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Ps. 150 : 2 en 3 gemeenschappelijk was gezon-

dResidentie

De teegbs in het Zuderpark
Het Haagsch Hdté voor Volksfeesten heeft
«t haar denkbH, een feest in het Zuider»k te organise«H een nieuwigheid reusHtig succes b-Mld. Duizenden en duizen"i waren aan^Hg: de tribune, er voor, op
i zit» en staZHaatsen langs het sportveld
Ussen, dikke tMen van kinderen en groote
Rnschen. De aHik was allerfeestelijl«t en de
_rmte net gen» getemperd, om het verblijf
de openluch'Mt een onverdeeld genoegen
maken. Tot o» hall drie bleef het stroomen
: het Comité Akte in zorg over plaats. De
ulio zorgde v* alle muizenissen wegvagen»

—

—

muziek. EnMsschen al die rumoerige beègelijkheld la,»trak en eenzaam, maar mooi
Men. het oefHgsveld, alleen verlevendigd
»r drie
drie^ Herrijldads
dienaren, die het bord
HenHdads
oegang" zwijgend maar niet» „Verbodenf
„VerbodenFoegang"
minn welsprelHd
welspreud ondersteunden.
x»r den k«»«tumeerd«<n
R^oor
«twtumeerdeoi voetbalwedstrijd
«nden
len de go^^eeds
goaft-eeds opgesteld: een goed gegegar«ubileerde
uleerde sl&rswinkel
en een dito gegarsbHrswinkel
opdat de spelers zich beIrdè
iè kapperHk,
bekappengtk,
Arlijk
lijk zoudeilcannen versterken en
toiweeren.
»
«Pm 2 uur « bij het Zuiderbad reeds een
met zwemwedstrijden
«.begonnenmet een orkest van werkelooze
Msici, die opMuw bewezen hoe jammer en
lijk het
zij niet dagelijks kunnen
«en. Ook da»volgden duizenden de vertoong, maar nozméér duizenden dromden samen
N den voetl»»»edstrijd, welke pas om 3 uur
%on. Het ui»el viel velen moeilijk en. het
Kiwsgierig vNangen klom bij de minuut
)e voetbalwjstrijd
voetbalwHstrijd was een hoogst origineele
De
tooning, eüGllijk een soort revue: scheids»
ehters ware;B).v. advocaten in toga, die het
i het groen<»eld nog veel meer met elkaar
! kwaad krep* dan aan de groene tafel Wetjeken werdal aangesleept, maar de wétten
aakten
M op zich zelf staand geval—
Zzaak nog raar ingewikkelder. Dat een speler
8 worstje apt' knappen in de goal en een
mer zich «s«t laat scheren was ongewoner
dat een »1 maaltijd en toilet maken, geHen de. si»ie^; kwam, verstoren^
«ln 3 uur«rscheen -op het terrein Charlie
Nplin met in bal-dragend boefje, om een
uletje te tappen, waaraan . een met wekker
gapende luUespeler-agent een eind maakte.
De elftallen noden een kostelijk mengelmoes,
l. een boerenvrouw met baby, een Indiaan,
hoorsteenv«Hr, toreador, Dncle Sam, cowboy
J

zoudeiAunnen

Uiéte-in»d«*»oHlucht
i.Ddat

—

tribune tilde letterlijk van de pret Nade speler gekiekt waren
de matrone
ln erg veel noeite zich te zetten
en de
H»y even au de flesch gelegd was, begon
ft spel, teil» « vertraagd door baby, die den
ft voor een g »mbal hield en deze als zoodanig
llde benutte) De bal vertoefde hoofdzakelijk
jder het p«l iek, hetgeen de taak der.advolbt-scheidsr» lters nog al verlichtte.
Süncle San, naakte de eerste goal, nadat
ï toreador p ïoedereerd, over alle verzet heenillend, den i 1 daarvoor gedragen had in zijn
«vigen arm
Enfin
t1 t succes was over de heele linie
lEnfin
jlkomen enHst was moeilijk uit te maken wie
het kind of de het kindcft meer
!hap»overscilHden« sinds ruimen tijd!
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De verjaardag van H. M. de Koningin is gisteravond besloten met de gebruikelijke illuminatie van de Rijksgebouwen in de binnenstad.
Het Vredespaleis, dat door zoeklichten geheel
was verlicht, trok in den loop van den avond
veel belangstelling, evenals de illuminatie van
de Departementen.

auHeerde:

Op de wdisehe Tentoonstelling
!>p de Iri «he Tentoonstelling is gister«dag geco> erteerd door de Zeeuwen. Het
de z» vereeniging „Zang Veredelt" en
aren.
» muziekve» miging „Voorwaarts", beide uit
leden, benevens een aantal
Hudekerke. " Hegekleed
in nationale kleederzleiders wa»
jacht, hetg« > een bizonder fleurig effect
en door de veréenigingen op
Kakte. Het;
gei: d gepresteerd werd, verdiende
«n lof.' De r ngvereeniging onder leiding van
Sp heer Air Hollaert, voerde een 12-tal
Zoewerkjes , o.a. „Wilt heden nu treden"

.

Azikaal
ui

gen, voor in het gebed, waarna hij allen met
name verschillende autoriteiten, den feestredenaar en andere uitvoerenden van den avond,
welkom heette.
Vervolgens werd het programma afgewerkt,
waarbij medewerking werd verleend door de
heeren Paul Pul (bas-bariton). Eng. Buziau
(solo-violist) en A. Engels (orgel).
Voorts wisselden het groot jeugddienstkerkkoor en het jongenskoor van de C. J. M. V. elkander eenige malen af en zong Marietje Spaa,
een zeer jeugdig sopraantje o_a. het „Gebed voor
het Vaderland" van Amold Spoel.
De feestrede werd door ds. A. Klinkenberg J.A.z. van Amsterdam uitgesproken, die
de aanwezigen toesprak als „Oranje vrienden".
Wat ons hier doet samenstroomen
aldus spr.
is de band van Oranje, die het Nederland
sche volk in den loop der Geschiedenis aan ons
Vorstenhuis heeft verbonden, gelijk spr. door
tal van voorbeelden deed uitkomen.
Het zou de grootste ondankbaarheid zijn in»
dien we vergaten wat de historie ons leert Wij
weten wat Oranje voor ons is en daarom kun»
nen we niet vergeten wat God ons in Ons Vorstenhuis geschonken heeft.
Wij verheugen ons vandaag omdat onze geeerbiedigde maar vooral onze lieve Koningin,
in dezen tijd als landsmoeder onze zorgen deelt
en ons leidt Zij verjaart onder zeer moeilijke
omstandigheden, maar door wat er in ons volk
woont van den geest der vaderen zal het drievoudig snoer God, Nederland en v Oranje niet
worden verbroken en zal ons land zijn plaats
behouden onder de volkeren.
Met een bede dat God ons moge schenken
wat noodig is om hetgeen de vaderen hebben
verworven te kunnen bestendigen, besloot spr.
zijn met gloed uitgesproken rede.
Ten slotte heeft de heer P. Spaa Jr^ voor»
zitter van „B. en O." een sluitingswoord gesproken, waarbij hij opmerkte dat Nederland en
ook wij hier hebben feestgevierd en God gedankt
voor het kostbaar leven dat weer «en jaar voor
ons is gespaard gebleven. Dat de liefde voor
Oranje er nog is, is wel zeer duidelijk gebleken.
Het is een dag van luiden jubel geweest om ons
geliefd Oranjehuis alleen „Oranje Boven" roepen is echter niet voldoende, het moet ons in de
ziel gegrift zijn om alle stormen te doorstaan.
Spr. gaf uiting aan zijn en^aUer dankbaarheid
voor hetgeen dezen avond in woord, zang en
muziek is gegeven, en richtte zich daartoe tot
allen die door hun medewerking en tegenwoordigheid hebben bijgedragen tot het slagen van
dezen avond, waarvoor spr. in 't bijzonder God
dank bracht.
Nadat het „Dankt, dankt nu allen» God" was
gezongen, herinnerde de heer Spaa er nog aan
dat de Vereen. Bijbel 'en Oranje op 21 September a.s. haar zestigjarig bestaan in de Groote
Kertz, hoopt te vieren en deelde hij mede wie er.
aan dit feest zullen medewerken.
Na het uitspreken van een dankgebed verliet
de menigte het kerkgebouw.

Valerius.

'

De muziek lreeniging het zich ook zeer
ernstig hoort in een achttal welken. Beide
itvoeringen » rden luide toegejuicht.
>H«t publiek 'ad talrijker kunnen zijn, temeer
tar de to angsprijs door de directie der
mtoonstellinl den geheelen dag op 30 cent
tsteld was.
IDe avond»* roering was drukker bezet. Ook
«r mocht«» de veréenigingen veel succes

«sten.

HVij moge» dezen Zeeuwendag zeker
«onder ges» «d beschouwen.
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Herdenkingin de Groote Kerk
er ienu> d mocht zijn die het durft bestaan
t twijfelen aai de liefde en belangstelling van
Hagenaars
Hagenaar» oor onze Koningin en de viering
lrdag, zoo zal hij gisterenavond
an
n haar vech
vetf irdag,
«llig
dlig zijn <1 -niggekomen
ruggekomen van deze ernstige
zaling, inde' hij als wij om even voor acht
»r voor den' gang van de Groote Kerk in het
«drang heel: ezeten van de geweldige schare,
nel poogde binnen te komen in het
H daar
propvol Kerkgebouw.
De opkom* ?oor deze feestelijke herdenking,
oor de beid« ereenigingen „Bijbel en Oranje"
n „Bijbel, tt nje en Nederland" belegd, was
raarlijk
o* »eldigend. Honderden moesten
an ook woiM» teleurgesteld.
Onder de Mwezigen merkten wij o.a. op de
sinisters D'»»er, Deckers en Beelaerts van
jlokland. ba 4van Hardenbroek van Harden«,oek kameöV^ceremoniemeester van H. M.
e Koningin V»d»Minister mr. dr. L. De Vries.
ethouder «fn den Haag, luit.-gen. jhr. W.
öell. gouv<l °ur der Residentie, luit.-gen. Ph.
l. Weber. t.->col. M. F. J. Phaff. voorts de
eren Sno-c Henkemans. jhr. de Gijselaar,
le predikt e» andere bekende personen.
Begonnen' !ro met hel zingen door alle aan»
zigen varl 't eerste couplet van het Wilhel»
»s, waaros' *>r l,«t koor het zesde couplet ten
Koore we»! gebracht
»e heer j .d. P o st, voorzitter van „B. O.
II." ope»»» de bijeenkomst en ging, nadat
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In het Boschhek hielden de leden en juniores
van den Alg. Ned. Fascisten Bond een réunie.
Daar. werd o.a. door de meisjésafdeeling aan de
Jeugdafdeeling van den A.N.F.B. een vaandel

aangeboden.

Kapitein

bestuur

-.

.

Te Amsterdam
In de middaguren was het te Amsterdam
overal vrij vol in de stad en heerschtê er een
opgewekte stemming. Vooral in de hoofdstraten mét haar vele vlaggen was het reeds zeer

druk.

..

Na den opmarsen van de muziekkorpsen in
gezamenlijk het Wilhet Stadion speelden deze
helmus. Onder hét spelen van net volkslied
steeg daarna een luchtballon op met den heer
Leon Gleude uit Brussel. Onmiddellijk daarop
had de start plaats van de wielrenners en
motorrijders voor de vossenjacht Een aardig
nummer was de ruiterparade, waarin de dames
en heeren gewapend waren met eén oranje,
witte, roode of blauwe vlag.
ïntüsschen vond dan op den Amstel nabij de
Berlagebrug de jaarlijksche groote demonstratie van de reddingsbrigade plaats. De belangstelling hiervoor was, dank zij het gun»
stige weer en het mooie punt, zeer groot
De regen dreigde in den laten namiddag
spelbreker te worden voor den avond, maar
het bleken slechts enkele buien te zijn voor
het stof. Alleen was het jammer voort vuurwerk, dat door den regen eenigszins geleden,
had. Toch hebben honderden ervan genoten
Het vuurwerü werd ditmaal weer als vanouds
afgestoken aan den Amstel. Na afloop trokken
de honderden weer de stad in om zich daar
met de reeds feest vierende menigte te ver»
eenigen. Tot laat in den avond en zelfs tot in
den nacht was het druk op straat, zoowel als
in de koffiehuizen.

Te Leiden
Gistermorgen is op het Schuttersveld te Leidei» een parade gehouden. De troepen werden
geïnspecteerd door den waarnemende» garni-

zoenscommandant
talrijke
de

Roosenboom. Onder

overste

aanwezigen was ook de burgemeester van Leiden, mr. A. v. d. Sande Bakhoven.
In de Stadsgehoorzaal zijn de kinderen der
hoogste klasséy van de schq^en van gemeentewege onthaald. Vanmiddag zijn op het Schuttersveld kinderfeesten gehouden. In optocht
zijn de deelnemende veréenigingen met muziek
voorop naar het feestterrein getrokken.
In de groote zaal van de Stadsgehoorzaal is
gisteravond een feestavond gegeven, waar zeer
velen uit de burgerij verzameld waren. De burgemeester heeft daar een kort openingswoord
gesproken.
In de stad was het den geheelen dag zeer
druk, en vooral in de binnenstad werd druk
gevlagd.

Te Utrecht

Walther Boer gehuldigd

Sinds jaar en dag worden de concerten van
de Koninklijke Militaire Kapel op het terrein
van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit in het
Haagsche Bosch in de z.g. Tent in 't Bosch
door een talrijk publiek buiten het hek bijgewoond, waarbij vele muziekliefhebbers op
stoeltjes gezeten zijn, welke bij die concerten
verhuurd worden. Uit deze z.g. „kantléden" had
zich een kleine commissie gevormd, bestaande
uit de heeren van Hijkoop, gep. brigadier der
politie, Gestman, gep. wachtmeester-hoefsmid
der Artillerie en Rlfring. sergeant bij de Jagers,
welke gisteravond voor het einde van het laatste nummer voor de pauze met toestemming
van de commissarissen der Sociëteit, het terrein betrad, om den kapitein-directeur der
Kapel, den heer Walther Boer, namens vele
getrouwe luisteraars van den buitenkant een
bloemhulde aan te bieden.

Avond in de stad
Het malsche regentje in den vooravond en
de dreigende wolken aan den hemel hebben
velen blijkbaar weerhouden de stad in te gaan.
Het was belangrijk minder druk dan andere
jaren en vooral het contingent bezadigde wandelaars was opvallend geringer. Ook waren'
minder auto's er op uitgetogen.
Toch heerschtê op Lange Voorhout en Plein
een gezellige drukte, vooral door de jongelui,
die naar de binnenstad gekomen waren om
feest te vieren. Vroeg al was een groote groep
jongelui begonnen te trekken. Zij trokken veel
bekijks. Ook groepjes verkleeden trokken de
aandacht.
Opvallend groot was het aantal bedelaars.
Ook werkten op verscheidene plaatsen acrobaten. Een groep Volendammers met muziek von-

gretig gehoor.
In den loop van den dag dreigde er op het
Plein vooral door kwajongens ruzie gestookt te
worden tusschen twee groepen, die door het
publiek met de verzamelnamen fascisten en
communisten werden aangeduid. Beide groepen
colporteerden met lectuur.
De avond heelt geen verwikkelingen gebracht, want de fascisten hadden, gelijk hier»
boven gemeld, vergadering in Boschhek.
Later op den avond verschenen zij in de stad
en straatjongens vonden daarin aanleiding om
herrie te maken. Veel moeite had de politie
daar echter niet mee.
Want toen liep het al tegen elf uur en dat is
het uur, waarop Den Haag gaat slapen.

den

geluid.

Om tien uur hebben 5500 schoolkinderen aan
de Koninklijke Familie op het Paleis Het Loo
een aubade gebracht De Koninklijke Familie
en Haar gasten, de Prinses van Erbach en
haar dochter Helenna, stonden op het bordes.
De kinderen defileerden onder hoera-geroep en
zwaaiend met vlaggetjes. Twee weesmeisjes
boden H. M. de Koningin bloemstukken aan.
Na het défilé nam H. M. de Koningin-Moeder ook op het bordes plaats. Haar werd een
afzonderlijke ovatie gebracht
Onder leiding van den heer A. v. d. Werk
zongen de kinderen drie vaderlandsche liederen.
De Koninklijke Familie liet het
der
<)ranjevereeniging Apeldoorn Het Centrum en
den heer v. d. Werk aan zich voorstellen en
H. M. verklaarde de haar gebrachte hulde zeer
op prijs te stellen. Na het afmarcheeren van de
kinderen ging de Koningin» de Prinses en de
Prins naar het hek van den cour. Een groote
juichte de
menschenmenigte zong en
Koningin toe.
.
De kinderen van het kinderhuis Mary hebben
aan de Koningin bloemen aangeboden. Zij
trokken daarna in optocht naar de Loolaan, '
waar zij op versnaperingen werden onthaald.
- Op het versierde Parkplein en de Stations-'
straat zijn volksspelen gehouden.

.

Te Utrecht is het Koninginnefeest gisteren
ingezet met het luiden der klokken van alle
kerktorens in de stad. In vele straten werd druk
gevlagd, 's Morgens hebben een 2000 schoolkinderen een zanghulde gebracht aan den Commissaris der Koningin, dr. H. Th. s'Jacob, die
met zijn echtgenoote op het balcon van zijn
ambtswoning de liederen aanhoorde. De leider,
de heer Caro, werd na afloop gecomplimenteerd,
terwijl de Commissaris de kinderen op versnaperingen onthaalde. In de Maliebaan werd vervolgens parade gehouden onder commando van
majoor Thierens; de inspectie geschiedde door
overste: Scharroo.
In Domkerk en Westerkerk werden godsdienstoefeningen' gehouden, terwijl om 12 uur
het carillon van. den Domtoren werd bespeeld.
Des middags werd op het Suikerterrein een
ruiterfeest gehouden, georganiseerd, door de
Vereen. Koninginnedag Utrecht, terwijl verschillende BuurtvereemMngen het hare tot de
algemeene feestelijke stemming hebben bijgedragen.

Te Maastricht
Wegens het overlijden van Kardinaal Van
Rossum zijn gisteren te Maastricht geen officiéele feestelijkheden gehouden voor den ver»
jaardag van H. M. de Koningin. Van de open»
bare gebouwen werd niet gevlagd en de parade
op het Vrijthof is niet doorgegaan, terwijl de
tegen gisteravond bepaalde concerten werden
afgelast

Te Brussel

Der traditie getrouw heeft het Holland-Huis
te Brussel gisteren de Nederlandsche kolonie
bijeengeroepen ter viering van den verjaardag
van de Koningin. Toen de voorzitter, de heer
Veldhuis, de bijeenkomst gistermiddag om
halfdrie opende, was de groote zaal geheel
bezet. Spr. zeide. dat het feest gehouden zou
worden ,'n overeenstemming met den ernst de»
tijden, ln verband hiermede kondigde spr. aan,
dat drie sprekers het woord zouden voeren,
voortkomend uit de drie groote gezindten. Ten
slotte dankte de heer Veldhuis den Nederlandschen gezant en diens echtgenoote, de heer en
mevrouw van Nispen tot Sevenaer, voor hun
zeer gewaardeerde tegenwoordigheid.
Een telegram van hulde werd gezonden aan
H.M. de Koningin.
Het programma werd geopend met het zingen
van het Wilhelmus door mej. Therese Oldtmann.
Vervolgens sprak ds. ten Kate van Brussel
over: De beteekenis van Oranje ook in onze
dagen, waarna pater Borromaeus de Greeve uit
Woerden een toespraak hield over: De hoogste
goederen van ons volk bedreigd. Ten slotte

-

mVilketmamlied.

Waar». Alge».

HETRAP ORT-WELTER

Van openbare gebouwen en va» honderden
particuliere huizen te Apeldoorn wapperde gisteren de driekleur. Van half acht tot acht uur
werden de klokken van de kerken en het ge»

en andere steden

TLLEFOO» ttSMt

De werkgevers bereid tot handhaving van den status quo

Het ontwerp-resolutie voor het aanstaande
partijcongres van de S.D.A.P. in zake het
rapport-Welter luidt blijkens het Volk, aldus:
Het congres ter S.DA.P., gehouden te
Utrecht op 17 en 18 September;
tot onderhandeling met de
l. protesteert met verontwaardiging tegen
het voornemen der regeering, blijkende uit de
opdracht aan de commis«e-Welter, om over te
gaan tot een blijvende verlaging van de staatsuitgaven, welk voornemen de bedoeling verraadt om de staatszorg voor het geestelijk en
stoffelijk heil des volks duurzaam in te
De Bond van Werkgevers in de Koopvaardij
krimpen;
heeft aan den Rijksbemiddelaar mr. S. de Vries
.2. protesteert niet mie der ernstig tegen de het volgende telegram gezonden:
opvatting van de commissie-Welter, volgens
Bond van Werkgevers in de Koopvaardij
welke de financieele moeilijkheden van den is De
bereid,
quo gedurende September te
Staat uitsluitend moeten worden overwonnen handhaven status
en
de contactcommissie te onmet
met bezuinigingen, waarbij geen enkel volksderhandelen over een collectief contract
belang wordt ontzien;
«
3. verwerpt de gedachte, dat zou mogen
worden overgegaan tot vermindering van den
Het stoomschip Batavier IV dat gisterenmorgen te Rotterdam uit Londen is aangekomen,
steun aan de.werkeloozen;
zou gisterenavond weer derwaarts vertrekken,
4. eischt, dat allereerst zal worden over.gegaan tot een zoover mogelijke vermindering omdat voor de Batavier 11, welke volgens het
van de militaire uitgaven, door nationale ont- vaarplan had moeten gaan. geen bemanning is
kunnen worden gemonsterd. De equipage van de
wapening; .
5. acht het vervolgens dringend noodzakelijk, Batavier IV is nog voor een paar reizen con, dat de rente der staatsschuld belangrijk wordt tractueel verbonden. Van de gelegenheid tot
monsteren voor het SH. Volendam van de Holverlaagd, hetzij door conversie van Staatsleeningen, hetzij door invoering van een z^. land-Amerika-Lijn is ook gisteren geen druk
couponbelasting, welke ook andere obligaties gebruik gemaakt. Gisterenavond zoU worden bedan die van den Staat kan treffen, en dat de slist of het schip weer kan vertrekken.
'gewone Rijksbegrooting gedurende eenige jaren
wordt ontlast van den druk van de aflossingen
van de Staatsschuld:
6. eischt, dat ter versterking van de StaatsEen verkiezingsrede van
inkomsten, zal worden besloten tot de heffing
van een progressieve crisisbelasting op de
Dr. H. Colijn
inkomens, met inachtneming van de vermeerde»
ringen en vérminderingen, die deze onder»
gingen; tot verhooging van de dividend» en
tantièmebelasting; tot verhooging van de
successiebelasting; tot belasting van weelde»
In den Geref. Jeugdraad.
uitgaven, en, in het bijzonder ter bestrijding van
crisisuitgaven, tot eén heffing ineens van
1 percent der vermogens;
Gisteren werd onder begunstiging van schoon
7. wHst af, dat
zoolang op het militarisme zomerweer op het Duindal onder Wassenaai
niet tot het uiterste is bezuinigd en zoolang de jaarlijksche jeugddag gehouden
den
niet door toepassing van de sub 5 en 6 aange- Geref. Jeugdraad te 's-Gravenhage envan
Schevegeven middelen, met inachtneming van draagningen, die zeer druk bezocht was.
kracht, de crisislasten op kapitaalbezit en groote
In de morgenvergadering sprak
voorzitinkomens zijn afgewenteld, de Rijksfinanciën ter, dr. K. Dijk. Geref. predikant te de
HaagDen
mogelijk
zooveel
zijn versterkt
zal worden West, een openingswoord, dat hij zette in het
overgegaan tot verdere verlaging van de teeken van den Koninginnedag.
salarissen en loonen van het overheidspersoneel,
Verder voerden in de morgensamenkomst
tot verminking van de wetgeving op het volkshet woord de heeren T. J. Dorrepaal. over
verzwakking
onderwijs^ tot
van de grondslagen
en, nemen" en ds.P. Ch. v. d. Vliet,
der sociale verzekeringen en tot inkrimping ..Geven
predikant te Utrecht, over „Op reis'
Geref.
wetgeving
van de sociale
en va»! de zorg voor naar 't geluksland."
de volksgezondheid; "
, In dé middagvergadering, die nog drukke,
8. komt met kracht op tegen de staking van bezocht
was. spraken de heeren ds. j. Vrolijk
de Zuiderzeewerken en beperking van andere
Geref.
predikant te Opperdoes, over
Czn.,
groote werken en verlangt vermeerdering van
getrouw";
H. v. d. Brink, van Zeist,
.Weest
duurzame werkgelegenheid;
beroepen predikant bij de Geref. kerk van
9. veroordeelt de in het rapport der com» Soerabaja, over „Fantasie en werkelijkheid"
missie-Welter aanbevolen gedachten, om de en
min. van Staat. dr. H. Colijn. leider der
autonomie der gemeenten aan nieuwe banden A.-R. Partij.
te leggen;
10. acht het noodig, opdat de Staat in de
Rede dr. H. Colijn.
toekomst zijn groote gemeenschapstaak zal
kunnen vervullen, dat zoo spoedig mogelijk zal
Dr. Colijn. wien bij het betreden van het
worden besloten om een aantal bedrijfstakken spreekgestoelte, een luid applaus ten deel viel.
in. overheidshanden te nemen, waarbij inzenderwilde in zijn woord gissen naar de reden waarheid wordt gedacht aan een tabaksmonopolie, om hij zijn gehoor moet opwekken. Hij neemt
een Staatsverzekeringsbedrijf en een Staatsaan dat het is in verband met zekere welhypotheekbank:
bekende Juni-gebeurtenissen. Tot verhoogd11. eischt, dat een begin zal worden gemaakt belangstelling in den politieken strijd wil spr
met socialisatie van die bedrijfstakken, welke zijn auditorium opwekken. Ontbreekt er dan
daarvoor in de economische structuur van het iets aan die belangstelling bij de Ger. jeugd?
Hapert er iets? Spr. denkt aan den tijd waarland geschikt zijn;
12. stelt vast. dat S.D.A.P. en N.V.V. reeds van de huidige jeugd nu twee volle generaties
onverwijld een krachtige actie tegen het plan- «s verwijderd. Aan den tijd waarin Groen in
Welter hebben ingezet en roept de arbeiders- zijn laatste dagen en Kuyper in zijn opkomst
klasse van Nederland op, om met al haar kracht was. Den tijd waarin onze overgrootmoeders
de verwezenlijking van de hierboven genoemde het eten uit den mond moesten sparen, tendoeleinden te bevorderen, opdat de crisis niet einde het verhoogde schoolgeld te kunnen bein nog grootere mate dan nu reeds het geval talen. Men voert voor het zich onttrekken
is, ellende brengt over het proletariaat en de allerlei argumenten aan. Als bijv. dat de staatmacht wordt versterkt, die uit deze chaotische kundige strijd een onedel bedrijf is. Maar dat
maatschappij een geordende samenleving zal is voor de Gereformeerden, die belijden dat
opbouwen.
heel het leven, van de wieg tot het graf. met
zonde is bevlekt, geen argument. Dan zouden
Met deze ontwerp-resolutie van" het partijwe uit de wereld moeten gaan. Men spreekt
bestuur heeft in een vergadering van het ook van teleurstellingen.
Spr. ontkent die niet.
dagelijksch bestuur van den algemeenen raad maar wel
dat
ze
de
krachtsinspanning
zou
het dagelijksch bestuur van het N.V.V. zich mogen verlammen. Integendeel.
De moeilijkvereenigd. Indien het partijcongres en de hoofdaan het bergbeklimmen verbonden, ziet
besturenvergadering van het N.V.V. de resolutie heden
men
niet,
men aan den top staat, maar
zij
aannemen, zal
dienen als grondslag voor de constateert a.5
men pas bij het beklimmen.
voortzetting van de actie van partij en vakMen zegt ook dat de politieke strijd vroeger
verbond.
hooge geestelijke goederen, maar
ging om
thans staat in het teeken van het stoffelijke
als bezuinigings- en allerlei steunmaatregelen.
Dit oordeel is oppervlakkig. Achter deze dingen ligt een geestelijke achtergrond en het
De
hangt er maar van af, of men de dingen zie-,
uit het gezichtspunt van den duivel, dan vel
bij het licht van Gods Woord.
Nederland en Duitschland.
Er zijn er ook die meenen dat de tijd van
Men meldt ons uit Berlijn:
achteruitzetting
van het Christenvolk voorbij
Het Berliner Tageblatt deelt mede, dat de
onderhandelingen over het oprichten van een is en men zich dus niet meer druk behoeft te
boterimport-vennootschap de laatste dagen maken. Dit nu getuigt wel van groote ondankzijn voortgezet en wel met Nederland, terwijl baarheid.
Ten slotte zijn er ook die opmerken dat we
op het eind van deze week verdere besprekingen met de Denen zullen volgen. Verschillende al zoo ver van het heldentijdperk af zij». Spr.
voorstellen worden behandeld, het voorstel dat ontkent dat niet en de geschiedenis geeft hier
telkens voorbeelden. De geloofswarmte van de
de oprichting van een boter-invoervennootschap
17e eeuw stond ook een eind af van die in de
volgens het voorbeeld van het mais-monopolie
voorziet, zou de meeste kansen hebben. De 16e eeuw. Het jongere geslacht staat nu ook
boterimporteurs zouden worden verplicht de weer af van Doleantie en scheiding. Het is
een verklaring, geen verontschuldiging. Spr.
geïmporteerde boter te verkoopen aan het monopolie, dat dan de boter tegen een vastgestel- denkt aan den brief aan de Elezen. Zij ontden minimumprijs aan de binnenlandsche markt vangen lof voor het wederstaan der dwalingen
zou leveren. Op deze wijze zou het overbodig Maar ook blaam, wijl de eerste helde verworden nog verdere aandacht aan de kwestie flauwd is. De valsohe apostelen als Marx
van de tarieven te hechten.
Lenin en Trotsky wederstaan we. alsook' dé
leer der politieke Nicolaieten (de libertijnen)
Maar de eerste liefde is verflauwd. Hoe komt'
H. M. DE KONINGIN NAAR BUBSUM.
dat nu? De liefde voor de beginselen kan geopening
van
Ter
het Blindeninstituut.
boren worden door den druk, maar ook door
Het voornenlen bestaat bij H. M. de Koningin degelijk onderzoek. Liefde tot
het beginsel
de officieele opening van de gebouwen der Blinwordt geboren uit geloot
denstichting aan den Amersfoortschestraatweg het beginsel. Dat nu waaitin de beteekenis van
ons niet aan. Het
te Bussurn op Vrijdag 9 September a.s. met
moet door kennis verkregen en daaraan ha.
tegenwoordigheid
Hare
te vereeren.
(Stand.). pert in onzen tijd ontzaglijk veel. Spr.'s vader, die op de boerderij op het platteland»
woonde, had een niet groote, maar wel goede
sprak opperrabbijn Heertjes uit Den Bosch bibliotheek. Daaronder was het vccldecligc
over: Onze gevoelens voor onze Koningin op werk van Mcrle d'Aubigne, over de kerk31 Augustus.
geschiedenis. Als jongen van 12— jasr moest
De toespraken werden hartelijk toegejuicht spr. lederen winter dit werk doorlezen.
door de aanwezigen. Het programma werd af- doet dat tegenwoordig nog? Spr. zou Wie
wel
gewisseld met het zingen van vaderlandsche gaarne zien, dat de radioknop wat minder
liederen en verscheidene soli van mej. Oldtmann. werd opengedraaid en meer een boek bestuDe Nederlanders te Brussel hebben deerd. Daarvan moeten wc het hebben en
Koninginnedag in het Hollandhuis op waardige komen we verder dan mot praatjes van Teun
wijze gevierd.
de Klepperman! Spr. vraagt de jeugd met
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De Vrouw a la Carte,
Zeg mij hoe ge
en ik zal u zeggen
I
Vult u zelf maar in! 't Gaat altijd opl Hebt u

wel 's op een dame in een restaurant gelet, als
ze de spijskaart raadpleegt? Dat 's een versnapering op zich zelf, die ge u in zomertijd in de
residentie nu en dan wel 's zult hebbeu gegunde
De Hollandsche vrouw met de zoo echt gedegen
huishoudelijke deugd der zuinigheid, zoon
vrouw, die met een kwartje doet wat w ij met
een gulden doen, zal op die spijskaart bedachtzaam met haar vinger de reeks prijsopgaven,
achter de gerechten volgen, tot zij stuit op een
paar lage consumptiecijfers: andijvie f 0.30 per
portie; opgebakken aardappelen idem; gehakt
etc Zij stelt haar menu samen van achteren
naar voren; van de waardebepaling wipt zij óver
op de selectie. Haar eerste vraag is: wat kan
ik voor weinig geld aan smakelijkheid uitzoeken? Zij gaat van gevolg naar oorzaak. U heeft'
met een zuinige Hollandsche van boven 't IJ te
maken. Toeft de kaart eindeloos in de handen
van een dame, zóó dat haar man of een andere'
mannelijke cavalier voor zich een tweede kaart
moet laten aanrukken, dan hebben we te maken
met een van die lastige restaurant-bezoekers, die
alleen dat verlangen, wat ze thuis ook eten: oók
al genre Hollandsche vrouw, die in doorsnee
culinair geweldig behoudend is en zich niet
graag aan smaakproeven onderwerpt.
De vrouw, die onder 't zoeken op de spijslijst
fijntjes glimlacht, is capricieus, coquet en apart. :
Zij zoekt met smaak en verfijning dat wat ze
thuis gewoonlijk niet eet. Zoon vrouw houdt
per se van oesters en kaviaar; dat verzeker ik u,
en haar linkerhand met dien mooien safier aan
haar wijsvinger tast, onderwijl ze leest naar de
wijnkaart, die bij haar bord zwerft. Ze weet
welk wijntje bij haar visch hoort en heeft aspiraties in de richting van champagne. De dame,
die telkens van haar kaart rondkijkt door de
zaal, is onverschillig voor 't menu, maar des te
belangstellender naar wat de dames rondom
haar „aan" hebben. Meestal eindigt ze met de
kaart maar aan haar begeleidenden heer over
te reiken, aan wien zij die kostelijke momenten
van menu-selectie gevoegelijk meent te kunnen
overlaten, 'n Vrouw met meer vrouwelijke zwak»
heden voor modedétails dan voor een verzorgd
gekomen dinertje. 't Genre komt meer onder het
Germaansche dan het Romaansche ras voor. De
vrouw, die haar man telkens, met den vinger
bijwijzend, raadpleegt, kent óf geen Fransch
öf is besluiteloos en stellig weinig mondain van
inslag, maar geweldig behoedzaam van schering.
Alweer typisch Hollandschl 'n Zekere vlakke
nuchterheid ten overstaan van de kleine gein haar.
neugten des levens is kenmerkend
'n Fijn diner is voor haar geen kleine levens»
vreugd en 'n goede ,v!jn«oort laat haar totaal
onverschillig. Zoo is 't a la carte-eten voor den
heer wel 's een corvee in plaats van een genoegen, vooral voor een Hollandschen heer met
een doorgcfourneerd Hollandsche dame. Dit
over de karakteristiek van een van die levensverrichtingen, welke zoon charme, zoon fijn
aroom kunnen hebben, maar vaak zoo zielig
teleurstellend kunnen zijn voor dienzelfden
meneer, die een soort culte heeft gemaakt van
't samenstellen van 'n geraffineerd tongstreelend restaurant-maal. Dames kunnen vaak zoo
onheusch de saus van onze kleine genoegens,
die toch als eenvoudige genoegens bedoeld zijn,
ia cartc" is
bederven.'n Hollandsche vrouw
niet op haar best!
R. R.

_
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Heden is het dertig jaar geleden, dat
mej. H. A. Michon haar betrekking aanvaardde bij de familie Meijer, Stadhoudersplein 77.

meer belangstelling de Chr. Pers te lezen,
speciaal de eerste pagina. Een leger moet meer
hebben dan enkel soldaten. De leiders moeten
uit de jeugd gerecrutcerd. De A.-R. Partij
heeft een kern van 60.000 leden, maar vereenigt meer dan 400.000 stemmen op zich.
Dies is het zeer noodig. dat de kern zich voortdurend schoolt.
Groen heeft gezegd, dat in beginsel ieder
Christen antirevolutionair is. Dat kan alleen
door goede kennis van de H. Schrift. Sterke
concentratie op het fundamenteele beginsel
hebbeu we noodig. Dat fundament is van graniet. Hebben we steeds het rechte inzicht in
het beginsel uit, Gods Woord, dan is opwekking en meer warmte overbodig. We leven in
een tijd van verwarring en daarom is het noodig, dat er althans een groep is in Nederland
die zegt met Luthe,: Mier staan we, we kunnen niet anders en God hc'pe ons.
Moeilijke dagen wachten ons en het goud
wordt in het vuur beproefd. Spr. betrok de
wacht bij de erfenis. Maar ook zijn jaren
spoeden naar de 70. Straks wordt hij afgelost
en moeien anderen het doen. Moge deze ure
er toe bijdragen dat menschen in de kracht
van hu» beginsel on geloof de wereld durven
trotsecron. (Luid applaus).
Dr. Dijk gaf aan dr. Colijn de verzekering
dat hij op zijn mannen rekenen kan. Ze wilden alleen van hun officier een woord hooren.
Dat hebben ze nu ontvangen en straks bij do
verkiezingen zijn ze mobiel. Op nieuwe banen
gaan we voort den ouden weg.
Als een bezegeling van dit woord zong de
schare daarop Dacosta's Krijgspsalm: „Zij
zullen het niet hebben."
Dr. Dijk sprak een slotwoord en ds. J. G.

Peenstra, van Scheveningen, sloot met dankzegging.
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DONDERDAG

DE ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN
CENTRUM EN NATIONAALSOCIALISTEN

Men meldde ons gisteren iut Berlijn:

Nationaal-Socialisten en Centrum geven zich
vrijveel moeite de buitenwereld te doen geloo»
ven, dat hun onderhandelingen goed vlotten,
tevens wordt van verschillende zijden verzekerd
dat men «n een positief resultaat dezer onderhandelingen niet al te ver meer verwijderd
schijnt te zijn.
' Alen heeft hier vermoedelijk echter te doen
«net manoeuvres der twee partijen die door het
verspreiden van dergelijke geruchten haar eigen
positie hopen te versterken.
Hedenochtend werd ook verzekerd dat Adolf
Hitler van zij» verblijf te Berlijn heeft gebruik
gemaakt om met bekende voormannen van het
Centrum te praten. Of dit bericht aan de werkelijkheid beantwoordt is onbekend. Leidende
katholieken hebben in persgesprekken verzekerd
dat hun van dergelijke gesprekken in het geheel niets bekend is, maar zelfs indien dergelijke ontmoetingen hebben plaats gehad dan be»
teekent dit nog geenszins dat men reeds «en
stap verder in de richting naar coalitie is gekomen.
Enkele bladen staan trouwens heden op het
standpunt dat men, voor het geval reeds een
Hitleriaanschkatholiek verbond tot stand komt,
juist een ontbinding van den Rijksdag zal kunnen verwachten. Rijkskanselier von Papen is
zeker niet van plan om zichzelf zoo snel gewonnen te geven, maar hij zal wellicht het Duitsche
volk in staat willen stellen door nieuwe verkiezingen te kennen te geven of het wat voelt of
niet voor een uit Nationaal-Socialisten en Centrum-mannen bestaande Rijksregeering.
Algemeen wordt overigens verwacht dat de
heer von Papen weldra voor den tegenwoordigen
Rijksdag zal verschijnen om er zijn programma
toe te lichten. Bij deze gelegenheid zou hij voornamelijk uitweiden over de politieke vraagstukken, daar hij in zijn rede te Munster reeds heel
wat over de economische plannen van zijn kabinet heeft medegedeeld. Hij zou dan waarschijnlijk ook de vertrouwenskwestie stellen zoodat de Rijksdag wel verplicht zal zijn te verkondigen of hij de tegenwoordige regeering, die
het vertrouwen geniet van den Rijkspresident,
in staat wil stellen zijn programma ten uitvoer
te brengen.
De motie van vertrouwen zal vermoedelijk
door de Duitsch-Nationalen worden ingediend.
Wordt deze. motie verworpen, dan is de ontbinding van den Rijksdag wel is waar zeker,
maar dan heeft von Papen in elk geval weder
drie maanden gewonnen, zoodat hij gerust met
de toepassing van zijn economische programma
een begin zal kunnen maken. Zestig dagen na de
ontbinding van den Rijksdag moeten de nieuwe
verkiezingen plaats vinden en in zestig dagen
tijds zullen de kiezers er zich vermoedelijk reeds
van kunnen- overtuigen of van het programma
van von Papen practische resultaten, dit is verbetering van den tegenwoordigen toestand, kunnen worden verwacht Het vertrouwen van de
kiezers in von Papen' en zijn kabinet zou dan
moeten blijken in het dalen van het aantal
stemmen van Katholieken en Nat-Socialisten
en op dezen achteruitgang zou von Papen zich
kunnen beroepen om na de verkiezingen weder
verder aan het bewind te blijven.

gens betrouwbare inlichtingen, nog niet eensgezind
voor de vorming eener coalitie met de nationaals
ten zijn. Vooral is er twijfel geuit over
de vraag, of de nationaal-socialisten, die nog
onlangs heftige aanvallen tegen het Centrum
richtten, gebonden kunnen worden op een
wijze die het mogelijk maakt constitutioneel
te regeeren.
Daartegenover worden als argumenten voor
een coalitie in de eerste plaats de mogelijk»
heden aangevoerd, om grondwettige regeeringen in het Rijk en in Pruisen te vormen,
waarbij men het slechts kwestieus noemt, of
het verzet zoo makkelijk overwonnen zal kunnen worden, dat tegen dergelijke coalities ot
door haar gesteunde „Prasidial kabinetten"
op het oogenblik bij de hoogste Rijksautoriteit
bezwaar bestaat
Men kent in dit verband aan het gewensohte
onderhoud van het Rijksdagpresidium met den
Rijkspresident von Hindenburg, dat echter
eerst in de volgende week zal plaats hebben,

de grootste beteekenis
De Duitsch-Nationalen

toe.

tegen terugkeer tot het
parlementaire systeem.
In een artikel in den persdienst der DuitschNationalen van de hand van denperschef Brosius
heet het, dat vanzelfsprekend de Duitsch-Natio»
nale vice-president van den Rijksdag Graf zou
hebben deelgenomen aan het bezoek, hetwelk
door het presidium van den Rijksdag bij von
Hindenburg zou worden afgelegd. Hij zou
echter en wel met goedkeuring van de DuitschNationale Rijksdagfractie niet meegegaan zijn
met een eventueele poging van Goering, om den
Rijkspresident tijdens dat bezoek politieke aanspraken op te dringen. Graf zal er bij het as.
bezoek aan den Rijkspresident, hetwelk te Berlijn zal plaats vinden, op wijzen, dat de DuitschNationalen niet de opvatting van Goering deelen, volgens welke de huidige Rijksdag een
«groote tot werken in staat zijnde nationale
meerderheid" heeft. De Duitsch-Nationalen zullen dan ook niet medewerken aan eventueele
stappen, waarbij men van het tegenwoordige
systeem van een presidiaal kabinet zou teruggrijpen naar het parlementaire systeem.
De Duitsch-Nationalen hebben ook bij de gisteren gehouden stemming in den Pruisischen
Landdag van deze opvatting blijk gegeven, door
tegen de motie van wantrouwen der NationaalSocialisten, ingediend tegen den Rijkscommissaris, waarvoor ook het Centrum en de linkerzijde hun stem uitbrachten, te stemmen.

Het antwoord van Hindenburg
aan Goering

Bespreking door het presidium van den Rijksdag
Tegemoetkomende houding van den
Rijkspresident verwacht?
De president van den Rijksdag, Goering, was
gisteren tegen den middag nog niet in den
Rijksdag verschenen. Het telegram van den
over
besprekingen Rijkspresident
was hem met het telegram van
Hindenburg inmiddels reeds ter hand gesteld.
met de Hitlerianen
Goering belegde een vergadering van het
De vroegere Rijkskanselier Brüning heeft den presidium van den Rijksdag, die in de eerste
bekenden publicist Paul Rohrbacht te München middaguren gehouden werd.
De bespreking duurde slechts korten tijd. Het
geantwoord op een brief, dien deze in de D.A.Z.
gepubliceerd had. Dr. Brüning stelt in zijn presidium nam kennis van het antwoord van
antwoord o.a. vast, dat hij sedert weken door den Rijkspresident, dat letterlijk luidt als volgt:
persoonlijkheden, die niet tot zijn partij be„Voor de mededeeling der verkiezing van het
hooren, verzocht is een bespreking met Rijksdagpresidium betuig ik H mijn besten
nationaal-socialistische leiders niet te weigeren. dank; evenzeer voor het mij medegedeelde
Hij heeft echter niet kunnen besluiten tot een voornemen van het nieuwgekozen presidium,
dergelijke bespreking, zoolang er onderhandezich mij nu reeds hier voor te stellen. Daar ik in
lingen tusschen de nationaal-socialisten en de den loop der volgende week naar Berlijn denk
terug te keeren, verzoek ik U en den heeren
Regeering aanhangig waren, om deze onderhandelingen niet te dwarsboomen.
vice-presidenten af te zien van een reis hierNu echter heeft hij zich, op hernieuwde verheen en mij het voorgenomen bezoek in den
zoeken van bepaalde mannen, tot het nemen loop der volgende week te Berlijn te brengen.
van voeling bereid verklaard.
Het tijdstip hiervoor zal ik D daar opgeven.
De bespreking moest dienen om vast te Voorloopig betuig ik U en den heeren vicestellen of er een mogelijkheid bestond voor de presidenten langs dezen weg mijn goede
vorming van een constitutioneele regeering. Dit wenschen voor Uwe leiding der zaken.
na te gaan, was voor hem ook gewetensplicht.
(w.g.) Hindenburg."
Thans, zooals vroeger, voelt hij zich tegenover
allen, die voor den Rijkspresident gestemd
Naar de parlementaire dienst van Wolff verneemt, geloofde het presidium van den Rijkshebben, verplicht om het gezag van den Rijkspresident te versterken en het streven om een dag uit het vriendelijke antwoord van den
niet-grondwettigen weg te bewandelen, af te President te mogen opmaken, dat de Rijks»
wenden. Geen zweem van verbittering bepaalt president geneigd is, alvorens verdere besluiten
zijn optreden, doch alleen de bezorgdheid om te nemen, het presidium gelegenheid te geven,
het vaderland. Wat de veroordeeling der ge- hem over den nieuwen toestand rapport uit te
brengen. Men neemt aan, dat dit nog vóór d?
beurtenissen te Beuthen aangaat, stemt hij volkomen met Rohrbach overeen. Voor de rest tegen volgende week Donderdag belegde
liggen de onderhandelingen zelf in handen van plenaire zitting van den Rijksdag het geval zal
zijn en hoopt, dat het lukken zal den Rijksde persoonlijkheden der Centrumpartij, die uitsluitend voor dergelijke besprekingen door het president toch nog te overtuigen van het voorpartijbestuur zijn aangewezen.
handen zijn van een „arbeitsfahigen" Rijksdag.

HrüninF

zln

.

De meeningen in het Centrum
verdeeld?
Over het verloop der zitting van gisteren
der Centrumfractie van den Pruisischcn Landdag, verklaart men aan Wolff van Centrumzijde, dat men zich uitvoerig beziggehouden
heeft met de tegenwoordige politieke situatie
in Pruisen en het Rijk. De fractie «laat nog
altijd op het standpunt, dat de thans door den
Rijksconunissaris van Pruisen geschapen toestanden ongrondwettig zijn. Zij is daarom
eenparig van oordeel, dat al het mogelijke
gedaan moet worden om zoo spoedig als hel
kan, constitutioneele toestanden in het leven
te roepen en heeft het fractiebestuur opdracht
gegeven het daarop aan te sturen.
Tot zoover de olficieuse mededeeling.
In parlementaire kringen wordt verklaard
dat onder den wensch van het Centrum naai
spoedig herstel van grondwettige toestanden
eenvoudig verslaan moet worden, dat het
Centrum staat op de spoedige vorming van
een op een meerderheid in den Landdag
staande coalitie-regeering. Daar de nationaalsocialisten in de vergadering van den Landdag door hun fractie-voorzitter Kube eveneens het spoedig herstel van grondwettige toestanden bepleit hebden, mag men vermoeden
dat de minister-president reeds vroeger dan
21 September zal gekozen worden, den dag,
waarop de Landdag weer bijeen zou komen.
Volgens een nader bericht van Wolff over
de zitting der Centrum-fractie, had deze den
wensch uitgesproken iets naders te vernemen
over de zoo veelvuldig in de pers besproken
onderhandelingen over een coalitie met de

_

Rijksdagcommissies.
Gisteren zijn de verschillende Rijksdagcommissies samengesteld. Van de commissie,
belast met de handhaving van de rechten der
volksvertegenwoordiging is Loebe president
geworden. Frick is voorzitter van de commissie van buitenlandsche zaken gebleven. Scheidemann is zijn plaatsvervanger. De huishoudelijke commissie, wordt gepresideerd door den
nat.-soc afgevaardigde Reinhardt.
De griffier, van den Rijksdag.
De Rijksdag heeft eergisteren ook behalve
met de leden van het presidium twaalf grif»
fiers gekozen. Het resultaat van deze ver»
kiezingen is hier gistermiddag bekend geworden. Sociaal-democraten en communisten
zijn ook hier uitgeschakeld. Gekozen werden
8 nationaal-socialisten, 3 leden van hel centrum
en 1 Duitsch-nationaal.

De Duitsche Volkspartij en de stemming
in den Landdag.
Het Persbureau der Duitsche Volkspartij
deelt mede:
Nopens de stemming over het nationaal,
socialistische voorstel in den Pruisischcn Landdag om aan den Rijkscommissaris het vertrouwen te ontzeggen, zijn misleidende berichten verspreid. De Duitsche Volkspartij stelt
vast, dat haar afgevaardigden niet voor deze
motie gestemd hebben.

nationaal-socialisten.
Besluiten waren daarom niet te verwachten, Het nieuwe sociaaldemocratische fractiebestuur
omdat tegelijk met de fractie-besprekingen de
De sociaal-democratische Rijksdagfractie
eigenlijke coalitieonderhandelingen voortgezet heeft in haar vergadering van gisteren het
worden, die wegens het katholieke congres te nieuwe bestuur gekozen. Tot fractievoorzitter
Essen eenige dagen uitgesteld moesten worden. werd gekozen dr. Rudolf Breitscheid, terwijl
De stemming in de fractie tot ondervoorzitters werden gekozen de leden
van het Centrum zou, vol» O Ito Wels, Loebe en Dittmann.

—

Von Papens programmatische
rede in den Rijksdag
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De veelvuldige berichten een manoeuvre?.
Ontbinding van den Rijksdag zeker, in geval van een aceoord?
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aan den Sijhs-akarmtr.

Het tijdstip, waarop de Rijkskanselier voor
den Rijksdag zijn uitvoerige programredevoering houden zal. staat naar Wolft van bevoegde
zijde hoort nog niet vast Nadat met den
Rijkspresident een prinripieele overeenstemming over de groote politieke en economische
vraagstukken bereikt is» zal de Rijkskanselier
in voeling blijven met den Rijkspresident over
alle politieke kwesties en alle bijzonderheden
stuk voor stuk met hem bespreken.
De indruk alsof de Rijkspresident voor alle
afzonderlijke maatregelen een blanco-volmacht
gegeven zou hebhen» is niet juist
Over den datum voor besprekingen tusschen
den Rijkskanselier en den voorzitter van den
Rijksdag voor de bepaling van den dag der
programmatische verklaring van den Rijkskan»
selier kan nog niets gezegd worden.
het economisch program.
Gistermiddag heeft het Rijkskabinet de aan»
gekondigde zitting gehouden. Het spreekt
van zelf, zegt Wolff hieromtrent, dat de Rijks»
kanselier eerst zijn bevindingen bij het bezoek
aan Xeudeck heeft medegedeeld. Daarbij komt
de bespreking van het economisch program,
die ook.de volgende dagen zal worden voortNeudecken

gezet

Publicatie der noodverordening op Dinsdag.
Naar Wolff verneemt, is de publicatie van
de noodverordening der lUjksregeering tot
Maandag uitgesteld, omdat men Zaterdag gereed hoopt te komen. Maandag zullen aan de
pers uitvoerige toelichtingen over de noodverordening verstrekt worden.
Volgens een nader bericht van Wolff zal de
noodverordening van den Rijkspresident eerst
Dinsdag worden gepubliceerd.
Duitsche-nationalenvragen protectie

De

Hoord-Duitsche veevoeren.

voor de

Dr. Oberfohren, voorzitter van de Dintschnationale fractie van 'den Rijksdag, heeft in een
telegram aan den Rijksminister van landbouw
en voedselvoorziening op bescherming van het
weidevee van Noord-Duitschland aangedrongen.
Hij verlangt in dit verband onmiddellijke wijziging van de Duitsche handelspolitiek in den
zin van het contingenteeren van den invoer van
vee. spek en vet en wel ten minste voor den
duur van het groote aanbod van NoordDuitsch vee.

Het katholieke congres te Essen
Heden

openingazitting.

Ooxtenrijksche ministers

zuilende vergadering
bijwonen.
Volgens een bericht in de Weensche pers.
zal bondskanselier Dollfuss zich Vrijdag van
Poertschach. waar hij een kuur ondergaat,
naar het Duitsche katholieke congres te Essen
begeven. Ook de minister van Justitie, Schuschnigg, zal op denzelfden dag naar Essen reizen,
waar hij in de slotvergadering op 4 Sept het
woord zal voeren.
Ofschoon het 7le katholieke congres eerst
heden geopend wordt stond de stad Essen
reeds gisteren iA het teeken dezer groote bijeenkomst. Men merkte reeds overal een feestelijke stemming, die in een rijken vlaggentooi
tot uiting komt
Tegen 10 uur vergaderde het centraal comité
van het congres, 's Middags werden de tentoonstellingen der St. Bonifacius-vereeniging
en van de zendingscentrale van katholieke
vrouwen- en meisjesvereenigingen geopend.
Reeds gisteren zijn talrijke deelnemers nit
alle deelen van het land en ook uit het buitenland te Essen aangekomen.
Van hen noemen wij o.a. den apostolisehen
nuntius Orsenigo, den aartsbisschop van Keulen kardinaal Schulte, aartsbisschop Gröber
van Freiburg, wijbisschop dr. Hammels van
Keulen, bisschop Roboe van Roemenië en
vele
andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders.
De bisschop van Berlijn, dr. Schreibér, kan
om gezondheidsredenen niet aan den Katholiekendag deelnemen.
Van de wereldlijke autoriteiten noemen wij
o.m. de vroegere Rijkskanseliers dr. Marx en
dr. Brüning, de vroegere Rijksministers Stegerwald en Hirtsiefer. Dr. Bracht, de plaatsvervangende Rijkscommissaris voor Pruisen,
kan slechts aan de openingsbijeenkomst deel»
nemen, terwijl Rijkskanselier von Papen door
dringende ambtsbezigheden verhinderd is naar
Essen te komen.
Het thema van den Katholiekendag is:
Christus in de groote stad. De geestelijke
achtergrond is het religieuse leven van de moderne stedelingen te verdiepen en het probleem
op te lossen ol en hoe Christelijke geloofsmoed
en Christelijke levenshouding te vereenigen zijn
met het verworvene der moderne cultuuront»
wikkeling.
het schoolprognun der katholieken.
In het kader van het 71e katholieke congres
heeft gisteravond de algemeene vergadering
plaats gehad der katholieke schoolorganisatie,
die verbonden was met een groote betooging
der katholieke ouders. Zij werd geopend met
een toespraak van den vroegere» Rijkskanselier
Marx, die met nadruk wees op de eischen van
het schoolprogram der Duitsche katholieken.
Marxover

in het Duitsche douanetarief.
Wolft seint ons uit Berlijn:
In het Reichsgesetzblatt is een verordening
over veranderingen in het douanetarief gepubliceerd. Daarin worden, behalve voor landbouw»
producten (hetgeen reeds bekend was) ook
voor een aantal industrieele producten verandering in de douanerechten vastgesteld. De ver»
hoogingen van rechten zijn ter bescherming
van enkele takken van nijverheid noodzakelijk
gebleken, die door de verdringing van de Duit»
sche goederen van de buitenlandsche markten
en de toenemende stijging van den invoer in
Duitschland, die voor een deel aan dé veranderde valutaverhoudingen moet worden toe»
geschreven, in bijzonder sterke mate getroffen
worden.
Per 23 Augustus jl. was een verordening uit»
gevaardigd in zake tarievenverhoogingen voor
verscheidene t landbouwproducten. Naar thans
in het Staatsblad wordt medegedeeld, treedt
deze verordening per 6 September a.s. in
werking.
Veranderingen

zwart-rood-gondenvlag blijft

De

in den Rijksdag.
Goring, de voorzitter van den Rijksdag, heelt
op den brief van dr. Oberfohren, den voorzitter
van de Duitsch-nationale Rijksdaggroep, waarin hij de verwijdering heeft verzocht van de
zwartroodgouden vlag achter het standbeeld
van Keizer Wilhelm I, in de wandelgangen, ge»
antwoord, dat hij aan dit verzoek niet kan

voldoen.

GSring herinnert dr. Oberfohren er aan. dat
ook de Duitsch-nationale Rijksdagvoorzitter
Walhaf eenige jaren geleden de vlag niet heelt

laten wegnemen.

Ter gelegenheid va» het twaalfde congres van
den Bond van SaarvereenHgmgeu. welk congres
op N September te Cobl_mz wordt gehouden,
bevat de Saarlrennd een artikel van de hand
va» Rijkslianselier Von Papen, die OH. schrijft:
„Voor de eerste maal staat een Saarlander
aan het hoofd der Rijksregeering. Ik behoef
niet te verzekeren dar het kunstmatig door net
verdrag van Versailles opgeworpen Saar»
probleem mij nooit uit de gedachten is. Ik ken
het Saargebied mt eigen aanschouwing en zie
in de Saarlanders mijn landslieden. Doch afgescheiden van het toeval, dat het mijn geboorteland is. behoort het tot de voornaamste punten
van mijn taak, om te zien naar de mogelijkheden om het Saargelned spoedig weer volledig
in ons bezit te hebben. Dat het Saargebied
Duitsch is en Duitsch wil blijven, heeft de bevolking in de afgeloopen dertien jaar van gedwongen afzondering van het vaderland bewezen."

Een communiqué van de

Huai d'Orsa?

Ministerie van Buitenlandsche Zaken tijdens de
afwezigheid van Minister-President Herriot een
nota van de Duitsche regeering betreffende de
kwestie van de reorganisatie van de Rijksweer

heeft

ontvangen.

Men heeft Dinsdagavond Herriot mededeeling
van de ontvangst der nota gedaan. Herriot die
zich aan boord van het Fransche oorlogschip
Minotaure bevond, heeft geweigerd een verklaring af te leggen, alvorens hem de tekst der
nota was overhandigd.
Heden zal den Minister-President hij zijn
aankomst te Cherbour^ de tekst der Duitsche
nota worden overhandigd. Herriot schijnt van
plan
te zijn de nota Donderdag a.s. in een kabiling gaan.
netszitting te bespreken.
Het Havasbericht wordt door het Quai dOr»
say bevestigd. Men wijst er overigens op. dat
De administratieve hervorming in Pruisen.
het hier betreft het hervatten van bepaalde door
Naar Wolff verneemt zijn de besprekingen het aftreden
van Tardieu afgebroken diploma»
der Pruisische Staatsregeering over de adminionderhandelingen.
tieke
stratieve hervorming Dinsdag nog niet tot een
Het Quai d'Orsay heeft gisterenavond een
einde gekomen; zij zullen tegen het einde der
communiqué gepubliceerd in zake de
officieel
week voortgezet worden. De verordening zal
Duitsche nota over de reorganisatie van de
dus voorloopig nog niet verschijnen.
Rijksweer, waarin het uit Engeland afkomstige
Havasbericht bevestigd wordt In het commuDe speciale rechtbanken.
niqué wordt het volgende medegedeeld:
Niet. voor de eerste maal heeft het Duitsche
speciale
Voor de
rechtbank te Beuthen
hebben 17 communistische mannen en vrouwen rijk zich voor de de Rijksweer betreffende
terecht gestaan, verdacht van te hebben deel- kwesties geïnteresseerd. In April van dit jaar
genomen aan een samenscholing .op 10 Juni heeft Rijkskanselier Bruening in dien zin stap»
van dit jaar te Mikultschuetz. De verdachten pen bij Tarilieu, MacDonald en Stimson ge»
zouden daarbij de politie hebben aangevallen, daan. In Juli van dit jaar heeft rijkskanselier
kwestie nogmaals onder de oogen
waardoor verscheidene beambten gewond waren. von Papen degebracht
De Fransche ministerTwee beklaagden werden ieder veroordeeld van Herriot
president antwoordde evenwel, dat hij zich op
tot twee jaar tuchthuisstraf, een derde beklaagde werd veroordeeld tot anderhalf jaar dit moment. in geen geval met de kwestie
tuchthuisstraf. Alle andere beklaagden werden wenschte bezig te houden.
Eenige dagen geleden heeft het Rijk getracht
veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes tot
via de pers de kwestie aan het rollen te brennegen maanden. Twee vrouwelijke beklaagden
gen ca ten gunste van Duitschland te „pleiwerden vrijgesproken. .
speciale
De
rechtbank te Berlijn veroordeelde ten".
Dinsdagavond heeft de Rijksminister van
gisteren een lid van de Rijksbanier wegens
poging tot doodslag, ernstige landvredebreuk Buitenlandsche Zaken den Franschen gezant te
en het onbevoegd dragen van wapens, tot vijf Berlijn, Francois Poncet, een memorandum in
jaar tuchthuisstraf. De mede-beklaagde, een zake de Rijksweer overhandigd. Dit memoranchauffeur, werd veroordeeld tot een gevangedum werd gisteren op het Quai d'Orsay ontvangen.
nisstraf van drie jaar.
In dit korte communiqué zijn geen zakelijke
Voor de tweede speciale rechtbank te Berlijn
bijzonderheden vervat
werd behandeld de zaak van een communist!In politieke kringen neemt men aan. dat voor
schen overval op een nationaal-socialistisch
partijlokaal in den nacht van 19 Juli LL Een de óp a.s. Donderdag te houden kabinetszitting
verdachte werd veroordeeld tot drie en een half en vóór den terugkeer van Herriot naar Parijs,
jaar tuchthuisstraf. Twee andere beklaagden geen verdere bijzonderheden over den inhoud
zagen zich veroordeeld tot ieder twee jaar gevan het memorandum zullen worden medegedeeld.
vangenisstraf. Twee verdachten werden ieder
negen
gevangenisstraf,
veroordeeld tot
maanden
Havas meldt nader: De Fransche ambassadeur
terwijl één beklaagde werd vrijgesproken.
De speciale rechtbank te Altona behandelde te Berlijn, Francois Poncet heeft aan het departement van Buitenlandsche Zaken een nota over
gisteren de strafzaak tegen 13 communisten,
wegens poging tot politieken moord. Twee ver» de reorganisatie van de Duitsche Rijksweer toedachten werden veroordeeld tot ieder, zes jaar gezonden, die de Duitsche Minister van Buiten»
tuchthuisstraf, een verdachtekreeg 4 jaar tucht» landsché Zaken hem namens de Duitsche regeéheeft overhandigd.
huisstraf. /twee: beklaagden kregen anderhalf ring
Deze nota, aldus verklaart Havas verder, bejaar tuchthuisstraf.
Terwijl vier beklaagden
werden vrijgesproken, kregen de anderen ge» teekent een eerste officieuze démarche inzake
vangenisstraffen varieerend tusschen acht uitbreiding van de Rijksweer. Een lid van het
Fransche kabinet heeft zich naar Cherbourg bemaanden en twee jaar.
geven dm Herriot op de hoogte te stellen van
den inhoud.
Hongerstaking in
N.-Duitsche gevangenissen.
Een Duitsche mededeeling.
Naar Wolff uit Hamburg meldt, is in een aantal Noord-Duitsche strafgevangenissen een bonWolff meldde gisteren uit Berlijn:
gerstaking uitgebroken, die een opvallend l»Bij de buitenlandsche berichten, waarin «.van-rakter draagt en naar men vermoedt een gevolg avond sprake is van een Duitschen stap om te
is van communistische propaganda.
komen tot gelijkheid op het gebied der bewapening, schijnt het te gaan om indiscreties. Het
feit als zoodanig schijnt juist te zijn. DaarenDe Italiaansche pers over Dmtschlands
tegen kan thans nog niets authentieks over de
binnenlandschen toestand.
bijzonderheden van de démarche worden meegedeeld. Men mag echter aannemen, dat van
De langdurige doodsstrijd van, het parlementarisme, aldus schrijft de Berlijnsche vertegenbevoegde Duitsche zijde morgen een verklaring
woordiger van den ..Giornale d'ltalia", nadert daarover zal worden gepubliceerd.
zijn einde. De rijkskanselier geeft het Duitsche
parlementarisme den genadeslag. Von Papen
wil oogenschijnlijk het land bewijzen, dat hij
tegenoverhet maakwerk van ruim 600 Rijksdag,
en Samuel op Guernsey
afgevaardigden een vruchtbaar arbeidsprogram
stelt dat men veel eerder en wel buiten het par»
lement om energieke maatregelen neemt die
Uit Parijs werd gisteren gemeld:
in staat zijn de werkeloosheid te bestrijden en
De Fransche premier en Sir Herbert Samuel
dat men eerst thans na tientallen jaren praten
zijn
hedenmorgen aan boord van dé Minotaure
een hestuurshervorming uitvoert, die door allen
verlangd is. De rijkskanselier wil tegenover de van St Hélier aangekomen in de haven van St.
leege en effectlooze welbespraaktheid van een Pierre op het eiland Guernsey. De gouverneur
eiland Ruthaven en de Fransche consul
verdeelde parlementaire vertegenwoordiging van hetaan
waren
de landingsbrug ter begroeting aanfeiten stellen.
bezetting
De correspondent van de „Messagero" schrijft wezig. Een eerecompagnie der Britsche
Marseillaise
presenteerde
onder
de
tonen
van
de
Rijksdagzitting.'
parlementsRuim 1000
over de
het geweer. De ministers begaven zich met hun
leden van Rijks- en Landdag zijn bijeengekoparlementaire
men om hun
werkzaamheid te gevolg direct van de haven naar het huis van
beginnen, terwijl hun invloed en het belang van Victor Hugo.
De avondbladen blijven conjectures maken
hun besluiten gelijk nul is. In de eerste plaats
over de politieke beteekenis van deze ministersvielen de pogingen op van een parlementaire bijeenkomst
In het bijzonder wordt opzien gevergadering, die haar levensvatbaarheid wil
door
hét artikel van de Daily Herald,
baard
bewijzen, terwijl de instantie, die op het oogengesproken
waarin
wordt van de voorbereiding
blik de macht bezit, haar reeds ter dood vervan een Engelsch-Fransch gentleman's agreeoordeeld heeft
ment met betrekking tot de a.s. economische

.

Herriot

.

wereldconferentie.

in China?
Naar Reuter uit Sjanghai bericht, houdt
het Chineesche kabinet zich bezig met een
wetsontwerp tot invoering van den algemeenen
militairen dienstplicht in China. Als voorbeeld zouden de militaire dienstplichtwetten in
Frankrijk en Italië dienen. De wet zou van
kracht worden op den dag harer afkondiging.

Nieuwe Engelsche kruisers.
De admiraliteit heelt besloten den bouw van
de drie kruisers van. hét programma van 1931,
welke zes maanden geleden om redenen van
bezuiniging was opgeschort, thans te laten
doorgaan. De Arethusa zal pp de marinewerf
te Chstham, de Anphion op die te Portsmouth
gebouwd worden: het derde schip, de Ajax, is
aanbesteed bij Vickers Armstrong te Furness.
De machines voor de Arethusa levert Parson,
die van de Anphion Beardmore.

en

Bolivia
Paraguay.
Bolivia heeft met groote stelligheid gewei»
gerd, de drie forten te ontruimen, die het op
Paraguay had veroverd, en Paraguay weigert
naar men weet over den vrede te praten zoolang het de forten niet terugneemt. Dicht bij
het Paraguayschr lort bij Ayala i» een vliegtuig van Bolivia in brand geschoten en gevallen.

De reorganisatie van te Rijksweer
afhankelijk van de trkenning
dier eisehet

Dreigement om de ontwapeningsDe Parijsche avondbladen puhliceeren een
conferentie te verlaten
Havasbericht. volgens hetwelk het Fransche

Von Papen schrijft verder, dat de roep der
bevolking niet langer in den wind ka» worden
geslagen en niet meer vervalscht kan worden.
De toenemende bekendheid van de ware stemming der bevolking doet de hoop groeien, dat
het spoedig zal gelukken het willekeurig geschapen Saarprobleem op zoodanige wijze uit
den weg te ruimen, dat de wenschen van het
geheele Duitsche volk er door in vervul-

Algemeene dienstplicht

EISCHEI^

uitschenotae Parus
overhandigd

D

Sir Aastin Chamberlain
te Cherdonrg
Diner met Herriot, Chautemps en Meyer.
Reuter berichtte gisteren uit Cherbourg
Sir Austin Chamberlain is vanavond aan
boord van het jacht van Pierre Dupuy uit
Trouville te Chenbourg aangekomen, waar hij
door den secretaris van Herriot Alphaud begroet werd. Alphaud zal zich vanavond na aankomst van de Minotaure aan boord begeven
om Herriot rapport uit te brengen. Herriot,
Chautemps en Meyer zullen vanavond met Sir
Austin Chamberlain d!ne«r«n.

Conversie van Fransche oorlogsleeningen
In politieke kringen te Parijs werd gisteren
het gerucht verspreid, dat het parlement tegen
16 September bijeengeroepen zou worden met
het doel «en toesluit te nemen nopens de conversie van Fransdie Rentepapieren.
De voorzitter van de financieele commissie
uit de Kamer, afgevaardigde Malvy, verklaarde
in v«rband hiermede, dat er inderdaad van zulk
«en maatregel sprake is en dat de redevoering,
welke de minister van financiën, Germain
Martin, Zondag jl. gehouden heeft, al, een voor»
bereiding van dezen maatregel moet worden
beschouwd.
Naar Havas verneemt, zal heden in den
kabinetsraad waarschijnlijk het vraagstuk van
conversie der Fransche Slaatsleeningen onder»
zocht worden en zal voorts de datum van bij»
eenroeping van het parlement worden vast»
gesteld.

Het onlangs door Wolft aangekondigde intervan den Rijksminister van de Rijksweer.
von Schleicher, met een ltal»anschen journalist is thans verschenen in de „Resto del
Carlino."
j
Op de vraag, welke de prucipieele wenschen
en eischen van Duitschland tin aanzien der ont»
view

wapening zijn, antwoordde

'de minister,

dat

Dmtschland nog steeds de algemeene, besliste
en snelle ontwapening «.«nscht In dit opzicht
stemt Duitschland overeen met Italië, wiens
staatslieden herhaaldelijk hetzelfde standpunt
verdedigd hebben.
Na kritiek te hebben uitgeoefend op het resultaat van de eerste periode der ontwapeningsconferentie verklaarde Schleicher. dat deschuld
_%*_. een eventueele mislukking der conferentie
bij die staten te zoeken is. die bét doel der conferentie niet zien in het tot stand brengen van
gelijke nationale veiligheid door algemeene ont-

wapening, maar in de éénzijdige veiligheid, in
een onrechtvaardige verdeeling jvan recht en
macht, die in de laatste tientallen van jaren de
bron is gebleken van alle kwaad. Hoe langer
de vervulling van Duitschlands! eisch m zake
algemeene ontwapening wordt uitgesteld, hoe
krachtiger het moei opkomen voor het beginsel
der gelijkgerechtigdheid. Wat zou Duitschland
in een Volkenbond te zoeken helden, aldus von
Schleicher. wanneer deze voor Duitschland een
onteerend, afzonderlijk recht doet gelden?
Een groot volk, welks zelfbeztemmingsreeht
op grondslag van de leugen van 'de schuld aan
den oorlog, in de belangrijkste functies van den
staat op ondragelijke wijze beperkt wordt, kan
niet tot rust komen. Betreurenswaardige ver»
schijnselen in het binnenlandsche leven van
Duitschland zijn grootendeels het natuurlijk
gevolg van het voortduren van het vredes»
dictaat.
op de vraag, wat hij onder gelijkgerechtigd»
beid op bewapeningsgebied verstaat, antwoordde de minister: „Duitschland verlangt ten op»
zichte van de legerwetgeving, de organisatie en
indeeling van zijn strijdkrachten, de uitrusting
met wapenen, de deelneming van het land aan
de weermacht en de vervaardiging van wapenen
principieel dezelfde rechten, welke ook de
andere staten voor zich opeischen."
Wanneer de andere mogendheden het Duit»
sche légerstelsel niet navolgen brillen, zooals
dat in den zin hunner ontwapeningsbeloften be»
sloten ligt. dan moeten zij Duitschland toestaan
zijn weermacht te reorganiseeren volgens de
methodes, die zij zelf onmisbaar noemen voor
hun nationale veiligheid
Het Duitsche leger, ging de minister voort
heeft geen luchtwapens, geen tanks, geen zware
artillerie, geen anti-luchtvaartgeschut; de vloot
heeftgeen duikbooten? vliegtuigmoederschepen,
groote kruisers, enz. Déze wapenen zijn- te
Geneve tot verdedigingsmiddelen verklaard;, en
zonder kan Duitschland derhalve zijn nationale
veiligheid niet verzekeren. Alle beperkingen,
welke men Duitschland heeft opgelegd, moeten
öf algemeen worden toegepast, öf ook voor
Duitschland worden ingetrokken.
De omvang der reorganisatie van de lÜjks»
weer hangt dus af van den graad van den ontwapenjngswil der zwaarbewapende staten, waarbij natuurlijk rekening gehouden worden moet
met de financieele nioeilijkheden van het Rijk.
Op de vraag, welke aanspraken de Duitsche
regeering aan een verwerping vau zijn eisch
van gelijke rechten ontleenen zou, antwoordde
de minister: Zij zal dan niet meer aan de werk»
zaamheden der ontwapeningsconferentie deel»
nemen. Wat deze onthouding voor het bestaan
van din Volkenbond beteekent, ligt voor de
hand. De Duitsche regeering zal bovendien
door de schending der ontwapeningsbeloften
van de zijde harer tegenpartij gedwongen zijn,
met nationale middelen de veiligheid des lands
te herstellen, wanneer dit langs internationalen
weg niet mogelijk is gebleken.
Von
Schlelcberwegens riekte met verlof.
Naar Wolff verneemt, lijdt de minister voor
de Rijksweer, Von Schleicher, aan een lichte
ontsteking van de galblaas. De Rijksminister
onderneemt daarom heden een korte reis tot
herstel van gezondheid.

-

deelneming aan alle
constitutioneels besprekingen.
Reuter meldt uit Labore, dat de raad van actie
der Sikh's in een motie aan de Sikh's verboden
heeft deel te nemen aan eenige ronde-tafel»
conferentie of grondwet-makende commissie.

De Sikh's

De

tegen

staking in

Lancashire.

De berichten uit Lancashire wijzen er op, dat

de staking zich geleidelijk uitbreidt

De boerenkrijg in Lown.
Reuter meldt uit Sherokeo in lowa, dat twaalf
boeren, die posten vormden op de wegen om
den doortocht van levensmiddelen te beletten,
gewond zijn door schoten uit een passeerende
auto, die niet geïdentificeerd kon worde»,.
Traangasbommen waren eerst uit de auto
geworpen.

De chaos in Ecuador.
De strijd in de buurt van Quito, de hoofd»
stad van Ecuador, is hervat, daar de regeering
weigerde amnestie te beloven aan de opstandelingen.

Maatregelen tegen Spaansche vliegers.
Reuter meldt uit Sevilla, dat er arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen 18 vliegers va»
het vliegveld van Tablada, dit in verband met
de beweging van 10 Augustus.

De Volkenbond en de Conferentie van Strees.
De plaatsvervangende secretaris-generaal van
den Volkenbond Avenol en de directeur der
economische afdeeling van het V.8.-secretariaat
Stoppen» begeven zich naar Stresa voor de
conferentie, betreffende den economische» en
Nnandeelen wederopbouw ler Oost» en M!d»
dul'Europeesche staten.
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Flambeau genoot voor de beslissing het
meeste vertrouwen.
In de eerste heat nam Stonnlooper den kop,
doch na ruim één ronde wist Charter L^burn
na een heftig duel de leiding over te nemen,
deze verder gemakkelijk te winnen, vóór
Trotteur en Stormiooper.
Ook in de 2e heat weet Chariey Leybura reeds
na een halve ronde de leiding van Stormlooper
over te nemen, en het gaat aan den kop zóó
hard, dat de andere paarden er vrijwel niet hij
kunnen komen. Flambeau doet in de 2e ronde
een ernstige poging, doch in bet rechte eind
wordt een fout haar noodlottig, en in twee
beats boekt Geersen met Charley Leybura een
fraaie overwinning.
Voor de 3e en 4e klasse heat over 1610 M.
waren 10 paarden ingeschreven, waarvan er 6
op het appèl verschenen. Vive Bonnie was in
dit veld sterk favoriet. Door de gunstige
plaatsing aan den kop kou de hengst gemakkelijk de leiding behouden, om vrijwel niet bedreigd te worden. Weidlooper en Telegrafiste.
die eenige aanvallen probeerden, werden ge»
decideerd afgeslagen, zoodat Vive Bonnie met
grooten voorsprong kon winnen.
De tweede heat was een getrouwe afspiegeling van de eerste. Vive Bonnie werd aan den
kop geen oogenblik bedreigd, zoodat er weinig
of geen spanning was. Hitlooper V wist ten
slotte, na veel strijd, beslag op den tweeden
prijs te leggen.
Tragisch ongeval.
De heerrijderseourse, welke ongetwijfeld het
fraaiste nummer van den middag had kunnen
worden, heeft wel een zeer tragisch verloop
gehad. De heer J. Kruithof Sr. uit Voorburg,
die met Parmenia gerulmen tijd aan den kop
een heftig duel had gevoerd tegen Peter
Harvester, bleek na circa 2500 M. plotseling
van den sulkey gevallen te zijn. Toen de
dokter ter plaatse verscheen, bleek tot ieders
ontsteltenis de sympathieke eigenaar en heer»
rijder reeds te zijn overleden.
De uitslag van de course
Peter Harvester
werd winnaar
interesseerde verder niemand
meer.
In verband met dit ongeluk werd het verdere
gedeelte van hét programma niet afgewerkt.
De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt:
Oranjeprijs: Prijzendraverij 4e klasse over
1800 Meter. Prijs f 250. Ingeschreven 8, uitgekomen 5.
1. Vaandrager van M. Brunt (W. Geersen),
1840 M. m 2.53.6 (1.34.3). Niet geplaatst:
Telegrafiste (B. Bolwijn /r.l, 1800 M. in 2.55.2;
Vliegende Hollander (G. Ensing), 1840 M. in
2.55.6. en Vorst Wahnfried H (J. Siderius)
1820 M. in 3.01.2.
11. Koningin Wilhelminaprijs. Prijzendraverij
2e en 3e klasse over 2040 M. Prijzen f250 en
f5O. Ingeschreven 8, uitgekomen 5.
1. Sir Kerrigan van G. J. v. d. Elshout (A.
T. v. d. Veen) 2040 M. in 3.11.6 (1.33.9); 2.
Qurvllle Patrick D van R. Bakema (W.
Geersen) 2120 M. in 3.14.2 (1.31.6). Niet ge»
plaatst: lueen Anthonia 2040 M.; Rempla«;ante
2040 M.; Slavin 2040 M. en Uilenspiegel 2060 M.
111. Koningin Emmaprijs. Heat-handicap Ie
klasse over 1610 M. Prijzen f6OO en f5O. Ingeschreven 14, uitgekomen 8.
le heat: 1. Charley Leybura 1670 M. in
2.27.4 (1.28.2). Niet geplaatst: Trotteur 2.28.6;
Stormiooper 239.2; Quite weil St. L. 2.31.2;
Ouick G 2.31.6: Flambeau 2.32, en Brichambeau
2.32.8. Gedistanceerd: Cilly Dillon 2.41.4.
2e heat (tevens beslissing):' 1. Charley
Leyburn van M. Bruut (W. Geersen) 1670 M.
in 233.8. (1.27.3); 2. Flambeau van D. de
Vlieger (J. de Vlieger) 1710 M. in 237.4
(1.26.2). Niet geplaatst: Stormiooper (L.
Ensing) 1610 M. in 2.28.6; Trotteur (N. van
Leeuwen) 1670 M. in 2.28.8; Brichambeau
(G. Ensing) 1630-M. in 2.29.6; Quite wellcSt.
Laurier (CF. Ockhorst) 1710 M. in 2.203.<
Qmck G (A. T. v. d. Veen) 1630 M. in 2.36.^.
IV. Prinses Julianaprijs. Heat-prijzendravèrij
3e en 4e klasse over 1610 M. Prijzen l 400 en
f5O. Ingeschreven 10, uitgekomen 7.
Ie heat: 1. Vive Bonnie 1570 M. in 2.30.8
(1.36). Niet geplaatst: Telegrafiste 1610 M. in
2.33; 2.. Uitloper V 1630 M. in 2.33.6; Wanda
Scott 1630 M. in 2.34; Weidlooper 1630 M. in
2.34.6. Ingehouden: Uilenspiegel.
-2e heat (tevens beslissing): 1. Vive Bonnie
van W. H. Geersen (eig.) 1570 M. in 2_29_2
(1.35); 2. Uitlooper V van L. Ensing./eig.)
1630 M. in 2.33.2 (1.34). Niet geplaatst:
Telegrafiste (J. Bolwijn) 1610 M. in H33.8;
Wanda Scott (A. T. v. d. Veen) 1630 M. in
2.35.2, en Weidlooper (J. de Vlieger) 1630 M.
in 2.36.
V. Heerrijdersprijs. Handicap eerste klasse
over 2943 M. Ingeschreven 10. uitgekomen 8.
Prijzen f250. f 100 en f5O.
1. Peter Harvester van j. Bolwijn (Casteleyn/
2365 M. in 4.33.2; 2. Obe^mtmann van A.
Marcus (de Ruiter) 3025 M. in 4.35.4; 3. Postduifje G van Jac. v. d. Graaf («g.) 3025 M. in
4.39.2. Niet geplaatst: Begunia (v. d. Elshout)
3065 M.; Present H (M. Brunt) 3025 M.;
Brichambeau (v. StraaKn) 2945 M. en Bella V

Op een der weilanden van het fraaie land»
goed Duinrell te Wassenaar, voor dit doel
Ls»pa>< -.
afgestaan door den eigenaar Ph. J. Graaf van
..We»*»-Zuylen van Xijevelt. is gisterenmiddag ter
gelegenheid van den verjaardag van ld. M. de
Koningin
Athe»»..
«en concours hippique gehouden,
»
georganiseerd door een comité bestaande uit
-^*
M«n»»»tl«h
de dames mevrouw Crommelin-Waller en
26-8
"" Gaaa
gravin van Zuylen van Nijevelt en de heeren
"~^
D. T. Ruys. graaf van Zuylen van Xijevelt,
27-8
A. van Hoboken van Hoedekenskerke en H.
Kuman
Brouwer. Op het weiland was een ruime ring
aangebracht,
waaromheen een dichte haag. van
328-8
belangstellenden geschaard zat; zelfs was er
«mem
nog een kleine tribune voor de autoriteiten,
Hodpo»
29—8
29-S
terwijl eenige ververschingsteuten aanwezig
Ihan^
waren om de dorstige» te laven. Het met
Calcotta
28-8
30-8
vlaggen versierde terrein maakte een feesteAKyab
lijken indruk en dank zij het mooie weer in den
ltangoon.
27—8
31—8
voormiddag heerschtê er dan ook een prettige
Bangkok
stemming. Helaas betrok het weer later en
Kon-Lak
zelfs vielen er enkele regenbuien, welke de
Aloratar
..Penang..
belangstelling deden verminderen. Daarbij
kwam nog. dat het programma voor één mid._ Medan..
26-8
dag wel wat erg uitgebreid was, zoodat de
__si»lemban*l.
wedstrijden
pas omstreeks zeven uur waren
V ..Batavia..H
26-8
geëindigd; toen de onderofficieren van het
Vertrek van het eerstvolgende postvliegtuig
2e R«g. Huzaren aan de beurt kwamen, waren
vin Amsterdam 1 September 1932.
dan ook alleen oog de zeer getrouwen aanwezig om valide verrichtingen dezer militairen
getuigen te zijn. Het zal geen kwaad kunnen,
ook voor het blijvend succes van dit concours,
AMY BEZORGD VOOR MOLLISON.
dat men in volgende jaren het programma
Naar Reuter uit Sydney in Nw. Schotland danig samenstelt, dat het op een behoorlijk zoomeldt, heeft mevrouw Mollison (Amy John» kan zijn afgewerkt. Want zoowel voor uur
soa) haar man den raad gegeven zijn plan publiek als voor de ruiters en evenzeer voor het
de
«m terug te vliegen naar Engeland op te ge» wedstrijdcommissie onder leiding van den heer
ven en de boot te nemen, daar Mollison's geHoboken werd het thans een wel wat erg
zondheid geschokt is door de vele vliegtochten, lange middag.
die hij den laats ten tijd heeft volbracht en de
Op het terrein waren twaalf hindernissen
talrijke sociale verplichtingen, die het succes uitgezet, sommige vrij «waar. Over het algevan die tochten met zich meebracht Ook zijn meen werd er uitstekend gesprongen, hetgeen
de vooruitzichten voor hét. weer weinig beloniet te verwonderen viel, aangezien onder de
vend.
deelnemers bekende ruiters waren, als ritNader meldt men ons, dat Mollison Amy's meester G. P. de Kruyff. luit. A. D. C. v. d.
Voort v. Zijp. H. B. Gescher e. a. In 't springraad zal volgen en Zaterdag met de boot naar concours
M. waren niet minder dan 33 deelEngeland zal vertrekken.
nemers, van wie er niet minder dan negen het
parcours met O fouten reden; na het reglemenNOODLANDING.
taire overspringen «ver 5 verhoogde hinder»
Gistermorgen heeft de Fransche vlieger nissen hieven er nog vier met O fouten,over,
en toen na hernieuwd overspringen tusschen
Nicolle, een der deelnemers aan de Europarondvlucht, die op weg was naar Rotterdam, dit viertal nog geen beslissing was verkregen
met zijn toestel een noodlanding uitgevoerd, werd besloten de eerste vier prijzen onder hen
wegens gebrek aan olie. Het vliegtuig daalde te verdeelen. vermoedelijk omdat het anders
donker zou zijn geworden voor men het einde
'op een weiland onder Wijhe en werd niet beschadigd. Na het verrichten van de noodige van het programma had toereikt.
Aardige nummers waren die voor het schoon»
formaliteiten en nadat olievoorraad was ingenomen, is het toestel des middags te halfvier ste rijpaard en het schoonste paar rijpaarden,
waarbij het publiek als beoordeelaar mocht
weer opgestegen.
optreden, waarvan een dankbaar gebruik werd
gemaakt Of daardoor echter de beoordeeling
wel steeds juist was bleef de vraag. Maar voor
het publiek was het toch een aantrekkelijk idee,
te weten dat het een stem in het kapittel had.
Hieronder volgen de uitslagen:
Concours voor het schoonste rij»
paard. f. Mevr. E. Kahn te Scheveningen
met Espoir^. 2. R. F. J. Hiemstra, Den Haag
met Starbeek; 3. mevr. van Duyvendijk; Den
KURHAUS.
Haag met La «belle Hélène; 4. R. J. J. HiemSolist: Milstein.
stra. Den Haag met Sabidota; 5. luit. A. de
Milstein speelde Concerten in a» en in e-mol. Bruine, ' Den Haag met Lois; 6. H. J.HertzWie maar eenigszins is nourri dans le sérail berger te Rotterdam met Ratgrat; 7. A. R.
Van de viooldiva's van beiderlei 'kunne, bev. d- Vlugt,, Den Haag met Edelstein; 8. mej.
grijpt, dat het die van Goldmark en MendelsTh. Stokvis, Den Haag met Tohy; eervolle
sohn waren. Ik hoor hem het liefst in ""■ het vermelding: luit J. Greter te Amersfoort met
laatste, omdat het laatste mij het liefst is. Want Piccolo Amore en mej. Walda, Den Haag met
Nathan der Grosse speelt de drie deelen van
11.
. ' -.
beide om door een ringetje te halen, wat het Minka
Springconeours M.: I—4 H. B. Getechnischperfecte betreft, om voor te knielen,
scher. Den Haag met Grietje, luit A. D. C.
wat het muzikaal-spiritueele en -gevoelige aanv. d. Voort van Zijp, Den Haag met Silver
stemming
lag,
gaat. Ik geloof, dat het aan de
Piece,
Larensche Manege met Knaapje en
dat het wel eens een spoortje, een haartje van
G.
ritm.
P. de Kruyff, Den Haag met Preten;
laag
een fractie, te
was. In het orkestaandeel
was er in de Goldmarken een tikje inflatie, en 5— E. Ph. Elias, Den Haag met Mia, Oranje
Neumark gebaart soms wel te druk voor de Stallen, Scheveningen met Gitane, Larensche
Manege met Altschevede, H. B. Gescher, Den
materie én de accuratesse. De hachelijke MenHaag
en K. Hensen, Eindhoven met
opzicht
delssohn boerde beter in dit
Milsteins Toor met Allah 10.
ritm. baron Sirtema van
Gunner,
toon heeft reinen edelsteenenglans, 'n gespierdGrovestins,
Haag
Den
met Blitzmadel.
energie,
jeugdige,
held vol
toch bezonken
een
schoonste paar rijConcours
ziel,
van
die
onweerstaanbaar
Jezondheid
boeien. Als veelal komt de jonge man in de paarden: 1. E. Kahn te Scheveningen met
radenzen op zijn violisten-hoogtepunt Zoowel Espoir en Dandy; 2. R. J. J. Hiemstra, Den
Haag met Radboud en Staiheek; 3. mevr. van
het Air, dat een zoete bonbon is, als het Andante, een herziches Veilchen (dat even een Duyvendijk en mej. Th. Stokvis, heiden Den
Haag, met La helle Héline en Dixie; 4. H.
stormvlaag over zich moet laten gaan), werden verrukkend gespeeld. Mendelssohns Finale Hert^berger, Rotterdam met Radgrat en RoHiemstra,
vonkt van geest, Goldmarks slotdeel heeft ziens; eervolle vermelding R. J.
prachtig reddend rhythme. Het publiek is in Den Haag met Prince Charming en Sabidota,
zn nopjes, klapt geestdriftig succes, krijgt toch A. N. v. d. Vlugt, Den Haag met Edelstein en
Heros, luit. Greter en luit. Hasselman, heiden
niet meer.
Vóór den e-mol man een andere Hamburger: te Amersfoort, met Piccolo Amore en Dorado.
Gelukssprinconcours over 17 hinBrahms, met de variaties over het thema van
Haydn uit diens Divertimento voor blaasdernisseri; hij het maken van een fout is men (H. Prance) 3045 M.
instrumenten (Haydn noteerde er weer een buiten mededinging: 1. ritm. G. P. de Kruyff,
die is blijven Den Haag met Tyl; 5. luit. J. A. de Bruine,
oude kruisvaardersmelodie,
JAN KRUITHOF SR.
leven). De acten zijn er waarlijk over gesloten, Amsterdam met Kalaga; 3. A. B. Vlielander
„Ouwe
Jan", zooals hij door zijn goede
evenals over Wagenaars Ouverture Saul en te Numansdorp met Marcius; 4. H. B. Gescher,
genoemd werd, is niet meer..
coursevrienden
zeggen:
d'apres
zouden
David, de Franschen
Den Ha.g met Tyl; 5. luit. ’. A. de Bruine.
Voor
talloo»
course-lieth«h>bers die gisteren
Rembrandt. Saul gaat voorop, heeft het meeste Den Haag met Diana C. F.; 6. luit. A. D. C. niet te Hilversum
waren zal deze tijding een
schilderij,
in
de
zeggen,
op
de
zoo
muziek. v. d. Voort van Zijp met Sunday; 7. Oranje even groote slag zijn,
te
als voor hen die oogVan fuga gesproken, die van Wagenaar (op het Stallen te Scheveningen met Gitane; 8 en 9.
tertsenthema) i? heel wat interessanter dan die luit. A, D. C. v. d. Voort van Zijp met Silver getuige van het ongeluk geweest zijn.
Met recht mag van dezen 60-jarigen paardenvan Goldmark. Neumark stelde zich voor beide Piece en A. Klebe te Rotterdam met Lucerne;
gezegd worden, dat hij in het harnas
liefhebber
resultaat,
prijzenswaard
warm in de bres met
10. Larensche Manege met Action;.ll. ritm. is gestorven, en de
diepe verslagenheid welke
hetgeen hartelijke waardeering van zaalzijde baron Sirtema van Grovestins, Den Haag met
t
op
gezichten
alle
van
de course-bezoekers bij
A.
6.
W.
uitlokte.
Tip; 12. A. B. Vlielander te Numansdorp met het verlaten van het Hilversumsche
Sportpark
Jaepi.
,
was, getuigde wel van de groote achte
lezen
DE REMBRANDTTENTOONSTELLING.
Springconeours voor onderoffiting welke men dezen sportsman in hart en
cieren van het 2e Reg. Huzaren te 's-GraVerlening met een week.
nieren toedroeg.
venhage: 1. Wachtmeester Rijken; 2. WachtDe heer Kruithof, firmant van de bekende
Naar wij vernemen zat de Rembrandt» meester Kersbergen;
3. Opperwachtmeester architectenfirma
tentoonstelling in het Rijksmuseum met een
Kruithof en Schuiten te
de Koek; 4.
meester-instructeur Voorburg, welke firma
week worden verlengd. Weliswaar is de toeo. m. het Amsterdamstemming van den Minister van Onderwijs Schapers; 5. Wachtmeester Lahuis.
sche Stadion, het gebouw van de P.T.T. aan
de Kortenaerkade te Den Haag, het voorvoor het langer gebruik der zaal voor dit doel
nog niet afgekomen, maar er behoeft wel niet
malige Departement van Landbouw aan het
te Hilversum
aan te worden getwijfeld, of dit fiat zal worBezuidenhout en het gebouw van den Octrooiden verleend.
raad, eveneens te Den Haag, bouwde, was
J. Kruithof Sr. dood van de sulkey gevallen.
In die week zullen dan eenige goedkoope
sinds 1920 een enthousiast course-bezoeker en
W. Qeersen wint driemaal.
dagen vallen, teneinde ook minder-gegoeden
paardeneigenaar.
Over de successen van Stal Kruithof in
gelegenheid te bieden, van Remibrandts kunst
Onder groote belangstelling van het publiek,
te genisten.
en begunstigd door fraai zomerweer
het was Duitschland, waar de oudste zoon van den
alleen wat winderig
heeft de Hilversumsche overledene als een uitstekend pikeur bekend
Renvereeniging
en
den staat, behoeven we hier niet uit te weiden; zij
De Fransche schilder Louis Amzuetin i,, 71 Harddraverij»
zijn dikwijls genoeg in onze kolommen vervoor
het
houden
Koninginnedag
benut
van
Parij,
jaar oud, te
overleden. Hij exposeerde zijn
in het sportpark te Hilversum. Behalve meld.
werken geregeld op de salons van de Indépen- courses
vijftal aantrekkelijke draverijen vermeldde
Doch ook hier te lande was Stal-Kruithof
dants en de Nationale. In het museum van het een
het programma een hordenren over 3000 Meter steeds «en factor waarmede rekening te houden
Luxembourg hangt zijn idhilderij „Course". Bejockcy's en amazone',, achter een jager» viel, en niet het minst door het enthousiasme
kend is ook zijn portret van Firmin Gemier in voor
meesten
waarmede deze stal steeds vertegenwoordigd
„La Rabouilleuse".
Begonnen werd met de traditioneele 4e klasse werd. Algemeen werd het vorige jaar dan ook
draverij, waarvoor slechts 4 paarden aan den
het feit dat de heer Kruithof in verDe Engelsche schilderes Beatrice How is over» start verschenen. Vaandrager was hiervan betreurd
zijn gezondheid zijn, paarden had
met
band
leden. Zij heelt vooral naam gemaakt met pastel- favoriet. Vorst Wahnlried nam aanvankelijk de verkocht.
portretten van kinderen.
leiding, doch Vaandrager kwam al spoedig
Groot was de vreugde van alle course-llefopzetten, om na één ronde de leiding te nemen
hebbers toen hel afgeloopen voorjaar de heer
vóór Telegrsfiste. In de tweede ronde kwam Kruithof voor het eerst weer op Duindigt verVliegende Hollander goed opzetten, snel wist scheen en al spoedig bekend was, dat hij zich
Ensing de plaats te bemachtigen, doch moest opnieuw een paard had aangeschaft.
die later weer afstaan. De favoriet won * geHet ongeluk van gistermiddag kwam dan
makkelijk.
ook wel als een donderslag bij helderen hemel.
Voor de 2e en 3e klasse over 2040 M. verJuist toen het er op geleek, dat de heer Kruitschenen 3 paarden aan den sart, waarvan Sir hof zijn pogingen met succes bekroond zou
Kerrigan het meeste vertrouwen genoot. Nadat zien, juist toen Parmenio, knap door hem geNotarieel examen.
«tart éénmaal mislukt is, neemt Rempla^ante stuurd over den formidabelen afstand van bijna
DEN HAAG. Geslaagd voor dccl II: K. de
kop, terwijl Sir Kerrigan fouten maakt. 3000 meter del» kop had genomen vóór Peter
den
te
Heemstede.
Günther
Qurviile Patrick loopt snel in, en slaagt er Harvester, bleek de inspannig den braven
zelfs in de leiding te nemen. Dan komt echter heerrijder te machtig, en getroffen door een
Ex. Wiskunde L.O.
Sir Kerrigan opzetten, om gemakkelijk voor te harlverlamming stortte hij voorover van de
DEN HAAG. Opgeroepen 3, opgekomen 2 komen en onbedreigd te winnen.
sulkey af, om spoedig daarop den geest te
Voor de eerste klasse heat, de hoofdschotel geven.
candidaten. Geslaagd de heeren P. J. van der
Hij ruste in vrede.
Horst te Vught en P. A, Römgens te Kerk» van het programma, vereenigden «oh 8 paarden
aan den start.
rade.
J. 1,. 0.
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WIELRENNEN
De wereldkampioenschappen
te Rome
protsrijden schitterend-

De HoUanckarhe
Bij

sa

Bindawefudkampioeii.
amateus woedt Martann (Italie)

wereldkampioen.

Gisteren zijn te Rome de wereldkampioenschapen wielrennen voortgezet met de wegwedstrijden voor amateurs eu professionals.
De amateurs.
De amateurs moesten het traject van Castelli
tweemaal rijden, dus een afstand van tweemaal
ongeveer 68 K.M. Niet minder dan twee en
dertig amateurs verschenen aan den start, welke
15 verschilende landen vertegenwoordigden, nL
Italië,
Oostenrijk, Denemarken,
Zweden,
Duitschland, Nederland met Slaats en
Willems. België, Zwitserland, Polen, Luxemburg. Hongarije, Frankrijk. Tsjecho-Slowakije
en Joego-Slavië.
Onze amateur Willems was reeds in de eerste
ronde gedwongen den strijd op te geven. In de
nabijheid van Aricca kwam hij te vallen, waardoor hij zich genoodzaakt zag den strijd op te
geven. Slaats hield intusschen moedig vol en ge.
durende de eerste ronde van ruim 68 K.M. wist
hij zich bij de kopgroep te plaatsen. Hij kon
het tempo echter in de tweede ronde niet volhouden en zakte langzamerhand af. Hij slaagde
er ten slotte Nog in de 15e plaats te bezetten.
Zijn tijd bedroeg 4 uur 53 min. 1 sec, ongeveer
twintig minuten langer ' dan die van den
winnaar.
De Italiaan Martano wist het wereldkampioenschap in den eindspurt te winnen De uitslag van het wegkampioenschap der amateurs
luidde:
1. en wereldkampioen Martano (Italië), tijd
4 uur 33 min. 523 sec; 2. Egli (Zwitserland).
3. Chocque (Frankrijk), 4. Macchi (Italië), 5.
Hein (Luxemburg), 6. Lohman (Duitschland).
7. Poffé (België). 8. Weissmayer (Oostenrijk).
9. Sella (Italië). 10. Fohnson (Zweden). 11. Tjor
(Zweden). 12. Scheller (Duitschland).
■

De strijd der profs.
Precies om 10 uur waren de profs van de
Passegiata Archeologica vertrokken, 21 in
totaal. De startvolgorde was: Italië. België,
Spanje, Engeland, Nederland met de renners
Bogaert, Braspenning en Valentijn, Zwitserland, Luxemburg en Frankrijk.
De beroepsrijders moesten driemaal het
traject afleggen, in totaal dus ongeveer 205 K.M.
In de eerste ronde werd dadelijk een straf
tempo ingezet. Na 53 minuten bereikte het
hoofdpeloton het plaatsje Frascati. Hier hadden
de Italiaan Verton! en de Hollanders Valentijn
en Bogaert de leiding. De andere renners lagen
toen ongeveer drie minuten achter. De Engelschman Milis was reeds eerder teruggevallen.
ïntüsschen werden de leiders bij Araccia
weer door de anderen ingehaald, waarna het
leidend peloton uit 11 renners bestond. Guerra
had toen de leiding. Terug in Rome, bestond
het leidend peloton uit 12 renners.
Het tempo van de tweede ronde was aanmerkelijk minder vlug. Om 12.10 uur begonnen,
arriveerde het hoofdpeloton om 14.45 weer voor
de tweede maal te Rome. Verton, gaf den toon
aan. Even later had Magne de leiding genomen,
die zich na de eerste ronde schitterend hersteld
had en zijn geheelen achterstand had ingeloopen. Op de tweede en derde plaats lagen
Braspenning en Valentijn.
Hadden de Hollanders in de eerste ronde
vrijwel steeds de leiding gegeven aan het
peloton, in de tweede ronde traden de Italianen
reeds meer op den voorgrond, doch toen de
derde ronde inging lagen onze Hollendsche
renners nog in fraaie positie.
In de derde ronde zakten de Hollanders ten
slotte, kon het ook anders, iets af. Vooral Binda
en Bertoni reden schitterend en het was al
spoedig bij de finish bekend, dat beide Italianen
een belangrijken voorsprong hadden weten te
nemen op de overige renners. Met slechts één
wiellengte verschil werd Binda wereldkampioen
in den tijd van 7 uur 1 min. 28.2 sec.
De tijden van de andere deelnemers waren
door de groote wanorde bij de finish vrijwel
niet te nemen. Valentijn kwam als zesde aan
met slechts gering verschil met Braspenning.
De tijd van Valentijn bedroeg 7 uur 8 min. 37.8
sec. Ook Bogaert bereikte de finish.
De uitslag luidde:
1. en wereldkampioen Binda (Italië), tijd
7 uur 1 min. 28.2 sec; 2. Bertoni (Italië), op
een wiellengte, tijd 7 uur 1 min. 30 sec; 3. Prantz
(Luxemburg) tijd 7 uur 3 min. 20.6 sec; 4.
Montero (Spanje), tijd 7 uur 6 min. 43.4 sec;
5. Guerra (Italië), tijd 7 uur 7 min. 37.2 sec;
6. Valentijn (Nederland), tijd 7 uur 8 min.
37.8 sec; 7. Braspenning (Nederland),
tijd 7 uur 8 min. 38 sec; 8. Haemerlinck (België)

-

VOETBAL.
Engelsche wedstrijden.

De
Gisteren zijn de volgende competitiewedstrijden gespeeld:
le Afdeeling
ArsenalWest Brom. Albion
—2
Derby Countyßlackburn Rovers
2—
Everton—Sheffield W
2—l
1
Manchester Cityßirmingham
Middlesborough
Newcastle
—1
PortsmouthChelsea
2
2e Afdeeling

——

Bradford—Oldham Athletic

Plymouth ArgileGrimsby Town

I—3

—
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ZWEMMEN.
Mevrouw Philipsen-Brann.
Omtreri^den toestand van mevrouw Philipsen-Braun te Los Angeles, vernemen wij nader,
dat deze van dien aard is, dat de terugreis per
spoor tot Nieuw Vork haar is afgeraden. De reis
zal per stoomschip gaan door het Panamakanaal.

LAATSTE BERICHTEN

EINDE VAN DEN POLITIEKEN
GODSVREDE IN DUITSCHLAND.
De kwestie der begenadiging der
veroordeelden te Bcuilien.
Wolff herinnert er aan dat hedennacht om
12 uur de politieke godsvrede beëindigd is.
De Rijksregeering heeft hem niet verlengd.
Deze verlenging was oorspronkelijk slechts
voorzien voor het geval de binnenlandsche
politieke toestand het dringend vereischte.
Maar. vervolgt Wollf. het lijdt geen twijfel
dat de politieke terreurdaden en botsingen
zoodanig zijn afgenomen, dat de toestand niet
meer te vergelijken is met dien in het hegin
van Augustus.
De Pruisische regeering zal zich waarschijnlijk Vrijdag met de begenadiging van de 5 ter
dood veroordeelden te Beuthen herig houden.
Men verwacht in politieke kringen dat de rust
in het land zal toenemen, vanneer ook deze
kwestie geregeld is. Reeds den eersten dag na
het einde van den godsvrede houden de natsocialisten een groote feetooging in het Sportpaleis te Berlijn, waar Hitler zal spreken.

Herriot in Frankrijk terug
De
beteekenisder ontmoeting met Samuel.
gisteravond
Herriot is
6 uur te Cherbourg
aangekomen. Eenigen tijd later begaf bij zich
aan hoord van een particulier jacht, waar hij
met eenige vrienden en Sir Austen Chamherlain dineerde.
Om 11 uur keerde de Premier naar den wal
terug om met een specialen trein naar Parijs
terug te

keeren.

De Press Association, aldus meldt Reuter
uit Londen, deelde Woensdagavond aangaande
de ontmoeting van Herriot en Sir Herbert
Samuel op de kanaaleilanden mede, dat er
geen twijfel over bestaat dat de onderhandelingen der beide staatslieden een persoonlijk en
particulier karakter hebben gehad, wat ook de
officieele lezing is.
Niettemin is dit persoonlijk contact van
groote beteekenis geweest. Deze opvatting
wordt onderstreept door een verklaring van
Herriot zelf. die beslist ontkend heeft, dat de
ontmoeting met Samuel politieke beteekenis
had en met een gezaghebbende verklaring van
Nngelsche zijde, die zegt dat het «bezoek vriendschappelijk en zonder politieke beteekenis is
geweest. Dit hield ook geen verband met de
kwestie der douanetarieven, waarover ook niet
gesproken is.

BOKS VAN NIEUW-YORK

Het conflict in de koopvaardij
De Contactcommissie wijst het voorstel
van den rijksbemiddelaar af
De Contactcommissie van organisaties van
werknemers ter koopvaardij heelt gisteravond
te Rotterdam vergaderd teneinde het voorstel
van den rijksbemiddelaar te bespreken. Besloten werd aan den rijksbemiddelaar, mr. S. de
Vries Gzn., een brief te zenden, waarin de
Contactcommissie onder uitvoerige toelichting
mededeelt, dat zij niet in zijn voorstel kan
treden.

ViseKuitvoer naar Frankrijk
Thans is bekend geworden, hoeveel visch in
het nieuwe contingenteeringsjaar, aanvangende
1 October, naar Frankrijk mag worden uitgevoerd. Het contingent fijne visch, dat thans
950.000 K.G. bedraagt, is verhoogd tot 1.100.000
K.G. Voor het kwartaal 1 October—3l Decentber bedraagt het contingent 280.000 K.G., voor
dat vj.n 1 Januari— Maart 320.000 K.G., voor
dat van 1 April—3o Juni 310.000 K.G. en voor

DE MARKT WAS OVER MET GEHEEL
WEDER TAMELIJK ONREGELMATIGI
SPOORWEGFONDSEN ECHTER AAN
DEN VASTEN KANT.
Geld was heden prijshoudend. De fondsen»
markt opende traag, waarbij Wallstreet de hou»
din? der goederenmarkten zeer nauwkeurig
gadesloeg. ïntüsschen maakte de houding der
markt de laatste dagen weinig indruk en men
verwacht dat een onregelmatige stemming de
oveihand zal hebben totdat zich meer definilieve teekenen van verbetering van den handel
zullen voordoen. De bedrijvigheid in de Staal»
industrie daalde met 1 pet van de capaciteit
en er zijn aanduidingen van een slechts gering»
verbetering in September. Aanvankelijk vonden
aanzienlijke verkoopen plaats, doch de ko«»>
verliezen van l tot 3 punten, die vele toonaaw»
gevende soorten leden, werden spoedig inge»
haald toen weder steun merkbaar werd, waarbij Spoorwegfondsen van een vaste houding
blijk geven. I.eigh Valley, Am. Tel. and Tel e»
Delaware Lackawanna and Western stegen f
tot 3 punten. U.S. Steel Corp. en Am. Can
stegen fractioneel. De opwaartsche beweging
werd niet in belangrijke mate gevolgd en er
vonden hernieuwde winstnemingen plaats, die
koersverliezen van 1 tot 4 punten veroorzaakten
en waarbij Staal en Chem. fondsen Public
Utilities en Spoorwegen in het bijzonder gedrukt waren. De tamelijk teleurstellende berichten uit de staalindustrie alsook de nadering van
Labourdax verstoorden de stemming eenigs»
zins. waarbij de verkoopen nog geaccelereerd
werden door de daling der katoen» en tarweprijzen. De wekelijksche productie van electri»
sche kracht was evenwel iets gunstiger e»
toonde, in vergelijking met vorig jaar, een ver*
mindering van slechts 12.3 pet aan. Het ver»
trouwen in Wallstreet blijkt niet geschokt, doch
tezelfder tijd is in speculatieve kringen de meening merkbaar, dat het goed zou zijn om de
markt voor het oogenblik haar eigen gang te
laten gaan. De obligatiemarkt gaf weder blijk
van een trage stemming, voornamelijk voor
speculatieve Spoorwegobligaties.
Spoorweg»
fondsen werden laatbeurs opgedreven toen de
eerder geleden verliezen geheel of ten deele
waren ingehaald. Spoorwegfondsen stegen 1 tot
6 punten. Sommige staal-, levensmiddelen»,
motor- en handelsaandeelen. Public Utilities en
Industrials verloren 1 tot 2 punten. Het slot
was onregelmatig.

NIEUW YORK, 31
FONDSEN

Aug.- (Slotkoersen)

81 Aug. «OAng. 2» Au»
AMed Cbewlcal
«Va 31V« «3Va
67- 6SV,
Ameriean Can.
13— 14", 140»
Am. Car A Ponndr,
47/,
Am. Bilde A Leathe, Gew.
4% 4&/
Am. Blde A Leatber PreL 1«V« 17- 10—
22,,»
Amer. Smelt. A Reßn. Gew. 22-/8 ,22-/
Amer. Teleph. A Telegraph ll<«/8 113-/ ««Va
70«OAm. Tobaeeo
1»—
Anaconda Copper
131*4 "
4—
4—
Ass. Gas A Elec Klasse A
<—
3—
2!/,
Ass. Rayon Corp.
Aa
Atcb.Top.A Sant* Fe Gew. jas/* 63«,4 6<ft4
Baltlmore and Ohlo Gew... 1?- A/s
22—
Belblebem Steel ....211/4 Zijg «V,
l«/ 8
Canadian Paeifio
«Va «*'e «Va
Cbace National B
Chesapeake and Ohlo Gew. 2!»/«
»'/4 -»—
Cb. Milw. and St. Paul Gew.
3%
<— <Va
«V* M
Cb. «Uw. and St. Paul Pret «i/4
I»,
Chic MUwaukee Adj. BAH. "V,
llVa
Ch. Rock lsl. and Pao. Gew. «»/,
—. «Vs "j/4 l»—
Chrysler
Cities Service Gew.
51/4 6ü 8 01/
Contlnental ON
W/s «Vs --Va
Corp.Trust Sbares (nieuwe) 2.- 2.12 2.14
2.85 2.85
Vl,«rsi«eu Trustee Sbaiea 2.»>
7 pCt. vuitsehe berst. ..» «8"Va
-5^ pCL vuitsebe herat
W/a
Onpont de Nemoura
Ma
bbi/a 67- ll7«/4
Eas» Kodak
El. Bond & Sb. (nieuws)... 30,/, «j»/» «M
10- ,M ,»Va
ErieGew
12- «l/, 13Erie ie Pret
Poid Corp. of Canada A«Va «/«
*%
Por Film
bk
£/ï
General Avlallon
2% „'T
3»
32>/8 SS- !Ul/,
Genera! d«ar Gew.
«s/g M» 2is,«
General Electr.
«V, l»—
Oeneral Motors (nieuwe)
1«Z «V,
Gllette Salely Rasor ....«
2?'/, «Va 23V»
Goodyear Tlre
Gnaranty Trust.Ce.10V,
Steel
}*-* «Va "*?
Gull
-.... -£7 3—
l/*
lllluols Central
M/8
luiercout Rubber Gew.
A.
9»,
Int. llydro-Elec System
M/s 31/»
Intern. Marine Nw. gw.
Intern. Merc Mar. 6 pCt. 0.
Internat. Nlekel
"Va 7^7 77.7
1M
Intern. Telenr. A Teleph... MW, 12i/4
Rans. City and South. Gew. «Va 11- 117/,
Kans. City and Soutb. Pret 1»» 21» 22V,
16—
Hennecoll Copper
Mo
Koninklijke
2% 21% 22V,
V»
Kreuger & Toll
'« 4 M%
60- «V
Mc. K««spc>r« Tln Plat*
Mld. Con» Petroleum Corp.
71/ i -V, 7-/8
»/4
V»
Mlddla West. Gtilllies Oew.
Jh 'V,
Miss. Kans. and Texas Gew.
7»/»
„W* «Va ,Ms
Mlssouri Paeifie Gew
Mlssouri Pacifio Pre L.... M- M» l"/4
"V, «M.mtgomery Ward
Natlonal Cash Ro«ri»ter A. «'/, «Va
«1,/ a »<- Ba-/ 4
National City Bank
llevada Coue. Copper Comp.
"7S »V«
«7
N.-T. Centr and Bnds. Rlv. »- 277/, 2»,
N.-T.
and Western
»'/« »Va
Norfolk and Western Gew. -M- 10»«8% s»h
Nonh American Co.
2.35
Norih Ameriran Trust A... 2.«s
20% «l/a
Nnrtbern PaciNe
No,adel Proces» Corp. A.« -*— %— «7
Param. Pam. Laskar
,U» 'Va W*

«-

—

«-

«—

Amerikaansche Goederenmarkt
Loco-stemmingen. Petroleum, meel, suiker,
koffie, ijzer, koper en talk prijshoudend. Reuzel
nauwelijks prijshoudend. Tarwe, mais en tin
traag.

(N_A.) «EW-^NNII 31 Aug. 30 Aug.

29 Aug.

645,,

663/.

No. 2 Narde Winter
«0.2 Itoode Winter
Mals^
No. 2 Mix. Western
Koffie.
Nio «o. 7 loco
Santos No. < loco..

....

september

December
katoen
Middling

Nvland

-.

Ontv In Afl. pi.
Ontv in Golf hav.
Ontv In Pacll. hav.
Ontv In binn. sted.
Mtv n. Gr.-Nrltt...
naar Frankrijk
n. l» rnnkr. en Cont.
u. Japan en China

..

627/,

647/ s 6SI/4
37«,4
38%
8,/.
8«/4

63%
36%

8*/4
1275,
7.05
6.06
8.40
6HDO
16000

7.05
6.02

12»/.

127,«
7.03
«.OS

8.70
8000
21000

9.20
2000
16000

—— — ———
——
—-»

2000

3000

-*—

40000
9099
20000
8l!00
8009
3000
Aug.
Aug.
81
30
8.32
8.62 a 8.64
October
lfoteeringan te l>«w^>rl«ansl
8.65 a .Middling loco ..^. 8.20 2
8.64 a 8.66
-0^t1»0<r............ ' 8.32 h
31 Aug. l» Aug. 29 Aug.
ratoeuolls
o,»o.
0»—
Pt «umm. «iele loco
4.00,4.30 4/10,4.30 4.00/1.30
Meel Sprlngelear
V_?
n. Eng. l'6-2, 1/6-2, 1/6-2/
o—?
h—.
L—
dito Continent
naai
Vracht katoen
»Eng. «ware balen.. *»«696060dito Stand, balen..
ie.«3
16.65
16.65
kn.
12.25
12.25
7^ 12.25
0.86
«.«6
0.86
ConUm Cr^d«7 1.52.1.72
1.62,1 72
1.52/1.72
ON
Beuzel pr.W.Steam _,6 j'«'as b&T,- -_^?««
dito Middle West..
*3»/4
«Terpentijnolie
«-

-

.
. .-

G3ian

.—
.—
.—

—

-«.^''while,n

»UKovalen
"^.dV""

b.T^SHL **%*&> o^TdHS

d^°di<^..!"w.en °.M
.dito Conn VaU^. b.B^l,
I&i=
fcïfl
*."

"

m"k V.'^"b. Pitt'sb.

2.«0
2.95
4-75

«*

2.2.
2.»7y,
4.75

6.M
6.00
2437%
2.80
4.75

W' P^nnsv!'v.'^.! '. -562/16.0215.52,16.0213H2/15.02
Wo vuttalo p spoor 19.04«0H419.0V20.0419.04/M.04

.....

«
Se^ember
0°t0b?r7..!..!.Ü.

lleoember
nnari

....."....
M^rt..!!!—
«5« 1!!!!!!.!!....

Jnii'!!!!!!!!!"
Omzet in duiz. ton
Cuba Centrif. loco.
Rubber:

Plant, le lat

(

ONDERWIJS

va» 1 )»«—3O September 190X00 K.G,
onderscheidenlijk 285X00 K.CL, 285X00
K.G^ 190X00 K.G. e» 190X00 K.G^
Het contingent grove visch is verlaagd van
5800X00 K.G. tot 3A50X00 K.G. «et contingent
voor het tijdvak van 1 October—3l December
is 800.000 K.G, van 1 Jannari-HI Maart
IHOOXOO K.G, van 1 April—3o Juni 950X00
K.G. en van 1 /uli-M September 400:000 K-O.
tegen het vorige jaar onderscheidenlijk 1.400X00
K-G, 1.400.000 K.G, 600.000 K.G, en 400X00
K.G.
dat

tegen

Sm Sheets
Para loco lr. quai.
3m. ribbsb. verkoop
1.0 Latex crepe koop
Sm ribbsb koop..
«o. I
September
.
Oktober 32
December..
33\

........

Januari

Maart......!!!!!!!!
«ltnnd No. 1 B
«o,
Juli ...!!!!.!
A Contract

llienv
September
October
December.
Januari 33
Maart..-.
-....
A K-contract
Mei
«
.fnll

-

-

Om«.!l.l.Btand.Contr
Omzet 1.-B. contract
Om?. nw.conlr_A.-l_>.
' Laten

..

(_t.A»3AVAIMAH
Terpen»

I'<"
Ll"
Ll4
1'l»
1-1°
1--3
1.1»
«3
8.1»

1.14
Ll»
1.16»?
1.12-4
i-^»
1.15*6
1.20

..

3.18

1.19-11
1.11
1.18-16
1.12»13
1.11-12
1.10
LH»**»
1t
3.18

*H
*t\r

5-

5-

7—

bi/8
o*rt

«'s

4A
43/8

4.18
4.2»
4.38
4.48
63

.„
4.72

19

_

_

JA
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31 Aug. 30 Aug.
40.23— 10.221,,
3.47— 3.4?!/,
3.921 A 3.91«

23.78- 23.73-

29 Aug.
40.23—

3.467,,
8.91«

23.78^

Thee.

—

LONDEN, 31 Aug.
(Telegr. van Aunlin»
en Co. Ltd.) In de heden voortgezet», Indische
veiling bestond voor alle soorten goede vraag
tot prijzen van jl. Maandag.
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COMMONWEALTH & SOUTHERN
CORPORATION.

Introductie vaa V. v. A. «er beu»» va» A'da».
Ia aansluiting met bet bericht in ons Avondblad van gisteren betreffende de introductie ter
beurze van Amsterdam van certificaten voor tien
gewone aandeelen zouder nominale waarde van
de Comrnonw^lth en Southern Corporation
öntleenen wij nog aan het prospectus:
Dekapitalisatie per 31 December 1931 was als
volgt: 6 pet. geld debentures per 2025 Southeastem Power en light Co. uitstaand D. 41.491.000;
6 pet. gold debenturesper 1930 Perm-Ohio Edi»
son Co, uitstaand D. 5.993.500; s«é pet. gold
debentures per 1959 Perm-Ohio Edison Co, uitstaand D. 8.000.000; D. 6 cumulatief preferente

aandeelen zondernominale waarde, geautoriseerd
aantal 2.000.000. uitstaand 1.500.000 stuks; gewone aandeelen zonder nominale waarde, geautoriseerd aantal 60.000.000. uitstaand 33.673.328
stuks. Verder staan 17.588.956 stuks option warants uit, waarmede de houders te allen tijde
een even groot aantal gewone aandeelen tegen
D. 30 per stuk kunnen koopen. De gewone aan»
deelen worden officieel genoteerd op de NewYork Stock Exchange.
Onder het consoluhttieplan van 7 Januari 1930,
werden de Commonwealth Power Corp., de
Southeastern Power en I.ight Co. en de PennOhio Edison Co, te zamen met de Allied Power
en I-ight Corp. in de Commonwealth en Southern corporation gefusioneerd..
Sedert dezefusie werden de onder de kapitalisatie opgenomen obligatiën van die maatschappijen een directe verplichting van de Commonwealth en Southern Corporation. Door het bezit van practisch 100 pet. der gewone aandeelen,
controleert de maatschappij een groep public
utilit>' exploitatie-maatschappijen.
De exploitatie-maatschappijen rijn werkzaam
in meer dan 2600 steden en dorpen, verdeeld
«ver elf industrie- en landbouwstaten, nl. Michigan. Ohio. Indiana, Illinois, Tennessee, PennSouth Carolina, Georgia, Alabama.
V'lvania.
Mississippi en Florida.
Op de gewone aandeelen Commonwealth &
Southern Corporation werd in 1929 op 3 Sept
en op 2 December van dat jaar telkens een dividend van 1% pet. in aandeelen uitgekeerd. Cedurende 1930 werden kwartaalsdividenden in
contanten uitgekeerd op jaarlijksche basis van
D. 0.60 per gewoon aandeel, terwijl in 1931 per
gewoon aandeel in totaal D. 0.35 in contanten
werd uitgekeerd. Op 1 Maart 1932 werd D. 0.15
in contanten betaald» waarna het dividend werd
gepasseerd.
Uit de balans der maatschappij en haar dochtermaatschappijen blijkt, dat de vlottende middelen ultimo 1931 beliepen D. 69.425.180, terwijl
de loopende verplichtingen, inclusief een deposito van afnemers ten bedrage van D. 5.474.321.
een som beliepen van D. 33.086.860. zoodat de
netto liquide middelen beliepen D. 36.338.320.
De maatschappij noch een harer dochtermaatschappijen hebben bankschulden of andere
met-gefundeerde schulden aan derden anders
dan gewone loopende crediteuren verplichtingen.

BUITENLANDSCHE BEURZEN.
Londen.
Men meldt ons uit Londen. 31 Aug.:
Aan de beurs bestaat eenige neiging tot
liquidaties en de koersbeweging is vaak onregelmatig. Duitsche leeningen trekken echter door
nieuwe stijgingen de aandacht. Ook in Fransche
fondsen valt er een stijging waar te nemen,
terwijl Britsche staatsfondsen over het algemeen
ook een lichte verbetering toonden. De geconverteerde war loan steeg tot 995K.
Op de effectenmarkt heerscht over het algemeen een wakkere tendens. Binnenlandsche
industrieels aandeelen vertoonen enkele verlieden ten gevolge van de staking in de textielzndustrie. Fetroleumaandeelen bewegen zich
eveneens in dalende lijn. Bij rubberaandeelen
vallen talrijke winstnemingen waar te nemen.
Internationale specialiteiten «eer onregelmatig.
De aandacht trok de krachtige opleving van de
Amerikaansche en Canadeesche Celanese. Van
de overige industrieele aandeelen werden
Llectrical and Musical industries alsmede Ford
Motors aangeboden.

BEURS VANLONDE
31 Aug.
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Ex-dividend.

BEURS VAN BERLIJN.
31 Aug.
Eend. geld 6—: Abl.
Anleihe 51 ; Abl. Anl. z.u. SA; 6 pet Rijksl.
*27 60.90; S)H pet. I. Young 63^; 4 pet. Turk
Bagd. 3.70; 4 pet. D. Turk. '11 3^; Hamb.
Berlijn.
Paketf. 14)i: Hansa Damp. 21—; Aordd. Lloyd
1656; Alg. Deut. Kr. 23H; Berl. Hand.g. 90—;
Uit Berlijn, 31 Aug.:
Comm. Priv. B. 53J4; D. Bk. u. D.G. 75—;
Het onregelmatige verloop van de beurs van
Bk. 61 Jij; Reichsbank 130%; A.E.G.
Nieuw Vork van gisteren werkte storend op de Dresdner
Buderus
Eis 35H; Charl.b. Wass. 71—;
40)
i;
Berlijnsche beurs, terwijl voorts het feit, dat Cont.
Daiml. Motor !B?s_ Deutsche
101)6:
Cairts
in de binnenlandsche politiek nog geen opbelde45)6.'
76*4;
44—; Dyn.
Erd.
Deutsch.-Lin.
ring is gekomen, tot de koersdallngen bijdroeg. Farbenind. 93—; Feit. und Guill. Nobel
50*4; Gels.
De eerste koersen daalden veelal nog Ollder het Lergb. 36%; Ges. f. el.
Unt. 72— ; Th. Goldschm.
niveau der Frankforter avondbeurs.
30—; Harpene,r 69H; Hirsch Kupf. 10)6:
Koersverliezen van meer dan VA pet. tegen Hoesch Eisen. 32%; Hohenl. Werke l>-».-.IIs«
gistermiddag waren echter zeer zelden. GoldBergb. 136—; Kali Ascherl. 102'A; Klöcknerw.
schmidt verloor 2'A pet.. hetgeen bij den lagen 32K; Laurahütte
14)j;
51)6;
koersstand van het fonds 8 pet. van de effectieve Mansl. Bergh. 19)s: Mas. MannesmSnn
Untn. A.G. 30—;
waarde uitmaakt. Aan den anderen kant trokken Ob. schl. Eis.b. 9—; Obers. Koks 39-^-; Orenst
Deutsch Linoleum met 3% pet. winst door haar Kopp. 34_i; Phönix Bergb. 20%; Rheinstahl
vaste stemmnig de aandacht.
58—; Rütgers«erke 39—; Schl. Bgb. Zink 22 t
Op de obligatiemarkt bestond eerder geringe Schuck. und Co.
75—; Schulth. Pat« 5856:
kooplust. In verschillende hoeken was het Siem.
Ver. Glanst. 64)6; Ver.
140—;
Halske
echter bij het begin der beurs nog vrij stil. Stahlw.
Westeregeln 108—;:' Otavi
18_%;
Rijksschuldboekvorderingen waren nauwelijks Minen. 16)6.
prijshoudend. Het verdere verloop van de beurs

BERLIJN.

—

was bij kleine wijzigingen vergeleken met het
begin kalm te noemen. De geldmarkt was vast;
daggeld 6—5% pet.

UIT ZUID-AFRIKA.
De diamantslijperij te Zoutrivier.
Uit Kaapstad wordt ons d.d. 31 Aug. geseind:

Uit welingelichte kringen te Pretoria wordt
medegedeeld, dat de binnenkort te openen
diamantslijperij te Zoutrivier geen ondersteuning
van de Regeering krijgt.
Verlaging hypotheekrente.
Vier groote hyptheekbanken «e Londen, welker kapitaal in totaal meer dan 100 millioen
pond sterling bedraagt, hebben een verlaging
der rente voor nieuwe hypotheken aangekondigd van 6 tot A pCt.

Discontoverlagingen.
Reuter meldt uit Oslo, 31 Aug.
De Bank van Noorwegen heeft het disconto
vann 4'A tot 4 pCt. verlaagd. Het disconto van
456 PCt. gold sedert 20 Mei j.l.

Uit Stockholm, 31 Aug.:
De Zweedsche Rijksbank verlaagt met ingang van morgen hel disconto van 4 tot 3^i

procent.

Het Duitsche tarief voor
Uit Berlijn wordt gemeld:
De in het Staatsblad van 30 Augustus ge»
publiceerde verordening van 23 Augustus over
tariefwijzigingen, welke o.a. tariefverhoogingen
voor verscheidene landbouwproducten bevat,
treedt 6 September in werking.
landbouwproducten.

Verkoopovereenkomst voor walvischtraan.
Naar uit Oslo aan the Times wordt gemeld,
_s gisteren, na een vergadering van de Vereen!ging der walvischvaartmaatschappijen, officieel
bekend gemaakt, dat tusschen alle Noorweeg»
sche en buitenlandsche producenten voor Zuidzee-walvischlraan een verkoopovereenkomst
tot «tand gekomen. Alleen Hector en Toensberg
blijven er buiten. Totdat er een definitieve overeenkomst zal zijn opgesteld, is geen maatschappij
gerechtigd, onafhankelijk van de overige in
verkoopsonderhandelingen te treden.

29 H. Westeriaa^ at g. 64 j., Amsterdam.
De wedstrijd werd derhalve gewennen door
HiMsaf ****-% U»a
29 P. _teeade«a, at g-, 63 j., Oosterbeek.
dea wmaaar «a het vorige jaar A. Kerkhoven ljstroo», uitreis, pass. 30 Aag. Dover.
30 H. J. al. Spooreaberg, weda. 82 j. Eind.
a-w-t» !_»<Va»
(hand. 4) met eea totaal «a 134 netto voor 36»
Holes, tweede werd K. L. v. Wijngaarden met Kota Pisang, uitreis, 31 Aug. te Belawaa.
135 netto, derde E. ll« Gillavry Jr. met 138. Kola Radja, aitreis. pass. 31 Aug. Gibraltar. 30 W. J. Vmke, at g.. 52 j_. Haarlem.
30 G. M. Stoat>esdijk. wedn. 82 U OadVoO»
EA M. Goossen» met 141, vijfde R. H.
vierde
Java «la» «ds» IHa.
LAWNTENNIS.
seraeer.
Sanders 143. T. F. Hnhrecht werd zesde met Soekadoena. 29- Aag^ van Sahaag a. Batavia.
145 en zevende werd A. C Bn. v. Heerdt met
Wed strijdenopHancnburg.
NA Oceaan.
Polydorus, Java a. A»«t« pass. 31 Aug. Perim
148.
Gisteren is er dank rij het uitstekende weer
31 Aug. van Kode naar R'dam.
Patroclus.
zeer veel gespeeld, zoodat verschillende numKaa. Heg JJeyd
CRICKET
mers reeds tot de kwartfinale verwerkt rij».
Aug. van Amst n. Hamburg.
31
Waterland.
De resultaten van den derden dag luiden:
la Lagelaad
hier liggende
Open heeren enkelspet
Ook in Engeland heeft cricket te lijden van Leersmn. Rosario, 29 Aug. Hetbeeft
2 boeg»
Nederlandsche
s^.
Leersurn
countie,
sommige
zijn
in linanle ronde: Farhstein sl Zwaan 6—3, 6—2; de malaise en
ketting
ankers
en
een
verloren.
1 Sent. «on. Badlawwh»^ 8,15 n. Bon. Ho».
moeilijkheden.
cieele
is
Essex.
Thans
6—2,
6—o;
v. d. Does si. Townsend
v. Loven
Hieronder
stad-Tooneel, Cararnba.
sl Poetsma 6— 6—l; Oudshoorn sl de Bock probeert het bestuur van Essex een som van
1 Sept Bode. 8 n. Rido's Revue: Alles wordt
6—o. 6—o; Ernst sl. Asselberg 6—4. 6—3; Bak» 2000 pond sterling bijeen te krijgen uit parOpgelegde schepen.
ticuliere bezittingen. Komt dit geld niet bijeen,
huizen v. d. Brink sl Boasson 64. 6—4;
weer goedl
Amsterdam, 31 Augustus. In de haven van 2 Sept Kon. Sehonwhnrg. 8.15 u. Rott. Hof»
v. d. Wel sl. Verhoef 6—o. 6—2; V. D. Bied dan zal Essex het terrein in Yaytou moeten
Amsterdam waren heden opgelegd 60 Neder»
prijsgeven.
sl Brandsma 6—72, 6
Los sl. Weurman
«tad-Tooneef. Cararnba.
landsche koopvaardijschepen, samen «etende
6—o. 6—4.
Engehschepleeg voer Aastralië.
Sept
De
2
Knirh»», 8.15 u. Negende Synipbonie
resp.
306997 bruto register ton. of
3 en 9338
2e ronde: Sitsen sl Jonker 6—3. 7—5; v. d.
Slotkoor van L. van Beethoven, oU.v.
met
op
Augustus
j.t
dan
1
Van
deze
nog
altijd
Daar het
Does sl. d'Arnaud Gerkens 6— 62; van
ni^t zeker is. of Duleep» minder
Scburieht. Solisten: /o Vincent, Snee
Carl
schepen
behooren er 20 met 69.856 ton tot de
Toen w. o.; Stam sl. v. d. Brink 5—7, 22—20, sinhii in staat -«d zijn den toer naar Australië
Luger.
Louis van Tulder, Wille» BaveUi.
Stoomboot-Mij.,
vloot
van
de
16
Kon. Ned.
6—4; de Quant sl. Bakhuis-Brink 6
6—o; mee te maken, wordt thans overwogen, of
Toonkunstkoor.
Mij.
met
131.399
ton
van
de
8
Nederland,
met
plaats
de
6—2;
ploeg
Wek sl de Voovs 6—4.
W. v. Domowellicht
zeventiende
in de
zal
Sept
8 n. Rido's Revue: Alles wordt
seler sl. v. d. Wel 6—4. 7—5: Reidt sl Brandsworden gegeven aan Bowes, den beroemden 17.404 ton van de Hol!. Stoomboot Mij, 4 met 2. weer Scala.
goed)
Lloyd.
ton
van
2
met
34.207
den
Kon.
Holt
m, g—l. 6—2. van Rijk sl. Bos 7—5. B—6.
Duleepsinhji
bowler van Yorkshire.
is reeds 10.571 ton van de
ee
6—2; Tönjes eemge weken riek en het is de vraag of hij
Holland-Afrika Lijn. 2 met
2e ronde: I^inck sl. Sitsen 6
ton van de Stoomvaart-Mij. Noordzee
sl Bruns 6—4, 6—3; van Rijk sl Grunlung
Heden en volgende dagen:
in staat zal zijn om op tijd met de overigen 4392
en 1 met 5868 ton van de Stoomvaart»Mij. Cabaret
6—3. 6—4.
te vertrekken.
Hollanditis. QroenmarkL 4 en 9 »
Oceaan, . alle te Amsterdam gevestigde reéde»
Matinee
Open- dames enkelspel.
«n Soiree Variété dansante,
rijen;
3
met 23,442 ton van de Ver.
voorts
prino. Schouwburg. 8.15 n. Wiener operette»
le ronde: Mej. S. v. Dorssen w. o.; mej. M.
VOETBAL.
Ned. Scheepvaart-Mij. te 's-Gravénhage,. 2 met
Das ist die Liebe der Studenten.
Hoogtevling w. o.; mej. Th. Coelingh sl mevr.
In Rusland.
7545
ton van de Stoomvaart-Mij. ; Nederlandmej.
A. van Marie 2—6. 6—H. 8—
L. Grooten
e
Volgens berichten in Duitsche bladen, heeft sche Lloyd, 1 met 2119 ton van de N.V. Hout»
si mej. H. Hoogteyling 7—^B, 7-^-5; mevr. S. men
in Rusland het ernstige voornemen om tot vaart en 1 mét 194 ton van Salómon's. ShipDAGELIJKS.
Hohlijn sl. mej. Coehergh v. d. Braak 6—4, de F.I.F.A. toe te treden, teneinde daardoor Rus» ping and Forw. Office, alle
té Rotterdam. ■'....
Apollo
bioscoopvoorstelling
63; mej. M. de Wal w. o.; mej. M. Nelsou
Dagelijks
Theater.
land aan het internationaal voetballeven te doen
Bovendien bevinden zich opleggers in dé
Zondag
2^o
7
w. o.
en
van
af.
van 1 nnr at
uur
deelnemen. De Russische regeering moet voorts Amsterdamsche haven 1 Ita'iaadsche. '1 Griekdoorloopende voorstelling: Kinmal mocht*
2e ronde: mej. M. Hoogtevling sl mej. S. v. besloten
hebben financieelen steun te verleenen sche en 1 Engelsche stoomer, welke samen
Dorsser 6—o, 61; mej. E. Visser sl mej.
ich keine Sorgen haben.... Toegang voor
i>m het peil van het spel te verhoogen. Men wil
alle leeftijden.
Th. Coelingh 6—o. 6—2; mej. C. Strodman sl zelfs overman tot het vormen van Russische 16.162 ton meten.
mej. E. Klein 4—6. 6—3. 6—3; mej. M. de Wal
Asta
Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
oefenmeesters, die het spel in Rusland systemaon» 2-30 en 8 uur. Zondag van 2—B-30 nnr
sl. mej. M. Nelson 6—3. 6—l.
tisch zullen verbeteren.
doorloopend on» 3 uur éèn besloten voor»
Open gemengd, dubbelspel
stelling: Hans de overwinnaar. Toegang
Familieberichten
le ronde: mevr. Ernst en H. Roelvink sl
voor alle leeftijden.
6—l;
mej.
mevr. Heeneman en G. Zwaan 6—o.
Centraal Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelVisscher en Schade van Westrum w. o.; mej.
ling om 2.30 en 8.15 u. en Zondag van 2 nor
v. Ketting- en R. v. d. Wel sl. mevr. Roos en
af doorloopend: Zwei Henen nnd «in
Veenstra —3, 64; mej. O. Noll en A. A. de
UIT VERSCHILLENDE DAO»LAt>EN
Schlag.
Toegang boven 14 jaar.
WolK w. 0.
Cinema Odenn. Dagelijks bioscoopvoorstelling
2e ronde: mevr. v. d. Mark en J. Velses sL
,■t ■__- !. VERLOOFD ' -■'
2.15 en 8.15 uur. Zondag van 2—8.30 nnr
mej. M. Mooyman en P. Mooyman 6—3. B—6:
voorstelling 9 tt, één besloten
t M». ««lerland
doorloopende
Bachigalóupi
mevr. Ernst en Roelvink si. mej. H. Hoog»
Heyn,
F.
Tourniairè en G.
Amuitreis,
Poelau
30
pass.
Aug.
voorstelling:
Tello.
Gibraltar.
mej.
Liebeskommsndó. Toegang
teyling en A. Verbraak 6— l—i, 6
sterdam/Zaandam.
Aldegonde.
Marnix
St
Aug.
van
31
voor
leeftijden.
thuisreis.
alle
Klinkenberg
Rademaker
en
W.
w.
o.
Wolsky
H.
S.
«n G. Coomans Jr., Delft/Tilburg'
van Genua.
City Theater. Dagelijks bioscoopvoorstewng
3e ronde: mevr. Ernst en Roelvink sl. mevr.
A.
Holleeder
en P. Schol, Amsterdam.'
Lijn.
.V.-.'.V.
«m» 2 en 8 uur. Zondag van 2—BJo' unr
?oft«vda»»!^2.Amerika
6—4.
v. d Mark en J. Velses 3-«. 7—5.
Alpherat, uitreis, was 24 Aug, 525 mijlen N.O. 7A«^:Z
"a "^'77*^7,
doorloopend en één besloten voorstelling
Open dames dubbelspel.
;', van-. Fernahdó Noronha.
A. -—i J -Künae-en H. w. Standenmeyer^
om 9 uur: Praulein falscb verbanden. ToeIe ronde: mej. L. Romer Price en mej. D. Alchiba,
31 Aug. van R'dam te Hamburg,
Amsterdam.
zang boven 14 jaar.
Quant sl. mej. M Bothe en mej. F. de Wolff
Muller, en A. Quartel, Dordrecht .
Lijn.
30
iYA.
F.
Halbon
Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling,
nors
6—l;
mevr. Schot «n mevr. G. Knol sl.
61.
Dordrecht, Almeria n. Velsen, pass. 27 30 F. A. van Hall en G. 0. Heldring. 'Hilom 2^o en 8 uur. Zaterdag 2.30 n-, ? n,
mej. S. v. Dorsser en mej. E. Rüdiger 6^-3, Stad
;j Augustus Sagres. .
versum.-.;:.' -. ,9 uur. Zondag van
8.30 uur doorloopend,
6—3; mevr. Flaumenhaft en mevr. ' Ruel
Aug.
Stad
27
van
Lu!ea
naar
-30
M. Tïchelman en A. Tromp Visser,
-Amsterdam,
9 uur één besloten voorstelling: Hel spook
J.
Engelman sl. mej. M. en A. Coeling I—6.
y Vlaardingen.
...
Leeuwarden. /
van Parijs. Toegang boven Is jaar.
B—6, 6—4; mevr. H. Roos en mevr. A. Ernst Rozenburg, 31 Aug.-.."-.
Van Rotterdam naar Torre Aug.7<>^,7>: BEVALLEN.
Passage Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelling
w. o.
* /munriata.
om 2.30 en 8.15 uur Zondag van 2—»B 45 u»
Kwartfinale: mej. L. Romer Price en mej.
29 Van der FeltzFrederiks. d., Sabang.
Haarlem, 30 Aug. van Oran naar Rotdóorloopend 9 uur één besloten voorstel»
Htad.
Schot
sl.
mevr.
en
mevr.
G.
Knol
29
Quant
D. de
?. en d., Amsterdam.
WüstenhöffStark.
; terdam/Vlaardingen.
line:
Hfarco de Clown. Toegang boven 18
29 Zuhorn7--Bodewes, 1., Groningen. "
6—l, 6—3: mevr. Roos en mevr. A. Ernst sl.
Lij»
«ollanit—Amerika
-jaar.
7'.
Engelhard
Flaumenhaft
mevr.
Ruel
29
Thielßeynders,
mevr.
en
Van
2., Eindhoven.
Bëemsterdijk, R'dam naar Boston, was 30 29 Lancéë—Bolt,
Seinpost Theater. Dagelijks bioscoopvoorstelBatavia.
6—o. 6-^4; mej. v. Hefting en mej. Th. Kerckd..
Aüg. 1 u. n.m. 15 mijlen 0.Z.0. v. Nitou.
5
ling om 2.30: De orivé-s/eretaresse (toehoff sl. mej. J. v. Laar en mevr. B. v. d. Brugge
30 M. H: M. VerdegaalHendrickx, «., Sas»
Kon.
Paketvaart»l»li.
gang voor alle leeftijden) en 8.15 uur: iVie
.
6—3. 6-4.
"."..'
Houtman, 29 Aug. van Beira n. Lorenlo 30 sehNeim:
wieder
Liebe. Toegang boven 14 jaar.
Open heeren dubbelspel.
A.Wiëlage—Bloem.
Naaldwijk.
S. C.
d..
'..-Marines...
Trienon
Theater.
Prinsestraat Dagelijks
"
le ronde: W. Klinkenberg en Hans sl. J. 'r-A .
30 d'Ancona—Worins, dJ.^ Amsterdam. .'
Lijn.
Hofland—
"
bioscoopvoorstelling om 2.30 en 8.15 uur.
'
Heiligers en ir. I. de Vooys 8— 6^-3; E.
Aus.
Meerkerk, thuisreis, 29 Aug. van Penang. .
'* OVERLEDEN
Zondag van 2.15 u. af doorloopend: Lieve»
Palm en E. UhlenbeeK «l. F. C. de Bruyn en .%_
China—Japan
Lijn,
Hogctoorn,
27
G.
59
j.,
Amsterdam.
ling der goden. Toegang voor alle leef»
v^
Himmenherg
H. Waerman 6—o. 63;
en Tjilëboët, 29 Aug.
Manilla te. Hongkong. !28H. A. Oosten,-.-ro: A*,j.. Hengelo. ; . . .: :
tijden.
Haver Droeve sl. Projitnö en J. Suanjaard Tjisadane, 30 Aug. van
Shanghai. n.. Batavia.
v.
28
H.
40
:
j.,7Ginneken.
G.
Ronipa-^Wetering,
West.End
Theater. Dagelijks bioscoopvoor6-^l. 6— A. Breemer en J. v. d. Brink sl. &j
!
Mij;
Kon.
28.
Megen/
stelling
Ned.
Stoomboot
M.
l-tëters—Qrooieh,
"
om 2 en 8 uur. Zondag van 2—8.30
7. 27 Aug; van Puerto
J. 6'Amaud Gerkens en Bakhuizen V. d. Brink Merope.
Stumpff,
28
m.g. 63 j., Egmond.
ti
W.
doorloopend,
Barrios
uur
om 9 nor één besloten
jonker
sl.
7—5. 6— C, broekhoven en P.
Kingston.
28 J. GeulcenNoë, wed., Apeldoorn.
«Ootstelling! ' Op dwaalwegen. Toegang
B. Roosmalen en F. Stuhie 6-^3. 6^-2: E.'NelBodegraven,
1
boven 18 jaar.
uitreis. 29. Aug. te Antofagasta. ! 28 P. F. Neess, m. g.. 30 j.< Néuss.
."
wan en Townsend sl. J. Lindenhovius en J.
Lodewijks 6—3, 6—o; H. Tip en ir. j; Velas sl.
F. en W. Aevts 3—6, 6—2. 7—5; F. van Dompseler en A. de Quant si. A. de Bock en H. v.
Rossum 6—o. 6—o: M. Brum en A. Reidt sl.
B. z. a. tegen 15 September een
P. van Buuren en A. Blom 6-^-3. 6— Y. D.
besch.
Bied en Honig sl. W. v. d. Heyde en A. v; d.
MEISJE,
Werf 61. 6—o; C. Momensen en P. Roosenbek. m. alle voork. werkzaamh.
daal sl. M. de Koning en H. Lindenhovius
Blieven Escamplaan 64.
I—6. 6—l. 6—3.
2e ronde: A. Breema «n J. v. d. Brink sl.
opgericht te VEENDAM in 1880
Net Duitsch meisje zoekt voor
6—3; W. v.
C. Broekhoven en P. Jonker 6
BETREKKING voor d. en
direct
Dompseler en A. Sitsen si. E. Asselberg en
waarmede gefusioneerd
of
noodhulp, g. k. koken en
n.
W. J. v. d. Toet 6—2. 6—l; H. van Toen en
werken.
Brieven No. 194 Boekh.
Eerste
Hypotheekbrief
N.V.
te
bank
A. Favbstein sl. D. J. Postma en Evertsz
Thomsonplein
Selecta,
12.
7__s. 6—l.
Pijl
M.
Bruns
en
A.
Reidt
si.
A.
3e ronde:
Er biedt zich aan een nette
6—
en Schade van Westrum 79, 6
WERKVROUW
voor halve of twee heele dagen^ v.
goede getuigen voorzien.
zijnploeg in Den Haag?
Tilden en
vooreerste Hypotheek op billijke voorwaarden voor bedragen bovenf 5000.Br. No. 74. Bur. van dit Blad.
Voorstellen voor een wedstrijd op de M.E.T.S.
Net Duitsch Meisje, goed kUnn.
'B.LRAVENNAOE: LANGE VIJVERBERG 8, TEL No. 110722
met zijn beroeps»
■In dezen toer welken Tilden
koken, zoekt plaatsing voor den
spelers van plan is door Europa te maken, was
geheelen dag, voor direct, v. g. g,
ook (zooals we gemeld hebben) Nederland,
voorz.,
liefst Vogelbuurt.
en wel Amsterdam, opgenomen. Dat bezoek
Br. No, 73, Bur. van dit Blad.
zou einde October of begin November vallen
m
en de „voorstelling" zou op overdekte banen
Biedt zich aan voor dadelijk '*
gegeven worden, zooals dat verleden jaar ook
DIENSTBODE
gebeurd is. Van de zijde van den Tilden-toet
van m. I, kunn. koken en werken^
zijn echter inlichtingen ingewonnen over de
van 9 tot 5 uur of inwonend. '"
mogelijkheid van een vroeger bezoek van de
Br. Ne. 71, Bur. van dit Blad.
spelers aan ons land en dan op open banen. "—-———^——m^—mm^^^mm^m^m^m.
■' ' T*^"^"^""""^T*** .'! '■■ .
'.
:'■
'
'
' ' " '-'
""'
Dit heeft het bestuur van de M.E.T.S. aan»
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SCHEEPVAART

■

BEURS VAN BRUSSEL

*

OCHTENDBLAD

""

BEURS VAN PARIJS
31 Ang^
31 Aug»
6% Fr. Rente.. 83.«0 5% Bus! "06 «
4.25
5% Fr. Rente.. 100.25 4% Turkse
25.70
*"/. Fr. R- 18 97.40 Bang. 0tt00.... 490.—
1745.—
5% Fr. B. "20 120.80 Ri>. Tinto
101.12 Kan. Petrot ..I«9H.—
B*/. Pr. R *20 534.—
Crsd «at "21
Fin. Caouteh... 114.—
Bang. de Par. 1610.— De Beer» gew. 431.—
2235.— lloldlields..... 132.—
Cr. tyonn
jee. Nsnsr..... 1114.— llyd. d. 1 <»r.
138.149.75 Mex. Eagle
Suez Act
4125.—
417.— Rand Mines
Th Bousto»
3!».—
rransatl n_a.>. 85.— shell Trans.
221.—
Bav ge^ a.
1800.— 3t«au» Rem...
41.—
81.—
4% Japan 10.. -»».— Astra 80m.....
Es-dividend.
t E» coupon.

. ...
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KERKNIEUWS
DE DOOD VAN KARDINAAL
VAN ROSSUM.
De Osservatore Romano over den Kardinaal
Met breede rouwbanden het overlijden van
kardinaal Van Rossum aankondigend, schrijft,
zoo meldt de Romeinsche correspondent Van
de Msb. aan zijn blad, de Osservatore Romano,
dat zijn heengaan de geheele kerk in diepen
rouw dompelt, maar bovenal het groote bewonderenswaardige gezin der missie.
Het officieele Vaticaansche orgaan geeft een
gedetailleerde levensbeschrijving van den over»
ledene, daarbij wijzend op de buitengewone
deugden, welke hem een steeds toenemende
achting verwierven bij de hoogste kerkelijke
autoriteiten.
Een ijverig medewerker van Paus Benedietus XV bij het ten uitvoer brengen van de
taak, om den missicgeest te doen herleven,
was kardinaal Van Rossum daarna een ijverig
en actief uitvoerder van het grandioze werk
van den Missiepaus Pius XI, die elke gelegenheid te baat nam, om hem zijn grenzelooze
achting te betuigen.
Het geheele leven van den kardinaal, zoo
besluit de Osservatore, werd gevoed door zijn
liefde voor de Eucharistie.

***

stoffelijk overschot van kardinaal Van
Rossum is gistermiddag te 6 uur met groote
plechtigheid langs den kortsten weg van hel
ziekenhuis Calvariênberg Je Maastricht overgebracht naar de St. Servaaskerk aldaar, waar
langs de z.g. lange gang het westelijk deel
der kerk werd doorschreden tot in het beroemde beeldrijke portaal, dat als rouwkapel
is ingericht. In den stoet, die onder het luiden
der groote klok de kerk bereikte, liepen mee
mgr. dr. Lemmens, bisschop van Roermond,
mgr. dr. J. Olav Smit, mgr. Wouters, deken
van Maastricht, ongeveer de heele geestelijkheid der stad, de Commissaris der Koningin
baron van HöveU tot Westerflier, burgemeester en wethouders en
andere waardigheid»hekleeders. Een onafzienbare menigte stond
langs den te volgen weg geschaard, waar hel
verkeer gestremd was. Vandaag is er gelegenheid, een laalsten blik op den ontslapen kardinaal te werpen.

Het

—
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GELDEN

I

BESCHIKBAAR

H

KANTOOR

Bijkantoor Het Vaderland, TwmBonplein 12, Tel. 333044

leiding gegeven om voorstellen aan Tilden te
doen in eenigszins anderen geest dan diens
opzet van zulk een tennisvoorstelling was.
Voorgesteld is om Timmer een wedstrijd te
doen «pelen tegen Tilden en eventueel ook
tegen Kozeluh of tegen Nusslein, en wel op
Zaterdag 17 en Zondag 18 September. Op
beide dagen zouden dan daarnevens nóg een
paar andere partijen gespeeld kunnen worden,
bij voorkeur gemengd dubbelspelen, waarin
dan mej. Couquerque en mevr. Dros met na-

der

vast te

uitkomen.

HILVERSUM 1875 M.
Vitsl. AVRO-uitzending.
.
.
8.00 Gram^pjl.
10.00 . Morgenwijding.

stellen partners zouden kunnen

Gramofoonplaten.
10.30 Concert. Fr. Hillen
piano, R. Viskooper, cello.
11.00 Kookpraatje.
11.30 Vervolg concert.
12.00 Tuschinski's Select Salon-orkest 0.1.v. Max Tak.
1.30—2.15 Kamermuziek door
het dames-trio (viool-cello(piano).
2.30 Modepraatje door mevr.
De Leeuw van Rees.
3.00 Gramofoonplaten.
4.00 Ziekenuur.
5.00 Kovacs Lajos en zijn
orkest. M.m.v. The Three
Hawkcotirts (accordeon).

10.15

Het dagelijksch bestuur van den N.L.T.B
heeft voor dezen wedstrijd bereids zijn toe-

stemming gegeven.
Aangaande het contact tusschen profs en
amateurs, neemt het niet het enge standpunt in
van Duitschland en Frankrijk dat eiken wed»
Strijd met of tegen profs verbiedt, doch het
ruime van Engeland en Amerika, waarbij zulk
een wedstrijd bezien wordt uit een oogpunt
van belang voor het spel. En door de oefening
welke onze spelers van zulke wedstrijden heb»
ben, is dit punt zeker aanwezig.
Worden de voorstellen aanvaard, dan sluit
het seizoen wel met een interessante» wed»
strijdt

.

6.30 Sportpraatje H. Hollander.
7.00 Vervolg Kovacs Lajos.
Refreiniang: Bob Scholte.
7-30 Prof. dr J. J. van Loghem
Tropische Hygiëne (II).
8.00 Omroeporkest 0.1.v. N.
Treep. Mm.v. Zandvoort's
Mannenkoor 0.1.v. Jacob Ha»
tnel. o.a. Valse des fleurs,
Tschaikowsky en Gavotte
(cello en orkest), Popper.
9.00 Gramofoonplaten.
9.30 Omroepstrijkorkest 0.1.v.
N. Treep. Oa. Berceuse

GOLF.
Haagsche Golfclub.

Gisteren is hier om des Tombe wisselbeker
een 36-Holes Medalplay onder Handicap gespeeld door 40 deelnemers, onder die 6 dames,

die ook van de heerentees speelden.
In de eerste ronde van 18-Holes maakten enkele spelers zeer fraaie scores.
De beste resultaten bereikten: K. L. v. Wijngaarden (30 hand.) 59 netto, A. Kerkhoven
(hand. 4) netto 68, Ir. R. W. Shaford (hand. 21)
netto 68, E. Mac Gillavry (hand. 28) eveneens
netto 68, T. F. Hubrecht (hand. 8) netto 69, mr.
M. Steenhuis (-3) netto 71, G. Putman Cramer
(8), netto 72, R. H. Sanders (14) eveneen, 72,
A. C. Bn. v. Heerdt (21) 72, K. G. v. Leyden
(4) netto 73.
De tweede ronde bracht de volgende resul»

en Preludium, Jarnefelt.
10.00 Vaz Dias.
10.10—11.00 Omroeporkest 0.1.
v. N. Treep. O.a. La Paloma,
paraphrase, Yradier—
' fred en Dreaming. Joyce.

taten:

Kerkhoven netto 66, Ed. M. Goossen»
(hand. 4) netto 68. Ir. R. W. Shafor (hand. 21)
Sanders 71, mevrouw de Vries (18) 72, E. Mac I
Gillavry (Sr. (30) 73, A. Goossen, (23)
v
74. W.
Hiel (28) 74.
"
A.

,

.

I

F

11.00—12.00 Gramofoonplaten.
I

|

DONDERDAG'I SEPTEMBER
HUIZEN 296 M.
8.00—9.15 KRO: 10.00 NCRV;
11.00 KRO; 200—11.30 NCRV.
8.0»—
en 10.00 Gramo-.pl.
10.15 Ziekendienst.
10.45 Gramofoonpl.
11.30 Godsd. Halfuurtje.
12.15 Orkestconcert.
2.00

Handwerkcursus.

3.003.30 Voor de vrouw.
4.00 Ziekenuurtje.
5.00 Cursus Handenarbeid v.
d. Jeugd.

5.45 Zang, door P. C. Brede-

rode, m.m.v. Th. v. d. Pas

(piano).
6.45 Knipeursus.
7.00 S. Stemerding: De Radio en de school.

7.45 Ned. Chr. Persbureau.
8.00 Gramofoonpl.

9.00 Dr. G. . Esselink: Opvoeding en zieke kinderen.
9.30—11.00 Concert door een
kwintet 0.1.v. P. v. d. Hurk,
o.a. Kwartet op. 101, F. gr.
t., Mozart.
10.10—10.20 Vaz Dias.
11.00—11.30 Gramofoonpl.
BRUSSEL 508.5 M.

(Fransch programma.)
9.20 n.m. Uit de Kurzaal te
Oostende: Concert 0.1. van
Toussaint de Sutter, m.m.v.
'-

—-

Allred Dubois, viool.
1.
Tweede symphonie, Bruck»
ner.
2. Vioolconcert in D
3.
gr. t.. Beethoven.
Ouverture „Cyrano de Bergerac", Wagenaar. Daarna:
Gesproken Dagblad van het
N.I.R. Vervolgens: Gramoloonmuziek.
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TURIJN

I

TRIEST 247.? M.
GENUA 312.8 M.
8.50 n.m. „Maggiolata Vene»
ziana", Opera in 3 bedrijven
van Ugo Tansini.
273.7 M.

—

—
—

—

MILAAN 331.4 M.

2. Duet

—

l

Ouv.

Butykai.

—J. Strauss.u.

Fürstenkind, wals. L6har. —4. Duet uit „Der
Graf von Luxemburg", Le»
har.
5. . Potpourri „Oer
Liebe Augostin", Fall.
6.
Duet uit „Grafin Mariza',
7. Zigeunerliebe.
Kalman.
wals, Lihar.^
8. Duet mt
„Die Czardaslürstln", Kalman.
9. Maxim-marsch,
Lihar. "
DAVENTRY 1554.4 M.
8.20 n.m. Promenade Concert
in de lueen's Hall, Londen,
door het 8.8.C. Symphonie
0.1.v. Sir Henry
Orkest
Wood, Solisten: May Blyth
en Irene Scharrer. Orkest:
Ouverture, The
barteted
May
Bride. Semtana.
Llyth en Orkest: Ave Maria,
Bruch.
Orkest: Vier
Entr'actes uit de Opera „Intermezzo", Strauss.
Irene
Scharrer en Orkest: Variations symphoniques, Franck.
Orkest: New World Symphonie, Dvorak. 1. Adagio.
2. Largo. 3. Scherzo. 4. Allegro con fuoco.
BOEDAPEST 550 M.
9.05 n.m. Het Orkest van de
Kon. Hóng. Opera, 0...v.

l.

„Der Barbier von Bagdad",
Cornelius.
2. Symphonie
in Es gr. t, Goldmark.
3.
Balletmuz. „Les petits riens",
Mozart
4. Drie Hongaar-

sche Ëxquissen, Volkmann»

—

ter", J. Strauss.
„Wiener Blut".

uonnanyi.

Ernst

360.6 H.

7.50 n.ni. Operetteconcert door
het Philharmonisi^orkest van
Stuttgar^ 0.1.v. Gustav Görlich. Medewerkenden: Lisa
Hettmann/. sopraan en Tubert Buchta, tendor.
l.
Ouverture „Der Waldmeis-

I
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GEMEENTELIJKE

RADIODISTRIBUTIE.

Programma I. Alle s.H»«d»gen van Hilversum.
Programma 11. Alle uitzendt^»
gen van "Huizen.
Programma 111.

.

Schev. Haven.
Daventrij Nat.
Idem.
10.50
12.20— 5.35 Idem.

8.00
10.35

5.35—6.20 Londen

.

2.20—

3.20

j

5
j
!

j

I

.

i
i
!
i

Königwusterh.

4.50—6.50 Parijs Radio.
6.50—9.50 Loc. Uitz. HTRV
Parijs Radio.
9:50

9.50

§
j
|
§
3
I

. .j

Nat.

620— 7.50 Brussel, Fransch.
7.50—10.00 Dav. Nat.
10.00—
Dav. Midi. Reg.
10.35—12.00 Dav. Nat.
Programma IV.
8.00
Schev Haven.
8.00
Schev. Hv„ daar»
na tot 8.20 Parijs Radio.
12.20—12.50 Königwusterh.
12.50
Parijs Radio.

z
,j

Parijs Rad., daar»
na tot 12.00 Königswusterh.

i

J
|

'

