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Vooral de groote zaken getroffen

Wangping door Japanners
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door de staking.
Het
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goede humeur.
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P a r ij s, 9 Juli.

De staking in het hotel-, café- en
restaurantbedrijf is onvermijdelijk geworden en zelfs de heer Chautemps
is er niet in geslaagd te verhinderen,
dat zij uitbrak, hoe ongewenscht ze
juist op dit oogenblik met de tentoonstelling en midden in het vacantieseizoen ook zijn moge.
Overeenkomstig de besluiten der syndicaten der werkgevers en werknemers
wordt gestaakt in alle zaken, waar de
werkweek van 5 dagen niet wordt toegepast. Deze geldt alleen voor de ondernemingen, waar meer dan één bediende
is, zoodat alle kleinere café's en restaurants en de kleinere hotels, die b.v.
door een familie gedreven worden, al
dadelijk uitgesloten zijn en open kunnen

blijven.
Verder zijn er enkele individueele patroons, die toegeven en in dat geval
plakken de controleurs van het arbeiders-syndicaat speciale biljetten op de
ruiten, waarin de vergunning open te
bljjven, omdat aan de eischen der werk-

nemers voldaan wordt, vermeld staat.
Maar er blijven ook veel zaken open,
omdat het personeel het niet eeps is
met het drijven der vakvereenigingen
e» er de voorkeur aan geeft te profiteeren van den goeden tijd, dien heel het
hotelbedrijf t_an_ beleeft.

Uit den aard der zaak vindt men de neiging geen gehoor te geven aan den stakingsdrang het meest bij de kellners en kamermeisjes, die fooien krijgen en in mindere mate bij
de koks en het overige keukenpersoneel, dat
in vasten loondienst staat.
Deze verschillende omstandigheden hebben
ten gevolge, dat er allerlei reden zyn van open
of gesloten zijn. Van de groote hotels zijn er,
die met behulp van het werkwillige personeel
een beperkten dienst onderhouden, waarbij ook
de chefs mee aanpakken, om den gasten de in-onvenienten van den toestand zoo dragelijk
mogelijk te maken. In andere bedrijven is het
aantal wegblijvers te groot en moest de geheele zaak gesloten worden. Weer andere hotelliers houden hun logeergasten, maar kunnen hun niet te eten geven. De groepen gedelegeerden, die rondgaan om de nog werkende kameraden overal tot staken aan te zetten,
worden dan ook zeer verschillend ontvangen.
Hier volgt men terstond de aanzegging op en
legt het werk neer, elders antwoordt het personeel dat het wil blijven werken en ontvangt
het de afgezanten vaak alles behalve vriendelijk.

Gisteravond waren verschillende groote
café's en groote restaurants op de groote boulevards en op de Champs Elyseés gesloten en
donker, terwijl in andere een beperkte bediening onderhouden werd. Zoo werd, om een
voorbeeld te noemen, in het groote café Weber
op de terrassen niet bediend, maar werkte
daar binnen het restaurant door, waarbij de
gérant en de juffrouwen van de vestiaire enz.
schotels etc. aanbrachten. Elders moesten evenals den vorigen avond de eters, die juist met

hun maaltijd begonnen waren, teleurgesteld
worden, doordat het personeel ophield met

werken.
Van de hotels zijn het vooral de groote, die
moeilijkheden ondervinden, en eenige daarvan
zooals Astoria, Crillon, Royal-Monceau, Le
Prince de Wales zullen waarschijnlijk of geheel 6f grootendeels moeten sluiten. Ookßitz
schijnt veel personeel te hebben, dat heen-

openen

Voor Wangping is opnieuw een
hevig gevecht ontbrand.
De Japanners zouden, naar verluidt, een krachtigen aanval op deze
stad hebben ondernomen, die juist
weer door Chineesche troepen was
bezet.
Reuter meldt uit Peiping, dat de
Japansche troepen de stad Wangping
hebben omsingeld.

3 MENU'SVERSCHILLENDE
VAN HEDEN
ONZE WEEKDAGEN
OOK OP

Nergens beter,
nergens goedkooper

Op de strategische punten te Peiping
zijn barricades opgericht. Sommige
straten zijn geheel door de burgerij
ontruimd en verlaten.
Sedert den morgen is het verkeer
gestaakt. Alleen met Chineesche soldaten bezette vrachtauto's rijden af en
aan naar de stadspoorten.

uit Tientsin wordt gemeld,'
bc.weren de Japanners twee plaatsjes
bij Peiping te hebben genomen. Een
dezer plaatsen ligt ten noordoosten van
de Marco-polo-brug.

DINER 90 et.

—

Gekookte zalm, peterseliesaus

De Chineesche autoriteiten hebben bekend
dat zij zich zullen verzetten tegen
iedere poging tot bezetting van Wangping door
de Japanners. Naar verluidt, willen deze van
de stad een militair depot maken.
De Chineesche troepen, aldus verklaren de
autoriteiten, hebben zich teruggetrokken, om
incidenten te vermijden, doch zij hebben daarom niet het recht prijsgegeven om garnizoenen rondom Peiping te leggen.
De Chineesche minister van buitenlandsche
zaken heeft, volgens een D. N. 8.-bericht uit
Nanking, hedenmiddag bij den Japanschen
gezant een protest ingediend, wegens de houding der Japansche troepen bij Peiping en
tevens een memorandum overhandigd, waarin
er op wordt gewezen, dat een verslechtering
van de wederzijdsche betrekkingen moet worden voorkomen.
Verder wordt verlangd, dat de in NoordChina gelegerde Japansche soldaten onverwijld elke krijgsverrichting staken. Het memorandum dringt aan op een vreedzame oplossing van het incident.
gemaakt,

—

versche aardappelen

Gekookte zalm
Aspergesoep
peterseliesaus, versche aardapp.

Osserib, spercleboonen
geb. aardapp.
Pudding.

Osserib, spercieboonen
l'udding.
geb. aardapp.

Rembrand-plein

Telefoon op alle kamers

Interessante
ideeën komen
niet vanzelf!
Stap voor stap zijn
onze modellen, na
jarenlang zoeken en
ontwerpen, ontstaan.

REENS'

MEUBELEN ook van
zon hoge kwaliteit.

REENS
SHOWROOMS:
Heiligeweg 47-49-51, Adam,

Passage 76-78, Den Haag.

31 Bru.on Streef, London (W.).

Geïll. prospectus op aanvraag.

Frankrijk zal contrôle
langs Pyreneeën

schorsen
Met ingang van Dinsdag
13 Juli.
PARIJS, 10 Juli (Hav as.) Officieel wordt hedenmorgen medegedeeld,
dat de Fransche regeering Maandag
12 dezer aan de non-interventiecommissie te Londen zal mededeelen, dat
de internationale controle aan de
Fransch-Spaansche grens met ingang
van Dinsdag 13 Juli zal worden geschorst.

-
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TH. A. DE KOSTER

kuysdaelstraat 92/94, Amsterdam. Tel. 20086.
Profiteert van onze 63-jarige ervaring oh
gebied van Centrale Verwarming.

paald vóór de avondvergadering van gisteren,
maar dat zij er niet gevoegelijk mee voor den
dag kon komen, zonder eerst de Fransche en
andere regeeringen erover te hebben geraadpleegd. Vrijwel zeker kan dus worden verwacht, dat de non-interventie-commissie zeer
spoedig, mogelijk reeds Dinsdag, uiterlijk
Woensdag, zal bijeenkomen. Ontdaan van allen omslag komt het hierop neer, dat aan de

Duitsche, Italiaansche en Fortugeesche re-

geeringen door hun Londensche vertegenwoordigers in de non-interventie-commissie zal
worden meegedeeld, dat zij hebben te kiezen

tusschen:
a. een stelsel van controle van de Spaansche grenzen, in den geest van het FranschBritsche voorstel (overneming van de Duitsche en Italiaansche controletrajecten door
Engeland en Frankrijk met neutrale waarnemers), hoewel niet geheel daarmede overeenkomende, of
b. hervatting van hun deelneming aan het
controlestelsel.
Indien genoemde landen daarop niet wenschen in te gaan, zal de Fransche grens van
controle weder worden ontbloot, zoodat de
positie van Franco wordt verzwakt en die der

Spaansche Volksfront-regeering wordt versterkt. Aldus zouden zij de verantwoordelijkheid hebben te dragen voor hun houding
tegenover de overgroot, meerderheid van alle
Europeesche landen.

NIEUWE GEZANT VAN
DE V. S.
De heer George Gordon
benoemd.
Uit Washington wordt gemeld:

President Roosevelt heeft George Gordon
benoemd tot gezant te 's-Gravenhage, als opvolger van den heer Emmett, die kort geleden
tot gezant te Weenen werd benoemd.

bovenstaande telegram verrast wegens
het abrupte karakter van de houding van Engeland nadat Lord Plymouth zich bereid had
verklaard, de opdracht van bemiddeling te
aanvaarden. Men zou op het eerste oog bereid
zijn, het bovenstaande bericht wegens het
ultimatieve karakter, dat het impliceert, als
een mystificatie te beschouwen, ware het niet
Wat wil Londen?
dat het samenvalt met de officieële bekend(Van onzen Londensche correspondent.)
making, dat de Fransche regeering van plan
is uitvoering te geven aan haar dreigement
Londen, 10 Juli. om de controle reeds Dinsdag aan de FranschSpaansche grens te schorsen. De vraag rijst,
Minister Eden blijft voor het week-end in of er tusschen gisteravond en vandaag iets
Londen en zal zich onmiddellijk in verbinding is gebeurd, dat Engeland en Frankrijk aanstellen met andere regeeringen om een defi- leiding heeft gegeven, bij hun houding te volnitieve oplossing te vinden. Ik heb echter harden. Dat zal nog nader dienen te blijken. —■
reden aan te nemen, dat de Britsche regeering haar houding reeds definitief had beRed. H.)

Washington en vervolgens werd hij secretaris

van de Amerikaansche ambassade te Boedapest, daarna weer te Parijs. In die periode trad
hij op als adviseur der V. S. bij internationale
conferenties te Genève en in 1929 bij de vlootconferentie te Londen.
Na Parijs kwam hij als kanselier aan de

ambassade te Berlijn en vervolgens aan de

ambassade te Rio de Janeiro.

FELLE BRAND IN EEN

WASSCHERIJ
Zolderverdieping te Schiedam
door het vuur vernield.
Gistermiddag half drie is brand ontstaan in
het pand Frankenlandsche straat 6, te Schiedam, waar is gevestigd de chemsiche ververij
en wasscherij N.V. „De Phoenix", directeur
de heer Rijshouwer, en wel in de afdeeling

drogerij.
De vlammen verspreidden zich spoedig door
het geheele drie verdiepingen hooge gebouw,
dat in een minimum van tijd in lichter laaie
stond.
De brandweer, die met groot materiaal was
uitgerukt, bestreed het vuur met veertien stralen. Zij was in ongeveer twintig minuten den
brand meester. De zolderverdiepingen zijn gedeeltelijk uitgebrand; ook het overige gedeelte
van het pand kreeg brandschade. De machines
zijn voorts door het vele water zeer beschadigd. In het pand was niet veel materiaal meer
aanwezig, daar de wasch juist gistermorgen
rondgebracht.

gistermorgen de falbriek verlaten.

DIRECTEUR WATERLEIDING
TE AMSTERDAM
Ir. M. J. van Dijk voorgedragen.

-

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

.
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HET WEER VAN HEDEN
Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende Noordwestelijke
tot Westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog kans op enkele
regenbuien en koeler.

Verdere

vooruitzichten:

Krimpende wind, droog weer en warmer.

TN
S )

"^

Zon op 4.52; onder 21.17.
Maan op 9.17; onder 22.30.

Eerste Kwartier: Donderdag 15
Juli 10.56.

\

iriiiiiniiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiinHiiiimiiiiiiniiiiuiiiiiniiiiiiimiiiiiimiinuiunniunmiiurtilinillnniiiiiiiiiU-iiüiLliiiu

UIT BEURS- EN ZAKENWERELD:
.Op de algemeene vergadering der Kon.
Handels M ij. V/h Boeke &. Huid ekoper, die de jaarstukken heeft goedgekeurd, deelde de voorzitter o.m. mede, dat
binnenkort een voorstel aan aandeelhouders
zal worden gedaan tot verlaging van het
kapitaal met de helft. Dit zal geschieden
door terugbetaling van één vierde en afschrijving van één vierde. Hierdoor zal de mogelijkheid worden geschapen, de uitkeering van
dividend te hervatten.
De afleveringen der U. S. Steel
Corp. zijn in Juni verder teruggeloopen met 35.000 tot 1.269.000 ton.
In het eerste halfjaar bedroegen zij
7.614.000 ton en waren dus 383.000
ton grooter.
Gisteren zijn verdragen onderteekend,
gesloten door Duitschland en Frankrijk omtrent het goederenverkeer en
handels schulden,
betaling van
voorts
betreffende het reizigersverkeer. De vérdragen worden in Augustus van kracht en zullen
een looptijd van twee jaren hebben. Het verrekeningsverkeer zal plaats maken voor
betaling in contanten. Duitschland zal vooral
grootendeels grondstoffen invoeren en geheel
bewerkte

goederen

uitvoeren.

AMERIKAANSCHE MARKTEN
NEW VORK. De suiker, cacao, ruben koffi e-<markten bleven Zaterdag
gesloten.

ber-

Katoen opende prijshoudend, 10 p. lager,
had een dalend verloop, sloot nauwelijks prijshoudend, 14—17 p. lager.

CHICAGO. De g r a a «markten werden beïnvloed door de voor baissiers gunstige Amerikaansche en Canadeesche oogstramingen.
Later volgde een gedeeltelijk herstel.
Tarwe opende 21 c. lager, sloot nauwelijks prijshoudend, 11—1| c. lager.
Mais opende lg c. lager, sloot prijshoudend, nieuw contract 1 c. hooger tot 1 c. lager,
oud IJ c. hooger.
WINNIPEG. Tarwe sloot prijshoudend,
i c. lager tot 1 c. hooger.
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Blz. 13
Blz. 14

Blz. 14
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Handelsberichten
Voor de vervulling van de vacature van Bruint je Beer
directeur der Gemeentewaterleidingen te
Amsterdam, ontstaan door het aan den heer ARTIKELEN:
R. P. van Royen verleende eervol ontslag,
bevelen B. en W. aan ir. M. J. van Djjk, inge- W. M. C.: De Zweden als koloniseerend
nieur in algemeenen dienst bij „Werkspoor"
Blz. 2
volk
N.V. te Amsterdam.
P. Stegenga Azn.: Roep tot hooger
De benoeming zal ingaan op 1 September.
r—
Blz. 3
leven (Zondagmorgen)
Stedefeesten te Doesburg
Blz. 3
De Week van Den Haag
Blz. 4
Het
politiehond-diploma
Baars:
Blz. 5
ZOMERPOSTZEGELS TOT EN MET W.
Voetgangers, auto's, vluchtheuvels
Blz. 6
31 JULI VERKRIJGBAAR
H. R.: Beiaardmuziek in Nederland
Blz. 9
Blz. 11
Het tijdvak van verkrggbaarstelling der P. Kloppers: De Rolprent
Voorjaarscampagne
gevoor
Java-tabak
zomerpostzegels, dat op 17 Juli zou eindigen,
ëindigd
Blz. 13
is verlengd tot en met 31 Juli a.s.
Zooals men weet, is de netto-opbrengst
boven de frankeerwaarde dezer zegels bestemd
voor sociale en cultureele doeleinden.
VERLICHTING VAN STRAF VOOR

PARIJS, 10 Juli.
In
van den dag werden 28 personen gearresteerd
wegens een poging tot het overhalen tot
staken in café's, restaurants en hotels.
Nadat hun identiteit was vastgesteld werden zij weer in vrijheid gesteld.
Geen enkel incident wordt gemeld-

—

HET ZOEKEN NAAR AMELIA
EARHART
SAN FRANCISCO, 10 Juli. (Havas.) Het
„Colorado" meldt, dat luitenant
ambrecht bij het zoeken naar miss Earhart
is gedaald op het eiland Huil, gelegen ten
«uiden van de Phoenix-eilanden, op 260 mijl
ten zuiden van den evenaar. Hij vond daar 200
inboorlingen en verscheidene blanken. Hij
vroeg hun, of zij het vliegtuig van miss Earhart hadden gezien, doch niemand kon eenige
inlichting verstrekken. De vlieger gelooft, dat
deze blanken schipbreuk hebben geleden.

£antserschip

H. M. de Koningin is gistermiddag omstreeks half drie weder per auto van Soestdijk
maair Den Haag

OIKO GEM. AMSTERDAM
H 3000
POSTOIRO 80
TELEFOON LOC 30404
INTERLOCAAL R 0423
Uitgave van het „Algemeen Handelsblad" M.V.

T i n prijzen lager.

De oorzaak is niet bekend. Het personeel,
dat uit twaalf man bestaat, heeft te elf uur

den loop

DE KONINGIN NAAR DEN HAAG
TERUG

buiten Amsterdam f 0.20 p. maand
extra voor bezorging

De heer Anderson is geboren te Huntsville
in 1885. Hy begon zijn loopbaan als advocaat winstnemingen over, die echter goed werden
in New Vork, nam in 1917 deel aan den opgenomen. Eenige fondsen konden, door
wereldoorlog, eerst als luitenant, daarna als laatbeurs geplaatste kooporders, boven het
kapitein der cavalerie. Na den oorlog werd laagste punt sluiten.
hij verbonden aan de Amerikaansohe ambasHandelsvennootschappen boden
sade te Parijs als secretaris.
weerstand door berichten over gunstige verVan 1923 tot 1925 was hij werkzaam op het koopen. De beurs sloot overwegend zwak.
Departement van Buitenlandsche Zaken te

was

Geen incidenten.

kwart, f5.40

In verband met het einde der week ging
men op de New Yorksche beurs tot

(Het

oeheel afzien.

ver-rolden.

van de meer dan 25.000 padvinders
uit de geheele wereld. Zij zullen
langs de Koninklijke tribune trekken met hun nationale vlaggen en
banieren, ieder land voorafgegaan
door eenige verkenners met een
schild, waarop de naam van het land.
Deze opmarsch der naties geschiedt in alphabetische volgorde
naar de Engelsche benaming. Het
groote Nederlandsehe contingent
zal het défilé sluiten.

Uitstekende keuken

gaat.
Op de tentoonstellingen kwamen stakingen
in enkele café's en restaurants voor, maar in
de meeste, speciaal die van de buitenlandsche
paviljoens werd rustig doorgewerkt.
Het publiek nam de zaak vrij goed op, en
men amuseerde zich door zelf de consumpties te gaan halen. Maar dat neemt niet weg,
dat deze beweging Parijs, dat het thans meer
dan ooit van de vreemdelingen hebben moet
enorme schade berokkent, omdat velen thans
veel eerder weggaan of van hun reis naar hier

(Havas.)

zal geschieden.
De plechtigheid zal plaats vinden
in de groote arena en onmiddellijk
worden gevolgd door een opmarsch

Logies met ontbijt va. 3 gulden p.p.

-"

Daarom zijn

Het staat thans vast, dat de
opening van de Wereld-Jamboree
op Zaterdag 31 Juli des middags
te 2 uur door H. M. de Koningin

—
—
HOTEL SCHILLER
—

Pudding.

_»

Jamboree meldt:

I

—

H.M.

De persdienst van de Wereld-

Telefoon 33072
«9C II CI ||K@
1.15
DINER 1.40
DINER Aspergesoep
Russisch ei
Hors d'oeuvre varié

J|£9G

INaar

De Japansche militaire autoriteiten
hebben verklaard, dat deze dorpen, In
strjjd met het wapenstilstandsaccoord
van Vrijdag, door Chineesche troepen
waren bezet, weshalve zij daar
opereerden.

LEIDSCHEPLEIN 5—9,

__k.

Juli défilé der naties
voorbij

COMBINATIES

3

__"_________■* __*_■___ SS_ ■__.__■

Groentesoep
Russisch ei
Kalfs-blindevink
doperwten, worteltjes
versche aardappelen

De Chineesche autoriteiten te Peiping

hebben de poorten van laatstgenoemde
stad gesloten, de wachten versterkt en
het spoorwegverkeer stopgezet.
Inmiddels melden officieële ChineeBche telegrammen, dat zich een sterke
troepenconcentratie langs den Grooten
Muur bevindt. Tien treinen met Japansche troepen zijn uit Moekden naar
Tientsin vertrokken, waarvan twee
reeds de grens gepasseerd hebben.

STEEDS

Op 31

Abonnementsprijs p.

MILITAIREN
HEFFING OP BOTER
Z.K.H. PRINS BERNHARD heeft gisteren de zeilwedstrijden van de Kon. Ned. Marine Jachtclub voor Den Helder bijgewoond. Na aan boord
gevolgd, stapte de Prins over op het nieuwe jacht der K.N.M.}., dë
van het torpedowerkschip Mereuur den strijd een poos lang te hebben
„Prinses Juliana", bestuurd door den voorzitter, lt. ter zee C. baron van Asbeck, dat gedragen door een straffen wind, den Koninklijken
bezoeker, (x) naar vliegkamp „De Mok" bracht.

De heffing op boter is voor de week van
11 tot en met 17 Juli, behoudens tusschentödsche wijziging, wederom vastgesteld op
’. 0.7Ó per kg.

Ter gelegenheid van den
Nationalen feestdag.
PARIJS, 10 Juli. (Havas). President
Lebrun heeft ter gelegenheid van den 14en Juli
aan 146 militaire gedetineerden een vermindering van straf toegekend.

OCHTENDBLAD
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BUITENLAND

—

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 11 JULI 1937
(Ingezonden Mededeeling.J

een financieel
program

—

Wisselwerking van Amerikaanschen invloed. Van een der
meest expansieve boerenvolkeren der wereld
zijn de Zweden een gesloten industrievolk
geworden.
ware en New Vork aan Engeland. Definitief
is een zeer betrekkelijk begrip in die bewogen
dagen: Delaware behoorde tqt de allereerste
en leidende staten in den opstand tegen En-

Jubileumfeesten worden

geland.

voorbereid.

Invloed derkolonisten.

Zweden en de Noord-Amerikaansche
Zweden maken zich op om over eenige
maanden het derde eeuwfeest te vieren ter herdenking van de stichting
van de voormalige en eenige buiteneuropeesche kolonie van Zweden. Het
Kroonprinselijk paar gaat de feesten in
Amerika bijwonen, er zal een Zvveedsch
zangkoor heentrekken, een Zweedsch
toeristenschip gaat er heen, en er is
een fonds bij elkaar van niet minder
dan 1 millioen dollar om een ZweedschAmerikaansch Museum te Wilmington
in den staat Delaware te stichten.

Men moet echter Zweden's beteekenis voor
de Vereenigde Staten niet afmeten met de
politieke beteekenis. Die beteekenis
is vele tientallen malen grooter. Zweden was
altijd een zeer arm land — het rijke Zweden
van deze dagen is nog geen veertig jaren oud
de bevolking was vruchtbaar en toonde
steeds sterke centrifugale neigingen; dat openbaarde zich al vroeg: de bakermat der gevreesde Vikingen stond in dat gedeelte van
Zweden, dat tegenover het Skagerak in de
Viken tusschen Oslo en Göteborg ligt. Zucht
tot avontuur dreef hen tot de Kaspische Zee.
In later jaren zijn honderdduizenden Zweden
naar de Vereenigde Staten verhuisd. Alleen
de Noren hebben percentsgewijs evenveel
„bloed" aan de linie geleverd. In het Zweedsche karakter liggen vele Yankee-elementen,
vooral de „practical and technical sense".
Amerikaansche industrieele methoden vinden
en vonden altijd grif ingang in Zweden.
maat der

—

*

Slechts weinige jaren mocht Zweden zich
In het bezit van deze kolonie verheugen, van
1638 tot 1655, en dat zeer tijdelijk bezit van
dit kleine gebied zou nauwelijks, de aandacht verdienen en de feesten zouden nooit
zoo grootscheeps opgezet zijn, wanneer dit
feit: de landing van twee Zweedsche schepen,
de „Kalmar Nyckel" en de „Fagel Grip" uit
Göteborg
Zweden's nieuwe handelsstad met
Hollandsche grachten en Hollandsche kooplui!
niet een welkome aanleiding bood om
te getuigen van de zeer belangrijke en nauwe
banden, die sedert tusschen Zweden en
Amerika ontstaan zijn en eens naar voren te
brengen welke belangrijke rol Zweden gespeeld heeft bij den opbouw, meer in het bijzonder van de Noordelijke Staten der Am.
Unie.
Niet als souverein moederland, als zoodanig
Is haar rol kort en weinig omvattend geweest,
maar Zweden heeft een meer dan evenredig'
aandeel immigranten geleverd, en zij werden
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stelling der effectenportefeuilles van naamlooze vennootschappen.
Verder verlangt de C.G.T. verlichting van
den druk der staatsschuld, waarbij echter het
Hulp tegen verdeelingsplan
woord conversie voorzichtig vermeden wordt,
(Van onzen beurscorrespondent.)
opheffing van de contractueele aflossing; de
verzocht.
Parjj., 10 Juli
hulpbronnen van de caisse d'amortissement
gebruikt voor de consolidatie
Het orgaan van de C. G. T. „Le Peuple" moeten worden
Het Hooge Arabische Comité heeft,
van
korte
en voor de organisatie
staatsschuld,
geeft hedenmorgen uitvoerig afschrift van een
naar de „fimes" meldt, zijn desbetrefder staatsleeningen.
van
de
markt
document, door den grooten arbeidersbond tot
fende beslissing van Donderdag uitVoor den strijd tegen de werkloosheid wordt
het landelijke bestuur van het Volksfront geinvoering van het ouderdomspengevoerd en telegrammen gezonden aan
aanbevolen
richt en dat een plan bevat tot herstel en
arbeider; uitvoering van een
den
sioen
voor
de Arabische vorsten onder wie de
saneering van de staatsfinanciën.
plan
van
nationale
werken met behulp van de
koning van Egypte, de president van
"Uitdrukkelijk komt de C. G. T. op
gerepatrieerde kapitalen of door „arbeidswisSyrië, de president der Libaneesche
sels"; het stichten van distributiekantoren
tegen de meening, dat voor het herstel
Republiek en aan talrijke Arabische en
suiker, melk en wijn; reorganisatie van
voor
van het financieele evenwicht des lands
Mohammedaansche instellingen over de
het
crediet
voor den uitvoerhandel; credieteen atmosfeer van vertrouwen noodig
verzekering;
oprichting' van clearing^bureaux
geheele wereld, zooals in Britschzou zijn. De financieele oligarchie, de
voor den handel met het buitenland.
Indië, Tunis en Marokko.
trusts, zullen, aldus het geschrift, steeds
Ook het bankwezen krijgt een beurt: noodig
voortgaan opofferingen van den arbeiis reorganisatie van het particuliere bankIn de boodschap wordt verklaard, dat de
systeem, dat tot een staatsdienst gemaakt
der te eischen. Het achteruitgaan van
aanbevelingen der Koninklijke Commissie wat
worden, door toezicht en door controle
moet
nijverproductiviteit
der Fransche
de
betreft de behandeling der Arabieren onverhet
van
crediet aan den handel en de industrie.
heid, in gematigde kringen toegeschreeenigbaar zijn met de rechtvaardige behanVerder eischt de C. G. T. ontwikkeling van
ven aan den verkorten arbeidsduur,
het volksbankwezen en nationalisatie van het
deling, welke de Britsche regeering den AraG.
T.
aan
de
geweten
wordt
door
de.C.
levensverzekeringbedrijf door uitbreiding van
beloofd,
toen verleden jaar de
bieren heeft
de
de macht der nationale verzekeringskassen
egoïstische
politiek
trusts,
wier
staking werd afgelast.
en
de instelling van een nationaal hei-verzekevoortbrengselen
benut
schaarschte aan
ringsbedrijf,
teneinde de spaargelden nauw te
Den betrokken vorsten en organisatot het verhoogen harer prijzen.
betrekken bij het economische leven des lands.
ties wordt daarom in naam der ArabiDe wetgeving op de naamlooze vennootDe kapitalisten krijgen eveneens hun deel schappen dient grondig te worden hervormd.
sche ridderlijkheid en hun godsdienstige
van de critiek: z\j exporteeren hun kapitalen Dit stelsel van maatregelen mag, aldus de
verplichtingen verzocht, steun, advies
liever dan die ter beschikking te stellen van C. G. T., niet op willekeurige wijze ingekort
en hulp te verleenen teneinde Palesde Fransche volksnn'verheid. Het begrotings- worden.
Het geschrift verwacht van de parevenwicht heet maar een lapmiddel, dat de tijen
tina te redden van „imperialisme,
volksfront, dat zij de energieke
van
moeilijkheden slechts ten deele kan oplossen. stappen, het
Joodsche kolonisatie en verdeeling."
die
de
ernst van den toestand eischt,
En daarom komt de C. G. T. met zijn plan,
weten
zullen
te nemen. Technische, fiscale en
als uitgangspunt moet dienen bij de beIn deze boodschap wordt dus een beslist dat
maatregelen
financieele
alleen zijn niet volspreking der maatregelen, die in het kader van
doende
om
den
toestand
te verbeteren, meer
de
tegenover
aangenomen
negatieve houding
het volksfront moeten worden getroffen.
af
van
de
hangt
hervorming die
economische
voorstellen der Koninklijke Commissie. Dit
Derhalve is een programma noodig, alsmede moet worden doorgevoerd, want, aldus bestemt niet geheel overeen met het standpunt, onverwijlde uitvoering daarvan. De C.G.T. sluit de C. G. T. haar plan, alleen de terugtranskeer tot een gezonde en normale activiteit
dat in representatieve Arabische kringen kan wenscht ten eerste staatscontrole op de
met het buitenbanken
acties
der
Fransche
kan uiteindelijk het financieele evenwicht des
worden waargenomen. Leidende Arabieren,
land, zoowel die met haar filialen, als met lands verzekeren.
met wie de „Times" -correspondent het rapportbuitenlandsche correspondenten afgesloIn den strijd die zich in Frankrijk thans afbesprak, legden natuurlijk weerzin tegen het ten. Voorts het strenge tegengaan van kapispeelt tusschen de voorstanders en de tegendenkbeeld van verdeeling aan den dag, doch taaluitvoer.
standers van den economischen en financieelen
Ten tweede: reorganisatie van de geldmarkt
verwierpen dit niet. Hun bezwaren golden
dwang is deze missieve van de C. G. T. aan
door een open-marktsysteem, teneinde goedmet haar verbonden Volksfront
uitgevoornamelijk de overdracht van een
koop crediet te verkrijgen en de credietverlee- het zoo nauw
document, een soort van
een
.belangwekkend
strekt, zuiver Arabisch agrarisch gebied in ning onafhankelijk van de groote banken
minimum-eisch van de arbeiders der syndimaken.
Galilea met volkomen of voornamelijk Arabicaten aan de regeering, die wel bewijst dat
Ten derde: onverwijlde controle van de versche steden. Ook het verlies van Akko is met
het „massa ministerie" zonder hetwelk Blum
het oog op de geschiedenis der stad moeilijk zekeringsmaatschappijen.
niet wenschte te regeeren, ook onder den geTen vierde fusie van de spoorwegmaatschap- matigden Chautemps zeker nog van zich zal
voor de Arabieren te aanvaarden.
pijen.
laten spreken.
Ten vijfde: nationalisatie van de electrische

OUDERDOMSPENSIOEN EN
NATIONALE WERKEN

Het aantal Zweedsch sprekende Amerikanen, d.w.z. de in Zweden geborenen en hunne
1,3 millioen met afkinderen bedraagt 1,2
stammelingen samen wordt de geheele bevolking van Zweedschen bloede op 3 millioen
zielen geschat, terwijl Zweden zelf ruim 6
millioen inwoners telt.
Minneapolis, een staf ter grootte van Den
Haag telt meer dan 60.000 Zweden, met eigen
kranten, kerken en predikanten en Zweedsche
scholen. Vele Zweedsch-Amerikanen zijn wereldberoemd geworden en zeer rijk. om een
greep te doen: Ericson, de uitvinder van de
scheepsschroef en van de onderzeeboot (als
er geen Hollander Cornejis Drebbel hem voor
was geweest) en Lindbergh de Oceaanvlieger
van Zweedsche herkomst, en niet te vergeten
als Greta
met de Noren, Denen, Hollanders, Friezen Greta Gustavson, meer bekend
Garbo.
gereelementen
en Duitschers tot de beste
kend.
De stroom was zoo sterk, dat Zweden dreiglerland, de
De Zweden waren niet de eersten, die voet de dood te bloeden gelijk arm
weg en
stroomden
energieke
elementen
aan wal zetten in dit gebied. Henry Hudson meest
„Das
werk
in
Keyserling
zijn
Herman
bekend
had met zijn schip „de Halve Maen" reeds
tegenwoordihet
schrijft
Europa's"
Spektrum
dertig jaren vroeger ir. zijn scheepsjournaal
een beschrijving gegeven van dit gebied „met ge eenigszins „burgerlijk voldane karakter"
van de Zweden (zooals hij dat noemt) aan het
witte stranden en weelderige bosschen".
afvloeien van de meest ondernemende elemenHeel lang hebben de Zweden niet plezier ten toe. Het mag zeker wel een unicum in
gehad van hun eenige kolonie en dit rijke Europa heeten, dat er een vereeniging tegen
land met zn weelderige plantengroei, zoo rijk emigratie werd opgericht in die dagen; zij
in Zweedsche oogen dat ze de plaats waar
wees op de mogelijkheden die Zweden zelf nog
zij landden Paradisudde: Paradijskaap noemin ruime mate bood. Terwijl wij hier te lande
den. Want in 1655 is Zweden weer in een dier en elders de emigratie trachten te bevorderen!
vele oorlogen om de hegemonie in het Oostzeegebied gewikkeld.
Zoo tegen het begin van den wereldoorlog
Jewish Agency protesteert.
stroomregeling.
deze stroom van emigranten geheel onhoudt
De republiek der Vereenigde Nederlanden, afhankelijk van de werkzaamheden dezer verTen zesde: controle van de hoogovenbedie door hare „Oostersche Vaart", de vaart in eeniging vrijwel plotseling op. Het geboortedrijven en oprichting van een rijks-steenkoolGENÈVE, 10 Juli. (Havas.) De Execude Oostzee, buitengewoon belang had bij „pocijfer begint onrustbarend te zakken, bereikt tieve van het „Jewish Agency" publiceert een bureau.
litiek evenwicht" schaarde zich ditmaal aan
Ten zevende: verbod aan ambtenaren om
verklaring over het rapport der Britsche Kohet laagste peil van Europa zoodat onderbede zijde van Zweden's vijanden en dat kostte volking dreigt; ook van socialistische zijde ninklijke Commissie.
commissaris te worden in een N.V.
Zweden
dat overigens zegevierend over vrijGenoemde organisaties beweren, dat de in
Wat de verworven rijkdommen betreft,
linie uit den strijd-trad, zn wordt tegen deze tendenz geagee*_.
geheele
wel de
het gevolg is wenscht de C.G.T. invoering van het fiscale
anarchie
Palestina
heerschende
De oorlog en de naoorlogsche periode beeenige en laatste kolonie (afgezien van een
het zwakke bestuur in Palestina. In de identiteitsbewijs; zwaardere belasting van inmen
eilandje),
klein
en
en
halve
een korte inzinking in de groote crisis- van
zeer
onbeduidend
komens boven fr. 60.000; belasting van niet
verklaring wordt geprotesteerd tegen de bezal toen nog wel niet beseft hebben dat dit jaren brengen Zweden ongekende welvaart, de
emigratie, weluitgekeerde winsten en ee_« progressieve beder
Joodsche
oogde
beperking
gebied
dicht nabij den staat New Vork
werkloosheid verdwijnt vrijwel geheel; Norrde
rechlasting op de winsten der naamlooze vennootgenoemd
wordt
van
schending
een
een der allerrijkste gebieden van de U.S.A. lands schatten komen meer en meer aan het ke
de toezeggingen, welke de Joden ont- schappen; zwaardere successie-belasting, recht
ten
en
zou worden en den bijnaam Diamantstraat zal licht, de rijke ijzerertslagen van Kiruna enz., vangen hebben, en welke bevestigd zijn door van verificatie van de schatting van activa op
krijgen, niet omdat er diamanten in den Zweden wordt van boerenland meer en meer
! de balansen en bekendmaking van de samen/
het Britsche witboek van 1922.
bodem gevonden worden, maar omdat Delaindustrie-land. Overigens, alle landen, incluware na New Vork de rijkste staat der Unie is. sief de U.S.A. belemmerden meer en meer de
immigratie, ze hebben genoeg met hun eigen
In 1655 dan verovert Stuyvesant voor de werkloozen te
stellen. Een tendenz in de omW. I. Compagnie — met een aanzienlijke over(Ingezonden Mededeeling)
wordt merkbaar: een stroom
richting
gekeerde
macht, zeggen de Zweedsche berichten met
nadruk
Delaware. De W. I. Compagnie naar Zweden. Waar honig is zijn vliegen.
verkocht haar geheele bezit aan Amsterdam
Maar nu grijpen de machtige vakvereeniginsedert heette Stuyvesant's basis, van gem in en hun politieke hefboom de Socialistiwaaruit hg Delaware veroverde: Nieuw Amsche Regeering; de grens wordt voor vreemde
sterdam maar ook de Hollandsche vreugde arbeidskrachten gesloten om de arbeidsmarkt,
was van korten duur. Gedurende den tweeden de duurste van Europa, niet te bederven, ZweEngelschen oorlog in 1666 maakt Engeland den wordt in deze materie zeer autarkisch en
zich meester en van Nieuw Amsterdam en nationaal, ook de Zweedsche S.D.A.P. wordt
houding van den senaat als de genomen finanvan het naburige Delaware, met N. Amstermeer en meer nationaal, in de practijk tencieele maatregelen die niet in overeenstemtoegewezen.
dam aan den Hertog van Vork
minste; want in de Rijksdag wordt nog veel
ming worden genoemd met de stellingen van
Vork,
over „asylrecht" gesproken en iedere immiVan nu aan heet N. Amsterdam New
het Volksfront.
met chequeboekje — is
grant en toerist
met vele oud-Hollandsche boeknamen (Breukelen); maar ook in Wilmington herinneren welkom.
De Populaire bevat vanmorgen een verklaLeon Blum staat in zijn partij
van Léon Blum, waarin hij mededeelt,
ring
nog enkele plaatsnamen aan het korte HolNationaal hebben de Zweden overigens altijd
dat het de socialistische ministers in het kabinog steeds zeer sterk.
landsche bewind: o.a. de „Brandwijnsgracht" gevoeld, ze voelen zich als de Engelsche eilannet zijn, die geëischt hebben, dat de nieuwe
te Wilmington.
ders, althans schiereilanders, ze spreken van
belastingbepalingen vastgesteld en gepubli(Van
bewind
het
Hollandsche
onzen
correspondent.)
verdraagzaam
Hoe
hun reizen naar het continent. Inderdaad het
ceerd zouden worden voor het congres begon
tegenover de Zweden was moge hieruit blij- is een eigen volk dat betrekkelijk weinig
Juli,
10
Parijs,
opdat het en connaissance de cause zou kunken: de Zweden bleven er gevestigd en zelfs vreemde elementen Walen en Finnen in hoofdoordcelen over de vraag of de socialistinen
bleef
Tot
gehandhaafd.
de Zweedsche kerk
zaak in zich heeft opgenomen.
Er bestaat niet veel gevaar, dat het Sociaministers al dan niet hun plicht gedaan
sche
1775; ook de Engelschen zijn verdraagzaam
Zoo is een der meest expansieve volkeren listische congres dat vandaag te Marseille
hebben. Het debat over deze vraag en over de
zoodra ze de baas zijn. Nog eenmaal lukt der wereld een zeer gesloten en zelfgenoeggeopend wordt de socialistische ministers in vraag of ze goed gedaan hebben in het kabieind 1673, zich van een
het den Hollanders
zaam
volk geworden.
het kabinet zal sommeeren eruit te treden. net-Chautemps zitting te nemen zal ernstige
te
groot gedeelte van dit gebied meester
W. M. C.
mag verwachten, dat Leon Blum, die meeningsverschillen in de partij aan den dag
Men
in
de 3e Engelsche oorlog; maar
maken
aanhang heeft behouden ook nu brengen en houdt verband met diepgaande
zyn
grooten
(Nadruk verboden.)
en Dela1674 staan we het definitief af
weer de meerderheid pp zijn hand zal hebben problemen. Maar onze partij is krachtig geen dat de pogingen van de leiders van den noeg om daartegen te kunnen.
linkervleugel, een Zyromski en een Marceau
De communistische Humanité volgt een
Pivert, om de partij tot een meer revolutionhandige tactiek. Het blad publiceert eenernaire tactiek te bewegen opnieuw zullen
zijds een artikel van Jacques Duclos waarin
falen. Het dreigement van Blum dat hg
een felle aanval gedaan wordt op de nieuwe
zal heengaan als men zich niet met zyn polibelastingsdecreten, en betoogd wordt, dat
tiek vereenigt en geen nieuw kabinet zal deze maatregelen niet beantwoorden aan den
willen vormen, zal ongetwyfeld het vereischte
geest noch aan de letter van het Volksfronteffect hebben.
program volgens hetwelk juist in een verminDe tekst van de moties waarin de uiteendering van de belastingen voorzien werd om
loopende stroomingen uitgedrukt zijn, is reeds de herleving in zaken
aan te moedigen door
bekend. Die welke opgesteld is door Léon „de rijken" te laten
betalen. Tegelijkertijd
Blum en Paul Faure spreekt het vertrouwen publiceert het communistische blad een maniin de socialistische ministers uit tot het befest door het partijbestuur aan den vooravond
houden van de op sociaal gebied behaalde van het congres tot de socialistische bondgeresultaten. Ten aanzien van den Senaat bevat nooten gericht waarin poeslieve complimentjes
het den wensch, dat alle partyen uit het staan met name een gelukwensch over de gunVolksfront zich met het conflict zullen bezigstige resultaten door de party bij de laatste
houden en wetgevende of constitutioneele verkiezingen behaald en waarin verder gemiddelen zullen beramen om een herhaling er- zegd wordt: „Wij wenschen met alle kracht
van te voorkomen. Dit bewyst dat zelfs de dat onze eenheid haar natuurlijke versterlring
meer gematigde socialisten denken over maatzal krijgen door de verwezenlijking van één
regelen om de macht van den senaat te beenkele party van de Fransche arbeidersklasse.
perken, eventueel zelfs door middel van een En wij hebben de diepe overtuiging dat deze
grondwetswy'ziging. Men mag echter verhoogste wensch van de massa der proletariërs
wachten, dat dit alles voorloopig tameiyk plaweldra een levende werkelijkheid zal worden."
tonisch zal blijken omdat de radicalen die in
Men mag echter betwijfelen of de verden senaat de meerderheid hebben hierover wezenlijking van de geunifieerde partij zoo
niet licht met de andere Volksfrontpartijen tot aanstaande is als de communisten voorgeven
overeenstemming zullen komen.
te meenen. Op het oogenblik lijkt de meerderheid, die Blum volgt, er nog allerminst op
De
teksten
NIEUW-AMSTERDAM,
groepen
EEUWSCHE
GRAVURE
VAN
toen
de
W.-L
van
de
linksche
uiterst
ZEVENTIENDE
veroordeelen met groote heftigheid zoowel de gesteld.
Compagnie de kolonie Delaware reeds op de Zweden veroverd had.

—

(Ingezonden Mededeeling.)

FRANKRIJK

C.G.T. formuleert

De Zweden als koloniseerend volk

300 JAAR GELEDEN DELAWARE
VEROVERD

EERSTE BLAD

UIT HET „HANDELSBLAD”
VAN 1837

_

—

Uit Napels wordt dd_
11 Ju 1 1837.
24 Junij geschreven;
De gisteren van Latha aangekomen stoomboot heeft berigt aangebragt, dat de cholera
nu ook aldaar uitgebroken is. Ook te Messina

hebben zich eenige dergelijke twijfelachtige
gevallen voorgedaan als gemeenlijk de voorloopers dezer vreesel^ke ziekte zijn. Gisteren
middag barstte over onze stad een vreeselijk
onweder uit, ten gevolge waarvan, zoo wel als
door den tot des avonds gevallen regen, de
dampkringslucht merkelijk is bekoeld, en men
hoopt, dat deze verandering op de ziekte
alhier eenen gunstigen invloed zal uitoefenen.
Gedurende de jongste dagen had zij groote
voortgangen gemaakt, zoo dat men het getal
dooden dagelijks op 300 a 400 kon begrooten.
Onze stad neemt blijkbaar een ander karakter
aan; alles wordt te koste gelegd om de ramp
te bestrijden. Des nachts worden op alle hoeken
van straten groote vuren aangelegd; en door
de engere straten worden groote ketels vol
brandende pik gedragen. Den ganschen dag
trekken groote scharen van vrouwen, met loshangende haren en barrevoets, met een crucifix voor zich uit, in rij en gelid de straten
door, en pogen door haar hartbrekend gezang
geldelijke bijdragen in te zamelen; waar men
ook henen gaat, ontmoet men op iedere schre
de noodlottige klokjes, die het Allerheiligste,
hetwelk naar de stervenden gedragen wordt,
klinkend vooruitgaan. Nu eerst zal men het
gemis van vreemdelingen regt gevoelen. Onder.
de lagere klassen neemt de nood hand over
hand toe.

van Ipi is van hun grondgebied verwijderd, en
het schijnt dat hij zich thans in het ontoegankelijk terrein tusschen Bhitanni en Mahsoed
bevindt. De fakir gaat door met trachten de
Toritsjel over te halen tot verzet, maar hij
heeft alleen succes bij de bekende onverzoenlijiken, die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende daden van terreur.
BELGIË

haar'

DEGRELLE VEROORDEELD
TOT VOORWAARDELIJKE
STRAF EN BOETE
De

beschuldigingen tegen Jaspar
op niets gebaseerd. — Een
smadelijke nederlaag.

i

HOOGSTE WEG IN EUROPA

INGEWIJD

—

—

—

—

Door de Fransche Alpen.
BOTJRG SAINT-MATJRICE, 10 Juli. (Havas. President Lebrun heeft heden den hoogsten weg in Europa voor het verkeer opengesteld. Deze weg, die een lengte van 29 km.
heeft, loopt over den pas Iseran in de Fransche Alpen en verbindt Te-entaise met Maurienne, op een hoogte van 1850 meter. Het
hoogste punt van den weg is 2769 meter.
De weg gaat voort tot Bonneval en vervolgens langs Modane, Briangon en Barcelonnette.

—

—

—

■—

SOCIALISTENCONGRES TE
MARSEILLE

EEN MINISTER HEEFT PRET
Maitre César Campinehi, de nieuwe minister
van marine, is, zooals zoovele Fransche politici, vroeger journalist geweest en heeft, o.a.
voor een groot Parijsch avondblad de zittingen
van het Paleis van Justitie „verslagen". Zijn
vroegere collega's zijn hem als een van de
hunnen blijven beschouwen en hebben dezer
dagen een feest te zijner eere aangericht. Er
heerschte uitbundige vroolijkheid. De gasten
vouwden steken van papier, de voorzitter
zette een admiraalssteek op, sommigen
stroopten hun mouwen op en fatoueerden met
hun vulpen hun armen, er werd daverend gezongen
„Les gars de la marine", het Fransche equivalent van „Daar komen de Jantjes"
en tenslotte gingen alle aanwezigen een
dolle horlepijp dansen. De nieuwe excellentie
had den grootsten schik. „Ik wilde dat alle
officieële recepties even leuk waren", zeide hij.

—

—

—

—

HET BRITSCHE RIJK

Léon Degrelle, leider van de Rembeweging,
is hedenmorgen door de 2e Kamer van de arrondissementsrechtbank te Brussel wegens
laster en beleediging van minister Marcel
Henri Jaspar tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf plus fr. 700 boete sub*
30 dagen hechtenis veroordeeld, beide met
een opschuivingstermijn van 5 jaar. Aan ml»
nister Jaspar die zich civiele partij had gesteld, werd de gevraagde schadeloosstelling
van fr. 1 toegekend. Het vonnis moet op poene
van zes maanden lijfsdwang in 20 Belgische
en viif buitenlandsche bladen in extenso ge-

publiceerd worden.
Dit vonnis beteekent voor Degrelle het roemloos einde van een campagne die hij maandenlang in woord en geschrift tegen den jeugdigen
een neef van den
liberalen minister Jaspar
bekenden katholieken staatsman van
dien
heeft gevoerd. Degrelle beschuldigde
naam
den minister de hand te hebben geleend tot
zwendelzaken waardoor tal van kleine burgers tot den bedelstaf waren gebracht. Da
minister zou van deze transactie provisie hebben getrokken en de beide firma's die er op
uit waren goedgeloovige lieden het geld uit
den zak te kloppen tot het laatste toe, met
zijn autoriteit hebben gedekt, ofschoon hij
wist, dat beide met vervalschte balansen opereerden. Op. grond van dit alles eischte Degrelle dat minister Jaspar als een schurftig
schaap uit het kabinet zou worden gejaagd.
Tijdens het getuigenverhoor voor de rechtbank zijn echter al deze beschuldigingen als
een kaartenhuis ineengezakt. Degrelle was
niet in staat het bewijs van zfln beweringen
te leveren terwijl de civiele partij daarentegen,
of afdoende wijze de onhoudbaarheid van al
deze booswillige insinuaties en beschuldigingen wist aan te toonen. Toen Degrelle zag dat
hij de partij verloren had, kreeg hij op een der
laatste procesdagen een moreele inzinking en
bood in een conferentie met de verdedigers van
minister Jaspar schriftelijk zn'n verontschuldiging aan.
Hij bekende in zgn streven het land van
corruptieversohijnselen te zuiveren, het doel
voorbij te hebben geschoten en verzocht de

—

tegenpartij te willen gelooven, dat hij te goe-

der trouw had gehandeld. Des avonds teruggekeerd

Nog steeds incidenten

in Waziristan
(Handelsblad-Tim esdienst.)

Sim 1 a, 9 Juli
De incidenten welke nog steeds in het opstandige gebied voorvallen, zyn ujtingen van
de algemeene onrust welke al sinds verleden
jaar November aldaar heerscht. Het is
onwaarschijniyk dat aan deze incidenten een
einde zal komen voordat de stammen in den
herfst hun reizen naar het land onder Britsch
bestuur maken, waar zij elk jaar de schrale
opbrengst van hun bedrijven komen verkoopen. Dit jaar zal die opbrengst nog schraler
zön dan ooit, daar landbouw en veeteelt opgeofferd zyn aan guerilla-oorlog. De Britsche
troepen zullen waarschijniyk ter plaatse blijven totdat de geheele streek gepacificeerd is.
Zooals men weet, zgn eenige weken geleden
onderhandelingen begonnen met de verantouderen
woordelijke „jirgahs"
die daarna
naar hun stammen terugkeerden om de vredesvoorwaarden der Britten over te brengen. Men
weet nog niet hoê de stammen daarop reageerden. De Toritsjel Maliks doen al hun best om
de verplichtingen na te komen, welke de Britsche autoriteiten geëischt hebben in afwachting van vredesonderhandelingen. De Fakir

—

—

—

in den kring zijner geestverwanten

werden den Rexleider van verschillende zijden
scherpe verwijten gemaakt over wat men „zijn
smadelijken terugtocht" noemde. Men verklaarde, dat een zoo ellendig achteruitwijken
de genadeslag niet alleen voor zijn prestige
maar voor de heele, toch reeds zoo deeriyk
geschokte Rex-beweging zou zijn en wist Degrelle te bewegen

zijn verontschuldigingsschrijven in te trekken. Zoo geschiedde, en van
dit oogenblik af begon Degrelle in Le Pays Réel
een uitdagenden toon aan te slaan. Er ging
geen dag voorbij waarin hij niet op de traanklieren van zijn aanhangers trachtte te werken door zichzelf als toekomstige martelaar
van de beweging aan te dienen. Met bewogen
woorden schilderde hij het leed van zijn vrouw
en kind als straks de man en vader zijn trouw
aan het Rexistische ideaal in de eenzame gevangenissen zou moeten boeten en pathetisch
verklaarde hij telkens weer dat hij ter wille
van Rex blijmoedig en met opgeheven hoofd
de gevangenis zou binnentreden, overtuigd,
dat deze zware beproeving, hem opgelegd door
een corrupt regime den zege van Rex slechts
zou verhaasten. Klaarblijkeiyk hoopte Degrelle
dat een veroordeeling tot gevangenisstraf
sterk op de verbeelding zijner aanhangers zou
werken en de Rexbeweging een nieuwen impuls zou geven. Voorloopig echter is het nog
niet zoo ver. De rechtbank van het „het corrupte regime" heeft hem slechts tot voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld en met dit
voorwaardelijk martelaarschap zal de leider
van Rex vooralsnog genoegen moeten nemen..,

(Zie verder Buitenland op bladz.
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Alle arbeiders aan het werk

10 Juli. (Havas).

De
ANDUJAR,
Volksfronttroepen hebben na een geslaagden aanval de Sierra de la Cruz
in den sector Pennaroya bezet. Vier
tegenaanvallen der rechtschen werden
afgeslagen. Vliegtuigen hebben met
succes het vliegveld van Granada en de
rechtsche stellingen by Montril en
Bujalance gebombardeerd.
Volgens berichten uit Estramadura hebben
de Volksfronttroepen daar verscheidene plaatsen bezet. Het dorp Rena, dat eveneens bezet
is, is het tooneel van een verbitterden stryd
geweest: de rechtschen boden wanhopig
tegenstand. De linksche troepen blijven
oprukken in de richting van Villar de
Rena.
Het ministerie, van nationale verdediging te
ontving het volgende telegram uit
den sector Teruel:
„Onze troepen hebben El Castillo de Albarracin bezet. In handen van den vijand bevinden
*ich slechts nog de kathedraal, het klooster
«n het raadhuis, waarop onze artillerie haar
aanvallen richt. De buitenwijken zgn geheel in
onze niacht. Onze stellingen werden aangeven door twee bataljons van den vgand, die

Valencia

afsloegen."
w.i"et
telegram

meldt verder, dat verscheigemaakt zijn en
oorlogsbuit is behaald, alsmede dat de tegenander zware verliezen leed en dat de ver'ezen der regeeringstroepen gering waren.
"lykens een telegram .uit Vitoria hebben
hegtuigen van Franco boven Santander pro'amaties laten vallen, waarin de bevolking
Werd uitgenoodigd de wapens neer te leggen
en zich over te geven.
Van de zyde der rechtschen wordt medegedeeld, dat de linksche troepen hun krachten
gisteren vooral schenen te wijden aan aanvallen in den sector van Brunete en in het
bijzonder op den weg tusschen Brunete en

ene krijgsgevangenen

Navalcarnero.

Hun aanvallen werden echter
overal afgeslagen. De rechtsche troepen rukten op in de richting van de Giro Guadarama
en brachten de vyandelijke troepen aan de
oevers der rivier in het nauw. „De luchtmacht
Van Franco beheerschte gisteren weer de
iuchtruimte. Zes toestellen van den vyand

Lewis beschuldigd van communisme.
(Handelsblad-Timesdienst.)

New Vork, 9 Juli.
heeft John L. Lewis zooals gemeld, aangekondigd, dat hy al het scheeps300.000
personeel in de Vereenigde Staten
man in totaal
wilde organiseeren in een
industrieele vakvereeniging onder zyn Cl.O.
Dit heeft het C.1.0. in conflict gebracht met
de „International Union of Longshoremen".
welke een afdeeling vormt van de „American
Federation of Labor".
De Unie is, in tegenstelling tot de meeste
andere organisaties van de A.F.L. geen bedryfs-, maar een industrieele vereeniging, en
verklaart uit dien hoofde jurisdictie te hebben
over alle scheepspersoneel. De voorzitter van
de Unie heeft al de noodige „vriendeiykheden"
aan het adres van Lewis geuit. Hij zeide o.a.
dat er communistisch geld en communistische

Woensdag

—

—

olannen zaten achter de campagne van Lewis.
Alle staalfabrieken waartegen het C.1.0.
meer dan een maand geleden de staking afkondigde zyn thans weer aan het werk, met uitzondering van de Youngstown 'Sheet and Tube
Company fabriek te Indiana Harbour. De productie in de heropende fabrieken is vrijwel
normaal. „Als het niet wegens de maand
vacantie was", zoo schrqft de ~Iron Age", zou
de productie van de staalindustrie 82 % van
de capaciteit zijn geweest, maar zij is 70 %."
De „American Federation of Labor" heeft

natuurlijk met graagte de gelegenheid aangegrepen erop te wijzen dat het C.1.0. deze staking verloren heeft, en voegt daaraan toe dat
John Lewis meer schade berokkend heeft aan
de zaak van organisatie der arbeiders dan een
vijand zou hebben kunnen doen.

werden neergeschoten.
Volgens uit Santander te Bayonne ontvangen berichten is het Fransche s.s.
NON INTERVENTIE
..Liberté", dat den dienst onderhoudt tusschen
Bayonne en Requejada, aangehouden en door
CONTROLE AAN
een vaartuig der rechtschen naar Salerna geselept. De „Liberté" droeg de Fransche vlag
FRANSCHE GRENS
en de uiteriyke teekenen van de internationale
controlecommissie.
Het schip was geladen
Beweegredenen der Fransche
met meel en suiker.
regeering.
De nieuwe Italiaansche ambassadeur bij de
regeering van Franco, graaf Viola di CamPARIJS, 10 Juli. (Havas). Het door de
palto, is gisteren te San Sebastian aangekomen. Te zijner eere zijn grootsche ontvang- Fransche regeering degenomen besluit, om met
13 Juli
internationale grensconsten gehouden. In den namiddag vertrok de ingang van Pyreneeën op
de
te heffen, was reeds
trole
aan
ambassadeur naar Salamanca
gisteravond door Corbin, den Franschen ambassadeur, medegedeeld in de vergadering van
de non-interventie-commissie.
Deze maatregel heeft ten
de Fransche
FRANKRIJK grens in eenzelfde positie te doel
plaatsen als die,
welke sinds eenige dagen heerscht aan de Portugeesche grens, waar op initiatief van de
DE
ALS EVENWICHTSORGAAN
regeering te Lissabon, de controle der Engelsche waarnemers njet meer wordt n .geoefend.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het
besluit der Fransche regeering zich beperkt
Op het groote socialistische congres te
deze opschorting van de controle der neuMarseille, dat gisteren begonnen is, zullen tot
naar te vermoeden valt, woorden van critiek
pp den Senaat niet ontbreken. Als er iemand
is die zich daarin kan verkneuteren dan is
dat André Tardieu.
Lucien Romier herinnert in „Le Figaro" aan
den strijd dien Tardieu tot tweemaal toe tegen
zeventig
den Senaat heeft verloren, eerst onder zijn
naam,
later onder dien van Doumergue.
|i_en
Wet was voornamelijk Léon Blum, die in die
dagen door brilliante artikelen stemming wist
te maken voor den Senaat en by
Merkwaardige feiten, door het
het linksgeoriënteerde publiek enthousiasme wist te
Centraal Bureau voor Vogelwaarneming
gekken voor dit lichaam, dat werd voorgesteld
ais ~het sterkste bolwerk tegen het opdringenbekend gemaakt.
*« fascisme."
De Senaat heeft door Doumergue te laten
de natuur in ons lage Holland altyd
«truikeien, het Volksfront aan het bewind geaan zichzelf overgelaten geweest,' dan
racht; maar ook dat is op zyn beurt op den
zou Groot-Amsterdam wellicht niets
Senaat gestuit.
De Senaat, zoo schryft Romier, wordt ook meer zijn dan een Waddenlandschap, vol
oor de fe i s te tegenstanders van het republi- geulen, slib- en zandbanken met misschien hier
bewind erkend als het instituut, dat en daar een horst veen. Water-, moeras- en
r 6 Derde Republiek haar duurzaamheid heeft strandvogels zouden er in overvloed zijn, zooVerleend.
als thans ook in het gebied der tegenwoordige
Eerste
en
de
Tweede
Republiek
met
hun
maar broedvogels zouden er vercc if
n«arnerstelsel hadden geen „evenwichts- Waddenzee,
moedelijk
weinig zijn, althans in soortenaantal.
gaan" en vielen bij den eersten harden stoot.
Par _e moet de gebreken inhaerent aan de De mensch heeft echter ingegrepen. Holland
"benige Kamer" ondervinden. De eenige kamer is een cultuurtechnisch land by uitnemendheid
ah zich niet verdedigen tegen al te heftige geworden, dijken werden opgeworpen ter beeacties van de kiezers; haar samenstelling scherming van het oude land, geometrische
elt zo° snel dat zich £een deugdelijk póli- lijnen bepaalden het landschapskarakter, de
tile«
kader kan' vormen en de politici, die wateren werden genormaliseerd, groote steden
j
-en vaste gedragsiyn willen volgen, worden verrezen.
En dank zij dit alles kan Grootertoe gebracht buiten het parlement de popumerkwaardig genoeg, thans bogen
la-iteit en den steun te zoeken, die hen in Amsterdam,
rijke< vogelbevolking, ryk in soorten en
op
een
taat moeten stellen hun politiek te verwezenbelangrijke broedaantallen,
yken. In de verwarde politieke situaties,
die plaatsen zelfs op enkele
en -kolonies.
*k gevolg van deze gebreken gemakkeiyk kun"fcn ontstaan, is dikwijls de belofte „orde" en
Het resultaat van drie jaar inventarisatie
■"rust" te zullen brengen voldoende gebleken van het Amsterdamsche vogelleven, dezer
?■» een „sterken man" in het zadel te helpen, dagen gepubliceerd door het Centraal Bureau
■"e Tweede Republiek heeft het ondervonden. voor Vogelwaarneming, vestigt nog eens weer
J'oigens deze ï-deneering van Rowier be- op deze merkwaardige feiten de aandacht.
beperken van het gezag van den
blijkt, dat niet minder dan ongeveer
Senaat dus uitlokken van dictatuur, en is ver- Hieruit
170
op het grondgebied van Grootsoorten
fwakking van den Senaat geenszins een waarDorg voor onbelemmerde uiting van den Amsterdam zijn aangetroffen, waarvan niet
minder dan ongeveer 80 broedvogels, een
Volkswil.
aantal, dat de vogelfauna van het denkbeeldige
Waddenlandschap verre zal overtreffen. Zonder
TE
de cultuurtechnische bedrijvigheid van de menSOCIALISTENCONGRES
schen zou de lijst lang niet zoo groot en'geMARSEILLE
varieerd zyn geworden; alweer een waarschuwing, dat men den strijd tusschen cultuur en
MARSEILLE,
Juli. (Havas.) Hedenmorgen is hier het1034ste socialistische congres natuur niet al te zwart moet opvatten.
Henri Tasso, burgemeester der stad,
Amsterdam bezit thans niet alleen
/^.roette de vertegenwoordigers der Tweede
„Waddenvogels", doch ook soorten van
onder wie zich De Brouckère
parken, tuinen, bosschen, weiden en
Léon Blum werd bij zijn binnenkomen
akkers, van de huizen en steden, niet
*°Gt een ovatie begroet.
alleen zwem- en watervogels doch ook
In antwoord op de critiek op het jaarverechte roovers, valken en uilen, fyne
a& zeide Faure, de secretaris-generaal der
zangertjes
van struweel en zomergroen,
„Men verwijt ons achter de regeering
*e>apt.:hebben
kortom tal van soorten, die de buitenaangeloopen, maar op den dag,
staander hier niet zoo gemakkeiyk
aar°P de partij met algemeene stemmen begl
vermoeden
zou.
t°*' de regeering toe te treden, was zy
ln
haar dagelijksche actie in het leven der
De inlijving van een aantal buiten-gemeent
ering gemengd."
ten heeft Amsterdam natuurlijk in dit opzicht
3'aarverslag werd met 3987 tegen 591 zeer veel ryker gemaakt, doch het toeval wil,
dat het juist vlak brj de hoofdstad liggende
Baen goedgekeurd.

OPHEFFING

SENAAT

In Amsterdam zijn niet minder
dan honderd
soorten vogels

WAS

.

l?

rekent

J^ternationale,
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RESTITUTIE-REGELING GRAANVOORRADEN
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Denemarken is onze grootste concurrent op de wereldeierenmarkt.
In ons land ontbreekt het bij de overheid aan
om
die maatregelen te treffen, waardoor ons land
initiatief,
op hetzelfde niveau kan komen en blijven; daarom blijft niet
anders over, dan het Deensche voorbeeld eenvoudig na te
volgen.
In

ons avondblad van Maandag j.l. gaven
van den voorzitter

wij de volgende uitspraak

hiervoor dus géén landbouw-ordeningswet
van noode hebben.)

der Ned. Federatie van BedrijfspluimveehouDe waarde dezer controle ligt dermate voor
ders weer:
„Binnen korten tijd zullen in werking treden de hand, dat het slechts verwondering kan
wekken, dat men Denemarken in deze niet
nieuwe voorschriften tot den zooveel beteekenenden export van eieren naar Engeland. veel éérder is nagevolgd. Dat land ging namedus vier jaar
lijk reeds in April 1925
Daarmee zal, zoo verwachten wij, de achtervan
zulk een coninstelling
definitief
worden
te
voren!
tot
ingehaald
in
de
prijzen
stand
en moet het mogelijk zijn ze op het eerste plan trole over. De daarmee in verband staande
uitvoerings-maatregelen werden in Maart 1928
te brengen."
gedoeld
op
nog
eens gewijzigd en verbeterd en wéér een
Hiermede werd ongetwijfeld
later, dus in April 1928 ging Deneverpakkingsvooren
maand
gewijzigde sorteeringsschriften, welke inderdaad per 1 Juli j.l. zijn marken zelfs over tot stempeldwang van de
ingegaan. Een feit is, dat de Deensche eieren te exporteeren eieren. Wij hebben den Deengemiddeld per jaar steeds een hóógeren prijs schen concurrent op dit terrein dus wel een
opbrengen dan de Nederlandsehe. Vraagt men kostbaren voorsprong gegeven!
aan de importeurs welke verklaring hiervoor I
kan worden gegeven, dan is het éérste antTrouwens ook in de details der
woord steeds: Betere sorteering en betere veruitvoering
wijst Denemarken ons nog
pakking van Deensche eieren. Het ligt dus
steeds den weg. Zoo volgde men te
voor de hand, dat men thans ook in óns land
overeenstemming
met
den Deenschen maatregel na,
onzent
de sorteering meer in
terwijl
gebracht,
heeft
methodes
in
de Deensche
de kisten een z.g.n. „weekom
het tegelijk te betreuren is, dat dit niet veel
brief je" te plakken, aan de hand waaréérder heeft plaats gevonden, te meer, omdat
van kan worden vastgesteld, hoe oud de
de sorteering thans gelijk is geworden aan die,
verpakte eieren zijn. Aangezien deze
welke onzerzijds reeds veel langer voor export
methode nog steeds gelegenheid tot
naar Duitschland gold.'nl. een gewichtsspeling van 5 in plaats van 12 gram, zooals dit
misleiding gaf, is Denemarken er sinds
nog tot voor enkele dagen voor den export
Juni 1931 toe overgegaan dit nummer
naar andere landen dan Duitschland gold. Ook
in de kisten te branden. By ons
wat de verpakking betreft gaan wij thans
eischen,
wordt nog steeds geplakt....
achter Denemarken aan, al zijn de
welke dit land daaraan stelt toch altijd nog
Ook wezen wij er in onze recente besprekinhóóger.
gen van de hier te lande nog steeds vigeerende
Het is trouwens merkwaardig telkens
„Teeltregeling voor de Pluimveehouder" op,
te moeten vaststellen, dat wij Denedat men in Denemarken een veel beter stelsel
toon
den
heeft.
Hier huldigt men een in hoofdzaak
dingen
steeds
deze
marken in
papieren systeem, waarbij ook de onbekwame
laten aangeven en dat men onzerztfds
fokkers gehandhaafd kunnen blijven en dat
de rol van imitator speelt.
zich voorts aan alle kanten tot ontduikingen
Zoo werd in ons land pas in Juli 1929
leent, (waar dan ook naarstig gebruik van
opgeBureau
wordt gemaakt!) Zóó bitter weinig vertrouhet Ned. Eiercontröle
wen stelt men in Den Haag in dit stelsel, dat
richt, welk bureau zorg draagt voor
men de betrokkenen, reeds vanaf de invoering,
een vakkundige keuring der te expordwingen dat
heeft
meenen te moeten
teeren eieren, hetgeen derhalve in het
fok- en broedmateriaal af te nemen. In de
belang van het nationaal product is,
vergadering der Ned. Federatie van Bedrijfszij
wij
pluimveehouders
opgemerkt,
tevens
dat
heeft de directeur der Cen(Terloops
trale medegedeeld, dat dit jaar het materiaal
der erkende fokkers en vermeerderaars reeds
trale waarnemers. De grens der Pyreneeën blijtf in meerderheid werd afgenomen, d.w.z.
gesloten voor goederen, welke voor vervoer „dwangafname". Maar in ieder geval hebben
naar Spanje door de Londensche comimissie de kuikenbroeders daardoor dus ruimschoots
zyn verboden. De maatregel draagt overigens gelegenheid gehad, de qualiteiten van dat
een voorloopig karakter en zal worden toe- materiaal nu eens goed te leeren kennen.
gepast, zoolang de door den vertegenwoor- Daarin schuilt dus een aanleiding te meer,
diger van Frankrijk gisteravond aan de Lonom dan afname-dwang nu maar eens definidensche commissie aangeduide voorwaarden tief op te heffen, tenzij
de crisiscentrale
niet verwezenlijkt zijn.
onderdehand,
e
overtuiging
<_
hegft gekregen,
De Britsche regeering is, zooals bekend,
zoo
superieur
dat
het
materiaal
niet
is in wergisteravond door de non-interventie-commissie
Goede
behoeft
op
kelijkheid
papier.
wijn
als
naar
een
compromis
met
het
zoeken
belast
tusschen de Franscn-Engelsche voorstellen en op den duur geen krans en voor goed fok- en
behoeft men de menschen
de tegenvoorstellen van Italië en Duitschland bróedmateriaal
van niet te dwingen, het te gebruiken!
inzake de controle. Na de redevoeringtegenCorbin heeft de Fransche regeering den
woordigen toestand aan de Pyreneeëngrens
In Denemarken heeft men een ieder
niet willen laten voortduren, aangezien zij niet
wenschte, dat de verklaringen van den Franvolkomen vrij gelaten, om het mateschen ambassadeur zouden kunnen worden uitriaal te gebruiken, dat men zélf als het
gelegd als een soort druk op debetrokken
meest
geschikte beschouwt. Doch tegeregeeringen, om het bereiken van een conclusie
bij de besprekingen te verhaasten. Het blijft
lijkertijd heeft men een volkomen
de wensch van de Fransche regeering, dat zoo
vrijwillige
regeling getroffen inspoedig mogeiyk een gunstige oplossing tot
zake het fokkerijwezen. Deze regeling
stand komt.

—

—
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terreinen zyn, die een heel belangrijk aantal geregeld op Amsterdamse!, gebied, vooral met
byzondere soorten, vooral als wintergast, hun jongen, in den Rothoek, soms wordt naby
de stad een purperreiger opgestooten, wellicht
hebben opgeleverd. Wy bedoelen de baggervogel uit het Naardermeer. De roerdomp
een
opgestortplaats het Oostzanergat, de vele
spoten complexen, zooals de „Rothoek" in den behoort nog altijd tot de broedvogels en zal
bij den IJdoornpolder
wel blijven ook.
Noorder IJ-polder, den Amsterdammer Polder dat
en den Grooten IJ-polder langs de spoorlijn De ooievaar missen wij op Amsterdamsch
territoir; misschien kan het oprichten van een
naar Zaandam, terwijl ook de groote zandvlakten, bestemd voor woningbouw, zoowel in nestpaal op een gunstige plaats eens een
West als in Zuid, merkwaardige broedvogels paartje tot vestigen nopen; het aantal ooiehebben opgeleverd. Maar zonder Durgerdam vaars breidt zich immers weer uit in ons land
De steltloopers noemde ik reeds even; het
met zijn IJdoornpolder, zonder het Barnegat en
is
haast niet te gelooven, dat zooveel soorten
braakmeertjes
andere
langs de oude Zuiderzee
hier konden worden waargenomen. De lijst
of langs het oude IJ zou het aantal broedvogels toch zeker kleiner zijn: wij denken aan vermeldt er fraaie sporten onder, die het neusje
van den zalm voor de .ornithologen zijn. Dat
kokmeeuwen, vischdiefjes en baardmees.
in
bezoek
van merkwaardige en zeldzame gasten
soorten,
Voorts zijn enkele
die zich
het
primitieve cultuurland, vóór de periode van is ook al weer aan de zandopspuitingen en
rationeelen landbouw en veeteelt, veilig wisten, haar Wadvorming te danken. Buitengewoon
aardig zijn de broedgevallen van bontbek- en
zooals kwartel en patrijs, stellig hard achteruit gegaan, al ontbreken goede gegevens uit vooral van de kleine plevier, voorts de trekden ouden tyd. Zoo staat een winst voortdurend waarnemingen van grauwe franjepoot, drietegenover een verlies, doch de totale uitkomst teentje, boschruiters, zwarte ruiters, groenpootruiters en al dat fijne, vlugge, fijngeteevalt zeker mee, terwyl bovendien winst te verwachten is door de uitvoering van het groote kènde goedje meer. Vrijwel alle waargenomen
Boschplan. Het ziet er verder nog niet naar soorten zyn gekiekt ook, zoodat aan de waarde
uit, dat de kunstmatige, door opspuiting van der waarnemingen niet behoeft te worden getwy'feld. Ook de kluten komen hier vry
zand verkregen Wadden, spoedig zullen verdwenen, zoodat in de naaste toekomst nog een geregeld.
De bekende steltloopers van onze weiden,
styging van het aantal soorten kan worden
grutto's, tureluurs en kemphanen komen nog
verwacht.
»
in behooriyk aantal voor, kieviten vooral in
Waterland, en daar komt ook de scholekster
Dat de eenden, duikers en steltloopers hier niet zeldzaam broedend
voor. De kemphaantjes
goed vertegenwoordigd zijn, spreekt vanzelf.
bezitten vooral daar hun kampplaatsen
Het Buiten-IJ en de „Wadden"-polders hebben IJdoornpolder!
doch ook op de weilanden
ongeveer een twintigtal
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bewezen, dat hier
eenden- en duikersoorten te observeeren is,
meest gasten uit het Noorden. Beide zee-eendsoorten, de zwarte en de groote, zijn hier aangetroffen, voorts de groote en middelste zaagbek met het kleine nonnetje; zeer talrijk zijn
dikwyis de troepen smienten, topper-, kuif- en
tafeleenden, maar ook slobben en pyistaarten
komen in flinke aantallen voor. Gegevens over
den invloed der jacht ontbreken; de geliefkoosde jachteenden zullen wel sterk gedecimeerd worden. Eigenlijk moesten er door heel
Holland heen vryplaatsen voor het waterwild

—

—
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en voor de bij die bereiding ontstane tarween roggeafvallen.
Voor de in Nederland ingevoerde tarwebloem
zal eveneens zulk een overeenkomst worden
ontworpen.

De nieuwe regeling zal op 9 Aug. a.s. in
werking treden; vóór d-en datum moeten dan
ook door de georganiseeren, die een overeenkomst met de centrale wenschen af te sluiten,
aanvragen daartoe bij de centrale worden ingediend.

De centrale kan deze overeenkomsten
slechts aangaan met die georganiseerden, die
door den minister van Landbouw en Visschery
a.i. bij beschikking worden aangewezen.
De thans bestaande restitutiebeschikkingen,
Denemarken is onze grootste concurrent zullen per denzelfden datum worden ingetrokmet uitzondering voorzoover betreft rijst.
op de wereld-eierenmarkt. Wanneer het bij
De georganiseerden zyn vry om niet tee te
ontbreekt,
aan
initiatief
om
ons nu eenmaal
treden tot deze
regeling, met dien verdiè maatregelen te treffen, welke er toe stande dat voornieuwe
belanghebbenden,
die vóór
kunnen leiden op ten minste hetzelfde niveau « Augustus geen aanvrage tot het sluiten
staan,
blijven
als Denemarken te komen en te
een overeenkomst bij de centrale hebben van
inover,
dan
wat
dat
gediend, toetreding na dien datum
anders
dan blijft er niet
niet meer
land als voorbeeld geeft, eenvoudig na te mogehjk zal zijn.
Na opzegging der overeenkomst door den
volgengeorganiseerde zal eveneens
nieuwe toetreding
met meer mogelijk zyn.

ken^

LANITAL-FABRIEKEN IN
NEDERLAND
Plannen in vergevorderden
staat van voorbe-

" reiding.

Het Italiaansch-Nederlandsch consortium,
bestaande uit: comm. Antonio Ferretti, uit-

vinder, de Snia Viscosa, beiden te Milaan,
n.v. „Lyempf" te Leeuwarden en de n.v. Leo
de Winter en Co. te Amsterdam hebben pp-'
gericht de n.v. Hollandsche Industrieele Maatschappij voor Caseinebereiding „Himca", gevestigd Prinsengracht 770-772, te Amsterdam.
Met de dagehjksche leiding zijn belast de
directeuren: ir. A. Cats en Leo de Winter.
Deze maatschappij heeft ten doel het fabriceeren en doen fabriceeren van textiel-caseine
en van melkwol (lanital), waartoe zij ve . den
uitvinder Antono Ferretti de uitsluitende
rechten voor Nederland heeft verworven.

Vier fabrieken in het Noorden des lands
zijn inmiddels met de fabricage van textielcaseine begonnen. Het installeeren van verdere
fabrieken voor de bereiding van deze speciale
caseine wordt thans op groote schaal voortgezet. De plannen voor de oprichting van de
lanital-fabriek in Nederland bevinden zich

eveneens in een ver gevorderden staat van

voorbereiding.

'

DENATUREEREN LATE

AARDAPPELEN
De Landbouw-Crisis-Organisatie voor NoordHolland maakt bekend, dat aanvragen voor
toezicht op het denatureeren van late aardappelen, van den oogst 1936, na 15 Juli 1937
bij haar binnengekomen, niet meer in behandeling genomen zullen worden.

PRIJZEN VAN VEEVOEDER
Het gedeelte van het prüsverschil per 100 kg
voor den invoer van veekoeken (in den zin
van artikel 1, lid 1, onder 11°, van het CrisisAkkerbouwbesluit 1934) als bedoeld in artikel 8, b, onder 2 van de Crisis-Akkerbouwbeschikking 1934 I, is als volgt vastgesteld:

,

—.—. . .

Inklaring van Inklaring van
12 Juli af t/m 1 Sept. aft/m
31 Aug. 1937: 31 Dec. 1937;

voor lijnkoeken
voor soyaschroot
voor soyakoeken

’

0.85

’"„'

„ —.—

„

voor grondnootkoeken

voor grondnootschilfers
voor grondnootmeel
voor cocoskoeken
voor Ned. Oost-Indische
cocoskoeken
voor maïsveekoeken e.d.
voor alle andere niet
genoemde soorten veekoeken (al dan niet
verwerkt met bgproducten en/of afvallen)

„ 0.45

~

„

,

~
„

0.55
0.40

„
„
,
„
„

0.10

„

0.65

0.65
0.55

0.85

0.45

0.65

0.65
0.75

0.65
0.40

0.10

Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat in
deze bedragen niet is begrepen het In artikel
8, b, onder I°, van voornoemde beschikking
bedoelde gedeelte van het prijsverschil.
Indien men zyn import op verderen termijn
nu reeds wenscht vast te leggen tot bovengenoemde pry'sverschillen, gelieve men zich daarover met de Nederlandsehe Meelcentrale te
's-Gravenhage in verbinding te stellen.

LARVEN COLORADOKEVER
IN LIMBURG
Groote belangen voor teelt en
exporthandel op
het spel.

ten N. van de Koenenkade zy'n ze aangetroffen.
In een aardappelveld in de provincie LimLaat ons hopen, dat zich op de ruige oeverzoo schrijft ons de directeur van den
landen langs de Nieuwe Meer, volgens het burg
is op 6 Juli
Boschplan tot natuurmonument bestemd, een Plantenziektenkundigen Dienst
een
aantal
den
larven
van
Coloradokever
gezal.
Het
flinke kempenbevolking ontwikkelen
vonden, blijkbaar afkomstig uit de' eieren, die
der
immers
mannetjes
toernooi
behoort
tot door
één enkelen kever over een oppervlakte
een der grootste aantrekkelijkheden der natuur. van slechts
weinige vierkante meters op de
Meeuwen en sterns zyn hier hoofdzakelijk planten
gelegd waren. De noodige maatregelen,
tijdelijke gasten, behalve de kokmeeuw en het om dezen haard volledig uit roeien, zijn
te
reeds
gewone vischdiefje, die in den IJdoornpolder genomen door den Plantenziektenkundigen
een der mooiste kolonies van het IJsselmeer Dienst.
bezitten; het zwarte sterntje komt broedend
Aangezien het mogelijk is, dat er méér van
voor in de weilanden benoorden den Noorder deze kleine haarden in aardappelvelden in de
IJdijk. Voor deze soort moeten wij wel erg op provinciën Limburg, Brabant en Zeeland vooronze hoede zijn. Vier uilen zijn hier geobser- komen en het voor ons land van het hoogste
veerd: de kerk-, rans-, veld- en steenuil, voorts belang is, dat deze eveneens worden uitgeroeid,
een dringend beroep gedaan op alle
een negental dagroofvogels, waarvan de bruine wordt
aardappeltelers (land- en tuinbouwers, zoowel
kiekendief, de toren- en boomvalk ook broeals particulieren), om nu met de grootste
dend, de eerste in het Barnegat.
nauwkeurigheid hun aardappelgewas op de
Twee duiven tellen wij onder de broedvogels:
aanwezigheid van de oranje-roode larven van
de hout- en de holenduif, midden in de stad!; den Coloradokever en van de door deze verde tortelduif is tot dusver nog aan de waaroorzaakte gaten in de bladeren te onderzoeken.
In verband met den ontwikkelingstoestand
neming ontsnapt. De koekoek komt nog vry
der larven is het nü het beste oogenblik, om
algemeen rond-om de stad voor. Van de spechten komt de groote bonte als broedvogel op een eventueele aanwezigheid van die larven
de ïyst voor, van de ïysters de zangiyster en vast te stellen en uitroeiing van zulk een haard
merel, nóg niet de groote ïyster. Intusschen is is thans nog mogelijk, indien daarvoor de
noodige maatregelen worden getroffen, door
laatstgenoemde soort dit jaar broedend geconden daartoe aangewezen dienst.
stateerd op Frankendaal.
De belangen, die hlerby op het spel staan,
Al de kleine zangertjes, die hier broedend
zoowel voor onze aardappelcultuur, als voor
zijn aangetroffen, zullen wy niet noemen. De onzen
uitvoerhandel van land- en tuinbouwnachtegaal verschijnt wel op enkele plaatsen, producten, zyn zóó groot, dat niemand in
liefst begraafplaatsen, doch deze zanger moet dezen mag achterblijven. Onmiddellijk nadat
nog steeds met zekerheid als broedvogel gemen iets gevonden heeft, moet daarvan aanconstateerd worden. Straks als het groote gifte gedaan worden ten gemeentehuize en btj
een ambtenaar van den PlantenziektenkundiBosch er is, zal hy zich hier wel biyvend vestigen. Het mooie roodborsttapuitje heeft eens gen Dienst, waarna door dezen dienst de noodige maatregelen tot uitroeiing worden genogebroed by de Petroleumhaven, in 1934, de
men.
blauwborst op een terrein in Noord. De geelLaat iedereen zijn plicht doen en daarom, nu
groene en bruingryze Sylvia's gaan een betere meer dan
ooit: Let op den Coloradokever.
toekomst in het nieuwe Bosch tegemoet, al zyn
enkele soorten lang niet zeldzaam in de tegenwoordige parken. De meezen zyn in hoofdzaak
door kool- en pimpelmees vertegenwoordigd,
al tracht de staartmees zich hier in te burgeren; de zwarte, zwartkop- en kuif mees komen
's.winters kijken. Met belangstelling wachten
wij af of de baardmees, broedvogel van het
SPAKENBURG. 9 Juli. Aangevoerd aan den
Barnegat, zich zal handhaven. Zwarte kraaien
Vlschafslag 15.000 pond kuilaal, 15—18 c,
261
tellen nog heel wat broedparen, de roeken pond ïynaal, 41—48 c. p. pond. Totaal 21.000 pond,
hebben het moeiiyk, daar hun kolonies nogal waarvan ruim 5000 pond op Vrijdag by terugkeer
van de vloot. De vangsten van de kuilders waren
eens worden verdreven. Over de blauwe reigerdeze week ook niet groot, aangezien de visschers
kolonies heb ik vroeger al genoeg verteld.
in het begin der week met windstilte hadden te
Laat ons ten slotte nog vermelden, dat de kampen. Hierdoor zijn de besommingen maar zeer
matig.
wielewaal broedvogel Is op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Wie precies wil weten, welke
VLAARDINGEN, 10 Juli. Binnengekomen zijn
soorten Amsterdam onder zyn broedvogels en
de harlngsehepen KW. 20 met 14 last van 2 schewintergasten meer telt, kan zich tot het Cenpen; KW. 55 met 18 laat.
traal Bureau wenden. Te verwachten is, dat
deze eenvoudige ïyst het begin zal vormen
VLAARDINGEN, 10 Juli. Aan den afslag werd
van een waardevol overzicht van het Amsterbesteed voor: Volle haring f 12, Maatjesharing,
damsche vogelleven.
groen,
33.25; idem jong
24—24.60—24.80—25.50:
F. KOSTER.
idem jeugdig
15.80—16.80; idem gewoon
14—
(Nadruk verboden).
12.10; idem voor export
11.30—11.50 per kantje.

—

—
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VISSCHERIJ

Over ganzen en zwanen meldt de lijst van
het Centraal Bureau heel weinig. Vroeger,

—

—

staat op een heel wat hooger plan en
getuigt van veel meer practisch inzicht
dan de Nederlandsehe. Van die vrijwillige deelname gaat een groote reclame voor de Deensche fokkers uit.
De resultaten, welke op een Rijksstation met de monsternemingen van de
deelnemende bedrijven worden verkregen, worden in Denemarken regelmatig
gepubliceerd, waarin voor de fokkers
een krachtige prikkel te meer schuilt,
om hun beste beentje voor te zetten.
De aanvrage voor deelname aan die
controle is dan ook grooter, dan de beschikbare ruimte toelaat! Crisis-ambtenarij, welke de Nederlandsehe regeling meebrengt, is in Denemarken dus
volkomen overbodig! Verder houdt men
door middel van het hanenmateriaal
den pluimveestapel beter op peil, dan
dit met de Nederlandsehe regeling mogelijk is.

Het ligt
zooals reeds gemeld — in het
voornemen, de regeling vcor de restitutie op
voorraden tarwe andere granen alsmede sommige derivaten in geval van verlaging van het
monopolie-prijsverschil, te vervangen door een
nieuwe.
Terwyi de bestaande regeling uitsluitend
voorziet in restitutie by verlaging der monopolieheffing, zal de nieuwe regeling ook voorzien in bijbetaling voor het geval het monopolie-prijsverschil verhoogd wordt.
Teneinde dit te bereiken, is voor de nieuwe
regeling de vorm gekozen van een overeenkomst, welke tusschen de Nederlandsehe Akkerbouw-Centrale eenerzijds en de bij die centrale als georganiseerde aangeslotenen anderzyds wordt aangegaan.
De nieuwe regeling zal gelden voor tarwe,
waaronder begrepen Vita-tarwe ingeval
van wijziging van den prijs der Vita-tarwe
rogge, maïs en gerst en voor zoover het betreft tarwe en rogge mede voor het uit die
granen hier te lande bereide meel en blcem

"

zyn.

tijdens de zoute periode der Zuiderzee, kwamen
deze Noordelingen waarschyniyk veel meer
langs de kust voor dan tegenwoordig, mogelyk
is er ook een achteruitgang van deze vogels,
vooral van ganzen. Bescherming in het hooge
Noorden helpt niet veel als de dieren hier
's winters worden afgemaakt. De wilde zwanen
bevolkten in de
de kleine soort bewickii
doch
IJsselmeer,
laatste winters wederom het
hoehen
heel
zelden
by Amsterdam ziet men
Oostzaan
en
by
Landsmeer
wel ze aan de Twisk
regelmatig voorkomen. De lepelaars komen

OFFICIEELE CRISISPUBLICATIES

(Ingezonden Mededeeling)

DENEMARKEN WIJST DEN WEG

gegaan.
YOUNGSTOWN, 10 Juli. (Havas.) De by
de Republic Steel fabrieken te Youngstown
door het „Committee for Industrial Organisation" aangekondigde algemeene staking,
waarvan wy in ons avondblad van gisteren
melding hebben gemaakt, is volkomen mislukt.
Volgens een verklaring van de directie zyn
nl. alle arbeiders, ondanks het stakingsparool,
heden aan het werk gegaan.
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BOERDERIJ EN TUINDERIJ

VEREENIGDE STATEN

LINKSCHEN BOEKEN
In plaatselijke offensieven tal van
punten bezet.
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Kokmeeuw op nest in IJ-polder.
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OCHTENDBLAD
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DE KORTE GOLF
Twijfel
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EERSTE

Nogmaals Volendam

MIDZOMERNACHTMERRIES

WIJ

Hollanders lijden aan een minderwaardigheidscomplex. Wij vinden onze
café's te saai en onze vrouwen te on-;
elegant, wij kennen Goethe's Faust veel beter
dan Vondels Lucifer, wij dwepen met
Parijs en Boedapest en wij missen ten eenenmale de rustige zelfverzekerdheid van den Engelschman, die overal op de wereld pudding
met een vork eet en weet, dat het goed is,
omdat men dat in Engeland nu eenmaal zoo

*

keek de oude dominee voor zich
uit en drukte zijn duim en wijsvinger
tegen zijn voorhoofd, alsof hij met geweld zijn gedachten wilde conc.ntreeren.
De zomer was altijd een minder gunstige
tyd voor zijn preeken geweest, maar dit jaar
was het, of een stem zich verhief, zoodra hij
zg'n gedachten op papier zette. Een koele, ietwat spottende stem: „Dat zijn nu j o u w ideeën,
opvattingen van lang geleden... gelden die nu
nog, in dezen tyd?"
Hij bladerde in het leeren bijbeltje, de veel
gebruikte bladzijden waren hem zoo bekend
en vertrouwd, dat het was, als streek hij over
een dierbaar gezicht, ja, alsof de inhoud tastbaar werd bij aanraking. Rust en kracht hadden ze hem altijd gegeven... glimlachend keek
hij weer naar den boekenlegger, die uit het
zwart leeren bandje hing. „Liefde is Leven"
had zgn kleindochter erop geborduurd. Hij keek
er zoo lang naar, tot de kleuren in elkaar

PEINZEND

doet.
Toch houden wij van ons land. Niet als wij'
ep reis zijn; dan loopen wij in kwade bochten
om „het tafeltje dat ook Hollandsch spreekt",
maar verlaten wij Holland om ons buiten de
grenzen Jte vestigen, dan worden we woedend,
als men niet weet dat Amsterdam de hoofdstad van ons land is, als man onze taal niet
onmiddellijk als Hollandsch herkent en uit ons
„ja" opmaakt, dat we Duitschers zijn.
„Dutch, what is Dutch", Duitsch toch zeker ?
Daarom zeg ik hier in Amerika nu maar: ~I
come from Holland", om het twijfelachtige
Dutch te vermijden. Dan gaat er soms een
lichtje op: „O, ja, er zijn veel Hollanders als
pionier naar Amerika gegaan". Dat weet ik
dan gelukkig ook. En dan peinzen zij verder:
„Holland... ja ik was een paar dagen in Holland, natuurlijk... in Volendam..."
Volendam is voor een Hollander in Amerika
de roode lap voor den stier. Zoodra je Volendam
hoort, word je onaangenaam, om niet te zeggen onbeleefd: „Nou ja" zeg je „dat is alleen
voor vreemdelingen". Je zegt het onverschillig
en teleurgesteld. Je drukt minachtend op
„vreemdelingen". Alsof Holland bestaat uit
boerinnetjes met lipstick en oude visschers
met rimpels op de juiste plaats, die philosofisch
pruimen voor een dubbeltje. Alsof de Hollandsche architectuur bestaat uit houten huisjes^
met twee ramen en een deur...!
Een oude Amerikaan vertelt van zijn vriendinnetje op Marken. Hij heeft haar gekiekt
toen zij ging trouwen, en eiken keer, als hij in
Europa is, gaat hij naar Holland, om de foto
in de bedstee van de Markensche te bekijken.
„We are very good friends" zegt hij. „Maar wij
verstaan elkaar niet goed."
Een ander heeft het over Bruk.
„Hij bedoelt natuurlijk Brugge" zeg ik tegen
mijn man, „hij is de grens kwijt". „Ja" converseer ik beleefd: „mooie oude geveltjes niet?"
„No, Bruk," volhardt mijn tafelheer, „Bru_C
met kaas". Ik kijk naar mijn champagne 'glas.
Het is leeg. „De warmte," sein ik naar mijn
man, „en de drank".
„Bruk met kaas" houdt mijn partner kop*

vloeiden.
Hoe was het toch gekomen, dat hy dezer
dagen zoo terneergeslagen was? Terwijl hö
zijn huis toch vol jonge menschen had... Kinderen en kleinkinderen waren den heelen dag
om hem heen... en toch voelde hij zich zoo
eenzaam, dat het was, als zat een vreemde
man voor zijn schrijftafel; een oude man, die
zich niet meer thuis voelde in den drukken
familiekring van doelbewuste, strijdlustige
menschen.
Zijn mijn kinderen zoo veranderd ? dacht hy,
of ben ik zoo snel oud geworden, dat ik hun
begrippen niet meer kan deelen, dat hun verhalen me niet meer boeien, en dat ik het niet
meer eens ben, met de manier waarop zy hun
kinderen opvoeden?
Zgn zoekende oogen bleven even, als in een
vraag, kijken naar het kleine, ovale portret
voor hem, waarin het rustig lachende vrouwengezicht hem zoo zorgeloos aankeek. „Waarom twijfel je? We deden, wat we konden..."
leek het te zeggen.
„Maar waren wij vroeger niet anders? minder zelfverzekerd, minder met onze voeten op
de aarde misschien... hebben we dan toch onze
kinderen verkeerd opgevoed, dat ze nu, uit
reactie, zoo eigengereid hun weg gaan?" Maar
het was, of het portret begon te verbleeken...
en hij kreeg geen antwoord en voelde geen
troost.
Inplaats daarvan hoorde hij de harde, duideïyk articuleerende stem van zyn oudste dochter, zooals ze hem vanmiddag aan tafel had
terechtgewezen, toen hij Lotje het verhaal van
Jonas in den walvisch had willen doen. Hij
had haar willen helpen en afleiden, toen ze
Ssoo kieskauwde bij haar visch.
„Och vader, laat dat... met die bijbelverhalen kunnen we bij de kinderen niet zoo vroeg
komen... ze zijn toch immers nog te klein, om
een oordeel te hebben..."
„Maar kind," had hij verbaasd gezegd, „wat
hoeven die kinderen te oordcelen? Zyn ze ooit
te jong voor mooie verhalen?"
Doch Jannie had nauwelqks naar zyn antwoord geluisterd en een lepel vol visch met
aardappels gepropt in het zich als elastiek uitrekkende kindermondje.
Niet alleen, dat ze hem telkens weer liet
merken, dat hy zich niet zoo met de kinderen
moest bemoeien (ze was van meening, dat je
kinderen zooveel mogelijk aan hun lot moest
maar tegelijkertijd had ze hem
overlaten)
doen voelen, hoe ze haar eigen opvoeding ver-

pig vol.

„Lieve hemel, Broek bedoelt hij," juicht mijn

" **
„Papa, Jet en ik gaan nog wat wandelen...
blijft U thuis? Om de kinderen, ziet U, Betje
is ook uit. Ze kunnen natuuriyk niet alleen in
huis blgven... Ja, ze liggen al in bed..."
„Nee, me' kind, ga maar gerust, ik heb nog

"

te werken."
„Dat komt dan goed uit. En papa, als Lotje

huilt, is het 't beste, dat U haar een slokje
water geeft... dan is ze alty'd meteen stil."
„Jawel, maar dat zal wel niet noodig zijn..."
„En als Paulien hardop in zichzelf praat,
epreekt U haar maar kort en bondig t0e..."
Hij nam, tegen zijn gewoonte in, zijn pot-

lood in zijn hand en deed, of hij begon te schryven. Die bevelende, harde stem...
Toen ze de deur achter zich dicht getrokken hadden, luisterde hij naar de weggaande
stappen... eerst over het tuinpad, toen langs
den weg. Zijn gezicht ontspande zich en hy
werd zich de rust van den warmen zomeravond
bewust. Door het geopende raam kwam een
geur van pas gemaaid gras en in de verte
werd een zeis gescherpt, met korte, vroolijke
bewegingen, als van een, die behoefte had, te
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meend had, geen contact meer te kunnen
vinden.
„Vindt je niet, dat het tijd is om te gaan
slapen?" vroeg hij. „Dat je overdag het huis
op stelten zet, is tot daar aan toe... maar gun
je je ouden Opa zyn rustige avonden niet
meer? Ik moet nog mijn heele preek maken..."
„Ja?" vroeg het kind belangstellend... toen,
weer in haar eigen wereld terugkeerend: „Zeg
Opert, ik kan 15 tellen op mijn hoofd staan...
met mijn beenen in de lucht. Wilt U eens tellen? Ik oefen 's avonds in bed..."
„Nee, je moet nu gaan slapen..." weerde

waarop u al dat geld heeft verdiend! Zoo!"
Angela keek hem tersluiks aan. Hij zag er
lichteiyk uit het veld geslagen uit, toen hij
antwoordde: „Ja, er is toen natuurlijk veel geld
verdiend. Maar dat is nu uit en wij zijn een
van de weinige families, die hun schulden betalen. Maar... wat ik wou zeggen... ik ben
door mijn dokter naar het zuiden gestuurd,
omdat ik me bijna dood had gewerkt. Ik zag
dit huis... en kocht het bijna voor niets!
„Misschien herinnert u het zich nog... er is
een tijd geweest, dat de franc ongeveer niets
waard was... De heele zwik... het huis en de
tuin... 'n dikke zevenduizend vierkante meter.,
heb ik gekregen voor minder dan vier honderd
duizend franc! Nu vraag ik u! Tijdens den
oorlog
was het een soort van sanatorium...
voor herstellende soldaten gebruikt, maar daar
had het heelemaal niet van geleden... integendeel! De tuin was keurig in orde. En nu! Als
ik het nu zou willen verkoopen, kreeg ik er
gemakkelijk het tienvoudige voor!"
Bij die laatste woorden was het, of er opeens iets van belangstelling in de Prinses
wakker werd. „'t Is een prachtig huis!" zei ze,
plotseling enthousiast. „Als u het niet te druk
heeft, moet u het mij eens laten zien... En de
tuin 00k... de tuin lijkt me eenig!"
~'n Goed idee!" zei Sir John tevreden. Hij
keerde zich naar zijn vrouw en riep: „Hilda!
De Prinses hier wil graag het huis zien. Als
we er na de koffie eens een soort van rondgang van maakten? U zult staan kijken van
onze keuken..." Hij boog zich naar Mrs. Gra-

gedeelte van de gasten de ronde door het
„chateau" meemaakten en voor den eersten
keer sedert haar komst in Belcaire begon Angela zich weer gewoon en op haar gemak te

Langzamerhand vulde de salon zich met be-
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gestapeld met bekende Engelsche Magazines
kranten en, tusschen een paar kolossale
boekensteunen, alle romans, die het laatste
jaar furore hadden gemaakt.
Na een paar minuten verscheen Lady Mangel, iets te hartelijk tegen Prinses Lola en iets
te neerbuigend tegen: „je weet wel, dat chic
weeuwtje, Mrs. Graham, die nu gezelschapsjuffrouw geworden is," de manier,
waarop ze als de gelegenheid zich aanbood,
met haar vrienden en kennissen over Angela
sprak. Ze was een vrouw zonder veel „kwaad",
maar bij het ontvangen van het briefje, dat
haar Angela's huidige positie duidelijk maakte,
had ze zich met een gevoel van ergernis herinnerd, dat er een tijd was geweest, waarin ze
het een voorrecht had geacht, Angela te kenonverklaarbaar,
nen. Maar in die dagen
maar waèr
had Angela Graham geleefd en
zich bewogen in kringen, waartoe zij, Hilda
Mangel, schatrijke, zich gewichtig voelende
Hilda Mangel, geen toegang had. Maar nu
Knoest Angela Graham haar brood verdienen
en dat deed ze als gezelschapsjuffrouw van

en

„Zigeunerkind," begon hij en hij wilde haar
laten hooren, hoeveel kracht hy nog had, op dit
vragen, wat ze uitvoerde, maar zijn hand stuitte
late uur.
Juist was hy weer begonnen te schry'ven, toen op iets hards op haar hoofd.
„Wat heb je daar eigenlijk?"
een gestommel boven zijn hoofd hoorbaar werd.
„Och, dat... is myn Geheime Vlecht..."
Eerst het heen en weer piepen van een ledikant, gevolgd door iets, dat op een harden
Uit haar pagehaar haalde ze een miniatuur,
bons geleek. Het kwam uit Paulientje's kamer. stijfgedraaid vlechtje
te voorschijn.
Toen hy behoedzaam de deur opende, zag
„Ik mag van moeder geen lang haar hebben,
hij twee recht in de lucht staande, bruinverziet U... maar ik wil zoo graag een vlecht...
brande kinderbeentjes.
en nu draag ik 's nachts altyd een vlecht in
„Maar Paulien..." riep hij.
stilte... van mijn langsten pluk kan ik vijf
Verschrikt liet het kind zich vallen... maar slagen vlechten...
het van inspanning vuurroode gezicht klaarde
Met zijn oogen, die wat onwennig op het
op, toen ze den grootvader zag.
kinderhoofd tuurden, hoorde hij goedkeurend
„O, Opert," riep ze opgewonden, „komt U toe. Klonk uit deze verklaring niet een stil verhier even zitten?" een paar allerliefste bruine weer tegen de principes van Jannie? Waarom
oogen keken hem smeekend aan.
mocht zoon kind geen vlecht dragen?
Ze lachten tegen elkaar als twee bondgeHoe kun je tegen zoon kind nu kort en
nooten. Dat onschuldige praten van Paulientje
bondig zijn, dacht hg, in stil protest tegen Jannie. Een kind in bed bleef voor hem altijd het kwam hem zoo wonderlijk vertrouwd voor, in
symbool van iets liefs en schoongewasschens, die half donkere slaapkamer, waarin de dinwaartegen hy nooit zou kunnen brommen. Allen gen hun scherpe contouren al hadden ververmaningen van zijn dochter ten spijt, ging loren. Het was hem, als had het kind met een
hij op een stoel naast het bed zitten en hij vlug gebaar een hooge, harde schutting wegstreek even over het kortgeknipte, glanzend genomen, en of hij nu op zyn teenen in die
zwarte kinderhaar.
andere wereld binnenkwam, waarmee hij ge-

een excentriek uitziende Prinses, die in een
vrijwel obscuur gedeelte van Belcaire woonde.

Villa Soleil was gebouwd onder het
Tweede Keizerrijk en was eigenlijk meer een
kasteel dan een villa. Onder andere omstandigheden zou de groote „salon", waar zij bij
hun komst binnengelaten werden, Angela als
té opzichtig en pompeus aangedaan hebben,
maar nu voelde ze alleen de atmosfeer die er
hing en die sprak van bekende dingen en van
„home". Er stond bijvoorbeeld een tafel, op-

puzzles oplost, „natuurlijk,
Broek met kaas." ledereen voelt zich opgelucht en, er ontspint zioh een enthousiaste convensatie over Broek in Waterland.
„Hopjes en haring," vertelt een .dame, „zy'n
heerlijk in Holland. Trouwens de Hollanders
houden zoo van lekker eten... Ik ben vier pond
aangekomen toen ik een week in Holland was."
Ik denk aan onze dunne boterhammetjes, aan
de koffie en de groente-aardappels-vleesch-enwat-toe-combinatie, voor ons „diner". Ik denk
aan de kwast op het thee-uur en het vliezige
ontbijt vah mijn Hollandsche vriendinnen, voor
de twee-hónderd-en-achtste maal som ik het}
gemiddelde menu van den gemiddelden Hollander op en expliceer zacht en kalm, dat ee__>
luxueus Haagse-i restaurant geen maatstaf ia»
Naast Volendam houdt ook Rembrandt ot_-K
reputatie hoog. ledereenkent Rembrandt, velea
hebben het werk van Van Loon over hem ge«
lezen.
Een paar uitdrukkingen in de taal herinnar
ren aan ons Hollanders: The Dutch: „Let uf
go Dutch" beteekent, dat elk voor zich be»
taalt. Een Dutch-party, is een fuif, waar h_|
ontzettend wild toegaat en wij Hollanders, di_
„De juffrouw op school zegt, dat het de met groote angstoogen kijken naar de buiten»
allermooiste verhalen zijn... omdat... en... omgemeene vlotheid op een Amerikaansche partii
dat ze altijd mooi blijven... ze werden al ge- zijn bepaald gealarmeerd, als de superlatief
lezen... (hier aarzelde ze even)... in den tijd van die vlotheid „Dutch" wordt genoemd.
van Adam en Eva... geloof ik."
De spreekwoordelijke Hollandsche netheid \
vastgelegd in den naam van een schoonmaak»
De schouders van den grijzen dominee begonnen te schokken, eerst was het een zacht, middeltje: „Dutch polish" en op de busreclamf
geamuseerd lachen, maar het ging over in een holt een Hollandsch boerinnetje met eef
hartelijk schateren.
grooten stok een theoretisch vuiltje achtern»
ledereen hier, herinnert zich n|g van sohooj
Vergeten waren zijn dochters, vergeten hun
vermaningen. Het was dus toch niet uit den het verhaaltje van den Hollandschen jongen, d_4
tijd, dacht hij, met zijn geloof in de kracht den heelen nacht zijn arm in een gat van de_>
dijk hield en daardoor het land van een over*
der Bijbelsche verhalen, ook voor kindetestament,
strooming redde. Het is altyd heerlijk wannee»
ren... de verhalen van het oude
die hij als voorbeeld nam, als de menschen uit een landschap inspireert tot romantiek en wi%
zou dat allemaal achter zoo een onschuldigen
zijn geriïeente tot hem kwamen om raad en
dijk zoeken.
hulp.
Terwijl de dominee zich op het randje van
Rembrandt en Volendam, tulpen en hopjes..t
het piepende kinderbed zette, begon hij zachtjes en een vreemd taaltje gesproken door typisch^
te vertellen, zijn woorden zorgvuldig kiezend, terughoudende menschen, die zich nooit
haasten, maar die toch meevallen als je ze.
zoo, dat ze goed begrepen konden worden.
langer kent. Dat is Nederland voor de
En de uitdrukking op het in overgave luisterende kindergezicht was hem een antwoord Amerikanen.
op zijn twijfel van de laatste dagen.
Het is fout, het is onwijs, maar wij kunnen
ons
troosten, dat het niet incorrecter is dan
S. LADAL.
de „time is money"-slogan, die wij luk raalt
(Nadruk verboden
Auteursrecht voorbehouden) op eiken Amerikaan toepassen. I. v. d. B.
man, die altijd

—

oordeelde.
De oude dominee zuchtte en zyn preek voor
den Zondag bleef een groot, leeg vel papier...

BLAD!

zoekers die of bij de Mangels logeerden of een
uitnoodiging hadden gekregen om te komen
lunchen. Angela kende er niet één van, maar
ze had het gevoel, dat ze haar zonder één
uitzondering sympathiek waren. Het waren
landgenooten van haar en ze zagen er opgewekt, vroolijk en zorgeloos uit!
„We zijn verbazend trotsch op ons uitzicht,"
verklaarde Lady Mangel gewichtig. „Het is
't mooiste uitzicht van Belcaire."
De woorden waren gericht tegen de Prinses
en met haar „gezelschapsstern", rustig en beschaafd, kwam het antwoord: dat het uitzicht
van Villa Soleil uit inderdaad schitterend was.
Tenslotte werden de gasten met het noodige
ceremonieel de groote, pompeus gemeubelde
eetzaal binnengeloodst en ofschoon Angela een
heel eind van Sir John Mangel afzat, hoorde
ze hem tegen de Prinses, die de plaats aan
zijn rechterhand had, zeggen: „Deze „salie a
manger" is de getrouwe copie van de eetzaal
in een beroemd kasteel aan de Loire."

hij af.

„Ja? Zonde..." ze trok de dekens weer hoog
en zorgde dat er geen pauze in het gesprek
kwam, uit angst, dat het dan al uit zou zyn.
„U zei," vroeg ze, „dat U een preek
maakte... waarover? Vindt U het leuk om te
preeken?" maar nog voor ze antwoord kreeg,
vroeg ze verder: „Opert, vertelt U me nu eens
dat verhaal, waaraan U begon, toen we visch
aten? Van... Jonas bedoel ik."
„Hoor je graag die oude verhalen?"
„Natuurlijk," zei het kind, haar oogen stonden nu ernstig en groot.

voelen.
De koffie was op het groote terras geserveerd en na een poosje genietend zwijgen ging
ze naar de balustrade en keek bewonderend
naar den prachtig onderhouden, in terrassen
afloopenden tuin. Op dat oogenblik had ze
jaren van haar leven gegeven om hier te mogen
biyven, om deel te mogen uitmaken van een
groep gasten, waarvan ze er niet één kende
en die ze, een paar weken geleden onder het
hoofd „onuitstaanbaar vervelend" gecatalogiseerd zou hebben.
Dan zochten haar oogen, half onwillig, de
rij huizen langs den zeeweg af.
Ja, daar was het koepeldak van Villa Bosphore! Ze staarde er naar en het bestaan, dat
ze de laatste week onder dat dak had geleid,
leek haar een nachtmerrie. Een paar dagen
had het pas geduurd en ze moest zorgen het
nog enkele weken uit te houden... Maar voor
haar geprikkelde, bijna ziekelijk gevoelige verbeeldingskracht leek de toestand volkomen
„O, ja?"
„Niet dat 'ik geld voor dergelijke dingen zou
onhoudbaar.
Ze vertelde zichzelf, beheerscht opgewonuitgeven. Maar nu ik het heb vind ik het wel
mooi, vooral omdat ik het voor een prik heb
den, dat ze den zonneschijn en den weelderigen
gekregen... voor niets, kun je bijna zeggen."
plantengroei haatte. Ja, zelfs het doorschij„Wat een gelukkig toeval," zei Prinses
nende blauw van de zee kon ze niet meer
Lola.
zien...
O, nu de intimiteit van een Engelsch winter„Ja... dat is het zeker. Maar zooals mijn
heb
Al
altijd
vrouw
beweert: ik
't verdiend!
landschap in plaats van dien zoeteiyken halfwas het alleen maar, omdat ik tijdens den ham. „Alles electrisch! Mijn huisknecht be- tropischen achtergrond! Maar ze kon niets beoorlog een van de werkers ben geweest. Eén weert, dat er eiken dag menschen komen...
ginnen! Voor het oogenblik was ze gebonden
van degenen, die gezorgd hebben, dat in Engeuit het heele land... om de kookinstallatie te aan een banale, hoogst onaangename, superland zelf alles op rolletjes bleef loopen."
egoïstische vrouw, die — wat ze ook
zien."
Hij zweeg even, of hij zijn buurdame de geMet een boos gezicht zei zijn vrouw: „Laten van geboorte mocht zijn!
niet één
legenheid wilde geven om een paar woorden we de keuken asjeblieft overslaan, John, 't positieve eigenschap tegenover al dat negatieve te stellen had
op een edelte zeggen, maar het eenige waardeerende wat is zoo warm..."
de Prinses zei was: ~Zoo, is dat de manier,
Het eind was, dat niet meer dan een klein moedigheidsbevlieging nu en dan na

'
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neen, nu was ze toch niet fair, want ten slotte
was Prinses Lola wat geld betrof edelmoedig
genoeg. Geen twee dagen geleden nog, toen
zooveel had verloren, had de
zij
Angela
franc gegeven. Omgezet
honderd
Prinses haar
in Engelsch geld, was dat weliswaar niet wel,
maar voor iemand, die nooit in Engeland was
geweest en er geen denkbeeld van had, dat een
pond lang geen vijf en twintig francs meer
opbracht toch wel de moeite waard. Maar in
alle andere opzichten — tevredenheid, comkon het Prinses Lola blijkbaar
fort, geluk
hoe het met haar zonschelen,
weinig
bitter
derling-samengesteld huishouden stond.
Een jonge man, die niet aan Angela was
voorgesteld, kwam hinkend op haar af... „Bent
u allang in Belcaire?" begon hij het gesprek.
„Nog geen week, maar het lijkt me al veel
langer," was Angela's antwoord.
„Ik ben er al drie weken en de tijd is voorbijgevlogen! Maar ik heb het hier ook heerlijk... de Mangels zijn gewoon engelen voor
me." Hij liet zijn stem dalen.
„Toen ik afgekeurd werd, heeft Sir John me
bij zich op kantoor genomen. En hij heeft me
niet afgedankt, zooals zooveel menschen hebben gedaan, die in een edelmoedige bui exofficieren in dienst hadden genomen. Zooals u
ziet ben ik nog steeds lichtelijk „gammel"...
maar toch moest en zou ik m'n vacantie hier
komen. En Lady Mangel is een schat..."
Impulsief zei Angela: „Ik ken Lady Mangel alleen maar oppervlakkig... ik wist niet
dat ze zoo aardig was."
„Ze is méér dan aardig! Ze is lief en goed.
Maar haar vrienden zijn me nu en dan wat
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trekking, weet-u... gezelschapsjuffrouw van
Prinses Draganov en ik geloof niet, dat ze

goed zou vinden, als ik in haar huis myn
vrienden of kennissen ontving."
De Prinses was ongemerkt naar hen toegekomen en achter Angela en den jongeman

blijven staan.
„Waarom zegt u dat, Mrs. Graham? U
kunt gerust uw vrienden ontvangen... een
vriend van u is bij ons altijd welkom." Haar
stem klonk scherp, of de woorden als berisping waren bedoeld en onder het spreken nam
ze den goed gekleeden jongen Engelschman
van het hoofd tot de voeten op.
Angela kreeg een kleur tot onder heur haar.
Prinses Lola was wèl onberekenbaar en grillig.
„Af en toe houden mijn neef, Prins Draganov en ik bijeenkomsten, kleine reünies,
waarop al onze kennissen welkom zijn. Misschien heeft u lust, dan ook eens te komen?"
ging Prinses Lola voort.
„Heel graag," was het beleefde antwoord.
Op den terugweg naar Villa Bosphore, een
half uur later, keerde Prinses Lola zich opeens naar Angela: „Hoe heet die vriend van u,
Mrs Graham? Ik wil het weten om hem te

kunnen schrijven... een uitnoodiging sturen
voor een van onze bijeenkomsten. Binnenkort
geef ik er een... een soort van roulette

reünie..."
„Het is geen vriend van me. Ik weet niet
eens zijn naam. Het eenige wat ik weet is,
dat hij bij Sir John op kantoor is."
„Zijn compagnon dan zeker. Dan moet hij
rijk zijn, heel rijk... Dom van u om niet zijn
naam te vragen... Dat moet u altijd doen."
Angela dwong zichzelf te antwoorden: „Ik
geloof beslist dat hij niet rijk maar heel arm
is... Hij vond het zoo aardig van Sir John, dat
die hem te logeeren had gevraagd. Hij is een,

van het goede te veel... Sommigen uitgezonderd... misschien mag ik u eens komen opzoeken?"
~'t Spijt me heel erg... maar daar kan ik
geen „ja" op zeggen," zei Angela met echt oorlogsinvalide,"
iets van spijt in haar stem, „Ik ben... in be-

(Wordt vervolgd.),
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De eerste van de vier zoo beteekenisvolle regels waarmede Goethe den
F a u s t sluit luidt aldus:
ist nur ein
„Alles Vergangliche

Gleiclinis".
Vaak heb ik over dien regel nagedacht
en misschien sta ik niet alleen als ik zeg,
dat er een beleving in verborgen ligt, die
wij allen vroeg of laat wel door onze ziel
voelen glijden. Daar zijn momenten, waarin
de weemoed stil nadert en wij zijn schemer
over al het gebeuren in dezen tijd zien
vallen. Wat beteekent het toch alles? Wat
beteekent het gejaag van den tijd, het
snelle bewegen tusschen geboorte en dood?
Wat beteekent de razende storm der vergankelijkheid, wiens stem nimmer zwijgt?
Soms hebben wij ineens een duidelijk besef,
dat er iets achter moet zitten, dat alles
wat wij in den tijd aanschouwen slechts een
vertooning is van iets anders, maar dat die
vertooning niet het wezen der dingen zelf
is; dat het snelle leven, 't welk nauwelijks
tijd gunt tot volledige ontwikkeling, een
zin moet hebben die ergens elders ligt,
achter de verschijnselen; dat er een metaphysische rust moet zijn waaraan de
beweging haar zin ontleent, en dat al het
vergankelijke „nur ein Gleichnis" is.
Daar is een woord in de Evangeliën
bewaard, van Jezus, dat hetzelfde zegt
met heel andere-woorden. Jezus toch heeft
Volgens het evangelisch verhaal eens gezegd
tot iemand, die bezwaar maakte om Hem
onmiddellijk te volgen en dat bezwaar
baseerde op het feit dat zijn vader oud
was, wellicht spoedig zou sterven en dat
hij dus, zoolang die vader leefde, bij hem
diende te blijven: „Laat de dooden hun
dooden begraven, doch gij, ga heen, verkondig het Rijk Gods".
Wat mij in dit woord in de eerste
plaats treft is de merkwaardige typeering
van de wereld. Wij leven in een wereld
van begraven en eigenlijk zijn wij er
altijd mede bezig. Wij begraven in de
eerste plaats de menschen, die uit ons
midden wegsterven. Telkens hooren wij:
die of die is overleden; en dan strijken wij
onze hooge hoeden op en trekken onze
zwarte jassen aan en gaan maar weer mee.
En zooals wij menschen begraven, doen
wij het ook met toestamden, met theorieën,
met kunstvormen, ja, ook met edele dingen
als sympathie, belangstelling en zelfs met
liefde. Niets blijft gelijk, alles is in het

der vergankelijkheid begrepen,
„alles vloeit" om met den ouden Heraclitus
proces

te spreken en waarom vloeit alles en wat
voor zin heeft het? Is de eenige zin des
levens deze, dat wij van dit vergankelijkheidsproces een moment zijn, er in mede
vermalen worden tot het niet, of liever tot
het nieuwe, dat uit den dood van het oude
telkens weer verrijst?
Het wil mij voorkomen, dat wie dit als
zijn levensbeschouwing heeft aanvaard en
daarbij den vrede heeft, in zijn ziel iets
moet hebben omgebracht. Want wanneer
Goethe zegt, dat dit leven „nur ein
Gleichnis" is en wanneer vooral Jezus
zegt, dat het aardsche leven, zooals velen
erin bevangen zijn, niet anders is dan een
onophoudelijke begrafenis, dan lijkt het mij
toe dat tegelijk tot iedere menschenziel
iets doorklinkt van dat: „Ga heen, verkondig het Rijk Gods". Want de woorden
van Jezus zijn niet zoo vreemd als zij
lijken; ze zijn daarom zoo geweldig, omdat
ze in de eerste plaats zoo menschelijk
zijn, omdat ze zich zoo direct en onmiddellijk richten tot het innig menschelijke in
ons; en dat innig menschelijke in ons aanspreken naar zijn eigenlijken adeldom. De
adeldom van het menschelijke is het besef
boven het vereranke I,'ike uit te komen, in
het diepe bewustzijn van een zin des
levens, van een hoogere levensorde, of, als
men wil met Plato, van een idealiteit,
Waarvan al het „reëel e" „nur ein
Gleichnis" is, waarvan het in den dood
gebonden levensspel hier beneden slechts
een flauwe openbaring is.
Deze werkelijkheid is G o d. Ik zeg verder
niets van Hem, want wij kunnen niets van
Hem zeggen. Geen dogmatiek heeft ooit
iets van Hem gezegd, dat tegelijkertijd
ook weer niet onjuist was. Zelfs de Bijbel,
of welk ander heilig geschrift van eenigen
godsdienst ook, verklaart niets van Hem,
getuigt hoogstens van Zijn realiteit. Als
Jezus spreekt van het „Rijk Gods" heeft
Hij daarvan ongetwijfeld een bepaalde
voorstelling gehad. Wij weten niet precies
Welke voorstelling, maar wij weten wel dat
het Rijk Gods een realiteit is, dat het
bestaan kan in het hart van een mensch,
dat ik er toe kan behooren of dat ik er
buiten kan zijn. Misschien moet ik beter
zeggen, dat ik het blij in eigen leven kan
erkennen of dat ik het kan ontkennen en
daardoor mijn eigen ziel verlaag tot een
niets.
Het Rijk Gods dat is God in Zijn
oneindig, eeuwig, onbeschrijfelijk wezen
om ons allen heen en in ons; en wij als
kinderen gerust wetende dat ons leven uit
Hem en door Hem en tot Hem is. Wie in
dit bewustzijn leeft, voor wien dit de sfeer
wordt waarin hij ademt, voor hem is achter
de .Gleichnis" iets van de realiteit beginnen
te lichten; achter de zinlooze vergankelijkheid, iets van een zinvolle stabiliteit.
Zijn ziel komt omhoog uit het verstikkend
der
moeras van den tijd, in de reine lucht
eeuwigheid. Tot dat leven worden wjj allen
geroepen en het is om ons en eigenlijk ook
in ons. Wij kunnen het, terwijl wij dit lezen,
in 0.7e ei°~n ziel misschien w°l ontdekken.
!k kan ook zeggen: God wil Zich aan ons
alen openbaren.
P. STEGENGA AZN.
Amsterdam.
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Het is toch
wat anders

Alkmaar's Groote Kerk
in gevaar

..

Waarom in 1935 van tijdige

SPECIAAL BONTMAGAZIJN

restauratie werd

Uw jas laat repareeren

afgezien.

DE REGEERING

HELPT THANS
VOORLOOPIG

(Van

EEN FLOTTIELJE DUITSCHE OORLOGSSCHEEPJES, bestaande uit 7 mijnenvegers en het begeleidingsschip „Zieten",
is gisteren met toestemming der Nederlandsehe regeering den Nieuwen Waterweg opgevaren om een bezoek te brengen
aan eenige Duitsche Rijnhavens, welke via
Duitsche waterwegen voor hen niet bereikbaar zijn. Foto boven: De flottielje op den
Waterweg. Foto onder: De „Zieten"
passeert Rotterdam.

onzen correspondent.)
Alkmaar, 10 Juli.

Het bericht over het nieuwe gevaar dat de
Groote Kerk te Alkmaar dreigt zal zeker door
velen in den lande met ontsteltenis zijn vernomen. Wat zou Alkmaar zijn zonder dit de

stad beheerschende Gotische kunstwerk van
1470.
Ongetwijfeld zullen velen het in hooge mate
hebben betreurd, dat B. en W. twee jaar geleden het voorstel om voor de tweede restauratie 60.000 beschikbaar te stellen onder den
invloed van de vakorganisaties hebben ingetrokken, omdat deze organisaties zich tegen
de voorwaarde van de regeering verzetten,
dat het werkfonds pa,, dan de benoodigde gelden,
450.000 beschikbaar zou stellen, wanneer het werk tegen de door het werkfonds
goedgekeurde loonen van 22 per week (terwijl het contract 27 was) zou worden uitgevoerd. Sindsdien zijn de onderhandelingen nog
steeds sleepende. De materialen zijn belangrijk
in prijs gestegen en het dieptepunt van de
crisis is voorbij. Merkwaardig is dat daarna
de vakorganisaties op dezelfde voorwaarden
wel aceoord zijn gegaan met de restauratie
van de kerk te Ransdorp.
De eerste restauratie van de kerk te Alkmaar geschiedde in de jaren 1923 tot 1927. De
totaalkosten werden toen geraamd op
450.000. Toen
460.000 was verwerkt,
moest het werk worden stopgezet, terwijl nog
slechts de helft gereed was. Reeds tien jaar
is het koor van de kerk afgesloten. De toestand wordt daar steeds gevaarlijker. Slechts
door een buiten aangebrachte ijzeren band
blijft de boel hangen, maar boven worden
steeds meer scheuren zichtbaar.
Wij hadden hedenmorgen een onderhoud met
den architect van het onderhoudswerk van het
kerkgebouw, den heer F. A. Ringers die ons
mededeelde, dat op verzoek van Monumentenzorg vandaag onder zijn leiding een aanvang
is gemaakt met het uitlooden van den Noordelijken muur om na te gaan in hoeverre het
gebouw na de opnemingen in 1936 meer naar
het Noorden is gaan hellen. In het gebouw
hebben wij den opzichter daarmede bezig ge-

de prins-iyke ond_rs_heidi_gsvlag omlaag, om
even later in de mast van de „Prinses Juliana"
te worden geheschen.
Scherp op den wind kruisde de „Prinses
Juliana" eenige malen over het Marsdiep, om
vervolgens koers te zetten naar het vliegkamp
„De Mok", terwijl vice-admiraal Kruys met
een motorsloep volgde en de „Mereuur" met
de gasten naar de haven terugkeerde.

’

’

’

’

voortduren.

haast niet meer. Te half tien precies werd de de aangetreden matrozen van het torpedovlaggenparade gehouden en even daarna arri- werkschip voor de „Prinses Juliana" en ging

’

’

zien, die reeds constateerde, dat de muur in
het tijdsverloop van één jaar reeds één cm
meer naar het Noorden is overgeheld. Vermoed wordt dat dit op sommige plaatsen veel
erger zal zijn.
In 1927 had er een dergelijke opneming
plaats en in 1936 bleek, dat in het tijdsverloop
van negen jaar het schip van de kerk op

sommige plaatsen meer dan 5 cm. was gaan

overhellen.
Gisteren, aldus de heer Ringers, heb ik een
geweldige verzakking van een steunbeer van
den bovenbouw van het schip geconstateerd.
De beer hangt nog slechts op één anker. Bij
de minste trilling is het mogelijk, dat dit gedeelte instort. Dit kan ten gevolge hebben,

een naar binnendrukken van het muurwerk,
waardoor de geheele wand naar beneden zou

storten.
In ieder geval is er ernstig gevaar voor het
gebouw aanwezig. Ook voor den Westgevel,
waar zich het kostbare orgel, het fraaiste
orgel van ons land, bevindt. Spoedige maatregelen zijn noodzakelijk wil men deze ramp
voorkomen.
Bij instorting zou zeker ook aan het Postkantoor groote schade worden toegebracht.
De onhoudbare toestand van de plaats van het
Postkantoor is door het voor de kerk dreigende gevaar nog duidelijker gedemonstreerd
daar het noodig is geoordeeld, ook den toegangsweg door het plantsoen af te sluiten.
Nu is er nog slechts één toegangsweg. Gisteren zag men zich reeds genoodzaakt te overwegen om ook dezen toegangsweg te blokkeeren.
Nader vernemen wy, dat de regeering telegrafisch voor de noodzakelijke reparaties
15000 beschikbaar heeft gesteld. Het is
evenwel noodig, dat spoedig een overeenstemming wordt verkregen aangaande de algeheele restauratie. De deplorabele toestand
waarin het gebouw verkeert mag niet langer

STEDEFEESTEN TE
DOESBURG
Van 27 Juli tot en met
4 Augustus. Zevenhonderd jaar stad.

—

oude Achterhoeksche vesting Doesburg
zal de laatste dagen dezer maand en in
de eerste dagen van Augustus feestvieren; deze feesten houden verband met
„het feit,
zooals officieel is aangekondigd
dat de stad 700 jaren geleden stedelijke
rechten verwierf". Het zal aan de feestvreugde wel geen afbreuk doen, indien wy moeten
beginnen te constateeren, dat dit niet geheel
juist is. De stedelijke rechten van Doesburg
zijn ouder dan 700 jaar, waarschijnlijk ongeveer even oud als de stedelijke rechten van
Nijmegen, welke van 1230 dagteekenen. De

DE

—

—

en moderniseeren en de
prijzen zijn natuurlijk
ook veel lager. Ook indien niet bij ons gekocht.

"

BONTMAGAZIJN

MAISON

MODERNE
KALVERSTRAAT
b/d DAM

PRINS BERNHARD BIJ DE ZEILWEDSTRIJN
DER K.N.M.J.
ochtend

—

DEMONSTRATIE VAN
VLIEGTUIGEN

geheel

schoongemaakte

torpedowerkschip

de „Mereuur" werd gemanoeuvreerd, joelden

juiste datum is niet bekend, maar wel zien wij Deze veldheer zwierf enkele jaren vóór de
in onderscheidene, volkomen met elkaar overeen geboorte van Christus in deze streken en de
stemmende bronnen vermeld, dat de stedelijke Romeinsche geschiedschrijver Florus vertelt
rechten, die Gerhard 111 de stad verleende, in van hem, dat hij zeker wel vijftig burchten
het begin van de dertiende eeuw geschonken langs de oevers van den Rijn en de zijrivieren
werden en in 1231 en 1237 door zijn zoon gesticht heeft. Hieruit valt tevens te verklaren, dat er verwarring met Duisburg heeft
Otto II zijn bevestigd en vermeerderd geworden. In ieder geval is het jaar 1237 toch van plaats gehad. In elk geval, Drusus zou dan een
beteekenis voor Doesburg geweest en een burcht nabij de monding van den Ouden IJssel
herdenking is alzoo volkomen gemotiveerd.
hebben gesticht en met zekerheid weet men,
dat hij een kanaal liet graven van den Rijn
De vermoedelijke stichter van de stad. naar den Ouden IJssel, het water, thans bekend als de Geldersche IJssel. In de eerste
De geschiedenis van Doesburg is, evenals eeuwen onzer jaartelling stond dit water
van alle oude steden in land, niet van belang bekend als Drususgrift. De burcht zou nog
ontbloot. Meer dan eens blijkt, dat in de lang
hebben bestaan en eerst in 1527, op last
geschiedenis een verwarring is ontstaan met van Hertog
Karel van Gelder, zijn afgebroken.
de Duitsche stad Duisburg, waaraan de Claudius Drusus is dus de vermoedelijke stichnaamsovereenkomst wel niet vreemd zal zijn. ter van de stad; de naam zou afgeleid zijn
Algemeen is men van meening, dat de naam van Drusi Burgam, eerst als Droesborgh,
van de stad vroeger Drusi Burgurn was, ter en later Doesburg. In 884 zien wij vermeld,
eere van den Romeinschen veldheer Claudius dat de Noormannen Diusburch verwoestten.
Drusus, een stiefzoon van keizer Augustinus.. Sommige geschiedschrijvers willen, dat dit
Doesburg was, anderen zeggen det het Duisburg aan den Rijn betreft, maar zekerheid
geven geen van beide groepen.
Uit dit alles biykt wel, dat de oudste geschiedenis van de stad min of meer onzeker is,

in tegenstelling tot de latere, waaruit blijkt,
dat Doesburg in de geschiedenis van ons land
een vrij belangryke plaats heeft ingenomen.
Aanvankelijk was de stad slechts door een enkelen muur omgeven, maar stadhouder Prins
Maurits, die een zoo belangrijk aandeel heeft
geleverd aan dekrijgsgeschiedenisvanons land,
zag de beteekenis van de stad als grensvesting. Hij liet in 1607 den stadsmuur sloopen en
de stad versterken met een nieuwen aarden
wal van negen bolwerken, twee hoornwerken
en vier ravelijnen. Tot 1674 bleef deze versterking gehandhaafd; in dat jaar hebben de
Franschen de wallen gesloopt. Later werd er
wel weer een versterking opgericht, maar deze
was lang niet van beteekenis als die van

Prins Maurits.

Een bewogen geschiedenis.

HERV, GEMEENTE.
GEZICHT OP DOESBURG, MET DEN BEKENDEN TOREN DER NED.

In de rumoerige Middeleeuwen heeft Doesburg ruimschoots zyn deel van de twisten, onlusten en krggsverrichtingen gehad. De

-
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DUITSCH FLOTTIELJE DOOR
ROTTERDAM
Tegen den avond de grens
gepasseerd.
(Van

Op het vliegkamp De Mok.
Te ruim half twaalf met hoog water arriveerde het zeiljacht „Prinses Juliana" met
aan boord Prins Bernard, aan den steiger van
het marine-vliegkamp De Mok, na de vijf
Fokker verkenners-bommenwerpers te zijn
voorby gevaren, die kort tevoren nog in de
lucht hadden gemanoeuvreerd en nu aan de
vlotten gemeerd lagen. De Prins werd begroet
door den commandant van het vliegkamp,
overste Pitlo, en de gewapende wacht, die aan
den steiger stond opgesteld, bracht het
gebruikelijke eeresaluut. Vervolgens inspecwas er bij het Havenhoofd te
Reeds vroeg in den
teerde de Prins de voor de hangars opgestelde
officieren en manschappen, waarna hij zich
Bezoek
Den Helder een drukte van belang.
onmiddeliyk in de hangars begaf, waar alle
vliegtuigen van het kamp aanwezig waren.
aan vliegkamp „De Mok”.
Voorgelicht door den commandant, bezichtigde de Prins met groote aandacht de verschilveerde wederom te voet de Prins in gezelschap lende vliegtuigen en interesseerde zich daarvan den vice-admiraal en mevrouw Kruijs.
by in het bijzonder voor het even naar buiten
Behalve de bemanning waren aanwezig vele gehaalde catapult-vliegtuig van den kruiser
gasten, die door den admiraal waren uitge„Tromp", de nieuwe Fokker C. 11 W.
noodigd om den vaartocht mede te maken.
Tijdens een wandeling over het terrein,
Voor de valreep stond de commandeerende
verschillende andere inrichtingen bewerden
schip,
van
het
luitenant
t.
z.
eerste
officier
Den Helder, 10 Juli.
klasse H. Molenaar, die aan Z. K. H. werd zichtigd, waarna den Prins in de hall ververvoorgesteld. Onder het gebruikelijk eerbetoon schingen werden aangeboden. Ruim een kwarHet is Zaterdagmorgen, en weer
werd de Prins aan boord ontvangen door den tier onderhield de Prins zich met de verschillende officieren en liet degenen van hen, die
commandant vam den torpedodienst, den kapiis het feest in Den Helder. Prins
gisteravond niet aan het corpsdiner hadden
luitenant t. z. H. F. K 1 aa s s e n. Vertein
Bernhard vertoeft nog altijd in de
volgens begaf hij zich naar het achterschip, aangezeten, aan zich voorstellen. Inmiddels
waar hij de aanwezige officieren begroette en was de „Mereuur", die te Nieuwediep de gasjuttersstad, en vele jantjes zijn vrij,
de admiraal de genoodigde dames aan hem ten had afgezet, voor het vliegkamp De Mok
want bij de marine is het vandaag
voorstelde. Na de bemanning te hebben ge- verschenen en te kwart over twaalf scheepte
Zondagdienst; bij het havenhoofd
ïnspecteerd, begaf Prins Bernhard zich naar de Prins zich aan boord van dit vaartuig in
de brug om het ontmeren gade te slaan en om naar Den Helder terug te keeren, waar de
was het niettemin al vroeg in den
onder het gejuich van het verzamelde publiek lunch ten huize van vice-admiraal Kruys gemorgen een drukte van belang, want
bruikt werd. Van verschillende personen,
verliet de „Mereuur" met de Prinselgke onderwaarmede hij gedurende zijn verbiyf alhier
scheidingsvlag in top de haven.
vandaag is het de tweede en belangDadelijk werd koers gezet naar het gedeelte had kennis gemaakt, nam Zijne Koninklijke
rijkste dag van de Zeilwedstrijd der
van het wedstrijdterrein, waar de stryd het Hoogheid in den namiddag afscheid en, luide
hevigst was. De scherp zeilende schepen In den toegejuicht door een wederom langs de te volKoninklijke Nederlandsehe Marine
straffen wind boden een prachtigen aanblik gen route opgestelde dichte menigte, verliet
Jachtclub.
en zon en een prachtige wolkenlucht zorgden hij omstreeks half vier de marinestad om naar
voor
schitterend filmweer, zoodat het geen Soestdijk terug te keeren.
Een sty.ve bries uit het Westen drijft het
wonder
was, dat de prins met zyn filmcamera
grauwe wolkendek, dat vannacht een stroo- vele meters
film draaide.
menden regen veroorzaakte, voor zich uit en
leiding van den opper„Mereuur",
De
laat slechts wat hooge witte wolkkoppen aan schipper H. J. tonder
S e y n, manoeuvreerde voortden blauwen hemel achter. Het is een ideale
durend In de nabijheid van de prachtige jachPROCES „THORPEHALL”
zeildag.
Vooral de Nederlandsehe ooeaanzeiler, de
ten.
kwart
over
acht
Prins
begaf
Te
Bernhard mooie ..Zeearend" en de nieuwe „Tromp 2"
Naar wij vernemen is mr. P. -Dieleman, die
zich in gezelschap van zijn adjudant jhr. Van wekten de bijzondere bewondering.
in het geding van de „Thorpehall" namens de
Holthe en jhr. ir. Röell en vice-admiraal T. L.
Het schouwspel op het water werd eenmaal
Kruijs te voet van het admiraalspaleis naar
afgewisseld door een keurige demonstratie Spaansche regeering en de Baskische regeehet weerhoofd om eenige starts gade te slaan van vijf Fokker-bommenwerpers. Na een paar ring is opgetreden, tegen
het vonnis van den
van de verschillende klassen vaartuigen, die maal in verschillende formaties over de „Merder
rechtbank
vice-president
te Middelburg in
Na
elkaar
waren
wedstrijd
aan den
deelnamen.
euur" te zijn heengevlogen. spatte het escavan acht uur af de starts vlot verloopen van drille uiteen en zochten de toestellen het vlieg- hooger beroep gegaan.
de phantasie-vaartuigen, bemand door officie- kamp „de Mok" weer op.
De zaak zal thans in behandeling komen
ren, van modeltroepen en sierjollen, alsmede
voor
het gerechtshof te 's-Gravenhage.
jacht
Om kwart voor elf kwam het nieuwe
van verschillende jachten, en tot ongeveer van de Koninklijke Marine Jachtclub, „Prinnegen uur bleef de Prins op het weerhoofd ses
Juliana", bestuurd door den voorzatter
het zeilen gade slaan. De stafmuziek van de
van de Koninklijke Marine Jachtclub, den
marine zorgde voor vroolijke wijsjes, terwyi
luitenant-ter-zee C. baron van Asbeck, die
een groot deel van de bevolking nabij het reeds
geruimen tijd heen en weer had gewedstrijden
gadesloeg.
havenhoofd eveneens de
langszij van de „Mereuur", die bijkruist
Tegen negen uur keerde de Prins te voet naar
terwijl de zeilen van het slanke jacht,
draaide,
admiraalspaleis
het
terug.
aan boord waarvan zich bovendien nog de
Op de „Mereuur”. luitenant-ter-zee tweede klasse, jhr. Laman
Trip en twee matrozen bevonden, gestreken
Inmiddels maakte de voor het Tesselsche werden. Prins Bernhard klom over aan boord
veer gelegen „Mereuur" zich gereed voor het van het jacht, gevolgd door jhr. van Holthe
prinselijk bezoek aan boord. Men herkende het en jhr. Röell, en terwijl op den motor vrij van

’

" wanneer U In een

onzen correspondent.)
Rotterdam, 10 Juli.

Hedenmiddag om half twee is de Duitsche
mijnenvegersflottielje, die een bezoek aan
eenige Duitsche Rgnbavens zal brengen, Rotterdam gepasseerd. De flottielje bestond uit
zeven mynenvegers, welke begeleid werden
door het geleideschip „Zieten" en Hr. Ms.
torpedoboot G 16. Precies op het tijdstip, dat
de spoorbrug over de Koningshaven werd geopend, bereikte de flottielje het Noordereiland. Daar splitste het konvooi zich in twee
gedeelten: de „Zieten" en de G 16 voeren via
de Koningshaven naar boven, terwyi de zeven
mijnenvegers onder de vaste oeververbinding
over de Maas voeren.
Het tijdstip, waarop de vaartuigen Rotterdam zouden passeeren was niet van tevoren
bekend. De publieke belangstelling was dan
ook niet groot.
Toen de „Zieten" en de G 16 de Koninginnebrug voorbijvoeren, brachten de opvarenden een
groet. Ter hoogte van de Feyenoordkade vereenigde de flottielje zich.

* *
Onze

"

correspondent te Nijmegen meldd*

gisteravond:
De flottielje Duitsche oorlogsschepen is te
kwart over zes Tiel gepasseerd. De schepen
voeren met groote snelheid en veroorzaakten
zulk een deining, dat een passeerende sleepboot door den golfslag in gevaar kwam te
verkeeren en noodseinen uitzond, waarop de
oorlogsschepen vaart minderden. Langs de
oevers van de rivier heerscht buitengewoon
groote belangstelling.
Omstreeks halfnegen werd Nijmegen gepasseerd. Op de Waalkade en op de Waalbrug
was een groote menigte samengestroomd om
van het interessante en zeldzame schouwspel
te genieten. De Nederlandsehe torpedoboot
G. 16 voer voorop, daarna volgden twee aan
twee de Duitsche mijnenvegers, waarvan da
bemanningen op het dek stonden opgesteld.
Het publiek juichte hen harteiyk toe, waarvoor de Duitschers vriendelijk wuivend dankten. Tegen het invallen van de duisternis werd
Lobith bereikt. Hier nam de escorteerend.
Nederlandsehe torpedoboot ligplaats, waarna
de Duitsche oorlogsbodems naar Emmerik
doorvoeren, waar wordt overnacht.

DIEFSTAL UIT EEN

AUTO

’

Bedrag van 1600 gestolen
te Rotterdam.
(Van

onzen correspondent.)

Rotterdam, 10 Juli.
Gistemamiddag is te Rotterdam een bedrag
van 1600 aan zilvergeld ontvreemd, dat zich
bevond in een auto, die aan de Lteuvehaven op
straat stond voor het gebouw van de Incassobank. De diefstal is gepleegd door een onbekend gebleven persoon, op het oogenblik, dat
de chauffeur bezig was met het herstellen van
een defect aan den voorband.
Het geld behoorde toe aan de fa. Hofman
aan de Prins Hendrikkade.

’

tingen aanrichtten, maar kort daarna, bij het
vredesbestand, kwam
Doesburg weer aan
Adolf van Gelder. Wij hebben reeds gezien,
dat hertog Karel van Gelder in 1527 de burcht
van Drusus liet sloopen; dit geschiedde, omdat hij achterdocht tegen de houding van de
Doesburgers koesterde. Hij liet echter een
nieuwen burcht tegenover het gasthuis bouwen,
die in 1550 door burgemeester Jan de Gruter
met uitzondering van den Rooden Toren, geslecht werd. Toen in 1674 de Franschen de
vestingwerken afbraken,
deelde de Roode
'Toren dit lot en slechts een klein deel er van

DE AFFICHE, waarmee de aandacht gevestigd wordt op de feesten te Doesburg.

bleef bewaard.
Intusschen was de roerige tijd van de
Hervorming en het begin van den Tachtig-

jarigen Oorlog aangebroken. Doesburg, dat in

het verleden steeds heil gezocht en vaak gevonden
had in een houding van neutraliteit,
Reinald
gebroeders
verdeeldheden tusschen de
en Eduard van Gelder waren er oorzaak van, meende er goed aan te doen de nieuwe denkdat de stad, die de zijde van Eduard gekozen beelden zoo lang mogelijk te weren en toen
in 1568 een leeraar op de Bergsche Weerd,
had, door Jan, graaf van Kleef, werd overvoor de stad, wilde prediken, werd hem
vlak
Reinald,
meesterd voor
maar kort daarna weer
door Eduard genomen werd, die haar in 1337 verzocht onmiddellijk te vertrekken Toen de
nogmaals voorrechten schonk. In de twisten

tusschen de Heeckerens en de Bronckhorsten
wenschte de stad neutraal te blijven, maar
het hoofd der Bronckhorsten, Willem, hertog
van Gulik, trok in 1372 de stad binnen, waar
hem een huldiging ten deel viel, uit dank
waarvoor de stad tolvrij verklaard werd. Zelfs
werd door Willem, Heer van Bronckhorst in
het volgende jaar toestemming verleend, handel te drijven met zijn vijanden, onder voorwaarde, dat zij niet verder dan buiten de
poorten zouden leveren. De Doesburgers beloofden noch den graaf van Blois, noch de
gebroeders Walter en Jan van Voorst, Heeren
van Keppel te beleedigen, waarvoor hun werd
vergund met een pontschip den IJssel op- en
af te varen, welk verdrag zou' duren tot de
graaf van Blois met den hertog van Gulik
verzoend zou zijn. In het jaar 1467 teekende
Doesburg mede het Eeuwig Verbond, dat
Arnold, hertog van Gelder met Robert, bisschop van Keulen maakte. Door verraad van
Pieter van Boetbergen en Harmen van Beek
werd in 1468 de stad in handen van de Kleef_chen

gesteld, die er plunderden en verwoes-

eenmaal begonnen was, kreeg Doesburg er ruimschoots zijn deel van. In 1572
werd de stad voor den Prins van Oranje veroverd, doch weinige dagen daarna wec'er
oorlog

ontruimd,

waarna

Frer'erik, zoon van r'en

hertog van Alva en Hierges, de meuwe
p;o ■.vn-ne-'r vrn Ge'cierlpnd, de stad met een
zware inkwartiering belastten, terwijl de
Spaansche Overste Jan van Mendosa hel jrcuverneurschap over de stad verkreeg. In het
jaar 1576 ging de vesting weer aan de S": .schen over, maar in 1585 wisten de Spaanschgezinden troepen in de stad te smokkelen, die
er zich van meester maakten, waarna het
volgende
jaar de graaf van Leieester het
beleg voor de stad sloeg en haar, na een bevermeesterde. De door Leice.ter
schieting
aangestelde gouverneur, Johan Borowes, stak
het Vrouwenklooster van St. Catharina in
brand, verbrandde de boekenverzameling uit
het broederhuis en betoonde zich ook overi-

gens een weinig minzaam bestuurder, zooals
de bevolking in ruime mate ondervond.
Er volgde toen een tijdperk ven rust, dat
echter onderbroken werd toen in 1672 de oor-
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NEDERLANDSCHE VERKENNERS
OP DE JAMBOREE
Generale repetitie van de demonstraties op het
terrein vlot verloopen.—Padvinders uit geheel
Nederland op „Teylingerbosch”.

(Ingezonden Mededeelingen.)
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Op 27 Juni j.l. heeft het „Hbl." reeds melding kunnen maken van proefnemingen der
P. T. T. om in den strijd tegen Roemenië, dat
met zyn zendstation Bod op de 1875 m-golf
Kootwijk zoo uiterst hinderlijk stoort, de Nederlandsehe omroep-programma's behalve op
de 1875 m ook op een middelgolf door te geven.
Naar wij thans vernemen, heeft Nederland nu
terzake besloten tot een soort coup d'état

J.J. RAMBONNET

Een „voorproefje” van
Augustus.
(Van onzen correspondent.)
Haarlem, 10 Juli.

Vandaag hebben we op het Jamboreeterrein reeds een voorproefje gehad van
wat ons over enkele weken te wachten
staat: de verkenners, die Nederland zal
afvaardigen
het zijn er ongeveer
nl.
op het demonstratie1500
hebben
veld een generale repetitie gehouden
van de spelen, die zy hier zullen uitvoeren. In den loop van den middag

— —

verscheen bovendien de hoofdverkenner,
Staatsraad Rambonnet, op het terrein;
hy sprak de verkenners toe en woonde
een deel der repetities bij.
Het Jamboree-terrein is thans nagenoeg geheel klaar om de deelnemers te ontvangen.
Reeds hebben een aantal voortrekkers hun
tenten opgeslagen onder de hooge boomen van
„Teylingerbosch", dageiyks klinkt overal gehamer en geklop, de laatste hand wordt gelegd aan de tribunes van het demonstratieterrein, bruggen worden gelegd, het hoofdkwartier wordt ingericht, richtingborden zijn
hier en daar aan de boomen gespijkerd, enz.
Het demonstratieterrein ligt ten noorden
van de Bekslaan, dicht bij den Vogelenzangschen weg. Hier staan drie groote tribunes
opgesteld, die duizenden bezoekers zullen
kunnen bergen. En dat zal ook wel noodig
zijn, want er is steeds wat te doen. Eiken dag
wordt een ander programma uitgevoerd, zoodat het groote contingent der Nederlandsehe
jongens slechts enkele malen zal demonetreeren. Maar wat er dan te zien zal zijn, is
ook de moeite waard. Wy hebben vandaag
het voorrecht gehad reeds het een en ander te
mogen zien en reeds op grond van wat wij
zagen
hoewel het nog maar een repetitie
was
kunnen wy nu reeds iedereen aanraden
een kykje te gaan nemen, wanneer Nederland
zyn krachten en kunnen zal meten met andere

——

landen...
Geleidelijk stroomde tegen drie uur het terrein vol met verkenners en nog eens verkenners. Het district Haarlem was vertegenwoordigd met ongeveer 500 padvinders, maar ook
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Amersfoort en andere plaatsen hadden heel
wat padvinders gestuurd. Per fiets, per auto,
por autobus en per trein arriveerden ze in
Vogelenzang: de anders zoo stille Bekslaan
zag er levendig en fleurig uit; forsch klonk
de marschmuziek van de Haagsche padvinders, die van het station gemarcheerd kwa-

men.

Ofschoon er aan deze gebeurtenis niet veel
ruchtbaarheid was gegeven, waren toch nog
velen komen opdagen, om iets van de generale
repetitie op te vangen en de Bloemendaalsche
politie had de handen vol, om het verkeer
eenigszins te regelen.
De repetitie werd geleid door den heer
Rozendaal, districtscommissaris van Utrecht,
die alle padvinders liet opstellen in een V-vorm
voor de hoofde-tribune, waar de eerste bezoekers een ruime plaats vonden op de nog ongeschaafde banken; de geluidsauto liet luid
pittige muziek over het veld klinken en, in
afwachting van den hoofdverkenner, werd
maar vast het volkslied en het padvinderslied
gerepeteerd. Maar goed ook, want toen bleek,
dat de ruimte veel te groot en de wind te
sterk was om het gezang tot zijn recht te doen
komen; maar nadat de opstelling wat veranderd was, ging het aanmerkelijk beter.

beklom, terwyi het „Wilhelmus" gezongen
werd, gevolgd door het „Hoort, zegt het
v00rt..." en de jongens als volgt toesprak:

De hoofdverkenner spreekt.
De hoofdverkenner merkte allereerst
op, dat ondanks zyn langdurige ziekte
de voorbereidingen van de Jamboree,
dank zij de hulp van generaal Behrens
en de overige leden van het hoofdbestuur, onbelemmerd voortgang hebben
kunnen vinden. „Ik ben echter toch heel
dankbaar"
zoo vervolgde spreker
„dat ik nog vóór de opening contact
met u allen kan hebben, teneinde nog
op enkele dingen persoonlijk te wijzen."

—
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„De Jamboree is een massaal gebeuren, dat
alleen tot zijn recht kan komen door de bereidwilligheid van allen, die er aan medewerken. En deze is alleen te bereiken, wanneer
iedereen weet, wat van hem verwacht wordt.
De openingsplechtigheid is een ceremonie, die
evenwel door een kleinigheid reeds verstoord
kan worden; bij zoon gelegenheid legt alles
gewicht in de schaal en juist de buitenwereld
oordeelt naar dergeiyke, vaak kleine en nie-

tige feiten, en trekt haar gevolgtrekkingen...
Daarom hoop ik, dat iedereen zijn best zal
doen, om alles zoo goed mogelijk te doen verloopen.
„De openingsplechtigheid dan heeft twee
hoofdnummers: de komst van H.M. de Koningin en de opening zelf. Voor het tweede onderdeel zijn de volgende punten van veel gewicht
voor het welslagen: de houding en het voorkomen der verkenners, de orde en de regelmaat, de verkeersregeling en de voorwaarden
waaraan het verwekken van den padvindersgeest en die der wereldbroederschap moeten

voldoen".

Spreker wees er met nadruk op, dat kleeen uitrusting van allen individueel goed verzorgd moeten zijn, want wie mee
wil helpen een gunstigen indruk van het geheel te geven, moet met zich zelf eerst beginnen !
ding, uniform

Wat de verkeersregeling betreft, er zullen
ongetwijfeld moeiiy'kheden voorkomen *— het
vraagstuk van een goede verbinding en de
wegen op en naar het terrein was immers een
der belangrijkste punten bij de keuze Vogelenzang of het Gooi!
maar met samenwerking
van allen zullen ook die moeiiykheden overwonnen kunnen worden.
Ten slotte wees de hoofdverknner nog eens
op den goeden geest, die deze Jamboree moet
beheerschen: de ware geest der padvindersbeweging, die haar ontstaan uitsluitend te

—

danken heeft aan de samenwerking in goede
daden. Zij vermijdt zooveel mogelijk allerlei
theorieën, omdat daardoor de splijtzwam, de
grootste contrabande in de beweging, slechts
wordt vergroot. „Eeuwen geleden," aldus spr.,
„heeft de Vader des Vaderlands in ons land
de grondvesten gelegd voor de grootste goederen die wy bezitten: vrijheid van godsdienst
en vrijheid van geweten. En deze vormen ook
de bestaansvoorwaarden voor de .padvindersbeweging, die daardoor juist in Nederland een
byzonder karakter heeft gekregen. Gedurende
al de jaren, waarin ik de beweging heb geleid,
heb ik getracht dat karakter zoo gunstig mogelijk te houden, de splijtzwam uit te roeien
en den padvindersgeest te bevorderen.
„En wanneer wij allen trachten onze belofte na te komen, dan zullen wij allen er toe
mede kunnen werken om de Jamboree te doen
slagen: ik moedig jullie aan, je best er voor

Gedwongen door de bovenvermelde
storing, heeft ons land de golflengte van
Kiev, nml. 415 m (722 kes), in gebruik
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genomen.

,-, Alle geluk lijkt op elkaar"
(TOLSTOI)

Door de geringe energie dringt de zender
van Kiev niet tot ons land door, zoodat de
proefnemingen van Nederland op 415 m niet
bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn.

Da's goed gezien! Een Forty Four costuum
Inmiddels biyft de 1875 m-golf natuurlijk
dragen of de 100.000 trekken, het is gehandhaafd.
allebei even prettig. Het voordeel van Forty
De proef uitzendingen op de 415 m-golf geFour kleeding is, dat U er vandaag mee
beginnen kunt. Alle costuums slechts f37.-. schieden van 8 uur 's avonds af via Kootwijk.
Ook voor corpulente figuren.
De kans bestaat, dat voor dit doel op den duur

-

FORTY FOUR
AMSTERDAM, Leidschestraat 7
ROTTERDAM, Z«vlschm_rkt 1
OEN HAAG,

■No. 11

Gro.nma.kt 24

__Wr

Scheveningen-haven zal worden gereed gemaakt. Want tengevolge van de grondgesteldheid op de Veluwe, kunnen de uitzendingen
van Kootwyk op een middelgolf voor de luisteraars nog niet van veel belang zijn.
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Sportcostuums f.
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Op de 415 m-golf zal uit den aard der zaak
hetzelfde programma als via Kootwijk worden
uitgezonden.

De eerste uitzending gisteravond van Kootwijk op de door Nederland thans in beslag gede deelnemers aan de gymnastiekdemonstrameer nauwnomen middelgolf van 415 m
ties rond, enz., enz. En de verkenners, die een
is
geslaagd.
uitstekend
keurig: 415.4 m
oogenblik niets te doen hadden, hadden van
was
de ontAmsterdam
de tribunes af een fraai overzicht van de Althans hier te
van
kwaligoede
het
geluid
perfect
en
vangst
spelen. Districtcommissaris Rozendaal
had
het echter druk met het geven van bevelen, teit en ruimschoots voldoende sterkte, hoewel
die via den krachtigen luidspreker ver over het er, naar wij vernemen, slechts gewerkt wordt
terrein schalden.
met een capaciteit van ongeveer 20 kw.
Een aantal koeien van de weide, die aan
Men weet, dat Nederland thans deze golf,
het demonstratieveld grenst, kwamen nieuwsz.g.n.
van Kiev, maar officieel van: Bergen,
netjes
gierig naderbij en schaarden zich ook
in het gelid langs de sloot, om echter bij een Kharkov en Frederikstad (waarvan Kharkov
forsohe hoornstoot van een overmoedige vermet 10 kw. werkt, en hier practisch nooit te
kenner, de vlucht te nemen, met de staarten hooren is), bezet heeft om tegemoet te kómen
0mh00g.... Ook zij zullen aan deze drukte moeaan de klachten over de 1875 m-golf, waarop
ten wennen!
Bod (Roemenië) zulke hevige storingen teweeg brengt. Kan men dan Kootwijk
De generale repetitie duurde tot
onvoldoende ontvangen, dan heeft
1875 m
ruim negen uur 's avonds; in dien tyd
de luisteraar de mogelijkheid naar de middelis er hard gewerkt en dat het lang niet
golf van 415.4 m over te schakelen om hetoverbodig was nog eens gezamenlijk te
programma te ontvangen.
zelfde
oefenen bleek duidelijk. Maar wanneer
Tevens is de bedoeling door de ingebruikalles tijdens de demonstratiemiddagen
neming van de 415.4 golf het buitenland te
in Augustus zoo goed van stapel loopt
toonen, dat Nederland niet langer genoegen
als vandaag het geval was, zullen de
wenscht te nemen met een vrijwel onbruikbare
Nederlandsehe verkenners op de Jamnaar men uit onze publilange golf en nu
figuur
geen
zeker
slecht
boree zeer
caties weet
internationaal overleg geen re-

—
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slaan!

AANBIEDING PRINSELIJKE
STANDAARDS
Défilé van „De Princevlag”
Zaterdag 31 Juli.
Met toestemming van Z. K. H. Prins Bernhard zullen de nieuwe Prinselijke standaards,
bestemd voor het Prinselijk Paleis en de auto's,
Zaterdagmiddag 31 Juli door het hoofdbestuur
van „De Princevlag" aan Z. K. H. ten paleize

sultaat heeft opgeleverd, zelf de noodige maatregelen heeft genomen om althans over twee
bruikbare golflengen (415.4 m, 301.5 m) te
kunnen beschikken, zonder nochtans zijn rechten op de lange golf prijs te geven.
Gelijk gezegd: de resultaten van den eersten
avond warep, althans voor zoover wij konden
nagaan, uitstekend, hoewel de zandbodem van
de Veluwe overigens niet bevorderiyk is aan
de gewenschte voortplanting der golven. Naar
de juiste plaats voor de vestiging van den zender voor de 415.4 m-golf, worden thans nog de
noodige metingen verricht. Gelijk wij reeds
schreven, wordt o.a. aan Scheveningen-haven

gedacht.

In het buitenland is de uitzending van KootSoestdijk worden aangeboden. Daarna zal „De
Princevlag" in den tuin van het Paleis voor wijk op 415.4 m goed te hooren, zoodat ons
Prinses Juliana en Prins Bernhard defileeren, visitekaartje zeker zijn doel niet zal missen en
te doen!"
De hoofdverkenner bracht vervolgens een waaraan talrijke afdeelingen zullen deelnemen. Europa reeds op de hoogte is van den coup
Behalve een groot aantal burger- en geunidrie-werf hoera uit op H.M. de Koningin en
de 415.4 m-golf
leden met hun rood-wit-blauwe en d'état: de inbezitneming van
formde
de overige leden van het Vorstelijk Huis.
oranje-blanje-bleu vlaggen, zullen ook de af- door Nederland!
deeling vaandels en tamboers- en pijperkorpRome kon te Amsterdam naast Kootwijk nog
De repetities. sen naar Soestdijk komen.
goed gescheiden ontvangen worden (420.8 m);
Ook wordt voor de Princevlag-leden, die Kootwijk werd alleen door onweersstoringen
En daarna konden de repetities beginnen. auto's en motorrijwielen bezitten, geiyktydig gehinderd.
Overal werd druk gewerkt. De vendelzwaaiers een sterrit naar Soestdijk georganiseerd.
Voor de uitzendingen op 415.4 m maakt
kwamen in actie en toonden hun kunnen op
Kootwijk gebruik van den ouden 1875 m-zende toonen van trommels en pijpers, even
der, die onlangs reeds voor de proefuitzendinverder waren rope-spinners bezig met hun
lenige en boven alles vaardigheid eischende
SCHIP GEZONKEN OP DE
gen op 1186 m verbouwd en nu voor 415.4 m
oefeningen, ergens in het veld verrezen twee
geschikt gemaakt is.
OOSTERSCHELDE
zeilboot-masten met complete tuigage, reeds
Omstreeks vier uur kwam echter de groote kronkelde in de verte de rook omhoog van
het eerste vuur, torenbouwers legden reeds
zwarte auto uit Den Haag in het zicht, comOpvarenden veilig.
mando's klonken op het veld en alle honderden de eerste palen klaar voor hun bouwwerken,
RINGSLANG IN ROTTERDAM
padvinders stonden keurig in het gelid toen
die straks zouden dienen voor de sein-oefeninGistermiddag circa één uur is het sleepschip
de hoofdverkenner het podium voor de tribune gen, op het groote grasterrein marscheerden „Sint Antonius", schipper Bekker, uit RotterOP EXCURSIE
dam, dat gesleept werd door de sleepboot
„Martina", kapitein C. van Eyk uit Dordrecht,
(Van onzen correspondent.)
in het Engelsche gat op de Oosterschelde geRotterdam, 10 Juli.
zit gevaarlijk voor de
log tegen Frankrijk, Engeland, Munster en de dit nogmaals. Geen wonder dan ook, dat de zonken. Het schip
scheepvaart. Slechts de mast steekt boven
Keulen begon. Doesburg werd buitengewoon bliksemafleider, die door generaal C. R. Th. water uit. De bemanning, bestaande uit den
Bewoners van de Nijverheidsstraat te
zagen vanmorgen een slang over
versterkt, kreeg een bezetting van 3500 man, Baron Kraijenhoff,
Rotterdam
zich
bergen
knecht,
kon
aan
als eerste in ons land kapitein en een
straat,
kronkelen.
zich,
Z_ durfden het dier niet
maar moest
toen de Franschen de stad vervaardigd werd, aan den St. Martinitoren boord van de „Martina". Met de firma Van de
benaderen
en
de politie.
de
te
waarschuwden
getroffen
aceoord
voor
hadden,
bestormd en beschoten
hoofdzakelijk bevestigd werd. Het carillon is laatstelijk in der Tak is een
agenten hebben het dier gevangen en
Twee
vaartuig.
van
het
berging
de
gevolg
wryving
burgerij
als
van de
tusschen
1908 gerestaureerd en van Hemonyklokken
aan de Diergaarde afgestaan. Gebleken is,
op 21 Juni 1672 overgeven. Zwaar heeft de voorzien, die door Jef Deny'n zeer geprezen
het dier een niet gevaarlijke ringslang is.
dat
stad onder de bezetting door de Franschen, zijn.
welke ongeveer twee jaren duurde, te lijden
Verder verdient aandacht het stadhuis, het
gehad. De bevolking werd gebrandschat en zóó vroegere Wynhuis, dat een bezienswaardigen BEGRAFENIS MR.
HOGERZEIL
hielden de troepen er huis, dat brand ontstond, gevel heeft en waarvan vooral de raadszaal
POSTVLUCHTEN OP INDIË
Onder veel belangstelling uit kerkeiyke,
waardoor bijna de helft van de stad in de asch aandacht vraagt. In de vestibule is een veren politieke kringen is gisteren op
De „Ibis" (heenreis) bereikte Athene.
gelegd werd.
zameling oudheidkundige voorwerpen bijeen financieele
's-Gravenhage ter aarde
Eik
Duinen
te
Oud
en
Tydens de beroeringen in de jaren 1703— gebracht. De namen van enkele straten herDe „Reiger" (heenreis) landde te Rangoon.
besteld het stoffelijk overschot van mr. S. J.
1705 ontstond ook in Doesburg een opstandige inneren nog aan de vroegere poorten, n.l. de Hogerzeil, quaestor-generaal van de AlDe „Specht" (terugreis) kwam te Bagdad
beweging, die echter spoedig onderdrukt werd. Koepoort, de Oostpoort, de Hamerpoort, later gemeene Synode der Ned. Herv. Kerk, oud-lid aan.
De laatste bewogen jaren maakte Doesburg Meipoort geheeten, de Veer- of Saltpoort. In van Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De „Torenvalk" (terugreis) arriveerde te
door in den Franschen tijd, vooral in 1815, deze straten vindt men nog enkele goed beDe Synode was ter begraafplaats vertegenMedan.
woordigd door dr. P. Smit uit Heumen, presitoen
generaal Amy poogde de stad op de waard gebleven oude gevels.
Breems, secretaris.
Prvisen te heroveren. Ook de kozakken deden
Doesburg is een stadje, dat geen grooten dent, en ds. D. den Weiier, voorzitter
von
van de
G.
C.
Jhr. mr.
zich daarbij gelden, maar het einde was toch, groei gekend heeft. In het jaar 1840 telde het
PENSION AFGEBRAND TE ELSPEET.
Vereeniging vertegenNederlandsch-Duitsche
dat de Franschen aftrokken.
bedraagt
inwoners,
ruim 4000
thans
dit aantal woordigde deze vereeniging, waarvan mr. HoGistermiddag te ongeveer half twee heeft
ongeveer 4800. In vergelijking met de bevolgerzeil penningmeester was.
zich boven Elspeet een kort doch hevig onweer
Merkwaardige bouwwerken.
kingstoeneming in ons land over dit tijdperk
Ter begraafplaats werden voorts opgemerkt ontlast.
van nagenoeg een eeuw, feitelijk dus een zeer mr. J. JE. A. Lisman, ds. W. L. Welter en
Doesburg heeft enkele merkwaardige bouwEen boerdery, waarin een pension was geve ..en, die nog aan het verleden van de stad sterke teruggang. Doch niettemin is de stad D. Noordman namens het protestantsche op- vestigd, gelegen naast het hotel ~De Zwaan",
voedingsgesticht „Valkenheide" der Ned. Herv. eigenaar de heer Van Ree, werd door het heherinneren, wy noemen in de eerste plaats een bezoek overwaard, door de groote bekoor(ds. Welter kwam tevens namens de melvuur getroffen. In
Kerk
en
kerk
in
haar
lijkheid
omgeving.
Martinikerk
-toren.
De
werd
van
De
markt
wordt
de
een oogwenk stond de
vereeniging „Unitas"), H. boerderij
protestantsche
laoie. Eenige pensiongashet midden der veertiende eenw gebouwd en er druk bezocht en de zorgen van het gemeenin
lichter
Snoek, secretaris van de vereeniging „Nederbevatte vóór de Hervorming acht altaren. In tebestuur, onder leiding van burgemeester jhr. landsch Fabrikaat", prof. Böhl uit Leiden, H. ten, de familie Hartland, bestaande uit man,
het jaar 1485 brandde de kerk met den toren mr. G. A. A. Nahuijs, zijn er op gericht de W. Tilanus, secretaris van het hoofdbestuur der vrouw en twee kinderen, konden zich ternaugeheel af, werd spoedig herbouwd, maar in stad als woonplaats en industriestad meer Chr. Hist. Unie, voorzitter der Chr. Hist. wernood redden. Na een half uur was de
boerderij uitgebrand. De brandweer wist het
1548 werd de toren door den bliksem getrof- bekendheid te verleenen.
Kiesvereeniging te 's-Gravenhage, W. Wagenaastgelegen hotel te behouden.
fen, geraakte in brand en nogmaals ging byna
Het is duideMjk, dat de stedefeesten aan dit naar, secretaris van laatstgenoemde vereeniging, ds. Postma, bestuurslid van het departehet geheele bouwwerk in vlammen op. Karel V streven dienstbaar gemaakt zijn. Een eerement Oudenbosch van „Unitas", ds. mr. C. J.
gaf vergunning door geheel Nederland ten comité is samengesteld waarvan de commissaONWEER IN ACHTERHOEK.
behoeve van den herbouw te collecteeren en ris van de Koningin in Gelderland, mr. S. baron Bartels en mr. A. de jong, resp. voorzitter en
vereeniging van kerkvoogden
daardoor was het mogelijk het bouwwerk weer van Heemstra, het voorzitterschap op zich secretaris der
vertegenTen gevolge van blikseminslag is gisterop te richten. Nieuwe rampen bleven evenwel genomen heeft. Er wordt een ~Oud-Doesburg" in de Ned. Herv. Kerk en voorts vele
woordigers van financieele maatschappijen en middag te Zelham de boerderij van W. Ellenniet uit. Op 1 September 1717 stortte het dak opgericht en een zomerkermis is georgani- banken.
kamp in vlammen opgegaan. Het onweer ging
van de kerk in, op Kerstmis van dat jaar ge- seerd. Dan worden er historische optochten
Aan de groeve heeft ds. De Beus een gebed gepaard met zwaren hagelslag, waardoor
gehouden, er zyn kinderfeesten, terwyi een uitgesproken.
raakte de toren, tengevolge van bliksemingroote schade aan de veldgewassen werd be" Een zoon zeide dank voor de bewezen eer. rokkend.
slag in brand en op 5 Februari 1737 geschied- hippisch feest de ry sluit.

S.J.

—

's-G ravenhage, 10 Juli.
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TOESPRAAK VAN HOOFDVERKENNER
„IK MOEDIG JULLIE AAN,
JE BEST TE DOEN”

—

Verlichte wijzerplaten. Functie
der gezantschapsgebouwen.
Waarom geen fleurig uniform
voor de Militaire Kapel?

voldaan, hoewel wy de oplossing geenszins
slecht vonden. Maar prettiger is het toch, dat
de wijzerplaten van onze stadsklokken
die
dezer dagen heelemaal in de war waren
straks weer, als de duisternis is gevallen, verlicht zullen wezen.

*

geschakeld.
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DE WEEK VAN DEN HAAG

In den strijd tegen Roemenië
wordt middelgolf in
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zijn er, die zich jegens de residentie wel
eens min of meer onvriendelijk uitlaten;
die zich veroorloven over onze stad
en haar inwoners grappen te vertellen, zoo in
den trant van de vioolkist, gevuld met aardappelen, of in den stijl van de overbekende,
om niet te spreken van bedorven houten ham.
Een tijd geleden hebben we in deze Kroniek
eens geschreven, dat die glossen op een eigenschap, die het meerendeel der Hagenaren, die
trouwens geen ras-echte Hagenaren zijn, maar
uit alle windstreken hierheen kwamen, niet
bezit, nogal flauw zijn. Hoe dit zij, enkele
jaren geleden heeft waarlijk de gemeentelijke
overheid aanleiding gegeven tot een herleving
van de legende, dat de Hagenaren altijd een
vernisje hebben, dat zij graag wat verbergen,
waarvoor een Amsterdammer bijvoorbeeld
zonder bezwaar uitkomt.
Dat kwam zoo. De gemeente zag haar
financieele middelen in een korte spanne tij ds
slinken als sneeuw voor de zon. De oorzaken
daarvan zijn bekend. Er moesten dus middelen
worden beraamd om de tering meer naar de
nering te zetten. Er werd bezuinigd. Er werd

——

_"

de vorige kroniek spraken we onze ontJNstemming
uit over de verminking van het

"*"

stadsbeeld op de Prinsegracht. Elders in de
residentie hebben we iets dergelijks. Op de
Koninginnegracht staat een groot huis in zoo
vervallen toestand, dat het bijna schande is te
noemen. Wij meenen, dat de laatste bewoonster
overleden is. Sedert staat het huis er temidden
van een reeks „welgedane" perceelen, troosteloos, verwaarloosd, verveloos, vervuild. Een
leelijke noot op de deftige Koninnegracht,
waar overigens tal van kleine „paleizen" niet
meer bewoond worden door aanzienlijke families,
maar een meer zakelijke bestemming
hebben gekregen.
Als de residentie geen gezanten had, we
gelooven, dat er ook tal van „kasteelen" leeg
zouden staan. Onlangs kwam een prachtige
patricierswoning aan de Princessegracht zonder bewoner. De kostbare en kostelijke inboedel werd geveild, de gordijnen verdwenen van
de ramen. Het indrukwekkende paleisje, prachtig specimen van oude architectuur, scheen tot
doelloosheid gedoemd. We vreesden voor een
leelijke
gaping in dit mooie stukje van de
Princessegracht. Maar ziet, slechts weinige
maanden heeft het enorme gebouw leeg geaangepast.
staan. De vertegenwoordiger van het Rijk van
Talrijke maatregelen werden uitgevoerd, die de Halve Maan, de Turksche gezant heeft het
een besparing brachten; besluiten werden ge- tot legatie ingericht. Ziet het mooie huls er
nomen, die inderdaad tot een vermindering nu weer te pronk staan. Het is een lust voor
van de uitgaven leidden. Het bleek, dat er het oog. Nee, als we geen vreemde gezanten
wel het een en ander af kon, zonder het essenin de residentie hadden, we weten het niefy
tieële te schaden. Onze stad had —in den maar de omgeving van het Plein 1813 byvoorwat op te grooten voet geleefd. beeld zou een ander aanzien hebben. Daarvan
goeden tijd
Nu het geld er niet meer was, kwam daaraan zijn we stellig overtuigd
als 't ware automatisch een einde.
*
Dat er bezuinigd werd op zaken, die best gemist konden worden, ligt voor de hand. Dat /~WER een ander aanzien gesproken. Wy
er ook wel eens gekort werd op uitgaven, die
hebben deze week genoten van een in
men gaarne had gehandhaafd, wie zal het onze stad
met een voor Nederlandsehe
durven tegenspreken. Maar er werd ook wel begrippen zeer groot garnizoen
weinig
eens een besluit genomen, dat beter niet uit- voorkomend schouwspel: een militaire inspecgevoerd had kunnen worden. We denken nu
tie. Prins Bernhard is op Waaldorp geweest en
aan dezen dwazen maatregel om de electrische heeft onze garde-regimenten een inspectie
stadsklokken des avonds niet meer te verafgenomen. Een paar dagen later zagen we
o.i. telichten. Er is met dezen maatregel
in den bioscoop een kleurenfilm van een
flink de draak gestoken. De bezuinirecht
parade voor den Engelschen koning. De Britging was uitermate gering en het publiek sche parade zag
er natuurlijk heel wat kleuriwerd er zeer door ontriefd. De gemeenteraad ger uit, dan het défilé
van onze Grenadiers en
mocht praten als Brugman, de wethouder
in
hun
uniformen met groene
Jagers
veldgrijze
was niet te
in die dagen de heer Quant
helmen.
Niettemin
défilé
werd keurig uithet
vermurwen. Hij kon enkele honderden guldens gevoerd; de training der manschappen kwam
besparen en daarmee basta. Dies bleven de
ons voortreffelijk voor. Er trok een keurcorps
klokken des avonds onverlicht: tijdbakens
langs den Prins.
buiten dienst!
De uitmonstering van de trommelslagers
Er komt ons nu het onverwachte bericht
onder de oogen, dat de klokken binnenkort van de Koninklijke Militaire Kapel, met hun
weer verlichte wijzerplaten zullen krijgen. meer dan honderdjaar „oude" diepe trommen,
Blijkbaar kan het er weer af! Waarover we vormde een vroolijk accent tusschen al dat
ons van harte verheugen. Het bericht heeft grijs. Maar het was maar half, want de tromons echter eenigszins verwonderd. Immers de melslagers droegen geen schilderachtige unionder- formen, die bij die oude trommen passen. Dat
gemeentelijke tijdaanwijzingsdienst
deel van onzen veel geprezen Telefoondienst is jammer.
Die trommen zijn indertijd door de Haagsche
heeft gedurende verscheidene maanden een
ten geschenke gegeven aan de Grenaburgerij
wijzernieuw
soort
genomen
met een
proef
plaat, waarvan de wijzers en de cijfers wit diers. Zou het niet mogelijk zijn, nog een
zijn, tegen een zwarten achtergrond. De klok stap verder te gaan, en onze kranige Kapel
een nieuwe uitmonstering. te verschaffen. Wie
met deze wijzerplaat uitgerust, staat nabij geneemt het initiatief?
Blijkbaar
proef
heeft
de
niet
bouw Petrolea.
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Topic, Rott.;
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AMSTERDAM, aangek. 9 Juli (Levantk.) Venus,
S., Plymouth, stukg., carg. Ver. Cargadoorsk.
(Rietl.) Confid, m.s. Wisbeck, oud ijzer, carg.
Havenbedr. „de Rietlanden"; Geziena, m.s.,
(Steenenh.) Democraat,
Londen, id., carg. id.
m.s., Zwolle, gasaarde, carg. Wagenborg's
Scheepv. Bedr.; Truida, m.s., Meppel, ir., carg.
Abeca; Bertha, m.s., Memel, hout, carg. idem.
(H.k.) Britanica, S., Londen, vleesch, carg. Ruys
& Co. (Javak.) Kurmark, S. Java, stukg., carg.
W. H. Muller & Co. (Kromhout Motorenfabr.)
Hendiika Johanna, m.s., Deventer, zemelen, carg.
de schipper. (Ned. Dok Mij.) Elton, S., Dordrecht, ledig, carg. Gebr. Scheuer.
10 Juli
(Rietl.)
Queenworth, S„ Sunderland, steenk..
carg. Havenbedr. „de Rietlanden".
(Zeeb.k.)
Patria, S„ Rott., stukg., carg. Ver. Cargadoorsk.
(Steentxih.) Wiibo, m.s., Deventer, stukg., carg.

"

—

—

ZAANDAM, aangek. 9 Juli:
Ludolf Oldendorf,
Hernösand, gez. hout, carg. Sijdzes & Co.
10 Juli: Confid, Amst., leeg, carg. Abeca.
VELSEN, aangek. 9 Juli (Papierfabriek Otto
Schmidt, Archangel, hout, carg. Nederl. Bevrachtingsk.
IJMUIDEN aangek. 10 Juli: Prowess, Huil.
IJMUIDEN aangek.
10 Juli: Oise, m.s. Rott.;
Novatle, m.s. Londen.
Vertrokken: Ara, Helsingfors; Poelau Bras,
Batavia; Euro, Capelle a/d IJssel; Nore, San
Pedro; Merope, Kopenhagen; IJstroom, Leith.
IJMUIDEN aangek. 10 Juli: Gateshead, New-

castle; Queensworth, id.; Enid Mary, Goole;
Gothenburg;
Patria,
Vliestroom, Londen;
Hontestroom, Londen; Wilbo, m.s. id.; Castro,
Kiel; Vechtstroom, Huil.
MAASSLUIS, aangek. 10 Juli: Peuceta (ex Anna
Falcon,
Madic), Suzak; Maniton, Gdynia;
New Vork; Mary, Kopenhagen; Balduin, Londen (bunk.) Ardennes, Casablanca, 1. v. Duinkerken; Nordstern, Hamburg; Zieten, Duitsch

Blfok.

;

flotieljevaartuig, Kiel, met 7 mijnenvegers.
Vertr. 10 Juni: Ernst Brockelmann, Wilhelmshaven; Honnor, Leith; Broomlands, Middlesbro; Marques de Urgurjo, Cardiff; Diana, stetAlchiba, B. Aires;
tin; Klruna, Stockholm;
Vredenburg, Narvik; Georgio O'"". Venetië;
Nottingham, Grangemouth; Eem, Abo.
MAASSLUIS aangek. 10 Juli: Fredenka Lensen,
Moerman-k (bunkeren); Stavangeren, GothenEugenia
burg, l.v. Antwerpen;
Chandris, V,
Margina, m.s. Londen;
Edith,
Constitueren;

Granton.

Brake; Ernani, porto10 Juli: Sigrid
Huil;
Paris,
of
Usambara, Hamb.;
ferrajo; City

Vertr.

Loasso, Civita Vecchia.
MAASSLUIS, 10 Juli. Wind N.W. Aangekomen:
Tuko, m.s. Swansea v. Dordrecht; Westplein,
Lulea; Mangan, m.s. Londen; Baumwall, Birkenhead.
Vertrokken 10 Juli: Syros, Galveston; Prima,
Methll; St. Palais, La Pallice; Ostmark, Hamburg; Brage, Stockholm; Maas, Malmö; DUsseldorf, Hamburg; Acavus, Helsingfors; Neptun, Koningsbergen; Zaan, Malmö; Tynehome,

Sunderla-id;

Yarmouth

Trader,

Yarmouth;

Batavier I, Hamburg; Tafna, Savona; Helga
Riga; Express, m.s. Boston (L.);
Orla, Wasa via Bremen; Batavier Hl, Middlesbro; Ary Scheffer, Havre; Puck, Gdynia;
Gulhaug, Middlesbro; Randfonteln, Ham-urg;
Jenny, m.s. Liverpool; Helene, Sevilla; KorteMistley, Grimsby'- Gernaer, m.s. Danzig;
mania, Hamb.; Dewsbury, Huil; Batavier IV,
Londen; Roberta, m.s. id.; Glarona, Noordzee.
MAASSLUIS aangek. 10 Juli: Kota Agoeng,
Batavia; Bernina, Britonferry; Stella, Hamb.;
Solstad, Londen; Helga L. M. Russ, Archangel;
Alkaid, Hamburg; Wallsend, Newcastle; Iris,
Koningsbergen; Manon, Bremen.
DELFZIJL aangek. 9 Juli: Kai, Mesane; MasSchröder,

cotte,

m.s. Londen; Stanley Force,

Roslna

Zrinski,

Rosario.
Gepass. van Antwerpen 9 Juli: Bage, Brazilië;
St. Magaret, Buenos Aires; Touraine, Oslo.
West-Afrika;
Norburg,
Wigbert,
10
Juli:
Piraeus; Natal, Brazilië; Hebe, Londen; Catharina, Dover; Trio, Londen; Beaverbrae, Londen;
Kreta, Cristobal; Euler, Spanje.
Gepass. naar Gent 10 Juli: Victor, Amst.

BINNENLANDSCHE HAVENS

Kampman's Bevr. Bedr.

Fïnk, Rott.;
Voorwaarts, Londen;

Flint 11, Rott;

Rott.;

SCHEEPSTIJDINGEN

Sho'reham;

Albatros, Hamburg; Spes 11, Goole n. Nordenham; Dollard, m.s. Londen n. Appingedam.
Vertr. 9 Juli: Uranus, Goole.
ENKHUIZEN aangek. 10 Juli: Thema, z.s. Duisburg
n. Dokkum; Neutraal, z.s., Alsum
(Duitschlaind) n. Dokkum.
HARLINGEN vert. 10 Juli: Leeuwarden, Londen; Zwartewater, Goole.
VLISSINGEN .aangek. 10 Juli: Zeeland, Londen.
Orminster, Italië; Albatros,
Vertr. 10 Juli:
Londen.
Gepass. naar Antwerpen 10 Juli: Wolfsburg,

STOOMVAARTLIJNEN
STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.
POELAU BRAS 10/7 v. Amst. n. Batavia.
SALABANGKA (thuisr.) 10/7 v. Lond. n. Amst.
SINGKEP (uitr.) 10/7 v. Londen.
TAJANDOEN (thuisr.) 10/7 v. Lond. n. Amst,
NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ
Trirudad n. Lond., 9/7 8 U.
51 m. v.m. 220 m. v. Land's End.
ALKMAAR 10/7 v. Antwerpen te Hamburg.
BAARN 9/7 v. Liverpool n. Antwerpen.
BERENICE 9/7 v. Lissabon n. Rotterdam.
BODEGRAVEN (uitr.) 8/7 te Valparaiso.
DEUCALION 9/7 v. Napels n. Slax.
EUTERPE 10/7 v. La Pallice n. Amsterdam,
FAUNA 10/7 v. Rott. n. Oran.
LUNA 9/7 v. New Vork n. Port au Prince.
MEROPE 10/7 v. Amst. n. Kopenhagen.
ODYSSEUS 9/7 v. Lissabon te Setubal.
ORESTES 9/7 v. Haifa n. Beyrouth.
SATURNUS 9/7 v. Tunis te Sfax.
SIMON BOLIVAR (toeristenvaart) 9/7 te S.KON

AGAMEMNON, v.

Queensferry.
TELAMON 10/7 v. Rott. n. Tanger.
THESEUS 10/7 v. Amst. te Kopenhagen.

,

TIBERIUS, Lissabon n. Tunis, pass 10/7 Gi-

braltar.

VAN RENSSELAER (thuisr.) 12/7 te Plymouth

verwacht.
VESTA 10/7

v.

Gibraltar te Londen.

MAATSCHAPPIJ.
BANTAM 9/7 v. Saigon te Tamatave.
HOUTMAN, v. Beira n. Shanghai, 8/7 v. Hongkong.

ROGGEVEEN 8/7 v. Saigon te Réunion.
HOLLAND—AMERIKA-LIJN.

BEEMSTERDIJK 9/7 v. Philadelphia te Baltimore.

DINTELDIJK 8/7 v. Vancouver n. Rotterdam,
EDAM 10/7 v. Rott. n. New Vork.
LOCHKATRINE, v. Vancouver n. Liverp./
Rott., 8/7 3 u. 1 m. n.m. 500 m. W. v. Valentia.
HOLLAND-WEST-AFRIKA-LIJN.

JAARSTROOM (thuisr.) 10/7 te Freetown

ver*

wacht.

JAVA—NEW VORK-LIJN

BINTANG, v. Java n. New Vork, 7/7 v. Belawan.
KOTA PINANG, New Vork n. Batavia, pass.
10/7 Kaap de Goede Hoop.
TAPANOELI,

Batavia n. New Vork, pass. 10/7

Kaap de Goede Hoop.

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN

MANOERAN, v. Calcutta n. Vancouver, 8/7 te
Batavia.
JAVA

TJIBADAK 8/7

JAPAN-LIJN

v.

Manila

n.

Soerabaja.

TJISADANE 8/7 v. Hongkong n. Amoy.
ROTTERDAMSCHE

DEMPO

(thuisr.)

9/7

LLOYD.

v. Tanger, pass. 10/7

Sagres.

KOTA AGOENG (thuisr.) pass. 10/7 Dover.
KOTA AGOENG 10/7 v. Batavia te Rott.
MODJOKERTO 9/7 v. Rott. te Hamburg.
SIBAJAK (uitr.) 9/7 v. Southampton.
SLAMAT (thuisr.) 9/7 te Suez.

ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA-LIJN.
ALCHIBA 10/7 v. Rott. n. B. Aires.
ALCYONE (thuisr.) 9/7 te Santos.
ALKAID 10/7 v. Hamburg te Rott.

SOOMVAART MIJ OCEAAN.
EURYBATES, v. Amst. n. Liverpool, pass. 9/7
Lizard.
PHILOCTETES 9/7 v. Yokohama n. Rott.
TEUCER, Rott./Japan, pass. 9/7 Gibraltar.
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HET POLITIEHONDDIPLOMA
Een beknopte toelichting van

hetgeen hiervoor wordt vereischt.

NU

in de komende weken de jaarlijksche

—

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN

hem onmiddeliyk vastgrijpt. Na eenigen tyd
valt de aangehoudene den geleider aan. Onmiddeliyk grijpt de hond weer in.
Ter afwisseling wordt na het stellen op
schot de hond nog getoetst op werpvastheid.
Nadat de hond gesteld en de geleider het bevel
gegeven heeft om los te laten, zal de helper
zich plotseling bukken, stukken hout oprapen
en daarmede naar den hond gooien. Deze mag
zich daardoor niet van de wijs laten brengen,
doch moet weer onmiddelijk aanvallen.
Bij het stellen van den helper, die zich op
zqn rywiel in veiligheid tracht te brengen, zal

—

—

Mededeeling.)

____H_P__P_______i __H_______k___l

____P^_H_r___r^______S_i

wiel) in de kiem gesmoord.

Als laatste verplichte oefening noemt het
K.-R. der K.N.P.V. nog het terugroepen van

——

——

VOETGANGERS, AUTO'S,

wens

VERWARRENDE BEPALING

— —
—

—

tngevonaen

de hond hem in de meeste gevallen bij het

verwachten ?
Van politiehonden weet men somtijds niet
Van het grootste belang ishetappèl, het
meer, dan dat zij bijten. De simpele mededee- zich geheel en al onderwerpen aan den wil en
ling:',,Mijn hond is afgericht" doet menigeen de bevelen van den geleider. Immers, de hond
verschrikt terugdeinzen, omdat men het begrip mag zelf niet beoordeelen of hij tot actie mag
overgaan, daar hij de juiste grens niet kan
„afgericht" in den regel verwart met „gevaarbepalen.
lijk". Dit nu is volkomen onjuist!
Allereerst worden den jongen hond dus de
Niettemin, een afgerichte hond is geen willoos voorwerp, dat men maar naar goeddunken z.g. „appèloefeningen" bijgebracht. Het aankan behandelen; hij laat zich niet door Jan gelijnd volgen naast den geleider, hetzij dat
of fietst, dient correct en opmerken Alleman in een hoek drijven, doch toont deze looptgeschieden.
te
De hond moet den geleizaam
goed
deze,
zoo noodig, zeer
zijn tanden en weet
oog houden, iedere wending
té gebruiken. Doch zou men hem nu als „ge- der steeds in het
vaarlijk" moeten beschouwen, omdat hij van direct volgen, in één woord: hij moet als het
een vreemde geen inmenging duldt in zaken, ware één onafscheidelijk geheel 'vormen met
den geleider. Hij mag zich dus niet laten afdie hem en den baas alleen aangaan?
leiden door vrijloopende soortgenooten, dient
Dit laatste berust meer op een karaktereigenschap van iederen goeden hond en kan ongevoelig te blijven voor bijzondere drukte
natuurlijk door oefeningen volgens een vast in het verkeer en moet leeren al of niet plotomlijnd programma tot verdere ontwikkeling seling passeerende personen ongemoeid te
worden gebracht. Een vergelijking tusschen laten, enz. enz.
Daarnaast wordt hem geleerd op bevel (van
vele afgerichte en niet-afgerichte honden zal
baas) te gaan liggen en niet op te staan,
zyn
categorie
laatstgenoemde
aantoonen, dat tot
vaak dieren behooren, op welke het praedicaat voordat deze hem daartoe opnieuw een bevel
„valsch" maar al te zeer van toepassing is. geeft. Hij mag dus ook niet „smokkelen",
dat dit goed tot ieder d.w.z. op den buik in de richting van den baas
Valsche honden
Dioge doordringen
zijn voor africhting als kruipen.
Van vreemden mag hij geen voedsel aanpolitiehond ongeschikt, even ongeschikt
als laffe, zwakke of temperamentlooze soort- nemen, daar altijd de kans bestaat, dat hij df
genooten dit zijn. Een politiehond moet vóór vergiftigd, èf van zijn werk afgeleid wordt.
alles betrouwbaar wezen. Hij mag slechts Het weigeren van het aangeboden voedsel
handelen onder bepaalde omstandigheden, die moet dreigend geschieden (door blaffen,
hem tijdens zijn opleidingstijd terdege zijn in- grommen of alleen door het optrekken van de
geprent.
lip), in ieder geval op zoodanige wijze dat de
Ten onrechte noemt men dikwijls een hond verleider het raadzaam acht,, zich maar in een
kwaadaardig, indien hy van de hem opgedron- veiliger zone terug te trekken.
gen vriendelijkheid van vreemden niet is geVleesch of ander voedsel, dat den hond dus
diend. Men voelt zich dan in zekeren zin be- wordt toegewordpen of dat hij op den weg
leedigd, omdat het dier de attenties niet weet vindt, mag dus in geen geval door hem worden
te waardeeren, maar men vergeet, dat juist aangeraakt.
de politiehond (in werkelijken dienst en daarTijdens de oefeningen (evenals op de keuop is toch zijn opleiding gebaseerd) het groot- ring) ligt er ook op verschillende plaatsen van
ste gevaar te duchten heeft van de z.g. vrien- het dresseerterrein voedsel verspreid (bijv. bij geleider kan hem aan de overzyde noodig hebdelijkheid van vreemden, die er mogeiyk be- den springkuil, de schutting, waarover hij ben. Op diens bevel zwemt hij een water van
lang bij hebben hem zijn plicht te doen ver- moet klimmen enz.). De hond moet, geheel onca. 15 m breedte over, biyft aan de overzyde
geten of erger: hem uit den weg te ruimen. verschillig voor het voedsel, de hem opgedrawachten en keert op bevel weer in rechte ïyn
Daarom zal hij, wanpeer zijn argwaan wordt gen oefeningen volbrengen.
tot zijn baas terug.
Niet alleen, dat de hond op bevel moet
Voorts moet hij op bevel een bij zijn aanopgewekt, klaar moeten staan om zijn
tanden te gebruiken, daar snel en doortastend leeren blaffen, hij moet eveneens op bevel komst in het water drijvend groot voorwerp
handelen voor hem dikwijls de eenige weg is. stil zij n. Het is mogelijk, dat hij later met aan den oever brengen, waar zich de
Laat men hem daarentegen ongemoeid, dan zijn geleider op surveillance moet. Er kan zich geleider bevindt.
zal men geen last van hem ondervinden, hetHet feit, dat een hond zijn neus goed weet
dan wel eens het geval voordoen, dat deze zich
geen van valsche honden nu juist niet kan in hinderlaag moet leggen. Zou de hond dan te gebruiken, wordt eveneens benut. Men
worden gezegd.
leert hem op een oppervlakte van 200 m2
plotseling (natuurlijk juist op het kritieke moHet antwoord hierop luidt: alle herderrassen ment) beginnen te blaffen, dan zou hij zijn achter elkaar drie kleine voorwerpjes (byv.
(Hollandsche, Belgische, Fransche en Duitsche meester daardoor verraden. Volgens het K.-R. een knoop, cent of lucifer), waaraan hy
der K.N.P.V. wordt de hond menschenlucht kan bespeuren en die vrywel
onzichtbaar zijn neergeworpen, opzoeken en
hierop getoetst, doordat de
apporteeren.
baas zich met hem achter een
Het bewaken van het eigendom van zyn
ondoorzichtbaar boschje verschuilt, vóór het boschje meester zit den meesten honden in meerdere
evenwel eenige personen beof mindere mate in het bloed. Van den politieginnen ruzie te maken en te hond wordt echter verlangd, dat hij zioh beschreeuwen (hetgeen den paalt tot een speciaal daarvoor aangewezen
hond juist aanleiding zou voorwerp, bijv. een jas of fiets van den gegeven om te blaffen), ter- leider. Gedurende 15 a 20 minuten gebeurt
wijl er bovendien een of meer er niets. Wel mogen eenige personen hem op
schote vallen.
een afstand van pl.m. 2 m gewoon passeeren.
Bij de achtervolging van De hond mag die personen niet aaneen verdacht persoon mag vallen! Ten slotte komt er iemand, die hem
een heg of schutting, een eerst tracht weg te lokken en daarna prosloot of een breed water geen beert het voorwerp mee te nemen. In dit laatonoverkomelijk beletsel vorste geval moet de hond „stellen" (den „dief"
men voor den hond. Hij leert grijpen), doch hij mag niet blijven bijten en
dus springen over een haag scheuren, wanneer de aangevallene stil blijft
van circa 1 m hoogte, een staan of zich voorzichtig wil terugtrekken.
kuil of sloot van 2.25 m De hond keert dan op het voorwerp terug.
breedte en klimmen over
Stellen wij het geval, dat smokkelaars of
een schutting van ca. 1.75 m stroopers in een groot beboscht terrein ontdekt
hoogte. Op de keuring moet
worden door den surveilleerenden politieman.
bij in alle gevallen het comZich ontdekt ziende, zullen zij zich van het
ZWAAR GROMMEND, gereed om toe te springen als de „vermando van den baas afwachleider" te opdringerig mocht worden, weigert Hertha het aan- ten, hetgeen dus weer tevens bezwarend materiaal willen ontdoen en dit op
een zak met inhoud, een geweer e.d.
een kwestie van appèl is.
geboden en neergeworpen voedsel.
een dichtbegroeide plaats verbergen. Desnoods
zullen zij zelf ook de vlucht nemen en zichzelf
By het waterwerk is het niet de bedoeling, verbergen.
herders), Bouviers, een enkele maal ook een
De mensch staat hier, vooral des nachts,
Boxer of Dobberman-pinscher. Meestentijds dat de hond een beetje blijft rondspartelen
het
hem
tot
lust
er
weer
komen.
De
voor
een onmogelijke taak. Niet de hond. Men
wordt echter de naam van een dezer rassen
uit te
verleend aan een kruisingsproduct op grond
van het uiterlijk, dat het dier bij zijn geboorte
toevallig heeft medegekregen. Erkend moet
machte, bestaaande verkeersvoorschriften te
worden, dat deze kruisingsproducten in de
er dezer dagen nog weer nieuwe bij
handhaven,
Practijk vaak het best voldoen.
heeft
gemaakt.
Eigenlijk betreft het hier trouOnder dresseurs heeft de Duitsche herniet zoozeer een vernieuwing als wel een
der wel een zeer slechten naam. Over het
algemeen bezit dit ras (door inteelt?) een
niet willen prijsgeven van een locaal specialiVan oversteken en voorbijrijden.
zwakkere constitutie, terwijl zijn moed dikteitje. Wij doelen hier op het bijzondere voorSchromelijk
gebrek
aan
wijls te denken geeft.
schrift betreffende het voorbijrijden van
Over den Bouvier zijn de meeningen vervoldoende toezicht.
stilstaande trams. Nadat deze materie jaren
deeld. Er zijn zoowel felle voor-, als felle
lang
slechts plaatselijk geregeld was (althans
tegenstanders van dit ras. Laten wy den
voor de bebouwde kommen), voorziet daarin
gulden middenweg kiezen en zeggen, dat de
sinds 1936 het Motor- en Rijwielreglement met
resultaten evenredig zijn.
een regeling, die aansluit bij hetgeen in het
Dezer dagen werden in ons blad eenige opDe hier genoemde rassen geven reeds eeniTramwegreglement voor interlocale tramgen indruk van het postuur, dat van een merkingen gemaakt over het feit, dat automodiensten is bepaald.
Politiehond moet worden verwacht. Men verbilisten en fietsers te Amsterdam (evenals ellangt van hem een forschen, krachtigen touw, ders) meestal niet voldoende rekening houden
Men kent de strekking: een stilstaande
dus mag zijn maat, volgens het Keur.-Regl. met de voetgangers, die oversteken op onbe- tram, waar passagiers in- en uitstappen, mag
der K.N.P.V.., niet minder zijn dan 55 cm. waakte oversteekpaden.
niet rechts voorbijgereden worden, tenzij de
Schouderhoogte, doch ook liefst niet meer dan
werd
conducteur toestemming geeft, of by de halte
zoo
terecht
eraan
toeDie klacht
70. cm.
men
hoort
een vluchtheuvel aanwezig is.
haar
ook
algemeen:
is
gevoegd
Deze regeling, vervat in art.. 3 bis van het
New.
Vork.
Londen,'te
Daarom
is
Parys,
te
te
Het keuringsreglement der het meest probate middel om den voetgangers M. en R.-reglment, geldt thans in het geheele
land... behalve te Amsterdam. Onze hoofdsteK. N. P. V.
een veilige oversteek-gelegenheid te waarborbewaakt
door
agenclouté",
delijke A.P.V. had nl., in art. 114, een speciaal
„passage
gen: een
Dit reglement is op bijna alle mogelykheden, ten of lichtsignalen. Maar het zou te duur voorschrift, dat de ruimte tusschen een vluchtdie in de praktijk kunnen voorkomen, ingesteld. komen, die op alle duizenden kruispunten aan heuvel en het trottoir, wanneer de tram stopte,
Het af te werken programma is dan ook een te brengen
en ook een onbewaakte als voetgangers-oversteekpad moet worden beVoorwerp van blijvende studie en heeft de oversteekplaats kan wel eenig nut heiben, als schouwd, waar de bestuurders van auto's en
voortdurende aandacht van de Technische de politie
fietsen (volgens art. 113) voorrang mceten
beter dan totnogtoe geer goed
Commissie, welke speciaal voor dit doel werd
op toeziet, dat de bestuurders daar laten aan voetgangers, door wie het oversteekingesteld.
schiedt
Door bij de keuringen steeds streng de de voetgangers respecteeren en de voetgangers, pad gebruikt wordt of „staat gebruikt te
hand te houden aan de eischen, welke aan de van hun kant, de oversteekpaden inderdaad worden".
Laatstgenoemde vier woorden gaan ongebonden dienen te worden gesteld, kan men, na gebruiken en goed gebruiken, d.w.z.
afgelegd examen, met de grootst mogelijke voorzichtig en zonder onnoodig dralen.
twyfeld te ver. Een automobilist of fietser is
zekerheid vaststellen, welke hond in de prakgeen gedachtenlezer, hij kan niet „ruiken", of
De mededeeling, in bovenbedoeld bericht, dat een voetganger
tijk de meeste kansen biedt als correct en
soms van plan is, te gaan overop grond der teleurstellende ervaringen het
betrouwbaar helper van den politieman.
landen,
steken.
In
de
waar het voetgangersHelper. Want de afgerichte hond is geen aantal „passages cloutés" te Amsterdam niet verkeer wettelijk geregeld is, wordt van een
Het
aan.
onprettig
doel, doch hulpmiddel. Door zijn groote snel- zal worden uitgebreid, doet
heid, scherp gehoor en goed ontwikkelde aantal dezer overgangen in onze hoofdstad is bestuurder dan ook alleen verlangd, dat hy
Reukorganen is hij in staat den geleider als nog zeer gering, en al behoeven wij er geen vaart vermindert of stopt voor de wandelaars,
het ware „aan te vullen", waar diens krach- tienduizend te hebben, zooals te Londen, laat die op het voetgangerspad reeds aan het overten te kort schieten. Men moet hem altijd staan
steken z y i», terwijl hij nadert. En, zooals wy
meer dan 12.000, zooals te Parijs, toch hebben gezien:
beschouwen als een wezen, dat niet met rede zou
zelfs deze eenvoudige verhet wenschelijker zijn, hun aantal met plichting (ten
neergelegd in politieveronzent
eenige honderden uit te breiden en door deugordeningen) komen de Nederlandsehe automodelyke aanduiding (liever spijkers dan verf- bilisten en
(Ingezonden Mededeelingen.)
fietsers niet na en de politie schijnt
zij
strepen) en verscherpte politie-contróle
er
machteloos tegenover te staan.
te
het in den vorm van „steekproeven"
Maar dit ter zyde. De regels voor „passages
trachten, den weggebruikers wat betere maniecloutés" golden, als gemeld, te Amsterdam óók
ren te leeeren, dan, zooals men thans blykbaar (althans op papier) by tram-vluchtheuvels,
van zins is, maar in den bestaanden wantoewanneer daar een tram stopte. Door de ge"
stand te berusten. Moeten wij Hollanders dan noemde aanvulling van het M. en R.-reglement
zóó droevig blijven achterstaan bij het buitenkrachteloos en
land, waar o.a. te Londen, Parijs en Brussel werd art. 114 der A.P.V. echter ingetrokken.
dan ook
het aantal gedooden in het verkeer reeds vrij een dezer dagen is het
De commissie voor de strafverordeningen
belangrijk is afgenomen door allerlei krachtheeft ons snufje „ruimte naast vluchtheuvel
dadige politie-maatregelen ? Eenige ingezonmet
stilstaande tram = voetgangersovergang
den stukken gaven ons inmiddels reeds te
geven en het daarom
kennen, dat de lezers zich evenmin als wij, echter niet prijs willen
113,
in een nieuw lid 2 van art.
overgenomen
door deze opvatting bevredigd kunnen voelen.
betreft.
dat de „passages cloutés"
Het schijnt ons zeer de vraag, of de rechter
Het doet bijna als Don Quichotterie aan, dat
Zoo niet,
de Amsterdamsche overheid, blykbaar niet by dit nieuwe lid 2 niet nietig zal achten.

VLUCHTHEUVELS
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been grijpen en van de fiets trekken. Ook hier
wordt een poging tot ontvluchten (zonder ry-

gewerkt.

-

5

begaafd is, dat altijd dus tot op zekere hoogte
afhankelijk blijft van den mensch. zyn schitterende prestaties geven soms aanleiding tot
schromelijke overdrijving, want men moet niet
uit het oog verliezen, dat dit alles slechts
berust op een systematisch voortbouwen op
natuurlijke eigenschappen. Neemt men bijv.
aan, dat een hond nimmer begrijpen kan,
waarom hij dat alles verricht, dat hij
ongedresseerd
geheel of ten deele zou
nalaten, dan begrijpt men, dat 't resutaat
te danken is aan het brein van den mensch,
die bedoelde eigenschappen in den hond ontdekt en aan zich dienstbaar gemaakt heeft.
Welke zyn nu die eigenschappen, of liever:

weer zullen worden gehouden
van honden, welke voor directen of toekomstigen politiedienst zijn afgericht, is het
misschien wel wenschelijk om eens een oogenblik aandacht te besteden aan het uitermate
Welke prestaties
belangrijk programma, dat volgens het Keuworden van den afgerichten hond verlangd, wil
rings-Reglement der Kon. Ned. Politiehond- hij voldoen aan de eischen, die men van den
dient
te
worden
af(K.N.P.V.)
Vereeeniging
viervoetigen helper van den politieman mag
keuringen
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den hond. Tijdens de achtervolging van den
verdachte (helper) krijgt de hond, wanneer
hy ca. 60 m van den start verwijderd is, eensklaps het bevel om terug te keeren, waaraan
hg oogenblikkeiyk gehoor moet geven. Een
zware appèloefening voor een scherpen hond,
wanneer hij vol vuur den verdachte achterDOOR
volgt, om dan terug te moeten keeren!
Het z.g. „schynstellen" is niet verplicht gesteld. De hond achtervolgt den met een stok
gewapenden helper. Verondersteld wordt, dat
deze tijdig „tot inkeer" komt en zich wil overgeven. Daardoor wordt het onnoodig, dat de
hond hem bijt. Als de hond hem tot op ±
HET MOTORPASSAGIERS- EN VRACHT
40 m. is genaderd biyft hy staan en verroert
hy zich niet meer. De hond mag hem
A..r.HFRii-vERVERiJ.
SCHIP „TEGELBERG", gebouwd voor de
wil
deze oefening slagen
nu niet aanvallen,
K.P.M., is gistermiddag van een der heldoch moet hem aandachtig blijven bewaken.
lingen der N.S.M, te Amsterdam te water
Terwille van de veiligheid wordt het schijngelaten. Het schip, dat 22.700 ton meet en
stellen eveneens in het bijtvrije pak beoefend. minder dan 99 opvarenden in elke boot kunnen
Daar de hond hierop byna steeds mag bijten, plaatsnemen.
bestemd is voor den dienst Ned.-Indiè'
zal de oefening met een scherpen hond lang
Zuid-A\frika, in zijn element.
Foto onder:
Het schip wordt gestuurd door middel van
niet altijd gelukken. Eerder zou dit het geval
een
en voortgestuwd door
mej. D. W. Tegelberg doopt het schip.
zyn, indien iemand in burger het wilde pro- drie Simplex-Balansroer
schroeven, die elk aangedreven worden
beeren, doch een liefhebber hiervoor moet zich door
een dieselmotor van modernste uitvoering.
nog steeds melden.
Het vermogen van eiken motor is 3600 A.P.K.
leert hem het voorwerp- en man-revieren (open hiermede wordt aan het schip een dienstsporen en bewaken onder voortdurend blafsnelheid van 16 knoopen gegeven. De geheele
Toekenning van het certificaat.
fen). Hy ontdekt het voorwerp of den man
machine-installatie wordt geleverd en ingeAan bonden, die tenminste 224, 256 of 288 bouwd door de N. V. Werkspoor. Tot de levemet behulp van zijn goed ontwikkelde reukorganen en waarschuwt den geleider door zyn punten hebben behaald, zal resp. een voorloo- ring van deze machinefabriek behoort mede
pig, gewoon, of een certificaat met lof worden een groote koel-installatie, die niet alleen de
blaffen, waar hy zich bevindt.
uitgereikt. Het voorloopige certificaat is ruimten bestemd voor proviand etc, maar boBiyft eer aldus aangehouden persoon doodstil staan, dan mag de hond hem niet byten. slechts één jaar geldig en wordt niet voor de vendien eenige ruimen voor het vervoer van
Aan diens bevelen mag hij zich niet storen. tweede maal aan een en denzelfden hond toespeciale lading zal koelen.
Zou de man echter pogen weg te loopen, dan gekend.
Nog
maanden zullen heengaan, alBovenstaande toelichting geeft slechts in vorens eenige
moet de hond hem stellen.
het schip in dienst kan worden genogrove
verdachte
wat
loopt
lijnen
volwaardig
transport
weer,
van den
van een
Bij het
men. Onvoorziene omstandigheden voorbehoude geleider rechts, de hond links van den aan- politiehond zoo ongeveer wordt verlangd, doch den, zullen in den aanvang van 1938 de techgehoudene. Deze zal dan trachten zioh van een wij hopen er tot in zekere mate mede te hebnische en officieële proeftochten gehouden kunbetrekkeiyk klein yzeren voorwerp te ontdoen
nen
worden.
ben aangetoond, dat een afgerichte hond geen
(bijv. mes of revolver). Hy werpt dit behoedDoopplechtigheid.
is,
verscheurend
dier
daar
zyn
de
opleiding
in
zaam weg, doch de hond heeft het bemerkt
eerste
o
rplaats
gebaseerd
op
is
onvo
het
den
by
brengt
geleider.
direct
en
De doopplechtigheid werd verricht door mej.
waardelijke gehoorzaamheid aan
In de practijk kan de aanhouding van een
D.
W. Tegelberg, dochter van den heer P. E.
geleider.
den
verdachte óp verzet stuiten. Deze laatste zal
Tegelberg,
president-commissaris van de
De dressuur wordt, in vereenigingsverband
Stoomvaart-Maatschappij „Nederland", naar
zich bijv. willen verweren met een stok of der K.N.P.V., waarvan H.M.
de
Bewiens vader, die zoon belangrijk aandeel heeft
een revolver. De hond mag dus vooral geen schermvrouwe is en waartoe Koningin
Z.K.H. Prins gehad in de oprichting
vrees koesteren voor den stok of voor het Bernhard onlangs als lid is toegetreden,
en ontwikkeling van da
reeds Konnklijke Paketvaart-Maatschappij, het schip
schot, doch moet den vluchteling, na ontvansedert 30 jaren
zoowel door politiegen bevel, nazetten en onvoorwaardelijk (op ambtenaren van beoefend
hoogeren en lageren rang als genoemd is.
de
geleider,
arm of been) vastgrijpen. Nadert
door burgers.
Op de tribune, die bij den boeg van het schip
hond, door een burger
dan'moet de hond op diens bevel dadelijk los- afgericht, werdMenige
opgericht, bevonden zich een gToot aantal
later
het
was
waardevolle bezit
laten. De verdachte zal nu trachten den hond van een politieman, om onder
persoonlijkheden uit de scheepvooraanstaande
diens
leiding
het
weg te krijgen door het geven van verschilgeleerde in de practyk te brengen.
vaart-, bank- en handelswereld, terwyl verder
lende bevelen. Hierop mag de hond hem opnog eenige duizenden genoodigden, terzyde van
nieuw stellen.
W. BAARS.
het schip opgesteld, het indrukwekkend
Bij het transport van den verdachte zal deze
schouwspel gadesloegen.
probeeren te ontvluchten, waarop de hond
Terstond na de te water lating werd op de
vrijgekomen helling de kiel gelegd voor een
AMSTERDAM 12.000 tons motortankschip, in opdracht gegeven door de Koninklijke/Shell gfroep.
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„TEGELBERG”WTAER

GELATEN
Nieuw schip voor de Indië—Afrika-lijn
van de Kon.
Paketvaart-mij.

j

* *

*

Nadat gisteren van een der hellingen van de
Nederlandsehe Scheepsbouwmaatschappij het
motor-passagiers- en vrachtschip „Tegelberg",
gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart
Maatschappy, met goed gevolg te water was
gelaten, heeft ir. D. Goedkoop Dzn., een

der directeuren van de Ned. Scheepsbouw
Maatschappij, een korte rede gehouden, waarin
hy
mej. Tegelberg, die de doopplechtigheid
Van een der hellingen van de Nederlandhad verricht, dank bracht voor de manier,
sehe Scheepsbouwmaatschappy te Amsterdam waarop zy „met één handbeweging
zes milis gistermiddag met goed gevolg te water gelioen achthonderdduizend kilo staal te water
laten het voor de Koninklijke Paketvaart had gelaten".
Maatschappij in aanbouw zijnde stalen tripleHet zal u, zeide de heer Goedkoop, niet
schroef motorpassagiers- en vrachtschip „Temoeilyk vallen, dezen dag te onthouden. Dit
gelberg". Kort geleden heeft de Paketvaart schip toch is genaamd naar uw grootvader,
een dienst geopend van Nederlandsch Oost- een der groote figuren tydens de krachtige
ontwikkeling der Nederlandsehe scheepvaart,
Indië op Zuid-Afrika, voor welken dienst drie een der drie mannen, die de K. P. M. tot stand
groote, modern ingerichte schepen zijn bededen komen. Moge die naam in het Verre
steld. Zooals bekend wordt een gelijk schip te Oosten, in Indië en in Zuid-Afrika het jongere
geslacht nog lang herinneren aan HollandVMssingem gebouwd en is kort geleden het aan schen moed, doorzicht en bekwaamheid.
een Duitsche werf in opdracht gegeven derde
En u, heeren leiders der K. P. M., zoo beDe vluchtende „boef" is tot staan gebracht.
sloot spr., u wenschen wij zoo van harte, dat
zusterschip van stapel geloopen.
uw werk ook op het betrekkelijk nieuwe terDe hoofdafmetingen van de „Tegelberg", rein hetzelfde succes zal hebben, dat de groote
die, evenals haar zusterschepen, ontworpen is organisatie, die u in Nederlandsch-Indië
dan houdt Amsterdam er nu immers een voordoor de afdeeling scheepsbouw van de stichtte, reeds zooveel jaren had. Wij wenschrift betreffende tram-vluchtheuvels by K.P.M., zijn lengte tusschen de loodlijnen
schen dat dit schip, drager van zulk een
haltes op na, dat
hoe fraai op zichzelf ook 161.55 m, grootste breedte op spanten 21.95 grooten naam, in elk opzicht aan de verwachafwykt van de regeling, die overal elders m, holte tot bovendek 12.35 m en 9.18 m
tingen die de toekomstige eigenaren er van
diepgang. Het schip heeft vier over de geheele koesteren, zal voldoen.
in het land geldt. En het is nu juist de bedoeDe heer J. D. Brand, directeur in Nederling, van al die plaatselyke specialiteiten op lengte doorloopende dekken, waarboven dan
het gebied der verkeersregeling eindelyk eens nog gelegen zijn promenadedek, sloependek land van de N.V. Koninklijke Paketvaart Maaten bruggend_k. De waterverplaatsing is 22.700 schappij merkte na zijn dankwoord aan den
verlost te worden.
ton; er kan 11.800 ton lading vervoerd worGoedkoop op, dat de goede relatie tusAcht men het voorschrift nuttig, dan zie den. De laadboomen worden bediend door zes heer
deze werf en de Kon. Paketvaart My.
schen
men het in het M. en R.-regl. opgenomen te electrisch gedreven lieren van
uit cijfers blijkt. Zoojuist liep het 228ste werfdrie
ton
hefkrijgen. Maar zonder voldoende politietoezicht vermogen en van twee en viif ton. De twaalf nummer van stapel en daarmede het 39ste
helpt dat alles geen zier. Voorloopig zouden electrisch gedreven hijschkranen hebben elk schip door de Ned. Scheepsbouw Mij. voor de
wij onzen lezers nog maar niet al te zeer advieen hefvermogen van twee ton.
Kon. Paketvaart My. gebouwd. Op iedere zes
schepen, die de werf bouwde, was er één voor
seeren, zich vóór den naderenden verkeersPassagiersverblijven en technische de Paketvaart. Moge deze verhouding in de
stroom te werpen op de bruggen van de
installatie.
toekomst zoo blijven.
Leidschestraat of bij een tramhalte in de De
Dit schip heeft,
de heer Brand,
Lairessestraat...
De passagiersverblyven zyn ingericht voor eenige oogenblikkenvervolgde
geleden een naam ont78 passagiers le klasse- en 82 Chineesche hutvangen, die voor de reederij historische beSlechts „bewaakte" oversteekpaden geven
teekenis heeft. Het werd gedoopt met den
verder
passagiers,
terwyl
groot
een
aantal
den voetganger volkomen veiligheid, is genaam van Petrus Emilius Tegelberg, een der
zegd. Aceoord
maar dan moeten de sein- dekpassagiers kan worden ondergebracht op drie mannen, die in 1888 de Kon. Paketvaart
lichten daar ook voor de voetgangers, die willen het achtertusschendek.
Mij. oprichtte. Spr. herinnerde aan het vruchtoversteken, duidelijk zichtbaar zijn. Op somde eerste klasse passagiers zijn 20 dragende werk, door dezen pionier verricht,
Voor
mige kruispunten
hem in den geest in bewondering gedenkende.
is dit één- en 29 tweepersoonshutten van zeer ruime
o.a. het Spui
niet voldoende het geval (een lezer vestigt er afmetingen en moderne inrichting aanwezig.
De heer Brand richtte zich ten slotte met
terecht de aandacht op) ; men moge eens in Twee luxe-appartementen, elk bestaande uit hartelijke woorden tot mejuffrouw Tegelberg,
ernstige overweging nemen, daar voetgangers- een zitkameT, een slaapkamer, een toilet en tot wie hij, onder het aanbieden van een geschenk in den vorm van een sieraad, zeide, dat
lampjes aan te brengen, zooals die zich b.v. op een afzonderlijk zitje aan dek zyn ontworpen zij
bij het dragen daarvan met eerbied herden binnenhuis-architect Nico de Jong en
door
brug
de
van het Leidscheplein bevinden.
worden ingericht door de Nederlandsehe innerd zal worden aan haren voorvader, die
Scbeepsbouw-Maatschappij, die eveneens de ook ten opzichte van de Kon. Paketvaart Mij.
Een ander onderwerp, ten slotte, maar dat
zijn wapenspreuk „arbeid adelt" heeft waar
door dezen zelfden architect ontworpen rookgemaakt.
ook met het oversteken verband houdt: het salon met bar en bibliotheek betimmert en
De heer P. E. T e g e 1 b e r g, voorzitter van
voorbyryden van vluchtheuvels, als géén tram meubileert. De ruime eetsalon en ~social hall"
den raad van commissarissen der N.V. Stoomzeer modern en luxueus ingericht, werden ontaanwezig is. Zooals men weet, heeft onze wetworpen en zullen uitgevoerd worden door de vaart Mij. „Nederland", betuigde, als oudste
geving thans, zeer terecht, het stelsel gesancfirma
J. B. Hillen te Amsterdam. Verder zoon van Petrus Emilius Tegelberg, aan directionneerd, dat all e, ter zijde van het midden
en commissarissen der K.P.M, zyn dank,
beschikking van de passagiers een teuren
ter
staan
van den weg liggende, vluchtheuvels rechts
dat zij dit schip naar zijn vader hebben willen
betegeld
veranda-café,
zwembad,
een fraai
gepasseerd moeten worden ten z y (wat
noemen, daarmede eerende de door hem en zijn
een gymnastieklokaal en een sportdek.
au t o's betreft) een vluchtheuvelzuil met
beide mede-oprichters een halve eeuw geleden
Op het achterste gedeelte van het middengetoonde vooruitziendheid en ondernemingsgroen glas daarop aanwezig is (art. 3 ter, M. bovendek
bevinden zich d,e hutten voor de Chigeest.
en R.-regl.).
neesche passagiers. Voor deze passagiers wordt
Wat lyken vyftig jaren, vervolgde spr., kort
Wij zien nu dagelyks in onze stad, dat dit een afzonderlijke eetsalon ingericht. De verals men ze achter zich heeft. Ik herinner mij
voorschrift uit het Motor- en Rywielreglement blyven voor de scheeps-officieran zijn ondernog
levendig, dat mijn vader in 1888 naar
op schandalige wijze wordt overtreden. Een gebracht op het sloependek. Zij zijn, evenals de Indiëzoo
ging om de overeenkomst met de Indigoed voorbeeld hiervan
lang niet het eenige! verblyven voor de overige bemanning, van sche regeering af te sluiten, onder het gouveris de vluchtheuvel vóór het „Algemeen ruime afmetingen en geriefelijk ingericht.
neur-generaalschap van Otto van Rees. Ik
Het spreekt vanzelf, dat voor de veiligheid herinner mij nog zoo goed zyn beide medeHandelsblad" op den N. Z. Voorburgwal. Het
is verboden dezen heuvel links voorbij te van de passagiers de modernste hulpmiddelen oprichters, Jan Boissevain en Willem Ruys,
worden toegepast. Een voldoend aantal sloegoede vrienden tevens. En als ik denk aan dit
ryden. Niettemin ziet men ontelbare autopen
opnemen,
alle
te
kunnen
opvarenden
om
drietal hier in Nederland, dan kan ik niet
mobilisten dit dagelijks doen
nog wel met
nalaten tevens te denken aan het drietal dat
groote snelheid en dikwijls elkander daarbij is opgesteld onder de bekende Welin-davits en
kan geheschan en gestreken worden met bein Indië het pionierswerk verrichtte: Op ten
nog roekeloos snydend
maar de politie hulp van electrisch gedreven sloepenlieren. De Noort, Taylor en Lambach. Die namen klinken
doet er niets tegen. Zelfs waren we er, kort sloepen zyn voorzien van de gepatenteerde nog in Indië omdat zij daar wat grootsch
geleden, getuigen van, dat vier of vyf auto's Schat-glijspanten, die het te water laten van verricht hebben, nl. het leggen van de grondde booten ook bij groote helling van het schip
het verbod overtraden
vesten van de organisatie die na vijftig jaar"
terwyl een agent,
op den vluchtheuvel staande, het met mogelyk maken. Een verdere bijzonderheid van is uitgegroeid tot de groote K.P.M, van thans.
Moge de „Tegelberg", zoo besloot spr., volstoïcijnsche lankmoedigheid langs zich heen deze sloepen is, dat zij niét voortbewogen worden door riemen, maar door een schroef, die in doen air alle verwachtingen, die de
reederjj
liet gaan.
beweging wordt gebraoht door trekken aan van hr
koestert en moge zij gelukkig varen,
Vroeger of later zal er op een van die punten stangen in het midden van de boot aangeeven { ukkig als mijn vader gelukkig en
wel weer eens een ongeluk gebeuren. Men weet bracht, waaraan alle inzittenden kunnen medetevreden door zyn lang en werkzaam leven is
dan nü vast de oorzaak.
werken. De booten zyn zoo groot, dat niet gegaan.
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postzegels heeft. Deze blyven n.l. tot en met
31 December 1942 geldig.
Het keurig uitgevoerd speldje in zilver en
blauw email is ontworpen door den bekenden
teekenaar Albert Hahn Jr., en draagt het
embleem van het Geleidehondenfonds, de gestyleerde koppen van een blinde en een hond,
waaromheen de woorden „Nederlandsch Ge-

IEDERE BLINDE EEN
GELEIDEHOND!
Het Geleidehondenfonds en
de Zomerpostzegels.

leidehondenfonds".
Door een zoo groot mogelijke opbrengst der
Zomerpostzegels zal het Geleidehondenfonds
in staat zijn een groot aantal blinden een geleidehond te verschaffen. Door het bezit van
zulk een hond kunnen de blinden hun bewe-

De Propaganda-Commissie van het Nederlandsch Geleidehondenfonds voor blinden verzoekt ons opname van het volgende:
Teneinde het publiek attent te maken op
de mogelijkheid, om door het koopen van een
dagelijksch gebruiksvoorwerp, een postzegel,
het al meer in populariteit stijgend Geleidehondenfonds te steunen, heeft de PropagandaCommissie besloten om den verkoop der allerwegen verkrijgbare Zomerpostzegels te stimu-

gingsvrijheid herkrijgen, waardoor hun kan-

sen op zelfstandig levensonderhoud zeer belangrijk stijgen.
Veel geld is echter noodig om dit sympathieke doel te bereiken, want de kostprijs van
een volledig afgerichte geleidehond is vrij
hoog, n.l. tweehonderd gulden.

leeren.
ledere tiende inzender van een kaart,
waarop alleen diens naam en adres beplakt
met een Zomerpostzegel van
12i cent, ontvangt een aardames
dig speldje. Aan
wordt een broche gezonden.
ledere vijftigste inzender
ontvangt
bovendien
een

ONDERWIJS

Dezer dagen is de diploma-uitreiking geschied

aan de leerlingen van den derden en vierden
cursus voor opleiding van dienstboden. Deze
cursussen leverden 28 meisjes af. Mej. J.
Blauwkuip, de directrice der 2e Openbare
Huishoudschool, sprak de meisjes hartelijk
toe en gaf hun nog menigen goeden raad

mede. Daarna sprak mevr. J. Heringa—Veersema, voorzitster van het Comité voor opleiding van dienstboden; zij wekte de meisjes op
zich in geval van moeilijkheden tot mej.
Blauwkuip te wenden en trouw de avonden te
bezoeken, welke het Comité voor de Nazorg
eenmaal in de maand organiseert. Beladen
met de op den cursus vervaardigde japonnen,
schorten, onderjurk en de proeven van hun
brei-, maas- en naaiwerk en niet te vergeten
het diploma, vertrokken de meisjes opgewekt
en vol moed, om naar de voor hen uitgezochte betrekkingen te gaan.

»

ZEE- EN LANDMACHT

GEORGANISEERD OVERLEG
LANDMACHT

TWEEDE BLAD

VAN ZONDAG 11 JULI 1937

DIENSTBODEN-OPLEIDING

De grootte van dit bedrag is vrijwel alleen
afhankelijk van de omstandigheid, dat de opleiding van een geleidehond zeker drie en
vaak vijf a zes maanden vordert.
De Propaganda-Commissie hoopt daarom,
dat zeer velen op deze eenvoudige wyze uiting
zullen geven aan hun sympathie voor het Geleidehondenfonds, opdat dit daardoor zijn met
steeds stijgend succes bekroond streven met
kracht moge voortzetten en kan beantwoorden
aan zijn doel: ledere blinde een geleidehond.

fraai lepeltje.
Men kan ook een kaart,
beplakt met een Zomerpostzegel van 6 cent, inzenden.
Van deze inzenders ontvangt
elke 20ste een speldje en
elke honderdste bovendien
een lepeltje.
De kaarten welke men aldus van Zomerpostzegels heeft voorzien, moeten worden gezonden aan het lid der Propaganda-Commissie mr. C. Abraham, Van Alkemadelaan 13,
's-Gravenhage. Men kan zooveel kaarten inzenden als men wil en zoolang als men Zomer-

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

ACADEMISCHE EXAMENS.
Amsterdam. Bevorderd tot apotheker de
heeren: J. J. Ludwig en J. J. L. v. Wessem en
de dames: C. Vierhout en C. J. J. Lagard.
Utrecht. Doet. ex. ptiarmacie mej. A C.
Blink en mevr. J. H. W. Nieboer —Feringa. Apothekers ex. le ged. mej. W. S. Tenhoeve en mej.
G. H. Hardick. Apothekers ex. 2e ged. mej. B.
D .E. Gaillard, mej. C. B. M. Crebolder, mej. J.
W. M. A. Wiltink en de heeren F. M. Kok en A.
J. v. Montfrans. Het doet. chemie van den heer
G. J. M v. d. Kerk was met lof.

EINDEXAMENS H.B.S.-SEN.
Amsterdam.

(4e H. B. S.

m. sj. c.) De

eerste 3 groepen. Geslaagd de dames: A. Huneman, F. G. van Klaveren, D. van Praag, W. C.

Wesselink, F. J. H. Averink, J. J. Mulders; en

de heeren: L. I. E. Affourtit, H. K. Halleman,
A H. Klein, H. Krukziener, A. A. de Leeuw, C.
van Loen, J. Marnette, J. C. Pasman, J. van
Praag, S. B. Spijer, W. Stadt, T. W. le Vino, R.
van Win, G. den Butter, E. J. Dubel, H. C.
Ekama, H Frankfort, G. F. de Graaf, G. Hiemstra, G. van Hommert, W. H van der Horst, T.
Koning, J. M. Methorst, M. S. Niekerk, L. H.
Polak, C. van Thijn. 4 afgewezen.

Appingedam.

(R

H. B.

S.)

Geslaagd: B.

Eisenga, U. A. Evers, T.
Commissie Bierma,D.F.H.S.Hofman,
A. M. Hoft, J. P.
hoorn,
Overleg
Personeel Landmacht tens, P. C. Sikkema, C. J. Wiersema,
Georganiseerd
C. J.
Op 6 en 9 Juli vergaderde de

b (militairen beneden den rang van tweedeluitenant) ter bespreking van een ontwerp-wijziging van het bevorderingsvoorschrift voor
deze categorie van militairen.
De wijzigingen, welke veelal verzwaringen
van eischen inhielden, hadden aanvankelijk
geenszins de instemming der vergadering.
Na weerlegging der bezwaren door de regeeringsvertegenwoordiging, werden deze tot
geringe proporties teruggebracht, terwijl
toegevoegd werd dat alle opmerkingen ter
kennis van den minister zouden worden ge-

_

ENGELSCH MOTORJACHT
In de Sixhaven is aangekomen het Engelsche motorjacht „Saida IV", groot 11 ton,
komende van Ostende, voerende de vlag van
de Royal Norfolk & Suffolk Vacht Club.
De eigenaar, de heer J. Rowley, is met
familie nan boord.

bracht.

GoedSchelWiersema, R. G. Wiersema, H. de Vries. Afgewezen 3.
Voorschoten. (Afd. A. Instituut Wullings
Bitfz. H. B. S. 5 j c.) Geslaagd A. Buitelaar, Antwerpen; J. A. Herweyer, Amersfoort; J. van
Konijnenburg, Maastricht; A. Kuiler, Voorburg;
E. L. Lauer,. Amsterdam; jhr. W. J. Quintus,
Wassenaar; A. v. d. Stolpe, Ouverkerk (Z.); Fr.
E. Straatemeyer, Den Haag; D. J. E. de Vries,
Groningen; R. M. de Vries, Den Haag. Afgewezen
geen.
Groningen. (Meisjes H. B. S. met 6 j. cursus
afd. B.) Geslaagd M. A. Allersma, A. C.
Dojes, C. E. de Jong, H. Kuick, D. J. Terpstra,
M. G. Toppinga, J. W. E. van Weerden, R. van

Wering, T. G. Westerhof, A. J. Wieringa en A.
K. Wiersma. Afgewezen 1.
Vlissingen. (Ryks H.8.5.) Ge_l. voor A:
J. Dommisse, I. Dighthart Schenk, mej. A. Walter, J. Bukkens, J. J, Verharen, J. v. Kruyssen
mej. B. van Spanning, J. le Clercq, L. M, Wisse.
M. Korver, J. B. J. Buissing, Afgew. twee.

EIND-EXAMEN MIDD. TECHN. SCHOOL.
Groningen. Geslaagd: afdeeling

bouwkunde:

C. Bakker,
Smilde, J. Bloem, Delfzijl, T. H.
Dren-th, Coevorden, A. Ensdorf, Groningen,
W. A. Craniewski, Groningen, M. C. N.
Kool, Appkiigedam, J. W. La Gro, Groningen, O. J. Mekel, Groningen, L. Nap,, Groningen, J. H. Niemeijer, Veendam, W. Persijn, Oosterlittens, J. van der Velde, Hoogezand, K.
Venema, Groningen, J. Witpaard, Meppel; wegen waterbouwkunde: H. D. Bolman, Foxhol, J.
J. Drenth, Groningen, F. J. Franssen, Groningen,
W. B. H. Frije, Groningen, H. G. Kost, Noorderhoogebrug, O. S. Lofvers, Groningen, A. Smit,
Bedum, R Beek, Groningen, L. Ph. Bendik,
Veendam, J. P. Conradi, Haren, G. Janssen,
Assen, W. Leungen, Beilen, H. J. Munneke,
Veendam, H. endenburger, Groningen, J. Ruiter,
Krewerd, J. Smallenbroek, Assen, T. Sterenborg,
Vlagtwedde, F. J. Stinissen, Groningen; werktuigbouwkunde: H. Blaauw, Groningen, M. F.
Bus, Haren, G. Doornbos, Aduard, R G. W. Gerretsen, Winschoten, Th. Kamp, Zuidhom, W.
Kamp, Zuidhom, A. Klompker, Groningen, H. K.
van Maar, Middelstum, Th. van der Meulen,
Leeuwarden, G. Politiek, Assen, P. Prins, Kielwindeweer, H. Rogaar,- Adorp, P. J. Sikkes, Groningen, C. J. Swinkels, Delfzijl, J. de Wilde,
Groningen, H. P. de Wit,
Zuiderveld, Roden;
H. A. Boerema,
Groningen, J. Boersema, Hoogkerk, A. J. Brouwer, Groningen, S. van Delden, Groningen, C. H.
A. van Deurzen, Groningen, D. Engberts, Groningen, G. Heemstra, Zevenhuizen, J. G. Hoekstra,
Zwolle, B. J. Pothof, Noorderhoogebrug, F. H.
Robertus, Groningen, G. Westerveen, Zuidlaren,
S. H. de Wit, Uithuizen, J. L. Klamer, Groningen, J. A. A. Lammers, Groningen, J. Lintjer,
Siddeburen, H. Scheltens, Appingedam, H. Smits,
Vries, G. Spakman, Groningen;
teekenen
en
kunstnijverheid: mej. M. Buis, Leeuwarden, de
heer A. F. J. Buytendijk, Groningen, de heer W.
van der Eist, Groningen, de heer D. Holman,
Grootegast, mej. B. Oosterbaan, Groningen, de
heer A F. Smith, Groningen, mej. A. C. J. de

Vos tot Nederveen Cappel, Amsterdam; decoratief schilderen: K. Ensing, Assen, G. Nieman,
H. B. J. Peper,
Meeden, A. Patberg, Delfzijl,
Hoogezand, J. J. Tlnge, Hornhuizen.
(M. T. S., afdeeling BouwLeeuwarden.
kunde.) Gesl. F. de Boer, C. Kingma, D. Sijbesma,
R. Tolsma, D. A. Visser, J. de Vries, J. Wtjga,
M. G. Yntema en R. Telgenhof. Weg- en water,
bouwkunde: J. Miedema en P. Tjeerdsma. Werktuigbouwkunde S. de Jong, P. A. Spoelstra, R.
de Jong, W. P. Sinnema. Electro-techniek: T.
Spoelstra, A. Lenger en J. H. Kruger.

:

EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN
Middelburg. (Chr. Kweekschool.) Gesl. d.
dames C. M. G. Dalbout, -S. J. de Mey, E. E. Verhagen en A. de Visser.

EX. LICHAMELIJKE OEFENING M.O.
Amsterdam. Geslaagd de heeren H. C.
Buter, Haarlem; J. van Drunen, Aerdenhout; J.
N. Rooker, Amsterdam; T. P. Zwollo, Hengelo.

EXAMENS HANDELSSCHOLEN
(Gem. Hoogere Handelsschool.)
Nijmegen.
Geslaagd de heeren H. IJ. M. van Baars. W.
Bantjes, J. S. G. Glaser, J. C. Gup, G. J. van de
Haar, J. J. Hermans, H. J. de Jager, J. P. Kneppers, T. de Landgraaf, G. H. Looyen, M. de Marcas, A. W. Martens, A. C. Meulenberg, H. G. J.
Naber, G. W. van Raamsdonk, E W. L. Rutgers,
L. J. Thönissen, J. M. Wamsteeker, J. Worst en
de dames M. J. H. Banens, Chr. M. Kleun, M.
Lucas, Chr. C. van de RUdt en A. A. J. Wal',

'

Uithuizen,'S.
electfo-techniek:

raven.

EXAMEN HANDENARBEID.
Groningen. (Rijkskweekschool.)
Geslaagd
de dames M. J. Jansen, T. Venekamp, J. G. W__renga en de heeren H. Hoving, D. Lahpor, H,
van Ringen en L. Roede.

STUURLIEDENEXAMEN.
's-Gravenhage. Geslaagd voor tweed?
stuurman groote stoomvaart de heer J. M. F. F.
J. Ritter von Wenusch.

1

ADVERTENTIËN ’0.75
per regel (Corps 7, min.

2è mm). Handelsadvertentiën
0.70 p. r. Bewijsn. 10 c.
en 10 c. disp.-kosten. Contractprijzen volg. afz. tarief.

’

AANKONDIGINGEN
De Heer en Mevrouw

LAMPEN—BUREN
geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun
ZOON

PIETER.

Amsterdam, 10 Juli 1937.

Olympiaplein 14 A.
Luth. Diakonessen-Inrichting,
Koninginneweg 3.

_______________Bg_-_____i_____gF l____»M_lL

Heden overleed, in het
Gasthuis te Middelburg, na
lijden,
lang en smartelijk
onze Broeder, Zwager, Oom
en Behuwdoom,
de Weledele Heer
LOUIS JACQUES

Instituut voor Individueel Onderwijs Voor c.e uacantie
aanpast aan
Volledig H.B.S. en Gymn. Ond. dat zich
den leerling.
Verdere inlichtingen en prospectus b/d. Adm. Moreelschestr. 9, Tel. 91145.

Krijgt gij Gasten?
ledikanten,
beddegoed,

GEKARD

BRANDON,

in leven Arts te Amsterdam,
in den ouderdom van 69 jaren.
Uit aller naam:
J. A. BRANDON.
Rijswijk (Z.-H.), 8 Juli 1937.
Kerklaan 92.
De begrafenis zal plaats
hebben op Maandag 12 Juli
om 14.30 uur van uit het
Gasthuis te Middelburg, op de
Algemeene Begraafplaats aldaar (na aankomst van den
trein 13.37 te Vlissingen).

DOUPLEIN 21

PROFITEFRT
REEDS ver-NU
van onze
prijzen. Oudste
trouwdste en soliedste adres.

.

SEEMANN, Bontwerker
Alléén Ceintuurbaan

|"'

-■

Wij verhuren

stoelen, tafels, glas, tafel- en serveergoederen.

125.

—

29175.

TELEFOON

Wf'trMW
fWI
#^ft

Sch rij f machines

REMI-PORTABLES, nieuw f 49.50
HET SCHRUFMACHINEHUIS
Hobbemastraat 8a t. o. Parkhotel
en "olsteeg 4
Let op No. 4
Het huis met de WIMPELS!

..

sprekende
bibliotheek

RECTIFICATIE
N.V.

Nederlandsch-Indische
Gas-Maatschappij

stoomen
PERSEN
KEEREN
REPARATIE
STOPPAGE

JËBI

Vanaf f 60.- Remington-

Us,-''_

MYVAIET
Amsterdam:
Telef. 44915
Paleisstraat 15,
Telef. 20333
Willemsp.weg 175,
Telef. 21449
Ceintuurbaan 149,
HILVERSUM, Havenstraat 57, Tel. 4915
BUSSUM. Nassaulaan 35, Telefoon 3181

In de Vrijdagavond jl. geplaatste advertentie staat abusievelijk,
Heemraadssingel 266, als adres der
Vennootschap vermeld, dit moet z(jn:

Dr. JOHANNES BERNARD SCHEPERS,

De Linguapnone-methode
leert U met behulp van
de gramophoon in enkele
maanden elke vreemde
taal spreken en verstaan.
Vraagt inlichtingen, zonder verplichting:
LINGUAPHONE,
Amsterdam, Spui 23 (ingang
Handboogstraat 2), Telefoon 31749.

T. SOHEPERS—LYKLES.
Ir. J. A. SCHEPERS.
Batavia:
T. SCHEPERS—VAN ZIJVERDEN.
Overveen:
G. L. SCHEPERS.
C. N. SCHEPERS—VOET.
Mr. J. D. SCHEPERS.
Voorburg:
J. SOHEPERS—LOFVERS.
C. A. SCHEPERS.
Haarlem:
Ir. L. SCHEPERS.
Ch. E. SCHEPERS—WIGERSMA
en Kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats vinden te „Westerveld" op 13 Juli
1937, na aankomst van de trein van 15.14.
Liever geen bezoek en geen bloemen.
Op verzoek van de familie wordt b. het graf niet gesproken.

Treinreizigers!!
courant
In de Elekenhulß'
mand te werpen

Door

de_e

QQ3/0/
31/0/
/2/OBRIEVEN ÜÜ/4/O
PAND-

Serie K

Amsterdam,
Den Haag,

oogenblikken

Stotteren

Heelsum
Apeldoorn,
Haarlem,

A. PRINS—SCHEPERS.
Dr. M. A. SOHEPERS.
S. E. H. SCHEPERS—COHEN.
Dr. C. W. VRENDENBERG.
A. VRENDENBERG—LYKLES.
J. M. LYKLES—VAN GULIK.
C. P. FERWERDA.

I de werkelijke oorzaak hiervan en over de eenige mogelijkheid I
I om spraakgebreken in korten tijd, ongeacht leeftijd, geheel te I
I overwinnen. Cursisten, die slechts enkele lessen gevolgd heb- I
I ben, houden op dezen avond een toespraak.

2a.

-

ZITTENBLIJVERS H.B.S. GYM.

APO L L o=l NSTIT U U T.

—

Oud-Consul-Generaal van

VAN OTTERLOO,
in den ouderdom van 82 jaren.
Mr. J. VAN WELY.
Mr. J. H. DE MOL
VAN OTTERLOO,

Exec.-test.
9 Juli 1937.
De teraardebestelling zal

's-Gravenhage,

jgfgy HANDELSBLAD

plaats hebben Woensdag 14
Juli a.s. te één uur op de Begraafplaats van de Vlucht-

heuvelkerk te Zetten.
Eenige en algemeene

j^l^mH.

UpS^g^p

AMSTERDAM

20341-24250

TOT 1 AUO. A.S, INDIEN U

ZICH THANS ABONNEERT.

'

Per weck f 0.47
Per maand f 2.00
Per kwartaal f 6.00
Aan de ADMIMSTRA'Ut van
het ALGEMEEN HANDELSBLAD
Postbus 596
Amsterdam
Hiermede verzoek tk U mij met ingang van 1 Aug. a.s. in te schrijven
week1
als maant', abonnê \ van Uw blad. volgens bovenstaand tarief, en mij
kwartaal\

O

OPtAGEN VAN IXXXJ.OOC

VAN 100 EXEMPLAREN
IN 4 KLEUREN DAN I KLEUR
1.000 PAGINA'S DAN 1

HAAK

kennis-

geving.

het Hartlelablad gratis toe te zenden tot 1 Augustus a.s. (behalve
bij betaling per week.)

VOOR All. ORDERS. GROOI Of KIEIN
Klt._ AIK AKWKItIiINfp |

ADVERTENTIËN
WEEK-END

Is het „week-enc," naar Uw zin,
Gunt dan öns een „goed begin".
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|_ A A WWTK PKIJ_K>
NV DRUKKERIJ JACOBv CAMPE.
U__ VOORBURI'WAI

„DE JOODSCHE INVALIDE",
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ZANDVOORT-BAD.
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Gr. Geul. Gids V.V.V.

DIEREN

HOTEL „BEAU-SITE"

Geheel vrij gelegen aan zee.
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Hot.-Pens. „Zeddam"

Onm.

nab.

’

gez. zitjes. Tel. 227. Aanb. W. Kleinpenning.

Boschr. omS- Gem. woning- en pens.'
■ gi_ s m. bijzonderh. gratis. Kleine
gids 25 et., groote gids 50 et., plattegrond v.
Zeist 10 et. fr. V.V.V., Tel. 2174, giro 61609.

_T
7FI
Z.LIÖ I

ZOUTEUNDF.
Vrij zeebad

Groesbeek.
lIU 7CC Klein Zwitserland. Zee en
\U\\V
WWIJI- IHH ttti Natuursch. Rust en Een-

'

Zuiderstrand.

Pensions.
Gem. woningen en kamers.

Vr. gratis geïll. Gids.

—

Secr. V. V. V.

ZUIDLAREn.

GRONINGEN?
voud. Goede pens. Keurig gem. won. Vraagt Logeert dan in „HOTEL VAN ESS" (Het
V.
Julianaplein
5.
gratis gids Bur. V. V.
Huis met de Witte Pilaren), Zuidlaren. Tel. 1.

—

DRUK BEZOCHTE FAMILIE-BADPLAATS.
ZEEBADEN VRIJ.
WALCHEREN'S BREEDSTE EN MOOISTE U/l 11. AAN 7FF chr" Kinder Pens- ..'t zwaII IJK /WW _.LLi luwennest", Julianaweg 39.
STRAND.
Tel. 215. Gez. en besch. mil. 3.- p. d. Langd.
Vraagt inlichtingen aan Secr. V.V.V.
verbl. red. Dames Chr. Kaales, B. Ottevangers.
Hot. Pens. „'t JACHTHUIS".
U/ARII.UFin
WAnnOILLU.
Telef. 226 Zutphen.
Mooiste plekje van den ACHTERHOEK.
PRIMA HOTEL.
Gratis inlichtingen bij het
INFORMATIEBUREAU der
buiten Zutphen. Hotel
Ut/ARN
.VFI II 2DEKaM
VREEMDELINGEN.ÏHIHIOVCL-I,
KAP". Restaurant. Groot VEREENIGING VOOR
VERKEER
terras. Mod. comf. Tel. 249 Zutphen.
Stationsplein te Zandvoort.
PROSPECTUS OP AANVRAGE.
Telef. 142.

’

ZANDVOORT

.

TrnniU

ICUUMIIIr Montferl. bossch. Alle kam. str. w.
Gar. vrij. Pens. 3 m. inb. v. thee. Gr. tuin,

’

(

’’

’

VII . .INRFN

VROUWEPOLDER AAN ZEE.

GRAND-HOTEL.

„NOORDERBA D".

Hotel ..Noordzee-Boulevard",
f LlOO__.U_.r_. Gelegen op het mooiste punt
der Nederlandsehe kust. Mod. comfort. Pension van af 4.50.

Kampeercentrum: „NieuwDenneniust" te midden der
bosschen, nabij zwemgel. Pracht gelegenheid
voor vacantie en week-end in woonwagen,
kamphuisje, kamphut of tent. Tariev. v. iedere
beurs, 2 broodmaaltijden (mcl. thee, koffie of
melk)
en warme maaltgd ’l. Vr. geul.
prosp. 1937. J. H. G. v. d. Woude. Tel. No. 74.

Bezoekt Restaurant „ZUIDERBAD"
203 en 3.
Tot 15 Juli: „Volledig Pension" van af 4.—.
Van af 15 Juli: „Volledig Pension" v. af 4.50.
Week-end van af 10.—, met inbegrip van
garage en gebruik van het

’

PENSION FRISIA.
Aangenaam verblijf.
Frissche kamers. Uitstekende referenties.
Prima keuken. Pensionprijs 3.-. Tel. No. 10.
Ook gelegenheid voor kinderen om onder vertrouwd toezicht een prettige vacantie aan zee
te hebben. Prijs
2.50. Inf. Mevr. C. Ozinga,
leeares M.0., J. v. Ruisdaelstr. 24h5., Utrecht.

—

ZlfmÖlTm
TEL.

Pens. HESSENMEER, Speulde
TIL. (post Garderen). Prachtig gelegen bfl bosch en hei. Str. k. en w. water. Mod.
ingericht. Pr. van af 3.—. Vraagt prospectus.

V_inßT_.lll7FM
f UUninUILLn,

De abonnementsprijs bedraagt:

N. SAX Jr.

LIEVER
DAN
LIEVER
LIEVER

groote afmetingen.

Geopend MAANDAG tot VRIJDAG 9-6 UUR

Natuurmonument
VELP
RHEDEN
De Veluwezoom
DE STEEG

VIIFIËNfI
ILILU-llUi

ONTVANGT U HET

BEGRAFENIS
VEREENIGING

TEL:

l(fepP DEBM

17 §.
str. water.
Aangen. verbl. v. vac. en weekend. Mat. tar.
Op aanvr. w. pr. g. toegez. Pens.pr. v.a. 3.25.

GRATIS

Geen bezoek.
a.s.,
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 13 Juli
Nieuwer-Amstel.
te
„Zorgvlied"
uur,
de
Begraafplaats
op
te 11.30

TE

<^f^_

Tapeten. NIEUWE collectie ontvangen, waarbij de volgende maten
370 x 280, 365 x 275, 360 x 274, 375 x 277, 360 x 275,
332 x 241, 305 x 215, 275 x 183, 272 x 186, 244 x 153,
241 x 153, 210 x 125, 218 x 124, 155 x 78. Zeer mooie en zeldzame
tinten. Elk tapyt is van den specialen, doch vasten prjjs voorzien.
Groote collectie Perzische Karpetten, waarbij vele exemplaren in

(Vel> Hot- «Scheffel". T.
l/IFRHMITFN
ï I LUI lUUI 1.11 Bondshot. K. en w.

v. d. Heijdenlaan 9 A.

Heden overleed te Zetten,
tot onze groote droefheid,
onze geliefde Tante en Oudtante
ELISABETH DE MOL

" «_!.£

Griekenland,

in den ouderdom van 77 jaar.
J. C. COLDER—RUIJTER.
Scheveningen:
J. L. COLDER en Kinderen.
M. J. COLDER—RUIJTER.
A.
Soerabaja:
E. COLDBR.
H. G. RUIJTER.
Baarn:
J. F. RUIJTER.
Baarn, 9 Juli 1937.
Gen. Karel

d

Telefoon 28714.
TTTIAANSTRAAT 19 b/d Apollolaan.
Kleine klassen, streng toezicht, vele referenties.

JAN RUIJTER,

-CHINEESCHE-,

VACANTIEVERBLIJVEN in ons Eigen Land

bestaat gelegenheid, door bijwerken in de vacantie, eventueel te worden
WH
verhoogd naar de kleine klassen van het
Vader,
Tot onze diepe droefheid overleed heden onze lieve
Broeder
en
Grootvader
Behuwd- en

F
rper___■ii-erpik
i i__r "

ÉPoLL"
1.3,75

HOTEL VAN DIJK. Gelegen te Modern
comfort
Prima keuken
Garage.
midden der ongerepte natuur.
Pensiongids Verkeershuis Velp
Telef. 3036.
SPECIALE VOORTIJD-TARIEVEN.
Pracht wandel- en fietspaden. Str. w. Ap. be_H_______________-BB__P^
n Hotel-Nederhagen, Zutf.str.w. 2. Tel. dien. Pr. keuk. Gar. vrg. Tel. 202. Pens.pr. 3.
yri
iCLIi 3g26. Centr. verw. Str. w. en k. w.
Telefoon 10.
H. A. KLEIN.
Gar. Manége a/d ing. der bosschen. Voll. pens.
voors. 3.50 a. 4. Hoogseiz. 4
5.

Toegang

10 Juli 1937.

"ou Ie

bestaat in de Zomermaanden gelegenheid tot bewaring
van BONT, PELSWERK en WOLLEN GOEDEREN ter voorkoming van aantasting door MOT.

Vervolg „Vacantieverblijven in ons Eigen Land" van bldz. 18.

Prettige

Daar de schriftelijke aanvragen niet alle beantwoord kunnen worden, zal a.s. Maandag 12 Juli, 's avonds half negen, in de kleine
bovenzaal van Hotel „American", Leidscheplein, Adam (aparte zaalingang Marnóxstr.) FRANK REUSCH, Psycholoog, nog een herhaling-voordracht houden over spreekangst, nerveus spreken en

in den ouderdom van 71 jaar.

Oude ffènever

beiorfl dl cc»

-_■___■__—__■_——■__■_____________---__—■—■—^■i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"

Dr. J. B. SCHEPERS,

In de Vriesinrichting der

sieke kosteloos

Onze i,..-. .. ", geiioorËttafc.
zaal staat heden en Maandag
in ZANDVOORT.

Heden overleed te Haarlem tot onze diepe droefheid onze beste
Broer, Zwager en Oom,

BEWARING VAN BONT
AMSTERDAM

6cjlci|sjes

Hypotheekbank

Ripperd&straat 11.

I

BOUWMEESTER-REVUE

GESTOOMD door

zin

j

uade

N.V. BLAAUWHOEDENVEEM-VRIESSEVEEM

Hollandsche

Heemraadssingel 226.

Oud-Leraar aan het Gymnasium te Haarlem,
in de ouderdom van ruim 71 jaar.
Haarlem, 10 Juli 1937.

'm

COSTUUMS

Ai>e

■ toe nadere aankc.n_.a]naß

BILLIJKE PRIJZEN

ROTTERDAM.

Tot onze grote droefheid overleed vandaag onze beste Man,
Vader, Schoonvader en Grootvader

|801l& Dunlopl

-

NOOROZEEBAD.

Deze rubriek verschijnt nog:

14-18-21-25-28 Juli.
1-8-15-22-29 Augustus.
Inlichtingen voor deelneming aan deze
rubriek worden gaarne verstrekt door
AFD. EXPLOITATIE

ALGEMEEN HANDELSBLAD.

DERDE PLAD

OCHTENDBLAD

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG
(Ingezonden mededeeling.)

KUNST

BEIAARDMUZIEK IN NEDERLAND
De beiaard en ons volk.—Verval van de beiaardkunst en zijn
Opleving
oorzaken. Vlaanderen en Nederland.
beiaardwedstrijd
van de belangstelling.
De
te Maastricht.
Instrument
bespeler.
en

—

—

—

—

Ai« Frankrijk
CELTIC HOTEL

PEN GUEN

200 kamers, alle comfort. Billijke prijzen. Prachtig strand, fijn zand, golf, tennis, voortreffelijk
gelegen, radio.actief bronwater.

naars voortkwam, doch waar ook beiaardiers
uit andere landen hun opleiding zochten en
vonden.
Denijn's systeem.
Denijn heeft ook de constructie van den
hervormd, een hervorming, die in
hoofdzaak gericht was op een betere beheersching van den aanslag. En het is kenmerkend
voor ons land, dat Denijn's systeem hier geweldig veel stof heeft doen opwaaien. Het riep
de historici, de aesthetici, de akoustici en wie
al niet anders in het geweer, en Nederlanders,
die zich om het klokkenspel nooit druk hadden
gemaakt en er nimmer de flauwste belangstelling voor hadden getoond, wonden zich heftig
op en vlogen elkander in de haren over het
beiaard

ERNSTIGE BEOEFENING MEER
DAN WAARD
is het er vrijwel over eens dat in ons
land voor het klokkenspel weinig belangstelling bestaat, en de vijfde nationale
beiaardwedstrijd te Maastricht, georganiseerd
door de Nederlandsehe Klokkenspel Vereeniging heeft dit misschien kunnen bevestigen.
Want voor de verrichtingen
op den beiaard van den St.
Servaestoren zijn de Maastrichtenaren, ondanks alle

MEN

langstelling voor het klokkenspel op verre na
niet zoo afgezakt als bij ons. Ongetwijfeld ligt
de oorzaak hiervan in verschil van mentaliteit: de Vlaamsche volksziel is kinderlijker, onbevangener dan de Nederlandsehe; zij is ontvankelijker voor het primitieve, het simpele.
Pallieter is een typisch Vlaamsche figuur;
Benoit en Blockx zn'n specifiek Vlaamsche
componisten. Kenmerkend is ook de voorliefde
van den Vlaming voor muziek in de open lucht;
men kan in een Vlaamsche stad van eenige

medewerkende omstandighe-

den, naar het uiterlijk te oordcelen, niet bepaald te hoop
geloope_i.

De Amsterdammers
hebben in dat opzicht in 1933
zelfs nog een goed voorbeeld
gegeven. En wie wel eens
een beiaardbespeling op den
St. Rombout te Mechelen

11 JULI 1937

GERTRUD LEISTIKOW

of nog niet in staat waren een prijs
te veroveren; afdeeling A is voor
bekroonden in vorige wedstrijden.
Het verschil tusschen beide categorieën was onmiskenbaar.
Maar nog een andere ervaring
heeft men wel kunnen opdoen, en
wel wat betreft de macht van den

Receptie in den Stadsschouwburg, naar aanleiding van haar,

vertrek naar Ned.-Indië.
De rotonde van den Stadsschouwburg zag er
gistermiddag feestelijk uit. Een groot aantal
oud-leerlingen en leerlingen van Gertrud
Leistikow, vele bewonderaarsters en bewonderaars, waren daar bijeen gekomen om de
danseres vóór haar vertrek naar Ned.-Indië
hulde te brengen en om afscheid te nemen.
De meeste dames hadden bloemen meegebracht en toen Gertrud Leistikow plaats nam
op de verhooging welke voor den spiegel van
de rotonde was aangebracht — bij haar binnentreden werd geestdriftig Lang zal ze leven,
werd zij in letterlijken zin in da
gezongen

bespeler over de hoedanigheid van
de. beiaard. Den eersten indruk,
dien men van de klokken van den
St. Servaastoren kreeg, was werkelijk teleurstellend. De hooge
klokken schraal en magertjes van
klank, de lage klokken zonder fond
en zeer ongelijkmatig en in het geheel weinig samenklank. Terwijl de
stemming eenigszins deed denken
aan Haba's kwarttonen-systeem.
Des te verrassender daarom was
het, dat men bij de bespeling, waarmee Ferdinand Timmermans den
eersten avond besloot en bij den
wedstrijd in

afdeeling

de

beiaard plotseling

een

A

—

de

metamor-

phose scheen ondergaan te hebben;

wel bleek de stemming bedenkelijk,
stellig beter,
nog nooit naar carillon hadden opgekeken of doch de klank was
voor een bespeling geen stap hadden verzet, gelijkmatiger. En toen eindelijk,
den tweeden avond,
riepen ach en wee over het bederf van onze aan het slot van
van Mechelen,
Nees,
meester
Staaf
kostbare beiaarden. Intusschen had die kibhanden kreeg,
onder
het
instrument
belarij het gunstig resultaat, dat zij den
kon
men
den
Maastrichtsehen
over
beiaard meer onder de algemeene aandacht
werkelijk tevreden zijn.
FERDINAND TIMMERMANS, onze Rotterdamsche
bracht en zoo den bodem bereidde voor het beiaard
Trouwens:
de Mechelaar had zich
beiaardier.
belangstelling.
parkweeken van ruimere
Het
moeite getroost, van te voren
de
de
gewekt,
initiatief
werd
Nederlandticulier
tusschen de klokken te klimmen
sehe klokkenspelvereeniging werd opgericht.
van deze voordracht dismet het oog op de balsamieke tem- Ware er na afloop
hetgeen
Dank zij de vrijgevigheid van geestdriftige
zou men zich misschien
dan
geweest,
cussie
beiaardiers
goed-ronde
peratuur
van des
maecenassen kon men beginnen met het restauvraag, of getemperde
in
de
welgedaanheid werkelijk
geen verdiept hebben
reeren van belangrijke, doch slechts als histo- Vlaamsche
zegen is, gelijk de
wel
zoon
nu
stemming
en de verbindingen van
was;
rische curiosa beschouwde en derhalve voor sinecure
voorstelde;
ik
voor m_g ben er niet
het
spreker
met de tuimelaars en klepels aan een
de spelpractijk verwaarloosde beiaarden. In klavier
Doch
omstandigheden
over.
zoo
enthousiast
onderwerpen.
inspectie en revisie te
1919 werd de beiaard van den Eusebiustoren ernstige
toe,
en
dat was maar
geen
lieten
hier
discussie
alles
veel
beter
en
resultaat,
gedat
Met het
te Arnhem aan een grondige herziening ondergoed ook, want dan zou men wellicht niet eens
Maar
Nees
voor
een
voeliger
functioneerde.
worpen. Later volgde Nijkerk. En allengs
ook geen geheimen tot den wedstrijd toe gekomen zijn.
kwamen er ook nieuwe beiaarden: Rotterdam heeft het beiaardiersvak
Driedubbel gelukkig dus, dat voor de theorie
Tilburg, meer.
's Hertogenbosch,
(Raadhuis),
slechts weinig plaat,, was ingeruimd en de
Intusschen valt er onmiskenbaar aan den praktijk in hoofdzaak aan het woord is geZutphen (na den brand van den Wijnhuistoren,
waarbij het Hemony-carillon verwoest werd), beiaard te Maastricht nog wel en een ander
komen. En over de resultaten daarvan
Almelo, Oldenzaal. "De jongste restauratie is te verbeteren, in de eerste plaats wel zeker
kunnen de beiaardliefhebbers zeker wel
die van den beiaard in den St. Servaastoren wat de onderlinge plaatsing der klokken be- tevreden zijn. En
zeer zeker hebben
te Maastricht; te Bergen op Zoom is men nu treft. En dan de stemming.
vooral de prestaties van een Staaf Nees
druk in de weer voor het aanschaffen van een
weer ondubbelzinnig aangetoond, dat beigeheel nieuwen beiaard.
Ook aan de theorie van het klokkenspel, of aardkunst een kunst kan wezen en niet
Dit wat de instrumenten betreft. Maar van liever van de klokkenconstructie is er geof- maar een kinderlijk-onnoozel spelletje. Een
belang is ook een goede beiaardspelkunst. ferd. Maar men kan niet zeggen, dat dit offer kunst, de moeite van ernstige beoefening meer
integendeel. Wat de heer
Wouter Paap heeft er den nadruk opgelegd, een succes w,as
dan waard. En wanneer het juist is, dat, gelijk
dat goed beiaardspelen, hoe simpel het ook ir. A. H. van Bergen Jr. over „de reine en Wouter Paap betoogde, de geringere ontvanlijkt, niet gemakkelijk is en een hoog muzikaal getemperde stemming van klokken" te berde kelijkheid van den Nederlander voor het zuiver
peil vergt; de voorzitter van de Nederlandsehe bracht bestond meerendeels uit opmerkingen muzikale tot dusver een beletsel is geweest
klokkenspelvereeniging heeft betoogd, dat de over het geluid en over trillingsverhoudingen,
voor zijn waardeering van het beiaardspel, dan
organisatie van beiaardwedstrijden vooral ten die men in elk boek over natuurkunde en over ziet het er voor de toekomst van den beiaard
doel heeft, ónze beiaardiers tot voortdurende algemeene muziekleer kan vinden. Doch wat te onzent niet hopeloos uit. Want ook in die
en intensieve oefening te stimuleeren.
de inleider bovendien ter zake van reine en ontvankelijkheid kan men een kentering ten
getemperde stemming betoogde manifesteerde goede verwachten.
dermate den leek-in-muziek, die de klok wel
heeft hooren luiden, doch van den klepel weiIn den aanhef heb ik iets gezegd van de
Zoo zijn wij van zelf weer op den vijfden nig afweet, dat men eigenlijk niet begreep, wat algemeene belangstelling voor
dezen wedstrijd,
nationalen beiaardwedstrijd van 2 en 3 Juli deze voordracht op een bijeenkomst van de die,
oordcelen,
naar
het
te
nu niet
uiterlijk
te Maastricht gekomen. En men kan zeggen: Nederlandsehe Klok'kenspcl-Vereeniging had
zoo bijster leek. Doch het is zeer goed denkwat dr. Caspari over de stimuleerende werking te maken. Of wat moet men er van denken,
van de wedstrijden opmerkte, was geen ijdele wanneer iemand, die over muziek spreekt, het baar, dat de schijn minder Inkt dan de werfrase. Dit bleek ten duidelijkste uit het ver- herhaaldelijk over transponeeren heeft, wan- kelijkheid. Een beiaardbespeling is nu eenmaal
koor,
schil tusschen de prestaties van de mededin- neer klaarblijkelijk moduleeren is bedoeld en niet een concert van een orkest of een
waarbij
rustig
gaat
men
zitten en met het
gers in de afdeeling B en van die in de afdeetoonaard met diaposon verwart? Of wat te
ling A. Men weet, dat afdeeling B is voor hen, zeggen van de stelling, dat de getemperde hoofd in de hand geconcentreerd luistert. En
Wouter Paap heeft terecht opgemerkt, dat
die voor het eerst in het wedstrijdvuur komen stemming de muziek populair heeft gemaakt?
men niet precies kan nagaan, of bij zoon
bespeling weinigen dan wel velen toehooren.
De beiaardier kan zoo velen bereiken op de
pleinen, in straten en stegen, in de kamers aan
open ramen. Wie weet, hoeveel er op die twee
mooie zomeravonden te Maastricht er waren,
die men niet zoo kon opmerken. En al kan
men de talrijken, die op de Vrijthof hun wandeling maakten, op de café-terrassen zaten,
niet tot de directe luisteraars rekenen
die
verre klokkenklanken gaven toch een accent,
schiepen toch een atmosfeer, zoo heel anders
dan op een stillen avond. En dat accent, die
atmosfeer geven juist iets heel eigens, iets beprobleem: broek of tuimelaar. En velen, dié

—

beteekent.

Wouter Paap nam dit genlis van belangstelling bij den

Nederlander

tot uitgangspunt van zijn geïmproviseerde voordracht te Maastricht
en noemde als voornaamste
oorzaak van dat gemis de
intellectualistische mentaliteit, van ons volk, dat daardoor voor het simpele klokkenspel niet ontvankelijk zou
zijn. Het is een verklaring,
een zeer aannemelijke verklaring zelfs, doch ik meen,
dat daarmee nog niet alles
is gezegd. Want het ligt m.i.
niet alleen aan zekeren volksaard, die voor onbevangen
genieten
van
primitieve
schoonheid minder geschikt
is. In dat opzicht lijkt mij de
Nederlander van de twintigste eeuw in wezen weinig
veranderd bij dien van den t _d,
toen de Hemony's hun prachtige klokken goten en leverden. En dan is het niet goed
DE TOREN VAN DE ST. SERVAASKERK TE MAASTRICHT
te verklaren, waarom Nedermet den gerestaureerden beiaard (in den middentoren).
land eens een bloei van de
beiaardkunst beleefde en deze gaandeweg ge- beteekenis nauwel.ks een dag vertoeven zonheel in verval is geraakt. Ik geloof, dat men der dat men er een optocht ziet met een muook de ontwikkeling, welke de muziek in den ziekcorps in volle actie. Men begrijpt: zoon
loop der eeuwen heeft doorgemaakt, en, meer levenslustig land is een beiaardland bij uitin het algemeen, de wijziging, die de structuur nemendheid.
van het openbare leven heeft ondergaan, als
Misschien was Nederland het in de zevenzeer gewichtige factoren in het geding moet tiende eeuw ook. In elk geval gaf ons land
aanmerken. Om met het laatste te beginnen: het België niets toe wat het aantal carillons betegenwoordige leven met zijn intensief, jach- treft; zelfs was het in dit opzicht nog verreweg
tig en luidruchtig verkeer, de
bedenken,
wijd-uitgestrekte de baas, waarb. men evenwel
bebouwing zelfs van kleinere plaatsen zijn voor dat Nederland veel meer stedenmoet
heeft, die voor
de beiaardkunst allerminst
gunstig geweest, het bezit van een carillon in aanmerking kwade £-oote torens domineeren niet in het men dan België. Neemt men dit echter ook in
«adsbeeld en in het stadsleven geln'k vroeger. aanmerking bij een vergelijking van het aanDe klank der klokken, hoog in de lucht, gaat tal werkelijke beiaarden tusschen beide landen,
in het rumoer van trambellen en autoclaxons dan wint België het weer van ons. In de Nederverloren. Bovendien: de mensch van heden landsehe bewerking van William Gorham Rice's
heeft geen tgd, geen rust om aandachtig naar „Carillon Music and Singing Towers of the
een carillon te luisteren.
Old World and the New" vindt men, dat omEn het muziekleven heeft sinds het begin streeks tien jaar geleden Nederland twaalf
der negentiende eeuw ook een geheel ander beiaarden van den eersten rang bevat tegen
karakter gekregen. Werd vóórdien de muziek, België elf; Nederland was er toen nog een
behalve opera en kerkmuziek, alleen in den vóór, doch relatief beschouwd toch in de minintiemen kring beoefend
door het openbaar derheid. En terwijl bij ons het beiaardspel
concertwezen kreeg zij in het maatschappelijke gaandeweg in onbeduidendheid verzonk, hield
leven een heel ander accent, waardoor het België het in eere; onder den indruk van de verschrikkingen van den wereldoorlog werd het
beiaardspel geheel op den achtergrond geraakte. Als gevolg daarvan werd aan onze zich zelfs des te dieper bewust, welk een natiokostbare carillons niet meer de zorg besteed, naal cultuurbezit van hooge waarde het in de
beiaardkunst rijk was, waarin weer een prikkel
Welke voor een goed onderhoud er van noodzakelijk is. Zeker
onze beiaarden zwegen lag, om het des te intensiever te cultiveeren.
niet; men liet ze bespelen op van ouds daartoe Meester Jef Denijn, de virtuoos van den
gezette dagen en tijden; meestal op marktRomboutsbeiaard te Mechelen kreeg de beteedagen en nationale feestdagen..Maar dit werd kenis van een nationale figuur; zgn bespelinmeer en meer een doode traditie, waaronder gen van dien beiaard op de Maandagavonden
de kunst van het beiaardspel op den duur van Juni, Augustus en September veroverden
°°k moest lijden. Beiaardiers van formaat, met zich een internationale reputatie. Hij stichtte
fantasie en stuwkracht heeft Nederland in de de Mechelensche beiaardschool, waaruit niet
negentiende eeuw niet opgeleverd. En toen alleen een jonge generatie van beiaardkunsteeindelijk een beweging ontstond, die streefde
naar herleving van de beiaardkunst, bleken de
omstandigheden allerminst bevorderlijk voor
het wekken van een algemeene belangstelling.

—

—

korends, dat alleen beiaardspel kan schenken.
Ten slotte moge ik nog iets releveeren, dat
niet rechtstreeks met den beiaardwedstrijd had
te maken, maar dat voor de deelnemers en genoodigden een bijzonder moment
het concert van het Stedelijk Orkest onder leiding
van Henri Hermans. Eigenlek was het georganiseerd bij gelegenheid van het congres,

was:

—

dat juist met den wedstrijd samenviel.
Doch het bleek een gelukkige coïncidentie. Want men kon in de voormalige Dominicanerkerk genieten van voortreffelijk
orkestspel, van mooi musiceeren. Henri Hermans heeft een uitnemend ensemble en is een
dirigent van buitengewone begaafdheid en van
echt muzikaal ras. Een dirigent van wien men
zou wenschen, dat hij ook eens met ons orkest
te Amsterdam kwam musiceeren.
H. R.

—

(Nadruk verboden.)

voor Tabanan en Denpasar aangelegd door de
firma Sitsen en Lousada van Java. Daarvoor
is een groot aantal waterreservoirs van ge-

KUNST (?) OP BALI

Herleving uit België.

wapend beton gebouwd. De leelijke nuchterheid daarvan komt goed uit op de tweede

Overheidsvandalisme en

Merkwaardig genoeg is een krachtige impuls
-bouwerij.
de
beiaardkunst
in
herleving
tot
van
ons land
gekomen van België, en wel vrij onmiddellijk
De heer W. O. J. Nieuwenkamp schrijft ons:
na het einde van den wereldoorlog. li\ België,
Kort geleden (in het avondblad van 1 Juli)
speciaal in het Vlaamsch gebied, was de beheb ik mijn ergernis gelucht over den verregaanden staat van verwaarloozing waarin het
belangrijke rotsrelief van Tojo Poeloe verkeerde tijdens mijn jongste bezoek aan Bali.
Nu kom ik uw aandacht vragen voor eenige
van de vele wanstaltigheden, die in den laatsten tijd op Bali zijn gebauwd. Alles vermelden, waarmede het bestuur in de laatste jaren
is bezig geweest om het Balische landschap
van zijn eigepdommelijke schoonheid te berooven, zou ons te ver voeren; de opsomming zou
te lang worden. Ziehier echter twee voorbeelden.
Daar is ten eerste de foeileelijke poeri van
den regent van Badoeng te Denpasar.

foto.

.

BOVEN: Een van de vele waterreservoirs van gewapend beton in een Balischen tempel.
BENEDEN: Poort van beton van de poeri van den regent van Badong.

■

bloemetjes gezet.
Daarna kregen de aanwezigen gelegenheid

—■

heeft bijgewoond, kan weten,
wat belangstelling voor de

STAAF NEES aan zijn beiaardklavier.
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3)

Ergerlijk is bovendien dat deze reservoirs
langs de hoofdwegen zijn gezet zonder dat er
ook maar een enkele poging is gedaan om
deze zóó te plaatsen, dat zij weinig of niet in
't oog vallen, hetgeen met een beetje overleg
gemakkelijk zou zijn geweest. Eén van die
betonnen dingen staat vlak bij een aardige
Balisohe badgelegenheid, die met fraai ornament en beeldhouwwerk is versierd. Dergelijke gezellige schilderachtige badplaatsen
vindt men alleen op Bali. Maar de watertoevoer tot de Balisohe badplaats is afgesneden en onder den betonnen klos op stelten
zijn een paar kranen aangebracht; daar moeten
de Baliërs nu mandiën. Hun eigen mooie badplaats ligt verlaten. En het zou zoon geringe
moeite zijn geweest deze met de nieuwe waterleiding te verbinden.
Een ander reservoir is botweg in een tempel
gebouwd, vlak naast godenverblijven! Lomper
kon het moeilijk. Een paar meter verderop
had het ding buiten den tempel gestaan.
Niemand schijnt er aan gedacht te hebben dat
de Baliërs en de Balische priesters het ontheiligen van hun tempel heel onaangenaam
moeten vinden.
De Baliërs zijn een uiterst lankmoedig volk;
ook dit gedragen zij geduldig.
Toen de aannemers van het werk aldus,
zonder eenige egards voor Balische schoonheid en Balischen godsdienst te werk gingen,
hadden de controleurs van Tabanan en
Badoeng of de ass.-resident van _Zuid-Bali
daar een stokje voor moeten steken.
Het gekste van deze, overigens droeve, geschiedenis is, dat de betonnen reservoirs

de scheidende kunstenares de hand te drukken
en afscheid te nemen en de heer J. M. Bendien,
de administrateur van den Stadsschouwburg,
nam het woord om eenige persoonlijke herinneringen op te halen en met dankbaarheid
te gewagen van de groote momenten in
Gertrud Léistikow's loopbaan.
Hij vertelde dat de gehuldigde kunstenares
me. de Noorderzon naar onze Oost had willen
vertrekken, daar zij uit bescheidenheid geen

ruchtbaarheid aan haar vertrek had willen
geven, maar haar vrienden hadden dit plan te
rechter tijd weten te verijdelen.
Toen Gertrud Leistikow hier in 1914 voor
het eerst optrad, werd de moderne dans in
ons land nog slechts 'spaarzaam beoefend. De
danseres werd bij haar debuut in het Centraal
Theater niet slechts uitgelachen maar ook
uitgefloten. Maar zij vond ook bij velen waardeering en zelfs geestdriftige bewondering.
Zij trad telkens weer op, en sinds 1920 ieder
jaar in den Stadsschouwburg, vaak met een
groep leerlingen, en zij oogstte meer en meer
succes. Toen zij, in 1927, kort voor zij haar
eerste reis naar Indië maakte, in de groote
zaal van het Concertgebouw optrad was die
zaal tot de laatste plaats bezet en velen
moesten door den bureaulist teleurgesteld

worden. Twee jaar later, in Juni 1929, heeft
zij in den Stadsschouwburg van het publiek
afscheid genomen om zich vervolgens geheel
aan het dans-onderw.s te wijden. Zq heeft
ons niet alleen de schoonheid van haar kunst
laten genieten, zij heeft ook een stoot gegeven
tot de ontwikkeling van de Nederlandsehe
danskunst.
Zij zal nu te Malang een dansschool openen.
Heeft zij succes dan hoopt zij daar eenige
jaren te blijven. Zij wil de Europeesche jeugd
in Indië de vreugde van de dansbeweging bijbrengen en vertrouwt erop, dat die vreugde
door velen zal worden gedeeld.
Het vertrek van G-ertrud Leistikow is vast'»

gesteld op 17

Augustus.

VERGADERING NEDERLANDSCH
TOONEELVERBOND
Besprekingen en besluiten.
(Van

onzen correspondent).

In de gisteren te Haarlem gehouden vergadering van het Nederlandsch Tooneelverbond heeft
de secretaris, mr. H. G. Stibbe, medegedeeld,
dat de pogingen een eigen tijdschrift op te
richten, niet tot een resultaat hebben geleid
en wel beschouwd kunnen worden als van de
baan te zijn. Het hoofdbestuur heeft voorts den
heer A. J. C. Strengholt verzocht in de door
hem uitgegeven tijdschriften „Het Tooneel" en
„De Tooneelspiegel" de woorden „Officieel

orgaan van het

Ned.

Tooneelverbond"

t_»

schrappen.
De vergadering sanctionneerde dit besluit.
De voorzitter memoreerde het overlijden
van den heer Frank Luns. Spreker zeide, dat
het Verbond en in het bijzonder de afdeeling
Amsterdam veel aan den heer Luns te danken
hebben. Hij had een goed inzicht in velerlei
zaken waardoor verschillende dingen tot
stand zn'n gekomen.
Besproken werd vervolgens het toetreden
van juniores-leden. De heer Ben Albach (Amsterdam) deelde mede hoe de regeling in da
hoofdstad is. De afdeeling Utrecht schijnt
ook in dien geest werkzaam te zijn. Junioresleden betalen één gulden contributie en kunnen
dan bij alle tooneelvoorstellingen van alle ge*
zelschappen 50 % korting krijgen.
De voorzitter voegde hieraan toe, dat Am»
sterdam verschillende andere vereenigingen
wil toelaten als lid van het Verbond en die
vereenigingen storten dan een bedrag in de
kas van het Verbond waarvoor de leden tegen
reductie toegang krijgen tot de voorstellingen.
De afgevaardigde van Utrecht merkte hierna op, dat het wat juniores betreft, de bedoeling is, dat de studentenverenigingen lid
worden van het Verbond en
1 per lid betalen aan de afdeeling van het Verbond. Daarvoor ontvangen dan de leden een kaart, waarmede zij 50 % reductie op plaatsen bij
tooneelvoorstellingen kunnen krijgen.
Besloten werd het denkbeeld nog nader uit
te werken.
Ten opzichte van het Tooneelmuseum dat
het Verbond wil stichten, deelde de secretaris,
mr. Stibbe mede, dat het bezit van het Verbond nog berust in de kelders van het Rijksmuseum. Het bestuur hoopt i_et medewerking
van het gemeentebestuur van Amsterdam een
plaats voor het Tooneelmuseum te kunnen
verkrijgen.
De heer Sterck merkte op, dat het van zeer
veel belang zou zijn, als de bibliotheek van
den heer Frank Luns op tooneelgebied voor
het Tooneelmuseum werd verkregen. De voorzitter deelde mede, dat hiertoe reeds stappen
worden gedaan.
Besloten werd de volgende vergadering van
het Verbond te Utrecht te houden.
De heer De Vries (Amsterdam) wees er op
dat er in verschillende steden kunstkringen
zijn, die profiteeren van het werk van het
Verbond. Hij vroeg of het niet mogelijk zou
zijn deze kringen tot lidmaatschap van het
Verbond te bewegen.
De voorzitter beloofde dat dit nader zal worden onderzocht.
Op een vraag van Amsterdam antwoordde
de voorzitter, dat het hoofdbestuur medewerking aan de Vondel-herdenking zal overlaten
aan de afdeeling Amsterdam.
De penningmeester de heer Van Dellen betoogt, dat de autoriteiten te Amsterdam met
uitzondering van wethouder Boekman zich
niet veel van het Toone.lverbond aantrekken.
Het comité voor de Vondel-herdenking is gevormd zonder dat het Tooneelverbond daarvan
mededeeling heeft gekregen of een uitnoodiging heeft ontvangen om erin zitting te nemen.
Van het hoofdbestuur is niet te verwachten,
dat dit gaat vragen om een lid van het
comité uit het Verbond te benoemen. De
voorzitter meent echter, dat wanneer men van
oordeel is, dat het Verbond iets kan doen, dit
nu gezegd moet worden.
Mevr. van Embden is van oordeel, dat het
Verbond althans iets kan doen door een krans
te leggen bij het standbeeld van Vondel te
Amsterdam.
De voorzitter juicht dit denkbeeld toe.
De heer Verhagen merkte op dat de Tooneelschool de Vondelstudie nu zal ter hand
nemen met de leerlingen. Er zal in het najaar
een programma zijn voor de voordrachten van
Vondels werken, zoodat de Tooneelschool haar
medewerking zou kunnen aanbieden bij de

’

deze grootste en mooiste poeri van heel Bali daar een teekening van te maken; evenmin
althans het belangrijkste gedeelte voor het om de poeri van binnen te bekijken. Wat ik,
nageslacht te bewaren, werd, op advies van van den weg af, over de buitenmuren heen,
Pas in 1906 veroverden wij de rijkjes Baden regeeringscommissaris Liefrinck, het ge- daarvan gewaar werd, benam mij ten eenendoeng en Tabanan in Zuid-Bali. Van onze reheele bouwwerk, en nog eenige andere poeri's, male den lust.
geering had ik verlof bekomen om deze expeVoor de prachtige poorten, die in Denpasar
ditie mede te maken en tevens opdracht om met den grond gelijk gemaakt 2). Waar het
door ons zijn vernield, hebben wij niet anders
stond is nu een groot grasveld.
toe te zien, dat er, brj de verovering, niet noodeloos aan kunstschatten zou worden verEnkele jaren geleden werd het zelfbestuur dan dit ééne onbenullige product in de plaats
in de veroverde rijkjes gedeeltelijk hersteld. gegeven.'
woest.
Waarom is hier niet één van de vele knappe
Er werd o. a. voor Badoeng een regent beToen wij Denpasar, de hoofdplaats van BaBalische architecten te werk gesteld? Die zou
vorstelijke faminoemd,
een
uit
afstammeling
doeng binnenrukten, bevatte deze verschillenlie. Die moest natuurlijk in een poeri wonen; zeker een prachtige poort hebben gewrocht.
de poeri's of paleizen van vorstelijke en adelDat kunnen de Baliërs nog altijd even goed
de poeri's waren gesloopt!
lijke families. Vooral het paleis van den vorst doch
gebouwd. als vroeger. Vele sierlijke tempelpoorten, die
Dus
er
een
nieuwe
worden
moest
van Badoeng was buitengewoon belangrijk, Hetgeen dan ook is geschied en wel aan één in de laatste jaren zijn gebouwd of nu nog in
zoowel door uitgestrektheid als door de vele
van de hoofdwegen van Denpasar, vlak naast aanbouw zijn, geven daar 't afdoende bewijs
mooie poorten en het vele fraaie beeldhouwden prachtigen Poera Satzya, den grooten van.
werk, dat het bevatte.
Over andere, even leelijke nieuwe poeri's in achteraf vrijwel nutteloos zijn gebleken.
tempel, die aan den laatsten vorst van
andere afdeelingen, waar dezelfde geschiedenis
Dit uitgestrekte complex van pleinen en ge- Badoeng had behoord.
1) In „Bali en Lombok" komt hiervan een
bouwen l) viel ons zoo goed als onbeschadigd
Die poeri is gebouwd op kosten van het zich heeft herhaald, zullen wij het hier nu
plattegrond voor.
gouvernement door een ambtenaar van de maar niet hebben; doch wel over de nauwkeurige
in handen. Alleen van één der gespleten voorherdenking.
2) Alleen een stel prachtig bewerkte deuren
poorten was de top gedeeltelijk vernield door B. O. W. Van de leelijke voorpoort van deze leelijke betonnen reservoirs van heb ik, met veel moeite,
Drie leden van de afdeeling Amsterdam
het
Rijks
Ethnogr.
voor
goed
de nieuwe
waterleiding voor Museum te Leiden kunnen redden.
één van de projectielen, die door onze oorlogs- vorstelijke (!) woning geeft de foto een
zullen
een commissie vormen om contact met
Tabanan en Denpasar.
denkbeeld.
3) Beide foto's zyn my verstrekt
schepen bij Sanoer waren afgevuurd. NietKunstkringen
door
de
Rud.
te zoeken met betrekking tot
Kort geleden is de kostbare waterleiding Bonnet die reeds velejaren op Bali woont.
Ik heb het niet over mij kunnen verkrijgen
tegenstaande mijn dringende betoogen om van
de Vondel-herdenking.
■

OCHTENDBLAD
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Radio-programma's

—

—— —

—

—■

sche vereeniging ~Gysbert Japiex".
Van zijn in de „Nieuwe Gids" verschenen
bijdragen noemen wij nog de Bredero-studies;
voorts heeft hij o.a. verscheidene uitgaven van
oude Nederlandsehe schrijvers bezorgd.
De teraardebestelling is bepaald op Dinsdag
13 Juli na aankomst van trein 15.14 uur te

Westerveld.

GOOISCHE SCHILDERSVEREENIGING

—

—"

WETENSCHAP

PROF. B.C.P. JANSEN

Zomertentoonstelling

schilderij

impezonden Mededeeling.>

een injectievloeistof; deze
praeparaten worden niet allen in Indië zelf
ruimschoots toegepast, ze worden propbylacen tabletten en

JAPON stoomen of verven met 15°/ o
HEERENCOSTUUM Gratis meestoomen
stoomen als nieuw

—

Instrumenten, KeizersHist.
Tentoonstelling
gracht 616, geopend van 10—17 u. en van 19J
22 uur op alle werkdagen tot 16 Juli.*).

DIVERSEN.
Cabaret La

Concert-Zomercyclus
Laatste
Concertgebouw:
0.1.v. Eduard van Beinum, sol. Willcim Andriessen, 8.15 uur.
Carré: Afscheidsconcert Opera Italiana, 8 uur.

SCHOUWBURGEN.

Bouwmeester. Revue „Knal",

Gaité: The Bolgaroff Troupe.

en

Rika Hopper-Theater: De arme millionnair,, 8.15 u.
Centraal Theater: Loop naar de koekoek, 2.15 en
8.30 uur.
Holl. Schouwburg: Vadertje Lampion, 8.30 uur.
JOURNAALTHEATER.
Handelsblad-Cineac Actualiteiten. Doorl. voorstelling van 11.30 uur v.m. tot middernacht.
BIOSCOPEN.
Alhambra: Ben Hur, 1.15, 3.30, 7.— en 9.30 uur.
Bio: Donkere oogen, 1.30, 3.30, 7.15 en 9.15 uur.
Ceintuur: De trek naar het westen,. 1.30. 3.30,
7.15 en 9.15 uur.
City Theater: Lunapark, 1.30. 4.—, 7.— en 9.30 uur.
Corso: Naar het land der Maori's en der Papoea's,
11.30 uur: Toendra. 1.30. 3 30. 7.30 en 9.1.0 uur.
Hallen Theater: Mazurka, 1.30, 3.30. 7.15 en 9.30 u.
Luxor: De gevaarlijke leugen, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30
en 9.30 uur.
Munt: Jij bent mijn leven, 1.30, 3.30, 5.30, 7.15 en
9.30 uur.
Nöggerath: Marguerite Gauthier, 1.30, 3.30, 7.15

en 9.30 uur.

Passage: Achter het masker, 1.30, 3.30, 715 en
9.30 uur.
Rlalto: Kreutzer-Sonate. 1.30. 3.30. 7.30 en 9.30 u.
Royal: De jacht naar het record, 1.30, 3.30, 7.15 en
9.30 uur.
Roxy: Mister Flow, 1.30, 3.30,, 7.— en 9.30 uur.
Tuschinski: Rendez-vous, 1.30, 3.30, 7.— en 9.30 u.
Uitkijk: Die 3 Groschen Oper, 2.30. 7.30 en 9.30 u.
Victoria: Port Arthur, 1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 uur.
TENTOONSTELLINGEN.

Stedelijk Museum: Zomertentoonstelling ter gelegenheid van het lustrum van het Amsterd.
Studenten-Corps tot 12 September.
Landweer,
Keizersgracht
Kunsthandel Santee
463. Stillevens en bloemstukken van dertig
schilders tot 25 Juli.*).
Kunstzaal Van Lier, Rokin 126: Zomertentoonstelling tot 15 Aug.*)
Museum Fodor, Keizersgracht 609, Bijbeltentoonstelling tot 17 Juli.*)
Openb. Leeszaal: Tentoonstelling blindenbibliotheken.
De Ronde Brug: Tentoonstelling nagelaten werken van Johan Sonnenherg tot 15 Juli*).
teekeningen
Decoratieve
Rijksprentenkabinet:
van 1500—1800.

,

JOURNAALTHEATER.

JOURNAALTHEATER.

AMSTERDAM.

CONCERTEN.

Leidscheplein-Theater: Jantje uit Indië, 8.30 uur.
Zwieren en Zwaaien, 2.15

'S-GRAVENHAGE.

Maandag 12 Juli.

8 uur.

Grand Théatre:
8.15 uur.

BIOSCOPEN.

Capitol: De vrouw die weet wat zij wil; De laatste liefde, 2.15 en 8.15 uur.
City: De banneling van het Duivelseiland; De
moord in de nachtclub, 2.15, 7.— en 9.15 uur.
Grand-Thé_tre: Neen mevrouw, dat nooit, 2.—,
7.— en 9.15 uur.
Lumlère: Obsessie, 2.15, 7.— en 9.15 uur.
Luxor: Vrijspraak... levenslang 2.15, 7.15, 9.30 u.
Studio: Circus, 2.—, 7.— en 9.15 uur.

'S-GRAVENHAGE.
Cineac: (Buitenhof en Lange Poten): De reis om
de wereld in vijftig minuten. Doorl. voorstelling
10 uur v.m.—middernacht.

Kurzaal: Res.-Orchest 0.1.v. Ign. Neumark (sol.
Karel Hilsum), 3 uur; idem 0.1.v. Carl Schurioht
(sol. Ida Handel), 8i uur.

SCHOUWBURGEN.

SCHOUWBURGEN.

Stadsschouwburg: Bouwmeesters Revue „Knal".
8 uur.
Leidscheplein-Theater: Jantje uit Indië, 8.30 uur.
Grand Théatre: Zwieren en Zwaaien, 8.15 uur.
Rika Hopper-Theater: De arme millionnair, 8.15 u.
Centraal Theater: Loop naar de koekoek, 8.30 u.
Holl. Schouwburg: Vadertje Lampion, 8.30 uur.

Actualiteiten. Doorl. voorI
stelling van 9.30 u. v.m. tot middernacht.
3.
u.
c.s.„
Davids
en
81
Kurhaus-cabaret: Louis
BIOSCOPEN.
Lutine Palace: Hinter den Kulissen,3l en 81 uur.
Alhambra: Ben Hur, 2.15. 7.— en 9.30 uur.
BIOSCOPEN.
Bio: Donkere oogen, 7.15 en 9.15 uur.
Ceintuur: De trek naar het westen, 2.30, 7.15 en
Apollo: Ik ben een vluchteling, I.—, 3.—, 5.—, 7
9.15 uur.
en 9 uur.
City Theater: Lunapark, 2.15, 7.— en 9.30 uur.
Asta: Rijk en geen geld. doorl. 2—Bl, besl. 9 uur.
Corso: Toendra, 1.30, 3.30. 7.30 en 9.30 uur.
Capitol: Illusie, doorl. van 1 uur.
Hallen Theater: Mazurka, 7.15 en 9.30 uur.
City: De geschiedenis begon 's nachts,, doorl. van Luxor: De gevaarlijke leugen, 1.30. 3.30, 7.30 en
2 uur. besl. 9 uur.
9.30 uur
Metropole: De onbekende, doorl. 2—Bl. besl. 9 uur.
Munt: JÜ bent mijn leven 1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 u.
Odeon: De dappere vrouw, doorl. van 2 uur.
Nöggerath: Marguerite Gauthier, 2.30, 7.15 en
Passage: Robin Hood. doorl. van 2 uur.
9 30 uur.
Princ. Cln.: Menschen in 't hotel, doorl. van 2 uur.
Passage:
Achter het masker, 1.30 3.30, 7.15 en
brigade,
charge
De
van
de
lichte
Rembrandt:
9.30 uur.
doorl. van 2 uur.
Rialto: Kreutzer-Sonate, 2.30. 7.30 en 9.30 uur.
Seinpost: De stalen straal. 21 uur; The great ZiegRoyal: De jacht naar het record, 1.30, 3.30, 7.15 en
field, 8 uur.
9.30 uur.
Studio: Le maternelle, 2.—, 41, 63 en 9} uur.'
Roxy: Mister Flow 1.30, 3.30. 7.— en 9.30 uur.
Trianon. Moederschap, doorl. van 2} uur.
Tuschinski: Rendez-vous, 2.—, 7.— en 9.30 uur.
West End: Massa-justitie, doorl. 21—81, besl. 9 u.
Uitkijk: Die 3 Grosohen Oper, 2.30, 7.30 en 9.30 u.
Victoria: Port Arthur, 7.15 en 930 uur.

—

Rembrandt: De groote dwaasheden, 2.30. 6.45 en
9.— uur.
City: Het dagboek van Maria Bashkirtseff. 2.30,

6.45 en 9,— uur.

Scala: Scheiding op korten termijn. 2.30, 6.45 en
9— uur.
Pal-ie» Filmac: Actualiteiten 11—5 uur; Hollyuur.
wood zoekt een Prinses, 645 en 9.
Vreeburg: De dans aan de galg. 2.30, 6.45 en 9 u.

—

ROTTERDAM
JOURNAALTHEATER.
N.R.C.-Cineac: De reis om de wereld in 50 minut.
Doorl. voorst, vanaf 9.30 u_ v.m.—middernacht.

SCHOUWBURGEN.
Tivoli Schouwburg: De dans om het gouden kalf,

8.15 uur.

TENTOONSTELLINGEN.
Museum: Zomertentoonstelling ter gelegenheid van het lustrum van het Amsterd.
Studenten-Corps tot 12 September.
Kunsthandel Santee Landweer, Keizersgracht
463. Stillevens en bloemstukken van dertig
schilders tot 25 Juli. *).
Kunstzaal Van Lier, Rokin 126: Zomertentoonstelling. tot 15 Aug. *).
Museum Fodor, Keizersgracht 609, Bijbeltentoonstelling, tot 17 Juli.*).
Openb. Leeszaal: Tentoonstelling blindenbibliotheken.
De Ronde Brug: Tentoonstelling nagelaten werken var» Johan Sonnenberg tot 15 Juli.*)
teekeningen
Decoratieve
Rljksprentenkabinet:
van 1500—1800.
Hist. Instrumenten, KeizersTentoonstelling
gracht 616. geopend van 10—17 u. en van 191
22 uur op alle werkdagen tot 16 Juli. *),
Stedelijk

BIOSCOPEN.

—

*)

Zondags gesloten.
DIVERSEN.

Cabaret La Galté: The Bolgaroff Troupe,

CONCERTEN.
Kurzaal: Res.-Orkest 0.1.v. Ign. Neumark
Else Rykens), 81 uur.

(sol

—
—

Lutine Palace: Hinter den Kulissen, 81
Kurhaus-cabaret: Louis Davids c.s„ _.J uur.
BIOSCOPEN.

Apollo: Ik ben een vluchteling, 21, 7— en 91 uur.
Capitol: Illusie, 21 en 81 uur.
City: De geschiedenis begon 's nachts, 2 en 8 uur.
Metropole: De onbekende, 21 en 81 uur.
Odeon: De dappere vrouw, 21 en 81 uur.
Passage: Robin Hood, 2_ en 81 uur.

Princ. Cm.: Menschen in 't hotel, 21 en 81 uur.
Rembrandt: De charge van de lichte brigade, 21
en 81 uur.

Seinpost: The great Ziegfeld, 8 uur.
Studio: Da Maternelle, 2_, ? en 91 uur.
Trianon: .Moederschap, 24 en 81 uur.
West End: Massa-justitie. 21 en 81 uur.

UTRECHT.
BIOSCOPEN.

Rembrandt: De groote dwaasheden, 2.30, 6.45 en
uur.
9.
City: Het dagboek van Maria Bashkirtseff, 2.30,
6.45 en 9.— uur.
Scala: Scheiding op korten termijn, 2.30, 6.45 en
uur.
9.

—

—

Palace Filmac: Actualiteiten, 11—5 uur; Hollywood zoekt een Prinses, 6.45 en 9.— uur.
Vreeburg: De dans aan de galg, 2.30, 6.45 en 9 u.-

ROTTERDAM.
JOURNAALTHEATER.
N.R.C.-Cineac: De reis om de wereld in 50 minut
Doorl. voorst, vanaf 9.30 u. v.m.—middernacht,

-

—
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—
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—
—
—
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—
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—
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—
—
— -—
— —
—
— —
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—
muziek.

Gramofoon■— 1.50—2.20 6.50
en 7.20
5.20 Salonorkest.

—

—

——
—

Gramofoonplaten.

-

-

—

1.30 Salonorkest.

—

—

—

—

8.20 Omroeporkest.
10.30—11.20 Omroepdans-

-

-

—

—

—

.

_

—

—

-

-

EGYPTE

17 Juli 18.15

1.5.—

lt Juii
15 Juli
15 Juli
16 Juli

13 15
20.—

14.30
8.80 14/7 20.30

9.20 Cabaret.
13.30
orkest.
20.15
484 m: 12.20 Gramofoonplaten. — 12.50
UGANDA
ZANZIBAR
KENYA
Salonorkest.
1.30 Omroeporkest.
1.50—
13 Juli 24.—
2.20 en 5.20 Gramofoonmuziek.
5.35 Elo15 Juh 4.H{_,14/7
ward's orkest. — 6.20 Radiotooneel. — 6.35
16 Juli 2U.15
Vioolvoordracht — 7 u. Gramofoonplaten.
CANARISCHE EILANDEN
8.20 „La chanson de Louvain", operette.
10.30—11.20 Gramofoonmuziek.
12 en 15 Juh 24.DEUTSCHLANDSENDER, 1571 m: 8.30
AFRIKA
15 Juli 8.30 14/7
9.10 O. Dobrindt's orkest en ZUiD
Trioconcert.
15 Juli 16.—
10.20 Berichten.
solisten.
10.35 Hoor15 Juli 4.30 14/7
AUSTRALIË
bericht. — 10.50 Blaasconcert. — 11.05 Weerbericht. — 11.20—12.20 Hans Busch' dans«
orkest, G. Freundorfer's Kapel, en solisten.

-

——

——

-

——

—

BENOEMINGEN ENZ.
Bij K. B. van 1 Juli i s toegekend de eeremedaille der orde van Oranje-Nassau, in goud, aan
A. Reudink, voorzitter van de Enschedesche Burger Harmonie te Enschede.
Bij K. B. van 18 Juni is aan mr. H. A. Wassenbergh, substituut-officier van Justitie ~ü de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam, verlof
verleend tot het aannemen der hem geschonken
onderscheiding van ridder in de orde van het
Legioen van Eer van Frankrijk.
Bü KB. van 21 Juni 1937, is de zilveren eeremedaille, verbonden aan de orde van Oran,eNassau, toegekend aan: C. Ruttera, bevolkingscontroleur in dienst van de gemeente Arnhem.
CONSULAIRE

uur,

JOURNAALTHEATER.

UTRECHT

Cineac: (Buitenhof en Lange Poten): De reis om
de wereld in vijftig minuten. Doorl. voorstelling
10 uur v.m.—middernacht.

SCHOUWBURGEN.

Handelsblad-Cineac:

—

Luchtpost Amsterdam—Bandoeng.

——

ONDERSCHEIDINGEN.

AMSTERDAM.
CONCERTEN.

’

0.75.

wone gecompliceerdheid van deze eenvoudig
lijkende taak, geeft het artikel een denkbeeld.

*) Zonda.gs gesloten.

Zondag 11 Juli.

van

Uw hoed of handschoenen

„Lente".

UITVOERINGEN ENZ.

tisch ook aan Mekkagangers verstrekt.
Van 1927 tot aan zijn vertrek naar Amsterdam is Jansen nog bekleed geweest met het
hoogleeraarschap aan de toen kort geleden
opgerichte Geneeskundige Hoogeschool te
Batavia.
In het uitvoerige artikel van Westenbrink
wordt geschetst hoe prof. Jansen zich als
hoogleeraar te Amsterdam tot taak heeft
gesteld: de samenstelling van een voedsel uit
volledig bekende componenten, dat de meeste
waarborgen geeft voor een volkomen gezondheid van mensch en dier. Van de buitenge

korting.

De talrijke aanwezigen, onder wie burgemeester Klaarenbeek van Blaricum, bestuursleden van St. Lucas en de Vereniging Rembrandt, hebben daarna de inzendingen der 32
exposanten bzeichtigd.

Stadsschouwburg:

reeds vermelde, geslaagde isolatietechniek met betrekking tot het vitamine Bl
gaf Jansen en Donath aanleiding in het Geneeskundig Laboratorium te Batavia een bedrijf °P te richten ter fabricatie van poeders
De

DEKENS

Java en Zuid-Sumatra van Medan af pet luchtpost,
15 Juli 13.30
13.15

14 Juli 3.— 13/7 20.30
17 Juli 3.— 16/7 20.30
Reportage.
Vervolg
9.30
concert.
10.15 Met de luchtpost van 17 Juli laatste gelegenheid
Renova-kwintet. — 11 u. Berichten A.N.P. voor correspondentie aan passagiers
v/h. m.s.
Hierna tot 12 u. A.V.R.0.-Dansorkest en gra„Sibajak", 29 Juli te Colombo.
mofoonmuziek.
ARC BA
BONAIRE
CURACAO
via Engeland
HILVERSUM 11. 301 m. N.C.R.V.-Uitzen18 Juli 8.-0 12/7 2 .30
13 Juli 1 .15
17.45
ding. 8 u. Schriftlezing, meditatie, gewijde via Fiankrük
via Enaeland
li Juli B.HO 15/7 20.30
8.30 Gramofoonmuziek.
muziek (Gr.pl.).
va Frankrijk
16 Juli 18.15
17.45
9.30 Gelukwenschen.
9.45 GramofoonmuMorgendienst.
ziek. — 10.30
ST EÜSTATIÜS
ST. MAARTEN
11 u. Christ. SABA
11.30 Gramofoonplaten. — 12 u. via Engeland
Lectuur.
18 JuH 830 12/7 20.30
12.15 Gramofoonmuziek.
Berichten.
via Frankrijk
13 Juli 19.—
18.H0
'12.30 Stichts Salonorkest. — 2 u. GramofoonVS. VAN N.-AMERIKA
3 u. Wenken
muziek. — 2.15 Alt en piano.
.behalve Brooklyn en Boston)
3.30 Gramofoonmuziek. —
voor de keuken.
via Engeland .Berengaria" 13 Juli 1.80 12/7 20.30
3.45 Bijbellezing. — 4.45 Het Stichts PianoFiankrijk .Berengaria" 13 Juli 19.18.30
kwartet. — 6.15 Causerie over het Vrijwillig va
via Enaeland .Kuropa''
16 Juli 1.30 15/7 20.30
Landstormkorps Motordienst. — 6.30 Vragenvia Frankrijk r Europa"
16 Juli 1.
18.30
7 u. Berichten. — 7.15 Vragenuur.
uur.
BROOKLYN
BOSTON
7.45 Reportage.
8 u. Berichten A.N.P.,
via Frankrijk
8.15 DubbelmannenHerh. 5.0.5.-Ber.
13 en 16 Juli 16.— ' 18.30
kwartet met orgelbegeleiding. — 9 u. „Het
NOORD AMERIKA.
werk van den gevangenispredikant", causerie. "p verzoek per
16 Juli 18.30
18.15
.Volendam"
9..0 Orgelconcert. (Om 10 u. Berichten
CANADA
CUBA
MEXICO
10.45
A.N.P.).
10.30 Gramofoonmuziek.
via Frankrijk
13 en 16 Juli 16
Gymnastiekles. — 11 u. —12 u. Gramofoonmu16.—
ziek. Schriftlezing.
JAMAICA
COLUMBIA
18 en 16 Juli 16.—
16.—
In het buitenland.
BUENAVENTURA
PERU
16 Juli 16.16.—
DROITWICH, 1500 m. 11.05 Orgelspel.
11.35 Gramofoonmuziek.
12.20 Militair
PERNAMBUCO
BAHIA
orkest.
1.30 Sportverslag.
1.50 Orgelvia TtftUe .Neptunia"
15 Juli 4.30 14/7 20.30
concert. — 2.35 „Responsibilities of Empire", via Engeland ..Highland Prinress''
3.20
2030
causerie.
16 Juli 24—
2.50 Pianovoordracht.
Stedelijk Orkest Whitby. — 4.20 Jazzmuziek
RIO DE JANEIRO
SANTOS
(Gr.pl.) — 4.50 Viool en piano. — 5.20 SportCHILI
BUENOS AIRES
5.40 J. Kantrovitch en zijn orkest.
verslag.
via
15 Juli 4.3 J 14/7 20 30
„Neptunia"
Berichten.
6.40 „Corables and via Ttalië
— 6.20 hooks",
Engeland „Avelona Stai"
6.55
en
dialoog.
Fagot
reaping
15 Juli '24.—
20.30
piano.
7.20 Gevarieerd programma. — 8.05 via Frankrijk „Gen. Artega"
9.20 Berichten.
9.40 Bui16 Juli 24
2 .30
Radiotooneel.
tenlandsch overzicht. — 9.55 Het Haigh
MONTEVIDEO
11 u. DeMarshall Strijkorkest en soliste.
via Italië „Neptunia"
15 Juli 430 14/7 '20.30
clamatie. — 11.20 Jack Jacksons Band.
via Engeland „Highland Princess"
11.50—12.20 Dansmuziek (gr.pl.).
20.30
15 Juli 21.—
via Frankrjjk „Gen Artigas"
10.35
7.20,
8.20
RADIO PARIS. 1648 m.
en
16 Juli 24.20.30
11.50 Solistenconcert.
Gramofoonmuziek.
12.20 Visciano-orkest'en zang.
2.20 ZUID AMERIKA per luchtpost via
Huirschland
1. Juni 1.30 13/7 20.30
Radiotooneel. — 2.50 Gramofoonmuziek.
11 Juni 13.15
1.45
3.05 Zancn.
4.05 P'».n"v..r>T.racH.
5.20 Duit-ohtaad
nazending
Duitschland
Orkestconcert. — 7.23 Vioolvoordracht.
(niet verzekerd) 14 .In
20.30
21.55
7.35 Zang.
7.50 P'anovoordracht. — 8.05 Fr uk rijk
17 Juli R- 16,7 _> .30
10.50
Zang.
operette.
8.50 „Chilpério",
—
Frankrijk nazendng
17 Juli 18.35
15i—
Gramofoonmuziek.
ZUID AMERIKA op verzoek
15 Juli 12.—
12.KEULEN. 456 m. 6.50 F. Hauck's orkest. per „Salland"
8.50 Gramofoonmuziek.
12.20 Rijks*MABACAIBO
CARACAS
LA
GUAIRA
1.35 Nedersaksisch
arbeidsdienstorkest.
18.30
13 en 16 Juli 19.Symphonie-orkest en solist. — 2.35 Gevarieerd
CHINA
JAPAN
HONGKONG4.20 Omroep-Amusementsorkest.
concert.
12 en 15 Juli 19.—
18.30
5.35 Zang en piano. — 6.20 W. Glahe's
11 Juli 14.80
—.—
dansorkest.
7.20 Mannenkoorconcert. — PALESTINA
13.15
15 Juli 13.30
8.30 Westduitsch weekoverzicht.
9.20 So20.—
16 Juli '.0.15
Gaden's
10.50—12.20 R.
listenconcert.
BRITSCH-INDIË
15 Juli 12.12.dansorkest en vocaal sextet.
PENANG
SIAM
15 Juli 8.30 14/7 20.30
BRUSSEL, 322 en 484 m. 322 m: 12.20
Gramofoonmuziek. — 12.50 Omroeporkest. — COLOMBO SINGAPORE 15 Juli 13.30
13.15

—

GERTRUD LEISTIKOW, de bekende danseres, heeft gistermiddag in de benedenhall van
den Amsterdamschen Stadsschouwburg afscheid genomen van leerlingen, oud-leerlingen en
De
vrienden in verband met haar a.s. vertrek naar Indië, waar zij danslessen gaat geven.
leerlingen zetten mevrouw Leistikow te laatsten male in de bloemen.

gehalten.

Gistermiddag is te Laren (N.-H-) in de
Kunstzaal Hamdorff de Zomertentoonstelling
van de Gooische Schildersvereeniging geopend, waarbij de voorzitter David Schulman
het woord voerde. Hij herinnerde o.m. aan de
op initiatief der vereeniging ingerichte eeretentoonstellingen van de jubileerende leden
Jacob Dooyewaard en Frans Langeveld en het
vereerende bezoek van H. M. de Koningin aan
de tentoonstelling van het medelid C. Vreedenburgh en wenschte het onlangs 75 jaar
geworden lid E. R. D. Schaap geluk met zijn
op de tentoonstelling geëxposeerde groote

—

—

— —
—
——
—
—

ziening van expedities en van de Banka-tinwerkers; met de rijstkeuring enz. Een ijverig
medewerker kreeg hij in Donath, zoodat het
onderzoek op breeder basis kon worden gesteld. De streken, waar zich voedingsstoornissen voordeden, konden worden bezocht zonVijf-en-twintig jaar doctor
der dat het werk in het Geneeskundig Laboratorium te Batavia behoefde stil te staan. Zoo
in
de
chemie.
NIEUWE UITGAVEN
werd een ook elders bestaand verband vastgesteld tusschen hongeroedeem en ammoniumDen lOden Juli 1912 promoveerde B. C. P. carbonaatrijkdom van de. urine en werd de
Documents di plomat i g u es
francais. (Ie Serie, deel VII). Jansen te Utrecht tot doctor in de scheibiologische waarde en de verteerbaarheid beUitg. Imprimerie Nationale, Paris).
kunde op een proef- studeerd van eiwitten, in de eerste plaats van
schrift: „Bijdrage tot het eiwit der klapperperskoek: onderzoekinZe verschijnen zóó onregelmatig en zóó door
de kennis van het cholgen van groot belang voor Indië's millioenen
elkaar, deze diplomatieke bescheiden over het
H. G. K. Wesgerege
dat
een
d
zuur".
Wereldoorlog,
van
den
aantallen inwoners. Op grond van zulke onderontstaan
tenbrink herdenkt dit zoekingen konden nu land- en tuinbouwkunde
overzicht niet eenvoudig is. Thans is het zevenfeit in het „Chemisch er het hare toe bijdragen om 's lands bewoners
de deel van de eerste serie gepubliceerd, terwijl
de derde serie, welke van 1911 tot 1914 loopt, al
Weekblad" en' schetst te behoeden voor dreigende voedingsdeficiencompleet is en de tweede serie (1901 tot 1911)
den levensloop van den ties.
het jaar 1905 is genaderd.
in
chemicus-physioloog
Voor het Indische gouvernement werd nog
Onder de auspiciën van het Fransche ministerie
A. G. van
Nederland.
zaken
worden
deze
diplomavan buitenlandsche
dit
financieele voordeel verkregen, dat meer
Veen schrijft over Jantieke documenten door een speciaal daartoe in
dan een millioen gulden per jaar besparing
jaren,
Reeds
sen's
Indische
gepubliceerd.
het leven geroepen commissie
werd verkregen op de voeding van gevangewaaruit het algemeen
herhaaldelijk hebben wij de verschijning van een
nieuw deel aangekondigd.
bekende feit dit is, dat nen, daar een deel van het vleesoh-rantsoen
kon worden vervangen door een sojaboonproHet thans uitgekomen zevende deel der eerste
hij en Donath het Bl1888
tot
19
Maart
duct: tempe-kedele. In plaats van het dure en
van
1
Januari
1890
loopt
serie
vitamine in kristallijen bet opent met het aftreden van Bismarck. De
voor
de inheemschen ongewone voedingsmidwisten
te
nen toestand
troonsbestijging van Wilhelm II en diens perdel
vleesch
mocht hun op goeden grond dit
isoleeren.
soonlijke opvatting van regeeren had nog niet
plantaardige voedsel worden verstrekt.
karakter
van later
aanstonds het dreigende
Jansen was in Indië
In 1919 werd Jansen hoofd der Pharmaceujaren.
P. werkzaam van 1917 tot
Prof.
dr.
B.
C.
Afdeeling, aan welke hij een
tisch-Chemische
Een groot deel van het werk wordt in beslag
Jansen.
1923 en van 1924 tot anatysten-cursus oprichtte.
Van albino-rattengenomen door de destijds gewisselde telegramhet eind van 1928, toen
proefdieren legde hij een eigen fokkerij aan.
men en diplomatieke stukken tusschen de Europropeesche regeeringen en de kanselarijen over de hij in Nederland terugkeerde om er het
In de tweede periode van zijn Indisch verBalkander
De
fessoraat in de physiologische chemie op zich blijf zette hij de al eerder begonnen pogingen
verhouding
mogendheden.
kwesties en de moeilijkheden met Egypte vragen te nemen.
tot isoleering van het 81-vitamine voort, ook
eveneens aandacht, terwijl Marokko, Tunesië en...
In zijn eerste Indische periode deed hij o.a. het onderzoek voor de waarde-bepaling der
Abessinië aanleiding tot lichte verwikkelingen
genezingsproeven van kippen- en duivenberirijst. Voorts wijdde hn' zich aan het kropgaven.
met behulp van rijstzemelextracten en vraagstuk en aan de vaststelling van de voe-waarin
de
beri
De weinig chronologische volgorde,
boekdeelen verschijnen, vergemakkelijkt, zooals hield hij zich bezig met practische kwesties
dingswaarde van tientallen inheemsche voegezegd, het krijgen van een overzicht niet.
als de voeding van gevangenen, voedselvoordingsmiddelen en de bepaling van vitaminen-

geopend.

—

—

De tijden voor lichting en aanteekenen zijn op het
Expeditiebureel Centraal-Station te Amsteidam.
lichting aan.,
uur
uui
NED. INDIË Nederl. mail via Marieille
„Sibajak"
15 Juli 13.30
1:1.15
16 Juii 7.30 15/7 20.HP
zeepost via Amsterdam

-

gemeente overgedragen.
De heer Wolf hield een toespraak, waarin hij
Van den Hoeck geluk wenschte met het feit,
dat zijn portret thans naast die van zooveel
grooten uit het verleden in den Stadsschouwburg prijkt. De spreker haalde herinneringen
aan de Nederlandsehe Opera op en schetste de
loopbaan van Van den Hoeck, die met deze
instelling zoo nauw verbonden is geweest.
Wethouder Boekman beantwoordde deze
speech met eenige vriendelijke en geestige
woorden, waarin hij niet naliet, de muzikale
verdiensten van Van den Hoeck te memoreeren
en eindigde met de verzekering uit te spreken,
dat hij namens de gemeente het zeer gewaardeerde, fraaie geschenk gaarne en in dank

aanvaardde.
Een zoon van den heer Van den Hoeck
dankte voor de belangstelling en hulde, zijn

een werkzaam lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van de Zuid-Afrikaansche
Vereeniging. Te Haarlem stichtte hij een Frie-

—

—

—
—

—

—

Beckmesser in Wagner's „Die Meistersinger
von Nürnberg"
een geschenk van den
N.
H. Wolf aan de gemaker en den heer
in het bezit van de
meente Amsterdam

i

12—18 JULI.

HILVERSUM I, 1875 m. Algemeen Programma verzorgd door de A.V.R.O. 8 u. Gra10 u. Morgenwijding.
mofoonmuziek.
10.30 De Octo10.15 Gramofoonmuziek.
12.30
phonikers In de pauze:Declamatie.
Orgel en zang.
1.15 Kovacs Lajos' orkest.
2 u. Pianovoordracht.
2.30 Groninger
Orkestvereeniging en solist In de pauze: De4.30 Causerie „Meesterwerken
clamatie.
van de Fransche toonkunst".
5.30 Kovacs
Lajos' orkest.
6.30 A.V.R.0.-Dansorkest.
—7 u. Gramofoonmuziek.
7.30 Cello en
piano.
8 u. Berichten A.N.P. Mededeelingen.
8.15 Itaüaansch operaconcert.
9 u.

In tegenwoordigheid van vele vrienden van
de oude Nederlandsehe Opera, zangers en
andere artisten, en van den wethouder van
Kunstzaken, den heer E. Boekman, is gisternamiddag in den Stadsschouwburg te Amsterdam de pastelteekening, vervaardigd door
prof. J. H. Jurres en voorstellende den operazanger August van den Hoeck in de rol van

vader bewezen.
Het portret heeft een plaats gekregen in de
wandelgangen achter de stalles, waar het in
de pauzes der komende schouwburgvoorstellingen ongetwijfeld de aandacht der bezoekers
Izal trekken.

MAILVERZENDINGEN

Voor Maandag.

Overdracht in den Stadsschouwbrg.

Friesch Dichter".
Dr. J. B. Schepers was een strijdbaar voorgtqnder van de Vereemvoudgide Spelling en

J. B. SCHEPERS

DERDE BLAD

BEELTENIS VAN AUGUST VAN
DEN HOECK

DR. J.B. SCHEPERS
Te Haarlem is, 71 jaar oud, overleden de
letterkundige dr. J. B. Schepers.
Johannes Bernard Schepers werd 15 Augustus 1865 geboren te Heerenveen, waar zijn
vader dokter was. Hij bracht zijn jeugd
door te Grouw (Fr.) en studeerde Nederlandsehe letteren te Groningen, waar hij in 1891
promoveerde op een proefschrift, getiteld
„Groningen als Hanzestad". Hij vond te Groningen onder de studenten aanvankelijk weinigen, die even als hij sympathiseeren met
de ~Nieuwe Gidsbeweging", doch die waardeering groeide allengs. In zijn dissertatie verdedigde hij deze vernieuwing in onze letterkunde.
Als leeraar aan de R.H.B.S. te Tilburg
dichtte dr. Schepers het le deel van zijn Epos
„Bragi", beïnvloed door de nabije vennen-natuur; in 1895 werd hij benoemd tot leeraar
aan het gymnasium te Haarlem, waar de
boeken II en 111 ontstonden. De invloed van
het nieuwe had zich toen op hem doen gelden.
In dien tijd ontstond zijn lyriek „Friese
Lyriek" en „Gedichten" en had hij zijn aandeel
in den wederopbloei van de Friesche beweging.
Voorts schreef hy o.m. (gedeeltelijk onuitgegeven)
het woudspel „Alwin", „Toemar",
„Wodan en Loke" (fragmenten in de „Nieuwe
Gids"); den tooneelcyclus ~Radbout" en verzen
in verschillende tijdschriften. Hij vertaalde
Troelstra's verzen en schreef „Troelstra als
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DIENST.

De heer T. C. Kruyt is, ter vervanging van den
heer Masseu, belast met de waarneming van het
consulaat der Nederlanden te Swatow (China).
De gezantschapssecretaris, belast met de waarneming van het consulaat te Kaapstad, de heer
A. Merens, is met verlof van 1 maand van zijn
post vertrokken.
De heer O. Plantema is belast met de waarneming van het consulaat.
Bij K. B. is de heer G. G. van Kooy erkend en
toegelaten als consul van België te Medan, voor
behet gouvernement Oostkust van Sumatra
het gouvernement
halve de afdeeling Bengkalis
Atjeh en onde-rhoorigheden, alsmede voor de residentie Tapanoeli. met uitzondering van de afdeelingen Mandailing en Natal.
Bij K. B. is de heer V. A. Pane erkend en toegelaten als consul-generaal van Paraguay te Amsterdam.

—

—

MARINESTOOMVAARTDIENST.
Bij beschikking van den minister van Defensie
zijn de officieren van den
der 3de klasse J. Scholten en J. .de Bruijn, dienende
a/b hr. ms. „Jan van Brakel", den 8 Augustus 1937
"
ter beschikking gesteld.
Bij beschikking van den minister van Defensie
den
Marinestoomvaartdienst
zijn de officieren van
der 3de klasse J. de Wit en G A. Lens, dienende
..Nautilus"
den 18 Juli 1937
aan boord van hr. ms.
ter beschikking gesteld.

marinestoomvaartdienst

WATERSCHAPPEN.
By K. B. zijn benoemd: le. in de provincie
Groningen: tot lid van het bestuur van het water-

schap Carel Coenraadpolder jhr. mr. T. J. van
Iddekinge te Groningen;
2e. in de provincie Utrecht: a. met ingang van
1 Juli jl. tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap de Bunschoter-Veen en Veldendijk A. J.
Looxma van Weideren baron Rengers te Amersfoort; b. tot watergraaf van het heemraadschap

de rivier de Eem, beken en aankleve van dien,
jhr. W. H. de Beaufort te Maarn;
3e. in de provincie
met ingang
Tivoli Schouwburg: De dans om het gouden kalf,
van 1 Juli jl. tot ged. van den polder Oud- en
8.15 uur.
Midden-Kijveland of het Binnen-Kijveland, L. van
Noordt te Poortugaal;
BIOSCOPEN.
4e. in de provincie Zeeland: a. met ingang van
10 Sept. a.s. tot dijkgraaf van den WesterlandCapitol: De vrouw die weet wat zij wil; De laatpolder J. Lindenbergh. te Wolphaartsdijk, uiterste liefde, 2.15 en 8.15 uur.
lijk tot het einde van het zittimgsjaar, waarin hij
City: De banneling van het Duivelseiland; De zeventig jaar zal zijn geworden; b. met ingang
van 1 Aug. a.s. tot gezworene van het waterschap
moord in de nachtclub, 2.15, 7.— en 9.15 uur.
Grand-Thé-tre: Neen mevrouw, dat nooit, 2.—, Waarde, P. Verbrugge te Waarde, uiterlijk tot
7.— en 9.15 uur.
het einde van het zittingsjaar, waarin hij zeventig
jaar zal zijn geworden; c. met Ingang van 1
Lumière: Obsessie, 2.15, 7.— en 9.15 uui.
Luxor: Vrijspraak., levens.ang. 2.15, 7.15, 9.30 u. Aug. a.s. tot gezworene van den Karelpolder S.
J. C. Frelier te Kruiningen.
Studio: Circus, 2—, 7.— en 9.15 uur.
SCHOUWBURGEN.

Zuid-Holland:

20.30
20.30
20.-

20.30
2(130

16.—
20.30

POSTPAKKETTEN VOOR OVERZEE.
Van 12—17 Juli bestaat er gelegenheid tot het
verzenden van Postpakketten voor overzee met

de volgende schepen.
Zeeposttarief naar Ned.-Indië met Portugeesch
Timor en Philippijn-che eilanden; Italië met Italiaansche koloniën, Egypte met Egyptische SouHan, Palestina, Syrië en Gr. Libanon, Arabisch
Koninkryk Saoedi, Adem, Perim, Congo Beige
(alleen de distr. Boven- en Beneden Oële en Ituri)
en Br. 0.-Afrika; en Malaya met Maleische Staten, Br. Borneo en Siam per m.s. „Tarakan".
Aanbieding van pakketten uiterlijk tot 15 Juli

20 uur.

Landmailtarief naar Ned. Indië, Egypte m.t
Egyptische Soudan, Palestina en Arabisch Koninkrijk Saoedi, Ceylon, Malaya met Maleische Staten
en opvarenden van het m.s. „Sibajak" via Marseille per m.s. „Sibajak". Aanbieding van pakketten uiterlijk tot 14 Juli 20 uur.
Naar Denemarken met Faroër en IJsland per
*>s. van de K.N.S.M. Aanbieding van pakketten
uiterlijk tot 13 resp. 15 Juli 20 uur.
Naar Noorwegen via Bergen per s.s. van da
Bergenske Dampskibsellskab. Aanbieding van
Pakketten uiterlijk tot 13 Juli 20 uur.
Naar Noorwegen via Oslo per s.s. van de Fred.
01sen.& Co. lijn. Aanbieding van pakketten uiterlijk tot 15 Juli 20 uur.
Naar Brazilië en Argentinië met Bolivia, Chili
en Paraguay via Argentinië per s.s. „Salland".
Aanbieding van pakketten uiterlijk tot 15 Juli

12 uur.

Naar Mozambique (alleen ressort Mozambique)
per s.s. „Randfontein". Aanbieding van pakketten
uiterlijk tot 16 Juli 20 uur.
Naar Portugal met Portugeesche koloniën Vi»
Portugal per s.s. „Rhea". Aanbieding van pakketten uiteriyk tot 75 Juli 20 uur.
Naar Griekenland en Turkije per s.s. „Hercules". Aanbieding van pakketten uiterlijk tot 15

Juli 20 uur.

Naar Vereenigde Staten van Amerika per s.s.
„Volendam". Aanbieding van pakketten uiterlijk
tot 16 Juli 12 uur.
Naar Zweden met Estland en Finland per s.s.
van de N.F.A. „Götha" via Göteborg en per s.s.
van de S.RA. Svea via Malmö. Aanbieding van
pakketten uiterlijk tot 15 resp. 16 Juli 20 uur.
Buitendien bestaat gelegenheid voor de verzen,
ding van postpakketten per luchtpost naar Ned.Indië, Br.-Indië met Birma. Egypte, Egyptische

Soudam, Irak, Iran, Maleische Staten, Palestina,
Arabisch Koninkrijk Saoedi, Ceylon, Malaya en
Br. Borneo. Aanbieding van pakketten uiterlijk
tot 13 resp. 16 Juli 20 uur. Alles aan het Postgehcuw

,-thier

Amsterdam Centraal Station (Oostzijde)

VISSCHERIJ
IJMUIDEN, 10 Juli. Heden waren aan den
Rijksvischafslag de vangsten van 1 stoomtreiler
en 2 loggers. De prijzen waren als volgt: Tarbot
0.84—0.59; tongen 1.30—0.92 per kg; griet 24;
20—19;
26—25.50; middel schol
groote schol
13—3.70; schar21—17; kleine schol
zetschol
ren 4.60—2.30 per 50 kg; roggen 0.60 per hoop;
vleet 3—2.70 per stuk; makreel/ 7.50 per 50 kg;
20 per 125 kg; groote gullen
8.50—
kabeljauw
7—4.60 per 50 kg; lengen
6.70; kleine gullen
0.85—0.35; hake
0.43—0.15 per stuk.

’

’
’
’’ ’ ’
’
’’
’

’
’
’’
’
’

HUIZEN, 10 Juli. Gedurende de afgeloopen
week werd alhier aangevoerd 1940 kg aal, prijs
0.40—0.90 per kg; 10 kg Zuiderzeebot
0.76
per kg.

OCHTENDBLAD

DERDE BLAD

LAATSTE BERICHTEN
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LAWNTENNIS

VAN ZEELAND NIET NAAR
BERLIJN
Voor het oogenblik niet
noodig.

NOORD-AFRIKA

NATIONALISTISCH LEIDER IN
TUNESIË

TERUGGEKEERD

Aanhanger van Pan-Islamatische
beweging.
(Handelsblad-Timesdienst.)

BRUSSEL, 10 Juli. '(Havas.) De „Nation
Beige" meldt hedenavond, dat minister-president Van Zeeland, in tegenstelling met de berichten in enkele buitenlandsche bladen, niet
voornemens is naar Berlijn te gaan om zijn
onderzoek naar den economischen wereldtoestand voort te zetten. Hij zal er eventueel
heengaan, evenals naar de andere hoofdsteden,
indien dit noodig mocht blijken. Doch op het

oogenblik ziet hij er de noodzakelijkheid niet

van in.

Tunis, 9 Juli

De Tunesische nationale leider Sjeik Tha
Albi is heden na een balfingschap van 15
jaren, welke hij heeft doorgebracht in Italië,
Egypte en Irak, in Tunis teruggekeerd. Hij
heeft in dien tijd niet opgehouden te ageeren
voor de Pan-Islamietische beweging.
De Sjeik werd door 30.000 belangstellenden
op indrukwekkende wijze ingehaald.

Voorts heeft Van Zeeland zijn besprekingen

met de vertegenwoordigers der Liberale Partij
voortgezet. De onderhandelingen zijn nog niet
geëindigd, maar vóór het begin van de nieuwe
week valt geen beslissing te verwachten.

INT. SAMENWERKING

SANDLER TE MOSKOU

dezer week worden

zij

hervat.
onzen

correspondent).
Praag, 10 Juli,

MOSKOU,

10 Juli. (Tass.) De volkscommissaris van buitenlandsche zaken Litwinov
heeft gisteravond ter eere van Sandler, den
Zweedschen minister van buitenlandsche
Zaken, een diner aangeboden.
In een rede zeide Litwinov, dat de landen,
die voor vreedzame regeling der internationale
geschillen zijn, oneindig talrijker zijn dan die,
walke openlijk voor een oorlog voelen, doch
zij missen de samenhang. Hij verklaarde, dat
het noodig was de macht van den vrede te
versterken en wees op het belang van de

In

Begin

(Van

Officieele rede van
Litwinov.

collectieve

HANDELSBESPREKINGEN MET
TSJECHOSLOWAKIJE

veiligheid.

antwoord zeide Sandler, dat de
Zweedsch-Ru.sische betrekkingen zich bevredigend ontwikkelen en dat Zweden zijn
tradi.ion.ele politiek van internationale
samenwerking zal bljjven volgen.
zijn

PALESTINA

HOOGE COMMISSARIS BEZOEKT
EMIR ABDOELLAH VAN
TRANSJORDANIË

De sectie-chef van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van Tsjechoslowakije, dr.
Vrabec en van het Ministerie van Handel dr.
Horak, begeven zich morgen opnieuw naar
's-Gravenhage, om de onderhandelingen met
de Nederlandsehe regeering, die sedert eind
Juni zijn verdaagd, voort te zetten.
De hier bestaande moeilijkheden berusten,
volgens mededeeangen van Tsjechische zijde,
daarin, datt de TsTjechische handelsstatistiek
over 1936 de handelsbalans met een act:'ef
van 1.56 millioren ten gunste van Tsjechoslowakije laat sluiten, terwijl naar Nederlandsehe opvatting dit actief in werkelijkheid
47 millioen zou hebben bedragen. In verband
hiermede heeft Nederland het grootste deel
der Tsjechische wenschen tot verhooging der
contingenten van de hand gewezen en alleen
voorgesteld de super-contingenten voor dit
jaar met twaalf en voor later met 14.7 millioen te verhoogen.

DREIGENDE STAKING BIJ
L. SMIT & CO.
Een ultimatum gesteld
tegen 25 Juli.

JERUZALEM,

10 Juli. (D. N. B.) De
Britsche Hooge Commissaris voor Palestina,
sir Arthur Grenfell Wauchope, is per vliegtuig naar de hoofdstad van Transjordanië
gevlogen, waar hij met emir Abdoellah, die als
candidaat voor het koningschap van den vereenigden Arabischen staat genoemd wordt,
de huidige politieke situatie heeft besproken.
In dit bszoek, zoo kort na ds publicatie van
het rapport der Koninklijke Commissie van
Onderzoek voor Palestina, meent men in

politieke kringen te Jeruzalem een aanwijzing te zien, dat Engeland de candidatuur
van emir Abdoellah voor het bovengenoemde
koningschap zal ondersteunen.
HET BRITSCHE

RIJK

MINISTER EDEN TE DEANVILLE.
DEAUVILLE, 10 Juli. (Havas).

Nadat de besprekingen mt het hoofdbestuur
van den Centralen Bcnd van Transportarbeiders en de directie van L. Smit en Co's Internationale Sleepdiensten te Rotterdam zonder
eenig resultaat waren gebleven, dreigt er
thans een staking uit te breken, waarbij tien
bemanningen van sleèpbooten zijn betrokken.
Er heerscht onder de opvarenden van de

verschillende sleèpbooten ontstemming over de
nieuwe loonregeling. Het gevolg hiervan is
geweest, dat de opvarenden van de sleepboot
„Zwarte Zee" deze week het werk hebben neer'
gelegd. Gistermiddag na het beëindigen van de
weektaak heeft ook de bemanning van de
sleepboot „Oostzee", die met ingang van
morgen op deze nieuwe voorwaarden moest
gaan werken, besloten, morgen a.s. niet aan

het werk te gaan.
Teneinde deze kwestie nader onder oogen
De te zien, is gistermiddag een vergadering geEngelsche minister van buitenlandsche zaken, houden, waarbij een zeer groot aantal opEden, en zij_i echtgenoote, zijn heden met het varenden van sleèpbooten aanwezig was.
Na een breedvoerige bespreking met een
jacht „Princess" in de haven van Deauville
lid van het hoofdbestuur van den Centralen
aangekomen.
Bond van Transportarbeiders is met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen: ~De bemanningen van de sleèpbooten „Zwarte Zee", „Oostzee", „Indus", „HumNIEUWE GEVECHTEN TE
ber", „Lauwerzee", „Seine", „Blankenburg",
Vier divisies van het eerste Chineesche leger, „Hoek van Holland", „Rotterdam" en „Maas",
vergadering bijeen en gehoord hebbende
dat als het „e^.e-corps" van maarschalk ter uiteenzettingen
de
van L. Smit en Co.'s InterTsjang Kai-sjek bekend staat, zijn uit Nannationalen Sleepdienst uit haar schrijven van
king naar het Noorden gedirigeerd.
9 dezer gezonden aan den Centralen Bond van
Maarschalk Tsjang Kai-sjek heeft tevens Transportarbeiders, besluiten de firma in
order gegeven, dat de Chineesche luchtmacht kennis te stellen en hun verontwaardiging uit
te spreken over de ingevoerde maatregelen en
zich gereed moet houden, terwijl hij den Politieken Raad van Hopei en Tsjachar geseind verzoeken deze ongedaan te maken.
Eveneens verzoeken bovengenoemde bemanheeft elke provocatie van de zijde der Japanningen de toezegging van de directie, dat loonsche troepen met doeltreffende maatregelen te
en arbeidsvoorwaarden in een collectief conbeantwoorden.
tract zullen worden geregeld, en dringen er
bij de directie van L. Smit en Co's Internationalen Sleepdienst op aan, dit antwoord vóór
des namiddags vijf uur in
OOST Woensdag 14 Juli
het bezit van den Centralen Bond van
Transportarbeiders te Rotterdam te doen zijn.
WEER
Indien dit door de directie niet zal worden
nagekomen, besluiten de bemanningen van
bovengenoemde sleèpbooten het werk op DonCHBRIBON, 10 Juli. Sedert 3 uur afgeloopen nacht heeft de Tjerimai twee geweldige derdag 15 Juli a.s, te staken.
Voorts is besloten, dat zoolang het antwoord
rookkolommen uitgestooten, een aan den top
van gisteren een aan de lagere Oosthelhng. (Aneta.) van de directie niet is ingekomen,
middag af geen enkele boot zal monsteren.
Slechts de sleepboot „Seine", die reeds voor
ARMENWET.
een klein reisje is gemonsterd, zal uitvaren.

PEIPING

DE TJERIMAI WERKT

By K.B. van 9 Juli 1937, is met ingang van 1
Augustus 1937 aan J. J. D. H. Verschoor, secretaris van den armenraad te Alkmaar, op zijn verzoek, eervol ontslag als zoodanig verleend.

N.

DREESMANN

(Van
*

_§P
l>e fraaiste pluim
voor een

DRUKKERIJ
is wel wanneer men steeds on middellijk
haar nieuwe ideeën voor zet- en
drukwerk tracht na te bootsen

N.V.

D R

JACOB

r

K K K R Ï.Ï
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CAMPÜJJ

O.Z. Voorburgwal 87-89,

AMSTERDAM

clearingverkeer

in Juni

toegenomen.

OM DEN

BONNARDEL-BEKER

Nederland verliest van Frankrijk
met 1-4.

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)
BELGIË

Het

17

De waarde der .door de grootste clearinginstellingen behandelde cheques bedroeg in
Juni $ 23.697 mill. (v.m. $ 26.600 mill.).

Geringe omzetten.

Op den tweeden dag van den wedstrijd
Nederland—Frankrijk te Southport voor den
halven eindstrijd om dan Bonnardel-beksr
heeft de Fransche ploeg de drie partijen, welke
nog te spelen, waren, alle drie gewonnen.
In de eerste par.ij kwam Hemmes tegen
Plaa en vond en den Franschen speler in een
zeer goeden vorm. Plaa varieerde zijn spel
mser, dan hij het in de partijen tegen Waasdorp doet, Hammes is een speler, die zijn aanval niet tot de baseline bsperkt, zoodat er een
levendige, afwisselende strijd ontstond, waarin
echter de Fransche speler de net-aanvallen van
den Nedsrlander kear op keer te niet wist te
doen door uitstekend passeeren. Hij won de
bside eerste sets met overwicht: 6—2, 6 —4,
doch verloor de derde wegens een reactie, zooals hij er meer meemaakt wanneer hij zich
terdege heeft moeten inspannen: 6—3 voor
Hemmes.
In de vierde set bier'
Hemmes hem geducht
p?nvallen aan het net,
hij kwam
op 5—3,
doch op een setvolley
kree.s; hij een zeer dubieuze besH-sing tegen
publiek
zich.
Het
mengde zich zelfs te
zijnen gunste in. de
rechtspraak, zoodat de
lijnrechter vervangen
werd, doch met dit al
raakte Hemmes uit ziin
verloor de
spel en
game, verloor ook de
volgende game en de
(6—2,
set met 5—7.
6 —4, 3—6, 7—5 voor
PIPS);
Plaa
Dat
was dus 2—l
voor Frankrijk, want op den eersten dag was
de wedstrijd gestopt op I—l.1 —1.
In het tweede enkelspel van dezen dag won
Ramillon van Waasdorp met 6—o, 6—l, 6—2!
De Nederlandsehe oefenmesster was in het
geheel niet opgewassen tegen de bijzondere
andere
variaties van slices, dropshots en
effectslagen, die de Fransche prof zoo buitengewoon op zijn repertoire heeft.
Dat was dus 3 —l voor Frankrijk, tevens
de overwinning.
In het dubbelspel hebben de Nederlandsehe
spelers zich nog uitstekend verweerd tegen
de sterke Fransche dubbel. Na vrjf sets w>'
deze pas te winnen: 4—6, I—6, 6—2, 6-

1937
2 Juli
6 Juli
7 ju ii
g Juli
9 j u ii
10 Juli'

tegen

Stoefen.

(in

Stock
Exchange

Obl.

840.000
."

..

Curb.

194.000
255.000
318.000

8 340 000

9.030.000

1.410.000
1.030.000
850.000

9.300.000
9.260.080

300.000

2.770 000

273.000
231.000

7,560.000

mogelijk geacht.
Roosevelt heeft persoonlijk ingegrepen in
den strijd omtrent een compromis betreffende
de suikerwet. Hij betoogde met kiem, dat
Hawaï en Porto Rico, wat den invoer van
geraffineerd product aangaat, niet zoodanig
mogen worden behandeld, dat zij in een nad .cli.
ger positie komen. De belangen van de
binnenlandsche producenten van suikerbieten
en -riet worden daardoor niet geschaad. Dit
optreden van den president beteekent een uitstel der wet tot onbepaalden datum eh het
mogelijke vervallen van het quotastelsel aan
het einde van het jaar tenzij de binnenlandsche
belangen tot concessies bereid zijn.
goudinvoer

uit Japan.

AANWINST VOOR LAKENHAL
TE LEIDEN
Het Stedelijk Museum „De Lakenhal" te
Leiden heeft aangekocht een schildery door
Jacobus Fransz van der Merck (1610--1664)
voorstellende een stilleven van vruchten. Van
dezen kundigen Leidschen portret- en genreschilder is dit doek van betrekkelijk groote
afmetingen (93* X 123Jcm) het tot nu toe
eenig bekende stilleven.

AKTE-EXAMENS L.O.
Leiden. (Christelijk Kweekschool.) Geslaagd
G. Enthoven, T. C. Hageman, N. Hoek, A. J. van
Hulzen, L. H. de Jong.
Mook. (R. K. Kweekschool.) Geslaagd de dames
J. E. N. Taz, G. G. A. V. Feltkamp, E. F. L. Tonnaer, W. M. Tonnaer, M. H. P. Tonnaer,- G. M.
J. Tonnaer.

Linia Gordel.
Wetenschappelijk
ontworpen
om Uw buikspieren te
steunen en alle inwendige organen op hun
plaats te houden. De
massa _.e van net Linia

i_*9lPlllll--__.
____________~_l____

schrijving

.

herkoz.n. Er zal geen dividend worden uitge-

keerd.
Het bestuur zeide voornemens te zijn
een voorstel aan aandeelhouders te
doen, ten einde de mogelijkheid te
scheppen tot hervatting van dividenduitkeering te komen In verband hiermede zal aan een spoedig te beleggen
buitengewone vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om het
kapitaal tot op de helft te verlagen, in
dier voege, dat één vierde op de aandeelen zal worden terugbetaald en één
vierde daarop zal worden afgeschreven.

Aan dit verzoek willen wij voldoen, al wijzen wij er bij voorbaat op, dat het onmogelijk
is om van alle belangrijke beschermde natuurvan de „Vereeniging tot Behoud
terreinen
van Natuurmonumenten en haar dochterorganisaties", de ~Landschappen", van het Staatsboschbeheer, Stichtingen, provincies, gemeende noodige mededeelinten en particulieren
gen te verstrekken. Het aantal landgoederen, opengesteld ingevolge de Natuurschoonwet, bedraagt n.l. enkele honderden.
De vraag van den lezer had betrekking op
het nationale park Z. O. Veluwezoom. Hem
was den toegang op Gooilust by 's Graveland
geweigerd,
inderdaad was toen de toegang
voor leden van „Natuurmonumenten", de nieu-

—

uitvoer.
De Zwitsersche invoer bedroeg in het eerste
929.7 mill. fr. (v. j. 541.9 mill.) De
uitvoer was 579 mill. (v. j. 396.2 mill.) fr.
dezer stijgingen
£root. Bij de beoordeeling gehouden
met de
dient rekening te worden
devaluatie van den franc.

halfjaar

Daar een zweefvliegtuig — in tegenstelling
niet door eigen
met een motorvliegtuig
kracht kan stijgen, maken de zweefvliegers
voor lange vluchten gebruik van opwaartsche
luchtstroomingen, in welke zij rondcirkelen en

—

zoodoende hoogte winnen. Deze opwaartsche
luchtstroomingen, welke een zeer onregelmatig
verloop hebben en waarin meermalen heftige
stooten voorkomen, worden gewoonlijk onder
of In een wolk aangetroffen. Vanzelfsprekend
worden de draagvlakken van een -Zweefvliegtuig in deze opwaartsche stroomingen zwaar
belast, maar ook op deze belastingen, waarbij
het toestel den normalen vliegstand blijft behouden, is een modern zweefvliegtuig berekend.
Wanneer echter de vraag gesteld wordt of

's-Gravenhage. Geslaagd voor deel I:
heer A. Vonk Noordergraaf, Oudenrtfn (Utr.) en
voor deel II: de heer M. R. Koops, Breda.

EINDEXAMENS GYMNASIA.

TENTZENDING TE BUSSUM.
Van Zondag 11 tot Zondag 18 Juli zal de Openluchtzonding in Nederland te Bussurn, aan de
Abraham Kuypsrlaan tegenover de chr. school, in
samenkomsten doen
haar tent evangelische
houden, lederen avond om 8 uur.
Sprekers de
heeren ds. Waardenburg uit Utrecht, ds. Joh. van
Petegem uit Hilversum, ds. C. J. Hoekendn'k uit
Bussurn, Honnef, off. van het Leger des Heils
te Utrecht, Jac. de Graaf uit Amsterdam, J. v.
Voorst van het Bübelsch Museum te Amsterdam,
Pera uit Den Haag, J. A. Hoekendyk Jr. uit
Heemstede en de negerzendeling Polanen met zijn
zuster uit Suriname. De toespraken word_n .afgewisseld door solo- en koorzang en gemeenschappelijk gezang uit den bundel van Joh. de Heer.

SCHEVKNINGEN, 10 Jul'. Heden waren aan
den afslag de motorloggers Sch. 266 (G. de Ruiter)
met ’llO, de Sch. 132 (W. Rog) met ’l9, de
motorkotters Sch. 12 (G. den Heyer) met 72.90,
de Sch. 177 (T. Blok) met
46. de Sch. 70 (J.
Tuinebreyer) met
89 en 9 schokkers met tezamen ’25 aan versche visch. De prijzen
Tarbot 0.50—0.60, griet ’0.30—0.45, tong ’0 80—
1.25 per kg; middelschol 0.30—10.90, kleine schol
3.80—9.20 en schar 1.90—3.20 per kist van 40 kg.

’

waren:

Volgens een bericht uit Tokio is de Nagara'f
niaru van Kobe vertrokken met 20 mill. yen
goud aan boord naar San Francisco. Dit is het
eerste deel van de zesde serie der goudverSCHEVENINGEN. 10 Juli. Van de haringvisschepinsren uit Japan sedert 11 Maart, waarschery kwamen heden geen schepen binnen. Gistedoor het totaal van de froudzendin^en uit ren was er geen afslag. Hedenmorgen zijn de
Japan naar de Ver. Staten wordt gebracht op schepan van de vierde en laatste groep naar de
haringvisscherij vertrokken.
290 mill. yen.

’
’

’

Naar aanleiding van het ongeval van den
zweefvlieger J. van der Meer schrijft men ons
van deskundige zijde:
Gevallen van vleugelbreuk komen uiterst
voor, zoowel bij motorvliegtuigen als bij
zweeftoeestellen. De draagvlakken van moderne vliegtuigen (en deCondor, waarmede het
ongeval gebeurde, was een modern type) zijn
zoodanig geconstrueerd, dat zij volkomen bestand zijn tegen de belastingen, die bij een normaal gebruik van een vliegtuig kunnen optreden. Vanzelf sprekend is dit de eerste eisch,
die men aan een vliegtuigconstructie moet
stellen, aangezien vleugelbreuk voor den betrokken vlieger vrijwel zeker fataal moet af-

loopen.

de

’

Zweefvliegen in een wolk is
zeer gevaarlijk.
DEGELIJKE CONSTRUCTIE VAN
DE CONDOR

—

Invoer in het eerste halfjaar
meer gestegen dan

’

HET ONGEVAL MET „DE
BLAUWE VOGEL”

—

HANDEL VAN ZWITSERLAND

de manoeuvres, die de bestuurder op het oogen-

blik van het omgeval met zijn toestel uitvoerde,
tot het normale gebruik van een toestel gerekend mogen worden, dan moet deze vraag
ontkennend worden beantwoord. De ervaringen
van Duitsche zweefvliegers wijzer er zonder
uitzondering op, dat in het binnenste van een
wolk onberekenbare luchtstroomingen kunnen
heerschen, zoodat het voor een vlieger, die niet
over blindvlieg-instrumenten beschikt of niet
op de hoogte is van het gebruik daarvan, uitermate moeilijk, en in vele gevallen zelfs onVan Hagenau naar het Onzalige
mogelijk is, het vliegtuig in den normalen
vliegstand te houden.
Bosch.
Meerdere gevallen van vleugelbreuk in een
wolk z.n in den loop der tijden bekend gewe eigenaresse, nog niet mogelijk, hetgeen wij worden en al deze gevallen zijn overkomen
verzuimd hadden mede te deelen
en nu zou aan onervaren zweefvliegers, welke in een
hn' gaarne weten of hij dit gevaar ook in ons wolk vliegend hun oordeel over den stand èn
de snelheid van hun toestel verloren hebben
nationaal park zou loopen.
en ten slote in een situatie geraakten, waarHet doet ons genoegen te kunnen medetegen de op normaal gebrwik berekende condeelen, dat elke bezoeker, die komt om daar structie van het vliegtuig niet bestand was.
van de natuur te genieten, welkom is. Lid of
In het onderhaivge geval is nu de bestuurder
met z.n
om hoogte te winnen
geen lid van „Natuurmonumenten", elke Nederlander mag daar wandelen van Dieren tot Condor bewust in een wolk gegaan en heeft
daarbij een risico genomen, waarvoor hy bij
Velp en tot aan den Imbosch. Nergens loopt gebrek
aan ervaring niet de volle verantwoorhn' gevaar te worden teruggewezen, mits het ding op
zich kon nemen. Zijn fout is begrgpenatuurschoon er behoorlijk wordt ontzien.
li.il.: bij de enkele korte wolkenvluchten, die
Deze grootsnhe recreatieterreinen behooren tot dusverre door Nederlandsehe zweefvliegers
toe aan het geheele Nederlandsehe volk, al is gemaakt zijn, is nooit iets bijzonders voorer maar een kleine fractie, welke dit behoud gevallen.
Vast staat echter dat, indien de bestuurder
door een lidmaatschap bevordert. Hetzelfde zyn toestel van
de wolken weg gestuurd had
geldt voor andere belangrijke bezittingen van (immers men heeft een zweefvliegtuig net
deze vereeniging. Wij noemen het Leuvenumzoo goed in de hand als welk motorvliegtuig
sche Bosch, de bosschen bij Oisterwijk, de ook), hij zijn vlucht tot een normaal einde
Loonsche en Drunensche Duinen (eveneens in gebracht zou hebben en de mooie Condor onbeschadigd naar huis zou zijn gebracht.
Brabant), de Dwingelosche Heide, MookerHoe juist het zweeftoestel geconstrueerd
heide, Hulshorster Zand, Hengstdal by ÜbberWas, is nog door het verloop van het ongeval
gen en nog enkele terreinen meer.
overtuigend bewezen, daar het toestel zelfs
Een aantal andere zijn alleen tegen een zeer met een half afgebroken vleugel nog bestuurbaar is gebleven en ook by de noodlanding
geringe vergoeding voor niet-leden toegankezoodanig is gebroken, dat het edelste deel van
lijk, zooals De Braak bij Paterswolde, Noordlaarder Bosch, Buurser Zand en Hilverbeek. het toestel met de bestuurderszitplaats vrywel
onbeschadigd is gebleven.
Het lidmaatschap geeft toegang tot een aantal reservaten, terwijl het Naardermeer, KoAMSTERDAM. 10 Juli. Aangevoerd door
renburgerveen en nog enkele bezittingen kunmotorbotters en afgeslagen aan de Gemeente
nen worden bezocht door leden, nadat zij een Vischhal De Ruyterkade. (Besomming per botter
12 per kist; kl.
bewijs van toegang hebben ontvangen van het van 37.50—’ 268). Handschol
schol
4.50—7.50, puf. schol 4.90—6.00, bot 4.90
kantoor der vereeniging, Heerengracht 540, —7.00, schar
1.10—2.60 per kist; groote tongen
Amsterdam.
1.30, middeiltongen f 1.10—1.30, kleine tongen
1—1.05 per kg. Uit de hand verkocht op het
Talrijk zijn de beschermde terreinen in de
terrein:
aal/ 0.13—0.35 per pond; garnalen 3—
houtvesterijen van het Staatsboschbeheer.
3.25 per 15 kg.
oogpunt
vooral
uit
zijn
wetenschappelijk
Deze
van belang. Van al deze terreinen is alleen de
Gerritsflesch op de Veluwe toegankelijk en dan
op tijdige schriftelijke aanvrage bij den houtvester van het Staatsboschbeheer te Apeldoorn.
m
Vergunningen worden alleen afgegeven aan
hen, die het voor wetenschappelijke doeleinden
TERUG
wenschen te bezoekeVi. Voor het bezoek der j
vogelbroedplaatsen
beschermde
op de eilanden
gelden afzonderiyke regelingen.
Tweemaal
M
-5
Voor de terreinen der provinciale organisa|
per week
.2
ü
ties gelden ook weer verschillende regelingen.
>
luchtpost
2
De bezittingen van het Geldersche landschap
H
iedereen,
met
uitzondering
van naar Indië
zijn vrij voor
de „Duno". Men doet het beste zich in het
algemeen tot de besturen der organisaties of
Juli
Juli
toeristenbureaux te wenden, alvorens een be8
3
_|
10
7
paald terrein te bezoeken.
,1
Nu moet ook genoemd worden het andere Marseille
■—:
groote Nationale Park „De Hooge Veluwe", Bel_rra_o
gelegen onder Hoenderloo en Otterloo. Van l'slll')
7
i
7
10
1
dit terrein is de toegang niet vrij. Bekend is, Att,,n.
:—
dat
de terreinen heide en bosch van de Rhodus
Alexandrië.
Stichting „Het Gooische Natuurreservaat" ge6
10
geheel vrij zijn. Men kan het wat dit betreft Bagdad
fïasra
4
vergelijken met het nationale park Z. O. Ve5
5
9
lodhpoer
9
luwezoom.
K,>ngoon
6
10
4
8
De derde Stichting, welke een natuurmonu7
ment beheert, moet ook nog even genoemd Bangkok.
8
worden, omdat zy een zeer fraai bezit rijk is,
710
M-iiah.
I
namelijk het vogeleiland „De Beer" tegenover Nn<_pore
Hoek van Holland,
F. K.
7
Batavia
10
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BRUINTJE BEER RAAKT ZOEK

’’ ’
’’

Heden viert de heer N. Dreesmann, direc-

teur van de N.V. Manufacturenhandel Vroom
en Dreesmann te Nijmegen zijn zeventigsten
verjaardag. Hedenmiddag is hij door het personeel op hartelijke wijze gehuldigd, waarbij
hem een bronzen plaquette, vervaardigd door
prof. Wenkebach werd aangeboden. De burgemeester van Nijmegen, de heer J. A. H. Steinweg voerde by deze huldiging eveneens het
woord, waarbij hij mededeelde, dat het H. M.
de Koningin heeft behaagd de heer Dreesman
te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

Gordel

A-9

70 JAAR

onzen correspondent.)
N y meg en, 10 Juli.

B&H^feuiA_9

I___sm-B_\_l
f

In bankierskringen verkondigt men de mee(Lyceum-Gymnasium). Na verBussurn.
ning, dat de verbreeding van den grondslag lengd examen slaagde voor diploma B: A. H. B.
der monetaire overeenkomst met China geen van Zadelhof..
invloed zal hebben op de goudvoorraden der
Ver. Staten, doch zal medewerken tot de toeBIJBELTENTOONSTELLING TE AMSTERDAM.
neming van den handel met China. De verkoopen van goud naar China zullen tengevolge
Men verzoekt ons nog te willen melden, dat
hebben, dat de schatkist eenig goud zal kunde bijbeltentoonstelling in het Museum Fodor
nen steriliseeren. Dit zal'algemeen instemming te Amsterdam, die a.s. Zaterdag (17 Juli) gevinden. De zilver-certificaten worden uitgesloten wordt, op Zaterdag en Woensdag tegen
geven tegen het zilver, dat wordt ontvangen verminderden prijs (10 ets.) toegankelijk is.
goud
uit China. Het door China, gekochte
blijft in de Ver. Staten „earmarked".

De strijd om de suikerregeling.
Vervallen van het quotastelsel

--K-fltft^B
2___N_Dk_W

T^E

NOTARIEELE EXAMENS.

Gunstige invloed voor handel
met China van monetaire overeenkomst verwacht.

HVISrS

of toeristenbureaux.

HANDELSMIJ. v/h.

WALLSTREET-BERICHTEN

Verdere

met den L_nia

De grootste zijn vrij, doch in ■MB_3_£_MKH| Niet alleen Uw figuur,
maar vooral Uw gezond___l_L_______
het algemeen wende men
tieicl bevordert U door
l___f
M__
zich eerst tot de organisaties
__H__'J~S-P het dra&en van den

(stuks)

Exchange

1.410.000

Voel U een
ander mensch

fiets- of wandeltochten, welke wij in dit
K^_V^CW
blad beschrijven, blijken door lezers dikwijls van voldoende belang te worden geacht
JB-__^MtsHÜ. ■
BOEKE om deze eveneens te maken. Met genoegen .■
KON.
da
weefsel versterkt
Ü^v%S
spieren en doet de overhebben
wij
gemerkt,
fc
?"
JH_-M.fl
dat
vele
buitenen
naEN HUIDEKOPER
_____-__!}_■ to,li&e vetlaag tenslotte
tuurvrienden deze voorlichting op prijs stelverdwijnen.
li^^-Üll
■
len, en ofschoon men meestal niet zoo geVoorstel tot verlaging van kapitaal
lukkig is, niet zoo gelukkig kan zijn, om alles
door terugbetaling en af
Bezoekt onze magawaar te nemen wat een min of meer getrainde ■
zijnen of vraagt de
verwacht.
BMfl brochure No. 15 „De
„fieldworker" ziet en hoort, blijkt men toch
WjêßSêl^Ê gevaarlijke Lijn". Gratis
In de gisteren gehouden algemeene vergawel voldaan, hetgeen ons natuurlijk verheugt.
l_^»___i__ffi ■__■»" per post.
dering werden de mit het verslag verslag, in
Dezer dagen ontvingen wij nu een schrjjven
het c.chterad-lsd van 2 dezer opgenomen jaarDe Linia Gordel wordt I DHII
.EL
rekeningen goedgekeurd.
van een lezer, die eenigszins teleurgesteld alleen verkocht door «!■ I-VU _»»&■Bij de opening der vergadering, waarin verAmsterdam, Hobbemastraat 13, Tel. 90081
in een door ons beschreven nategenwoordigd waren 492 aandeelen, recht was, omdat hij
's-Gravenhage, Noordeinde 21
gevende op 492 stemmen, herdacht de voortuurreservaat niet vrij had mogen wandelen,
57c
Coolsingel
Rotterdam,
zitter den zoo plotceling overleden oud-direc- en nu verzocht hij ons eens mede te deelen, PRIJZEN VAN AF 18.50 TOT EN MET f 55.'
f
teur, den heer J__n Boeke.
hoe voortaan teleurstellingen zouden zijn ce
De aan de beurt van aftreding zijnde commissaris, de heer W. P. Vis, werd als zoodanig vermijden.

6—l.

De Nederlandsehe spelers blijven te Southport, waar deze wedstrijden gespeeld zijn en
zullen de volgende weck deelnemen aan het
irtern"t!orale toernooi, dat Dinsdag begint.
Waasdorp speelt dan tegen Tilden en Hemmes

(stuka)

(lnnezonden Mededeelino.j

Hoe men toegang krijgt
tot onze natuurreservaten

No. 41.

—

Nauwelijks heeft Bruintje dat

van schrik.
„Waar heb ik het kompas?" vraagt'hy zich
angstig af. „O, wat een domkop ben ik! Ik
heb het tusschen de gereedschappen in de
tasch geborgen."
Arme Bruintje, hy is nu weer even ver als
hij was en hem wachten jiieuwe zorgen! Een
gezegd, of hy blijft staan, verstijfd

’
’

POSTVLUCHTEN

„

HI.KN1

"

eenzame weg,

’’

geen mensch

wien

hy

kan

vragen.

Moederziel alleen, loopt hij zich
zelf te beklagen.
„Had oom Buffel", denkt hy, „my toch
maar nooit gevraagd om te komen logeeren.
Was ik maar weer bij moeder en vader thuis.
Hoeveel keeren heb ik nu al den weg gevraagd
en niemand kan mij helpen. Wie weet, hoe lang
het nog zal duren, eer ik ergens onderdak
vind. Wat ben ik toch een ongelukkig berenkind!"
(Morgenavond vervolg.)
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LAAT UW ZOMERVERHUIZING

««-uggjg»*. M,
_._.
TEL.

-

OVERTOOM 399

Vacantieverbluven
ww——

_._«»_

81234

DRENTHE.U

ideaal vacantie-oord.
(Geld- Acht.h... Pens. ~Bergheim". nrui|r|/ni/|
U
MJ
IVI
Bosch,
heide, vergezichten.
Lll
l.
L
■
„'t
Natuurmon.
omg.
Mooie boschr.
gratis.
pensionslijst
ref.
en
Pens.pr.
strandb.
Pr.
Inl.
Gr.
mod.
Loohuis".
5. Tel. 336.
Dorpsstraat
V.V.V.,
A.
J.
51.
Obelink,
Varssev.str.
Secretariaat
J 2.25. Gez. red.

"

■■ ■-

"

ALKMAAR.
WEEKVERBLUF

'

'

PROV.

BUREAU
DM Bondshot.-Pension Keltenwoud.
DCUIiCI.
DLiiIiIMJIYIi

’

’’

—

-

MARIACAMP

Tel. 219. Nieuw geb. '33. Ap.
zitk., autogar., tennisbaan vrij, bondsstalling.
Bill. pr. Voor- en nas. red. Alle mod. comf.

JOELAST" - ALKMAAR.

.

BERG HOTEL
AMERSFOORT.
Tel. 1515
Meter boven A.P.

—

60
Modern comfort. Pensionprys

’

AMERSFOORT

4.50

5.
—’ —.

ASSEN.

en

HOTEL-PENSION-RESTAURANT.

.

'

■'

'

'

' "

ArtLUUUHN

Hotel-Pension „VERMEUL".
Tel. 3037. Bosch en Heide. Fr. ruime kamers
met str. water. Groote tuin. Prima keuken.

BEZOEKT

APELDOORN
EN HET

—. EERBEEK

(Veluwe).

’

.

mr
tTti

.

n

’

'

’

:

______^

Pension
Tel. 47. Mooi gelegen.

__^tl__J„

JZ£Z^.

Wolfheze

Mariëndaal

’

4.- a
Oud bek. adres. Heerlijk gel. Pension
4.50. A.N.W.B. groene bons. F. Erlings, Eig.

Weekend

Doorwerth
Rosendael
Posbank
Hagenau
Beekhuizer bosschen
SprenMiddachter Allee
Zijpenberg
gen Strandbaden. Pens.gids en Boekje „Mooi
Arnhem" gr. verkr. V.V.V. Verkeersh., Arnhem

9.

.

’

'

■-—■■■-

■ ■

'

■■—

.i

4.—.

_Jwj

B

__■

_ _ _’_ _ _ _ ’ ’ ’
.ii -I.

iij

.(.HFUFHIINfiFIII Fam-Hotel „Zeerust" aan
UU_-LTL_.I-lU_.r_. zee gel. 100 kamers, alle
met stroomend water. Lift, centr. verw., gar.
Tel. 553674. Men vrage geïll. prospectus.

SCHIERMONNIKOOG.
rt______i
pens. ter pi.
ing.
Mod.

2.50, hoofds.

Str. wat. Pens.pr. voor»
2.75—3. Prosp. op aanvr.

£_if J*ï

In 1936 vereerd met een bezoek van Z.K.H.
Prins Bernhard. Beste hotel ter plaatse,

.

—

.nHIMRI

’

UUMUUIIL.

—

■

Kinderpensions v/h

Vacantie-Kinderfeest te

en VALKEVEEN
NUNSPEET
aangename en prettige vacantie voor Uw kin-

■

'

—

i

-i

MOOI SCHOORL. PEN;'2oSNO 'pELdDOpRAp.DO''
Prima keuken.

—

Aparte bediening.

DUINWEG 5.

deren, onder deskund. en vertrouwde leiding?
Onze pensions bestaan reeds 10 jaar. Vraagt
nog heden geïll. prosp. aan H. A. Broekzitter, OUIIUUIIL
Tel. 24774. op de
Valeriusstraat 106, A'dam-Z.

!

v- d- Garde, Tel. 24.
Gr ter pi#i 60 bedden. Riant ultz.
duinen. Pens.pr. v.a. 2.50. Vr. prosp. m.
ref. M. W. v. d. Garde, v/h chef Krasnapolsky.
Hotel "De Nieuwe Karseboom", Bondsh. A.N.W.B.
NI
IM EP Fil Mariënburg
liIJIYIEULIIi
Tel. 325.
54/57.
Kamer met ontbijt van af 2, met bad 2.75. .fIF .TMIINFN SPARRENHOF. A.N.W.B.
Pension van af 3 per dag. F. H. v. d. Staaij. OULO.UUII.LII, Hotel-Pens. Ideaal rust- en
vacantie-oord, groot eigen bosch. Natuurbad.
Tel. 2524 Soest. Tev. week-endhuisje te huur.

-f-Hnnßl

—

—

—

’

’

Hot--pens-

.

’

’

OOSTERBEEK.

HOTEL „DE BILDERBERG".
HOTEL ,'WOLFHEZE".

5.50 en
Pensionsprijs resp. van af
VRAAGT PROSPECTUS.

’

’

5.—.

C. OGTEROP, Dir.

Familie-Hotel „Adbo" BBSTEBBEFK Uw Vacantie-oor.!!

gelegen.
Billijke prezen.

„BILDERBERG-HOEVE" flf QTFFR —

’

Garage. Telf. 225.

’

verz. diner met dessert en veel fruit. Morg.koffie, middag- en avondthee. Prosp. op aanvr.

Gidsje met wandelkaart beschikbaar.

Hotel „De Engel' 1

DE
STEEG.
Prachtig

■■-■■■

..

Alle comfort.
Tel. 3506 Velp_

..

'

I,

«

Hotel-Pension „Het Wapen vant
Ut OILLU. Athlone". Tel. 3602. Mod. comf.
Dit jaar opnieuw gerestaureerd. Aparte zit*
kamers. Pensionsprys 3. tot 4.—.

’—

Kamphuis „Bosch en Zee". Noordzee*
badplaats de Koog, Texel. Tel. 23.
Pensionprys van 15 Juli tot 15 Aug.
2.25.
Prachtig gelegen. Gunstige refer. Vr. prosp*

TCyCI
tALLi
■

’

i

Vil KFNRIIRfi I

’’ ’

’

’

HOTEL DE LUCHTE biedt U (lfl
IfIPHFM ideale
.TFRRFFK
LUUIILIYIligging in de bosschen. Rijke UUOIIIiDLLN»

’

Pens- »hubertus hoeve"
Pens" Debie
Houth.villaweg
Utrechtschestraat 75—77. l/JH Y FNRIIRf!
verzorging. Modern ingericht. Buitenlandsche Tel. 5623. Modern comfort. Vraagt inlich- VHLMinDUnU. 143. schitt. gel., pr. keuken.
Frissche kamers, str. water. Garage vrij. Volprijzen. Tel. 35.
tingen. Garage vrg.
led,
2.50,
p.d.
p.p.

en

pens.

Hotel „Schoonoord"

LOCHEM.

Omgeving Arcen,

.TFRRFFK
UU-IL-lULL-V.

(lil

voors.

VAI KFNRIIRR

'

’ bek- ’
seiz.

2.75<

’

’
VALKENBURG (L.)

’ ’

VACANTIE''

’ ’

’ ’

i..

Hot.-pension Buter. Tel. 9. Eerste
huis ter pi. Pr. keuk. Het geheele
jaar d. v. gast. Str. w. m. v. wascht. op alle
kam. Vr. pr. en prosp. Aanb. A. H. Buter, eig.

~'B

''al__W--i

_-

B_r. „.;__._!■'' *_bk.

" '

__

B_R./ : __Lr_* _*_ll
'^

__1-'
__* "■?-"'
."«."'
E__M______H_____i_ll
Ë^'^^P^vtT

MHiLLILi

__HÉlHr^__^_——P*^jli.

IHEELSUM-DOORWERTH.
Natuurbad

■

—

—

Bosch
Heide
Inl. Secr. V. V. V.

—

de Rijn*

«1

_P**__f

""' "'" t_W__Fy'

-^P'
j

den Dinkel in het Lutterzand bij Oldenzaal.

MFPHFIFN

BUREAU V.V.V.

’

3en-

’

’
NOORDWIJK AAN ZEE.

HILVERSUM. Pens. JROMPENHOEK"

DENEKAMP (de Parel van Twenthe).
Het Dinkeldorp aan Hollands Oostkant.

’

Zijn ongerepte natuurschoon en prachtige
NiJmegen. PENS. ROZENBERG. omgeving bieden U een heerlijk vacantieb'J
RFFI.
DLLTi Tel. 368. Garage. Str. W. Groote tuin, verblijf. Prima Hotels, mooie uitstapjes.
by de bosschen. Zeer billijke prgzen. Vraagt
Inlichtingen V.V.D. Telefoon 53.

prospectus.

,

Hotel ~De Herder" N-v.
.TER7W__P
REET
DICIoI
Lrii.!lH/.Ui Eerste rangs fam.-hotel.
Str. k. en w. water. Beroemde keuken. Rij- 1
paarden. Prachtige omgev. Aanb. d. Directie.

DOORN. Gratis

—

TROMPENBERGERWEG 6.
DÉPEND. STEYNLAAN 13.

—

Centrum

Alle inlichtingen en prospecti gratis.

TEL. 4515.
TEL. 8061.

SECRETARIAAT V. V. V.
BIJ

100 % Holl.

Tel. 194.

HET

Inlichtingen

(ti H/.
PETTEN
ICI Itn Vil. -H

PARK.
gratis Secr. V.V.V.

noordzeebad.

—

Mooi, rustig strand.

VRIJE DUINEN
MATIGE PRIJZEN.
Inlicht.: Aanvraagbureau V. V. V. té Petten.

Kiest Landgoed Dennenlust.
Tel. 427, Veenendaal. Heerlijk, rustig vacantieoord, uitst. keuken. Mod.
comf. Eén der mooiste plekjes van ons land.
Ongerepte natuur, bosch en heide. Eigen wandelpark 90.000 M2. Mod. tennisbaan en zwem2.50
3.-. Autobus in alle
bad. Voll. pens.
—’
Mevr.
B. v. d. Berg.
richtingen.
6.—.

MIMI
IVIUUI DIJENEN
nnHntH.

’

’
f 2.75 per dag.
WEEKEND

Herten In de
Prima hotels,

NOORDWIJK A/ZEE.

—

’

MIMI
IVIUUI DUENEN
nntl-Lll.

.

Prima keuken. Str. water. Garage vrij.
Volledig Pension voor
2.50 p. d. p. p.

’
VALKENBURG aol_St_f_ÏS__

Tel. 45. Str. k. en w. wat. Centr. verw. Tuin.
Garage vrij. Lage pens.pr. Vraagt inlichtingen.

VELUWE.
OTTERLO OP DENATIONAAL

Prima Pens- aangeb. rondom
bosschen en heide, 2.25 p.
Fam. m. kinderen schikk.
Goede
keuken.
dag.
„CHRISTINA",
„KLEIN"
midden
der
bosschen.
Pension
v/h
landhuisjes
te
pensions,
Joh.
Drost, Platanen-laan 7.
aanbev.
6.—.
Beleefd
WEEK-END
Vr. gr. gids en ml. bij de V.V.V., Hoog-Soeren. Tel. 103.

Rusti£ 00rdHflflP .nfRfN vrije
nUUÜ'OUunLII
natuur.

’

,

VALKENBURG

De zakenman logeert bij

VOSSEN. TEL. 6
gelegen in pracht tuin
MIDDEN Nwe weg.

Ol) K!u«[
BEMELEN"
HOTEL „BERGRUST".
Bondshotel A.N.W.B. Pare) van Natuurschoon.
Rustig gelegen, ruime frissche kamers. Alle
comfort Garage vrij. Tel. 3. Cadier en Keer.
Bill. pens.pr.
Eig.: J. H. Geurten, Bemelen.

Treffertje". Tel. 119.
Pension
Hotel Avenarius. Wapen v. Ruurlo.
»'* te mid. v. eigen bos- RIÜIRI
nUUnLUfl warm en koud str. w. Centraal
Schitt. gel.
3. verw. Garage. Tennisbaan. Uitstekende zwem- Gel. in prachtige streek. Groote rolschaatsbaan.
Ideaal vac.-oord. Rustig gel. P.pr. 2.50—3.50. schen. Alle mod. comf. Voor- en nas. v.a
aanvr.
p.p.p.d.
Prosp.
op
gelegenheid. Tel. 3. Wed. Joh. F. Avenarius, bij het hotel. Mat. pr. Pr. keuk. B. J. Rottink.
Heuts,
v.a.
vrij.
Eig.
Juli/Aug.
Tel. 8. J.
3.50
Alle mod. comf. Gar.

UnilTHfM
nUUlfiTlïl

gids en inlichtingen
BUREAU V.V.V.

REVOO"'

V. V. V.
Holland op zyn mooist!
Zendt gratis prospectus. Tel. 170.

Mooi gelegen, dicht bij bosch en heide. Groote
tuin. Ruime kamers. Modern comfort. Prima

’

00TMARSUM
VALKENBURG. Hote,PepTenken P7
van Twenthe's Natuurschoon.

Se",

—

Tel-

VAI KFNRIIRR-I

’

’

’
WIfINTFFRI ANfl

referentiën.

b'J Nijmegen. PENSION DALZICHT.
REEK
OEcl^ Tel. Nijm. 1903. Na 25 Juli ap. zitk.
in. serre en slaapk. vrij. Centr. verw. Str. wat.
3.- p. d. J. C. Wijnand.
op alle kam. V. a.

Telef.

’

.HM

’

VALKENBURG.

00STV00RNE AAN ZEE.

lirri 01111 Doorwerth. Pens. „De Grindhorst"
7 dagen n> Montferland ge11-.CLOU lil" jn e onm. omg. van zeer afw. gr. lïlUllir LMLHIIUi heel per Touringcar met
zoowel als kl. wandelingen. Gr tuin, mod. comf. onze „Kant & Klaar" reizen. Voor 31, fooien,
Gar. vrij. Pr. v. a. 2.50. C. en L. v. Riebeek. bedien, en chauff. inbegr., geven wij 7 dagen
voll. pens., gratis reis Amsterdam n. Montferland en terug, 2 X een halven dagtocht met
lirri 01 111 Doorwerth. „De Hut", Kind.vac-ILLLjUIVI- d/b Nat.bad. Bosch en heide. De daaraan verb. wandel, in de Montferlandsche
kind. st. ond. voortd. toez., doch gen. gr. vrijh. omgev., heelen dagtocht n. Duitschland (Pas
Vele aanbev. v. ouders en dokt. D. W. M. v. niet noodig), vrij entree strandb., vrij zwemm.,
baden of cano-varen. Eerste reis 29 Mei. Verd.
Malsen, ged. verpl. Tel. 292, Renkum.
elk. Zat. Vr. gr. toez. prosp. m. 15 foto's aan
Bondshotel Berg- & Boschzicht, Zeddam.
D°°rwerth.
Klein
ZwitserHotel
Tel. 226. P.pr. 3, 40 kam. m. w. en k. str. w.
fl
nCCLoUlYr
| an d. in bosch en heide bij Nat.
golfbad. Tennis-, rij-, zwemsp. Centr. verw., w.
en k. str. water. Garage. Tel. 363 Renkum.

Hf

’

De schoone Geulvallei uw „Lune de Miei",
WITTEM Z-"L- Pens- BrullInlichtingen
Hotel „Oranje Nassau" et vous êtes en ciell
'
-IYILUntLLI." R USt. gel. i. Bosch en bergstr.
w.,
conv.zaal,
veranda,
tuin,
kam.,
gr.
Fr.
str.
77.
boomg. doorstr.de Geul. Voll. deg. pens. 2.25.
Hotel Palanka2^.
ieder,
en rust voor 't gestel,
I. Wijnen—Hissel. Een lust voor een
IfILIXLIIUUIIU L. Bondsh. Aangen. verbl.
wel!
zij
weten
het
zy, die er eens waren
Mod. comf. Gar. vrij a/h hot. Hoofds. 3.50. V.bij Gendrin
Deg. eenv. pens.
en naseiz. 3. Geïll. prosp gr. op aanvr. Maakt
IYI_.UUni_.LL-l op 'nßoerd., G. Achterh.,
m. r.
Uw tochten m. onze bek. Palanka Cars.
boschr. omg. Fr. sl.k., pr. ref. Juli-Aug. 2 p.
d.p.p. Naseizoen 1.75. Th. Reussink. Tel. 180.

MFI.PI.FI FN

_

___§e

-

HOTEL

VALKENBURG (L.) !T_-T_____s

OOSTERBEEK-HOOG.

’

■■r--^e^Êtr.:'fi!^^^3i!feiÊiiÊÊtÊMKÊÊÊÊÊKF:SS^:^-'h^^^Ff:

■ g|

OOSTERBEEK-HOOG. ? TS0 pre.too Rod:

LOOSDRECHT

M I wri Tr

»;tó«_è.f-,.,

/.an

Bk

G. Deynootweg 27/9. Tel. 550620.
Onmiddellijk aan zee. Prima tafel, 3.50—5.50.
Weekend Zaterdag v. diner tot Maandag na
6.—,
ontbyt
7.—,
B.—.

Pensionprijs voor- en naseizoen 3.- en 3.25. inLI\L..UU!IU-Li Astoria-Pasmans Hotel,
Houth.weg 2. Tel. 36. Pr.
Seiz. 15 Juli—3l Aug. 3.50 en 3.75 p.p.p.d.
keuk.
Mod.
comf.
gesl.
Gr.
veranda. Eigen vrije
Stroomend water. garage.
sport. Tel. 88. Hotelsch. A.N.W.B. en K.N.A.C. Centrale verwarming.
Voll. pens. v.a. 2.75. Hoogs. v.a. 3.

■■
— —-—.'

J_lÉ(_F

-la

j

NOORDZEE
BOSSCHEN __«
NEDERLANDS MOOISTE
2.50 p.d. Str. wat. Groote tuin m. hutten en DUINEN. Gr. ml. pens.lijst en gids. Inf.bureau
Laanweg C 152
Telefoon 4.
zitjes. Vraagt uitgebr. geïll. prosp. Tel. 143. V. V. V.

Uw mooiste Vacantieoord.

.

■■■$

_Ü_é9

i

Hotel-Pens. MATHILDE MARIA»

’
’
SCHIERMONNIKOOG,

Pr. ligg. Eigen

HATTFM

Bondshot. „BOSCH".

gelegen i/d onmidd.
nabyheid van Wittewgvenkuil en Kaleberg.
Matige prijzen.
Prima keuken,

■ ..

:m

Pens' "Va,e Ouwe", Stationsl.
Ml IN .PEET
RUnor
LLI 122. Tot 26 Juli en v.af 16 Aug.

’

—

i.

DENEN

Uw VACANTIE-OORD en WOONPLAATS.
UITSTEKENDE HOTELS EN PENSIONS.
GROOTE DAHLIA-TENTOONSTELLING
VAN 16—19 SEPTEMBER.
Gratis Inlichtingen Verkeershuis. Tel. 3226.

..

—

„BERKELOORD"
LOCHEM. HOTEL
zwempl. Tennis-, roei-, visch-

j

AAI.

De residentie van het Prinselijk Paar,

■...

..

0"

Hote' Schoonoord. Gunstig
Het van ouds
Prot- Hot"
gel. Fam.-Hotel. Alle kam. IHLIM-nUUIIU.
Pension „Van Espen", Houtk.Schitt. gelegen aan den voet v. d. Paaschberg met warm en koud stroom, wat., kamers met
Tel. 210. Alle mod. comf. Eén der betere
aan de bosschen. Groote tuinen met parken en
en toilet. Mat. prijz., eig. garage. villaw.
zak. P.pr. 2.75, seiz. 3. Gar. vrij. Vr. prosp.
eigen wandellaan naar den Paaschberg. Koud privé badk.
nnnrpnrri/ Hot. „De Wolfsberg". Tel. 46. en warm str. wat. Badkam. Garage. Pens.prijs
UnULuUL_.l\i Mod. comf. Bijzonder mooi ge3- en 3.50. Tel. 169. Vr. geïll. prosp. Alph. nncjrnnrri/ Hotel „de tafelberg»,
Bruins, v/h mede-expl. Hotel Montferland.
P__n7__lin JUII 7CC Zeeuwsch-Vlaanderen ] legen a/d rand. 600 H.A. Staatsbosch. PrachUUOI LnULLP i g^. verbouwd. Centr. verw.
UA_I-.AI._J
Z.tt. 5 k.M. van Knocke tig Panorama. Prosp. op aanvrage.
Privé badkamers met toilet. Tennisbanen.
op Hollandsch gebied. Prachtig strand, vrge
/'Upl . Bondshot- »De Vrijenberg". Garage. Matige prijzen. Vr. geïll. prospectus. EEN „PRETTIGE
I
Rustig vacantie-oord,
duinen, vrij baden.
HOTEL DE ZALM, LU-KlLl. \tHU/ Tel. 261. I/d bosschen b/d
BEZORGT U HET BEKENDE
UAAP
moderne hotels. Vraagt inlichtingen bij onder- RfN
waterval. Pens.pr. minst. 5 d. le verd. 3.50,
UlI.
riAAU.
Molenstraat 49.
D
E
staande hotels:
3, gelijkvl. m. ap. serre
„FRANSSEN".
4. WeekZeer rustig gelegen in het cen- 2e verd.
e
4.
m
Hotel „Duinbos", Hotel „'t Badhuis", Hotel Tel. 11.28.35.
7.50.
Str.
w.
en
k. w. alle kamers.
Vraagt
end
prospectus.
der
stad.
Tel. 38.
fam.-hotel met pr. verz. Schitt. ligging. Centr.
„'t Zwin", Hotel „Noordzee", „Strandhotel". trum
verw. Stroomend water. Billijke prijzen.
HOTEL-PENSION „FLIP HUL".
_flflP Noordzeebad. Rustig, gezell. nMIlLmi Bij
PAI
I
ANT
Bosch, Heide en IJssel, nabö
UALLAIIIOUUU" strandlev. Bosch en heide.
Echte Natuurbaden.
weg B 7. Tel. 103. Mod. nieuwb. Fr. kam. Str.
en Golfveld. Centr. verwarm.
Natuurzwembad
Br. zuid. strand. Bill. pr. Vr. gr. ml. B/d Secr. Kamers m. w. en
ZEILEN
ZWEMMEN
KANOSPORT.
w.,
wat.
v.
Vry
gebruik
str.
k.
badk. Tuin en terras. Pr. keuk. Pens.pr.
PENSIONS, HOTELS, ZOMERHUIZEN,
PENSION „WALDFRIEDE".
V.V.V., C. A. Brussaan, Callantsoog. Tel. 1. pens.gasten
v. Bibliotheek, Tennisbaan, Auto2.50 en 2.75. A. C. v. d. Gronden.
te
midden
van
Tel.
5160.
3.50—5. Kind. ben. 10 jaar
garage. Pens.pr.
NATUURSCHOON.
half geld. Voor- en naseiz. red. Bondshotel
Bureau
V. V. V.
Tel.
90
en
nacht.
dag
A.N.W.B.
~

’

b'J LochemRARPMPM
DAnullLm Schitterend

■'■'__.
'S
*%

WÉ
B_p

__l

Laan van Overeinge.

NATUUR- EN STRANUBAU.

JHIC'.I-UK l warming.

j

’ ’

’
baarn!

HAVELTE.

I RPHFM

„Nieuw Bussurn".
RH
.HM Hotel-pension
DUu_Ur.li
Tel. 3813. Prachtig gelegen nabij
het station in gr. tuin, alle kamers met baleons of waranda's. Gezellige serres en terras4 en. 5. Week-end en langARNHEM Pens- Gossels, Lawick van Pabst- sen. Pensionprys
AnlinLlYl.
billijke
condities.
bij
durig
verblijf
onm.
Sonsbeek
en
straat 129
Aanbevelend,
Zijpendaal. Str. k. en w. water. Pr. keuken. Pr.
A. C. van Hardevelt.
3.—. Voor- en naseizoen
2.50 p. p. p. d.

-

___

MP

_H

—

„ZOMERZORG"

Pension tot 1 Juli
Ook rauwkost.

_____

'

_B

AAN DE ZUIDELIJKE BEBOSCHTE
GLOOIING VAN DEN PAASCHBERG.
Dit fraai gelegen hotel, te midden van ongerept
natuurschoon, met zijn goede verzorging en
UW PENSION!
Tel. 5439.
alle moderne comfort, biedt een rustig en Graaf van Rechterenweg 34
aantrekkelijk verblijf tegen bescheiden prijzen. Pension bij de bosschen. Vóór- en naseizoen
3.- en 3.25 p. p. p. d. Voor families aparte
Hote, -Pension ..AURORA". Rustig zitkamers; kleine families gezellige convers.zitjes. De maaltijden
LUUnLlll. gelegen in prachtige omgeving. eetzaal met aardige
eigen zitkamer, resp. aan aparte
worden
in
Warm en koud stroomend water. Centrale Ver- tafels gebruikt. Flink ontbijt, g. lunch, wel-

Hotel lepenhove. __i______^.____________!

’
ARNHEM EN OMSTREKEN. sï._rt7- BLOEMENDAAL Hotel
—.
—
——
—
——
—
’
—
—
—
—
—
Warnsbörn

en goedkoop
Telefoon 53500

I

seiz.

LOGHEM,

’

BLOEMENDAAL.

_■_

i^

Bi

'*|L?

Inl. Secr. V.V.V., Lochem.

___«

—

„.

H_ -Hr

Wwt^^^

;

~DUin & U33l

HOTGI

■

’

Westerbouwing

SI
Hl

De Parels van den Achterhoek.

„Zonneheuvel".

’
’
BLARICUM (GOOI)

Bosch, heide, beken en vennen.
Geïll. gids gratis V.V.V., Arcen.
3-daagsche trip d. Limburg 17.50 (of 15.75)!
Vraagt omgaand uitv. prosp. V.V.V., Arcen.

I

H
"_B

_k

LOCHEM-BARCHEM.

’
BLOEMENDAAL.

■
AnULI.j
L.

___
«mp'______________l

’
LEERSUM.

Kastanjelaan hoek Guurtjeslaan. Pensionsprijs
van af 3.50 tot 5. p. p. p. d.

BOSCHBAD

■

1 ___!_______
IWM''___r__-_l

’

Larensch Landhuis. Modern comfort. Tel. 442.
Kanosport. Voorseizoen 2.50.
Diverse bassins.
Seizoen 3.—.
Uitstekende Restauratie. (Tel. Boschbad 2590)
Inlichtingen ook over HOTELS en PENSIONS
verstrekt het
VERKEERSBUREAU V.V.V.
Stationsplein. Telefoon 2269.
Vacantieverblijf.

«

Bp______l 3flff|

I AREN

—

’

__Ü

’

—

RUSSENWEG

„BERG & BOSCH".

fel

?_?__-_.,.

SCHEVENINGEN.
__h!

___É_M

—

’

___J^__-______H

I ARFN

RERPEN
H .
DCnULI. V'',ni
>

„De Zomerresidentie"

ONGEËVENAARDE

npru

een

nieuwe wagens

————— —

B^B-PPI k_?____^E __-_l

—

’’ ’’
’
BERGEN

REST aur ANT
Prachtig gelegen tusschen de bosschen en
tegenover het Klooster. Gerenommeerde keuken. Op verzoek veg.- en diëetspijzen.
Aanbev. H. W. Braam.
■'

"

fl_B^:'iß

Hotel-Pension-Theeschenkerij
(Gooi)- Huize »DE HINDE", Hilvers.„De Dennenboom", Dellerweg. Tel. 236. LA-111. W eg 4. Tel. 215. le kl. pens., huisel.
pensibngids.
Schitterend gelegen midden in de dennen, één ing. Mod. comf. Centr. verw. W. str. water.
der mooiste punten te Epe. 1 H.A. eigen den- Groote tuin rondom.
Verzorgde keuken.
BERKENRODE, nenbosch, geheel nieuw geïnstalleerd. PrachPENSREQPEII (U
el.
DL-lULI.
Prinsesselaan h. Boschl. tige kamers, vaste waschtafels, str. wat.,
Bondshot- 't Witte Huis. 20 kam. W.
m. terr. Pr. keuk. en kelder.
licht.
Conv.kam.
Modern
comfort.
gelegen.
Telef. 237. Fraai
LAIIL
Ui
en k. str. w. Alle comf. Juli en Aug.
Bill. pr. Gar. v. gast. A/h hot. Prosp. op aanvr.
GEREDUCEERDE PRIJZEN.
pens.pr. 2.50 en 3.50 p.d. Gr. eet- en conv.z.
Serre en tuin. Gar. Tel. 494. Log. met ontb.
1.50.
Eigen. B. Majoor.
v.a.
nrnpru (N.-H.) Pens. „Duinpost", KerkeULtIULn laan 5. Tel. 115. Ideaal gel. in HOTEL „DENNENHEUVEL. Tel. 326.
boschr. omg. W. en k. str. wat. Centr. verw. HOTEL LANDGOED „ROZENHOF". Tel. 412.
Seizoen 4.50 a 5.-. Geïll. prosp. op aanvr.
Direct gelegen aan de bosschen.
HEIDE.
BOSSCHEN
HEUVELS
Alle moderne comfort
Bill. tarieven.
Inlichtingen: Secretariaat V.V.V. Tel. 46.
nrnpru N.-H. Hotel-pension J. P. KREB.
PROSPECTUSSEN OP AANVRAAG.
Breelaan 16.
DtnÜL-li Tel. 5
15
Juli—
4.50.
Hoofdseiz.
4
en
Voor- en nas.
mr DE PAREL DER VELUWE. Pension
1 Sept. 4.50, 5 en 5.50. Eigen autostalling.
EIL. „vijvervreugd". Het mooist gel. met
park, vgver enz. Zeer gezell. Fr. sl.k. met k. en
(N.H.) hotel-pension
w. str. wat. Centr. verw. Gar. Tel. 417. J. Beek.
Breelaan 26, T. 68.
Hun kasteelen, hun bosschen, hun
Fr. kam. Str. w. Uitst. maalt. Pens. v.
korenvelden, hun landelijke natuur.
3.-. Seiz.
3.50 a 4.-.
en naseiz.
Fam. bij overeenk.

’

DAN NAAR

9

ROSCHHUIS

PEN-foN

■__
Prettige,

f i»___l

_______P_B

ORIEBERGEN-RIJSENBURG.

ÉPL

Vgver

(Eigendom der Gemeente).

_fl

_■_■

H .
V."."...^

TELEFOON 207.
H.A.
Bosch
met Heuvels
150

_P___Br

V.V.V.,

DR.

Dieseltrein Station. Centrum des lands.
157 H.A. vrije wandelbosschen en parken.
Moderne tennisbanen. Mooie bouwterreinen.
Inlichtingen gratis door Verkeersbureau V. V.

28 JULI VERLICHTINGSAVOND.
Het Bureau V.V.V. zendt op aanvrage gratis

LANDGOED BIRKHOVEN.

inri

naarbu.ten met

G.
t.o. Kurhaus.
W. en k. str. w., o. verw. Bondshot. T. 554783.

Met vacantie naar

BERGEN EN BERGEN AAN ZEE

u bezoekt jrn

,
Land

Hotel
SCHEVENINGEN.
VnoV^
aardigst hoekje
Deynootplein

Niet? Vraagt dan drukwerk H.,
inlichtingen of uitgewerkte routes bij

Ideaal Vacantie-'oord. Bosch, heide en zwemTel. 284.
AlïltLAl-U strand ligt „Hotel Ameland". nrnn ru fjii „oranje hotel". Tel. bad. Gids gratis Secr. V. V. V.
water.
kam.
VoorRust.
fr.
inger.,
str.
Mod.
DCnU til UAL. Nijm. 3187. Schitterend ge(Vel.). Pens. aangeb. op boerderij.
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met deze verfilming van Gaston Leroux' dingen is genezen, wordt de proef te tweeden
roman „Mister Flow". Er is veel badinage en male genomen, en wel in een opgedroogd
veel vroolijkheid in deze Fransche miisdadizoutmeer in Utah, waar zulke experimenten
gersfilm, het spel der hoofdpersonen is af, en geregeld worden gedaan, en waar James pech
voor zoover de Amsterdammers een uitstekend heeft als hij, door een defect aan den uitlaat,
Fransch filmproduct weten te apprecieeren, wordt bedwelmd. Weer wordt James gewond,
ingenieur het stuurrad
zullen zij goed doen deze week als één man maar ditmaal neemt dealleen
de bruikbaarheid
over, en bewijst niet
naar het Roxy-theater te gaan.
maar ook zijn
vanden nieuwen carburateur, mécanicien,
die
vriendschap voor den norschen
in het ziekenhuis natuurlijk bezoek ontvangt
van zijn jonge, knappe en schatrijke weldoenCORSO CINEMA.
ster, die hem gelukkig maakt.
DE

ROLPRENT

RIALTO-THEATER.
„DIE KREUTZERSONATE”.

Leo Tolstoi heeft zich in een van zijn zwaarmoedige verhalen verdiept in den strijd der
geslachten, hij heeft meer ethiek in het huwelijk willen brengen, en hij heeft de maatschappy aangeklaagd, waarin huwelijken .om bestwil worden gesloten.
Wel, de maatschappij heeft een breeden rug,
en pogingen om de menschen te verbeteren zijn
altijd loffelijk, maar dat de Ufa met het machtige propagandamiddel film, Tolstoi's voorbeeld
zou kunnen volgen, leek ons al zeer onwaarschijnlijk, want als er één verhaal onmogelijk
compleet kan worden verfilmd, dan is het „Die
Kreutzersonate" met zijn erotischen ondergrond. Wat men dan ook te zien krijgt, is niet
„Die Kreutzersonate" van Leo Tolstoi, maar
„Die Kreutzersonate" van Eva Leidmann, scenario-schrijfster. Bij Tolstoi wordt de niet meer

zoo jonge echtgenoote van Andrej Posdnyechew verliefd op den musicus Gregor Tuchat-chewsky omdat zij een jongeren man wil
hebben, en omdat haar huwelijk met een

De liefdes-idylle is echter byzaak in deze

„TOENDRA.”

vlot-gespeelde sensatiefilm, het gaat om de
De „vliegende dokter"
„thrills" die voor een groot gedeelte bestaan
in zijn vliegmachine naar Alaska om vaccine uit journaals van vroegere races.
te brengen naar een eenzaam dorp, waar een
De man die men in een racewagen kilometers
pest-epidemie de menschen ten grave sleept. De
pletmotor weigert en de vliegmachine slaat te
ter tegen een ijsberg. De vlammen laaien hoog
op, de ijsmassa komt neer op den dokter, die
er echter het leven afbrengt. Na dit sensationeel begin trekt de dokter de eindelooze vlakten van Alaska in, en bereikt na een lange
film de hutten waar de patiënten tegen den
dood kampen en geraamten gelijk zijn. Del
Cambre is een ware Tarzan, hij ontmoet
beren, bergleeuwen, wilde stieren, en andere
dieren op zijn kruistocht, en maakt indruk als de man-uit-één-stuk, die geen gevaren vreest, en zich weet te redden uit de
(Del Cambre) gaat

een product dat de belangstelling waard is,
en dat boeit.
De verklaring van deze uitspraak is drieledig, Veit Harlan's regie is artistiek en fijn,
de muziek (Beethoven, Tsjaikowski, Chopin)
wordt prachtig gespeeld, en de vertolker van
de hoofdrol, Peter Peterson, is een geniaal
artist. Hij maakt van Andrej Posdnyschew
een echte Tolstoi-figuur, de eenige trouwens
in de heele film. Maar die figuur is dan ook
zoo indrukwekkend, het spel van Peterson is
zoo gaaf, zoo sober, zoo echt, dat men zijn
creatie niet genoeg kan prijzen. Een beter
scenario voor zijn eerstvolgende film zij hem
van harte toegewenscht.
hachelijkste situaties. Een acteur, in de gangbare beteekenis van het woord, is hij niet,
maar welke „Tarzan" was dat wel? Dialoog
in
en intrigue zijn trouwens volkomen bijzaak
de „wide open spahet
om
gaat
product,
dit
PASSAGE-BIOSCOOP.
ces", om de dieren die er leven, en om de
„ACHTER HET MASKER”
menschen die de eenzaamheid, de ontbering
en het gevaar trotseeren, maar toch vooral
Veilig verschanst op zijn geheimzinnig om het intieme leven der zwervende dieren in
eiland trotseert „Tijgerhaai" de Amerikaandit eindeloos en troosteloos gebied, dikwijls
sche marine voor de tweede week; McGowan prachtig gefotografeerd door de cameramen
en Lawrence, alias Adrian Morris en Grant Norman Dawn en Jacob Kuil.
Withers, zijn vastbesloten hun wreeden vijand
onschadeiyk te maken, en kolonel Bennett,
D
alias Robert Warwick, wil zijn plannen niet
opgeven op het eiland in den Stillen Oceaan
CINEMA ROYAL.
een vliegveld aan te leggen. De magnetische
straal, die alle vaartuigen die het eiland
„DE JACHT NAAR HET RECORD”.
naderen, vernietigt, moet buiten werking
De auto-industrie op den achtergrond en
worden gesteld, marine en luchtmacht zyn
vooriederen staatsvijand de baos zoolang deze James Steward en Wendy Barrie op den
doek,
verhet
en
op
snelheid
bovennatuurlijke
bijna
grond. Monsters van
niet beschikt over
dedigingsmiddelen, en dat weet de even sluwe Amor altijd in de buurt van James en Wendy,
als onbarmhartige „Tijgerhaai" zeer goed.
die elkaar niet begrijpen, verkeerd begrijpen
hij
uiterste,
maar
en toch begrijpen.
zich
tot
het
verdedigt
Hij
onderschat ook het doorzettingsvermogen en
James heeft een baantje als mécanicien bij
hij
zoodat
zijn
tegenstanders,
den moed van
de ,Emery Automobile Works", en laat
tenslotte het onderspit delft. Onder de wagens over den kop gaan, een weerstandsvliegkap van den misdadiger zit het gelaat proef (door Metro-Goldwyn opgenomen op de
van een man achter wien Mc Gowan en terreinen van Plymouth), waarbij de toeschouLawrence, noch het publiek „Tygerhaai" hadwers gezellig huiveren. James wil echter niet
den vermoed; de tweeweeksche „thriller" heeft zijn leven lang mécanicien blijven, hij is ook
een onverwachte ontknooping, en als de toe- uitvinder, en heeft een carburateur in elkaar
schouwers eindelijk weten wie „Tijgerhaai" is, gezet, waarmee hij de snelheid van auto's zegt
krijgen zij nog wat extra sensatie te genieten te kunnen opvoeren.
Aangezien iedereen in Amerika een eerlijke
in de tweede film op het programma: „De
goudzoekers van Canada".
kans krijgt, of heet te krijgen, mag de mécademonstreeren, nadat
nicien zijn carburateur

—

ALHAMBRA.
„BEN HUR”.

Vijftien jaar geleden had de sensationeele
films
première plaats van een der duurste
waarvan
Hur",
„Ben
periode,
uit de zwijgende
de eerste scènes tweemaal werden opgenomen,
omdat de eerste vertolker van de hoofdrol
niet voor zijn taak bleek te deugen. Ramon
Novarro verving hem, en Ramon Novarro's
ster ging op van zijn optreden in „Ben Hur"
SCHOENHALS,
PETERPETER
af. Die ster is alweer getaand, vijftien jaar is van theoretisch geschoolde knappe mannen,
ALBRECHT
een lange tijd in de filmindustrie, maar „Ben wat dom is van James. Bovendien beoordeelt
SBN en LIL DAGOVER in „Die Kreutzer*
Hur" blijft een der merkwaardigste en grootst hij den ingenieur geheel verkeerd, zooals hij
sonate",
opgezette rolprenten uit den zwijgenden tijd.
ook Wendy verkeerd beoordeelt. Zij krijgt
'(Rialto-theater).
Metro-Goldwyn liet „Ben Hur" nasynchromeer harde woorden dan goede woorden van
niseeren, en wie de oude groote film met de hem, en hij zou onder normale omstandigheden
wagenrennen in een Romeinsch zijn baantje zijn kwijtgeraakt, lang voordat
jaloerschen, vervelenden man haar sinds lang spannende
wil zien, kan deze week in de film uit is, vooral omdat de eerste proef
nog
eens
circus
tegenstaat, in de film wordt het huwelijk tusterecht.
Alhambra
met den nieuwen carburateur mislukt. Dit is
eehen die beiden als zeer gelukkig afgeschilderd, totdat Gregor
echter niet aan James te wijten, hij vertrouwt
D
komt en het met zijn viool
den nieuwen carburateur nog niet, in tegenstel-tukspeelt. Bij Tolstoi is Jelaina Posdnyschew
met den ingenieur, die den proefrit aanling
volstrekt geen vrouw die met heel haar wezen
ROXY-THEATER.
durft. De man van de practijlk blijkt beter te
aan de muziek hangt, voorheen concerten gaf,
gezien dan de man van de theorie. Als
hebben
en op het landgoed van haar man bij voorkeur
„MISTER FLOW”.
van zijn opgeloopen vervvonde
mécanicien
aan de piano zit; in de film daarentegen is zij
voor
een uitstekende pianiste, die van haar carrière
Een advocaat zonder praktijk komt
als kunstenares heeft afgezien toen zij met gloeiend heete vuren te staan, vooral in dten
den Russischen grootgrondbezitter in het zomer, als hij zonder een stuiver op zak in
huwelijk trad. Als Andrej Posdnyschew een Parijs moet leven. Geen wonder dat Fernand
jaloersche scène heeft gemaakt, en spijt heeft Gravey niet lang aarzelt als een cliënt hem
van zijn gedrag tegenover zijn (in de film) twee duizend francs voorschot biedt om een
volmaakt-onschuldige vrouw... stuurt hij haar zonderling zaakje op te knappen. De bezoeker
met haar zoontje op een lange reis door deelt den berooiden advocaat mede: „Maitre,
Europa en blijft zelf eenzaam, verdrietig en ik ben gestuurd door Lady Hetan_ Scarlett,
melancholiek achter. Welke heftig-jaloersche wier butler, een zekere Durim, een dasspeld
man doet zooiets, en wil de kans loopen dat heeft gestolen van haar man. Durin zit in die
de aangebeden vrouw den verliefden musicus gevangenis, maar zyn meesteres heeft hem
vergeven, en zou gaarne willen, dat u hem
Weer zal ontmoeten? Tolstoi's Andrej Posdnyverdedigde.
En voor ik het vergeet: hder zijn
dacht
niet
te
laten
vogel
schew
er
aan zijn
-itfladderen, de heele reis naar Wiesbaden is tweeduizend francs voorschot!"
erbij gefantaseerd door de scenarioschryfster,
Waarom is die echtgenoote van lord Philipp
die Jelaina niet alleen heeft voorzien van groot Scarlett zoo bezorgd over het tot van den
muzikaal talent, maar ook van een mooi
Durin? Omdat zij de maitresse is van
karakter, dat zij bij Tolstoi volstrekt niet had. butler
Flow". bendeleider, die haar in zijn
Mister
Zoowel in het boek als in de film schiet Andrej macht heeft, en omdat „Mister FUow" niemand
de vrouw neer, maar in het boek verzoenen anders is dan Durin!
zi J zich niet, en fluistert Jelaina geen teedere
De lady (die blijkbaar een groot hart heeft)
woorden met haar laatsten ademtocht; evengaat
later houden van den armen advocaat
zoo is het karakter van den vioolvirtuoos
maar voor het gelukkig slot
Gregor geheel veranderd, bij Tolstoi is hij een en hn' van haar,
en Femand Gravey)
Feuillère
Edwigie
(voor
egoïst en een Don Juan, die de consequenties
slot voor „Mister Flow"
Van zijn avontuur met Jelaina niet aandurft, en het ongelukkig
er> zijn bieze pakt, i de film echter, is hij een (Louis Jouvet), gebeurt er heel wat, en alles
spannend en dikwijls humoedel man, die slechts nu en dan praat over zijn wat er gebeurt, is
liefdesavonturen, het hart op de rechte plaats ristisch.
heeft... en er kalm bijstaat als Andrej zyn
Toen men deze film in Amerika wilde verhuren, zei men, dat „Mister Flow" geregisseerd
vrouw vermoordt.
zou kunnen zijn door Frank Capra, en dat de
Door al deze verdraaiingen en veranderin- hoofdrolspelers
niet onderdeden voor een
gen is niet alleen dfe tendenz van „Die Kreuten een Robert Montgomery.
Colbert
Claudette
zersonate" verloren gegaan, maar komt ook Dat kan wel zijn, antwoordden de Amerikade logica in het gedrang. Er zal bijvoorbeeld nen, maar wij durven het toch met goed aan,
geen rechter ter wereld zijn, die onder de in
Eddie Cantor in „Sfn/ce me pink".
de Amerikaansohe kranten offeren met
"dit scenario geschapen omstandigheden den want
liefde een heele film op aan een woordspeling,
(City theater)
moordenaar zou vrijspreken, en wanneer een en zullen haar „Mister Flop" noemen, („flop';
op
Zoo heftige, diepe jalouzie is gebaseerd
volledige mislukking). Maar toen zij
niets, op letterlijk niets, en de vrouw wordt =
CITY-THEATER.
„Mister
Flow" gezien hadden, veranderden zn
Voorgesteld als een engel, die zich geen seconweinige
der
een
en de film bleek
„LUNAPARK”
de misdraagt, gelooft men in het heele geval van meening,
producten die zich op de AmerikaanFransche
rollen
niet meer. Als men verder weet dat de
Harold Lloyd deed twintig jaar geleden het
van Gregor en Jelaina slechts zeer middelma- sche markt konden handhaven.
En geen wonder, want zij is buitengewoon publiek lachen, sidderen en gillen als hij bijna
tig worden gespeeld door Albrecht Schoenhals
die
en Lil Dagover, schijnt het ver gezocht en on- knap geregisseerd door Robert Siodmak, dan viel en tegen gevels opklauterde; het recept
gedaan
werkt nog altijd, en Eddy Cantor past het toe
gerijmd de film tenslotte toch te roemen als in Parijs nooit beter werk heeft
met hetzelfde hevig-verschrikte gezicht, dat
Harold Lloyd eenmaal aan faam en dollars

— —-

hielp.

Alleen zorgt hy voor variaties en complicaties, het publiek is tegenwoordig niet meer
tevreden met capriolen van een geveltoerist
en een dozijn goede trucs, het wil meer, altijd
meer, gelijk een gulzig kind, dat zich over-eet
aan een smakelijken pudding, en het k r ij g t
meer, want wat is eenvoudiger dan in een
tent op een Lunapark, ook wel Wonderland
geheeten, een show te enscèneeren, zooals men
en
er op Broadway geen te zien krijgt
wat doet het Hollywood er een paar honderd
dansers en danseressen bij te sleepen, en een
chansonnière, pardon, een „torchsinger", en
een „hotcha tapster" op den koop toe? De
dansende menigte wordt aangevoerd door Rita
Rio, een jonge dame met beenen als alen en
een gezicht van een madonna. Haar nummer
„The Lady Dances" is prachtig van rhythme_
en oorspronkelijk van enscèneering, en dat kan
men ook zeggen van de nummers van de torchsinger, Ethel Merman, een nieuw Hollywoodscn

—

EDWIGE FEUILLERE en

FERNAND

GRAVEY in „Mister Flow".
,o_>*»h_W*t*»)_

wonder. Haar lied „First you've got me high,
al waard de
then you've got me low", is alleen
„Shake
nummer
haar
tweede
film te zien, en
it off with rhythm", is niet veel minder.met
„Torchsingers", die achter het voetlicht der
de gevaren
een verheerlijkt gezicht over Amerika
echter
liefde zingen, schijnen er in
bondeni
de
vriendinnen
zien
op
te
niet tegen
genooten van gangsters te z.n. en Ethel Mer-

FILMS VAN DEZE WEEK:
Tu(T hea t er
„Rendezvous"
s chin ski.) Een bijzondere spionnenfilm met William Powell en Rosalind
Russell in de hoofdrollen.
Cinema.)
(Corso
„Toendra"
Prachtige natuurtafereelen in Alaska.
Zondagochtend lij uur: „Naar het
land der Maori's en der Papoea's", ingeleid door den heer N. H. Wolf.

(City theater.)
Harold Lloyd's klucht,
en uitgebreid. Nieuwe
grappen, mooie zang- en dansnummers,
hoofdrol Eddie Canter.

„Luna Park"

„Safety First",
gemoderniseerd

„De jacht naar het record." (Cinema Royal.) Sensationeele autoraces
en een liefdesidylle. Een zeer spannende
rolprent, met James Stewart en Wendy
Barry in de hoofdrollen.

„Mister Flow." (Roxy theater.)
Fernand Gravey en Edwige Feuillère
in een uitstekende humoristische Fransche misdadigersfilm.

„Die Kreutzer

Sonate"-

(Rialto-

Bijzonder spel van Peter
film vrij bewerkt naar
in
een
Petersen
Leo Tolstoi's „Die Kreutzer Sonate."
theater.)

„Achter het masker." (Passagebioscoop.) Tweede en laatste deel
van de serie-film „Het eiland der verlorenen." Hoofdrollen: Grant Withers,
Adrian Morris en Robert Warwick.

—

men hem een ingenieur heeft toegevoegd om
de uitvinding te vervolmaken en een oogje in
het zeil te houden. De knappe Wendy, werkzaam op de afdeeling reclame van de automobielfabriek, heeft ervoor gezongd dat de mécanicien kan samenwerken met den ingenieur,
en zij kan daarvoor zorgen omdat zij, zooals
later blijkt, de nicht is van den president van
de automaatschappij, en meer dan de helft
van de aandeelen bezit. Van deze omstandigheden weet James voorloopig niets, maar wat
hij wel Weet, is, dat hij van ingenieurs niets
moet hebben. Hij^ man van de practijk en van
de werkbank, heeft een .instinctmatigen afkeer

1

WENDA BARRY in „De jacht naar het record".
(Cinema Royal).

ziet verslinden, is dan ook niet James Stewart,
maar de coureur Sir Malcolm Campbell, wat
de film des te interessanter maakt.
THEATER TUSCHINSKI.
„RENDEZVOUS”.

Als iemand ons een week geleden had geer komt een spionnenfilm, die anders
is dan andere, zouden wij onze schouders hebben opgehaald, en den man voor den kampioen
der lichtgeloovigen hebben gehouden. En wij
zouden hebben overwogen: er is nog nooit een
spionnenfilm geweest, die anders was dan
andere, de spionne is altijd mooi en interessant de officier die op haar verli vfd is, altijd
onvoorzichtig en meegaand, de contra-spionnagedienst werkt altijd met dezelfde middelen
en trekt aan het langste eind, en de verleidelijke spionne sterft, of wordt, omdat zij uitsluitend handelde uit liefde voor haar vaderland, gelukkig met den vertolker van de
mannelijke hoofdTol. Sceptisch gestemd zijn
en zagen
wij dus „Rendezvous" gaan zien
William
regisseur
het wonder geschieden: de
K. Howard heeft den roman van majoor Herop
bert O. Yardley zóó verfilmd, dat een totwerd
een draad versleten thema nieuw leven
ingeblazen. „Rendezvous" is inderdaad anders
dan andere spionnenfilms, anders van opzet,
anders van uitwerking en uitermate boeiend.
Bovendien krijgt men een en ander te zien van
de wijze waarop het bureau, dat codes samenstelt en codes ontcijfert, te werk gaat; majoor
Yardley was tijdens den wereldoorlog by dezen
dienst' verbonden en heeft zijn wetenschap
zegd:

Hur."

De
doch
gemaakte,
geleden
jaar
vijftien
thans nagesynchroniseerde film waarin
Ramon Novarro een sensationeel debuut
maakte, en een sensationeelen Romeinschen wagenrit won.

„Ben

(Alhambra.)

Scène uit „Toendra",
(Corso Cinema).

als haar blunders gevaarlijk worden, voor
haarzelf en voor de zaak der geallieerden. Er
zijn zulke vrouwen en er zijn mannen, die van
zulke vrouwen houden. William Powell is er
één van
in de film „Rendezvous".
Een goed uitgewerkte climax, een boeiende
handeling, en een voortreffelijke dialoog met
een paar „wisecracks" op zn Powellsch, vormen de ingrediënten waaruit deze spionnenfilm is samengesteld; als gezegd, heeft zij
bovendien de verdienste oorspronkelijk te zijn.

—

(Nadruk verboden.)
P. KLOPPERS.

RESIDENTIE-BIOSCOPEN

REPRISES:
Luxor-theater: „De gevaarlijke leugen", met Jenny Jugo en Harry Liedtke.
De Uitkijk: „3 Groschen Oper", met
Rudolf Forster.
Cinema De Munt: „Jö bent
leven", met Benjamins Gigli.

mijn

Ceintuur-bioscoop: „De trek naar
het Westen", met Gary Cooper en
Jean Arthur.
„Marguerite
Theater Nöggerath:
Gauthier" met Greta Garbo. (gepro-

longeerd.)

Victoria-theater: „Port Arthur", met
Adolf Wohlbriick en Karin Hardt. Zondag en Woensdagmiddag: „Komedianten", met Watt en J-Watt.
Bio (Middenweg): „Donkere oog*i".

met Harry Baur en Simone Simon.

tijd wordt gegeven. Hierin gelooven wij niet,
wij zouden wel eens willen weten, welke expert
er achter kan komen dat bijvoorbeeld het
woord „postzegel" „kanon" beteekent, enz.
Aan den anderen kant zijn er al heel wat
samenstellers van codes geweest, die tot hun
verbazing moesten ervaren, dat hun geheime
taal binnen een uur door experts werd ontdus uit de eerste hand.
Codes, berustend op manipulaties met het cijferd. Hoe dit ook zij, de film „Rendezvous"
laat uitvoerig zien hoe dat met die codes gaat,
alfabet, worden binnen een kwartier onten heeft bovendien een scenario waarbij men
cijferd, men doet dit met draaiende schijven,
nu eens niet vooruit weet wat er gaat geletterverwisseling heeft geen enkel doel, eVenmin als het gebruik maken van onzichtbaren beuren.
inkt, die door onderdompeling in een bepaalde vloeistof zichtbaar wordt.
De officier, die onder een pseudoniem een
Er zgn echter duizend maal ingewikkelder
codes, en er ztjn ook experts, die aannemen boek over codes heeft geschreven, graag naar
iedere code te ontcijferen, als hun voldoende het front zou gaan, maar niet mag, omdat men
van zijn bijzondere gaven gebruik wil maken
op het departement van oorlog, wordt gespeeld
door William Powell, wien de rol op het lijf
geschreven is. Als hij, met de zweetdruppels
man maakt op dezen regel geen uitzondering. op
zijn hoofd, zich dagen en nachten inspant
Zij werkt voor een luguber stel filmgangsters,
om
achter de geheimen der Duitschers te
Jack La Rue, Brian Donlevy, William Frawley komen, gelooft
men in hem, en dat is al heel
enz., en deze heeren zorgen ervoor dat een
wat. Hij speelt de rol zooals hij „The.thin
leverancier van automaten zaken doet. Deze
man" speelde, onverstoorbaar en laconiek.
automaten zijn het zuiverste (of het onzuiDe spionne (Binnie Barnes) denkt dat zy
verste) hazardspel dat men zich denken kan,
hem heeft ingepalmd, zooals zij een anderen
hooggeplaatsten militair (Lionel Atwill) inpalmde, en zij zou er zeker niet tegen op
hebben gezien William neer te schieten, zooals
zij het Lionel deed, indien zij mocht worden
betrapt, maar terwijl zij den code-expert in
haar netten meent te verstrikken, gebeurt juist
het omgekeerde, en dit spel van kat en muis
is zeer interessant om te aanschouwen. Zoozij halen het geld uit de zakken der kleine
wel Binnie Barnes als Lionel Atwill spelen een
luyden, en de kansberekening is zóó in het puike rol, zij het dat de eerste een valsche
nadeel der spelers, dat een gewone roulette met rol speelt, en de laatste een oprechte. Ook
een zero er een liefdadigheidsinstelling by is. Cesar Romero als de voornaamste handlanEddy Cantor weigert ze te plaatsen in zijn ger van de spionne, is heel goed.
Lunapark, en is in dit opzicht verstandiger
O
dan sommige regeeringen, die het goklustig
publiek rustig laten uitschudden, maar de
De vrouweiyke hoofdrol wordt in „Rendezleverancier van de automaten weet er in de vous"
echter niet gespeeld door de spionne,
film „Strike me pink" wel raad op, den direcdoor een jonge dame uit de society, nicht
maar
teur van het Lunapark tot andere gedachvan den minister van oorlog, en verliefd op
ten te brengen.
in handen van
Hij komt er achter, dat de groene Eddie William Powell. Deze rol is gelijkt
op Myrna
zooveel
Russell,
die
Rosalind
verliefd is op de „torchsinger", en spant deze Loy,
minder knap is dan deze,
wellicht
wat
ervoor den weerbarstigen directeur er te laten
maar ditmaal als artiste zeker niet voor haar
invliegen. Zij doet of zij een man heeft veruit
den weg gaat. Rosalind gedraagt zich de
moord, en een man van de bende ligt als lijk
heele
film door als een uilskuiken, zij is altijd
in haar weelderig appartement. De ridderlijke
overal
in den weg, meent het goed, maar
en
Eddie neemt de schuld op zich-en Ethel Meralles
verkeerd.
doet
weten,
man wil daar quasi niet van
maar de
De code-expert, die van haar houdt, neemt
automaten-leverancier, tevens bendeleider, is haar
wijselijk nooit in vertrouwen, ook niet
bereid de heele „misdaad" te verdonkeremanen
mits Eddie de automaten neemt.
Maar Eddie, verstopt in een radio-apparaat,
legt het heele gesprek ongemerkt vast op een
gramofoonplaat, en heeft nu afdoend bewijs
tegen het automatengespuis,
dat de dolste
jacht, ooit op het witte doek vertoond, begint
op den komiek, die aan duizend gevaren ontsnapt, geassisteerd door zyn lijfwacht, een
komische rol van Harry Parke, voor deze gelegenheid voorzien van den veelzeggenden

—□—

City: „De geschiedenis begon 's nachts.
Ter gelegenheid van de bijzonder geslaagd*
verbouwing van het City-theater wordt een
voor

het

zomerseizoen

ongewoon

belang-

rijke film gegeven: „De geschiedenis begon
's nachts" met Charles Boyer, Jean Arthur
en Colin Clive, terwijl als vierde vooraanstaande man .eigenlijk ook dadelijk genoemd
moet worden Leo Carrillo.
Het is een sterke film, in menig opzicht.
Spel, regie, filmisch en technisch valt er
nauwelijks iets aan te merken. En op enkele

zwakkere oogenblikken na, is ook het scenario

heel goed te verantwoorden.
Het gaat om de groote jalouzie van eea
Amerikaanschen scheepsmagnaat. De man

vertrouwt zijn lieftallige vrouw niet, hoewel
daarvoor niet de minste aanleiding bestaat.
Het komt tot een conflict en de vrouw vraagt
echtscheiding aan. Er bestond — naar Amealle reden om aan
rikaansche opvatting
te nemen, dat de rechtbank dit verzoek zou
inwilligen. Er was slechts één mogelijkheid
om die kans te ontloopen. En de man, die een
erg klein hart heeft, neemt die kans waar. Hy
tracht zijn vrouw te compromitteeren. De
schijn richt zich tegen haar, maar door een
toeval treedt er een complicatie op. In de
Parijsche hotelkamer naast die van de vrouw,
wordt een gast, die in een beroemd restaurant
was geweest, door den minstens even beroemden ober naar bed gebracht. En het is deze
ober, die in het leven van de vrouw een
belangrijke rol gaat spelen. De chauffeur van
den scheepsmagnaat zou degeen zijn, di_
oneerbare handlangersdiensten aan zijn patroon zou bewijzen. Maar de ober komt net
op tijd tusschenbeiden om een laffe overval
te voorkomen. Echter „berooft" hij degene,
die hij redden wil van al haar juweelen, maar
de scheepsmagnaat, die inmiddels zn vrouw
kwam „betrappen", gelooft niet dat de ober
een hoteldief is, maar kan toch niet handelend
optreden. Als de vrouw met haar „beroover"
is verdwenen, komt de jaloersche echtgenoot
tot bezinning en in zijn teleurstelling over het
mislukken van zijn toeleg, slaat hij den chauffeur neer. Maar de ober wordt van den moord
verdacht.
Talrijke complicaties vloeien hieruit voort.
De vrouw geeft zelfs haar ober op om diens
leven te redden. Maar deze edelmoedige daad
wordt nog net op tijd beloond, niet aleer
echter er een ontzettende scheepsramp is gebeurd, als gevolg van het optreden van den
scheepsmagnaat, die. zich eindelijk verloren
ziende, van het leven beroofd.
Aan dramatische momenten ontbreekt het
in deze film niet, maar regisseur Frank
Borzage is er in geslaagd enkele zeer goed
getroffen humoristische scènes in te lasschen,
die geenszins uit den toon vallen; integendeel,
d!e in het kader van het gegeven juist passen.

—

NIEUWE UITGAVEN

— —

Paula Wessely, Weg einer Wienerin

door Franz Horch. Verlag Wilhelm
Wien.

Frick,

Dit boek geeft in 80 bladzijden druk en ruim
150 afbeeldingen der „Weg einer Wienerin" van de
schoolbanken naar de hoogten van tooneel- en
filmroem weer.
De foto's zullen voor alle bewonderaars van
haar, die men thans wel Europa's grootste actrice
mag noemen, een fraai geschenk zijn. De tekst
echter zal bn' den lezer eerder verbazing dan bewonder.ng wekken. Het op zich zelf interessant
verhaal is geschreven in een trant, die men van
een beschaafde oudere dame zou verwachten, en
niet van een man. Afgezien van de voortreffelijke
foto's is deze uitgave dan ook niet meer dan een,

„lief" boek.

naam „Parkeerjekarkas"

— —
D

De „gags" by deze achtervolging zyn talrijk
goed, en de geest van Harold Lloyd uit
„Safety First" spookt door byna alle scènes
van „Strike me pink". Eddy Cantor gedraagt
zich precies zooals de komiek-met-den-bril het
deed, en zelfs zijn motieven zijn letterlijk
dezelfde. Eddie, de verlegen zwakkeling,
wordt Eddie, de vastberaden held met assistentie van een meisje (Sally Eilers), zgn goede
fee, in tegenstelling met Ethel Merman, die
zijn booze geest is.
Eddie leert hoe men flink wordt uit een
boekje, getiteld „Man or Mouse" (!), en er
wordt danig den draak gestoken met papieren,
adviezen voor timide menschen. De dialoog is
dikwijls geestig, en dit is te danken aan de
spitsvondigheid van den schrijver Clarence
Buddington Kelland,
aan wiens verhaal
„Dreamland", geschreven voor de „Saturday
Evening Post", de film werd ontleend.
De regisseur van „Strike me pink" is Norman
Taurog, een van de megaphoonzwaaiers, die
het kennen. Als hij „Strike me pink" twaalf
jaar eerder had geregisseerd, zou zijn film in
iederen bioscoop drie maanden op het programma zön gebleven.

en

\CHARLES TOWBRIDGE, WILLIAM POWELL en CESAR ROMERO in „Rendezvous"..
{Theater Tusdiinski).
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SPORT EN WEDSTRIJDEN

ZWEMMEN

Door Riet van Veen op de 100 m
vrij, door Ita Mol op de
100 m rug.

Beide Nederlandsehe dames in drie einstrijden. In het damesenklspe
tegen elkaar: mej. Couquerque tegen
mej. Terwindt.
De Stefani tegen
Kukuljevic.

HET TOURELLES-BAD ZWEMT

—

MEJ. HORN
onzen specialen correspondent).

Voor den laatsten dag van de interstaan
nationale kampioenschappen
eindstrijden
op
programma.
louter
het
Uit toernooi-oogpunt een ideaal programma van een laatsten dag dus, doch
voor spelers en wedstrijdleiding brengt
het deze moeilijkheid met zich dat drie
elk in
drie eindstrijden moeten uitkomen. Hun
wacht dus een zware dag.
De opzet was anders. Immers gisteren zou de eindstrijd van het gemengddubbelspel gehouden zijn, dooh mej.
Couquerque had een zware finale van
het dames-enkelspel en van het damesdubbelspel achter den rug, zoodat die
gemengde eindstrijd verschoven werd.

spelers (twee dames, één heer)

De eerste set welke Van Swol tegen De Stefani speelde en won, behoorde tot de beste
welke hij in zijn loopbaan gespeeld heeft. De
Italiaan had dat spel nog niet dat hij in de
latere fase van den wedstrijd zou ontwikkelen,
doch hij kreeg er ook de kans niet toe. Hier
voltrok zioh de wisselwerking welke van zooveel belang is in tennis: Van Swol „on the top
of his game" uitstekende services, diepe vlakke
drices, en vooral uitstekend volleeren. Hij was
met drie groote stappen aan het net, koos
er trouwens zyn momenten goed voor en de
niet te scherp gemikte drives van den Italiaan
werden onhoudbaar afgemaakt. Ook diens
pogingen om naar voren te komen, werden geremd. Van Swol vond tot driemaal toe passings welke den Italiaan terugdreven. Noch de
linkerforehand van dszen, noch de rechter konden openingen vinden en met 6—2 leek het
voor velen of een Van Swol in buitengewonen
vorm voor een varrassing zou kunnen zorgen.
Maar de niet-leeken wisten wel dat Van Swol
al een zéér buitengewonen dag moest hebben
om dit spel vol te houden.
De verandering kwam al heel snel en heel
Intens. Het was of de wisseling van de set ook
een wisseHng van mentaliteit bij De Stefani
teweeg gebracht had en tevens een betere
controle over zijn slagen. Zijn drives kregen
prachtige lengte. Hij hield Van Swol achterin,
hy joeg hem van hoek naar hoek, hij ging zelf
naar voren en volleerde kort en af. Hij nam
heel en al het initiatief in handen en gunde in
drie volgende sets Van Swol twee, zegge twee
games. De laatste set was 6—o
In den anderen halven eindstrijd speelden
Kukuljevic en Heijnen een langen en niet
atijd interessanten strijd. Het was bijna doorloopend baseline, waarin de services van den
Uoegoslaaf en diens forehand de gevaarlijkste
wapens waren die aldoor in het werk gesteld
werden om het rustige verdedigen met tijdelijke uitschieters van Heijnen te overmeesteren. Na ruim anderhalf uur was het hem
gelukt: 6—4 6—3, 9—7. Het scheelde één
slag of hij had de derde set nog verspeeld,
want hij kwam van 5—4 op 5—6 en kreeg setpoint tegen, doch Heijnen miste die kans door
een iets te lage kogelende forehand. Een van
de weinige die hij sloeg, want deze Heijnen
forceerde niet, doch speelde op vastheid.
Alzoo een eindstrijd, zooals we dien verdacht hadden: De Stefani tegen Kukuljevic.
Twee Nederlandsehe dames in den eindstrijd
van het dames-enkelspel! Hetgeen zeggen wil
twee Nederlandsehe overwinningen op twee
Duitsche speelsters. Twee verdienstelijke overwinningen kunnen we gerust zeggen. Mej.
Terwindt sloeg mej. Kaeppel in twee sets, mej.
Couquerque had haar revanche op mej. Hom
,(voor meer dan een nederlaag) in drie sets.
Mej. Kaeppel is een vlugvoetig en levendig
speelster, doch haar slagen-repertoire is niet
groot. Naar voren komt zij zelden, zy moet
vrijwel alles hebben van de drive, want ook de
dropshot vermijdt zij. Mej. Terwindt stond dus
voor de opgave om het drive-spel te breken
of om het op vastheid te laten aankomen. Zij
koos het eerste en paste daartoe zooveel zij
kon de volley toe. Bovendien haalde zij meermalen mej. Kaeppel op halfcourt om dan laag
langs de lijn te passeeren. Zij nam meerendeels
den bal heel laat, doch dit was in deze
partij geen nadeel. Zij had langer tyd
tot richten en met den hinderlijken wind was
dit wel wenschelijk. Zij won de eerste set met
6—3, ondervond in de tweede zulk een taaien
tegenstand dat zij geen voorsprong kon bevechten. Doch in de volgende twee games was
zij het die na talrijke deuces succes had
het
ihad evengoed anders kunnen zijn, want mej.
Kaeppel kreeg minstens evenveel advantages,
vond echter den slag niet om dan de game te
winnen. De laatste game bracht het beste spel
van onze kampioene: een keurige korte crossdrive eerst, even daarna een diepe drive en
daarop een onbereikbare volley: 6—4.

—

Heerendubbelspel.

In het heerendubbelspel waren twee
D.D.V- dubbels in de halve eindstrijden, doch
geen van beide kon het tot de finale brengen.
Hughan en Van Swol speelden een merkwaardig wisselenden strijd tegen Kukuljevic en
Moreau: 6—4, 2—6, 6—o, 2—6, 6—4. In de
laatste set verloor Van Swol de inzet van zijn
service na 2—2. Dat bleek het einde van een
zeer wisselend en spannend gevecht dat evengoed gewonnen had kunnen worden.
Van der Heide en Van Olst konden tegen
de combinatie Van Hall en Gallèpe, samengesteld uit zoo verschillende spel-elementen hun
goede spel van de kwartfinale niet vinden.
Gallèpe bleek in tal van situaties een goeden
slag te kunnen vinden en Hall was een en al
~killing", aan het net. In vier sets zegevierden de vreemdelingen.
In het damesdubbelspel kwamen ook twee
Nederlandsehe tegen twee buitenlandsche paren
en ook^ hier was er één Nederlandsch succes:
mej. Couquerque' en niej. Terwindt zegevierden na harden en ietwat angstigen strijd (althans in de tweede set, waarin zy 5—6 cD
6—7 achter waren) over mej. Kraus en mej.
Kovac. Een aardige, levendige varieerende
party overigens waarin keer op keer duels
tusschen two-up en one-up te volgen waren.
Het netspel van het two-up zegevierde tenslotte met 6—3, 9 —7.
I>e uitslagen waren:
Heeren enkelspel, halve eindstrijden: Kukuljevic (Joegoslavië) slaat Heijnen 6—4 6—3 9—7;
De Stefani (Italië) slaat Van Swol 2—6 6—l
6—l 6—o.
Dames enkelspel, halve eindstrijden: mej. Terwindt slaat mej. Kaeppel 6—3 6^; mej. Rollin
Couquerque slaat mej. Hom 6—4 o—6 6—4.
Heeren dubbelspel, halve eindstrijden: Gallèpe
en Hall slaan Van Olst en Van der Heide 6—l
7—9 6—l 6—3; Kukuljevic en Moreau slaan
Hughan en Van Swol 6—4 2—6 6—o 2—6 6—4.
Dames dubbelspel, halve eindstrijden:
mej.
Kaeppel en mej. Hora slaan mevr. Bouhny en
mej. Mechel 6—2, 6—l; mej. Rollin Couquerque
en mej. Terwindt slaan mej. Kraus en mej. Kov^c 6—3 9—7.

onzen sportcorrespondent.)

In het Tourelles-zwemstadion was
maar weinig publiek gekomen. Het
weer was onprettig. Er stond een
sterke wind, koel en nu en dan een
zonnestraal. Het water werd door de
zwemsters koud gevonden.
De belangrijke nummers zijn ook
heden

door de Rotterdamsche meisjes

gemakkelijk gewonnen; en tweemaal
hebben wij gezien hoe Willy den Ouden
geslagen werd door Riet van Veen op
de 100 meter vrij en door Ita Mol op
100 meter rug.
Wij hebben het geval met mevrouw Van
Wuijckhuise besproken; en zij, die de zwemster van de R.D.Z. op zulk een groote hoogte
heeft gebracht, heeft vandaag in Parijs kunnen constateeren, dat zij voor haar grootste
lclrlinge plaatsvervangsters heeft gevonden,
die er voor zullen helpen zorgen, dat de naam
van Nederland op zwemgebied ook in de
naaste toekomst met eere genoemd zal
worden.
Laten wy er aan toevoegen, dat beide malen,
nadat Willy den Ouden geslagen was, zij onmiddellijk en nog in het water haar winnende
clubgenooten met een kus gefeliciteerd heeft.
Het Parijsche publiek heeft dit natuurlijk
harteiyk beklapt.
In den „Intransigeant" heeft E. G. Drigny
met eenige juist gekozen woorden het feit
bevestigd, dat de R.D.Z. bij het verdwijnen
van Willy den Ouden met Riet van Veen
rekenen kan op een zwemster, die niet alleen
groote kracht en snelheid toont, doch die ook
door haar stijl uitmunt en reeds nu gerekend
moet worden tot de krachten van internationale waarde. Drigny zegt ook in eenige gevoelige woorden, hoe zeer Willy den Ouden als
waardevolle zwemster heeft meegewerkt tot
den grooten naam van Nederland op zwemge-

.

bied.

Hier volgen de resultaten van de wedstrgden, waarin de meisjes van de R.D.Z. uitkwamen. Wij moeten in aanmerking nemen, dat
het water van het Tourelles-zwembad altijd
„zwaar" wordt gevonden.
100 meter vrije slag: 1. Riet van Veen in
1 min. 9.8 sec; 2. Willy den Ouden 1 min. 10.2
sec; 3. Annie Timmermans 1 min. 16 sec; 4.
Fleuret 1 min. 16.1 sec; 5. Mazières (Mouettes) 1 min. 166.2 sec.
Riet van Veen en Willy den Ouden keerden
gelijktijdig, doch op 75 meter kwam Riet een
paar decimeter voor en zij won met ongeveer
40 centimeter. Voor de derde plaats was scherpe strijd.
200 meter schoolslag: 1. Jeanne Groenendijk 3 min. 14.4 sec; 2. Dini Brouwers 3 min.
25 sec; 3. Gardet (Mouettes) 3 min. 35.4 sec.
100 meter rug: 1. Ita Moll 1 min. 25.8 sec;
2. Willy den Ouden 1 min. 26.8 sec; 3. Hurtu
(C. N. P.) 1 min. 37 sec.
Op de 50 meter keerde Ita Moll al iets
eerder dan Willy den Ouden; beide meisjes
hebben gespurt en Ita Mol heeft haar voorsprong nog iets weten te verhoogen.
Ook heden heeft Cartonnet zijn groote
kunnen als schoolslagzwemmer in een exhibitioft getoond. En nadat Willy den Ouden
gesprongen had, hebben de zes Rotterdamsche meisjes het trick-zwemmen herhaald,
waarmee ook nu veel handen op elkaar gekregen werden.

REGEN TREFT COUNTY-WEDSTRIIDEN

Overwinningen van Cor van
Staveren, Jan Heinen

Leicestershire uit voor 130.
Derby scoort daarna
309 voor 1.

(Van

onzen

Jachthaven Brasem, 10 Juli.

De zeilvereeniging „Braassemermeer" heeft
haar jaarlijksche feest goed ingezet, ten minste
wat het weer. betreft, want er woei een mooie
stijve bries uit het Noordwesten en de zon
zegevierde telkens weer over de regenwolken.
Maar de inzet van het zeilfestijn op het
Brasemermeer was toch wat te rustig. Er
zeilen op den Zaterdagmiddag maar een paar
klassen en die telden zelfs nog laatkomers en
wegblijvers. Zoo was het wel heel stil in en
om het domein van Zegers.
De windrichting gaf aanleiding de z.g. gele
baan te varen met twee mooie kruisrakken,
nl. een lang been van de Leidsche Vaart naar
de Turfschuur onder Roelofarendsveen en dan
aan het slot van iedere ronde een korter rak,
van de jachthaven Groenewold naar de keerboei of de eindlijn.

Gelijk gezegd startten er slechts vier klas-

Londen, 10 Juli. (Per tel.)

Niet minder dan zeven van de negen
County-wedstryden, die heden begonnen, werden door regen getroffen. De
match Lancashire—Middlesex kon in
het geheel niet worden begonnen. Dit
was pech voor Sibbles, die de match
als een benefice had toegewezen ge- "
kregen. Hy had echter de recette voor
£ 1000 verzekerd tegen regen van ten
minste drie uur. Er is intusschen reeds
£ 470 voor hem gecollecteerd. Sibbles
heeft sinds 1925 voor Lancashire gespeeld en in dien tijd 888 wickets genomen en 3228 runs gemaakt.
Leicestershire, die tegen de Nieuw-Zeelanders zulk een hooge score had gemaakt, werd
te Ohesterfield door Mitchell (6 voor 50) en
A. Pope (3 voor 40) uitgegooid voor 130.
Hierna toonde Derby spoedig, dat het wicket
volstrekt niet slecht speelde. Aan het einde
van den dag had Derby 309 voorl (Smith 121,
Alderman 151 n.u.).
De stand der andere wedstrijden is: Te
Blackheath tegen Surrey: Kent 278 voor 8

7 wickets.

De derde toetswedstrijd tusschen de Engelsche en Australische dames (elk heeft er reeds
één gewonnen) is vandaag op den Oval begonnen.
Een wolkbreuk hield het spel langen tijd op,
toen er 39 op het bord waren voor Australië.
Later in den middag kon echter worden hervat en vielen acht Australische wickets voor
201 (Pat Holmes 70).

"————_■

RIE MASTENBROEK TERUG
UIT DENEMARKEN
Op Schiphol geland
Onze Olympische kampioene Rie Mastenbroek is gisteren teruggekeerd van haar reis
naar Denemarken, waar zij verschillende
malen tegen de Deensche zwem„ster" Ragnüd
Hveger heeft gezwommen.
Rie kwam in gezelschap van haar tramster
mevr. Vingch per vliegtuig van Kopenhagen
e
en op Schiphol hebben wy even met de
wedder
gesproken
over de resultaten
dames

en mej. Kaeppel tegen
Terwindt; gevolgd door
mej. Couquerque en Kukuljevic tegen mej. Ter-

NEDERLANDSCH

Aan dezen maaltijd zaten o.m. aan dr. W. de
Vlugt, burgemeester van Amsterdam, de wethouders Rustige en Boekman benevens de
oud-minister mr. Slingenberg.
De voorzitter, de heer J. H. Scheltema,
opende de tafel met een dronk op H. M. de

SPORTPARK
25 JAAR
Belangstelling uit vele kringen.
Bonden en vereenigingen.
GEMEENTEBESTUUR
TER GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG BESTAAN VAN „HET NEDERLANDSCH
SPORTPARK" hield het bestuur gistermiddag een drukbezochte receptie in het Amstel-Hotel
te Amsterdam. Scheidsrechter H. Boekman (techts) spreekt het bestuur toe. V.l.n.r. de
heeren mr. F. A. Kokosky; J. E. J. Bonnike; ]. H. Scheltema (voorzitter); J. F. de Beaufort;
E. R. Harkema en jhr. J. Feith..

GEEFT BLOEMEN
Gistermiddag van 3—5 uur heeft de
Raad van Bestuur van de My. Het
Nederlandsch Sportpark tezamen met
zijn directeur gerecipieerd in het
Amstel Hotel te Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
maatschappy.
Velen hebben van de gelegenheid om

De heer H. J. Verst c c g, hoofdcommis-

saris, gaf door zijn aanwezigheid blijk van

belangstelling.
De heer M. J. Kool haas sprak namens
Ajax.

te complimenteeren gebruik gemaakt.

Toen kwam een delegatie van het N.O.C.
De heer mr. A. baron Sch'immelpenninck van der Oye, de voorzitter, deed

Er waren veel bloemstukken, er kwamen
er in den loop van den middag nog meer.
Er waren ook veel geschenken, meestentyds
bruikbare dingen, die later de directiekamer
van het stadion zullen sieren. Maar er was
ook een geschenk
dat van het N.O.C.
dat later gemetseld in den muur van het
stadion voortdurend getuigen zal van de goede
verstandhouding van het Sportpark met

uitkomen hoeveel samenwerking en onderlinge waardeering er geweest was in die
25 jaren tusschen de twee lichamen, die
eigenlijk ontstaan zijn in een zelfde tijdperk.
Hartelijke samenwerking in alle opzichten,
waardoor een intieme band gelegd was. Door
de wijze van werken van het Stadion en door
de manier waarop de sport en de lichamelijke
ontwikkeling van het Nederlandsehe volk door
het Sportpark is gediend.

—

strijden, waarover beiden niet ontevreden
waren.
De hoestende en niezende Rie vertelde ons,
dat zij op de 100 meter crawl en 100 meter
rugslag de meerdere was van de Deensche,
en dat Hveger op deze afstand waarschijnlijk

ook nooit iets zou bereiken. Op de andere
afstanden is de Deensche echter gedecideerd
de sterkste, hetgeen Rie gaarne toegaf.
Zoowel Rie Mastenbroek als mevr. Vuyck
toonden zich verwonderd over de berichten in
de Deensche kranten, die bij iederen door
Mastenbroek behaalden tijd enkele tienden
seconden optelden, hetgeen het prestige van
Rie niet ten goede komt.
Overigens was het voor Rie toch al niet gemakkelijk om tegen de Deensche te zwemmen,
zonder één enkele supporter in het zwemstadion te weten, terwijl ,de Deensche toeschoukers zich muisstil hielden toen Rie twee nummers won.
WATERPOLO

H.Z.P.C. NIET TE SLAAN
Het IJ speelt wisselvallig.
H.D.Z. onderaan.
De zomercompetitie van den K.N.Z.B. begint haar einde te naderen. Omdat de wedstrijden elkaar in de week zoo snel opvolgen
en tevens, omdat vaak op 't laatste oogenblik
wedstrijden worden ingevoegd of afgelast, is
het niet mogelijk op regelmatige tijden 'een
overzicht op te maken.
Thans gaat dat wel.
In de dames eerste klasse staat H.Z.P.C.
onbedreigd bovenaan, ongeslagen, met fraai
doelgemiddelde. Opnieuw zullen de Haagsche
dames kampioen worden. De eer van Amsterdam wordt door de A. D. Z. opgehouden, dat
momenteel de tweede plaats bezet, zwaar bedreigd door U. Z. C. De Hilversumsche dames,
spelende in De Otter, nemen de vierde plaats
in, terwijl de H. D. Z., eertyds
jarenlang
kampioen van Nederland, de groots kans
loopt, degradatiewedstrijden te moeten spelen:
voor het eerst, sedert de competitie bestaat!
Dames eerste klasse.
gesp. gew. gel. verl. pnt.
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N.O.C.
Voorzitter Schimmelpenninck bood het
Eerst kwamen de dienaren des Stadions. fascimile
van een gedenkplaat aan, welke
De hoofdcontroleur J. H. Hee z e vertolkte later in de muren zal worden ingemetseld.
de gevoelens van toegenegenheid en waardeeHet zinnebeeld van den hechten band die er
ring welke de controleurs koesteren en bood tusschen
N.O.C, en Stadion bestaat.
een ets aan. Daarna sprak J. Kruk namens
den Nederlandschen Hippischen
Namens
het vaste peroneel van het Stadion en ook die Sportbond bood jhr. K. F. Quarles van
bracht een ets mee als geschenk.
U f f o r d een geschenk aan.
De heer Hans Boekman sprak namens
Daarna kreeg de heer Boekman, wetde scheidsrechters van den Voetbalbond. Heel houder van Amsterdam, het woord om uitaardig en heel waardeerend. Uitdrukking drukking te geven aan de vriendelijke gedachgevend vooral aan de dankbaarheid gewekt ten door het gemeentebestuur van Amsterdoor de sportieve en goede ontvangst van de dam ten aanzien, van het stadion gekoesterd.
zyde van het Stadion altiid ondervonden. En Een woord van sympathie voor wat gedaan
de heer Boekman, biy'vende in de lijn van de is. Wanneer Amsterdam geworden is een cenfeestcommissie, die zooals men weet een klok trum van sport, zeide de wethouder, dan is
heeft aangeboden, die nu boven de staan- dat niet in de laatste plaats te danken aan het
tribune prijkt, bood aan het Stadion drie Stadion. Dat Stadion" hoort in het Amsterkleine klokken aan, te plaatsen in de kleeddam'sche stadsbeeld en in het leven van de
kamers en in de kamer van den scheidsstad: het hoort bij Amsterdam in alle opzichten.

„Het stadion te Amsterdam heeft altijd den
toon aangegeven: het doet dat nu nog: het
blijft het eerste Stadion van Nederland."
Spr. besloot met den wensch, dat de geest
van sportiviteit, de ware sportieve zin zal
blijven heersenen tot in lengte van dagen.
Een fraaie bloemenmand vergezelde dezen
wensch.

Koningin.
Spr. gaf als eerste spreker een overzicht
van de geschiedenis van het Sportpark. Drukte
zijn spyt uit over het afwezig zrjn van dr. C.
J. K. van Aalst; huldigde burgemeester De
Vlugt om diens initiatief voor het Olympisch
Stadion.
Een byzonder woord van waardeering viel
den heer Jan J. van den Berg, den directeur,
y
onder harteiyk applaus ten deel.
Spr. besloot met een dronk op de gemeente
Amsterdam, op haar burgemeester en op de
sport. (Applaus.)

Rede van den burgemeester.
De burgemeester van Amsterdam dr. W. de
Vlugt hield daarop een rede.
Nadat spr- dank gebracht had voor de uitnoodiging en nog eens den gelukwensch des
overgemiddags door wethouder Boekman
bracht, had onderstreept, zeide de burgemeester: Het Stadion neemt een zeer belangryke

Voor den K.N.V.B. sprak dr. D. van
plaats in.. Binnen de muren van dit Stadion
Pr o o ye, voor den A.V.B, de heer J. G o sschalk, voor de Vereeniging tot Veredeling concentreert zich een leveh, waarin vele duizenden belang stellen. En die er buiten biyven
van Volksvermaken mr. K i e 1 s t r a.
genieten
er van door middel van de radio.
De heer C. Bakker, commissaris van
Spr.
Waarvan is dat alles het gevolg?
politie,
hoofd van de verkeerspolitie, verexploitavan
bewonderenswaardige
meent
de
scheen met inspecteur Schotting. De heer
Bakker bood met een heel aardig gebaar den tie van deze onderneming.
Voortgaande zeide spr., dat in het begin van
heer Van den Berg namens zijn vrouw voor
deze eeuw de liefde voor de sport zich begon
zijn vrouw een ruiker: „Omdat die vrouwen
te openbaren. Toen die liefde grooter werd,
ons zoo vaak moeten missen!"
De heer Van Heeswijk, voorzitter van toen de belangstelling uitgroeide, kwam de
Blauw Wit, kwam nog met een geschenk: lust om een plaats te vinden waar die sport
twee etsen, en verschillende anderen boden kon worden bedreven. Zoo is de gang geweest.
daarna nog hun gelukwenschen aan.
Maar de eerste stoot tot het wakker
De gry'ze voorzitter van het bestuur van
maken van het particuliere initiatief
het Stadion, de heer J. H. Scheltema, heeft, op
is daarby uitgegaan van het gemeenteaardige en steeds even hoffelijke wijze elk van
bestuur van Amsterdam!
de sprekers, naar aard en gelegenheid beantHet Stadion heeft zich in Amsterdam, in
woord: een taak, die hij tot het einde met
opgewektheid heeft volgehouden, sportief als heel Nederland een plaats veroverd. Dat er
elders een Stadion gekomen is, mogen wij
de voorzitter van een sportpark zijn moet.
Des avonds werd in het Amstelhotel een mede op rekening van het Amsterdamsche
Stadion stellen.
feestmaaltijd aangericht, waaraan een zestig„Maar", riep spr. uit, „wy vreezen de contal gasten vereenigd waren en waar wederom
currentie
niet. Integendeel. Wie de concurgevoerd
woord
hebben
de
velen het
om
bfzondere hoedanigheden van het Nederlandsch rentie vreest, is zwak. En dat zijn wij niet.
Sportpark als een instelling van groot nut Wij zq'n sterk!" (luid applaus)
Spr. gaf daarop een aardigen- kijk op de
voor de sport en de lichamelijke ontwikkeling

van het Nederlandsehe
brengen.

volk naar voren te

stichting en het ontstaan van het Olympisch
Stadion.
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In de heeren eerste klasse A heeft Het IJ
nog de leiding, die echter bedreigd wordt door
Zian. Het IJ heeft onnoodig gefaald tegen
D.W.R. en Vrgdag jl. tegen de Dolfijn. A.s.
Dinsdag wordt te Den Haag Zian—Het IJ gespeeld, welke wedstrijd nu natuuriyk groote
beteekenis heeft.
Onderaan staat op het oogenblik „Haarlem",
dat inderdaad de zwakste ploeg uit deze
afdeeling is.
Heeren eerste klasse A.

gesp. gew. gel. verl. pt.
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In de B-afdeeling is H.Z.P.C. primus inter
pares: Alles gewonnen, 53 voor, 12 tegen!
Reeds is het afcleelingskampioenschap bereikt.
Zoodat in den strijd om het landskampioenschap de groote Haagsche weer present zal
zijn.
Onderaan komt Zwemlust, dat dus met
Haarlem, na een vrij kortstondig verbiyf in
de eerste klasse, haar bestaan weer verdedigen
moet.
Hedenmiddag speelt Zwemlust tegen U.Z.C.
en verliest. Voor de A-afdeeling krijgt Zian
vanmiddag bezoek van D.W.R. Geheel zonder
gevaar is dat niet voor de Hagenaars. Maar
met de kleine kans voor oogen, het afdeelingskampioenschap af te kunnen snoepen aan Het
IJ, zullen ze wel zorgen, dat D.W.R. in <_"
minderheid blijft.

Heeren eerste klasse B.
H. Z. P. C.
H. P. C
Maas
U- Z. C

...gesp.
6

Zwemlust

Dei^

windt en Van Swol.

rechter.

onzen sportcorrespondent.)

uitslagen.

Half vtff: mej. Hom
mej. Couquerque en mej.

dat

(Van

—

Vier uur: Gallèpe en Hall tegen Kukuljevic en
Moreau.

—

ETON SLAAT HARROW MET
ZEVEN WICKETS

sen en daarvan gaven de A-regenbogen den
meesten strijd. De start was zeer fraai van
het geheele veld. De Wit dreigde met de
Eaenden te vroeg te starten. Hij kon echter
even afhouden en passeerde de lijn precies op
het vallen van het schot. De Vries was
tweede en met zeer gering verschil volgden
daarna Van Staveren en Van der Mey. Voor
den wind naar de Leidsche Vaart liep Van
Etaveren al gauw een eind van de rest weg.
De Vries was met de Kikker tweede. De Wit
derde. In den wind op naar Roelofarendsveen
bleef de volgorde aan den kop ongewijzigd.
Alleen De Wit zakte af en bij het ingaan van
het tweede kruisrak was de volgorde: Van (Ames 119).
Staveren, De Vries, Van der Mey, Bos, De
Te Dudley: Notts 286 (Harris 90, HardWit, Klingen. Na de boei voor Groenewold staff 52); Worcester 13 voor 0.
probeerde Van der Mey het over bakboord op
Te Oolchester tegen Sussex: Essex 206 voor
den open plas, terwgi de anderen meer den 4 (Taylor 86).
wal opzochten. Van der Mey had het goed
Te Birmingham: Gloucester 107 (Barett 52,
geavontuurd
want bij het ingaan van de Hammond 0, Mayer 7 voor 46); Warwickshire
tweede ronde lag de De Leede 111 op de 213 voor 9 (R. Wyatt 65).
tweede plaats, vlak achter de Hollandia, die
Te Southampton: Somerset 117 (Gimblett
haar voorsprong nagenoeg geheel had inge43, Herman 5 voor 47); Hampshire 122
boet.
voor 7.
Willem van der Mey raakte echter de keerTe Swansea: Glamorgan 281 (M. J. Turnboei en hij ging natuurlijk naar huis. De volgbull 120, Duckfield 71); Northants 41 voor 2.
orde werd nu: Van Staveren, De Wit, Bos, De
Yorkshire kwam heden te Leeds tegen de
Vries enz. Tijdens de tweede ronde liep Van Nieuw Zeelanders uit zonder Sutcliffe, LeyStaveren weer uit. Bos kon zich niet handland en Barber
maar had in haar elftal
haven en werd door De Vries gepasseerd.
de twee Cambridge-studenten Yardley en Gibb
In de Draken-klasse was er een heele serie opgenomen. De toeristen misten Hadlee en
laatkomers. Alleen Van Benthem van den Roberts.
Hutton, die in den eersten toetswedstryd
Bergh, Hemen, Duerr en Van Lienden waren
op tijd weg. Carpentier lag nog meters van de tweemaal door Cowie was uitgegooid voor 0
lijn toen het schot viel, maar hij wist zich en 1 deed thans beter; hij opende tegen Cowie
desondanks al gauw naar de derde plaats op de innings met Gibb (53) en toen het eerste
te werken. Moret en mevr. Eykelen vertrok- wicket viel op 132, was Hutton niet uit met
61. Aan het einde van den dag had Yorkshire
ken minuten na het schot. De strijd is voor314 voor 5 (Hutton 135, Mitchell 62).
namelijk gegaan tusschen Hemen en Van BentDe tweedaagsche wedstrijd Eton-Harrow op
hem van den Bergh. Bij het ingaan van de
tweede ronde lag de Janmaat aan den kop en Lord's had eveneens van regen te lijden, maar
kon door het sportieve besluit van Harrow om
daar wist Hemen zich te handhaven.
In de Pampusklasse kwamen maar drie deel- haar tweede innings te sluiten, ten einde
gebracht. Eton antwoordde met 171
nemers opdagen, waarbij zich de jonge De worden
Vries Lentsch voegde, die aanvankelijk zonder (Mann 57, Boughey 61, Stewart 6 voor 64) op
byzeilen had ingeschreven', maar daar geen Harrow's 118 (Banister 6 voor 32).
Daarna echter sloegen de Harrow-jongens
tegenstanders vond. Hofkes en. Damme startten te vroeg en werden terug geroepen. er goed op, sloten om half zeven hun tweede
innings op 211 voor 5 (Holt 111) en er was
Reitsma lag er na een aanvaring over stuurboord met Damme over bakboord uit en zoo besloten desnoods tot half acht door te spelen.
kwam Lentsch aan den kop. In de tweede ronde Dit was echter niet noodig, want om kwart
over zeven had Eton de benoodigde 159 runs
nam Hofkes echter de leiding over.
voor het verlies van drie wickets byeengeDe
slagen (Barnardo 62) en Eton won dus met
De uitslagen van den eersten dag luiden:
Regenboog-klasse A: 1. Hollandia, st. C. van
Staveren; 2. Saenden, st. L. de Wit; 3. Kikker,
st. J. de Vries; 4. Holland, st. F. P. Bos.
Regenboogklasse B: 1. Maas, st. A. C. van der
Giesen; 2. Phlip, st. J. Lioni.
Drakenklasse: 1. Janmaat, st. J. Hemen; 2. Cavalier, st. jhr. E. G. van Benthem van den Bergfa;
3. Thedo 11, st. A. Carpentier.
Pampusklasse: 1. .7orremeer, st. J. C. P. Hofkes;
2. Wildebras, st. W. de Vries Lentsch Jr,

Restaurant DORRIUS

N. Z. Voorburgwal b. h. Spui, Amsterdam.
PLATS OU JOUR1 EN è LA CARTE.

specialen verslaggever.)

windt.

Mej. Couquerque heeft mej. Hom ditmaal
belet om een gevaarlijk baseline-spel met
scherpe drives te spelen. Zij heeft direct als
tactiek het spel met weinig vaart en de afwisseling met korte drives en dropshots. Die
tactiek bleek al direct juist, want in de eerste
Bet kon mej. Hom haar gevreesde vastheid

(Ingezonden Mededeeling.

KALM BEGIN OP DEN
BRASEM
en Hofkes.

.

VIERDE BLAD
CRICKET

Het programma van de eindstrijden voor heden is:
Twee uur: De Stefani tegen Kukuljevic.
Half drie: mej. Couquerque tegen mej. Ter-

wint van Horn.

HEJ. ROLLIN COUQUERQUE.

(Van

niet vinden. Zij richtte den langzamen lagen
bal steeds weer te laag en als zij hem
„lichtte" ging hij uit. De dropshots haalde
zij een enkele maal, gaf er soms keurige
dropshots op terug, doch de mej. Hom die
alles vast en scherp terugspeelt werd zij niet.
Zij verloor de set met 4—6. Toen kwam er een
merkwaardige verandering. In de tweede set
was het telkens weer mej. Hom die de
„finishing touch" voor de rallies vond en de
set met 6—o won!
Misschien heeft de regen mej. Couquerque
tot nieuw inzicht gebracht, tijdens de gedwongen rustperiode. Wij zagen althans in de
derde set weer de afwisseling in kort en lang
spel, weer het lokken naar halfcourt. En met
succes. Want ook nu weer bleek mej. Hom
onzeker op deze tactiek te reageeren. Zij
durfde haar slagen zelden uit te vieren. Zij
0 3,
was er niet gevaarlijk op. Zij kwam o—3,—
doch een desperate poging om het spel van
mej. Couquerque te voorkomen had succes
dank zij enorm loopen en intens zwoegen. Na
In de
langgerekte games werd het 3—3
zevende game was het na ettelijke deuces en
wisselende advantages mej. Couquerque die
met een keurige rally op 4—3 kwam. Een
moreel voordeel van beteekenis! Het was een
sterk aanvalspel van mej. Couquerque die op
5—3 kwam en die tenslotte na 5—4 met
volley en passing de set won. Een overwinning
van een juiste strategie op een speelster die
niet tot strategie komen kon.

—

Couquerque

ZWAAR
Par ij s, 10 Juli. (Per tel.).

MEJ. COUQUERQUE SLAAT

11 JULI 1937

ZEILEN

WILLY DEN OUDEN
TWEEMAAL VERSLAGEN

INTERN. KAMPIOENSCHAPPEN
TE NOORDWIJK

(Van

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG
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(Zie verder Sport op bladz. 15.)

Men heeft gezegd dat commercieele overwegingen daarbij bij ons gemeentebestuur hebben voorgezeten, zei spr., maar ik heb als burgemeester daarbij in het geheel niet aan de
commercie gedacht. Misschien zit me dat wel
in het bloed... (daverend gelach), maar toen
dacht ik alleen aan de Olympische Spelen en
het

welslagen

daarvan.

Spr. bracht hulde aan gemeentediensten en
personen (P. W. en Verkeerspolitie en den
hoofdcommissaris), die er voor gezorgd hebben
dat de outillage daarbuiten in orde was.
En spr. besloot met den wensch, dat het ona
moge gelukken het Stadion de eereplaats te
doen behouden die het niet alleen in de hoofdstad maar in heel het land verworven heeft.
(Luid applaus).
De heer J. F. de Bearfort, commissaris
van het Sportpark, maakte zich hierop tot tolk
van den uitgebreiden Raad van Bestuur door
den voorzitter van harte te danken voor diens
leiding en hem namens commissarissen de
volledige inrichting van de bestuurskamer in
het stadion aan te bieden.
De heer mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van het
N.O.C, spreekt daarna de gevoelens van waardeering en erkentelijkheid uit van het N.O.C,
en van de daarbij aangesloten bonden. Wtf
doen dat, zegt spr., omdat het stadion, met ons,
een ideëel doel heeft nagestreefd: het bevorderen van de sport in algemeenen zin. „Vous avez
bien mérité du sport", voegde spr. het bestuur
toe.
Daarna bracht spr. nog dank aan de gemeente en aan haar burgemeester en spr.
bracht een dronk uit op het pact: Stad Amsterdam — Stadion
N.O.C.
Mr. Slingenberg,
oud-minister, bewonderde het Stadion en hield daarna een
peroratie vóór Amsterdam en zijn zoo byzondere verkeersregeling, die de beste is in
heel het land. En bracht „als geregeld bezoeker" hulde aan het Stadionbestuur en aan den
voortreffeiyken directeur Jan J. van den Berg.
Verschillende sprekers voerden hier nog het
woord o.a. de heer H. A. Meeren Terw o g t, die op geestige wijze namens de sportjournalisten Stadionbestuur en directeur, den
burgemeester en vele anderen toesprak. Spr.
vertelde
wat niemand blijkbaar wist
dat
de eerste voorzitter van het N.0.C., wijlen
baron Van Tuyll van Serooskerken geboren
is in wat nu de ambtswoning is van den burgemeester van Amsterdam! Spr. besloot zijn
toegejuichte rede met eenige versregels van
den grooten Vondel en wenschte Amsterdam
geluk met zijn Stadion en het Stadion met

—

—

Amstenjlam.

—

OCHTENDBLAD

VIERDE BLAD

SPORT
(Vervolg van bladz. 12.)

DEANE WINT SCHELDEBEKER
Stender goede tweede. Mej.

Jennie Kastein eerste
van de dames.

HARDE WIND EN WOELIGE ZEE
(Van

onzen

correspondent.)

Vlissingen, 20 Juli.
Hedenmiddatr werd bii harden wind
en woelige zee de bekende Scheldebeker-wedstrijd, van Breskens naar
Vlissingen, gehouden, die gewonnen
werd door den Engelschman C. T.
Deane in 1 uur 11 min. 43 sec, waardoor hij den beker in eigendom krijgt.
Jennie Kastein (H. D. Z., Amsterdam),
was eerst aankomende dame in 1 uur
24 min. 9 sec.
Sedert 1930 is de zwemwedstrijd om den
'Scheldebeker
een sportieve prestatie van
het zuiverste water!
een hoogtijdag voor

— —

luk wenschen. „Ik ga recht over, had hij van
tevoren gezegd en nu voegt hij er eenvoudig
aan toe: „Ik heb het gedaan ook." Daaraan
dankt hij zijn overwinning.
Derde is de heer J. Giulini van Brugge in
1 uur 23 min. 20 sec.
Mej. Jenny Kastein van H, D. Z. Amsterdam heeft aan de verwachtingen voldaan, zy
was de eerst aankomende dame met den
prachtigen tijd van 1 uur 24 min. 9 sec. d.i.
7 minuten langer dan de winnares van den
vorigen wedstrijd mej. N, Roelants het vorig
jaar. De heer M- Schoenmaker, Den Haag, is
vijfde in 1 uur 27 min. 36 sec, de heer P.
van Steveninck (Vlissingen) is 6 met 1 uur
34 min. 20 sec, mej. N. Coenen, de 17-jarige
zwemster uit Bergen op Zoom maakt met
1 uur 35 min. 7 sec als 7e aankomende een

zeer

goed figuur.

Zij arriveerde even voor mej. N. Roelants
van R. D. Z. Rotterdam, die het vorige jaar
in 1 uur 17 min. 16 sec. aan den overkant

kwam. Negende is de heer A. Voorwinde (Rotterdam) 1 uur 38 min. 30 sec. 10 mej. T. de
Jong (Vlissingen) in 1 uur 40 min.
De wedstrijd is bij een zoo woelige zee wel
zeer zwaar geweest, niet alleen voor de zwemmers, maar ook voor de roeiers in de jollen.
Van hen is zeer veel gevergd. De uitslag mag,
gezien de omstandigheden, boven verwachting
worden genoemd.

LAWNTENNIS

DUITSCHLAND VERSLAAT

de zwemsport, die in het Zeeuwsche eilandenrijk zooveel trouwe aanhangers en enthousiaste
bewonderaars telt.
Eet
De Scheldemonding tusschen Vlissingen en
met 6—1,
-Breskens biedt voor een wedstrijd als deze een
6—2, 10—12, 6—0
ideale gelegenheid.
gewonnen.
De Westerschelde is een rivier van inderdaad grootsche afmetingen; voor een geoefend zwemmer moet de verleiding wel groot
MENZEL VERVANGEN
zijn, om dat watervlak eens te meten, van
oever tot oever! Zoo met het bloote oog zou
DOOR CASKA
men den afstand naar den oeverwal niet
schatten op wat hij in werkelijkheid is; bovenBERLIJN,
10 Juli. (A. N. P.,
dien kan men niet in rechte lijn oversteken,
6—l,
Door
een
6—2, 10—12, 6—o
wijl men met stroom en getij terdege dient te
zege van Henkei en Von Cramm op de
rekenen; maar zelfs
deze onberekenbare
factoren kunnen de zwemmers niet afTsjechen Hecht en Caska hebben de
schrikken!
Duitschers het dubbelspel en daarDat de zwemtijd door dit alles zeer uiteen
mede den eindstrijd in de Europeesche
kan loopen, is zonder meer duidelijk. Het blijkt
zone van het Davisbekertoernooi geook als men de tijden van de winnaars in de
wonnen, zoodat zij op 17, 19 en 20
opvolgende jaren met elkaar verg_l_'kt: met
2 uur 37 min. 11/5 sec. was P. J. A. Kuyper
Juli a.s. te Wimbledon in de interzonevan Amsterdam in 1931 winnaar, terwijl de
tegen de Vereenigde Staten moefinale
Engelschman C. T. Dane vorig jaar in 1 uur
ten
uitkomen.
1 min. 52 1/5 sec. een record vestigde, want
een jaar tevoren deed Stender het in 1 uur
Veel later dan vastgesteld was, begon het
28 min. 8 1/5 sec. De zwemtyd zegt in dit verband dus heusch niet alles, al kan men — op dubbelspel vanmiddag op de Rot Weissbanen
te Beriyn. Steeds weer maakte een regenbui
grond van de ervaring bij zes wedstrijden opgehet spelen onmogelijk, maar eindelyk kon de
traject
het
in
één
zeggen
daan
dat
tot partij
dan toch aanvangen.
anderhalf uur kan gezwommen worden met
Ondanks
het onbehaagiyke weer was er
vrij
behoorlijke
bij
een
kans om
de eerst-aankomenden te zijn.
Vijf-en-dertig zwemmers en zwemsters uit
binnen- en buitenland hadden zich ditmaal
aangemeld. Twintig echter is het maximum,
dat men met het oog op de veiligheid van de
zwemmers mag toestaan. Er komt by de
organisatie van dezen wedstrijd heel wat
kijken en vooral het begeleiden der zwemmers
stelt zware eischen. Elke zwemmer wordt nl.
begeleid door een jol van het Nederlandsehe
loodswezen of van de Marine, waarin leden van
de Vlissingsche Reddingsbrigade hadden plaats
genomen. Zij zijn uitgerust met een zwemvest
en reddingsklos en kunnen de zwemmers te
bulp komen als zij in moeilijkheden verkeeren

TSJECHOSLOWAKIJE
dubbelspel

■—■

of van verder deelnemen afzien. De jollen
worden bemand door loodsen, die de zwemmers
volkomen vrijlaten, doch aanwijzingen mogen
geven als zij in een verkeerde strooming zoutien geraken. Even voorbij Breskens
voor den
oever liggen de bemande
Jollen gereed in afwachting van het startsein.
In de lijst der deelnemers was geen enkele
wijziging gekomen. Er zijn vier zwemsters van
de partij onder wie mej. N. Roelants. van
RD.Z. (Rotterdam) en mej. Jenny Kastein
Van H.D.Z. (Amsterdam).

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 11 JULI 1937
(Ingezonden

HANDELSBERICHTEN SCHEEPSTIJDINGEN

Mededeelma)

(Vervolg van blz. 14)

BINNENLANDSCHE HAVENS

ANTWERPEN, 10 Juli. (R. B. D.) Terpenkalm. Amerik. netto disp 465, Spaansch/
tijn
Portug. netto 445. Spek en Vetwaren kalm.
Reuzel in Caissettes 750—800. Hollandsche Reuzel
750—800, spek mager 650—750 gerookt spek doorregen SOO—900, doorregen spek versch 700—750,
inlandsche picnic 750—800.

"schappen van Wimbledon, welke onlangs zyn
gehouden, kan op een Amerikaansche overwinning worden gerekend. Immers, zooals men
zich herinneren zal, won Budge den officieuzen
wereldtitel in den eindstrijd op regelmatige
wijze van Von Cramm, terwijl de Duitscher in
LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) (slot.) Terpenhet heerendubbelspel eveneens door Budge en tijn Amerik. loco 37 v.; Vezelstoffen (in £
per ton cif). Jute vast; Nat. First Mrks Ist Gr.
Mako werden verslagen.
Aug./Sept. 213 w.; Sept./
Maar het zal voor Duitschland ditmaal, in Juli/Aug. 212 bet. en w.;Grade
Aug./Sept. 204 w.;
tegenstelling met vorige malen, ndet afhangen Oct. 21. w.; Lightning
prijsh.; Manilla Grade J. Juli/Sept.
van het spel van Henkei, doch wel van den Hennep
w.; id. K. Juli/Sept. 31 k.; id. L. No. 1 Juli/
vorm, waarin zich op 17, 19 en 20 Juli a.s. de 34J
M. No. 1 Juli/Sept. 30 v.; Aug./
w.; id. al
Sept.
Cramm
zal
bevinden. Oct. 30304w.;
Duitsche kampioen Von
pr_sh.; O.Afr. (Tang/Kenia)
Sis
Na „den" strijd speelde de, jonge Tsjech No. 1 RAQ Juli/Sept. 28| w.; Aug./Oct. 281 v.;
Cejnar een vriendschappelijke partij tegen den Oct./Dec. 283 w.
Duitschen reserve-speler Dettmar, die het
evenwel tegen het gedegen sterke spel van
Cejnar niet kon bolwerken. De Tsjech won met
LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Rijst (slot) (in
6—3, 6 —4 op volkomen verdiende wijze.

HONKBAL

sh. per cwt cif) kalm. Burma No. 2 Juli/Aug. 9/v.; Saigon No. 1 Juli/Aug. 8/74 v.; Siam Super
Juli/Aug. 9/9 v. Specerijen (slot) (in pence
per lbs).
(Tapioca & Piment in sh. per cwt.)
peper
Tapioca Seeds Singapore Juli/Aug. 14/3
witte Muntok afl. Aug./Oct. 4,', v.; afl. Oct./Dec.
afl. Juni/Juli
44 v.; zwarte Singap. loco 31
afl. Oct./
2Ï3 v.; Lampong afl. Aug./Oct. 2?
kruid,
Dec. 21} v.; Fair Tellecherry loco 4_
nagelen Zanzibar No. 2 Juli/Aug. 84 v.; piment
cif Juli/Aug. 55/- v. Schellak (slot) (in sh.
per cwt.) Locostemming traag; A.C. Carnet loco
laagste prijs 55/- genot.; hoogste prijs 55/- gen.;
T.N. Orange loco laagste prijs 47/- v.; hoogste
prijs 50/- v.; termijnstemming traag; T.N. Orange
Aug. 47/- v.; Oct. 48/- v.; Dec. 49/- v.

v.;

AJAX-V.V.G.A.

v.;

9-8

In het Ajax-Stadion aan den Middenweg te
gespeeld tuesohen Ajax en
Amsterdam werd
V.V.G.A. Ajax heeft conform de verwachtingen
deze ontmoeting gewonnen, zij het dan ook met
miniem verschil.
Langen tyd was het zelfs onzeker of Ajax zijn
voorsprong zou kunnen behouden.
Dat Ajax met sleohts één punt de leiding behield, waarborgt heden een spannenden strijd op
het V.V.G.A-terrein, daar reeds heden,, in verband met den achterstand welke Ajax heeft,, de
retmrnimatch wordt gespeeld. Deze wedstrijd
vangt om 10 uur aan. Gezien het verloop van den
gisterenmiddag gespeelden wedstrijd geven wij
V.V.G.A. den besten kans op het winnen van den
strijd.

v.;

v.;

ZADEN EN

AMSTERDAM, 10 Juli. (N.V. Nederlandsehe veiling van Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam", Centrale Markt). G-oenten: snijboonen 20—
26, spercieboonen 22—26, tuinboonen 5—7, tomaten 14—24, doppers B—lB, capucgners 12—17 c.
10—15, idem II 4—B, komper kg; bloemkqjkl I
1.50—2, andijvie
1—2.80, sla
kommers geel
0.60—1.40 per 100 stuks; postelein 3—6, spina4—7, stoofsla
2—3, wasohzie
s—B.5—8. andijvie
4—7 per 100 kg; bospeen
3—B, radijs
peen
3—5, peterselie
2—5,
f 0.80—1.50, rabarber
5—9, kervel
2—4 per 100 bos. Fruit:
selderij
20—25,
kersen I 40—64. idem II
bessen prolefic 16—
21. idem roode 10—12, kruisbessen I 14—22, frambozen 36—44, aardbeien 12—16 per kg en 50—72
per slof, appelen madeleine 10—4 per kg; perziken
5—7, Idem II 2—3, meloenen 20—40 per stuk. Diversen: champignons
25—35 per kg;
nieuwe
aardappelen
3.50—4.60, drielingen
2—4 per 100
kg.
9 Juli. Rozen: hadley
Bloemenveiling:
2—5
roselandia 2—3, briaroliff 2—4, butterfly i_.
2.50, golden ophelia
I—2, else paulsen
2—3,
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Juli
Am

15.98

15 92

15.96

Sept

ROSA AIO
Tarwe

15.78 15.75

15 79 15.77
15.83

Uianen. lOJuli 10 Juli 8 Juli 8 Juli
slot
slot 11 u.
4 u.

— — —" —.— ——

Juli

Aug

1 ..67

13.55

663
6.55

-"—

15.82

15.75

1353

Sept

Mals

15.87

—.

Juh

Aug
Sept

649

6.50

Lijnzaad Juli

—.—

-.—

Sept

15,57

-.—

Aus

13 90
1165
13.44
ö.oO
6.53

£0

!")

15.62
16.68

—.—

13.65

-.-

-.—
6.49
—.—
—"

—

15.62

-.-

10 Juli. Tarwe. (Slot.) (Part.
Juli 9/7 (opening 9/8), Oct. 9/54 (9/5),

LIVERPOOL,

.

J

tel.)
9/4a (9/4 :i)

LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Tarwe. (Slot),
kalm London Grade Juni 43/3 w. Manitoba No. 3
Juli 48/84 w., Aug. 49/14 w., Nov. 48/5 bet., Jan.

48/64 w.

,

~

LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Granen (slot)

(in sh. per 480 lbs, alles by partyen). Tarwe
edith helen 3—5 per 100 stuks; dahlia's 1.50—3, kalm;
MaNo. 1 Atlantic Juli 52/3
violieren ’2—3, am. anjers 1.50—3, conville wit nitoba Manitoba
No. 2 Juli 51/9 v.; witte Pacific Sept. 45/6
0.80—1.20, idem rosé
0.60—1.40, alstromeria
Am. harde winter Juli/Aug. 47/104; Zuid0.30—0.60 per 100 stuks; plumosa 15—30, spren- Australië Juli 46/- v.; West Australië (by ladin10—25,
4—B,
gerie
lathyrus
zonale B—l 3per bos
Mais kalm; La Plata Juli
gen) Juli 46/gladiolen
1.50—3 per 100 stufes; Lilium longlifloZ. Afr. platte
26/Sept. 26/26/.
Aug.
2.50—4, lilium Regala
rum
0.50—1.50 per 100
Gerst lusteloos;
kelken. Potplanten hortensia's 20—75, cloxinia's witte no. 2 Aug./Sept. 26/- Perzische
Juli 25/6 v.;
v.;
25—55, plumoza 10—15, kentia's 80—1.50 coleus Canada no. 3 Juli 31/6 41/- nom.; Haver lusCalifornische Aug./Sept.
6—20, tradescantia's B—ls,8—15, fuchsia's 6—lo, grraJuli 17/6 v.; Canada No. 2 Juli
niums in soorten 6—ll. petunia's 6—B. salvia's teloos; La Plata
v.
30/44
—7,
ster
Bethlehem
20—50
stuk.
Kleine
per
6
van
potten: geraniums 4—6. begonia's 3—5, cactus 4—
ANTWERPEN, 10 Juli .(R B. D.) Tarwe
8, sprengerie 3—4, plumoza 4—5, varens 3—5,
prüsh. Manitoba Atlantic No. 2 disp. 589, id. no. 5
adianthen 6—B, petunia's 3—4, lobelia's 3—5, afridisp. 547, Bahia Blanca 162, Rosafe 804 kg stoom.
kanen 3—4 per stuk.
162J, id. 82 kg disp. 162. Roemeensche 78/79 kg
disp. 155/60. Gerst kalm. Irak Juni/Juli 1064,
PURMEREND, 10 Juli. („Afslagver. Beemster, Poolsche 68/69 kg Aug./Sept. 1264, Plata 68/69 kg
Juli 117, id. 64/65 kg insch. Juli 115.
Purmerend en Omstr.") Aardappelen, Schotsche insch.
ANTWERPEN, 10 Juli. (R B. D.) Mals kalm.
mui0.89—1.16;
kleine
aardp.
muizen
Schotsche
gele disp. 911, id. stoom. 911, Juni 911.
zen 0.56—0.80 per 25 kg; tuinboonen 0.73—0.79; 'Plata
Haver kalm. Inlandsche 133, Plata f.a.g. stoom
1.40
1.85; gew. blauwschokkers
doperwten
46/47 kg 1154, 3 v. Juli 46/47 kg 1144, 3 v .Aug.
1.85; blauwe id.
1.70—2.20 per 15 kg; roode aal46/47 kg 114J.
bessen
8—26 per 100 kg; klapbessen
1.15—1.70
0.20—0.30 per kg.
per 10 kg; aardbeien
LONDEN, 10 Juli. (R B. D.)
Oliezaden
N.B. De suiker-, cacao-, rubber., koffie- en
(slot) (in £ per ton) Lynzaad La Plata Juli 12J
Aug. 12JJ v.; Calcutta Juli/Aug. 14j v.; Aug./
Sept. 14|
Bombay Juli/Aug. 15g v.; Aug./Sept.
DELFT, 10 Juli. (Delftsche Groentenveiling.)
Aug./
raapzaad Toria Juli/Aug. 14J
Bloemkool, le srt 9.60—15.20; 2e srt 5.40—8.60; 152
Sept. 143 v.; Donau Juli/Aug. 133 genot.; castorkomkommers (groen) le srt
2.10—3.10; 2e srt
zaad
Bombay
Juli/Aug. 14,., v.; katoenzaad
1.50—2.20; andyvie
1.10—2.30 per 100 stuks;
Sesamzaad Chin. Juli/
Egypt. zw. Juii 7H
2.60—5.20; stamprincessen
27—32; snyidem
soyaboonen Mandsj.
Aug./Oct. 71
boonen 28—33; tomaten
14.60—18.40 per 100 kg; Aug. 71
Juli 94 v.; Aug. 9ft
Grondnoten Corom
meloenen, ananas f 54—76; net- en suiker
23
Juli 15ft v.; Aug. 151
Chineesche
Sept. 15j
62; carbonkel
64—82 per 100 stuks.
Lynko e k e n
Juli/Aug. 141
Aug. 14g
Londen 8 % loco 8i v.; Bombay 39 % loco 84 v.
ELST (O.B.), 10 Juli. (Speciale Ochtend FruitLONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Pal m p 111 en.
veiling V. V. O. B.) Frambozen 26—55; Duitsche
(Liverpool), Juli f 12.15/- verk., Dessicated
wynbessen 12; Madam 9—22; Eysdener zwarte Cocosnoot Juli 20.15/- verk.
32—37; Spaansche zwarte 28—34; Yellow Transparant 9—14; Bieskersen 22—32; morellen 21—31;
ANTWERPEN, 10 Juli. (R. B. D.) Lynzaad
rijpe kruisbessen 7—94; blonde kruisbessen 10
prysh. La Plata disp. 185, Juli/Aug. 185. L y n134; roode bessen 114—22; roode bessen 2e 7—9;
koeken prysh. Amerik. disp. in frs. 110, stoom.
zwarte bessen 28 et per kg.
110, Aug. 112, 4 laatste 116. Binnenl. disp. in frs.
114.
Cocoskoeken Java harde 117, zachte 119.
Palmpitkoeken 100. Maïskoeken 100.
NOORD-SCHARWOUDE, 10 Juli. (Noordermarktbond.)
Aanvoer 296.500 kg aardappelen,
ANTWERPEN. 10 Juli. (R. B. D.) Oliën kalm.
Lijnolie in barr. disp. fob. Antw. 395—400, in tamb.
Schotsche muizen
3.20
3.50—3.90; bonken
3.80; bl. eigenheimers 4.30—4.50; drielingen ’2— disp. Antw. 358:. —6U, binnenl. 356i—585, Juli/Aug.
2.70; kleine
4.30 358.—61}, Sept./Dec. 3611—63...
Soyaolie geraff.
1.10—1.50; 360 kg tuinboonen
stoom. 490—95. Katoenolie Eng. Industrie 575—80.
—4.60; 4700 kg zilveruien, drielingen f 4.80; zilvernep
6.60—7.60; 2350 kg witte kool
4.40— Maïsolie Belg. geraff. in barr. 545—50, ruw in tamb.
445—60. Ricinusolie le persing in barr. 550—55
4.50 per 100 kg; 235 stuks bloemkool
10—12.60
2e persing in barr. 545—40. Raapolie in barr.
per 100 stuks.
persing in barr. 525—30, in tamb. persing in barr.
495—500. Cocosolie ruwe Java in barr. 410—15.
Ceylon in cylinders 395—400. Grondnotenolie
prompt 325—30. Olie v. Zeepfa.br. in barr. 590—95,
binnenl. distill. 590—95, blanke 690—95.
ANTWERPEN. 10 Juli. (R. B. D.) Petroleum prysh. Amerik. in citerns per 100 liter 200
in barrels per 100 liter 225, detailprijs per liter
Zater ap 10. Juli
221. Gasolie per 100 kg 96. Dichte machineolie per
barrel 80, id. per 100 kg 90. Ind. Benzine voor
auto's in tanken 2.47, per 200 liter 2.55, per liter
u
>-edert
«
a/d. pompen 2.60. Stookolie (fuel oil) zware volg
geh. 31—40.
;2
c Gisteren
Si ge.
LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Oliën (slot) (in
Waarneming.3 |£ >
sh. per cwt) Lijnolie loco 31
Juli 29 v.; Sept./
Amsterdam
Dec. 29è v.; Jan./April 30 v.; katoenolie Egypt.
punten
gB
te
T
O
&
ruwe loc 27§
geraff.
raapolie ruwe loco 36
loco 37
palmiptolie Huil loco 26 genot.; castorolie le merken loco 39 v.; 2e merken loco 37 v.;
soyaolie
cocosolie
Mandsj.
Juli/Aug. 252
blanke Aug. 243
Straits stoom. 23}
palm0.04 Kanaalwater
Keuienlbuur
6.-4 38.4J
olie Lagos Juli/Aug. 231 genot.; zachte te Liverp.
1)5
1124
o.o* u o4I VI -AP Juli/Aug. 23 v.
Lob'lh
!.
0 0* v > „41._-AF
. # 8 80
N.imeeen....
fH2 3.48
0.10 1 _._M—AP LONDKIS
StAmlrWa»
10 Ju"
10 Ju» 9 Juli 9 Juli
OOH Jjtadsvpater
'_ B.B'rl
Arnhem.
nu).e
slot
slui
()|ihii
pmi
Mi
0.07
Itllo 77
y_AP i>oc_
Vreeswiihd.w
31.30.15
31
41
81.-/0.C5
W
.1 941
—-AP Auj.
-.9 17,6 29.17 6 29 15- 29.17/6
3 13
O.Ow
'„ju —AP HULL
Deventi....
10 Juli 10 Juli 9 Juli
9 Juli
0 18-.07
Kampen..
]
>*■ -.s|„t
te vatet
Open
Slot
pen
-hnolie
11
_p Looo
Maastricht A
~.,V i
29 10 6 29 10J6 29 10 6 30.-/H
41.01 B
UOAIM-AP
1.120.02
Beleid*
HULL, 10 Juli. (R. B. D.) (slot)
Lynolie
-.—._-Ai
7' -"—
Venlo
loco 29/101; Juli 29/10*; Aug. 29/lOi;
Prijsh.;
.1
Iselmeerwaiw Sept./Dec,
Grave
Jan./April 30/-; Katoen0.0; .<_p._6.Vl -.AP olie Egypt. 29/10_;
.7 4.7*
B
loco 27/6.
'
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Op volkomen verwachte wijze

hebben de tot hedenmiddag 12 uur.
Duitschers een 3—o voorsprong verkregen en
dus dan wedstrijd gewonnen. Het is thans voor Hoogste stand 0.14 4- AP.
de vijfde maal, dat Duitschland in den eindLiaeste «tand 0.31 -7- AP.
strijd van de Europeesche zone zegevierde. Met
spanning wordt nu de strijd in de interzone BREISAOH
KEHL
finale te Wimbledon tegen de Vereenigde StaMANNHEIM
ten tegemoet gezien.
CAUB'
De Amerikaansche ploeg bestaat uit Donald
Budge, Parker en Mako en afgaand op de RUHRORT
BINGEN
resultaten van de internationale kampioen-

"".'..'■

jENNIE KASTEINt

v.;

vorlgen Sag 1

uur n.m

m.
2.22—0^03
3.38—0.04 m

4.08—0.02 m.
"""

2-75—°-05

m

2.42—0.0-

in

110—0.04 m

I|P^

Nieuw bord.

<IV
M\r
x'l_ tlniW

Deie roode driehoek, mat
e P unt nQur beneden b«teekent, dat men een voorrangsweg nadert, waarop
ook het verkeer, dat van
links nadert, voorrang heeft.
J»

-xfIMW
y\l\W
v

n_

STOOMVAARTLIJNEN
HOLLAND—AMERIKA-LIJN.
BTJRGBRDIJK, v. Antwerpen n. Tampico, pass.

10/7 Vlissingen.

VEREENIGDE

NEDERL. SCHEEPV. MIJ

(Hollanu

Afrika

Lijn)

BOSCHFONTEIN (uitr.) 8/7 v. Kaapstad n.

Mosselbaai.

JAGERSFONTEIN 10/7 nam.

Amsterdam.

v.

Hamburg n.

RANDFONTEIN 10/7 v. Rott. n. Hamburg.
(Holland—Australië

AAGTEKERK

(thuisr.)

10/7

Lijn.)

v. Brisbane.

OLIËN.

—.—

Rott.'

Caledonia, N Vork.
V 6 ./7 Athenia, Montreal;
of Bedford, Quebec.
Duchess
9/7
A.
GRÉENOCK
Atholl, Quebec.
Duchess
of
V 9/7
Lands End (v.0.).
HAIFA V 7/7 British Colonel,
Aruba; Atlas,
Harper,
HAMBURG A. 8/7 D. L. Plata; Urundi, Beira;
9/7 Vigo, La
Tampico.
Vork.
M-rgarethe, Santos; Washington New
New
Latayette,
HAVRE A. 8/7
Sarlaus, Japan; Lieut de la Tour, Haiphong,

Gepass. van Gent 10 Juli: Rudmore, Newport
News.
Gep. naar Brussel 10 Juli: Birmingham, m.s.
Grangemouth.
Gep. van Brussel 10 Juli: Nellie, m.s. Llanelly.

Tuinbouw-Veilingen

l-ijn zaad

Dairen.
ZANZIBAR A. 9/7 Umar, Rotterdam.

BORDEAUX V 6/7 Asie, Pte Noir».
Lustrous, Aruba.
PRESTON V. 8/7 A.
Persier, Antwerpen.
BUENOS AIRES V.8/7
1/7
Land's End.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN
GRANEN,

TUNIS V. 7/7 Kuressaar, Rotterdam.
YOKOHAMA A. 8/7 Mam, Rotterdam.
YOKOHAMA V. 7/7 Aldington Court,

VLISSINGEN aangek. 10 Juli: Salta, B. Aires;
Catell, m.s. Londen; Albatros, m.s., teruggekeerd uit zee wegens slecht weer; Mr. Harm
Sm eenge, Padstow.
Vertr. 10 Juli: Ida Blumenthal, Uleaborg.
Gep. naar Antwerpen 10 Juli: Hidustan, Montreal; Zeehond, m.s. Londen; Ems, m.s. Penryn; Zwaluw, m.s. Londen; TUbingen, W.-Afr.;
Franken, Japan; Bornrif, m.s. Londen.
Gep. van Antwerpen 10 Juli: Achilles, Lissabon; Orotavo, Bremen; Emile Franoqui, New
Vork; Glenapp, Middleborough; Westernland,
New Vork; Shantung, Hamburg; Kagu Maru,
Londen.

ALDEIBARAN 9/7 Utsire gep., Narvik n. Rott.
ALDERAMIN 9/7 Utsine gep., Rott. n. Narvik.
ALGORAB
8/7 v. Barrydock n. Bahia Blanca.
BERLIJN, 10 Juli. (R. B. D.) Granen (slot)
ALPHA m.s. 7/7 v. Settin te Nonköping.
vry
Tarwe 75/77 kg
Beriyn 212. Rogge 69/T1 AMSTEL 9/7 Finisterre gep., Libreville n.
kg vry Be_-iyn 175.
Rochefort.
AMSTERDAM 9/7 v. Houston te Algiers.
De volledige uitslagen waren:
AIRES. Telegram vau W. v Steeden AMSTELSTROOM 10/7 v. Huil n. Amst.
BUENOS
Eerste klasse: Ajax—V.V.G.A. 9—B.
& Co. Rotterdam
i ANTARES m.s. 10/7 V. Portsmouth n. Amst.
Tweede klasse: A.F.C. I—D.E.V 34—8; Zee10
10
8
8
APOLLINARIS V m.s. 6/7 v. Tallinn n. Leith.
burgia—A.MV.J. 20—17; Z.R.C.—E.D.O. II uitgeJuli
Juli
Juli
Juli
ARDJOENO m.s. 9/7 v. Londen n. Parnu.
steld.
AREND m.s. 7/7 v. Fraserburgh te Wiek.
<*ranen
II
17—19;
lIII—A.F.C.
Derde klasse: V.V.G.A.
slot
Hu.
slot 4a.
BATAVIER 111 10/7 v.m. 8 u. 25 v. Rott. te
Shell
22—20;
II
ll—
lI—Z-e.u_._jia
Catchers
-.—
14.05 14.05
Juli
-.—
Tarwe
Gravesend.
Spartaan
9—B.
0.V.V.0. 6—19; D.W.S. ll—
13.65 13.68 IH.BI 13.78 BATAVIER VIII 10/7 v. Rott. te Middlesbro.
Aug
13.39 13.42
13.61 -.—
Sept.
BERNISSE 9/7 v. Rott. te Hamburg.
MO.
Juli
-.- —.—
6.63 6.60
BÈTA m.s. 8/7 v. Goole te Charlestown.
BÈTA, ms., 10/7 v. Plymouth n. Shoreham.
Aufr.
6.62
6.63 6.63
6.61
Sept
6.67 6.67
6.68 —.— BEVERWIJK 9/7 Elseneur gep., v. Shields n.
H aver
Finland.
loco
6.10
6.10
fi.lo 6.10 BOEKELO 10/7 Kopenhagen gep. Newcastle n.

De strijd begonnen.
Om 4.05 uur loste de „Hydra" het startschot. De weersomstandigheden waren niet
yON CRAMM,
onverdeeld gunstig. Het v/as een voordeel, dat
de zon, die zwemmers zoo kan hinderen,
slechts even door de wolken heenbrak, maar echter geen plaats op de tribunes onbezet,
het water was woelig en er stond heel wat maar de 6000 toeschouwers werden niet gezee. Bovendien liet dé temperatuur wel iets heel voor hun moedig volharden in den stroote wenschen. Men heeft nog in twijfel ge- menden regen beloond. Het teleurstellende
staan of de wedstryd wel zou doorgaan, maar bericht kwam namelijk, dat de beste speler
de weerberichten gaven aanleiding om door te van de Tsjechische ploeg, Roderich Menzel,
zetten.
niet in het dubbelspel zou uitkomen. Zijn „tenToen de jollen nog vrij dicht onder den nisarm" bezorgde hem te veel last, vooral na
Zeeuwsch-Vlaamschen oever lagen, kwam in den zwaren wedstrijd gisteren tegen Von
de positie van de zwemmers reeds een opCramm. De jonge Caska zou hem vervangen.
Het was duidelijk, dat er nu van een evenvallende teekening. ~Nr. Is nr. 1" zei de seinpost op de kust, d.w.z., nr. 1 van de lijst der tueele overwinning van de Tsjechen in het
deelnemers, de Engelschman C. T. Deane, lag dubbelspel heelemaal geen sprake meer was.
vooraan.
Caska speelde niet bepaald slecht, hy deed
Maar ook Stender (Dolfijn, Amsterdam) werkelijk zijn best, maar hij was toch geen
was aan den kop gekomen en M. Schoenmaker Menzel en zoo konden de Duitschers vrij ge(Zian, Den Haag) wist zicih kranig bij de makkelijk met 6—l, 6—2, 10—12, 6—o wineersten te houden.
nen, al zag het er in de derde set niet bijzonOm 4.20 ging in een van sloepen de sein- der goed voor Henkei en Von Cramm uit.
vlag omhoog. De eerste uitvaller! Het was de
In den eersten set liepen de Duitschers hard
Belg A. Goffoy uit Brussel, die last kreeg van stapel. De Tsjechen kregen geen voet aan
aan zijn oogen. De ruwe zee maakte, dat nog den grond en in nog geen elf minuten van het
enkele zwemmers in de booten moesten worden 6—l voor de gastheeren. In den tweeden set
opgenomen. Dit alles gaf aanleiding tot de scheen het aanvankelijk niet zoo gemakkelijk
ietwat pessimistische voorspelling: Als er met te zullen gaan. De Tsjechen kwamen door hun
dit weer 6 of 7 de finish bereiken, is het service op 2—2, maar toen was het ook weer
(mooi!
uit met eventueele overwiniriiingsdroomen van
Gelukkig was het in werkelijkheid niet zoo. de jonge Caaka en Hecht. Harde, moeilijk te
Deane, Stender en Schoenmaker waren de verwerken service ballen, uitstekende vollies
eersten, die de Vlissingsche kust naderden. en afgemeten drives langs de lijnen waren
Weldra klonk het Engelsche volkslied: De schering en inslag en spoedig hadden Henkei
Engelschman C. T. Deane had de finish been von Cramm de volgende vier games gereikt en werd door burgemeester Van Woelwonnen.
deren hartelijk begroet. Hij was eerst aanDe derde set.
komende en mag den Schelde-beker, dien hij
ook het vorige jaar won, in blijvend bezit
In den derden set evenwel kwam er eenige
nemen. Zijn tyd was 1 uur 11 min. 43 sec, dus spanning in den tot nu toe wel wat eentonigen
10 minuten langer dan zyn recordtijd in 1936, strijd. Von Crarnm kreeg weer een van zijn
Daarna kwam Stender in 1 uur 18 min. 42 inzinkingen, welke zijn spel den laatsten tijd
isec. „Ik had u de Schelde-heker graag gein ongunstigen zin kenmerke, terwijl Henkei
gund", zei burgemeester Van Woelderen, het een beetje al te gemakkelijk opnam. Hier~,want u maakte ook ditmaal een mooien tijd." van profiteerden de Tsjechen uitstekend. VoorDe winnaar van den wedstrijd kwam den heer al Hecht speelde in deze periode in prachtlgen
Stender, met wien hij in deze kamp het meest vorm, zijn netspel was zeer gevaarlijk en doel3
rekening moest houden, met zijn prestatie getreffend, terwijl de Duitschers de service van
Caska niet konden houden. Het duurde niet
lang, of de gasten hadden met 5—2 de leiding
genomen, maar de Duitschers zagen het dreigende gevaar en even spoedig was het weer
5—5. Het spel ging nu vrijwel gelijk op, de
Tsjechen speelden zeer goed, 10—10 werd het
en toen beteekende het tweede matchpoint
tevens de overwinning van de dappere Tsjechen, die er onder hartelijk applaus 12—10
estervoort.:.0.
van maakten.
Of het nu kwam, dat Hecht en Caska zich
""
door deze onverwachte set-overwinning te veel
hadden ingespannen, of dat zij door dit succes te zeer verrast werden, is niet uit te ma__..'.:
ken, maaar een feit is het; dat de jonge gasten in den vierden het ,ner_re,ns" warsn. Zij
speelden erg zenuwachtig. Henkei
-"- 074
en Von l-ith*. ".
Cramm herstelden zich onmiddellijk en na 10 'bened-desluih
minuten was het 6—o.
USELME-IRW AI'KR ven

-
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Stockholm.
BOTHNIA m.s.

7/7 v. Hernösand n. Zaandam.
BUSSUM 9/7 v. Belfast te Ardrassan.
CORONA m.s. 8/7 v. Par. te Rochester.
DELFSHAVEN
9/7 Ouessant gep., Antw. n.
Montevideo.
DEO GLORIA m.s. 8/7 v. Cuxhaven n. Keulen.
DORDRECHT 9/7 9 u. 48 m. v.m. 35 m. W.Z.W.
v. Niton^v. New Vork n. Londen.
ELAND ras. 9/7 v. Par. te Londen.
EMMAPLEIN 9/7 v. Narvik n. Rott.
EUROPA m.s. 8/7 v. Par. te Charlestown.
FLYING IRISHMAN m.s. 9/7 te Hamburg.
FLYING NORSEMAN m.s. 9/7 Mumbles gep.
IDA m.s. 8/7 v. Kirkcaldy te Grangemouth.
IRENE m.s. 8/9 v. Aberdeen te Newburgh (Fife).
JAVA, mi, 10/7 Brunsbuttel gep., Danzig n. Gent
JOS MARIA m.s. 10/7 v. Lond. n. Amst.
KARANAN m.s. 6/7 v. Ballina n. Limerick.
KATENDRECHT 9/7 v. Houston te Gent.
KEILEHAVEN 9/7 Las Palmas gep., Bayonne
n. Tabou.
KELBERGEN 9/7 Las Palmas gep., B. Ayres n.

Amsterdam.
KEMPHAAN m.s. 9/7 v. Delfzijl te Londen.
LENY, m.s. 8/7 v. Rott. te Grangemouth.
MARGARETHA m.s. 8/7 V. Port Talbot n. Llanelly.

MARKEN 11/7 v. Hamburg n. Rott.
MERWEDE 9/7 v. Rott. te Swansea.
MONICA m.s. 9/7 v. Antw. te Eastham.
NETTIE 9/7 v. Swansea n. Dublin.
NOVATIE m.s. 8/7 v. Lond. te Rochester.
OOSTZEE m.s. 9/7 v. Colchester te Immingham.
PIROLA m.s. 8/9 v. Cuxhaven n. Geldermalsen.
RAKET m.s. 7/7 v. Blyth te Vadso.
RANSDORP m.s. 7/7 v. Stockholm n. Amst.
REJA m.s. 7/7 v. Rochester n. Glückstadt.
REIGER m.s. 9/7 V. Queenboro te Londen.
RIAN m.s. 9/7 v. Goole te Par.
RIKA m.s. 9/7 v. Groningen te Londen.
RT/TF/DRECHT 9/7 v. Aruba n. Fedallah.
SPES SALUTIS m.s. 9/7 v. Southampton te Plymouth.
ARNHEM

STAD

9/7 Holtenau gep., Rott. n,

Stockholm.
STAD DORDRECHT 9/7 r. Vlaardingen te Lissabon.

SURSUM CORDA m.s. 7/7 Hammershus gep. om

de Oost.
STAD ZWOLLE 9/7 v. Falaises
TRITO 9/7 v. Fowey n. Amst.

n. Urnuiden.

—.

WARMOND 9/7 v. Gibraltar n.
WIERINGEN 10/7 v. Archangel n. Delfzyi.
WIM, ms., 10/7 v. Port Ta'bot tp TWagne.
ZEESTER 7/7 v. Kopenhagen n. Danzig.

ZUID-BEIJERLAND, ms., v. Bremen n. Ipswich

Van en naar Buitenlandsche havens.
V. 6/7 British Resource, Land's End

ABADAN
(V

0

BOMA

— 7/7 British Splendour, id. id.
V. 7/7 Albertville, Antw. n. Matadi.

).

_

PUERTO PADRE

Dunrobin,

—

A 8/7 Gundine, Oslo.
6/7 Adula, ld.
V 5/7 Corbis, Land's End.
id.
id.
Shirak,
)
7/7
(v 0
American Traveler, N. Vork.
CUXHAVEN V. 9/7
9/7 Peru, Sydney (v.0.).
A.
FALMOUTH
Jamaica.
GARSTON V 8/7 Samala,
GENUA V. 7/7 Rex, New Vork.
Brask,
GLASGOW A. 9/7 Clanfrant, Chlttagong;

CURACAO

-

'"J^J'Jo^;

cotie. Philadelphla.
Fort Jac_
KAAPSTAD A. 9/7 Umvuma, Lond.;
son, id.; Rothesay Castle, Londen.
Curacao.
LISSABON A. 8/7 Standella,
Boston: __xy
LIVERPOOL A. 8/7 Newfoundland, Rosario

—

of Athene, Kurrachee; Margalau,
Cochin; Castalia, Bombay,
9/7 Kabinga,
8.-Aires,
Navasota,
W.-Afrika;
Abosso,
Tyooka Maru, Japan,
V 9/7 Carinthia, New Vork.
Yoi_.
LIVERPOOL verw. 12/7 Laconia, New
Hamburg.
LOME V. 6/7 Fort de Troyon,
LONDEN A. 9/7 Mooltan, Brisbane; Cumberland, Bluf f; Pacific Pioneer, Vancouver; Salmonpool, Nulvitas; Sanga, 8.-Aires.
New
V 9/7 Peshawur, Fremantle; Britannic,
Yorkt Ausonia, Montreal; Strathaird, Brisbane.
MADETRA V 9/7 Arlanza, 8.-Aires n. South.
MADRAS A. 7/7 Bernardin de St. Pierre, Marseille.
MAJUNGA V. 8/7 Chenonceaux, Marseille.
MARSEILLE A. 8/7 Ranpura, Lond. n. Bombay.
D'Artagnan,
9/7 Corfu, Japan n. Londen;

Haiphong.

MONTREAL V. 9/7 Beaverford, Londen; Aurania, idem.
NEW VORK A. 8/7 Manhattan, Hamburg.
PLYMOUTH V. 9/7 New Zealand Star, Wel-

lington.

PORT NATAL V. 8/7 Winchester Castle, South,
QUEBEC A. 8/7 Empress of Britain, South.
SAN JUAN (PR) A. 8/7 lonia, Hamburg.
SOUTHAMPTON A. 9/7 Nalon, Kaapstad; Empress of Australia, Quebec; Berengaria, New

Vork.
V. 9/7 Mataroa, Beuff; Pres. Harding, New
Vork; Stirling Castle, Pt. Natal; New Vork,
New Vork.

SOUTHAMPTON verw.

11/7 Montcalm, Montreal.
12/7 Europa, New Vork; Queen Mary,
id.; Warwick Castle, P. Natal.
STANLOW V. 7/7 Appalachee, Curacao.
SUNDERLAND A. 9/9 Vitruvia, Aruba.
6/7
TABOU V. 5/7 Fort de Souville, Hamb.

—

—

Bougainville, idem.

Naar „De Scheepvaart" verneemt, Is het definitieve besluit genomen om de Holland-Oslo Lijn,
die reeds eenige weken gestaakt was, geheel op
te heffen.

VRACHTENMARKT.
LONDEN, 10 Juli. De markt Inzake thuisvrachten bleef gisteren over het algemeen pryshoudend gestemd. In de La Flata-afdeeling waren
zaken echter aanmerkeiyk kalmer dan den vorigen
dag. De afsluitingen bepaalden zich aldaar thans
tot drie booten van handige grootte, welke
schepen met het oog op den val van den waterstand meer attentie genoten. Deze booten van
5500—5800 ton werden bevracht van de boyenrivier naar full range Ver. Kon. ad 33/- voor Juli/
Augustus en 32/6 voor September laden. Ds
Noord-Amerikaansche afdeeling bleef zeer stil.
Alleen voor schroot.zer werd weder een boot bevracht van de Northern Range naar het Ver.
Kon., eind Juli laden, tegen den loopenden koers
van 25/6. In de Oostersche afdeeling viel een
opleving te constateeren in de vraag naar tonnage voor tarwe van Karachi, en er werden daarvoor drie booten afgesloten tegen den koers van
32/6 Juli/September aflading, naar speciale havens
Ver. Kon. In de overige afdeelingen bepaalden de
afsluitingen zich tot de volgende: van Port Piri.
naar twee haven 3Ver. Kon./ Continent, m.s. van
8000 ton ad 50/- voor ztakconcentraten,
Juli/
Augustus laden; van Juan de Aznalfarache naar
Antwerpen/Gent, s.s. van 2250 ton ad 18/6 voor
erts, Juli laden.
Voor uitgaande kolenvrachten was de markt
eerder iets gemakkeiyker, als gevolg van toenemend aanbod van tonnage. Van Wales werd geboekt voor 5500/6000 ton naar Rio Janeiro ad
12/3, 20/31 Juli laden; voor 8000/8500 ton naar
Alexandrië ad 13/-, 4 Aug. laden.

HERVERZEKERINGEN.
LONDEN, 9 Juli. Aranda, gestrand op 46' 50"
N.B. en GO' 20" W.L., 70% (70%).
Ronsan Maru, gestrand op het Palaui eiland
ter hoogte van de noordkust van Luzon, 25 %
(25%).

BUITENLANDSCHE HAVENS
Van

en naar Nederlandsche

havens.

ACCRA A. 7/7 Ethiopian, Rotterdam.
BALBAO A. 9/7 Brimanger, Vancouver n. Rott.
BATAVIA V. 9/7 Altona, Amst.
BERGEN, A. 7/7 Delfinus, Rott.
BJORNEBORG V. 6/7 Montan, Amst.
BORDEAUX A. 6/7 Rudolf. Rotterdam.
CALCUTTA V. 2/7 Simla, Rotterdam.
CASABLANCA A. 8/7 Tariger, Rott.
CATANIA K. 6/7 Valgiuba, Rotterdam.
COLOMBO V. 8/7 Scharnhorst, Japan n. Rott.
CRISTOBAL A. 8/7 Pericles, Rotterdam.
CURACAO A. 8/7 Ca.ribia, Amst.
DANZIG A. 7/7 Latona, Rott.
GDYNIA A. 8/7 Venus, Rott.
GIBRALTAR gep. 9/7 Luize Leonhardt, Rott. n.
10/7 LinAlgiers; Valsavoia, Napels n. Rott.
denfels, Rott. n. Mormugao; Gdynia, Varna n.
Rotterdam.
GIBRALTAR gep. 8/7 Sofia, Levant n. Rott.
GOTHENBURG A. 7/7 Porjus, Rott.
HAMBURG A. 8/7 Kurt Hartw Siemers, Rott.;
Anthority, id.; Leopardi, Fiume n. Rott.;
Buenos Aires, Rosario 1. v. Rott.
9/7 Rhein,
Amste.; Mannheim, Rotterdam.
HAMBURG V. 10/7 Pickhuben, Amst.; Rhein. id.
HAVRE A. 8/7 Alm Alexandrino, Santos n. Rott.
HONGKONG V 8/7 Potsdam, Rott. n. Japan.
HOUSTON A. 8/7 Pres. Francqui, Amst.
KIRKENES A. 7/7 Tarfun, Rotterdam.
KLAIPEDA A. 6/7 Wachtel, Rott.
KOBE V. 9/7 Tarife, Rotterdam.
KOGO V 7/7 Livadia, Rott.
LA GOULETTE V. 8/7 Camerata, Lond./Rott.
LAS PALMAS A. 9/7 William Wilberforce, Rott.

—

—

n. W.-Afrika.

LEITH V. JO/7 Bowling, Amst.
LIVORNO V. 6/7 Carducci, Rotterdam.
LONDEN A. 9/7 Suntrap, Delfzyi; Bajamar, New
Vork, 1. v. Rotterdam.
LONDEN verw. 11/7 Hakozaki Maru, Japan n.
Rotterdam.
LONDEN V. 10/7 Merel, Amst.; Falcon, id.
LOS ANGELES A. 8/7 Moldanger, Rott. n. Van-

couver.
LULEA V 6/7 Rheinhausen, Rott.
MERSIN V. 8/7 Manissa, Rott.
MOJI V. 8/7 Ramses, Rott.

NAPELS A. 5/7 Pietro Campanella, Rott.
V. 4/7 Valsavoia, Rotterdam.

NEWCASTLE V. 10/7 Chevychase, Amst.
OSAKA A. 8/7 Saaie, Dairen n. Rotterdam.
OSLO V. 9/7 Ek, Amst.
QUESSANT gep. 9/7 Dunkwa, W.-Afrika n. Rott.;
Franken, Japan n. id.
PENANG V. 10/7 Hakusan Maru, Japan n. Rott.
PILLAU A. 5/7 Cartagena, Rott.; Konsul Schulte, id.; Poseidon, id.
7/7 Theresia L. M.
Russ, idem.
PTTEA V. 10/7 Lothar, Amst.
PORT SAID V. 6/7 British Colony, Antw./Rott.
PORT SOUDAN V. 8/7 Talabot, Japan n. Rott.
SAVANNAH A. 9/7 Sundance, Rotterdam.
SHANGHAI V 9/7 Este, Rott. n. Tsingtao.
SHIELDS A. 9/7 Finland. Amsterdam.
SINGAPORE V. 9/7 Ermland, Rott. n. Japan.
STOCKHOLM A. 8/7 Embla, Amst.
SUEZ A. 8/7 Hamm, Tjilatjap n. Rott.
TONSBERG A. 7/7 Bomma, Rott.

—

TSINGTAD V. 8/7'Neumark, Rott. n. Japan.

Pindos, na aanvaring te Dakar aan den grond
gezet, 20 % (25 %).
Fukura Maru, met brand in de lading te Osaka,

50. %

(50%).

West Mahwah, gestrand op 40 myl Zd. van San
Francisco, 35 %.

SCHEEPVAARTBEWEGING.

Gedurende de afgeloopen week (4 t/m 10 Juli)
zijn uit zee te Urnuiden binnengekomen 83 stoomen motorschepen, waarvan geladen 30 met stukgoed, 3 met steenkolen en stukgoed, 13 met hout,
2 met cellulose, 1 met papier, 5 met steenkool, 1
met graan, 4 met y'zererts, 4 met oud yzer, 2 met
klei, 1 met klei en stukgoed, 1 met vleesch, 1
met fosfaat, 1 met paling, 2 schepen kwamen om
te repareeren, 3 schepen om yzer te laden, 1 m.s.
bracht passagiers en stukgoed,
1 stoomschip
toeristen, 7 schepen waren ledig. Naar zee vertrokken 69 stoom- eh motorschepen. In dezelfde
periode van 1936 kwamen binnen 66 stoom- en
mrtorsehepen en vertrokken 58 stoom- en motorschepen.

PASSAGIERSLIJSTEN
m.s. „D _m p o", 16 Juni van Batavia en 7 Juli
van Marseille vertrokken.
Te Rotterdam zullen ontschepen:

F. R Aart-

sen m/E; mevr. F. Beemsterboer en knd.; fam.

C. Boertje, A. C. A. Bollmann, Ch. C. Cloesmeyer
en fam., fam. E. P. de la Croix, H. F. J. Dallmeyer, H. Dankelmann, mevr. J. F. Dreyer en k.,
fam. J. H. Hendriks, mevr. D. Herfort, fam. D.
C. M. Hetterschy, fam. J. A. M. van Hulzen, J.
J. H. van Hulzen, mevr. W. E. S. v. Hulsteyn
Eversen, fam. M. B. Gerritsma, fam. G. J. H.
Jansen, fam. dr. C. J. Jaski, mevr. F. Th. M
Keyser en k., G. P. Koens m/E; Ch. E. Landkoer m/E; mevr. E. Liebewirth en dr. P. F. van
der Linden van Sprankhuizen mE; fam. L. C.
Lokhorst, mevr. wed. E. Loohuis, fam. H. Lugtmeyer, J. Mulock Houwer, fara. W. H Nijhoff,
fam. J. J. Pruys, G. J. Ranneft, ir. V. R van Romondt, P. de Rook, C. E. de Rooy, mej. H. Roseboom, mevr. E. Rozema—Emke, H. Rynten en z.,
mej. J. H. Schipper, fam. J. Schneider, fam. J. W.
Schoonhoven, J. L Th. Schoonhoven, fam H.
Stam, W. Si. Stempels mE; mevr. F. J. Struben,
H. J. van'Tuinen, F. W. van Vliet m/E; A. J.
v. d. Weide, fam. J. J. Wentink, benevens een
groep deelnemers aan de Jamboree te Vogelenzang.

vertrekkende met het m.s.
10 Juli van Amsterdam:
Mevr. A. Agterbos,
mevr. M. J. W. Alberts,
mevr. W. Alberts, mevr. J. M.
Arentz en 2 k.,
E.
mevr.
A. van den Berkhof en 2 k.; dr. A_
Bonebakker, echtg. en 4 k., dr. G. F. C. Hering,
echtg. en k., jongejuffr. J. C. Hulshoff, mevr. L
C. Jansen en 4 k., F. W. Kempen, mevr. E. F.
Kockelkoren en 2 k, mcv. C. W. C. Meyer, mej.
A. F. Postema, jkvr. H. M. A F. Six, mej. C. J.
C. Stam, mevr. M. H. Thomas en d., mevr. A! A.
A Tichler en 2 d., H. A. G. van Veen, mevr. M.
A. Vonk, L. P. Wlersum en echtg.
PASSAGIERS,

„Pnclau Bras", d.d.
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BATAVIER LIJN

ZWITSERLAND
_LL/INOJ__J\IN AIVI .Sr.r.

Route Luzern

—

Brünig

Hotel Baren

Van ouds bekend hotel. Goed verzorgde keuken. NIEUW STRANDBAD. Garage. Pension met vier maaltijden. Fr. 6.— tot Fr. 7.
Prospectus by FRANZ GASSER. Telefoon 34.90.

Goedkoope 17-daagsche retours en

.

4£

mi

„

met het ms.

Gotthard

KURHAUS 1354 M. boven zee.
In boschrijke bergen,
bij gletschers en watervallen.

en Hellas

Middellandsche Zee
en de zonnige Eilanden in den
Atlantischen Oceaan
met het ss. „Reliance"

)

280 M., 17 K.M. van Bazel.
ZOUTBADEN: vrouwen, kin-

8 millioen liter thermaalwater
dagelijks. 20 verschillende ge-

. .. . .

,

deren>

Kl

El

mingen, ischias, darm-storingen, chronische constipatie.

_._._..

.___,. __.

.-,-,_._,
latie. MAG DALENABRON:
,
lever, gal, traagheid van de
darmen KAPUZINERBRON:
nieren, blaasziekten.

...

Kurzaal,

- SCHULS -

BAD TARASP
12 50 'M.

uitputtingstoestanden.

KOOLZURE ZOUTBADEN:
hart, storingen van de circu-

VULPERA

het
nabij
Nationalpark.
GENEZEN
De eenige Glauberzoutbronnen in de Alpen,
sedert eeuwen: lever, galblaas, galsteen, maag, darm, vetziekte, suikerziekte, jicht, hart, urinewegen, niersteen, tropenziekten, dank zij de gunstige uitwerking der bad- en
drinkkuren verbonden met het versterkende, maar zachte
klimaat van het beneden-Engadin. Golf. Tennis, Strandbad.

Engadin,

m

Inlichtingen en prospectussen
verstrekken:
WAMBERSÏEaZOON C.y.o.A.
Hoofdpassage-agenten u, Nederland,
De Ruyterkade 108, Amsterdam,
alsmede
de Bureaux Lissone/Lindeman en de
erkende Reisbureaux
<a

V

_.

uur,

W /4 pi*t.

tot den koers van

Hamburg-AmerikaLiriie

—

—

van des voormiddags 9 lot des namiddags 4

met recht van voorkeur voor houders der niet
uitgelote 4}_ pCt. obligatiën der leening 1930.

Menreist uitstekend met schepen der

V

_ ....

MAANDAG 12 JULI 1937

Passageprljzen betaalbaar in
relsmarken

I

des

■

’

17 Sept. tot 8 Oct.
Minimumprijs RM 475.-

E
I1

.

....

d erwater-massage fango. Mod.
etablissementen van de Société

obligatiën van
20.114.000.
De ondergeteekenden berichten dat de inschrijving op
bovengenoemde uitgifte zal zijn opengesteld bij hunne kantoren te ROTTERDAM, AMSTERi DAM en 's-GRAVENHAGE, voor zoover in deze plaatsen gevestigd, op

Madeira en Marokko

AMSTERDAM

In de
bronnen 51°
zwavel-kalk, radio. Div. rheumatiek. Vrouwen-ziekten. On-

Groote
bergen.
3

Hotels et Bains. El. spoor.
RAGAZ-BAD RHEINFELDEN

Thermaal-zwembad.
Casino, Golf.

Vijlde 3H pCt. LEENING 1937
in stukken van fl.OOO,- en f5OO,-

Hapag-reis naar de Azoren,

HANDELSBANK,»^!

NI. boven de Zee.

De ideale thermaalkuur

Rheumatiek,
jicht, Ischias,
..t
beenderen- en gewnchtsziekten, gevolgen van ongevallen,
vrouwenziekten, reconvalesziekten,
centie,
tropische
ouderdomsverschijnselen. The_,■_._.__
_"
Instituten. Kurrapeutische
zaal.
Sport.

neeswijzen. Circula.ie-storingen, rheumatiek, ver lam-

H

Wallis 1411

CONVERSIELEENING

Hapag-Najaarsreis naar de

NEDERLANDSCH INDISCHE

f|

I

Bf

19 Sept. tot 12 Oct.
Minimumprijs RM 500.-

-(

OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

RB

f 20.740.000,- 3 1/_ pCt. Obligatiën

14 Oct. tot 1 Nov.
Minimumprijs RM 475.-

GOEDKOOPE REIS-MARKEN EN
TOERISTEN-LIRES.
REISCHÈQUES VOOR HONGARIJE,

B

UITGIFTE van

Hapag-reis naar den Oriënt

UITVERKOREN VACANTIE-OORD van de gegoede Hollanders.
BAEDEKER: „
Een van de mooiste dalen in de Alpen."

GED. BIERHAVEN 24

krachtens Raadsbesluit van 9 Januari 1930.

f

29 Aug. tot 17 Sept.
Minimumprijs RM 400.-

LEUKERBAD

.

van 48° C.

GEMEENTE ROTTERDAM.

Middellandsche Zee

gratis verkrijgbaar bij Zwitsersch Verkeersbureau, AMSTERDAM.

17 warme zwavel-zoutbronnen

A- B-

(

____«

il

I BADEN bij Zürich
_ _
_
- _

j

Hapag-reis naar Madeira en de

ROTTERDAM

H Prospecti

:

„Milwaukee" )

J~W

mm

_*&■»«■

34 pCt. Leening 1937 ten laste der Gemeente Rotterdam niet mocht doorgaan, zal de vorenvermelde aflosbaarstelling geacht worden niet te zijn gedaan.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
DE ZEEUW, loco-Burgemeester.
| ROTTERDAM,6 Juli 1937.
SMEDING,
M.
Secretaris.

GROOTE TUIN EN PARK. ALLE ZOMERSPORTEN. GARAGES.
Inlichtingen bij de Directie.

'S-GRAVENHAGE

«__,__

~ omstandigheden
~ M...— de' hieronder aangekondigde uitgifte der Vijfde
Indien wegens bijzondere
j u.öö

Familie Hotel v. d. len rang.
Pensionprijs van frs. 12.50 af.

L. VIJVERBERG 11

_^^

pCt. geldleening van 19301, aangegaan

’

GRAUBÜNDEN Zwitserland.

SINGEL 250

mm

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam geven kennis aan houders van de nog niet
uitgelote obligatiën van bovengenoemde leening, dat, krachtens Raadsbesluit van 5 Juli 1937,
deze stukken, voorzien van coupons per 1 December 1937 e.v. en talon, bij de op de stukken vermelde betaalkantoren a pari aflosbaar zijn gesteld op den 13en Augustus 1937, met bijbetaling van:
8.82 per obligatie van f 1.000.- )
2 maanden en 12 dagen rente(
', "-- "
_..,-■
'.
S
na
aftrek
van couponbelasting.
"
"

De bekende goede Enderlin-Hotels.

Maderanertal

_L

AFLOSSING

Tier
bijzonder mooie
reizen naar het
zonnige Zuiden

ENGADIN 1800 M.
Qr«Lïl _f"_CQ hotel
D A D Lr*" hotel
_JV_Tl__A/_3__>-200 bedden
I /\ I\ J\." 130 bedden.

Voornaam Hotel v. d. len rang.
Pensionprys van frs. 15.— af.

¥j_Tj-l^^ _L
_m±èJêë!&
Ww/MgR
i_________L__^
____r_^__ffll

°->**

GEMEENTE ROTTERDAM.

Ëen
PONTRESINA
KLOSTERS,

w*h-müller*c

■
**^ ~ RDAM" LO
ROTTE
N DEN

WEEKEND-biljetten

men denkt aan het vacantieoord, waar elk verlangen naar een heerlijken zomer in de bergen, met zijn
bad- en sportgenoegens, wordt vervuld Electr. verwarmd zwem- en strandbad, goed onderhouden wandelwegen, bijzonder mooie uitzichtpunten, een uitstekend

Dat is

VIERDE BLAD

op de voorwaarden van het prospectus d.d. 6 Juli 19 37.
Prospectus en inschr ij vingsbiljetten zijn bij bovengenoemde kantoren verkrijgbaar.

Bankvereeniging N.V.
Amsterdamsche Bank N.V.
Rotterdam,

De Twentsche Bank N.V.
Handel-Maatschappij, N.V. Incasso Bank N.V.

Nederlandsehe

Rotterdamsche

Lippmann, Rosenthal & Co.
R. Mees & Zoonen
Pierson & Co.

6 Juii 1937.

AMSTERDAM,

-

BERGEN
DET BERGENSKE DAMPSKIBSSELSKAB
L,NE ROYAL MA"&Nw\
B_„-gf»|
"«""

La Roche en Ardennes: Grand Hotel des Bains

Tel. 61. Eerste rangs hotel aan de OURTHE gelegen, niet gesyndik.
Uitst. rest. hotel d. g. burgerij. Eenigste hotel van La Roche met 5 H.A.
park aan de rivier. Term. Zwem., visschen, roeien, gr. gar. Holl. gespr.

i

zag zich
C"|
PFl?Qf_l_'_lM' soed ontwikkeld,
IMI^
JT.Lj_._l
IV rCI\_J\JUil
geïnteresseerd in rendabel

gaarne

Per Luxe Auto

bedrijf,

hetzij als Compagnon of om na eenigen tyd de zaak over te nemen.
Brieven onder No. 7581, Administratie Algemeen Handelsblad.
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I

naar

Zwitserland

EN
VACANT.
Kosten ! è3 cent p. K.M. p.p.; vertrek 3e week Juli.
BILTHOVEN.
SPOEDOPGAVEN GEZICHTSLAAN 74
RIVIÊRA.

.

GROOT KANTOOR VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING AFDEELING BOEKHOUDING EEN

Nog enkele PLAATSEN

—

Banque de Bruxelles

BEDIENDE (Mnl.)

*gevestigd: 2 Rue de laANONYME,
Régence, te Brussel.

Vereischten: Einddiploma Handelsschool, goed handschrift, woonachtig te Amsterdam, leeftijd max. 21 jaar. Geschreven sollicitatiebrieven met foto, afschrift puntenlijst, opgave godsdienst, leeftyd
en verlangd salaris onder No. 7575, Adm. Algemeen Handelsblad.

SOCIÉTÉ

INSCHRIJVING

Société de Bruxelles pour la Finance et I'lndustrie „BRUFINA"

Gevraagd op Groothandelskantoor te Amsterdam

100.000 AANDEELEN

CHEF DE BUREAU

in de BANQUE DE BRUXELLES.

Cf|A' V

EN NOORDKAAP

-

prospectus,
in Nederland: te Amsterdam,
ten kantore van de AMSTERDAMSCHE

N.Kr. 460.-, 3e klasse N.Kr. 310.- mcl. overlandtochten
en fooien.
TWAALF 19-daagsche reizen naar de NOORDKAAP en
de MIDDERNACHTZON, le klasse N.Kr. 580.- per persoon, N.Kr. 1065.- voor echtparen (Noorsche Kroon is
circa 45 cent).
VOOR DEZE REIZEN IS GEEN PASPOORT OF BEWIJS
VAN NEDERLANDERSCHAP NOODIG.
Fjorden, Noordkaap en Spifsbergentochten met de
luxueuse jachten „STELLA POLARIS" en „METEOR"
Noordelijke Hoofdstedentocht per m.y. „STELLA POLARIS"

„

-

BUREAU-CHEF

met ruime commercieeie ervaring en in staat zelfstandig in de
moderne talen, in het bijzonder in het Fransch, te kunnen correspondeeren. Br. met volledige inlichtingen en met opgave van verlangd
salaris onder No. 7609 aan de Administratie Algemeen Handelsblad.

_

tii-UH

BURGERLIJKE STAND

VLIJTIGE ERVAREN FABRIKANT
als MEDEWERKER in pharm. fabriek opgenomen.

Jong—Lodewijks, d.; W. Muller—Podymski, z.; M. v. Liempt—Bouwman,
L. v. d. Horst—Sauer, z.; G. H. Koning—v. Delft, d.; C. A. de Vries
Hom, z.; J. P. de Bruijn—v. d. Berg, z.; G. J. A. Brinkman—Berends, z.;
J. A. Barentsz—Zootjes, z.; J. J. Juivett—v. Beek, z.; G. E. Esselman—
Werts, d.; L. H. M. Meulenbeld—Stuitje, d.; M. M. M. Wolters—Dekker, z.;
H. C. Weverink—De Jong, d.; A. C. Dampen—Buren, z.; J. Hendriks—Kolderie, z.; K. Groothuis —Bruijntjes, d.; D. E. v. Dijk—Spreekmeester, z.
OVERLEDEN: C. J. W. G. M. Dam, m. 43 j.; M. Kool, m. 75 j.; D. de
Jong, m. 75 j.; G. J. Kooij, m. 38 j.; Kl. van Nassauw, echtg. van J. H.
Moorman, v. 71 j.; P. Degué, echtg. van J. Slee, v. 55 j.; J. H. B. van Delft,
m. 72 j.; E. van Geenen, echtgen. van Schuurman, v. 66 j.; L. van Loenen,
m. 35 j.; J. J. Geluk, m. 56 j.; A. Cohen, m. 21 j.; J. M. Me .er, v. 44 j.

—

SLOTERDIJK.

een geroutineerde

Correspondente
In de moderne talen, daarin ook
kunnende stenografeeren. Br. met
volledige inlichtingen en onder opgave van verlangd salaris onder
No. 7607, Administratie Handelsblad,
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Weensch coupeur
r__r»#„_P-l#»lll*

Cll HIUUCUCUI

,
_._,-.
van heerenconfectie, die in toonaanWeensch
huis werkzaam
gevend
was, allereerste kracht, met uitgesproken gevoel voor mode en meest
moderne coupe, ZOEKT LEIDENDE
FUNCTIE

Ten huize van Hoofd MULO, Gooi,
Br. aan coupeur OTTO KLEIN,
is met Sept. gelegenheid tot opname
van lof 2 jongens, wier stucpe bij- Weenen 1, Schwerg. 4/10, Oostenryk.
zondere zorg en leiding vereischt.
Jarenl. erv. Uitstekende referentiën.
£r, No, 7589, Adm, Alg. Handelsbl.

z.; E.

Visser—Sy'mons, d.

frs. 1.020.De door de inschrü'vers verschuldigde stortingen, als voren omschreven,
moet geschieden in Nederlandsch courant, de Belgische franc omgerekend
tot den door de inschrijvingskantoren in Nederland dagelü'ks te bepalen koers.
Het Nederlandsch zegel op de aandeelen, dat 1o/„ van de reëele waarde
(plus 100 opcenten) bedraagt, het Nederlandsch zegelrecht op de nota van
toewüzing, zoomede frs. 1.20 zegel op het Belgisch inschrüvingsbiljet en
de Belgische beursbelasting a 1.20 o/m over het bedrag der nota van toewüzing,
komen ten laste van de inschrüvers, en moeten bü de inschrüving worden
voldaan.
Indien bü de inschrüving, opengesteld voor de aandeelhouders „Brufina',
niet alle aandeelen Banque de Bruxelles der onderhavige uitgiften mochten
worden genomen, zullen de overblüvende aandeelen verkrijgbaar zün bü de
kantoren van de Banque de Bruxelles. De verkoop van zoodanige aandeelen
geschiedt tot den prijs van frs. 1.020.— per aandeel en naar volgorde van da
inkomende aanvragen, waaraan ten beloope van het aantal beschikbare aandeelen en uiterlük tot 15 October 1937 zal worden voldaan.
Afdrukken van het in België uitgegeven prospectus (tevens „bulletin da
souscription") (Vlaamsche tekst) en nummerlüsten zün bij de inschrijvingskantoren in Nederland verkrügbaar.
Brussel, 1 Juli 1937.
Société Anonyme.

„

BANQUE DE BRUXELLES

WATERGRAAFSMEER.

BEVALLEN: J. F. Gomes—De Nijs, d.; J. W. Jonker—Noot, d.; L. A.
Oudendijk—lJgosse, d.; R. A. v. d. Heide—Oltmans, z.
OVERLEDEN: A. van Eijle, m. 67 j.; H. Bloemendal, weduwe van:
H. van Dam, v. 84 j.
(Nadruk verboden.)

(UIT VERSCHILLENDE BLADEN.)

GETROUWD: T. J. Dokkum en H. Oosthoek, Utrecht; P. Zwart en
T. M. Maurer, Den Haag; T. J. Adam en Z. Coelingh, Den Haag; C. M.
Cranenburg en M. W. Boots, Scheveningen.
BEVALLEN: T. Roders—De Bruin, d., Salatiga; Van Dijk—Eybergen,
d., Vicente Lopez (Arg); Nauta—Brain, z., Den Haag; Van Rede—Kesting,
d., Hillegersberg; Oost—Van der Aa, z., Shipley.
OVERDEDEN: D. L van den Berg, 80 j. v., Utrecht; E. P. van Thiel,
83 j., m., Compiegne; Th. C. van Gelder, m., Wassenaar; K. Diederiks, 3 ).,

m., Overschie.

1.020.- bij de inschrüving, tegen frs. 200.- bü de inschrüving tegen
kwitantie,
kwitantie,'
820.- bü de toewüzing.

„

BEVALLEN: J. van Beek—Hooijman, d.; M. S. Lammers—Jacobs, d.;
A. Grootkerk —Aandagt, z.; H. Visser—Van der Vegt, d.; A. HM. Ravensloot—v. Weerdenburg, d.; A.-M. H. v. Westen—v. Harmelen, z.; A. de

BEVALLEN: J. Mulder—Meijer,

NEDBRLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.

De inschrijving geschiedt onder inlevering van dividendbewijs No. 3 van
aandeelen „Brufina" en van Belgische „Bulletins de souscription" in duplo,
die behoorlijk ingevuld door de aandeelhouders in persoon geteekend, uiterlijk op 15 Juli 1937, des namiddags te 4 uur, ten kantore van inschrüving
moeten worden ingeleverd.
De betaling van den prijs van inschrijving bedragende frs. 1.020.- pd*
aandeel, moet als volgt geschieden:
Voor bevoorrechte inschrijving: b) Voor de niet-hevoorrechte
a)
frs.

AMSTERDAM

z.;

,

inschrijvingen:

tot nu in verwante branche werkzaam, ZAG ZICH
GAARNE, eventueel tegen financieele deelname,

GEVRAAGD voor directe indiensttreding

-*

____________ ■

damrak 90. telefoon 470

—

■

Onder verwü'zing naar vorenstaande mededeelingen bericht de ondergeteekenden, dat zü bereid zün inschrüvingen op aandeelen Banque de Bruxelles
op bovenstaande voorwaarden aan te nemen.
Amsterdam,
Aan de leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel te
den
de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en den Bond voor
en aan degenen,
Geld- en Effectenhandel in de Provincie te -s-Gravenhage, Vereeniging
voor
die volgens art. 5 en 6 van het Provisiereglement van de
uitkeering in aanmerking komen, wordt bü de
voor
den Effectenhandel
storting een provisie van frs. 7.50 per aandeel uitgekeerd.
Het ligt voorloopig niet in de bedoeling om de noteering der aandeelen
vragen.
ter beurze te Amsterdam of aan een buitenlandsche beurs aan te
Amsterdam, 10 Juli 1937.

AMSTERDAMSCHE BANK N.V.
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.

M

—__■

Hypotheekbank
N.V. InsulaireAMSTERDAM
te

a 100 o/„ vau 5-JARIGE

37*% PANDBRIEVEN
Serie L,

groot f 1000.— en f 500.----^-----^__________B__-_--Hr:^__-___________________________m______-____-______________________________-_____________-______

!

van bevoorrechte inschrüving.

ROTTERDAM

AFDEELING PASSAGE

Brieven onder No. 34336, Administratie Algemeen Handelsblad.

ELECTROTECHNICUS

___fc'*

-___*_H
.ftn0
<d 1

.n,»*6
rti-^
______é___M
<»*"

VERDERE INLICHTINGEN EN BROCHURES VERSTREKKEN DE HOOFD AGENTEN

UITGIFTE

BANK N.V. en

De inschrijving geschiedt in Nederland tot 15 Juli 1937, des namiddags
uur, op de voorwaarden van het door ondergeteekende uitgegeven prospectus d.d. 17 Juni 1937.
Houders van oude en nieuwe aandeelen Société de Bruxelles pour la Finance et I'lndustrie „Brufina" kunnen inschrijven, een en ander op de wüze
als in het prospectus omschreven:
1. zonder dat reductie kan worden toegepast: op 1 aandeel Banque de
Bruxelles voor 6 aandeelen „Brufina", met dien verstande dat fracties
niet worden afgegeven.
2. waarbü reductie kan worden toegepast: op de aandeelen, die eventueel beschikbaar mochten blijven na de uitoefening van het recht

B_-_S-2__l£a--_______S >BBpBl*_^HF_g__-'l-^F^-_B^W^

:Xr:
Hl

ASSOCIATIE OF OVERNAME VAN PRAKTIJK.

met ruime ervaring in het ontwerpen, begrooten en uitvoeren van
hoog- en laagspanningsinstallaties, en eenige jaren handelspraktijk.
Leeftyd niet boven 35 jaar. Br. m. uitvoerige ml. betr. loopb., leeft,
enz. onder No. 698 „RECLAMO", Van Tuyllweg 100, ADAM Zuid.

\

___M_rinl

,

.....

SAGE-PRIJZEN.
ZEVENTIEN 12-daagsche reizen naar de FJORDEN, le kl.

EEN ALLESZINS BEKWAAM

Technische Handelsfirma zoekt voor Indië

____ _ _
_ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _
_*_rf____
_____a___a

EN DE REISBUREAUX

De ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde aandeelen, met recht van voorkeur voor bovengenoemde aandeelhouders, is
opengesteld tot den prijs van frs. 1.020.- per aandeel
van 1 Juli tot en met 15 Juli 1937,
In België ten kantore van de Banque de Bruxelles en bij de In het prospectus genoemde kantoren op de voorwaarden van het in België uitgegeven

Zomerreizen mét de snelle en moderne passagiersschepen „LEDA" en „ARIADNE" tegen VERLAAGDE PAS-

GEZOCHT voor directe indiensttreding by een nieuwe onderneming

Brieven onder No. 7563, Administratie Algemeen Handelsblad.

sr

__>

W* H. MULLER 8. Co n.v. PASSAGE- EN REISBUREAU

elk nominaal groot frs. 1000.—

tevens belast met het voeren der hoofdboekhouding. Leeft. 33—46 j., dipl.
NIVA of M.O. vereischt. Alleen zij, die uit hoofde van vroegeren werkkring of opleiding over ruime ervaring en algemeene ontwikkeling beschikken, gelieven eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige levensbeschryving te zenden onder No. 7391, Adm. Algemeen Handelsblad.

TE TREDEN MET ACCOUNTANT VOOR

_*
LM
m *^
Bn

wvtH

op

WENSCHT IN RELATIE

*T

met recht van voorkeur voor Aandeelhouders

maiÊÊÊÊÊKMmÊmmÊÊÊÊmimÊmmÊÊ^m^mm^mmmmmmÊ^m

ACCOUNTANT N.I.V.A.

__

9k

BIOSCOPEN ENZ.
■ Rika Hopper Theater ■

CENTRAAL THEATER

OE ARME

Heden 2.15 en 8.15
CABARET- REVUE

lED. AVOND 8.15 UUR

MiLLIONNAIR
Hoofdrol Louis Saalborn

Tel. 318T4

LOOP
naar
KOEKOEK
de

■Daverende kritieken! !■

m et

OPERA
, ITALIANA

DE BREE

en

KAART

Matinee verminderde prijzen.

THEATER CARRÉ
Hedenavond 8 uur

CONCERTGEBOUW

Heden, Zondagavond 8.15 u.

lILIVcYICEIT

AFSCHEIDSCONCERT
Optreden van

het Concertgebouw-orkest
onder leiding van.
Eduard van Beinum
Solist: WILLEM ANDRIESSEN (piano)

SARA SCUDERI, e.a.
_C_-_*lr

S>ft__f»«-V>t Dinsda« 13 Juli -'s Avonds 8.15-9.15 in de
*Vvl I_v«_l_£._. Gi L
Willem de Zwygerkerk
Olympiaweg 14.
Medewerkenden: Mevrouw Aneky van Wickevoort Crommelin, Sopraan.
Henk van Wezel, Iste cellist (Concertgebouworkest).
Piet van Egmond Jr., Organist (Concertgebouworkest).
Programma niet verplicht (10 cent).
Toegangsprijs 0.25, mcl. belasting.
KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN DE KERK.,
De opbrengst is ten bate van het W.kwerk.

—

’

—

OCHTENDBLAD

VIJFDE BLAD

BEURS EN

Het leger en de nieuwe regeering willen een systeem van
„Planwirtschaft” invoeren om aan de eischen
van leger en vloot te kunnen voldoen
jongste berichten uit Japan toonen en staal. Trouwens Japans industrie is in zeer
duidelijk de moeilijkheden aan, waarvoor sterke mate van buitenlandschen grondstoffende nieuwe regeering op het oogenblik invoer afhankelijk. De totale industrieele proetaat. De politiek van de laatste jaren van ductie van Japan bedroeg in 1935 — het laatopvoering der uitgaven begint zich thans, nu ste jaar, waarover thans gegevens beschikbaar
10.820 millioen Yen; hiervan maakten
d_ economische omstandigheden zich minder zijn
gunstig voor Japan ontwikkelen, te wreken; de grondstoffen 62.8 % uit, de loonen slechts
teekenen van een naderende crisis vertoonen 8.2 %, terwijl de resteerende 29 % in beslag
zich; men wil deze echter opvangen door een werd genomen door brandstoffen, andere motorische kracht, afschrijving en winst. De proStelsel van „Planwirtschaft".
ductie van de spinnerijen bedroeg in 1935
De nieuwe Japansche minister van financiën 3366 millioen Yen, hiervan kwam zelfs 80 %
Kaya heeft, onder erkenning van de eischen voor rekening van de grondstoffen.
van het leger, een economisch program van
drie punten opgesteld: 1. uitbreiding van de
De nadeelen van den lagen loonstanproductie; 2. aanpassing van de betaling aan
daard, zoo schrijft een Japansch blad,
Ihet buitenland; 3. prijscontrole en aanpassing
komen thans aan den dag in dezen tijd
van vraag en aanbod van goederen. Het kabivan stijgende wereldprijzen en toenet heeft dit program goedgekeurd, hetwelk
nemend invoeroverschot: er ontstaat
overigens zeer vaag is en dat nog uitgewerkt
thans een ~gat" tusschen den invoer van
zal moeten worden door den gevormden Ecoruwe grondstoffen en de opbrengst van
nomischen Raad, waarvan, zooals reeds geden uitvoer. Het is toch duidelijk, dat
meld, de gematigde Hirota en niet de oudwanneer slechts 15 % van de opbrengst
tminister van financiën Baba de voorzitter en
van den export in het land blijft in den
leider zal zijn. Het kabinet heeft zich tot de
vorm van loonen, winst en afschrijvinverschillende groepen des lands, leger, vloot,
gen, dat ter betaling van een invoersaldo
bankwezen en industrie gewend tot medewervan 600 millioen, een productie en een
king voor dit program, teneinde, zooals z.
extra-uitvoer van ongeveer 4 milliard
in een communiqué heeft uiteengezet, „de
yen noodig is.
nationale verdediging te versterken onder
verbetering van het nationale leven en ter
Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat
ontwikkeling, zoowel van Japan als Mandde nieuwe Japansche regeering in de eerste
ejoekwo".
plaats vergrooting van de productieve kracht
De woordvoerder van de regeering voegde des lands in haar programma heeft geschrehieraan toe, dat het belangrijkste is de zeker- ven; zij hoopt, dat de Economische Raad geheid van het nationale leven, welke niet moet schikte plannen tot opvoering van de proWorden opgeofferd op het altaar van de uit- ductie zal weten te ontwerpen. Deze Raad
voering van de nationale politiek. De regeezal in de eerste plaats nauwkeurig een vijfring zal energieke pogingen doen om de noojarig plan onderzoeken tot opvoering der indige maatregelen te nemen ter stabilisatie dustrieele productie ontworpen door de legervan het nationale leven, speciaal wat het autoriteiten en dit toetsen aan de inzichten
levensonderhoud betreft van' den boer, den van de departementen van Financiën, Handel
visscher en den kleinen koopman, alsmede de en Industrie, Landbouw en Buitenlandsche
arbeiders en de kleine ambtenaren; het proZaken- De concrete maatregelen, welke het
gramma van de regeering zal vijf jaar leger in dit plan heeft geformuleerd betrefeischen.
fen: de industrieele politiek, de buitenlandZooals men ziet stelt ook de regeering de sche handelspolitiek, de rationalisatie van de
eischen leger en vloot voorop, maar het is distributie, de controle over de sleutelindustrieën, de financieele politiek, de tariefniet duidelijk hoe men deze in overeenstemming kan brengen met de bezuinigingspolitiek, politiek, de ontwikkeling van den mijnbouw,
welke minister Kaya zegt voor te staan en speciaal wat betreft ijzer, steenkool en peniet de „stabiliteit van het levensonderhoud" troleum; de productie van „Ersatz"-materiavan de klassen in Japan, die tot nu toe het len, de zelfgenoegzaamheid op het punt van
meest den druk van de gevolgde politiek heb- katoen, wol, hout en voedingsmiddelen, het
onderricht van geschoolde arbeiders en tenben ondervonden.
De eischen van het leger voor de nieuwe slotte als sociaal punt van het program een
begrooting bedragen, zooals reeds gemeld 900 rechtvaardige distributie van den rijkdom
door middel van belastinghervorming en op
millioen yen of het dubbele van het bedrag, financieel
gebied controle over nieuwe inuitgetrokken op de begrooting 1935/36 voor
vesteeringen, van den wisselkoers en verbetedit doel.
ring van den onzichtbaren uitvoer. Om te
voorkomen, dat de uitbreiding van de producgroot
is
een
voor
Deze toeneming
het
kosten
van
tieve
van
de
krachten des lands in handen zal zijn
gevolg
deel het
van een kleine groep kapitalisten ten koste
leger in Mandsjoekwo, terwijl verder
van het volk in zijn geheel, moet de regeebelangrijk meer voor de luchtmacht is
uitgetrokken. De samenstelling van dit
ring een volledige controle over de industrie
bedrag van 900 millioen is nl. als volgt:
oefenen.
gewone legeruitgaven: 350 millioen,
Zooals men ziet willen de eischen van het
meerdere kosten van het leger in Mandleger
op economisch gebied Japan brengen
sjoekwo 290 millioen yen; verbetering
volledige
tot
een
Planwirtschaft, min of
van de luchtmacht 180 millioen yen;
zooals wij op het oogenblik in Duitschmeer,
bewapening
en aanaanvulling der
land zien! Het leger drijft er naar de geheele
schaffing van oorlogsmateriaal 108
Japansche economie in te richten naar
z.n
millioen yen.
behoeften en derhalve op het Japansche volk
zware bewapeningslasten te leggen. Hoe men
Op welke wijze Japan zijn leger opvoert daarnaast de
economische kracht van
kan bijv. blijken uit het aantal cadetten, het- het volk nog belangrijk
meent te verhoogen
welk dit jaar wordt aangenomen; oorspronkeis evenwel niet duidelijk. Evenmin hoe de relijk was dit aantal bepaald op 1000 (vóór de geering er in zal slagen
Mandsjoerijsohe expeditie bedroeg dit aantal tot uitvoering te brengenom haar voornemen
5 a 600 per jaar) volgens een oproep in het deficit te beperken en de het begrootingsinternationale beJapansche staatsblad van 17 Mei zijn er thans talingsbalans in
evenwicht
te brengen.
2200 plaatsen opengesteld op 1 December van
dit jaar; teneinde de noodige gegadigden te
krijgen is de leeftijdsgrens, welke van 16 tot
20 jaar was, verhoogd tot 22 jaar.
Minister Kaya, benevens de minister van
Handel Yoshino moeten trachten de middelen
voor de uitrusting en bekostiging van
een dergelijk militair apparaat te vinden.
Kaya heeft reeds aan de bankiers verzocht
inschrijving
Vaste stemming op
met het oog op de onzekere economische posiprima
program
zijn
tot
voor
tie hun medewerking voor
soorten.
Na
handhaving van den Yen, tot beperking van
kocht vooral
Nederland
de nieuwe emissies en tot verbetering van de

DE
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Voorjaarscampagne voor
Java-tabak geëindigd
laatste

Duitschland.

handelsbalans.

Kaya zeide, dat door de ongunstige handelsde regeering zeer veel goud moest uitvoeren, maar dat zij besloten was om niet
meer goud uit te voeren dan de binnenlandsche goudproductie bedroeg, welke naar bekend de regeering eveneens in vijf jaar tijd
Bterk wil opvoeren. Toch wil de regeering
Vasthouden aan den wisselkoers van 1 sh. 2 d.;
zij zal met haar begrooting hiermede rekening
houden en tot het handhaven van den Yen
nauwere samenwerking tussdhen de Bank van
Japan en de Yokohama Specie Bank, die voor
de handhaving van den Yen zorg draagt, bewerkstelligen.
Wat den buitenlandschen handel betreft,
heeft het invoeroverschot van meer dan 600
millioen in het eerste halfjaar in Japan groote
onrust veroorzaakt. Men wijst er op, dat de
onzichtbare in- en uitvoer voor Japan een uitvoeroverschot laat: de Japansche scheepvaart
zal dit jaar wellicht een winst maken van 250
millioen yen; de reederijen zijn verplicht al
hun winst om te zetten in yen; de Japansche
scheepsbouw moet eveneens worden ingezet
om bij te dragen tot een verbetering van de
betalingspositie tegenover het buitenland.
Merkwaardig is evenwel, dat de Japansche
bladen zelf toegeven, dat nog steeds de Europeesche werven even goedkoop schepen kunnen bouwen als de Japansche, vandaar dat tot
voor kort Japansche reeders herhaaldelijk toestemming hebben gevraagd om schepen in het
buitenland te laten bouwen.

balans

—

(Van

onzen tabaksmedewerker.)

Onze markt is nu alweer aan de achtste
Java-inschrijving toe. De voorjaarscampagne
loopt ten einde en zooals telken jare omstreeks dezen tijd het geval is verandert het
aanzien van het ten verkoop gebrachte
materiaal zienderoogen.
Overwegend latere afladingen van het
middenblad der Vorstenlanden verschijnen in
groote hoeveelheid, het aanbod der voetbladpartijen, welke het zandblad vertegenwoordigen, wordt schaarsch en het topblad treedt
in vele en variabele hoedanigheden meer en

meer naar voren.
Gezien echter het „latere" van al deze
ladingen, het dikker en grover worden van de
bladstructuur en het verschijnen van tabak,
die tot het uitschot der diverse ondernemingen
behoort, kunnen de prijzen die 1.1. Donderdag
besteed werden, al bewogen ze zich dan op
lager niveau dan te voren, toch hoog worden
genoemd en de stemming voor de gedecideerd
prima objecten zeer vast. Daarbij is de vlotte
wijze waarop ook de mindere soorten werden
opgenomen teekenend voor de liefhebberij die
er voor dezen „oogst-1936" van alle zijden en
van den aanvang dezer campagne af aan den
dag werd gelegd.
Een zeer belangrijke factor voor het opgewekt verloop dezer inschrijving was de intense kooplust die de Nederlandsehe fabrikan-

Koersen voor stortingen op 12 Juli tegen
verplichtingen luidende in: Reichsmarken 73.05, Lires 9.61, Peseta's 9.10 en
Turksche ponden 1.44J.
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DE EERSTE AMERIKAANSCHE

KATOENRAMING

Vergaderingen.

Stijging van de productie
buiten de Ver. Staten.

Maandag 12 Juli.

Amsterdam, lij u. N.V. De Plaat(Van onzen financieelen correspondent.)
wellery. Heerengr. 464. (Alg.).
Verzekering
Algemeene
Mg.
Hè u. N.V.
Londen, 9 Juli.
„Providentie". Heerengr. 124—6. (Alg.).
11 1 u. N.V. Geveke & Co's Technisch Bur.
De eerste raming van de met katoen beKantoor der venn. (Alg.).
oppervlakte door het Amerikaansche
bouwde
12 u. N.V. Nederl. Fabriek van Bronswerken
van Landbouw is dit jaar lager
departement
v/h Becht & Dyserinck. Heerengr. 115.
vroegere particuliere berekedan
uitgevallen
(Jaarv.).
2 u. Haar- en Wolhandelmij. Heerengr. 456. ningen lieten verwachten. Terwijl deze laatste
kwamen tot een oppervlakte, welke 15 %
(Alg.).
4 u. N.V. In- & Uitvoer M_. Tiag. Kantoor
grooter was dan het vorig jaar, raamt het
der venn. (Alg.).
Census-bureau de uitbreiding slechts op 10,4%
2 u. Java China Japan L^jn. Scheepvaart- nl. van 30.96 tot 34.19 millioen acres. Dientenhuis. (Jaarv.).
gevolge zijn de Liverpoolsche katoennoteerin3 u. Curagaosche Handel M_. Stadhoudersgen met 10 punten gestegen, de meest nabij(Jaarv.).
kade 6.
termijnnoteering is zelfs 17 punten
liggende
Rotterdam. 1\ u. N.V. Gebr. Van den
der
het begin dezer maand en
gestegen
tegenover
Kon.
Fabrieken.
Kantoor
venn.
Bergfli's
wel tot 6.84.
(Alg.).
Een reactie van enkele punten toont evendat de marktvooruitzichten onzeker zijn.
wel,
Nieuwe uitgiften.
Beoordeeld naar de tegenwoordige weersom20.740.000 3J % standigheden en de grootere bebouwde opperGemeente Rotterdam
vlakte moet in ieder geval op een grooteren
obligatiën tegen den koers van 991 %.
katoen-oogst in de Ver. Staten gerekend worden dan dien van het vorig jaar. Indien de
opbrengst per acre ongeveer dezelfde is
NEDERLAND EN KOLONIËN circa 198 lb. — dan zou de oogst ongeveer
14 millioen balen groot zijn tegen 12.39 milTOT EXPL. lioen in 1936. De jongste particuliere raminHAAGSCHE HANDEL
gen stellen den oogst op 79.9 % van normaal
VAN ONR. GOEDEREN
tegen 76 % het vorig jaar. In den loop van
Tweede vergadering noodig ter behandeling Juli en Augustus kunnen natuurlijk belangrijke veranderingen in den stand van den oogst
van reorganisatie
optreden, maar in ieder geval zal de oogst
van dit jaar grooter zijn dan het wereldverbruik van Amerikaansche katoen.
Zaterdagochtend is te 's-Gravenhage een
Dit wordt thans geraamd op ongeveer
vergadering gehouden van obl.-houders van de
13.1
millioen balen, maar het is mogelijk, dat
tot
van
OnroerenExpl.
M_.
Haagsche Handel
werkelijke
het
verbruik grooter zal zijn. Want
de Goederen.
in
den
juist
tijd zijn de vooruitzichten
laatsten
De vergadering stond ónder leiding van jhr.
grooteren
op
een
afzet
van Amerikaansche
president
die
door
den
Doorn,
mr. E. C. U. van
der Haagsche rechtbank daarmede was belast. katoen verbeterd.
Aan de orde was het reorganisatie-voorstel,
Dit geldt in het bijzonder voor de Amerihierop neerkomende, dat gewone aandeelhoukaansche verwerkers, die gemiddeld 50 % van
ders afstand doen van 9.0 % van hun kapitaal, den binnenlandschen oogst opnemen. Ook kan
aandeelhouders van 60% van de cumulatie en er op worden gewezen, dat het onverkochte
daaruit ontstane vorderingen, terw.l houders
het einde van het seizoen slechts
van obligaties hun stukken en de coupons surplus aan
over het laatste jaar naar een winstmarge ca. 6 millioen balen zal bedragen, waarvan
van 5%% zullen kunnen inwisselen tegen zich 1.6 millioen in handen van de officieële
pref. aandeel voor het nom. bedrag hunner instanties bevindt. En b. het tegenwoordige
vorderingen.
verbruik zou een toeneming van de voorraden
Aangezien aan 5 % en 6 % schuldbrieven,
men zegt tot rond 8 millioen balen
niet staande onder trustverband, vertegengeen
buitensporigen druk voor de markt be279.500 en teekenen. Men mag hierbij ook niet de nieuwe
woordigd was een kapitaal van
dit minder bedraagt dan de helft van het belandbouwwetgeving uit het oog verliezen, die
drag der in omloop zijnde schuldbrieven ad
men weet, het zoo stabiel mogelijk houzooals
649.500 konden in deze vergadering geen
geldige besluiten worden genomen en bepaalde den van de prijzen voor de belangrijkste landde voorzitter de volgende vergadering op Vrijbouwproducten beoogt. Verwacht wordt dat
dag 30 Juli.
de desbetreffende voorstellen- nog gedurende
Namens de commissie uit de obl.houders, de tegenwoordige zitting van het Congres tot
welke met het bestuur de reorganisatie heeft wet verheven zullen worden. De voorzitter van
voorbereid en welker leden na de eventueele
de landbouwcommissie van het Huis van Aftotstandkoming der wijzigingen mede als comgevaardigden zou een program binnen het
missarissen zullen fungeeren, gaf de heer
kader van de ook door Roosevelt nagestreefde
Allard een overzicht van de gevoerde bespre„conserveering" van den bodem wenschen, terkingen en beval hij het gedane voorstel krachWallace, de minister van landbouw streeft
wijl
tig aan.
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voorstellen.
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Clearingkoersen

NIJVERHEID.

Staat Japan voor een bewapeningscrisis?

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZONDAG 11 JULI 1937
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Eenige der aanwezige obligatiehouders slo- naar „normale voorraden". Zooals vroeger
ten zich daarbij aan, waarop de vergadering medegedeeld, zou bij de controle van den land-

werd gesloten.

LEENING DORDRECHT
3½ % conversieleening,
groot 5.357.000.

’

De raad van Dordrecht besloot gisteren op
voorstel van B. en W. tot buitengewone aflossing van de 4 % leeningen 1930 en 1934
en tot het aangaan van een 3_ % leening,
5.357.000. Laatstgenoemde leening
groot
wordt aangegaan met de Ned. Middenstandsbank te Amsterdam in samenwerking met de
Ned. Ind. Escompto Mij en de Ned. Bank v.

’

Zuid-Afrika te Amsterdam.

een prijspeil kocht dat dikwijls lager was dan
de taxaties zouden hebben doen verwachten.
Zoodat hier de conclusie volgt, dat voor wat
buiten de directe belangstelling der binnenen buitenlandsche industrie viel, een wat gemakkelijker stemming heerschte en de prezen tamelijk van de taxaties afweken.
Voor de enkele zandblad-partijen, die n»g
ter markt kwamen, was het prijspeil echter

onveranderlijk hoog. 278 pakken K/Polan/V
brachten bij een tax van circa 39 cent ongeveer tachtig op; evenals de 182 pakken
Modje/V, waarvan de taxatie iets hooger lag,
nl. 44 cent. De eveneens niet overvloedige
partijen prima omblad werden met omstreeks
zestig cent betaald: bijv. een lading Gajamprit (57) en een lading Papringan (65). Overigens liepen de goede M/partijen tusschen
de veertig en Vijftig cent, al werden er ook
sommige op lager basis afgedaan. Zooals een
zevenhonderd pakken uitstekende legalgondo
diversen.
Met het topblad lag de markt eveneens nogal
variabel. Want hoewel niet te loochenen valt
dat kwaliteit en smaak der T/ladingen zeer
uiteenliepen, tooh waren de verschillen in opbrengsten dikwijls opvallend groot en bleken
de taxaties van 20 a 23 cent geen maatstaf
te geven of de partijen 21 tot 24 ofwel 30 tot
32 konden opbrengen.
De geurigste en kernachtigste partijen
werden door de fabrikanten op laatstgenoemde basis meestal direct van den importeur
gekocht, terwijl de handel voor de overige,
die niettemin zelden bovengenoemde eigenschappen ontbeerden, ongeveer tax of iets
daarboven betaalde.

Gunstige resultaten voor

Vorstenlanden Cultuur.

Wy behoeven ndet nog eens uitvoerig te herhalen dat de Vorstenlanden-cultuur over het
ten toonden. Zoowel het goedsoortige omblad verloop dezer campagne tevreden zijn kan en
hadden onhet resultaat dezer slotinsohrijving der voorDe moeilijkheid voor Japan schuilt echter in als de betere binnengoed-partijen
met een
belangstelling
en
hun
jaarscampagne doet daar niets aan af. Er
afgebroken
voorziening;
uitbreiding
de grondstoffen
van de
is
dus
dat
zoo
ondriemaal
handelsvloot eischt grooteren invoer van ijzer dikke vierduizend pakken, van het geheele zijn ondernemingen die tot nu toe als
vorig
zooveel voor hun product ontvingen
geveer een kwart gedeelte
aanbod, gingen zij ditmaal huiswaarts. Daarjaar en dde met een opbrengst-taxatie van
nevens kocht direct of indirect de Duitsche 100 % boven hun kostprijs waarlijk nog aan
hoeveelheden. den veiligen kant blijven.
belangrijke
sigarenindustrie
(Ingezonden Mededeeling.)
behoefte
aan mooie,
Er zijn vele factoren aan te wijzen vóór
zijn
Zwitserland bleek
bladdige, goed brandende en smakende dekdeze inderdaad phenomenale stijging van de
„ÏNSIUUUT VOÜK jONUi-W-»
bladsorteeringen nog niet geheel gedekt te Vorstenlandenmarkt. De goede uitval van dit
op den ROSENBERG".
hebben, terwijl ook Frankrijk, zij het op begewas is er natuurlijk één der belangrijkste,
Heerlijk gezond gelegen* U- 'Je
scheiden
schaal,
voor
partijen
verschillende
evenals de daar tegenover staande constante
Zwitsersche bergen b(j ST U A I. I. Bi N.
en koopster bleek.
reflectant
vooral van den Nederlandschen grootvraag,
Examens In Nederland erkend Hanueisdl
Voor het overige, dat dan wel ongeveer fabrikant naar aanzienlijke hoeveelheden
Ploma. lntensiel onderwijs in de mod lalen
de andere helft der inschrijving omvatte, was prima en goed uitwerkend ombladmatariaal
Eenige particuliere school in Zwitserland met
Staats-Taalcursussen in Fransoh en Dultscn
de Nederlandsehe handel kooper en het valt en de onderlinge wedloop om zich van
_Vraagt prosp. aan b/d Direct Ur I.USSI.
niet te ontkennen, dat deze bier en daar op vrijwel al het goede materiaal op dit ge-

bouw door het desbetreffend federaal departement 30 dagen vóór den aanvang van een
nieuw seizoen marktquota moeten worden
vastgesteld, indien de commissie 30 dagen
vóór het begin van het nieuwe seizoen constateert, dat de totale productie den „normalen omvang" (bij katoen met 15 %) zou
overtreffen.

Anderzijds mag toch ook bij de beoordeeling

van de tendenz op de katoenmarkt in de Ver.
Staten, de productie daar buiten niet uit het
oog worden verloren. De geregeld in het
„Empire Cotton Growing Review" gepubliceerde statistiek omtrent den niet-Amerikaanschen aanplant, gaf dit jaar een stijging van
18.53 mill. bn. in Januari tot 19.88 mill. bn.

te zien, hetgeen voornamelijk een gevolg is van de verhooging der Br. Indische
raming van 5.95 tot 6.3 mill. bn. Tengevolge
van den misoogst in de Gran Ohaco moest anderzijds,
naar gemeld, de Argentijnsche
raming van 350.000 balen in Maart tot slechts
189.000 balen worden teruggebracht, maar
desondanks zal de wereldoogst-raming een
record te zien geven.
Gewezen kan voorts nog worden op eenige
belangrijke verschuivingen in de noteeringen
voor Egyptische katoen. De prijs voor
Ashmuni katoen (uit Boven-Egypte) is in den
laatsten tijd 10 punten ten opzichte van Sakellaridis gestegen; deze laatste soort noteerde
de laatste dagen slechts ca. 20 punten boven
den laagsten stand van het seizoen, terwijl de
prijs voor katoen uit Boven-Egypte een
nieuwe recordhoogte voor dit seizoen en
sedert Juni 1930 bereikte.
In laatstgenoemd jaar had Sakellaridis juist
312 pnt. meer genoteerd! Deze prijsverschuiving ten gunste van de Egyptische katoen kon
intreden ondanks den allerminst gunstigen
stand van den Sakellaridisoogst. Aan het begin dezer maand was de noteering voor katoen
uit boven-Egypte 8 pnt. hooger dan die voor
„Giza 7" en Sakellaridis 21 pnt. hooger dan
de noteering voor katoen uit Boven-Egypte.
in Juli

Wie wordt gouverneur
van de Bank van
Frankrijk?
De heer Baudouin thans als
candidaat genoemd. Labeyrie
zou niet vóór September aftreden.
(Van

onzen beurscorrespondent.)
P a r tj s, 10 Juli.

Wij hebben melding gemaakt van de hardomtrent het te verwachten
aftreden van gouverneur Labeyrie, alsmede
van de redenen, die voor de waarschijnlijkheid daarvan pleiten. Ondanks de tegenspraak
van den hoogen ambtenaar zelf, nog uitdrukkelijk onderstreept door een démenti van den
minister van financiën, spreekt Hutin in de
„Époque" van hedenmorgen toch weder over
de waarschijnlijke vervanging van den gouverneur, die zijn vroegere voor hem open gehouden functie aan de Rekenkamer weder zou
gaan bekleeden.
Nadat dezer dagen een deel der pers reeds
den heer Rist als toekomstig gouverneur der
circulatiebank genoemd had, nadat deze welbekende professor in de economie dit bericht
uitdrukkelijk een verzinsel genoemd had,
Bemberg echter vast
wordt
thans van een ander ex-bestuurslid
gestemd.
van het valuta-egalisatiefonds, den heer
BERLIJN, 10 Juli. (Reut. Bijz. Dienst.) De Baudouin, directeur-generaal van de Banque
beurs was voor een Zaterdag tamelijk levendig d'lndo-Chine, voor het vervullen van den post
gestemd, daar de beroepshandei er de voorHutin, die zegt zeker te zijn van
keur aan gaf, wat posities af te wikkelen. gesproken.
Daar het publiek niet in de markt w&s, liepen hetgeen hij mededeelt en reeds bn' voorbaat
de koersen dientengevolge meerendeels wat een tegenspraak, zelfs van officieële zijde, afterug.
wijst, doet het voorkomen alsof de regeering
Bij een omzet van slechts M. 6000 stegen niet het aftreden van den tegenwoordigen
Mansfeld 23 %, Stollberger Zink 1 %. Van functionaris wil eischen, maar een ontslagde bruinkolenfondsen daalden alleen winstaanvraag van diens kant niet onwelkom zou
bewijzen Ilse met 1 %. Van de kali-waarden achten.
waren Salz Detfurth IJ % lager.
Naar het in bankkringen heet kan deze, die
Electriciteitswaarden en andere openbare zooaJs bekend weinig voelt voor de op 5 Maart
nutsbedrijven waren verdeeld. H. E. W. daal- van dit jaar door zijn medeleden in het bestuur
den H %, Elektro Sehlesien IJ %. Machinevan het egalisatie-fonds ingeluide liberale
ondernemingen waren goed gevraagd: Oren- financieele politiek, nog altijd op den steun
stein en Berliner Maschinen stegen elk :} 9.
van verscheidene leden der regeering rekenen,
Rhein Metall Borsig monteerden g %. Bemen vooral ook op dien van de machtige C. G. T.
berg konden 1?, % in koers aantrekken. Blijken haar leider Jouhaux, die een voorname rol
baar was dit laatste een gevolg van aankoop speelt in den algemeenen raad der bank.
van „insiders".
In de bankwereld is de heer Labeyrie geen
Voorts kan nog het avans van Holzmann
persona grata; hem wordt het auteurschap
genoemd.
%
met l
worden
toegeschreven vaneen belangrijk gedeelte van
Op de obligatiemarkt steeg de Rijksgroothet kort geleden door de commissie voor de
fractioneel;
boekschuld
de „Umschuldungs"organisatie van het crediet (een onderdeel
leening was onveranderd op 94.15.
Daggeld deed onveranderd 2g è. 2| %. van de Kamercommiissie voor de financiën)
geopperde plan tot nationalisatie van de
bankinstellingen.
nekkige geruchten

BERLIJN LAGER

.

EMISSIE BANQUE DE

In zekeren zin kan men in dezen
kamp om het gouverneursschap een
phase zien van den strijd, die al sinds
eenigen tijd bq het beheer der staatsfinanciën ontbrand is tusschen de uiterst
linksche voorstanders van dwangmaatregelen en de gematigder elementen, dis
niet in de eerste plaats den politieken,
maar den technischen kant van het
vraagstuk zien.

BRUXELLES
Met recht van voorkeur van
houders van aand.
„Brufina”.

De Banque de Bruxelles stelt de inschrijving
open met recht van voorkeur voor aandeelhouders Société de Bruxelles pour la Finance
et I'lndustrie „Brufina" op 100.000 aand. elk
nom. groot frs. 1000 in de Banque de Bruxelles.
Tot de laatsten behoort de heer Baudouin,
tot den prijs van frs. 1020.— per aandeel van die bij het aftreden van Labeyrie bereid zou
1 Juli tot en met 15 Juli 1937, in België ten zijn den verantwoordelijken post van leider der
kantore van de Banque de Bruxelles en in circulatiebank te aanvaarden, doch slechts
bied te verzekeren. Daarnaast speelden de Nederland ten kantore van de Amsterdamsche onder voorwaarde van het aanbrengen van
en ten kantore van de Nederlandsehe zekere wijzigingen in de statuten, in het bijuitnemende dekbladeigenschappen van dezen Bank
Handel-Mij.
zonder van de artikelen, die de macht van den
oogst een groote rol. Temeer omdat dit
oude en nieuwe aandeelen gouverneur regelen.
Houders
van
jaar meer dan ooit te voren deze eigenSociété de Bruxelles pour le Finance et I'lnBij navraag is ons gebleken, dat het bericht
schappen door de buitenlandsche sigarenfadustrie „Brufina" kunnen inschrijven.
in
de „Époque" in groote lijnen als juist kan
brikanten werden erkend, benut en... stevig
1. Zonder dat reductie kan worden toegeworden beschouwd, doch het vertrek van den
betaald.
past: op 1 aandeel Banque de Bruxelles voor tegenwoordigen functionaris zou vermoedelijk
Wij twijfelen er dan ook niet aan of de 6 aandeelen „Brufina", met dien verstande dat eerst in October plaats vinden. Alsdan komt
hooge prijzen die dit jaar worden gemaakt fracties niet worden afgegeven.
van vice-president van den Conseil
2. Waarbij reductie kan worden toegepast: nl. de functie
zullen straks geenszins een „moment" in de
d'Etat (de Hooge Raad voor administratieve
aandeelen,
op
de
die eventueel beschikbaar geschillen) vrh',
markt voor Vorstenlanden blijken. Want de mochten
en naar verluidt, zou deze
blijven na de uitoefening van het recht post, de hoogste in de Fransche magistratuur,
reclame die deze tabakken voor zich zelf als van bevoorrechte inschrijving.
(president is ex-officio de minister van
dekblad hebben kunnen maken, zal ook in de
De door de inschrijvers verschuldigde storaan den heer Labeyrie worden aantoekomst haar vruchten dragen en zonder nu tingen moet geschieden in Nederlandsch cou- financiën)
geboden.
direct als concurrent voor Sumatra te gaan rant, de Belgische franc omgerekend tot den
Het genoemde blad maakt nog melding van
optreden, op den duur blijken te voorzien in door de inschrijvingskantoren in Nederland een ander gerucht, volgens hetwelk de heer
dagelijks
te bepalen koers.
de behoefte niet alleen aan billijk dekbladQuesnay bij de 8.1.8. zou vervangen worden
materiaal, maar tevens aan de vraag naar
door den heer Rueff, medebestuurslid van het
veel grootere quantiteiten dan die de Delivaluta-egalisatiefonds en directeur van een
cultuur in haar tegenwoordigen omvang bij
SCANDINAAFSCHE SCHEEPSBOUW onder-afdeeling
van het ministerie van financiën, het zgn. „mouvements des fonds."
machte is te verschaffen.
Aan dit laatste gerucht kan echter, naar wij

De Besoeki-tabakken.

vernemen, weinig geloof gehecht worden. (Het

Sterke vooruitgang.

valt echter op, dat de heer Quesnay nu niet
als a.s. gouverneur der Bank wordt genoemd,
zooals eenige dagen geleden geschiedde.

—-

Na de vervroegde inschrijving waarin de
De
van de Zweedsche scheepsVorstenlanden- ten verkoop kwamen, werden wervenorders
zijn gedurende de laatste maanden Red. H.).
Vrijdagochtend de Besoeki-tabakken der BTM toegenomen met meer dan 40.000 ton en heben der Soekowono verkocht. Ook hier waren ben een tot nu toe nog ongekend cijfer bereikt
FAILLISSEMENTEN
eigenschappen en opbrengsten van het aangevan 77 schepen metende 385.000 ton. De meesboden materiaal nogal uiteenloopend. Uitte orders, waaronder zeer belangrijke, komen
(Opg. afd. Handelsinf. v. d. Graaf & Co.)
nemend blad, zooals de BD der Soekowono uit het buitenland.
De Zweedsche handelsvloot is met vier
Uitgesproken door de arrondissements-recht*
brachten ongeveer zestig cent op bij een tax
ofschoon acht schepen bank te Den Haag 9 Juli:
van 37, de eveneens goedsoortige partijen schepen verminderd,
M. Koster, handelende onder de firma Vereen tonnage van 12.000 zijn gebouwd.
Trogo van de BTM, 39 bn' een tax van 27. De met
De reden hiervan is, dat de eigenaars alle eenigde Sponsenwasscheryen, Oranjeplein 65,
Den Haag. R-c. mr. M. A. van Rijn van Alkein soort geheel op zichzelf staande (tenminoude schepen verkoopen. Gedurende het eercur. mr. ir. H. Smalhout.
ste in Amsterdamsche omgeving) hybride ste half jaar van 1937 zijn 20 schepen, meten- made,
P. B. J. van Dasho r s t, winkelier. Coperverkocht,
variëteit der 98 pakken Besoeki/Hybride/O/ de 29.000 ton naar het buitenland
nicusstraat 251, Den Haag. R.-c. mr. J. I_. I_.
Blad werd op een tax van 29_, cent met 48 terwijl elf schepen met een tonnenmaat van Wery, cur. mr. A. N. de Snoo.
P. A. B .■ rl.ho u t, los werkman, Piet Paal14.000 aldaar werden gekocht.
betaald.
70, den Haag. R.e. mr. G. H. B. v. d.
tjenstraat
Wat de hangkrossok betreft, ook deze
De Noorsche werven hebben momenteel Boom,
cur. mr. M. M. L. Savelberg.
konden meerendeels als goed en goedsoortig 51 orders van totaal 70.000 ton. Aan het bede faillissementen van J. M.
Opgeheven
worden aangemerkt. De circa 400 pakken der gin van dit jaar waren deze cijfers resp. 44 van Diggelen, den Haag, H. G. Boersen, Delft en.
A. M. Plasmeijer, Leiden.
Soekowono, merk SD brachten ongeveer der- en 63.000.
De Deensche werven hebben op het
tig cent op bn' taxen van 20 tot 24, die der BTM
oogenblik 53 orders met een tonnenmaat van
varieerden van 20 tot 26 cent. Niet fraai 306.000. Aan het begin van dit jaar was het
VERBETERING PRIJSCOURANT
waren de krossoks dezer laatste Mpij. Varia- aantal orders geringer n.l. 47 met een tonbel gesorteerd, wat kort en van niet altijd nage van 246.000.
Vrijdag 9 Juli.
geurige kwaliteiten, brachten ze prijzen op
Ned. Handel-Mij. Resc. Aand. 4e k. —; Alg.
die in het huidig marktgewricht laag kunnen
NOTEERINGEN EDELE METALEN Kunstzijde Unie Aand. 7e k. 71J g.b.—7lg; Paraheeten, namelijk 15 tot 18 cent.
mount Pictures Ine. C. v. Aand. 7e k. 151—16 g.1.;
Een paar honderd pakken 1 o s b 1 a d volCities Service Cy. Cert. v. 10 G. Aand. 5e k.
(Medegedeeld door de N.V. Drijfhout & Zn.)
Amsterdam
2jj g.b.— g.1., 6e k. 2|lb. —2J 1.;
tooiden het aanbod, dat ditmaal en in tegenInkoop Verkoop Inkoop Verkoop Rubber Cult. M_. Aand. 2e k. 290, id. Cert. v.
stelling met wat onze Amsterdamsche markt
10 Juli
9 Juli
Aand. 7e k. 294* ; Sumatra Rubber Cult. Mij. Aand.

omtrent dezen tijd gewend is, geen partijen
tabak bevatte die voor kerfdoeleinden geschikt waren. De volgende week wordt nu de
Amsterdamsche voorjaarscampagne besloten
met de zesde Sumatra inschrijving, waarvoor
wn' dezelfde stemming verwachten als te dezer
laatste Java-inschrn'ving kon worden gecon-

stateerd.

_

(in guldens)
Goud:
Baren è. 12J kg 2030.— 2035.— 2030.— 2035.—
Voor de Ind.
2015.— 2055.— 2015.— 2055.—
14.87
14.82
14.87
Gouden
Ponden
14.82
3.04»
3.06
3.06
Gouden
Dollars
3.04:.
Gouden Tientjes
12.24
12.28
12.24
12.28

...

Zilver:
Baren a 12 kg
Voor de Ind.

..,

25.85
24.75

26.85

—,—,

25.60

24.50

26.60
_-.—

5e k. 279J ;Zuid Preanger Rubber Mij. Aand. 5e k.
130; Ha.ndelsvereeniging „Amsterdam" Aand. 4e k.
5121—5131 g.1.; Amsterdam 4% le leening 1935
1002, id. 4 % 2e leening 1935 100 i Gothenburg 4 %
.1906 1013; Insulaire Hyp. Bank 4% Pandbr. 99J
Emballagefabr. en Houth. 4_ % Obl. 56J; Furness
Stokvis 7 % Obl. 19ü; 4 % d'Angleur Athus 1937
96; 34% Enschede 1937
3i % id. 2e leennig
1937 99„; Peruv. Corp. Cert. v. Pr. A. 83 g.b.—J;
Colg. P. Peet Cy. C. v. 10 A. 1-ii

;

—,

;

OCHTENDBLAD
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Aflevering in
gedaald.

en betalingsverkeer
Augustus
van
in

Voor handels-

Tarwe.
De termijnmarkt opende gemakkelijk, 2| c. lager, herstelde daarna ten deele uit
vrees voor nieuwe schade door zwarte roest, gepaard met berichten over hooge temperaturen in
het Noordwesten, op oostelijke aankoopen en
sloot nauwelijks prijshoudend.

'(Ingezonden Mededeeling:}

Juni

hebben in Juni 1.269.000 ton bedragen,
derhalve 35.000 ton minder dan in
Mei. Zij waren echter nog 383.000
ton hooger dan in Juni 1936. In de
eerste zes maanden van het loopende jaar bedroegen de afleveringen
7.614.000 tegen 5.031.000 ton in de
overeenkomstige periode van 1936.

(D. N. B.)

schulden voortspruiten, verder voor het
reizigersverkeer, waarover reeds op 16
April een verdrag tot stand was gekomen. Tenslotte bevatten zij een regeling
van een aantal bijzondere vraagstukken.

1934
331.777

.....

Januari
Februari
Maart

..

1935

534.000

386.000

583.000

1936
721.000
676.000
784.000
980.000
984.000
886.000
951.000

HANDELSBERICHTEN

1.133.000

’

BUITENLANDSCHE
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WISSELKOERSEN

.

Hervatting van dividend der Rudolf
Karstadt A.G.
onzen financieelen correspondent.)
Be r 1 ij n, 10 Juli.

De Rudolf Karstadt A.G. hervat met 41 %
i3e uitkeering van het dividend. De onderneming heeft drie jaar noodig gehad om haar
rentabiliteit te herstellen. In het afgeloopen

jaar zijn door consolidatie en ook in den afzet
goede vorderingen gemaakt. De omzet van de
warenhuizen en de textielbedrijven bedroeg
233.7 mill. mark (v.j. 213.1 mill.). De bruto
Winst steeg van 70.03 tot 82.30 mill. en de
buitengewone inkomsten, voornamelijk verkregen door amortisatie van gedevalueerde
buitenlandsche schulden of conversie in rijksmark, bedroegen 4.14 mill. (v.j. 10.604 mill.)
mark. Het boekjaar omvat slechts elf maanden, daar het boekjaar in de toekomst met het
kalenderjaar zal samenvallen. De netto winst
toedraagt 1.66 mill. (v.j. 773.000) mark.

.

* nom.

-

—
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K I D. Wisselkoersen Slot
9 Juli
10 Juli
Bieilen Laten 'lieden
Laten

Juli

Buenos Aires.
752 0.756 0.752
Bruss
Antw. 41 94 42.02
41 96
Iti,
Rio il« .lanetn.
u.169
0.167
47 IJ
47 20
47.10
Dantzn.
12 35
Loiiuen
12 38
12 34
5,47
5 46
li 46
Hul si ne fors ".
966
9 635
9.625
l'.irii>
Amsterd. Rott. 136 94 137 22 136 93
13 11
Italië
13 09
13 09
V\ eenen
18 95
4h 96
49 05
Zwitserland... .7 02 ->7 11 56 99
Praag
8.666
8 684
8 fc6ö

WEEKBERICHTEN.
Terpentijnolie. (Bericht v/d.
Amerik.
makel. Cantzlaar & Schalkwijk.) De markt was
deze week kalm gestemd, met goeden ondertoon
en regelmatige vraag. Savannah sloot 341 c. (als
vorige week).
1936
1935
9 Juli
1937
sh. 37/- sh. 39/9 sh. 43/9
Noteering Londen
Noteering Savannah
341 c.
361 c. 43i c.
Statistiek Rotterdam:
1125 Vt.
Aangevoerd per s.s. „Saccarappa,"
1937
1936
625 Vt.
174 Vt.
Afgeleverd 2—9 Juli
6646 Vt. 7325 Vt.
Afgeleverd sedert 1 Jan
Voorraad 9 Juli
1175 Vt. 1199 Vt.
Statistiek 3 hoofdhavens Amerika:
1937
1936
Voorraad 1 April
76986 Vt. 114789 Vt.
Aanvoeren tot 3/7
68487 Vt.
69046 Vt.
145473 Vt.
73028 Vt.

Afleveringen

183835 Vt.
80061 Vt.

Voorraad 3 Juli
72445 Vt. 103774 Vt.
Granen. Mais. De eerste dagen der week
was de stemming voor Laplata bepaald flauw.
Belangrijke verlaging der termijn-markten, zoowel in Zuid- als Noord-Amerika, gaven daartoe
de voornaamste aanleiding. De vraag voor loco
Laplata-mais bleef onbevredigend en hoewel de
eerste helft der week lossende mais geheel en al
ontbrak, deden houders van zolder-partijen niet
eens moeite, den prijs ook maar iets te verhoogen. Dem grootsten steun ontving onze markt van
Duitschland, dat regelmatig blijft doorgaan,
groote kwantiteiten uit de markt te nemen. Voor
stoomende en spoedig te verladen booten toonden onze Oosterburen de grootste belangstelling
en naar schatting is afgeloopen week ca. 100.000
tons door Duitschland gekocht. De laatste dagen
der week werd de stemming belangrijk beter,
hoofdzakelijk door de hausse-gunstige oogstberichten uit Noord-Amerika, waar men nog steeds
over droogte klaagt. Voor Laplata op aflading
kwam meer belangstelling en tot langzaam oploopende prijzen kwamen verschillende zaken tot
stand. Als concurrent van Laplata is thans echter ook Zuid-Afrika aan de markt gekomen,
welke maissoort de laatste dagen der week iets
onder die van Laplata werd aangeboden. Enkele
zaken waren hiervan het resultaat.
Gerst. De gerstprijzen werden voor alle soorten weder een paar gulden verhoogd. Het aanbod van stoomende partijen is zeer schaarsch,
zoodat alle partijen die aankomen, vlot worden
opgenomen. Laplata op aflading zonder aanbod.
Roemeensche
eveneens zonder aanbod, terwijl
Canada tegen hooge prijzen terugkoopt. Druppelsgewijze komt zoo nu en dan een offerte van Bulgaarsche gerst, waarvoor echter zooveel gegadigden zijn, dat ieder aanbod direct wordt opge-

nomen.

Rogge. Bahia Blanca stoomend met weinig
aanbod en geheel onveranderd. Loco Roemeensche en Hongaar door houders iets in prijs verhoogd.
Men noteert heden: Mais Gele Laplata oude
126; id. aangek.
129; id.
oogst disponibel
130; Joegoslavische disponibel 127;
stoomend
146; stoomend n.
Laplata cinquantino
disp.
142; Mixed Benguela
aankomst van
145 tot
stoomend
127; Gerst 64/65 kg Laplata aangekomen
170; id. stoomend n. aankomst van
167; No. 3 Canada disp.
171; id.
f 169 tot
168; Irak stoomend
153; Rogge
stoomend
11.05; id.
74/75 kg Bahia Blanca aangekomen
stoomend n. aankomst van
11 tot
10.90; 74 kg
Hongaar disp.
9.70; 71/2 kg Roemeensche disp.
11.
9.40; No. 2 Canada stoomend
Meel. In de afgeloopen week waren de tarwemarkten minder bewogen dan de vorige en bleven
goed prijshoudend. Hetzelfde beeld vertoonen ooide prijzen van de inlandsche buitenlandsche
bloemsoorten. Door gebrek aan bons by de bakkerij giug in buitenlandsche bloem niet veel om.

’ ’’ ’ ’ ’ ’
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’ ’
’
’

’
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AMSTERDAM, 10 Juli. Aardappelen. (Bericht van den makelaar Jac. Knoop.) IJpolder bl.
eigenheimers 5.20—5.60, Andijker bl. eigenheimers
’5—5.60, id. muizen ’4.20—4.69, id. kleine muizen
2.80—3, Langedijker muizen
4.20—4.69, Rijper
muozen 4.20—4.60, id. drielingen 2.80—3, Anna
Paulowna
zand ’5—6, Hillegommer zandaard5—6, Noordw. zandaardappelen 6—7,
appelen
Westl. muizen 4.40—5, id. kleine muizen 2.80—
3.20, id. bl. eigenheimers ’5.20—5.60, id. eigen14—15, alias
heimers
4.60—4.80, nieuwe Malta
per 100 kg.
HOORN, 10 Juli. Vee. 1 zeug 85; 20 schram13—18; 1 paard
men 22—30; 16 biggen
150.
Handel goed.
Boter. Aangevoerd 534 kop boter; boerenboter
68—71 c.; fabrieksboter 70—73 c.; weiboter 70 c.
per kop.
ALKMAAR, 10 Juli. Boter. Aanvoer 1650 kg
0.70—0.75; kleinhandel ’0.72.
boter, groothandel
—0.77J. Handel matig. Eieren. Aanvoer 13100
stuks kipeieren
3.65—3.85, 375 eendeieren 3.75.
Handel matig. Vee geen aanvoer.
LEIDEN, 10 Juli. Boter. Prima fabrieksboter
1.51; prima boeren
(controle)
1.40—1.45; aan.
voer 930 kg, handel stug.
Turf. Geen aanvoer. Lange
6—B per 1000
stuks.
>
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42 04
0.169

47.20

12.37
5.47

"

9.675

137.21
13.11
49 05
57.11

_.

10 Juli

no 'i Am dvi
L-Oco no. i Mix
l-oco no 1 N Man;'

..

Lioco

LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Suiker. W.I. gecrist. laagste 17/3 genot., hoogste 19/3 id. Tates
Cubes A. T. C. 24/9 v.

LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) (Slot.) Cacao
Accra Nov./Jan. 36/- verk., Trinidad Juli/Aug.
55/- genot, (v.a.b. kust.)
LONDEN, 10 Juli. (R. B. D.) Cacao. De omzet van den dag bedroeg
tons.

—

8 Juli

124V. Vr

<24/ J%

125%/«is

1273/.,%

—

——
1513/4

139%

1413)8

1433/ i

iea Wint

135%

137%

139

Mals
Aanv Ui. navens
213.000 bs.
3.000 bs
Uitv Atl aaven
16.000 ht>.
bs.
Voor export verkochte buotladingen
"Inclusief verschepingen naai >>p> ninnaniano

—

10 Juli
Western no <
9 Juli
8 Juli
Mlxec
Rogge pei spooi
Loco No 2 fob N ï
>.anad West
1558/4
156 '
156
Gerat
uoco No *
91%
91%
92
ijih
.por' verkocht.
..mimb..tneei neg*

...

—

-

Katoen. De termijnmarkt opende prijshoudend, 10 p. lager, daalde op de teleurstellende
markt te Liverpool en in sympathie met de daling
op de graanmarkten, alsmede op de voorspelling
van helder en warmer weer in het oostelijk district en berichten van goeddoende regens in Texas
en Oklahoma, op verkoopen door de coöperatiën,
makelaars- en commissie-huizen, voort., op
verkoopen door den handel en buitenlandsche belanghebbende, naar men meende n.l. Liverpool
De ~hedge"-verkoopen kan men
en Bombay.
wederom beschouwen als zijne ten deele gericht
tegen de Zd.-Amerikaansche katoensoorten Aan
speculatieve belanghebbenden werden aankoopen
toegeschreven, doch minder agressief dan gisteren. De markt sloot nauwelijks prijshoudend. Loco
kalm.
De aanvoeren van katoen in de havens der
Ver. Staten worden voor de a.s. week geschat op
20.000 balen.

—

Katoen Mtddl. Up
Dagel aanv In de
havens der V. S
Tot uitvoer naar

Groot-Brlttani.

ld. n. 't Vasteland
China
n Japan

*

Januari

Februari
Maart

5.000
2.000

3.000

7.000

2.000

1.000

3.000

14.000

12.36

8 Juli

12.47/48

12.25

12.28
12.31

12.40/41 12.55/57 12.35/36
12.36
12.32
12.51

12.32/33 12.47/48 12.29/30

..

12.33
12.34

Mei

12.49
12.49

12.38

12.52

12.36
12. 7

12.40

12.55

12.38

September
Octobe.
December
Januari
St.m!n\n£>

9 Juli

9.48
9.44

9.20
9.23
9.20

Juli

12.32
12.34

12.36/37 12.50/52

Katoenolle prima 10 Juli
Summer fellow

9.44

9.38
9.41

9. <6

9.19

9.45
9.40
9.40
9.35
9.38

_

extra

loost

Tln
30 dagen
loco

Uier -Mg- 'i -ufl
lev. Boston
1 Pênss

8%
59.25
58.75

9 Juli
1.16

16.25

2.37%
2.57%
12.25
39 8(8

12.55

12.50/60

8 Juli
1.16

.16.25

2.37%
2.57%
12.25

39%

12.57%
12.60/70

high denslty

..

—

_

Zink

Koper
Amerik
Standard

Juli
September
October
i.ecemhe.

Januari
Stemming

kalm.

128%

1141_

1147/8

1153/4
85%
124s/4

34 3|B
124s/4

84%

126

_

Haver Juli

september
Dec.

..._>

Rogge loco ITo.

I

Juli
Sept
Dec.

433/4
39%
40%

91%
88%

921*
90 %
92 l/s

* —91%

I
laten, b

—

42%
43%
38
38.
40 V 8 40%

=

86

888/4

90

bieden

26.25

27.27%

27.27%

35 c.
50 c.

35 c.
50 c.

35 c.
50 c.

6.—

6.—

5.85
6.87%

6.75

5.85

6.—
5.85
6.75

14.—

1%
75V4
2%

13t/j

1%
40%
34 Bfe

2.83

389

24%

16%
283/4

.—

'2.—

12.10

12.05 k

12.121,*

12.35

Octobe:
December
x = Knopen. »

12.42%

12.40
12.50

168/4
9%

12._7%1. 12.3óv

12.12%

v
v

12.25
12.52 _v
12.60 v

12.45
nominaal
verkoopen n
Spek.
Drysaltedbellie- Tuü 16
v.sl 16.20)
per 50 >b average
Sept. 16.90 ,v. sl. 16. 9. _)
Stem min>- nwl. pnjsh.
_r

—

—

L.1ch..12.40 a 1 2.90 (v.51.12.40 a l290)
Zware! 1.40 a12.25.v.51.!1.40 f.12.25
Aanv Weet Sted 10.000 (denz. _.v.i 21.000
Aanv. te Chicago 3.000 Mens d.v.i. 7.000
Ges., varken» deze week
45.000 v.w. 66.000
Varke-i-

NEW ORI.RANS. 10 Juli
9 Juli

10 Juli

Katoen Slot
JuU
October
December
Januari
Maart....

12.76

(loooi

12.2//31
12 41
42
12.44
12

12.46/47
12.49

Me)

12.88
12.38

SA VA.!.?* AH. 10 Juli
10 Juli

Terpentijn

.

9 Juli

348/4

34%/%

7.90

W. W
W O.

7.871.

8.70
7.90

8.85

7.90

DÜLDTH. 10 Juli

10 Juli
Lijnzaad
Juli
Sept
Juli
Rogge

H.W.

loco

Tarwe N.-K4. WJ
-■OCO
Juli

8 Juli

2011.»
87 8/4

HBV4

120L'4

89
121%
10 Juli
124

120VS
115%
117%

11JS_<

1187/8

ST. LOUIS 10 Juli
126

123%
120V*

1213/4
1221/4

MINNEAPOLIS
1488/4
146%
1378/4

Gerst
Juli
Sept

34/4%
7.85
8.75
7.85

j

Tarwe

Juli

Oct
Dcc

Rogg-

Gerit

Juli
Oct
Dcc
.uli
-et

Dec.
'uli
Oct

...

10 Juli

143%
1373/4
134

1438/.

97%

....
....

....

95%
64%
54

«ii»

51%
72%
68

66%
178

Juli 1937

iR.0.1

. —

"

.

?:' -

'.

Ink^P

'

JAVA

....

...

.

..
......

— —.— — "

--

__
—

——
——
——
_
——
_ _ —

-

-

-

__
__—
—

——
——
——

-- -

—— —— —— ——
— — —

_

~

—_
—__
_—
——
——
——
—
———
—

—

-

_

——
——
——
——
—
-

—

—

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

...

.

_

—

—— —

203/4
43%
16
63%
17%
26%
5%

125%
1198/4
121 Vs

10 Juli

9 Juli
144
1378(8

133%

144
983/4

96%
63%
5 4 8(8
5i
72

668/4
65%
180

127%
122%
1241/

21%
23 %
15%

43%
6%
28%

82%

s

203(8

755/4
34
77 8/4

23%
55%
9%
49%
10

23%
55%
9%

49%

63%

10
9%
13%
93%

588)

g

(R.0.l

8 Juli
14139

13.8/4

I*4

102V4

I°°

64%
55%
52SÜ

75%

69%
67%
IBOS/4
182%
181%

>

13%

82%

2i6,8
3%
68/4
44%
79%
95%
41/4
8%

21%
3%

6%
43%
78%
95%
4%

2%

81%

'-

51%
54%

52

54%
2

2

4%

4%

2%

2%

BV4

8%

102% iO-%
3%
2%
72%
73
183/„
18%
2«__
2%
55% 56%
47% 47 s/4
3.59
5.30

3.61
5.35

28%

341%
_9%

23

.3

16%

13%

22 V.
38

55%
2

,

13%

22%

39%

55%
2

52%

52%

39%
15%

3-.%

15

1b

25

6%

15%
25%
6%
11 s_s

11

10%

98/4

72

72

60%
11%

61%

29%

28%

17%

58%

11%

17%

593/4

22

22

87%

87%

24

35%
29%

24%
36%

29

7%

.%

4%

4%

78/4

73(4

—

17%

60%

32BJg

60%
32%

46

45
20

20%

39%

86%
401/4

2%

3

236

.37

117

12%

H6B/4
12

25%
458/4

253/4
45%

32

32

Param. Plet

21%

213/4
39«/4
58 8/4
11%
595/4

39

58%
11

59%

9%
38%

114

9%

38%
1)6

91%

91%

...
..
...
...

104%
468/4

104%

66 %
138/4

68%

stat r^ather

9%

9%

5%

5%
11%

28

28

47%
106% 1068.»
328(8
32%
76 3/4 > 76%
12% 12%

138/4

Unit Stat Rubber 60% 61%
United States Steel 1083/8 iOtsS/4
idem pret
131% 131 %
Wabash
idem pret
Wilson & Comp.
Woolworth & Co.

6%
33%

33%

81s/4

1098/4
28% 29%
90
908/4
11% 11%
109% 10S 8/4
1%

3.46 b 3.46b
29% 30

Unlt

8%

7

1.%

5L%
2S/4

55

Tennessee Corp.
12% 13
Tidewater Ass. Oil 18%
185_
Union Pacific
129
127
ld. 4 % bond
1133(8 113%
United Alrcraft
29 8/4
298/4
United Corp
5
5

92 3(8

828.

7S3|g

188|g

Southern Pacific
ld. % Fef. 05/55
Southern Railway
ld. 4 % dev.enMortg
Standard Brands
Stand. Oil N. Vers.
Studebaker
nieuw

93(8

—

11s/4

.... .

9%
45%

Callgeid
Prima Handelswlss

nom.

_Ilvei

9%
46 %
44 3/4
1

nom.

1

Basis 50. + drie eert = 100 nom. ond. aand.
L Laten. B Bieden.
Ex. div. I Ex. righ.
rt Noteeringen op Curbbeurs.
"" Ex. div en ex. rights. n sa nominaal, t Ver.,

.

N

*

„uwe

** cum.

aandee'en.

ex. coupon.

dividend.

NEW VORK 10 Juli Part
9
Juli

10

10

.

......
..

85%

Boetng Airpiane
Cerro de Pasco
Ch.Millw 5% b 1975
City Serv 6 % p r
Douglas Alrcraft
Electrie Bond &Sh
Gr North f % pr

-3

50%

183,8

32%

12%

12%
371.
80%
-6%
12%

43%

43

37%
803/4

.6%
123/4

74%

19

14%

36%
151/4
33%

32%

30

73%
36%
15%

728/4

31%
178/4

313(8

17%
f 6%

13

643/4

66
358(8

33% 3.8/4
117 b '17%
31 s; 8 31%
70

25%
44%
59%

17%

51%
lUB/4
36b

708/4

245

59%

7%
51
<1

..

35%
div

115/ s 117/ g

97 %b 9 1 »k

*

058/4

13%

513(8

_ *_

58%

11%
30%
14%

Juli
Slotk.
81 %b

Intern tiarvestei
int. Hosirtrv Milis
7
Int Pap&F-vwer „A" 17
17
Int Pap&Pow7%pi 102
03
__oew's Ine
80
81
Miss Kans Tex pr
26% _6
Pattno Mines
15V4b '5%
Pub. Serv N. Jers 413(8 b 4<%
Pure Oil
19% iO
Rep. Steel 6 % pret 100% bI. 0b
50% 503(g
Reynolds Tob .B'
Socony Vacuüm
20% 20%
South. Rw 5% pr
44% 4. 8/4
Stand OU Calif
43%
3%
Swlft
Co.
24 8(8
4%
.1
Un. Paclftc 4% pr 908(g
17% 18
Un. Air Unes Tr..
U.S Smelt. R. & M
89b
9C3/4
Western Un TeL
48V4 48%

74%

58%
18%
11%

Slotk
81b
51%

...

24 3/8

-32 8/4

.

Am. Car &F. pr...
American Metal
Am. Steel __undr.es
Armour of lllinois
Atch. Top. 6 % pr
Baltlmore & Ohio pr
BethlStofDel 7% pr

8%
70%

8%
71%
23%
85%
22%
51%
18%

9

Juli

l'quiv. Kqu'v.
59% 58%
37 3,'s
37%

ex

tel.)

Juli

, ____

opgenomen,

168%
78%

Northern Pacific...

Seara Roebuck
Shell Union
ld. ld. pref

66%

40%
-1%
166%

9!

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

Pennsylvania Rlrd.
Phillips Petroleum
Pittsburg Coal
Procte. A Gamble
Radio Corp. of Am.
Republic Steel gew.
Idem pref
Royal Dutch

42i;a
8

78^

40%

Novadel Agene

283%

77 3 8

(Reuter).

Winstnemingen goed

88/4
188/4
32%
2.52

4 3/4

7%

...

62%
291/4
2%
172%

20%
75%
34%

148

58

44

66-fe

(R.0.)

53%
4 3/4

.. —

3%
5%
12%

83%

doch zwakker gesloten.

.

12%

Slotk.
26 V*
18%
101%
53%

19
tol

_

88(8

28 .4

De geldmarkt was heden nominaal. De fondKATOEN
.luminlum
.684
senmarkt opende pr .shoudend, steeg ten deele,
Boeila | est
—.
LIVERPOOL, 10 Juli. (R B. D.) Katoen.
t-U % loco N X
20 c
20 c.
20 c.
waarna de koersen terugliepen bij gebrek aan
2.493
2.497 (2e tel.) Amerik. en Brazil. 8 p., Sakellaridis 6 p., .ikkel electro
New Vork
2.492 2 496
ca
steun. De markt sloot ongeanismeerd.
Giza. 7 p., Indische 5 p. hooger. Uppers 2 p. lager.
thodes 99 u
De omzet bedroeg 300.000 shares en in
Amerik. midd. 7.06. Loco-stemming prijsh. DagSlooping van schepen verminderd.
loco New ïork
35 0 ,
35 c
35 0 .
$ 2.770.000.
obligatiën
invoer 10000 bn.
Btik oox tob
BINNENLAND
geseind:
In het tweede kwartaal van 1937 werden in
LIVERPOOL, 10 Juli. (R. O.) Katoen. De Pittsb oasis
Nader
wordt
s<3s
5.35
5.35
invoer bedroeg 25.027 bn. Werkelijke voorraad
Duitschland 99 schepen metende 97.861 br.
blijft in het algemeen gunstemming
Schellak I.N toc<
De
14
14
14
thans 735.699 bn (vorige week 755.153 bn.).
reg. ton gesloopt tegen 107 schepen met 10 Juli
l.aveiin^ up termijn
Qroflinnen
Heet
stig, doch naen verwachtte in verband met
V
Verkoop
184.169 ton in het vorige kwartaal en 119
cloth
licht
gew
Ink.-Verk
4.35
4.35
(R.B.D.
LIVERPOOL,
u
4.35
i'P» Hanl
10 Juli
i
het einde der week eenige winstnemingen. Bü
Ind
Prem Perte Prem IVrte
schepen met 230.434 ton in het tweede kwar6.35
6.35
8.35
zwaar
In'-lnn''ier
ma.nn.l
"et
goed
(officieel)
ma.n.ni
Katoen
slot
Amerik.
prijsh.
opening ging" men, ondanks de gunstige betaal van 1936. Het totaal aan gesloopte tontateo: o = nominaal; 6
<_~
Bieden
omtrent de conjunctuur en den ar10 Juli 9 Juli
10 Juli 9 Juli
nage is dus van het eerste tot het tweede
richten
Voor <_0..r. verkorht
oarreis
0.01%
0.00%
9.01_9,02>/.|
U.n.ien
met
loopende
jaar gedaald
kwartaal van het
beidstoestand inderdaad ook daartoe over,
6,82 Jan
N Yorkeab' IKlf.l'.-..
Juli
6.89
6.87
6.84
0.00% 0.00%toijna 50 %
Febr.
.3 Oü .3 10
6 89
6.87
6.84
doch zij werden goed opgenomen. Een aantal
Bdrlijn.
Aug
6 85
Locostemmingen. Petroleum, meel, ijzer,
Maart
Sept.
Pariis
702 7 (.6
6.89
6
8-<
685
6.85
0.15
0.05
fondsen kon echter boven het laagste punt
koper en talk prijshoudend. Reuzel en tin nauApril
«).5« i0fit
Oct
6.89
6.85
6.88
6.85
Brussel..
sluiten, daar laatbeurs enkele kooporders
welijks
prijshoudend.
gemakkelijk.
Tarwe
Mais
SUIKERCAMPAGNE OP
Mei
41 60 41 70
Nov
6.87
6.83
6.89
6.86
-üric h
lusteloos.
werden geplaatst. Staalwaarden waren luier,
Dcc
Juni
6 87
6 83
6.89
6.86
Madrid....
De Cultuur Mij. der Vorstenlanden N.V. deelt Milaan...
Juli
'55
s .66
6.89
6.86
ondanks dat de prijs voor staalschroot te
N.B. De suiker-, cacao-, rubber-, koffie- en Pittsburg opnieuw werd
de oogstresultaten op 30 Juni mede:
i.openh. .40 15 10 40
verhoogd. Handelst.f},.',
vul Sakell
lusteloos
koper (Amer. Stand.)-markten bleven Zaterdag
vermalen ha. quint. per ha. Oslo.
Onderneming
ió l_
vennootschappen
15.10
boden
Sept.
op berichJuli
I
I
9.72
1
I
9.89
I
weerstand
gesloten.
499
155
9.74
9.87
Kaliwoengoe
Stockholm- IK H 5 1H.60
|
|
|
|
Oct
165
974
9.72
zeer
gunstige
Aug
Kedaton Pleret
272
I
ten
omtrent
in Juni.
verkoopen
Weenen
-4 U 5 M ;0
249
163
Padokan
OHICAf.O 10 Juli (R.0.l
l'poat F. G. Xov 8.10 v.sl. 8.10) Jan. 8.10
Chalmers boekte eenige koerswinst na
Boe. la pest
Allis
Soedhono
673
189
(v.51.8.06) Mrt. 8.08 (v.sl. 8.08) Mei 810 (v.sl. 8 06)
HS_ 637
Pruil..
de aankondiging van plannen tot uitbreiding.
Granen. De termijnmarkten daalden op liquiIvobe.
75
1.75 52
overeenkomst, die het Departement der
De
datiën, „hedge"-verkoopen, wegens het ongedekt
IndiP cable
SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN
Schatkist
heeft gesloten tot sterilisatie van
ten
van
de
stoploss-orders,
gevolge
(R.
D.)
van
blijven
ANTWERPEN,
10 Juli.
B.
MeststofVoorn, pi
100%
100.»
gunstige meening over de Ameriren
Kalkvoor
baissiers
in
ruil
voor Chineesch zilver wekte hier
goud
Chilifialpeter
%
kalm.
154
Juli
1121.
Rubberproductie
lOOft
plau'srtn
My.
Rubber
Kl.
Oost-Java
Indit* 7,icht■ salpeter 15J % vertr. 106. Zwavelz. Ammoniak kaansche en Canadeesche oogstramlngen, gevolgd en daar de verwachting van inflatie, doch de
susvan de Oost-Java Rubber Maatschappij, met92.400)
Ord. 92, Synth. 97, Superfosfaat 14 % 100 kg door een gedeeltelijk herstel op aankoopen door
Voorn. n1...
termijen, Juni 166.950 (v. m. 166.050, v. j.
commissie-huizen en het afwikkelen van posities invloed op de beurs was zeer gering. Chemifrs. 26, 16 % 100 kg 29, 18 % 100 kg 32. Thomas~
Kl. plaatsen
Bonden. Koffie-oogst tot en met Juni 3.076 quintijdens
sche-, mijn- spoorweg- en tabakswaarden slomeel
het „weekend"»
%
14/16
1.38.
Priv. Disc.' Hl»
lalen.

-

52?%
443/4

43%
68/4

140%

62%

12.90

12.80
12.87
12 80/85 12.85
12.80
12.85

111/.
18%
4 3/4
8%
7%

2021/ j 21%
23%
90 %
15%
28%
122%
42%
8 318
123%

151%

138

«

9
Juli

26%

...

84%

;__O.I

10 Juli (R.O.

149
146

62%
56 8/4

10%

28%

14%

Tarwe Nol North

Spring loco
Juli
Sept

38%

23%
32 3/4

a.0.)

2021/

1211,_

Sept

12.44/45

2001/8

200

KANSAS CITY
Tarwe.
No. 2
Juli
Sept.

1%

21%

12.3 U
12.40
12.44

8 Juli

1208/4

Sept.

12.72
12.22

9 Juli

201%

Tarwe.
lull

(R.0.)

8 Juli

Am. Cryst Sugar...
ló% Amer. Bemberg B
American Can Co.
73i._
38% Am. Cai & Foundry
3% Am. City P&L P.
Am Hide&Leather"
si, s
4 29% Idem nwe % pref
66% Am. Smelting Ref.
22% Am. Tel. & TeL
57% Am. Tobacco B.
IJBS Am. Waterw g. A.
40
Anaconda Copper
1% Ass. Gas & fc.l. Co.
59
Atchlson Topeka
ld. I % Mortg Bonds
208/4 Baltlmore Ohio
65% Beth StCorp. of DeL
8% Canadian Pacific
79% C Pac. 4 % Ref. 99
% Centr. States Elect
37% Chase National B
39% Chesapeake & Ohio
1 % Chicago Milwaukee
3V4 Idem pret
6
Idem 5 % ad j. bonds
1% Chicago Rock 151....
74% Chrysler Motor
1% Cities Service
53% id. 5 % bonds 1666
13% Colg. Palm Beet Cy.
18/4 C. Wealth & South.
40% Continental CanCy.
34% Continental OH
2.61
Corp. Trust Sh. Mod.
3.86 Div. Trust SharesC
7% Duitsche herst
203/4 51 % td. ld.
11%
Erie Railroad
163/4 Idem le pref
9% Fis. Rubb gew. Tt
16% Ford (Canadian)
27% General Cigar
40% General Electrie
1 % Gen. Gas & El. CI.A
38% General Motors
10% Gillette
28% Good Year Tire
113/8 Hudson Motor Cy
181/4 llllnols Central
4% Lnterc. Rubber
8
intern. Hydro E1....
7% Intern Marine
523/ s Intern. Marine 6 %
44% intern. Nickel
8% intern. Tel. & Tel.
12 8/4 Kansas City South
21 %
Idem pref
42% Kennecott Copper
16
UtriH. gewA. z.n.w.
63% bouisv.&Nashv. g.A17%
Marshall Field* Co.
25% Mc. Keesport Tinpl
21% Mid. Contin Petr.
5 % Miss. Kans. & Tex.
Miss.Pac.s % g.o. s G
3% Missouri Pacific
5% Idem pref
ld. 4 % bonds
44% Montgomery Ward
23% Nat Cash Reg. Co.
33% National City Bank
14% Nat Dairy Pr. Corp.
Nat Steel Corp.
28% New Vork Central
2% New Fork Ontario
Norfolk & Western
17)8/4
85% ld. 4 % gecons. 1996
8% North. Am. Avtation
18% North. American Co.
33% N. Am. Rayon Ctt
2.52 North Am. Tr
19

..
...
..

40%

12.52/53 12.36/37
12.54
12.56
12.60
12.61

10
Juli
Slotk

Slotkoersen:

...

52%

BEURS TE NEW YORK

12.80/90 12.90/95

21 1/4

66

Reuzei
_oco loose
Juli
September

10
12.80

79%

6%

welijks prijshoudend,

Lijnzaad Juli

14.20

2

59%

1 t/s

18'%
160%
13.90! 13.97% l
Oct
180_
178
Dcc
13.901 13.97% I
Aanvoer waeonlarhngen tarwe No I 69 dNo. II 60, id. No. 111 52, id. No. IV e Northern
13.62% 1 13.62% I
andere soorten 31
m
"

14.12%

13%
40%

21%
11%

Dcc

14.— I

57

Reuzel. De markt opende nauwelijks prijshoudend, daalde op de trage vraag en sloot nau-

Have»

14.12% I 14.12% I

66%

12%

3V4

Tarwe. De termijnmarkt daalde op gemakkelijkere telegrammen, berichten van zware regens
in Manitoba, en liquidatiën, alsmede in verband
met het regeeringsrapport, herstelde daarna op
voor haussiers gunstige berichten uit Saskatchewan, meldende dat sinds de samenstelling van
het regeeringsrapport geen regens zijn gevallen,
alsmede op nieuwe berichten over aantastingen
door zwarte roest, hetgeen leidde tot nieuwe aankoopen, waarna de markt prijshoudend sloot.
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Haver en rogge. De termijnmarkten volg.
den de overige graanmarkten. Haver sloot nauwelijks prijshoudend en rogge onregelmatig.
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Wisselkoers 1 .«183
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Mais. De termijnmarkt opende gemakkelijk,
li c. lager, daalde aanvankelijk onder druk en
in sympathie met de lagere opening van de tarwemakrt, herstelde daarna voor de dichtbije maanden als gevolg van de schaarsche voorraden en
in verband met de vaste loco-markt en sloot
prijshoudend.
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NEW YORK,10 Juli

Mais. Omzet op de termijnmarkt 26 contra.-
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ROTTERDAM, Zaterdag 10 Juli.
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Bij de berekening van den goederenruil
643.000
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wordt de Duitsche uitvoer naar Frankrijk tot April
Mei
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genomen.
maatstaf
1.269.000
985.000
578.000
Juni
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den invoer uit Frankrijk, die in mindering
komen, zijn afgetrokken, staat voor dien uitMADOERA STOOMTRAM MIJ.
voer 156.497 mill. mark ter beschikking of
1.637 mill. frs. per jaar. Het verdrag heeft
vooral betrekking op de hoeveelheden, dus op
Beter bedrijfsresultaat.
de contingenten. Behalve dat de bepaling der
meest begunstiging zal gelden, is een reeks
In Juni hebben de ontvangsten der Mainvoerrechten verlaagd of voor goed vastgedoera Stoomtram Mij60.000 (v. j. 57.000)
steld.
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uitgaven
en
de
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303.000), en de
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e
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prijzen. Als tegenprestatie zal Duitschland
7.2 mill. ton ertsen ontvangen.
Voorts dient nog te worden vermeld, dat
BEURZEN.
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ten onveranderd a 1 punt lager, Union Pacific en Dupont de Nemours 2 tot 3 punten
lager. Columbian Carbon, Allis Chalmers en
Penney Co. sloten 1 punt hooger.
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