijs
in Pennsylvania met één
cent per gallon verhoogd. Verwacht wordt, dat hierop een
nieuwe
algemeene prijsverhooging
voor benzine op de
Pacific-kust zal volgen.
HEER D. KORIJN OVERLEDEN.
6denmor^ n overleed plotseling In den ouderdom van 46
jaar, de heer Daniël Korijn deelgenoot van de firma Louis Korijn &Co
aCelfee
gUUr in de
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A-n het ter visie liggende
Aan
iaarverslag ontleenen wij het volgendeDe kostprijzen ondergingen verder een n*etonbelangrnke daling, doch deze konden geen gelijken tred houden met den teruggang van do
marktprijzen voor thee en rubber. De krachtens
de kma overeenkomst afgenomen hoeveelheid
kinabast, gaf een belangrijke vermindering
to
Het boekjaar 1932 werd afgesloten met een
verliessaldo van
60.110, na afschrijving op de
boekwaarde der ondernemingen van
22 645
Voorgesteld wordt het verliessaldo
van het onverdeeld winstsaldo 1929 en 1930 ten
lasto van de
r«s«rve diverse doeleinden ta
brengen.
Op de Tjikoraïlanden werd een oogst verkregen van 97.092 kg droge kinabast.
V rI ad
edroeS op uit. 32 ad 1684 balen
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Oogst 1933 wordt geraamd op 40.000 kg
Ce oo St Van eigen
aanplant bedroeg
l droge thee
339.590 h. kg
jwwp «*.4«
374 472
h. kg, totaal 714.062 h. kg die uit opkoop
vo
op
°rraad
uit. '32. thans reeds geheel ge?1 See r
d 3 geWaarderd
het

lx r»^
neti o-kost
pr o
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AMSTERDAM, 17 Juli.

Nieuwe voorstellen van Cuba.

l

.

kreten

venu.

„i£t
Uitgaven

P"J s bedroeg 20

ets. en mcl. algemeena
en afschrijvingen 30 ets. per
h
P
3 V n eigen aan
en vanop?oop
wordt geraamd op resp. 500.000 en 283.000
h ke
In verband met de export-restricties
m
a
S worden herzien. Gedurende
van elgen aa"P'ant verki
?£(**
t
6n opgekocht 202.759 h.
k*
thee
gSt 33 merk Gir 'awas zijn
voorverkocht de geheele Juli/Oct-productie 8.0.P éi
r
P
ks de Seheele Juli/Oct.-prod. B.T.
t
*
per h k & de geheele Juli/Oct.-prod. P.F.
et
;
4 Ü
a
per
28 et.
h. kg. alles franco Bat
De oogst op Patoehalanden bedroeg 90.996
kg
droge bast. De.voorraad op uit. '52 bedroeg 3401
balen De oogst 1933 wordt geraamd op 110.000 kg
De thee-oogst bedroeg 682.638 h. kg
droge
De voorraad op uit. '32 bedroeg 80.619
h. kg"
Sindsdien is verkocht 72.586 h. kg. terwijl hot
restant werd aangenomen voor een waarde
van
11 ets. per h. kg
De kostprijs bedroeg 15 ets. per h. kg.
Met
emln|; Van a! m uit Saven en afschryvingen op 26: ets.
per h. kg.
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N.V.HOLLANDTEXAS HYPOTHEEKBANK.

(Station),
15 Juli. („De
Tuinbouw"). Aangevoerd 7760 baal aardappelen
Ninetyfold
J;
0.37 Schotse
0.37J—0.60; kleine
0.37,1—0.40; eigenh.
1.05—1.40; bonte
110-doorgedraaid
2513 baal; 400 stuks bloemkool
10.20—13.80; 2e srt 6.10; 3e srt
1 per 100 st
7835 kg roode kool 2.30—2.80 per 100 k"
HOOGEZAND-SAPPEMEER 15
veiling werd betaald; Eng. kaskomkommers Ie kwal
2.40; 2e kwal.
1.50; rijen komkommers lé

Avondbï
ten Werd om
«>.000 van het
wiü,W C Ihot( BeSl
aan
de reserve koersrekenin»
en h saldo groot
1178 op
n?P,?w»
? + 0 voe^teen vboeken
<*
nieuwe rekening
m
A van Sonsbeeck, werd
als
f
7
commissaris ï
herkozen.

witte kool
5.40—6.80 per 100 stuks; peen
1-20—1.40; stamslaboonen
B—9: tomaten A
5.90-6.30; B
C
100 pond; meloenen
0.10—0.35 per stuk
NAALDWIJK, 15 Juli. (Exportveiling). Druiven
44 et. .Alicante 47—64 et., G. Champion 62—76
c
Muskaat 77 c. per kg, Tomaten f 0.65—1.10 B
88 et., C 50-78 et, CC 25-45 et. per bak
bele boonen 23—26 et. per kg, Aardappelen 20—28
ctct per kist Meloenen 22—29 c, kleine 11—20
et. per stuk. Groote boonen 16—20 et ner kist
POELDIJK 15 Juli.
(Veilingvereniging PoelExportveiling
Golden ChampioS 38 c,
Black Alicante 21—27 c. per pond, Tomaten
A
B
0.70-0.85,
0.85-1.05.
Cf 0.55-0 70 CC
0.25—0.30 per 12.j kg. Aanvoer
bak

Buitenlandsche Beurzen.

’’
’
’

’

’’ ’ ’ Juli"'ln’ "
’
’
’’ 4.60-4.90;’’ 5.80^6120 pet'los
’ ’
’
65-1

kwal. f 3.80—4.40; 2e kwal.
2.50—2.90; bloemkool Ie kwal. 8.70—12.70; 2e kwal f 6 20—9 20'

7

DubT

’’

’

11.120

Tomaten.
TIEL, 15 Juli. (Vruchtenveiling „Tiel en Omstreken.) Middagveiling. Meikersen 24—31 c,
idem rood 11—15 c, volgers 24—40 c, idem rood
13—17 c, roode bessen 7—13 et. p. kg; zwarte

bessen f 22 per 100 kg; Janbazen 4—7 c, Yellow
Transparant 14—23 c, suikerboontjes 27—31 et.
per kg.

Jaarstukken
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WISSELKOERSEN.

LONDEN, 17 Jnli. [RB.D.)

Wisselkoersen.

17 Juli 1.7 Juli

17 Juli 17 JuU
op-n.
10.15 u.
open
10.16 u.
X. Vork 4.782) 4.7901 '/.weder. 19.38
Parijs.. 85.25 85.21 Noorw..'
Berfiio. 13.97', W.99 Hels.f..
Spanje. 89.98
89.96 Praag
Adam
B.2ÖH 8.26>j lïoedap.
Bm««el 23.90 23.91 B eiera
,7iS

B&: SS 8-58
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AVONDBLAD
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DE TWENTSCHE BANKny

KAPITAAL.

BIJKANTOREN

f 40.000.CC0.—

RESERVE..... 15.000.000—
HOOFDKANTOOR

te

Na

Waterlooplein

Raadhuisstraat
2-6
(Wisselkantoor)

Amsteldijk 108
Meidoornweg 2 (overzijde v. h. 1])

Deposito-rente te Amsterdam:

_

Direct opvorderbaar
Vi pCt.
6 maanden opzegging.... 2' 5 , ) van den dag der opzegging af wordl
Een jaar
32
> X pCt. minder rente vergoed.
Andere termijnen op aanvraag.
Bedragen boven f 25.C00 volgens overeenkomst.

.

Amsterdamsche Bank NV.

N.V. Cultuur Maatschappij

In Nederland :i 1.6 L. en 9.78 L. per 100 K.M.
,
rr
T
-o
lVl *
lil
.België : 10.95 T■"" P er Io JV* Twf

...

„6ANDASOLT
gevestigd te BATAVIA.

AMSTERDAM
t 55 000.000Kapitaal
f 47.000.000.—
Reservefonds

...

VERGADERING van PREFEAANDEELHOUDERS, te
RENTE
RENTEVERGOEDING
houden te Batavia op 30 Augustus
voor te Amsterdam a deposito gestorte gelden. 1933, des middags 12 uur, ten
kantore van de Vennootschap, Kali
Ij pCt. i
Zonder termijn
Oost Nos. 5/7.

.

. "

met 6 mnd.
met i1 |aar

opzegging

2 '■<
„3i

Voor andere

termijnen volgens

„

>

1

,

.

*

Sarpliatistraat

47/55
Van Baerlestraat 58 62
Haarlemmerstraat 116/118
Llnnaeusstraat 18
Leidschestraat 33
Ceintuurbaan 288/290
Saxen Weimarlaan 39
Admiraal de Ruyterweg 69/71
Jodenbreestraat 23.

VERHURING van

SAFE LOKETTEN en KLUIZEN
MACHINEFABRIEK
GEBR. STORK & CO., N.V.
HENGELO (O.).
ALGEMEENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS op
Dinsdag 1 Augustus 1933, des
voormiddags te 111 uur, ten kantore der Vennootschap.
De agenda voor bovengenoemde
vergadering ligt voor Aandeelhouders ter visie ten kantore der

......
"

Besar

HOUDERS, te houden te Batavia
op 30 Augustus 1933, des namiddags 12, uur, ten kantore van de

"Standard" Coach en
wel door de Technische Com-

met een

j

Vennootschap, Kali Besar Oost
Nos. 5/7.

De Punten van Behandeling
voor deze Vergadering liggen
van 17 Juli 1933 af ter inzage
van Aandeelhouders, te Batavia
ten kantore van de VENNOOTSCHAP en te Amsterdam ten
kantore van de Firma TIEDE-

_

...

11.6L. per lOOK.M. tebedra- 1
,V___>lJ
,"
gen, waarbij m aanmerking dient

H H
I-f
XJ.

V
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AY

4

,

pCt. Obügalieleening

hvstqömvaart-'maatschappi!
JEDERLnUO".
De Directie bericht, dat heden ten
overstaan van den Notaris F. H.
VAN DEN HELM de navolgende
Obügatiën zijn uitgeloot n.l. van
Leerling 1930 de
16 1505 3326 4900 6470 8222
34 1591 3341 4918 6506 8340
80
1601 3405 4952 6540 8351
90 1611 3434 4975 6551 8356
119 1706 3538 4980 6642 8393
127 1708 3581 4998 6702 8405
131
1729 3608 5010 6743 8421
144
1768 3674 5046 6820 8581
149 1877 3806 5051 6849 8616
165 1916 3887 5085 6564 8632
243 2074 3908 5121 6879 8636
309 2126 3931 5168 6912 8662
316 2136 3966 5174 6934 8688
332 2157 4007 5215 6944 8720
394 2164 4021 5297 7002 8723
402 2178 4192 5301 7074 8803
405 21SS
4220
5308 7127 8841'
463 2189 4248 5432 7134 8878
469 2257
4308 5438 7139 8909
598 2333
4426 5484 7178 8934
615 2373 4442
5583 7185
9102
683 2380 4482 5609 7261
9137
709 2399 4485 5729 7286 9200
790 2465
4492 5760 7304 9340
808 2494 4511 5841
7312 9363
873 2520 4545 5935 7328 9364
925 2546 4550 5944 7403 9397
1018 2583
4579 5955 7507
9412
1025 2586 4587 5962 7510 9480
1095 2636 461 G 6031
7551 9489
1246 2660 4639 6050
7553 9490
1291 2878 4651 6058 7627 9516
1299 2921 4662 6080 7634 9650
1312 2950 4667
6129 7712 9684
1346 2954 4688
5138 7722 9744
1382 2975 4719
6230 7909 9796
1409 2989 4729
6255 7965 9805
1436 3002 4743 6297 8011 9825
1444 3017 4750 6362 809Ö 9844
1457 3221 4849 6396 8118 9927
1468 3254 4876 6406 8192
■welke van 1 September a.s. at ten
kantore van de KASVEREENIGING
alhier a pari zullen worden afgelost.
Voorts zal mede van 1 September
a.«. af ten kantore van de KASVEREENIGING met 22.50 worden

nummers:

■

uitfetaald:

’

Coupon No. 6 van de I.eenlng
Ao. 1930.
Amsterdam, 15 Juli 1933.
Herplaatsing wegens misstelling.

Steenkolenmijnen, genaamd
Oranja-Nassaü Mijnen
te HEERLEN.

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Nummers
183,
23G,
306,
335,
386,
425,
566,
575,
709,
717,
777,
853,
939,
950,
1098, 1170,
1222, 1237,
1355, 1356,
1397, 1478,
1543, 1556,
1649, 1706,
1856, 1871,
1951, 1984,
2C59, 2067,
2144, 2151,
2228, 2253,
2398, 2400,
2466, 2474,
2544, 2559,
2613, 2635,
2857, 2875,
2916, 2919,
2995, 3054,
3148, 3162,
3259, 3276,
3471, 3544,
3740, 3748,
3789, 3833,
3960, 3993,
4131, 4140,
4205, 4217,
4257, 4267,
4369, 4426,
4602, 4623,
4708, 4709,
4771, 4778,
4826, 4837,
4926, 5000,

28,
254,
350,
452,
627,
720,
871,
1011,
1172,
1264,
1375,
1481,
1572,
1765,
1889,
2015,
2077,
2168,
2297,
2408,
2478,
256_,
2650,
2891,
2964,
3057,
3217,
3307,
3609,
3752,
3862,
3997,
4163,
4235,
4297,
4431,
4633,
4715,
4780,
4858,
totaal

146,
296,
367,
530,

691,
748,
897,
1045,
1207,
1306,
1384,
1529,
1577,
1813,
1922,
2028,
2086,
2183,
2346,
2445,
2501,
2567,

2671,

„ n^7

„oS'rsi,

1 December a.s.
ten kantore van de AMSTERDAMSCHE BANK, van de N.V.

INTERNATIONALE
EN

AMSTERDAM.
te ROTTERDAM en

Agentschappen

De

S. A.

's-GRAVENHAGE.

’

V/

fI BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

ï

- AMSTERDAM
BRUSSEL - GENEVE

ALLE BANKZAKEN

AANDEELHOUDERS
D'OUGBÉE-MARIHAÏJE
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Bet
ineverbruik

T
L
P er

tot

/

tenweg 10.8 L. en gemiddeld
11 6 L benzine verbruikt met

mbegnp der vrijwillige vertraging in enkele steden.
Volgens verklaring van Notaris Verbist te Goes werden
4 personen vervoerd over een
van
95 K M met
V er r
slechts 3.32 L.
gewone benzine.
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K
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ZAKEN
N.V. BANK VOOR ONROERENDE
SARPHATISTRAAT 35
Koopt

wor-

—

AMSTERDAM C.
en beleent Grootboekkapitalen en belaste waarden.

-

'

HAMBURG-AMERIKA LINIE
met de luxeschepen

■7n!\n_TDDf-C7bTM vanat I Juli

IUIVIt_ni\L.I_.S-fll „Oceana", „Besolute",

Noorwegen,

„Cordillera"naar

Spitsbergen, Schotland, Rusland,
de Wereldtentoonstelling te Chicago.

Azoren

Reizen naar
Oost-Azie, Oost- en
DACCArC naar' Oost- en West-Tndiß,
rAsaAUWestkust van Noord- en Zuid-Amerika.
Inlichtingen en prospectussen b(j.

Wamhersie l Zoon C. V. o. H

Hoold-Passagc-agentcn voor Neder'

—

■

*

HET HANDELSBLAD
PUBLICEERT IN DE
KOMENDE MAANDEN?

iran

■

Artikelen van PHILIP MECHANICUS, bekend door zijn Russische
in verband met het Jodenvraagstuk
Reisschetsen, die thans
door
Palestina.
gemaakt
een reis heeft

Reisbrieven van Capt. F. KINGDON-WARD uit den zuidoostelijken
hoek van Tibet, waar tot nu toe geen blanken zijn doorgedrongen.
Na de publicatie van „Een Grootvorst in Ballingschap" wordt
begonnen met de mémoires van LEOPOLD WÖLFLING, eens aartshertog Leopold uit het keizerlijk huis Habsburg, die v«n zijn titel
afstand deed en naar het buitenland uitweek.

<

266—276,

—

—

2e. J. H. A. DE WAART,
geëindigd.
De Curator:
Mr. A. J. W. VAN ROVEN.

(Voorloopig kosteloos.)
By vonnis der ArrondissementsRechtbank, te Amsterdam. Vacan1tie-Kamer, d.d. 5 Juli 1933, is ver]
klaard in staat van faillissement J.
Clement, Lijnbaansgracht 382 te
N.V. Hilversumschc Bad- en ZwemAmsterdam, garage drijvende aan
inrichting, Hilversum.

GENERAAL BALBO, Minister van Luchtvaart in het land van
den Duce, onderneemt met 24 Italiaansche. Dornier-vliegbooten een
vlucht naar Amerika. Hij zal zün indrukken en ervaringen verwerken in een viertal artikelen. Zij worden uitsluitend gepubliceerd
in het Handelsblad.
A. DEN DOOLAARD maakt een reis door Polen en de Karpathen,
bezoekt ook de andere Randstaten. Zyn interessante feuilletons
worden in het Handelsblad opgenomen.

te
< de Kerkstraat
JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
van
af heden 1 dam, met benoeming van den E.A.
No.
21
Couopn
dat
VERGADERING van AANDEELHeer Mr. J. J. Ter Maten tot Rechmet
15— betaalbaar is bn' den GeHOUDERS op 26 Juli a.s., des meente-Ontvanger
ter-Commissaris en van ondergeteete Hilversum.
v.m. 11 uur, ten kantore der Venkende tot curator. De curator: Mr.
B. Li. C. Pannekoek, Keizersgracht
nootschap, Veerhaven 2, RotterDe Raad van Beheer deelt mede,

officieelev„Ha" der
heeren J. van Wijngaarden,
pljcht

={

Door het verbindend worden
de eenige uitdeelingslijsten
sijn de faillissementen van:
le. M. H. WERKER,

N.V. Neder!. Rotogravure ij.

?%£*££?££.
s
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Van Sievelt, Goudriaan & Co's
Stoomvaart Maatschappij N.V.

>^gDE_y

stelde een benzineverbruik van

"^'ude G°e°ne^MoTo*

*

PARIJS

Oproeping tot de Buitengewone
Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van de
LEIDEN.
N.V. Biwl- en Zweminrichting
„DE REGENTES",
Van, de 7 % Obligatieleening
Weimarstraat 63, te 's-Gravenhage,
zijn UITGELOOT de Nos.:
welke zal worden gehouden op VrH2, 16, 18 45, 59, 66, 79, 98 99, 122, dag 28 JuU 1933, n.m. 7J uur, ten
betaalbaar per 1 October 1933 ten kantore Statenlaan 38 te 's-Gravenkantore der VENNOOTSCHAP of hage, ter behandeling van een voorkantoor Leiden der ROTTERD. stel tot wn'ziging der Statuten, welk
voorstel van af heden ten kantore
BANKVEREENIGING.
der Vennootschap voor iederen Aandeelhouder ter inzage is nedergelegd.

v "7
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normaal serie-model gewone
handelsbenzine. De Royal
Automobile Club de Belgique

aan boord. Voor deze proef seryice en de voorde elige

..
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wagen eveneens een volkomen

van:

KOFFERKLUIS
SAFE DEPOSIT
RENTE voor DEPOSITO'S bij de Kantoren in NEDERLAND:

I

-

-

den hierbij uitgenoodigd tot bijwoning der ALGEMEENE VERGADERING, welke Maandag 31 Juli 1933,
te 2 uur, des namiddags, ten kantore
der Maatschappij te Ougrée gehouden zal worden.
De Agenda vermeldt o.m. goedde verslagen van den
keuring
Raad van Beheer en van den Raad
van Commissarissen, Balans en Verlies- en Winstrekening, afgesloten
per 30 April 1933.
Aandeelhouders, die de Vergadering wenschen bij te wonen of zich
daar wenschen te laten vertegenwoordigen, moeten hunne Aandeelen
deponeeren, waartoe te Amsterdam
de gelegenheid openstaat tot uiterlijk 21 Juli 1933, ten kantore van:
de Heeren Hope
Co.
de Heeren Gebr. Teixeira de Mattos,
de Handel-MaatschappU H. Albert
de Bary & Co. N.V.
Volmachten in blanco worden tot
een beperkt aantal bij genoemde
kantoren ter beschikking der inleveraars gehouden.
OugTée, 17 Juli 1933.

ALLE BANKZAKEN

Direct opvorderbaar

_

-

AmNederhmd : Haarlem
Arnhem
sterdam Utrecht
Apeldoorn . Amsterdam
Haarlem. Afgelegd werden

ANONYME
D'Ot'GKÊE-MARIHAYE
te OUGBÉE (België).

IEIEIUIIKIE HANDELMAATSCHAPPIJ, u.

EFFEC-

CREDIETBANK te
's-Gravcnhage of van de AMSTERDAMSCHE BANK, Bijkantoor Heerlen, te Heerlen, met
1000.- tegen afgifte der schuldbekentenissen met de daarbij behoorende onverschenen coupons;
voor eventueel ontbrekende cou-

TEN-

A

Chateau
_fe/«ë : Brussel
d'Ardenne en terug via NamenDinant. Totale afstand 205.5

V_

SOCIÉTÊ

178,
298,
384,
555,
701,
2 pCt. per jaar.
767,
925, Voor deposito's op termijn, zoomede voor groote bedragen rentevergoeding nader overeen te komen
1055,
1214,
1327,
1391,
1530,
1G25,
1822,
1944,
2048,
2110,
2198,
2350,
2460,
2528,
2612,
2820,
2911,
2994,
3127,
3220,

2899,
2981,
3112,
3219,
3429, 3449,
3696, 3714,
3762, 3768,
3948, 3956,
4067, 4110,
4187, 4195,
4245, 4247,
4308, 4362,
4442, 4470,
4640, 4649,
4753, 4755,
4787, 4821,
4882, 4910,
200 stuks.
De terugbetaling der uitgelote
schuldbekentenissen geschiedt op

M

,H,
J _____/

op dit opschrift I"

de navolgende

Bij loting zijn

%

»

Vestigingen in NEDERLANDSCH-INDIE, STRAITS SETTLEMENTS, BRITSCH-INDIE, CHINA, JAPAN en ARABIE

schuldbekentenissen ter aflossing
in het jaar 1933 aangewezen:

. .

.-

modd'
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f
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UITSLUITEND

Vennootschap.

N.V. Maatschappij tot
Exploitatie van IMurgsciie

j

Ook deze Chevrokt«Standard"
aUeszins een gewoon serie'

B"

fB
ÜN

—

MAN & VAN KERCHEM, N. Z.
Voorburgwal Nos. 326/328.
Aandeelhouders, die een dezer
of beide Vergaderingen wenschen
bij te. wonen, moeten hunne Aandeelen minstens driemaal 24 uur
vóór de Vergadering deponeeren,
hetzij ten kantore van de VENNOOTSCHAP te Batavia, hetzij
ten kantore van de Firma TIEDEMAN & VAN KERCHEM te
Amsterdam, tegen recu, dat tevens
als toegangsbewijs voor de Vergadering geldt.
De Directie,
TLEDEMAN & VAN KERCHEM.
Batavia, 17 Juli 1933.

Deponeering van Aandeelen aan (Herplaatsing weg. misstelling.)
Toonder kan uiterlqk 25 Juli 1933 5 % eerste hypothecaire obligatiegeschieden aan bovengenoemd
leening van 1916 der
adres of bij de kantoren der
TWENTSCHE BANK te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Hengelo (O.).
DE DIRECTIE.

_

i_- 1
1"
a
der r.Belgische
Automobiel
Club Ret eveneens zeer
weeg een
üdddd
benzineverbruik van 10 95 L
Dit lage benzine verbruik
snreekt noeKaeeien
hnekdeelen tot oen
den
spreeKt
rijder, die persoonlijk heeft
ondervonden hoe in de nieuwe
Chevrolet "Standard" schitterende prestatiea cD

miSSie

_

Zóó namen wij de proef op de som :

werd een gelijksoortige officieele proef genomen
In België

,
Ten einde de bednjfs- genomen, dat in de drukke centra
zuinigheid der Chevrolet «Stan- van Amsterdam en Utrecht opdard» met een overtuigende zettelijkbijnai uur werd gekruist.
officieele proef te staven, ver- Op den buitenweg bleek het
zochten wij de heeren J. van brandstofverbruik niet meer dan
""
w
1 te 10.8o L.
t
te
* zijn.
Wijngaarden,
deurwaarder
Haarlem, Th. van Swieten en Proef B. Notaris Verbist te
Ingenieur J. van Wamelen van Goes deed de leege tank eener
"de AUTO" voor ons een Chevrolet "Standard" Coach
«Standard" Coach aan den tand vullen met 3.32 L. benzine.
te willen voelen. Genoemde Met 4 meenden werd gereden
sameng
s
s
heeren kozen hiertoe het traject totdat de tank wederom leeg was.
Verlang daarom van Uw dealer
Haarlem - Arnhem via Utrecht Afgelegd werden 33.95 K. M.,
en terug naar Haarlem via hetgeen neerkomt op een ver- een demonstratie, welke ook U
overtuigen.
Het bgemiddelde ben- bruik van nog geen tien liter..zal
Apeldoorn.
10
v
Zineverbmik bleek na zorgvuldige metmg voor dit parcours g
TTT -|->. -«- j f--*
rip
f"

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
overeenkomst VERGADERING van AANDEEL-

Damrak 95,96

°

"

*
Pree/ _4.

|aars

Bijkantorent

...

lande en in het buitenland

te

DRIE ONAFHANKELIJKE PROEVEN BEVESTIGEN
HET BUITENGEWOON LAGE BENZINEVERBRUIK
DER NIEUWE CHEVROLET "STANDARD" SIK

*°
103-105

AMSTERDAM:
Spuistraat 138-150

....
....

proeven hier

AMSTERDAM

Prins Hendrikkade 138-139

te

officieele
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Amster-

’

241, Amsterdam.
(Voorloopig kosteloos.)
Maatschappij tot Exploitatie van voor eventueel ontbrekende cou- dam.
zal
tot
dcrzelver
pons
inwisseling
Behandeling:
Punten
van
Rheinische Kohlensaure Werke.
Bij vonnis der Arrondissementseen bedrag van
25.— per stuk le. Notulen der vorige Vergade4} % obligatieleening
Rechtbank te Amsterdam, Vacantie(Voorloopig kosteloos.)
worden ingehouden.
ring.
Kamer, d.d. 12 Juli 1933. werd in
Bij vonnis der Arrondissementsd.d. 1 October 1897.
De uitgelote schuldbekentenis- 2e. Balans en Winst- en Verhesstaat van faillissement verklaard: Rechtbank te Amsterdam, VacanOndergeteekende trustee van bohouden op rente te dragen
W. C. Wennink, loodgieter, wonende tie Kamer, van 12 Juli 1933 is ini
sen
over
1932.
rekening
venvermelde obligatieleening, roept
met 1 December 1933.
te Amsterdam aan de Argonautenstaat van faillissement verklaard J.
De Balans, Winst- en Verliesobligatiehouders op tot een vergastraat 46 1, mrt benoeming van den Knip,
DE ABONNEMENTSPRIJS BEDRAAGT, BIJ BETALING PER
wonende te Weespercarspel
Van de vorige uitloting zijn nog rekening, alsmede het Jaarverslag
dering, te houden op 28 Juli a.>...
Heer Mr. J. J. Ter Maten, (Hom), met benoeming van den
E.A.
heden
liggen
Bestuur,
van
te 11 uur des v.m., in een der loka- niet ter betaling aangeboden:
van het
GEM.-GIRO H. 3000, POSTGIRO 80,
5.40 PER KWARTAAL
in opgemelde Rechtbank, tot E.A. Heei- Mr. J. J. Ter Maten tot
len van de Vereeniging voor den Nummers 1072, 1106, 2388, 2799, af ten kantore der Vennootschap rechter
en
van
ondervan onderRechter-Commissaris
Recht
en
?r-Ci>mmissaris
Effectenhandel, Beursplein 9 te 3825.
voor Aandeelhouders ter inzage.
OF
1.80 PER MAAND. BUITEN AMSTERDAM BETAALT MEN
geteekende tot curator. De curator: geteekende to* curator. De curator:

’

l

Amsterdam.
Onderwerp van behandeling:
_, Wijziging in aflossingsbepalingen
teneinde versterkte aflossingen
mogelijk te maken.
2. Wijziging der trustacte In verband met het feit dat de fondsen,
uitmakend het onderpand van
bovengenoemde leening ten name
van den trustee als zoodanig gesteld zullen worden.
Obligatiehouders die de vergadering wenschen bij te wonen, moeten
hunne stukken daartoe ter vergadering overleggen of deze uiterlijk op
27 Juli 1933 te 12 uur deponeeren
ten kantore van ondergeteekende
Keizersgracht 279/283, te Amsterdam, tegen recu, hetwelk tevens tot
bewijs van toegang tot de vergadering
strekt en tegen inlevering
waarvan de stukken van den dag
na dien der vergadering af weder
terug te verkrijgen zijn.

AMSTERDAMSCH
TRUSTEES KANTOOR N.V.
Amsterdam, 14 Juli 1933.

Aandeelhouders,

Heerlen, 12 Juli 1933.

K.V. Periak

Petroleum Maatschappij.
Eerste Oproeping.

''
'
'

die

de Ver-

gadering wenschen bij te wonen,

moeten hunne Aandeelen uiterlijk
22 Juli deponeeren ten kantore
der VENNOOTSCHAP of bij de
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V. te Rotterdam,
Amsterdam of 's-Gravenhage.
De Voorzitter

van den Raad van Beheer,
A. J. M. GOUDRIAAN.

Houders van de talons behoorende bij de aan toonder luidende bc-

N.V. HOLLANDSCHE

wijzen van aandeel (oudt; aandeelbewijzen) in bovengenoemde N.V.,
No3. 632, 3G71, 10670, 11097, 11196 en
's-GRAVENHAGE.
11455, welke talons aan het Bestuuir
als vermist werden opgegeven, worTrekking van 15 Juli 1933.
den opgeroepen genoemde talons ter 1
1694, 5667, 7913, 11344. 14358, 14417
kantore der Vennootschap, Ppin"■gracht 12 te 's-Gravenhage, aar 1 14700, 15933. 16284, 18318, 19188. 20949
den Directeur te vertoonen, na dezer n 21291, 21970, 23335, 23843, 25445. 26211
28962, 28728, 28992, 29958, 30793. 34369
vooraf verwittigd te hebben.
38301, 36483. 37873, 42751, 50992, 52351
Mr. A. W. GERRITZEN,
52795, 55501, 58071, 59145. 60294, 60391
President-Commissaris.
62468", 63531, 70712, 71126.
H. BLOK WIJBBANDL
Directeur.
\ Nummertrekking 15 Aug. a.s.

GRONDKREDIETBANK

I

Mr. F. R. Povel, Keizersgracht 227.
Amsterdam.

Mr. J. A. Bletz. Keizersgracht 451 C.
Amsterdam, 14 Juli 1933.

ZANGZAAD ===
KAMPEERDERS

IVOOR

Heden verscheen van deel I de vierde
vermeerderde en verbeterde druk

168 blz.

x£ÏaTwïx.

-

Prijs f 0.95

Wo man singet, da lasz dich ruhig nieder
Bose Menschen haben keine Lieder.

mwfWa

Verkrijgbaar bij den Boekhandel

wfSMjW

en bij

de Uitgeefster Naaml. Venn.
HOLLANDIA-DRUKKERIJ, BAARN

’
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A
Brief

Aan de Administratie van hel
ALGEMEEN HANDELSBLAD,
AMSTERDAM.

Juli '33.

Hiermede verzoek ik U met

ingang

van 1 Aug. 1933 mij in te schrijven als

uw blad tot wederopzegging volgens bovenstaand tarief. Ik verzoek tevens
tot genoemden datum GRATIS te ontvangen.
Naam:

Adres:

-<"»

kwartaal-

abonnê op
maandhet HANDELSBLAD

AVONDBLAD

VIERDE BLAD

BEURS EN

-

NIJVERHEID.

HANDELSVERKEER VAN NEDERLAND.
Lichte verbetering van in- en uitvoerwaarde in de
laatste twee maanden.
Aan een beschouwing van het Centraal van gerst van 3,5 tot 5,7 mill. kg, van haver
Bureau v. d. Statistiek over de ontwikkeling van 1,2 tot 38,1 mill. kg.
van het handelsverkeer in het eerste halfjaar
Daarentegen is de invoer van kolen enz.
Van 1933 ontleenen wij het volgende:
uit
Duitsehland sterk verminderd (resp. 2621,2
Invoer en uitvoer vertoonden beide van het
eerste op het tweede kwartaal van 1933 een en 2141,7 mill. kg). Voorts daalde de invoer
van natuursteen (resp. 580,8 en 357,3 mill.
kleine waardestijging, welke, herleid met behulp van het indexcijfer t. o. v. 1913, zelfs voor kg), van de n.a.g. mineralen enz. (resp. 736,3
het huidige tijdsgewricht een niet geheel te en 584,3 mill. kg), van hout (resp. 150,7 en
Verwaarloozen beteekenis heeft. Bij den invoer 137,2 mill. kg). Behalve de reeds genoemde
granen vertoonden slechts enkele goederenWas deze stijging absoluut en relatief nog het
grootst. Een stijging gelijk de hier bedoelde groepen bij invoer een toeneming; zoo b.v. de
placht in de jaren vóór de crisis vooral t.a.v. harsen, gommen enz. en de gepelde granen.
De den uitvoer zijn enkele frappante verden uitvoer wel meer voor te komen.
Beschouwt men de maandcijfers van de minderingen aan te wijzen. Zoo b.v. eieren
waarde van in- en uitvoer gedurende het eerste
(resp. 41,8 mill. kg ad 16,2 mill. gld en 24,6
krijgt
men het volmill. kg ad 9,7 mill. gld.); zuidvruchten (resp.
halfjaar van 1933, dan
10,3 en 0,7 mill. kg; meest sinaasappelen).
gende beeld: invoer (in mill. gld.) 94,9, 85,6,
99,0, 89,5, 97,4 en 96,7 en uitvoer 57,7, 54,7, Sterk was ook de teruggang van den export
65,0, 54,4, 61,2 en 62,5. Hoewel liggend op gevan versche groenten naar Duitsehland van
heel verschillend niveau, vertoonen deze 114,8 mill. kg ad 12,4 mill. gld. tot 72,5 mild.
cijferreeksen een sterke correlatie, nl. een vrn' kg ad 8,7 mill. gld.
scherpe daling van Januari op Februari, een
Tegenover deze scherpe dalingen staan
eveneens (vooral bij den uitvoer) scherpe enkele vermeerderingen van den uitvoer, b.v.
Stijging van Februari op Maart, gevolgd door van ijzer, staal, chemische producten enz.
een (eveneens vooral hij den uitvoer) sterke
|Val van Maart op April, waarna weer eenige
Handelsverkeer met België en
opgang. Daarbij valt op te merken, dat in
Luxemburg volgens gewicht gestegn,
Juni, zoowel de invoer als de uitvoer meer benaar waarde verminderd.
liepen dan in Januari.
Deze schommelingen nu worden eenigszins
De invoer uit België steeg volgens het gegenivelleerd, wanneer men rekening houdt met wicht van 1800 tot 2155 m__. kg, terwijl ook
het verschillende aantal dagen der genoemde het uitvoergewicht toenam (van 2311 tot
maanden. Bij herleiding tot maanden van 30 2313 mill. kg). Daarentegen daalde de waarde
dagen verdwijnen de groote sprongen van van den invoer
van 70 tot 58 mill. gld. en
Januari op Februari en van Februari op Maart die van den uitvoer van 58 tot 53 mill. gld.
grootendeels; daarentegen blijft de inzinking
Het invoersaldo verminderde van 12 tot 5 mill.
van April voor invoer en uitvoer beide onvergld., het dekkingspercentage steeg van 82,6
minderd bestaan.
90,6.
Hoe men het echter ook beschouwt, toch tot
Van den invoer nam het gewicht dus toe,
„lijkt de laatste twee maanden een neiging tot
de waarde af. Vooral het eerste was markant.
vermeerdering van in- en uitvoerwaarde te beGewichtstoenamen vertoonden o.a. kalk, tras,
"etaan.
cement, ijzer, staal enz.
Kwartaalsgewijze bezien nam het invoerHiertegenover stonden stellig ook gewichtssaldo iets toe en daalde het dekkingspercenverminderingen; zoo b.v. van tarwe en mais.
tage van den invoer door uitvoer dienovereenVoorts daalde o.a. de invoer van kolen enz.
komstig.
die van salpeter en kunstmest.
en
waarde,
Niet alleen volgens de
doch ook
By
den uitvoer was de gewichtsvermeerdeVolgens het gewicht namen invoer en uitvoer
beide toe. Vergelijkt men echter het tweede ring practisch niet van belang, terwijl ook de
kwartaal van 1933 met het overeenkomstige waardevermindering niet aanzienlijk was.
kwartaal van het vorig jaar, alsmede de beide Onder de voornaamste mutaties zijn te noemen
de volgende verminderingen: visch enz.,
halfjaren, dan blijkt toch, vooral bij den uitvoer, het oude niveau bij lange na niet te zijn versch vleesch, harsen, gommen enz. en gerst
bereikt. Deze achterstand blijkt dan vooral (resp. 5,1 en 2,6 mill. kg). Daartegenover
stonden als vermeerderingen 0.a.: melkproVeroorzaakt te worden door de groepen plantducten, ijzererts, ijzer, staal enz., baksteen,
aardige voortbrengselen en minerale grondterwijl ook o.m. de uitvoer van boter, kaas,
stoffen en producten daarvan.
In de meeste andere groepen, zg het ook gesmolten dierlijk vet, chemische producten en
meest de groepen van geringe quantitatieve plantaardige oliën toenam.
Bijzondere vermelding verdient nog, dat de
beteekenis, deden zich bij vergelijking der
van versche groenten en aardappelen
uitvoer
beide halfjaren vermeerderingen van den uitvoer voor (betrekkelijk aanzienlijk zelfs bij de quantitatief sterk toenam (nl. van 19,6 tot
27,0 en van 69,2 tot 78,1 mill. kg), terwijl de
groep papier: resp. 102 en 131 mill. kg; ech(veel) lager was dan in 1932 (verwaarde
ook
hier
het verloop van het waardeter was
1,2 i.p.v. 1,4 mill. gld.; aardsche
groenten
cijfer minder mooi; resp. 13,4 en 10,4 mill.
appelen 0,7 i.p.v. 2,2 mill. gld.).
gld.).
Blijkens de in bijgaanden staat vermelde
Daling van in- en uitvoer uit,
cijfers blijft de uitvoerwaarde der katoenen
resp. naar Groot-Britannië, enz.
önanufacturen nog steeds op onheilspellende
Övijze terugloopen. De export van kunstmest
Invoer en uitvoer uit resp. naar Engeland
£iep sterk terug (vooral die van superfosfaat).
daalden beide volgens gewicht en waarde. Af„Ook de uitvoer van radio-artikelen en metaalgerond beliepen de cijfers over het eerste halfxlraadgloeilampen verminderde in het afgejaar van 1932 en 1933: invoer resp. 931 mill.
loopen kwartaal, doch hier kunnen seizoenkg
ad 65 mill. gld. en 761 mill. kg ad 53 mill.
invloeden een rol spelen. Tegenover al deze
Slalingen staat echter o.a. een stijging van den gld.; uitvoer 657 mill. kg ad 80 mill. gld. en
Jbitvoer van producten der machine-industrie, 464 miill. kg ad 59 mill. gld. Het uitvoersaldo
jbeze verdient wel de aandacht. Tot dit resul- liep terug yan 15 tot 6 mill. gld.
taat heeft o.a. medegewerkt de uitvoer van
Als belangrijke invoerverminderingen kunwerktuigen enz. voor suikerfabrieken en raffinen, worden genoemd: kolen enz., boter,
naderijen. De uitvoer hiervan is In de jaren garen, manufacturen, suiker, werktuigen etc.
na 1929 enorm gedaald (jaar 1929 J1,7 mill. Merkwaardig is, dat tegenover de vermindekg; 1930 5,7, 1931 2,0 en 1932 2,1 mill. kg). ring van den boterimport uit Engeland van
Thans bedraagt in een half jaar de uitvoer 3,0 tot 0,1 mill. kg, welke samenhangt met
freeds 4,7 mill. kg. Het verschil is echter, dat handelspolitieke maatregelen hier te lande,
de uitvoer vroeger vooral gericht was op een vermeerdering van den uitvoer van boter
naar dat land staat van 0,9 tot 6,3 mill. kg.
Nederlandsch-Indië, terwijl thans Britsch1,3
De uitvoer van gezouten vleesch (bacon)
(jaar
1932,
de groote afnemer is
steeg
van 17,3 tot 24,6 mill. kg (resp. 6,5 en
4,1
1933
halfjaar
eerste
kg;
2,1
an de
mill.
.Van de 4,7 mill. kg). Voorts zijn van tal van 9,9 mill. gld.). Daarentegen daalde die van
andere machine- en werktuigenposten de uit- kaas (resp. 5,1 en 3,3 mill. kg) en melkprogestegen. Voegt men hierbjj het ducten (78,7 en 73,4 mill. kg). De uitvoer
feit, dat van deze soort goederen de prijs- van versche groenten handhaafde zich op
daling niet zeer groot is, dan is de hierboven ongeveer 54 mill. kg, doch de waarde daalde
geconstateerde en tot op zekere hoogte verras- van 6,7 tot 4,1 mill. gld.
stijging van de uitvoerwaarde van proDe uitvoer naar Engeland van ijzer, staal
sende
ducten der machine-industrie verklaard.
en werken daarvan daalde van 59,4 tot 6,2

_

fndië

Uitvoer van

voorname

enkele

producten der Nederlandsche industrie.

Soort van goed katoenen wollen kunst- prod.
man.
zijden mach.man. garens
!
Tijdvak
md.

1932
Ie kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

Totaal
1933

Ie kwartaal

2e kwartaal

7.657

,

,

,
_.. ,
„„

4.096

13.387

2.205

5.500
5.111

6.594
6.208
7.781

16.808

17.038

38.440

7.482

21.276

4.064
4.074

4.262
4.664

10 651
6.585

2.260
1.960

3.986
3.975

4.958

23.670

2.506

3:816

506
445

3.255

10.407

1.888
1.567

4.100
3.962
4.452

5.284

5.118

9.685

700
495
645
666

5.771

X 1000 gld.
radio- met.dr. papier- kunst- mar- zuivelart. gloeil. waren mest garine prod.

4.285

4.118
4.103
4.721

Sterke stijging van invoer Duitsche
granen. Vermindering uitvoer van
eieren, groenten enz.

6.234
9134

1.822

5.547

1.894

21.251

1.231

22.471

1.087

1.368

20.075
22.905

30.990

5.580

86.702

7.297
5.143

1.021
798

18.394
20.272

mill. kg. De uitvoer van aardappelen naar
Engeland, nam van 1932 op 1933 (eerste zes
maanden) af van 169 tot 18 mill. kg. Niet
alleen, dat het exportquantum en de samenstelling daarvan (klei-, veen- en zandaardappelen) van periode tot periode aan sterke
wijziging onderhevig is, ook de oriënteering
van den uitvoer is telkens verschillend.

De invoer uit Duitsehland liep, wanneer men
het eerste halfjaar van 1933 vergelijkt met
dat van 1932, aanzienlijk terug, nl. van 4860
imilla. kg ad 204 mill. gld. tot 4058 mill. kg
ad 177 mill. gld., terwijl ook de uitvoer naar
Uitvoersaldo met Frankrijk
fcuitschland een gevoelige daling onderging
gehandhaafd.
|(resp. 1266 mill. kg ad 92 mill. gld. en 1225
inill. kg ad 77 mill. gld.). Het invoersaldo liep
De invoer uit Frankrijk steeg volgens het
'dientengevolge terug van 112 tot 100 mill. gewicht
van 178 tot 198 mill. k.g. terwijl de
gld.; het percentage van den invoer, gedekt waarde
daalde van 28 tot 25 mil. gld. De uitdoor uitvoer daalde niettemin van 45.1 voer naar genoemd land verminderde van
(tot 43.3.
1008 mill. kg. ad 41 mill. gld. tot 967 mill.
Bij den invoer uit Duitsehland valt aank.g. ad 38 mill. gld. Het uitvoersaldo handstonds op, hoe aanzienlijk in de eerste helft haafde zich op 13 mill. gld.
de invoer van granen uit Duitsehland is geDe quantitatieve vermeerdering van den
jweest in vergelijking met het vorig jaar. Zoo
invoer
werd veroorzaakt door dien van
■teeg de invoer van tarwe van 14,4 tot 35,3 ijzerDe invoer o.a. van
mangaanerts.
en
kg,
rogge
XniU.
van
van 3,2 tot 19,6 mill. kg, kalk, tras,
cement en van salpeter en kunstmest daarentegen daalde.
De achteruitgang van den uitvoer betrof
vooral versche groenten, aardappelen, zemelen
(Ingezonden Mededeeling.)
enz. Tegenover al deze dalingen zijn als opvallende stijgingen te noemen: ijzer, staal en
werken daarvan, vaartuigen en touw.
Invoer uit Amerika verminderd,
uitvoer gestegen.

Terwijl de invoer uit Amerika terugliep van
375 mill. kg ten bedrage van 47 mill. gld. tot
294 mill. kg ad 37 mill. gld., steeg de uitvoer
van 163 mill. kg ad 13 mill. gld. tot 197 mill.
kg ad 16 mill. gld. Het invoersaldo
daalde dus van 34 tot 21 mill. gld.

Van

tal van goederensoorten

daalde van

1932 op 1933 de mv o e r uit Amerika. Zoo
van tarwe, gerst, ongesponnen katoen, petroleum, benzine, ruwe aardolie, harsen en gommen enz., hout. Slechts in enkele gevallen was
een toeneming merkbaar; b.v. maïs, versche
vruchten, chilisalpeter.
Met betrekking tot de hierboven genoemde
cijfers van petroleum en benzine kan nog worden opgemerkt, dat in 1933 de invoerpositie
van Amerika in Nederland te dezen aanzien
minder sterk was dan in 1932. Voor petroleum
was bv. Roemenië een concurrent, voor benzine Curacao.

■__

Uitvoer naar Ned.-Indië sterker
gedaald dan invoer.
U/1
Let op de markante
Peze zal U een br_on

van

veel. vreugde

zijn.

Invoer en uitvoer daalden beide volgens ge-

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933
en waarde, de uitvoer nog wel het
sterkst, blijkens de volgende cijfers: invoer 86
en 77 mill. kg (28 en 22 mill. gld.), uitvoer
63 en 35 mill. kg (26 en 15 mill. gld.). Het
wicht

invoersaldo steeg van 2 tot 7 mill. gld.
De absolute hoogte der handelscijfers t.o.v.
Indiö is thans zoo gering geworden, dat een
dergelijke teruggang van den uitvoer zich
weerspiegelen moet in een zwaren val van het
dekkingspercentage. Dit sprong terug van
94,5 tot 69,6.
De invoer verminderde vooral van copra
(resp. 23,2 en 14,7 mill. kg), meel (meest
tapioca; voorts een weinig sago; resp. 3,6 en
0,7 mill. kg), ruwe rietsuiker (resp. 8,6 en 4,1
mill. kg), benzine (resp. 4,6 mill. kg en nagenoeg nihil). Koffie en thee werden wel minder ingevoerd (resp. 5,9 en 4,9; 5,7 en 3,6
mill. kg), doch hun prijzen handhaafden zich
betrekkelijk goed (resp. 2,6 en 2,4; 3,8 en 1,9
mill. gld.). Dit kan niet worden gezegd van de

onbewerkte tabak: resp. 7,0 mill. kg ad 7,9
mill. gld. en 7,2 mill. kg ad 5,2 mill. gld. De
invoer van plantaardige vezelstoffen nam toe
van 5,5 tot 8,3 mill. kg.
Teekenend zijn de dalende posten van den
uitvoer naar lndië; ijzer, staal enz. resp.
6,0 en 3,8 mill. kg, manufacturen enz. 5,3 en
mill. kg (9,6 en 3,1 mill. gld.), papierwaren resp. 2,6 en 1,8 mill. kg; voorts vooral
gedistilleerd en bier.

HET HANDELSVERKEER MET DE
VERSCHILLENDE LANDEN.
Aan de gedetailleerde opgave ontleenen wij
de volgende cijfers betreffende het Nederlandsche handelsverkeer met de voornaamste lanvergeleden in het eerste halfjaar van 1933,
periode
v. j.
overeenkomstige
de
ken
met
(excl. bunkerkolen, -olie, schepsprov. en ->be-

Duitsehland
België en Luxemburg
Groot-Brittannië

1.800.341.909

2154082186
761263516
198172023

Frankrijk
Ver. Staten van Amerika

930.550.829
178.235.344
375.000.039
86.175.421

293643146

Nederlandsch-Indië

76633234

'

Uitvoer:
Duitsehland
België en Luxemburg

Br. gewicht kg

1932
1.266.348.986
2.311.340.708
656.750.800
1.008.473.864
162.508.977
62.530.642

1933

1225 058 732

2312.636.220

Groot-Brittannië

463514015

967285 480

Frankrijk
Ver. Staten van Amerika

196556909

Nederlandsch-Indië

34944234

58.291.902
53.404.060
24.610.608

40.784.843

13.440.296
26.192.244

16.307.050
15.037.398

Hoe worden de belangen van Nederlandsche houders
van scrips der „Konversionskasse” het best gediend?

Men moet afwachten of de regeering
over zal gaan tot de invoering van een
gedwongen clearing met Duitsehland, waarop van vele zijde zoo met klem is aangedrongen, nldien de regeering meent tot dezen
maatregel niet te moeten overgaan, nadat zij
reeds alle voorbereidende maatregelen hiertoe
heeft genomen en daardoor bij velen verwachtingen heeft opgewekt, welke niet vervuld
worden, zal zij hiertoe wel haar redenen hebben.
Wij weten niet of de regeering niettemin nog
andere plannen koestert of misschien reeds uit-

werkt om houders van Duitsche vorderingen
te helpen, maar zoolang hiervan niet blijkt, zal
men o.i. goed doen op den bodem van den nu
eenmaal bestaanden toestand,
het transfermoratorium voor 50 % der rente
te
trachten er het beste van te maken.
Wanneer dan
als de clearing niet wordt
straks de rente voer 50 % ontingevoerd
vangen wordt en voor de rest ~scrips" der
Konversionskasse, zal een handel in deze laatsten ontstaan. Deze scrips zijn rentelooze
schuldbewijzen, waarvan de vervaltijd niet
vaststaat. Zij hebben echter een bijzondere
eigenschap, n.l. dat men ze mag gebruiken
voor de toetaling van den toeruchten ~zusatzlichen Export", waar mede Duitsehland valuta-

— —

— —

dumping „pleegt".

Er zal dus vraag bestaan voor deze scrips
van de zijde der importeurs van Duitsche góéderen. Maar deze scrips hebben concurrentie,
want men kan ook tot dit doel gebruiken:
„Spermarken", ontstaan uit saldi van Vóór
Juli 1931, ontstaan uit aflossing van credieten

__,

(KreditrüokzaJilungsmarken
Vóórzoover ze
uit „StiUhalte"-credieten komen, Registermarken) en „Auslandbonda". De scrips verkeeren
tegenover deze andere dumpings-ofojecten in
verschillende opzichten in het nadeel. Allereerst zjjn ze rentebewijzen, afkomstig van
houders die van de rente moeten leven en dus
eerder tot verkoop bereid zullen zyn dan houders van de andere soorten marken of buitenlandsche Duitsche obligaties, welke kapitaal-

belegging zijn. De houders verkoopen deze
alleen omdat ze geen vertrouwen meer in
Duitsehland hebben.
Verder zijn de scrips in he tnadeel omdat
het aanbod zal bestaan uit honderdtallen kleine
postjes. Zooals bekend, worden ze uitgegeven
in coupures van 30, 40 en 50 mark en veelvouden daarvan. Voor kleine toedragen is natuurlijk geen behoorlijken prijs te bedingen. Dit is
altijd de ellende geweest van scrips in kleine
toedragen. De laatste maal, dat scrips in
groote bedragen en ook in groote getale uitgegeven zijn, bij de Mexicaansche Schuldregeling, is dit weer duidelijk gebleken.
Waar het hier om zeer groote bedragen
gaat, en om de belangen van vele beleggers,
zou het o.i. wenschelijk zijn, dat getracht werd
deze belangen collectief te behartigen,
door vorming van een soort trust van dumpingsmarken.
In Zwitserland schijnt men iets dergelijks
voor oogen te hebben. Door de Zwitsersche
Bankiersvereeniging wordt een „AufnahmeSyndikat für die Skrips aus Schweizerbesitz"
gevormd, welk Syndicaat (waarin de Zwitsersche regeering een vertegenwoordiger zal hebben) den houders aanbiedt hen behulpzaam
te zijn bü het te gelde maken van hun scrips.
Het beoogt niet zelf hier aan te verdienen: de
opbrengst der scrips wordt geheel aan de houders uitgekeerd.
Bijzonderheden omtrent de wijze waarop
het Syndicaat de scrips denkt te gebruiken
zijn nog niet bekend, maar het lijkt ons in ieder
geval al een zeer groot voordeel, dat de markt
'in deze scrips min of meer beheerscht zal kunnen worden docr één verkooper, die bovendien
nauwe relaties onderhoudt met de regeering
en dat beteekent veel in dezen tijd, waarin de
handelspolitiek een geschacher is geworden.
Men moet toch niet uit het oog verliezen, dat
het beheerschen van het aanbod van deze geblokkeerde bedragen beteekent, dat het Syndicaat een zekeren invloed zal kunnen oefenen
op den omvang der valuta-dumping. Indien
men al 1 e geblokkeerde marken kon vereenigen in het Syndicaat ,zou men de valutadumping met behulp van „Sperrmarken" bijna
geheel kunnen beheerschen. Hiernaast zou die
met „Ausland-bonds" overblijven, maar deze
is om verschillende redenen moeilijker dan die
met „Sperrmarken". Ook lijkt het, alsof
Duitsehland zelf zich wat af wil keeren van
dumping met goedkoope „Auslandbonds". Wij
zullen hierop thans niet in gaan.
Vooral indien in de voornaamste crediteurenlanden dergelijke syndicaten werden opgericht,
die zoo noodig samen kunen werken, zou de
positie van de crediteuren en de controle door
het buitenland over de valuta-dumping zeer
versterkt kunnen worden. Zeker, als achter die
syndicaten een regeering staat, welke gewapend is met centigenteerings- en retorsie-

25.000 op Seria

’

’

seriën.

’

’

N.V. NED.-AMERIKAANSCHE RUBBER
PLANTAGE MIJ.
Verkoopen oogst

28.091.403
47.169.52.!
36.677.070
27.726.451
21.590.031
Waarde gld
1933
1932
76.828.605
92.144.251
58.171.546
52.827.947
79.511.131
58.619.265

37.715.678

’

(Ingezonden Uededcelïng.)

De op 15 Juli 1933 uitgelote premiën der
3% premieleening Amsterdam 1874 zijn:
Serie 3202 no. 7 met 25.000; serie 15340
no. 6 met 1000; serie 16362 no. 5 met 500;
serie 1153 no. 3, serie 2677 no. 4, serie 4389
no. 5, serie 5163 no. 4, serie 7915 no. 7, serie
12352 no. 8, serie 12922 no. 9, serie 14708
8771 no. 5, serie 12088 no 6, serie 17423
no. 9 serie 18340 no. 9 en serie 18340 no. 10
150, losbaar per 2 Jan. 1934, evenelk met
eens de overige 5823 nummers der uitgelote

1932

204.324.303
70.446.026
65.461.478

177.357.026

7.

3202 No.

Waarde gld.

1933

HET DUITSCHE TRANSFERMORATORIUM.

DENKBEELD TER OVERWEGING.

% PREMIELEENING AMSTERDAM
1874.
Premie van

noodigdheden):
Br. gewicht kg
1932
1933
4 057 533 320 4.860.365.711

Invoer:

3

1

1933.

ï>T4'~'*3-

In de jaarlijksche algemeene vergadering

van aandeelhouders werden de jaarstukken
goedgekeurd. (Zie 30 Juni Avondbl.).

De heer dr. W. de Vlugt werd als commissaris herkozen.
Medegedeeld werd, dat de laatst uit lndië'
bekende gegevens omtrent den loopenden
kofife-oogst melding maken van een taxatie
van 8600 picols marktkoffie, waarvan tot
heden verkocht zijn 3000 picols tot dooreen
20 per picol, f.o.b. afscheephaven.

’

Lel op de markante Vu!
Deze zal U een bron van vee! vreugde zijn

WALLSTREETBERICHTEN.

JAVASUIKER.

SOERABAJA, 17 Juli. (Aneta). Tweedehandssuikermarkt. Superieur
5.70, vraag,
5.75 aanbod. De markt was stil.
Hoofdsuiker
5.55 vraag,
5.63 aanbod.
Alles ready Juli/Augustus.

’

De verdere plannen van Roosevelt.

’
’

’

President Roosevelt heeft medegedeeld, dat
hij van plan is, om het geheele door het Congres voor openbare werken uitgetrokken bedrag van $ 3.300 mill. aan te wenden voor het
herstel der werkgelegenheid en verhooging

Nivas-verkoopen.

De N.I.V.A.S. verkocht voor
consumptie
300 tons bruine suikers, en 103 tons afge-

en „Auslandbonds" voor de betaling van den keurde
bruine suikers en 389 tons afgekeurde
export. De syndicaten zullen dus, als zij hun superieur.
scrips en andere geblokkeerde markenbedragen aanbieden voor gedeeltelijke betaling van
BEURS TE BATAVIA.
Duitschen export, aan Duitsehland een offerte
die
eenige
doen
voor
Duitsehland
moeten
BATAVIA, 17 Juli. Aneta.
zeer
attractie biedt. Wij stellen ons
17
15
17
15
den gang van zaken als
schematisch
Juli Juli
Juli Juli
Als Duitsehland een offerte Kon. Petr.
volgt voor.
180 178 Kon. Paket... 105 104
65
100 99
maakt, die boven die van een ander land C. Ned. H. Mfl do'
RedJ. Lob.
55
55
N. Ind. Hh. 68 G 7 N. L S
ligt, dan zou met Duitsehland onderhanN.l. Esc. 441 Simau
12S 128
Cert
tabele offerte moeten doen. Wij stellen ons den internatio
Dell Spoor
134 132
51
51
gang van zaken als volgt voor. Als Duitsehland H. V. A.
74 73
227 _25 Kol. Bank
(i
Java Sum.
6
een offerte maakt, die boven die van een ander Poerworedjo
Schr. U-ie... 65
Handel tS'J
61
dan
zou
met
Duitsehland
onderhanligt,
land
deld kunnen worden over de leverantie op den
FAILLISSEMENTEN
Duitschen prijs, mits deze voor een zeker percentage in marken van het syndicaat betaald
(Opgegeven door v. d. Graaf & Co. N.V. Afd.
zou kunnen werden. Stel, dat men tot over- Handelsinformaties.)
Andere Rechtbanken:
eenstemming komt, dan zou de Nederland12 Juli. K. Munt in ga, Wed. Hendrik Mulsche importeur niet meer dan den wereldprijs der, Ter Apel gem. Vlagtwedde. R-c. mr. J.
Wedeven, cur. mr. H. E. Timmerman, Ter Apel.
behoeven te betalen, en het verschil tusschen
14 Juli. M. Nanninga, landbouwer, Stitswerd
den wereldprijs en den Duitschen prijs zou gem. Kantens. R.-c. mr. J. G. A Kattenbusch',
A T. Vos te Appingedam.
komen voor rekening van het syndicaat, dat cur. mr.
M. G. Goos en (G. Becherer), koopvrouw,
dus b.v. voor het millioen marken, dat het Oosterhaven Z. 3, Groningen. R.-c. mr. J. G. A.
cur. mr. J. Siertsema.
aan den importeur verkocht, en dat in Duitseh- Kattenbusch,
J. E. J. Albers, kellner, Padangstr. 42a, Groland als volwaardige betaling geldt, niet ca. ningen. R.-c. en cur. als voren.
D. J. P 01, kruidenier, Nuis. R.-c. als voren,
600.000 maar b.v. 500.000 zou ontvangen,
mr. Rosenbaum, Groningen.
mej.
cur.
d.w.z. 5/6 van het nominale markenlbedrag,
J. Reitsema, winkelier, Den Hom. R.-c
hetgeen dus uitkomt op een uitkeering van en cur. als voren.
15 Juli. Evert Kraal, winkelier, Molenstr. 21,
83 1/3 % aan de scrip-houders. Men zal be- Meppel.
R.e. mr. L. v. d. Bijtel, cur. mr. J. E. v. d.
grepen, dat het syndicaat alleen een behoor- Rhoer, Assen.
Vernietigd: 14 Juli. Cornelis Kievit, bakker,
lijke machtspositie op de markt kan innemen, Berkel.
indien zij werkelijk de markt toeheerschen zou,
Opgeheven -wegens gebrek aan actief:
7 Juli. Nicolaas Nugter, bloemboUenkweekery,
dus indien inderdaad practisch alle ten verkoop aangeboden „Sperrmarken" bij haar zou- Wervershoof.
14 Juli. Nalatenschap mr. R. Certon, Den Haag;
den worden aangeboden. Het welbegrepen beCoöp. Ver. „Eensgezindheid", Naaldwijk; C. A
lang van de houders zou echter ongetwijfeld Kortekaas, Wassenaar; J. Koch, Den Haag; J.
W. de Wit, Den Haag; R. Rouwenhorst, Voorzgn, hun geblokkeerd tegoed bij het syndicaat L.
burg; R. Meeuwesen, Den Haag; N. v. d. Mey Jr-

—

—

...

...

.....

certificaten kan uitgeven), zoodat hiervoor,
gelooven, zeker green dwangmaatregelen noodig zullen zijn. Wat regeeringsmaatregelen betreft, zou wellicht slechts noodig
zijn een verplichting voor eiken importeur van
Duitsche goederen, die gedeeltelijk met „Sperrmarken" betaald mag worden, om zich
eerst
tot het syndicaat te wenden.

RÜnsburg; P. C. Bik, Leiden.

naar wfl

Wij ontveinzen ons intusschen niét, dat dit
aanleiding zou geven tot talrijke moeilijkheden
of wellicht tot ongewenschte toestanden zou
leiden, maar in ieder geval lijkt ons de oprichting van een syndicaat als hierboven bedoeld,
zeer aanbevelenswaardig, alleen al omdat het
voorkomen kan, dat de houders, der scrips,
die toch al zoo gedupeerd zijn, niet meer dan
een ongunstigen prijs voor hun incourant bedrag aan schrips kunnen bedingen.
Wij stellen ons voer, dat de Amsterdamsche
Bankiersvereeniigng, met medewerking van
De Nederlandsche Bank en een of meer regeeringsgedelegeerden veel nuttigs zouden kunnen doen op dit punt.

Nederland en Koloniën.
N.V.

HOLLAND-CANADA HYPOTHEEKBANK.

constructieplannen.

Met generaal Hugh Jonnson, den leider der
„Nira", heeft president Roosevelt het plan
van een gedwongen „code" voor het geheele
bedrijfsleven besproken. Deze „code", die een
35—40 urige werkweek met een minimumweekloon van $ 14 vast

dwongen invoering ervan zou echter een mislukking beteekenen van het vrijwillige codesysteem, waarop de regeering haar hoop ge-

vestigd had.

„Code” voor de Staal- en de

petroleum-industrie.

De ~Nira" (National Industrial Recovery
Administration)
heeft thans ook voor de
staal- en de petroleumindustrie „codes"
vastgesteld. Bijzonderheden yan de „code"
voor de petroleumindustrie zijn nog niet bekend. Verwacht wordt echter, dat zij drastisch
zullen zijn.
De code voor de staalindustrie bepaalt den
werktijd op 40 uur per week, en stelt een
maximum loonsverhooging voor van 15 %
voor alle geschoolde werkkrachten, die op
14 Juli meer dan de minimum-tarieven ontvingen. Arbeid van kinderen beneden de 16
jaar wordt afgeschaft. Voor ongeschoolde
werkkrachten wordt een loonschaal vastgesteld, die voor de verschillende districten
varieert. In het Zuiden zal het loon 25 cents
per uur bedragen, in het Pittsburg- en Ohiogebied 40 cents per uur.
Gedurende de periode, dat de „code" geldt,
zullen geen nieuwe hoogovens, fabrieken voor

Bessemer-producten e.a. mogen worden opgericht.

Een aantal staalfabrieken, w.o. de Youngstown, Wheeling en Birmingham zijn van plan,
de loonen onmiddellijk te verhoogen.

De American Federation of Labour he.eft
bezwaren tegen de code ingediend, en geprotesteerd tegen de minimum loontarieven en
andere bepalingen.

Buitenland.
NOORD-ATLANTISCHE CONFERENTIE.

Korte Berichten.

Invloed van de dollardaling op

passage-tarieven.

ATHENE, 16 Juli. (Reuter.) Tusschen
In verband met de koersdaling van den
Griekenland en Zui d-S 1a v i ë is een
dollar dringen de Duitsche, Engelsche, Fransche en Italiaansche reederijen aan op een handelsverdrag gesloten, waarbij in
het bijzonder bepaald wordt, dat de Zuid-Slabuitengewone bijeenroeping van de Noordimport in Griekenland voor 50
vische
atlantische Conferentie, ter bespreking van
50 % in Grieksche goederen
een event. compenseering van den invloed der deviezen en voor
worden,
met uitzondering van
zal
betaald
dollardaling op de passage-tarieven. De Amerikaansche leden der Conferentie verzetten graan. Hiervoor wordtdenhet percentage vasttotalen Griekschen
zich echter hiertegen, zoodat de Conferentie gesteld op 20 % van
uitvoer in Zuid-Slavië, op de voorwaarde, dat
voorloopig wel niet bijeen zal komen.
het vervoer van het graan plaats vindt met
Grieksche schepen.
"
De overeenkomst geldt voor 7 maanden.
HONGAARSCHE LEENINGEN.

Niet-nakoming der goudclausuie.

BERLIJN,

In aansluiting aan het in het ochtendblad
opgenomen jaarverslag laten wij hieronder de
balans en de winst- en verliesrekening volgen,
Gecomb. balans der drie banken per 31 Dec. '32:

Debet:

„Onderp

Voorsch. Hyp.gevers
Vord. Belasting Ex

. . „„

Onderp
Belegd Stat. Reservef
Effecten in Nederland:
lngek.

a. off. genot

b. niet off. gen
Effecten in Canada
Pandbrieven in Portef. »
Kassa, Kassiers en Ban-

ken in Nederland
Canada
Interest
Kant.geb. 's-Gravenhage
Meubilair
Verlies per 31 Dec. 1932:
Wegens koersdaling van
den Canadeeschen $
Idem in

Overig

Verlies
Totaal
Credit:

Kap.

gepl

Stat.

Totaal

„

„„
„

, ’’

Reserve
Afschr.res. Belegg. Can.
Pandbrieven
Schulden
Overige Verpl. en Res.

1932

f 8.737.309

„
„
„
„

’
’

2.608.090
531.303
9.206

2.791.175
84.709
1.158.008

425.850

302.995

1.027.688
49.798

181.695

1.221.456

31.000
1

1.739.161
132.878

21.032.327
2.500.000
84.302
940.222

Vergaderingen en Korte
verslagen.

Verj. Coupons
Koersw. Eff
Agio Pandbr. Ned

Overschr. aand

Verb.

stort,

aand

Verlies
Totaal
Debet:
Interest Pandbr.

Algem. Onk. Ned
Alg. Onk. Can
Uitg. eigendommen

„
„
„
„

’
’
„
„
„

„

21.032.327

896.744
234
114.420
104.529

—.—

—.—

1.872.040
2.987.968
839.400
55.25 S

122.468

"

’

532.945
10.291
2.867.631

115.219

wachting.

"_

„

„

’
„’
„

—.—

348.441

27.986.946

BUITENLANDSCHE

2.500.000

117.304
1.242.583

’
’

27.986.946

„
„
„
„„
„

’
’

„
„
„
„
„

909.351
312

—.—

118.885
8
400

348.441
1.531.399
901.141

63.498

137.342
299.357

—.—

127.055

~

3.003

’

1.531.399

van

mill. in 1932.

HANDEL

VAN

een tekort van 2.56

de omvang van den buitenlandschen handel met 5.2 mill. ca. 2i mill.
Daarentegen is

lager dan

-

N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPL VAN LIM
BURGSCHE
STEENKOLENMIJNEN
GEN
ORANJE-NASSAU MIJNEN.
De jaarlnksche
vergadering van aandeelhouders besloot
over bet
boekjaar 1932 geen dividend
uit te keeren De
e
cde
n den R xd van Commissaris¥
nro£
rJ-Klopper
V'^
P

-

ten
ei ernhr'fnt l%r\* Lll%"?
T

„ 1.058.004
TSJECHO SLOWAKIJE.
„ - 75.840
„ —.—
Een uitvoeroverschot in het eerste
„ 6.846.350
halfjaar.
„
PRAAG, 15 Juli. (Per tel.) De Tsjccho„ '1.574.265
„„ 1.127.924
Slowaaksche handelsbalans over de eerste
31.000 helft van het loopenda jaar sluit met een over„
schot
21J mill. tegen

wetten, bevoegdheden op het punt van tarie231.648
Verlies koersd. Can. $
1.739.161
ven enz.
Koersverl. effecten
Nu moet men niet uit het oog Verliezen, dat Afgeschr. Hyp
—.--,
de uiteindelijke macht toch geheel ligt bij
Totaal
2.987.968
Duitsehland. Dit beschikt over de al- of niet
gebruik
„Sperrmarken"
toestemming van het
Vorig Jaar in Ned. en In Canada.

—.—

Steeds

hachelijker positie.

De positie der Oostenrijksche Bondsspoorwegen wordt steeds hachelijker. Het tekort
over Mei bedraagt 7J mill. tegen 4_ mill. in
Mei v. j.
W3l
10.354.633
De toeneming van het verkeer in de zomer3.044.756 maanden bleef tot dusverre beneden de ver-

17.159.790 „ 23.615.100
269.171 „
274.366
78.840 „
109.495

Winst- en verliesrekening.
Credit:
Interest

’
„
„
„
„

17 Juli. (W. B.) De vlot-

De Hongaarsche regeering heeft een verortende schuld van Duitsehland
dening uitgevaardigd, waarbij verklaard wordt bedroeg 30 Juni 1933 B. 2.053.4 mill. tegen
dat goud-dollarobligatiën in de toekomst in M. 2.028 mill. per 31 Mei ji. Aan belastingpapieren dollars betaalbaar zullen zijn.
bons waren in omloop M. 726.6 mill. (31 Mei
Voor de voorstellen met betrekking tot den M. 644.8 mill.).
dienst van de Volkenbondsleening verwijzen
wij naar de mededeelingen in onze ochtend- en
avondbladen van 15 dezer.
OOSTENRIJKSCHE BONDSSPOORWEGEN.

P oth ke, n
v^
H
-£Verk.
Vord.

stelt, zou toegepast

worden, tot dat elke tak van industrie haar
eigen „code" zal hebben vastgesteld. De ge-

— —

—
—
—
—

’

’

...

van loonen. Met geregelde tusschenpoozen
zullen bedragen uit het fonds worden verstrekt voor verschillende Federale en andere

N.V. DORDTSCHE CULTUUR
Aan het verslag ontleenen wij MAATSCHAPPIJ.
het volgende:
JJe maatschappij was in 1932 op weg zich
de depressie aan te passen en ofschoon haaraan
dit
nog met geheel gelukte, stellen wij in uitzicht
dat dit in 1933 wel het geval zal kunnen ziin.
In het rubberland werd tegen het einde
het verslagjaar de in Maart 1932 stopgezette van
tap
weder op bescheiden schaal geopend, met
de
verwachting dat in 1933 zal worden doorgetapt.
De verlies- en winstrekening was, na afschrijving van
8137 op deelneming N.V. Cultuur Mn
Soember Tjoeling sluitend.
Balans per 31 Dec. 1932:
t: & A : NV Cu!t M Somber-Tjoeling
en vord. op«' N.V
ff 000.C00, aand. in
CultuuG eji ng
527 5S6
kantoor Amsterdam f
f

’

?nnmn

?
l
effecten

SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
N. V. Cult. Mij. Soember Agoeng. Tot
en met ultimo Juni 1!»33 geoogst: Robusta 552
picols (v. j. 13S0); rubber 76200 kg (v j. 728C0)
thee 61000 kg (v. j. 53831). Da taxaties voor het
loopende jaar luiden: Robusta 7000 picols. rubber
120.000 kg en thee 133.000 kg
N. V. Cultuur M ij. Kali B end o. Tot en
met ultimo Juni geoogst: Robusta 236 pi alg (v
j. 30S). De taxaties voor het loopende jaar luidenRobusta 3500 picols en rubber 225 000 kg (verhoogd

"

van 200.000).
N.V. Cult. M ij. Soember Tjoeling. Nadat de rubbermarkt iets was aangetrokken en op
de onderneming in uitzicht kon worden gesteld
dat de oogstkosten mcl. afvoer; beneden de 5 et

-

*2

.

v .j.

en M. de Wendel werden
d6n raad werd bencemd

0

’

*

'' _

68.369, P.otterd. Bankver.

GS9B."

’

31.882
N ge
"W-000.
reservefonds
J iuu.uoj, l\.v.
V rnit
Cult My. Soember Tjoeling
34747
Toelichting tot de balansposten
in de balansopstelling van de tot tnt v,»t ~".
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ut
n

’

I°oo 000'

.

’
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10 reser ves ad
455.342 is gehandhaafd
1 100.000, welk bedrag zijn teg
per i kg zouden blijven, werd in verslagjaar be*de
vindt in
beleggingen en het saldo bij de Rotterdamsche
sloten in het laatste kwartaal den tap weder te
Bank.
openen.
Door den meevallenden koffieoogst kon
Van het beschikbare bedrag ad f 355.342 Is
een
batig saldo worden verkregen van
afgeschreven
op de aandeelen N.V. Soember
21.045 hetgeen voor afschrijving werd aangewend.
Tjoeling 11.034. cm dit actief op een boekwaarde
De koffie-oogst, getaxeerd op 5500 picols, heeft van rond
£00.000 te brengen.
uitgeleverd 7211 picols.
Het restant is afgeschreven op het belane
De taxatie voor den oogst 1933 is 6000 pieols
Goejing
344.308.
met eenige kans dat ook dezs taxatie zal worden
de
Bij
Dordtsche
Cult. Mij. is het winstsaldo
overschreden.
de baten van effecten, mede voor afschriivintr
De uitlevering van de rubberoogst was 66.200 uit
op deelnemingen bestemd,
terwijl bii Soemhpr
kg. terwijl de nieuwe rubberoogst op 200.000 kg
Tjoeling de exploitatie-winst aangewend is
wordt getaxeerd.
afschrijving op de onderneming,
waarbii ui H«
N.V. Cult. My. Goej i n g. Het verslagjaar reserve werkkapitaal
bracht een misoogst van 752 picols of 46.440 kg. ving is toegevoegd, datzooveel aan dezeaf
"
de boekwaard*
"„
De taxatie van den oogst 1933, 2000 picols, blijft neming thans weder geluk
ondere<="jK is aan
aan

’

’

’’
’

vnS

Ibg de opstelling van dit varslag gehandhaafd.

240.000.

isi

*Jtl schrfl:
wS
het kapitaal van
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JAPANSCHE

De voortdurende stijging der Japansehe invoeren in Ned.-lndië blijft de aandacht trekken. Blijkens het jaaroverzicht van den men uitvoer van Ned.-lndië in 1931 bedroeg de
invoer uit Japan en Formosa in dit jaar
17.06 % van den totalen invoer in Ned.-lndië,
tegen 12.05 % in 1930 en nog slechts 1.25 ',
als gemiddelde per jaar gedurende de periode
1909/13. In 1932 i3de Japansehe invoer opnieuw sterk gestegen. De Ned.-Indische statistiek geeft hiervoor nog geen volledige cijfers. Het jongste nummer van „Handelsber."
maakt echter een berekening uit de Indische
maandstatistieken, die wel niet alle ingevoerde
artikelen vermelden, maar waaruit toch de
ontwikkeling duidelijk blijkt.
Totalen van Japan volgens de N. I. Invoer1932
Januari
Februari

Maart

_’

„
„

statistiek 1932.
Java en
Buitenga»
Madoera
westen
481.714
2.171.864
2.931.713
G62.758

’

„
„..
„
„
„

3.656.128
4.429.766
„ 4741.261
„ 4.914.877

April
Mei
Juni
Ju"

Augustus

September

„
„

..

4.867.429

5.073.796

Ned.-Indië

’.
„
„
„

787.766

2.653.073

1.064.243

— Lage

groote en zelfs stijgende mogelijkheden, mits de
prijzen zoo laag zijn, dat aanschaffing door
de groote massa der verbruikers mogelijk is.
Meer en meer gaat de Inlandsche bevolking
over tot het gebruik van Westersche artikelen
als schoenen, knusen, kleederen, gramofonen,
rijwielen en zelfs radio-apparaten. Wat dit op
don duur zou kunnen beteekenen, kan blijken
uit het feit, dat als 1 % der inheemsche bevolking overgaat tct het gebruik van een vroeger uitsluitend Europeesch artikel, de omzet
verdrievoudigt. Levensvoorwaarde voor zulk
een ontwikkeling is echter, dat deze artikelen
inderdaad binnen het bereik van groote massa's vallen. De Japansehe industrie heeft dit
ten volle begrepen en er de consequenties uit

getrokken.

DUITSCHE ECONOMISCHE RAAD.

3.594.471

4.473.894
5.210.470
5.819.835
„ 6.192.921
„ 5.881.450
6.163.344
„ 6.254.587
„ 6 003.948
„ 7.876.893

780.704
1.078.574
1.278.047
1.014.021
1

„
„

5.190.341
4.908.277

Totaal

Een adviseerend lichaam.

Het Duitsche ministerie van economische
zaken deelt mede, dat de Rijkskanselier een
„Generalrat der Wirtschaft" in het leven
heeft geroepen, welks leden de taak hebben

de regeering bij economische aangelegenheden
met raad en daad ter zijde te staan. Deze
fl
1.523.232 „ 7.813.443 economische raad zal steeds door middel van
~ 6.290.211
uitnoodiging bijeenkomen. Tot
12.523.303
68.143.337 een speciale
55.620.034
leden van dezen raad zijn o.a. benoemd: de
TJit dit overzicht blijkt, dat de geldswaarcle beeknde industrieel prof. dr. Carl Bosch
der Japansehe importen gedurende 1932 van (Heidelberg), August Diehn, dir. v. h. KaliJanuari tot December ongeveer verdrievousyndicaat; dr. Otto Chr. Fischer (president
digd is. Aangezien de totaal-invoer van Ned.- van het Zentralverband des Deutschen BankIndië 1932 394.613.000 bedroeg, volgt hierund Bankier-gcwerce); dr. G. Krupp von
uit een percentage van ± 17 %, alleen voor Bohlen und Halbach, dr. Robert Ley (leider
de artikelen genoemd in de maanstatistieken. van het Duitsche arbeidersfront), dr. Karl
Het totale percentage ligt zeer vermoedelijk Friedrich Siemens, alsmede de bekende indusboven de 20, waarbij dan nog geen rekening trieel dr. Albert Vogler.
is gehouden met de Singapore-invoeren.
Over de maand December 1932 alleen is het
Japan-percentage 26.
Het verloop der Japansehe invoeren in 1932
is in sterke mate beïnvloed door een tweetal
factoren, t.w. de daling van het Japansehe
##Meer belangstelling van het publiek
ruilmiddel in 1932 en de door den Chineeschen
Obligatiemarkt eveneens beter.
handel doorgevoerde boycot van Japansehe
goederen. De voortdurende daling van de yen,
BERLIJN, 17 Juli. (R. B. D.) Het publiek
die in den loop van 1932 tot belangrijk onder
de helft der goudwaarde zonk, heeft natuurlijk legde vrij veel belangstelling aan den dag,
de vorming van den
in sterke mate stimuleerend ep den Japan- mede In verband met (Zie
„Economischen Raad".
elders onder deze
schen import in Ned.-Indië gewerkt; in de rubriek).
dan
opende
De
bsurs
ook in hetere
massale vormen, waarin deze thans optreedt,
stemming. Van de „Montan"waarden behaalzonder
twijfel
zit
een belangrijk element van
den „Gloeckner" een koerswinst van 32 %,
speculatie en valuta-concurrentie. Vermoedeterwijl de overige fondsen in deze afdeeling 1
lijk zijn de invoeren hierdoor te hoog opge2| % in koers stegen. De stemming voor
tot
voerd; deskundigen, ook Japansehe deskundigen, zijn dan ook van meening, dat de verdere bruinkolenfondsen was beslist vast. Alleen
Braunkohlen verloren 33 %. Salz
ontwikkeling in een langzamer tempo zal ge- Rheinische Westeregeln
waren resp. 4 en 42 %
schieden; pas na een stabilisatie van de yen Detfurt en
hooger.
aanvankelijk £ %
I.
G.
Farben
waren
zal kunnen blijken, welke hoeveelheden Japan
lager, maar konden zich in het verdere verblijvend zal kunnen leveren.
loop weer herstellen. Schuckert stegen 4* %
De boycot van Japansehe goederen wordt in
koers, terwijl Siemens een koerswinst betusschendoor den Chineeschen
en kleinhandel haalden
van 33 %. Chade trokken bij een omsinds jaren met wisselend succes en ook met
van
zet
M. 15.000, 5J mark in koers aan.
Na
een
energie
doorgevoerd.
tijdewisselende
Schlcsisch
Gas liepen 3 [%' in koers op, Berlin
lijke opleving in begin 1932 onder den invloed
Karlsruher
21 %, Schubert & Salzer 3ï %,
nationalistische
schijnt
gevoelens,
van
zij na
Deutsche
Eisenhandel
2 %, Holzmann IJ %
het midden van 1932 te zijn verslapt. Nog
%.
en
Stoehr
11
Deutsch
Atlanten trokken de
in
steeds verhandelt de Chinees Ned.-Indië niet
koersstijging
een
van 3J %, teraandacht
door
met voorliefde Japansehe artikelen; de prijsde omzet M. 8000 bedroeg. Bankaandeeverhouding tusschen Japansch en Westersch wijlwaren
daarentegen veronachtzaamd, terwijl
fabrikaat is thans echter veelal zoo, dat noch len
aandeelen der Rijksbank nauwelijks prijshoude
tusschen-,
importeur,
de
noch de
noch
waren. De belangstelling voor scheepkleinhandelaar meer keus heeft; de lage prijs, dend
vaartaandeelen, welke de vorige week viel
koopvolkomen aangepast aan de verminderde
was verdwenen en in Nordkracht der afnemers, verdringt el'je verdere waar te nemen
deutsche Lloyd en Hapag ging slechts weioverweging. Het is thans veelal een zaak van
nig om.
Japansch goed te verkoopen of
in het geIn het verdere verloop bleef de stemming
Indiverkoopen.
zijn
groote
heel niet te
Zoo
de
gunstig,
alhoewel hier en daar ten gevolge van
sche importhnizen er toe moeten overgaan in- winstnemingen
kleine koersdalingen vielen
koop-filialen in Japan te stichten en zoo wordt
waar
te nemen.
ook de kracht van de boycot hoe langer hoe
Op de obligatiemarkt heerschte eveneens
geringer. De tusschen- en kleinhandel in lndië een levendige
handel. De leening „oud bezit"
is trouwens geenszins uitsluitend in Chineeverloor weliswaar J %, maar dit was toe te
sche handen, maar ook in die van Britsch- schrijven aan ruiltransactie tegen „Montan"Indiërs en Arabieren! boycot-maatregelen zijn waarden
en electriclteitsfondsen. De leening
dus tweesnijdend en misschien op den duur ~nieuw bezit" opende $ % hooger en behaalzelfs het scherpst snijdend naar eigen kant.
de in het verder verloop een koerswinst van
De qualiteit der Japansehe goederen is na30 Pfg. Obligatiën der Ver. Stahlwerken watuurlijk in overeenstemming met de prijzen. ren
3 % hooger.
is
over
gezegd,
Japansehe
Zooals
de
handel
Op de geldmarkt bedroeg de rentevoet voor
smaak en behoefte van het afzetgebied uitste„daggeld" 4| tot 4J.
kend ingelicht; voor deskundigen staat het
artikelen,
echter vast, dat Japan de meeste
October
":nber
.Tiber

„~

„
„

’

1.100.671

’

’

’

BERLIJN VASTER.

welke thans naar Java worden uitgevoerd, ook
in betere qualiteiten kan vervaardigen.
Een eigenaardig gevolg van het doorzetten
der Japansehe concurrentie in 1932 is geweest,
dat de invoerhoeveelheden van een aantal verbruiksgoederen in 1932 veel grooter zijn geweest dan in 1931 en 1930, ondanks de voortdurend slechter wordende economische omstandigheden der consumenten.
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56.696.250

136.612.950
165.427.359
32.459.617

rges
r.

Bontgew. stoffen yards

360.055

10.083.102

83.162.275
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HET AUTOMATISCH
GIREEREN
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Handelsblad,

voor het

Amsterdam

GEMAK.

Abonnés, die regelmatig ieder kwartaal
deze betalingswijze verkiezen, gelieven

P ar ij s, 17 Juli Is midd. JPer tel.)

Rubberwaarden zeer

vast.

Staatsfondsen verdeeld.

—

Fransche

LONDEN,

17 Juli 's midd.

Rubberrestrictieplannen in een verder
stadium?
Rubberwaarden vast gestemd.

—

Het £ weinig veranderd.
De houding die het £ in de laatste dagen
van de vorige week aan den dag heeft gelegd,
was heden niet veranderd. De grootere vraag
van den handel naar dollars wordt min of

gecompenseerd

LIVERPOOL, 17 Juli.

17 Juli.

matra,

bij inschrijving op 21

aangekondigd

..

363 Dcli Mij/KB/Langkat/1
115 Dcli Mij/KB/Langkat/IA
72
258
146
139

Z/Langkat/KB

Dcli Maatsch/H/1
Dali Maatschij/H/IA

cent v.j.

2-OsS

131tf
4VA

/

70
96KU, 74}*
137 /_} 157}£
41
53}*
f>7X)

Sept
Dec.

76

17 Juli 17 Juli 14 Juli 14 Juli

......

Maart
Mei

10.15

18
13J*

10.15
13

18
I:3*
131*
135*
13J*
kalm

13}*
]:;'.;

13%
135*

13H
135*

13**
13}*

13K
14

Omzet -J- b.

Amsterdam Suiker
17 Juli
11 Juli
Wittekristalp.lOOkg Gelat. Gebod. Gelat Gebod.
Juli
5K
bH
6
W
Aug
57*
b%
b%
55*
Sept5K
6
55*
55*
„
Oct.
6
6
5J*
f>s*

_

-

Nov

6J*

b%

6X
SH
65*
65*
65*

6

H

6)4

Deo,
Jan.
Febr.
Maart

6}*

6H
6H
&H
6« 6H
kalm.

April

Mei
Juni
Stemming

VA
6IA
6H
65*

614

6H

6H

6}*

6H
65*
65*
6J*

6%
65*
6%
6%
kalm.

Peper

Amsterdam
Specerüen,

17 Juli 14 Juli 13 Juli 13 Juli
19
19
10
19

Juli
Sept

165*

Dcc

169*
165*
165*
kalm.

16=*
165*
kalm.

Maart
Stemming

door Amerikaansche
inflatie-

16J*

16»*
165*
165*
kalm

165*
165*
kalm

manipulaties in verband met het

ROTTERDAM, Maandag 17 Juli.
streven.
De omvang van de vraag naar dollars doet
Katoen. (Noteering van de Vereeniging voor
den invloed van den drang om uit den dollar
den Katoenhandel), (Rotterdam Cotton Associate vluchten gedeeltelijk te niet, zoodat de tion.) Amer. Middling Universal Standard 24} et.
Vee. Aangevoerd 569 vette runderen, 441 vette
koersdaling zich niet zoodanig kan ontwikkalveren, 849 schapen en lammeren, 703 varkens.
kelen, als de Amerikaansche instanties wel0.50—0.59, 2e srt.
Pryzen: vette koeien Ie soort
licht zouden wenschen.
0.25—0.30; vette kalveren
0.30—0.41, 3e soort
Vergeleken bij den slotkoers van Zaterdag Ie soort 0.70—0.80, 2e soort 0.30—0.53, 3e soort
8—13; lammeren 7—lij
0.25—0.30; schapen
daalde de dollar, t.o. het £, van 4.771 tot

4.78J.

De koersschommelingen van de goud-deviezen bleven heden beperkt. Na de verlaging

De Nederlandsche
Bank is het £ t.o. den gulden van 8.27 tot
8.26 gedaald.
Voor het koersverloop van den Franschen
franc is het belangwekkend, dat de vorige
week ten deele de flauwe houding van het £
t.o. den franc door de onderhandsche plaatsing van driemaandsche Fransche schatkistbiljetten werd veroorzaakt. Het bedrag, dat
aan schatkistpapier is geplaatst op deze
wijze, is niet bekend, doch schijnt van tamelijk grooten omvang te zijn geweest. De
transactie zou uitsluitend tot stand zijn gekomen door het initiatief van een belangrijken deviezen-makelaar. Men kan zich echter niet aan den indruk onttreken, dat ten
minste indirect de Fransche schatkist hier
achter staat, die, met het oog op het geringe
opnemingsvermogen van de Parijsche geldmarkt, een voor de Londensche markt alleszins aantrekkelijke rente van gemiddeld 2§ fo
gaarne betaalt. Vanmorgen is het £ licht teruggeloopen t.o. den Franschen franc, nl. van
85.341 tot 85.25.

van het disconto door

Engelsche staatsfondsen goed
prijshoudend.

Ter beurze trok, zooals gemeld, vooral de

vaste stemming voor rubber-waarden de aandacht. Rubber Trust stegen 1/6 tot 24/-,
Anglo-Dutch met 1/4. tot 17/9 en Allied Sumatra met 1 tot 14. Petroleumfondsen waren

’’

’’ ’ ’

’

’

vette varkens Ie soort 30—34 c., 2e soort 27—30 c,
3e soort 25—27. Vette runderen handel iets williger. Vette kalveren handel zeer slecht. Schapen
handel eveneens slecht. Varkens handel tamelyk

vlug, prijzen iets hooger.
Aardappelen. Westl. kleine 1} —2 c, Westl.
ronde 1}—2}, Westl. ronde zand 2}—4 c, Overmaassche eerstelingen 1}—2 c, dito eigenheimers
2—3 c, Brielsche eigenheimers 2—3 c, Zeeuwsche
eigenheimers 2—2}, blauwpitten 2—4 c. per kg.
Aanvoer redeiyk, handel kalm.
Vlas. Aangevoerd 1000 kg blauw 40—50 c,
3000 kg Gronmgsche 40—55 c, 3000 kg dauwroot
35—40 c. Handel kalm. Aanvoer geheel geruimd.
Buiten 1. Boekweit Mandsjoer. In balen
stoom, naar aankomst
6.75—6.25, N.-Amerik. en
Canadeesche stoomend 6.45.
Lynolie. Vliegend
181, Aug.
148, Sept.
14|, Sept./Dec.
145, Jan./April 15J.

’’’
’

’

Rotterdam.

17 Juli

Koffie

2?15

14
Ju1i...........
Sept. „"&„„&.
1&14
Deo.
._££. Mi
13.K
Maart... .Mr... WK

Mei..|s?sK
Stemming

Omzet

——

kalm

bn.

’’

Gem. Contract
17 Juli 14 Juli 14 Juli
10.15
14

13K
13.X
13H

2.15
14

10.16
14

13J*
13K
13K

13^
13X
13K
14
14
14
kalm kalm prijsh.
Weekomzet
bn.

——

CALCUTTA, 14 Juli. (R. B. D.) Schellak
prysh. Loco Rs. 251 verk., Aug. 26 waard, Sept.
2S idem.
Jute kalm. First Grade loco Rs. 30} verk., Aug.
30', verk. Lightning loco 29 verk., Agu. 29 idem.
Telegr. transfer 1/6 3/64.

M al _.

.

. ..

GRANEN, ZADEN EN OLIËN.
AXEL, 15 Juli.
Granen. Ter markt werd
3—3.25, gerst
heden genoteerd voor rogge
2.25
3—3.50, erwten
tot
7.25—11. Uitge4, haver
zochte partijtjes mogelijk iets hooger.

’

disp. fr. 73; Plata Baruso 81 kg disp. fr. 73;
Rosafé
80 kg
disp. fr. 73; 79 kg stoom. 74;
Gerst prijshoudend; Donau 60/61 kg stoom. 57J;
Juli 53; Australische No. 11 stoom. 77; Poolsche
69/70 kg Sept./Oct. 68i; Ma i s prijshoudend; La
Plata gele nieuw disp. 47£; stoom, 481; 4 v. Juli
49J; Haver prijshoudend ; Bahla-Blanca 48/49 kg
disp. 79; Plata Faq. 46/47 kg disp. 78; 47/48 kg
stoom. 79; 3 v. Juli 79; Rogge zeer vast;
Duitsch-Poolsche 73/74 kg Juli 56; Plata-Bahia
73/74 kg stoom. 57; 74/75 kg Juli 571.
ANTWERPEN, 17 Juli. (R. B. D.) Lijnzaad
prysh.; La Plata disp. 137; stoomend. 1371; Juli
1373; Hjnkoeken prysh.; Amerik. disp. in
frs. 85*; Juli/Aug. 851; 4 laatste 91; binnenl. disp.
in frs. 85; Juli/Aug. 85; cocoskoeken Java harde
85J; id. zachte 88£; palmpitkoeken 761; maiskoe-

ken 751.
ANTWERPEN, 17 Juli. (R. B. D.) Petroleum kalm; Amerikaansche in citerns p. 100 1.
215; in barrels p. 100 1. 221; detailprys p. 1. 2.40;
gasolie p. 100 kg 75; Ind. benzine voor auto's in
tanken 225; p. 100 1. 235; p. 1. aan de pompen
1.95—2.45;

paraffine p.

350;

100 kg Amerikaansche

Poolsche 340; smeerolie voor motors p.
100 kg 250—275; Spindle Oil $ 2.20; lichte machineolie p. 100 kg 165—200; zware id. 250—275; cvlinderolie in fusten 65—225; gefiltreerde olie 275—
375; stookolie (fuel oil) zware volgens gehalte
50—60; White Spirit p. 150 kg Ie kwal. 307}; 2e
kwal. 297}; Terpentij n kalm; Amerikaansche netto disp. 545; Spaansche netto 525; Fransche netto 525; Spek en Vetwaren kalm;
reuzel In tierces 510; in caissettes 490; short fat
back 10 a. 12 % 600—700; 12 & 14 % 600—700; 14
8. 16 % 600—700; bellies 700—850.
ANTWERPEN, 17 JuU. (R. B. D.)
Oliën
prysh.; Lynolie in barr. disp. fob. Antw. 275—
in tamb. disp. Antw. 240—242}; binnenl.
277};
disp. 236J—2383; Aug. 237}—240; Sept/Dec. 240—
242J; soyaolie disp. tamb. 275—280; geraff. stoom.
270—275; katoenolie Eng. industrie 430—435;
maisolie Belg. in tamb. binnenl. disp. 245—250; in
barr. binnenl. disp. 350—355; ricinusolie Ie persing in barr. 400—405; 2e persing 375—380; raapolie in barr. 390—395; in tamb. 355—360; cocosolie ruwe in barr. prompt Java 290—295; Ceylon
in tamb. 265--270; grondnotenolie prompt 270—
725; olie v. zeepfabr. in barr. 98—99 disp. 465—
470; binnenl. distill. 445—450; blanke 545—550,

LONDEN, 13 Juli. Granen.
De wereldverschepingen van Tarwe
bedroegen naar Europa (in 1000 qrs.)

en Meel
van

Zelfde

Week geëindigd

13 Juli.

____ _

297

Argentinië

275

.._.......,

..„..

Zelfde

week Sinds periode
1932 1 Aug.'32 vj.

1933

Ver. St. en Canad.'
Paclfickust
Ki.'=land
Donau etc.
lndië

Totaal

...

’

Tarwe
ANTWERPEN, 17 Juli. (R. B. D.)
zeer vast; Manitoba Pacific no. 4 disp. $ 3.46;
Atlantic No. 3 verw. $ 3.58; Bahia Blanca 79 kg

..

veronachtzaamd. Zuid-Afrikaansche goudmijnen waren verdeeld. Duitsche obligaties openden betrekkelijk vast, doch liepen later terug:
de Young-leening noteerde 53. Binnenlandsche sporen werden gevraagd. Engelsche
staatsfondsen waren goed prijshoudend, de
3J % oorlogsleening noteerde 98 &. Binnenm
landsche industrieele aandeelen waren onAMSTERDAM, 17 Juli. Vee. Ter veemarkt
regelmatig. United Molasses waren op grond waren heden aangevoerd:
543 vette koeien, waar(17/6);
Electric & van de pryzen waren: Ie qual. 58—64 et.„ 2e qual.
van winstnemingen flauw
Musical Industr. waren flauwer. Daarentegen 46—56 et., 3e qual. 34—42 et, mindere soorten
26—30 et. per kg slachtgewicht; 114 melk- en
waren Woolworth wat vaster.
kalf koeien
130—200; 228

18,3<54

446

99

285
34

20,893
7,727

x

10,241
2,154
3 187

32

11,191

15,063

2,941

2,403

46

279
59

9,135
4739

' 3g

$477

8,357

_,
Week

geëindigd

*

’
’’ ’

13 Juli.
Ver. St en Canada
Rus.and
Donau etc.
1

Andero landen

(1000 qrs.)

,

.

ogg
3,405
8
28.i1
890

697

104
901

6,886
18 917

12

885

91

Totaal
Haver.

__
_

161
533
5

.?
Zuid-Afrika

j

>330

'

437

790 1,020

Verscheept arerden

van:

m
Week geëindigd
13 Juli
Rusland
Donau etc.
Ver. St en Canada

’ ’
’’

’

33,885
naar Europa in

-

£

?°?

’

_ __

— —_

-

'

—

’

’

’’

’

""'

"

’

Administratie

Algemeen Handelsblad.
Afd. Abonnementen.

■

Bevr.kant.; (H.k.) Rijnstroom,

S. Huil, stukg., carg. Holl. Stoomb. My.; (H.k.)Lingestroom, s. Londen, stukg., carg. id.; (H.k.).
Mavls, S. Londen, stukg., carg. General Steam
Transp. Cy; (H k.) Zeelandia, S. Buenos Aires,
stukg.. carg. W. H. Muller & Co.; (Nieuwend.k.)
Nieuwendam, m.b. Hamburg, ledig, carg. Gebr.

—

(Ertskade) Corundum, S. Llanelly,
17Juli.
steenk,, carg. Furness' Scheepv. My.;
(Rietl.) Robert Sauber, S. Gdynia, steenk., carg.
plawsworth,
S. SunDe Humber H. M.; (Rietl.)
derland, steenk., carg. Havenbedr. „De Rietlanden"; (Ruyterk.) Alster, S. Hamburg, stukg,
carg. v. Es & V, Ommeren; (Sum.k.) Merope, S.
Scheuer-

Hamburg, stukg., carg. Ver. Cargkant.; (Coenh.)
Borthwick, S. Leith stukg., carg. id.; (Sur.k.)
Brion, S. Bordeaux, stukg., carg. N. Rijnv. Mij.j
(Javak.) Saint Firmin, S. W.-Afrika, stukg,
carg. Hudig & Pieters.
ZAANDAM aangek. 15 Juli. Imanta, S. Pernau,
goz. hout en balken, Carg. Araons en Co.
IJMUIDEN aangek. 16 Juli: Aarsten, Brevik (met
ys); Krusau, Leningrad n. Zaandam; —17 JuU
Sirrah, Archangel n. Velsen; Snestad, Gothenb.
Vertr 16 Juli: Essonite, Delfzijl; Zwartewater,
Pan Norway,
Archangel; Achilles, Aliconte;
m.s. Palora Beru; 17 Juli: Hoop op Zegen, m.b,
Mistley; Eben Haëzer, m.b. Kingslynn; Zeester,
m.b. Antwerpen; Matheos, Archangel.
MAASSLUIS aangek. 15 Juli. Ajax, Amst
MAASSLUIS. Aangek. 16 Juli: Bacchus, Stettin}
Nicea, Pireus;
Mirach, Archangel (bunk.);
Harelda, Southampton t. v. Antw.; Helena, Ijo
Roytta; Goolistan, Bahia Blanca; Llllie Mat»
thiessen, Stockholm 1. v. Calals; Prague, Har»
wich n. H. v. Holl.; Themis, Dantzig; Moidart,
Newcastle; Batavier 111, Londen; Stella, Br©}

men; Margarethe Cords, Leningrad; Greenawn,
Londen; Lynn Regis, Kings Lynn: Grutto, Lomden; Runnelstone, id.; Jamaica Ssttler, KingIrwell, Goole;
Melrose Abbey,
ston;
Huil}
Import, Londen; Congo, Lissabon 1. v. Hamburg!
Patuca, Puerto Barrios 1. v. Southampton;
Express, Kings Lynn; Gruno, Londen; Tur»
quoise, Blyth; Yorkrivler, Hamburg; Mies, Gro*
ningen; Ayresome, Newcastle; Usko, Londen,
(bunk.);
HeHbe, Caen; Margrid, 3m msch.
Westland, Leith;
Memel voor Yselmonde:
Scheksma, Leningrad;
Eddi, Stettin; Seattle,
Naumburg, Hamburg;
Seattle 1. v. Antw.;
Drafn, Constanza 1. v.
Patria, Gothenburg;
Antw.;
Oslo;
Stavangeren,
Matsuye Maru,
Hamburg; Iris, Bergen;
17 Juli: Alexandra,
Ibrail; Eschershelm, Thamshavn; The Marehlones, Leith; Bernisse, Hamburg; Galgewater,
Archangel; Nirvo, Ibrail; Saccarappa, Savannah
l.v. Hamburg; Katie RoUaan (bunk.); Beyerland, Stettin; Amsterdam, Harwich n. H. v. H.|
Kirnwood, Montreal;
Ronan, Grangemouth)
Bordvik, Antw.; Phoebus, Koningsb..
Vertrokken 16 Juli: Amsterdam, Harwich J

—

Kuhrs, Kotka; Soudan, Yokohama via Duink.)
Unterweser 19, ltr. per sl.b. „Eversand", Emdenj
West Harshaw,
Stad Zaltbommel,
Tampa;
Emden; Rozenburg, slb. met 2 bakken, Londen;
Victorßoss, Hamburg; Flora, Rostock & Lubeckj

—

Perseus, Kiel & Stettin;

17 Juli: Prague,

Harwich; Barta, Newcastle; Usko, Helsingfora»
MAASSLUIS, aangek. 17 Juli: Marienfels, Ham*
burg; Köln, idem; Black Heros, New Vork.
Vertr. 15 Juli. Saueriand, Hamburg; Batavier!

VII, Middlesbro.
MAASSSLUIS aangek. 15 Juli .Appollinari» S,
Vertr. Alwakl, Hamburg; Brechsee, Gdynia,}
m.s. Londen naar Capelle IJssel; Batavier I,
Afrika, Moji
Hamburg;
via Antwerpen;
Rane, Stockholm; Sauternes, Havre; Alcor,
Archangel; Tczew, Gdynia; Leto Bahia Blan-.
ca; Appolllnarls 4, m.s. Whitestable; Goodigj
Kingslynn; Meonla, Bangkok via Antw.; Bat»
Londen; West Eldara, Baltimorej
V,
vier
Transbalt, Nicolajeff; Olse, m.s. Kingslyniif
Orla, Wasa via Bremen; Zeeland, m.s. Londenj|
Jervaulx, Abbey; Macclesfield, Grimsby; Oranjepolder, Londen; Felixstowe, Harwich.
VLIE, 17 JuU. Aangek. Ipswich .Trader, HuIH

Groningen, Londen,

VLISSINGEN 15 J_M. Aangek. Mado, m.s. Lon-

den.
Gepasseerd naar Antwerpen: Gruno, m.s. Lon*
den; Eva, Arohangelj Rabe, Rott.; Rydal
Force, id.; Tour», Bremenj Helga L, M. Rus»
Rotterdam.
Gepasseerd v. Antwerpen» Broedertrouw,
nrj,
Londen; Jantje Grünefeld, m.s. Id.; OaklanrL
Los Angeles;' Marpessa, Immingham; WamerS

West-Afrikaj Antares, m.s. Londen; Gironde,
Alexandrië; Phrygla, Brazilië; Jantje, mj;
Londen,

STOOMVAARTLIJNEN.

KON. HOLL. LLOYD.
GAASTERLAND (thuisr.) 16/7 v. R>io Janeiw»,
ZEELANDIA 16/7 v. Zuid-Amerika te Amst

KON. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
ACHILLES 16/7 v. IJmuiden n. Malaga.
AGAMEMNON 16/7 v. Livorno te Napels.
ALMELO (uitr.) 13/7 te Plsco.
AMAZONE 15/7 v. Kopenhagen n. Gdynia,
AIVPOR 14/7 v. New Vork n. Venezuela.
ARIADNE 15/7 v. Carthagena n. Malaga.
BRION 17/7 v. La Pallice te Amsterdam.
CERES 16/7 v. Salonica n. Izmir.

Zelfde
week Sinds zelfde j.
DEUCALION, Cadix n. Barcelona; pass. 16/T
1933 1932 1 Aug. '82 v.f.
b§3
868 Gibraltar.
EUTERPE 16/7 v. Gothenburg te Amsterdam,
90
1
93
GANTMEDES 15/7 te Philadelphia.
1,084
1,189
11
HERMES 16/7 v Amsterdam te Hamburg.
70
3,152
5,066
42
IRENNE. Stettin/Amst.; p. 17/7 Brunsibuttel.
_j
14
891
864

—_ ——
_

—

—

Zelfde
MAATSCHAPPIJ NEDERLAND.
wa ek Sedert 1 Nov. STOOMVAART
POELAU LAUT (thuisr.) 17/7 v. Port Said.
1933 1932
1932
1931
(thuisr.)
TALISSE
17/7 te Londen.
3
370
71

vette kalveren Ie qual.
36—44 et, 2e qual. 28—34 et., 3e qual. 20—26 et. per Argentinië
levend gewicht; 104 nuchtere kalveren
2J—6,
Andere landen
Geldmarkt wederom ruimer. kg
99 schapen 11—14, 66 lammeren 6—B; 604 varkens: vleeschvarkens 90—110 kg 40—41 et, zware
Totaal
65
5,600
De nieuwe week bracht een verdere verrui- varkens 38—39 et., vette varkens 36—37 et, vette
85
8,080
ming op de geldmarkt en de noteering liep varkens 36—37 et. per kg slachtgewicht; 32 paarVerscheept
Gerst
Europa
(in
werden
naar
60—100 per stuk.
voor alle posten tot i a terug. Daarentegen den
1000 qrs.) van:
Aan
het
abattoir
werden
wagons
aangevoerd
5
werd voor wissels met korten looptijd en drie- geslachte runderen uit Denemarken.
Zelfde
maandsbankwissels onv. 7/176 a
% genoweek Sinds zelfde
ALKMAAR 17 Juli. Vee. Aangevoerd 92 vette Weer geëindigd
koeien
Juli
95—225; 15 vette kalveren
teerd.
1933 1932 1 Aug. '32 v I.
25—«0, per 13usland
0.40—0.70,
4—14, 4
nuchtere kalveren
1,812
3,649
De bereiding van benzine uit kg
1 schapen 3911—13,
vette
au etc
254 vette varkens 32—36
37
78
2,451
3574
steenkool.
et per kg. Handel in koeien matig, in varkens lndië
177
goed.
Ver.
St
en
Canad
2
23
1,305
505
APELDOORN, 17 Juli. Eieren. Aangevoerd Paciiickust
Men verwacht, dat vanmiddag In het
heden-overeenkomst.
a 1034
499
Lagerhuis hetzij de premier, hetzij Baldwin, 320.000 st. Pryzen 1.85—2.45, middenprys
2.10. Argentinië
Zoowel Fransche als buitenlandsche aan75
2
2,136
Handel kalm.
1,658
een
namens
verklaring
de regeering zal
Andere .anden
21
1,302
1,938
deelen nemen deel aan de koersstijging; rub19
afleggen over de vraag of nu volgens de meeberwaarden zijn zeer vast.
KOFFIE.
Totaal
135
125
9,270
12,860
8 ','r Fransche rente 68 tegen 67.25; ning van de regeering de tijd is aangebroken
om
maatregelen
te
nemen
tot
steun
van
den
Banque de Paris et des Pays Bas 1740 tegen
Rogge. Verscheept werden naar Europa (in
SOERABAJA, 17 Juli. Koffie onveranderd.
1708; Crédit Lyonnais 2375 tegen 2335; opbouw van een nieuwe Engelsche industrie, Markt stil. (Aneta).
1000 qrs) van:
HAVRE, 17 Juli. (R B. D.) Koffie (open.)
Week geëindigd
Suezkanaal 20.444 tegen 19.680; Rio Tinto nl. die tot bereiding van benzine uit kolen. prysh.
Sedert 1 Aur.
Omzet 3500 bn. Juli 141, Aug. 138.50, Sept.
1820 tegen 1787; Kon. Petroleum 1879 tegen Naar men weet bestaan reeds sinds gerui13 Juli
Oct., Nov. 138.25, Dec. 133, Jan. 132.25, Febr. 131.50,
1933
1932
1932
1931
1855; Forges et Aciéries du Nord et de I'Est men tijd plannen en worden ook experimenPusland
628
Mrt. 146, Apr. 144, Mei 141.75.
2,881
Dorau
22
624 tegen 608; Nord Lumière 2480 tegen ten ondernomen voor het vloeibaar maken
83
101
Ver. St er> Canada
_99
79
2455; Trjfileries du Havre 493 tegen 480; van kolen. De Imp. Chemical Ind. heeft, als
1,038
Argentinië
650
18
1,035
Youngleening 462 tegen 455; Gew. de Beers bekend, zich tot de regeering gewend met
SUIKER.
Andere landen --.
10
H
587
1,195
verzoek
haar
proefne580;
op
584 en 581 tegen
om
grond van
Gold Fields 290 en 288 het
LONDEN, 17 Juli. (R. B. D.) Ruwe Suiker
tegen 287; Central Mining 1449 tegen 1454; mingen, waarvoor reeds ca. £ 1. mill. werd
Totaal
50
90
2,855 5,645
(Opening.) prijsh. Juli 5/6—5/lè, Aug. 5/4}—s/4,
West Rand 99.75 en 100,6 tegen 99. Péchiney besteed, een fabriek op te richten die dageSept. 5/6—5/43, Oct. 5/7—5/SJ, Nov. 5/B—s/7i, Dec.
lijks 5 a 7 honderd t. kolen vloeibaar kan 5/BJ—5/B}, Jan. 5/10—5/9, Febr. 5/11—5/10, Maart
1345 1344.
maken. Daar de kosten voor de vestiging van 5/lli—s/11}, Apr. 6/OJ—6/-, Mei 6/IJ—6/U, Aug.
een dergelijke fabriek buitengewoon groot 6/4 i—6/4}, resp. verkoopers. Gedaan Aug. 5/4},
TUINBOUWVEILINGEN.
Verlaging der rente voor schatkistbfjen.
Dec. 5/Bi, Maart 5/11 J, Mei 6/l_.
ca. £ 7 mill.
zijn
wenscht de mij. regeeringssteun. Naar men aaneemt, zou de regeeAMSTERDAM, 17 Juli. (Amsterd. Veiling van
Land- en Tuinbouwproducten, Gemeentelijk Veiiring
geen
vorm
steun
in
den
subberichten,
van
een
wijzen,
erop
De officieele
die
dat
lingsgebouw, dir. H. J. Houtkooper, Marnixstr.)
de Fransche schatkist ruim in haar middelen sidie geven; de mij. zou er nl. op aandringen,
RUBBER.
Aardappelen: Upolder muizen 1.50—2.60,
dat de regeering toezegt, b.v. voor den duur
zit, worden talrijker. Eerst had rr.en de medeidem drielingen 1.70—3.30,
Noord-Holl. muizen
SOERABAJA, 17 Juli. Rubber. Sheets Juli f 0.80—1.70, idem drielingen
I—2, blauwe eigendeeling, dat Frankrijk aan het einde van deze van tien jaar, de invoerbelasting voor benzine
14
heimers
Crépe
1.90—3.70,
i c.
2—4,
bonte eigenheimers
15. c. nominaal. (Aneta)
maand de helft van de Londensche leening zal op 8 d. per vat te handhaven en geen ver17 Juli (10 u 45.) Rubber. (Medeper 100 kg.
LONDEN,
terugbetalen, zooals reeds gemeld en thans bruiksbelasting voor de kunstmatige benzine gedeeld door Wijnand & Keppler). Loco sheets
Groenten: spersieboonen 24—29
Wage4ft, Oct/Dec. 4A, Jan./Maart 413/32, April/Juni naars 16—18 et.. Sr.ijboonen 23—30 et,
wordt vernomen, dat de interest voer schat- te heffen.
et. per kg.
k.
vast
Stemming
Doppers 4—lo et.. Tomaten A 14—20 et, id. B.
Men is benieuwd of en In hoeverre de ih
zeer
kistbons met korten looptijd verlaagd wordt.
LONDEN, 17 Juli. Rubber. (12 u.) (Mede14—18 et, id. C 9—lo et, tuinboonen 2—4 et, peuVoor biljetten met een looptijd van minder regeoring haar medewerking op de omschregedeeld door Joosten en Jansen.) Loco sheets len I 16—26 et,
Sninazie B—lo et, Andijvie s—B
4J, Oct/Dec. 4}, Jan./Maart 4jj, April/Juni
dan een maand wordt die gebracht van 11 % ven wijze zal willen toezeggen.
4J et, postelein 6—lo et, per kg. Peen
7—12,
koopers.
Stemming
vast.
op 1 %. Van een tot twee maanden van 2 %
Officieus wordt uit Chili gemeld, dat een
rabarber f 3—5. per 100 bos. Selderie s—B. nieterLONDEN,
(Tel.
17
Juli.
Rubber.
d.
Firma
v.
tot li %, en van twee tot drie maanden van Amerikaansche groep, waarvan ook de Gugs-He ?—3 et. eer hos. Komkommers ceel
1.50--3.
Allard & Co.). De aanvoeren te Londen en Liverblromkool
10—17. II f 4—B. per 100.
tot 2 %. Boven drie maanden is geen genheim-bolangen deel uitmaken, het bezit pool bedroegen de vorige week 751 ton. afleveFruit:
aardbeien
II
14—18
et.
1-erser
26—30.
ringen 1562 ton. de voorraden thans 101.880 ton
van aand. Lautaro Nitrate Co. hesft ververandering. De minister voegt acn deze ksn30—38 et. idem rood 10—12 et. idem zwart 32—36
week 102.691 ten). Vermindering 811 ton.
nisgeving toe, dat het reeds de tweede maal rn worven, welke tot nu toe in handen waren (vor.
NEW VORK, 17 Juli. Ruwe Rubber. (Tel. et, drviven 45—54 et, Idem witte 40—48 et. per
nond, Frambozen 30—54 et..
korten töd is, dat de schatkist den interest kan van do Bahurtpza-groep. De transactie beperziken 6—B et.,
van de firma Allard & Co., Amsterdam.)
idem II 3—6 et. per stuk. pruimen 4—6 et. meloeverlagen. Wij herinneren er aan, dat voor de hoeft de sanctie van het Chileensche congres.
Juni '33 Mei '33
23.C00
Ver. Staten
28.000 ton nen net 28—35 et. suikermeloenen 30—70 per stuk,
eerste verlaging nl. voor 27 Juni, de schatkistEenbevestiging was in Londen niet te ver- Aanvoer
Verbruik
hessen nreleflc 22—34, idem rood 16—19, idem wit
51.000 45.000 „
biljetten met een looptijd van 1 maand 1? % krijgen, doch in goed ingelichte
10—v>.. Jrrutshefwen 6—lB et per kg.
334.000 365.000
kringen acht Voorraad 30 Juni
Stoomend n. Ver. Staten
opbrachten en die van een tot twee maanden men
64.000 43.000 ~
l sJull. („Loosduinsche Groenhet
bovenstaande
zeer
waarschijnlijk.
verbruik in Juli 50.000 t. (Juni 46.000 t)
2| %. Het verschil is dus aanzienlijk.'
0 ' B! °emkool Ie s. f 5.90—9. 2e s. f 1.50—
Men weet, dat reeds geruimen tijd pogingen Geschat
o^T"^'"
NEW VORK, 15 Juli. (Reuter.) Gedurende 2.70, Kaskomkommer» 1e s. 4.20—5. 2e s f 2 30—
in het werk worden gesteld om de door de de maand Juli werd in de Voreenigde Staten
3e
f 0-90—1-40. Rüen
Ie s.
23.000 ton (v.m. 28.000 ton) ruwe rubber ingef 2.80—4 60 2o s. f 1.20—2.30. Komkommers
Oele Komkommers
Wisselmarkt prijchoudend; Guggenheim-grocp gecontroleerde Anglo— voerd en 51.000 ton
(v. m. 43.000 ton) verbruikt
f
1.30—2.
Witte
Komkommers f 1. Perizken Ie s.
Chilean Cor.-olidated Nitrate Ccrp. met de Einde Juni bedroeg de voorraad 334.000 ton( v.m.
gulden vast.
7—14. 2e
f 4 906 per 100 stuks. Meloenen f 0.16
Lautaro Nitrate samen te smelten. De voor364.000 ton) terwijl 64.000 ton (v.m 43.000 to)n —0.28 per s.stulr.
Rtam-Princessen f 25—34. SnljDe wisselmarkt is prijshoudend; ds gulden
le transactie zou een belangrijke stap stoomend was.
hoonen f 25—26 Booien«tek f 12—17 per 100 kf
Tomaten A 3.60—4.60. B f
is vest. De franc noteert t.o. van hot £ 85.17 in dr? richting beteekenen, waardoor men het
C f 2.50—3.90
CC. f 1—1.40 ner 50 kg. Groote hoonen f 2.20—2.90
tegen 85.12 Donderdag en t.o. den $ 17.81 doel zeer nabij zcu krmen.
KATOEN.
p?r 100 k<r.
f
0.15—0.40
6 ke Spiper
Postelein
De B?.rburizza-be!angen zouden worden getegen 17.75. De gulden is hoog op 1031 tegen
no.de f 0.0°—0.39 per 4 k?. Salade Ie s. f 1.10 r>er
ALEXANDRIK,
17
Juli.
(R.
D.)
B.
Katoen
1039.75 en de Zwitsersche franc noteert vormd door ca. 300.000 stuks pref. aand. van (Opening.)
100 kron. Peen Ie
f 3.60—5.90. Selderij f 0 30.
Sakellaridis Nov. 16.03. Ashmoeni Oct Peterq=lie f 0.30 pers. 100
bos, Andijvie
£ 5.— nom. worden gevormd.
494,75 tegen 495.50.
0.50—2.70
13.13.
per 100 struik.

_

AMSTERDAM aang. 15 Juli: (Fr. boeien) Agnita,
m.s. Rouaan, ledig, carg. Ruys & Co.; (Rietl.>
Schieland, S. Newcastle, steenk., carg. Scheepv.
en Steenk. My.; (Minervah.) Sverker, S. Raumö,
16 Juli. (H.k.)
hout, carg. M. W. Brandts;
Tintel, S Rotterdam, stukg., care. Ned. Bevr.
Kant.; (Hoofdkan. Oost) The Viceroy, S. Port
Talbot, steenk., carg. ld.; (Levantk.) Euterpe,
S. Gothenburg, stukg., carg. Ver. Carg. Kant. f
(Levantk.) Perseus, S. Kopenhagen, stukg.,
carg. id.; (O. Houth.) Kalev, S. Archangel, hout,

990
875 52,465 69,475
Mals. Verscheept werden naar Europa in
1000 qrs. van

—

’
’

’’

’

Australië
14 Juli Andere landen

17 Juli 15 Juli 14 Juli
vroegk. slotk. slotk. vroegk.
61!.,'
Juli
61K
60M
61K
_ept.-..JV!*:.
65
64 j*
65X
651
.;..
67%
mi
681
Nov
68X
70
Jan
TQJi
70H
70#
contracten, b = bieden. I = laten.
Omzet
Tarwe tttqft. Ver. 17 Juli 15 Juli 14 Juli
». d. Ternujrib,) pér vroegk. slotk. slotk.
100 K.G.
Ju1i....,
— 4.80 4.72K
Sept
4.92J*
4.77^
Nov
'."...
6.00
4.95
4.87 K
Jan
6.12 K 5.05
4.973*
x 100.000' kg. b = bieden. I = laten
Omzet

Rotterdam.

—

ANTWERPEN, 17 Juli. (R. B. D.) Wol (in

pence per lbs) prysh.; omzet 15.000 lbs; Juli 283;
Aug. 283; Sept. 285; Oct. 29; Nov. 291; Dec. 291;
Jan. 291; Febr. 291; (in francs per kg) prijshoudend Juli en Aug. 301; Sept. 303; Oct. 31; Nov.
31i; Dec. SU ; Jan. 313; Febr. 32. Omzet 60.750 kg.

kalm
prjjsh.
Weekomzet
bn.

kalm

stemming

2.30

13

WOL.

66

49>*
IK
77^
157^

BINNENLANDSCHE HAVENS.

carg. spliethoff's

UT',

.

,

Juli

264. Dec. 263, Jan. 264, Febr. 265, Mrt, 266, Apr.
267, Mei 268, Juni 269.

116H

120}*
539 Dcli Maatschij/M/2
80
190 Dcli Maatschij/PB/2
545 Dcli Mij/M/&K/Langkat/3 61
253 Dcli Mij/NO/3
37K
417 Dcli Mti/S&R/Deli/3
4HH
705 Dcli Mij/Dcli Toewa/3
b'3}*
416 Dcli Ba Mij/TL/2
158
408 Dcli Ba Mrj/TL/3
73K

2.30

Amerikaansche nauw. prijsh. Oct.
(v. si. 6.27), Dec. 6.20 (6.30), Jan. 6.22 (6.32),
Mrt. 6.25 (6.33). Egyptische. Sakell. F. G. F. kalm.
Nov. 8.20 (v. si. 8.27). Upper F. G. F. Nov. 7.30
(v. si. 7.40).
HAVRE, 17 Juli. (R. B. D.) (Open.) Katoen
traag. Juli 257, Aug. 262, Sept. 263, Oct. 263, Nov.

6.16/18

3&X\

Z/Deli/H

Amsterdam
Kof Me

Katoen

(R. B. D.)

(Opening.)

Tabak. Doorsneetaxaties van 4620 pn. Su-

dezer:

De belangrijkste factor op de Londensche
markt van vanmorgen is de sttijging der rubberprijzen en der rubberaandeelen. Na de publicatie van de Amerikaansche verbruiksstatistieken is ruwe rubber heden met 9/32 tot
4 7/32 p. per lb. gestegen. Het Amerikaansche rubberverbruik steeg in Juni tot niet
minder dan 21236 t., d.i. de hoogste maandelijksche consumptie die tot nu toe bereikt is.
In Mei bedroeg het verbruik in de Ver. Staten
44580 t. en in Juni v. j. 41475 t. De heden in
Londen genoteerde prijs is de hoogste sinds
Belangstelling verdiene
half Januari 1931.
berichten,
verdere
dat het laatste der door de
Nederandsche producenten uitgewerkte plannen tot beperking der productie de goedkeuring van den Engelschen deskundige van het
Dep. v. Koloniën verkregen zou hebben, zoodat het er voor een betere samenwerking tusschen Engeland en Nederland op de rubbermarkt gunstiger uitziet. De beslissing van de
Engelsche regeering is intusschen nog niet
gevallen. Er gaan geruchten over een onderhoud tusschen MacDonald en den Engelschen
minister van koloniën Cuncliffe Lister.
De Londensche rubbervoorraden zijn in de
afgeloopen week met 574 tot 42745 t. gedaald, teerwijl de voorraden te Liverpool met
237 tot 59135 ton gedaald zijn.
De overige Engelsche goederenmarkten
waren heden vast .slechts op de katoenmarkt
te Liverpool hadden kleinere verkoopen
plaats, hetgeen prijsdalingen van 9 tot 11 pCt.
met zich bracht.

meer

AMSTERDAM, Maandag

„

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

-—

onzen beurscorrespondent).

(Vanl onzen financieelen correspondent.)

’

5-40, builen
<t 2 Amsterdam
6 p. kwartaal) is

’
’
EEN GROOT

(Van

SCHBEPSTIJDINGEN.

HANDELSBERICHTEN.

’

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

Algemeen

LONDEN VERDEELD.

Fransche staatsfondsen zijn bij opening verss
3
.1 deeld, maar de berichten over de schatkist
komen eerder als een aangename verrassing.
Co>
-s;_!
De rest van de markt is vast. Tijdens de feest65.363.511 15 dagen is de ongunstige indruk van de ver141.852.499
4 daging van de Londensche conferentie eenigszins getemperd door de optimistische uit234.390.268 39 latingen van den
Amerikaanschen gedelegeer45.011.605 39 de Huil, die redenen ontvouwt, waarom hij
veVder vruchtbaar werk van de conferentie
629.971
75 verwacht. Een tweede
haussefactor is het
12.001.511 19
71.712.186 —14 onderteekenen te Rome van de vier-mogend-

Ondanks de in bijna alle gevallen zeer sterke
alleen bontstijging der invoerhoeveelheid
geweven stoffen maken hierop een uitzondering
daalde de totale invoerwaarde dezer
zeven soorten manufacturen van 114.899.000
in 1931 tot
89.483.000 in 1932. Hierin ligt
een aanwijzing, dat de stijging der invoerquanta weliswaar gedeeltelijk tijdelijke oorzaken zal hebben (speculatie, over-inkoop),
maar dat anderdeels mogelijk de lage prijzen
al deze artikelen binnen het bereik van groepen brengt, die vroeger hiervoor niet als afnemers in aanmerking kwamen. Ook zal de
mindere qualiteit sneller vervanging noodig
maken.
Inderdaad bestaan In Ned.-Indië nog altijd
voor den afzet van consumptie-artikelen

—

PARIJS HOOGER.

VIERDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933

INVOER IN NED. INDIË.

In 1932 ruim 20 % van den totalen invoer.
prijzen scheppen nieuwe afzetmogelijkheden.

Maand in

-

’

’
'

JUNO 15/7 v. Oran n. PaJermo.
MARS 15/7 v. Ca/«!ix te Genua.
MEROPE 17/7 v. Hamburg te Amsterdam.
ORESTES 16/7 v. Algiers n. Malta.
PERSEUS 16/7 v. Aarhus te Amsterdam.
SIMON BODIVAR (uitr.) 15/7 V. Dover B.
Madeira.
STELLA 15/7 v. Pau Prince n. Cap Haitlen.
VAN RENSSELAER 14/7 v. New Vork n. Port
au Prince.
VENUS Rott/Vigo; p. 15/7 Dungeness.
HOLLAND-AFRIKA-LIJN.
MELISKERK 17/7 v. Beira n. Mozambique.
HOLLAND-AMERIKA-LIJN
BINNENDIJK 15/7 v. New Vork n. Rott.
BURGERDIJK Rott n. New Orleans 15/7

▼.

Havana.
DELFTDIJK, Rott n. Vancouver 16/7 te Lond.
MAASDAM v. New Orleans n. Rott 16/7 v,
Vigo en Coruna.

VOLENDAM

(toeristenvaart)

n/d. Middell. Zee.

17/7

v. Cadlx

HOLLAND-BRITSCH-INIE-LIJN.
STREEFKERK 16/7 v. Antwerpen te Hamburg,
HOLLAND-OOST-AZIE-LIJN
SEROOSKERK 14/7 v. Amst. te Hamburg.

JAVA-NEW YORK-LIJN.
San Francisco n. Calcutta, 15/7 te

BINTANG,

Wacassa.

SALEIER 15/7 v. New Vork te Batavia.
SIMALOE, Java n. New Vork, 16/7 v.Oran.

SILVER-JAVA

TOSARI 14/7

v.

PACIFIC-LIJN.
Los Angeles n. Culcutta.

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
INNDRAPOERA (uitr.)

pass. 25/7 Perim.

15/7 v. Genua.
SIBAJAK (thuisr.) 19/7 v.m 6 uur te Marseille
verwacht
SOEKABOEMI (uitr.) pass. 16/7 Ouessant
KOTA PINANG

(uitr.)

ROTTERDAM-ZUID-AMERIKA-LIJN.

ALPHACCA (thuisr.) 15/7 v. Santos.
ALWAKI 16/7 v. Rott te Hamburg.
STOOMVAART MIJOCEAAN.

EUMAEUS, Java/Liverp.; 16/7 te Suez.

EMZETCO LIJN.
JONGE ELISABETH, Rott n. Porto Embledoo*»

16/7 Noord-Voorland.
JONGE JOHANNA, Carthagena

15/7 Ouessant.

n. Rott., »_*■«

IRENE MARIA. (Londen, 17 Juli). Het Deensche stoomschip „Irene Maria", van Archangel
naar Amsterdam is, tijdens mist, nabij Vadö aan

den grond geloopen. Het schip heeft lekkage in
de ballast-tanks.

RADIO-TELEGRAFISCHE

VERBINDINGEN.

De volgende schepen zijn Dinsdag 18 Juli radiotelegrafisch te bereiken via het kuststatlon
„Scheveningen Radio". Chr. Huygens
Colombia
Cottica
Indrapoera
Flandria
Joh. v.
Oldenbarnevelt
JoK. de Witt
Kota Agoeng
Kota Gede
Ma»'.
v. St Aldegonde
Orania
ut
Sibajak
1
Simon Bolivar
Stuyvesant
Statendam

— —— —
— — ——
—
Volendam.

——
—
——
— —

VIERDE BLAD

-

AVONDBLAD

Wk. 1.30-2.Ï 30

ALGEMEEN HANDELSBLAD
V.k. _30-2.3( 5

V.k. 1.30-2.30

.

VAN MAANDAG 17 JULI 1933
V k

_f-y

V.k.
2-2.45
NOTERINGEN VAN UH<r 't A.
Sttr. All
11
7.50 Krian Suikert A. 49% 49% Passoer.
MEXICO.
in aandeelen waar niet anders aangegeven.)
Probolingo
(Noteering
St
A
11
11
5 bBH 59
10% gb Lawoe Ond C.v.A. 32
32
VeraCr.&P.afg. 41 2
1%
7 24% 26 §■ -J
BANK- EN CREÜIETDÏBTE-.IJNGEN.
17% Maron Clt Mij. A.134%136%gb Semar. Cher. Al 7 16
BRAZILIË.
7 24% 26H i
Cv. A. 39% 40
Br.R£2o-1001eH 41 8% 8% Phil.looG.Bz. CVAI72 IT-Ji Medarl
L3O-40 1.40-50 L5O-2 2-2.10 2.10-20 2.20-30 2.30-45
dg
lenA
A49
AMSTERDAM, Maandag- 17 Juli.
49% KoUJfc j_
A. 23% 23% WestL St lep.
Sorocabana R. 41 6%
Phil.loo G.Bz.P.AU7% 117% Moormann
ny
73
6%
HYPOTHEEKBANKEN.
NXSuik.
U.
C.v.A. 99% 99%
Romm, h. Kl. &
N.-I. Hb. 68
CLAIMS.
67
TBAMW.-ONDERN,
(Werkzaam In Nederland.)
Pagottan C. M. A122 123 j
A2ll 225
Z. W
NHMCt
65%
Am. D. 1-2714.25 14
Haagsche Tr. _41 91% 91JJ65-%
North.
99
Alg.Fr. H. Pbr. 41 99
PanggoongredjoA 18% 18%
Rott Droogd. Al3sgb 134 Pradj.
Madoera St.tr. 5 34
65%
North. Am Div. 2811.50 11.30 NHJ-xsc 6G%
85 Rott
Alg.Fr.H.(vu.4) 41 98gb 99
en Certificaten daarvan.
Tanger Al4l
141
Droogd. CvAl35% 139
Buitenland.
Madoera
Sttr.
PhiL Petr. Div. 9 15.- 12.50 „_
32
41
33
99
Alg.Fr.H(vu.2) 44 99
Suiker
A.
A
CM.
C.
58
Fr.8(3)Ct330
16%
59%
16H
Tr. .41 78% 80% Rijsd.lnd. Ond.
91H / TELEUR., IVATEUL.-MlJü.i Nrd.-Z.H. Sttr.
staatsleeninqen.
v.k. 1,30-2.31 0 Alg. Hb. 1/21/8 44 97
Smit Transl A 45% 45% TJepper Cuit AKügb lOógb VOOKL. GENOT. FONDSEN Fr.B(2)Ct
0.-Java
Anlem
1930
5
61
103gl
13%
Pbr.
O.
I
4495%gl
13*$
95Jï
102
Amst.Hyp.
B
H 0.-Java St.tr. 4 12
Stsp.vh.SpanJ. A 60gb 61gb Tjoekir Suik.f. A.165 159
bolivta.
Rksb
Nederland
Am. Comp. Tr. Sh. 4-fr 4
AmstHyp.Pbr. 4 90% 90}* { Anlem 1931
41100% 100% Probol.
10% Stokvis P. a A. 30igl 31gl Watoet Popp... A.183 180
Bolivia
1927
o.
1
8
8
Sttr.
5
vk.no
2"
A
INTJUSTRD_EI_B ONDERNEMINGEN,
prior.
V.K.
1.3U--.dO
Pbr.
6
N.-Ind.
Gas
'23
5
A.m.Glanz.
54%
21%
21
Arnh.Hyp.
100% 100-ft t
102% 101%
Wonolangan _A. 39% 39
BoUvia 192 s 7 8
21% 20
8
’lOOO P.A.B.
41
Am.StFoundry C. 16& 16% Aku
30gb-%
47W Stv.
30gl
Arnh.Hyp. Pbr. 44 98% 98gt Il Utr. Waterl. M. 41100% 100& ProboL Sttr.
Ned 100 1919 5 lOOtf
BRAZILIË.
A
22%
21%
Stork & Co.
Samar.-Joana .41 _o
Buitenland.
20
TABAKSONDEUNEMINGEM 1Bank-enFin.CvdA.l22% 124-6 Berk. Pat 21gl
20%
Ned 600 191» 6 101-.V 100, Brazilië 1926
25gb 26% Arnh.Hyp. Pbr. 4 91b 99
61
'15
IJsf.
A
51%
SemCher.
6
Unie
v.
52
32% 84
68%
NP fi 37% 61)4.
153 Calvé
Arendsburg
A.160 160 ] Bom. SumHCcAlöl
Ned 1000 1919 5 100% 100% F. Ln'9B f2O/100 5 61% 61% BataafscheHyp. 5 98% 99 AmForPow
Sem.
'26
5
100
CvAlo3%
103%
Cber.
Unilever
Ass.Gas&ELCy 51 16
32% 34
Centr.PubLUtCvA ltV lgl Calvé Ct 69%
BataafscheHyp. 44 94
96
Deli-Batavia CA 140
69
16%
141
Ned. 2e 1.100 '32 5 101% 101% Obl. 1903 f 100 531
31
95-6 DeU Mij. 100
Semar. Cher. .41 yo
Berliner Stadt 7 59gb 59
31gb Unilever 100 CpA 94
JJolgate P.C.V.IOA 14% 14% Ctr. Suilt 30%
89
c
30%
Bataafsche a 4 88
Ned. 2e 1.50032 5 101% 101% Obl. 1913 £20-100 5 21% 23
146%
CvAl43
Westl. St le H. 4 77%
Unilever IOOOCpA 95gl 94% Ngoepit L
a
E.F. 5 IOOrV
43
28
( Berl.StadtEl.'26 61 4a
C
3ommonw.
A.l7;")gb
176gb
MU.
Cv.A
,,
4%
Ned.2el. 100032 5 101% 101-ft F.Ln/14 £20-100 6 52K 53% Dord.Hyp.s
4iV Int Vlsa
Utr. Asph.f. G. A 13igl 15
5 IOOiV 100% [ Berl.StadtEl.'29 64 87
21%
37%
PREMIE-LEENIN GEN.
Oostk. 100 C.V.A
( ContCan.Cp. CvA 42b 42
Ned. 100 1916 44100-sV lOOtV Obligatiën 1888 41 21% 21% Dord.Hyp.s.NP
Veenend.St-Sp. A 11% 11%2% Rimb. T. S. B. D. 25% 2G% Ford(_an.)CvloA
Berl.StadtEL'3o 6 30Jgb 32
Küch Aco I_k9 b
97
Dordr.Hyp.
Pbr
41
96
NEDERLAND.
2%gb
10%gb
3%
8%
Ned 500 1916 41101% 101%' Obl. 1910 £ 100 4 19% 20
1
Al77gb
Ver.
Blikfabr.
176' i Senembah .C. A 155% 154% ( Gamewell C.vlO Al 2 12 Küch. Uit
CentPow.Light 51 3ÜH 30% Gem.Cred. 1871 3 106%
99
44 99
Ned 1000 191? 44101% 101% Bahia'o4 £20-100 5 8% 7% Fr.-Gr. 1/1-1/7
107
A
Ver.Chem-F.G.
21% 21%
Centr.ElFlandr. 6 81%gb83
Witte Kruis 1888 81%
Ford Autl43%-% 144J-5}
Fr.-Gr. Hyp.b. 4 92
92
Ned. 100 1917 41100% 100% Bahia Fund'ls 8 7%b 7
A-165 168 ( Sen.Gas&EL CvA 144 144- phiL
81% Ver. Holl.Sig.t A 24% 23% Temoeloes
Cère Hydro EL 7 89% 89% BELGIË.
0-B.l7_gb-3g117U-2 17H-}l7lgbigll7oJ-gbU 171*171% llli-X
P. 4 92
92
ioodyearT.R
C
CA
29
Ned. 500 1917 41101% 101% Para St. afg.'Ol 6 2% 2% Fr.Gron. H.s.
31
Ver.XP.Gelder A 70igb 72jgb THEE-ONDMIKENINU-M. c üotham Silk Cv.A 12% 11% PhlLp.wdllo
's-Grav. Hyp.b. 6 100% 100% CitServ. 30-j.O. 8 25%
115
Belg.Pr.sooo'2l 4 75
Ned 1000 1917 41101% 101.',gl Rio de Jan. '05 5 25% 25% Gron.
75
Ver.XP.Geld.p. Aio4gb 106gb Balapoelang
U-ilever„iol|-ïgllollgb2gll{-25g1102-%loli-2 101%
Hyp.bk. 6 99
99
Cit Serv. 1969 5 25% 25#
A147 150gb C ïrondstof A-Dep.273 275
101%-2
Ned 100 1916 4 97% 97-tf Rio '12 £ 20-100 44 17% 17% HaarLHyp.
A
26%
AMERIKA.
Ver.Ned.Cham
26%
A 70gb 70
Marywattie
99% J C. Serv.GasNed. 6 50
5 100
50
t
Buitenland.
Ned 500 1916 498
Soll.Draka CvA. 36
37
98% Sao P. 25-j. '25 8 14% 14% HaarLHyp. Pb.
Touwt G. A 15% löjgl Melangbong
Pb. 44 97|gb 97% Cons. Beige '27 B
A. 52% 52% r ntNickelC.v.lOA
82gl Panama Kanaal 11.10 11.20 Ver.
Anac. Ctl3-i:-%gll3igb-%l»nr
131gfcfcl3%-%
]3jl
13, gb-ft
Ned. 1000 1916 4 gafr 98H CHILI.
A
Vict-Eg.
Cig...
60
60
Melattie
A. 123 123 t Kon.Holl.Ll. B. A 6
Ned. 100 1931 4 97% 97% Chili 1927
BetnL St3l!|-%gb 31% 21%-%31A-%31*-% 31%
31%
6 6M 9% Holl. Hyp. Pbr. 41 99% 995* Electrobel N.R. 6 21% 9l|g VOORL. GENOT. FOJVDSEN. Voïlenh.Bier PwA &?b 37
6%
6
A.
Hyp.
Pangheot
Holl.
Pbr. 4 91% 91
Interescaut Soc
Thee
87gb LorillardlP.) CvA
90
84
91% Arg.Nat (CN.) 6 45%
Ned. 500 1931 4 97% 97% COLUMBIA.
6%gl
16fgb eaA lt 6gl
17%
27%
A
27%
Wester
Suiker
45%
Hyp.b.v.Ned.Pb. 8 100% 100% j Kat Hydro EL 6 89% 89%
Pasir Kan
A. 68
72gb j, Sax. Dalry C
Kerm. Cop. 16%gl
16gb
16gb
Ned. 1000 1931 4 97-fr% 97% Columbia G. O. 6 26% 28
16%gb
16%16%gb-%
Bat
Petr.
1000
17
$
16%
A
29
70%
41
Cv.
29
70%
WestSulk.
Pasir Nangka A247 245
Hyp.v. Ned. s.K 4 90% 90gl NorthAm.Cy. O. 5 56% b6gb
Ned. 100 1933 4 97% 97% PERU.
7Jégb
<L v da :_ A?"Bgl
Bat Petr. $100
68
73
Wilton Fe«n. A2B%gb29%gb Sedep. Cultuur A 217% 220gb Nat.SteelCp.CvA 38% 36%
Pb. 5 99;'4 b 99% Rh.Westf.El.'27 6 31
30% België '22 Pr.l. 41
Ned. 600 1933 4 97% 97% Peru 1927 Obl. 1 10
P.
PubL
S.
95
6-10
A
10% Insul.H.bk.
5
A
2A(De)
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<^?54i y * ■$" POLDERS,
VEBD PUBL.RECHT. LICH.
iJïh
O Gr.R. 5.M.88 4
%gb
H
Buitenland.
Moskow-Kursk. 4
s gb
6 75% 76%
K. ChAz. 5/2000 4
-fr a',gb Deenschßwf'26
HopeC'B9-90 625 4
% DeenschßwF27 87 75% 76%
Rot '93 BE. 625 4
-fc Ruhrv. 1/4-1/10 30% a_
Goudl. '59 £100 3
& -fr Ruhrverb. '28... 61 30% 83

'

-

n

10-1

2%
2%
2%

2% BANK- en CBED.-tïrSTELL,
2% BkvN.Gem.'3o-l 4 89
89%
3% FriesL Holl. B. 61 99% 99%
FriesL HolL B. 8 98
97%

99%b100%

B m

Iw^r^V-f. 'i
Sranw

-

«Mtl ? %

TURKIJE.
Geün. Sch. 500 4
Geün. Sch. 2500 4
Bagd. Sw. le '04 4
ZWITSERLAND
Zwitserland '24 8

o«7/

99%

w

9
? «£
10% ?nt
10%

n 6
IDisc.lO-]ar. O.
B n

A f _eS _4«
h

£uc c«r? t
B

37%
ts
Goudl. (E.) '98 44 68% 66%
D.scheßb. Cv.O 7 36%
AZIË (JAPAN).
Dsche Rb.2es.C. 6 28%
Jap.soo/1000 '24 61 56% 59
Dschßb. 1927 6 27%
Imp. L. Y5/1000 8 35% 35% Ldsb. Rh. Pr.O. 7 32-rV

''--

"

._

„

m
36%

29igb
21

34

-

■
Gew' A^èr

r~Foundry^

-

,J

baar den invloed ondervonden van de jongste
discontoverlaging. Men had mogen verwach-
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weinig veranderd.

ten dat de buitenlandsche wiselkoersen iets
vaster zouden zijn en dat met name de franckoers zich iets zou hebben verwijderd van het
goudinvoerpunt. Daarvan was echter geen
sprake.
Dit wijst er wel op, dat er den laatsten ttfd
in de beoordeeling van den toestand heel wat
is veranderd. Men brengt overigens de gunstige stemming van den gulden ook in verband met de aflossing van de Indische Pondenleening. Men neemt n.l. aan, dat een groot
bedrag van het op de markt komende bedrag
aan Ponden in guldens worden omgezet, nu
de Engelsche valuta ook nog altijd veel
risico's met zich brengt.
De obligatiemarkt bleef heden vrij gunstig

gedisponeerd, hoewel de koersen niet veel veranderden. Ook waren van Gemeente-obligaties

Amsterdam vaster.

Op de aandeelenmarkt waren industrieele
fondsen meerendeels prijshoudend. Philips

echter iets luier.
Ook oliewaarden bewoegn zich ongemeen op

VERBETERING

PRIJSCOURANT.

Vrijdag 14

—,—.
—,
—,

Juli.

—,
—,

Engeland 51 % obl. per 1937, 74
Fuenk Gron.
Hyp. Bank 31 % Pbr.
's-Gravenh. Hyp. Bank
Serie A. A. 41 % Pdbr.
id. serie S 4 % Pbr.
Gron. Hyp. Bank 5 % Pbr. 99
id. 41 % Pbr.
99
id. 4 % Pbr.
Haarlemsche Hyp. Bank
41 % Pbr. 971 g.b.
id. 4 % Pbr. 97
Mtj. t.
Expl. v. Staatssp. 31 % obl.
Canadian Pac. Ry
4 % Perp. cons. deb. St. 451
Ass. Dry Gd..C.
Ct. v. le Pr. A 34
id. eert. v. 2e pref. A
Marshall Field & Cy. C. v. 10 A. 131 —.

—,

—.

—,—,

—,

—,

Oliën. Noteering per 100 kg.
Rar.polie vliegend
281. Lynolie vliegend
18J .Aug. 14g, 141 141, 14„ Sept. 142, Sept/Dee.
15 14 Jan /APril 15 15L 154. Mei/Aug. 151,

si'

’’

'

*'

-

’>

ROTTERDAM, 17 Juli.

Ma is (slot) Juli
681; Jan.
703.
Tarwe. (Slot) Juli

4971; Jan.

’’ ’ ’
6.071.

611 b.; Sept
4.821; Sept.

’’

651; Nov.
4.90; Nov.

ALEXANDRIË, 17 Juli. (R. B. D.) Katoen
(Slot). Sakellaridis. Juli 15.04, Nov. 15.94. Ashmoeni Aug. 13.10, Oct 13.22.

PRIJZEN VAN SPECIËN.
(Medegedeeld door de Fa. Anspach &

Donk.)

17 Juli.
Gouden Speciën. Engelsche Souvereinen:
12.30—’ 12.45, Goud in baren:
1648—1655—, Dollars Goud: 2.52—2.56.

’

’

LONDEN, 17 Juli. (R. B. D.) Rubber. In de
afgeloopen week bedroegen de aanvoeren 497
ton, de afleveringen 1071 ton, zoodat de voorraad
verminderde met 574 ton. De voorraad bedraagt
6
thans 42.745 ton (v. w. 42.745 t).
Te Liverpool bedroegen de aanvoeren 254 ton
de afleveringen 491 ton, zoodat de voorraad verminderd met 237 ton.
Deze bedraagt
thans
59.135 ton (v. w. 59.372 t).
LONDEN, 17 Juli. (R. B. D.) Metalen. (Slot)
Koper Stand. Cash koopers 38.1/3, verk. 38 2/6 3
mnd. koopers 38.5/-, verk. 38.6/3, Se-ttlementpr'iis
38.2/6, Electr. koopers 41.10/-, verk. 42.10/- best
Select laagste 40.10/-, hoogste 41.15/-, Tin Stand
Cash koopers 212.12/6. verk. 212.17/6, 3 mnd koopers 212.7/6, verk .212.10/-, Settlementprys 212 15/-

--

Banka loco 219.5/-, Stralts loco
218.5/vreemd loop. mnd. offic. 13.7/6, niet offic. kooD
13.7/8, 3 mid. offic. 13.12/6. niet offic koon
13.11/3, verk .13.12/6 Settlementprys 13.7/6 Zink
i n lr loOp mn i
ic ""«/-, niet offic. koop
," o

?ï1
r
3
17.15/-,

Lood'

°"

J
J 17.15/-, niet offic. koop
mnd.
offic.
17.15/-, Settlementprijs 17.15/-, Nikkel
Trade 225/-/- a 230.-/-, Exp. Trade $ et 37Home
a 38
Alluminium Home Trade 100.-/-, Antimonium'
Eng. reg. Sp. Br. 39.-/- a 40.-/- Platina geraffineerd 155/-, Kwikzilver per bottle 8/6 a 9/3 An
timonium per unit. cif. 17'- a 18/-, Tin oïates
I. C. Okes 20X14 17/3 6 17/6, KÓner"
Sulfaat
17/- a 17/6. IJzer Cleveland
Koper Strong sheets 68.-/-. Found *No ■? <V>/k

' '

—,

__—

—
—
—
B^^
f^'.^
—-

vorige prijzen. Koninklijke iets terugloopend.
Wat culturen betreft waren suikeraandeelen stil, maar niet ongunstig gestemd. Tabakken verdeeld. Dcli Mij. iets beter. Senembah
daarentegen een paar procent lager.
Rubber vast met vrij goede belangstelling
in verband met de verdere prijsverbetering in
Amerika. Amst. Rubber stegen ca. 5 %. Ook
komen uit Londen optimistische berichten omtren de vooruitzichten voor een restrictie.
Amerikaansche waarden iets lager.
Duitsche obligaties eerder vaster.
Geld op prol. 2è.
Part. disconto 3/u—31J.
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Rubberaandeelen vast. —. Obligaties

De positie van den gulden heeft niet merk-

_■

2% 2%
Centr.Suiker O. 51 87
%gb
87 HJJz.S. 1910-13 488
88gb N.NdAm.H.Bk. A.
79g.
9%'
goed
H, IJz. Sp.w.'3l 4 86% gb 88gb N.-W.B. Pac (2) A. 2% 2% Int.Cr&H.Rott Al33gb 133% Peruv. CC.p. A. 9%
FurnessStokvls 7 &_f
Bewaar
IntCr&H.RotC_Al36gl 136 Srs.Roeb. Cg.A. 80
Gouda Kaarsf. 6 98
29%
zeißatDjam
99 H.IJ.S.M. 250
Java Sum.H.M. A. 40
i4gb
16«„_
'
in een safe of deponeer
43
Soc Int de P1a0.258
HolL St Meelf. 7 98
269
2e leening '31 4 85% 82?_b
98%
Linde & Teves A 67% 68
Wllson
C. gew. A. 6%
H. Melk C. O. 6 69
een
bekende
banktostel6%
r.V'DUSTK,
ONDEBKEUINO.
bfl
69gl H.IJ.S.M.
1000
__* _Z _Z
Llnde&Tevee C A 69
70
Levers Zeep
] ling in open bewaarneming.
2e leening '31 4 88% 82igl Alg. Norlt
SPOORWEGEN.
61103
103
A.137% 138gb Moluk. H.venn. A 67gb
44gl
59gb DeH Spoor
47% 47gb-%
Stoomk. 7 96
Lugt
A.
62}gb
35gb
96% H.IJZ.S. 1889-02 31 86% 87gb Allan & Co.
A3O
63}gb
Ned. Wol M. B. A. 86
87gl H. IJz. Sp.w. A.
N.-L P. Cem.'2B 6 91% 91% H.IJZ.S. 1905-08 31 82igb 83Ïnb Autom. Screw. A 88
87%
87%
87%
N-Aïx.
A
Fr.Nd.Kol
HancLv.
10
8% Ned.-Ind. Sp. A. 53% 54%
PhILGLL 6-1000 5
101-ft- MiJ.Ex.S.I9I3-26 41 95gb 96 Batava Marg.f. A. 20 18%
o,
Buitenland.
Goen. A*. 34
o- w
Wilton's Mach. 8 68% 69
5 oBuitenland.
S. 1923 4195%gb 95
Berghlabr. Cv.A166Jgb155% SocC.Belg.Nr.v_V,
MiJ.tEx.
Niu 57%
f_T
__T
„Hooge"
„lage"
en
64%
Z.-H. Bierbr.'l7 8 92
68-4
BELGIfi.
93
M.tEx.S.l9Ol-13 4 86%gb 88gb v.d.B. 200 AP. W. 95
98%
Z.-Holl. Bierbr. 491
9igb MÜ.E.S.Sp.2L'3I4
95
MIJNB.-ONDE_lira:__[NüEN Nat Belg.Sp.P.A 89% 90 t teerinjjen zijn betrekkelijke
83gl v.d.B. 1000AJ?. W. 95
ZZ ZZ ~ -~- ~
N.Belg.Sp. tr.12500 91% 91 1begrippen. Een non-valeur,jlnü RuD 4bg |
42gtj
MU.tEx. 5.1887 31 97%| ge
v.d.B. 200 B.P. W. 90% 91 | Billiton 2e rub. A.270 275
Buitenland.
AMERIKA.
(
1000
B.P.
W.
90%
v.d.B.
90%'
MtEx.S.l9O5-09
O.
Borneo
G.A.
83%gb
Indragin
83%
31
26gb
er
duizend
gb
gulden
26%
30%
gb
al staat
Aciér. Rêun. 0.7 69
34% gb
69
Atch.Top.Cvg. A.
51
P_A 60
Ned.ld.Sp. 1914 6 88
89% v.d.Bergh (AL) A. 33% 34% 1 O. Borneo
Acièr. Rêun. 0.81 84b
62 Balt Ohio Cv. A. 52
is slechts zijn
sp
gedrukt,
86%
49|-50gl
Mach.f. A. IBgb 20gb ] Singkep Tin
i9ha
24gb
Breda
23%
_Z
_Z
o
All3gl 95gl
Aclêr.Rêun. 500 8 79
Buitenland.
78%
%J
_ja_.i23gb
Calvé-D. C.W.PA 94% 94 ! Singk/TinPrlor A. 98gb 97% Balt Ohio Cp. A. 24% 24 C opbrengst aan oud papier
ZZ
iT~i
Amer.Smelting 5 65% 6b%
l
Ches. Ohio Cv. A. 31% 81% waard.
Carp-Garent W.A 23
23gb Suriname
DUITSCHLAND.
A. 1% 2
Kali TeL 96>i
£%.
Ass.RayonCorp. B
Ch. R. Isl. Cg. A. 6% 6gb
35 H, Untergr.b. O. 61 25
Buitenland.
K. Lemb.HSgb
28% Centr. Suik. Cv.A 29% 29%
Brit Bemberg 6 23% 24
Erle Spoor
A124
l^Tfi
Electro Zuurst A. 92% 93gb Katanga
A.
lz b
14%
Pr.
A.
K-oL Cult
op
Zet
te
veel
één
*715
nooit
Cockerill S. A. 6 71.'gb72%gh jFRANKRIJK.
Gr.
Cp.
North.
A. 20% 19%
Gouda Kf. P.WA 40% 41gb Pittsb. Coal G. A. 14g| Is%g|
Datu
LAh.
"_7,
6%
knart
Cont Caout O. 859
de
Paris
5
88% 89% Gouda Kf.P.W.B. 38
UUn. Centr. C A. 28 28{gb% 1kaart
~
57g Ch.deF.
38igb
._m
Lam P
36gb-7
_Z ZZ
u
Cont Caout O.
Ch.deFerduMidt6 89% 89% Gruyter A Pr .r.116% 117% PETROLEUM-ONDERNEM. HL CL.St CA. 4 37% 37%
4Us" lt
Lamp. (de 7%gb
a
01 „h
D.
Petr.
100
Zegel na 1931 859
Par.-Orleans
0.6
Ioogl
lOOgl
~
Cv.A.167
Kans.C.SJi.
G.
h
7g|,
3ruy*er
B. Prw. A122 122%
154%
14|gb
5
LPr.
Wd
17%
Kon. N. 100 O. AlBO 1793 i Kans. C S. C A. I4jgb 14";!
D. Linoleum O. 7 50b 50
Par.-Orl C.v.O. 6 100% 99% Heemal
~
Wie werkelijk behaalde Link Bom 6>»
A. 30 29% ; KN.Petr. 100CvA181
-v-h
Gelsenk-Bergw. 6 33% 32% Spw. Els. Loth.4 77% 76%
Louisv.
&
A.
N.C.
44%
42%
183
Heemaf
P.A 35% 34
tvinst neemt, gaat nimmer MajangL gsab
_—
Gutehoffn O. » 27% 30
Moeara En. 1 W.b.180 184
Mlss.Pac
CvG.A.
b
5%
5%
RUSLAND.
Hillen's Sig. Pr.A 10% 23% Peudawa Petr. a
90>»
Maj.L Ct hö
6% 6% N.T. Ont &W. A. 9% 9} failliet.
Moskou Kas/09 41
-^gb HolL St Meelt A 24 24%
MalabarK
Buitenland.
""
Moskou Kas.'ll 41
HolL Beton Mij. A2BBgb 288gb
Ned__m.R Bgb
P.St 55
55
,
By BÜ
Mld.ContPtr.CloAlo%gblOA g I Norf.W.C.4%
Mosk.-Kiew '10 41 £ §gb Holl.BetonMU.P.AHB% 118% PhoenixOil
Nortb.Pac.S. C A2l%gb 20%
N.LR.&K. 7S°_
__1
r.?^*
~~"
CvA. 42gl 42H Penns. Sp. CA. 27gl 26%
"~~
M.-Wind. R. 1899
HolL Draka... A. 34
Noorsche ?**
35
1 1
$ 250 cA 30
Stand.Oil
' ÜBa0Ü9 |
"~
4
29
Beter
één
stuk
in
de
safe
F. G. A.4Jgb
29
-&gb iVgb Holl.Marg.p.w. A. 80% 80% Tide
£ 20-100
StL.&S.
y
_Z
_Z
~~Z
Water CpA. 36 B<h£gb StL&S.F. Cp. A
Rybinsk S. '95 4
Int GW; Beton A. 82igb 82
4-ft- C ïan tien op prolongatie Prea__er _o%gb
ZZ ZZ bgo
South. Pac Cv_A.
23% -4 2 zonder ruim surplus.
Priok CM y,
Jurg.
1000
.—
P.
AB7%gb9o%gb
AMERIKA.
South.
Rw.
G.
A.
SCHEEPVAART-MIJEN.
21% 20%
Rott Tap. 16%-7%
Jurg./1200 P.w. ABs%gb 85Jgb
oq
19
At T. Alg. H.O. 4 65% 64% gb
Kon.N.Stb.
C. A. 2011- 20%
18
South. R.
18
RottT.pr. yy
86|gb ; KN.Stb.N.b,C.V.A.
ff
Atch. Top. Adj. 4 55% 54% jurgens'P.wj- CB6
CA
South. R
P.
A.
18
18
28%
28%
A
öaLPLCM
58% 57% Kon. Paketvrt
*
At. T. Op.l/755 4 55
55% Kiene & Co. Al7ogb
A.105 103 South. R. C P. A. 28
28
174
Honger is de beste saus,
C.Fac IeR.H.O. 4 57% 57% Kondor
Maas
Cv.
A.
Union
P.
R.
C
A.
_7,-|
27
_Z ZZ ZZ ~ ~
27%
87%
Kon. Beyn. G. A3B%gb 38% Nievelt
Ch.Milw. AMB 6 17-ft30ga
A.
pr.
geldhonger
„A"
Goudr.
Wabash
A.
r
maar
is de 3oeïOW
5% öfjgb
Kon. Beyn. P. A. 95gb 96gb
20% 20 West
J£%,
Rott Lloyd
-18%gb-%gl Kon. Edelmet
R.g.A. 4% 4%
Pac
A
64
64
slechtste
adviseur.
4y
sum-Ctcn
32gl> i Sem. Prauw
Kans. C le H. 3 42
42% KEd.met P.W. A
West Pac. R.pr.A. 5% 7%
A 127% 130 CANADA.
Sum. Rub. 70gb
18% 19
Stv. Hillegersb. A. 17
Lsv. & Nv.2eH. 3 38
75W
87% Kon. Zoutlnd. 276%
J>> 7 r 9n '6
14%
Tjibantjet l_%
',
274gl
A
'
ZZ
Mis.K&T.le H. 4 58% 68
Stv.
M.
A.
'~
NederL
Can.
Paeit
C.v.A
13%
13
Tjiboeni ._ogu
63% 64
MlssouriPacif ie 4 14% 14%gl K. Br. Stbeem. Ai49% 142jgl \ Stv. Oostzee
A 11% 10% ARGENTINIË.
Korenscboof
A
88%
88%
geTJoefoeg
De beurs is als de
_f9D
Nat R. Pr. L. O.
Buen.Alr. C.v.P.A 2
2
V
A. 87% 88
1
9g
1 JuU '14 afg. 41 \%
Buitenland.
4
wereld,
schouw1% Kwatta
ïeele
een
*9-%g|49-% 49-% gl
Centr. Arg. CA 20
20
:n
ZZ __l
N.R. Mes. Oct '14
N.L Portl.Cem a. 52
53gb i lnt.MMar.2gew. A 4% 4ab t
tooneel, waar elk zijn rol
49%gb
35'
_Z_
A
afgest 4
tntM.Mar.log.
N.Fab.Bronsw.
A. 4*.
30gl 29 1
al.
l-ft
TRAMW.-ONDERNEM.
zh'_
£
maar
elk
w.Borneo
speelt,
10-%
niet
[ntM.MarCvlo
Norf.W. G. ie h. 4 67% 66% N. Werksp. AA. 44% 44 1
A. 4% 4-Hgl Bet
Stoomtr. A. 2%
Ll%
WJava U
2% / deel krügt.
N. Gist Spirfb. A 373 370%
NortW.leh.DGb4 67% 67
Geld. Tr. M\). A. 86gb 86
_. Preang. 9gb
—.
Nth. PS. P.Gb. 4 57% 58% Ned. HuisteL A 102% 103gb I SDIKERONDERI-EMINGEN Madoera Sttr. A.
"
l%gb 1%
Ned. Kabelfab. A2B3b 287 ]
&i&
StLouis-S.F.s.A4 18
Buitenland.
19
onS
A. 24% 24% Mad. Sttr. P. A. sy 2 8%
_H
j
i°_J
Aasum.
40b
Ned.
Kabel
Cv_A2B7
South.
G.
4
J
Bodjong
Pac
b
474
289
46%
~WHM
b
««lui
CA. 26% 26
Modj. Sttr. M. A. 5%gl sgb
AIL-urn.; 41-2
"—
45%
S.PacR. IeRG. 4 55
55% NKunstz.G.Bz. A 23% 22% 1ELV. Adam C 230
229% Modjok. St pr. A 11% 11%
4 68% 67% N.Kstz.Gß. C.V.A 18% 21 J lavaCultM. C A
Un.Pac.Goud-B.
A
135
135
Oost
Java
St
A
2%
'N HOLLANDSCHE TRADITIE WstN.-Y. P.O. 8 66% 67 Ned. Scheepsb. A 40gb 42gb 1Kaliredjo Suik. A
3
Oost J. St bev. A. 6
5% 6
6

WEINIG NIEUWE FACTOREN.
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STEMMING PRIJSHOUDEND

Er is in de positie van de beurs niet veel
verandering gekomen doordat zich over het
algemeen weinig nieuwe factoren voordeden.
De toestand in Amerika wordt langzamerhand geïsoleerd van de verhoudingen in andere landen, al valt er natuurlijk steeds nog
wel eenige afspiegeling waar te nemn. De
stijgende beweging van de goederenprijzcn in
Amerika is een punt dat met de grootste belangstelling wordt gevolgd. Zaterdag waren
het vooral de tarwe- en rubbermarkten die
de aandacht trokken door een verdere krachtige koersstijging.
Al viel hier heden geens een levendige en
yaste stemming op te merken, toch muntten
rubbcraandeelen uit door een vrij krachtige
koersstijging. Daarme was dan echter ook
£l!es gezegd. De overige afdeelingen hadden
een lusteloos verloop en de koersen waren niet

-
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BEURSOVERZICHT.
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AMSTERDAM VOOR

„„,,,„

12 UUR.

17 Jul]

Berlijn

59-~

Londen
Brussel
N. V Cab

Stockholm
Oslo

„

-».15

o-='
HL~
9.694— 9.704

Parijs

T
Kopenhagen

16 Juli

'a4.524-34.60
_.

-37.20
42.60 -43.—

aa. ■=_=_ s| r #"
AMSTERDAM.

(NIET

Dollar bankpapier

59.10

8 -'*K

970

3407«
1-78*

37.—
42.70

as»

OFFICIEEL).

170_—173_;

__
OostenrVßankï
nnnWn
f
0
279
0-2840;
Belg.
Francs
690—
2*

7on
700;

1

"

Marken

8

Finsche mark 350—375; Eng. Bankpapier 825—832ï; Fr. Bankpapier
9671—9771;
Praag 730—740; Madrid 2050—2100;
Italië
13; Budapest 051—0521; Japan (Yen) 027.
—028; Warschau 066 laten; Buenos Ayres
0991—991; IndiJ zicht 145—150; Zwits.
Bankpapier 4795—4810.

WISSELKOERSEN.
AMSTERDAM, Maandag 17 Juli.

Koffie. Loco Superior Santos 21*, loco Robusta f.aq. 22J.
Suiker kalm, Juli
SB en Dec. j 6 geboden,
Maart
63 gedaan.
Thee. Öp 3 Augustus komen hier in veiling
14635/1, 1478/2 kisten Java-, 2803/1 en 320/2 kisten Sumatra, directe aanvoer.

’

’

Specerijen. Ex-veiling 10 Mei werden

kisten foelie afgedaan.

36
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ZEE- EN LANDMACHT.

DE

nieuwe militaire wetten getracht aan die geringe sterkte tegemoet te komen door de
sterkte van het beroepspersoneel op te voeren.

snelle verbruik van materieel, waardoor reeds digd potentieel een gevaar voor den algemeenen vrede vormt: reeds in tijden van spanning
bij den slag aan den Yser de in de lange vredesjaren met groote opofferingen verzamelde lokt het uit tot een wedloop om er beslag op
Het resultaat is echter onvoldoende gebleven voorraden met groote snelheid wegslonken. te leggen en bevordert daardoor de uitbaren er wordt thans weer naar reorganisatie geAan weerszijden waren de partgen daardoor sting van het conflict.
streefd om de beschikbare sterkte te vergroogedwongen in den grond weg te kruipen om
En ten tweede volgt er uit, dat buitenstaanten.
te probeeren zich aldus te handhaven met het ders, die hun bewapening op het normale peil
Ook de krachtigste militaire mogendheid is weinige dat nog over was en voorloopig kon
houden, bij het ontstaan van een conflict beer dus, ondanks de „servituten", die zij den worden aangevuld. Bij de verdere aanvulling trekkelijk
veilig zh"n: aangezien geen der in
heeft
tegenstanders
opgelegd,
nog
voornaamste
moest de heele wereld-industrie te pas komen conflict komende partijen zich de weelde kan
geenszins in geslaagd een organisatie van been toch duurde het nog tot 1918 voor die in- veroorloven de strijdkrachten en het potentieel
vredigende strekte te verkrijgen.
dustrie ten volle was opgewassen tegen de van die buitenstaanders in de armen van de
Dit betreft nog maar alleen het personeel. enorme taak om den materieel-oorlog naar tegenpartij te drijven, zullen beide zich wel
In het materieel zijn de moeilijkheden nog veel zijn behoeften te voeden. En bijkans het heele wachten deze buitenstaanders aan te vallen en
grooter. De enorm verhoogde wapenwerking wereldkapitaal ging
vooral daaraan te gronde! daardoor de krachtsverhouding onherstelbaar
heeft wel het vernietigend vermogen tot het
Het is duidelijk, dat geen land dergelijke in het eigen nadeel te veranderen of
indien
uiterste opgevoerd, maar in nog zeer veel taak constant op zich kan nemen: Een voorer een voorsprong was
dezen te verspelen
grootere mate de behoefte
aan materieel raad voor den eersten aanloop voortdurend in aan een bijzaak!
doen stijgen.
orde te houden is het hoogst bereikbare.
Het was noodig dat in het licht te stellen,
De behoefte is thans tot zoo onbereikbare
Dit geldt voor alle landen. In zoover staan nu de ontwapenaars voortgaan hunne ijdele
hoogte geklommen, dat geen enkele mogendzij alle gelijk. Maar wel bestaan er verschillen paradoxen te verkondigen, als zou Nederland
heid er aan zou kunnen denken reeds
in in de ontwikkeling der industrie, in de altijd veroordeeld zgn tot onherstelbare weerloosvredestijd den daarvoor benoodigden voorraad beschikbare voorraden ruw materiaal, in de heid, als zou zijn bewapening alleen maar
bijeen te garen, op te bergen, te verzorgen en accomodatie, kortom in het „oorlogspotengoed zijn om de bewapening aan te trekken.
op de hoogte van den ttfd te houden.
tieel". En bovendien zou een land heimelijk
Het tegendeel blijkt het geval: een onverHet laatste is misschien nog het grootste kunnen trachten voor een vooraf bepaalden dedigd land brengt den algemeenen vrede in
bezwaar: het oorlogsmaterieel veroudert snel, datum, waarop het van plan is den strijd te gevaar en trekt den oorlog reeds in vredestijd
doen ontbranden, een grooteren voorraad te naar het eigen gebied, terwijl daarentegen een
moet dus ook in vredestijd telkens weer vernieuwd worden. Al kon het dus aan een land verzamelen ten einde aldus een beslissenden behoorlijk verzorgde bewapening aan niet
voorsprong op den tegenstander te behalen. rechtstreeks bij een conflict betrokken staten
gelukken door bijna ondraaglijke opofferinDit is ~la guerre a échéance", die op den meer dan ooit te voren kans geeft om daargen reeds in vredestijd den werkeln'k benoodigden oorlogsvoorraad bijeen te brengen, dan „vervaldag" uitbreekt, en dien Debeney veel buiten te blijven.
zijn land vreest dan den verrassenzou het daarmee nog geenszins klaar zijn: meer voor
overval
volgens de methode van Von
den
het zou verplicht zijn a.h.w. op volle kracht
Seeckt.
blijven
te
doorwerken om dien voorraad op
peil te houden.
*
Het is duidelijk, dat een poging daartoe tot
geen ander resultaat kan voeren dan
ontwikkeling
de
In deze
van den modernen
eigen ruïne op korten termijn.
oorlog liggen ook voor onze nationale defensie
Alle landen zijn daardoor verplicht af te belangrijke consequenties opgesloten.
De enorme tekorten in de oorlogsvoorraden,
dalen tot het ook door ons land ingenomen
waarmee de oorlogvoerenden eventueel den
en door de ontwapenaars gesmade
Het voorbijrijden.
standpunt van de voorbereiding voor „den oorlog zullen ingaan, verleenen aan de wapenIndien de snelheid van een vóór u rijdende
voorraden en het potentieel van niet rechteersten aanloop".
streeks bij het conflict betrokken staten een auto u te laag is en u wilt haar passeeren.
*
sterk verhoogde beteekenis.
dient u verschillende maatregelen te nemen.
De groote oorlog heeft de bijkans onoverDe bewapeningswedstrijd en de wederzijdgas geven is niet voldoende!
Even
winnelijke moeilijkheden der materieele uit- sche inlichtingen-diensten zullen er toe leiden,
rusting duidelijk gedemonstreerd. De oud-chef dat de partijen elkander bij het uitbreken van
U dient ten eerste dm voor u rijdenden
van den Franschen Generalen Staf generaal een conflict niet veel ontloopen in hun voorbestuurder kenbaar te maken dat u wilt
Debeney getuigt daarvan in een belangrijke raden strijdmiddelen. Geen harer zal het daarstudie, die onlangs verschenen is in de Revue om kunnen verdragen, dat de wapenvoorraden passeeren. Doet u dit niet, dan kan dit
des deux mondes (en daarna werd overgenoen (of) het potentieel van buitenstaanders gevaar opleveren, ook dan wanneer tnj reeds
men in de Revue d'infanterie). Hij constateert (niet rechtstreeks bij het conflict betrokken goed rechte rijdt. Het Is n.l. zeer wel mogelijk
daarin 0.m., dat het vastloopen van de fronten staten) ter beschikking van de tegenpartij kodat h_ slecht oplet door een gevoerde converin '14 niet alleen gevolg was van de vernieti- men.
satie bijv. en onwillekeurig naar links uitgende wapenwerking, maar bovenal van het
Daaruit volgt vooreerst, dat een onverdezwenkt. Ook kan er. een kuil in den weg zijn

EENZIJDIGE ONTWAPENING

EN DE MODERNE OORLOG
De relatieve positie van Nederland.

Onze militaire medewerker schrijft:
De aandrang van sommige ontwapenaars
tij hun partij, om het standpunt tegenover de
defensie opnieuw in overweging te nemen,
/Jieeft het militaire vraagstuk weer eens op
iden voorgrond gebracht.
Gelijk te verwachten was, zjjn de steevaste
bntwapenaars er aanstonds door uit hun tent
gelokt, gewapend met hun bekende défaisistische paradoxen, zooals: landsverdediging is
Zelfvernietiging, e.d. Schijnbaar vinden zij
daarbij steun in de onvolkomenheden onzer
militaire voorbereiding. Deze onvolkomenheden zijn zeker reëel en belangrijk genoeg. De
ontwapenaars kunnen zich, om deze aan te
toonen, dan ook beroepen op uitspraken van
gezaghebbende deskundigen. Wat hebben zij
al niet geschermd met citaten van generaal
Snijders en de legercomuissie over den ontoevredigenden toestand aan het einde van de
mobilisatie.
Men zou zich echter vergissen door daaruit, met de ontwapenaars, te concludeeren
tot de onherstelbare weerloosheid van ons
land. Oppervlakkig beschouwd moge, ten geyolge van de uiterst zware eischen van den
modernen oorlog de toestand voor onze defensie hopeloos lijken. Metterdaad zijn juist deze
_ware eischen oorzaak van het algemeen
Worden van bedenkelijke onvolkomenheden in de militaire voorbereidingen van alle

landen.
Er is geen sprake van, dat eenig land ter
Wereld in staat zou zijn voortdurend een voorbereiding gereed te houden, die ook maar
eenigszins beantwoordt aan de eischen van
<den modernen oorlog. De bewering, dat deze
moeilijkheid alleen voor kleine landen geldt,
kan alleen voortkomen uit onbekendheid met
tiet vraagstuk
of erger!
reeds
volgt
Dit
uit een eenvoudige redenee-

—

Wng: Waarom zou, nu een West-Europeesche
oorlog slechts denkbaar is in den vorm van
een strijd tusschen volkengroepen, een klein
zelfstandig land niet tot de deelneming in zulk

een groep in staat kunnen zijn, terwijl, wanneer het reeds in vredestijd bij die groep was
ingelijfd, toch zeker niemand het in 't hoofd
zou halen juist dit deel van den groep op
grond van onmacht vrij te stellen van bijDe moeilijkheden zijn in beide gevallen ongeveer gelijk en geven daarom in elk van die
twee even weinig grond om dergelijke vrijstelling te verlangen.

De redeneering wordt bevestigd door de
feiten, n.l. in dezen zin, dat de onvolkomenheden, die een klein land niet kan overwinnen,
even zeer bestaan in de groote
ook in de
zwaarst bewapende Rijken, zoowel ten aanzien
van personeel als van materieel.
Dat Duitsehland klaagt over onvoldoende

—

sterkte en gebrek aan wapenen, is verklaarbaar genoeg. De propaganda voor het gelijke
recht heeft ten overvloede gezorgd voor de
verbreiding van de klachten: ledereen kent de

trekken.

Eenige jaren geleden heeft Frankrijk in de

-

luxemburg 30.- per p ersoon
per luxe touringcar
ff
imehrijvingen uitsluitend bij o.s. touringcar-ondernemers; reisgids met

OVERLEDEN: J. Bosman, wed. H. v. Steden, v., 85 j.; A. Musterd,
geh. H. de Meris, v. 68 j.; M. Flammé, v., 28 j.; E. Alexander, geh. G.
Markestein, v., 82 j.; J. Engelhard, m., 19 j.; H. de Vries, geh. H. v. Loen,
V., 63 j.; H Nieveen, m., 78 j.; B. Simons, v„ 55 j.; C. Bestevaar, m., 57 j.;
C. de Radder, geh. W. Swart, v., 48 j.; B. KuUper, m., 9 j.; H. Rhkhoek, m., 5 j.

ADVERTENTIEN 0.75 per regel (Corps i, min. 2) mm.) Handelsadvertentlën
0.70 p. r. Zaterdagavond. Zondagochtend. Feestdagen en daaraan

’

op reis is een „SWAN" zelfvuller
«l\X
van
onschatbare
waarde. Altijd direct tot
Wl\k
schrijven gereed " groote inktcapaciteit
____eenvoudige vulling uit elke inktbron "
Wt-A geen
vrees voor lekken, onverschillig
■_Y\\ >n welke
houding men de pen draagt.
■AyA
■KyX Ruiling van de gouden pen binnen
V\\ yL 4 weken toegestaan. U kunt dus juist
de vacantie de voor Uw hand
Mv\\\ vóór
■i\\_\ geschikte pen uitzoeken.

Zoo vrij als een vogeltje in

Éht!

_&WAN
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AMSTERDAM:Ka!verstraatló3
52-54, 70
v. Baerlestraat

Ferdinand Bolstraat 124
le van Swindenstraat 55
ARNHEM: Land v.d. Markt 119
DEN HAAG: Veenestraat 39
Fred. Hendriklaan 59-61
HAARLEM: Gr. Houtstr. 20-22
GRONINGEN: Heerestraat 58

’

Aangifte vóór 20 Augustus.
Inlichtingen: Voor het Lyceum bi) den Rector Dr. H. A. WESTSTRATE.
Lindenlaan. Voor het Internaat bij den Dir. Ds. G. W. C. VUNDERINK,
Krakelingweg 2.
PROSPECTUS OP AANVRAGE VERKRIJGBAAR.

"

>£v>

f <£*

a

"
" "
1 IciniclZlöÊrS

,

sterdam, 14 Juli 1933.

'

NIEUWENDIJK 11
Tel. 43470
CEINTUURBAAN 292
Tel. 29089
KINKERSTRAAT 270-272 Tel. 80433
LELIEGRACHT 36
Tel. 49723
DAPPERPLEIN 15
Tel. 50679

een

I .ZO

VERKRIJGBAAR

waar

gekocht wordt"

AMSTELV.WEG 174
JAVASTRAAT 129
VAN WOUSTRAAT 230
J. EVERTSENSTRAAT 136
Ie KEUCHENIUSSTR. 39

t

Tel. 24203
Tel. 54785
Tel. 91795
Tel. 84861
Tel. 84808

Beheerders van le klas zaken " " "
kennen'hun belang en vragen voor
drukwerk ook even offerte bij de

N.V. Drukkerij «Tacob van Campcn

GErs-rr mSml

-

Amsterdam

O.Z. Voorburg; wal 87—89. Telefoonnummers 33983.32731 '33731

"

H

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
Eiken avond 8 uur

ENZ,

-

LOTHAR SCHMIDT's blijspel

sn
MAAR
DROOM
"Ïs?'

iederen av. met Corry Schiller—ltaliaander, Minny Erlman,
nl{ van der Moer, Verbeek, Flor la
Ri -imr
Roche.
04 uur
Van Praag, Sam de Vries.
Zondag
Eegio: BETSY EANüCCI BECKMAN.
Matinee Uit de pers: Met enthousiasme reageerde het publiek
sensaties, waarin de spelers vee!' kleur
214 Uur op de komische
R
unnrctol R'-vun. Het heeft zich bij dit welverzorgd blijspel uitB voorstelst( .|ien,i geamuseerd.
lingen
Zomerprijzen 0.25—’ 1.25 pi.
bespr. dagelijks tel. 45632

*

■

!I

r.;

’

BELLEVÜE
LEIDSCHEKADE

lederen avond 8

___.

RB

Revue Alex de Meester en Luigi di Fraën

„HIER PARKEEREN!"
Nieuwe decors.

Keurige costumes.

Schitterende finales.

U hebt natuurlijk de schitterende critieken gelezen!

—>

Morgenavond 8 uur <—n
Buitengewone Godsdienst-Oefening
GB.

ZAAL,

BEtJKS

DIAMANTHANDEL,

v/d

te lelden door den

zyn

WEESPEKPLEIN

beroemden Obercantor

vertrek naar Warschau.

ad ’0.90

-

uur

I

MANTHANDEL; BOEKH.

JOACHIMSTHAL,
en diverse depots.

AMSTERDAM
Groot Parket

Het schitterende Hollandsche Dansorke

JODENBREESTR.

De geheelepers is enthousiast over 's wereldsgrootsten Cantor
„DE TELEGRAAF"
„HANDELSBLAD"

„SIROTA de meesterzanger,
grootste Cantor
"

Voorkomt teleurstelling!!

Voorziet U

Centraal Theater. Tel. 41254
lederen avond 8.15 uur
het vacantieblljspel

vroolijk spel in 3 bedrijven
naar het bekende boek van

Gissy vanMarxveldt
*rt

tic

Europa's

In dit genre is SIROTA zeker een

der grootsten

DANCING MARYKE

THE DUTCH SYNCOPATERS

>-»»-»gtll»J'Ill\I\CIl

|

stellen wij

ZmsÊ? KASPER HIDDINK

w

Woensdag

bezorgt gij een
.
Zieke VOS tel OOS

P
f+J rf
F rCltl2C

~*
Vi/D

verkrygb. GEBOUW CONCORDIA, WEESPEKPLEIN
1, Tel. 53176;
BOEKH. ALSBACH & DOVER, KALVERSTR.; PORT. B. v/d DIA-

Door deze courant
in de ziekenhuism-*nA
»/»
mana
te ...»
Werpen

*"/_

_>

/\

of Heerenafd.)

___________________■_■_"_________

(Voorloopig kosteloos.)
By vonnis der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam, Vacantic-Kp.rr.er, van den 12den Juli 1933
is verklaard in staat van faillissement D. L. Joosten, wonende te
Amsterdam Delistraat 38, met benoeming van dè.: E.A. Heer Mr. H.
P. van Berkurn, lid van gemelde
Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van ondergeteekende tot
curator. De curator: Mr. F. J. Striiter, Damrak 44, Amsterdam. Am-

PER FLESCH

TOEGANGSKAARTEN
(voor Dames,

________________________________
-

:

VOOR DEN PRIJS VAN
S BoWLRECEPTEN GRATIS

Plaatsbespreking den geheelen dag, telefoon 46505.

.

o

benoeming van den E.A. Heer Mr.
H. P. van Berkurn tot Rechter-Commissaris en van ondergeteekende
tot curator. Amsterdam. 14 Juli 1933.
De curator: Mr. J. A. Bletz, Keizersgraent 451-C.

EN SMAAKT ALS

J J » I

1 flesch MOUSSEERENDE W|JH JJ ! f 0.75
1 flacon VRUCHTEN BOWL .!3 3 : f 1.00
Waarde f 1.75

vóór

. .

—> ■ ~""""

BOWL

BESCHIKBAAR VANI

door JACQUES VAN TOL en WILLY YARDAZ.

—

'

AAAA&AAAAAAAAAAAAAAAAM4A/AAA

COMBINATIE

REVUE
KOM 's KIJKEN

TWEEDE EXAMEN 6 SEPTEMBER A.S.

~,

<"

VAN

ZATERDAG 22 JULI a.s.

tot en met

[$ |\ £

’<:

ALCOHOL VRIJ.

PROFITEERT

lEDEREN AVOND 8.15 UUR

(GYMNASIUM, H. B. S., -.IT.-ECON.
Toezicht op en hulp bü het huiswerk.
Kostgeld
Internaat van
Progressief naar
1000.—’ 1800 |
Schoolgeld van f 48.—’ 408.—
het Inkomen.

val,en

ROTTERDAM: Hoogstraat 268
Middensteiger 35
N. Binnenweg 213
Passage 23
NIJMEGEN: L Burchtstraat 16
24
UTREC HT: Choorstraat
__„-_,.__
v Bisschopstr.
o- „u , t, 0
8
K.
DEVENTER:
HILVERSUM: 's-Gravel.weg 9

■

MAKEN

PARELT

~.S!I

CHAMPAONEI

'«VV*"g|

w...J!#| |

HET

VOOR

OVERHEERLIJK. SCHUIMT.

/f?iS_

DIR. B. A. MULLENS.

AFD.)

Het weegt slechts een paar ons
en kan zoo gemakkelijk gewasschen worden als een kous. De
teere tea-rose kleur en het satinachtige gevoel zullen zeker in Uw
sm

/

SAMENSTELLING.

PER
LITERFLACOK,

GRAND-THEATRE

Christelijk Lyceum met Internaat.

-

Rijd dus alleen een andere auto voorbfj
indien deze u te langzaam rijdt (niet uit pure
zucht v*>- voorbijrijden) en bent u haar
voorbij, rijd dan ook met de door u gewenschte
grootere snelheid door.

ONONTBEERLIJK

v||f|H

HIOSCOPEN

ZEIST.

horizonal Uw

haast dan u.

HEERLIJK ALS DESSERT OP VERSNAPERING.

SCHOUNXrBURpEN

PRIJZEN

—

’

de voorbijrrjder een over-zijn-toeren-gejaagde
Ford-truck, laat hem, hij heeft blijkbaar meet

MOUSSEERENDE VRUCHTENWIJN

aMa^HMHM^^^HNiaMI>C:VEa IHlH^MllaaaH^^^M
"^^^K^^MM^s^^^K^H^^B<^^MVM-___H-^_____M-____-_l«^^

Door het verbindend worden
(Voorloopig kosteloos.)
der eenige uitdeelingslijst is het
BU vonnis der Arrondissementsid! Een faillissement van C. H. VAN DER Rechtbank te Amsterdam, Vacantie
Kamer, van 13 Juli 1933, is verklaard
t is van VELDEN geëindigd.
in staat van faillissement A. B. Sm
ek. Het
De Curator
ig< huisvrouw van F. yan Reede,
een rimMr. G. H. VAN HERWAARDEN. Amsterdam,
\
Willemsparkweg 135,
egingen
ber.oemine*
,
,
,
met
fe van den E.A. Heer
(Voorloopig
kosteloos.)
hoen!U
Mr H p van ßer kum, tot Rechter .
,
Brj vonnis der Arrondissement.-;- /-,„.„„,„„„_"
„„ ondergeteekeniele zooCommissaris
en van
breedte Rechtbank te Amsterdam, Vacancuratrlce. Mr C. M. M. H. van
g moet tie-Kamer, van 12 Juli 1933 is in d Pieterman. Gnabrecht van Amverklaard
staat van faillissement
de ?
set beH.lversum.
Ned.
Parfumerieën-Handel
als een N.V.
„Favont" gevestiga te Amsterdam
..guur in. aan de Leidschestraat 96-C, met

A'-Llyi VO'

r\.}¥

is een wetenschappelijk preparaat, dat door duizenden, die veel moeten loopen, gebruikt wordt. Het maakt een
eind aan likdoorns en eeltknobbels. Eén
druppel verdrijft de pijn in 3 seconden.
Likdoorn en eelt laten daarna los en vallen
af-weg-vergeten. U voelt uw nauwe schoenen niet meer. ledere apotheker en drogist
verkoopt de echte „Gets-it". U kunt een
dozijn likdoorns en eeltknobbels verdrijven
met één flacon van 90 cent.

Hoofdagentschap:
VULPEN IMPORT MIJ. v.h. GEBR. POLAK
ROTTERDAM
VAN HOGEN DORPSPLEIN 24

astiek

gl

--I

.|gf||f
.

ZiZli /
/
alle pijn weg in
c£
O seconden
„Getj-it"

alom. verkrijgbaar

VAN DEZE

Beheersen dus uw sportneigingen en uw
trots en laat hem. U bestuurt wellicht een
Mercedes-compressor of een Bugatti-sport en

AM STERDAM:

DRIE-K W ART

rg«w

arische

Een verdere fout die veel gemaakt wordt
Is deze: Na het passeeren ziet men vaak;
dat de voorbijrijder, zich te vroeg weder naar
de rechter weghelft begeeft, waardoor hij den
gepasseerden bestuurder op zijn minst genomen hindert en ook ziet men maar al t8
dikwijls dat een bestuurder die u met veel
bravoure voorbijreed vlak voor u zijn snelheid
weer matigt en pal voor u blijft rnden. Waarom u dan voorbij gereden?

„De Wijnfirma

Vanaf/7.50 tot,/130.-

—

Haast u langzaam! Blh;ft steeds kalm! Ga
zeer tijdig weg, maar verzuim liever een trein
of tram, dan u door zenuwachtige haast een
ongeluk op den hals te balen.

WERKELIJK EEN JUWEEL VAN

'

-

TEX

__

;

*'" *'

LIKDOORNS
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GETS-IT
VIBDBIJFT
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Swï»
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Garag* Oostenri|k

OJ.O p. r. extra. Bewljsn. 10 een 10 o. disp. kosten.
voorafgaande av.
Contractprijzen volg af-, tariet. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN
dubb. tarief; »oor spec plaatsen enz. vrage men tarief. Min. aantal regels:
voor Advertentlën 4, voor sng. Med. 3. .TREFFERS" (kleine advert)
(3 regels). Een bepaalde plaats In het blad. door Inzenders voor
hunne advertentlën opgegeven, wordt niet gewaarborgd.

’

In een boent of vóór een bocht kunt u dit
niet constateeren. Passeer dus nooit in of vlak
voor een bocht-

PRACHT SORTEERING FIJNE VRUCHTEN

m?3*m

-

Bloemendaal: Backhuis, Bloemendaalscheweg 200
Boskoop: Trio Garage.
Bussurn: Bussurn s Bloei

IDlemen:

Een tweede maatregel is deze. K£k vóór
alles eerst gced uit of passeeren mogelijk is,
of er geen andere weggebruiker aankomt. Da
auto die u heel in de verte ziet aankomen
rydt waarschijnlijk ongeveer 60 km per uur,
maar het kan rok best zijn, dat hij 120 rijdt,
tn het laatste geval Is zi) veel eerder bij u
dan u verwacht, en zult u niet kunnen passeeren. Neem dus het zekere voor het onzekere en passeer niet als er wat aankomt.

VRUCHTEN-BOWL

'"begrepen.

200 reizen na ontvangst v. 30 et. franco thui*
Dordrecht: Dirkzwagers Autobusdienst
leiden: N.V.Leidsche Autoboxengarage
Enschede: J. W. Bos Lage Bothof 6
v. Oldebarneveldtstraat 37
Groningen: Gado's Reisbureau, ZuiderMaarssen Oskamp
diep 15
Naerdwijk a/Z: k. Bolhuis HardenDen Haag: Garage Luto, Lulofstr. 29
broekweg 4
Haarlem: Bouckaert, Rozenstraat 9;
Nijmegen: Jansen & Ederveen W PyrJ. Heemskerk, Wageweg 3
montsingel 69, van do Rijdt, GroeneDu Mee, Rozenstraat
straat 352.
Heemstede: Kors, Binnenweg 161
Rotterdam: Gar. de Maas Coolsingel 74:
Heiloo: v. Geelen & v. d. Berkhof
Auto Mii. Het Westen, A. Milderstr. 44
Den Helder: Gebr. Koningsbruggen
Venlo: Jos. Poeters, Parade 1
Hilversum: Gemeent. Omnibusdienst,
Wateringen :V.1.0. S. Autobedrijf
Hilversumsche Touringcar Ondernem.
Wormerveer: N.V. Mea Plein 13
Hoofddorp: Kalmthout & van Niel
Zandvoort: Rinko, Oranjestraat 2
Hoogezand G.A.D.0., Hoofdstraat3o
Zegwaard: Touringcar-ondern. Citot
Hoorn: W.A.C.O.
Zevenbergen: Tigchelaar
Kooga.d.Zaan: OmnibusMij.Zaanland
Zwolle: Havers & Zn.

i°

aanrijding:

voeren.

RAADGEVINGEN AAN
AUTOMOBILISTEN.

CEBUTO" JSt"

Aalsmeer : Maarse & Kroon
Amsterdam: Brugman, Spuistraat 54;
Mey,
Amstelveenscheweg
270;
Na ,', K Leidschedwarsstr. 33,
ü HollandJ Expres, Damrak 46;
N.
van Poelgeest, Westeindo 3, Gebr.
Soest, Bellamystraat 12a, Spijkers,
Zeeburgerpad 12
Apeldoorn: Gebr. Robart, Marktstraat 8
Arnhem: Malser, Westemde 1,
de Ri|k, Stationsplein 8

z.;

alles

naar links

Bemerkt u dat iemand u voorbij wil, houd
dan goed rechts (héélemaal rechts) en ver»
minder eerder uw snelheid dan haar op td

—

4 dagen belgië &

z.;

’

"

8 dagen door den harz 85.-

Aangegeven op 15 Juli.
BEVALLEN: E. Meijer—Schetter, z.; C. Broekhoff—Ostheimer, z.; A.
Visman—Staartjes, d.; M. Lucas—Breurken, d.; A. Kuhlman—De Wit, z.;
J. Blum—v. d. Zijden, d.; J. v. Merkesteijn—De Vroese, z.; P. Hagman—
Stam, d.; C. Prins—Arens, z.; A. de Buijzer—Zimmer, z.; Y. Zyima—De
Ketj_er, d.; M. Okkes—Platvoet,
W. Nh'kerk—v. Wienen, z.; L. Colle■wijn—Licher,
E. Staaks—De Ridder, z.; M. Anvelink—Robbe, d.; F.
H. Sommer—v. d. Hoogt,
Balster—Ruts. z.; M. de Busser—v. leperen,
z.; R. Mutschler—Kaspers, d.; E. Gouweleeuw—Fokker, z.; J. Everts—
Posno, d.; W. Langeveld—Meijer, d.; G. Petri—Mey. d.; M. Hainje—Smedicus, d.; F. Krook—v. d. Weü'den, d.; H. Deich—Dinkel, d.; C. Waller—
Baronesse v. Heemstra, d.

’

—

aan personeel en materieel. Ons blad heeft 3
Juni over de „baisse" in de eerstvolgende lichtingen van Frankrijk reeds het noodige meegedeeld. Om in dit euvel te voorzien zal men wellicht zn toevlucht nemen tot belangrijke verlenging van de eerste oefentijden, n.l. tot 15 of
18 maanden. Maar ook afgescheiden van die
voorbijgaande baisse, wordt de dadelijk beschikbare macht te klein geoordeeld. Wel heet
het vredeseffectief 600.000 man te bedragen,
maar daarvan zijn in normale tijden maar ongeveer 200.000 dadelijk gereed om te velde te

AMSTERDAM.

z.;

*

Duitsche plaatjes, waarin de omringende landen overvuld zijn met teekens voor troepen en
wapens, terwijl het groote Duitsche Rijk daarvan slechts enkele sporen vertoont.
Merkwaardiger is, dat ook ter andere zijde,
in het z.g zwaarst bewapende rijk niet minder
geklaagd wordt over zorgwekkende tekorten

hoop zand of steenen dien hij wil

een

of

misser, en daarvoor plotseling
stuurt, ia beide gevallen Is een
zeer waarschijnlijk.

—

—

dragen tot de algemeene actie?

BURGERLIJKE STAND.

VIERDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17 JULI 1933

nwuiurgi:

JULIA DE GRUYTER

UNANIEM
PRACHTCRin
ZOMERPRIJZEN

I

"

nog heden van

kaarten!!

MORGEN
AVOND
(DINSDAG)

voor

rheumatiek,

zenuwpijnen, jicht

aderverkalkin jr-I ijdcrs:
Lezing met lichtbeelden
8.15 in Hotel „Het Gooiland",
2a, Hilversum.

Emmastraat

PLAATST TREFFERS.

VIJFDE BLAD

AVONDBLAD

-

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN

ATHLETIEKFEEST AMSTERDAM.

EEN NIEUW NEDERLANDSCH RECORD.
Berger loopt 100 m in 10.4 sec; mej. Schuurman
W. Kaan record
evenaart haar wereldrecordtijd.

110 m horden 15.1 sec.

DUITSCHERS EN ENGELSCHEN.

—

ste wissel mislukte absoluut en zoo kreeg mej.
Schuurman een zoo grooten achterstand in
te halen; dat die taak haar te zwaar was, zoodat de Duitsche meisjes nog juist voor onze
landgenootjes eindigden.
De 5000 m was een mooie strijd tusschen
de Duitschers Syring en Göhrt en den Engelschman Bailey. Drie ronden voor het einde
maakten de Duitschers zich los en vochten het
toen onder elkander op het laatste rechte einde uit. Syring deed wat van hem als Duitsch

De derde herhaling van het, door de Mij.
Het Nederlandsen Sportpark te Amsterdam
in samenwerking met de K.N.A.U. georganiseerde jaarlijksche internationaal athletiekconcours, is een groot sportief succes geworden. Daartoe heeft het feit, dat het de regelingscommissie gelukt is voor het eerst ook
Engelschen hier naar toe te brengen, veel bij- kampioen werd verwacht. Hij kwam als eerste
gedragen. Dit is reeds een suces op zichzelf. binnen.
De sportieve prestaties overtroffen die van
De 1500 m internationaal kwam de aanhet vorig jaar.
vragen en zelden heeft men op onze
dacht
De baan was zwaar en er stond een zware
banen zulk een strijd beleefd. Lang bleef het
bries. Des te meer moet men het apprehad. De Encieeren dat toch nog een Nederlandsch onzeker wie de meeste kansen
Duitschers Schillgen
Reeve
met
de
gelschman
record werd gebroken. Willem Kraan was en Kauffmann renden op de streep af en toen
zoo verstandig, de stevige concurrentie die
machtige staphh' ondervond uit te buiten, om het record kwam geheel buitenom, met
aangesneld. Steeds
Hongaar
pen
de
Szabo
liep
over de 110 m horden neer te halen. Hij
harder ging het met hem en ziet, wat niemand
den afstand in 15.1 sec, zoodat hij 2/10 semeer verwacht had, het lukte. Even voor de
prestatie
conde van zijn tot nu toe beste
!(15.3 sec.) afknabbelde. Dit was een pleister streep verdrong hij den reeds als overwinnaar
uitzienden Schillgen, cm hem den mooien
op de wonde, voor de derde plaats, die hij bevoor den neus weg te snappen.
prijs
zette, want maar al te graag had hij revanche genomen op den Engelschman HarNa een estafette voor scholieren, kwam het
slotnummer, de met spanning tegemoet geper, die hem bij de Engelsche kampioenziene 4 X lOO m estafette. Slechts vier ploegen
schappen klopte. Bovendien schoot de Frankfurter Welscher geducht uit zijn slof, want stelden zich op. Aan den binnenkant T. U. S.
hij wist nog vóór den Engelschman en onzen (Boohum), daarnaast de met den reserve Hanlandgenoot te eindigen. Met Harper v/as het nes de Boer (in plaats van Colijn) uitkomende
al heel bijzonder gegaan. Niet gewend aan samengestelde Nederlandsche ploeg, vervolgens de A. V. 1923 en Preussen (Crefeld).
den starter, bleef hij in de serie zitten, zoodat hij eigenlijk niet in aanmerking kwam
Gelijk ging het op, maar het wisselen der
voor de beslissing. De Hagenaar Marx die Bochumers leek ons iets beter en dat gaf een
derde in de serie werd, bood zeer sportief zijn doorslag, want zoo kreeg Jonath een zoodaniplaats aan den Engelschen kampioen aan. gen voorsprong, dat zelfs Berger hem Liet
Een daad die door alle aanwezigen zeer werd meer kon krijgen. T. U. S. kreeg dus revanche
geapprecieerd. Ook de Engelschman stelde voor de vorig jaar geleden nederlaag. De A.V.
1923 liet echter de Crefelders, die hen in Londit zoo op prijs, dat hij Marx na de prijsuitreiking den door hem gewonnen prijs als den sloegen, achter zich.
Dit was het einde van dezen buitengewonen
aandenken wilde afstaan.
sportdag,
waarvan de gedetailleerde uitslagen
landgenoot
In de beslissing kwam onze
Jansen het best weg; Jonath minder goed. luiden:
De starter liet ook het schot wel wat te snel
De marathon.
achter het commando „klaar" volgen. Berger
kwam al spoedig naar voren en moest een
Onderdeel van de ahtletiekwedstrijden. Orscherpen aanval van Jonath afslaan. Borchganisatorisch ten minste. Want pracüsch
meyer kwam in dit duel een woordje medespeelt zich deze wedstrijd geheel af buiten
spreken, maar Berger was gedecideerd de
kring der andere wedstrijden.
sterkste. Jansen werd goede vierde voor de den
Marathon!
Afstand van 42.200 meter geDuitschers Hendrix en Buthe Pieper.
loopen
op een traject van het Stadion langs
Direct na deze nummers is de prestatie te Apollolaan
Amstellaan en Amstel via
noemen op het nummer speerwerpen. De Ouderkerk enen nog
verder en dan door den
goed.
Duitscher Weiman begon direct al
polder, weer terug langs Ouderkerk en het
Reeds bij den eersten worp viel de sneer vlak Kalfje en langs den nieuwen Wandelweg
bij de 70 m streep neer. De andere Duitscher, terug
naar het Stadion.
die aan dit nummer deel nam bleef daar
Een en twintig deelnemers. Zoo op het oog
maar" een paar meter achter.
heelemaaï niet bijzonder die athleten. GeVoor de beslissing plaatsten zich deze spierd, niet al te dik natuurlijk, sommige
twee, benevens de Belgische kampioen Her- zelfs angstwekkend mager.
Allemaal zijn ze
remans, die het tot ca. 55 m had gebracht.
goedgekeurd door dr. Kremer, die dit werk nu
van
worp
Weiman begon met als eerste
al zoo lang bij de hand heeft gehad en die er
de finale de speer over het 70 m merkpunt geen enkele minder goede doorlaat. Gemaste planten. Daarmede was hij echter nog niet seerd zijn ze door deskundigen: er waren wel
tevreden, want bij den tweeden worp zeilde een twaalftal van die beroepsmasseurs (van
de spies eerst echt goed door de lucht. Hoogde vereeniging van hygiënische en sportmasop kwam het slanke hout, om zich gracieuse- seurs) in het Stadion bezig, onder de zeer
lijk naar den bodem te nijgen en weer ca 1 m deskundige leiding van dr. H. Hertsbergen.
verder in den grond te blijven steken. Deze
De Marathonloop zelf was een teleurstelprestatie werd hartelijk toegejuicht en bij naling voor hen, die graag strijd willen zien bij
meten, bleek de afstand 71.63 m te zijn. Een een dergelijken wedstrijd. Een
was er die ver
mooie prestatie. Stock werd tweede op 66.78
boven de anderen uitstak, dat was de
Knol,
EO. en Herremans derde met 56.54 m.
Engelschman Norris. Die bleef eerst samen
als eerste Nederlander komt er beter in. Hij met Landheer aan den kop, om en om, zoobracht het tot 53.87 m, v. d. Meyl tot 53.36 m dat zij een heelen voorsprong kregen. lf.aar
en Collaris als zesde tot 52.62 m.
toen de Hollander op de helft van het traject
ongeveer jammer genoeg een inzinking kreeg,
de
op
publiek
eerst
echt
het
kreeg
Strijd
de Engelschman en alleen van door en
ging
d.
Booren
800 m te zien. De Haarlemmer v.
vergrootte
zijn voorsprong allengs zooveel, dat
Lefebre
voor
leiding
de
nam daarin resoluut
22 minuten verschil op nummer
hij
met
een
Bij
de bel trekt
en Engelhardt (Duitschers).
eerste aankwam.
twee
als
hij
Ver
niet
komt
Engelhardt er tusschen uit.
Marathonloop is een quaestie van temweg, maar toch gelukt het hem met Lefebre poEen
En ook van zoo „zuinig"
in
hoofdzaak.
GutEngelschman
eenigen voorsprong op den
mogelijk
loopen.
overtollige bewegingen,
Geen
teridge te nemen. Deze bezit de eigenschap te geen spiergroepen
beweging stellen, die
in
finish
kunnen vechten. Op ca. 200 m voor den
practisch
niet
veel
kunnen
doen. Maar vooral
zet hij aan. Weliswaar is bij het uitkomen tempo. Regelmaat
loopen. En dat verin
het
maar
nog
voor,
van de bocht Engelhardt
Norris meesterlijk. Die liep werkelijk
Lefebre wordt gepasseerd en dan begint de stond automatisch,
zonder eenige bijbeweging
haast
Engelschman jacht op den leider te maken.
was
op bijna alle stukken van
en
zijn
tempo
Deze wordt fanatiek door zïjn vele aanwezige
traject vrijwel hetzelfde.
het
heele
is
eindpunt
al
landgenooten aangespoord. Het
Vandaar het groote verschil met de anderen.
dichtbij, maar do Engelschman laat niet los.
belangstelling enderweg was zeer groot.
De
hij
een laatsten aanMet kracht onderneemt
Leven",
dat dezen wedstrijd oorspronke„Het
val en het lukt. Met een tijd van 1 min. 58 ccc
had nu de leiding overlijk
organiseerde,
door
het
doel. Engaat Gutteridge als eerste
A.
A. C, die er uitstekend
-«edrage»H-ian
de
gelhardt geeft zich dan gewonnen, doch komt
zorgde.
voor
aan,
nog
voor
zijn
goed
optoch
als tweede
loopenden landgenoot Danz, die Lefebre in den
In de catacomben.
eindspurt gepasseerd is. v. d. Booren wordt
vijfde in den voor hem goeden th'd van 2 min.
,
Onder de tribunes door hol-klinkende
1.1 sec.
Voor de 100 m voor dames bestond ook gangen-wegen langs met Argus-oogen begroote belangstelling. Tot het verwachte duel waakten deuren, diepweg aan het sombere
tusschen onze kampioene mej. Schuurman en einde... de massagekamer.
De huidige athletiekbeoefening vraagt desde Duitsche Dollinger is het echter niet gekundige massage: wij zijn hier heel vèr mee.
komen.
De eindstrijd op de 400 m was eveneens het Twaalf witgejasten loopen rond tafels, waaraanzien ten volle waard. Daarin startten van op uitgestrekt athleten-lichamen, die bede binnen- naar de buitenbaan Klaezema knepen en bestreken, ingevet en onder dokter
(Nederland), Voigt (Duitsehland), Imhof Herzbergers toezicht tot in de puntjes behan(Duitsehland), Metzner (Duitsehland), Ward deld, straks heelemaaï fit aan de start zullen
(Engeland) en Sierhuis (Nederland).
verschijnen.
Het zyn allen masseurs van het NederMetzner ging hard weg en ligt op 200 m al
voor. Imhof haalt op en ook Voigt komt een landsch Instituut voor massage en heilgymwoordje medespreken. Met hun drieën op een nastiek en voor de organisatie daarvan op
hoopje gingen zij op de eindstreep af en dezen athletiekendag komt de volle eer aan
Metzner won met slechts borstbreedte van G. J. van Ellinkhutzen.
Den Marathon winnaar, den Engelschman
Voigt en Imhoff en Ward als vierde.
Bij de estafette 4 X 100 m dames ging de Norris, hebben wij er na zijn loop opgezocht:
aandacht naar de uit Martin, Du Mee, Aalten hij was verrukt over alles, maar zeker over
en Schuurman bestaande Nederlandsche ploeg. de speciale behandeling in de massagekamer
De sterke Duitsche ploeg (Dörffeld, Krauss. ondervonden.
Dollinger en Gericke) wisselde veel beter. Dat
De 34-jarige athleet, die in vijf weken trjds
was ook het zwakke punt onzer ploeg. De eer- drie Marathon-wedstrijden achter den rug

Ned. 16 min.
Ene. 15 min. 36.8 sec; 4.6. Dullaart,
Kok, Ned.
181 sec 5 Paul, Ned.;
4 min.
1500 meter Hardloopen: 1. Szabó, Hong.
3.
Dld. 4 min. 4.8 sec
2. Schillgen,
B
4 2 sec

ATHLETENDAG.
Het was gisteren de dag van de athleten.
Een zonnedag werd het nog, niettegenstaande
de dreiging van de grauwe luchten in den
ochtend.
Een dag van spannende kampen, van fel
betwiste overwinningen. Een dag van vreugde
voor velen, van teleurstelling voor zoovele
anderen. Een dag van propaganda voor de
athletiek.
Dat laatste staat vast. Er waren minder
menschen dan de optimisten gedacht hadden,
maar voor wie kijken kan en rekenen met
omstandigheden en voor wie de sportieve
neiging van het Amsterdamsche publiek te
peilen weet, voor dien zijn er werkelijk velen
geweest. Het gaat vooruit met de belangstelling voor onze athletiek: dat is het prettige
verschijnsel, dat wij gisteren hebben kunnen

waarnemen.
Goede wedstrijden, dat verlangt het sportpubliek. Welnu, goede wedstrijden heeft het
gisteren gehad. Zal het misschien meer krijgen. En dan zullen die er gisteren kwamen
de thuisblijvers aanmoedigen. Want het was
een goed en een blij athletisch feest. Dat
waard was aanschouwd te worden. En dat
ook om de vlotte wijze, waarop het werd
door hen, die er geweest zijn,
afgewerkt
gewaardeerd is in elk opzicht.
Voor zulk een feest is ons Olympisch
Stadion ideaal. Een ware arena. Die wij een
volgend maal graag geheel gevuld zouden

—
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—

willen zien.

had, noemde de geheele organisatie „exellent"... De bescheiden op den achtergrond
getreden masseurs mogen zich deze uitspraak
als een eer aanrekenen.

100 meter hardloopen Dames, le serie: 1. Frl,
Döllinger, Dld. 12.5 sec.; 2. Frl. Dörf teld, Dld.
12.5 sec.; 3. mej. Martin, Ned.
2e serie: 1. mej. Schuurman, Ned. 11.9 sec.; 2,
Frl. Krauss, Dld. 12._ sec; 3. mej. Bazuin, Ned.
3e serie: 1. mej. Aalten, Ned. 12.5 sec; 2. Frl.
Gericke, Dld. 12.5 sec; 3. mej. Doorgeest, Ned.
Beslissing: 1. mej. Schuurman, Ned. 12 sec;
2. Ft. Krauss, Dld. 12.3 sec; 3. Frl. Dörrfeld,
Dld.; 4. mej. Aalten, Ned.
110 meter Hordenloop. le serie: 1. W Kaan,
2. Welscher, Dld. 15.8 sec;
Ned. 15.5 sec;
3.
Spanjerdt, Ned.
2e serie: 1. A. Kaan, Ned. 15.8 sec; 2. Karman,
Ned. 16.4 sec.; 3. Marx.
Marx trekt zich terug t. b. v. Ha:per (Eng.)
Beslissing: 1. Welscher, Dld. 15 sec; 2. Harper, Eng. 15.1 sec.; 3. W. Kaan, Ned. 15.1 sec.;
4. Karman, Ned.
1. Metzner,
400 meter Hardloopen. le serie:
Dld. 50.6 sec; 2. Ward, Eng. 50.8 sec:; 3.
Voigt, Dld.

"■

.

Kaufmann,

"'M

sec,

r

42 2
sec
Bereer 3 B

"

.

##Onze nationale ploeg.
Voor den wedstrijd Nederland—België die
a.s. Zondag op het terrein van Go-Ahead te
Deventer zal worden gehouden is door de
T. C. der K. N. A. U. de volgende ploeg

samengesteld:

100 m mej. Schuurman (K. N. A. TJ.) en
mej. Aalten (T. O. V. Zeist). Res. mej. Mar-

tin

(Deventer).

200 m mej.

Brunhilde

Schuurman en mej. Briejer

Leiden). Reserve (Aalten).

80 m horden mej. Donker (Vires et CeleriPieper-Borohmeyer2. D. A.V. 1923-Amsterdam tas Gouda) en Anderiessen (G. A. C).
en
Houtman-Mesman-Schultz-Benz
Verspringen mej. Doorgeest (A. D. A.) en
42.7 sec. Kusters-

Bochum 42.1 sec;
Jonath);
Vent

fn

DAMES NEDERLAND—BELGIË.

;

Dld.; 4. Reeve, Eng.; 5. Zeegers, Ned.
4 min 12.4 sec; 6. Scherpenhuyzen, Nel.
Duitseh4 X 100 meter estafette Dames: 1. A.
49.6
(Gericke-Dollinger-Krauss-Dorffeld)
land
Meesec " 2 B. Nederland (Schuurman-Aalten-du
D Brünhilde-Gronmgen
Martin) 49.7 sec;
A D.
(Dalmolen-Winter-Bazuin-Langhout), 4. d.C.Broekd. Berg-v.
A.-Amsterdam (Doorgeest-v
LindenHertroys); 5. E. België (v. Rossum-v. d.
F1 OT
meter estafette Scholieren: 1. A. Ge4 X
sec; 2. B.
mentelijk Lyceum, Den Haag
sec. 3. D.
Gemeentelijke H. B. S-Den Haag 47.1
47 4 se c. 4.
Amsterdamsen Lyceum-Amsterdam
5.
48.1
F. Sta Ignatius College-Amsterdam
sec; 6. C.
E. 5-jarige H. B. S.-Haarlem 48.8
gedisq UaUficeerd
A

3..

13

(Buthe

Preussen-Crefeld

Heithof'f-Haffmann

en

Hendrix; 4 C Nedl. gem.

Boer-v. dl Berge-Berk.
ploeg 43.3 sec. Blik-de
2.
1. Weimann, Dld. 71.63 m
Speerwerpen:
Stock, Dld. 66.78 m; 3. Herremans Belg. 56.54 m,
m,
4 Knol, Ned. 53.87 m; 5. v. d. Meyl Nf.d. 53.36
6. Cilaris, Ned 52.62 m.
~,,.. 2. v LeeMarathon: 1. Norris Eng 2.42.546.
3.5.30.8, 4.
Tvod 3 4 518: 3 Landheer, Ned
Ned; 6.
Urban,
5.
3.8.55.7;
Kreglmger
Dld
Ned.; 8. de
Slingerland,
7.
Ned.;
Roovakkers
10. Effrink Ned.;
Ned.; 9 Overdijk, Ned.;
13. Hansede
Ruyter;
Ned.;
12.
Wildschut,
11
laar; 14. Eldert.
,

,

„.

~..

K?ey

BERGERS RECORD ERKEND.
Naar wij zoo juist vernemen is de door Ber-

Briejer (Brunhilde Leiden).
Hoogspringen mej. Leeksma (Hygiea) en
De Bruyn (Hygiea Den Haag). Res. Mej.

Dieben

(Leiden).

Discuswerpen mej. Pels (A. D. A.) en
Munnikes
Res.
(Brunhilde).

Koopmans
(A. D. A.).

Kogelstooten mej. Munnikes (A. D. A.), De
Koek (A. T. B.). Res. Doorgeest (A. D. A.).
Speerwerpen mej. De Koek (A. T. B.) en
mej. Dieben (Brunhilde). Res. Aalten.
4 X 100 m Martin, Briejer, Aalten en

Schuurman.

ger tijdens de Prins Hendrik Bekerwedstrijden
De ploeg wordt aangevoerd door mej. N.
sec,
t e Den Haag gemaakte tijd van 10.4
(Den Haag).
Grooss
tegen aller verwachting in toch als record
voor de 100 m erkend.
Dit verwekt algemeene verwondering, want
vrijwel algemeen was men van meening, dat WIELRENNEN.
bij
het windvoordeel. hetwelk onze matador
dien wedstrijd had gehad, te groot was.
TILBURGSCHE WIELERBAAN.
Inmiddels heeft Berger gisteren denzelfden
prestatie
tijd gemaakt 10.4 sec, zoodat de
Zaterdagavond is op de Tilburgsche Wiehetzelfde blijft.
lerbaan een begin gemaakt met de revanche-

kampioenswedstrijden, waaraan o.a. deelnemen de nationale kampioen J. v. Egmond,
vereenigingsprljs.
Zwolle
wint
de
de nos. 2 en 3 in de Ned. kampioenschappen
P.E.C.
A.
v. d. Linden en B. van Dijk en de drie
op
De voornaamste uitslagen van de gisteren
A.C Eenen
beste
Brabantsche sprinters Bakker, Kampen
door
de
A.V.
Sportpark
het Gem.
athletiekwedgeorganiseerde
Krewers.
Groote geestdrift verwekte de Tildracht te Arnhem
Krewers, die in zijn eerste ontmoeting
St j el
burger
sec;
1. P.E.C., Zwolle, 46J
4 y
met Van Egmond, den kampioen wist te
2 Be Ouick, Zutphen, 464/5 sec; 3. Quick, Nijmekloppen. Het gold hier een tijdrace over 1
gen 46 9/10 sec; 4. Geeft Acht, Wageningen.
Hoogspringen Aen B: 1. C. Lampe (Quick, baanronde, vliegende start. Krewers deed er
B. V., ApelNijm) 175 m; 2. L. Westerveld (O.(Wageningen)
2/10 sec. korter over dan Van Egmond.
W.
Druten
BAANWEDSTRIJDEN EENDRACHT ARNHEM.

ioo

doorn)

'

1.70 ra., 3.

van

l

Zwolle)
Hink-stap-sprong: 1. W. Peters (P.E.C.,
14 77 nv 2 B de Groot (idem) 12.83 m.; 3. W.
van Druten (Wageningen) 12.82 m.
Kogelstooten C: 1. W. Peters (P.E.C.. Zwolle)
2. R. Keijzer .Sparta, Nijm.) 10.395 m.;
10.42
3. K. Reijnders (M.D.1., Arnhem).
1. W. van Druten (Wag.)
Kogelstooten A en
1145 nv 2. M. van Druten (idem) 11.44 m; 3. L.
Bugter'(A.V.W., Arnhem) 11.28 m.
Discuswerpen Aen B: 1. P. Nimmerdor (0.8.V.,
ArnApeldoorn) 37.05 m: 2. G. Weylers (U.D.1.,Nijm.)
hem) 35.57 m; 3. G. J. Furtjes (Sparta,
32 9 7 m.
De vereenigingspru's werd gewonnen door P.S.C.
Zwolle met 41 punten; 2. Quick, Nijmegen, 32J
pnt 3. 0.8.V., Apeldoorn, 29 pnt.

m.;

B:

,___

■

De uitslagen zijn als volgt:
Tijdrace over 1 baanronde 150 m vliegende
start. 1. J. Krewers 9 7/10 sec; 2. J. v. Egmond 9 9/10 sec; 3. en 4. J. Kamp en Kl.
Bakker 10 sec; 5. B. v. Dijk 10 2/5 sec;
6. A. v. d. Linden 10 3/5 sec
Puntenrace voor nieuwelingen over 7* km.
I. H. van Duppen 15 pt.; 2. Tillieu 14 pt.;

3. J. Gommers 13 pt.; 4. A. Gommers 9 pt.;
5. F. Smulders 5 pt.; 6. P. Klaassen 4 pt. Tijd:
11 min. 10 sec
Sprintwedstrijden. le serie: 1. v. Egmond
10 2/5 ,s.; 2. v. Dijk; 2e serie: 1. Kamp
10 l/io' s.; 2. v. d. Linden; 3e serie: 1.
J. Krewers 10 sec; 2. Bakker; 4e serie: 1. v.
Dijk 10 3/5 s.; 2. v. d. Linden; 5e serie: 1.
v. Egmond 10 s.; 2. Krewers; 6e serie: 1.
Kamp 101/5 s.; 2. Bakker.
Ploegachtervolging over max. 20 ronden. 1.
2. Ketelaars-J.
Vriens-Pellenaar-Kloppers;
Touwslager-v. d. Ven. Ingehaald na 12 ronden; tijd 2.30 3/5 m.
Hierna moesten de wedstrijden wegens
regen worden uitgesteld tot Dinsdagavond.

De Engelschman NORRIS, winnaar van de
Marathon.
AMSTERDAMSCHE STADIONBAAN.
Clubkampioenschappen van

Nederland.

Donderdagavond a.s. zullen op de Olympische baan nationale wedstrijden worden gehouden. Crooimans en v. d. Heuvel rijden een
revanchekamp en B-stayers rijden 2 X 40 km.
Ook de B-stayer Woldendorp uit Groningen
neemt deel. Verder worden verwerkt de clubkampioenschappen van Nederland. De Sta-

diondirectie heeft besloten op alle rangen de

prijzen voor de helft of meer te verlagen.

DE WIELERBAAN ARNHEM GEOPEND.

Gistermiddag is de wielerbaan Arnhem,
welke gebouwd is door den architect den heer
D. Stuurman te Gouda, in gebruik genomen.
De lengte van deze baan is 166§ M. De openingsrede werd uitgesproken door het hoofdbestuurslid der N.W.U., den heer B. Swaab
de Beer, waarna de heer J. S. Tardijn namens
de directie het woord voerde. De renners
DE „TOUR DE FRANCE”.
waren vol lof over de prachtige bochten en
snelheid van deze baan. De uitslaDe eerste Pyreneeën-étappe brengt de groote
gen van de wedstrh'den die door ruim 3000
geen verandering.

Onze Parijsche sportcorrespondent schrijft
d.d. 14 dezer:
Zooals ik in mijn vorig artikel vermoed heb,
heeft de eerste etappe in de Pyreneeën geen
verandering gebracht in den toestand.
De hoogste top in deze afdeeling was de
bergrug van Puymarens, ruim 1900 meter
hoog. En aangezien de klimmers hier niet
dezelfde energie aan den dag legden, als ze
in de Alpen hadden gedaan, aangezien er
voorts op die hoogte veel mist was, zijn de
renners bijna in peleton boven op den Puymarens aangekomen.
Daar van dat punt af de weg naar Ax-lesThermes, het doel van den dag, over een afstand van 30 kilometer daalde, zijn achttien
mannen tezamen gearriveerd; Aerts won den
sprint. Zijn landgenoot Lemaire bevond zich
in dezelfde groep. Guerra kwam iets later
Tollien Schuurman (achter paal) wint de 100 m finale vóór de Duitsche Frl. Kraus.
binnen, evenals Archambaud, die nog net even
een paar kilometer voor de aankomst een
1. Imhof, Dld. 51 sec; 2. Sierhuis,
2e serie:
BELGISCHE RECORDS VERBETERD.
banddefect had gehad.
Ned. 51.2 sec; 3. Klazema, Ned.
Vandaar, dat de eerste plaatsen van het
Beslissing: 1. Metzner, Dld. 49.7 sec; 2. Voigt,
tel.)
Op den algemeen
BRUSSEL, 17 Juli. (Eigen
klassement ook na deze etappe niet
Dld. 49.7 sec; 3. Imhof, Dld. 51.5 sec; i. Ward, tweeden dag der Belgische athletiekkampioenEng.; 5. Klazema; 6. Sierhuis.
zijn. We zullen morgen zien, of het
veranderd
le serie: 1. Jonath, schappén hebben twee Belgische records er100 meter Hardloopen.
de tweede
feit,
dat
m
aan moeten gelooven. De sportclub Doornik
Dld. 10.8 sec; 2. Borchmeyer, Dld. 11 sec; 3. Meshet
Pyreneeën-étappe
mann Schultz, Ned.
maal
heeft het record voor de estafette vier
van
gedeelte
laatste
2e serie: 1. Jansen, Ned. 10.8 sec; 2. Hendnx,
500 m op 17 min. 14 1/5 sec. gebracht (oud
Dld. 11 sec; 3. Benz, Ned.
record 17 min. 25 sec), terwijl de Mechelaar den weg naar Luchon
2. Buthe
3e serie: 1. Berger, Ned. 10.9 sec;
Van der Steen de 10.000 m in den nieuwen sterk stijgt, een ver
in de situatie
Pieper, Dld. 11.1 sec; 3. Eikema, Ned.
recordtijd
van 32 min. 27 2/5 sec. liep (oud andering
Beslissing: 1. Berger, Ned. 10.4 sec; 2 Borchbrengen.
teweeg
kan
meyer, Dld. 10.5 sec; 3. Jonath, Dld.; 4. Jansen, record 32 min. 414/5 sec).
Ook het laatste geNed.; 5. Hendrix, Dld.; 6. Buthe Pieper, Dld.
deelte van de Pyreneeën
800 meter Hardloopen. Beslissing: 1. Guttendge,
Eng 1 min. 58 sec; 2. Engelhardt, Dld. i min
zal, zonder rust, op
d.
58 6 sec.; 3. Danz, Dld.; 4. Lefebre, Dld.; 5. v.
Zondag en Maandag
Booren, Ned. 2 min. 1.1 sec; 6. Heymans.
WEDSTRIJDEN VAN DEN STICHTSCHEN gereden worden. ZonPolsstokhoogspringen: l.Wegener, Dld. 3.90 m;
m;
TURNKRING.
dag zou het wel weer
2 Zsuffka, Hong. 3.80 m; 3. Dwiza, Dld. 3.70 3.40
Genr.e.
Ned.
m;
Ned.
5.
v.
3.50
Oorschot,
4.
een herhaling kunnen
Gisteren werd te Amersfoort op het Sportterm; 6. v. d. Zee, Ned. 3.40 m.
worden van vandaag;
rein Birkhoven de jaarlnksche athletieküag ge1. Bodossi, Hong. 1.93 m; 2. houden
Hoogspringen:
van den Stichtscnen Turnkring, waarvan want van Luchon heeft
Plicht, Dld. 1.80 m; 3. Brasser, Ned. 1.80 m; 4. de organisatie was opgedragen aan de Amersmen wel twee belangSpanjérd, Ned. 1.77 J m.
foortsche
Excelsior.
De
gymnastiekvereniging
rijke
toppen, Peyred. Hoogen
1500 meter Hardloopen B.: 1. v. 23.1
organisatie was onder leiding van den heer v. d.
sec;
3.
4
min.
sec;
22.9
2.
Feenstra
sourde
en Aspin, beide
min
4
Linde uitstekend in orde; de publieke belangstelFigee, 4 min. 28.8 sec.; 4. Soukup 4 min. 29.1 sec.; ling was uiterst gering. De voornaamste uitslain de buurt van 1500
4
min. gen van deze
Archambaud.
5. Taekema 4 min. 29.3 sec; 6. v. Galen
hoogte. Doch
vlot verioopen wedstrijden zijn als meter
30.4 sec.
volgt:
wanneer
de
tweede
4
1500 meter Hardloopen C: 1. Reykelhuizen
Hink-stap-sprong heeren: 1. M Stakman, Ernos, top bereikt is, komt er weer over een afstand
min 29.6 sec.; 2. Sweres 4 min. 32 sec.; 3 Smitte12.81
m.; 2. A. vaa Binsüergen, U.U.S., 11.58 m.; van 40 kilometer een daling naar Tarbes, die
naar 4 min. 34 sec.; 4. De Jonghe 4, min. 344 sec,
min. 3. H P. de Ridder, Bato U, 1L49 m.
kan zh'n, eventueel uit elkaar ge5. Plesraan 4 min. 36.1 sec; 6. v. Wdsum
4 X 100 m estafette dames: 1. Bato, Utrecht, in staat
te vereenigen.
troepen
dreven
1. Syring, Dld. 15 min. 59 sec; 2. Kr. & VI., Utrecht, 58.9 gedisq.
5000' meter Hardloopen:min.
zal het in de laatste berg-étappe
Misschien
Bailey,
800 m heeren: L, D. Ruitenberg, Excelsior, 2
19.4 sec; 3.
2. Göhrt, Dld. 15
6.6
min. 22.1 sec; 2. J. Post, D.0.5.,
min. 25 sec; anders gaan. Want hier komen na het ver3. A. M. Westbeek, Sparta, 2 min. 26.2 sec.
trek uit Tarbes eerst de hoogste top uit de
Verspringen Dames:
1. K. Wentink, HG.V, Pyreneeën, de Tourmalet, en dan Aubisque; de
4.37 m.; 2. M. Eykelenstam, Attilla, 4.27 m.; 3. eerste is over de 2100 meter, en de
tweede
1. Kros, Bato U., 4.20 m.
ruim 1700 meter hoog. Het zou niet onmoSpeerwerpen heeren: 1. P. Huizinga, Excelsior,
46.74 m.; 2. J. Wolthers, Kr. &. VI., 45.53 m; 3. C. gelijk kunnen zijn, dat hier renners in staat
zijn, voorsprong te nemen, om die bij het
Schoemaker, Excelsior, 42.09 m.
Hoogspringen heeren: 1. J. Wiemink, Excelsior, dalen naar Pau te kunnen behouden. Want
1.60 m; 2. H. R. C. de Vries, D.0.5., 1.55 m; 3. waar men het vandaag
niet noodig vond, zich
Geytenbeek, Soes. Turnc, 1.55 m; 5. Stienstra,
buitengewoon te vermoeien,
omdat er nog
D.0.5., 1.55 m.
voldoende werk voor den boeg was
daar
Kogelstooten dames: 1. A. de Groot, Bato, Utrecht,
7.67 Bij 2. E. Brouwer, Kr. _: Vi., V.3- m; 3. J. kan het Zondag en Maandag wel eens anders
worden,
in de laatste bergen-étappes.
Smoorenburg, Attilla, 6.96 m.
1500 in heeren: 1. A. v. d. iJorn, K. Otto, 4. min.
Tot nader order blijft de situatie van
de
50 sec.; 2. A. M. Wect'oeek, Sparta, 4 min. 51.1 sec.; leiders nog
zeer onzeker. Tusschen Speicher,
3. J. v. d. Berg, Ernos; 4 H. Lens, D.O.S.
Kogelstooten heeren: 1. G. Zijp, D.0.5., 10.76 m; die aan het hoofd is, en Archambaud, num2. L. W. Bos, Bato U., 10.18 ...; b. C. Lun-ta, mer vijf, is niet meer dan tien minuten en
Excelsior, 9.89 m.
eenige seconden verschil. In volgorde zijn de
100 m heeren: 1. N. van Dorst, K. &V, 11.3 sec.; vijf eersten Speicher, Lemaire, Guerra, geïso3. B. Forger, leerde
2. M. Stakman, Ernos, 11.4 sec.;
Martano en Archambaud. Danvolgen
Attyia, 11.4 sec.
de Duitscher Stoepel en de geïsoleerde Level
Hoogspringen dames: 1. A. v. d. Heuvel, Excelsior, I.2<i m.; 2. C. da Jongu, Lxceisicr, 1.20 m; op 24 minuten van den leider, Trueba op 29
3. H. J. Muider, Bato U., 1..0 m.
minuten Schepers op 30 en Antonin Magne op
80 m dames: 1. K. Wentink, H. G. V, 10.9 sec; 35 minuten. Verder behoeft men bij het
zoe2. E. Meyns, K. & V., 11.1 sec; 3. A. Weeda, ken naar den winnaar
waarschijnlijk niet te
Attilla, 11.2 sec; 4. A. Duyvis, H. U. V.
gaan.
400 m heeren: 1. W. Buhrman, Excelsior, 1 min.
We hadden vanavond nog altijd 23 eerste
1.2 sec.; 2. J. v. d. Berg, Ernos, 1 min. 5.8 sec.
4 X 100 m gemengue Estafette:
1. Bato 2, klasse renners en 18 geïso'eerden, en cok het
Utrecht, 52.2 sec; 2. K. & V, Utrecht, 52.4 sec; landenklassement was niet
veranderd; in
3. Attilla, Utrecht, 53.1 sec.
volgorde Frankrijk,
België,
Duitsehland
4 X 100 m heeren: 1. Bato, Utrecht, 47.2 sec; Zwitserland en Italië.

.

-

_

sec.;

—

2. K. &V, Utrecht, 47.3 sec;

47.6 sec.

3. irnos, Zeist,

,

Verspringen heeren:
1. M. Stakman, Ernos,
6.15 m; 2. P. Huizinga, Excelsior, 5.95 m; 3. H.
de Vries, D.0.5., 5.62 m; 4. G. Rohner, Bato U.,

Een van de belangrijkste nummers, de 110 m hordenloop, die door den Duitscher Welscher gewonnen werd en waarop W. Kaan, als derde
aankomende, een nieuw Nederkmdsch record boekte.

—

5.55 m.
Speerwerpen dames: 1. A. de Groot, Bato U.,
25.25 m; 2. E. Brouwer, K. & V., 25.03 m; 3. L.
Walter, D.0.5., 21.30 m.
Discuswerpen heeren: 1. P. Huizinga, Excelsior,
J38..05 hm 2. G. Ztjp, D.0.5., 32.54 m; 3. I_ W. Bos,
"Bato U., 29.92 m.

PARIJS, 16 Juli. (E iq e n t e 1.) De zeventiende etappe van de Tour (Luchon, 91 km)

werd gewonnen door Aerts in 2 uur 57 min.

24 sec, vóór Martano, Trueba, Magne, Guerra,
Speicher, Giacobe.
De volgorde van het algemeen klassement
luidt: Speicher, Martano, Lemaire, Guerra,
Archambaud.
Het landenklassement is onveranderd.

personen werden bijgewoond waren:
Sprintwedstrijd voor profs en onafhankelrjken (6 ronden): 1. G. Heslinga, Den Haag;
2. P. H. Crooimans, Den Haag ; 3. J. Riethoven, Leiden; 4. K. Wawrik, Dortmund.
Achtervolging profs en onafhankelijken:
1. J. v. d. Heyden, Amsterdam; 2. W. Matena, Den Haag; 3. K. Evers, Dortmund; 4.
J. Spijker, Rotterdam.
Afvalwedstrijd amateurs: 1. P. Biesheuvel,
Gouda; 2. J. Bettink, Apeldoorn; 3. M. van
Ginneken, Arnhem.

Puntenrace amateurs (60 ronden met 6
klasemensten): 1. H. Schieveen,
Apeldoorn
16 pnt; op 1 ronde: 2. B. Dekker, Apeldoorn

16 pnt.; 3. J. Cornelese, Arnhem 15 pnt,; 4.
M. Adema, Arnhem, 9 pnt.
De kopelwedstrijd voor profs en onafhankelijken werd wegens den regen gestaakt
DE 25 UURS WEDSTRIJD VAN RIJSWIJK.

Naar wij vernemen zullen Piet van Kempen
en Pijnenburg een koppel vormen voor den
25 uurswedstrijd op de Rijswijksche Wielerbaan.
Verder ligt het in de bedoeling Braspenninx
met Wals samen te laten rijden.

WIELERBAAN DEURNE.

BRUSSEL, 17 Juli. (Eigen tel.) Op de
wielerbaan Deurne zijn gisteren de nationale
kampioenschappen van België verreden. Het
stayerkampioenschap over 100 km werd in
1 u. 26 min. 3 1/5 sec. gewonnen door Wynsdau voor Thollenbeek (op 20 m).
Linart (op
100 m), Verkeyn (op 300 m) en Van
der
Meersen (op 4 ronden). Het sprintkampioenschap voor amateurs werd gewonnen
door
August Godefroid voor Thomas,
terwijl het
sprintkampioenschap der onafhankelijken door
Jan Lebrun werd veroverd; bij de
seniores veroverde Mazy den sprinttitel

KAMPIOENSCHAP VAN FRANKRIJK.
PARIJS, 16 Juli. (Eigen

tel.) De

Stayers: Lacquehay vóór
1 uur 21 min. 25 sec

Grassin.

strijden om het

wed-

kampioenschap van Frankrijk
hadden het volgende resultaat:
Sprint: Michard, na eindstrijd
met Gérardin

100 km

WIELERBAAN „GROENEWOUD”
NIJMEGEN.
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uit te loopen. De sprint in het laatst-; klassement
moest de beslissing brengen. Het koppel KistersWillems uit Heerlen en Sittard werd nummer 1
met 13 punten voor Krijnen, Den Bosch en Hansen, Eindhove.i met 11 punten; 3. Hoevens-Metz,
Amsterdam, 8 punten; 4. Stup-Kusterj uit Keulen, 7 punten.
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17

DE INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

MATIG DAMES-ENKELSPEL.

andere Duitsche

Het aspect van den Zondag was in den
ochtend waarlijk hetzelfde als op alle vorige
dagen: grauwe luchten, striemende regen,
troosteloos.... Doch ditmaal werd het geen vier
uur voordat het opklaarde, want de wind joeg
al tegen den middag de lucht leeg en ten
slotte was die wind, hard en hinderlijk, toch
nog beter dan regen die alle spel onmogelijk
maakt. Het aantal toeschouwers bleef beneden dat van vorige jaren, maar het
viel toch bijzonder mee, zoodat de duintribunes
weer het fleurige beeld van andere jaren
gaven.
Van de dubbelspelen, althans van het heerendubbelspel en van het gemengde, zal meer
genoten zijn dan van de beide enkelspelen,
dunkt ons. Dat wil niet zeggen dat het heerenenkelspel, tusschen De Stefani en Timmer, op
laag peil stond. Integendeel, de Italiaan heeft
een sterk stelselmatig baseline vertoond, met
al de fijne afwisseling die zoon spel hebben
kan, maar als strh'd was die partij toch eenzijdig. Hetgeen met het dames-enkelspel tusschen mej. Adamoff eh mevr. Stuck nog meer
het geval was. Daarentegen was het heerendubbelspel een en al levendigheid en bovendien
vol goed spel. In het enkelspel mocht Timmer
zijn spel niet kunnen opvoeren tot een hoogte
die men had verwacht, omdat de Stefani te
goed speelde, in het dubbelspel verraste hg
met pittig, aanvallend, afmakend spel en het
winnen van de vierde set, die even bedenkelijk
leek omdat de derde verloren was gegaan, kan
voornamelijk aan hem toegeschreven worden.
Een van de weinige lichtpunten van het Nederlandsche spel van dezen dag. Het andere was
het zeer goede spel van mevr. Dros in het

speelster, op mevr. Fried-

leben.
Van de twee dubbelspelen.

welke gelijk werden gespeeld, dat der dames
en dat der heeren, trok het laatste de meeste
aandacht en het verdiende dat ten volle. Na
een zoekend begin, waarin beide combinaties
te veel met zichzelf hadden te stellen en waarin
het individueele van Rcgers en de Stefani aanvankelijk een voorsprong kon behalen (hoe
uitstekend waren die returns van den Italiaan
en hoe goed weer die crossvolleys van Rogers)

veroverden Timmer en von Kehrling door de
beter wordende controle van hun slagen de
netpositie meer en meer. Hierin lag hun heil,
af gaf de Stefani uitnemende lobs. Zij wonnen
vijf games achtereen, wonnen de set met 6—4
en in de tweede ontwikkelde zich een uitnemend dubbelspel, waarin von Kehrling en
Timmer elkaar schenen te inspireeren. Dat
hier een speler serveerde, volleerde en passeerde die de veertig ruim is gepasseerd, von
Kehrling, kon men zich soms nauwelijks voorstellen; En Timmer had smash en volley zoo
goed te pakken als ooit. De tweede set kwam
met 6—2 aan von Kehrling en hem. Toen liep
het even mis, want de aanval van de anderen
om de netpositie slaagde volkomen. En toen
het na de 2—6 in de derde set 3—3 in de
vierde werd, was het een geheel open kamp.
De groote verrassing was toen de service van
Timmer! Hij sloeg zelfs een race en nadat die
game was gewonnen zette hij den tegenaanval zoo fel door, dat aan hem het winnen
van de set en van den wedstrijd toegeschreven
mag worden. Zulk volleeren in het enkelspel en
In het dames-dubbelspel ging het niet al te
gemengd dubbelspel.
best met onze Nederlandsche combinatie, noch
individueel, noch als geheel. Mej. Couquerque
Zooals de Stefani begon speelt te gecompliceerd; hoe acrobatisch zij
is, toch is er telkens een hiaat in het veld
ia den eindstrijd van het heeren-enkelspel, zoo soms
en
zoowel mej. Adamoff van af
zou men in hem niet den eersten speler van de daarin joeg
als
baseline
raevr.
Burke aan het net den
Italië hebben herkend, al kwam hij spoedig
bal. Mevr. Dros ging ten slotte in de onzuiop 2—l, 3—l. In het eigenaardige rhythmevan-korte-zwaaien haperde er iets bij hem. verheid van het spel deelen en met 6—3 6—3
Hij mocht dan een enkel groot schot lossen, werd het Nederlandsche paar geslagen.
Welk een strijd gaf ten slotte het gemengd
hij mocht de linksche forehand op de bekenden hoe goed was het spel nu en
dubbelspel
gevaarlijke manier langs de lijn jagen, het was'
meer het onvaste spel van Timmer waardoor dan! Menige heeren-dubbel uit de eerste klasse
hij den voorsprong verkreeg, dan eigen sterk competitie bereikt dat peil niet. Twee sets
zg nam
spel. En toen Timmer zijn spel ging opvoeren, lang speelde mevr. Drcs uitnemend en
de
crossdrive
zoo
schuin
en
gevaarlek
zoo
toen htj zijn backhand onder controle kreeg,
toen hg' zelfs in netelige positie 2—3 en 15.40 alsof zij jaren in Amerika had geoefend! Het
9—7 7—9.... maar wie toen meenen
schuine crossdrives durfde slaan en die game werd
nog wist te winnen, toen hij daarna het ge- mocht dat von Kehrling geen reserves meer
lukje kreeg van twee doublefaults van zijn had, vergiste zich. Want het was juist hij, en
tegenstander, die blijkbaar ook te vechten had het was daardoor ook mevr. Burke, die het
grootste élan ontwikkelde. En die dit kon bemet den wind, toen leek het waarschijnlijk dat houden,
ook al ging de 3—O-voorsprong teloor.
er een groot duel zou ontstaan, een lang duel
ook, want het was aldoor de baseline en nog Na 4—4 waren zijn uitvallen nog immer het
eens de baseline waar de spelers verwijlden. gevaarlijkst en al mocht mevr. Burke enkele
kansen missen, zij maakte het ruim
En het scheen zelfs of Timmer betere kansen kostelijke
door
goed
een paar kostelijke safes aan het
zou krijgen, toen hij de eerste set met 6—3 net.
6—4 boekte de Hongaar een tweede
Met
gewonnen
had
en de tweede met een zeer goede kampioenschap!
service game opende.
In de groote zaal van het Casino heeft mr.
Doch hoe veranderde daarna de Stefani zrjn Punt met eenige hartelijke woorden de fraaie
spel. Hij scheen de touch beter te voelen, hij pryzen uitgereikt. Alle winnaars beloofden
scheen te beseffen dat hij plotseling moest het volgend jaar de wisselprn'zen te komen
uitschieten met rechtsche en linksche drives verdedigen! De Stefani hoopte reeds vroeger
en hoe goed was die linksche! Zeker zoo terug te zijn: wanneer de tweede serie van
goed als een sterke backhand van een sterk den Davis Cup toch mocht doorgaan en Italië
speler! Vooral langs de lijn was die telkens van Polen, Nederland van Roemenië heeft
weer gevaarlijk, doch ook omdat Timmer naar gewonnen.
De uitslagen zijn:
Heeren-enkelspel. Eindstrijd: De Stefani si.
Timmer 3—6, 6 —3, 6—l, 6—3.
Dames-enkelspel. Eindstrijd: Mevr. von
Stuck si. mej. Adamoff 6—2, 6—4.
Heeren-dubbelspel. Eindstrijd: von Kehrling
en Timmer si. Rogers en de Stefani 6—4,

—

6—3, 2—6, 6—3.
Dames-dubbelspel. Eindstrijd: Mevr. Burke
en mej. Adamoff si. mevr. Dros en mej. Rollin
Couquerque 6—3, 6—3.
Gemengd dubbelspel. Eindstrijd: mevr.
Burke en von Kehrling si. mevr. Dros en
Rogers 7—9, 9—7, 6—3.

FRANKRIJ—JAPAN—ZUID-AFRIKA.

PARIJS, 16 Juli.

(E i g e n t e 1.) De verdere
den landenwedstrijd in het Roland Garros Stadion luiden:
Satoh (J.) si. Boussus (F.) 6—4 2—6 6—4.
Nunoi (J.) si. Merlin (F.) 4—6 B—6 6—l.
Farguharson (Z.A.) si. Itoh (J.) 7—5 B—6.
Satoh en Nunoi (J.) si. Bernard en Merlin

uitslaan van

>
4—6 9—7 6—4.
Kirby en Farguharson (Z.A.) si. Legeay en
Journu (F.) 6—4 6—2.
De totaal uitslag luidt nu: Japan en ZuidAfrika elk 5 overw., Frankrijk 2 overw.
(F.)

DE STEFANI*
ons oordeel te weinig vaart gaf in zijn aanval
op dien hoek. De Stefani kreeg de kans om die
linksche forehand gevaarlijk te geven! En niet
hierin alleen lag het verschil. De Italiaan had
het juiste gevoel om Timmer telkens voor te
zijn met het versnellen van zijn spel. Brillance
ligt er niet in zijn wijze van spelen, doch hoe

weinig opvallend de slagen ook zijn, hoe nuttig was dat versnellen. Niet alleen omdat het
punten gaf, maar omdat het Timmer in de
verdediging drong, hem zoozeer op zijn hoede
deed zijn, dat hij zich zelden op de aanvallende slagen kon instellen. Waardoor het de
Stefani des te gemakkelijker viel om zijn eigen
aanval te handhaven. Het nut van het initiatief werkt in tennis soms dubbel! Na een zwaar
bevochten game op 3—2 maakt de Stefani
vier games achtereen en in de volgende set
blijft zijn spel op zulk goed peil dat Timmer
slechts één game kan stellen tegenover de zes
die de Italiaan snel bijeenslaat. Zijn overwicht
voelend, gaat de Stefani steeds zekerder spelen, de spreiding van zijn spel naar de zijlijnen is een hernieuwd lesje voor het wat
antieke, monotone baseline-spel, dat te onzent
wordt nagestreefd. En hoe Timmer ook
zwoegt, de druk is te groot. Zijn missers
schijnen te wijzen op onzekerheid, in werkelijkheid wa 3het tegenspel een klasse beter,
en wanneer de Italiaan dan ook nog naar voren
gaat en daar met korte tikjes volleert (zij het
dat zijn linksche volley toch zoo goed niet i3),
bewijst hij afdoende dat hij tot de groote internationale klasse van Europa behoort. Even
wordt hij te voorzichtig, verspeelt drie matchpoints, doch de service game van Timmer wint

hij snel: 3—6, 6—3, 6—l, 6—3.
Zoodat de mooie wisselbeker van Hongarije
raar Italië gaat verhuizen.
Die van het dames-enkelspel gaat naar
Duitsehland. Mevr. Stuck was een en al securiteit en soliditeit in haar slagen, ondanks den
wind. De korte zwaai van haar slagen, de
kortere aanleg dus, gaf minder risico van
onzuiver reken op den afdwalcnden bal dan
de veel langere zwaai van mej. Adamoff. De
wind noopte beide speelsters tot voorzichtigheid. Interessant was de eindstrijd dan cok
geenszins, noch rees het spel tot iets bijzonders. Met 6—2 6—4 toonde de Duitsche speelster haar meerderheid
en we kregen ook
den indruk dat mej. Adamoff minder sterk is

—

DE WEDSTRIJDEN A.M. V. J.
Gisteren vonden de eindstrijden plaats van de
groote reeks A.M.V.J.-wedstrijden, die in de afgeloopen week is gehouden. De uitslagen volgen
hier onder:

Heeren enkelspel, halve eindstrijd: Hartog—
Voorhamme 6—o 6—2; eindstrijd: Hartog—Douma
6—3 6—3.
Dames enkelspel, halve eindstrijd: mej. A. Alozery—mevr. Dunselman 6—o 6—l; mevr. Van der
Exmann 6—o 6—2; eindstrijd: uitHoek—mevr.
gesteld.
Heeren dubbelspel, halve eindstrijd: Luitingh en
Sitter—Leur en Van der Toorren 6—3 2—6 6—o;
eindstrijd: Luitingh en Sitter—Thijen en Verkley
6—l 6—2.
Dames dubbelspel, halve eindstrijd: mei. Verschuur en mej. De Vries—mei. Van Baaien en
mej. Bijlmer 6—2 7—5; eindstrijd: mej. Verschuur
en mej. De Vries w.o.
Gemengd dubbelspel, halve eindstrijd: mej. Bijlmer en De Pater—mevr. Van der Hoek en Luit ing
6—2 7—5 6—4; mej. A. Alozery en Rogge—mevr.
Kroon en Addiks 6—4 15—17 6—l; eindstriid: mei.
Bijlmer en De Pater—mej. Alozery en Rogge 6—2
6—3.
GELDERSCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN.
Zaterdag en Zondag zijn op de banen van het
tennispark Klarenbeek de wedstrijden gespeeld
voor de Geldersche Jeugdkampioenschappen. De
einduitslagen

waren:

Heeren enkelspel, halve eindstrijd: J. v. d. Kaateele (Doorwerth) si. Th. Risselada (Nym.) 6—3,
6—4; P. M. J. Savers si. P. C. Schoute (Arnh.
L.
T. B.) 6—4, '3—6, 7—5. Eindstrijd J. v. d.
Kasteele si. P. M. J. Sayers 6—?. 4—6, 6—3.
jJamea
enkelspel, halve eindstrijd: rnej. P. H.
van Hattem (Arp.nh. L. T. B.) si. mej. M. C,
Smidt van Gslder (A.L.T.8.) 6—4. 6—3. Eindstrijd:
tnej. P. H. van Hattem si. mej. E. Mees f—3, 6—l
Aangezien mej. Van Hattem verhinderd is uit te
komen in de wedstrijden om de Nat. JeusrdkampioenschaDpen on 1 en 2 Aug. a.s. te Apeldoorn,
zal mei. Mees afgevaardigd worden (reserve mej.
H. J. Jonker).
Bij de heeren is zoowel v. d. Ka«teele als Sayers
op 1 en 2 Aug. verhinderd. T. Klinkspoor, de winnaar van het troosttournooi zatl thans voor Gelderland te Apeldoorn uitkomen.

LIMBURGSCHE KAMPIOENSCHAPPEN.
De einduitslagen van óe te Maastricht gespeelde Limburgsche kampioenschappen luiden:
Heerenenkelspel: Wolters si. Fruijtier 6—l, 6—o.
Heerendubbelspel: mr. Joosten en ir. Van
Schaardenburg si. P. Fruijtier en N. FruHtier
6—4, 6—3.
Gemengd dubbelspel: mej. A. Schmier en ir.
Van Schaardenburg si. mej. G. v. d. Grinten en
L. Wolters 6—2, 6—3.
Damesdubbelspel: mevr. Schmier en mej.
Schmier si. mevr. Van Berckel en mej. Bonhomme
6—o, 6—o.
Damesenkelspel: mevr. Schmier si. mej. Houtappel «—O, 6—2,

onzen

sportcorrespondent.)

WEDSTRIJDEN VAN „BRAASSEMERMEER”.

Groot
slaat Australië.
Australië een éénmansploeg.
De Schotsche kampioenschappen.
Vele minder belangrijke
Brittanje

— Het

gaan spelen dan twee jaren terug, toen zij
winnares werd door een overwinning op een

ZEILEN.

DE ENGELSCHE WEDSTRIJDEN.
(Van

De Stefani in grooten vorm tegen Timmer.
dubbelspel voor von Kehrling en Timmer.

VIJFDE BLAD

JULI 1933

Een geslaagd zeilfeest met wisselende

resultaten.

wedstrijden.

De tweede dag van de nationale zeilwedstrijden van „Braassemermeer" begon weer
minder gunstig en in de ochtenduren was er
naast den regen weer windstilte, die de zeilerij
afbreuk deed. Maar allengs is het weer opgeklaard en zoo kunnen de menschen uit Roelofarendsveen en Oude-Wetering toch ook nu
terugzien op een zeer geslaagd zeilfeest met
tal van aardige races, waarover wg echter
niet in bijzonderheden kunnen treden.
Gelukkig komt er meer leven in de U-klasse,
welke volkomen dreigde uit te sterven. Wel is
waar ontbreekt bö de meeste zeilers in deze
klasse nu nog voldoende wedstrijdroutine
in de tweede race zeilden zij allen zelfs een

LONDEN, 16 Juli.

Zoo heeft dan Groot Brittanje op het centrede beide eerste dacourt van Wimbledon,
gen voor weinige duizenden, gisteren voor
flink gevulde tribunes en tal van belangstellenden op de staanplaatsen Australië met 3—2
geslagen en het recht gekregen om te Parh's
in den inter-zone-wedstrijd tegen Amerika uit
te komen.
Na de besliste overwining van Jack Crawford op Bunny Austin met 4—6, 6—2, 6—2,
6—3, werd ondanks Perry's nog veel gemakkelijker zege op den zeventienjarigen Vivian
McGrath met 6—2, 6—4, 6—2 het ergste gevreesd, want met Crawford en Quist in het
dubbelspel was het zeer wel mogelijk dat Perry
en Hughes het onderspit zouden delven.
Maar... de Australische aanvoerder-aan-dekant Youdale besloot inplaats van Crawford
Don Turnbull en Quist, die samen Vines en
Gledhill in de Wimblcdonsche kampioenschappen hadden verslagen in het dubbelspel te
laten uitkomen en dit heeft waarschijnlijk
Australië de match en de k_ns ep de Davis
Cup gekost.
Perry en Hughes wonnen met 7—5, 6—4,
3—?, 6—3 en gisteren sloeg Austin McGrath
gemakkelijker dan de cijfers aangeven met
6—4, 7—5, 6—3. De laatste match was dus
onbelangrijk geworden en daar Perry zijn arm
gekwetst had kwam H. G. N. Lee tegen
Crawford te staan. Hoewel Lee goed streed
won Crawford welverdiend met B—6,8—6, 7—5,
6—4, doch het was te laat.
Er zijn deze week nog een groot aantal
tournooien gehouden, maar door het vertrek
der Engelsche dames naar Amerika, de afwezigheid te Parijs van de beste Japanners en
Zuid-Afrikaners en de Engelschen en Australiërs te Wimbledon tegen eikaar spelend waren
zij minder interessant.
Te Peebles won D. Macpheul het Schotsche
enkelspel kampioenschap en werd miss W. A.
Mason. de dameskampioene, te Watford won
R. K. Tinkier het kampioenschap van Herts
tegen E. Higgs 6—3, 6—2 en sloeg
miss
Stammers miss Macready 7—5, 6 —o. R. Mlki
werd kampioen van de Midlar.ds tegen H. K.
Lester 6—4, 6—2 en miss O. L. Webb sloeg
de houdster frl. M. Hom 6—4, 6—4 en J. B.
Gilbert won het kampioenschap van Leicestershire van E. M. Euzzard 6—3, 6—4, tcrwhl
miss F. S. Ford miss Sue Noel sloeg met
I—6, 7—5, 6 —4.

—

DE WEDSTRIJDEN VAN D.D. V.
A en B toernooi.

Het groote aantal tenniswedstrijden, dat dit
jaar onafgebroken te Amsterdam wordt gehouden, zal in de komende week worden voortgezet met de jaarlijksche D.D.V.-wedstrijden,

Er wordt zoowel een A als een B toernooi georganiseerd.

Het aantal inschrijvingen is niet zoo groot
als gewoonlijk, maar het spelpeil van de verschillende deelnemers waarborgt toch spannende wedstrijden. Ook voor het B toernooi is
het aantal deelnemers kleiner dan gewoonlijk,
maar het is merkwaardig, dat juist de sterkste

B-spelers hebben ingeschreven.

De aantallen zgn voor A: heeren enkelspel
37, dames enkelspel 14, heeren dubbelspel 12,
dames dubbelspel 7 en gemengd dubbelspel 12.
Voor B: Heeren enkelspel 39, dames enkelspel 16, gemengd dubbelspel 21, dames dubbelspel 8.
Wat de inschi ijvingen voor A betreft, zien
we in het heeren enkelspel o.a. A. en W. Heine,
mr. A. J. Feith, Teschmacher, Van Olst, jhr.
H. van Riemsdijk, Weber, Karsten, Eilers,
Hughan en Wetselaar. In het heeren dubbelspel staan genoteerd o.a. Feith en Teschmacher.
Van Riemsdijk en Wetselaar, Karsten en
Weber, terwijl de Amsterdamsche kampioenen
Van Olst en Hughan ook weder van de partij
zijn.
De bezetting van het dames enkelspel Is al
zeer sterk! Deelgenomen wordt o.m. door de
dames Van Herwijnen, Terwindt, Reydon,
Straub Jansen, Jonquière, Van Gulick e.a.
In de mixed hebben ingeschreven: mevr.
Straub Jansen en Hughan en mej. Jurrema en

—

—

maar dat komt van zelf
verkeerde baan
op
den
duur.
terecht
Verrassende uitslagen hebben deze wedstrijden van „Braassemermeer" niet gegeven.
In de 8.M.-klasse b.v. zou niemand anders
dan een overwinning van Jan Broeders hebben verwacht. Daan Kagchelland moet tot onze beste jollenzeilers worden gerekend en ook
de overwinning van Lemstra in de sharpieklasse is niet vreemd.
De regenboogklasse gaf sterk wisselende
resultaten, hoewel onze bekendste zeilers toch
telkens in de prijzen kwamen. Hennen heeft
de „Braassemermeer" van Hans Nathan gezeild en niet zonder succes.
Voor de rest verwijzen wjj naar de uitsla*

gen, die luiden:

De Nederlandsche athlete

mej.

De Koek als recordhoudster-speerwerpen van Engeland.

CRICKET.
EERSTE KLASSE.
Rood en W i t—V. O. C,
(R.

en W. wint met 50

45 m2-kruiserklasse: 1. Boekanier, st. J. Warring, 2 uur 9 min. 47 sec.; 2. Walta, st. C. A.
maat 2.12.33: 3. Violet, st. J. Blok, 2.16.40.
2e race: Alle schepen gedisqualificeerd.
1. Hollandia, st. W. van
Regenboogklasse:
Staveren, 1.30.33; 2. Braassemermeer, st. J.
Heijnen, 1.31.17: 3. Holland, st. F. P. Bos, 1.31.37.
2e race: 1. Holland, 2.11.26; 2. Steur 2, st L.
van der Steur, 2.11.55; 3. Pieterke, st G- de Vries

runs.)

De Rotterdammers batten eerst en scoordeo

114 runs. Het begin gaf al weinig hoop op
een hoog totaal. Gibb (0), De Bruyn (3) en
Terwiel (0) hadden op 4 al een beurt gehad,
dank zh' goede vangen van Kruyt en Hagenaar. Dubru en Van Herwaarden hielden
evenwel stand en brachten den stand op 37.
Op dat totaal werd Van Herwaarden (16)
door Kruyt gebowld. Nadat Beyers (2) gestumpt was, zetten Dubru en Ruychaver de
innings voort. Vooral Dubru was in vorm
en deed het totaal stijgen. Eerst op 88 kwam
de scheiding. Schmeink bowlde Ruychaver
voor 17. De grootste tegenstand was gebroken. East (6), Kramer (1) voegden nog
enkele runs aan het totaal en op 114 ging
Dubru voor een nuttige 56 als laatste man
uit. Guittart bleef met 2 not out en de elfde
man was te laat verschenen. Het bowlen van
Rood en Wit was over het algemeen niet bijzonder, doch de Rotterdammers schenen toch
last te hebben met Kruyt, die in 22 over 3
6—35 bowlde en Schmeink, wiens cijfers na
19 overs waren 3—37. Verder bowlde Van der
Togt o—l20—12 en dr. Posthuma o—l9.0—19.

25) P. Sanders 9—19.
A. C. C. 2e innings 72 (Staats 23) Fiege 2—13;
Burki I—9; M. den Hartog 6—43; Collard I—6.
Quick 2e innings 84 voor 4 (gestaakt wegens
(Collard 11; Burki 25; M. den Hartog
regen)
IS; Faber 13) P. Sanders 2—42; Riechelmann 1—36

Ajax (L.)—Hermes D. V. S.
Gewonnen door Hermes D. V. S. met 37 runs
op de eerste innings (neg twee wickets in handen).
Ajax, le innings 188 (Wempe 52, Janssen 92,
Da Jongh 15, Van der Putten 11). Engering 3—
32, Offerman 4—58, Scheffers 2—40.
Hermes D. V. S. lo innings: 225 voor 8. (Maas
23, Offerman 53, Scheffers 36, Bochove 17, Engering 43, Brounts 17 n. o.). Van Kuik 3—49, Lob

2—56, Wempe 1—44, Du Pon 1—45.
Gewonnen

H. B. S.—R. C. H.
door H. B. S. met 101 runs op de

le innings.
H. B. S. lo innings 133. (Everard 47, Van Katwn'k 27, Wunder 15. Borsboom 13, Mets 16), L.
Kuik 5 voor 41, J. Hellingman 2 voer 29, H. de
Jong 3 voor 41.
R. C. H. le innings 32 (C. Scheffer 10). Wunder
8 voor 11, Mets 2 voor 20.
R. C. H. 2e innings: 103 voor 9, (H. Kuyk 13, A.
Scheen 26, L. Kuyk 35 "), Wunder 5 voor 26, Mets
1 voor 44, Everard 3 voor 22.
H. C. C. lII—R. W. 11.
H. C. C. 111 le innings ISS (A. Niks 26, jhr. O.
Wttwaal van Stoetwegen 22, L. W. Sillevis 15, X
Aarsen 28, F. Mommaerts 36), F. Davidson 3 voor
26, L. van Lennep 1 voor 36, M. de Bruin 2 voor
45. J. Chapon 3 voor 42.
R W. II le Innings 107 voor 9 (tyd), (J. Chapon 20, G. Menalda van Schouwenburg 14, F. A.
Davidson 37), jhr. O. Wttwaall van Stoetwegen
1 voor 21, J. Aarsen 3 voor 37, W. H. Gallois 1
voor 15, S. Asman 1 voor 13, F. Mommaerta
2 voor 6.
Tweede klasse.

Lentsch, 2.14.29.
D-klasse: 1. Amcarthine, st. C. Pieck, 2.16.30(
2. Filo, st. F. Los, 2.28.53; 3. Narmada, st. H. IL
Tieleman, 2.41.50.
2e race: 1. Amcarthine, 1.26.58; 2. Filo, 1.27.5;
3. Narmada. 1.28.37.

Vrybuiterklasse: 1. Sam Cornellisse 2. st. M.
Monde, 2.15.49: 2. Maashaas, st. T. Verburg, 2.38.13-2 erace: 1. Sam Cornellisse 2, 1.21.58; 2. Maashaas, 1.33.55.
16 m2-kruiserklasse: 1. Treub 5, st. C. W. H.
Bermhard, 1.50.50; 2. Treub 6. st H. Keegstra,
1.59.10: 3. Treub 3, st. X A. Lonte, 2.3.26.
2e race: 1. Treub 5, 1.29.0; 2. Treub 3, 1.29.41;
3. Treub 6, 1.31.15.
12 m2-sharpieklasse: 1. Wardy, st R. Lemstra,
2.15.10; 2. Tov, st. I. G Sijthoff, 2.15.32; 3. Peuleschil, st H. Wester, 2.16.15.
2e race: 1. Wardy, 1.30.50; 2. Esi, st. W. A. Bos,
1.32.53; 3. Joy, st. A. E. Dudok van Heel. 1.33.7.
st. X Broeders,
8.M.-klasse: 1. Margo'tje,
2.17.25; 2. Adrl, st. P. Leewis, 2.23.30; 3. Wetterwille, st H. van Eilck, 2.23.40.
2e race: 1. Margo'tje. 1.40.O; 2. Adrl, 1.48.0; 3.
Cilv, st. H. Recourt. 1.49.3.
Twaalfvoetslollenklasse: 1. De Glipper, st. D.
Kagchelland. 1.19.23: 2. Karekict, st mr. E. R
Zweeo, 1.21.25; 3. Pine, st D. van Brummelen,

1.21.41.

2e race: 1. De OHp-er, 0*5.39; 2. Nelly 3, st
X X van 't Hoogerhuiis. 0.55.43; 3. Jager, st. G.
van Lijnen Noomen, 0.56.4.

KANOSPORT.
J. KRAAIJER WINT DEN

N.B.K. BEKER.

De Geuzen den „Leven” beker.

Op het Noord-Hollandsch Kanaal b(j 't Schouw

■werden de Nationale Kano-pagaaiwedrtrijden' geRood en Wit stond dus niet voor een zware
houden door de Nederl. bond van kano-vcrecnigingen, georganiseerd door de „Viking".
taak, hoewel op 19 Kramer (13) en PosthuHet kanaal bood een. levendig aanzicht, terwijl
ma (0) reeds verdwenen waren. Van Bueren
ondanks
het
en
de zware piasregens het goede humeur
spel
beheerschten
en A. van Baasbank
V.
V.
V.
lI—M.
V.
V.
der
deelnemers
tot het uiterste bewaard bleef.
deden de score langzaam maar zeker stijgen.
M. V. V. met 65 runs op de
door
waren uitstekend georganiseerd,
Gawonnen
De
wedstriiden
Terwiel, dje met East van het begin af gele innings.
doch de hevige piasregens waren oorzaak, dat
Van
H.
Dijkhuis
(Needa
11,
V. V. V. le innings 99
ruim een uur te laat de wedstrijden een aanvang;
bowld hadden, boekte op 65 succes door
Groenendaal 3—40, X v. Beesd 5—62, Slinger42)
namen.
Wit
Toen
Rood
en
(19)
Bueren
te bowlen.
land I—l7.
80 runs gescoord had, wijzigde V. O. C. den
De voornaamste uitslagen waren:
(E.
V. V V. le innings 164 voor 3 (gesl.)
Pino
aanval en met succes, want spoedig had Gibb 55 *), C. Groenendaal 49, J. Pino 29, Slingerland
R. II adspiranten finale: 1. J. Vrolijk en J. Vink
10) Needa 1—59, X Hendrix 1—25, v. Stuyven(Geuzen); 2. A. Kelder en J. Kruit (Quo Vadis).
het wicket van den uitnemend spelenden Van berg
I—lo.
schitterende
R. II S. ad?P. finale, baan *00 m, 1. J. Vet en
op
op
point
die
(47),
Baasbank
V. V. V. 2e innings 36 voor 5 (Davidson 19) GraA Doeves (Geuzen); 2. C. Vader en Jo Haan
wijze door Terwiel gevangen werd. Nadat vendaa.l 2—19, J. v. Beesd 3—17.
(Viking).
Van der Togt (6) gebowld was, brachten
T II P. seniores finale, 1000 m, 1. P. en C.
slaagHaarlem
ll
V
leermuizen.
op.
Zij
Wijdekop (V ster); 2. J. Stad en D. Dooven (Quo
Schmeink en Hagenaar de 100
Gewonnen door Haarlem II met 54 runs op de
Vadis).
den er evenwel niet in, het V. O. C. totaal eerste innings.
door
op
108
te passeeren, daar Hagenaar
Haarlem le innings 90 (B. Smits 18, J. de Boer
R. II Juniores finale, 1000 m, 1. L. Prins en J.
B.
Focker
(Geuzen); 2. C. Heyn en K. Heynis (Ouo
18),
10,
Met
mr.
Dalhuizen
A.
de
11*),
Langeraar
voor
15.
Winter
gebowld
werd
Terwiel
Vadis).
3—42,
Jansen
6—37.
gewinninghit
mat,
werd de
Davidson op de
Vleermuizen le innings 36 (Langeraar 13), A.
R. I adspiranten finale, 400 m, 1. J. Vrol(Jk
slagen en daarna sloeg deze een zes en een Blok 5—14, X do Boer 4—22.
(Geuzen); 2. A. Doeves (Geuzen); 3. C. Vader
Van Olst.
(Viking).
vier op Van Herwaarden. Kort daarop werd
S. S. R. ad3niranten finale. 400 m, 1. J. Munnikes
De wedstrijden worden gespeeld onder lei- hij voor 17 door Beyers op het bowlen van
V. O. C. ll—Excelsior.
Gewonnen door Excelsior met innings en (Yster), tijd 2 min. 17 sec., 2. H. Glazenburg (Z.
ding van den heer Van Gulick. De loting vindt Van Herwaarden gevangen (7 —135).
K C)
142 runs.
heden plaats.
Schmeink voor een goede 19 achter
Nadat
V. OL, C. II le innings, M. X v. d. Bo 30, F. v.
R. II seniores finale, 1000 m. 1. E. Schramm—
Ongetwijfeld zullen velen naar het tennis- het wicket gevangen was, zorgden Kruyt (1), Eek IT (retired), 2e innings: A. Stings, K. de G. v. 't Hof (Geuzen); 2. H. W. Tromp—J. Juck
(Viking).
stadion trekken om in dit gezellige milieu de J. van Eaasbank (16 n..0.) en Van Eeghen Vledder 19*).
Excelsior le
H. v. Deurscn 14, J. OosR. II S. Juniores finale:
1. Gebr. Husslage
spannende wedstrijden te aanschouwen:
(4 n.0.) voor eenige runs, waarna op 164 terholt Sr. 45, innings:
H. Groenhorst 17, R. v. Lingen 52,
(Geuzen); 2 S. Meyer en N. Meyer (Terkvogels).
luiden:
gisteren
uitslagen
De
van
voor 9 gesloten werd.
G. Oosterhok 60, S. Balogh 22 "), H. ZoetmulR. II S. Seniores finale. 1000 m. 1. N. Tates—G.
A. Hof—C. Straub
Heeren enkelspel, le ronde: Wijtzes
O. C. waren: der 11.
van
V.
't Hof (Geuzen); 2. H. de Wit en D. Doeves
De
v.
6—3;
bowlingcijfers
6—2
6 o 6 4T Klauwers—A.
Bowlingcijfers: V. O. C. II: M. X v. d. Ep 2— (Quo Vadis).
2,
1—43,
o—l
Beyer3
6—66,
6—2;
B.
Janse—
East
o—6
Terwiel
Évsvogel
A Olree—D
B—6
57, J. v. Herwaarden 1—25, J. de Wolf 1—26, L.
R. I S. Seniores finale, 100 m, 1, kampioen H. de
6—3; J. Straus—W. Levy Gibb I—l 1—11 en Van Herwaarden 1—25.
G' Randag 4—6W.6—4
Ingelae 1—32. Excelsior 2e innings: H. Zoetmulder Vries (Viking) 5 m. 58 sec; 2. J. Kraayen (Geu6—4;
6—3
Smit—E.
Hof
6—2 6—l: mr.
2—26, X Oosterholt Jr. 4—23, 2e innings: H. Zoetzen) ; 3. Joh. v. Halderen (Quo Vadis).
10—8,
2s ronde: J. de Vres—G. Aanstoot 6—4
mulder 1—37, X Oosterholt Jr. 6—ll.
T. 2 P. adsp. finale, 400 m, 1. J. Vet en D.
Eyzersman—K.
Kerner—J Verweii 6—l 6—l:
H. C. C n—H aarlem.
(Geuzen); 2. X Schollee—E. Romeilnl
Douven
Hoogenberk 3—6 B—6 6—3; F. Bruinsma—J. BiossHermes D. V. S. lI—H. B. S. 11.
((Stormvogels); 3. G. de Dood en W. v. d. Kroft
mann 6—l 6—2; J. Laboyrie—M. Lam 6—2 6—3,
Gewonnen door Hermes D. V. S. met 28 runs op
(H. K. V.).
(H. C. C. n wint met 6 runs.)
Hartog—Van
J. Roelvink—A. Prins 9—7 6—4;
de Iste innings.
Bellen 6—l 6—2.
innings:
48,
J. Nordlohne
Finale T. 2. P. gemenird. baan 500 m. 1. mej. C.
n
D. V. S. II le
3e ronde: Kerner—Eyzersman 6—2 6—2; J. LaNadat H. C. C. II in eenige voorafgaande S. Hermes
Jonkhoff en- J. Juck (Viking); 2. mei. D. Corsten
Stolk 59, B. Lourens 12, J. Visser 15.
boyrie—Bruinsma 6—2 6—4.
en C. v. Baaren (H.K.V.); 3. mej. X Lingius en
wedstrijden juist op 't nippertje verloren had,
H. B. S. 11. le innings: H. Borsboom 45, J. v.
Dames enkelspel, le ronde: mei. A. de Vries— is
en
na
C. Wijdekop (Yst<?r); 4. mej. J. A. Bakker en H,
13, A. v. d. Vcgt 18, R Luyendyk 38.
met
veel
moeite
Doorn
gisteren
Duin—me].
het
haar
S.
6—o;
mevr.
mevr. Van Bellen 6—4
Bowlingcijfers: Hermes D. V. S. II: T. Kloos Munsse (Ouo Vadis).
groote spanning gelukt een overwinning te
.'__.,
W. Verschuur 6—l 6—l
t-.~
Finale R. I. S. adsp. 400 m: 1. X Vet (Geuzen) f
en
De
7
voor 47, X Noordlohno 3 voor 17: H. B. S. II: X
Propping
ronde:
dubbelspel.
Heeren
le
behalen met slechts 6 runs.
C. Huinder 4 voor 32,
H.
2. ,T Schollee (Stormvogels): 3. J. Phlips (Yster).
32,
v.
Doorn
3
voor
d.
6—3
7—s.
en
v.
Pol
Prins
Vries van Buuren—A.
Finale R. I. S. Juniors, 1000 m. Een zeer spanDe Haarlemmers, die tegen half 12 begonen
Borsboom 1—37, H. v. d. Held 2 voor 5.
Gemengd dubbelspel, Ie ronde: mej. Schurin
nende race tusschen Houter, Prins en Peetoom.
1—« nen te batten, brachten het een half uur na
Klauwers—mevr. Huiskens en Straueh
Sparta—V. TJ. C. Vlak voor de finish was Houter nog een halve
heer Janse—mej. Woronick en
6—3;
het nocnmaal tot precies 100 runs. En ware
mevr.
bcotlengte achter, bii wist echter met een prachGerwonnen door Sparta met innings en 117 runs.
Molenaar 6—o 6—4.
zou
het
geweest,
dan
Kleef3tra niet in vorm
Sparta le innings 20S voor 8 (gesl.); (X Smeets
tige e'ndsmirt de finish als eerste te passeeren.
zeer waarschijnlijk een debacle zhn geworden. 54, R Wilson 31, W. Ringeling 29, C. Emeis 29, 1. G. Houtpr (Hoorn): 2. I_ Prins (Geuzen) ;3. P.
(Geuzen).
waren in de gegeven X do Korver 27); G. Warberton 4 voor 69, H. Peetoom (Hoorn): 4. D. Husslare
6 vieren
Zijn 39
Finale R. X P»niorei. baan 10(10 m: 1. J. Kraaver
Kokofky 2 voor 59.
KAMPIOENSCHAP ZAANSTREEK.
2 voor 50 R. (R.
omstandigheden van veel nut en bovendien Warberton
(Geuzen); 2. H. de Vries (Viking); 3. N. Tate3
de Borst 11) J. WarV. U. C. le inndng 51
(Geuzen). J. Kraaver heeft dus voor één jaar den
De uitslagen van het Zaansche kampioenschap goed gespeeld. Van Dalsurn bleef met een
berton 6 voor 29, G. v. Leeuwen 4 voor 22.
speler
13,
T.
16 not out, terwijl Maas de derde
V. U. C. 2e innings 40; J. Saneot3 5 voor
N. B. K.-beker gewonnen. Deze blijft eeuwigbeste
si.
Dijk
H.
W.
van
Mej.
Dames enkelspel A:
Romert 4 voor 22.
durend in omloop en werd geschonken door den
was met dubbele cijfers.
Un i o n—N Umeg e n. heer ir. J. LoefC
mej. M. G. C. Coawenhoven 6—4 6—4.
—43,
R.
Schill
waren:
6
bowlingcijfers
v.
d.
Meulen
si.
De
R.
de
Mej.
op
Gewonnen door Union met 26 runs
le
Finale T. II P. Juniores, 1000 m: 1. H. X Piete>-s
Dames enkelspel B:
3 —27 en J. A. Schill I—l7.
L.
Sodderland
C. v. Baarcn (H. K. V); 2. C. Gruis en H.
innings.
mevr. S. Prins—Huisman 6—4 4—6.
en
Union: le innings 135 (W. Vermeulen 18; J.
Muusse (Quo Vadis) : 3. M.
en A. Kaper
Heeren enkelspel A: A. H. W. Scl-oute si. E.
Bjj H. C. C. was het in hoofdzaak E. Neucr77); Wolf3on 5—55; Noorduyn 5—35.
Hendriksen
4.
en H. Bullens (WaterWestenburg
G. Buma 4—6 10—8 6—l B—6.
(Geuzen);
24
uur
deed.
Met
zijn
over
runs
IS
Heeren enkelspel B: J. Hoogetoorn si. W. F. burg, die
Nijmegen, le innings 109 (Wijdeveld 10; L. v. kampioen).
hem'behoedde Sodderland de Hagenaars voor Oudheusden
16; G. Noorduyn 21: Wolfson 13;
■,
Uhl 6—o 6—3 6—l.
Finale R. I S., dames 300 m: 1. met O. Pcheeres
Dames dubbelspel A: Mej. H. W. van Dhk en een nederlaag, nadat tevoren P. ten Bosch 19 Permet 12; H. Konert 12'); J. Penn 7—36; W.
(Vikine); 2. A. Booms (Trekvogels): 3. A. Prin»
mevr. C. X C. Schouten—Jonker si. mej. mr. M.
gemaakt.
Immers Vermeulen 2—16.
en K. Neuerburg 11 hadden
4. C. Jonkhoff (Viking).
v. d. Stadt en mevr. Chr. de Jongh—v. d. Stadt
U. D.—Quick 11. (Ouo Vadis):
kwam op een zeer kritiek moment
Sodderland
R. I Juniores, baan ICOO m, 1 X F. T.
Finale
op
Gewonen
D.
met
37
de
le
7—5.
door
U.
runs
,
6—2
Douwe (Waterkampioen); 2. V. Hus3lage (GeuDames dubbelspel B: Mej. R. v. d. Meulen en in, toen het er op of er onder ging. Nadat het innings.
zen) ; 3. W. Sch'fflers (Viklncr).
si.
M.
Vietor
en
mej.
14,
geworden
11,
B—9o
was
(Engering
Meyer
5—77,
S.
C.
Prin3—Huisman
6
7
U.
D.
le
74
innings
—82,
—89,
mevr.
Fina'e S. S. R. Juniores, 1000 m: 1. F. P,li.iner3
5—27,
11);
Spruyt
2—31,
gev.
Klarenbeek
Schieck
mej. M. de Jonge 6—3 4—6 6—3.
hield hij, op dit laatste totaal aan bat
(Amstelzwervers): 2. H. Rteenhauer (Quo Vadis);
Heeren dubbelspel A: mr. F. W. van Dtfk en komen, zjjn wicket op en slaagde er zelfs in Nieuwenhuijzen I—4.
G. v. Rijn (Trekvogels).
Quick: le innings 37 (Vertongen 18), Meijer 3. Als
A. H. W. Schoute si. H. P. de Jong en J. Kessel
evenlaatste nummer van het programma werd
Op
hij
106
werd
winning-hit
de
te
slaan.
Spruyt
6—9,
3—l.
6—2
G—l.
met 6—2
de estafette voor vere?nlginrrn verwerkt.
Gemengd dubbelspel A: Me]. H. W. van Dijk wel gestumpt en was de innings ten einde.
Aan de start verschiincn Viking, „De Plassers",
Amsterdamsche Cricketbond.
en A. H. W. Schoute si. mej. M. G. C. CouwenMaas had steeds gebowld en in 25 3/6 overs
Quo Vadis, Yster en Stormvogels.
hoven en E. G. Buma met 6—3 6—3.
(12 maidens) 5 wickets genomen voor 28 runs.
Gepagaaid werd over 4 X 200 m in R. I S. heer,
A. C. C. lII—R I. O,
Gemengd dubbelspel B: Mej. Gr Koopman en L.
T. II P. gemengd, R. I S. dame, T. II P. 2 heeren.
Draw. R. I. O. 131, A. C. C 25 voor 7 (tijd).
A Re 3 si. mej. A. Kooi en J. Ilogctoorn I—6 De Ruig had thans niet veel succes en nam
De uitslag werd: 1. Viking met H. de Vries,
1—56, terwijl Fortgens fraaie cijfers had:
6—3 6—2.
mej. C.
en J. .Tuch, mei. C. Scheeres en

_
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GEMEENTELIJK

Overgangsklasse.

TENNISPARK DE BOSCH.

Gloteren eindigde de jaariyksche wedstrijden
om de kampioenschappen in den Bosch op het
De
Gemeentelijk Tennispark aldaar gehouden.
uitslagen van de wedstryden lulden:
Heeren enkelspel, halve eindstrijd: H. Lobach
si. Th. Poierrie 6—4, 6—3; A. Polerrie si. P. Marten3 3—6, 6—3, 6—3. Eindstryd: A. Poierie si. H.
Lobach 9—7, 7—5.
Heeren dubbelspel, halve eindstryd: ït v. d.
Velden en A. Poierrie si. P. Marten en Th. Poierrie 6—3, 6—3.
halve eindstryd: mej. N.
dubbel,
Gemengd
Steures en Th. Poierrie —mej. M. Arts en T. van
Lottum 6—4, 3—o zet.
Eindstrijd: mej. N. Steures en Th. Poierrie
winnen bij loting van mej. J. Bolkestein en A.
Poierrie.
Dames enkelspel, halve eindstryd: J. Balkestein si. D. Laponder 2—6, 6—l, 6—3; T. de Bic
El. P.. Kohier 3—6. 6—3. 12—10.
Eindrtrijd: mej. J. Balkesteln si. mej. T. de Brie
6—3. G—3.
Dames dubbelspel, halve eindstryd J. Balkestein en T. Brilsrna si. R. Kohier en D. Laponder
6—4. 3—6, 6—l; M. Schaepman en G. Boogaerts
si. E. v. d. Dungen en J. v. Boxtel 6—3, 6—3.
Eindstrijd: M. Schaepman en G. Boogaerts si. J.
Balkestein en T. Bijlsi.ia 7—5, 6 i.

'

—

V. R. A. lI—H. B. C.
Gewonnen door H. B. C. met 111 rune op de

le innings.
H. B. C. le innings 178 voor 9 (gesl.) (H. Breuning 40; C. Breuning 35; M. v. Weel 44; v. Boetzelaar 23) H. v. Booven 3—49; K. Klink 4—44;

J. Peters 1—17; Thesen Enden I—7.

V. R A. le innings 67 (W. de Koster 13; H.
Klink 12; dr. A. Lobry de Bruyn 16') v. Weel
4—30; P. H. Cremers 4—17; C. Breuning I—lo.
Kam p o n g—V. V. V.
V. met 132 runs op de

Gewonnen door V. V.
le innings.
V. V. V. 209 (W. H. Grootraeüer 39, X J. Grootmeyer 44; E. A. Kost 38; A. v. Wermeskerken
23) G. X Ufkes 2—34; H. C. v. d. Byi 3—28; G.
v. d. Pol 2—41.
Kampong 77 (X Boogaerdt 19. H. C. v. d. Byi
18) H. Jeuken I—l6, J. Grootraeyer 3—19, A. v.
Wermeskerken 5—22.
Quick (N.)—A. C. C.

le

Jonkhoff

Derde klasse.

4—lo.

Gewonnen door A. C. C. met 31 runs op de

innings.
A. C. C. le innings 99 (W. Staats 33; P. Sanders
19; N. Selles 20) Burki 3—24; Fiege 6—34.
Quick le innings 68 (Faber 11; M. den Hartog

A. C. C. lI—V. R. A. 111.
Gewonnen door A. C. C. II met 72 runs op de

le innings.
A. C. C 158,

V. R A. 86 en 73.

Gewonnen door H.
le innings.

H. C. C. IV— Quick 11.
C. C. IV met 178 runs op de

H. C. C. 212 (L. SiHevls 107 not out); Quick 34.
V. U. C. lI—H. B. S. 11.

Gewonnen door H. B. S. II met 11 runs op de

le innings.
y. U. C. 44,

de gebroeders Tromp, tijd 4 m 51 sec.; 2. Stormvogels met H. v. Hevst, met T. Krom en J. Visser,
mej. J. Bakker, J. W. Hekkert en T. Kuiper, t\jd

4 min. 54 sec.
De „Het Leven-beker" kwam aan de Geuzen
voor de beste prestaties in de voornaamste klas-

over den geheelen wedstrijd met 27 punten,
Viking volgde met 8 punten.
Ir. J. Loeff reikte na afloop de prijzen uit.

sen

—

■■

H. B. S. 55.

Quick

(H.) I—H. C. C.

door Quick (H.) 1 met innings
Quick V 146; H. C. C. 77 en 56.

Gewonnen
13 runs.

VAN BAT EN

V.

en

BAL IN ENGELAND.

De stand der County wedstryden:

Middlesex—Yorkshire. Middlesex 305.
139 (Sinfield 4 voor 22). Gloucester

. Warwick
12 voor 0.

Kent 251; Surrey 66 voor 0.
Northampton—Worcester.
Northampton
voor 2.
Derbysbire 158; Sussex 39 voor 2.

143
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VIJFDE BLAD

AVONDBLAD

- ALGEMEEN

Estafettewedstrijd voor Nederland.
Waterpolo voor België.

RODINSO

KAMPIOENSCHAP DEGEN.

VRIJE SLAG.

BELGIË—NEDERLAND.

C. Weber

(V. D.)

—

Heden vond te Spa

.

'

—

AMATEURKAMPIOENSCHAP.
wint

Op het terras van het Kurhaus te Scheveningen, vond gisteren ds jaarlijksche personeele wedstrijd op degen plaats, waaraan verbonden
het nationaal kampioenschap. De leiwelke zwart op verlies van een pion komt te ding berustte bij de technische commissie van
staan.
den Koninkl. Ncderl. Amateur Schermbond.
Lc8 —f
Stelling na 8
5 Teren het uur van aanvang circa half elf
brak de zon door, waardoor het mogelijk was
In
de wedstrijden op het terras te houden.appèl.
op
het
schermers
32
totaal verschenen
De heer F. Mosman (A'damsche Schermclub),
die eenige malen het nationaal kampioenschap
won, nam geen deel aan de wedstrijden.
De 32 schermers werden ingedeeld in vier
poules van acht.
Uit pcule I gingen naar de finale over:
jhr. Van Geen met 6, Weber met 7. Besier en
Beugel elk met 10 ontvangen treffers.
Uit poule II: Van Hulsen met 4, Tenhaeff
met 6, De Munnik met 8 en Van der Poll met
11 ontvangen treffers.
Uit poule III: Van Wieringen met 7, Van
Hoorn met 8, Van Kossem en Van Sasse vaa
Isselt elk met 10 ontvangen treffers.
Uit poule IV: Van den Berg, Olman en Earrau elk met 9 en Sjerp met 10 ontvangen
treffers.
»
Deze 16 schermers werden vervolgens in één
poule ondergebracht. Er werd getrokken op
vier loopers. Na de eerste ronde eindigde
Weber (nationaal kampioen 1932) met 2 ontPc3—bs;
PbB—c6;
b7—b6;
10.
vangen treffers, jhr. Van Geen en Besier, elk
9. Ddl—b3,
Db3—c3
met 3, terwijl een zestal schermers met 4 ont11.
op
kunnen
dadelijk
toehappen
vangen treffers volgde.
Wit had beter
stelling
gelegenheid
zijn
krijgt
nu
Na de tweede ronde had Weber de leiding
Zwart
c7.
met 3, vervolkens jhr. Van Geen met 5, Tente verbeteren
DdB—cB; 13. haeff, Barrau en Van den Berg elk met 6 ontLfs—d7;
Lf4Xc7,
12.
U
vangen treffers. Besier boekte toen reeds 8
LcV—g3, a7—a6; 14. PbS—c7
hem
dit
Pd
6
daar
spelen,
niet
14.
ontvangen touché's.
kan
Wit
Ook na de derde ronde bleef Weber op de
Ld6: 15. Ld6:, Pe4 een officier zou
na 14
plaats, zonder ook maar één treffer te
eerste
kosten
ontvangen. Barrau volgde met 7, jhr.
Ta8—a
14
7 hebben
valletje:
niet
Van
in
het
Geen
en Van den Berg elk met 8 ontvanZwart
loopt
Hier
bedoeling
p
Pg3:
2!,
gen
met de
touché's.
e 4; 15. Dc
14
Olman moest wegens een blessure in de
winnen. Immers wit neemt terug met
alle
den h-pion en dreigt Dh7: mat. Daartegen vierde ronde den strijd opgeven, waardoor
geannuhem
werden
getrokken,
nemen
en
dan
wint
dcor
partijen
maatregelen
moet Zwart
leerd. Dit bracht een voordeel van één treffer
Wit nog den d-pion
DcBXa6; voor Weber, die daardoor op 4 bleef staan. Er
LflXa6,
Ta7Xa6;
Pc7Xa6,
16.
15
17] Tal—dl, Pc6—as; 18. Pf3—es, TfB—cB; waren 64 partijen getrokken, zoodat Weber
sterk favoriet voor de eerste plaats was. Van
19. Dc3—d
3
den Eerg volgde met 10, Barrau en jhr. Van
Wit had nu nog slechts 16 minuten bedenkGeen
met 11, Tenhaeff en Van Wieringen met
tijd voor 17 zetten
21.
treffers.
ontvangen
Pf6—e4;
12
Ld7—bö; 20. Dd3—bl,
19
ronde bleef Weber de beste
vijfde
na
de
Ook
Kei—f
Pe4—d6;
22.
f2—f3,
2
zes ontvangen
met
behouden
Wit heeft nu eindelijk zijn kasteelen verbon- kansen Zijn voorsprongslechts
was
toen reeds 7
treffers.
veiligkan
niet
in
koning
hij
den, maar zijn
Van
en Van
Wieringen
Tenhaeff,
op
touché's
heid brengen
in totaal 15
Geen
boekte
Jhr.
Van
Berg.
den
Pes—d3,
Pd6—c4;
3;
23.
Pas—b
22
treffers
Kf2—e2,
De voorlaatste ronde was wederom voor
en
wit
dreigde
Pcd2
Gedwongen want er
die één treffer incasseerde en alzoo
Weber,
verliest Pd 3
ontvangen
met
touché's vrijwel zeker van de
7
Le7—fB;
Tc8—«8;
25. h2—h4,
26.
24
was.
plaats
Tweede was jhr. Van Geen
Lg3—f4, Pb3Xd4t; 27. Ke2—f2, Pd4—fs. eerste
Van Wieringen met 16
vervolgens
met
15
en
minuten,
Wit moet nu nog 9 zetten doen in 3
Sjerp kreeg een goede
treffers.
Ook
ontvangen
doch ook de groote wijzer van zwarts klok behij in drie ronden slechts drie
plaats,
doordat
gon bedenkelijk de 12 te naderen
treffers ontving, zcodat hij na de zesde ronde
28. Thl—el, Lbs—a4; 29. b2—b3, Pc4Xa3; met 16 ontvangen treffers eindigde.
30. Ddl—b2, La4—bs; 31. Pd3—es, LfB—b4;
Vervolgens Tenhaeff en Van den Berg met
32. Tel—hl, Te8—c8; 33. Tdl—cl, Lbs—eB; 17 en 18 treffers.
34. TclXcB, Da6XcB; 35. Thl—cl, Dc8 —e6;
Ook de laatste ontmoetingen waren voor
36. Tel—al, Pa3—bs; 37. Tal—aB
die met een totaal 8 treffers het natioWeber
De zet, welken wit in couvert had afgegeven naal kampioenschap heroverde. Jhr. Van Geen
en welke verwacht werd, zoodat Zwart in de incasseerde één treffer en eindigde als tweede.
pauze de voortzetting wel zal hebben overOm de derde plaats barrage tusschen de
wogen.
heeren Tenhaeff, Barrau en Sjerp. De volgBij oppervlakkige beschouwing had men nu
werd: Barrau, Tenhaeff en Sjerp.
Lc3 verwacht, doch orde
nu van Zwart 37
De totaal-uitslag luidde:
daarop heeft Wit een fraai antwoord 38. Dc 2!
Kampioen 1933: C. Weber '(zaal GianNeemt Zwart nu op e5 dan slaat Wit Pfs! en dominici, Amsterdam) met 8; 2. jhr. A. var
Zwart mag de dame niet nemen, wegens TeBi Geen (Koninkl. Off. Schermbond) met 18; 3,
mat, v. d. Bosch had dit natuurlijk bekeken en L. Barrau (Utrecht) met 19; 4. F. A. Tenspeelde
haeff (Koninkl. Off. Schermbond) met 19; 5.
37
g7—gsü?
N. Sjerp jr. (Incasso-Bank, Adam) met 19;
Een duivelsche combinatie, welke tot een 6 en 7 F. P. van Wieringen (Thor, R'dam) en
schitterend slot leidde. De bedoeling is den J. I. Burgel (Koninkl. Onderoff. Schermbond)
koning een vluchtveld te geven, waarna Zwart elk met 20, 8 en 9 W. van den Berg (Ardjuma,
vermoedelijk meende wel Lc3 te kunnen laten R'dam) en mr. B. Besier (Haagsche Schermvolgen.
vereeniging) elk met 21; 10. G. L. Munnih
Edoch de heer Van Hoorn vond na afloop, (Cyrano, R'dam) met 23; 11 en 12 J. K. F,
dat Wit dan toch Dc 2zou kunnen spelen en van Hulzen (Utrecht) en D. van Hoorn (Kon
op f 5slaan. Men zie de volgende variant. 38. Off. Schermbond) elk met 24; 13. jhr. G. vati
h4Xg5!, Lc3; 39. Dc 2, Les:, 40. Df6:, Dfs: 41. Sasse van Isselt (Utrecht) met 27; 14. J. C
TeB:t, Kg7; 42. Les:t, f 6(het beste want na van de Poll (Parade et Riposte, Den Haag)
42
Kg 6volgt 43. TgBt, Khs; 44. g4) 43. met 29; 15. A. van Rossem (Haagsche Schermgf6:t, Kf7; 44. Te7t, KfB en Zwart zal zijn vereeniging) met 31 ontvangen treffers.
best moeten doen om hot spel te houden.
Na afloop heeft de luitenant-generaal b. d
G. A. Scheffer, voorzitter van den Koninkl,
Stelling na 37
g7—gs!!?,
Nederl. Amateur Schermbond, de prijzen uitZwart: v. d. Bosch.
gereikt.

—

De uitslagen waren als volgt:
Zweedsche estafette: 1. Haarlem, 10 min. 214/5
50 m vrüe slag heeren juniores: le pr. G. Dooresec.;
2. Den Haag, 11 min. 22 1/5 sec.
feteyn, „Star", Utrecht, 311/5 sec.; 2e pr. C.
100 meter vrije slag, dames: 1. mej. S. Sieberg
Gouda,
Eegdeman, „Goudsche Zwemclub" te
(Den Haarg) 1 min. 18 sec.; 2. mej. Tr. van Oud34 1/5 sec.
(Den Haag) 1 min. 231/5 sec; 3. mej. C.
gaarden
T.
pr.
50 m vriie slag dames juniores: le
mej.
min. 251/5 sec.; 4. mej. L.
Wagner, „Het IJ" te Amsterdam, 34 3/5 sec; 2e Kann (Haarlem) 1
pr. mej. W. Spanjerdt ~Het IJ" te Amsterdam, Wicherlink (Haarlem) 1 min. 26 3/5 sec.
100 meter schoolslag, dames: 1 mej. H. Haaso
35 1/5 sec.: 3e pr. mej. Prasing, „H. D. Z." te Am(Haarlem), 1 min. 40 sec; 2. mej. M. Steenhuizen
sterdam, 35 3/5 sec.
100 m vrije slag heeren seniores: le pr. G. (Haarlem) 1 min. 40 1/5 sec.; 3. mej. J. Teunekes
Dijkema, „U. Z. C." te Utrecht, 1 min. 7 sec.; 2e (Den Haag) 1 min. 50 sec; 4. mej. H. H. Kremer
sec.
pr. K. Zeegers, „A Z. 1870" te Amsterdam, 1 min. (Den Haag) 1 min. 50 4/5
1. W. Hofman
100 meter schoolslag, heeren:
(Haarlem) 1 min. 22 2/5 sec; 2. K. P. Jongbloed

1 min. 24 2/5 sec; 3. G. Hegi (Den
Haag) 1 min. 27 2/5 sec.; 4. A C. de Bruyn (Haarlem) 1 min. 28 1/5 sec.
100 meter rug3lag, heeren: 1. J. H. de Haas
(Den Haag) 1 min. 20 sec; 2. A. J. van der Meer
(Haarlem), 1 min. 20 2/5 sec; 3. J. Faure (Den
4. A. M. Heerkens ThysHaag) 1 min. 24 3/5
sen (Haarlem) 1 min. 491/5 sec.
5 X 50 meter vrye slag dames: 1. Haarlem, 3
min. 13 sec.; 2. Den Haag, 3 min. 13 2/5 sec.
100 meter vrije slag heeren: 1. C. van Aalst (Den
Haag) 1 min. 61/5 sec; 2. J. van Hemsbergen
(Haarlem) 1 min. 6 4/5 sec; 3. C. Zeeman (Haarlem) 1 min. 7 3/5 sec; 4. E. Verveer (Den Haag)
1 min. 9 sec
Schoonspringen: 1. J. Stoten (Den Haag), 46.27
pnt; 2. N. van der Voort (Haarlem) 28.76 pnt.;
3. G. Hegi (Den Haag) 25.80 pnt; 4. M. Cöhrs,
(Den Haag)

sec.;

24.12 pnt.

Schoonspringen
dames: 1. mej. L Hanstra
(Haarlem) 20.86 pnt; 2. mej. 1,1. N. van Loon
(Den Haag) 12.Ë6 pnt.; 3. mej. A. Neve (Haarlem)
12.8Spnt; 4. mej. J. Elsinga (Den Haag) 11.23 p.
3 X 100 meter wisselslagestafette, heeren: 1.
Haarlem, 2 min. 511/5 sec; 2. Den Haag, 2 min.
59 2/5 sec.
3 X 50 meter wisselslagestafette, dames: 1. Den
Haag, 2 min. 3 2/5 sec; 2. Haarlem, 2 min. 4 3/5 s.
Waterpolo: Haarlem—Den Haag 3—5.

WEDSTRIJDEN TE HOORN.
Te Hoorn zijn Zondag nationale zwemwedstrijden gehouden, waarvan de uitslag is als volgt
50 m schoolslag meisjes adsp.: le 'prijs AM
Cnossen, Purmerend; 2e. J. Baars, H. D. Z., Amsterdam en 3e. Ali Cnossen, Purmerend.
50 m schoolslag jongens adsp.: le. D. van Viersen. De Waterratten, Haarlem en 2e I. Sneekes,
idem.
100 m. vru'e slag dames juniores: le. prijs M.
Pott, H. D. Z., Amsterdam; 2e. C. Prasing, idem.
100 m vrije slag heeren juniores: 10. F. Veenstra, De Waterratten, Haarlem; 2e. J. Breggeman, De Ham te Krommenie; 3e. J, Karmer,

9. Pgl—e2, bQXcö; 10. d4Xc5, PbS—a6;
11. Pc3Xds, Pf6Xds; 12. Lg2Xds, TaB—
bB, 13. o—o, LcB—h3; 14. Tfl—el, e7—e6;
15 Lds—f3, Pa6—cs; 16. Pe2—f4, Lh3—fs;
17. Lel—e 3, DdB—as; 18. Ddl—d6, Pcs—b7;

b6;

19. Dd6—d2?
Wit stond al niet erg prettig, maar nu
wordt het heelemaaï mis.
Stelliü<T na 19. Dd6—d2?
Zwart: Euwe.
Zwart.

—

De heer Del Court van Krimpen uitgeschakld.
Ross Thompson wint
den titel.

—

Onder groote belangstelling werden Zondag-

morgen te Huis ter Heide de halve eindstrijden
gespeeld voor het Internationaal Amateurkampioecschap van Nederland. Vanzelfsprekend
volgden de meeste toeschouwers de match van
den eenigen Hollander die was overgebleven,
namelijk den heer G. M. del Court van Krimpen, tegen den Amerikaan Ross Thompson.
De Hollander speelde niet in den vorm, dien
wij van hem gewend zijn, en steeds weer week
zjjn drive te veel naar links of rechts af, waardoor de bal in minder prettige situaties kwam,

zooals midden tusschen de boomen of in het
hooge gras en in de heide naast de fairway.
Hoewel zijn recovery-shots onberispelijk waren,
kostten hem deze afdwalingen toch altijd een
extra slag, hetgeen hem tegen den uiterst kalm
spelenden Thompson, die bovendien door
Vrouwe Fortuna zeer goedgunstig werd behandeld, noodlottig werd. Op de vijftiende
stond de Amerikaan 2 up, zoodat de zestiende
door den heer Del Court gewonnen of gehalveerd moest worden, wilde hij in de running
blijven. Maar een prachtige lange putt van
Thompson (ca. 8 meter) maakte een einde aan
de match: met 3 en 2 was de partij in het
voordeel van den Amerikaan beslist, waarmede
de laatste Hollandsche deelnemer aan het
Kampioenschap was uitgeschakeld.
De andere demi-finale ging tusschen den ler

PcV'te

24!
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De winnaar van het nationaal degenkampioenschap: C. WEBERt

(Amsterdam)

onbedreigd.

Verbeterd door J. van Hemsbergen

Gistermiddag heeft J. van Hemsbergen, lid
van de zwemvereeniging „Kaarlem" in het
de landenzwemwedstrijd plaats tusschen wedstrijdbassin van het „Noorderbad" te
België en Nederland, waarbij Nederland de Zandvoort een poging gedaan het op zijn idem; 4e K. Brand, P. Z. en P. C, Purmerend; se.
waterpolowedstrijd verloor met 7—4, doch naam staand Nederlandsch record 500 meter N. Kollerie, De Waterratten, Haarlem.
100 m. rugslag dames juniores: le. J. Baars,
de estafette 4 X 200 vrije slag werd gemakvrije slag te verbeteren, in welke poging hij H. D. Z.r Amsterdam en 2e M. Claus, idem.
kelijk door de Nederlandsche ploeg gewonnen. geslaagd is. Hij bracht het record van 7 mi100 m. rugslag heeren juniores: le. M. Knol,
Waterratten, Haarlem en 2e. A. C. de Bruijn,
In den estafettewedstrijd startten Delwel nuten 4 1/5 seconde op 6 minuten 57 3/5 De
voor Nederland en G. L. Blitz voor België seconden en verbeterde het met 6 2/5 seconde. idem.
100 m vrije slag dames seniores: le. prüs mej.
het eerst. G. L. Blitz begon snel en spoedig
Van Hemsbergen die alleen zwom ging Groot, H. D. Z., Amsterdam.
5 X 50 m estafette dame3tegen heeren: gehad hij zelfs een 8 meter voorsprong op onzen onmiddellijk na de start er snel van door. Na
dor de damesploeg van H. D. Z., Amlandgenoot. Doch de Belg scheen op de eerste ongeveer 200 meter scheen hh' een inzinking wonnen
sterdam tegen heeren van Waterratten van
helft van den afstand te veel van zyn krachweer
hij
zich
te krijgen, doch later herstelde
Haarlem.
ten gevergd te hebben, hij zakte snel af. en legde de 500 meter beneden zijn vroegeren
5 X 50 m estafette heeren: le. prys Do Ham I
te Krommenie: 2e. Purmerend; 3e. De Jonge
Delwel kwam bij, gelijk en tenslotte won de thd af.
Krir.oioen te Hoorn.
Nederlander met niet minder dan 12 meter
Waterpolo: De Ham, Krommenie tegen De
voorsprong de eerste baan.
Waterratten van Haarlem. Gewonnen door De
Regter ging als tweede Nederlander dus 9 3/5 sec.; 3e pr. H. E. Toet, „De Dolfyn" te Am- Waterratten met 2—l.
Er was veel belangstelling.
niet een grooten voorsprong op den Belg sterdam, 1 min. 10 2/5 sec.
100 m rugslag dame3 seniores: le pr. mej. I\. C.
Aerts het water in. Wel wist Aerts iets van
„Het IJ" te Amsterdam, 1 min. 29 2/5 sec;
den achterstand in te halen, doch de derde Helms,
2e pr. mej. J. Baars, „H. D. Z." te Amsterdam,
Mooy
nog
Nederlander
had
bijna 10 meter 1 min. 312/5 sec; 3e pr. mej. 11. Rustige, „Het IJ"
voorsprong op Guilini, toen hij in het water te Amsterdam. 1 min. 32 4/5 sec.
SCHAKEN.
200 m schoolslag dames seniores: le pr. mej. F.
ging. Als derde man startte voor België
3 min. 12 4/5 sec.;
Amsterdam,
te
Hessel,
„Het
IJ"
Guilini, die oorpsronkelijk als laatste man 2e pr. mej. J. Kastein, „H. D. Z." te Amsterdam,
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.
was opgesteld. Gerard Blitz was niet in de 3 min. 14 3/5 sec; 3e pr. mej. H. J. Vermeulen,
v.d. Bosch v/as de held van
estafette-ploeg opgenomen in verband met „Forel" te Woerden, 3 min. 39 sec
100 m rugslag heeren seniores: le pr. W. Amhet feit, dat hij zich voor den polowedstrijd bagtsheer,
den dag, maar... ?
Amsterdam,
min.
211/5
1
„A. Z. 1870" te
wenschte te sparen. Guilini maakte den snelDelft,
Z.
te
„D.
V."
sec; 2e pr. A. v. d. Berg,
Voor deze ronde was de partij Feld e rsten tijd, n.l. 2 min. 34 'sec. tegen Mooy 1 min. 22 4/5 sec.
pr. mej. J. h o f—S pinh o v e n reeds vooruit gespeeld.
seniores:
le
100 m vrije slag dames
2 min. 36 sec. De achterstand, die G. L. Blitz Selbach,
„A. D. Z." te Amsterdam, 1 min. 13 sec.; Het was een Siciliaan, waarin zwart door een
den Belgen berokkend had, was dus voor een 2e pr. mej.
D. Ketelaar, „H. D. Z." te Amsterdam,
verkeerde berekening nog in de opening een
helangrijk deel ingehaald, doch Van Fssen 1 min. 19 sec.
m
leden
Z.
Z.
V.
100
schoolpion verloor. Weinig zetten later offerde wit
Matheys,
Clubkampioenschap
tegenstander
zwom sneller dan zijn
heeren: le pr. G. K. v. d. Pol, 1 min. 34 3/5 zijn dame voor kasteel + raadsheer en
zoodat Nederland met een niet onbelangrijke slag
sec; 2e pr. C. Delsing, 1 min. 37 4/5 sec; 3e pr. kreeg een iets betere stelling. Toch weten v/e
Voorsprong den wedstrijd won.
J W. Hazewinkel, 1 min. 40 2/5 sec.
pr. niet of deze op den duur voldoende zou zijn
De afzonderlijke tijden waren:
5 X 50 m estafette vrije slag dames: la
2e pr. geweest om te winnen als Spinhoven niet op
sec;
2
min.
52
3/5
IJ"
te
Amsterdam.
„Het
Regter
sec,
Welwel 2 min. 35 2/5
2 min.
te Amsterdam, 2 min. 561/5 sec
onbegrijpelijk roekelooze wijze zijn dame te
'41 3/5 sec, Mooi 2 min. 36 sec. en Van Essen " A5 DX Z."
50 m estafette vrije slag hoeren: le pr.
midden van de vijandelijke officieren had gepr.
min.
314/5
2e
Utrecht,
sec;
in 2 min. 37 1/5 sec.
2
U Z C." te
Zwemlust" te Utrecht, 2 min. 45 3/5 sec; 3e pr. bracht. Daarvan moest materieel verlies het
De afzonderlijke tijden der Belgen waren:
te Utrecht, 2 min. 51 sec.
gevolg zijn en daarmede was het lot van de
G. L. Blitz 2 min. 45 sec, Aerts 2 min. 39 sec, „Star"
Schoonspringen: le pr. J. Stotijn, 89.33; 2e pr. partij beslist.
Guilini 2 min. 34 sec. en Mathey3 2 min. R Jonker, „U. Z. C", 59.45; 3e pr. F. Bodmer,
39 2/5 sec
„Zwemlust", 43.74.
Van Hoorn—Euwe. Een e4-opening
Schoonspringen leden Z. Z. V.: le prys H.
De uitslag luidde: 1. Nederland tijd 10 min. Le-hman,
en dus een Cara-Kann verdediging zouden
Zee,
2e
d.
17.82.
pr.
18.92;
D.
v.
30 1/5 sec; 2. België t«d 10 min. 38 2/5 sec.
Deze verdediging
3 X 50 m wisselslag estafette heeren: le pr. wij kunnen laten volgen.
De waterpolowedstrijd werd een overwinU. Z. C", 1 min. 46 sec; 2e pr. „A. Z. 1870", 1 min. kent Euwe van binnen en van buiten,
wat
ning voor België. De rust bracht een s—o5—0 471/5 sec; 3e pr. „Zwemlust" te Utrecht, 2 min. v. Hoorn aan den lijve ondervond. Reeds spoeVoorsprong voor België. België was het eerst 51 sec.
dig had onze kampioen positioneel voordeel
3 X 50 m wisselslag estafette dames: le pr.
in actie en Coppieters laste het eerste schot, „Het
IJ" te Amsterdam, 1 min. 58 2/5 sec; 2e pr. en na een zwakken zet van wit was diens
sec; 3e pr. stelling bij den 23sten zet hopeloos, waarna
dat echter geen doel trof. Dan scoorde De „H. D. Z." te Amsterdam, 2 min. 13/5 sec
D. Z." te Amsterdam, 2 min. 14/5
Pauw het eerste punt. Ken Nederlandsche „A.Polowedstrijd:
Z.Z.V.
Forel I (Woerden) hij terecht van verderen strnd afzag.
aanval werd besloten met een schot van werd met 5—2 gewonnenI—door Forel; U.Z.C.—
Mul d e r—v. d. Bosch. De spannendste
Kohier, doch deze had geen succes. Gerard „Zwemlust" werd gewonnen met s—o door U.Z.C. partij, welke tot nu toe gespeeld is. V. d.
Blitz en Ingenluyff werden het water uitBosch deed in de opening een minder goeden
gestuurd. België was sterker en spoedig lag
Doordat
zet, welke hem een pion kostte.
numero twee achter Veenstra, toen De Pauw INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN VAN Mulder niet de beste voortzetting koos, werd
keurig aangaf aan Van Gheem, waarop de
hij gedwongen twee lichte officieren voor
DE SCHIEDAMSCHE ZWEMCLUB.
laatste scoorde.
2 pionnen te geven. Daarna volgde
kasteel
Vlak daarna maakte Coppieters er 3 —o
middenspel, waarbij de span'+
een interessant
De stedenontmoeting Rotterdam
van uit een voorzet van Van Gheem. De BelAntwerpen.
ning ten top steeg toen tegen het einde van
gen bleven sterker en een prachtig samenspel
de eerste zitting beide spelers in hevigen tijdtusschen Gerard Blitz, Van Gheem en CopZooals wij reeds hebben gemeld, organiseert nood geraakten. Gelukkig liep deze periode
pieters leverde het vierde punt op. Vlak voor de Schiedamsche Zwemclub op Zondag 23 Juli voor beide spelers zonder ongelukken af. De
rust scoorde Van Gheem nogmaals, zoodat a.s. in de gemeentelijke zweminrichting voor zet, welken Mulder in couvert had afgegeven,
België bö de pauze leidde met fi—0.
heeren aan den Havendijk te Schiedam interwerd algemeen verwacht. Een ieder was heDirect na de rust scoorde G. Blitz een zesde nationale zwemwedstrijden, waaraan o.m. 25 vig benieuwd wat daarop het antwoord van
doelpunt voor de Belgen. Daarna liet Nedervan de beste zwemmers en zwemsters uit Antv. d. Bosch zou zijn en hoe hij thans voordeel
land goed spel zien en scoorde niet minder werpen zullen deelnemen ook in verband met zou weten te behalen. Zijn antwoord was verdan drie maal achtereen. De doelpunten wade stedenontmoeting Rotterdam —Antwerpen. rassend en bleek de inleiding van een schitren van Reekers, Serieder en Daatselaar.
In een dezer dagen gehouden vergadering terende (?) combinatie. Jammer voor den
Daarop volgde een zevende doelpunt van de van het bestuur van den Zwemkring voor Rotgenialen componist, dat een na afloop uitgeBelgen, ingeschoten door Coppieters. Verterdam en omstreken is de Rotterdamsche voerde analyse aan het licht bracht, dat de
volgens maakte van Oostrom Soede er 7—4 ploeg, welke officieel den zwemkring op de combinatie Schwindel was.
van. Coppieters schoot kort voor het einde internationale zwemwedstrijden van de S. Z. C.
Hanmin g—R asse r s. Laatstgenoemnogmaals in doel, doch dit punt werd gezal vertegenwoordigen tegen de Antwerpsche de probeerde in een d4-opening de Camannuleerd.
zwemploeg, samengesteld. Op de 100 meter bridge Springs-variant te spelen, maar HamHet einde kwam dus met een verdiende vrije slag voor dames zullen voor Rotterdam, ming belette de volledige uitvoering daarvan.
7—4 overwinning der Belgen.
uitkomen de dames Willy den Ouden, de Wit kreeg langzamerhand iets beter spel en
De ploegen waren als volgt samengesteld! wereldrecordhoudster op de 100 en 200 m vrfle
voorttoen zwart In tijdnood niet de
4X200 meter estafette: België: G. J. Blitz slag en Timmermans, beiden van de R D. Z. zetting vond, was het spoedig gedaan.
'(Antwerpsche Zwemclub), Aerts (A. Z. C), Op hetzelfde nummer voor heeren komen voor
011 a n d—W 01 1 hul s.
Dit werd weder
Guilini (Brugsche Zwemclub) en Matheys Rotterdam uit Delwel en Regter. Op het de langste partij. Het was een Siciliaan,
(Brugsche Zwemclub). Nederland: Delwel nummer 100 m rugslag voor dames moet nog waarin wit gaandeweg de beste stelling
(Rotterdamsche Zwemclub), Regter (Rott. een selectie gezwommen worden tusschen de kreeg. Een niet recht te begrijpen uitval van
Zwemclub), Mooi (Heemsteesche Polo Club) dames Baumeister en Mastenbroek, beiden van de zwarte dame korten tijd daarna gevolgd
de R. D. Z. en Oversloot van de O. D. Z. Voor door een zet van den koningsraadsheer, waaren H. van Essen (het IJ).
Waterpoloploeg België: Ddoel: Disy; achter het heerennummer op deze baan zijn aange- van de bedoeling evenmin duidelijk was,
De Combe, Stoelen en Gerard Blitz. Voor: wezen Stokken, en Regter, beiden van de kwam zwart op verlies van een pion te staan.
R. Z. C.
Coppieters, Van Gheem en De Pauw.
Dit voordeel hield Olland stevig vast en toen
Op het nummer 200 m schoolslag voor de pion, welken wit meer had, een vrij-pion
Nederlandsche waterpoloploeg: Doel: Veenop den damesvleugel was geworden, scheen
Btra (het IJ). Achter: Ingenluwff (Haagsche dames zal Rotterdam vertegenwoordigd worZwem en Poloclub), Van Oostrom Soede (IJ) den door mej. G. Brouwers, de groote rivale het einde in zicht. Maar van dat oogenblik
en Kohier (IJ). Voor: Reekers (Haagsche van mej. Kasteyn, die waarschijnlijk ook af verdedigde de Groninger zich taai, doch
Zwem- en Poloclub), Schrieder (Haagsche tegenwoordig zal zijn en de dames M. Villerius verlies kon hij daarmede niet meer voorkoZwem- en Poloclub) en Daatselaar (Utrechtvan S. Z. C. of Dunkelbek van de R. D. Z. Op men. Bij den 58en zet streek lüj de vlag.
sche Zwemclub).
dit nummer voor heeren komt uit de NederDe stand is thans: v.d. Bosch, Euwe en
landsche kampioen Korpershoek van de R. Z. Hamming ieder 2 p., Felderhof, v. Hoorn,
C. met zhn clubgenoot Kruithof.
Olland en Spinhoven ieder 1 p., Mulder, RasJUBILEUMZWEMFEEST „ZIGNEA”.
De estafetteploegen van de R. D. Z., en de sers en Wolthuis ieder 0 p.
R. Z. C. zullen de Rotterdamsche kleuren verTe Zandvoort.
dedigen op hat nummer 5 maal 50 meter vrije
Het treffen in de derde ronde, welke in
De Haarlemsche Dameszwemvereeniging „Zig- slag en die van de O. D. Z. en de R. Z. C. zul„De Vergulde Turk" te Leiden wordt geJiea" heeft gistermiddag haar 20 jarig bestaan len tegen Antwerpen uitkomen op de estafettes speeld, zal zijn tusschen de volgende tegengevierd
met een zwemfeest In het wedstrijd3 maal 50 m wisselslag.
standers:
bassin van het „Noorderbad" te Zandvoort.
Het Rotterdamsche zevental, dat tegen het
Wolthuis—FelderHamming—Spinhoven;
De voornaamste uitslagen waren:
hof; Euwe —Olland;
100 meter vrije slag, dames, kring Haarlem: Antwerpsche in den polowedstrijd zal uitv.d. Bosch —v. Hoorn;
_. mej. L. Wicherlink (Zignea) 1 min. 24 3/5 sec; komen, zal waarschijnlijk in dezelfde samenRassers —Mulder.
S. mej. Jepsen (Zignea) 1 min. 261/5 sec
spelen als jl. Zondag in Antwerpen.
50 meter vrije slag, heeren juniores, kring stelling
Car o-K arm.
Haarlem: 1. D. van Gelderen (Haarlem) 282/5
sec; 2. H. Suerhoff (Haarlem) 30 sec; 3. H.
Wit: P. F. van Hoorn
Bannink (Haarlem) 311/5 sec.
Zwart: dr. M. Euwe.
Gemengde estafette 6 X 50 meter vrije «lag
STEDENWEDSTRUD HAARLEM—
1. e2—e4, c7--c6; 2. d2—d4, d7—ds; 3.
Voor middelbare scholen: 1. Hennemer Lyceum,
e4Xd5,
c6Xd5; 4. c2—c4.
8 min. 34 2/5 sec; 2. Gem. Lyceum, 4 min. 3 sec;
DEN HAAG.
3. H. B. S. b 4 min. 8 sec.
Een oeroude zet, welken onlangs groote
Haarlem vint. meesters weer eens in toepassing hebben ge-,
»
bracht. Hij is echter gewogen, te licht bevan het „Noorderibad" vonden en snel van het repertoire verdwenen.
wedstrijdbassin
In
het
NATIONALE WEDSTRIJDEN TE ZEIST.
te Zandvoort is Zaterdagavond de stedenwed- Het is daarom niet tactisch om tegen Euwe,
Zaterdagmiddag ziln in het natuurbad „Mooi strijd Haarlem—Den Haag gehouden om den die overigens de Caro-Kann-verdediging door
gehouden, wisselbeker, uitgeloofd door de Haagsche en door kent,
Zeist"
nationale zwemiwedstriiden
deze voortzetting aan te
Welko georganiseerd werden door de Zeister Courant
wenden.
Bwemvereeniging. Aan deze wedstrijden werd
p gB_f6; 5. PM—c3, g7—g6. OntHaarlem behaalde 51 punten en Den Haag
4
deelgenomen door 17 zwemvereenigingen zoowel
47, zoodat Haarlem voor dit jaar in het bezit wikkeling van den raadsheer naar den vleuuit Zeist en omliggende plaatsen als uit Amsterdam, Den Haag, Gouda, Delft, Woerden, Bus- kwam van den wisselbeker.
gel wordt als het beste beschouwd. 6. c4—cs,
BÜm, enz.
De gedetailleerde uitslapen luiden:
LfB—g7; 7. g2—g3, 0—0; 8. Lfl—g2: b7—

SPA, 16 Juli.
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38. Pes—g4,

Wit: Mulder.

Wit vreesde blijkbaar Lc3 en meende een
tegencombinatie te hebben gevonden. Doch nu
kan Lc3
dekt het punt f6 wel gespeeld

—

—

wordett
38
g5Xf4!?
Zwart wil het mooier doen. Hij offert de
Wit
dame en wint op brillante wijze, maar
had remise kunnen houden.
39. Pg4—f6t, KgB—fB; 40. TaBXeBt, De6X
e8; 41. Pf6XeB? 41. Ph7:t houdt Wit reDit verliest. Met
Ke7 het eenige. 42.
mise. Men vgl. 41
Desf!, KdB; 43. DbBt en de koning moet terug
naar e 7, daar op Kd7 44. Pf6j volgt; 41
f4Xe3f; 42. Kf2—e2
Ook Kgl zou niet gebaat hebben. Dan volgt
eveneens Pbd4 en de e-pion loopt door
42
Pb5 —d4f
Wit geeft 't op. Gaat de koning naar d3
dan volgt c 2met de dreiging e2—eIP mat!,
welke wit slechts ten koste van de dame kan
afwenden. Een probleemachtige slotstand.

,

ROEIEN.
NEDERLANDERS NAAR FRANKFURT.
Oude acht en oude vier van

Nereus en de twee zonder
van de Hoop.

ROSS THOMPSON, die het Nederlandsche
amateur-golfkampioenschap won*
Lionel Munn, die in 1931 en 1932 het Belgische amateurkampioenschap wist te winnen, en
den Brit Chittenden. Munn was zichtbaar zenuwachtig, hij rookte de eene sigaret na de
andere en kon er niet „in" komen. Op de zestiende was hij 2 down; op de zeventiende werden z\jn kansen weer gunstiger, daar Chittenden een schijnbaar zeer gemakkelijkentweeden
slag in den bunker joeg. Maar een bunker is
voor dezen Brit geen bezwaar; met een fraaien
slag deed hn' den bal Vlak bij de pin belanden,
de hole werd gehalveerd en met 2 «n Jl was

Chittenden overwinnaar.
Zoo kwamen voor de vierde maal in successie twee buitenlanders in den eindstrijd van
het Nederlandsche Amateurkampioenschap.
Zonder afbreuk te willen doen aan de spelqualiteiten van de beide finalisten, moeten we
toch opmerken, dat onze Hollandsche golfers
in dit kampioenschap wel buitengewoon met
pech te kampen hebben gehad. Zonder die geweldige déveine hadden speciaal de jongere
spelers, zooals Hubrecht en jhr. Calkoen van
Limmen het zeker verder gebracht.
Ross Thompson kreeg thans gelegenheid revanche te nemen voor zijn in 1931 en 1932
tegen Chittenden geleden nederlagen. En de
Amerikaan heeft zijn kans benut! Over de eerste negen holes ging de strijd gelijk op. Nu
eens was Chittenden up, dan weer Thompson,
tot op de negende, toen de stand gelijk was,
het geluk den Amerikaan weer te hulp kwam.
Hij schijnt een specialist te zijn in het leggen
van ~Stymies", waarna hij den tegenstander
z ij n bal in de hole laat deponeeren. Ook nu
was dit weer het geval: de bal van Chittenden
JAVABEKER.
DE WEDSTRIJDEN OM DEN
lag vlak bij de hole, Thompson's bal in dezelfde lijn iets dichter bij, zoodat de Brit het eerst
De wedstrijden om den Javabeker op de moest putten. Deze dirigeerde zijn bal voorterrassen van het Grand Hotel te Zandvoort, zichtig in de richting van de hole, de ballen
zijn thans definitief bepaald op Zondag a.s., tikten tegen elkaar en die van Thompson verdween in het duistere gat, terwijl die van
des morgens om 11 uur precies. Deze wedstrijd is opengesteld voor ploegen van vier Chittenden op den rand bleef liggen: 1 up
schermers van vereenigingen, bonden of zalen, voor Amerika! „Wat een geluksvogel!" merkte
op den sabel. Bekerhouder is de ploeg van de een toeschouwer op. Toen Chittenden voorts
Koninklijke Onderofficiers Schermbond, die als op de tiende met zijn tweeden slag „out of
bounds" kwam, vervolgens een korte putt
houder thans ook de wedstrijdregeling in hanmiste, was het met hem gedaan. Hij werd
den heeft.
steeds nerveuzer, alles hinderde hem. Golf is
een spel van uiterste concentratie en zoodra de
zenuwen een speler parten gaan spelen, is zijn
VOETBAL.
kans verkeken. Op de elfde kwam hij tusschen
de boomen, op de twaalfde in de rough, niets
lukte meer en hij kwam 4 down te staan. De
HET AROL-BEKER TOERNOOI.
toeschouwers keken in spanning toe hoe de
Belangrijke inschrijvingen.
populaire „Ronny" het er af zou brengen. Het
doodstil en slechts het getik van de clubs
het
Arolbeker-toernooi, was
De inschrijving voor
tegen den bal en het gtjilp van de vogels, die
nu
alweer
C.
Amsterdam
A.
F.
te
zoovele
dat
vol vreugde het doorbrekende zonnetje bejaren met steeds stijgend succes organiseert, groetten,
verstoorde de stilte. De dertiende en
is gesloten.
werden gehalveerd, zoodat de stand
veertiende
tegen
zullen
vereenigingen
elkaar uitTien
dus Dormie 4 voor Thompson was. Maar ook
komen, de namen garandeeren goede en spande vijftiende vermocht Chittenden niet te winnende wedstrijden.
Ingeschreven zijn: Ajax '(Amsterdam), nen, beide spelers hadden vier slagen noodig en
daarmede was het pleit beslist. Ross Thompson
Blauw Wit (id.), Zeeburgia (id.), V. V. A,
had zijn revanche gekregen; met 4 en 3 had hij
(id.), A. F. C. (id.), D. W. S. (id.), Z. F. C.
den wedstrijd gewonnen en daardoor beslag ge(Zaandam), H. F. C. (Haarlem), H. B. S.
legd op den titel.
(Den Haag) en N. A. C. (Breda).

HOOFDKLASSE IN ZWITSERLAND.
GENÈVE, 16 Juli. (Eigen tel.) De Zwitsersche voetbalbond heeft Zaterdag en Zondag een algemeene jaarvergadering gehouden, waarin besloten werd, dat reeds van den
aanvang van het seizoen 1933—34 af, alle

"

Deelnemers en toeschouwers vereenigden
zich nu op het terras van het gezellige clubhuis, vanwaar men zoon fraai uitzicht op de
course heeft, en jhr. De Pesters, de voorzitter
van de Utrechtsche Golfclub „De Pan", overhandigde met eenige toepasselijke woorden de
bekers aan winnaar en runner-up. Ross Thompson bedankte voor de genoten gastvrijheid en
ondervonden sympathie en merkte op, dat hij
op de Hollandsche banen, die hij „wonderful"
noemde, steeds tot zijn beste spel wordt geïnspireerd.
Rest ons nog te vermelden dat fairways en
greens, zooals we dat op „de Pan" gewend zijn,
in uitnemende conditie verkeerden, waarvoor
bestuur en personeel zeer zeker een woord van
lof toekomt.

16 clubs der nationale bond in een enkele
hoofdklasse over het geheele land zullen
spelen. De afschaffing van vernlichte amateur-spelen in Zwitserland heeft het voor de
clubs uit financieele overwegingen noodzakelijk gemaakt een veel grooter aantal competitiewedstrijden te spelen dan bij behoud van
de tegenwoordige indeeling van den Nationalen Bond in twee groepen mogelijk is.
Het volgende jaar zal de hoofdklasse tot
15 clubs worden teruggebracht en het jaar DAMESKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.
daarop tot 14.
Voor het Internationale Dan
De jaarvergadering besloot tevens, dat ook van Nederland, dat a.s. Woensdag. I
Vrijdag op de banen van de H
in het komende seizoen in ieder elftal van wordt
verspeeld, zijn tot dusverre de volgenda
den Nationalen Bond en van de eerste klasse inschrUvingen ontvangen:
nog een drietal buitenlandsche spelers zullen
(beiden
Mrs. B. Brindle, miss Beveridpe
mogen blijven uitkomen
Engelsche golfspeelsters). mevr. A.

Aan de roeiwedstrijden die op 2J, 29 en 30
Juli
te Frankfurt a. Mam worcen gehouden,
Wit.
zal door een drietal Nederlandsche ploegen
Wit: v. Hoorn.
DasXd2; 20. Le3Xd2, Lg7Xb2; worden deelgenomen, n.l. de Oude acht en de
19
Tal—bl,
LfsXbl; 22. TelXbl, Pb7—cs; Oude vier van Nereus en de twee zonder
21.
23. Ld2 —e 3, Lb2—a3. Wit is qualiteit en pion stuurman van De Hoop. Deze twee bestaat uit
Dekker (boeg) en Jens (slag), Nereus Oude
achter en vindt het wclle'.jes.
vier uit Bom (boeg), Bertlema, James, De AUTOMORILISME.
d 4-opening.
Wit (slag) en Hallie (stuurman), de Oude
acht uit dezelfden, aangevuld met Van OgWit: E. Mulder.
GRAND PRIK DE DIEPPE.
trop, Justman Jacob, Schutter en LeeuwenZwart: jhr. dr. J. H. O. v. d. Bosch.
1. d2—d4, PgB—f6; 2. Pgl—f3, d7—ds; 3. burg.
DIEPPE, 16 Juli. (E i g e n t e 1.) De „Grand
Aan deze wedstrijden wordt ook deelgePrix" over 387 km is gewonnen door Lehoux
C 2—c4, e7—e6; 4. Pbl—c3, LfB—b4; 5. c4X
d5, e6Xd5; 6. a2—a3, Lb4—e7; 7.LLef4,l—f4, nomen door de vier van Pembroke College, op Bugatti in 3 uren vóór Dreyfus en CzaikowsW.
Q—o; 8. e2—e3, LcB—fs. Een zwakke jsetj Oxfordj die op Henley gewonnen heeft,

_£. Lemberf'er (Kennemer Golf & Col
mevr. Schift, mevr. Fabius, mcv:
mevr. Hackfoort (allen van de Hlu
club),

HONKBAL.
DE COMPETITIE.
Eerste klasse.'

Haarlem; H. H. C—T. O. G. C

.

:
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PAARDEN.

CONCOURS-HIPFIQUE TE HENGELO
De L.R. Lonneker zegeviert over de
geheele linie in de kampioenschappen.
Goede tuigpaarden.

—

-

Concours paarden a la flède. 1. J. Beunk Gzn..
Enschede, met Bianca en Tzepka; 2. H. F. Domagalla (Manege Cromhoffcbleek, Enschede) met
Nobel en Adelaide; 3. N. Varvik, Lonneker, met
Nella en Rendo.
Patrouillespringen. l. L. R. Lonneker; 2. L. R.
Almelo.
Handicap springconcours, kl. L M en Z). 1. H.
J. Varvik (L. R. Lonneker), met Nella (0 ft.);
2. J. Langkamp (id.) met Lenui (0 ft.) 3. H. J.
Varvik (id.) met Reus (2 ft);
4. J. Geerdink
(L. R. Hengelo) met Nelly 111 (8 ft.); 5. B. Spekmet
(10
ft.)
schate (L. R. Bornc)
Corrie

;

Zondag werd door de landelijke rrjvereeniging Hengelo aldaar op de boerderij „Erve
Geerdink" een concours-hippique gehouden,
dat ditmaal een bijzondar karakter had omdat
DRAVERIJEN OP HOUTRUST.
tegelijkertijd de Overijselsche provinciale kampioenschappen werden verreden.
De Paardensportvereeniging „Houtrust" te
Alleen het feit reeds dat dit gewest kam's-Gravenhage hield gisteren wederom dravepioenschappen kan uitschrijven bewijst dat er rijen op de korte baan, waarvoor ook nu weer
in korten tijd heel wat bereikt is op dit ge- veel belangstelling bestond, vooral op den
bied. Vooral is dit te danken aan het onver- populairen rang.
moeide werken van den provincialen bond met
De uitslagen waren:
in het bestuur de heeren H. J. v. Heek, D. J.
Aanmoedigingsdraverij. Open voor alle NeBlom, W. F. J. Bollen en last but not least derlandsche geregistreerde paarden van 3 tot
mej. H. ten Bos, welke bestuursleden vrijwel en met 7 jaar (aangespannen) die niet meer
alle wedstrijden in Overijsel persoonlijk leiden. dan 2 eerste prijzen gewonnen hebben op kortedie of lange ba_n.
Niettegenstaande de moeilijke
tijden,
vooral ook in Twente worden gevoeld, bloeit
Ingeschreven 6 uitgekomen 5 paarden:
het landelijk ruitersportleven daar en neemt
Beslissing: 1. Vrijbuiter (790) eig. gebrs.
het aantal nieuwe vereenigingen dan ook Knijnenburg (J. J. Knijnenburg) tijd 1.18.9;

staag toe.
De leiders hebben zich in de eerste plaats
tot taak gesteld het springen in goede banen
te leiden het „jakkeren" tegen te gaan en de
dressuur te laten beoefenen.
Dat dit hun gelukt is hebben o.a. de dressuurproeven bewezen, waarvan de voorkeuringen des morgens werden gehouden.
Niet alle rijvereenigingen hadden nog een
achttal kunnen zenden zoodat drie afdeelingen
om de eer streden. Voor een jong gewest als
Overijsel was het gevraagde programma rijkelijk zwaar; men sloeg zich er echter goed doorheen. Het rijden der achttallen viel mee, vooral
Lonneker, onder leiding van instructeur
Domacalla, zal nog meer van zich doen spreken. De uniformiteit in discipline was heel
goed, zoodat de verschillen dan ook niet erg
groot waren. Lonneker kreeg het oranjelint
des middags, Hengelo werd goede tweede en

Almelo derde.
De individueele dressuur was in verhouding
Veel beter. De deelneming was met het oog
op den tijd beperkt. Toch kwamen nog 14 ruiters hun paard presenteeren. Ook de rijvereeniging Borne en zelfs een lid van „Hippos"-

Görinchem

was present.

2. Willy S. (780) eig. E. G. In 't Veen (B. ten
Hagen).
Niet geplaatst: Torn Mie (790).
Gedisqualificeerd wegens springen door het
stek: WilheHm (800), die tweede aankwam.
Van deze course is 't maar het beste te
zwijgen. Wilhelm, gereden door A. de Vlieger,
kwam als no. 2 binnen, maar werd om de hierboven vermelde reden gedisqualificeerd.
Toekomstprijs. Open voor alle Nederlandsche geregistreerde paarden, die niet meer dan
4 eerste prijzen op korte- of lange baan gewonnen hebben.
Ingeschreven 8, uitgekomen 7 paarden.
Beslissing: 1. Willy S. (700) eig. E. G. In
't Veen (B. ten Hagen) tijd 1 min. 13 3/5
sec; 2. Vliegende Hollander W. (700) eig. M.
v. d. Berg (N. v. Leeuwen).
Willy S. had in deze draverrj 80 meter minder af te leggen dan in de vorige course en
won gemakkelijk van Vliegende Hollander, die
vele fouten maakte.
Draverrj A. Open voor alle in Nederl. geregistreerde paarden.
Ingeschreven 22, uitgekomen 17 paarden.
Beslissing: 1. Catabora T. (750) eig. Joh.
v. Twisk (eig.) tijd 1 min. 7 3/5 sec; 2. Idylle
(740) eig. D. Pronk (eig.).
Niet geplaatst: Quick Boy (760) en Pieternel (760).
Pieternel, die na den start slecht af ging,
was meteen kansloos. Idylle
langen tijd
aan het hoofd, maar in het rechte eind, toen
zij inmiddels met Quick Boy had afgerekend,
kwam Catabora haar op zij en won met flink

Natuurlijk was er nog wel het een en ander
te verbeteren, doch onvoldoende werd niemand. Varvik, bekend als lid der equipe naar
Dortmund, toonde ook in de dressuur iets te
kunnen en kreeg als de beste den eersten prijs,
gevolgd door de jonge Geerdink op zijn pony
Nelly VT, een ruitertje dat veel belooft.
Des middags begon het programma met een
concours eenspannen voor landbouwtuigpaar- verschil.
den. Een beste collectie kwam in den ring. Niet
Draverrj B. Voor alle paarden, welke in
minder dan 11 spannen melden zich aan en Draverij A gestart zijn, behalve de prijswinner.
Beslissing: 1. Idylle (740) eig. D. Pronk
de qualiteit was evenredig aan de quantiteit.
(eig.) tijd 1 min. 9 sec; 2. Fatrina (790)
De firma Beunk uit Enschede bezette met Wilson en Roberti resp. de eerste en tweede eig. J. Haan Jzn. (D. Beets); 3. Miss Zelda
plaats. Een paar degelijke, goedgebouwde Peter (800), eig. S. v. d. Oord (eig.); 4.
Ölsenburgers met beste gangen. De derde Numas M. (740) eig. L. J. v. d. Knoop (eig.).
Thans zorgde Idylle er wel voor, dat zij
werd McDonald een beste gestopte bruine ruin
met goede manieren; vierde was Mali een niet gepasseerd werd en zonder noemenswaardig bedreigd te zijn geweest, won zij van dsn
paard met minder type, maar vlotte bekop af. Numas M. maakte in de laatste bocht
wegingen
Het défilé der landelijke ruiters, onder com- fouten, evenals Miss Zelda Peter, ten gevolge
mando van instructeur Flutsch, toonde een waarvan Fatina op de tweede plaats belandde.
Zonder noemenswaardig bedreigd te zijn geordelijk en keurig beeld. De eerste Overijselsche
ruiterstandaard vormden het pièce de milieu, weest, won zij van den kop af. Numas M.
waaromheen de plechtigheid plaats vond. Het maakte in de laatste bocht fouten, evenals
Miss Zelda Peter, tengevolge waarvan Fatina
was het keurige vaandel der Almelosche rijvereeniging, juist den avond te voren uitgereikt. op de tweede plaats belandde.
De rijvereeniging Weerselo, pas opgericht,
tvas met 16 man te voet present.
Hierna maakten de tweespannen hun opCONCOURS TE LUZERN.
wachting. Vijf goede spannen werden voorgereden Ook hier was Beunk superieur. Tweede
LUZERN, 16 Juli. (E iq en tel.) Het inwas een span bruinen van Olink met vrij goede ternationale concourshippique te Luzérn is
gangen en goede types. Op den voet werd dit heden geëindigd.
door een span vossen van Ten Mors,
Zaterdag vond daar de jaarlijksche landenle echter wat minder in type waren. Vermelwedstrijd plaats, die door Duitsehland werd
ding verdient nog de vierde-prijswinnaar: een gewonnen met 9J fout voor Zwitserland met
span beste vos-witvoeter, die het helaas in 31. fout, Frankrijk en Italië beide met 32 fouging wat lieten zitten.
ten en lerland met 42 fouten. België had in
Het springconcurs kl. B bracht 17 paarden de eerste rit reeds 35 fouten gemaakt en daarin den ring, waarvan er 6 zonder fouten na den strijd opgegeven. Voor de overwinnensprongen. Cijfer voor wijze van rijden gaf den de Duitsche ploeg reden luitenant Momm op
doorslag. Varvik won met een nieuw paard Baccarat en luitenant Brandt op Tora waarbij
Rendo dit nummer, gevolgd door Huisinga met beide ruiters geen enkele fout hebben geErna, Keurig op houding en dit is voor velen maakt. De derde Duitsche ruiter was kapitein
nog noodig.
van Vostiz op Olaf met 9J fout.
Een typisch Twentsch concours volgde nu,
De groote prijs van Luzern is gisteren genl. een wedstrijd in het è. la flèche rijden. Van wonnen door den eenigen Hongaar, die aan
de 5 ingeschreven langspannen kwamen er het concours hippique heeft deelgenomen, S.
drie op. Beoordeeld werd op het rijden der Odescalchi op Devole, tweede was de Zwitserruiters en het smakelijk geheel. Beunk werd sche majoor Bühler op Romanesca en derde
ook in dit nummer één, gevolgd door Domade Italiaansche majoor Olivieri op Eglantine.
galla van de Enschedesche manege.
Ten slotte werd de afscheidsstrijd voor ruiHet patrouillspringen was slecht en men ters en paarden die geen overwinningen op
kon zien, dat dit hier mog weinig beoefend het concourshippique in dit jaar behaald hadwas. Lonneker werd eerste.
den gewonnen door mevr. Schuster, de vroeTot slot van den middag een handicap- gere mevr. Stoffel op Sèbècourt
Bpringconcours voor de klassen L, M en Z.
Ook hier was Varvik de winnaar met zijn bekend paard Vella, zij het na overspringen met
CONCOURS HIPPIQUE.
Langkamp op Bendi, een pony, die als een kat
Beek en Donk (N.B.)
over hindernissen van 1.10 m kroop. Nella
Zondag
meer
nemen
heeft
de
moest
hindernissen van 1.30 m
Ruiterclub „St. Leonardus" te
en Donk den concours hippique georganien deed dit zonder fouten te maken. De Beek
seerd, dat in velerlei opzicht welgeslaagd mag
combinatie belooft voor de internationale wedstrijden in het Stadion (5 Aug.) weer veel.
De uitslagen zijn als volgt:
Zij nog vermeld, dat de heer Fiutsch uit
Demonstratie landelijke rijvereenigingen1
I, Eerde, 102 pt.; 2. St. Martinus!
Hengelo nog een „klaverblad" van uit het St Antonius
100
3.
St. Antonius 11, Eerde 99 pt
pt;
Nünsel,
zadel ter opluistering voorreed nl. 2 schimmels 4. Rijvereeniging Zijtaart 95 pt.; 5.
St. Martinus'
naast elkaar gereden van een daarachter looUden, 70 pt.
Sprinconcours voor landelijke ruiters- 1 C v
pend paard. Een aardig nummertje, dat wat
Weert, Schtjndel, Nelly 0 ft 45 s.; 2. L. VerkuiVan den regen te lijden had.
Uden, Emma 0 ft. 52 s.; 4. C. v. Heeswiik
Een geslaagde dag met veel belangstelling len,
Schyndel, Rozetti 0 ft 54 s.; 4. J. v. d.
Ber-

_

fevolgd

■

*n

goede sport.

Uitslagen:

Dressuurproef voor afdeelingen. 1. L. R. Lonneker (kampioen van Overijsel); L. R. Hengelo;

.

3. L. R. Almelo.
Individueele dressuurproef kl. B. 1. W. J. Varvik (L. R. Lonneker) met Nella (kampioen van
Overijsel); 2. J. Geerdink (L. R Hengelo) met
Nelly VI; 3. E. Geerdink (id.) met Ronny I; 4.
H. Beunk (L. R. Almelo) met Robbv; eerv. verm.:
B. Spekschak (L. R. Borne) met Corrie.
Concours eenspannen landbouw-tuigpaarden,
klasse hengsten en hackneys uitgesloten. 1.
Beunk en Zn., Enschede, met Wilson; 2. dezelfde
niet Roberti; 3. J. Aschveld. Weerselo, met McDonald; 4. H. Olink. U?.*elo. met Mali; 5. G.
Heerze. Enschede, met Willie: eerv. verm.: H. J.
Hilbrink, Zenderen, met Wermerzoon: B. H. de
Kniuf. Borne, met Nanny en G. H. Abbink, Usselo,

ren

piet Hauny.

Concours tweespannen landbouwtuigpaarden,
open klasse, hengsten en hackneys uitgesloten.
1. J. Beunk en Zn., Enschede, met Robertie en
Wilson; 2. H. Olink, Usselo, met Mali en Iwesta;
3. A. ter Mors. Driene. met Nelly en Pu Wilka;
4. A. J. Geerdink. Rutbeek. met Erda en Bella;
eerv. verm.: F W. G. Eelderink, Hengelo, met
Joonne en Roumy 11.

Pas
kel, Pharao, 0 ft 56 s.; 5. H. Kluitmans,
Nijnsel
Pendora, 4 ft. 44 s.; 6. J. Kasteiyn, Bakel, Corrie'

4 ft. 48 s.
Aangespannen gebruikspaarden: 1. H. Wanrooy
Vinkei, Mukkie; 2. H. Ophey, Zijtaart, Nelly; _'
M. A. Sloots, Nederwetten, Colibri; 4. F. v d
Heuvel, Voekel, Mina;
5. L. Smits, Beek en
Donk, Jesje v. Soest.
Aangespannen
1
landbouwtuigpaarden:
A
Kuijpers, Helmond, Rudolph; 2. J.
Tilburg, Junnar; 3. J. Kastelijn, Gemert CorrU
Aangespannen
landbouwtuigpaarden
(stamboek): 1. J. v. d. Wouw, Geffen, Ranja; 2. P.
Sleegers, Helmond, Ronga; 3. F. Kuijpers, Helmond, Mutane; 4. P. Maas, Beek en Donk, Phaflora; 5. P. Aarst, Beek en Donk, Paasje.
Schoonste rijpaard lichte klasse: 1. L. J. Uytendaal, Rn'en, Allertolz; 2. F. v. Rijswijk Tilburg,
Sportbube; 3. A. Raming, Eindhoven, Gris Gris;
4. L. v. Loon. Tilburg, Berey.
Schoonste rijpaard, zware klasse: 1. W. Mangelgans, Eindhoven, Corrie; 2. W. Mikkers, Eindhoven, Florona; 3. J. Sijbers, Nijnsel, Egeline; 4.
F. Kuypers, Helmond, Mutane; 5. C. v. Weert,
Schijndel, Nelly.
Dressuurproef Oldenburgertype: 1. J. Sijbers
Nunsel, Egeline; 2. W. Mengelgans, Eindhoven,
Corrie; 3. P. Kuypers, Geldrop, Max; 4. J. Voskens, Tilburg, N.N.; 5. H. Kluytmans, Nijnsel,

Stokkermans!

Springconcours kl. B. 1. Varvik (L R Lonneker) met Rando; 2. A. Huisinga (L. R. Hengelo)
met Erna II; 3. H. Kraayenveld (id.) met PerPendora.
haps; 4. B. Löwick (L. R. Almelo) met Hedon;
Groot spingconcours: 1. C. v. Weert. Wijbosch
5. J. Beunk (L. R. Lonneker) met Bianca; 6. H. Nelly, 4 ft. 56
2. J. Stevens, Hilburg, Capel,
Almelo)
(L
van Joolen
R.
met Bronco.
7 ft. 65
3. A. v. Geloven. Tilburg, Fippy, 7 ft.
67 s. ;4. F. v. Vlijmen, Eindhoven, Perf. Gentleman, 12 ft. 69 s.

s.;

s.;

CONCOURS-HIPPIQUE TE

Een degelijk

Zakenman
laat geen gelegenheid voorbijgaan het
belang van zijn bedrijf te dienen en
vraagt
ook even
offerte bij
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PRINCENHAGE.

Te Princenhage organiseerde de Rijvereeniging
„De Paardenvriend" gistermiddag een concourshippique. De resultaten zijn:
Aangespannen landbouwpaarden, type trekpaard: 1. M. Mathyssen met Madame; 2. H. Peeters met Cor; 3. P. Nooren met Mylda; 4. A.
Wouters met Blem; 5. A. Gommers met Johanna.
Aangespannen Landbouwpaarden, type tuigpaard: 1. H. Peeters met N.N.; 2. J. Flooren met
Cor; 3. A. Gommers met Liza; 4. L. Lips met
Bruin: 5. J. van Beek met Vos.
Harddraven onder den man (1000 meter): 1. A.
Gommers met Liza; 2. J. Mathijssen met Madame;
3. C. Nooren met Betsy; 4. P. Mathyssen met
Puk; 5. J. Flooren met Vos.
Tally Ho (250 meter stap, 250 meter draf, 250
meter galop): 1. A. Gommers met Liza; 2. P.
Mathijssen met Puk; 3. J. Mathyssen metMadame;
4. P. Peeters met Marie; 5. J. v. d. Riet met Marie;
6. J. v. Beek met Vos; 7. NoNoren met Betsy.
Koppelwedstrijd (draf en galon): 1. J. Mathijssen en A. Verschure: 2. C. ïs'ooren en J. Oomen;
3. P. Peeters en K. Baletnans; 4. P. Mathijssen
en A. Wouters; 5. J. v. d. Meer en J. Roovers; 6.

P. v. d- Riet en H. Mariens.
Üfc oeganiseerende vereeniging gaf bovendien

vi^-een'demonstratie in

het

cèeow^o^fXK

JULI

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 17
HARDBRAVERIJEN TE GRONINGEN.

VIJFDE BLAD

1933

School en Opvoeding.

GYMNASTIEK.
NEDERLAND—LUXEMBURG.

De belangstelling voor de gisteren in het
Stadspark gehouden draverijen was vrij goed.
Het weer, dat zich 's morgens zeer slecht liet
aanzien, bleef uitstekend. Uitgezonderd de
Heerrydersprijs, die weinig aantrekkelijkheid
opleverde, waren deze draverijen zeer interessant.
Een fraaie prestatie leverde Xoli, een driejarige Hennot, die voor het eerst uitkwam in
den Juli-prijs, door direct op den prijs beslag
te leggen.
De Hooimaand-prijs werd door Oberamptman in vier heats gewonnen. Flambeau die
favoriet was, werd in de achtereenvolgende
drio heats no. 8, 8 en 3.
Wanda Scott toonde in den Zomer-prijs
welke goede qualiteiten zij van Judge Scott
heeft overgeërfd. Op schitterende wijze nam
zij in de tweede baanronde den kop, om dien
niet meer af te staan.
Telegrafiste bleek dezen middag in buitengewone condite. Eerst won zij den Heerrijdersprijs met zeer grooten voorsprong en daarna
legde zij nog beslag op den Stayerprijs op een
wijze, die het publiek in extase bracht. Ook
in dit nummer presteerde Flambeau niets en
werd ingehouden.
De gemaakte tijden waren tengevolge van
de zware baan slecht.
De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt

-

I. Juli-prijs. Prijzendraverij 4e klasse,

9 deel-

nemers: 1. Xoli, eig. A. Sierdsma, Maatgum, (J.
F. de Boer) 1860 in 3.04 2/5, 1000 m in tijd van
1.391/5; 2. W. Petrosia, eig. K. Tarringa, Warffura (B. Kampen) 1940 m in 3.051/5; 3. Vassal,
eig. J. Bolwü'n Helpman (B. Bolwh'n Jr.) 1900 m

in 3.05 2/5.
Niet geplaatst: Frits, 1860 m in 3.111/5; Willy
Belwin, 1920 m in 3.14 2/5; Welkom van Aduard,
1940 m m 3.213/5; Winnifred Scott, 1940 m in
3.22 4/5; Violette M, 1900 m in 3.261/5.
Ingehouden : Weidekind.
klasse,
11. Hooimaandprijs: Heat-handicap, le
13 deelnemers: Eerste heat: 1. St. Bernhard, eig.
J. v. d. Molen (W. Stoffers) 1715 m in 2.39 3/5;
2. Rentinus, eig. P. Kramer Nijland (eig.) 1745 m
in 2.39 4/5; 3. Kemulus, eig. Joh. Roggen, Groningen (M. Siderius) 1745 m in 2.42 3/5; 4. Silberschelle, 1700 m in 2.44;
The Harvester H,
1745 min 2.441/5;
Glakenblume, 1760 m in
2.441/5; Nelly Dutfy, 1760 m in 2.44 2/5; Flambeau, 1780 m in 2.44 2/5; Oberamtmann, 1730 m
Cernunros,
in 2.-I5; Kotur, 1745 m in 2.451/5;
1700 m in 2.45 3/5. Gedistanceerd: Navarra,
1700 m in 2.48 3/5; Rosel, 1700 m in 2.481/5.
Tweede heat: 1. Glockenblume, eig. J. T. de
Boer, Leeuwarden (eig.) 1760 m in 2.37 3/5; 2.
Silberschelle, eig. P. Bolt Hoogemeider (eig.)
1700 m in 2.38; 3. Nelly Duffy, 1760 m in 2.383/5;
4. The Harvester H, 1745 m in 2.39 4/5; 5. Kotor,
1745 m in 2.401/5; 6. Oberambtmann, 1730 m in
2.40 4/5; 7. Flambeau, 1780 in 2.412/5;
8. St
Bernhard, 1715 m in 2.413/5; 9. Rentinus, 1745 m
in 2.42. Gedistanceerd Remulus; gedisqualicifeerd
wegens telgang Cermunnos, als vierde aankomende.
Derde heatt 1. Oberamtmann, eig. A. Marcus
(eig.) 1730 m in 2.39 4/5; 2. Kotur, eig. J. Bolwijn (B. Bolwijn Jr.) 2.39 4/5; 3. Flambeau
2.42 3/5; 4. Nelly Duffy, 2.43 4/5;
5. Glockenblume, 2.441/5; 6. St. Bernhard, 2.49 3/5; 7. Silberschelle, 2.501/5; 8. Rentenus, 2.54 3/5. Ingehouden The Harvester H. Aangezien de -winnaar
van de eerste heat en de derde heat werd gedistanceerd, liepen in de beslissend© heat alleen

Glockenblume en Oberamtmann.

Beslissende heat: _. Oberamtmann, 2.521/5, 2.
Glockenblume, 2.55.
111. Zomerprijs. Prijzendraverij 2e en 3e klasse.
Afstand 2300 m (6 deelnemers): 1. Wanda Scott,
eig. wed. J, Oosting (H. Oosten) 2360 m in 3.42;
2. Vauban, eig. K. de Boer, Leeuwarden (J. F.
de Boer) 2360 m en 3.444/5; 3. Queen. Anthonia,
(A. Makken)
Mantgum
eig. H Schuurmans,
m
2340 m in 3.461/5. Niet geplaatst: Snel, 23203/5;
in 3.49 3/5; Prinses Duluth, 2320 m in 3.56
Our Uhlan B, 2340 m in 3.56 3/5.
IV. Heerrjjdersprtjs. Prijzendraverij 3e en 4e
klasse voor paarden die het eigendom zijn van
te
leden der Nederlandsche Heerrhdersclub,
afstand
rh'den door werkende leden dier club,
2300 m (9 deelnemers): 1. Telegrafiste, éig. J.
Groningen (S. Ca3teleyn) 2320 m in
Bolwijn,
3.413/5; 2. W. Petrosia, eig. K. Torringa CP.
Schilhorn v. Veen) 2320 m in 3.49 4/5; Ulaan 0.,
Wolvega
CX Drenth)
eig. wed. J, Oosting,
2340 m in 3.502/5, Uitlooper V derde aankomende werd gedisqualificeerd wegens te veel galoppeeren. Niet geplaatst Vassal, 2300 m in 3.531/5[
Urania O, 2340 min 3.54 2/5; Winnifred Scott
2320 m in 4.001/5. Ingehouden Whyts Darlihg

_

en Snel.

V. Stayer-prijs, handicap draverrj, le klasse,
min. afstand 3600 m (11 deelnemers)! 1. Tele-

grafiste, eig. J. Bolwijn, Groningen (B. Bolwhn
Jr.) 3620 min 5.481/5; 2. Vauban, eig. K. de
3680 min
Boer, Leeuwarden (J. F, de Boer)
552 1/5; 3. Peter Harvester, eig. O. J. Blomsma
(eig.) 3680 m in 5.52 2/5.
Niet geplaatst: Oberamtmann, 3760 m In
Saffier,
5.561/5; Radio S, 3720 min 5.582/5,
3780 m in 6.021/5; Willy A. 3720 m in 6.06 2/5;
Silberschelle, 3680 m in 6.071/5. Ingehouden St
Bernhard, Nelly Duffy en Flambeau.

CONCOURS HIPPIQUE SOMEREN

IN Br.

De Rüvereeniging St. Martius te Someren heeft
Zondag haar eerste welgeslaagde concours hippique gegeven. Alleen het ietwat drassige terrein
maakt het den paarden moeilyk.
De uitslagen zijn als volgt:
1. R-jDemonstratie landelijke njvereenlgingen:
Gel-vereeniging Oirschot 171 pt; 2. St George,
drop 163
3. St. Willibrordus, Zeelst 162 pt; 4.
Martinus,
St Clemens, Nuenen. 161 pt; 6. St
pt; 7.
Heeze, 153 pt.; 5. St. Petrus, Diende .168Deurne,
St Jan, Lierop, 151 pt.; 8. Rust Roest

rit.;

landbouwpaardesn, Belg.

zware
1. J. Bremans, Maarheeze, Cora% 2. P.
Hervine; 4. L. Manders,
Someren,
Sonnemans,
Someren, Lies; 5. M. v. Eijk, Asten. Mina
v. d.
Aangespannen landbouwtuigpaard: 1. W.
J. H. Peel-,
Wildenberg, Eindhoven, Nieuwkoop; 2. Eindhoven,
Sterksel, Peeka; 3. H. v. Heeswtfk,
Rosa; 4. W. v. d. Heyden, Geldrop, Heisf, o. IJansen, Nuenen, Rudolf.
"Hardraven onder den man: 1. W. v. Gerwen,
TomOirschot. Mia; 2. M. v. Rooy, Eindhoven, Klaamie; 3. Th. Toonders. Geldrop, Rosa; 4. J.
Aangespannen

type:

sen, Velthoven, Roland.
Springconcours voor landelijke ruiters; 1. F.
Rutten. Leende, Wilsom 3 ft. 76 s.; 2. M. y. Staphorst, St. Oedenrode, Nellie, 4 ft. 60 s.; 3. J. Klaasen. Velthoven, Roland. 4 ft. 63 s.; 4. J. v. Velden,
Aalst, Rosé Marie, 4 ft. 65 s.: 5. J. Jansen. Gel6. M. Kuipers, Geldrop,
drop, N?Hy. 7 ft 72
Max,' 7 ft." 76 s.

s.;

KAATSEN.
KAATSPARTIJ

TE

HILVERSUM.

De Buitenafdeelingen van den Nederl. Kaatsbond hielden gisteren een door-elkaar-lotenpartij in het Gemeent Sportpark. Ruim 12 uur
liet scheidsrechter Boersma te Utrecht in 2 per-

_____

ken beginnen. Bijzonder spannende partijen
kregen we op de tweede lijst niet! De derde lijst
was aldus:
No. 2 S. Harkema (Amst), G. Struiksma
(Hilv.), J. Grouwstra (Hilv.).
T. v. Ruiten
No. 5 R. Wijngaarden (Amst),
(Hilv.), G. Kuindersma (Hilv.).
dat wel een goede formatie was,
Partuur 2.
was echter tegen 5 niet opgewassen. Het verloor aldus:
No. 2 6—2—B—4—B—2—B—B—o—o
No. 5 B—B—6—B—2—B 4 4 B—B
Daarna kregen v/e
No. 9 v. d. Ploeg (Utr.), Hoekstra (Amersf.),
v. d. Bijl (Hilv.) en
No. 14 G. Swart (Utr.), H. v. Driester (Amst.),
M. Knol (Hilv.). Dit werd een felle partij, die
ei-rst op 5 en 5 en 6—o ten gunste van No. 9
eindigde.
Do eindstrijd ging dus tusschen No. 5 en No 9.
Die verliep al heel eenzijdig aldus:
No. 5 B—B—B—B—B—B
No. 9 2 4 6—4—4—2
Wijngaarden—Ruiten —Kuindersma;
le Pró's:
2e prijs v. d. Ploeg—Hoekstra —v. d. Bijl; 3e prijs
Zwart—v. Driesten—Knol;
4e prijs Harkema—
Struiksma—Grouwstra.

(Vervolg van blz. 10)

In Terborg werd Zaterdag en Zondag het
zilveren jubileum gevierd van de plaatselijke
gymnastiekvereeniging „Prinses Juliana" De
actieve Turnkring „De Graafschap" had zijn
jaarlijksche kringwedstrijden hieraan verbonden, terwijl de internationale landenwedstrijd Nederland-Luxemburg als glanspunt
dezer feestelijkheden diende.
De
aanhoudende regen Zondagmiddag
maakte het noodzakelijk den landenwedstrijd
te houden in de voor dit doel gereserveerde
tenten, waardoor veel van het aantrekkelijke van den kamp verloren ging. Niet alleen
voor het publiek, dat het verloop van den
wedstrijd nu slechts in cijfers kon volgen,
maar vooral ook voor de keurturners zelve,
die niet in de gelegenheid waren elkanders
oefenstof te zien. En dat is toch steeds de

HOE WORD IK

I.

Men kan het niet leeren. Tact en
menschenkennishoofdzaken.

Alvorens te gaan schrijven over de school
voor verkoopsters hebben we over de opleiding
van verkoopsters gesproken met eenige menschen uit de practijk.
De heer I. Herzberg, personeelchef van
Gebr. Gerzon's Modemagazijn gelooft, dat te
vaak meisjes, die geen aanleg voor verkoopster hebben, op de vakschool komen. Kinderen
die wèl aanleg hebben, zullen van de school
ze leeren er warenkennis en kunprofiteeren:
internationale
grondgedachte voor dergelijke
nen de clientèle later inlichten over de goedeontmoetingen.
ren. Uit de leerlingen van de verkoopstersDe vrije oefeningen boden weinig of geen
Gerzon
nieuws, de K.N.G.V.-ers behaalden 124,70 school, die in den St. Nicolaastijd bij
geschikte
zijn
menigmaal
zeer
volontairen,
het
bij
122,05.
Ook
punt tegen Luxemburg
de zaak gekozen.
paardvoltigeeren was weinig krachtverschil. krachten voor
goede
verkoopresultaat, dat zich bij
„Is
het
punt,
115,50
slechts
Nederland behaalde
het
openbaart, aan de school of
volontairen
anderhalve punt meer dan de gasten. Bij het
ingeboren eigenschappen te danken?"
aan
het
duidelijker
daarentegen
bleek
brugturnen
De verkoopsters hebben theoretische en
overwicht van de Nederlandsche ploeg.
practische kennis en inzicht in de psychologie
124,80
punt,
brug:
Nederland
Totaal voor
van den verkoop noodig en daarbij warenLuxemburg 114,30 punt.
kennis. Deze dingen leert men het best, als
de
aankonden
Eerst bij het rekturnen
theorie en practijk samengaan. De groote
opbouwenden
wezigen getuige zijn van een
zaken in het buitenland hebben daarom hun
turner
beurten
een
om
turnstrijd. omdat nu
eigen verkoopstersopleiding en Gerzon zal die
oefezijn
van Luxemburg en van Nederland
ook weer beginnen. Meisjes, die opleiding hebdat
er
bleek
Ook
hier
ning kon afdraaien.
ben
gehad, komen beter onderlegd in de pracin
oefenstof
geen verschil in opvatting van
tijk, dan zij die onvoorbereid in een zaak
werd
overwinning
bestaat;
de
beide landen
komen.
behaald door de grootere geoefendheid, het
de
door
onderdeelen
der
beter beheerschcen
De heer L. Beek, personeelchef van de
onzen en misschien ook door de ruimere keus Bijenkorf
acht warenkennis en verkoopkunde
die
grooter
turnwereld,
onze
in
wij
die
hebben
hoogst
nuttige
vakken, maar de algemeene
is dan die in Luxemburg.
hun vorming mag niet over het hoofd gezien wortoonden
gymnasten
Nederlandsche
De
den. Bij de oud-leerlingen der verkoopstersmeerderheid aan rek met 118,50 punt tegen school die in „De Bijenkorf" geplaatst zijn,
Luxemburgers.
de
voor
punt
112 15
begin had onderscheiden enkelen zich als zeer goede verJuist nadat W. Zwaaf een goed begon
het koopsters.
Voer een groot deel schrijft de
gemaakt met het ringenturnen,
in heer B. dit toe aan de school, maar aanleg en
stroomen,
zoodat
te
opnieuw
hemelwater
dit bijzondere eigenschappen hebben daartoe ook
onderling overleg besloten werd zooweldoen meegewerkt. De school kan
in kiem aanweziniet
te
paardspringen
onderdeel als het
gen aanleg ontwikkelen, maar ontbreekt de
doorgaan. De plaatsruimte in de noodtenten
op te aanleg, dan is ondanks vakonderwijs geen reliet n.l. niet toe het ringenstel aldaar
sultaat te verwachten. Scherpe selectie bü toeaardige
de
kreeg
stsellen." Door dit besluit
opentot de verkoopstersschool is noodig.
lating
de
eerste
einde;
ontijdig
wedstrijd een
was
De practijk geeft meisjes met aanleg voldoeluchtwedstrijd op dit gebied in ons land,
ning, ook als ze geen vakschool bezocht hebmislukt, zooals Dr. H. J. O. Reys, de voorterwijl omgekeerd de school meisjes zonben,
bekendbij
K.N.G.V.,
het
het
zitter van het
der
aanleg
voor verkoopster geen voldoening
noemde.
uitslagen
maken der
onderdeelen geeft.
De einduitslag luidt voor vierslechtste
per
Mej. E. Sternhei m, belast met de sedoor acht turners, waarvan de
lectie van het personeel in genoemde zaak acht
onderdeel afviel:
sterke negatieve selectie noodig, opdat kindeNederland 482,50 punt, Luxemburg 462,50 ren
zonder aanleg van de school geweerd worprestaties zijn: 1. F. den. Ze krijgt den indruk dat het onderwijs op
De' beste persoonlijke
Lode vakschool niet voldoende contact houdt met
Wedel (Nederland) 74,25 punt, 2. Math.
van de practijk en vermoedt daarom, dat de leergelin [(Luxemburg) 73,90 punt, 3. P.
krachten niet uit de practijk voortkomen.
Dam (Nederland) 72,55 punt, 4. J. van GenKugeler,
punt,
5.
J.
70,95
(Nederland)
deren
punt,
De heer W. K o s t e r, bedrijfsleider van „De
de coming-man van Luxemburg, 70,75
punt.
70,05
Zilvervos"
(Nederland)
is tevreden over de verkoopster die
Melkman
6 E.
hij al sinds vier jaar van de vakschool heeft.
Toen ze in de zaak kwam, bleek ze behoorlijk
in staat, clientèle te ontvangen, niet „slungelachtig" zooals men dat wel eens aantreft.
„SPARTA” TE WINKEL VIJFTIG JAAR.
Als de verkoopster bezig is met een klant, weet
der een meisje
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werdat van de verkoopstersschool
te Winkel
gymnastiekvereniging „Sparta" gehouden,
komt, een klant zoolang bezig te houden.
waarherdenkingsfeesten
den gisteren
Wat de handelsschool voor verkoopsters van
aan 27 gymnastiekverenigingen
deelnamen^
de talen leert beteekent weinig, maar zijn zoon,
De wedstrijden z«n bijzonder goed geslaagd. De
die het einddiploma van een H.B.S. heeft, kent
dames: le P^O.K^V,
ook niet zooveel van talen. De warenkennis,
die de school geeft kan haar onderzoekenden
prijs Turnlust 111, Alkmaar, 49 pnt
50 pnt':
aard
ontwikkelen. Voor zoover onderwijs verdames. Ie prijs: ..Olympia" Berkkoopsters
kweeken kan, doet de school het
pnt.l
51
Helder,
Den
in,
hout 51 pnt.; O:k.K Zaan, 51 nt
maar
goed,
overigens is hij van oordeel dat
de
P
Simson I, Koog aan
nvv
O.K.K, verkoopsters geboren, niet gemaakt
Rhythmische oefeningen dames. Ie prhsiBergen,
worden.
Den Helder, 40 pnt.; 2e prijs Be Qüick 39 ent
„Is een school voor verkoopsters dan wel
Oudkarspel
„Hercules",
3e'prijs:
40 pnt.:
Den noodig?"
Staaf oefeningen heeren. le urijs: OJCK. I.
Zeer zeker, meent de heer K. om de kinderen
Helder, 38 pnt ; 2e prijst O.K.K. 11, Den Helder.
noodige routine-handelingen te leeren, klande
36
DirksU.d.1.,
Vrije oefeningen heeren. le prijs:
te ontvangen, goederen te toonen enz. De
ten
pt,
43
I,
pnt; 2% prijs: Turnlust Alkmaar
3e prijs Turnlust, Alkmaar, 39 pnt; 4e prijs: „De hoofdzaak voor den verkoop is evenwel menHalter", Alkmaar, 39 pnt
schenkennis en die doet men in de school niet
■_-__.„
Niels Bukh-oefeningen heeren. Ie prys: Hercuop.
Wie aanleg heeft, komt er zonder school
AlkHalter.
2e
pnt.;
prrjs
«Dede Zaan verles, Oudkarspel, 45
wel, zonder aanleg komt men er met een
ook
aan
Kook
pntT
„Simson".
maar, 43
van
een
verschil
prijs.
Er
was
school niet. Op de vraag, of dan de school niet
kreeg een extra
opvatting met de jury over de opvatting van de overbodig is, zegt de heer K. dat in het hiaatg
jaar tusschen het verlaten der lagere school en
ßukh-oeïen!ngen dames. Ie prijs: „Her°eNj!els Oudkarspel,
U.d.1., Heushet tewerkstellen op het 14de jaar de kinderen
48 pnt; 2e prijs:
cules"
:_rÖ__,'4B pntj 3e prijs: Olympia, Wieringerwaard, een voorloopige opleiding krijgen. Bestond het
hiaat niet, dan zou er geen bezwaar zijn, de
graad dames, le prijs: 8.0.K.E.V.
Driekamip le B
Burgermeisjes dadelijk in een zaak te laten gaan.
Anna Paulowna 79 pnt; 2e prijs: Z S.C.
3e prijs: „Hercules". Oudkarspel,
De heer K. wijst nog op het groote verschil
brug, 77 pnt.;
74 pnt
75 pnt; 4e prijs: „Lycurgus" Schagen
tusschen
een verkoopster in een warenhuis, die
W.I.Kprijs.
2e
le
graad:
Vierkamp heeren
I, Alkmaar
in
hoofdzaak
niet veel meer te doen heeft, dan
prijs:
2o
Turnlust
pnt;
Houwert
1221
geprijsde
artikelen,
122 pnt; 3e prils: Hercules I, Oudkarspel 1191
die gevraagd worden over
pnt; 4e prys f Turnlust, Alkmaar. 1191 P-t.; 5e te reiken en een verkoopster in een speciaalpriis: Tavenu, Heerhugowaard, 1151 Pnt
Vierkamp heeren le graad, le prijs „Simson I ,, zaak, zooal3 een bontzaak, die de bontsoorten,
de prijzen, de kosten van reparaties enz. moet
Koog aan de Zaan, 126 pnt; 2e prijs: „Turnlust
udAlkmaar, 1251 P-*.: 3e Prii s: „Hercules Opnt.
kennen.
karpsle, 1221 pnt; „De Halter". Alkmaar 1221
Driekamp 2*» graad dames, le prijs: „Turnlust ,
Meer verkoopen dan de klant
Andijk, 841 pnt; 2e prijs: „Tavenu» Heerhugovraagt.
D.O.K.E.V, Anna Pau-
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De afd. „Wêz Wis" van den N. K. B. had voor
haar gisteren onder leiding van scheidsrechter
Hilverda by gunstig weer gehouden jaarlijkschen
grooten wedstrijd 24 der beste spelers uitgenoodigd, bij loting aldus gefouneerd: 1. Y. Bouma, H.

Bogaart en A. de Haan; 2. A. Minnema, C. de

Wav en W. Bosma; 3. M v. d. Hem, D. Ganzinga
en S. Stelpstra; 4. A. v. Koningsveld, K. v. d.
Heide en R. tho Bockholt; 5. J. Heeg, D. de Bildt
en D. v. d. H-vde; 6. H. Knol, L. Leerde en Sj.
Helfrich; 7. I. r.oukema, D. de Jong en G. Meijer
ho£; 8. K. Kuiken, J. van Dijk en W. Dijkma.
De finales tr.sschen 1 en 6 nam een al te
eenzijdig varloop. Bouma en Bogaard sloegen wat
onvast op. De Haan wel eens beter op, en zoo
wonnen Knol c.s. met prima spel als gesmeerd
op s—l 6—2 met 52 tegen 26 punten.
Prijswinnaars werden dus resp. de parturen 6|
■_, 7 en 8, De
-^i^BC«.-|C_o_-

-

is

Middel*
In het „Weekblad voor Gymn. en
Clay, hoogdr.
J.
prof.
komt
Onderwijs"
baar
leeraar in de experimenteele natuurkunde tè
Amsterdam, nog eens terug op de quaestie.
„universiteit en vijfjarige". Schr. vergelijkt
hst gymnasium als voor-opleiding met de
h.b.s. en betoogt het volgende:
Sedert het adres van de wis- en natuurkundige faculteiten en van de hoogescholen,
omtrent de minder goede resultaten der arbituriënten van de h.b.s. aan den minister van
onderwijs werd gericht, werd mij herhaaldelijk
de vraag gesteld, of dezelfde bezwaren niet
zouden gelden voor het gymnasium.
mij
Reeds enkele jaren ondervinding hadden
gegeven,
den

indruk

dat er in dit opzicht
tusschen de beide inrichtingen van ondermoest
wijs verschil
worden gemaakt. Ook
de door mij sedert 1930
aangelegde statistiek,
wees dit verschil aan.
Bij een uitgebreider
■tatistische opteekening
der gegevens dit jaar
aandacht
viel mijn
echter nog op een feit,
hetwelk wellicht de

duidelijkste aanwijzing

omtrent

dit

geeft.
Het spreekt

Pr»f. dr. J.

Clay.

yerschU

vanzelf
het

dat docenten die bij

h.b.s.-onderwijs zijn be»

geweest over de
uitspraak onzer commissie. Zij hadden toen
verwacht, dat een eventueele afkeuring even*
eens het gymnasium moest treffen, maar deze
verwachting is naar mijn oordeel onjuist en
'het lijkt mij goed daarop de aandacht te
vestigen.
10. Immers het gymnasium geetf een zesjarige en de H. B. S. een vijfjarige opleiding».
Hoe belangrijk een zesde jaar voor de pnt»
wikkeling van een leerling is, zal waarlijk
voor een docent geen betoog vereischen. Uit
dien hoofde reeds mag men dus van den gemiddelden gymnasiast meer verwachten dan
van een h.b.s.er.
20. De natuurwetenschappelijke opleiding
van het gymnasium is sedert de laatste reorV
Daartegenganisatie belangrijk verbeterd.
over is het gewicht van de natuurwetenschappelijke vakken van de h.b.s. sedert 1920 belangrijk verminderd.
30. Volgens het oordeel van vele deskundigen is de studie van afd. B van het gymnasium op het oogenblik meer inspannend dan
die van de h.b.s.
40. Het eindexamen vj h. gymnasium Is een
beter gecontroleerd examen dan dat v. d.
h. b. s.
50. Ten aanzien van de cijfers van het eindexamen h.b.s. heeft de vergelijking met de
studieresultaten aan Hoogeschool en Universiteit mij geleerd, dat voldoende cijfers geen
waarborg leveren om te kunnen studeeren.
60. Een voordeel van het gymnasium op de
h.b.s. is m.i. verder, dat door de studie der
oude talen meer aandacht gegeven wordt aan
het nauwkeurig en ordelijk formuleeren van
eigen gedachten en het begrijpen van anderer
gedachten, htegeen voor universitaire studie
trokken, teleurgesteld zijn

belangrijk is.

Een en ander voert mij tot de slotsom, dat
te verwachten Is, dat de leerlingen van het
gymnasium, in het algemeen genomen, rijper
zijn voor het universitaire onderwijs dan <_»
gemiddelde h.b.s.en, (Interim, van ons.
Red. „H.")
Ik spreek uitdrukkelijk van de gemiddelde
leerling, immers er komen nog altijd uitmuntende studenten van de h. b. s., waarschijnlijk;
in absoluten zin genomen zelfs meer dan van
het gymnasium, maar als totaal genomen*
komen er dan ook veel meer van de h. b. s.
die voor het volgen van het hooger onderwijs
ongeschikt zijn, veel meer dan van het gymnasium en het gaat er thans om deze stroom
te beperken.
De cijfers waarover ik nu boven sprak zijn
de volgende:
Sedert September 1930 deden aan de Am-

candidaatsexamen,
sterdamsche universiteit
medicijnen eerste gedeelte:
H. B. S.
afgew.
gesl.
% der gesl,
39 %
169
269
Gymnasium
gesl.
afgew.
% der gesl,
51 %
82
79
In deze cijfers waren de leerlingen van het
lyceum, h. b. s. en gymnasiumafdeeling ingedeeld onder deze beide hoofden. In de statistiek
van het laatste examen werden deze nu afzonderlijk beschouwd en het viel mij nu sterk
op, dat de leerlingen van het lyceum bij het
waard, 74 pnt.; 3e prijs:
laatste
examen de volgende resultaten beWieringerlowna. 72 pnt.; 3e priis „Olympia",
reikten:
„Lycurgus"
Schagen,
prijs:
waard', 72 pnt: 4e
In verschillende zaken wordt ons gezegd, dat
701 pnt. het niet voldoende is, den klant te geven, wat
afd. Gymnasium
711 pnt.; 5e prijs „Hercules", Oudkarspel,
afd. H. B. S.
de
damesaan
werden
toegekend
prijzen
Extra
geslaagd afgewezen,
geslaagd afgewezen
afdeeling van D.0.K.E.V.. Anna Paulowna en hjj vraagt, de kunst is, hem méér te doen
2
7
3-12
Turnlust" Andijk. Aan „Simson". Koog aan de koopen, maar zoo, dat hij daarna niet het geZaan werd een extra prijs toegekend voor het voel heeft, zich iets te hebben laten aanpraDit laatste aantal is in totaal wel klein,
hoogste aantal punten voor de heeren le graad. ten. De algemeene opvatting
is, dat dit niet maar de verdeeling geeft toch een duidelijke
Verder aan D.O.K.E.V. te Anna Paulowna en
geleerd worden kan, als de aanleg in kiem aanwijzing van hetgeen boven werd gezegd.
„Turnlust" Andu'k.
Burgemeester Jb. Koster werd de medaille van aanwezig is, dan kan die zich in de winkelHet zal van veel belang zijn, dat ook aan
K.N.G.V,
verdienste verleend van het
practijk ontwikkelen en niet door de school.
andere universiteiten gegevens worden ver„De eene kooper wordt afgeschrikt door zameld om op dezen grondslag de juist maathooge prijzen en is toch niet tevreden met het regelen te kunnen beramen, want het is van
goedkoopere, de andere wordt onaangenaam waarde uit te maken of de maatstaf, die bij
WATERPOLO.
getroffen als hem niet dadelijk het kostbaarhet eindexamen door de verschillende scholeij
ste getoond wordt. Hier zou de verkoopster wordt aangeleed wel dezelfde is. Naar aan»
DE COMPETITIE.
psychologe moeten zijn," schrijft de leider van leiding van de in de laatste jaren opgenomen
een groote zaak met veel mannelijke en vroucijfers acht ik het nl. niet uitgesloten, dai
De uitslagen van Zaterdagavond zijn;
welijke clientèle. „De kooper laat zich vaak sommige scholen te lichtvaardig met hooge?
Dames tweede klasse: R.D.Z. ll—Merwede B—o. bij zijn keuze leiden door de verkoopster, cijfers bij het eindexamen werken en daardooïj
DE UITSLAGEN AAN GISTEREN.
die dus de artikelen goed moet kennen. Ver- bij de ouders hunner leerlingen te hooge ven»
zorgde kleeding, handen enz., zijn noodzakewachtingen opwekken.
Tweede klasse.
lijk, conversaties met medeverkoopsters moet
gemeden worden, zegt dit bedrijfshoofd.
Zwemlust—Star 3—3.

.

O. Z. &P. C—B. Z. Z. 4—5.

EINDEXAMEN H. B. S.

Onze algemeene indruk na tal van menschen
uit de practijk gesproken te hebben is, dat
men eenige voorb«eiding voor verkoopster
Het IJ m—H. V. G. B. II 1-1A. Z. &P. C. lI—U. Z. C. 111 o—7.
noodig acht.
Men verlangt dat de meisjes er behoorlijk
Derde klasse.
geverfd behoeft niet
uitzien
dat ze
Z. B. & Z. V— De Aa 2—3.
schoone handen hebben, dat ze de clientèle behoorlijk ontvangen en anders dan met „wat
*
most u gehad hebben?" informeeren naar de
SPORTSNIPPERS.
wenschen van den kooper.
De opvatting waarvan we hier enkele uitspraken aanhaalden is, dat een school niet tot
Te Apeldoorn Is opgericht een landelijke verkoopster kan opvoeden, dat de school
evenaanvankelijk eon tiental
met
Rijvereeniging
leden In het voorloopig bestuur hebb?n zitting wel nuttig werk doen kan, door warenkennis
de heeren D. J. Spijker, jhr. A. J. B. van Suchtelcn te onderwijzen, terwijl er enkelen zijn die
van de Haere, B. van Drimmelen en W. C. van meenen, dat de cchool verkoopkunde kan onWeenum Czn.
derwijzen en dat ook behoort te doen.
Dat de school kinderen van 13 tot 15 jaar
Het Belgisch kampioenschap voor stayers over
100 km werd gewonnen door Wynsdau in 1 uur 25
menschenkennis
en zielkundig inzicht kan
min. 3 4/5 sec; 2. Thollenbeek op 20 m; 3. Linart
geven, zal wel niemand meenen.
op 125 m; 4. Verkeyn op 310 m; 4. v. d. Mheen op
FR. v. R.
4 ronden; 5. Scynave op 5 ronden; 6. Benoit op
Reserve tweede klasse.

—

EINDEX.

—

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch
Gymnastiek Verbond heeft voor Zondag 23 Juli,
's middags om 1 uur, in Hotel „Oranje-Nassau"
te Arnhem een vergadering belegd voor belanghebbenden, teneinde te geraken tot samenstelling
van een eigen commissie voor de wandelsport.

VISSCHERIJ.
HUIZEN, 15 Juli. Gedurende de afgeloopen
week is alhier aangevoerd: 376 kg bot, prijs 46—
65
aal 42~
1200 kg rjCholl4— 2i

_!&__?"«_#" _1

**

—,

—

7 ronden.
Waarschijnlijk zal Wynsdau naar de wereldkampioenschappen worden afgevaardigd.

WEDSTRIJD TE RAUWERD.

VERKOOPSTER?

GYMNASIUM EN H.B.S.
Als vooropleiding voor studie
de exacte vakken.

58;

'

MIDD. KOL. LANDBOUWSCHOOL.

Deventer. Gesl. de heeren J. Boomsma, F. J.
Deuling, H. A. F. Jansen, L. von Koczian, A. Nijkamp, W. L. Relyveld, O. Rincker, F. van der
Wal, P. E. van Wely, J. Akkeringa, P. J. P. Buys,
W. W. Corver, H. R. Folkersma, J. H. J. Hannesen, J. A. Houbolt, J. van Kasteel, J. H. Moddemeyer, H. W. van der Molen, J. C. J. Moolenburgh, W. J. Steen, M. W. van Baarle, J. J. Bakker.P .W. van Dort, E. G. Ingenluyff, B. Kruik,
J. M. Monod de Froideville, B. J. Onderwater,
H P. E. Penn, S. J_ Posthumus, L. C. Smitt, C. W.
Stouten, H. J. J. Weurman, Ch. van den Bos, J. L.
Dop, H. V. Geerlings, W. Houtman, W. van der
Kuyp, A. W. Leinweber, J. Leusden, G. Lugt. Ti.
Oreel ,L. Ros, Th. F. d_ Ruyter de Wildt, M. K.
Smallenbroek, F. W. P. Stammeshaus, C. A. Stellweg, G. S. K. van Welie, E. J. van der Zee, A. J.
Zuyderhoff,
H. H. Dcli, M. van Diejen, H. G.
Egthuizen,
J. H. Götz. M. Huysmans, W. C.
Irwandt, L- J. van Prooye, A. J. SilvoM, G. A. B.

Vos ca H. van IJzeren,

Deventer (Ryks H. B. S.) Gesl. de dames Ta.
H. M. de Braconier, M. C. B. Bijlsma, B. Deeg ca
A. J. A. Kooiman, en de heeren J. W. Budde, G. 3.
Dijkhout. A. M. Gelinck, A. Hassing, H. S. d£
Koning, G. Kruisinga, E. Marcar, J. G. Nykamp,
H. W. Ras v L. T. D. Upmeyer, D. A. Verburg, W.
Bloemendaal en M. J. Wagenvoorde. Afgewet
zen 10.
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