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DE UITVAARTDIENST VOOR KONING

DE VROUW

Op RECES

streven van de geestverwanten des heeren

niet weinig verhoogd) en dat
daardoor meer jonge vrouwen verplicht zijn
voor zichzelven te zorgen. Wij nullen er niet
verder op ingaan de .-strekking van het ontwerp-Donner 15 daartoe te eng begrensd en
de Minister van Justitie heest waarlijk tjeen
Hermans,

reden gegeven om hem van ultra-feministische bevliegingen te'verdenken.

***

Er was nog een klein wetje, dat een
debatje uitlokte. Ir. Koster meende namelijk
de noodzakelijkheid van de door de Staatsmijnen te exploiteeren spoorwegverbinding
tusscben de Staatsmijnen Emma en Hendrik
met de Mutirits (waarvoor een onteigeningsontwerp noodig was) in twijfel te moeten
trekken. Het gaat hier uitsluitend om een
mijn-lijntje voor bet vervoer van cokeskolen,
die na bijmen^ing van kolen uit de Maurits
in cokes worden omgezet. Overeenstemming
tus-ichen den Minister van Waterstaat en
den Limbtirgsclten algevaardigde werd niet
bereikt: stemming werd echter door ir.
Koster niet uitgelokt.

"""

Een meer algemeene discussie heeft plaats
gehad over de eerste begrooting van het
Wegenfonds en over het ontwerp betreffende liet weldra in te voeren verplichte
zevende leerjaar, eerste stap naar den zeven-

een onderzoek daarnaar ingesteld. Op deze
wijze zou vanzelf de plattel_ndsjeugd in
het gevende leerjaar meer het onderwijs
krijgen, waaraan zij voor haar later leven
behoefte heeft.
De woordvoerder van de S.D.A.P. was
natuurlijk niet voldaan, met name niet
over den indirecten dwang, welken dit
wetsontwerp

brengt

om onderwijzerswachtgelders in dienst te nemen. Wil de
Regeering hierbij gaan tot lx, jaar. dit was
den heer Osscndorp te veel en de beperking
van de benoemingsvrijheid gng bent al
evenzeer ter harle. blijkbaar heel wat meer

dan het ergerlijke feit. dat er dagelijks
onderwijzers in ons land benoemd worden,
terwijl gemeentebesturen en schoolbesturen
de 800 wachtgelders laten rondwandelen :
die komen immers voor rekening van het
Rijk! De verstandige wachtgelders zullen
het hunne denken over hun thans, volgens
den heer Osscndorp aangerande „vrijheid". Hier woog voor den socialist al
wederom het groepsbelang (rn wel de vrijheid om op Rijkskost^-, te blijven lanterfanten) zwaarder dan het algemeen belang. De minister van Onderwijs bad natuurlijk geen zware taak m?t de weerlegging van deze roode grieven en het eind
was ,dat slechts twee Christelijk-historische leden zich tegen her wetsontwerp ver-

—

* * * der Koningin.
De vertegenwoordiger
H. M. de Koningin zal zich doen vertegenwoordige» bij tien rouwdienst voor
wijlen Z. M. Koning l-erdinand van Roemenie op Zondagmiddag a.s. in de Roeineens he Legatie door tien groot officier,
gep. geneiaal-majt>c,r jhr. C, L. van Suchtelen van de Haere.
*
degens liet overlijden
van den Koning
van Roemenie zijn aan de gebouwen var, «te
gezantschappen der vreemde mogendheden
de vlaggen tier vertegenwoordigende landen

**

halfstok geheschen.

HET AFSCHEID VAN Mr. H. ZILLESEN

.sternamiddag, na afloop van de Eerste
Kamerzitting heeft de scheidende griffier
der Eerste Kamer, mr. H. Zillessen in de
journalistenkamer afscheid genomen van. de
journalisten der perstribune.
De heet mr. Ij. van Bolhuis
heeft hen», «laarbij namens de journalisten
toegesproken. Hij heelt daarbij dank gebracht voor «ie groote welwillendheid, altijd
jegens de journalisten betoond.
klaarden.
Spr. sprak de hoop en het vertrouwen
dat de opvolger van den heer Zillesen
uit,
Als bewijs van een goede verhouding
zijn
zal volgen.
voetsporen
tttsschen Parlement en Pers moge hier aanDe wijze, waarop de heer Zillesen altijd
gestipt worden, dat de scheidende griffier,
aan de verlangens der journalisten is tegena afloop van deze laatste door hem bijgewoonde vergadering, in de journalistenka- moet gekomen, in het bij/onder in den laatmer afscheid is konten nemen van de par» sen tijd bij de behandeling van het Belgisch
lementaire journalisten, die mr. Xillesen verdrag, verdient de grootste erkentelijkeven ongaarne, zien heengaan als de Eerste heid
De heer «Zillesen dankte voor do
Kamer, wier 'steunpilaar hij zoovele jaren
vriendelijke
woorden en de hem gebrachte
is geweest.

"*"

hulde.

DE UTRECHTSCHE
WETHOUDERSZETELS.
De S.D.A.P.-fractie uit den Gemeenteraad, welke liet initiatief had genomen
voor besprekingen met de overige Raadsfracties over de regeling der wethouderszetels in den nieuwen Gemeenteraad, heeft,
nadat de eerste bijeenkomst tot geenerlei
resultaat had geleid, aan de overige Raadsfracties meegedeeld, dat het thans niet meer
op haar weg ligt de fraotieverte^enwoordigers andermaal tot een bespreking uit te
noodigen. Mocht een der andere fracties
meenen dat verdere besprekingen sewenscht
zijn, dan verklaart de S.D.A.P.-fractie. dat
zij, indien daartoe uitgenoodigd, bereid is
daarheen afgevaardigden te zenden.

jarigen leerplicht, welke waarschijnlijk
ook nu weer drukte de minister zich,
blijkbaar slechts om formeele redenen,
uiterst voorzichtig uit
i Juli van het
volgende, jaar ln werking zal treden.
Het Wegenfonds heeft voornamelijk
pleidooien voor onze echt-r^ederlandsehen
straatkknker uitgelokt. De heeren Smeertge, Polak en Moltmaker wierpen zich als
verdedigers van deze straatbedekking op,
UIT DE TEXTIELNIJVERHEID.
welke het voordeel heelt, dat zij aan onze
Het hoofdbestuur van den Alg«m. Kederl.
industrie en aan onze binnenscbipperij
Textielarbeidersbond
terwijl
klinkerrnateDe Eendracht heeft
verschaft,
werk
hel
r-aaj tegenwoordig zeer verbeterd is. De aan de Landelijke Federatie van Textielarheer Moltmaker vroeg zelfs een commissie beiders bericht, dat het geen bezwaar heelt
tegen een bespreking met de zusterorganivan onderzoek naar qualiteit en kosten van
saties
over «het vrije «dfbeschikkingsreeXt
klinkerwegen en de minister heeft dit
van
elke
organisatie, welk punt door St.
vraagstuk nog in studie. Mr. van der VegLambertus
waar
is opgeworpen. Het bestuur
mogelijk,
gebruite wil de klinkers,
ken. doch 55.Exc. liet duidelijk doorsche- meent echter, dat een uitsluitende bespremeren, dat de automobilisten de voorkeur king over hetgeen St. Lambertus voorstelt
geven aan een meer gesloten wegdek, al
een beperking inhoudt van de te houden
heeft de natuurminnende heer Polak hier- besprekingen en wenscht daarom, dat de
tegen juist bezwaar, wij! deze bestrating deelnemende organisaties elk voor zien aan
slecht schijnt te zijn voor de beplanting de orde kunnen stellen, wat zij meenen.
langs de wegen. Dezelfde senator verzette dat met een eventueel herstel van samenzich tegen de voorgenomen verbinding Diewerking in verband staat.
—Hilversum, waarbij een aantal
"""
fraaie landgoederen het zal moeten ontgelDe directie der textielfabriek
Neede heelt
den. De aandrang van den kunstzinnigen zich bereid verklaard, voorloopig twee
senator mocht echter niet baten: minister vacantiedagen voor de arbeiders toe te staan
van der Vegte kon er slechts op wijzen,
met behoud van loon. Verder wenscht de
dat de gevreesde weg een provinciale is, directie ai te wachten, wat in dezen met de
waartoe geheel buiten het Rijk om is bewerkgeversorganisaties wordt overeengesloten. En verlangt men van den verkeers- komen.
minister, dat hij de Provinciale Staten van
De firma N.V. textielfabriek v.n. BerUtrecht waarschuwt voor vandalisme, niet pho« en Zn. heeft drie vrije dagen
toegegeheel zonder reden vreesde mr. van der staan.
Vegte, dat men hem, den grootsten van»
" tussohen de firma
daal van Nederland, voor zijn spiegel zon
Bij een samenspreking
plaatsen! Waarna de begrooting van bet N.
J. lvlenko te Enschedé en een commissie
Wegenfonds goedgekeurd werd.
int de arbeiders, zijn de loonen voor vier
categorieën van arbeiders verhoogd
***
Ten slotte het zevende leerjaar.
Net h-erop betrekkin? hebbende wetsHISTORISCHE OPTOCHT
ontwerp heeft in den Senaat evenmin als
TE UTRECHT.
in de Tweede Kamer een zowaren strijd te
Op
verduren gehad.
31 Aug. a.s. zal, ter gelegenheid van
Een betoog als dat van mr. Verkouteren, het twintigjarig bestaan der Vereeniging
Utrecht, door een commissie
die niets moet hebben van al die „geleerd- Koninginnedag
deze vereeniging worden aangeboden
heid", welke krankzinnigheid M,u bevor- van
historische optocht, ontworpen door
deren enz. enz., was bier feitelijk buiten een
den
historicus
C. W. Wagenaar en voorde orde. Het gaat hier immers slechts om
stellende:
De
ontvangst te Utrecht van
een vervroegde terugkoming op een bezuinigingsmaatregel (het uitstel van 't ver- Philips den Schoone met zijn Gemalin
plichte zevende leerjaar en leerverplichting jsoanna van Arragon en Gastilie op hun
voor dat jaar) en waar de Regeering deze doorreis van Amsterdam naar Brugge in
den zomer van 14197.
vervroeging door den verbeterden finanDe stoet zal bestaan uit
cieelen toestand gerechtvaardigd acht, was
250 personen.
slechts de financieele geoorloofdheid aa»
de orde. De heer Colijn trok deze in twijWONINGBOUW TE NAALDWIJK
tel, doel, legde zich ten slotte bij het ont00 s°meenteraad van Naaldwijk heeft de
werp neer. Wat de uitbreiding van den wenüchehikheid uitgesproken,
dat de woningleerplicht betreft (waarvan de anti-revolu- bouwvereemgingen
den bouw van huizen zuitionairen nimmer wilden weten) bleek de len ter hand nemen, opdat de vele krotwoninheer Colijn tot meegaan geneigd, als het Den kunnen worden opgeruimd. Aan B en VV.
is verzocht het voorbereidend overleg daaromeerste leerjaar van het lager landbouwonmet de besturen der vereemgingen voor»
zot,
derwijs
meetellen bij den leerplicht. trent
b
te zetten.
Minister Waszink wilde, zoo mogelijk,
De raad besloot tot aankoop van grond om
gaarne in die richting gaan en heeft reeds ruimte
te houden voor hst postkantoor.

—

De Roemeensche Legatie deelt /mede dat
ten gevolge van uitstel van de begrafenis
van Z. M. Koning I-'erdmand lot Zondag
24 dezer, de plechtige uitvaartdienst plaats
zal hebben op denze'.tden dag in het gezantschapsgebouw en niet op Zaterdag 23 dezer
gelijk was aangekondigd.
De dienst vangt aan ten 12 u. 30 mn

"

.

PERM. HOF VAN INTERNAT.
JUSTITIE.
Het Permanente Hof van Internationale
Justitie zal Dinsdag 26 dezer te 3.30 uur

's namiddags een openbare zitting hou-en
in de groote rechtszaal van het Vredespaleis.
Daarin zal voorlezing worden gedaan van
het arrest van liet Hof betreffende de
prealabele exceptie door «Ie Poolsche Regeering opgeworpen in het geschil tusschen
Duitsehland en Polen nopens de schadevergoeding, welke door de Poolsche I'egeering
zou verschuldigd zijn wegens haar houding
tegenover de Naamlooze Vennootschappen
Oberschlesi.che Stickstoffwerke en Baverisc*ie Sticht stoffwerke bij «le inbezitneming
van de stikstoffabriek te llhorzow. «en
houding, welke bij een vroegere uitspraak
van het Hof als niet overeenkomstig de
geldende verdragen werd verklaard.

MOTOR-ONGELUK.
Gisteravond omstreeks 7 uur is op den
Rij.wijkscheweg, hoek Draalslraat, een vrij
ernstig ongeluk gebeurt!.
Uit de richting Rijswijk naderde met een

flinke vaart een motorfiets met zijspan. Op
de motorfiets zat de bestuurder en ren
heer op de duo, terwijl in de zijspan een
vrouw en een kind zaten.
Toen zij bij de Draaistraat kwamen, reed
juist een tram van lijn 17 deze straat in.
Om een botsing te voorkomen, remde de
bestuurder van den motor 200 krachtig, «lat
de motor over den kop sloeg.
Het gevolg daarvan was dat allen er a
en uitgeslingerd werden. Zij kwamen niet
den schrik vrij, behalve de duozitter. die
bewusteloos was. Deze werd door «len
Eerste Hulpdienst vervoerd.

-

HET VUURWERK.
Het schijnt dat niet de l^hineezen, maar
de Arabieren het eerst het vuurwerk hebhen
uitgevonden, in elk geval is het het O-m.-n,
dat ons
behalve het porcelein, de zijde.
de koffie, enz.
ook nog het vuurwerk
heeft geschonken, ter veraangenamin^ <!« s
levens, En nu zijn het Holland's koele
stranden, waar eiken Donderdagavond «le
vuurpijlen opstijgen, of althans dit pogen.
Ongetwijfeld was het bloei tijd perk tn
het vuurwerk: de periode van het lio»" o,
toen elke geste van den absoluten vorst met
hevige vuurwerken werd toegejuicht.
Nog heden bewaren archieven en bibliotheken dikke foliodeelen, vergeeld, wormstekig en sedert jaar en dag ongelezen,
waarin haarfijn en met de grootste nauwgezetheid staat beschreven wat al niet de
lucht in knalde, toen in 1710 te Berlijn een
troonopvolger werd gekozen en hoe toen
gloeiende letters schreven aan het duister
firmament: Feoundilati Augustae": thans
in de dagen der Democratie meldt het slotstuk: Baden is Gezond" (Bij zulk een
zomerkou?) of iets dergelijks.

—

—

Gisteravond was de water- en vuurvaste
Hagenaar, ondanks koude, ondanks den
forschen wind, ondanks het gure van
dezen wanhoopzomer toch weer aanbankeiijk en trouw naar Scheveningen gegaan
en de pvrotechniei begrepen hun plicht en
staken den boe! in brand. De vuurpijlen
maakten regenboogjes. Vele liepen met een
sissertje af. Veel ook slaagde, ondanks de
tegenwerking van den sterken Z.-O. wind.
Maar het was wéér mooi, al was het geen
mooi weer en het publiek
beseffend dat
't niet beter kón
betoonde zich dankbaar

—

Eo

voldaan.

STAAT CONTRA LOUISE-GROEVE.
De beslissing der arbiters.
Zoeals reeds in het kort is vermeld, hebben
«ie. arbiters, it. A. H. van Lessen, mr. E. M.
''hijers en mr. P.
uitspraak gedaan
in het geschil tusschen de X. V. Exploitatie
Loliisotiieeve, gevestigd te Heerlen, en den
Staat de Nederlanden.

De punten waar het om ging.
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Tusschen partijen zijn overeenkomsten tot
an! inkomen in 1917, in 1918 en in
Zij
-'ijn bij akte van compromis overeengekomen,
-.-,!> <!>- beslissing van arbiters te onderwerpen
'1-' 'raag. of het billijk is, dat deze overeenkom.
sten, gelet op cle wijze waarop en de omstandigheden, waaronder zij tot stand zijn gekomen,
«!«.", den Staat zijn uitgevoerd als geschied, en
"«1 niet name-.
'e. of de Slaat terecht buiten beschouwing
heeft gelaten, «lat herziening der prijzen zou
plaats hebben, indien die gestelde prijzen een
looiende exploitatie niet mogelijk maakten,
hetgeen volgens de Louisegroeve bij de overeen,
komst van 1918 was overeengekomen, hetgeen
door den Slaat wordt betwist;
.e. of meer billijkheid, mede in verband met
«le. hoogere productiekosten, voor de beterekwaliteit der bruinkolen van Graetheide een hoogere vergoeding van 1918 to 1921 had moeten
zijn Ixtaald, en alsnog moet worden toege-

worden bruinkool met 40 pf't. tot 37 pdt. Art!,
ie en 2e alinea van het contract van 1918
luidt dientengevolge :
„De in het vorige artikel bepaalde prijzen
zullen gelden voor bruinkolen, zooals die bij
zorgvuldige winning zullen kunnen worden
afgeleverd. Als zoodanig zullen worden beschouwd bruinkolen met 40 tot 37 p.'t.
Wanneer een groeve gemiddeld bruinkool van
betere of slechtere kwaliteit oplevert, zullen «Ie
prijzen op «Ie wijze, als door het «Centraal
Bruinkolen Bureau in con aan deze overeenkomst gehechte en door partijen gewaarmerkte
bijlade i's aangegeven, worden verhoogd of ver.
laagd. De prijs kan evenwel niet hooger worden dan acht zevenden van den voor normale
kool gestelden prijs."
De contracten

staan

.-,.-. of aan «Ie Ixiui.e.Groev. vergoeding moet
volden verleend op grond van het feit. dat na
het sluiten van de overeenkomsten betreffende
levering van bruinkool de kosten van productie
dn- bruinkool voortdurend en belangrijk zijn
gestegen ;
4e. of in de omstandigheid, dat de ontginning
.ler bruinkoolvelden voor het land en aan den
Staat belangrijke economische en financiëele
v,x,rdeelen heeft opgeleverd, terwijl de Louise.
Groeve bij «Ie ontginning groote verliezen heeft
geleden, voldoende grond is gelegen om aan
die vennootschap een schadeloosstelling uit
'5 Rijks kas te verleenen ;
ze. of de geringere garantie van afneming van
bruinkolen in 1920 zocdanigen grond oplevert.
Arbiters hadden tevens opdracht om, indien
de voorgestelde algemeene vraag ontkennend
wordt beantwoord, vast te stellen, welk bedrag
«loor den Staat aan de Louisegroeve moet worden betaald en den Staat tot betaling van dat
bedrag te veroordcelen.
De uitspraak.
Aan «le uitspraak van arbiters is het volgende
ontleend:
Arbiters achten het volgende vast te slaan:
De tusschen de Louisegoeve en den Staat in
1917 gesloten overeenkonist is mondeling aan.
gegaan en het eenig schriftelijk bewijs daar.
van is te vinden in een niet namens den Staat
bevestigd schrijven van 5 November 1917 door
de Louisegroeve aan den heer Frowein gezonden, waaromtrent aangaande de voorwaarden
der overeenkomst niets anders te vinden is dan
deze zinsnede: ..Wat den daarvoor te betalen
prijs ter plaatse betreft, vertrouw ik gaarne op
de ons door u gegeven belofte op gelijken voet
als de andere bruinkooigroeven door u behandeld te worden." Wat nu den prijs der andere
bruinkooigroeven betreft, zoo kan alleen als
vaststaand worden aangemerkt, dat in November 1917 de/e prijs I*l2 per ton bedroeg.
In Augustus-Séptember 1918 is daarop een
schriftelijk contract tusschen den Staat en alle
bruinkoolexploitanten lot stand gekomen. Aan
dit contract is een briefwisseling met verschillende dezer exploitanten en een op 10 Mei 1918
gehouden vergadering van de bruinkoolexploitanten, hun juridisehen adviseur, mr. '. Limburg en den heer Frowein met de heeren prof.
J. (i. «_h. Volmer en prof. j. Klopper in hun
hoedanigheid van directeuren van het Centraal

Bruinkool Bureau, voorafgegaan.

Op deze vergadering hebben zich alle exploitanten na uitvoerige debatten met «en verlaging
van den prijs vereenigd. Van deze vergadering
zijn door prof. Klopper notulen gehouden, die
door beide partijen als juist zijn erkend. In aan.
sluiting met het op deze vergadering overeengekome luidt art. 5 van het schriftelijke contract :
„De levering als bedoeld in art. 3 zal geschieden tegen de volgende prijzen:
van i April 1918 i Augustus 1919 f 10.50
per ton ; van 1 Augustus 1919 1 Februari 1920
f 8.50 per ton van Februari 1920 1 Augustus f 8 sier ton.
Bovendien wordt aan de producenten vergoed
voor bruinkolen van de groeve Energie en
Brunhild. de kostende prijs voor het vervoer
vanaf «Ie overgave sporen op het emplacement
der Staatsmijn Hendrik van en naar Nuth,
voor bruinkolen van de groeve Carisborg de
kostende prijs van 't vervoer vanaf de overgave
sporen op het emplacement van de Staatmijn
Emma naar Nuth, voor bruinkolen van de
groeve Heerlerheide de kostende prijs van lrt?t
«ervoer vanaf de. overgave sporen nabij de
groeve aangeduid op de bij deze overeenkomst
gevoegde teekening naar station Hoensbroek tot
een maximum van f0.60 per ton.
Voor bruinkolen van de groeve Graetheide
voor zoover per schip verladen, wordt vergoed
voor vervoer naar «Jen iaadsteiger te Urmond
f 0.60 per ton en voor eventueel verder vervoer
«le kostende prijs, in overleg met de Rijkskolendi.tributie vast te stellen.
Wanneer evenwel de kostende prijs van ver.
voer vanaf Urmond naar Amsterdam en Rotterdam meer zou bedragen dan 175 pGt. van de
scheepZtarieven, zooals die voor vervoer naar
die plaatsen vanaf Maastricht gelden, is de
directeur van zijn afzetwaarborg bedoeld 'm art.
2 ontslagen. De in het 2e en
dit arze lid van
tikel bedoelde vergoedingen worden
bij aftevering loco groeve niet gegeven."
Bij de besprekingen op de vergadering van
16 Me! 1918 had de heer Klopper medegedeeld,
clat hij het best achtte bruinkolen met 40 pOt.
brandbaar, wat als een gemiddelde van het product der groeven was te beschouwen, als normale Limburgsche bruinkool aan te houden.
Na deze besprekingen is gebleken, dat voor
de groote groeven het percentage niet onbeteekenend bleef beneden de .10 pl.t. : deze groeven
hebben, hetzij onmiddellijk, hetzij door bemiddeling van hun vertrouwenspersoon, prof. Klopper, bewerkt, dat als gemiddelde zou beschouwd

—
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DE BRUINKOOL-QUAESTIE

EERDINAND.

(EKRSTE-KASIEROVERZICHT)

De Senaat is nu ook door het werk heen.
De laatste voor spoedige afdoening bestemde wetsontwerpen zijn gisteren aangenomen en. daarmee is ook voor de
senatoren de zomervacantie ingegaan.
Alle ontwerpen, op de naturalisaties na,
hebben discussie uitgelokt, zelfs het wetje,
waarvan de simpele strekking is om
vrouwen als getuigen bij akten toe te laten.
Deze waarlijk niet wereldschokkende, hervorming had in de secties de,- Kamer de
tongen los gemaakt en men had er zelfs de
vrees geuit, dat dit ontwerp zou»gaan in de
richting van... belemmering van gezinsvorming. In het openbaar vernam men slechts
van mr. de (.ïijselaar, dat dit ontwerp z.i.
tot de benoembaarheid van de vrouw als
notaris zal leiden en dat de vrouw den mm»
bet brood niet uit den mond mag nemen.
Waartegenover de beer Hermans in een
gemoedelijk speechje er op wees, dat men
vroege." veel gemakkelijker in bet huwelijk
trad (tan tegenwoordig (de eischen van het
levensonderhoud zijn. mede dank zij het

IVi'/'e'mi-l'i.lt.

Vlreetenr: E. DE LANG.

HET ZEVENDE LEERJAAR
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Het contract van 1918 liep 1 Augustus 1920
af. Daarom zijn in 1920 nieuwe contraeten met
de exploitanten gesloten, ditmaal echter niet
één collectief contract, n,_.->r afzonder!!
contracten, die niet geheel gelijkluidend waren.
Bij «le onderhandelingen met de Louise»
Avondbericht van h.t Kon. >cd. Metcorcï
groeve heeft «Ie Staat de voor deze wettelijk bcncxxligde verlenging van de vergunning tot Instituut te De Bilt (o.;o)
Matige tot zwakke,,, duidelijke
doorwerken afhankelijk gesteld van overeen, tolVerpachting:
Westelijken
wind. Betrokken tot zwaarbestemming met den directeur der li, K. I). omwolkt. Aanvankelijk nog regen, met geringe
trent de voorwaarden, waarop de afneming kans on onweer. Later
iets koeler
van de te delven bruinkool na 1 Augustus 1920
zou geschieden.
Bij de contracten van ,920 is voor alle exploitanten de prijs per ton weder aanzienlijk verlaagd. Echter kan men niet zonder meer de
prijzen van het contract van 1918 met die van
,920 vergelijken ; in het contract van 1920 toch
heeft de Staat ten opzichte van de exploitanten
eenige risico op zich genomen, die in het contract van 1918 door de exploitanten werden gedragen, te weten : het laatste contract verviel bij
de opheffing van he R. K. D., terwijl «Ie Slaat
>'"g"'s
in het contract van 1920 onafhankelijk van de «_D£'l _**!*" '' Ju,!uur
tn. I». <,-, harom. 755.
'-'
opheffing van de R. X. D. een minimum afneming garandeerde; in de eerste plaats nam
de Slaat het risico van het ontbreken van vol.
werd. heeft naar alle waarschijnlijkheid K hls
betrekking op een mogelijk wijziging van den
doende wagons ter verzending voor zijn rekening. In deze risico., die de Staat op zich
voorgestelden prijs voor de definitieve va-tst,'.
nam, vonden de exploitanten een schadeloosImg. maar geeft niet noodzakelijk te kennen,
stelling voor de prijsverlaging.
dat de latere, b.j contract definitief
stelde
De prijs is in het contract van ,920 bepaald
en aanvaarde prijs niet zou gelden, indien
te
op f 6.50 per ton op een basis van 37 tot 39 p(.'t.
eentger tijd eenige jaren na he! sluiten
van
brandbaar voor de overige groeven en op f 7
het contract blijken zou. dat her
bedrijf niet
per ton op een basis van 39 pl.l. a 40 pGt.
rendeerend geweest was.
brandbaar voor de Louisegroeve.
Deze hoogere prijs voor de Louisegroeve hing
De tweede vraag.
samen, gelijk ook door getuige mr. H. F. van
De tweede aan schci«l s 1 i e e. n
Leeuwen is verklaard met de betere kwaliteit
gestelde
vraag beantwoorden
der kolen uit de andere kwaliteitsomschrijving
«leze bevestige nd.
voor deze groeve. De afneminggarantie beBij deze beantwoording
zij de vraa»»
droeg voor de Louisegroeve 100,000 ton na 1
of het contract van ie,,B sle-hts in den vorm
Augustus 1920; voor iedere ton bruinkool, die
«en garantiecontract. doch in wezen «en koop.
minder zou afgenomen worden, zou f
volcontract zou zijn. buiten beschouw!».. te kun4.50
daan worden ; voor de overige exploitanten benen laten. Immers, gezien
bijzondere posiii.'
droeg de afneminggarantie .00,000 ton na 1 die «Ie Staat bij het sluiten de
van
dit contract inOctober 1920, en zou, blijkbaar mede in veren de machsmiddclen. «üe toen ten tijde
nam.
band met de mindere kwaliteit, f.l voor iedere
den Staat tegen producenten en consumenten
niet afgenomen ton betaald worden.
ten dienste stonden, alsmede, gelet op
het feit
Bij liet compromis is. met uitzondering van
dat m teder geval de in het contract met den
hetgeen hieronder bij liet vijfde, vraagpunt zal Staat vastgestelde bedragen
voor de producen.
opgemerkt worden, niet aan het oordeel «ler
ten den koopprijs bepaalden, g< Idt
navolarbiters onderworpen de vraag of de overeen, gende, onverschillig welke omatting het
men »m.
komsten van 19,7, ,918 en 1920 al of niet gelirent het juridisch karakter van den Ixtalings.
dige en billijke contracten zijn. Arbiters dienen plicht van den Staat moge hebben.
derhalve, onder opgemeld voorbehoud, zonder
Lil de getuigenverklaringen
.loer de pro.
nader onllerzoek en met terzijdestelling van «welles van partijen is duidelijken gebleken,
dat
hetgeen door de Louisegroeve in dat verband
degenen, die namens den Staat in »,.,- èn 1.118
omtrent afneming beweerd is, van «leze conde onderhandelingen met de producenten ge.
tacten als geldige regelingen, die niet wegens
voerd hebben, onvoldoende op de
waren
de wijze van het ontstaan van hun inhoud geomtrent den aard en de gesteldheid" van de
heel of gedeeltelijk als onverbindend beschouwd Limburgsche bruinkool. Dit blijkt voldoend,»
mogetl worden, uit te gaan. De wijze waarop,
uit den etsch. dien getuige
iv de laatste
en de omstandigheden waaronder de overeen, helft van 1917 en het beginI-'row.-in
!( ,iS meende te
van
komst.n zijn tot stand gekomen, dienen volmogen stellen, dat n.l. de gedolven bruinkool
gen. het compromis door arbiters zeker in aaneen stookw aarde moest hebben van -oco calomerking gebracht te worden, doch in het algerien,. evenzoo uit de verwisseling der'calorische
meen slechts om te beoordeelen of «Ie uitvoering
waarde van de droge stof met di.- van d,: natte
dezer contracten door den Staat in overeenstof. Evenmin is blijkens de vaststaan,!.- feiten
stemming met de billijkheid is geschied.
de kennis van hel bedrijf in «len aanvang hunner werkzaamheden aanwezig g.-wee-t bij .',.
Verder zij opgemerkt, dat door dc Louisegroeve niet nauwkeurig bij ieder vraagpunt opleiders van het ('. B. 8.. d.'professoren K!o,>^
geven is. hoevee! „ij uit dien hoofde vordert.
,>er en > olmer. Dientengevolge is hij het
Arbiters oordcelen dit echter niet strikt nood.
tract van 1918 niet dat stelsel van
rii>!.e.
zakelijk, daar zij de vijf vraagpunten beschot,, paling gekozen, dat aan ieder «1, r producent,
,1
wen als even-oovel. in elkaar grijpende moeen prijs verzekerde in evenredigheid met de
tieven, die te zamen het in «Ie eindconclusie gewaarde van bet door hem te leveren irodu- t
vorderde bedrag der schalievergoeding moeten
bet bijzonder is hierdoor do Louisegroeve be-In
rechtvaardigen, zoodat scheidslieden ' bij een nadeeld, welker product, gelijk ook reeds toen
gedeeltelijk aanvaarden dezer motieven bevoegd
bekend was, een calorisch vermogen en va-tzijn een bedrag binnen het in de eindconclusie
-heid en stukrijkheid !>ezat grooter dan het 5".
gevorderde toe te wij.en.
middelde der overig.- ontginningen IV,! heeft
bi, de samenstelling van het contract van i O iS
atzonnderlijke
blijkbaar de op zich zelf niet onjuiste bedoeling
Wat nu de afzonderlijke vraagpunten bc voorgezeten, om voor het calorisch v,-m,og.n
boven het gemiddelde een extra vergoeding
treft, zoo wordt daaromtrent het volgende ontoe te kennen: de ttitw.-rking i s echter zoodal
gemerkt:
nig
geweest, dat deze bedoeling hechts te„
De eerste vraag beantwoorden
«leele verwezenlijkt is.
scheidslieden bevestigend.
Hiertegenover dient zek, in aanmerking r^-Door het gehouden getuigenverhoor is niet
bracht te worden, «lat <t> Louisegro-ve 00,!, !i!
bewezen datgene, wat had moeten vaststaan het sluiten «ler overeenkomst van
i,,,!-!. no. h
om de vraag ontkennend te beantwoorden, naonmiddellijk
tegen dj w iize
1,,-,-e.
melijk dat in ,918 was overeengekomen dat kening der daarna
extra-vergoeding g, orcie^tc- ,d heeft.
herziening der gestelde prijzen zou plaats' hebDit neemt' echter niet weg. dat, toen lat. ,ben, indien deze een loonende exploitatie mogebleek, dat de ontginning d-r biuinla.olvel-*'"lijk maakte. Wel is dit verklaard door den ge.
voor het land en aan den Staat l»-langr!!ke ..e.
tuige Volmer, terwijl ook de getuigen
nomisehe. en financiëele voord, elen h.. ft enge
en Boichel. al was deze laatste minder positief,
leverd, terwijl de Louisegro. ve !«-!->ngriiKe ve,-.
hetgeen door getuige Frowein in de bijeenkomst
liezen heeft geleden, hierin voor den
Staat v.'!van ,6 Mei 1918 gezegd is, in dien zin hebben
p.'. uI«- grond had gelegen in.H-ten zijn, -,!?> na ir
P
opgevat, doch daartegenover staat de besliste
billijkheid aa,, de Louisegroeve voor d- bet.
tegenspraak van getuige Frowein. terwijl ook
kwaliteit harer bruinkolen een vei.-oetün te-«ie getuige Van I-eeuwen zich niets van een ie kennen, die heter dan d<- ontvangene
zoodanige toezegging herinnert. De vorklarin.
gere waarde van het door haar geleverde
gen der overige getuigen zijn tengevolge van
haar recht deed komen.
het lange tijdsverloop sinds 18 Mei 19,8 te on3cheidsheden meenen. dal «le/e hoogere verzeker, om eenigen steun in deze te bieden .F.n goeding op den volgenden
gron.!.-!.^ vaste;, -te <!
wat de in het geding gebrachte notulen dezer
moet worden. Andere omstandigheden, 'bui,.,,
bijeenkomst betreft, deze zijn ten aanzien van het caloris,!, vermogen en het gewicht,
die <],het punt in geschil voor tweeërlei uitlegging valwaarde der bruinkolen bepaalden, kunnen hier
baar. terwijl zij niet gehouden zijn iii de ver. buiten beschouwing g.-iatoi woelen, omdat niet
onderstelling, dat zij eenmaal in een procedure alleen van een berekening der ver^.edi»^
,.
geen andere basis dan op die van het .«-wicht
beslissend konden zijn. Onder «leze omstandigheden achten scheidslieden zich niet gerechtigd en het calorisch vermogen, nimmer sprake is
geweest, maar ook onxlai de !x,uise.(,!>
de toezegging al, bewezen aan te nemen
eve zelf
Ook de uitlating van den hoer Frowein in m haar oorspronkelijk verzoekschrift aan den
Minister van landbouw. Nijverheid en Hand, 1
diens schrijven van 18 Maart aan s^arisborg
slechts een vergoeding voor de meerwaarde der
brengt in het hierboven overwogene geen verandering. Deze uitlating luidt aldus: „Mocht kolen wegens haar hoog. r calorisch vermogen
u aan de hand van uw bedrij fsinkomsten kun. heeft gevraagd, zoodat door den Minister zeker
op een andere basis vergoeding had Ix-he.c-.
nen aantoonen, dat het bedrijf bij de nieuwe met
yen te zijn
betaald.
prijzen niet meer rendeerend zal zijn, dan zal or
Wat nu het calorisch vermogen
ongetwijfeld een regeling moeten worden gebetreft. ?.c>o
werd bij het contract van ie,ist"«le eenheidsprijs
troffen, waardoor uw bedrijf wederom loonend
i-oor alle af te nemen bruinkool op
wordt."
bedrag
bepaald: verschil in prijs kon alleen ontDeze verklaring van den heer Frowein. geindien
staan,
het percentaz>e brandbaar boven
daan vóór de totstandkoming van de algemeene
40 of beneden 37 was. Daardoor werd de bruin,
overeenkomst van 19,8 op een oogenblik toen kool met een percentage brandbaar van
«los over den vast te «tellen prijs onderhandeld Koog betaald «Is znet een percentage 40 even
t>««ndbaH>
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van 37. Bij bet contract van 1920 werd daarentegen een verschil gemaakt van f 0,50, nl. f 7
.oor ile Loi>is?-Gix,evc, f 6,50 voor de overige,
terwijl aan de Louise-Groeve de eisch werd geMeld kool te leveren van 39 a 40 pL't. brandbaar. aan de overige 37 a 39 pGt. ln ie,_. werd
dus door den Staat erkend, dat de bruinkool van
de >»U!.s>.-.Giv>eve f 0.50 op de f 6,50 of 7,60, pGt.
op grond van haar hooger calorisch vermogen
meer waard was dan de andere. Ook in 191^
was het de bedoeling deze meerdere waarde te
vergoeden, «lat is niet gebeurd. Het is dus billijk
dat de Louise-Groeve,hetgeen zij dientengevolge
van 1918—19.0 minder heeft omvangen, alsnog
ontvangt. Van 1 April i.,iß tot 1 Augustus 1.120
heeft de Louise-Groeve aan «len Staat geleverd
490760 ton, waarvan de normaalprijs bedroeg

f 4.550.160,60.
liet is billijk,

dat d>! Slaat op dit bedrag
alsnog «-en toeslag betaalt van 7,69 pGt. of

1350.01_.35.
De derde gestelde vraag beantwoorden scheidslieden ontkennend.

Bij een overeenkomst, gesloten tijdens den
wereldoorlog, gaat het niet aan den leverancier
«zen recht op prijsverheogitig toe te kennen, op
grond dat de kosten der productie belangrijk
zijn gestegen. Deze omstandigheid dient hij, die
in zoodanige tijden een leverantieccnlract sluit,
geheel voor zijn rekening te nemen. Wel heeft
de Staat korten tijd anders geoordeeld ten aanzien van de vraag, of de tegenpartij van den
Staat aan de desbetreffende ministei ieele circulaires een recht kou ontleenen. zoo hadden
deze circulaires slechts belrekking op aanne-liingscoiitracten. terwijl scheidslieden wegens
de hierboven genoemde reden geen afdoenden
grond aanwezig achten, om deze circulaires
analogisch op andere contracten toepasselijk te
verklaren.
Ook de vi e d e vraag ,n een e n
« c he i «I s I i e d e n, afgezien van hetgeen bij
de beantwoording der tweede vraag opgemerkt:
zal worden, ontkennend te moeten
beantwoorden.
Met d.-, omstandigheid, dat de Staat uit het
contract belangrijke economische en financiëele
voordeden heelt genoten, terwijl de Louise.
Groeve groot »>erl!es heeft gelede,,, is bij beantwoording dier vragen rekening gehouden, de toe
gekende vergoeding voor de betere kwaliteit der
bruinkolen vindt daarin mede haar rechtvaardiging. Op zichzelf zou _ij geen grond zijn, om
die vennootschap een schadeloosstelling toe te
kennen. De Louisc-groeve is tijdens den oorlog
met het doe! om winsten te maken als contractant o^g..trede:i: zij wist of moest weten, dat
zoodanige contracten met bijzondere risico's gepaard kunnen gaan. De wijze waarop en de
omstandigheden waaronder deze contracten tot
stand zijn gekomen, brengen hierin geen verandering. De Staat had ongetwijfeld, vooral
torn de ontginning eenmaal begonnen was, een
groot moreel overwicht bij de vaststelling der
latere contractsvoorwaarden; de Loaise-firoeve
had dit'echter kunnen voorzien en had zich «laar.
tegen door een behoorlijk contract bij den aanvang dienen te'wapenen. Nu zij dit niet gedaan
heelt, ztien scheidslieden geen grond om in afwijking van geldig tot stand gekomen contracten de verplichtingen van den Staat uit dezen
hoofde alleen te verzwaren.
Dit geldt onvoorwaardelijk voor de contracten
van 1917 en 1918, niet zoo absoluut voor dat
van 1930..
We! is ook dit een geldig tot stand gekomen
contract, doch liet overwicht daarbij door den
Staat uitgeoefend was wel bijzonder groot. Teekende de Louise-Grocve liet haar voorgelegde
contract niet, dan liep zij de kans, «lat de vergunning, die zij voor haar bedrijf behoefde,
niet zou worden verlengd.
De vijlde vraag,
Verder dient opgemerkt, dat door liet stellen
der vijfde vraag partijen klaarblijkelijk ook de
billijkheid van het contract van 1920 op liet
punt der garantie aan het oordeel van scheidslieden hebben onderworpen, «laar de vraag of
de geringere garantie een grond oplevert om
aan de Louise-Groeve een uitkeering uit 's Rijks
kas te verleenen, niet de uitvoering, maar den
inhoud van het contract van 1920 betreft.
Scheidslieden vinden in een en ander aaide!ding «te vierde vraag ook met «le vijfde in verhand ie brengen en na te gaan of «le groote voordcelen van de. exploitatie van de Louise-Groeve
voor den Staat e.i'ei/ijds en de groote verliezen
door de l-otiisotiro.ve geleden anderzijds in
verband met de geringere garantie bij het ontract van Hint aan de L.ui.e.Groeve toegestaan,
den Staat badden moeten nopen na afloop van
liet contract van i>)2» aan de Louise-Groeve een
billijke schadeloosstelling toe te kennen.
2ij beantwoorden d, evaag bc.
vestigend.
Door de gehouden getuigenv erhooren is komen vast te staan. dat het de wensch ook van
de Rijkskolendistributie was om aan de Louise.
Groeve op grond van de betere Kwaliteit van
hoogeren prijs toe te kennen
haar bruinkool
dan aan de andere groeven.
Daarom is de prijs voor haar bepaald op f 7,
voor de andere op f 6,50. Door echter de ga.
rantie voor de Ixiuise-Groevc te bepalen op
ton, voor de overige op
100.
ion,
terwijl liet productt'evermoget, «ter IxiuiseGroeve tijdens het .luiten van dit contract zeker
niet minder maar veeleer grooter was dan dat
der overige ondernemingen, en door d.e garantie
r* doen ingaan voor de- Ixniise-Groeve op 1 Aug.
iq2o, voor de overige op i Octoder, nam de
Staat met de eene hand terug wat hij met de
andere bad gegeven.
Immer.-, die garantie was een deel van de
contraprestatie van den Staat tegenover de verplichting tot levering van de producenten. Zij
diende «m de risico"s van de producenten bij
het stopzetten der Rijkskolendistributie te verleren. Door get. Va,, Leeuwen is verklaard,
dat de verlaging voor aiie producenten in 1920
van de bij het contract van 1918 bedongen prijzen (in den laatsten termijn f S),- mede werd
gemotiveerd door het geven dezer garantie. Dit
dit alle-! volgt, dat het in booge mate onbillijk
was «enerzijds aan de l^oiiise-Grocve een hoogeren prijs dan den anderen toe te zeggen, ande garantie voor haar zooveel lager te
ete'len.
>'!-! Slaat inidnikkdjjk a:,n de lx>u!««.
r, ri ,-v,- had
alle gegadigden ten aanzien
der garan'le l?e!!j!,- te behandelen, laten xcheidz».!> a in hel a'-dden, Zij achten lu-t niet licV

De I.ouizc^roeve Moest do lagere garantie wel

'-u,v?,.->rd,n, wede zij met haar geheele bedrijf
-.lOp/KWn. Het is aan zcheidsaeden niet gebleken, d?>! zij door het l^.it^te te doen, haar ver.
!

-

h-7>^>'n

I.e:)trkt

Door :;>tiii|L'4-; Frowein en getuige Van Leen'"ii zijn d<- motieven aangevoerd, waarom de
garantie der
l^r.ii^e^i-o ve kl'-iner was. >^l^n
meet d^n anderf-n ,en prikkel geven. nieuwe
l.reeven arm t<- ' ...<g,,,>. Seheitlslicflcn achten het
niet nclxNg. de/e in<,!i<-c,.n ,e onderzoeken. Immer*, w.i' daaiv.in zijn moge, tegenover de
Ixtii»,. ssre<,ve had dan de lagere
garantie

een hocg^rrn prijs moeten verplichten.
Schadeloossreilinvgoor de Louise-groeve.

tot

.deinen sch>-!<!Blieden bij dat alle. in aanmerking, dat blj het stopzetten der R. K. D. aan
Bergerode en Carisborg op grond der garantie
hoog., uitkeeringen zijn g.-daan, terwijl de
Ixiuisegror-ve, die meer bad geleverd dan haar
w,i? gegarandeerd, niets
ontving en «lat de
Loui^e-groeve I>etere kolen leverde dan de ancle"■'.ll. ,'rwiil zij aanzienlijk,, verliezen had go
!«..!«» en de anderen ruime winsten hadden
gemaakt, dan meenen sclnidsliedc^n dat uit
ll«»«tn hoofde aan d» Louise-zroevH èen echa.a-
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Uitgesteld tot Zondag.
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BOEKAREST, 21 Juli. (Belga).
De
teraardebestelllng van den Koning is uitgesteld tot Zondag opdat de bevolking liet
LONDEN, 21 Juli.
De waarneming stoffelijk overschot zou kunnen begroeten.
van de leiding der regeering tijdens do
loosstellin^ toekomt. Zij zijn van oordeel, dat afwezigheid
van den premier, heeft toch
die het billijksl wordt berekend, indien wordt
BELGRADO,
Juli. (V. D.) Koning
ten
slotte
aanleiding gegeven tot een Alexander
nog
Vastgesteld, welk bedrag üe Louise-groeve ontvan
een regeeringsZuid-Slavië,
vangen zou hebben, indien ook voor haar «Ie merkwaardig rumor in casa. Het gistere, delegatie en een militaire delegatie" vertreKgarantie -'00,000 ton had bedragen en deze op door een nieuwsagentuur gegeven bericht ken lieden naar
Boekarest ter bijwoning
«lat Lord Balford de leider zou worden, is
l October was ingegaan, en «lus de in Augustus en September geleverde bruinkool niet was
voorbarig gebleken. Het was ongetwijfeld van «le lei aardebestelling van het stoffelijk
meegeteld.
oorspronkelijk het voornemen den ouden overschot van Koning Ferdinand I.
Sinds i October i,,2<> is van «le Louisestaatsman de leiding op te dragen daar hij
groeve. 81,119 'on afgenomen. Bij «en garantie in ieder opzicht de senior staatsman van het
SINAJA,
I» de
Juli (Wolff).
van .00,000 lon had zij «lus ontvangen 4.5 x
ochtenduren trokken duizenden aan het
kabinet
maar twee anderen, Chamberis,
zoo.ooo
«1.119 ton -.- f 531.064.50, welk lam en Churchill hebben hun rechten laten stoffelijk omhulsel van Koning Ferdinand
bedrag de Slaat alsnog aan de Louisegroeve
gelden. Het moet worden erkend, dat sir voorbij. Om 12 uur werd de lijkkist op een
dient te voldoen.
affuit geplaatst en naar liet station gerechten kan laten gelden op de posiScheidslieden zijn verder van oordeel, dat Austen
bracht.
Achter de kist liepen «Ie koninktie,
daar zijn ambt van minister van buitenhet billijk is, dat. de hierboven vastgestelde belijke
familie
en de leden der regeering. Een
landsche
zeker
als
zaken
liet belangrijkste
dragen worden verhoogd met een bedrag voor
extra-trein
de lijkkist vertrok om 1 uur
met
na
het
kan
premierschap
gelden. Daar tot
rentedervin^. In 1021 heeft de Louise-groeve
zich voor het eerst tot den minister 'gewend om dusver meestal de foreign secretarv lid van uit Sinaja.
een billijke vergelding. Deze had haar moeten liet Hoogerhuis was, werd dan niet hij, maar
zijn toegestaan. Aangenomen mag worden, dat de kanselier van de schatkist tot plaatsverDeelnemingstelegrammenvan den
dtze. was dit geschied, haar in den loop van vangend premier gekozen. Het meest kenVolkenbond.
zou zijn uitgekeerd ; de sindsdien gedorven merkende geval was, dat bij het aftreden
GENLVE. 2i Juli. (Z. T. A.)
De
rente vormt een deel der schade, die de Staat
van Bonar Law, toen niet Lord Cnrson werd plaatsvervangende secretaris-generaal van
moet vergooien. Scheidslieden vinden daarin
benoemd, daar hij lid was van het Hoogerden Volkenbond1 en Albert Thomas, de direcgrond het toegekende bedrag te verhoeden met
Vele
leden
huis.
van de partij zouden stellig teur van het Bureau van den Arbeid, zonden
5 p('t. rente, ingaande i Juli ,922.
liever Lord Balfour met het tijdelijk premiertelegrammen van deelneming aan den Ro?.
Voor toewijzing van een vergoeding van koszien
schap
daar
dit
voorval
vaak
belast,
als mcenschen minister van
ten bestaat ook grond. Immers, de Louisebuitenlandse!,,
groeve heeft jarenlang bij den Staat tevergeefs een aanduiding wordt beschouwd van den zaken. Thomas zond ook een telegram aan
aangeklopt om een vergoeding, «He haar billijk, komenden leider der partij en een deel der de Koningin.
heidshalve toekomt en daarvoor kosten moeten partij beslist tegen den persoon van Sir
maken. Daar staat tegenover «lat zij haar Austen als zoodanig '15.
cisehen in den loop der jaren veel te hoog
Het is thans zóó geschikt, <3at ChamberNA DE ONLUSTEN TE WEENEN.
heeft opgevoerd en haar vordering, zooals zij lam den kabinetsraad zal
leiden en Churchill
aan arbiters is onderworpen, ten slotte slechts leider zal zijn in het
Lagerhuis welke taak
voor een deel wordt toegewezen, In een en
hij
op
lieden
Begrafenis der gedoode politieagenten.
reeds
zich
heelt genomen. Het
aanleiding
ander vinden scheidslieden
om aan
dat
heet,
Cliamberlain
tijd
onmogelijk den
WEENEN, 21 Juli. (Kon. Bur).
de Louise-groeve voor kosten een bedrag van
f 10.000 tee te kannen, daaronder begrepen zou kunnen vinden voor de beide posities, 'Onder deelneming van den bondspresident,
maar dit heeft tot veel commentaar aantelhaar proceskosten, Het salaris en de verschotden bondskanselier, het volledige kabinet,
ten der abiters tot een gezamenlijk bedrag van ding gegeven, daar in November 192.» Sir een
vertegenwoordiger der gemeente
f
komen mede voor rekening van den Austen niet alleen minister van buitenlandWeenen en vele andere autoriteiten en onder
Staat.
sclio zaken was maar tevens leider van het groote deelneming der bevolking, had
dezen
Lagerhuis,
en daar het thans maar om den middag de teraa,debes telling plaats van de
Het vonnis
tijd van een week gaat, is het duidelijk vijf
slachtoffers der onlusten, die tot de
dat
deze schikking een compromis beteeStaat,
Mitsdien veroordeel.'!! arbiters den
om
veiligheidswacht en het bondsleger behooren
aan «ie Louisegroeve te voldoen een bedrag kent Verder wordt Churchill als de meest Er had geen enkel incident plaats.
van f 83^,y7i5.3z, met de rente daarvan ad
geschikte leider beschouwd wanneer het
De gemeenteraad hield een korte rouwpGt. 's jaars. ingaande i Juli 10.1 tot aan de wetsontwerp op de vakvereenigingen aan de
waarin burgemeester tieitz namens
zitting,
voldoening, beneven? f 10,000 voor gemaakte orde komt, wat waarschijnlijk de
volgende alle partijen de slachtoffer. der onlusten
kosten, en ontzeggen d«- Louise-groevc haar week
zal plaats vinden, nadat het na amenherdacht.
vordering voor het meer of ander gevorderde.
in
liet
in
h.t
deering
Hoogerhuis
LagerMorgen heeft de volgende zitting plaats.
De arbiter ir. Van Lessen heeft geweigerd
terugkeert.
huis
uitspraak
deze
mede te onderteekenen.
DE TIROOLSCHE BOEREN EN DE
In het Lagerhuis.
ONLUSTEN TE WEENEN.
LONDEN, 21 Juli. (Reuter).
In het
INNSBRUCK, 21 Juli. (Wolff).
Ue
Lagerhuis deelde Churchil mede, dat, opdat vertrouwensleden
der
Tiroolsche
boeren
hebhet parlement van zo Juli tot 8 Nov. op
ben in een vergadering de verplaatsing der
reces
zou kunnen gaan, een aantal ontwerZESDE INTERNATIONAAL CONGRES
naar een andere stad gebondsregeering
pen eerst in de najaarszitting behandeld zuleischt om de, onafhankelijkheid der regeeVOOR DE GESCHIEDENIS DER
len worden, o. a. het reeds door het Hooger. ring te verzekeren.
GENEESKUNDE.
huis aangenomen wetsontwerp tot verlenging der tegenwoordige maatregelen tot beINNSBRUCK, 21 Juli. (Wollf).
De
perking der binnenreis van vreemdelingen.
socialistische
dat
meldt,
Volksztg.
de»
op
De onder-staatsecretaris
van buitenl.
Ontvangst te Amsterdam
zaken antwoordde ontkennend op de vraag .oe.»<lem. algevaardigde uit Tirol Brunner
Gistermiddag "werden de leden van het van een lid, of de
te Bucli verschillende geweerschoten zijn
minister van buitenl. zaken gelost.
Internationaal >led!scl,.l.isto!i.ch Congres een uitnoodiging
De daders zouden gearresteerd zün..
in iVlaison Couturier door het gemeente- conferentie, welkeontvangen had voor een
te Parijs bijeenkomen
bestuur van Amsterdam ontvangen. Ter zou,
Vervolging van Pieck.
Engeland,
tusschen
Frankrijk, Italië,
ontvangst waren o.m. aanwezig de buren Spanje om de onderhandelingen over
Naar
WEENEN,
21 Juli. (Wolff)..
gemeester, de heer W. de Vlugt, en de Tanger
te
bevorderen.
de
Presse
verneemt
Neue Preie
is tegen den
wethouders dr. Vos, Polak, von Frytag
hier gearresteerden communistische!. PrulDrabbe- benevens de gemeentesecretaris,
sisonen Landdagafgevaardigde Pieck een
BVDGEINAN TE LONDEN.
de heer Roovers.
vervolging
ingesteld wegens opruiing.
LONDEN, 21 Juli. (Drl. V. D.) -"- EridDe burgemeester heette de aangeman,
de
eerste lord der admiraliteit, die
wezigen namens het gemeentebestuur welkom en wees erop, wat Amsterdam in den van Geneve naar Londen teruggekeerd is,
Devreemdelingen keeren terug.
heeft vandaag op de admiraliteit bespre»
loop der eeuwen op medisch gebied is geWELNEN,
21 Juli. (Zelga).
De bladen
weest. Amsterdam mocht steeds zijn een kingen gevoerd met de vlootdeskundigen.Sir
stellen vast, dat de stad weer normaal gecentrum van medisch leven. Ook thans nog Austen Chamberlain, de minister van buiten, worden is en dat de aankomst van vreemdewordt veel gedaan op hygiënisch gebied landsohe zaken, was eveneens aanwezig.
lingen, die een paar dagen stop gestaan
door het gemeentebestuur. Ten slotte werd
heeft, weer haar gewonen loop genomen
door den heer de Vlugt de wensch uitheeft.
vakvereenigingswet.
De
gesproken, dat dit congres een mijlpaal
mag zijn voor de Internationale Vereeniging
LONIDEN, ai Juli (Reuter).
Het
De houding van den Boerenbond.
van Geneeskundigen.
Hoogerhuis heeft de artikelen goedgekeurd
van het ontwerp op de vakvereonigingen en
WEENEN, 21 Juli.
De RijksboerenDe voorzitter van het Congres, d r. J, G.
de Lint, dankte voor de ontvangst en zal het Maandag in Ie lezing behandelen. bond' heeft een motie aangenomen, waarin
had daarbij gelegenheid erop te wijzen, dat Daarna zal het ontwerp aan het Lagerhuis wordt gezegd, dat de communistische en
in Amsterdam de wieg heeft gestaan van toegezonden worden, dat de amendementen socialistische propaganda met alle kracht
vele beroemde medici en. altijd een goede zal bespreken, die het Hoogerhuis aanmoet worden tegengewerkt.^
De Oostenrijksehe boeren zijn bereid
gebracht
de
klank heeft gehad in
heeft.
medische wereld.
scü-ouder aan schouder met de politie land
Na deze officieele ontvangst werden veren volk te verdedigen. De bond dankt den
verschingen aangeboden.
ANTI-RUSISCHECAMPAGNE
Rijkskanselier en de politie voor hun hetDe
Medico-GeschiedkundigeTentoonstelling
denmoed'.
VAN DE SHELL.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam
LONDEN. Juli (Reuter). De Shellis gistermiddag, in tegenwoordigheid van petroleummij. publiceert een uitvoerige verde deelnemers aan het Vle Internationale klaring, waarin zij mededeelt, dat zij het
Mislukteanslag op een Hongaarschen
Congres voor de Geschiedenis «ter Geneesstandpunt deelt van haar concurrente de
minister.
Standard-Oil betreflende den boyoott van
kunde, de Ivledico-geschiedkundige Ten21 Juli. (Wolff).
BOEDAPEST,
Gistoonstelling geopend.
Sovjet-petróleum en het publiek verziekt
teravond
laat
werd
de plaatsvervangende
Dooi' den voorzitter van de tentoonstelhet zijne te doen om de Sovjet-campagne te
ling, dr. n. W. Th. Xuyens, is bij deze doen mislukken, die uit is op vernietiging minister-president dr. J. Vass vóór zijn
woning aangevallen door een man met een
gelegenheid een. rede gehouden over de van den handel en verlaging van den levensstok. De secretaris van den minister kon
„Anatomie" in verband met de schilderijen, standaard.
den slag nog bijtijds afweren.
welke verschillende anatomische lessen in
Uit het onderzoek van den politiedokter
beeld brengen, en die op de tentoonstelling NON-STOP VLUCHT VAN ENGELAND
dat de aanrander van Vass een alcobleek,
te
houwen zijn.
holicus
is en een gevaarlijk krankzinnige.
NAAR INDIË.
De burgemeester va» Amsterdam, de
werd
in een gesticht opgesloten.
Hij
heer W. de Vlugt, heeft daarop, na den
21 Juli. (Drl. V. D.)
Sir
LONDEN,
organisatoren een woord van oprechte hulde Philip Sassoon, de onder-staatssecretaris
te hebben gebracht voor het tot stand
Prins
de luchtvaart verkaarde, dat een
Windisch-Graetzgeopereerd.
brengen dezer nationale tentoonstelling van voor
niéuwe poging voor een vliegtocht naar
BOEDAPEST, 21 Juli (Wolft).
kunst- en wetenschappelijke werken, de tenIndie
zonder
elk oogenblik Prins Ludwig Windisch-Gractz, die getusschenlanding
toonstelling geopend verklaard.
ondernomen kan worden, wanneer de stat ruimen tijd aan een interne ziekte lijdt, heeft
oordeelt dat zekere proefnemingen die een operatie ondergaan, die goed verliep.
*
*
*
De lezingen, gisteren in de bijeenkomst thans worden ondernomen, afdoende zijn sn
te Amsterdam gehouden, zijn van dr. Fr. wanneer de weersomstandigheden gunstig
Lejeune over de ontwikkeling der ontleed» zijn.
Joodscheverkiezingsoverwinningen in
kunde in Spanje kort na Vesal ; dr. l.e
Wolhynië.
Roy Orummer over : v. dalcar's oorspronTYPHUS
IN
KENT.
WARSCHAU, 21 Juli. (Wolff).
Volkelijke teekcning voor liet titelblad van
gems
de
cijfers
tot
toe
nog
beschikbare
hebVesalius' „Fabrica"; dr. F. M. O. de
Hollandsche sla de oorzaak?
ben de Joden bij de gemeenteraadsverkieFeyfr-r over. Een onbekend portret van A.
LONDEN, »i Juli. (Acuter).
In >het zingen in Wolhynië de volstrekte meerderVesalius; dr. E. Ebstein over: Hollands O. W. van Kent is
een lichte typhus^pideverdienste voor de leer van de klinische mie uitgebroken, die toegeschreven wordt heid behaald.
thermometrie; dr. J. W. Oourtney ove^i aan het eten van uit Holland
ingevoerde sla.
Sommige l^ederlandsehe goneesheeren, die Men voert aan, dat
Een dynamietaanslag.
bij
onderzoek
de bacillen
zich in Amerika onderscheiden hebben; dr. der ziekte in deze groente
Uit Kattowitz wordt gemeld, dat eergisgevonden zijn.
M. Fosseyeux over: de gasthuizen in Holternacht te Neudorf een dynamietaanslag
land. zooals een Franschrnan ze zag.'
op het huis van een bakkerspatroon is gepleegd.
De aanstichting daarvan zou wraak
Zwitserschesocialisten en Sacco en
zijn.
Vanzetti.
VEILIGHEID EN GEZONDHEID.
Drinkt geen onbekookte melk.
BERN, 2-1 Juli (Z. T. A).
De Roode
Hulp van Zwitserland te Zürich heeft aan De moord op don Amer. consul thapmun.
Denkt er aan voora' nu het vacantletijdperk is ingetreden om op uitstapjes, fietstochtden gezant der Ver. Staten een telegram
VERA
Blijjes en/., geen ongekookte melk te gebruiken. van protest gericht tegen de langzame kens de CRUZ. 20 Juli. (Reuter).
hier
berichten
ontvangen
wordt de
Menig reiziger is aangetast geworden door terechtstelling" van Sacco en Vanzetti,
moordaanslag op den consul Chamnan in
tMhus door het drinken van zulke melk.
waarin den gezant verzocht wordt dij de verband gebracht !t,M de zaak Sacco en
«ZEZONDHEIDKRAM).
xegeering te protesteer,»,.
VlUiMttiGEREGELDE AFVAARTEN NAAR HET
WEDSTRIJDTERREIN / L- PER PERSOON

Herrie over het waarnemend premierschap.

—

—

_

—

CHINEESCNE ZEEROOVERS.
Een
Noorschschip overvalien.
HONGKONG, 21 Juli. (Reuter).
Het
Noorsche s.s. 3olvikcn dat op 19 dezer uit
Hongkong was vertrokken naar Saigon,
weid Woensdag door roovers, die zich

—

—

—

—

—

—

(l

—

—

—

—

—

—

—

_

—

_

—

—

—

—

als passagiers vermomd
aan boord bevonden, overvallen. Zit verrasten de officieren en wondden den kapitein, Richarcl
Gentost, vrij ernstig. De tweede officier
Jonson verzette zich krachtdadig tegen twee
roovers, doch kreeg een schot in den arm
en werd overmand.
De aanvoerder van de roovers, een man
die vloeiend Engelsch sprak, gaf den eersten
machinist bevel, liet schip naar de Bias-baai
te brengen. Hij dreigde om
indien niet
niet gehoorzaamd
'alle blanke scheepsofficieren te laten ombrengen, Toen het
schip Woensdagavoind in «Ie Bias-baai was
aangekomen, kwamen er twee sampars
langszij. De Chineezen maakten zich meester
van twee kisten met gouden staven ter

—

WETENSCHAPPEN

en

NANGKIXG, 21 Juli. (Reuter).
Het
persbureau der regeering deelt aan Reuter
mee, dat «ie berichten, volgens welke er
onderhandeld wordt om tot een compromis
te komen tusschen hel Zuiden en Noorden,
zonder grond zijn. 'l'sjang Kai sj.k verklaart, dat de berichten volstrekt onjuist
zijn, volgens welke het nationalistisch, leger
aan onderhandelen zou denken. Hij zeide
verder dat de val der militaristen één der
voornaamste oogmerken dei nationale beweging is; een, poging om met de „militaristen" over vrede te onderhandelen, zou
dus niet slechts bespottelijk, maar volstrekt
onmogelijk zijn.

_

_

DE VLUCHT IN EENS NAAR
DDNKONGO.

(

waarde van $

20.000

■—

en voerden verder den

ladingmeester, zes Chineesche passagiers

en een jongen mee. Zij begaven zich aan
land in booten van het schip en spotten
toen.U mag hun zeggen, vliegtuigen te
sturen. Die zullen ons toch niet vinden."

De kwestie der Duitsche militaire attache's.
TegenBERLIJN. 21 Juli. (Wolff).
over persberichten, ook van Engelsche zijde,
wordt " aan de bladen nogmaals medegedeeld, dat de vraag der zending van milttaire en marine attaché's niet door interne
overwegingen beslist wordt. Het is een
kwestie van politieke doelmatigheid, die in
de eerstvolgende maanden nog niet actueel

—

zal worden.

Draadloozeverbinding Berlijn-Buecos Aires.

De proefnemingen tot liet verkrijgen van
draadloos telefonische verbinding met Berlijn en Buenos Aires hebben na
I^. jaar te

hebben geduurd, liet gewenschte resultaat
opgeleverd zoodat de telefonische verbinding

tusschen Duitsehland en Argentinië weldra
zal kunnen worden geopend. Het heeft eerst
in de bedoeling van de autoriteiten gelegen
dit verkeer reeds hedenavond met een officieele toespraak plechtig te openen, maar
om redenen van technischen aard moest dit
nog een paar dagen worden uitgesteld.

Mijnongeluk.

Op de mijn Nordsiern bij Aken zijn gisteren een mijnwerker gedood en vier licht
gewond door vallend gesteente.

Overreden.
Gisterochtend vroeg zijn er bij Kahla drie
spoorwegarbeiders in den mist door een
trein gegrepen en gedood.

Een dijk doorgebroken.
ELSTERWERDA, 21 Juli. (Wolff).
Vannacht tusschen 1 en 2 uur is de dijk van
de Zwarte Eister tusschen Muokenberg en
Elsterwerda (in de Pruisische provincie Sak.
sen) over een breedte van 20 M. doorgebroken. Daar het dorp lvluchenberg gevaar
liep, is rijksweerbaarheid te hulp geroepen.
De geheele bevolking is bezig met het herstel van de doorbraak.

—

—

DRESDEN, 21 Juli (Wolff),
ln
Mucokenberg is een afdeeling pontonnier.
aangekomen «m den doorgebroken dijk te
herstellen. Ca. 7000 zandzakken zijn opgestapeld om het bedreigde bruinkolenveld
van Mueokenberg te beschermen. Het herstelwerk zal 3 dagen duren.

Duitsch-Noordschepersconferentie.
DANZIG, zi Juli (Wolff).
Naar aanleiding van de dezer dagen hier vergaderende
Dtiitsch-Nooidsche persconferentie, zijn in
den loop van den dag 50 journalisten uit
Duitsehland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Letland en Finland aangekomen. De
beraadslagingen, die morgen en overmorgen plaats hebben, zijn van internen aard
en betreffen vak- en beroepskwesties.

—

den bliksem gedood.
(Hundsrueck),
LITZERATH
21
Juli
Drie meisjes, die door het
(Wolff).
onweer verrast werden, schuilden onder een
eik. De boom werd door den bliksem getroffen en de 3 meisjes werden gedood.

Drie meisjes door

—

De pseudo-prins van Pruisen in vrijheid
gesteld.

—

BERLIJN, 21 Juli. (Wolff).
llarry
Domela, die tot 7 maanden gevangenisstraf
veroordeeld was, is gisteren uit de gevangenis ontslagen. Daar hij veroordeeld was
met aftrek van preventiel had hij nog
slechts een korte periode te zitten, die hem
nu voorwaardelijk is kwijtgescholden.

Een gift van den Koning.
Koning Albert heeft aan het nationaal
comité voor de nieuwe Kongovlucht zonder
tusschenlanding als persoonlijke bijdrage
10.000 francs gestort.
De nationale feestdag in België.
Onze Btusselsche correspondent seinde

ons gisteravond :
Bij zeer ongunstig

weder, '5 ochtends
regende liet onophoudend, terwijl ook na
den middag af en toe zware regenbuien
vielen, is Donderdag op traditioneele wijze
de Belgische nationale feestdag, zijnde <le

96ste verjaring van

de

eedsaflegging en

troonsbestijging van Koning Léopold 1, gevierd.
In de groole hal van liet CinquantenaifL
Paleis bevonden zicli om 9 uur 's ochtend*»
ruim 8000 persoineii, die een nijverheids»
of arbeidsdecoratie zouden bekomen. VVauters, de socialistische minister van nijverheid en arbeid, en de katholieke minister
Baels Kielden er, de eerste een Fransche,
oe tweede een Nederlandsche
toespraak,
waarna tot de uitreiking <ier medailles werdi
overgegaan. Omstreeks
uur verschenen
Koning Albert en Prins Leopold, die eigen-

handig een vijfhonderdtal personen, dis
meer dan 45 jaar dienst hebben decoreerden.
in de hoofdkerken van Brussel, Antwer»
pen, Gent en andere hoofdplaatsen der verschillende provinciën is een Te Deum gecelebreerd, bijgewoond door de burgerlijke en'
militaire autoriteiten. Van al de officieel»
gebouwen en ook van een aantal particuliere woningen woei de vlag. In geen enkel,
der groote steden werd- echter een parade
gehouden.

BINNENLAND
GEMEENTERAAD VAN DELFT.
In de gisteren gehouden zitting -.^tn den
Gemeenteraad «prak de heer Lausberg
(S.-D.) er zijn verwondering over uit dat
het antwoord op zijn interpellatie betref,
lende het adres van de afd. Delft der Ver.
voor Vakopleiding inzake Beroepskeuze zoo
lang is uitgebleven en er wordt gewacht op
advies van llen Inspecteur van Onderwijs.
Dit is _. i. niet noodig.
Wethouder Brinkman (A.-R.) verklaarde
zich geen voorstander en meende dat dit
onderwerp meer op den weg ligt van het
particulier initiatief. Spr. wil echter eerst
bet advies afwachten.
Huurverordening.
Bij de mededeeling inzake de vaststel-

ling eener gemeentelijke huurverordening
wensohte de lieer Schalker (C.) de Kon.
Beslissing aangaande dit onderwerp niet al
te wachten. Spr. drong er bij B. en W. op
aan in de volgende Raadsvergadering met

een voorstel te dier zake te komen.
De Voorzitter wees er op dat waar de
Rotterdamsche huurvet ordening geschorst
is, het geen zin heeft hier een gelijksoortig
besluit te nemen. Eerst dient de beslissing
van de Kroon te worden afgewacht.
Een motie van den heer Lausbcrg (S.-D.),
waarin B. en W. werden uitgenoodigd zoo
spoedig mogelijk niet een ontwerp-huurverordening te komen, werd verworpen met
16 tegen il stemmen.

Na eenige discussie besloot de Raad, op

voorstel van den heer van Dorsten (R.-K.),
de salarissen van de inspecteurs van politie
afzonderlijk te herzien.
De Raad besloot aan hel R.-K. school»
bestuur de gevraagde medewerking te verleenen tot de stichting eener R.-K. bijzon-,
dere school voor gewoon 1. o. op een terrein '
aan het Oosteinde.
Den heer M. van der Kooy, opzichter ie!
klasse bij Openbare Werken, werd vergunning verleend tot het waarnemen eener.

nevenbetrekking.
Nadat een voorstel Schalker (C), om
voor alle scholen van gemeentewege een
projectielantaarn beschikbaar te stellen en
aan de ouders terug te, geven de voor het
aanschaffen daarvan geschonken gelden,
was verworpen, werd aangenomen een voorstel van H. en W. tot .het beschikbaar
stellen van f 2000 voor de aanschaffing van
projectielantaarns ten behoeve der openbare
lagere scholen.
Voor de verbouwing van Stads Doelen
werd een aanvullingscrediet van f 28.600

beschikbaar

gesteld.
(Goedgekeurd werd een voorstel van

B.

en W. lot het doen plaatsen van een afsluithek aan het woonwagenkamp langs den

Schieweg.
Aan de directie der Ned. Spoorwegen
werd vergunning verleent! de beschoeiïng
langs den spoorweg en de Westsingelgracht te verbeteren.
Een crediet van f 5300 werd beschikbaar
gesteld voor het herstellen van het carillon
van den Nieuwen Kerktoren en f
5725 voor
den aankoop van een automobiel-draailadder ten behoeve van de brandweer. Voorts
werd f 2.100 genoteerd voor het bouwen
eener smederij en voor het inrichten van
een tijdelijke smederij ten behoeve van den
dienst van Openbare Werken.
Het bestuur der N.-H. Schoolver. op
Gcref. grondslag onder de kenspreuk „Laat
de kinderkens tot Mij komen", werd geweigerd de gevraagde medewerking tot den
verbouw van de bijz. lagere Koningin Wilhelminascbool aan de Huyterstraat en besloten medewerking te verleenen tot het
voor het geven van onderwijs bruikbaar
maken van het bestaande negende (donkere)
klasselokaal en het vergrooten van d»

speelplaats der school.
Interpellatie-Ten Velde.
Na afhandeling der agenda interpelieerde
de heer Ten Velde naar aanleiding van de
slechte uitkomst van het eindexamen der

Een luchtvaartgeschil.
H.B.S. te Delft. Spr. vroeg of B. en W.
De Litausche regeering heeft de Duitsche reeds een onderzoek hebben ingesteld naaiLufthansa verboden boven het gebied van de oorzaken, die
geleid hebben tot het
Memel te vliegen. Als protest tegen deze geringe aantal geslaagden bij het laatst gemaatregel nebben verschillende Duitsch» houden eindexamen aan de H.B.S. Zoo
ingezetenen van Memel hun iiüüsndingen op neen, of het college dit onderzoek alsnog
de aldaar dezer dagen te openen tentoonzou willen doen, en de resultaten daarvan
stelling teruggenomen. Het verbod zou mede te deelen aan den Raad.
slechts voor «len duur dezer tentoonstelling
De Voorzitter zeide toe in September o
gelden, maar er wordt reeds tusschen heide deze vragen te zullen antwoorden.
regeeringen onderhandeld.
tve Raad ging daarna in, comité..
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SPORT EN SPEL

de nog steeds alleen rijdende Franssen. Het
liet zich toen aanzien, dat de Italianen gingen winnen. Opmerkelijk was, dal alle be
roemde Belgische beroepsrenners verdwenen
waren. Geleidelijk dunde nu de hoofdgroep,
WIELRENNEN.
totdat ten laatste de Italianen in de 7e ronde hun slag sloegen. In die ronde demarreer,
den
zij herhaaldelijk, totdat ten laatste
weg.
De wereldkampioenschappen op don
Binda zich wist los te maken. Hij passeerde
nog zoo frisch als een hoentje de controle
met bijna 2 minuten voorsprong op GirarBinda wereldkampioen.
dengo, die weer 2 minuten voorsprong had
J. Aerts eerste der amateurs.
op den Duïtscher Wolke en den Berg J.
Aerts; daarachter lag weer op 2 minuten
Goed rijden der Limburgers.
Piemontesi, daarna Belloni. Inmiddels had
Bockom zich iaten afzakken om met FransIt_eü meldt ons uit Keulen:
sen samen verder door te gaan Moedig
Het was bij half twee toen wij Woenszetten de twee kranige Limburgers door. In
dagnacht het laatste woord over het teleur«tellend verloop van het sprintkampioen- de laatste ronde worstelden de Italianen zich
«ohap getelefoneerd hadden en nauwelijks nog verder naar voren. En zij, die, naar belater moesten wij ons al weer haasten kend is, van de beste wenschen van Mitsso3 uurtijdig
den auto van de Postamt te lini vergezeld waren, om ook de grootheid
im
kunnen krijgen ,dieons over Altona en van Italië op dit gebied le kunnen tóonen,
Adenau naar de Nürnburg-Ring zou bren- bevochten een schitterende overwinning.
gen, om van den wedstrijd der wegrenDe uitslagen luiden:
ners getuige te zijn. Wij zeggen niet van
1. Wereldkampioen Binda (lt.) 6 uur 37
den wegwedstrijd, omdat uit hetgeen wij min. 29 sec.
reeds van het traject mededeelden, geble2. Girardengo (It.) 6 u. 44 min. 25 sec.
ken is, dat wij dezen rit niet als een weg3. Piemontesi 6 u. 48 m. 20 s.
wedstrijd doch als een wedstrijd in het
4. Belloni (It.) 6 u. 49 m. 7 s.
heuvel- en bergbeklimmen beschouwen. U
J. Aerts (ie amateur).
3.
herinnert zich'mogelijk wel, dat wij u ver6. Grandi (It.)
lelden, dat in dezen 23 K.M. langen kring
7. R. Wolke (D.)
8 maal gereden moet worden, omdat 160
De beide Limburgers waren toen r.og
heuvels en bergen te beklimmen zijn. Enfin aan hun laatste ronde bezig, die zij
en
even voor het vertrek zeide een man als de daar komt hun heel veel lot voor toe ook
Belgische kampioen van Hevel, dat deze hebben uitgereden. Het regende toen zeer
rit onmogelijk zwaar was en dat hij ver» hard. En wij moesten haast maken om
«wachtte, dat slechts hoogstens 10 man hem naar Keulen te komen, een rit van bijna 3
geheel zouden volbrengen, waarbij hij teuur, on, deze regels nog tijdig te kunnen
vens de Italianen als winnaars tipte. Tegen doorgeven, zoodat wij niet op hun aan10 uur stelden de deelnemers zich voor de
komst hebben kunnen wachten, In ieder
groote tribune op, die voor de auto- en
geval staat vast, dat het kranig van hen
motorwedstrijden is gebouwd, welke op is, dat zij hun rit hebben uitgereden, die
dezen kring, die 12 millioen goudmark meer dan 40 van de beste renners der weheeft gekost, worden gehouden. Vooraan reld te machtig was.
stonden de Belgen, daarachter de Zwitsers,
dan de Deen Hansen, dan de Franschen,
DE OLYMPISCHE SPELEN 1928.
vervolgens de Italianen, de Oostenrijkers,
Het voetbaltournooi.
de Hongaren, dan de Hollanders, Jos
wij
Naar
vernemen,
zal op 8 Augustus a.s.
Franssen, Klaas v. Nek, prof., en de amaParijs
uitvoerend
comité van het Interte
liet
teurs Buis, v. d. Heyden, Maas en
Bockom, voorts een Tsjech, dan Zweden nationaal Olympisch Comité vergaderen. Diente Parijs eveneens een vergadeen Polen en ten leste de Duitscliers.
In zelfden «lag zal
vinden van het bestuur van de
ring
plaats
totaal 55 man, waaronder de grootste wegF. I. F. A.
renners van de wereld, de Belgen G. DeDeze vergaderingen houden verband met het
baets, Vermandel, Sellier, van Hevel, Olympisch voetbaltournooi.
Aerts, de Italianen met Binda, Girardengo
en Belloni, en de Franschen met hun beLAWNTENNIS.
roemde amateurploeg, die versterkt was
Om
den DavisdeKer.
«net de beroepsrenners: Souchard en Rayeindstrijd
in de Luropeesche zone is gisDe
mond. Tegen die processie van heuvels en
te
tusschen Frankrijk en
Kopenhagen
teren
bergen en tegen die beroemde beroepsrenDe Franschen hebhen
begonnen.
Denemarken
ners moesten onze jongens uit het vlakke
Brugnon
; de Denen Ulrich
Cochet
en
Borotra,
land, voor wie een Amsterdamsehe brug
Peterscn
in
het
veld.
reeds een hoogte is, het opnemen. Valt het en
In de eerste partij won Cochet van Ulrich
dan te verwonderen, dat wij er weinig hoop
op hadden, zoo weinig zelfs, dat wij ons met 9—7, 9—7. 5—4afvroegen, of er wel onder zouden zijn, die
VOETBAL.
de helft, dus slechts 4 ronden zouden afDe Belgische internationale wedstrijden.
leggen? Enfin, direct na het start-schot,
dat te kwart over tien werd afgeschoten,
De Belgische voetbalbond heeft voor het a.s.
stelde de Fransche ploeg zich aan het hoofd seizoen voorloopig reeds de volgende internaen in een tempo alsof het een wedstrijdje tionale ontmoetingen op het programma staan:
van slechts 50 K.M. gold trokken zij, de
4 September: Stockholm: Zweden—België;
kleurige groep van 55 man. Het wachten ! November: Brussel: Roode Duivels Londen;
Roode Duivels—
was nu maar op de terugkomst, dus totdat
22 Februari 1928: Brussel
de eerste ronde achter den rug zou zijn Zwaluwen; 11 Maart: Antwerpen: België
Nederland; 1 April: Amsterdam: Nederland—
en de groote vraag was of er dan nog een
België;
i April: Luxemburg: Luxemburg
Hollander tot de hoofdgroep zou behooren.
België
B;
15 April: Parijs: Frankrijk—België.
Reeds na 43 min. 58 sec. (of het dus hard
«vas gegaan) na de eerste 23 K.M., pasSCHERMEN.
.eerde een hoofdgroep van .5 man en wij
vijfkampte Amersfoort.
zagen daar zoowaar twee oranje-tricots
De
tusschen, die twee Hollanders waren
Gisteren werd er voor den militairen vljfkamp
Bockom en Maas, die lustig mee draaiden geschermd. De uitslag was als volgt (het aantal
rn ons vroolijk toewuilden. Ongeveer 1 gewonnen partijen wordt aangegeven door de
minuut later passeerde in een groep van cijfer, achter den ntiam) :
1. luit. Ekkaart. ,8; 2. adjudantonderoff.
5 man weer een oranje-tricot, n.l. v. d.
Heyden en dan weer 1 min. daarachter Van Dijk, 16: 3. kapt. Zeegers. 15; 4. luit.
volgde Buis. Hij zat alleen en worstelde Tormet. 14; 5. wachtmeester Pasma, ,4; 6.
wachtmeester 3chm!dt, 12; 7. luit. Van Rhyn,
met een zware inzinking. Er mankeerden
12: 8. luit. Voncken, 12; y. luit. Berghuys, 12;
er dus nog twee. Een daarvan, Franssen,
opperwachtmeester Janssen, 12; n. wacht10.
zat in een groep van 7 man, die 2 min.
meester Snor, tl; 12. wachtmeester I-eek, 9;
achterkwam. En onze laatste vertegen13. sergeant De Vos, 9; 14. opperwachtmeester
woordiger, Klaas van Nek, volgde later Scheepers,
8; 15. luit. Schotman, 8.
met den Belg Vermandel, ons toeroepende, dat zijn zadel gebroken was. Wij wisten
SCHAKEN.
het dus reeds, dat het bij hem niet lang
Het
tournooite Londen.
zou duren. Er waren tóen reeds verschilDe uitslag van de vijfde rende is:
lende uitvallers. Vol belangstelling werd
Hongarije 3 :ltalië 1, Zu!d-B!avi_
Engede aankomst van de ze ronde afgewacht,
land
3, Frankrijk I—Oostenrijk 3. Nederland
waarover de renners ruim 8 minuten lanDenemarken 2, Finland 1 Tsjecho-Llowager dan de eerste ronde zouden doen.
kije
Zwitserland ii_, Argentinië 21^,
3,
Inmiddels had de telefoon gemeld, dat Duitsehland
21. België 1%, Zweden 25/
de Limburger Franssen gevallen
en na
was,
Spanje
1)^.
Ben band te hebben omgelegd, de reis had
In de derde ronde sloeg Euwe Krause, Te
voortgezet. Dat was de eerste tegenslag.
Kolsté sloeg Ruben, Andersen sloeg Kroone,
Nu maar eens gezien, hoe de hoofdgroep Norman Hansen sloeg Weenïnk.
zou zijn samengesteld. En toen die arriveerHongarije leidt na deze ronde met 14IH punt,
de, bleek dez« tot 27 man te zijn aangeterwijl Nederland met Duitsehland en Zweden
groeid. Bockom zat er nog in, doch inmet 10 punten de 7e plaats inneemt..
plaats van Maas, die een lekke band had
gekregen, hield nu Van der Heyden hem
DAMMEN.
gezelschap. Wij misten onder de rijders
Kampioenschap District Den Haag.
reeds tal van beroemdheden en beter uitkij2e klasse.
kend, sagen wij na drie minuten Luis ver2—o
J. A. BoekholtD. van Leeuwen
o—,
schijnen, die aan het wiel van den Belg SelS. van BrederodeJ. J. Koster
lier zat. Franssen passeerde alleen met pl.m.
0-2
J. van der HarstJ. W. de Klerk
o—2
$ min. achterstand ; het viel ons mede dat G. T. Hille—J. W. de Klerk
„
Kerkhof
H.
HutC.
f
—2
J.
de Hollanders er nog zoo goed in lagen,
.*.
M.
Tokkie
o—2
PolakJ.
doch na de derde ronde waren alleen nog
In de eerste afdeeling heeft Koster de leiding
Dockom «vi Franssen over.
met 12 punten uit 7 partijen. In de tweede at->Van Nek had opgegeven wegens zadeldeeling Kerkhoff met 8 punten uit 4 partijen.
defect, Van der Heyden was te vermoeid en
3e klasse.
had er genoeg van. Buys sukkelde met zijn H. G. de FluiterJ.
H. Mersch ..-.
ketting, terwijl Maas de rem had stuk geP. JacobsJ. Mansveld
I—l1 —1
trokken. Daar moeten wij nog even van D. S. Rotteveel—H. Westerbeek
.« I—l
vertellen. Maas en Buis hadden elkaar onderweg ontmoet, en met Maas voorop ging
Wedstrijd
H.D.S.
't met een 60 a 70 K.M. van den berg af. J- H. de Hoogh—^. Verhoeve
»..«..... 2—o
Maas remde, doch trok zijn rem kapot en
nog harder omlaag snellend kwam hij te vallen. Buis vloog over hem heen en bleef in
de takken van een uit de glooiing omhoog
«tekenden boom hangen, en Maas lag op
het kantje sprakeloos verschrikt ; als hij nog
TREINVERTRAGING.
even verder was gegleden, zou hij in een
Van den trein uit Utrecht, die gisterdiepte van 150 M. getuimeld zijn.
avond om half zeven aan
station S. S.
Aan het einde van de derde ronde be» alhier moest aankomen, ishet
Voorburg
nabij
stond de hoofdgroep nog uit 19 man, en zat een koppelstang gebroken, waardoor de
tot ons aller genoegen Bockom er nog tus- , trein een uur vertraging kreeg en ook het
schen. Hij verspeele bij het aannemen van
verdere verkeer op deze lijn in de war werd
voedsel een paar honderd meters en kon toen gestuurd.
helaas het contact niet meer herstellen. Begrijpelijkerwijze begon hij nu meer en meer
DE BAKEN
terrein te verliezen: "met pl.m. 10 minuten
Visternamiddag 4 uur waren bij do Mij.
achterstand volgde Franssen heel alleen.
Zeebad 3ch«v.n!ngen 80 dames- en 490 ge»
Na de vierde ronde passeerde een hoofdmengde baden genomen.
groep van 18 man. waarvan 6 Italianen (de
De temperatuur van de lucht was v.m. 64,
heele ploeg compleet), 4 Duitschers, 5 n.m. 66. die van de zee v.m. 62, n.m. 64;
wind voor- en nam. Z.W.; lucht voor- en
Zwitsers en l Belg. Op bijna 4 minuten pas«waar bewolkt.
«eerde Bockom met een Oostenrijker en een nam.
Woensdag
H*»»*«d» 0ns»v»«« &>. minuten latei; Kwam gelljMW, werden jn het geheel 1,29 baden
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's-GRAVENHAAGSCHE
WINKELIERSVERENIGING.
De 's-Gravenhaag.che Winkeliersvereeniging hield gisteravond in De .-.rooi» een

algemeene vergadering, hoofdzakelijk ter
bespreking van de agenda-punten van de
in Augustus a.s. te houden algemeene vergadering van den Ned. Middenstandsbond
en van het liliddenstandsGongres.
De secretaris, de lieer J. K. YV,. V. van
Bom me 1, deelde mede, dat o. m. de
middenstandsverecnigingen te Breda, Rotterdam «Ai Amsterdam bericht hebben, bereid te zijn een door den Haag in de vacature-van Bommel te stellen candidaat te
steunen. Voort, heelt Leiden zijn voorzitter,
den heer l.ortewcg, candidaat gesteld.
Omtrent de gehouden enquête zullen eerst
in de volgende algemeene vergadering
iikilere mededeelingen kunnen worden gedaan, aangezien de tijd heeft ontbroken de
nieuw ingekomen antwoorden volledig te
rangschikken.
De voorzitter, de heer L. P. Maa r»
ten s, deelde mede, dal Z. 1.. H. Prins
Hendrik het beschermheerschap van het
alhier ie houden Middciistandscongres heelt
wilen aanvaarden.
Voorts kan, in aansluiting op reeds in de
bladen verschenen bericliten, worden medegedeeld, dat het gemeentebestuur het congres op Dinsdag o» Augustus a.s. des
avonds om 9 uur op het l.urhaus zal ont-

vangen.

donder stemming werd besloten de aftredende leden van het groepsbestuur A. van
den Nederlandschen Middenstandsbond, de
heeren A. T. Meyer ((kroningen), H. J.
Peletier (Leeuwarden) en E. de Korver
(Rotterdam), die zich herkiesbaar stellen,

-

ÖCHTENDBI_AD

wogen en door de neutrale en confessioneel.
vcieeiti^ingen in beginsel aanvaard.
Aan i,ct bestuur werd gevraagd, wal er
gedaan zal worden tegen de afkeurenswaardige propaganda der coöperaties bij den
onlangs gehouden coöperator-dag. In een
bij die gelegenheid verschenen blad is de
l'.aixlc! op onjuiste en tendentieuze gronden
aangevalion. Men vroeg hiertegen stelling
te nemen in den vervolge.
Ten slotte werd medegedeeld, dat er reeds
vele aanvragen voor logies gedurende het
Gong, es inkomen, zooclat er groote deelneming is te verwachten.
Te ruim half
sloot de voorzitter de
vergadering.

-- In

«Ie ontilbare bijeenkomst van de afd.
liet Religieus So,ialistiseh
> ei-hond. a.s. Zondagochtend half elf in de
van Dljkza.il aan «Ie Hooge Kieuwstraat, zal
mr. «Ir. A. van «ler I'üer spreken over: De
grondslag der gemeenschap. Medewerking vee
kenen mej. T. Bleuland van Oordt (sopraan)
en «Ie heer 1. 'l'omkins (orgel).
De bijeenkomsten .worden Zondag n Sept.
as. hervat.

5-1,..iv/<>.'i,z,^. van

—

B. en YV. hebben de «loor YV. J. Hendriks
gevraagde vergunning tot het oprichten van een
«loor electromotoren gedreven hontbevverkingsinrichting in irreëel Van der Gapellenstraat no.
19 geweigerd
I>. en >V. hebben aan H. .Mcsker vergunning
verleend lot het oprichten van een inrichting bestemd tot bewaring van benzine met aftapin.
richtng in perceel Paulus Buijsstraat no. 53.
en
ecu v«>ür dat perceel gelegen gedeelte der
ui»e»bare straat.

KUNST EN LETTEREN

wederom candidaat te stellen.

Een langdurige discussie ontspon zich
over de candidaatsstelling in de vacature»

EINIEL HULLEBROEK.

3

DEN'

Besten
I. van

Examen Hoofdakte.
Geslaagd de heeren
HAAG.

te

—
Boskoop, J. Beunder

ljoekh.ve

te Delft en

I.

H.

te Haastrecht,

YV. M. Boog.

mans te Gravenhage.
'<»
Geslaagd de heeren <-?,
ROTTERDAM.
Kunst en A. 11. Janssen en mej. J. G. M. c;

—

loosse, allen

te

Rotterdam.

Examen Handelskennis L. O.
Gedaagd de dame. I. G.
Kan le Moerdijk en G. A. Al. D. Linthorst
te 's Gravenhage et, de heeren G. P. v. d. Ende
te De Lier. G. Eegerdink en 1. G. van Dusz_l.
dorp te Rotterdam, <". i' v. «I. I? >s: h te Prinsen
hage en J. Bosscha te Goevorden.

DEK HAAG.

—

Examen Kon.
Ned. Toonkunsteuaars Vereen.
DEN HAAG.
Geslaagd voor koorzang YV.
G. Sehrevtier te Apeldoorn en voor viool lager:
YV. (.'. 11. «ie Wijs te L«?idetdorp en R. M
Glerx te Breda.

—

Notarieel Examen.
DEK HAAG.
Geslaagd voor het »e gedeelte J. Zeeuw te Overschie.

—

Machinisten- examen.

—

DEK HAAG.
Geslaagd voor bewijs <
theorie «Ie heeren G. Schriel, J. H. Be>er en

L T.

Y^ogeler.

Examen Nuttige Handwerken.
ROI_I_RDAM. -. Geslaagd de dames 1. v
d. Assem te Rotterdam. K. Dijk«,rent te Maassluis. E. Muller te Rotterdam. E v Oordt te
Voorburg MM. Stuve. C. G. A.' ssieksnijder,'
allen te Rotterdam.
.' de
.* Raaf l<»"«-^letci.
V
A. J.
te 5 Gravenhage. G. l. L. Steen,
winkel te Scheveningen. G. de Vuijst te Rotter,
dam, M. A. Vv'iggclinkhuijzen te Leerbroek en
E. J. *.Vieskens te 's Gravenna««.

V.C"

—

De raad der gemeente Delft heft den
heer J. Attema op z n verzoek eervol ontslag
verleend als hoofd der openbare lagere school
No. 8 aldaar.

De Kurzaal was zeer goed bezet, ondank.
Hullebroeks stem betrekkelijk
lot leeraar in de natuurlijke historie aan
weinig geschikt is voor de acoustiek van
,e Breda worden loor het colhet
gymnasium
dit gebouw. Hij is hier moeilijk te verstaan,
lege
van curatoren aanbevolen: 1. C.
I. van
maar wat nood? Elkeen heeft een tekstder Maas, 's-Gravenhage, 2. mej. f.' N M
in
boekje
zij,
handen en volgt hem zóó. En
baar te stellen.
Dekker.
De heer van Bommel zeide dat hij zijn die geen tekstboekje in handen hebben, die
besluit niet ondoordacht genomen had en er kennen deze zoete, Vlaamsche liedekens van
niet veel voor gevoelde daarop terug te buiten.
komen.
Want dat is merkwaardig : terwijl Pisuisse
De voorzitter verkocht daarop de verdere en Louis Davids en 3peenhofk en mr. Kamp
en Zoovele overigen, die in eenigszins gebehandeling van dit punt even te mogen aanlijke functies optreden, steeds weer een
houden, waartoe werd besloten.
HET TESTAMENT
Aan de orde was de candidaatstelling van nieuw repertoir hebben, zingt Emiel Hullenog
altijd
broek
de liedjes, waarmee hij
VAN KONING EERDINAND.
twee leden van den Middenstandsraad,
wegens aftreden van «le heeren L. Bern J. anno 191 4 zoo frisch heeft ingezet: Het
81NAJA, 21 Juli (Wolft).
Vandaag
-lorris (Loonen aan de Vecht) en mr. M. Liedje van den Bijaardier, Jan de Mosselwerd in de aanwezigheid der leden der
man, 't Maseurken, Hemelhuis, Het Land
J. Wolft (Arnhem).
koninklijke familie en der leden van den
leden
Verscheidene
voerden over dit punt van Rupelmonde, én_. Een enkel Afrikaanregentschapsraad het
van Koning
het woord, waarbij algemeen de houding van derliedje moge dan nieuw zijn, de rest is Ferdinand door dentestament
minister
van
Justitie
bijna
allemaal dertien jaren oud. Dat is all geopend. Het testament
den Raad, in zake de Winkelsluitingswet en
omvat
12
bladZoolang
een volle Kurzaal er met" zijden en.
het Werktijdenbesluit voor winkels, werd right.
werd 2 Juli 1925 geschreven. Er
naar
komt
genoegen
afgekeurd. Er gingen stemmen op om tegen,
luisteren, zoolang is een codicil van n Jan. 1926.
heeft Hullebroek het volle recht, zijn zelfde
candidaten te stellen.
Het document begint met te wijzen op de
zoete, Vlaamsche liedekens te zingen.
De voorzitter zeide, dat het wel merkvoltooiing
het nationale werk en dankt
Alleen.» er is nu niets meer over neer te den hemel,van
waardig was, dat men tot heden van geen
die
de vaderlandsliefde van den
enkele zusterorganisatie iets omtrent dit schrijven. Moge het dus blijven bij een Koning door den kostbaren
prijs der natie„Sttll going strong!"
punt vernomen had, hoewel in het bon<__nale vereeniging beloond heeft. Volgen
orgaan verschillende vereenigingen hui,
raadgevingen aan troon, leger en wenschen
afkeuring deden blijken.
voor de Koningin. Dan de verdeeling der
Een der leden wenschte den heer van
legaten aan de leden der familie, evenals
Bommel te «.andid'eeren (deze schudt het
aan verscheidene lichamen.
hoofd).
In de codicil staat de volgende verDe voorzitter verzocht de vergadering het
klaring: „God heeft het gewild, dat ik en
aan het beleid van het bestuur over te laten
Koningin Marie bezocht zouden worden
naar bevind van zaken te han«ïêlen. Men EEN SCHOT OP STAKERS GELOST.
door de groote smart, dat prins Garol van
zal zich er van hebben te overtuigen, of er
de troonsopvolging zou afzien. Ik zal nooit
Toen gistermiddag half drie de directeuren de smart te boven komen,
voldoende vereenigingen zijn die een tegendie ik ondervond
van de lichiedamsche Brookwaybus-maatop het oogenblik, dat ik gedwongen werd
candidaat zouden willen steunen.
De secretaris sloot zich hierbij aan en schappij, waar thans een «taking is, de dit besluit goed te keuren, dat helaas onstelde voor een rondschrijven te zenden aan heeren van Hendrik en Bernard, zich van vermijdelijk was."
de garage uit de Stadhouderslaan naar de
alle zusterorganisaties, om te mogen verDe Koning liet een brief achter aan den
nemen of er gevoeld wordt voor een anderen Nieuwe Haven begaven, werden zij geminister-president, van den volgenden
candidaat. Daarna kan het bestuur nader volgd door verschillende stakers, waarbij inhoud: „God (heeft gewild, dat de kroon
overwegen. Persoonlijk wenschte hij geen zich eenig publiek had gevoegd. In de overgaat op het hoofd van mijn kleinzoon,
candidatuur voor den Middenstandsraad te Ivlassaulaan schijnt iemand van het publiek die nog een kind' is. Ik bid alle goede bureen steen naar de directeuren gegooid te gers de rust en welvaart van
aanvaarden.
land te
hebbeu. De heer van Hendrik trok toen helpen bevorderen, een taak die het
Eén der leden wen
gete vastgelegd
de eerste
in
plotseling
een revolver uit zijn zak en vuurzien, dat den Haag in geen geval ter
plaats die van den regentschapsraad is."
algemeene vergadering van den Bond de de dis af, terwijl de heer Bernard met een
ploertendooder zwaaide.
aftredende leden zou stemmen.
Daarop namen beiden de vlucht naar de
De mislukte „revolutie" te Praag.
De voorzitter zegde toe, da! door
garage
Ünique aan de Nieuwe Haven. InPRAAG, 21 Juli. (Belga).
de vertegenwoordigers der vereeniging van
De pers
de ernstige ontstemming in de organisatie tusschen werd de politie gewaarschuwd, bespreekt het échec der I'sjecho-3lovaksche
in de algemeene vergadering zal worden die de heeren van Hendrik en Bernard nsar communisten, die onlusten hadden willen uit.
het politiebureau transporteerde.
lokken te Praag en Bratislava, en
blijk gegeven.
er
Later werden de revolver, eenige scherpe op, dat de pogingen overal misluktwijstzijn,
Aangaande de benoeming van afgevaarpatronen en de ploertendooder in genoemdigden naar het aanstaande congres, stelde de
hetzij wegens de afkeerige houding der
garage teruggevonden, die daar in aller» socialisten, hetzij door
de voorzitter voor aan het bestuur mandaat
de krachtige maatijl verstopt waren.
regelen der overheid. Een staking van io
te verleenen deze heeren aan te wijzen. In
Op het politiebureau is een uitgebreid minuten gisteren in de Praagsche
de voorgaande vergadering was de heer van
fabrieken,
onderzoek
dat urenlang gehad een rustig verloop.' Het tramverkeer
Bommel reeds voor het onderwerp „Wet duurd heeftaangevangen,pl.m.
waarbij
negen stakers bleef normaal.
op de Winkelsluiting en Werktijdenbesluit als getuigen engediend
hebben,
De directeur
voor Winkels" aangewezen. In zake het
punt „koopovereenkomsten met voorbehoud van Hendrik beweert uit noodweer een
schot in de lucht te hebben gelost. De stavan eigendomsrechten", te behandelen door kers
mr. J. G. Schürmann te Rotterdam, zal was daarentegen beweren, dat het schot
gericht op de stakers en een hunner
eerst een afgevaardigde kunnen worden aande ooren floot, zonder echter iemand
langs
gewezen, zoodra het praeadvies is verte verwonden.
BEURS VAN AMSTERDAM.
schenen. Er zullen drie afgevaardigden
(Verbeteringen
en aanvullingen.)
worden aangewezen en drie plaatsvervangers.
Denemarken D, zoo 1925 si/ a pCt. _« k. niet
DE VOORTVLUCHTIGE NOTARIS
genoteerd.
3pr. stelde voor als derden afgevaardigde
Notaris Sanders uit Groningen is naar wij Dito Binnen!.
pCt. 2e k. 58'^ b.
den heer van ltallie aan te wijzen, waartoe vernemen, gedurende twee dagen te Hooge1804 3leen.
Argent.
Rep.
Buit.
ld. 4 pCt. _e k. 84°..
werd besloten.
veen gelogeerd geweest in hotel Erederik..
Batavia
19,7 e pCt. ie k. 99?..
Verder werd dit aan de prudentie van het Woensdagavond zes uur is hij vertrokken /onAssociatie f 500 ie k.
der zijn rekening te betalen met achterlating Bank
bestuur overgelaten.
'avasche Bank eert. 2e k. 36146.k.
van zijn jas en actentasch. Hij heeft gedurende Holl.
Hypb. 414 pCt. niet genoteerd.
De heer van Bommel geeft toe.
de beide dagen, dat hij in het hotel verblijf Northw.
hietu, te bed gelegen en niets genuttigd. Drie Eerste N. and. Pac. 5 pCt. 2e k. 84.
De heer van Bommel kreeg daarop personen
Scheepsverb. .Mij. 5 pCt. 2e k. looiH.
van de recherche uit Groningen stel- Ne<!. Scheepshypb.
het woord om een verklaring te geven over In in samenwerking
5 pCt. ae k. niet genoteerd.
met den burgemeester van
Calv. Delft «e k. 841£.
zijn candidatuur voor het Bondsbestuur. Hoogeveen een onderzoek
in.
5 pCt. 2e k. 9914.
Hoe moeilijk het hem ook viel om over zijn
Men weet niet waarheen de heer Sanders ls Gouda *.z__i-H.i»fabr.
Zeep Mij. ei. pCt. niet genoteerd.
Invers
bezwaren heen te stappen, hij wilde ten vertrokken.
Meelt. d. N. Bakkerij 5 pCt. ae k. 94U».
slotte aan den op hem uitgeoefenden aanDuitsche
Kali Synd. 7 pCt. 2e k.
Hillegom
geraakte «en wielrijder bedrang wel gevolg geven en een nieuwe can'— Ie
H. Mij. Gunzel u. Schum. 2e k. niet105%.
genoteerd.
klemd
tusschen
een auto en den berm van den Muller en Co. Mijnb.
didatiiur aanvaarden. (Applaus).
pCt.
2e
k.
1913
5
co*..
waardoor hij tegen den grond sloeg. Het
Alg. Belg. Java Cult. ie k- 150.
De voorzitter feliciteerde de ver- weg,
ongeluk
werd veroorzaakt, doordat een militaire
Uampong Sum. Rubb. 7e k. niet genoteerd
eeniging met dit besluit. (Luid applaus).
motorrijder aan een vrachtauto haakte,, waarBij de rondvraag werd gevraagd hoe liet door de chauffeur zijn stuur verloor en tegen De Uampongs Cult. 7e k. 65 g.b.
Preanger Rubb. 3e k. ,87 g.b.
bestuur zal handelen inzake de candidaatden berm van den weg reed. De fletsrijder werd Rott.
Tapanoeli Cult. ie k. 143 b.
stelling van leden voor de Kamer van levensgevaarlijk gewond.
U. ie k. 78.
H.
A.
Koophandel en fabrieken in het aanstaande
Ned. Scheeov. Unie ,e k. 187 g.b.
najaar. De voorzitter deelde mede, dat dit
Dito dito eert. ie K. 190 b., a« k. 190.
punt de volle aandacht van het bestuur
Nievelt Goudrlaan »e k.
g.b., 116 g.!.
H. V. A. slotkoers 705, 1151..
heeft, doch dat daaromtrent nog geen
Marywatti. Thea Cy. 2e k. niet genoteerd.
nadere mededeelingen kunnen worden geKali
Tello eert. ie k. 423 b
daan.
Univ,
Portugal
Examens.
Tr. Afr. Sp. 5 ,-Ct. ae k. 21%.
Naar aanleiding van een vraag, deelde de
New
Vork
ROTTERDAM.
Handels
Ont. and West. ,e k.
Nederlandsche
40 13/16.
secretaris mede, dat er een schrijven van hooge_chool. Examen rekeningswetenschap (arUnion Pac . i;,.. Cy. eert. ae k. 40V2
178% 179 g.l.
de Christelijke Middenstands-Verecniging is countanc^' de heeren drs. J. Brands (met lof) west Pac. Rl-. Corp.
eert. v. pr. niet genoteerd.
ingekomen, met verzoek om tot nauwere en drs. J. van Vulpen
Haag.ehe Tramw. Om. Bedr. 4. pCt. ze k.
samenwerking der plaatselijke organisatie,
9^ 13/16.
te komen. De zaak zal door het bestuur
.^rajoeda! Stoomtr. 2e k. 141*.'.
tnelatingUniversiteit.
Staatsexamen
Claims: Int. Gew. Beton -e k 7^.
nader besproken worden. Het bestuur is
Ul
ü^a voortgezet examen zijn
Voorloopig genoteerd: Menagerie. Marit.
zeker niet afkeerig van .„menwerking. De van deRECHT.
vorige gr.e.. nog geslaagd voor diploma
Can.
6 pCt. ae k. B.l^ 02 £: Modajac
oprichting van een Centraal Bureau van A j. 1 l»)r. 4. j >'«.,i._ven en voor diploma B: Cut. Ree.
2e k. 100 g.b. 102 ; A,». Nat. Uypb. Ced.
js
Advies voor den Middenstand reeds overNytiv. 6 pCt. 2§ k, 97.
van Bommel.
De heeren Maarten, en van Itallie van
bestuurszijde, een viertal sprekers uit de
vergadering oefenden aandrang uit op den
heer van Bommel om zich wederom beschik-

het feit, dat
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den

Geld wa» lieden gemakkelijk.

De fondsen.

marKt opende booger en «teeg daarna in onreoel

matige houding, waarbij de verlaging van «len
gelcllvoers tot annkoQp.n stimuleerde. Er
ont*
stonden «.-enige zwakke p!<!<ken in do markt,
«lov-l! I>au^s.'3peeuta'.iten !'!>>v, favorieten opdrij!
ven. waardoor bijna 40 fun^. n nieuw. hoogte*
records voor liet -aar konden lijken.
werden 111 ruime mate gekocht, op Tabakken
berichten
omtrent toenemende V'in.leijlers. als gevolg van
liet do.rwerken van bezuinigingen.
General
Motor, en C. 8. Steel Corp. waren
aanvankelijk go«d gestemd, lastman Kodak en
Cor,>. bereikten onder ve!e anderen een Kadi«
lioogtere-ord. ierwij! de vastere prijs vann'euvv
metaal een herleving van koperaandeelon liet
ten
gevolge had. In liet laatste uur vonden omvang,
rijke verkoopen plaat., waardoor «onston <)!l
meer dan 9 punten verloor, terwijl U. 8. Steel
Corp., tien. Motors, I'ed. Mining and Bmeltmg o. a. favorieten 1 tot punten verloren. I)«
markt sloot gedrukt.
«LVV 50R1_ 21 Juli Slotkoorsea
21 Juli 20 Juli 19 Jolt
FONDSEN.
3/z % 3»/, *. 4— H
Beleeningen: bieden
33/, % 4— ?.<».. 't
Beleeningen: laten
Atcb. Top. & Santo «'s Gew. 189- 1881/4 188»/.
Atcb. T. New 4% G. Mort. 0. 853/1»
9.1/4 96'/»
114 H
l'alt'imoro and Oblo Gew.
115°/. 115— 134—
t'nnadian l»a«_lic
1?5'.. 1841/,
Cbe.apeake ..v'l Oblo Gew. 13l'/, 184«,'4 185—
Cbicaeo Grcnt Western Gew. 181
IV/z 18»/tz
383/4
Cliicazo Great Western I'ref. 33—
16'/,
Cb. Milw. and St. Paul Gew. ló>/
16'/
32—
321/,
Cb. Milw. and St. Paul Pret 3H/z
89—
Cliicnl-o and Ilortb Western 881.
901/4
Cb. Rock 1.1. and l?ac. Gew. 113*/4 11-18/. H'Vl
618.',, «>'/4
I'iie Gew
OM/.
Brio le Dief.
W/s 61% 61—
Erle 4 % eeneral llen obl. 17— 763/.
?6VI
Wl/,
llit^tLon and vlanbattan Gew. 57—
971/'
1321', 1321/, 132—
'illnoia Central
681/,
Kans. City and Sonth. Gew. 67i/, LB7/,
Kans. City and Soutb. Pret. 70— 701/4 70—
.Ii!».. Kans. and Toxaa Gew. 51— 511/4 51V,
ztie.l.'an.ilTex. tj?.AdM_.l! lW>/° 106°/ 10ti,/8
f9—
Mi.», racifie Gew
öOi/4 57—
'liü.oun I'acific Pret
1051/4 10.— 10S1^
3—
3—
Nat. R. of Mes. le pr. bieden 3—
4—
4—
Nat. R. of Mei. le pr. laten '—
Nat. IC of Mex. 2e pr. bieden 11/4
l/4
2V<
«at. R. of Mex. 2e pref. laten I3
IV.
IV*
!>'.-_. Centr. and Und». Riv. 1521/^
1611. 1.2—
49—
401.
..'ew-Xork Ont. and Western 4.«/
«orfolk and Western Gew. 189-/2 I»?'' 2 135—
92-»»
tiortbern Pacific
911/ s 917/
t'enn.i'lrania
941/4
64»/
641/4
St. looi. & San Franc. Gew. 1131/4 H3-/4 Ui—
Soiitbern _>ac'ilie
1193/ 119!/. HV,.
1321, 1331/4 133!/,
Sontbern Railwa-, Gew.
llnion Pacitic Gew
N97/8 1791/2 l?«>/i
97—
Union racific 4 % 0b1..... 971/4
971/3
?4i,.
vVabaizb Gew
?7i/8 ?3>/,
Wabaüb l?ref. „A"
SC»/. 961/. 961'»
Intern. Mercant. Mar. Gew. 71/4
7—
?i/«
Intern. Mercant. Mar. I'ref. 4.>/2
471.
471/2
Intern. Mercant. Mar. 6% O. 199— 1001/4 10.—
19»/,
American Reet Suear
19"/. 193/
Atnerican Can
59—
.9?/
Wi/? *
9999—
Am. Car & eoundr?
391/4
10—
Amer. tlid. & I.eatber Gew. 9—
105/8
Amer. Nide & _..atl>e. I'ref. 651/.
657/3
0.1/4
Amer. Smelt. & Refin. Gew. l"9^,z
157?/,
Amer.
& l'ele.rapb. 16ü— 1661,. 1655/
941,2
Am. lel. <-. beleer. 4% o. O. 941/Anacond» bopper
45—
44' j 44i/z
A_.o«!iated OU
40—
40—
40—
5l)l_
Uetblcbem Steel
591/4 503/8
Contra! Loatbcr dep. «ert.... 14'/» Ui/4
14»,,
451/,
4L!/,
Citie» Service Gew.
45»/
1.2,4
lii.k Rubber Gew
1.1/4 15^
lt'i.k Rubber ...f. (afgeat.) «4— 84— 84—
79—
c.i/,f 70—
General Cizar Gew
216— 213!/. 20.1/4
General Motor.
Und»o_ Motor»
837/,
<.... 653/4 ._—
12—
121,^,
Intercont. Rubber Gew..... lIH4
Marland Oil
8
333/8 337/
33>/
—.— IN—
Middle We.t UtMtiea Gew.
I'ittaburz Coal
c>S2/8 £81/4 531/4
Koninklijke
4?»/. 477/3 48—
62—
Seara-Roebiick
631/ j 68»/
.7— 27—
Shell l.nion Oil Corp
if»?/8
Standard Oil of California
ü3t>H 53/^ 537/,
378,,
Standard OU of Kew-^erae? 371/4
371/4
Stndebaker
511. s".'— 527/8
'I'idewater Ae«ociate6 Oil
101/4 181/^ 191/4
441.,
U. S. Rubber
44»/.
44—
U. S. Steel Gew
12.1/4 1251. 124',,
U. S. Steel I'ref.
1331/4 1331/, 1331/4
U. S. «teel 5 % Obl.
8
19lii/4 lVB>/4
l«/8>/
211
199
Omzet in 10.0.0
137
Laten, t _!x^liviilenll§, Rx-iecbten.

.
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WISSELKOERSEN

, ,

21 Juli 20 Juli 19 Juli
Amsterdam eable
40.061'» 40.06
40.06
eable tran.l
4.85"/:. 4.851,» 4^51/,
honden
Parij» eable....
3.911,"
3.911/.,
3.9 J»,*
Berlijn eal'lo per 100 R.M. 23.70
23.76,1 23.781',
Zilver, vreemd
565',,
66*',
56'/,

_

AMERIK, GOEDERENMARKT
(R.A.) NEW-.ORK 21 Juli
TARWE.
No. 2 Harde Winter 155?/,
No. 2 Roods Winter I^s>t<
Op termijn, per Juli 1441',

20 Juli

10 Juli

1577/5

156l'3

145—

No. 2 Mis. Western _111^
KOFFIE.
13.45
Juli

1121,'z

1431/<
*103/4

14r,
167/.,

14-^
167/3

...
..

..ptembor
Rlo No. 7 loco
Santos No. 4 loco

KATOEN.
ziiddUn!» Opland...
Ontv. in AU pl.
Ontv. in Gull. bav.
Ontv. in Pacit. bav.
Ontv. in binn. steil.
Uitv. n. Gl-.-vrit».
n. Frankr. «nCont.
n. Japan «n China

13.30

12.?.

18.30
2000

3000
—000

_

1511,

13.23

12.39

12.31
14^

18.35
1000
2000

18.35
2000

167/3

3300
-Ottt!
1000
2000
-000
2000
20000
-000
32000
-000
-000
1000
21 Juli
20 Juli
18...
.— 18.09 4 18.M
jßll
12.46 18.47 18.49 18.»
Ootober
18.73 18.75 18.75 , 18.7,
December
lVoteerineen t» Keiv-vrlonn»
,
17.99 5, .— 13.04 „ IB.OJ
Juli
PIIOVILIEN.
21 Juli 20 Juli
IS Ju.
Kaloenolio:
9.60
9.60
Pr. «umin. cola loco 9.55
_l«ol. Üprinilcloar... 7
7.35 7.—7.36 7.—7.3)
Vr. Graan. n. En«. 1/6-2/- 1/6-2?- 1/8-*!/;
6—B
6—B
6—B
dito Continent
V ra.kt Katoen naar
40
40
40
Ene. «ware balen
55
5S
dito Standdalen...
56
! c-ti-uluiim:
_«.1«
16.16
Stand. Wliit« in kn. 16.15
12.75
12.76
12.76
dito in vaten
1.22
1.22
1.22
.lid.-Contin. Crudo
Oil City Crudo
2.60/2.-0 2.60/2.90 2.60/2,9!
13.50
13.46
««titel pr.W.Ltoam 13.10
dito .liddlo West 13.15/25 13.25/37» 13.20/30
69—
*>li..
67—
Terpentijnolie
64.—
64.—
63.72
tin loco
61.50
63.37!.. 63.121'
Octobor
6.20
0.40
6.30
Lood
6.32
6.20
Zink
6.22!/»
»
»—»
lopei-. l.l. loco bied.
.J_or No. 2 1.0.b.
201',
201/ i 201/z
Ea.t Penn.ylv.
«litoljulialo p.zpooi
21.91
21.91
21.91
19.75
dito dito p.ivater 19.75
19.75
6.60
6.50
b.60
Blik v.a.b.Pittsb...
IKER:
2.65
2.67
2.64
Augustus
2.72
2.!« l 2.< >
tcuiber
2.80
2.32
2-83
N.'cember
2-73
2.74/75
Januari
3.74
2.67
«^.rt23
2.'^'
2.73
2.76
2.74
Mei
4.52
4.52
..62
CentiU.
loco
Cuba
_0
41
34
Omzet in du-l. ton
„
lil-WER'.
.^
—000
-000
4000

_—

.

.

-

—

..

..

..

-

—— —

3.1

l^k^::::" N

ff^Wïïii. . f$
&.40
35.60
per
_<.i>

September
O.tobo»'

£er
por

Januari
Maart
(R.A 'SAV^NNAII

Terpentijnolie

. . A.
F^ %*
sfc

J4.W

A.BO
34.90
i».^.
&'2O

.o.—

64.80

36»s°
2°»»»"

se»-

36.10
35.10
35-40

Bö'-'

62'/,

61—

Petroleum, Meel, duiker. Koffie, Tin, ijler,
Koper en Talk prijziilltcleti., Reuzel
Msiz
nauwelijks prijshoüdend, Tarwe onregelmatig,

VRIJDAG 22 JULI 1927

4
CredietenHandelsbank.

middel van Russische contracten van voldoende
petroleum voorzien voor den verkoop in Europa
in dn komende jaren.
Uit Boekarest wordt bericht,
Roemenië.
dat op het Ministerie van Financiën alle gegevens worden bijeengebracht die betrekking hebben op de verwoesting «ler potrolenmbronnen in
1926, tijdens den terugtocht der Roemeensche
legers. Deze verzameling van documenten heelt
plaats met het oog op de besprekingen over de
uit te koeren schadeloosstellingen, die binnen,
kort met verschillende landen zullen worden gehouden.
De bekende kapilaalsverSteaua Romana.
grooting za' de uitgifte van 266.750 aandeelen
van 500 let medebrengen, hetgeen, zooals bekend, neerkomt op een verhouding van twee
nieuwe voor 13 oude aandeelen. Door de.e trans
actie, waarvoor de raad van bestuur nog <!«>
voorwaarde moet vaststellen, zal het kapitaal
van 866 625.000 lei op 1 milliard lei morden gobracht.

-

OCHTENDBLAD

1593, Rlo Tinto 4940. Fin. Cauth. 551, De
Boers ord. 1755, Gold Fields 310, M. Eagle ord.
104, Rand Mines 468. Royal Dutch 36200. Sh.
Transp- 574, Steaua Rom. 315! Estra Rom. 572.

zp»!l<». Dagelijks bioscoopvoorstelling *%Rotterdam—2ui_.Amerlka Lijn.
dient geregeld te zijn eer men nieuwe lasten op
Waaldijk en Aludra, 22 Juli v. 8.-Aires te
de gemeenten legt. Maar ook als men aan»
-4 H uur. 's Avonds van 7 uur al door
Rotterdam verwacht.
neemt, dat het geld er is, dan nog is het de
loopend. Znndags va n
uur ?if doorloovraag of het niet beter besleed ware aan de
pend.
Hen Dagje vol plezier. De big van
Lijn.
Holland 0..A11lverbetering van de zesjarige scholen, met name
het regiment.
Gemma, thuisreis, 20 Juli van Singapore.
van <!e zeer kleine scholen
twee- en eenWEERSTAAT ENGELSCHE BANK
Ouderkerk, uitreis, 21 Juli van Genua.
Passage. Dagelijks bioscoop voorstelling 2.30,
op het platteland en aan ver! mansscholen
Oldekerk, thuisreis, 24 Juli te Genua verw.
21 Juli
14 Juli
7 u. en 9 u. In n«am der liefde. De 3heik>
.'»<!>!«, ««serve...
betering van het landbouwonderwijs, met name
£ 34.197.000 £ 32.234.000
Holland—
Lijn.
Olvmpla,
Dagelijks Bioscoopvoorstelling 8 u.
r.iljottcu in. oml.
, 137.361.000 137.785.000 , het lagere landbouwonderwijs. Spr. zal niet Grijpskerk, thuisreis, 22 Juli te Antwerpen
Zondag
2 u. matinee, Hare DoorluchtigMam en Munttegen het ontwerp stemmen, doch is or niet
verwacht.
„ 15.H09.000 „ 151.068.000 met
Radijsje.
materiaal
heid
Variété.
volle instemming voor.
Rijnland, uitreis. 24 Juli te Teneriff, verwacht. Flora. Dagelijks bioscoopvoorstelling 2.30 en 7
, 48.610.000
Aiülero waarden
46.362.000
regeering
of
de
voorvraagt
spr.
Voorts
het
I? «."koning-Courant
Kon. Holl. Lloyd.
u. Buffalo BUI.
met, partienl....
„
101.979.000 „ 100.125.000
nemen heeft met 1 Juli «028 den zevenjarigen
Orania,
uitreis,
21 Juli van Cherbourg.
Paviljoen
met,
beslist,
opent».
ld.
Pier. lederen middag 3 u. en avond
in te voeren. De zaak is al
Zaanland, thuisreis, 21 JuK van Bahia.
„ _..629.00<, „ 10.034.000 leerplicht
lichamen
8
u.
zal
Concert-variete'.
leerplichtuilbreiding
met 1 Januari 1930
de
Itilkswaarden.
Kon. Ned. Stoomb. Mij.
Kurkaus-Zar, 8,13 u. Cabaret Pisuisse. Zondag
toch worden ingevoerd, maar de anti-revolutiotloveni. Becur
49.867.000 „ 48.917.000
Stuyvesant
22 Juli v. Adam te Barbados verw.
nairen, die legen leerplicht zijn. zien die uitverteIleserve
3.30 u. Matinee.
Pollux arr. 21 Juli te Salonica.
Geidieeningen.
29,81 pCt.
breiding niet gaarne vervroegd. Was de minister
30.09 pCt.
«ei»'oord
Palais
de Nance, 8.30 u. Soiree dansante.
Theseus 20 Juli van Palermo n. Gibraltar.
V. en W. vean borger stellen voor de s}* pCt.
evenwol bereid het eerste leerjaar van het lasser
Ares, Chili n. Adam. 21 Juli te Antwerpen.
eening van f 107.500, aangegaan in 1025, te
Circus Nagenbeck, 8 u. Zaterdag, Zondag en
landbouwonderwijs te laten meetellen bij «lon
Adam.
WEERSTAAT FRANBCHE BANK
Woensdag 2 u. matinee.
:onv ertooren in een' 4' pCt. leening.
zevenjarigen leerplicht, dan zou or vermoedelijk Xereus arr. 21 Juli te
21 Juli
15 Juli
Van 22 Juli af is de inschrijving op een 5 pCt.
minister
zijn
te
bouwen
om
don
brug
wel
een
seinpost. Dagelijks bioscoopvoorstelling 8 uur.
1.414,000 3.682.514.000
Goud-materiaal fr.
'bligatioloening groot f 180.000 ten laste van de
mot de antirevolutionairen te verzoenen.
Goud. i/b buitenl. „
1564.320.000
1.801.320.000
l
De Groen. De Groothertogin en de kellner.
Rubber -industrie.
Vereeniging Instituut van den H. Carolus BorFAMILIEBERICHTEN.
,
Zilver-materiaal..
344.514.000
3NH31.000
't
!
De
minister
aan
woord.
Zondag
Kali Glagali (Java) Rubber and Produco.
en Woensdag 2.30 11. De Groen.
"omous Paters Oblaten
van de Onbevlekte
Biliett. in omloop
53.141.879.000 53.499.319.000
Maagd Maria, gevestigd te Houthein (E.), in
In het boekjaar geëindigd 31 Maart il., hooft
Z.
wacht,
X. Z.G. f Dierentuin). Dieren- en planter»
, 1.324.974.000 1.616.650.000
Portefeuille
MINISTER WASZINK betoogt, dat
de rubberoogst bedragen 570.775 lbs,, tegen UelcoiiiiiFen
'tukken van f 1000 en f 500, tot den koers van
—6 uur.
,
tentoonstelling Dagelijks van
1.652.891.000
af.
1.654.344.000
geld een tijdelijke vergoeding beteekent in
Ie winst Keken, ct.scli.itkist
Anjers,
100 pCt., opengesteld bij de Ilaagsche BankverVIT
DAGBLADEN.
Kozen,
Tentoonstelling
609.666 lbs. in het voorafgaande jaar.
en
VERSCHILLENDE
Ladtvrus,
wachting
herplaatsing.
van
251.984.000
173.731.003
buiging alhier. De Soaarnebank te Haarlem,
(passiel) „
beliep 31.8111 pd. st. (>. j. 40-421) en h< t divi-2,
ge!
avonds
geen
belang
en
s
tot
uur
juli,
or
echter
VERLOOFD.
schoolbesturen
23
24
9
hebbon
Ilok.ct.pailirulier
Amsterdam on te Beverwijk; 11. J. van Oglrop dend is gehalveerd tor 20 pCi. Aan de algecl.
open
bij wachtgelders te herplaatsen. Daaraan is het
(passief),.
17..17.152.000 12.523.366.000
Ir. P. C. Volker en J. v. 't Sant, Rotterdam.
sn Koon te Amsterdam. Schiedam 011 Eindhomeene rescdve word nihil toegevoegd (vorig ittar V«,ors«h.a.,d.B»allt
Kon Kii.islzaal Kleljkamp. Oude Sehevening„
26.250.000.000
26.550.000.000
toe te schrijven, dat or zoovele wachtgelders
fabrieken
on
Zoetelief en A. Dalderup, Amsterdam.
st.)
en de reserve voor
.en; Ingen-llousz en Zoon le Breda; J. Euykx.
El.
3000 pd.
(w.o.
scbeweg. Dagelijks van 10—^ u.. Zon
Div. activa
door
den
heer
daarom
heeft
den
zijn.
spr.
En
G. Sluizer en E. Backc. Nancy/Tromsö.
te Roosendaal; X'iclor A. van Rijckevorsel en
machinerieën 500 txl. st. (v.j. nihil).
bankbüjelt. t. b. v.
dags gesloten. Zomertenloonstelling van
maatregel
voorgesteld.
Ossendorp besproken
ln het «levio.eu.ai'koup.)
Pilnian te Den Boscii., alsmede bij «jen groot
Earas (Sutnatra) Rubber Estales.
24.177.204.000 23.460.367.000
GEHUWD.
Juli.
werken
van schilders van onzen tijd.
openbaar
bijzonder
verschil
tusschen
en
Het
boekjaar geëindigd 31 Maart jl. (6 maanden
aantal kantoren in den lande.
lr. C. Bronkhorst en A. v. Hooydonk,
richting
19
liredius,
onderwijs
daarbij,
is
dat
wat
de
Museum
het,
Mij.
rVinsegracrtt e. Geopend
en 12 maanden van de
De storting moet geschieden op 1 Augustus,
van de nieuwe
Utrecht.
Raap en Lijnolie.
van
betreft, onverschillig is of men oon school in
en
—4
uur
Zondags van l—4 uur.
oude Mij.) heeft de winst bedragen 115.3,7
Bij latere storting moet 5 pCt. rente van Aug,
20G. Taapken en M. 1. Blankenstein, Amst.
of
'm
het
zuiden
des
lands
heeft.
Noteering
per
onverdeeld
saldo
21
hot
noorden
AMSTERDAM,
st.
en
het
Juli.
62.222)
Door!oopen<i<:
bijbetaald.
pd.
j.
worden
Pulebr!
(v.
Studio.
af
Hooglander
Hooglander,
groepententonn.
1927
Amst.
20 F.
en A. C.
geldt niet voor «Ie bijzondere school. Na100 KG.):
stelling
Dat
en
tentoonstelling
een
4473 P 4 5'- Ka voorziening voor depreciatie
Hardenbroek
Lookhorst
van Indone21
E.
baron
v.
van
L.
Lijnolie: Aug. 351.2, Sept 35?i> Sept..Dec.
voorgeleid aan de reserve voor belasting
tuurlijk zullen ook bij de herplaatsing van
wordt
sische weefsels. Werkdagen van ,o—4 u.,
IjsRengers,
en
B.
v.
Weideren
barsse.
J.
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong.
3»'^ 3'J,'i> Jan.-.^pr'd 3614 Zd^. Stemming wachtgelders aan een openbare school allerlei
toe te voegen 20.000 pd. st. en oen slotdividend
Zondags van 2— uur.
brechtum.
itauw.
Resultaten juni 1927
factoren beoordeeld moeten worden en zal men 21 lr. H. Walter en A. Grüschke, Pangkal
uit te keeren van 20 pCt. op het vergrootte aanKunstzaal
de Slrkel, L. v. Meerdervoort 53D.
Getaxeerde waarde der productie l 141.c00 deelenkapitaal, makende 35 pCt. voor liet jaar.
een katholiek onderwijzer met oen sterk
Pinang.
Dagelijks
van 10—5 uur, 's Zondags van
<v. m. f 1.15.000), exploitatiekosten f 122.000 Op nieuwe rekening wordt con bedrag va»
Rubber te Londen.
Duitsch accent uit Vaals niet verplaatsen naar
21 W. de Klein en L. Sluiters. Rotterdam.
2
uur.
Tentoonstelling van Perzische
3
uitgaven
[xl.
overgeboekt.
vorige
voor nieuwe ma26.008
Over het
(v. m. f 124.000), de
st.
11 uur. (Meedegedeeld
het noorden van Friesland.
LONDEN, 21 Juli.
21 ]. H. K. v. Dijk
en M. C. Kossen,
miniaturen. ,
chinerieën f 10.000 (v. m. f8000), orlsresorve boekjaar is 45 pCt. dividend uitgeroerd.
geschreven,
dat
dit
door Wiinand en Reppler.) Sheets loco 1/4
Spr. ontkent le hebben
Utrecht.
Knust,,,! d'AudrelSeh, Noordeinde tig. Ten»
ix'i" uit. Juni .73.000 (v. m. 2.15.000) tonnen,
De productie van rubber voor «le o maande»
Aug. 1/5. Sept. i/.H. Oct.-Dec. 1/5V.. J-m./
ontwerp f 1,300.000 bezuiniging zal brengen.
Brezot en W H. Tobé. Rotterdam.
H.
21
J.
.1.
met eon gemiddeld gehalte van 8,1 (v. m. 8,5)
toonstelling van stillevens, o. a. van Van
van de nieuwe ondernoming on voor do oude Maart 1/5% koopers. Stemming kalm.
hij
Hij hooft de limiet aangegeven, waarvan
21 L. Krekel en M. de Graaf, Rotterdam.
dwts. goud. Surplus van liet verkochte edelMij. 12 maanden bedroeg 1.700.241 (vorig jaar
Gogli, Verster en j. Sluvters.
zal
wornatuurlijk
niet denkt dat ze bereikt
S. v. d. Zee
A. E. Poutsma, Amsterdam.
LONDEN. 21 Juli.
1 uur. Crêpe loco l/5
metaal over «le oersto vier maanden van dit jaar «500.302) lbs.
Beekcnkamp.
Kunstzalen
Erica, Seheveningscheweg 25. Tenden.
C.
A.
Daalen
en
A.
L.
Aug.
Sept.
v.
J.
1/5%
k.. Juli 1/5 k.,
1/5% verk..
fBOOO (v. m. f4000».
Uit BrusSoc. des Plant. Xord-Sumatra.
toonstelling
groote dwang wordt niet op de gemeen,
verk., Oct..Dec. 1/s*^ k., Jan.-Maart 1/5%
Een
van schilderijen van Matije
BEVALLEN.
Juli.
sel wordt gemeld, dat aldaar oen nieuwe rubXederland zijn tusschen
gelogd.
j.nna.
Dagelijks
geopend van to3, ZonSheet
Loco
beide
bet.
en
tebesturen
In
1/5,
k.,
k.
1/5,
Juli
Terwisga,
Hengelo.
18 Weissenbornv.
d.
ber cultuurmaatschappij is opgericht, nl. de
Mijnbouw Mij. Simau.
daarbij
28,000
onderwijzers
bet.
en
van
27,000
Aug.
Sept.
dags
béide
en
Oet..
de
en
2—
uur.
i/s>/K,
1/5*4.
3
18 Kluft—Bakker, d. Amersfoort.
Sociét6 der Plantation. Xord-Sumatra, mot oen
Resultaten Juni 1027;
zijn ruim 800 wachtgelders. Men kan nagaan
Dee. 1/s^. Jan.-Maart 1/5%, beide bet. en k.
Museum Kruller, Lange Voorhout i. TentoonSantenVriesendorp,
verdeeld
v.
z.
Amsterdam.
kapitaal
van
millioen
i»
francs,
61
19
Getaxeerde waarde der productie t 225.000 (v.
welken invloed dit aantal op de benoemingsvrijstelling van schilderijen en teekeningen
21 Juli.
2 uur 30. (Medege,9 VastcnouTroost, d. Assen.
m. f226.000), exploitatiekosten f 121.000 (v. m. 600.000 gewone aandeelen en 10.000 aandoe, deeld door Wijnand
heeft. Van aantasting der autonomie is
,
Sheets
loco
heid
Keppler.)
en
door B. v. d. Leek. Dagelijks geopend van
ArendsSavelkoul,
Amsterdam.
z.
f 129.000). uitgaven voor nieuwe machinerieën len A.
geen sprake, omdat de gemeentebesturen de 19
*.ug- i/5 1/., Oct..Dec. 1/5., .«-...Maart
LampDoussain,
d.
1/5.
10 z uur.
19
Leiden.
f
f 5000 tv. m. 5000) en die voor nieuwe ver.
rijkswet uitvoeren.
v. Winkel—Simons, z. Rotterdam.
1/5%. Stemming prijsh.
19
Gemeente«n Historisch Museum, Kort« Vi).
gunningen ,'>>,!>, (v. m. f9000), ertsreserve per
Kunstzijde-industrie.
Wat de invoering van de verplichte zevende 20 Ortt
Delft.
Bije,
d.
Does
de
z.
verberg
u. Zon-"
ultimo Juni 41V-.<;«„», (v. m. 245.000) tonnen,
7. Dagelijks van 10
Uit Brussel wordt gemeld,
Soie de Tubize.
klas betreft, die zal geen grooten invloed heb. 20 Muller Janssen, d. Laren.
Nieuw-york.
van
uur.
il»! «en gemiddeld gehalte van 9.8 (*■'. m. 9,8)
Rubber
te
dasss
I—s
de
dat 106.000 aandeelen der Soie
ben op liet schoolbezoek, maar spr. beschouwt
20 HoflandWessel, z. Rotterdam.
dwts. goud. Surplus verkocht edelmetaal ovor Tubize,
Gemeentemuseum voer Moderne Kunst en Pa»
Exchange of
NIEUW-VORK, 21 Juli.
welke tot dusver in het bezit van de tot
haar als een stap naar den zevenjargon leer20 Simonisßos, d. Rotterdam.
«le eerste vi« r maanden van .dit jaar f 28.000 (v. het Liiwensteinconcern behoorcnde InternatioNew Vork. (Medegedeeld door C. van Kolk.)
noratna Mesdag, Zeestraat 63b. Werkdagen
plicht.
20 v. d. BiggelaarArnold, d. Breda.
m. f 13,000).
Sept.
Stand.
Sheets
Dee.
van 103 uur, 's Zondags van t
(Open.)
—,
35,20,
uur.
Juli
nale Holding Companv waren, aan do Société
Wat de belasting der gemeenten betreft, be20 Ter Beek—Schuiveling, d. Amsterdam.
Klaart
Mei
35.60,
35.30,
35,70.
Kunsten,
zijn
liet
Solvev.cone.rn
vervan
Beeldende
Générale en aan
Academie
Pr!nc««s«.
21 SpreoLeydenroth v. Boekhoven, d. Bilttoogt spr., dat die slecht, voortvloeit uit een
(Open.) (Tel.
NIEUW.VORK,
gracht 4. Reproducties beeldhouwkunst.
Juli.
Incourante Indische Fondsen.
zij
vervroeging
plicht,
op
kocht.
van
een
dien
i
Hoven.
Jan.
van Allard en Co., Amsterdam.) Ribbed Smo.
Dagel jks van —4ss uur. Zondags van
Xoteering van 21 Juli, medegedeeld door het
OVERLEDEN.
Juli.
1930 toch zouden hebben. Die belasting is dan
ked Sheet Juli 35, Aug.-Sept. 35'/,, Oct.-Dec.
12-^4 uur.
Kantoor
ook niet van zoo groote beteekenis^
voor Incourante Indische Fondsen
Naamlooze Vennootschappen.
8 S. W. v. Hulsteyn, vr. 37 j. Doorn.
35'^ d.e. koopers.
Museum
van Onderwijs. rlekkelaan 4. 'Dage*
leerjaar
spr.
onder directie van bet Bankierskantoor van
zevende
heeft
aanHet
voor
een
18 A. v. d. Ende—Lagerman, 33 j. Boskoop.
In de bijvoegsels tot de S-.-Ct. no. 140 zijn
lijks van —12 ei 1%—4. Zondag» van
omdat
zes,
trekkelijkheid
Lissa «ai Kann on Ad.ia, alhier.
boven
de
andere
de
Boter, kaas en eieren.
opgenomen de statuten of de wijzigingen in de
19 J. F. Hubelmcyer, d. 3 j. Amsterdam.
l— uur. Maandags gesloten. TentoonstelA. Assam Thee Gedeli
212
gemeente- en schoolbesturen hij de inrichting
20 F. Hamburger, m.g. 34 j. Amsterdam.
statuten van "
ling Het Leven in 't Water. 11. Sloot en
ALPHEN
RIJN,
Kaasmarkt,
21
a/d.
Juli.
daarvan
hebben
te
handelen
grootere
Pasir Zalam
vrijheid
X. V. Bouw Mij. Sabu 1, te Amsterdam.
C. v. Manen, m. 56 j. Semarang.
170
Strand.
Aangevoerd 45 wagens. Met RM. ie soort 41
naar de plaatselijke behoefte. Vragen, die zich
Bagelen en
X. V- Bouw Mij. Sabu 11, ie Amsterdam.
Geopend van 10—3 uur, Zondags
Mauritslinls.
matig.
soort
Handel
45,
2e
3540.
zeven,
bij
212
te dien aanzien voordoen, komen
den
Thee Kin?.
216
Chapon's Handelsver., te Amsterdam.
>an t
uur.
jarigen leerplicht ter sprake.
A. Assam Thee
Mij. tot voortz. van Varekamps Motorboot,
271
Museum Mesdag. Laan v. MeerdervooN 7.
Op de vragen van den heer Colijn antwoorGroentenveiling.
A. Assam Thee Siti Ardja .«..--. 186
diensten, te 's Gravenhage.
Eiken werkdag van 10— uur, Zondags
dende, verwijst spr. naar hetgeen de minister
A. Cult. Mij Artana
Bordewijks Mij. tot verhuren en exploiteeren
LOOSDUINEN, 21 Juli.
302
315
Bloemkool ie
van l— uur.
A. Cult. Mij. Anim Sand
bod
Financiën
Kamer
gete
's
van
in
de
Tweede
heeft
Gravenhage.
Ex'iediliomalorieel,
205
van
soort 15—34,40, idem 2e soort
13,40, rijen
VRIJDAG.
'Mij.
jong
A. Cult.
Bod
Datar
Museum Meermanno Vesl««nlann». Prin.
zegd en betoogt, dat voor vervroeging van den
Expl. Mij. van Onr. Goederen Rcmbrandt, te komkommers ie soort 9,30n,90,idem 2e soort
««ssegraehl 30. Geopend ,en en 3011 Don(Gew. AandA
Remzevenjarigen leerplicht de datum van 1 Juli Kon. Schouwburg, 8.15 u. Anton,
—6,80, perziken ie soort 22 32, idem 2e
290
Heemstede.
derdag van iedere maand van in—-z>< u.
A. (.'ult. Mij. Djolondoro
wiskunstig
aangewezen
Bouw en Exploitatie Maatschappij De Padde
men
door
van
het
Ver.
1,
303
soort 13—20, idem 3e soort 6,90 12,70 per 100
datum
is.
leden
Rotterd.1928
l
Penningkabinet.
Lange Voorhout 34. Eiken
A. Cul. Mij. Gocnoeng Hodjo
Hofstad Tooneel.
Spr. zal gaarne doen wat hij kan om lege.
355
stuks; meloenen ie soort 0,49—0,65, idem 2e
345 vinder, te Heemstede.
werkdag
A. Cult. Mij. Kali Djompo
van
9,3012 u. en 1.30 e uur,
655 ! Houthandcl en Stoomzagerij De Hoop voor- soort 0,17—0,45 per stuk; aardappelen ie soort moet te komen aan de bezwaren der antiPrlncesse Schouwburg, 8.15 u. Fritz Hirsch
van 1830 Juli gesloten.
A. Cult. Mij. Kertasarie
offerte
heen H. J. Nederhorst, te Gouda.
7,8011,40, idem 2e soort
revolutionairen. Als gevolg van een vraag in
—6,40, stamprin.
Operette. Die Dollarprinzessln.
Mnseum Oarneglelaan 12. Geopend WoensA. Cult. Mij. Klampok ..«
350
X. V. Stroofabriek Silomite, te Rotterdam. sesseboonen 0278, snijboonen 72—75, groote boode Tweede Kamer heeft spr. toegezegd een on. Kurhaus, 8.15 u. Residentie-Orkest o. 1. van
A. Culr. Mij. Koerintji
121
dag. Vrijdag en Zaterdag v. —4 uur.
Bouw en Handel Mij. Xoordor Amsteliaan I, nen
140
—3,90, boonenstek 39—42, komkom,
derzoek te zullen instellen naar de mogelijk,
prof. G. Schnéevoigt.
A. Cult. Mij. Maswati.
-.
te
335
Amsterdam.
merslek 12,80, aalbessen 2030, frambozen
Ridderzaal, Binnenhof. Dagelijks van 2—4 u.
349
heid om het eerste jaar van het lager landProgr.
Ouverture Saul en David van
A. Cult. Mij. Pangheolan ..-,
bod
Bouw en Handel Mij. Koorder Amsteliaan 11, 42
per 100 KG.; tomaten A 11,201^,60,
bouwonderwijs te doen meetellen voor den ze.
Gevangenpoort. Geopend van
Wagenaar,
Pan
und
Nauur. Zon.
Syrinx
J.
sEine
A. Cult. Mij. Pangledjar
te Amsterdam.
idem B 10,20—12,40, idem C 10—n,60, idem
650
leerplicht. Dat onderzoek is thans
venjarigen
dags
del!'
van
1
van
C.
Siuur.
Nielsen,
turscéne)
Sinfcmie
Mij.
A. Cult.
I'asocniah
128
120
Bank voor Roerende Goederen, te Haarlem.
per 50
CC
—8,40, idem bonken 7,20
gaande.
lenzio e della Glorie van G. Francesco Mali.
A. Cu!t.Mij. Pasir Randoe
Oranje.ssassau Museum. Waaggebou» PrinseX. V. W. Heinecke's Comestibleshandel, te KG. ; postelein 0,580,78 pre 6KG. ; spinazie
209
De heeren OSSENDORP en DE JONG
piero, Symphonie No. 5 e-mol van Tschalgracht 1. Geopend Woensdag en Zaterdag
A. Cult. Mij. Patarneman
bod Rotterdam.
0,42 0,62 per 4 KG. ; salade te soort 2,60
repliceeren.
kowskv.
A. Cult. Mij. Siloewak Sawangan
van
Bouw en Handel Mij. Mimir, te Amsterdam.
2,80 per 100 krop; peen ie soort 6,60—7,70, idem
—4.30 u. en den eersten Zondag
MINISTER
dupliceert.
_.
De
B
Mij.
Bouw
Handel
te
Amsterdam.
soort
van
de
Welna,
en
per
360
2e
100
maand.
4,90, rabarber 2,<50—4,20
ZATERDAG.
of bod
Bouw. en Administratie Maatschappij Vera,
Het wetsontwerp wordt aangenomen z. h. st.
bos; andijvie 3—4,20, idem 2e soort 1,30
Vredespaleis.
Te bezichtigen de eerste 5 werkA. Cuil. Mij. Tjisoodpen
110
Princesse Schouwburg, 8.13 u. Fritz Hirsch
te Amsterdam
per 100 struik; idem 3e soort 0,24
per kist.
met aanleekening dat «le heeren Verkenteren
dagen
van
de week en den 2en en 4«n
Operette. Ein Wal.erlraum.
A. Eandh. Mij. Tjisaroeni
Uithoornsche Baconfabrieken (Uithoorn Ba405
en De Gijselaar tegen zijn.
Zaterdag van de maand van 12,30 n.m.
offerte
A. Landh. Mij. Tjilentab
confactories), te uithoorn.
De heer DE GIJSELAAR (c.-h.) verklaart, Kou. Schouwburg, 8.15 u. Vereenigd Haagsch 1
maand van 2—
n.m.
Handelsonderneming
A. Landh. Mij. Panflerango
Schuier
en
Goed320
V.
N.
Tooneel. Tropen adel.
de financiëele verhouding van Rijk en gedat
B«aml»oekerij
Blammuseum en
v. I». Algem.
A. 2«le Ned. Ir.d. Zee- en Brandhart, te 's Gravenhage.
Kurhaus, 8.30 u. Bal de mille fleurs
meenten eerst geregeld moest worden.
««derl. Verbond, Laan 34. Toegang eiken
ass. Mij
105
N. V. Mandenfabriek De Onderneming, te
werkdag, ui'tgez. Zatnd., v.m.
Na lezing der notulen wenscht «Ie VOOR12 en
21
Vlijmen.
A. Brand-Ass. Mij. <!e Oosterling
DAGELIJKS.
nam. 2—4 uur.
ZITTER den loden een prettige vaeantie en
A. Kol. Zee- en Brand-Ass. Mij.
bod
X. V, Sleepschip Quo Vadis, te Amsterdam.
Scala, 8 u. Vardax Revue. Hallo Parijs.
A. 2de Kol. Zee- on Brand-Ass.
neemt een laatste afscheid van den griffier,
V. Helmondsche Manufactuur- en MeubelX.
Volksuniversiteit, Laan van Meerdervoort ,9.
Trianon Theater, 8.30 u. Ensemble Charles5
■■
Mij
bod handel voorheen R. van Gemert, te Helmond.
waarna hij te 4.10 de vergadering sluit.
Tentoonstelling van schilderijen, Grafischlammetje.
Braakensiek. Heilig
A. Oost Java Prauw» nveer
Import-Export Compagnie Neerlandia, te Am41
45
en Beeldhouwwerk door het wed. Kunstvan
de
(Slot
vergadering
gisteren.)
Bioscoopvoorstelling
van
en
Aula. Dagelijks
a.30
A. Tagalsoh Praitwenvecr
230 ■—— sterdam.
verbond van —12},£ en van 2—4»^ uur,
doorloopend
l—li
uur.
Zondags
BU.
van
Verg.
A.
Bezit van Ind. Fondsen
X. V. Autotransport en Aannemingsbedrijf
HET ZEVENDE LEERJAAR.
295
306
', Zondags.
behalve
De School der Liefde.
A. Kampar Sumatra Goud
3 T% Ato, te Beemster,
meent,
De
dat
(s.-d.)
heer
OSSENDORP
Vredeskamer,
Triplex
Anti-oorlogstentoonstelling,Lange
A. Eerste Xed. Ind.
KisVerverij Wolka, te Amsterdam.
City Theater. Dadelijk» bioscoopvoorstelling
de wachtgelders niet allen weer geplaatst moeVijverberg 6, geopend iederen Woensdagtenfabriek
offerte
Handel-Exploitatie cd Administratie Mij.
11. Getrouwd
en toch geen->
en
8
2.15
ten worden. De minister stelt de grens op 60
en Zaterdagmiddag van half 3 tot 5 uur.
A. strand Hotel Preanger
135 Succes 14, te Rotterdam.
man.
jaar
onderwijzeressen
de
gehuwde
en
zondert
Mijnb.
Kmandam
Sumatra
Handel-Exploitatie
Mij.
A.
en Administratie
AUTOMATISCHE ONTVANGER VOOR
Gemeente Archief, Rijswijkselte Plein 38. Ten25
centraal Theater. Dagelijks bioscoopvoorste!
uit. Maar hij zou de grens op 55 jaar kunnen
bod Succes 15, te Rotterdam.
A. Atjohsche Handel Mij
toonstelling van portretten van Nederlanduurr
van
ling
Zondag
en
8
u.,
NOOVSEINEN
2.30
stellen, dat ware beter voor het onderwijs. Spr.
Prof. Aand. Moeara l.aboe ..«.. "
i<so
Bouw en Handel Mij. Feminola, te Amsterd.
Peterr
sehe geneeskundigen. Dagelijks van 10—12
Vrijgezellenclub.
Leve
de
doorloopend.
Wirtstbow. Pocrwore<ljo
komt op tegen de beperking der vrijheid van
N. V. Boek, Courant en Handelsdrukkerij A.
Het signaal waarop de alarminrichting rea»
50
en van 2—3 u.. Zaterdags tot 4 u.
Pan.
'
Hengeveld Gzn., te E! burg.
1 gemeente, en schoolbesturen en bestrijdt de opgeert, bestaat uit strepen van vier seconden met
vatting van den minister, dat door herplaatsing één seconde rust er tusschen. Zoodra drie van
Goudaandoopendoor de V. S.
van wachtgelders een besparing van f 1,300,000 deze strepen door den automaat ontvangen zijn,
Reuter seint uit Londen "
Niet officieel genoteerde tondsen.
zou worden verkregen. Onder de'bestaande wet wordt het mechanisme van het alarmtoestel in
geseind,
trok de
Naar uit Nieuw-Vork wordt
bedrijf gezet. Hierdoor wordt een bel 'm het Ra.
Baden
Fs.
idem
Boteren
zullen van de 800 wachtgelders zeker 400 her99'/.,
6%
1/4—lo
iiiededeeliiig in «len weekstaat van de Federal 20-j.
diostation, de ss!aap)hut van den marconist en
pCt.
plaatst
D.
8
100
Staat
door
dit
worden,
besparing
G.O.
7
zoodat
de
1925
1/2
Reserve Board, dat in het buitenland D. 60 Bremen
op de kommandobrug in werking gebracht. De
D.
o'/.
Staat
PruiEn
103%,
bedragen.
slechts
f
zou
ontwerp
650,000
1/3—9
1925
inilliotn goud zijn aangekocht, ten zeerste de
NOORDCINDË 146
Verbond
Saar
marconist kan dan onmiddellijk met zijn taak
pCt.
mag
herplaat,
sen
men
het
aantal
100%,
verwachten,
D.
15/3
dat
1926
7
;,,'indacht. Do/e aankoop wordt in verband ge.
pCt.
beginnen
op
Bonn
G.M.
en
hot
dat
het
noodsein,
eigenlijke
D.
8
102.^,
nog
grooter
sten onder de bestaande wet
veel
(BOVENHUIS) TEL. 14637
1/4—lo
bracht met de conferentie van de leiders der Distr.
volgt, de positie en verdere ge.
1/3—9 '<""''/.' 6% Keulen 1925 D. ,5/3—9 99^. ?al zijn, de besparing dus nog geringer. Daar- alarmsignaal
voornaamste circulatie-banken, die 'onlangs in
gevens van hot in nood verkeerend schip op7 pCt. l>eipzig 1926 D. 1/2—B 101%, 71,, pCt.
tegenover mag het bezwaar van de aantasting
Nieuw-Vork plaats had.
Nong. Gec. Stlg. 20-j. D. i/i—7 101, 7 pCt.
nemen.
gegemeentebesturen
der autonomie van
niet
Rentenbank D. 15/3—9 102 15/16, S pCt.
D.
Meer
wordt
de
ring
geacht
en
meer
worden.
CostaRica Rallway Cy.
Xorbort. Orde ie hyp. Fk 1/2—8 103?., idem
autonomie der gemeentebesturen weggenomen.
pCt.
Cont.
ll100%,
gejl.
Caoutch. G.M. -/.'—lo
I it hot verslag over het op 30 Juli
7
Thans wordt' hun het benoemingsrecht ontnoeindigde boekjaar blijkt, dat als gevolg van dte seder Huelte D. 1/4 io 102%, 6 pCt. Krupp
IN
men. Laat men dan maar heelemaal onderwijs
exploitatie-overeenkomst aan pacht werd ontvan
887/16.
7 pCt. Mansfield A.G. D. 1/s—ll 106, rijks/aak maken. Bovendien wordt den wachtgen ' 9.1, o pd. !>t., makende met de interest op idem Mitteld. Stahl 93^,idom Osram G.m.h.H.
gelders zelf de vrijheid ontnomen.
!>.'. gingen 106.719 pd. st. Na aftrok van D. 1/6 12 1019/16, 7 pCt. Rh. Elbe Union
Spr. begrijpt voorts niet waarom ten deze
1 <».<.,5; p<!. Kt., veior liet grootste deel interest,
1926 optiereeht algest. 101 3/16, idem Rh. onderscheid
Mij. Nederland.
gemaakt wordt tusschen schoolbeei
resteert oe» saldo van 50.036 1«1. st. Het beWestf. El. W«l.e D.
1031/2, idem Roverplichting
De
Vondel,
gemeentebesturen.
sturen
thuisreis,
en
24 Juli te Genua verwacht.
hert Bosch A.G. D. '4— 993/16, idem Sic.
stuur stolt voor hieruit een dividend uit te kee17.
?apestraat
wacht,
Roepat, thuisreis. 24 Juli te Londen verwacht.
der schoolbesturen tot herplaatsing van
EN
ren van 2 pCt. en het saldo ad 14.036 p«L st. mens Halske p. 1935 D. 1/1—7 104*!., «.!/_ idem
Vertegenwoordigers
Hooft
gelders
beperkt
wachtgelders,
is
tot de
die de P. C.
D. 1/3
24 Juli v. Adam te Batavia verw.
110%, idem Ver. El. Werke Westf.
op reserverekening te brongen, waardoor
Kambangan 19 Juli van Batavia n. Adam.
schoolbesturen indertijd zelf hebben benoemd.
Ned. Seintoestellen Fabriek.
pCt.
12
969/16,
stijgt.
-"'tD.
Stahlwcrke
11/6
7
Vor.
>"» 205.357 l*
het
als
de
Billijk
geweest
gemeentebesturen
was
Lloyd
idem
afgestempeld
104,
optiereeht
Rott.
in liet atgeloopen jaar heelt de United Fruit G.M. 1/1—7
Groote keuze:
ook slechts verplicht waren geworden tot lier.
t mipany en lij» van 10 mijl lengte aan her
99%, idem Bulgarije £ i/i—7 91.;, «ii%. aand.
Garoet, thuisreis, 23 Jul ite Marseille verwacht.
Luidsprekers
/ GEMEENTE»
plaatsing van door henzelf benoemden.
net gebouwd. Verdere uitbreidingen »jn reeds
Barnier Bankvorein 151^. aand. Comm. und
Tjerimai, uitreis, —24 Juli te Colombo verw.
Versterkers
S TELEFOON
l'rivatbank 175'/., aand. Darrnst. Bank 233%,
Indien deze wijziging in een afzonderlijk onti- »r deze Mij. voorgesteld.
Modjokerto. thuisreis, 23 Juli te Suez verw.
Advies.
aand. Harpener 201%, aan<l. Mannesm. 187),, werp was belichaamd, zou spr. er zijn stem Buitenzorg, uitreis, 20 Juli te Sabang.
Phoenix 122%, aand. Rheinstahl 2i3i/_,
niet aan kunnen geven.
aand.
Bandoeng, 21 Juli van Londen te Antwerpen.
Petroleum-industrie.
Ba»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Wat betreft het 7e leerjaar wil spr. met den
aand. A. E. G. 183, 7 pCt. 10514, aand. Deu..
Lijn.
Holland
Amerika
!!.'. Setninoio-torrein.
Uit Nieuw-Vork sc.be Bank 164, aand. 1. G. Farlionindustrie 310,
in
treden.
Deze
heer Verkenteren niet
KOSTELOOS
debat
v. ,«!r
richt, dat «le olieproducenten van het
uitingen kan men niet au serieux nemen. Men
Simau Mijnb. aand. div. no. 21 528, cert. f 100
Rotterdam, R'dam n. New-York, 2, Juli van
Lij vonnis der Arrondi«sementsia-n lüineiii zich met 10 tegen 7 stemmen
Southampton.
Maekubee 114. eert. f 100 Serbadjadl 295, eert. kan zich niet voorstellen, dat ze komen uit den
Rechtbank
te 's-Gravenhage van
Er biedt zich aan een
i" !<!"" !i uitgesproken vóór beperking «ler prof 100 Westkust 95'/^ 6 % Beieren D. 10014, 7
Volendam, New-York n. R'dam, 25 Juli te
mond van een ernstig man en met een nietuitgesproken
1927
is
het
15
Juli
NET MEISJE,
<.'..(■!!'.. Waar it> producenten zich van
stempCt. Landes Gehossensch. oB>H, 7>/_ Praag > ernstig man debatteert spr. niet.
Plymouth verwacht.
faillissement
van CH. N. J. COEiui:i._ < nlhi'l^leti. is liet echter duidelijk, dat de
jaar
17
oud, als hulp van do groote
103%, idem D. 105, eert. Snia Viscose 33'/,,
Verder meent hij, dat de heer De Jong te
Edam, R'dam n New.Orleans, 20 Juli van
NEN, vroeger rijwielhersteller,
dienstbode
pCt.
'.ne!verheid niet vóór productiebeperking is.
Goud
in «en deftig gezin.
26,
pCt.
April
5
7 f.Ct.
veel lof aan «lon minister heeft teogezwaaid.
Corunna.
3%—4*4, 4
thans kellner, wonende te ZcheveLruegbclstraat 76.
ia- is thans een actie gaande ten einde den Mansfiekï ex offic. 100, idm Ver. Stahlw. ex
Adres:
v.
I
tingen, Haringstraat 36. met deEr zijn 70,000 kinderen, die geen onderwijs geLoch Katrine, R'dam n. Pacilic Kust, 20 Juli
"'iaat
te bewegen maatregelen te ne95%, idem Optiebew. 52, 6'/a Ver. Stahlw. nieten, die rondloopen bij gebrek aan een 7e
offie.
Swansea.
noeming
van
van Mr. F. J. A. HYINK
EEN NET MEISJE
men voor beperking der productie en om te voor Am. Tr. 104, idem ex. offic.
7 pCt. Bank
leerjaar en zevenjarigen leerplicht. Dat euvel
R'dam te Newtot liechtor-Commizzaris en van
Nieuw-Amsterdam
v.
Juli
23
k.nnen dat all, rwoge nieuwe boorinstallaties wor f. Textiel 97^, eert. D. 100<>9>/i>
eenige
zoekt
nette
7 pCt. Duitsche
ondergetcekende tot curator.
wortd door dit ontwerp niet weggenomen.
Vork verwacht.
den l.pgêr'^ht.
i«lem 7 pCt. Duitsche StodenSteden- 1 Spr. zal echter niet tegen het ontwerp steml Rentebank ,04*!., klem
WERKHUIZEN
De Curator:
Kon. Paketvaart Mij.
Rusland.
Reuter seint uit Nieuw.Vork :
l leening 103%.
103'^.
men.
Adres: D. IMMENS, Stmvslraat
Mr. 15. W. C. J. DE JONG,
l!^! New Vork Times maakt melding van onTasman
21 Juli van Sydney n. Singapore,
De heer COL.IJN sa..r.) wenscht. evenals de
No. 67. Den Haag.
Dennenweg 1248, Den Haag.
<'nigheid tusschen de petroleumgroepen van de
Mij. Oceaan.
heer De Gijselaar gisteren deed, eenige woorBeurs van Parijs.
Standard OU Cv. m«t betrekking tot den aanCity of Tokio 20 Juli van Port Sweltenham n
den (e spreken om te voorkomen, dat men ln
koop van Russische petroleum. De Standard
Frankrijk 3 pCt. 56,30, idem 5 pCt. 77,40,
de
voorstanders
Rotterdam.
zwijgers
Sprekers
zou zien.
Idem '88 4 p'Ct. <x>,Bs, idem '20 5 pCt. 88,90,
Oil of New jersey heeft bijna dezelfde gedragsLiverpool n. Batavia, pass. 20 Juli
gemis aan instemming grondt zich hierop, dat
T»"- '22 518, Crcd.
lijn aangenomen als die van de Kon.-Shell groep idem ',06 p(>t. 88,95, l*.
-'" 342, Banqite Par. j hij nog niet volkomen overtuigd is, «lat de tijd Priam.
Perim.
w. DE WAAL, 's-Gravenh. st3omtapijtre!riiBirig. Chemische 'ATasdoor namelijk te weigeren Russische petroleum
Nat. '22 497, Parijs '10 6 pCt.
2260, Cr. Lyonn. 282c,, Soc. Gé.n. 1051, Stic? ' reeds gekomen is, gezien den financieelen toeAutomedon, Japa n. R'dam, 20 Juli te Penang.
«cherij, Xlotzuivcring en Dezmleetieinriclitinz. Opgericht 1886.
in Europa al te nemen. zoolang de Sovjetreg«!eVELE?. 70140.
Polydorus, Adam n. Java, pass. 20 Juli Giring de rechten op particuliere eigendommen
Act. 13870, Th. llouglon 538, Trans. Órd. 407, ! stand, om een deel der onderwijsbezuiniging
Schenkstrast '75—'77.
niet heeft erkend, maar de Standard Oil of New Baff. Savord. 1615, Japan '10 4 pCt. 322, Rus! | ongedaan te maken. Het vraagstuk der finan.
STOOMEN van dames» en lleerenkleedlnu, wellen dekens enz.
braltar.
Vort. en de .Vacuüm Oi! fis/, «uilen rich door '06 i P^t. -9, Turkije 4 pCt. 125,60, Bang. Ott. ;*"— verhouding tusschek Rijk: en gemeenten Diomed, Japan n. R'dam, 18 Jul van M«-sei!>«.

De buitengewone algemeene versadeling van
aandeelhouders der Crediet on Handelsbank
lieeft ingevolge hun verzoek eervol ontslag
verleend aan de commissarissen, de heeren mr.
1. YV. de Kante!, A. >Y. Kamp Xzn., A. Stigter
iii YV. 1". 11. van Schouwen, alsmede aan den
directeur, den hoer mr. J. YV. Koning.
In hun plaats worden benoemd tot commissarissen 'Ie heeren mr. D. Lodder, J. M. van
der Schalk, J. A. ]. Xolet en A. C van XYieringen, en tot directeur de heer G. *>Y. van
Bergen walraven, resp. commissarissen en directeur der Provinciale Crediet- en Spaarbank
le Schiedam. De zetel van de Crediet en Han.
.elsbank is overgebracht naar Schiedam.
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