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DE OPCENTEN

Een verwarde redeneering
De passus betreffende de conventie van
Ouchy in de Memorie van Antwoord in
zake de opcenten op invoerrechten is allesbehalve duidelijk.
Het eenige wat men er met eenige zekerheld uit kan opmaken, is, dat Ouchy, zoo»
als de Regeering het thans ziet, niét langer
het Ouchy is, dat ons in Juli door diezelfde
Regeering werd voorgesteld.
Toen heette bet toch een gebaar, een
term initiatief tot herstel van het vrije ruilverkeer; een prachtig voorbeeld werd gesteld, enz.

"

ligt het accent veel meer op de
afzonderlijke groepsvorming; ook in Juli
werd er gesproken van het nut der regionale verdragen, maar hoofdzaak was toen
toch de richting naar algemeenen vrijhandel. De vrgbandelsgedachte wordt nu
weliswaar niet losgelaten, maar heefts iets
neveligs gekregen: in Juli was het regio-

Thans

nale verdrag slechts middel, thans lijkt het
beroep op den vrijhandel nog slechts een
middel te zgn om het regionale verdrag te
doen aanvaarden. Men redeneert nu zoo
ongeveer als de Duitschers redeneerden,
toen zij verleden jaar propaganda maakten
voor een douane-unie met Oostenrijk.
In zekeren zin kunnen wij ons over die
gedaantewisseling van .het RegeeringsOuchy verheugen; ook wij, voelen meer
voor reëele politiek dan voor moties en

aanbevelingen.
Doordat er geen uitdrukkelijke melding
wordt gemaakt van die plotselinge verandering van het standpunt der Regeering
tegenover het verdragsontwerp, is er nu
echter eenige verwarring in de discussie
gekomen.

De Kamerleden, die in het Voorloopig
Verslag als hun meening lieten opteekenen,
dat de opcenten in strijd zgn met den geest
van dit verdrag, dachten daarbij natuurlijk
aan den geest, die Ouchy in Juli bezielde.
De Regeering echter voert nu den
Octobergeest van Ouchy ten tooneele en
zegt:

—

Hoe kunt gij zulks beweren? Het
tegendeel is waar! De geest wordt zelfs
versterkt door onze opcenten en volgens
de letter van de conventie bad hij niet eens
zooveel moeten hebben. .
"
Er is verwisseling van geesten.
Maar dit is niet het eenige element van
verwarring in de Memorie van Antwoord.
Nu de Regeering blijkbaar op een zeer
nauwe samenwerking met België aanstuurt,
nu ze zich'economische blokvorming met
onze Zuidelijke buren ten doel stelt
we
gaan natuurlijk uit van de veronderstelling,
dat plechtige verklaringen van de ministers
een weloverwogen zin hebben
nu treedt
de nadere vraag op den voorgrond: is dit
doel met de voorgestelde middelen te be-

—

—

reiken?

Zullen die mogendheden, waarmede Ne»
derland door verdragen van meestbegunstiging verbonden is, een exclusieve zireterentie van ten minste vier percent op het
algemeenè tarief ten gunste van België
willen goedkeuren?
De Regeering meent blijkbaar, dat het
wel losloopen zal. Als ze dat niet meende,
«ou de heele redeneering over den sterker
geworden reëelen inhoud van Oucb^ niets
anders zijn dan een praatje zonder zin.
Op welke gronden echter steunt dit optimisme? "
Geen enkele grond wordt ons aangeduid
Er wordt slechts vermeld; dat de. Regeering over deze quaestie nog geen informatie bij de betrokken landen heeft . ingewonnen; dat er weliswaar aan de Regeeringen
dier landen gevraagd 'is, of ze bezwaren
hadden

—

tegen de Conventie van Ouchv
namelijk: vóór er sprake was van de dertig
maar dat er nog slechts weinig
opcenten
antwoorden op die vraag zijn binnengekomen: ten slotte wordt nog gezegd, dat
men aan de Oslo-staten mededeeling heeft

—

gedaan van het voornemen tot opcentenheffing, dat men daar zelfs ondershands
inlichtingen beeft ingewonnen en dat er
van het bestaan van overwegende bezwaren niets is gebleken.
Het, naar wij hopen, kundig gebalsemde
lijk van Oslo wordt dus nog altijd gelerd;
dit is wel niet heelemaal in harmonie met
het' zeer gemotiveerde wantrouwen tegen»
over moties en machtelooze aanbevelingen,
dat elders uit de Memorie van Antwoord
blijkt, maar
piëteit is altijd een deugd.
Intusschen lijkt deze mededeeling ons
toch allerminst een argument voor het optimisme der Regeering in zake de houding
der mogendheden tegenover bet thans zoozeer versterkte Ouchy; er is geen enkele
lormeele verklaring, er b ij k n alleen
maar geen overwegende bezwaren te
bestaan en dit geldt alleen maar voor de
heffing der opcenten. Dat er ook over de
preferentie voor de Belgiscb-Luxemburgsche douane-unie reeds gesproken is met
de Oslo-staten. blijkt uit niets. Het wordt
ons in ieder geval niet medegedeeld.
Nochtans was juist dit het «enig belangrijke geweest in het verband der Memorie
van Antwoord.
Overigens dient er hier nog op gewezen
te warden, dat Denemarken, Zweden en
Noorwegen slechts weinig belang hebben
bij de quaestie der faciliteiten voor den Bel»
gischen invoer in Nederland: belangrijker
voor de Denen zou de zaak worden, als er
tegenover de concessie van Nederland aan
belgie-Luxemburg ook een Belgische be»
voordeeling stond van, laten wij zeggen
den agrarische», invoer uit Nederland. Dit
is «hter piet het geval. De vrijstelling van

.

de extra 30 opcenten b een volkomen een»
zijdig liefdesgeschenk van Nederland aan
België. Als de conventie van Ouchy ooit
ter ratificatie wordt voorgelegd aan de
Staten-Generaal, dan zal er over dit laatste
punt nog wel een en ander te zeggen val»
len. Voorloopig wijzen wij er slechts op,
ter illustratie van wat wij zeiden over het
betrekkelijk geringe belang van de kleine.
Noordelijke mogendheden in de zaak der
preferentie voor België.
Zoodat ook het argument van Oslo geen
argument is en er dus in de heele Memorie van Antwoord niets gezegd wordt, dat
er ons toe brengen kan het optimisme van
de Regeering te deelen.
Ten slotte willen wij nog een enkele
vraag stellen omtrent het I.eitmotiv van de
ministerieels nota: het is voor de aller»
laatste maal en slechts voor heel even, een
enkel jaartje.
Hoe weet de Regeering, dat het slechts
voor één jaar is? Is men er in onze departementen zoo zeker van» dat bet in 1933
uit is met de crisis en de welvaart terugkeert? Of meent men, dat het dan, ' ook
zonder dat de crisis geëindigd is, wél ge»
makkelijk zal zgn de 22 millioen elders te
vinden? Waarom wil men dan nu zelfs
niet eens zoeken en de voorstellen, die
daaromtrent gedaan zijn, niet eens bespre»
ken?

En ten slotte: is men zoo zeker, dat het»
zelfde ministerie nog zetelen zal en meent
men, dat de volgende regeering zich veel
zal aantrekken van de plechtige verklaringen der tegenwoordige,. wanneer zg eenmaal in even moeilijke, neen, in door de
thans gevolgde politiek nog veel moeilijker
omstandigheden de begrooting sluitend zal
moeten maken?

Maar deze quaestie zal ongetwijfeld nog
nader in ons blad behandeld worden; wg
willen ons beperken tot de zaak van de
opcenten in verband met Ouchy.
Het is ons bg het maken van deze opmerkingen allerminst te doen geweest om
het gelijk. Maar geen enkele quaestie is
voor de welvaart en voor de toekomst van
ons volk van grooter belang op het oogenblik dan de quaestie der handelspolitiek.
Wanneer wij dan moeten constateeren, dat
deze dingen juist tamelgk lichtvaardig be»
handeld worden in de regeeringsstukken,
dan lijkt ons dit een reden tot zeer ernstige
ongerustheid.

De Kamerverkiezingen
Vandidaatatelling te 'Tilburg
De kieskring Tilburg van de Liberale Staats»
partij De Vrijheidsbond beeft besloten als candidaten voor de a.s. Kamerverkiezing te stellen: 1. jhr mr dr E. A. van Berestevn; 2. me»
vrouw mr Bakker—van Bosse.
De Centrale Kiesvereeniging Groningen
van de Liberale^ Staatspartij de Vrijheidsbond
heeft voor de verkiezing van leden der
Tweede Kamer met algemeenè stemmen als
nummer één gesteld: dr S. E. B. Bierema, te
Usquerd. Nummer twee werd de' beer A.
Brugmans, te Groningen.

DE FISCALITEIT
DIE WERKELOOSHEID SCHEPT
„Het euvel van den
toenemenden invoer"
Onze invoerrechten zyn uitsluitend fis»
caal. De 30 opcenten zyn heuscb alleen
maar fiscaal bedoeld. Zoo wordt telkens en
telkens verklaard door de Regeering en
door de voorstanders van deze en misschiet! nog wel andere opcenten.
,Nu lezen wij echter in de Memorie van
Antwoord in zake de opcenten, dat bet
euvel van den invoer moet worden tegen»
gegaan. Het euvel van den invoer van
automobielen en onderdeelen.
„Het is de Regeering niet duidelijk, boe
den toenemenden invoer van
automobielen en onderdeelen afdoende zou

bet euvel van

kunnen worden tegengegaan zonder die
onderdeelen in elk geval te belasten".
Zyo staat het in die Memorie van Antwoord.

Volgens de Regeering is er dus een
euvel van toenemenden invoer van auto's.
Ook de Regeering is van meening, dat dit
euvel dient bestreden te worden.
Gelukkig kan ze daartoe gebruik maken
van het.... zuiver fiscale invoerrecht en
van de zuiver fiscale opcenten.
Maar dan moeten ook de onderdeelen
belast worden. Dat de invoer van onderdeelen, in plaats van heele wagens, werkverruimende gevolgen heeft, kan de Regeering weliswaar niet ontkennen, maar het
euvel dient te worden bestreden. Desnoods
ten koste van een toeneming der werkeloosheid.
De onderdeelen kunnen als een soort
grondstoffen voor een bepaalde industrie
beschouwd worden: de grondstoffen van
de industrie der automobielmontage. Vol»
gens de Regeering echter is dit een gevaarlijke industrie: automobielen zijn booze
dingen. Een euvel, dat dient bestreden te
worden.
Overigens, zoo wordt verder gepleit, is
het verschil niet zoo groot: er komt slechts
15 pet. bij voor de belangrijkste onderdee»
len en 11.7 pet. voor de rest. Hoe men aan
die percentages komt, begrijpen wg niet.
Een motor komt thans vrij binnen; wordt

wet, dan zal daarop evenveel
betaald moeten worden als op een completen wagen, dat is 19.5 pet.
Trouwens lijken een belasting van 15 en
113 pet. ons al voldoende zwaar om een
jonge, opkomende industrie te dooden. Het
zal misschien nog wel iets meer zgn, maar
zelfs zoo is het al mooi.
Er zijn zeer zeker nog andere voordcelen verbonden aan het ineenzetten van de
wagens bier te lande: zoo zal er natuurlijk
wat verdiend worden op de vrachten en
ook blijft er een klein voordeel zitten,
waarop de minister wijst, in het verschil
tusscben den prijs van al de onderdeelen
bij elkaar en den prijs van den completen
wagen. Doordat die prijs namelijk lager is
voor de onderdeelen, zal er altijd iets minder invoerrecht betaald moeten worden.
Maar juist dit verschil van prijs tUS-schen het totaal der onderdeelen en den
wagen, heelemaal gemonteerd, is niets an»

bet ontwerp
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tal importeerende firma's voordeeliger, Hollandsche krachten te laten werken in plaats
van Engélsche, Eransche, Duitsche, Belgische, Amerikaansche, enz. Thans echter
wordt er om fiscale redenen, en ook eenlg?zins op gronden van antipathie, tegen het
euvel der automobielen op dit loonfonds

Nederlandsche monteurs een recht

ge-

heven van ten minste 15 en 11-5 pet.
Het zal nu, naar wH vreezen, in vele ge»
vallen weer voordeeliger zijn de Engélsche,
Duitsche, Amerikaansche of andere buitenlandsche arbeiders dit geld te laten verdienen.

De Regeering heeft echter nog een ar-

onderdeelen in
het land zelf kunnen koonen en dan is men
heelemaal af van de betaling van invoergument. Men zal sommige

rechten. Zal het heuseh gaan? Zullen de
tïeneral Motor, de Dodgefabrieken, de
Fords, enz. voor hun wagens, die naar Nederland komen, voortaan hun schroeven
ergens bij een smid in de buurt gaan koopen? Heeft dit argument werkelijk eenige
waarde? WH twijfelen er aan, maar zien
met ongeduld uit naar een zakelijke bespreking van de zaak.
Dat de verschillende bedrijven tot het
ineenzetten van automobielen door de voorgestelde wijziging ernstig bedreigd worden,
daaraan kunnen wij, na lezing van de
Memorie van Antwoord, nog niet twijfelen.
Het veelzeggende zinnetje over het euvel
van den invoer is veeleer geschikt om ons
op dit stuk nog minder optimistisch te
stemmen dan wg al waren.
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Alleen verhooging van de
brug te Vlake
Eenigen tij 6 geleden is er een gerucht
in omloop geweest en zgn er ook berichten
verschenen in een aantal bladen betreffende
grootscheepsche plannen tot verbreeding en
verbetering van het kanaal Hansweert-Wemeldinge. De breedte, die thans 43 m be»
draagt, zou op 87.5 m gebracht worden.
Hier en daar was men, zoo heette het, zelfs
reeds met het onteigeningswerk begonnen.
Het spreekt vanzelf, dat men zich hier en
daar ongerust moest toonen over dergelijke
voornemens van de Regeering of van onzen

DE VOLKENBONDS-

GEDACHTE
Een brief van leerlingen der openbare
s cholente Sidney
Door tusscbenkomst van den consul-generaal
der Nederlanden te Sydney heeft de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen den
volgenden brief ontvangen van de leerlingen
der Hoogere Technische School in Sydney, gedateerd 27 Augustus en gericht aan hun schoolvrienden in Nederland:
„Beste jongens en meisjes.
Vandaag vieren wij in Nieirw-Zuid-Wales
den Volkenbondsdag en een deel van bet programma is bet uitzenden door onze openbare
°^olen van brieven van vriendschap aan de
.meisjes en jongens van ieder der 25 landen die,
mét ons, lid zijn van den . Volkenbond.
Jongens en meisjes vinden het zeer moeilijk
te begrijpen waarom er in deze verlichte tijden
zelfs een mogelijkheid van oorlog zou bestaan
dien verscbrikkelijken, onbeschaafden en
kostbaren oorlog
en wij zijn vastberaden
altijd voor den vrede te spreken en te werken.
Wij twijfelen er niet aan of U en Uw volk
wil zich met ons vereenigen in onze poging
om de schoone doelstellingen van den Volken»
bond te belpen verwezenlijken.
Onze school is lid van de Volkenbonds-Unie
en wij ondersteunen met trots de idealen van
den bond en zijn doel „internationale samenwerking te bevorderen en internationalen vrede
en veiligheid te bereiken".
Wij zenden. U de beste groeten van de jongen» en Meisjes van deze school en van de
driehonderd en zestigduizend leerlingen van de
openbare scholen van onzen zonnigen Staat
Nieuw-Zuid-Wales en vertrouwen, dat de har»
telijkste verstandhouding steeds zal bestaan
tusscben Uw land en bet onze".

—
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Waterstaat. Een dergelijke verbetering van
het kanaal zou millioenen kosten; deze millioenen zou men dan zoo maar uitgeven,
zonder eenige zekerheid, dat de quaestie
ook door de Belgen nu eindelijk als definitief opgelost werd beschouwd ; en tenslotte
zou een dergelijk, millioenenwerk, eenmaal
begonnen, natuurlijk ook tengevolge -lebben, dat men minder gemakkelijk tot andere
werken in deze aangelegenheid zou over»
gaan. De Brabanders vooral, die nog steeds
—of meer dan ooit!
vasthouden aan het
plan van Konijnenburg, toonden zich zeer

Alhier is, 80 jaar oud, overleden de
beeldhouwer J. G. ___.. Eisen
ID
Dit nummer bestaat uit 14 bladzijden»
(de pl»teditio uit 10 bladzijden).
der ongerust geworden. En had men zich
in de Antwerpsche scheepvaartpers niet
zoo voorbarig blij gemaakt. Want
daar
(„Binnenscheepvaart" van 7 September)
liet men al een juichkreet hooren over deze
nieuwe verbetering van de vaart Antwer—Rijn, die de groote concurrent van
Rotterdam, zonder eenige compensatie, van
ons ging krijgen. Terwijl men toch nadrukkeiijk verklaarde, dat de Nederlanders zich
alleen niet moesten verbeelden, dat men nu
zou afzien van België's „onmiskenbare rechten" op een meer reclitstreeksche verbin-

—

ongerust.

—
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Het blijkt thans, dat deze geruchten, zoo
niet allen grond misten, dan toch voorbarig
waren. De onteigeningen, welke zijn geschied, vallen alle in de buurt van de brug,
die men blijkbaar zóó 'iad willen maken,
dat ze bij een evcntueele verbreeding van
het kanaal zelf niet meer veranderd behoeft
te worden. Maar meer dan het werk aan de
brug wil men voorloopig niet uitvoeren. Inplaats van een draaibrug, waardoor de schepen soms geruimen tijd opgehouden werden, komt er nu een hooge vaste brug.
De heer Nijpels van het Handelsblad,
die steeds zeer goed ingelicht blijkt over de
plannen van Waterstaat, schrijft namelijk

ding....

Wanneer zal men nu eens eindelijk in
Den Haag het nut inzien van snelle en
juiste voorlichting der pers; en van snel
en doortastend dementeeren van onjuiste
berichten?"

Teraardebestelling
viee-admiraal de Haes

het volgende:

„Volgens mg te bevoegder plaatse verstrekte inlichtingen, zou de onrust in Brabant voorbarig zijn, omdat wat in de bladen
verscheen . over de plannen v^n Waterstaat
onjuist geweest zou zijn: bet verbreeden
van het kanaal van Hansweert zooals dat,
o.a. naar aanleiding van die onteigeningsplannen, voor een uitgemaakte zaak werd
gehouden —en dat vele millioenen zou
moeten kosten
zou immers nog geenszins
vaststaan. Daarvoor zouden eerst later gelden aangevraagd moeten worden. En wat
men thans, voor f 2.300.000 gaat uitvoeren,
impliceert niet, dat er later nog een tiental
millioenen aan toegevoegd zou moeten
worden....
Indien dat zoo is, moet het dan niet jammer heeten, dat men, direct na het verschijnen van deze berichten in de pers
berichten, die toch blijkbaar van een zijde
kwamen, die de officieele stukken gezien
moest hebben; al had zij ze dan misschien
ook slecht begrepen niet even van gezaghebbende zijde de zaken recht liet zetten?
Dan ware men in Brabant misschien min-

Onder enorme belangstelling uit de kringen
der marine én van het loodswezen is heden op
de R.K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan ter
ruste gelegd bet stoffelijk overschot van den
vice-admiraal C .D. de Haes, inspecteur-generaal
van het loodswezen.
Tevoren was in de St. ?aschaliskerk de
Requiemmis opgedragen door pastoor Gilissen
0.F.M., terwijl Monseigneur F. J. H. Evers,
oud-kol.-hoofdaalmoezenier bij het leger, op het
zij-altaar eveneens een mis beeft gehouden.
De dienst in de kerk werd bijgewoond o.a.
door den waarnemend inspecteur-generaal van
bet loodswezen, kolonel N. J. van Lear, den
directeur van het loodswezen in bet le/2e district kolonel H. J. Albarda, in het 3e district
kolonel B. A. Kru?s, in het 4e/5e district den
waarnemend directeur van het loodswezen den
luitenant ter zee I. A. Gauw en in bet 6e district
kolonel R. 11. Arntzenius, den inspecteur in
algemeenen dienst van het loodswezen kapitein-

—

—-

—

De Tweede Kamer vacature
De beer W. Steinmetz te Amsterdam, dié
als opvolger in de vacature-Guit was aangewezen, beeft thans kennis gegeven, dat hij als
zoodanig met in aanmerking wenscht te komen, meldt de Volkskrant Op de lijst is thans
de volgorde der candidaten: mevrouw All».
Steenhoff—Smulders te Baarn en mr R. C. M.
Romme te Amsterdam.

warenruil met Duitscnland
Het initiatief van de Leidsche Kamer
van Koophandel
Men meldt ons:
Reeds geruimen tijd verschijnen berichten

over de actie, in de Kamer van Koophandel te

Leiden begonnen, om op bepaalde basis Nederlandsehe goederen te ruilen tegen Duitsche in-

dustrieproducten. Deze warenruil trekt in Ne»
derlandscbe handelskringen, vooral bij de verschillende Kaniera van Koophandel, zeer de

aandacht
Zooals bekend is, is de Gesellscbaft fur Internationalen Warentauscb te Dusseldorp. officieel orgaan van de Kamers van het Rijnland
en Westfalen, het lichaam waardoor de Duitsche exporteurs en importeurs met de Nederlandsche relaties in verbinding worden ge-

bracht.
De Nederlandsche transacties hebben, naar
wij vernemen, inmiddels een dusdanige vlucht
«nomen, dat de Gesellscbaft Int. Tausch te
Dusseldorp binnenkort in Nederland een eigen
kantoor gaat openen.

Prijsverhooging benzine
Naar wij vernemen, is de benzineprijs met
ingang van beden weer verhoogd. De prijs
van de Sbell-motorbenzine bedraagt thans fl7
per 100 liter en fl6 per 100 liter aan de
benzinepomp.
INVOER VAN VARKENZVLEESCHIN
ENGELAND.
Reuter meldt uit Londen:
Volgens de Morning Post is een commissie
benoemd, welke tot taak heeft aanbevelingen te

doen nopens een kwantitatieve beperking van
den invoer van bacon, hammen, varkensvleescb
en wat verder door een varken geleverd wordt.
Hierbij zouden dan de Dominions ruimer quota
moeten krijgen. Verder moet de commissie voor
de binnenlandsche markt een plan opstellen, dat
aan de Engélsche boeren voor hun varkens prijzen bij de slachterijen garandeer», welke rekening houden met kwaliteit en productiekosten.

trein hen waarschuwde, dat iets bijzonders gebeurde. Alle drie snelden door het schaftlokaal
naar buiten toen terzelfdertijd boven hun hoofd
het dak reeds ineen stortte en de deuren begonnen weg te zakken. Alles kraakte en versplinterde en buiten dreunden en daverden de
wagons, die op elkaar reden. Door de duisternis
met een snelheid van 40 K.M., waarbij moet misleid, viel Nijholt door een ruit, terwijl
gevoegd worden de snelheid der terugloopende Vermeer in het dradennet van het seinwezen
wagons, welke veilig op circa 20 K.M. kon viel en vervolgens voorover in een draadversperring tuimelde. Het gericht van den
worden geschat Met donderend gekraak stapelden de wagons zich op elkaar onmiddellijk achter laatste was vol bloed dat uit talrijke verwonde locomotief, waardoor deze van den trein dingen vloeide.
De van het station op het eerste alarm gelosbrak en wegzakte. De balken en wanden der
reqmrcerde geneeskundige hulp was inmiddels
gesloten wagons werden van de onderstellen afgerukt en een tiental meters ver weggeslingerd. gearriveerd en dr de Feijfer verleende den gewonde bijstand. De man was door den val buiten
bewustzijn geraakt en was naar het seinhuis
Een chaos van hoog opgestapeide wagens.
Vice-admiraal C. D. DE HAES f
getransporteerd. Nadat dr de Feijfer hem beinspecteur-generaal van het loodswezen.
De drie en vier boog opgestapelde wagens handeld had, is hij later naar zijn woning oversloegen om en vormden een verschrikkelijke gebracht.
chaos, waardoor alle sporen werden versperd.
Inmiddels was de chef van het station Den luitenant ter zee S. van Ramsborst, terwijl van
Van alle kanten snelde het stationspersoneel op Bosch, de heer Grotenhuis, en zijn adjunct, de ,^het departement van Defensie aanwezig waren
bet alarm toe en spoedde zich langs de ruïnes heer Gorissen, op de plaats van het ongeluk de referendarissen B. G. Kool en J. M. Goedom hulp te verleenen. Al spoedig bleek de toe- aangekomen. Toen ook de eerste ploeg werkbloed, de hoofdcommies F.
B. van Haastert,
dracht van het ongeluk en toen de trein- volk was samengesteld, kon men de situatie de commiezen j. H. de Bruyn’. en P. Krulder jr,,
bestuurders en de beide remmers zich kwamen overzien. Het bleek, dat de omvang van het de adj.-commiezen j. Gemser. H. Vredcnburg
melden, werd nog slechts de trcingeleider ver» ongeluk zeer groot was. De uit 60 wagens en J. G. de Vlieger en verdere ambtenaren van
mist. Dit was de beer B reeaart uit Den Bosch, bestaande
de afd. loodswezen.
die volgens voorschrift in den eersten wagen
De kist was bedekt met de Nederlandsche
achter de tender moet verblijven. Het bleek, trein uit Eindhoven was bijna geheel vernield, vlag, terwijl de sabel, epauletten
en ordedat deze wagen bijna geheel was versplinterd
teekenen van den ontslapene aan den rouw»
opgestapelde
gevaar,
hoog
dat de
wagens wagen waren gehecht.
en onder twee kolenwagens was terecht ge» en het
komen. Op het geroep van het troinpersoneel zouden omvallen. was zeer groot. De
Met de familie kwamen in den stoet mede
echter tot ieders verbazing onmiddellijk ruïnes versperden het geheele uitgangspunt van
werd.
dit belangrijke station, zoodat alle verkeer vice-admiraal graaf van den Bosch, lid Hoog
geantwoord en gelukkig bleek, dat de heer
stopgezet, zoowel over Zwaluwe Militair Gerechtshof, P. G. doops, oud-direcleur
BreeaNrt in zijn netelige positie geen groot moest worden
te Soerabaja, J. Luymes, chef afd.
richting
de
behulp
zijn
Met
als
in
Eindhoven Tilburg en in de marinewerf
letsel bad bekomen.
van
hydrografie
dep. van Defensie en de heer van
kameraden is hij uit zijn nauwe cel, die bijna richting ArnhemUtrecht, waar geen trein kon Bueren.
binnenkomen of vertrekken.
zijn graf was geworden, bevrijd.
Een buitengewoon staaltje van zelfbeheerOnder leiding van den beer Grotenhuis
Met de in de kerk aanwezige autoriteiten
scliing toonde deze man toen hij vóór alle werden de eerste maatregelen getroffen en bewezen op de begraafplaats o.a. de laatste eer
andere zaken eerst zijn spoorwegdocumenten nadat deze zich overtuigd had dat geen de minister van Defensie mr dr L. N. Deckers
met zijn adjudant den luit. t. zee G. G. Bozuwa,
bijeen zocht. Toen bleek ook, dat hij de tegen- personeel meer in de vernielde wagons aanwezig was, kon men alle aandacht aan het de commandant van het veldleger luit.-generaal
woordigheid van geest had gehad om de gasvlam van zijn wagen, welke intact is gebleven, opruimingswerk besteden. De geneeskundige jhr W. Röell, de chef van den generalen staf
te dooven, waardoor bet gevaar voor ontploffing dienst van het station is toen vertrokken. Op luit.-generaal H. A. Scyffardt met zijn adjudant
van ontsnapte gassen uit de houders werd telefonische waarschuwing van den stationschef den kapitein van den generalen staf H. H.
voorkomen. Eerst nu meldden zich nog drie arriveerde per extra «rein de beer /elders van Thoden van Velzen, schout bij nacht G. J. E.
de Inspectie Breda.
andere personen, die
Brute! de la Riviöre, commandant der marine,
Reeds om negen uur beeft men «en der Moolenburgh, adjudant van den commandant
sporen vrijgekregen. In den loop van den der marine, kapitein Fabius, vertegenwoornauwelijks aan den dood waren ontsnapt.
morgen arriveerde uit Geldermalsen en uit digende den inspecteur der artillerie, schout bij
Het waren de voorman-rangeerder De Bruin Boxtel een kraanwagen, welke zoo dicht mogelijk nacht j. de Graeff, chef van den niarinestaf,
en de beide rangeerders Vermeer en Nijbolt. bij de ruïnes werden gerangeerd, waarna onder luit.-generaal F. j. van Munnekrede, vertegenDeze drie personen waren op het oogenblik van leiding van den ingenieur van tractie de wagons woordiger der ARKO en mr H. Smeenge. lid
de botsing in bet rangeerlokaal aanwezig, dat met groote voorzichtigheid uit de chaos werden van de Eerste Kamer, als voorzitter van
vlak naast de rails is geplaatst. In zijn val getild en zooveel mogelijk daar vandaan werden vaer, Binnenscbeepvaartcongres en Scheepheeft de trein dit lokaal vrijwel geheel vernield, geplaatst
vaartbureau. Nog waren tegenwoordig de heeren
hoewel bet u 1 steen is opgetrokken. De drie
Voor zoover er nog onderstellen aanwezig R. Dobbenga, commissaris loodswezen te Rotrangeerder, hebben bet leven gered doordat waren, sleepten bulplocomotieven de treinterdam en A. J. Advocaat, cbef-de-biireau alzij in groote baast zijn gevlucht zoodra het wrakken weg. Een dichte men,cb«nmas«a sloeg daar, G Minnebor,
afgevaardigde van liet pergedreun der remmen van den Eindhovenschen op dezen vrijen Zondag de werkzaamheden gade. soneel betonning en
verlichting uit den Helder;

ERNSTIGE TREINBOTSING TE 'S-HERTOGENBOSCH
TWEE LICHTGEWONDEN
Aanzienlijke schade
Zondagmorgen kwart over vijf heeft op bet
stationsemplacement Den Bosch een botsing
plaats gehad tusscben Len goederentrein, welke
uit de richting Boxtel binnenreed, en een rangeertrein. Een veertigtal wagons van den binnenkomenden trein is in elkaar geschoven. Een
gedeelte van deze trein kwam terecht op een
rangeerbuisje, waarin zicb op dat oogenblik drie
rangeerders bevonden.
Het mag een wonder beeten, dat deze personen aan den dood zijn ontsnapt. De arbeiders
Breeart en van de Moer, beiden wonende in Den
Bosch, bekwamen lichte verwondingen, doordat
zij door de ruiten vielen en vervolgens in een
prikkeldraadversperring terecht kwamen.
Het geluid van de botsing was zoo hevig, dat
de bewoners van Den Bosch uit hun slaap opschrikten.
Onmiddellijk vertrokken reddingscolonnes
naar de plaats van bet ongeval. De opruimingswerkzaambeden stonden aanvankelijk onder leiding van stationschef Grotenhuis. Later arriveerde per extratrein de heer j. R. jeltes, in-,
specteur van het Vervoer te Breda.
Geneeskundige hulp werd verleend door dr
C. de Feijfer, die in de nabijheid woont.
Een voorloopig onderzoek heeft uilgewezen,
dat van den rangeertrein een trekstang en een
koppeling bij het achteruitzetten en stoppen zijn
gebroken, ten gevolge waarvan een treindeel
losraakte en met de verkregen snelheid den bin»
nenkomenden trein tegemoet reed. Hoewel het
treinpersoneel noodsignalen gaf en de machinist
van den binnenkomenden trein uit alle macht
remde, kon de botsing niet meer worden voor»
komen. De materieele schade is zeer aanzienlijk.
Het treinverkeer ondervond langdurige stag»
natie. Eerst te ongeveer kwart over negen kon
het over één spoor worden hervat.
Ondanks het vroege ochtenduur was de pubiieke belangstelling zeer groot.
Nader wordt gemeld, dat de botsing ontzettend wa,, want de zwaar geladen trein uit
Eindhoven bad 60 wagons achter zich en reed
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van bet dep. van Defensie de secretarisgeneraal
mr J. >Volrman. de adviseur-honorair W. X.
Huart. de administrateurs mr dr R. E. Kramer,
P. W. Ooslerhott en Ringeling, de referendarissen D. J. Sonne en mr A. H. Kamerlingb
Onnes, vice-admiraal jhr G. L> Schorer, hoofd
der afdeeling Materieel der zeemacht, majoor»
intendant W. Schutte, hoofd 6e afdeeling. G. P.
van Ginkel. hoofd afdeeling personeel der tandmacht jhr ir M. Rappard. directeur van
Scheepsbouw: ir P. van Braam van Vloten,
chef technischen dienst der kustverlichting. de
vice-admiraals F. L. Ramabonnet. oud-inspec»
teur loodswezen, de Booy. leeman, Gooszen,
Q. Fock. inspecteur-generaal van de Scheepvaart en Sluvs, de schouten bij nacht A. G.
Dunlop, A. v. d. Sluis, jhr yon M tuilen, J. Oudemans. W. Lam, G. L. v. Buuren. Boeser. G. J.
te Winkel. J. de Winde, de oud-zeeofficieren
Winkelman. Pool. jhr G. A. L. v. d. Wyck. van
Renterghem. Noordhoek Hegt, P. M. «n Riet,
thans directeur Meteorologisch Instituut, Gre»
gory, E. G. de Wijs. oudhoofdintendant der
Zeemacht, R. W. Hartman, Greve, te Veltrup
Wltteveen, W. J. Smit, Akkerman, Vos en
Gramer yon Baumgarten, de generaals Raaijmaakers, inspecteur der genie, de Ridder,
van Panthaleou baron van Eek, ten Bosch
en Ledercq. kolonel W. J. D. Havelaar, directeur materieel der landmacht, de oud-offieieren jhr. I. J. Boreel, A. G. v. d. Haagen,
hoofdofficier M.S.D. le kl. inspecteur der
Marine Stoomvaart, M. W. Horning, gep.
officie^ M.S.D. le kl., van Royen, Hartman,
Schilt.
Nog werden opgemerkt de heeren R.
Zwolsma, algemeen secretaris Loodsenvereeniging „Nederland", E. J. M. Martens. H. E.
Beelaerts van Emmieboven,
Nieuwland..
Brands, commies dep. van Defensie; D. J. A.
v. d. Kroon, burgemeester van Hoensbroek.
J. L. Wyers. J. H. Dyserinck, oudinspecteur
dir. belastingen, j. G. v. d. Berg, dr van Moorsel, dr J. A. Ringers, directeur-generaal van
den Rijkswaterstaat, mr E. van Kleffens, chef
afd. Diplomatieke Zaken dep. van Buitenlandsche Zaken, mr j. Th. Goossens, oud-president
Hooggerechtshof in Ned.-Indië. M. G. J. Bisdom. fabrikant, mr dr D. A. P. N. Kooien,
lid Raad van State, J. B.' ten Bosch, oud-

directeur marine-établissement te Soerabaja,
dr Fucbs, jhr mr j. G. van Haeften, B. G. J.
Wijnberg,
ouddirectielid factorij te Batavia, J. Roosenburg, v. d. Schaaf, ir j. W. v. d.
Vegt, G. L. Kolff, mr Royer, oud-advocaat
generaal gerechtshof, F. Hanekroot. loodsschipper le kL te Ijmuiden, de heer Pieper
en notaris Denis.
Nadat pastoor Gilissen absoute en beaarding had verricht heeft de zoon allen voor

bun tegenwoordigheid dank gezegd.
Er waren onder de tallooze bloemstukken
kransen van den minister van Defensie, van
de ambtenaren van bet loodswezen, betonning
en verlichting, van de loodsenvereeniging
„Nederland" en van les commissaires permanents belges de l'Escaut."

Bestrijding van de werkeloosheid
In de jl. Zaterdag gehouden vergadering van
de Vereeniging tot bestrijding der werkeloosbeid hebben de praeadviezen van dr F. M.
Wibaut en prof. J. A. Veraart over de vraag of
de tegenwoordige tijdsomstandigheden meer
dan vroeger reden geven om ter verbetering
van de conjunctuur-werkeloosheid tot bedrijfsorganisatie, socialisatie of Planwirtschatt over
te gaan, tot een uitvoerige gedachtenwisseling
aanleiding gegeven.
De voorzitter, prof. mr E. M. Klevers, gaf na
de opening der vergadering allereerst het woord
aan het vrijz.-dem. oud-Kamerlid, den beer
Koster. Deze beperkte zich in zijn opmerkingen
ten aanzien van het praeadvies van prof.
Veraart tot de door den praeadviseur ter sprake
gebrachte wenschelijkheid in zake het in het
leven roepen van een arbeidsreserve voor het
bedrijf. Spr. wees er op dat prof. Veraart
alleen maatregelen heeft geadviseerd en geen
cijfers heeft gegeven. Spr. deed dit laatste wel,
daarbij o.m. naar voren brengend dat veertig
procent van de ter beurze genoteerde aandeelen
van industrieele ondernemingen zelfs in de
hausse-periode
niet de meest bescheiden
kapitaalrente te verdeden gaven. Zou de over»
beid in den zin, als door den praeadviseur bedoeld, nieuwe lasten op de industrie gaan
leggen, dan zou dit tot gevolg hebben, dat nog
meer industrieën noodlijdend zouden worden.
Het soc.-dem. lid van den Amsterdamschen
gemeenteraad, mr S. Mok, zeide in groote
lijnen met het praeadvies van dr Wibaut
aceoord te kunnen gaan. Planwirtschaft als
planmatige ordening der wereldproductie, zooals
dr Wibaut bedoelt, brengt, naar spr. meent,
geen einde aan de werkeloosheid; meer heil is
te verwachten van planmatige ordening van
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bet bedrijfsleven.
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Ontvangen op 15

October 1932:N. N. f2,50; Huizencollecte wijk F. 2 f 31.33;
Dr B. E. S. f 2.50; Grand Hotel Central, maand,
bijdr.

f 10; Personeel 6em. Electr. Bedrijf,
maand, bijdr. f 169.05; Prof. Ir A._S. B. f 25;
Mevr. G. v. d. W. f2.50; M. V. X. f36H>; Ir
W. H. f5; Mej. L. v. H.. maand, bijdr. f 10;
W. H. P. f2OO. Nagekomen giften voor Huizeucollecte op 3 October: V. W. P. f 10; Mevr.
G. B. C. K. f 2.50; Mej. J. N. A. fl.
Postgironummer Fa. Heldring & Pierson 1844,
bij vermelden: t. g. v. H.C.C.

Begrafenis J. F.

Lebret

Op Oud Eik en Duinen is hedenmiddag
onder zeer groote belangstelling, hoofdzakelijk
uit tooneelkringen, ter aarde besteld bet stof»
lelijk overschot van den heer j. F. Lebret, den
echtgenoot van onze operette-diva Beppie de
Vries.
Op de begraafplaats merkten we o.m. op de
volgende heeren: Henri van Wermeskerken,
voorzitter van den Bond van Nederlandsche
tooneetschrijvers. N. H. Wolf, hoofdredacteur
van De Kunst te Amsterdam; mr F. Versteegh;
Paula de Waart, directrice van bet gezelscbap
De Narren; kapitein van Emmerik, van de
Holland-Australiê Lijn; H. Zanger, administratour van het geselschap; A. -van der Putten;
Theo Frenkel; productieleider L. C. Barnsteyn;
Jacques van Bijlevelt; S. Dickson. balletmeester; Alex Wurming, directeur van bet theater
Carré te Amsterdam; ir A. J. van der Poest
Clement; A. C. Blokland, dirigent van 't Scalaorkest; A. P. Weinthal, directeur en G. Nagelkerke, adjunct-directeur van de firma Weinthal
& Co. te Rotterdam: H. A. Donker; J. J. Koen;
Th. Thomassen, concert-pianist; ir Brunting;
H. J. van Bijsterveld; Louise Fleuron; mevrouw
van Kleef; graaf W. van Limburg Stirum; E.
Voortbuis; J. P. H. Scheffer, chef-bofmeester
Holland-Amerika Lijn; M. van Meel, oud»
vlieger; Jos. Silberman. kapelmeester AstaTheater: Nico de Jong; H. G. Wanneke; J. J.
Louwman; H. Prins van de fa. Weinthal &
Co. te Rotterdam; W. Klaasen, costumier te
Amsterdam: en voorts de volgende leden van
het gezelschap van Beppy de Vries: Henk
Didama, H. Angenent, Leo Kok, M. Broers,
J. F. de Gidts, Joop de Vries en Ed. Falmerz.
In den stoet bevonden zich voorts nog de heeren: Siem Nieuwenhuizen, P. v. d. Hem, H.
Tas, v. d. Garden, luit Latoiir en Louis Korijn.
Onder de zeer talrijke bloemstukken merkten wij er op van: het Operette-gezelschap
Carré, mevr. BouwmeesterZandbergen, mevr.
F. Carelsen, Adriaan Blokland, firma Weinthal
& Co. (directie en personeel) en P. v. d. Hem.
In de rouwkapel speelde de heer Littooy op
het orgel: Ases Tod van Grieg; Wenn ich
,en Largo
einmal soll' scheiden van B
van Handel.
Aan de geopende groeve spraken Siem Nieuwenbuizen en Hans Tas een kort woord van
groote waardeering voor den overledene.
■

BEVESTIGING DS. H. STOLK.
Gisteravond is ds H. Stolk, gekomen van
Charlois in de Oude Kerk te Scheveningen be»
vestigd. Door zijn komst ziet de Scheveningsche Herv. Gem. bet aantal van haar leeraren
(5) weer compleet. De nieuwe predikant werd
bevestigd door zijn ambtsbroeder, ds J. de Jong.
Deze ving zijn predicatie aan met te wijzen op
de blijdschap, die in de , gemeente gevonden
wordt om deze ure en die haar in navolging van
het oude Israël eveneens doet zingen de woorden uit ?s. 118 :24.
De plaats die tot haar leedwezen door het
heengaan van ds Wartena ledig is geworden
wordt nu vervuld door de overkomst
van «en jongen man, die zich met
jeugdig vuur zal geven aan het heerlijk werk: de
bedieningdes Woords. Aan spr. is de groote
blijdschap ds Stolk te mogen bevestigen in zijn
ambt. Na een arbeid van 18 maanden is spr.
«enigermate bekend met aard en behoefte der
gemeente. In korten tijd heeft spr. ds Stolk
leeren kennen als een man, die de prediking der
gerechtigheid liefheeft en het Evangelie alzoo
brengen zal. Dat evangelie, dat wezenlijk een
kracht Gods is tot zaligheid, een iegelijk, die
gelooft Daarom koos spr. als tekst voor deze
ure Jess. 55 : 11. Bij de ontwikkeling van dit
tekstwoord wees de bevestiger er op. dat de
profeet wijst le. op een zware verantwoorde»
lijkheid en 2e. op een rijke vertroosting.
Na de ontwikkeling dezer gedachte ging ds
de Jong over tot de bevestiging. Nadat ds Stolk
de vragen van het formulier had beantwoord,
zong de gemeente ds Stolk staande toe de
zegenbede uit Ps. 134. Met het zingen van Ps.
119 : 53 werd de dienst besloten.
As. Woensdagavond zal ds Stolk in betzelfde
kerkgebouw zijn intrede doen.

Mr Kortenhorst, R.K. lid der Tweede Kamer,
wees op de tegenstelling in beide praeadviezen.
Dr Wibaut ziet het vraagstuk der conjunctuurwerkeloosheid internationaal, terwijl prof.
Veraart op nationalen bodem blijft. Dr Wibaut
wil de wereldproductie en distributie rationa!,seeren, doch hij denkt er niet aan dat men dan
ook de geboorte moet ralionaliseeren. Hij meent
dat zijn utopie gegrondvest is op de werkelijkheid, maar hoe dit alles zou zijn uit te
voeren, geelt hij niet san.
Met de idee van prof. Veraart, dat er een
reservepot voor werkeloosheid moet komen, is
spr. het, althans platonisch, eens. Maar zoo is
er ook een conjunctuurfonds voor Indië
noodig. Men zou zoo nog kunnen doorgaans
alleen is het jammer, dat in hausse-perioden
niemand, ook de overbeid niet, er aan denkt om
iets óp zij te leggen voor den kwaden dag.
Wat spr.'s eigen meening over de materie
aangaat, houdt bij bet bij planwirtschaft; deze
CURSUSSEN VOOR LEIDSTERS
is reeds in vollen gang, niet het minst is zij
BIJ DE PADVINDERIJ.
gaande in de agrarische politiek van ons land.
Naar
men
ons mededeelt, zullen alhier curMr Cort van der Linden, secretaris van den
gehouden waarop onderricht zal
sussen
worden
van
Nederlandsche
Werkgevers,
Bond
meent,
in het werken met de z.g.
gegeven
worden
dat op verschillende van de stellingen van dr
(dat zijn 8 tot 12-jarige deelneemKabouters
hij
Wibaut een ander antwoord past dan
er
gegeven heeft. Dr Wibaut geeft de schuld van sters aan een kring, welke een voorbereiding
padvinderij voor oudere meisjes).
de werkeloosheid aan de politieke oorlogsis tot de belangstellende
ledere
is welkom. Zes avonschulden, aan bet herstelvraagstuk en aan het
Bruyn,
zal
Oehoe
de
kabouterleidsler uit
den
protectionisme.
steeds toenemend
Maar hij
schijnt er zich geen rekenschap van te hebben Amsterdam, de cursussen leiden, waarna gedugegeven dat de oorzaken van de ellende te rende drie avonden Captain Knappert zal spreken over padvindsterswerk. Een en ander heeft
vinden zijn in de fouten van de moderne staataangezien
de verantwoordelijke leiders plaats in het clubhuis der Kijswijlcscbe Padkunde,
hebben toegegeven aan de onverantwoordelijke vindsters, Haagweg 94, Rijswijk. Opgave voor
deelneming bij mevr. C. E r d m a n, Koningin
eiscben der massa.
Ook legt dr. Wibaut nadruk op de vraag, Wilhelminalaan 526, Voorburg.
De data zijn vastgesteld voor de door Oehoe
dat er centralisatie komt en niet op het hoe.
Bruyn te leiden avonden op: Vrijdag 21,
de
systeem
prof.
aangevoerde
door
Veraart
Het
gaal volgens spr. bieraan mank, dat hij wel Zaterdag 22, Woensdag 26, Vrijdag 28 en
zijn eigen denkbeelden propageeren wil, maar Maandag 31 Oct. en Woensdag 2 Nov.
Captain Knappert spreekt Maandag 7, Dinszich niet afvraagt wat hun gevolg zal zijn ten
dag
8 en Woensdag 9 Nov.
vraagstuk
der werkeloosheid.
aanzien van het
Hun beschouwingen over de beide praeadviezen gaven vervolgens nog de heeren prof.
NATIONALE VAKBOND VAN
Frijda uit «otterdam, prof. mr C. W. de Vries
MUZIEKINSTRUMENTENSTEMMERS.
(Rotterdam), Lansink, bestuurder van bet
In Het Hof van Berlijn zal de Haagsche
N.A.3., en de beer Ratte, hoofdbestuurder van afdeeling
van den Nationalen Vakbond van
den Centralen Bond van Transportarbeiders,
op Donderdag
Muziekinstrumentenstemmers
gemaakte
opmerde
praeadviseurs
waarna de
20 October a.s. «en ledenvergadering nouden.
kingen uitvoerig hebben beantwoord.
O.m. zal worden verslag uitgebracht over
bet 18de congres van den bond. op 24 SepBACON.
tember jl. te Utrecht gehouden. Bekend
en besproken zullen worden de daar
De Directie van den Landbouw deelt mede, gemaakt
genomen
besluiten betreffende de invoel ing
zijn
gedagen
6—12
October
gedurende
dat
de
slacht voor baconberciding 27.748 (voorafgaande van de collectieve arbeidsovereenkomst voor
de piano- en orgelbranche. Nadere voorstellen
7 dagen 35.198) varkens.
zullen worden gedaan ten aanzien van cV met
De totale invoer van bacon in Groot Bntanin werking tredende verhoogde con»
Januari
in
de
van
228.660
beliep
week
3—B October
nië
tribulieregeling.
(244.480) cwls.

INTERNATIONALE VEREENIGING
BELLAMY.
Zaterdag, is bier ter stede de eerste algemeene jaarlijksche ledenvergadering gebonden.
Het voorloopig bestuur bracht verslag uit
over de door haar tot heden verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten. Het
ontwerp statuten en huishoudelijk reglement
werden goedgekeurd. Bij verkiezing van bet
bestuur 1932/33 werd het voorloopig bestuur,
bestaande uit mevr. A. Heuff en de heeren
P. J. Burgers. W. Klerkx en M. H. v. d
Stijl, herkozen, terwijl tevens in het bestuur
zitting namen: mevr. G. K. Koelemij en de
heeren L. Boot. H. Nolles, H. Timmermans
en J. Vermeide jr.
Besloten werd door alle wettig geoorloofde
en gepaste propaganda te trachten het doel
der vereeniging, zijnde «en nieuwe wereldorde, te scheppen, gebaseerd op Edward
Bellamy's
economie, in welke wereld geen
armoede en vijandschap, doch rijkdom en
vrede zullen bestaan, te bereiken. Ten
spoedigste zal een vergadering van afgevaardigden van de plaatselijke afdeelingen worden
gehouden.
Ten huize van den eersten secretaris. Rijs»
wijkscheweg 674, den Haag, zal iederen
Woensdagavond gelegenheid worden geboden
om inlichtingen te bekomen, terwijl het
geven van een cursus in de Staathuishoudkunde van Edward Bellamy in voorbereiding
is.
■

„WELDOEN IS PLICHT".

Onder de vele vereemgingen, die door verlies
aan leden den ernst der tijden ondervinden, behoort helaas ook de vereeniging Weldoen is
Plicht (W.1.P.). Deze vereeniging beweegt zich
voornamelijk op bet terrein der liefdadigheid en
helpt o_a. mede, zwakke en zieke kinderen te
doen uitzenden. In verband met de verzwakte
financiën beeft bet bestuur besloten, een bazaar
te organiseeren tegen half December. Het ge»
meentebestuur stelde daarvoor een lokaliteit beschikbaar. Dezer dagen wordt in verband met
een en ander «en vergadering gehouden met de,
volgende vereemgingen, die bet werk»comité vormen: Haagsche ver. voor Gbr. Gezondheids- en
Vacantiekolonies, Katholieke Kinderuitzending
in het bisdom Haarleqi, afd. 's-Gravenhage; ver.
Vacantiekolonies voor Israël-kinderen te 's-Gravenhage, Centrale Commissie voor uitzending v.
Ned. kinderen naar buiten, 's-Gravenhaagscbe
ver. voor Gezondbeidskolonies (Haagsche Bleekneusjes), ver. Naar bet Strand en ver. ,Zorg
voor het achterlijke kind".
In deze vergadering worden de plannen defini„
tief vastgesteld.
*

Openingstoespraak van mr Marchant.

BELANGRIJKE VEILING
Op 25, 26 en 27 October wordt ten overstaan
van notaris J. van Herwijnen in Fulchri Studio
alhier verkocht de inboedel, rich bevindende
in het perceel Carnegielaan 16. van dr G. W.
Lunsingb Scheurleer.
De geïllustreerde catalogus bevat niet min»

Daarna was bet woord aan wethouder H. P.
March a n t, die in het Fransch onder zeer
veel bijval een korte rede hield.
Het is voor mij als leek
zoo be»

—

—

gon «preker
«enigszins moeilijk de
toepasselijke woorden voor de opening van
expositie en concours te vinden. Aan mij perder dan 1005 nummers. Er worden geveild soonlijk zou de kapper geen eer meer kunhen
behalen (gelach), maar niettemin ben ik mij
kleine meubelen, prenten, teekeningen,. aquaTOONEELVEREENIGING V.I.V.A.
bewust van de beteekenis van den kapper en
rellen, schilderijen, miniaturen, bibelots, zilvezijn kunst Wat zou bijvoorbeeld de- waarde
meisje
dagen.
voor
halve
tin,
gouden
koperwerk,
Het
ren en
werken,
bronzen van
een tooneelvoorztelling zijn, indien geen
In bet theater Seinpost beeft gisteravond de figuren, kronen, lampen enz., kristal en glasexpert
in coiffure en grimeering aan het bar»
werk,
Japansób
Europeescb
Giiineesob,
tooneelvereeniging V.I.V.A. de première ge»
poren
monisch geheel medewerkte? Voor bet overige
geven van het blijspel in drie bedrijven, „Het selein, Delftsck e.a. aardewerk, Perzische kar»
is in bet bijzonder voor bet vrouwelijk deel der
meisje voor halve dagen", " geschreven door petten, wapens, spiegels, klokken, groote men»
menscbbeid de arbeid van den kapper van
den heer N. Geradts. De zaal was uitstekend beien en kamerbetimmeringen.
Kijkdagen 22, 22 en 24 October in het perceel groote beteekenis. De bekoring van de vrouw
bezet.
toch, is zij in het leven van ons, mannen, slaHet is voor een vereeniging van dilettanten Camegielalui 16.
ven
van de schoonheid, niet de eenige en oneen zeer groot waagstuk om een blijspel zonder
weerstaanbare kracht? De serieuze taak nu van
reputatie, van een auteur zonder reputatie voor
den kapper is; de natuurlijke bekoring van de
WIJKVEREENIGING „HET BOOMEHhet voetlicht te brengen.
vrouw in den hoogsten graad tot uiting te
EN
waagstuk,
Grooter wordt met
als men be»
BLOEMENKWARTIER".
brengen
en haar de middelen te verschaffen
denkt dat de auteur openhartig erkent het spel
waterdag j.l. vergastte de welbekende heer om de wereld te verrukken. Van haar coiffure
ui een verloren achtermiddag te hebben gehangt het dikwijls af, of zij in de maatschappij
schreven om zijn vereeniging te verlossen van Henri Nolles in ,ide Galerij" voor een uitvereen goede positie zal weten te vinden. Tot de
de nachtmerrie „welk stuk moeten we in kocht huis zijn publiek, bestaande uit kinderen
Wijkvereeniging,
der
van
leden
bovenstaande
dames richt spreker dan ook den vaderlijken
's hemelsnaam brengen?"
raad: negeert uw coiffure niett
Laten wij direct erkennen, dat het een zeer op een alleraardigste opvoering van de vroolijke avonturen van Micky Mouse, gevolgd dóór
Bovendien: het moderne pagekopje houdt de
geslaagd stuk is, vol van aardige oorspronkeeen serie inslaande goocheltoeren met tot slot vrouw gedurende haar geheele leven jeugdig.
lijke wendingen en . geestigheden.
Er' wordt' in^ V.I.V.A. bard en serieus ge-] een aardig nummer buikspreken.. In de pauze,: -Vroeger-kon men : moeder en dochter, wanneer
allen door het bestuur onthaald. Naar
zij samen verschenen, gemakkelijk ónderwerkt «n vooreen diléttahténveréeniging. werd! werden
volgt op 12 November a.s. de
wij
vernemen
schelden, doch tegenwoordig moet men wel eén
een uitstekend verzorgde opvoering en heel goed viering van bet tienjarig bestaan
dezer steeds zeer deskundig oog hebben om dê juiste faspel te genieten gegeven. De spelers waren:
bloeiende Wijkvereeniging met een Soiree milierelatie te constateeren. Leve de kapper!
Ferry van den Oever, mevr. D. van den Oever, meer
(Daverend applaus.) Inderdaad de laak van
N. Geradts, mevr. Grêtha Lems, Will Staal, Variée in de concertzaal van bet Café „de
Galerij".
den kapper is gewichtig en verantwoordelijk,
mej. Map de Baan. mevr. Louk Boudewijns en
want bij werkt voor het geluk der menschmej. Jo van der 2ande. Bloemen voor alle
beid.
spelers^ een krans voor den auteur en «en
VEREENIGING
Spreker hoopte,' dat de aanwezige vreemde»
applaus waren een welverdiende beenthousiast
„SCHOOL
lingen bij deze gelegenheid tevens van de beTOT OPLEIDING VAN
looning voor spel en spelers.
koring van onze stad zoilden kennis nemen en
WINKELPERSONEEL".
De opvoering werd met een bal besloten.
hij eindigde met de hoop uit te spreken, dat dit
Donderdag zijn de avondcursussen in étalee» concours en deze tentoonstelling de beste resulren, teekenen, reclame, warenkennis en winkeltaten mochten opleveren. Hiermede verklaarde
NEDERLANDSCHE JOURNALISTENbedrijf, welke hier ter stede door de Vereeni»
spr. de expositie en < het concours geopend.
KRING.
ging School tot Opleiding van WinkelpersoDe Nederlandsche Journalistenkring heeft neel worden georganiseerd, door den voorzit»
Wat er te zien is.
Zaterdag een algemeenè ledenvergadering geter der Vereeniging, den beer M. Kropveld.
Daarna werd tot de bezichtiging overgegaan
houden.
in tegenwoordigheid van het dagelijksch be»
De voorzitter, de heer D. Hans, heeft bij stuur, directeur en overige leerkrachten, ge» van de verschillende stands. De firma Vollemans
toonde een keur van kappersinstallaties en van
den aanvang daarvan eerbiedig hulde gebracht opend.
losse
meubelen en parfumerieën. Zeer fraai was
aan de nagedachtenis van de sinds de vorige
zijn
openingsrede
spreker,
In
memoreerde
volgens
«en
Amerikaanschen stijl vervaardigden
vergadering gestorven Kringleden, de heeren hoe de Vereeniging tot deze avondcursussen,
reeks cabines, in «en roode tint gehouden, met
dr J. Th. de Visser, 's-Gravenhage, L. van de naast de reeds «enige jaren bestaande dagwaschbekkens van dezelfde kleur.
Reis, Groningen, P. C. van Dobben, Haarlem,
school, in Februari van dit jaar was over» marmeren
Tevens
waren
er verschillende apparaten voor
Godfried,
Langenhorst,
gevolge
N.
Amsterdam en J. F.
gegaan, ten
van de herhaalde aanvrablijvende
w.o. van Eugène, Gallia,
haargolving,
Amsterdam.
gen van belanghebbenden in het winkelbedrijf. Figaro,
Realistic,
Lindes,
Eureka, ca. Ook de
Aan het lid, den heer A. B. Kleerekoper te
De eerste cursus, die in Juli van dit jaar geAmsterdam, die na een ziekte van ruim drie ëindigd is, is een groot succes geworden en dit firma Jeva was vertegenwoordigd met een
nieuw systeem, evenals de firma Beldam, met
jaar, juist Zaterdag in zijn eigen woning was was voor het bestuur aanleiding om zijn werkverschillende electrische apparaten, w.o. voor
teruggekeerd, bad het Kringbestuur 's morgens zaamheden op dit gebied voort te zetten.
pedicure
diverse meubelen, voor bet bedrijf
«en telegram van gelukwensch gezonden.
Spreker bracht een woord van hartelijken geschikt. en
Daarna werd overgegaan tot de behandeling
dank aan den heer K. G. Pander, aan wien
De Hama-preparaten zorgen dat de dames
van het voorstel tot oprichting van een Weduhet te danken is, dat de onderwijslokalen voor bun haren lakken kunnen, evenals de Japansche
wen- en Weezenfonds (pensioen voor weduwen
het étaleeren naar de eischen des tijds, op
of zoo gewenscht als het Josephine
en weezen van journalisten) ingevolge het rapvoorbeeld van de Schüle Reimann te Berlijn, vrouwen,
Bakerkapsel.
port aangebracht door de betrokken combelangeloos
geheel
door de firma Pander worOok Dralle, Guerlain, Bimmel en Wortb ontmissie.
den ingericht, terwijl hij ook den directeur van braken niet evenals het nog niet zoo lang
De voorstellen, op enkele punten aangevuld de firma Ferry en Co., den beer W. J. de
schoonheidsinstituut Marguary
en gewijzigd ingevolge amendementen van de Jongh, dankte voor de wijze waarop bij zijn geleden geopende
vèreenigingen „De Amsterdamsche Pers" en medewerking verleent voor het slagen van dit met diverse preparaten.
L'Eclat de Paris toont hier o.m. verschillende
„De Oostelijke Pers" werden na ampel debat onderwijs.
de firma Polak snufjes op 't gebied
baarwalers,
algemeenè
aangenomen.
tenslotte met
stemmen
Tot naderen datum kunnen zicb nog leerpoederdoozen
van
«n aanverwante artikelen, en
De voorzitter heeft, onder instemming der lingen opgeven voor één der cursussen bij den de firma's Zeldenrust,
Emilè en v. d. Poel
aanwezigen, hulde gebracht aan den arbeid der directeur, mr W. Kok
Sr.. Eikstraat 31, Tel. enkele gestyleerde pruiken voor het nieuwe
commissie, de heeren Henri Dekking, voorzit332590. Voor den cursus in étaleeren bestaat seizoen. Ook buitenlanders, w.o. Neumeister,
ter, F. J. H. van Oosten, secretaris en verklaard,
zeer groote belangstelling.
reeds
exposeerden talrijke nieuwigheden. ,Er waren
dat bet Kringbestuur thans de voorbereiding
pruikjes
in alle denkbare tinten van zilverwit
invoering
van de
der regeling spoedig ter hand
zwart en in belderllroen en o;>:>->
tot
zal nemen.
HARINGVISSCHERIJ.
Tb. de Coper uit Delft toont de laatste aanAangenomen werd vervolgens eveneens een
gisteren
kwamen
en
in vakkleeding en ook Baroex ontbreekt
liaringvissoherij
Van
winsten
de
voorstel van het Kringbestuur, om, zoolang de
niet op het appèl. Nog kunnen met «ere worden
regeering inzake 't weduwenpensioen nog niet beden te Scheveningen binnen: van de reederij
v/b A. van der-Toorn de mis. Scb. 285 (M. genoemd een reeks keurige cabines in Congodefinitief is ingevoerd, een tijdelijk steunfonds
48 (W. de Jong) bout, ontworpen door de firma Hollander en
voor weduwen en wezen op te richten. Ook aan Pronk) met 34 last; de Scb. A.
van der Zwan Kohn. en in eigen land vervaardigd. Ook de
met 28 last; van de reederij
ben, die hiertoe bet initiatief namen, de AmHarteveld)
Zn.
de
ml.
Sch.
(A.
en
161
met 33 Lanthéric-artikelen zijn rijk vertegenwoordigd.
sterdamsche Kringbestuursleden L. Schutting,
reederij
de
P.
den
last;
van
A. en
Duik de Het is onmogelijk om al de inzenders op te
D. Kouwenaar en Is. Santkroos, werd onder
87
(W.
(defecte noemen, de deelname was daarvoor te groot
ml.
Sch.
met
11
last
Pronk)
applaus hartelijk dank gebracht.
Het andere agendapunt (vermindering van doonkey); van de reederij v/h Frank Vrolijk Enkele namen laten wij hieronder nog vn'^"de firma Mesker (parfumerieën), de firma
contributie van de in Indië wonende leden) de ml. Scb. 242 (A. den Duik) met 25 last;
van de reederij Erven B. van Leeuwen de ml. Brandel (celluloid artikelen), VVeila (>_<-_-_.._-»_!.werd aangehouden.
Bij de rondvraag had. ingevolge eenige door Sch. 339 (G.'de Ruiter) met 25 last; van de -wave-toestellen en droogapparaten). firma van
den Duik de ml. Sch. 254 (M. de Dyl en Zoon (zeep) en firma Wilteboon
den beer A. J. Luikinga gestelde vragen, siog reederij Jac. 28
Graaf)
last; van de reederij Erven B. (parfumerieën).
met
een discussie plaats over den stand van de invan der Zwan de ml. Sch. 37 (B. Roeleveld)
voering der bestaande salaris- en pensioenoverDe wedstrijden en attracties.
niet 28 last en van de reederij D. de Mos de
eenkomsten, waarmee het nog niet overal in
van
(M.
Zwan)
263
der
ml.
Sch.
met
23
orde is. De voorzitter beloofde, dar het Kringlast
De eerste wedstrijd ving Zondagmiddag aan.
haring.
bestuur bieraan bij voortduring zijn aandacht
mededingers moesten in een uur met het
De
Zaterdag waren de marktprijzen: volle baring
blijft wijden en dat het de zaak opnieuw zal
ijzer
een kortbarig kapsel cachet geven, waarna
ijle
haring
f 9.30—f 9.50. steurf 9.20—f 1170.
overwegen.
de jury vier prijzen werden uitgereikt, bedoor
haring f 8.60—f 9.50. alles per kantje naar kwaAan bet eind der vergadering beeft de beer
staande
uit een gouden medaille met f5O en een
P. A. Haaxman. eere-lid van den Kring, hulde liteit en stukstal.
diploma, een verguld zilveren medaille met
gebracht aan bet bestuur, voor hetgeen het in
diploma, een zilveren medaille met diploma en
latere jaren voor de positieverbetering der jourvierde prijs «en enkel diploma.
Morgenavond heeft de Vrije Socialisten» alsDes avonds werden
nalisten in Nederland had verricht. Reeds 38
dezelfde prijzen beschik»
jaar geleden (ook de voorzitter had daaraan
Ver. een openbare vergadering belegd voor baar gesteld voor een wedstrijd jn het waterde bewoners van Spoor- en I_aakwijk in de golven, van kort, gepermanent haar.
herinnerd) had spr. op de wenschelijkheid van
een weduwenpensioen gewezen. Het verheugt bovenzaal van Café Hildebrand aan de HilHedenochtend om tien uur vond een congres
debrandstraat Als spreker treedt op de beer plaats
hem, dat de grondslag daarvoor thans is gelegd
voor dameskappers, waar verschillende
A. v. M eekeren. secretaris van het Landelijk vakgenooten,
Hierna werd de vergadering gesloten.
w.o. de Fransehe specialist
Verbond van Soc. Anarchisten, uit Delft, Sutterlin, het woord hebben
gevoerd en een en
over: Hel bankroet van hel Staatssocialisme. ander werd gedemonstreerd, en de» avonds zijn
den
afdeeling
Haagsche
van
De
Nieuw
er nog diverse wedstrijden, w.o. haarknippen
Malthusiaanschen Bond heeft tegen WoensdagWoensdagavond organiseert de Vrijzinnig- volgens bet nieuwste sn!, voor heeren met lichte
avond een openbare vergadering belegd in Café
Democratische Jongeren Organisatie, afd. ondulatie of bombage om het te volmaken, en
Corina. Apeldoomscnelaan 149. De bondsvoorzitter, de heer J. H. Goud, zal daar spreken over
den Haag. een bijeenkomst in de bovenzaal een wedstrijd in bet postiche-kappen. Ook bierhet onderwerp: „Waarom geboortenregeling en
van Café Het Hof van Berlijn, waar Leo J. voor zijn wederom prijzen bescbikbaar.
hoe?" De lichtbeeldenserie „De mensch vóór zijn B. Wolff zal spreken over: „Het Nationaal»
Om halftien bedenavond demonstreert de
geboorte" zal na de rede worden vertoond.
firma Lampe, alhier, baar modellen, waarbij aan
Socialisme".
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ZE IS ER WEER

I BAKHUIS'
ECHTE GELDERSCHE

Zondagmiddag werd bet kapconconrs in den
Dierentuin geopend. Tegen 1 uur vulde zich
de groote zaal met de talrijke toeschouwers.
Vele modellen in kleurige zijden gewaden en
bet bestuur in smoking vielen daartusschen op.
't Werd een geanimeerd gedrang voor het po»
dium, waar bet eerecomité ten deele had plaats
genomen, aangevuld met bekende figuren uit
de kapperswereld. De koninklijke zangvereeni»
ging c^ecilia, onder leiding van Henk van den
Berg bracht een zangnummer ten geboore, dat
veel waardeering vond.
Daarna nam de beer Torn Hol lm ga, de
voorzitter van bet Uitvoerend Comité, bet
woord en bracht in bet bijzonder dank aan den
burgemeester jhr mr dr L. H. N. Bosch ridder
van Itosentbal, voor bet aanvaarden van bet
eerevoorzitterschap, ook aan den wethouder van
Onderwijs en de leden van den gemeenteraad
en de overige leden van bet comité voor bun
welwillendheid zicb beschikbaar te stellen voor
«lat doel.
Verder bracht spreker een woord van dank
aan de buitenlandsche collega's voor bun komst
en hulde aai» de standhouders, voor de wijze
waarop zij hebben meegewerkt Hieraan voegde
de beer Hollema nog iets toe over de moeilijke
taak der jury en bracht de bedoeling van dit
internationale kapconconrs en de daarmee vér»
bonden bedrijfstentoonstelling naar voren. Den
beer Kronenburg, den 'secretaris-penningmeester, werd aan het slot een schrijftafel en een
bloemstuk overhandigd, uit erkentelijkheid voor
bet velt door hem verrichte werk tot bet wel»
slagen van het geheel.
Twee buitenlandsche experts kregen daarna
bet woord. Het waren de heer Gaston Boudon
uit Parijs, gevolgd door den heer Max Neumeister uit Keulen.

__wl I VW Alleen deze origineele var» Lil
W
I JIIJ3 PSen ven BAYER waai- ■_ I c|_^^a
~^_>, ■
W U
m\ __t_»H_» borgen echtheden zuiverheid. __________________
___«2iMt>

Haagsch Crisis Comité
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De.opening

Aipirin-tabletten worden alleen door de.
er-fa brieken
in den handel gebracht en «vel uisluitend in:

gezant

heer
van Italië te Amsterdam, den
aftredende te zijnen huize een noenmaal aangeboden, waaraan, behalve de gezant en zijn
zoon. aanzaten burgemeester dr W. de Vlugt.
Romano Guarnieri, lector aan de Gem.
Universiteit; Dona. secretaris van bet consulaat, en voorts de heeren D. Hudig en mi
P. j. Six. resp. voorzitter en secretaris der
Italiaansch-Nederlandscbe Kamer van Koophandel, en W. A. van Leer, bestuurslid der
Vereeniging Dante Aligbieri.
generaal

—
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Dinsdagmiddag wordt er een lezing gehouden
met , een demonstratie door den bekenden
Pranschen haarverfspecialist
'«Avonds
vinden wederom wedstrijden plaats, w.o. in bet
grimeereu. Ook hiervoor zijn prijzen be»
schikbaar.
Na afloop wordt de groote gouden medaille
plus f2OO uitgereikt voor de(n)gene, die ge»
durende bet gebeele concours het hoogst aantal
punten beeft behaald. Daarna vindt er een bal
plaats, door een groot orkest opgeluisterd,
waarmee het congres besloten wordt

** *

Na afloop van de Zondagmiddag tijdens bet

internationaal kapconconrs in de zalen van
leden van het uitvoerend comité, de jury,

den

Dierentuin gehouden demonstratie hebben de
de

besturen en de buitenlandücbe gasten «ch vei>
eenigd aan een diner in de bovenzaal van
restaurant -lllche. Aan den feestelijke» chsch
hebben een groot aantal sprekers het woord
gevoerd,
de buitenlandsche afgevaardigden
Gaston Boudon (Parijs) en Max Neumeister
(Keulen) en de Hollandsche veteraan GoëbL
De voorzitter sprak een bijzonder woord van
■

lof en waardeering uit aan het adres van den
heer Kronenburg (Den Haag), den organisator
van concours en bedrijfstentoonstelling; zooals
bereids gemeld, werden hem een scbrijfbureau
en bloemen aangeboden. De heer Kronenburg
dankte in hartelijke bewoordingen en bracht op
zijn beurt bijzonderen dank aan mevr. de WeertElmendorp voor de belangrijke diensten, door
baar bij de organisatie van deze tentoonstelling
bewezen.
De volgende prijzen werden bij den wedstrijd
„ijzerondulal_ie", afd. A, vastgesteld: eerste prijs
de heer Koppmann, Keulen; tweede Clement
Derede. Brussel: derde Willy Petit Brussel;
vierde H. Klusmanu, Keulen; rijfde Fritz
Heinrich, Den Haag.
De belangstelling voor de tentoonstelling is
zeer groot; gisteravond stonden de bezoekers
schouder aan schouder.

Moordaanslag in de Balistraat
Omstreeks kwart vóór 7 gisteravond ver»
voegde zich aan een perceel in de Batistraat de
31-jarige chauffeur W.. gewezen minnaar van
de daar wonende 22-jarige Duitsche dienstbode
ES.

Er ontwikkelde zich een gesprek, waarbij
bleek, dat bet meisje den chauffeur óp een gegeven oogenblik niet meer te woord wenschte
te staan.
De chauffeur werd toen woedend en trok een
mes, waarmee hij bet meisje «en steekwond in

de borst toebracht waarop de dader de vlucht
nam.
Later op den avond .is bij in de buurt van

zijn woning aangehouden.
Het slachtoffer werd aan den Gentralen Post
yan den' Genees. Dienst verbonden. Dé wond
bleek niet ernstig te zijn, zoodat zij naar buis
kon worden vervoerd.

EEN VERDACHT BRANDJE.
Door de brandweer werd Zondagavond half
negen met de motorspuit van bet p'olt-iebureau
Laan Copes uitgerukt naar «en perceel aan de
Van Speijkstraat voor een zwaren binnenbrand.
Op de tweede verdieping was in een slaap»
kamer aan de achterzijde een bed in brand ge»
raakt. Dit verbrandde, benevens eenig meubilair, terwijl ook bouten scbotwerk ernstig door
bet vuur te lijden had.
Gebluscht werd met een kleinen straal van
de motorspuit Door personeel der politiebrandweer werd vóór het bed een wollen deken
aangetroffen, welke vermoedelijk met petroleum was gedrenkt, terwijl in de voorkamer een
vloerkleed op een dretal plaatsen met petroleum
was overgoten. Een en ander is voor nader on»
derzoek in beslag genomen.
De bewoners, «en echtpaar, dat de tweede
étage

bewoont waren

afwezig.

AANRIJDING
JULIANA VAN STOLBERGLAAN.
Op den hoek van de Juliana van Stolberglaan

en de Wilhelminastraat heeft een aanrijding
plaats gehad tusschen een personenauto en een
motorrijwiel, ten gevolge'waarvan de motor»
rijder, de 41-jarige A. 8., wonende aan de Van
Alkemadclaan, vermoedelijk een linker^nkelfractuur bekwam en de. duorijdster, zijn echtgenoote, een.kneuzing aan de kin kreeg. Beiden zijn door den G.G. «n G.Ö. via den Centralen Post naar de echtelijke woning ge»
bracht

VRACHTAUTO OMGEVALLEN.
Hedenmorgen is op den Hoogewal 'n vrachtauto, bestuurd door een inwoner van Oegst»
geest

ten gevolge van slippen,

omgevallen.

Een inzittende, de 32>jarige M. v. G. uit Kat»
wijk, kreeg een wondje aan zijn linker elleboog.
Hij is aan den Centr. Post van den G.G. en
G.D. verbonden. De vrachtauto werd met be»
hulp van den grooten kraanwagen der Politie
overeind gezet

ONVOORZICHTIG OVERGESTOKEN.
Op de Adriaan Goekooplaan bij den Scheve»
ningscheweg is de 17-jarige voetgangster G. Z.
uit de Warmoezierstraat, doordat zij plotseling
den rijweg overstak, door een personenauto
aangereden. Zij kreeg een wond aan bet onderbeen en werd door den G.G. en G.D. naar
het Ziekenhuis aan den Zuidwal gebracht

BALDADIGHEID.
Door onbekenden is een bank, staande op
een pad in de Scbeveningscbe Boschjes ten
Z.-W. van de Bataaf uit den grond gerukt.

TE ROTTERDAM TERUGGEVONDEN.
Te Rotterdam is «en Ford.personenauto ge»
vonden, tóebeboorende aan een Handel»Mij. in
de Piet Heinstraat alhier, welke auto ontvreemd bleek te zijn uit een garage aan de
Hemsterbuisstraat bier ter stede.
BOOTTREIN DEMPO.
De Rotterdamscbe Lloyd meldt on,, dat de

«rein voor de passagiers van bet tbuisvarende
stoomschip Dempo, hetwelk 18 October te
Marseille wordt verwacht, op 19 October te
7 uur 16 te Roosendaal, te 8 uur 51 te Rot«
terdam en te 9 uur 28 te '«-Gravenbage H.3.M.
zal aankomen.

DEI VADERLAND

UIT VEUR-LEIDSCHENDAM

ZIJUCHTJES

Jubileum burgemeester Keyzer
Achteraf l^ryp^ll
Zaterdag beeft burgemeester Keyzer van
Max, wiens achternaam al lange jaren Stompwijk en Venr zijn I2>H.jarig
«ras verloren gegaan, weshalve hij het ne
jubi_enm gevierd. Vrijdagavond bad reeds een
maar moest doen met: «De Gehaaide", had buldigingsbijeenkomst plaats door de drie
langen tyd overlegd, of hij het doen zon. eierenveiliagen e» de afd. van de HoU. Mij.
Als je erover nadacht.... dan: wel, waarom van Landbouw, waar den jubilaris een fraaie
Zaterdagochtend is
niet? Het huis lag gunstig. Rolluiken voor pa?m werd aangeboden.
Kammen, een gezongen H. Mi,
pastoor
door
niet
voor
de
gelijkvloers,
maar
de vensters
opgedragen, terwijl des middags een druk»
ramen der eerste verdieping. De muren met bezochte
receptie plaats bad.
dik klimop begroeid. Een pootige huisknecht
particulieren waren aan»
Naast
honderden
maar die was uit zijn tent te lokken. Jinrje wezig de burgemeesters van Pijnacker, Noot»

Jawel nam op zich met dezen knecht te gum
biljarten. Die hield hem wel aan de praat
De Gehaaide hield niet van krakies in
't holle van den nacht Hij prefereerde de
avonduren. Hg bleef netjes wachten tot dealleenwonende dame was uitgereden, vervolgens klom hij tegen den wingerd op. Eénmaal stoorde hem een rijwielagent Maar
Max hield zich koest en de blauwe treewheelde verder. zonder een blik te slaan op
den gevel, waar de Gehaaide als een pilaarheilige tegenaan kleefde. Het venster leverde geen moeilijkheden op. Max kwam binnen en constateerde met voldoening, dat hij
in het boudoir beland was. Hij ging systematisch zoeken en de kleine safe was «poedig ontdekt Het mocht geen safe heeten'
Het ding liet zich met een looper openen
en de inhoud bleek te bestaan uit één tiara.
Maar die was dè moeite waard! Max, welvertrouwd met deze materie, onderzocht
het sieraad nauwkeurig en... namaak was
het niet. De waarde was enorm.
Op het moment zijner aesthetische verrukking ging de deur open en de dame, die
hij met eigen oogen had zien uitrijden,
kwam binnen. Hoe ter wereld was ze zoo
onhoorbaar in huis gekomen? Ineengedoken keek 6e Gehaaide haar aan en berekende, hoe bij haar moest aanvliegen Óf
zij zn gedachten kon lezen? In elk geval
kwam een keurig klein revolver uit haar
mof en Max gevoelde respect voos dat
vrouwmensch....
Er werd gebeld en dat maakte de situatie
iets moeilijker.
Een mooi stuk. nietwaar? vroeg de
dame en Max knikte; hij had het .jraag gehouden. De dame keek hem aan en zweeg.
Het was. of zij luisterde, wie er gebeld had
en Max, die anders altijd zoo snel tot een
besluit kwam. snapte de situatie niet en
bleef wachten om zijn kansen te wikken en

.

Neem het meel zei de dame. — Stop
—
het weer in zln
steek het in
zak!
— Ik denk niet aan! 6e Gehaaide
eensklaps vastbesloten. — Daar
ik

je

etui en

er

sprak

trap

niet
in, meissie. Je hebt zéker de politie bij de
hand en dan leg ik dat spul liever hier op
het tafeltje; dat scheelt me zeker twee

GEMENGD NIEUWS
Hoogwater in den achterhoek
In verband met den boogen waterstand van
de Schipbeek, kunnen re werkzaamheden in
de werkverschaffing van Neede en omgeving
geen doorgang vinden. In verband hiermede
zijn de ongeveer 100 Haagsche arbeiders die
in het kamp te Neede zijn ondergebracbi. er
van vrijgesteld beden hun werkzaambeden te
hervatten.

96 Amsterdammers, die te Gelselaar bij de
werkverschaffing zijn geplaatst zullen «veneens, heden niet uit Amsterdam kunnen vertrekken.

jaar!

—

Ik bezweer je, dat ik.de politie niet
achter je aan zal sturen! zei de dame en
Max was juist besloten om een
groote
berouwsccne op te voeren, toen ér aan 6e

kamerdeur geklopt werd.
jy Je krijgt.het3!ca6eaul^zei^6e-:jonge

—
zelfden
Weer werd
geklapt.
Wie
is
daar?
dame.
—Max bedacht zichriepnietde langer.
Hij
vrouw.

'Verdivyn maar gauw langs" denweg. dien je gekomen bent!
er

stak

het tiara-etui in zijn zak en stapte uit het
venster. Steun zoekend in den wingerd,
hoorde hij nog. boe buiten 6e kamerdeur
geantwoord werd. 6at twee heeren Mevrouw
dringend moesten spreken en dat ze zich
niet lieten afwijzen. Max begreep er letterlijk niets van. In heel zln practijk had
hij zijn buit (en hoé kostbaar!) nooit op
zóó vreemde wijze verworven, Filanthropen
gaven je op zijn best een tientje, maar geen
tiara van makkelijk vijfduizend piek....
Hoe het ook zij. bet etui zat secuur in
zijn zak en hijzelf zat in den wingerd, met
ontvluchtingsmogelijkheden naar alle kanten.

Laten wij ons niet langer om hem bekommeren. De Gehaaide zal nu verder zijn weg
wel vinden. Hij draagt zijn naam mét eere
en de duisternis is een goede bondgenoot.
Zien wij liever eens om naar de kamenier,
die zeer nerveus is. Die twee heeren^ dié
zich niet laten afwijzen, maakten haar al
zoo zenuwachtig en nu nog het feit. dat het
nèt was, alsof Mevrouw met iemand stond
te praten
alsof ze een mannenstem had

hooren antwoorden....
Maar als de deur opengaat, is Mevrouw
toch beusch alleen. Doch 6e twee heeren
staan Inmiddels al onder aan de trap en ze
zien er vrijpostig uit. Mevrouw is heel
kalm en stuurt het meisje naar haar kamer.
Dan gaat zij naar de twee heeren toe, 6ie
zonder omslag mededeelen, dat zij van de
politie zijn en die een machtiging tot huiszoeking vertoonen. Zij staat namelijk onder
6e zeer zware verdenking van een tiara In
h?>°.' '«zit te hebben, ontvreemd van een

vriendin....

Garruli Filiu».

—

Morgen zal de beer J. van Beuke'en den
dag herdenken, dal bij 25 jaar bij de afdeeling
Gemeentewerken in diens» van de gemeente!»

—
—

Van beden af zal de Morsestraat voor bet
verkeer zijn afgesloten.
Mejuffrouw Grela van Buuren. onderwijzeres aan de Bilderdijkschool. i s in gelijke betrekking benoemd aan de nieuw op «e richten
Christelijke school te Mechelen (België).

UIT RIJSWIJK
J. W. HOUWING
Gisteren is te Rijswijk in den ouderdom van
76 jaar overleden de heer J. W. Houwing. oudcontroleur van de grondbelasting. De overledene was officier in de orde van Oranie-Nassau.
De teraardebestelling zal morgenochtend te 11
uur plaats hebben op de Algemeenè Begraaf»
plaats, Kleiweg te Rijswijk.

"

UIT VOORSCHOTEN
Woensdag 19 October a.s.. 's avonds 8 uur
houdt de Raad der gemeente Voorschoten

een vergadering, o.a. ter behandeling van het
voorstel tot intrekking van bet beslui' tot
afschaffing opcenten op de ongebouwde eigen«lommen en behandeling en vaststelling der
Gemeentebegrooling en die der bedrijven.

«IAANDAK 17 «7IOEEE 1932

Raadselachtig geval
Een iNrenMonense
vroowdood In haar
woning gevooden
Gisteravond te ongeveer 9 uur kwamen twee

nichtjes, zooals gewoonlijk op Zondagavond, op
bezoek bij de 64-jarige mej. Reekers. die alleen
in een huisje woont aan bet Herman Dullaertplein te Rotterdam. Mej. Reekers. die eigene»
resse was van een aantal buisjes in de buurt en
den naam beeft over eenige spaarduitjes te beschikken, leidde een vrij eenzelvig bestaan en
kreeg slechts weinig bezoek.
Toen de beide meisjes op hun bellen geen ge»
boor kregen, werd de aandacht van eenige
dorp. Voorburg en Vries, de commandant van buren getrokken door bet feit dat men achter
de» 8.V.L., afd. Holl. West, de pastoors, de de glazen deur een aantal
zag liggen,
kapelaans, de predikanten, bet Tweede Kamer» waaruit men afleidde dat dekranten
eenige
deur
lid Schaepman, alle raadsleden, wethouders, dagen niet geopend was. De buren in
herinnerden
ambtenaren, gemeente-werklieden, polit eman» zich nu ook. dat zij de oude vrouw de laatste
nen, marechaussees, de hoofden en personee» dagen niet meer gezien badden.
len van de beide openbare en R.K. scholen,
Men waarschuwde de politie, die weldra ter
verder de overste Boots van de R.-K. Officieplaatse verscheen om een onderzoek in te stel»
renvereenizing. Jansen. Gronefeld, Kruizinga.
len. Door een raam aan de achterzijde drong
Timmers en Hoordijk van Volksonderwijs, de een inspecteur bet buisje binnen en vond be»
Groot en Roos van de Chr. Zangvereeniging neden aan de trap. die naar bet sousterr«n
Zang'ust van Duin van den R.K. Politieleidt het lijk van de bewoonster.
bond, enz.
De justitie werd gewaarschuwd eu even later
Gelukwenschen werden uitgesproken 4por verschenen commissaris Snippe van
bet bureau
de heeren Vink namens den gemeenteraad van
Witte de Witbstrata en de officier van jus»
Delft voor de ambtenaren, van Tol voor de titie.
werklieden. Gerritsma en van Duin voor de
In een oogwenk verspreidde zicb in de buurt
politie, Klusman voor de burgerij, pastoor bet gerucht,
dat de oude vrouw op gruwelijke
Kammers, ds. de Wit. de burgemeesters van wijze vermoord
zou zijn en een groote volksPijnacker en Voorburg, de commandanten van menigte
zicb voor het huisje. Inverzamelde
de» 8.V.L.. overste Boots voor de B.K. Off!middels werd een onderzoek ingesteld, doch in
cierenvereeniging, de Koning voor den L.T.B.
de woning
niets overhoop gehaald en er
en Coöp. Groentenveiling. Borst voor bet Cri» waren geen was
sporen
van mishandeling op het lijk
jubilaris
ontving tal van gesiscomité. De
gevonden, zoodat bet geenszins zeker is, dat
schenken.
Des avonds was door een 14-tal ,ereenigm». men hier met een misdaad te doen heeft Waargen een défilé georganiseerd, opgeluisterd schijnlijk is de vrouw een natuurlijken dood geDoch er zijn nog eenige verdachte omdoor muziek van St. Cecilia en zang van de storven.
waarop bet onderzoek, dat vanChr. Zangvereeniging Zang.ust. Tijdens bet standigheden,
nacht
om
2
uur
werd afgebroken, nog zal wordéfilé hadden de jubilaris en ecbtgenoole. Be»
nevens een groot aantal genoodigden op het den voortgezet Het lijk zal naar het ziekenhuis
aan den Goolsingel worden overgebracht, waar
met zoeklichten verlichte bordes van zijn
de sectie zal geschieden.
plaats
genomen.
woonhuis

—

te wegen.

—

Aanrijding met doodelijken
afloop
Op den Dtrechtschen Weg nabij Arnhem
heeft Zondag een aanrijding met doodehiken
'"""-"'"::..■■_:■■"-..-;'
afloop plaats gehad.
"
Ter hoogte van den"''Zwarteweg reed de
52-jarige arbeider Roes, uit Oosterbeek op
zijn rijwiel op het midden van den weg.
Een auto, bestuurd door den beer E uit
Arnhem, kwam hem achterop rijden. De beer
E. meende den wielrijder nóg rechtt te
kunnen passeeren. Op hetzelfde oogenblik
week deze echter naar rechts uit, zoodai hij
onder de auto geraakte. Hij werd met gebroken voet en ernstige inwendige kneuzingen
naar het St Elisabeths Gasthuis te Arnhem
vervoerd, waar hij ongeveer een uur na aankomst is «verleden.
■-"_-

.

Moordaanslag te Ide
In den nacht van Zaterdag op Zondag is
huize van het jeugdige echtpaar J. Lanmga te Ide, onder de gemeente D» Punt. een
inbraak en poging tot moord gepleegd.
Des nachts om 3 uur werd de familie, welke,
baar slaapkamer beeft boven de bakkerij, door
een man overvallen. Laninga werd met een
stuk ijzer «ei, slag op bet hoofd toegebracht
waardoor een wonde van 2 cm diepte ontstond. Ook de vrouw werd, zij bet licht, gewond. Het gelukte baar het e!ectrisch licht
aan te knippen, waarop de dader, die gekleed
was in pul I-over _en een pet achterstevoren op
het hoofd bad, op de vlucht ging. Dr. Van
den Berg, uit Vries, heeft den man, wiens toestand ernstig is. verbonden. Hij mocht niei
worden vervoerd.
Van deze inbraak en poging tot moord
wordt verdacht de 20-jarige bakkersknecht W
W.t die «in slaapkamer heeft boven de bakkerij, doch geheel geïsoleerd van de woning
der familie L.
Een geldkistje, dat vermoedelijk bet doel
van deze inbraak is geweest, heeft hij bij zijn
vlucht laten staan. Men vermoedt, dat de
jongeman na zijn daad zelfmoord beeft gepleegd. Tot hedenavond bleef bet dreggen '*a
bet Noordwillemskanaal zonder resultaat.
ten

DOOR EEN AUTOBUS OVERREDEN
Zaterdagavond omstreeks kwart voor negen
is op den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam
de 16-jarige J. B. nabij de Zuij'straat aangereden door een autobus van den dienst Schiedamßotterdam. De jongen sloeg tegen den
grond en bleef bewusteloos liggen. per auto
van den L.G.D. is hij naar het ziekenhuis aar.
den Goolsingel vervoerd, waar hij Zondag>

.

middag is overleden.

VERKEERSLICHTEN

OP HET LEIDSCHEPLEIN.
Hedenmorgen ziin op hel Leidscheplein te
Amsterdam de automatische verkeersseinen
in werking gesteld. Hel rood. groen en geel
wisselde steeds af. De auto's en andere voertuigen reageerden daarop naar behooren. Zoo
nu en dan wa, bel verkeer nog «ven ouwennig. maar dadelijk was «en verkeersagent bij
de hand om leiding te geven. Er waren dan
ook bedenmorgen meer verkeersagenten optut
Leidscheplein dan gewoonlijk, toen de ver»

keerslichten ***
«iet waren. Deze agenten
***** meer
hebben zich echter
met de voetgangers
moeten bezighouden dan met het rijdend verkeer. Een Amsterdammer zou toch geen Amsterdammer meer zijn als bij naar dat nieuwe
met eens ging kijken en een poosje bleef staan
Vluchtbeuvels en trottoirs stonden dicht bezet
met publiek, dat de

eerste

voorstelling me'

automatische verkeerslichten aanstaarde.

BIJ HET SPELEN VERDRONKEN.
Zaterdagavond speelden drie ongeveer 7>jarige

knaapjes op de Alexander Simankade te Utrecht.
Een van ben viel in de Grif». De beide andere
kinderen gingen naar buis om te vertellen, wat
er gebeurd wat. Het lijk van het verdronken
knaapje » later opgehaald.

FABRIEKSBRAND TE ROTTERDAM.
Gistermiddag tegen half twee is brand ontdekt
in het fabrieksgebouw van de Zoutziederij van

de firma. Kolff & Vis aan den Schaardijk te^Rotterdam. Het fabrieksgebouw is gelegen tusschen
den dijk en de Nieuwe Maas. Het gebouw héstaat uit 4 verdiepingen en de rook steeg op uit
bet bovenste gedeelte van den Westelijken vlei»gel nabij bet hoofdgebouw. Op de bovenste
verdieping wordt een gedeelte van den zakkenvoorraad ondergebracht Vermoedelijk is brand
in den zakkenvoörraad ontslaan. De brandweer
werd gealarmeerd en spoedig was er een slangenwagen, die met een straal water spoot Er ln»amen nog meer slangenwagens en met roökmaskers gewapend werd het vuur bestreden. Pas
toen de motorspuit arriveerde en met drie
krachtige stralen op depomp water gaf, kon men
bet vuur bedwingen en slaagde men er in den
brand tot den zolder te beperken. Er zijn thans
in hoofdzaak zakken verloren gegaan. De schade
wordt door verzekering gedekt

RIJNSCHIP GEZONKEN.
Zaterdagmiddag te ruim 4 uur is op de reede
van Ter Neuzen het Rijnschip St. Marie, 1400
ton groot gezonken. Het schip was geladen
met zand en van Hulst op weg naar Gent. Dé
opvarenden konden met een roeiboot den vasten wal
bereiken. Schipper was Florent de
Róoy. bet schip, werd gesleept door de Belgische sleepboot Truro.
"-'.
-.
Toen de sleep aan de haven voorbijvoer lag
het scheef, eenige sleepbooten voeren ter assistentie' uit. doch voor zij het Rijnschip konden
bereiken, was bet reeds doormidden gebroken
en gezonken.
VERDRONKEN.
Sinds Donderdagavond werd te Raalte vermist de 21-jarige Lok wonende te Boetele onder de gemeente Raalte, die uitgegaan was om
eenige gramofoonplaten te koopen. Nadat de
politie tot dusverre tevergeefs naar hem had
gezocht, werd zijn lijk Vrijdagavond uit het
Overijsselse!, kanaal opgehaald. Vermoedelijk
is hij, door de duisternis misleid en met zijn
fiets in het kanaal gereden.

* ♦*

Zaterdag is de schipper F. Schussmann, af»
komstig uit Mannheim, thuisbehoorende op
bet sleepscbip Eliza, dat op de rivier de Maas
onder IJsselmonde lag, bij het lichten van het
anker overboord geslagen en verdronken. De
rivierpolitie is geruimen tijd aan het dreggen
geweest; het lijk is nog niet opgehaald.

—

AVONDBLAD A

VERMOEDELIJK IN DRONKENSCHAP
AANGEREDEN.

3

Weerkundige waarnemingen

ERNSTIG TREINONGEVAL

IN FRANKRIJK

De Hilversmnsehe politie trol Zondagmidop den Naarderweg bij Craailoo een
inwoner van Bussurn aan. een zekeren Vos,

dag

in bewusteloozen toestand. De man. die een
paar hoofdwonden bad. werd door de» Hil»
versumscben
Geneeskundigen
Dienst verbonden en naar bet Majella Ziekenhuis te
Bussurn vervoerd. Het slachtoffer, dat slecht»
«ven geboord kon worden, beweerde per flets
van Hilversum naar Bussurn te zijn gereden.
Meer weet bij zich niet te herinneren. Inmiddels is bet vast komen te staan, dat de man.
die naar schatting 50 jaar oud is, onder den
invloed van sterkendrank was. Een Nets
werd niet gevonden. De politie spoorde reeds
een auto op te Bussurn. waarmede de man
mogelijk is aangereden. De zaak wordt nog
verder onderzocht
INBREKER GEARRESTEERD.
Zondagmorgen vroeg is te Zeist in de
Slotlaan een brutale inbraak gepleegd door
een ruim 20-jarigen Duitscber, die een uui
later reeds achter slot en grendel zat De man
bad met een steen een groote winkelruit van
het cyty-magazijn van den beer Koetsveld
stuk geslagen en door bet groote gat dat
was ontstaan, een aantal horloges, enz.
bijeengegraaid. Op zijn vlucht werd bij
echter gezien door een Slotlaan-bewoner aan
de overzijde, die de politie kon waarschuwen
Een tweetal agenten trokken er per fiets op
uit en wisten den man in bet Kerkeboscb»
kwartier aan te bonden, nog in bet bezit van
een horloge met prijskaartje, dat bij voorgaf
te bobben gevonden. Bij zijn verhoor bleef de
dader ontkennen, doch later werd ook een pet
met een aantal horloges gevonden, waarvan
hij zich op zijn vlucht blijkbaar had ontlast

.

ZILVERVOSSEN NAAR PATAGONIE.
Naar ons door den secretaris der Nederlandsche Vereeni-Sng van Fokkers van Zilvervossen én andere Pelsdiereu (de N. V.
F. Z.) gemeld wordt, zal door de zilvervosfokkerij 't Könnlnk te Enschedé in Nov. a.s.
een zending van tien paar zilvervosseu en
drie paar blauwvossen verscheept worden
naar

een farm in Patagonië (bet Zuidelijk
dccl van Argentinië) ten behoeve van de
fokkerij aldaar.
Dit is het eerste transport zilver- en blauwvossen, dat in Patagonië wordt ingevoerd en
voor de Nederlandsche zilvervosfokkerij is
het een verheugend feit, dat dit transport uit
ons land komt
DE WAS VAN DE MAAS.
De Maas is sedert Zaterdag nog 11 c.M. ge-

wassen, zoodat de stand Zondagmorgen 2.32 m
.bedraagt of 44.33 boven N.A.P. Tot groot ongerief van de menschen, die aan den Zuidkant
der stad wonen, blijft de noodbrug afgesloten.
Hoogstwaarschijnlijk zou er vandaag niet ge»
werkt kunnen worden. Het water staat bijna tot
aan den rand van de damwandeu, die aan den
rechter-Maasoever te Wijk zijn aangebracht.
Wel wordt thans druk gebruik gemaakt van den
vroegeren Molenwal. den dijk tusscben Maas en
Kanaal, die de twee bruggen verbindt en waar
men langs «en steenen trap de Wilhelminabrug
bereikt Deze weg is echter nog niet in orde gemaakt
Men meldde ons vanmorgen:
De Maas is sedert gisteren 17 cM. gevallen.
De stand is vanmorgen 2.15 m of 44.16 boven
N.A.P. De noodbrug is vanmorgen voor het
verkeer weer opengesteld. '.'*"' ' *'?'*" **':

VAN HET DAK GEVALLEN.
Bij een in aanbouw zijnd buis te Heerenveen
zijn vanmorgen twee timmermansknechts van
■den aannemer de Haan van bet dak gevallen.
De een viel in een sloot en kwam met een nat
pak vrij. De ander bezeerde zich zoo ernstig,
dat bij per ziekenauto naar bet Ziekenhuis
moest worden vervoerd Hij bad o.m. een been»
fractuur.

-

"

HISTORISCH SLOT DOOR BRAND
VERNIELD.
merkwaardige historische slot te Por»
cheresse-eh-Condroz, in de provincie Namen,
toebehoorend» aan het gewezen liberale Kamerlid voor Dinant, baron de Selys-Longcbamps, is
bijna geheel door brand vernield. Het vuur zou
ontstaan zijn in de garage waar een bus benzine
blijkt te zijn ontvlamd kort nadat de eigenaar
zijn auto had gestald.

Het

Eigen medeseeling.

Zeven doeden en vijftien

—

's-Gravenhage. 16 Oct.
Temp. 8 u. v.m.
48 gr. F.. 9.1 gr. C.; 2 u. n,m. 54 gr. F.. 12.5
gr. C: hoogste temp. (gisteren) 53 gr. F^
HF gr. C; laagste (heden) 42 gr. F.. 5.7 gr.
G. Barometer 8 uur v_m. 754. n.m. 2 uur 755.

gewonden
Een ernstig spoorwegongeluk, waarbij
-zeven
personen gedood en vijftien gedeeltelijk

ernstig gewond werden, beeft Zondagavond
laat plaats gehad nabij be» station Cerences.
tusscben de stations Folligny en Goutances.
Een personentrein, die geheel bezet was.
kwam 500 M. voor het station in botsing met
een rangeerenden goederentrein. De eerste
wagen van den personentrein werd in elkaar
geschoven, terwijl ook de eerste wagens van
den goederentrein werden vernield.
Tot in den laten nacht waren zeven lijken
gevonden. Vijftien gewonden waren reeds
naar bet ziekenhuis overgebracht Men vreest
dat onder de overblijfselen van de vernielde
wagens nog twee lijken liggen.
Later meldt men ons:
Uit bet onderzoek is gebleken, dat de
schuld aan bet ernstig spoorwegongeluk bij
Cerences moet worden geweten aan den
stationschef van Cerences, die den machinist
van den goederentrein bad toegestaan op het
traject met enkel spoor te rangeeren. hoewel
de personentrein reeds was aangekondigd.
Het totaal aantal dooden zal waarschijnlijk
stijgen tot negen.

—

s-Gravenhage. 17 Oct.
Temp. 8 u. v.m.
56 gr. F.. 13.4 gr. C: 2 u. n.m. 56 gr. F.. 13.2
gr. G.: hoogste temp. (gisteren) 56 gr. F..
13,5 gr. C: laagste (heden) 51 gr. F.. 10.8 gr.
G. Barometer 8 uur v.m. 755, n.m. 2 uur 759.

Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut in de Bildt
Hoogste barometerstand 771.3 te La Coruna.
Laagste barometerstand 737.9 te Ingö.
Verwachting: Meest matige aanvankelijk tijdelijk nog krachtige Noordwestelijke tot Westelijken; later verder wellicht krimpenden
wind, meest zwaarbewolkt met opklaringen,
waarschijnlijk eenige regen en iets koeler.

-

SPOORWEGONGELUK BIJ INNSBRVCK.
Tot nog toe twee dooden.
Toen bedenmorgen een personentrein van de
Mittenwald-spoorweg uit Garmlsch bet Weststation te Innsbruck zou binnenrijden, ontspoorde waarschijnlijk tengevolge van een verkeerden
wisselstand een wagon. De wagon sloeg om en
werd over eenigen afstand meegesleurd. Twee
vrouwen kwamen onder bet rijtuig terecht en
werden gedood. Een aantal personen liep verwondingen op.

De uitgebreide depressie over Scandinavië
heeft de laagste barometerstanden in het hooge
Noorden. Bij IJsland nadert weer een nieuwe
depressie. Over de Golf van Biscaye en het Zuiden van de Britsche eilanden staat de barometer
hoog.
De wind is over het Westelijk deel van bet
vasteland en bet Kanaal krachtig uit West tot
Noordwest en matig uit Noord aan de Noorsche
kust
De bewolking is algemeen zwaar of betrokken,
veelal met regen.
De temperatuur daalde in Schotland en ten
Noorden daarvan tot onder de normale. In de
andere landen is zij een weinig daarboven.

DE KERK TE LOSSIEMODTH

AFGEBRAND.
De kerk te Lossiemoutb. waarvan MacDonald
en zijn gezin lidmaten zijn en waar rij bij hun
verblijf in Schotland altijd den dienst bijwonen»
is gisteren in de ascb gelegd. Het aangrenzende
catéchisatiélokaal brandde eveneens af. Het
eenige wat gered werd, was de groote Bijbel van
den preekstoel, waarvoor de koster zich door
den dichten rook een weg gebaand bad. Er
woei een stevige storm, zoodat er aan blusscben
niet te denken viel. Alleen de naakte muren en
de torenklok bleven gespaard. De kerk bevatte
twee fraaie ramen van glas in lood die verloren
zijn gegaan. Voorts zijn alle kerkpapieren verbrand.

NederlandseK-Indië
TELEGRAMMEN VAN 17 OCTOBER.

"

*

Manoeuvres in het Malangsche.
Malang. De legercommandant en de kapitein

van den Britschen Generalen Staf Grant Taylor
rijn hier aangekomen ter bijwoning van de
groote manoeuvres in het Malangsche. Hieraan
zullen 3500 man en een escadrille vliegtuigen

deelnemen. "'

'

-

»

(Aneta).
het Minangkabausch als voertaal.
Padang. De Inlandsche Onderwijzersbond hield
te Fort de Koek een protestvergadering waarbij
250 Inheemsche onderwijzers aanwezig waren,
die tezamen 900 stemmen vertegenwoordigden.
De vergadering nam een motie aan tegen de invoering van bet Minangkabausch als voertaal,
aangezien dit een verslechting van het onderwijs beteekent. Voorts werd een motie aangenomen tegen verdere salariskorting.
(Aneta).
Steuncomité ontbonden.
Batavia. Het Batak-comité voor werkeloozen is
ontbonden, daar gebleken is, dat dit comité geen
reden van bestaan heeft
(Aneta).
Tegen

-*■

Overleden.

Medan. Te Koeta Radja is overleden de beer
Thomas Menalda, administrateur van de GrootAtjehsche Afdeelingsbank.

SCHEEPVAART

Barometer stijgt snel.

Licht opt

17.33,- uit 5.59 uur.
Stand van de «laan:
Laatste Kwartier 22 October 17.33 uur.
Zon» op» en ondergang:
op 6.27; onder 17.03 uur.
Hoogwater te Scheveningen:

's rnorg. 3.39; 's midd. 15.5? uur.

HOTEL AAN DE RIVIERA AFGEBRAND
DE MALVERSATIES TE MEEDEN.
De aangehouden verdachte in vrijheid gesteld.
Verleden week Woensdag is te Winschoten
in arrest gesteld de 67-jarige voormalige
boekhouder der Stichting Meedener Woningbouw te Meeden, H. Sch., bouwkundige
aldaar. Hoewel zijn gevangenhouding deze
week door de Rechtbank te Winschoten was
verlengd, is dat college op haar besluit teruggekomen. S. is Vrijdag voorloopig in vrijheid
gesteld. Een Bijksaccountant onderzoekt in
boeverre S. schuldig zou zijn aan verduistering
van f1273 van den dienst 1929.

BLIKSEM IN EEN KERKTOREN

GESLAGEN
De bliksem is geslagen in den toren te Zunderdorp. Vermoedelijk doordat de bliksemafleider defect was. zijn eenige steenen aan
den voet van den toren losgeraakt Van de
omliggende perceelen werden «enige ruiten
door den luchtdruk vernield. De electriscne
verlichting was den geheelen avond gestoord

BRAND TE LEEUWARDEN
Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in de
N.V. Miedema's IJzerhandel op de Brol. De

brand is ontstaan op de tweede verdieping en
sloeg naar den zolder over. Spoedig stegen
dikke rookwolken uit bet dak op. De brandweer. die het vuur bestreed met een motor«puit en drie slangenwagens. was den brand
na ongeveer een uur meester. Het bovenge»
deelte van het pand brandde geheel uit terwijl
in de benedenverdieping veel waterschade werd
aangericht. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade.

WIE STAAT BOVEN
DEN BURGEMEESTER?
De Raad van Broeksittard. waar het nogal fel
toegaat, bad de beide wethouders geschorst,
maar Ged. Staten badden geschreven, dat dit
besluit binnen drie dagen moest worden ingetrokken. Over die affaire ontstond toen wed
een venijnig debat, dat intusschen toch tot het
resultaat leidde, dat be» besluit met 3—2 «temmen werd ingetrokken. Toen daarop een lid
«enige opmerking maakte betreffende bet beleid van den burgemeester, kreeg bij ten antwoord: „Stilte!" een oogenblik! Wie staat hier
in Broeksittard boven mij? Da» zou ik wel een,
willen weten. Niemand, totaal niemand!"

—

De 61-jarige Ridderbos te Hoogeland is
door eigen onoplettendheid door een luxe-auto
overreden en gedood.

Eén der grootste hotels aan de Fransche
Riviera te Cap Martin is Zondagnacht een
prooi der vlammen geworden. Het hotel,
waarin vele bekende staatslieden plachten te
vertoeven, is tot de grond afgebrand. Men»
schenlevens zijn niet te betreuren. De . materieele schade wordt geschat op 15 millioen
frcs. De brand is waarschijnlijk in de liftkooi
uitgebroken.

JACHT OP SMOKKELAARS BIJ KEULEN
De douane te Keulen badden bericht gekregen dat een smokkelaarsauto de grens was
gepasseerd. Bij Grevenbricb werd de auto voor
de eerste maal gezien. Er ontstond een wilde
jacht, die pas bij Pulheim nabij Keulen eindigde. Toen de smokkelaar geen uitweg meer
zag, sprong bij uit de auto om te vluchten. De
douane-beambten schoten op hem en troffen
bern in den schouder. De man, die uit Gladbacb-Rheydt komt, werd naar het ziekenhuis
overgebracht. De smokkelaar oefende zijn beroep reeds bijna twee jaar uit. In de auto vond
men een zeer groote hoeveelheid gesmokkelde
tabak.

EEN

POLITIEAGENT-INBREKER

De gezworenen te Cambridge hebben een
poltieagent aldaar tot vijf jaar gevangenisstraf
veroordeeld, wegen» een heele reeks inbraken
en diefstallen. De man, die al 23 jaar bij de
politie was, waarvan 21 jaar te Cambridge, was

overdag «en model-politieman, doch maakte
van zijn nachtdiensten gebruik om op roof uit
te gaan. In de dagvaarding waren hem 13 inbraken met diefstal en twee eenvoudige diefstallen ten laste gelegd. De man. die «hans
50 jaar oud is, was in 1901 als soldaat wegens
insubordinatie en mishandeling van «en meerdere ook al tot vijf jaar gevangenisstraf ver»
oordeeld, was echter bet jaar daarop in vrijbeid gesteld en vervolgen, gedeserteerd. Onder
een anderen naam had hij dienst genomen bij
een ander regiment en bet daar tol sergeant
gebracht. In 1909 ging hij over naar de politie.
Vroeger wa, al gebleken, dat hij ten onrechte
verschillende oorlogsondersclieidingen droeg,
hoewel bij.wel van 1914 tot 1918 aan het front

is

geweest.

MRS. PAWLEY EN MR. CORKRAN
IN VEILIGHEID?
Uit Vinkou wordt gemeld, dat al, resultaat
van de onderhandelingen tusscben de Japan»
sche militaire autoriteiten en de Gbineescbe
bandietenbende, de veiligheid van de ontvoerde
Mrs. Pawlev en Mr. Corkran, i» verzekerd.
Er wordt thans nog onderhandeld over de
wijze, waarop hun uitlevering zal geschieden.

___

O Stilte, s^ «wallka wind, /l*"" e_»t_g« »_____.,
krachtige wind, M?" «tomwehti^e wind,
/77JT «torn,, «gen, «neen», mist, _S_. onweer.

«l

17 October 1932
PASSAGIERS

van bet m»». Itota Finang, van
naar
Rotterdam. 13 vetnber van ColomboBatavia
vertrokken»
lam. R. il. Bür von Bemmerswetl. B. Binnendijk, lam. B. ,7. do Brnyne. F. C. A. Zu?s. L. F.
vlophuis.
van Coolen. lam.
ir. O.
mej. W. llroenowegen. C. llrvgsm_in. F. seuwo, L. A. van
alourik, fam. E. zlUhlmann.
Mij.

Nederland.

Johan van Oldenharnevelt, wordt Dinsdagochtend 6 uur van Batavia te IJ muiden en
10 uur te Amsterdam verwacht
Poelau Laut, uitreis. 15 October van Napels.

P. C. Hooft, thuisreis, 16 October van Sabang.
Poelau Roehiah. 16 Oct. v. Java te Amsterdam,
alarnix van St Aldegonde. uitreis. 16 October
te Sabang.
Tabian. uitreis. 17 October te Padang.
Tabinta, uitreis. 15 Oct te Tjilatjap.
Halcyon Lijn.
Stad Haarlem, pass. 15 Oct. Gibraltar.
Stad Vlaai-dingen, pass. 15 Oct. Gibraltar.
Stad Zaltbommel, 16 Oct te Vclsen.
Stad Amsterdam, 15 October te Vlaardingen.
Kon. Ned. Stoomboot Mij.
Ajax. 15 Oct v. Bonanla n. Amsterdam.
Astrea, 14 Oct. v. Nieuw Vork n. Haiti.
Aurora, 16 Oct v. Palermo te Venetië.
Baarn, pass. la Oct.
9 u. 45 Vlissingen.
Calypso. 15 Oct. v. R'dam n. l.liddell. Zee.
Ceres, 15 Oct v. R'dam n. Middell. Zee.
Fauna. 15 Oct. v. Lissabon n. Cadix.
Nebe. 16 October v. Carthagena te Palma de

I,'alorca.
Iris. 1? Oct. v. Amsterdam te Odensee.
Nereus. pass. 17 Oct. v.m. 7 u. Brunsbuttel.
Nero, 15 Oct. v. *vfu«el n. Oporto.
Oberon. 16 Oct. v. Grangemoulh te Paramaribo.
Poseidon, 17 Oct. v. Adam te Aarhuus.
Rhea, 15 Oct v. Kopenhagen n. Gothenburg.
Salurnus. 16 Oct. v. Varna te Constan».
Tiberius. 15 Oct v. Adam te San Juan.
Triton. 15 Oct v. Bari te Catania.
Vesta, 15 Oct. v. Barcelona te Genua.
Boskoop. 15 Oct v. Cristoba! n. Bucna Venlttra.
Irene. 15 Oct. v. Napels n. Cartbagena.

Colombia. 16 Oct.

v. VV.-fnd.ë te Amsterdam.
Crynssen, 16 Oct v. Hamburg te Amsterdam.
Titu», 16 Oct. v. Hamburg te Amsterdam.
Kon. Holl. Lloyd.
Delfland, thuisreis, pass. 15 Oct n,m. 2 uur
Fernando Noronha.
Holland—Australië Lijn.
GaasterKerK. uitreis, 16 Oct van Sne».
Holland—Britsch-Indlë Lijn.
Streefkerk, 16 Oct laatst Hamburg le Vclsen.
Mij. Oceaan.
Memnon, pa,,. 15 Oct. Gibraltar.
Patroclus, 16 Oct. v. Japan te Rotterdam.

"»le h ten opa. v. hoog lag.
._ de nul der
dan op
U.A.P
schaa|
16 Oct.

Waarneming»

„.

punten

's Morgens 8 u.l
Keulen
Nijmegen
Arnhem
Westervoort
**v«den

I

..

Maastricht (h.)

I

(in Meters!

33.16

2.22

«IX

'

8.09

8.70
48 37
44.14

in c.M.
43
28
20

——
—— ——
—

28
1?

City of Florence. 15 Oct. te Rotterdam.
Holland»—Afrika Lijn.
Klipfonlein, uitreis, pass. 15 Oct Vlissïngcn,
van Antwerpen.

Heemskerk, 17 October van Dar es Salaam n.

Zanzihar.

NijKerK, thuisreis, pass. lr, Oct. Gibraltar.
*>le!iskerk. 16 Oct. v. Hamburg te Amsterdam.
Holland—Amerika Lijn.
DinleldijK. pass. 16 October Liiard.
Rotterd. Lloyd.
Dempo, thuisreis, pass. 16 October rt.nt. 5 uur
Kaap del Armi.
Kertosono. 16 Oct v.m. 1 n. 25 te Rotterdam.
Kota Agoeng. uitreis, 15 Oct. n.m. 8 mtr van

Genua.

Kola Tjandi, thuisreis, 16 Oct «e Sagrcs.
SoeKaboemi, thuisreis. 16 Oct. van B«la«a».
Palembang, thuisreis, 17 Oct. van Port 2ain.
JavaNieuw-York Lij».
Siantar, pass. 16 Oct. Point de Galle.
RotterdamZ.-AmeriKa Lijn.
Alwaki, thuisreis, 15 Oct. >vari Italiia.

Radio-Holland.
De volgende schepen zijn Dinsdag radio-

telegrafisch te bereiken via het kuststation
Scheveningen Radio. (Medegedeeld door <le

N.T.M.

Radio-Holland. N.
Alwaki. Baloeran, Oir.

V.).

Huygens, Dempo.

Houtman, Kota Agoeng. Kota Pinang. Kota
Tjandi, Marnix van St. Aldegonde, Oranje
Nassau. P. C. Hooft, Poelau l-sint, Rietiunteln,
Simon Bolivar. Ta'sinan, Tawali.
Bij verzending van een radiotelogram via
Scheveningen Radio bedragen de totale kosten
44 centen per woord.

Atlantic Conference.
Reuter seint uit Ottawa
De Montreal Gazctte meldt, dat de Canadeescbe Pacific stooniva**irtinaat-;cbappijt» en
een Fransche maatschappij hebben ...clichédeeld, dat zij zich uit de Atlantic Conference
terugtrekken in verband met haar wensch vrij.
beid te verkrijgen bij hel bepalen van de larie»
««politiek.

BET VADERLAND
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CHRYSANTA

De Heer en Mevrouw
J. M. A- NICKEI^KERKHOVEN
«even ken»» van de geboorte «n
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ED«O«D RODOLPHE.
Villa ELsabeth. Parkweg?L

Waalsdorperweg 76.
15 Oetober.
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GEBOREN op 1-5 Oetober 1932:
JOHAN PHILIP CONSTANT
Loon van den Heer en Mevrouw
POSTHUMA—BROEDELET.
Teut,

-A

Lange

Lente*.
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/mi "ij
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nieuw* Rb»M»
gevuld iaat
bonbon»
«on verrnkkelqke
HnpHn^iho lekkernij.
Win lel» W-jaond-et»

Heden overleed in het Roode
Kruis Ziekenhuis mijn lieve
Vrouw,

BETSIE MARTHA SECKEL.
gek. GOSSCHALK.
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's-Gravenhage. 15 October 1332.
Louise de CoÜgnystraat 77.

Geen bezoek.
De verassebing zal plaats hebben Dinsdag «. in het Crematorium te Velsen na aankomst
van trein 13.14 halte Driebuis-

"7.

Westerveld.
Volstrekt eecktze Ilennlsgevlng.

F. WIEOERHOLD,

leerares. Brieven onder No. 4836,
aan bet Bureau van dit Blad.

ITALIAANSCH.

KOSTURKIEWICT.
MARGOTKOSTURKIEWICT-

Lee gevraagd aan huis door dame,
Benoordeick. Brieven met prijsopg.
onder No. 5865? Bur. van dit Blad.

GOSSCHALK.

A. A. BRUMMER
MARTHA BRUMMER—

GOSSCHALK.

CELINE KOSTURKIEWICT.

HUWELIJK

's-Gravenbage, 15 October 1332.

Jonge Vrouw v. g. h., 33 j., eemgsz.
verm. zoekt serieuze kennis met
heer v. g. b., v. pos„ 35—45 jaar.
Brieven No. 4838, Bur. v. d. Blad.

KOSTURKIEWICT.

Heden overleed, vry onverwacht, onze lieve Zuster en.

afgewacht.
De verassebing zal plaats hebben Woensdag as. in bet Crematorium te Velsen na aankomst van trein 13.14 Hatte
Driehuis-Westerveld.

Volstrekt eenige kennisgeving.

ter, zag zich

descb. gezellig gezin

ter assistentie

v. d. huisvr. Br. No. 5854, Vad.
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.BILTHOVEN
te hoor vanaf 1 November een schitterend gelegen
GEMEUBILEERDE
VILLA
(met of zonder garage)

«UW

B—lo bedden bevattend, met vaste waschtafels. badkamer,
electrisch licht en telefoon, benevens «en wat kleinere,
eveneens smaakvol gemeubileerde VILLA met 6-^-8 bedden en overigens zelfde gemakken Beide Villa's staan op
groot bosch- en heuvelachtig terrein. 10 min. gaans van
bet station. Brieven onder No. 19607, Bureau van dit Blad.

M^W

„Blockbird"Vulpen

\

lt\T^^KßÊÊmH________________gr_WwJ____________\

TISCHE sperblljartjes voor eigen
rekening op zich te nemen, en wel

z. wffJ^_^_m/_WmftKv____wÊ_W___\

1 Agent voor Den Haag,

M«.-__RIA

LAURA
SWART.
Weduwe van
H. W. F. LIGTENBERG,

„

„
„

»

»

„

's-Gravenbage:

W. LIGTENBERG.
Mr. H. LIGTMBERG.
H. P. LIGTEiNB-ERG—

Delft.

3

BEKWAAM KEUKENMÉiSJË

BLOYS VAN TRESLONG
PRINS.

J. P. LIGTENBERG—

WiUielmmastlaat 160.

VAN EDE VAN DER PALS
en Kinderen.
M. LIGTNNBERG.
Dr. C. LIGINNBERG.
Leiden :
Mr. F. LIGTENBERG.

GEVRAAG1"
MEISJE, goed kunn. koken en
netjes werken, liefst extern. Zich

aanmelden: Dinsdag of Woensdag
's av. tusscben 8 en 9: Zeekant 108,
Scheveningen, bij Oranje Hotel.

J. C LIGTENBERG-

HOOFT HASSELAjER
en Kinderen.
Amsterdam:
Mr. E. P. H. BRINK—
LIGTNNVERG.

Gezamenlijke

VEGETARISCHE
en RAUWKOST DINERS
ten huize van Mevrouw MEINEST,
van Boetzelaerlaan 71. Aanmelden
vóór 12 uur. Telef. 552881.
2UIVELINRICHTING

S. J. -4. BRINK.
Parijs :
Mr. A. G. N. SWART.

's-Gravenhage, 15 October 1332.

Sweelinokplei'n 10.
Geen bezoekt
De teraardebestellittg zal plaats
hebben Dinsdag a.s. op de
Algemeenè Begraafplaats (K«r«k»
hotlaan).
V Vertrek van het
hel sterfhuis te
l elf
ell uur.
Volstrekt eenige kennisgeving.

GJ. OPLAAT, LOCHEM
Wij noteeren deze week voor onze
fijne GELD. ROOMBOTER f 1.90
per kilo. franco huis (verzending
kistjes van 3 «n 4'A kilo).

I>

VERSCHE EIEREN « cent
per stuk, emballage vrij (in kistjes
60 en 100 stuks).
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ËDAMESHOEDEN

VEjgVENOFVERVORMEN
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PRIJZEN VEIL VERLAAGD
OP DE NIEUWE MODELZjEN

k

.

''
J.
ALEXANDRE
«lll»lNI!!!Il!l M.
GEDEMPTE BURGWAL 4
2de huis vanaf Wagenstraat

TE HUUR

De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a.s. te 11
uur op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
Bezoeken kannen niet worden afgewacht.
EENIGE EN ALGEMEENÈ KENNISGEVING.

Mevrouw TERPSTRA, DeNstraat
il, zoekt voor haar KINDERJUF-

'

FROUW, 4 jaar bij haar, een ?sed«

parterre

BETREKKING.

Dame zoekt voor allerliefst beschaafd meisje betrekking als
HULP IN DE HUISHOUDING
of (liefst) bij kinderen. Uitstekende referentiën. Brieven No. 5861,
aan het Bureau van dit Blad.

le

in

aangeboden met of zonder pension.
L«k. en telefoon aanwezig.
TEN HOVESTRAAT 63.

i

KAMERS
—

Zuster HELMERS,
W. de T«_i?«r_»an 31. Tel. 550678.
of st»ie?:.aa.i 45. Tel. 556420.
aangeboden

APTER DINNER-TIME
BRIDOE-TIME.
Jast what ?on want!
Wij «rvesrsn U een uitstek, diner
a f 1/— «n f 1.25 p. p. en stellen U
'm ie gelegenheid ronder verdere
Bouwer vraagt voor direct
verplichting Uw avond hoogst ge»
geld «f compagnon. Ook kozellig met bridgen door te brengen
men In aanmerking event.
in «en comfortabele omgeving.
koopers. Prachtig bouwplan.
TELL YOUR PRIENDS ABOUT
IT, THEV WILL APPRECIATE. I Brieven letter B. Beeldt. OIUOV,
fels»,»» 336129.
OalvanlAtr. I. Fahrenheitstraat 307.
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WIN WEL
MEE BOUWEN?
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600 NEDERLANDSCHE ARBEIDERS
STAAN GEREED OM OOK
UW LEPELS EN VORKEN TEMAKEN
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EEN NENSMMLENTUD GARANTIE
Modellen, ontworpen door Nederlandsche

MMRN

—

Wl *"^^^ÊÊ l^^^Kk

Uollandsche zilvelmode^len.
kunstenaars
Lepels «n vorken vanaf fl. 16.« per dozijn.
Cassettes met tafelzilver vol» 6 personen

Tnmiimr
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m M

«u. VN» 001 »««*»

vanaf fl. 45—, met monogram fl. 48..
pratis bijlevering der elegante cassette.
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HOE UIIG NOG CUMULATIE
VAN
FUNCTIES EN PENSIOENEN?
«<l_>«/>?/iü_'/
»

RECUHE-MNBIEDING

Zoolang de voorraad strekt van
een partij roode en blauwe fantasie
Pmnsche geschoren wollen dekens,
alleen 150 x 200 cM.. thans f Md.
Dekenhandel van Spe>kstraat 6,
h/d v. d. Splegelstr. Telef. «0546.
Overtrekken van watten en

donzen deken».

JONGE TECKELS

M. FRERICHS.

PRACHTDIEREN TE KOOP.

KERNGEZOND.

CASUARISTRAAT 22.

Op DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG 2».
26 en 27 OCTOBER 1932, telkens des voormiddags te
uur. zal ten verzoeke van H.H. CURATOREN hl
-°
het faillissement van Dr. C. W. LUNSINOH
SCHEURLEER te 's-Gravenhage en ten overstaan van den No»
taris -1. v. HERWINNEN, publiek worden verkocht:

Gs
_\\ma_f
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LIJN
DE SLANKE
Nelrlands vrouwen

"

Komt tot ons,
Als corpulentie U kwelt!
Waarom alleen vertrouwen
In 't buitenland gesteld?
Masseuses, rijk ervaren,
Staan bier voor U gereed!
Neemt proef, V zult verklaren:
„Gelukkig, dat ik 't deed,
Een uitgespaarde badrei»! Be,
Dut is voor 't Crisis-comiti 1"

DE UITMUNTEND ONDERHOUDEN

INBOEDEL
bet perceel

Mevl. v.

CARNEGIELAAN W. 16

TE 's-GRAVENHAGE
en bestaande uit: Diverse Moderne en Antieke MEUBELEN,
Vleugelpiano. 2 Pianino's. Oude en Moderne Prenten. Teekenin»
gen. Aquarellen en Schilderijen, Miniaturen, Groote collectie Bronzen, Koper-werk, Tin, Kristal en Glaswerk, Chlneesch, /apanscb en
Enropeesch Porceleln, Delftsch e.a. Aardewerk, Majolica, Tuinheelden, Perzische e.a Karpetten en Kleedje». Tijden e.a. Meubelgordijnen. Tafellinnen. Wapens. Spiegels, Antieke Klokken en
Pendules. Gouden en Zilveren Werken, enz.
Voorts: 2 eikenhouten Kamerbetimmeringen (Louis XV en
XVI) met Schilderstukken van J. de Wit en G. de Lairesse. eikenhouten Trap (Louis XV) met marmeren lambriseering, Schoorsteenmantels, eikenbouten deuren enz.
TE BEZICHTIGEN: ZATERDAG. BONDAG en MAAN»
DAG 22, 23 en 24 OCTOBER 1332. van 10—4 uur in bet perceel
CARNEGIELAAN No. 16 te 's-Gravenhage..
VERKOOPDAGEN: DINSDAG. WOENSDAG en DONDER»
DAG 25. 26 en 27 OC7OBER a.s.. telken, des v.m. 'te 10 uur in
Pulehri Studie. Lange Voorhout N«. 15.
De geïllustreerde Catalogus i, ta verkrijgen aan het Vendu»
huls der Notarissen. Nobelstraat No. 5 te 's-Grsvenhage.
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Geen vlekken meer <- geen lastig poetsen.
Blyvend bestand tegen azijn, mosterd en
andere scherpe stoffen. Onversfijtbaar 1
Lepels en vorken vanaf fl. 6.60 per dozijn.
Cassette» met tafelzilver voor 6 personen
vanaf fl. 28.'. de fraaie cassette inbegrepen.

WÊA.

ililllw.

RUSTHUIS

Gediplomeerd Verpleegster
A. G.V. d. HAAS
18 Klein Per_Hjnlaan, Wassenaar
Telefoon 716862.

VLEKVRI^ DOOR EN DOOR

AM

postzegels. Beitelkantoor „HOLLAND", Rembrandtstr. lil, Looed.

DER NOTARISSEN
VENDUHUIS
J.
Directeur

in

HM
hKSi
ißlv.

aangeboden van bovenhuis V. Die-t
penburcbstraat. Momenteel wordt
hiervan le étage onderverhuurd,
docib hot perceel is ook geheel vrij
te aanvaarden. Ird. Koningsplein L

door A. BRAAT.
d. Tweede Kamer.
Prijs t o^B. Toez. na postw. of

in het perceel javastraat 16 (beste gedeelte) de parterre, bestaande uit groote suite met serre, totaal opper»
vlakte 104 IllH, benevens ruim «ousterraln. l3ü uitstelt
geschikte lokalen voor dokter, notaris, advocaat en andere .Kantoren en ook voor handelsdoeleinden door se
bergruimte in het sousterrain.
Inlichtingen bij de Woningbureau» en per Telef. No. 180581.

zieb bevindende

CHIC GEMEUBIL.
SUITE
étage
of
beerenhui,
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Lid v.

Vader «n

Schoonvader.
Dr. 6. F. GUFFROY,
in den ouderdom van 65 jaar.
's-Gravenhage.
W. A. A. A. GUFFROY—PEELEN.
Amsterdam,
W. F. STAM—GUFFROY.
A. W. STAM.
's-Gravenhage, 17 Oetober 1932.
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«OTTERDAM

M. H.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Man,
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jjoeFDAeaiTscwAr.

Leiden,

GEVRAAGD, liefst HoU.. v. g. g.
v.; voor 15 November.
Aanmelden '«avonds na 8 uur:

’
ALOM

5.25

'$WAN'
PEN©

Rotterdam.
Moeten in bet bezit zijn van minstens f2000.» kapitaal. Teer groote
winsten gegarandeerd. Brieven te
richten aan bovenstaand adres:
Gagelstraat 45 te Eindhoven.

in den ouderdom van bijna
84 jaar.

ZELFVULLERS VANAF
/ 8.25 707/122.—
vanaf

om den verkoop harer AUTOMA-

1

GAARNE HEIPEN DE
VOOR uw HAND GESCHIKTE „swAbl" PEN
UIT TE ZOEKEN

«WW

Serieuse Agenten
l
1

ilPP^f*''-"-

VERKRIJGBAAR

De Fadri«lue de Billards CH.
TOÜLET te BRUSSEL vraagt
voor direct

Zuster,
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UW HANDELAARZAL U

OMW

gevraagd voor dag
en nacht, goed kunnende werken
en koken, tegen 1 of 15 Nov.
Br. No. 483*2, Bur. van dit Blad.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze lieve Moeder,
Bdiuwdmoeder, Grootmoeder en

*°
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NET MEISJE

.

NkVUM»S
«SWAN*
HWA«« ZEUVUUJERS
(MINOR),
ZWART OF
05
l"lblOlll.TWAIl7
THANS
G«*lkUlw.lU-N7«A»<5
GBOEÜRO.ZUN
REEOS
«-tDSVk«I«I»U<»»AAR
VERKRIJGBAAR
VA«Af/8.25.DkC0«VANAF
/8.23. DECON«VAN IS
57«UC7lk
STRUCTIE ERVAN
15
ZOO
2000ki»kilkkC7i0blGEPERFECTIONDA7 EEN
IE»
«« «.
«««D.
EERD. DAT
vre<sl)uuavA»<2a7oi
VENSDUURVAN3OTOT
40
11-ID« lAllkdl
JAREN GEEN
Gkkdl ZELDZAAMHEID
TAA^HkID!S.7«WUI>
IS. TERWIJL
GOED SCHRIJVEN EN
n<
NIET LEKKEN ONBEPERKT GEGARANDEERD

GWI

AMSTERDAM

Verkrijgbaar aan alle stations- en Haagsche Kiosken a f I.—.

20 j., doktersdocbF. Dame. ruim gaarne
geplaatst in

:«^K
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SCHRIFTEUJKE DANSLESSEN DOOR GQR KUNKERT. UWW
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Behuwdzuster,
ANNA MARIA KESPEiR.
in den ouderdom van 77 jaar.
E. W. KESPER.
E. KESPER—
HAIU«E!NS.
Rijswijk (T.^.). 15 Oct. 1332.
Huize „Westhoff.
Bezoeken kunnen niet worden
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MAISON DE BONNETERIE

"BEVRAAGD-

ut het Roode
Ziekenhui» onze lieve
Zuster, Behuwdzuster en Tante
BETSIE MARTHA SECKEL,
geb. GOSSCHALK.
FOS. H. GOSSCHALK.
ELITE GOSSCHALK.

W
W

<>___«»

Telef. «__««.

Heden overleed

passende «lobbroell
en hoedje. Ven prima
wollen velours, in ellen
beige, -bruin, -groens
"bleu en -bleu-royaU
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Jongensjasje met bij-
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ARTS.

vroeger te Bandoeng.
na Carm_gleflat t/o. Vredespaleis,

Kruis

winterGARNITUUR
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LEEUWEN-MA4VEN.

DSLISTRAAT 38

Tel. 88130»

BUREAU AVI
(Arbeid voor InteNectueelen)
Directeur: Gen. Maj. b. d. D. M.
E. DE RIDDER. Oostduinlaan 3.
Door bet toenemend aantal inge»
schreven arbeldzoekende dames en
heeren kan aan elke vraag naar
dergelijke krachten voldaan worden. Spreekuur: Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10—12 v.m.:
Nieuwe

Haven 73.

VAN BOEKEN
tegen

,

TL KOOP. merk CARL. ECKE;
pracht, toon.
Adres: Gerard Re?nststraat 70».

op 114996
Bel
GELD
voor gedragen
VEEL
Dames» en Heerenkleedlng. Koopt
ook geheele en gedeelten van Indoedels, Ook bontmantels.
Mej. &. O. PULD-HUISMAN.
Ged. Gracht 98. tel. 114996. Haag.

GRAPEPRVIT.
Pracht Grapelruits 5 en 6 stuks
f 1.00; Kweeperen per 5 KG. f 2.00;

prima Sinaasappels 20 stuks f 1.00
en f lHO; Moes»goudreinetten 5
KG. i i 1.00; Winteruien 10 KG.
f 1.00; Winter Eigenheimer Aardappelen 12.00 per HL.
WH. BOHLANDER. Tel. BJW49,
2de van Blankenhnrgatraat «2.

se

hoogste

-vaars».

Dagelijks te «ntUesen.
TEL. U9384.

TOKKie
A.
PRINSESTRAAT «I,

jlt__\\imU*jr^ /a
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ALVORENS AANSCHAFFING onderzoekt do
oogarts dagelijks van 2—
■

uur

KOSTELOOS UWE OOGEN.

Instituut voor oogonderzoek Theresiastraat SOA
!

m^-_____.

Zooeven verscheen:
Ab Nr. 16 Wetenschappelijke Serie
A. F. L. FAVVEL

DE

VRIJMETSELARIJ

OORSPRONG. WEZEN EN DOEL
MET ILLUSTRATIES. NAAM. EN ZAAKREGISTER «1.2_75
IN GEHEEL LINNEN STEMPELEAND
11.8.71
Het boek bevat om.: Het ontstaan en de grondslagen der Vrij.
metselarij, baar religieus karakter, de Symboliek en de Ritualistiek. De opvattingen van andersdenkenden en tegenstanders, enz.
VERKRIJGBAAR IN ELKEN BOEKHANDEL.

«MM? |l
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VI»TWEMSCHEL»»«M»

PARRV repareert aNeaON-IICHT»
BAAR. Vel even op N««9. Alle,
wordt gebaald en gebracht

Manicure - Pedicure I■

—

door gedipl dame. Spr.u. van 2—7.
Den Haag.
Obrechtstraat M

INKOOP DIE UMSCHAU
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LONDEN WENSCHTEEN
BESPREKING MET

SENAATSVERKIEZING IN FRANKRIJK

—

AVONDBLAD B

PAPEN OVER

1

ZIJNECONOMISCHE POLITIEK

NEVRATH

Een succes voor de radicalen en dus voor de
regeering van Herriot

Mislukt offensief der
socialisten
Oorzaak van de stabiliteit in de samen-

stelling van den senaat
Gisteren zyn er verkiezingen geweest
voor den Franschen Senaat. Groote veranderingen brengen zulke verkiezingen
nooit. Door allerlei omstandigheden, waarvan wig er zoo straks enkele zullen noemen,
is de Fransche senaat een lichaam, dat zichzelf blijft Ditmaal is er een kleine verschuiving onder de burgerlijke groepen, een
verschuiving naar links, naar de radicalen.
Van de socialisten afgerekend, is er een
kleine verschuiving naar rechts. Dezen hebben een zetel verloren.

Positie en samenstelling van den senaat.
De senaat neemt in het Fransche staatsbestuur een belangrijke plaats in. Hg heeft,
evenals de Kamer, bet recht wetsontwerpen voor te stellen en amendementen op

een wetsvoorstel in te dienen. Alleen de
financieele wetten moéten eerst door deKamer in behandeling worden genomen. Vaak
gaat een wetsvoorstel enkele malen tusscben Senaat en Kamer been en weer om
overeenstemming te verkrijgen, hoewel op
te merken valt, dat in bet algemeen de
Senaat zich tot zijn traditioneele taak bepaalt, en slechts als rem werkt op al te
snelle bewegingen. De beslissende slagen
worden dus toch bhna altijd in de Kamer
geleverd.
Overigens heeft de Senaat een veel sterker positie dan de Kamer. Hij kan niet
ontbonden worden en hij moet geraadpleegd worden vóór de president ontbinding van de Kamer kan gelasten. Verder
wordt hij niet in eens gekozen en niet bij
directe verkiezing, zoodat er een dubbele
waarborg bestaat tegen snelle wijzigingen
in zijn samenstelling.
De kiezers van de senatoren zijn een betrekkelijk klein college, gevormd door de
Kamerleden in het betrokken parlement, de
algemeenè raden (Provinciale Staten zouden wij zeggen), de leden van den arrondissementsraad en een vrij klein aantal

gemeenteraadsleden.
Leden van den senaat worden voor den
tijd van negen jaar gekozen. Elke drie jaar
treedt^ éerl derde deel af. De.vervanging
van oude door nieuwgekozen leden heeft
plaats in Januari. Vroeger werden ook de

-

verkiezingen in die maand gehouden. Maar
daar de senatoren dan midden in den winter een paar honderd visites moesten gaan
afleggen bij de mannen van bun kiescollege,
heeft men nu in 1929 reeds de verkiezingen
in October gesteld
hoewel de nieuwgekozenen eerst in Januari zitting; nemen.

—

De senaat

blijftzichzelf.

Ook de candidaten zijn bijna zonder uit»
Kamerleden, conseillers-genöraux", conseillers d'arrondissement, enz.,
personen die als deputaat van het een of
ander hun sporen in eenig publiek bestuur
verdiend hebben. Dat stelsel leidt er toe,
dat bet bij de senaatsverkiezingen hoofdzakelijk om den persoon van den candidaat
gaat en niet om zijn kleur. Ook dit is oorzaak, dat bet college niet gemakkelijk verandert. De senaat staat niet bloot aan die
zeer heftige bewegingen in de publieke
opinie, die een Kamer «om" werpen, vaak
met enorme verschillen tusscben de vertrekkende en komende meerderheid. Eerst
heel langzamerhand zijn de stroomingen in
den senaat te wijzigen.
Toen na den oorlog, na het langdurig
bewind der radicalen, de Kamer om ging
en de radicalen in bet land zeer terugliepen,
bleef de senaat toch zijn radicale kleur behouden, zich alleen maar wat temperend.
De senaat bad niet den invloed van den
oorlog ondergaan en was bij den tijd van
vóór 1914 gebleven. En toen de radicalen
tot het kartel met de socialisten werden
gedwongen, vermochten de groote socialistische overwinningen toch het aantal socialistische senatoren niet te vermeerderen.
Tot op den huldigen dag hebben de socialisten niet meer dan een tiental zetels op de
ruim driehonderd kunnen veroveren.
zondering

De socialisten hebben geen succes.
Ditmaal badden de socialisten zich voorgesteld zetels te winnen en een vertegenwoordiging te krijgen in 6en senaat, die
meer in overeenstemming is met hun aanbang in het lan6. Dat is echter weer mislukt. In 6e departementen Haute <3aronne
en Isère hebben zij bet zoo ver gekregen,
dat de radicalen met hen een accoor6 aangingen over de zetelver6eeling direct bij
eerste stemming. De partijleiding 6er radicalen is daar met kracht tegen opgekomen.
Een aceoord is ook daarom zoo moeilijk,
omdat bij senaatsverkiezingen niet, gelijk
bij 6e Kamerverkiezingen, een ruil kan
plaats vinden tusschen 6e verschillende
districten.
De socialisten badden eenige van hun
invloe6rijk-_te mannen uit 6e Kamer voor
een senaatscan6i6atuur overgehaald, zooals
Vincent Auriol, Be6ouce, Salette, Bouyssou, maar hun gewone propagan6ami66e»
Jen baatten hier niet, zij moesten den zetel
door bet persoonlijk overwicht van 6en
can6i6aat winnen en dat is hun niet gelukt.
Bij 6e senaatsverkiezingen hangt een candidaat geheel af van plaatselijke belangen
en persoonlijke waardeeringen, 6e laatste
van menschen, die, evenals hij, reeds raadslid, arrondissementsbestuurder of „consoil»
ler-ginsral" zijn. De socialisten zitten echter nog te weinig in de baantjes om succes
te kunnen hebben bij een strijd, die voor

Winst der redicalen.
Ditmaal traden 111 senatoren af, onder
wie de president der republiek, die reeds

bedankt had als lid. Zij waren aldus over
de verschillende groepen verdeeld (achter
de cijfers de nieuwe):

, 2—l
Socialisten
Dein. en soc rad. linker»
zijde
48—57
_......... 2lt—
Rep. unie
Dom. rad. unie
—11
Rep. linkerzijde
—9
...»
._.... 5—4
Gonserv.
Partijloos

.»..

EN JAPAN

—3

Tot de nieuwgekozenen behooren de
gouverneur-generaal van Marokko, en de
zoon van den vroegeren president der Fran»
«che republiek André Fallières.
Versterking van Herriots positie.
Men meldt ons uit Parijs: Voor zoover de
toestand op bet oogenblik te overzien is, zijn
de uitslagen een versterking van de regeering.
Ze werden bebêerscht door de moeilijkheden
met Duitschland inzake de ontwapening en de
economische bezwaren, met name door de
werkeloosheid. De laatste komen meestal de

linkerzijde ten goede, vooral daar de linkerpartijen in de Kamer nog te kort de meerderheid hebben dan dat men daarvan een doorslaande verandering van den koers zou kunnen verwachten.
De verwikkelingen met Duitschland zouden
zich tegen de linkerpartijen kunnen keeren,
maar deze verwikkelingen bewerkten op naam
van Herriot een soort nationale eendracht
waarvan alleen de socialisten en communisten
zich afscheidden.
Op deze manier droegen deze verkiezingen
een nationaal karakter. In gelijke mate werden de socialisten van de ra»
diealen vervreemd. In bet algemeen
Wrokken de radicalen onder eigen vlag.
Het karakter van de Senaatsverkiezingen
zelf beperkt het aantal socialisten. Hun fractie is' daar heel zwak en bet ziet er naar uit,
dat ze vandaag nog is ingekrompen. Van communisten is in den Senaat heelemaal geen
sprake.

De radicalen hebben een sprong vooruit gedaan

De diplomatieke medewerker van de Daü>
Telegraph meldt, dat de Engélsche regeering
opnieuw inlichtingen heeft ingewonnen over
de houding van Duitschland. Zij heeft hierbij
de bevestiging ontvangen, dat de regeering te
Berlijn in geen geval te Genève wenscht deel
te nemen aan een conferentie van vertegen»
woordigers der «er mogendheden. Men komt
meer en meer tot de slotsom, dat de keuze
van Lausanne als plaats van samenkomst voor
de conferentie der vier mogendheden de eenige
uitweg is uit de moeilijkbeden, welke door
Dnitschlands bezwaren tegen Genève zijn ontstaan, liet blijft mogelijk, dat MacDonald zal
besluiten om Duitsche ministers uit te noodigen naar Londen te komen voor een vertrouwelijke discussie.
Ofschoon de Engelsch-Franscbe besprekingen van de vorige week er niet in geslaagd
zijn. het hoofddoel te bereiken, dat men zich
voor oogen had gesteld, hebben zij er toch toe
bijgedragen de atmosfeer tusschen Londen en
Parijs te zuiveren, schrijft de correspondent.
Er zullen misschien verdere, binnenkort te
houden gedacbtenwisselingen tusscben de Britsche en Fransche regeeringen uit voortvloeien'
over de wijdere aspecten van de ontwapening
en de veiligheid.
De opvattingen van de Fngelscbe Zondags»
bladen over de verdere ontwikkeling van den
politieke» toestand, nu Duitschland Genève
als conferentieplaats beeft afgewezen, loopen
zeer uiteen. De Sunday-Times houdt rekening
met de mogelijkheid, dat de eerstvolgende stap
een uitnoodiging van MacDonald aan de vertegenwoordigers der Duitsche regeering zal
zijn om besprekingen in Londen te komen hou»
den, op grond waarvan misschien wegen en
middelen gevonden zullen kunnen worden om
Duitschland weer tot deelneming aan de ont»
wapeningsonderhandelingen
bewegen.
te
vVickbam Steed gelooft, dat men allereerst
zal trachten de Fransche bezwaren tegen een
andere plaats van samenkomst als Genève te
overwinnen.
De diplomatieke correspondent van de
Observer beweert, dat een mondelinge bespre»
king langs de gebruikelijke diplomatieke we»
gen tusschen Londen. Parijs, Rome en Berlijn
reeds is begonnen, teneinde op deze wijze tot
een overeenstemming over de plaats van sa.
menkómst te komen. Dit blad beschouwt den
toestand, alsof de bijeenkomst van de vier
mogendheden reeds volkomen zeker was en
alleen nog plaats en tijd bepaald moesten

-

worden.

Treedt Francois Poncet toch af?
Paris Soir. meent uit volstrekt betrouwbare
bron te hebben vernomen, dat Frangois Poneet, de Fransche ambassadeur te Berlijn,

vooral de gematigde schakeering. Men weet, thans toch zijn post te Berlijn zal verlaten.
dat de radicale Senatoren altijd minder voorFrancois Poncet zal waarschijnlijk Beaumar»
uitstrevend zijn dan het gros van bun partijcbais, den ambassadeur te Rome, die op non»
genooten in de Kamer. Nu in de Kamer deze
activiteit wordt gesteld, vervangen.
groep inzake het algemeen beleid groot voorDe ambassadeursplaats te Berlijn zal waarbehoud in acht neemt, kan bet gebeuren, dat schijnlijk
door den ambassadeur van Frankrijk
linkervleugel
in den Senaat een
van radicalen te
Herbette, worden bezet, doch ook
Madrid,
opstaat, die aansluiting bij de socialisten zoekt.
wordt de naam genoemd van Gorbin, den
reebterzijde
gematigde»
schijnen
geDe
en
havend uit den slag te voorschijn te komen of Franschen gezant te Brussel.

handhaven zich met moeite.
Waar de zaken zoo staan, is het des temeer
van beteekenis, dat de Senaat enkele figuren
van den eersten rang telt. Men hoopt, dat
Poincaré in staat zal zijn een actieve rol te
spelen. De manier waarop Boncour terugkeert,
is des te karakteristieker, daar de werkzaam»
heden in Genève hem beletten persoonlijk
zijn herkiezing te bevorderen. Het ministerie
kan daarin een prikkel vinden inzake de internationale politiek op den ingeslagen weg voort
te gaan.
De ontevredenheid van de boeren schijnt een
druk op deze verkiezingen gelegd te hebben.
De landbouwelementen geven in de departementale kiescolleges den doorslag. In het
noordelijk departement hebben de communisten door tegen de socialisten te gaan staan de
verkiezing van een aantal gematigden bevorderd. Een kenmerk van deze verkiezingen is
het groote aantal zittende senatoren, dat vet»
slagen werd en bet succes van de onafhankelijke candidaten.
De positie van Herriot in zijn partij is door
deze uitslag versterkt. Begin November komt
bet radicale congres bijeen. Herriot moet dan
een programrede houden.

HOOVER WIJST

OPHET
GEVAAR VOOR DEN DOLLAR
Honusuitkeering en inflatie
zouden ineenstorting van

het land beteekenen

IN HET ZICHT VAN
HERRIOTS SPAANSCHE REIS

diplomatieke medewerker van de Londensche llaily Telegraph vestigt de aandacht
op den diplomatieken achtergrond van de reis
naar Spanje, die Herriot tegen het einde van
deze maand zal ondernemen. Herriots bedoeling is in de eerste plaats het vormen van
een nieuwe en stevige Entente tusschen Frankrijk en Spanje. Hierbij heelt hij natuurlijk niet
slechts op het oog den gunstigen invloed van
een dergelijk FranschSpaansch bondgenootschap op den toestand in Marokko, doch in het
bijzonder ook op Frankrijk» positie te Genève
en de Fransche veiligheid in de Middellandsche Zee- Het blad . verwacht, dat men erop
kan rekenen, dat Spanje binnenkort een der
voornaamste steunpilaren van Herriots ontwapeningsplannen te Genève zal zijn. In dit
verband is het niet zonder beteekenis, dat
Frankrijk waarschijnlijk Spanje heeft voorgesteld als het geschiktste land om het voorgestelde internationale Volkenbondsdepot van
zware wapenen onder te brengen. In Spanje
zou een dergelijk depot ook buiten het bereik
van Duitschland liggen.
De

Volkenbondsvergadering gesloten
Hedenmorgen is de assemblee van den
gesloten. De begrooting voor bet
jaar 1932—1933 is goedgekeurd. Deze sluit met
een bedrag van 33.4 millioen goud Fr. Goedgekeurd is het plan tot reorganisatie van het

Gisterenavond hield President Hoover in een
verkiezingsvergadering der republikeinen te
Gleveland, die werd bijgewoond door ongeveer

personen, een verkiezingsrede.
Hoover was zeer vermoeid door zijn reis. Te
Zelienople in Pennsylvanië, waar Hoover was
gepasseerd, waren aan de stopgezette fabrieken
groote borden aangebracht, met opschriften als:
„Hoovers herkiezing beteekent honger en
werkeloosheid", „Drie dagen arbeid per jaar",
enz.
In bet eerste deel van zijn rede wees Hoover
op zijn pogingen om de werkeloozen door zijn
wet inzake de financieele reconstructie te helpen. Hij verdedigde zijn protectionistische
tarietspolitiek en de beperking der immigratie als
de beste veiligheidsmaatregel voor de arbeiders
in de Vereenigde Staten. Vooral de arbeiders
badden er belang bij, dat de dollar niet door
betaling van de bonusuitkeering aan de oudstrijders in gevaar werd gebracht. De uitvoering
van de door bet Democratische Huis van Afgevaardigden aangenomen wet-Palnam voor de
uitgifte van 2,3 milliard aan papieren dollars,
zou de inflatie en daarmee de ineenstorting van
de Vereenigde Staten beteekenen. De toestand
zou dan nog veel erger worden dan hij «hans is.
Als eerste middel om bet wereldkwaad in den
wortel aan te tasten, bad Hoover voorgesteld
alle bewapeningen met een derde te verminderen. Hij herbaalde de bereidwilligheid van
zijn regeering om aan een economische wereldconferentie deel te nemen. Voor de economische
wereldcrisis zijn de Vereenigde Staten niet
verantwoordelijk. Oorzaak van de crisis is de
overproductie in de gebeele wereld en de dumping van Sowjet-Rusland.
Tenslotte ontkende Hoover dat hij tijdens
zijn loopbaan in China en Zuid-Afrika kleurlingen zou hebben mishandeld. Hij eindigde zijn
rede met de verklaring, dat een democratische
verkiezingsoverwinning de ineenstorting van het
land zou beteekenen.
:

Volkenbondssecretariaat.

In zijn slotrede zeide Politts, dat de Volkenbond ondanks de economische en financieele
crisis opnieuw had bewezen levenskrachtig te
zijn, zoodat men met vertrouwen de toekomst
tegemoet kan zien.

Avenol volgt Drummond

op

De Volkenbondsraad benoemde beden tot opvolger van Sir Erie Drummond, die in juni 1933
zijn functie neerlegd» den Franscbman Avenol.

van werkeloozen

Opmsrsch

naar Landen
Georganiseerd en aangemoedigd door de
Communisten en door de Onafhankelijke Ar»
beiderspartij, trekken uit verschillende deden
van Engeland eenige duizenden werkeloozen
naar Londen. Zij komen uit Glasgow, New»
castle, Liverpool, Plymouth en tal van andere
steden. Waar zij doorheen trekken, sluiten zich
nieuwe groepen van werkeloozen bij hen aan
en maken zij propaganda voor verbetering van
de uitkeering aan. werkeloozen.
Vandaag zullen de eerste groepen te Londen

aankomen, waarna tot 27 October ongeveer da»
gelijks nieuwe groepen worden verwacht. Een
groep bestaat bijna geheel uit arbeidersvrouwen uit Lancasbire. De tocht naar Londen, die
«e voet wordt afgelegd, gaat met groote ontberingen gepaard. De nachten worden in nachtasyls of schuren doorgebracht en in de steden,
waar men doortrekt, tracht men het voedsel
bijeen te garen. Het is de bedoeling, dat de
werkeloozen te Londen voor het Lagerhuis zul»
jen betoogen.

Een verklaring van Hirota

Luther heeft nooit contingenteering 'n gevaar voor de mark genoemd
zijnschulden alleen betalen,

Duitschland Jean

zijn grenzen opent

als het buitenland

voor de Duitsche producten

Meer dan 6000 personen waren Zondagmiddag aanwezig toen Rijkskanselier von Papen
op een congres van de Vereenigde Economische
Organisaties voor Paderbom en omgeving het
woord voerde.
De voorzitter van het congres, «ichard
de aanweMueller. uit Oerlin^bausen^ heette
zigen welkom en verzocht toestemming een
telegram van hulde te mogen zenden aan Rijkspresident von Nindenburg. In dit telegram
wordt de hoop uitgesproken dat onder leiding
van den RijKspresident faet Duitsch bedrij «s-leven en daarmede bet Duitsche Vaderland
spoedig een betere toekomst mogen tegemoet
gaan.

Rijkskanselier von Papen heeft gedurende
meer dan een uur het woord gevoerd en daarbij
in de eerste plaats gnaesties van economischen
en socialen aard besproken en ten slotte den
binnen- en buitenlandscben politieken toestand
behandeld. Na dank te hebben gebracht voor
de vriendelijke welkomstwoorden, herinnerde
von Papen er aan dat hij steeds, weer Westfalen, het gedeelte van het Rijk. waar hij geboren is, opzoekt, om er nieuwe kracht en moed
te vinden.
De Rijkskanselier zette allereerst het economisch plan dor Rijksregeering en het doel der
economische politiek uiteen. Arbeid en brood
te verschaffen en vrij baan te «naken voor het
herstel van het bedrijfsleven is het voornaamste doel. Het economische plan, aldus von
Papen, is een belangrijk onderdeel van onzen
nationaleh vrijheidsstrijd.
De leidende gedachte van het economisch plan
stellingsoorlogover te gaan
ls uit
den

tet de beweging en de moreele energie van de
natie weer vrij te maken voor een welbewust
handelen. De staatsleiding is voorgegaan en
dringt zonder ophouden voort. De economische
leiding heeft dit optreden moedig ontvangen
en zal het bopenlijk verder voeren. Wij hebben geen bijzonder „systeem", do<*si wij gelooven dat het beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid, moed iets te ondernemen, ook
bet algemeen belang het grootste nut brengt».
In dezen zin i's het economisch program der
Rijksregeering ook door het bedrijfsleven begrepen.

Het tijdstip dat wij kozen, lowam ons daarbij
ten goede. Het eind der economische
ineenstorting téekent zich thans duidelijk aan den horizon af. Doch de overwinning
dor crisis komt niet vanzelf, zij elscht snel
handelen. De regeering is voorgegaan: de leiders van het economisch leven hebben na dien
eersten stoot moet gevat en zullen nu naar wij
hopen in dezen geest blijven voortgaan.
Ons programma, zoo ging von Papen voort,
is geenszins alleen voor de grooten bestemd.
Juist de middelmatige en kleine bedrijven zullen door de maatregelen der rijksregeering bevorderd en gesteund worden, want wat wij
willen is
een uitgesproken middenstsndspolioliek.

Entente met Spanje?

Volkenbond

tienduizend

De nuieitykheden met de arbeiders reeds overwonnen.
Geen loonsverlaging?

Lausanne de eenize uitweg?

het grootste deel bepaald wordt door het
bezit van een reeds veroverde macht»positie.

TOENADERING
TUSSCHEN RUSLAND

een economische opbouw op den breedsten
grondslag. Laten wij ons toch eindelijk vrij
maken, zoo riep spreker uit. van de gedachte eener klassen-b evoorr e c hting, die verderfelijk is. op een oogenblik dat
het er op aankomt alle krachten der natie bijeen te brengen voor een laatste krachtsinspanning ten einde den vreeselijken nood van onzen
tijd te boven te komen.
De Rijkskanselier besprak vervolgens de
«lua«tie der werkverschaffing.waarbij bij «r den
nadruk op legde, dat de regeering bereid is plannen voor werkverschaffing te overwegen.
Alle voorgestelde maatregelen moeten voldoen aan deze voorwaarden, dat de werkzaam»
heden productief zijn, en dat zij valuta en crediet niet op het spel zetten. De huidige economische maatregelen der Rijksregeering zijn
maatregelen voor een tijd van twaalf maanden.
Het is niet mogelijk het geheele Duitsche economisch leven weer vlot te maken op een
andere wijze, dan die welke wij gekozen bob»
ben. Wij «taan nog pas aan het begin
van de door ons nagestreefde consolideering
van het economisch leven. Toch is reeds een
herleving in de zaken en een voelbare ontlasting
van de arbeidsmarkt ingetreden.
De rijkskanselier wees er op, dat sedert de
economische maatregelen der rijksregeering de
koers der waardepapieren op de beurzen met
ongeveer 15 pet., d.i. met rond 2*A milliard mark
is gestegen. Daarbij betreft bet niet speculatieve, doch boleggingsaankoopen, waardoor de
credietbasis van bet bedrijfsleven aanmerkelijk
w verbreed.
Als de economische saneering op de ver»
wachte wijze voortgaat, zullen ook de ernstige
zorgen over de financiën en de sociale instel»
lingen verlicht worden. Vooral de financiën
van
steden en gemeenten kunnen er slechts door
een natuurlijke verbetering in het economisch
loven gunstiger voor gaan staan. Daar deze verbetering slechts langzaam kan intreden, heeft
de rijksminister van Financiën reeds nu besloten de maandelijkscbe som voor de
steun verleening in de gemeenten
mOctober te ver h oogen van 50 op 60
millioen en in November met nog 5 millioen
mark.
Slechts de kans op een vreedzame uitvoering
van het economisch plan biedt de rijksregeering

de mogelijkheid den werkeloozenstoun
voor den winter te verhoogen.

Het kabinet beeft eergisteren de noodige besluiten genomen, die binnenkort gepubliceerd

zullen worden.
Overgaande tot de zg. verordening inzake
loonsverlaging dd. 5 September verklaarde de
Rijkskanselier dat de moeilijkheden, die
n den beginne ontstaan zijn door
het samenwerken van ondernemers
en werknemers reeds grootendeels
zijn overwonnen, zoodat niet meer ge»
vreesd behoeft te worden voor een in gevaar
brengen van den economischen vrede. De rijks»
kanselier wees in dit verband op de noodzake-

,

lijkheid van samenwerking door ondernemers,
arbeiders en bedienden, aangezien Ie c b t« een
vreedzaam ten uitvoer brengen
van het economische plan de moge»
lijkheid geelt de werkeloozenuit»
keeringen in den winter, zoomede
zekere sociale voorzorgen te ver»
hoogen. De sterk gecritiseerde machtiging,»

verordening inzake de sociale politiek «al de

sociale instellingen in stand moeten houden. In
dit vei<band refereerde de rijkskanselier aan den
brief van den vice-president der Katholieke ar-

beidersorganisatie, waarbij hij er onder grooten
bijval den nadruk op legde, dat hij gaarne een
beroep laat doen op zijn Katholiek geweten. De
rijkskanselier moet bet evenwel in hooge mate
bedenkelijk achten, indien door verantwoordelijke geestelijke leiders van de Katholieke arbeiders de indruk wordt gewekt,
alsof door toedoen der regeering
de welvaart uit het land wordt verdreven.
Uit dezen open brief spreekt op zoo krasse
wijze dat de uitwerking welke het economisch
plan der Rijksregeering in sociaal opzicht moet
en zal hebben niet wordt erkend, dat de rijks»
kanselier dit optreden niet genoeg kan laken.
Wij verdeden, zeide v. Papen, geen „milliardengeschenken aan de ondernemers", maar hebben slechts ten doel zooveel mogelijk arbeiders
werk te verschaffen. Alles wat den ondernemingsgeest versterkt, is sociale politiek in den
besten en vruchtbaarste!» zin.
Vervolgens hield de rijkskanselier zich bezig
met de voorgenomen
regeling van den invoer van zékere landbouwproducten.

welke regeling hij nogmaals een noodmaatregel

noemde. Uitdrukkelijk moet ik de geruchten
tegenspreken, aldus von Papen, dat onze contingenteeringspolitiek onze valuta mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen brengen. Zulk een
gevaar is niet aanwezig en geenerlei instantie, welke voor de valuta verantwoordelijkheid draagt,
(dat is dus allereerst de Rijksbank
Red.)
heeft beweerd, dat een zoo»
danig gevaar bestaat. "
Juist de contingenteering van den invoer treft
de consumenten het minste en beschermt de nationale productie.
Ik ben van meening. dat de huidige moeilijkheden met bet buitenland spoedig overwonnen
zullen zijn. Hoe sneller onze onderhandelingspartners inzien, dat deze maatregelen niet genomen zijn omdat wij iets tegen hun landbouw
hebben, maar dat het betreft noodmaatregelen tot redding van
Duitscben landbouw, des
.den
te sneller zullen wij tot normalen economischen
opbloei kunnen komen.
Het verwijt, dat de economische politiek tot
tweespalt leidt, verwierp de Rijkskanselier door
er op te wijzen, dat een economische politiek
moet worden gevoerd welke alle takken van nijverbeid beschermt voor de volledige instorting.
Het moet de taak van iedere Rijksregeering zijn
de grondproductie van het land te beschermen
als basis voor de moreele en materieele wedergeboorte van de natie
De kanselier besprak dan de reorganisatie der
Preussenkasse en zeide vervolgens: Wel is het
gelukt binnen korten tijd meer dan vijf milliard
op buitenlandsche leeningen terug te betalen,
doch op het oogenblik is het
niet mogelijk nog eens kapitaal aan het Duitsche
bedrijfsleven te ontrekken.
Verwacht moet worden, dat afgezien nog van
het Stillbalteaccoord het buitenland
geleende gelden zal willen

—

Faciliteiten voor de Russen
in

Mantsjoekwo

De Japansche ambassadeur te Moskou Hirota,
is te Tokio aangekomen en heeft aan Japansche
journalisten verklaard, dat de betrekkingen tus»
scben Rusland en Japan zeer verbeterd zijn. De
Russische regeering toont de Japansche politiek
in het Verre Oosten te begrijpen en de onderteekening van de nieuwe overeenkomsten inzake
de visscberij en de petroleum is bet bewijs voor
het herstel van de vriendschappelijke betrekkingen tusscben beide landen.
Hirota verklaarde verder, dat de Russische
regeering voornemens is met de regeering van
Mantsjoekwo nieuwe onderhandelingen te
openen. Het toelaten van Mantsjoerijscbe consuis in de Sowjet Unie en de verklaring van
Moskou geen bezwaar te hebben tegen het oprichten van een Mantsjoerijscb gezantschap te
Moskou zijn nog meer bewijzen voor de ver»
andering van de Russische politiek in bet Verre
Oosten.
Uit Tsjangtsjoen wordt via Tokio gemeld, dat
de Mantsjoerijscbe regeering beeft verordend,
dat alle intertijd tegen den Russischen invoer
genomen maatregelen, moeten worden opgeheven. Bovendien is verordend, dat bij de benoeming van Sowjetbeambten bij den öbineescben
Ooster Spoorweg geen moeilijkbeden in den weg
gelegd mogen worden.

De Duitsche contingenteering
Overeenstemming

te

Rome?

Bij de besprekingen van de Italiaansche en
de Duitsche vertegenwoordigers betreffende
de quaestie der wederzijdsche betalingen in het
handelsverkeer is volkomen overeenstemming
bereikt.
Den 17 October kunnen de wederzijdsche
betalingen worden hervat op de wijze welke
tot 30 September werd gevolgd.
gemeenschap, zooals deze juist door de
Katholieke Kerk door de eeuwen heen is ge-

demonstreerd.
Ook op het terrein der binnenlandsche
politiek streeft de regeering naar een toe»
stand, waarin het volk zijn economische en
cultureele krachten kan ontplooien. Wat de
verhouding tot Pruisen aangaat, zeide
von Papen, dat thans reeds de voordcelen van
nauwe samenwerking tusscben rijk en Pruisen
zijn gebleken. Niet de Rijksregeering had een
abnormale situatie geschapen, doch die was
bet product van het part ij wezen,
dat verantwoordelijkheid schuwde en onbestendig was. Welke partij of partij-combinatie kan
de regeering en vooral het Duitsche economisch
leven de noodzakelijke zekerheid geven? vroeg
de kanselier. Dertien jaar hebben de partijen
tijd gehad om het bewijs te leveren, dat zij het
volk tot discipline en verantwoordelijkheid
kunnen opvoeden. Wie van ons vraagt, dat wij
zullen terugkeeren naar het stelsel der meerderheden, verlangt het ergste experiment, dat men
thans kan ondernemen. Het volk moet zich
weer herinneren, dat bet bestaat uit beroepen
en standen, die elkaar noodig hebben.
De Rijkskanselier verwierp het verwijt,
dat hij eigenlijk het liberalisme
verdedigt. Fr is een ware vrijheid van gemeenschapszin, welke noodzakelijk gericht is
tegen den staat. Deze zal het nimmer huldigen
en nimmer dulden. Maar er is. Ook een vrijheid
ten dienste van den staat en de volksgemeenschap. Deze vrijheid wensch ik voor onze
consolideeren.
economische
leiders en al onze ondernemingen.
De Rijkskanselier wees er daarbij op. dat
In dezen tijd. zoo besloot von Papen, is
Duitschland ter economische wereldconferentie slechts één politieke wereldbeschouwing ge»
het standpunt zal innemen dat de schuldenaar
zijn verbintenissen slechts kan nakomen door rechtvaardigd: het geloof aan ons Duitsche
Daaraan moeten gewijd worden al onze
een betaling in waren. De crediteuren kunnen recht.
krachten,
ons denken, ons handelen en ons
derhalve slechts dan rekenen op gebed.
Hindenburg voor een Duitsch
Met
de betaling der Duitsche buiDuitschland."
tenlandscbe schulden, indien zij
Von Papens rede werd met stormachtig
bereid zijn Duitsche waren als betalingsmid- applaus
ontvangen. De rijkskanselier heeft verdelen te aanvaarden. Dat houdt als voorvolgens
Dortmund een rede gehouden van
waarde in
dat het buitenland ongeveertegelijken
inhoud. De rijkskanselier
zijn grenzen opent voor onze
er op. dat te Dortmund 72 per 1000
producten. De terugbetaling te verkrijgen wees
hoofden der bevolking
zijn,
van schulden en tegelijkertijd de grenzen te terwijl de verhouding in crisiswerkeloos
Rijk gemiddeld 33
he»
sluiten voor waren, beteekent bet volledige per 1000 bedraagt.
afzien van de dwingende wetten der econoOver de boven vermelde uitspraak van von
mische logica. De kanselier refereerde herbij Papen, dat
hij den indruk had. dat de moeilijkeven aan "de resultaten der conferentie van heden van de
loonsverlaging voor het grootste
Ottawa, waarvan de resultaten in dit opzicht deel door de samenwerking
arbeiders en
niet bemoedigend zijn. Niettemin mag de werkgevers reeds waren van
opgelost, zegt de
hoop niet worden opgegeven dat de economiBerlijnsche corr. van het Volk:
sche wereldconferentie in dit opzicht voortgang
„Dat beteekent,
zal brengen, daar een verbetering van bet handen van de dat de regeering de
loonsverlaging bij
geheele bedrijfsleven in de wereld anders niet het
aanstellen
van nieuw persomogelijk zal zijn.
neel aftrekt onder het voorwendsel, dat
De voornaamste taak van de internationale de zaak al in
is. De arbeiders zullen dat
economische politiek moet liggen in bet met hem eens orde
zijn. daar het nog in geen enkel
verwijderen van de moeilijkheden, die op het bekend geval gelukt
is. de loonsverlaging der
gebied van bet internationale betalingsverkeer noodverordening
te voeren, terwijl alle
bijna alle Staten hebben getroffen, opdat door stakingen er tegenui»
zijn gewonnen."
opheffing van
deviezenbepalingen bet particuliere economische leven een
Een interview.
nieuw arbeidsveld krijgt. Jaren van ingespanAan den vertegenwoordiger van de Husselnen en rigoureuze spaarzaamheid op alle dorler Nachrichten heeft v. Papen
voor zijn
terrein van bet openbare bedrijfsleven liggen redevoering
in de Lchuetzenlialle een ondervoor ons en daartoe moeten allen medewerboud toegestaan, waarbij hij o.a. het volgend?
ken. De Rijksregeering gelooft de noodverklaarde: „Wat mij in de allereerste plaat*
zakelijke voorwaarden tot overwinning der ter saneering en tot het herstel
van ons volk
crisis te hebben geschapen; het werk te volnoodig schijnt, is politieke en econobrengen en het allerwegen begeerde doel te mische rust. Wij zullen niet
toelaten, da,
bereiken, dat, mijne heeren, is uw taak. aldus door partijstrijd
crisismocilijkhcid
de
in
von Papen.
Duitschland ook maar een uur langer dan nooTot slot gaf de Rijkskanselier een kort
dig is zal duren. Wanneer wij een autoritair!
overzicht van den
staatsleiding eiscben. dan heelt dat niets mei
autarkie te maken. Het is in het belang van
politieken toestand.
een rustig, niet eeuwig van binnen uit gestoor
de politiek, en economische ontwikkeling var.
Een krachtig Staatsbestuur is noodig om de Duitschland.
dat de staatsleiding onafhankelijk
factoren van onzekerheid zoo mogelijk wordt gemaakt
van de
en sneül
terzijde te «tellen en het volk bet gevoel te schommelingen van de Voortdurende
parlementaire verhougeven dat bet wordt geleid.
dingen.
Wat de buitenlandsche politiek
aangaat, zeide de Rijkskanselier. dat Europa
Fransch commentaar.
nimmer «ot rust kan komen, al, DuitschParijsche
De
ochtendbladen geven in het
land niet de grondrechten verwerft, die allen volkeren worden verleend. algemeen de gisteren door Rijkskanselier Von
gehouden rede, zonder commentaai
Deze alleen verzekeren den grondslag van den Papen
weer.
Alleen
vrede en leiden tot moreele ontwapening. Ons beschouwing de Echo de Paris wijdt er een
en zegt: v. Papen bedient
doel is ontwapening in geheel Europa, en in zich thans vanaandezelfde
de wereld, gelijk recht en gelijke veiligheid. de particuliere schulden, bewijsmiddelen vooi
die bij indertijd voor
Ons doel is een toestand in Europa, waarbij de herstelbetalingen
gebruikt, n.l. toen
heeft
geen
hegemonie
er
bestaat van politieke hij verklaarde, dat de buitenlandsche
schulcoalities, maar waarbij de volken, met eerbiediging van eikaars cultureele individualiteit, den slechts met de middelen der uitvoeroverbetaald konden worden. Nadat hij op
bun eigen doeleinden kunnen nastreven Dit schotten
deze wijze het wantrouwen der buitenlandsche
kan slechts bereikt worden door krachtige crediteuren bad doen
verklaarde
concentratie in den strijd voor gelijke rechten bij echter in éön adem. verdwijnen,
dat het buitenlandsche
en voor onze wereldbestemming.
kapitaal voor het Duitsche bedrijfsleven noodDe gedachte van het „sacrum imzakelijk
Wat zijn uitlatingen over bet
perJ u m" is niet geboren in de eeuw der sacrum was.
imperium betreft, hierin boort
nationalisten. Deze gedachte is niet imperia» men slechts de wedergeboorte van de
listisch in den zin van wenschen voor bege- pan-germanistische leer, die bestaat inoude
een
moniale heerschappij, doch veeleer op de uit» drang naar het Oosten om de Slavische landen
drukking van de groote Westersche volks- te germanisceren.
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VERKIEZINGSCAMPAGNE IN DUTTSCHLAM
Loebe uraagt Hindenburg of deze Papens plannen
tot grondwetsherziening steunt
Een nieuwe golf van betoogingen
De vroegere president van den Rijksdag, de
socialist Loebe, publiceert m de Vorwarts een
open brief aan Hindenburg, om te protesteeren
tegen Papens plannen tot grondwetsherziening.
In den brief wordt gezegd: Rijkskanselier Papen
beeft te München wijzigingen in de Rijksgrondwet in het vooruitzicht gesteld, welke
neerkomen op een vernietiging van de belangrijkste rechten van het volk. Hij heeft zich
hierbij uitdrukkelijk beroepen op een hem door
den „Rijkspresident gegeven opdracht" en heeft
de bedreiging geuit, dat hij «den wil en de
macht" heeft om deze wijzigingen met succes
door te voeren.
De vraag is gerechtvaardigd of er werkelijk
een opdracht van den Rijkspresident is om een
dergelijke vernietiging van de rechten van het
volk te doen geschieden. Vorm en inhoud van
de aankondiging maken bet onwaarschijnlijk,
dat de Rijkspre»dent een opdracht in deze
richting gegevenkan hebben.
. Loebe herinnert aan den Rijkspresident en
zijn toespraak bij zijn belediging op 11 Mei
1925. waarin Hindenburg gezegd heeft, dat de
Rijksdag en de Rijkspresident bij elkaar hooren,
want zij zijn beiden rechtstreeks door het volk
gekozen. Samen belichamen zij de volks»
souvereiniteit, welke de grondslag is van ons
grondwettig leven.
In den brief van Loebe wordt dan verder
gezegd, dat Papen thans den Rijksdag zijn
rechten wil ontnemen. Het is het voornaamste
punt van de grondwet van Weimar, evenals van
alle democratische staten, dat de
regeering afhankelijk is van d e
volksvertegenwoordiging.
De
Rijkskanselier echter wil de regeering
autoritair maken, dat wil zeggen o n afhankeiijk van de volksvertegenwoordiging. Dus
precies bet tegendeel van wat gij, Rijkspresi»
dent, als de diepere beteekenis van de grondwet
heeft aangemerkt
Loebe merkt dan over Papens plannen verder
pp. dat Eerste Kamers in Duitschland
tot dusver Heerenhuizen zijn geweest die de
réchten van de volksvertegenwoordiging belemmerden en ophieven. In andere gedeelten
van de rede van Von Papen duikt de mogelijkdwergbeid van
de instelling van
monarchieën in eenige landen weer op.
Blijkbaar wil Papen ook het gelijke kiesrecht voor allen opheffen.
Millioenen volwassen Duitschers vragen thans
of de Rijkskanselier werkelijk een opdracht van
den Rijkspresident tot dezen achteruitgang
heeft gekregen. Wanneer de Duitsche grondwet
door de regeerders niet wordt geëerbiedigd, dan
zijn de staatsburgers ook niet meer tot naleving
verplicht. Dan houdt de orde in den staat op
te bestaan.
„Wij wenden ons dus tot den gekozen pres!»
dent der Duitsche republiek om antwoord te
krijgen op de vraag, of hij werkelijk opdracht
heeft gegeven den Rijksdag op de voorgenomen
wijze zijn rechten te ontnemen, de rechten des
volks te verkorten en daarmee een periode te
beginnen van binnenlandschen strijd, die in
tegenstelling staat tot de doeleinden in andere
deelen van de rede van den Rijkskanselier genoemd."

Von Papens uitlatingen over
grondwets- en gebiedsautonomie
De Rijkskanselier heeft in zijn rede te
München o.a. gesproken over het begrip
„grondwets- en gebiedsautonomie". Van bevoegde zijde wordt thans, naar de Basische
Staatzzeltung meldt, over dit begrip een verklaring
gegeven. Wanneer wordt gesproken
van bet herstel van de grondwetsautonomie
der landen, dan beteekent dat, dat volgens de
grondwetshervorming,
die de Rijkskanselier
voor oogen beeft, de belemmeringen van art
1? van de Rijksgrondwet geheel of gedeeltelijk
zouden kunnen worden opgeheven, zoodat het
den landen dan vrij zou staan, zelfstandig
veranderingen aan te brengen in de tegenwoordige bepalingen, bij voorbeeld door de
opheffing van het evenredige kiesrecht.
Wat betreft het begrip „gebiedsautonomie".
hebben de verklaringen van den Rijkskanselier in de eerste plaats betrekking op art
18 van de Rijksgrondwet, dat de mogelijkheid
van territoriale veranderingen van de gebieden
der landen regelt. Vooral in aanmerking
komt daarbij de bepaling, volgens welke
bepaalde landsdeelen door bet eene land aan
het andere kunnen worden afgestaan en wel
eenvoudig door een Rijkswet, onder voorwaarde, dat de bevolking van bet belrokken
gebied den overgang naar «en ander land
wenscht of dat een zeer groot Rijksbelang
een dergelijke maatregel eischt. Ook in dit
opzicht zou een grootere mogelijkheid tot
territoriale veranderingen geschapen worden.

Beroep van den stahlhelm
op Hitler
De Bondsleiders van de Stahlhelm hebben
een open brief gepubliceerd, waarin zij o.a.
zeggen: „Onder den indruk van de nieuwe
bloedige gebeurtenissen te Hamburg wenden
wij ons nogmaals tot den verantwoordelijken
leider Hitler. die, wanneer hij zou willen, aan
het bloedvergieten een einde zou kunnen
maken. Niet de gewone leden van de N.S.D.A.P.
zijn de ware schuldigen, maar de leiders,
sprekers en redacteuren der Nat.-Soc. bladen,
die een onbegrensden en onverantwoordelijken
baat prediken tegen ieder, die hun politiek
inzicht niet deelt. Hen treft in de eerste plaats
de volle verantwoordelijkheid voor het dagelijks
vergoten Duitsche bloed en de smart, die geleden wordt in vele Duiische gezinnen".
Hugenberg bepleit rijn sociale politiek.
Dr Hugenberg heeft gisteren «en rede gehouden over de sociale politiek der DuitschNationale Volkspartij. Hij achtte thans den tijü
gekomen voor de verzoening van kapitaal en
arbeid en het opnemen van den arbeid als gelijkgerechtigde factor i n de voiksgemeenschap
van Duitsche burgers. De sociale politiek der
Duitsch Xationalen gaat veel dieper dan die
der Marxisten, die met de stuivers der arbeiders paleizen onderhouden en een demoialisierende steun aan simulanten financiert, Dj
groote steden zijn de graven van de volkskracht en de broedplaatsen van het bolsjewisme
geworden. De klassetegenstellingen hebben gediend om de tegenstelling tusschen arbeiders
en werkgevers op de «pits te drijven. Thans ,s
dit voorbij. Niemand denkt er meer aan de
arbeiders aan den willekeur der patroons over
te laten. Wanneer de staat een werkelijke na
tionale staat zal zijn, moet aan den strijd tusschen patroon en arbeider een einde komen
Het is niet waar dat de Duitsch Xationahn
strijden tegen bet wezen van de vakbeweging,
wel tegen bet Marxisme, dat zich er meester
van heeft gemaakt. Ook wilde spreker geen

afbraak der sociale verzekering, doch juist behoud door ingrijpende herziening. Een oplossing zal men kunnen vinden door in tijden
van hooge conjunctuur de loonen niet onbeperkt te laten stijgen, doch een reserve te vormen voor de slechte tijden.

De vroegere Duitsehe kroonprins
tegen de verdeeldheid in het

nationale front
De voormalige propagandaleider van bet
district Westfalen-Noord der Nationaal-Socialistische Partij, Von Ostau. heeft m het tijdschrift Eredericus een open brief gericht aan
Hitler, waarin hij. hem verzoekt ervoor te zorgen, dat de weerkracht van bet Duitsche volk
niet langer ondermijnd wordt door een broeder»
twist in het Nationale front
Naar aanleiding hiervan publiceert de troegere kroonprins den volgenden brief in de
Deutsche Schnelldienst:
„Waarde heer von Ostau. Zoo juist heb ik in
Eredericus Uw open brief aan Adolf Hitler gelezen. Ik wil niet nalaten de eerste gelegenheid
te gebruiken om U mijn vreugde uit te drukken,
dat U alles wat bij de merkelijk nationaal voelende kameraden van den Stahlhelm en naar
ik met stelligheid aanneem, ook bij de S.S. en
de S.A. in de laatste weken leeft, tot uiting hebt
gebracht tegenover Uwen leider. Wanneer de
politieke partijen elkaar verloochenen en elkaar
zelfs daadwerkelijk aanvallen, blijft echter de
onhoudbare toestand, dat de werkelijke dragers
der weerbaarheidsidee. de Duitsche jeugd, die
in de S.A. en in de S.S.
zich in de
heeft georganiseerd, elkaar tot vreugde van be»
nijdende vijanden in het buitenland, en van
het roode front in het binnenland, bestrijden.
Moge Uw brief den stoot er toe geven, dat
alle mannen, die hun vaderland boven particuliere belangen stellen, elkaar weer, zooals in de
jaren 1914—1918. in trouwe frontkameraadschap de hand reiken en een gesloten front
vormen tegen alles wat niet Duitsch is".
Op een nat-soc betooging te Leipzig.
generaal Li t man n, dat de
Octoberdagen van 1813 vergeleken kunnen
worden met den vrijheidsstrijd, dien Adolf Hitler
thans voert
Dr Goebbeis zette o.a. uiteen: Het is niet
meer dan billijk, wanneer Hitler verlangt dat
hem na «en strijd van 13 jaar de leiding wordt
gegeven. Het Duitsche volk zal Hitler trouw
blijven. Aan het volk geeft thans het nationaal»
socialisme de laatste kans, die bet aangrijpen
moet om niet in het bolsjewisme te verzinken.
Wat er goed is in de maatregelen der huidige
regeering. heeft deze van Hitler gestolen.
Verder oefende Goebbeis scherpe critiek uit
op de Dnitsch-nationalen, waarna bij, onder verwijzing naar de onderhandelingen van de
nationaal-socialisten met het centrum uitriep:
„W ij nationaal-socialisten begroeten ieder als bondgenoot die met
ons .de. regeering von Papen ten
val wiibrengen." Von Papen is een gangmaker van het bolsjewisme. Een dictatuur kan
alleen uit het volk ontstaan.
Een nieuwe periode van bloedige botsingen.

verklaarde

schijnt in aantocht in verband met het naderen
van den verkiezingsdag. Bij een vechtpartij te
Berlijn in de Oldenburgerstrasse tusscben
communisten en nationaal-socialisten kreeg een
communist een schot in het hoofd, terwijl een
nationaal-socialist zijn neusbeen brak.
Te Dortmund trokken ongeveer 400 natsocialisten in uniform door de Noordelijke
wijken van Dortmund en deelden verkiezingspropagandabiljetten uit onder de arbeiders»
bevolking. Zij werden door communisten aan»
gevallen. De politie slaagde er in de vechtenden
te scheiden. Even later ontstonden opnieuw
botsingen, waarbij de politie met vuurwapens
en gummiknuppels moest ingrijpen. Naar tot
dusver kon worden vastgesteld, werden één
Hitleriaan en een vrouw, die met de gevechten
niets uitstaande bad. gedood. Twaalf personen
werden zwaar gewond, waaronder ook een
politie-agent.
Te Leipzig hebben gasten van een
Arbeiterheim gevochten met nationaal-socialisten
waarbij ook geschoten werd. Drie nationaal»
socialisten werden zwaar gewond.

Een politieke moord?
Te Gremlingen bij Brunswijk is het lijk
gevonden van een 25-jarig«n winkelbediende

uit Salzwedel, die het slachtoffer van een
politieke misdaad schijnt te zijn geworden.
De man, die lid was van de nationaal-socialistische stormafdecling te Brunswijk, moet,
aldus de politie, met een auto, waarvan de
nummers waren verwijderd, naar de plaats
van de misdaad zijn gebracht. Daar heeft men
hem omgebracht met vijf revolverschoten in
hoofd en borst.
Nader wordt nog gemeld, dat de misdaad
gepleegd is door een kellner. die eveneens lid
van de nationaal-socialistische partij is. Hij is
voortvluchtig.

Tiende verjaardag van den Ilarsch naar Rome.
Ter gelegenheid van de herdenking van den
tienden verjaardag van den Fascistische» Marsch
naar Rome heeft öfussolini op Piazza Venezia
een toespraak gehouden voor 25.000 Fascistische
leiders uit alle deelen van Italië.
Mussolini verklaarde dat de huidige crisis niet
door een wonder kon worden opgelost. Of be»
huidige systeem deugt niet en zal gewijzigd
moeten worden, of de huidige bescbavingsvorm
over in een nieuwen vorm. Het oude moet
thans opgeruimd worden om den jongeren gelegenheid te geven in de komende tien jaar voorwaarts te komen, want de taak van morgen ligt
gaat

op

hun schouders.

Victor Emanuel te Brindisi.
Reuter meldt uit Brindisi: De koning van
Italië is hier gisteren op zijn jacht Savoia uit
de kolonie Eritrea aangekomen.
Bulgaarsche emigranten willen in hun land
terugkeeren.
Zondagmorgen zijn 32 politieke emigranten.
o.w. de beide vroegere Bulgaarsche ministers
Athanastof en Stojanof. die sinds 1923 in ZuidSlaviè woonden, over de grens gekomen om
naar Bulgarije terug te keeren. Aangezien den
beiden ministers en velen der anderen emigranten tot nu toe nog geen amnestie werd verleend, hebben de Bulgaarsche autoriteiten voor»
loopig geweigerd de emigranten weer in bun
vaderland toe te laten. Er zou zelfs getracht
worden hen weer naar Zuid-Slavie te doen
emigreeren. De overige emigranten o.w. eenige
vrouwen en kinderen zijn reeds onder sterke
bewaking naar Sofia overgebracht. Indien de
Zuid Slavische autoriteiten mochten weigeren
d» emigranten toe te laten tot Zuid Slaviê. dan
zullen dezen in een Bulgaarsche gevangenis
worden opgesloten.

—

TREEDT SRSKITSJ AF?.
Kabinet van ambtenaren in
Zui-Slavieop komst
Belgrado vermeldt geruchten «ver »_«. regeeringswisseling. Inplaats van de regeering
Srskitsj zou een ambtenaarsregeering komen,
waarin eenige leden van de huidige regeering
aanblijven w.o. minister van Buitenlandsche Zaken Jeftitsj. Zij zou gemeenteraadsverkiezingen
doen houden en parlementaire verkiezingen he»
reiden.

Na de mislukking der
Vritseh-lersehe besprekingen
De

financieels quaestie en de vraag van bet
scheidageracht vormden de hinderpalen.

Onze Londensche correspondent meldt ons
hedenochtend: Volgens den lerschen cor-

respondent

van de Manchester Guardian te
Dublin, beeft het bericht over. de mislukking

der jongste onderhandelingen te dier stede
weinig verbazing gewekt In de eerste
plaats weet iedereen daar. dat de Valera
altijd een ongelukkig onderhandelaar is geweest; in de tweede plaats neemt men
voor vast aan. dat de Britsche regeering
geen financieele concessies aal doen, dan
onder voorwaarde, dat de Valera de politieke
zijde van het verdrag van Londen als bindend erkennen zal; in de derde plaats
meent men te Dublin, dat de Britsche
regeering, wanneer zij zich met het oog op
den val der prijzen in onderhandelingen over
wijziging der financieele regeling begeeft van
de Valera de verklaring zal vragen, da» hij
de financieele overeenkomsten met zijn voorgangers als geldig beschouwt
Ten slotte gelooft men, dat de Britsche
regeering, zoo het tot arbitrage zal komen,
aan haar eisch, dat het scheidsgerecht alleen
mannen uit het Britsche gemeenebest bevat»
ten zal, vast zal houden.
Wat men te Dublin over de onderhandelingen hoorde, zou er volgens dezen correspondent op wijzen, dat de twee laatstgenoemde
punten de breuk veroorzaakt hebben en dat
de Britsche houding aangaande deze punten
onbuigzaam is geweest. Wat tijdens de besprekingen eigenlijk gebeurd is. zullen wij
eerst morgen en overmorgen uit den mond
der Britsche en lersche ministers kunnen
vernemen. Al heeft de afloop te Dublin
niemand verbaasd, men zal toch zeggen, dat
zij op den politieken toestand geen grooten
invloed zal uitoefenen en de Valera's ministers hebben gisteren in hun redevoeringen
erkend, dat de lersche regeering het winnen
zou.
-De conferentie van de lersche Labourpartij heeft Zaterdag een resolutie aangenomen, waarin zij een beroep doet op de
Labourafgevaardigden, om iedere
beweging
ten gunste van afschaffing van den gouverneur-generaal sterk te steunen.

Lappb-leidera tegen
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hun wilmidte

gevangenis

ontslagen.
Reuter meldt uit Helsingfors: De regeering
beeft Zondag aan vier van de elf Lappoleiders.
die wegens deelneming aan een opstand waren
veroordeeld, laten mededeelen, dat zij in vrij»
beid zouden worden gesteld. De gevangenen
weigerden echter de gevangenis te verlaten,
tenzij de zeven anderen eveneens hun vrijheid'
kregen en wilden met hongeren voortgaan. Zij
werden daarop met geweld uit de gevangenis
verwijderd.

AVONDBLAD B

BINNENLAND
UIT DE PAOPIERNIJVERHEID.
VooratHen tot loonsverlaging bij Van Gelder.
Daartoe uitgenoodigd door de directie van de
N. V. Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken
der firma Van Gelder Zonen hebhén de hoofd»
besturen van de Nederlandsche Vereeniging van
Fabrieksarbeiders en van de R.-K. en Chr.
Fabrieksarbeidersbonden een conferentie gehad,
waarin het volgende voorstel der directie werd
toegelicht:
a. verlaging 10 pet van de loonen boven f3O
per

week:

b. verlaging van 2)6 tot 10 pet van de loonen,
welke varieeren van f2IH) tot 130 per week;
c verlaging van 2*4 tot 10 pet van de loonen
der jeugdige werklieden, met dien verstande,
dat de loonen der oudste jongere arbeiders met
het kleinste percentage zouden moeten worden
verlaagd:
d. de premie-loonen, welke boven het bepaalde
vaste loon worden genoten, zouden eveneens
10 pet verlaging moeten ondergaan:
e. accoordwerk zou eveneens ongeveer met
genoemd percentage verlaagd moeten worden.
Voorts worden wijzigingen voorgesteld be»
treffende het pensioenfonds, de overuren en de
z.g. bijbetalingen.
Deze voorstellen heeft de directie als noodzakelijk voorgesteld en gemotiveerd met verwijzing naar:
a. De buitenlandsche concurrente, vooral uit
Finland. Zweden, Noorwegen en den laatsten
tijd ook uit België.
b. De als gevolg van deze z.g. valuta-concur»
rentie sterk gedaalde papierprijzen.
c De in andere papïer-produceerende bedrij»
ven doorgevoerde loonsverlagingen.
De hoofdbesturen hebben gemeend, aldus Het
Volk, deze voorstellen te moeten afwijzen. Af»
gesproken is, dat de besturen met bun leden
zullen vergaderen en over 14 dagen opnieuw
zal worden geconfereerd.

-

SALARISVERLAGING VAN HET
GEMEENTEPERSONEEL TE ZAANDAM
Nadat B. en W. zich aanvankelijk tegen loonkorting hadden verklaard, hebben zij zich thans,
om aan den wensch van Ged. Staten tegemoet
te komen, bereid getoond een vermindering op
de loonen van de gemeente-ambtenaren en
werklieden toe te passen.
Tot dit besluit zijn B. en W. pas gekomen,
nadat de partijvergadering van de S.D.A.P. in
de loonkorting had toegestemd.
Deze partijvergadering heeft zich evenwel
verklaard voor een korting van 3 procent
B. en W. stellen echter «en loonkorting voor
van 6 pet met vrijstelling van de eerste duizend gulden.
Dit voorstel is gezonden naar het georganiseerd overleg dat morgen hierover zal beraad»
slagen.

WERKELOOZENZORG.
Door het Departement van Binnenlandsche
Zaken is aan alle gemeenten verzocht in de
eerste week van October op te geven, hoeveel
geheel- en gedeeltelijk werkeloozen op 24 Sept
1932 als werkzoekenden bij de.plaatselijke
organen der arbeidsbemiddeling (inclusief het
aantal tewerkgestelden bij de werkverschaffingen) waren ingeschreven.
" Bij het samenstellen van dit overzicht zijn
gegevens ontvangen van 1036 gemeenten met
7_?D0.03?^ inwoners.-.I«: die gemeenten stonden
o/p. 2*4- September. . 1932 ingeschreven: 276.005
geheel werkeloozen en 18.089 gedeeltelijk
werkeloozen. Van 41 gemeenten met rond
140.350 inwoners waren nog geen gegevens
binnengekomen.
Op 27 Augustus 1932 stonden bij 1065 gemeenten met 7.855.388 inwoners ingeschreven
267.314 geheel werkeloozen en 21.484 gedeeltelijk werkeloozen.

.

VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND.
Volgens het jaarverslag van den Vrijzinnig-

Schietpartij tusschen nationaal-socialisten en
sociaal-democraten te Weenen.
Uit Weenen: In het district Simmering heeft
Zondagmorgen een schietpartij plaats gehad tusschen een afdeeling nationaal-socialisten en een
aantal sociaal-democraten. Vier nationaal-socialisten werden ge-

dood, terwijl meer dan 30 personen werden
gewond. De politie zond onmiddellijk een groot
aantal beambten naar Simmering. De beambten
zijn een sociaaldemocratisch tehuis binnengedrongen, waar zij een aantal geweren en pistolen in beslag hebben genomen. Zestig personen
werden gearresteerd.

Amokmakera in de Pundsjab.
Uit Boedbata in de Pundsjab wordt gemeld,
dat een drietal Sikhs in hun woede over het
verdwijnen van een koe. die door Mohammedanen gestolen en geslacht

zou zijn, amok

hebben gemaakt.
Met vuurwapens gewapend liepen zij door
het dorp en schoten op lederen Mohammedaan
dien zij tegenkwamen. Acht personen werden
gedood en negen ernstig gewond.
Vervolgens begaven zij zich naar een 2 km
verder gelegen dorp, waar zij nog negen menschen neerschoten.

Tsjifoe door de opstandelingen ontruimd.
In den burgeroorlog in de provincie Sjantoeng
neeft de Gouverneur Han Foe Tsjoe «en nieuwe
overwinning behaald en de stad Tsjifoe bezet
De opstandelingen hebben zich in Westelijke
richting teruggetrokken.

Veroordeelde nationalisten in Albanië.
Uit Tirana meldt men, dat Koning Zogoe de
doodstraf van de 7 veroordeelde nationalisten
heeft veranderd in levenslang tuchthuis.
De stad Nieuw Vork in Knancieele moeilijkheden
De stad Nieuw Vork kan de stedelijke ambtenaren «n beambten per 1 November geen salaris uitbetalen. De Nieuw Yorkscbe bankiers
hebben het verzoek van den directeur van Financiën een nieuw crediet te verstrekken afgewezen. Nieuwe credietverleening wordt afhanke-

lijk gesteld van de door den vroegeren burgeWalker aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. Hiertoe bebooren salariskorting
voor de gemeenteambtenaren en conversie der
stadsleeningcn. De toestand is des te erger, aangezien de werkeloozenvoorzorg in den a.s. winter zeer hooge bedragen zullen vereischen.
meester

Het Badensche Concordaat onderteekend.
Naar

verluidt, is het Concordaat tusschen

Baden en de Roomscbe Curie in het klooster
Hegne bij Constanz onderteekend.

Nieuwe politieke moord op Cuba.
De zwager van den gouverneur van de
provincie Havanna, Adolf M?za, is bet slacht»

offer geworden van «en politieken aanslag In
de stad Melena de Sur werd hij door politieke
tegenstanders overvallen en kreeg verscheidene
schotwonden, waaraan hij later is bezweken.
Meza is het zesde slachtoffer van politieke
moorden in den laatsten tijd.

Democratischen Bond, loopende over het tijdvak van 1 October 1931 tot 1 October 1932.
bedraagt bet aantal afdeelingen van den Bond
222, te zamen tellende 10.041 leden, tegen 231
afdeelingen met 10,470 leden op 1 October 1931.
Het aantal algemeenè leden bedraagt 88, het
aantal personeels leden 308, tegen respectievelijk
99 -n 353 op 1 October 1931.

DE WAALBRUG TE NIJMEGEN.
De voorbereidende werkzaamheden.
Aan de voorbereidende werkzaambeden voor
de Waalbrug wordt zonder stagnatie voortgegaan. Aan den Lentschen kant is bet niéuwe gedeelte van den Waalbandijk thans over een
breedte van 5 meter geheel beklinkerd. Het weggraven van het oude Bandijk-gedeelte is nu zoo
ver gevorderd, dat verwacht kan worden, dat
dit werk over een paar maanden geheel uitgevoerd zal zijn.
Aan de Nijmeegsche zijde zijn thans 155 van
de 420 betonnen palen, welke daar in den bouwput moeten worden geheid, ingeslagen. Einde
November of begin December zal het heiwerk
verricht kunnen zijn.

DE INKRIMPING VAN DE POSTBESTELLINGEN IN DE GROOTE STEDEN
Slechte ervaringen?
De Ambtenaar deelt mede, dat de nog maar
korte ervaring met de nieuwe besteldiensten
in de groote steden, wel bewijst, dat de inkrimping van bet aantal bestellingen tot drie
per dag, een maatregel is, die niet past bij den
omvang van de boeveelheid te verwerken poststukken. Noodgedwongen is de directie te
Amsterdam er toe moeten overgaan op bepaalde
dagen het aantal bestellers zoodanig uit te
breiden, dat met de drie bestellingen evenveel
arbeidsuren gemoeid zijn als voorheen met de
vier. Voor enkele periodieken is zelfs een ge»
heel extra-bestelling moeten worden ingevoerd,
omdat anders met geen mogelijkheid de dienst
kon marcheeren. En trots dat valt er een geweldige vertraging te conslateeren.

BOND VAN OCTROOI. EN MERKENHOUDERS.
De Bond van Octrooi- en Merkenhouders heeft

zijn algemeenè vergadering gehouden onder
voorzitterschap van den vicevoorzitter, mr L. J.
v. d. Valk, te Breda.
Uit het jaarverslag van den secretaris bleek,
dat het ledental, ondanks de slechte economische
omstandigheden, op het oude peil bleef.
Uit bet jaarverslag van den penningmeester
bleek, dat, in algemeenen zin gesproken, de
Bond op een onvoldoend hechten kinaticieelen
grondslag staat, om dezen moeilijken tijd door
te komen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
De aftredende bestuursleden, de heeren mr
Van Velzen, Keiser en Van Bruggen werden bij
acclamatie herkozen.
Aan bet slot der vergadering werd door den
heer mr Van Raalte uit Den Haag een lezing
gehouden over het onderwerp "Wat de internationale inschrijving van merken te Bern wel en
wat zij niet geeft. Spr. besloot, dat de Bond
er in de eerste plaats belang bij beeft in deze
kwesties voorgelicht te worden om een standpunt te kunnen kiezen en dit bij evcntueele aan
de orde komende herzieningen te verdedigen.

NEDEHLANDBOHE
LEEBBTOE IN HET
BUITENLAND

RESIDENTIENIEUWS
Mej. dr

I. M.Graftdijk

Bij zeer vele oudere van leerlingen van net
Lyceum voor Meisje» aan de Waldeck Pyrmontkade bestaat de wensch. de rectrice. wej.
dr l. M. Graftdijk is verband met bet feit. dat
zij 25 jaar bij het M.O. werkzaam is. een bUK
te geven van hun bijzondere waardeering voor
al dalgene. wat rij in het belang van hun ki»»
deren reeds verricht heeft en thans verricht
Dato 26 September heeft zich een comité ge»
vormd om dezen wensch in vervulling te doen
gaan. Tevens werd besloten begin November
te harer eere een feestavond te organiseeren.
waarop mej. Graftdijk een blijvend aandenken
zal worden aangeboden.
Bijdragen kunnen worden gestort voor 20
Octo-ber liefst aan den penningmeester van
het comité, den heer W. J. Oudegeest. Laan v.
Meerdervoort 280, pro nr. 37853, onder vermeiding van naam en adres.
Presidente van bet comité is mevr. Q. de
Menthon Bal»—v. Bèyma thoe Nngma, terwijl er o.m. zitting in heeft de echtgenóote van
den burgemeester van Den Haag.

Dertig

jaar cultureel

werk

Nederlander» in bet buitenland hebben Ne-

derland__che

leesstof noodig om hun moedertaal met te vergeten. Maar ieder, die'in bet
buitenland beeft gewoond weet boe moeilijk en
hoe kostbaar het is om Nederlandsche leesstof
te bemachtigen. Hier ligt dus een taak voor
een Vereeniging. Het Algemeen Nederlandscb
Verbond heeft die taak gevoeld en overgenomen. Het wordt nu 30 jaar verricht
Ter gelegenheid van dit jubileum van de
Boekencommissie van het Algemeen Neder»
landsch Verbond, sedert 1932 gebeeten afdeeling Boekverspreiding, is in het Bondsgebonw,
Laan 34, een kleine, tentoonstelling ingericht
welke een beeld geeft van de geschiedenis en
arbeid der commissie.
De Boekencommissie had aanvankelijk haar
zetel te Rotterdam en was opgericht kort na
den Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De eerste
commissie-leden waren de heeren Th. Noten,
dr W. van Lverdingen en C van Son. Het
doel der boekencommissie werd in 1902 als
De
jonkvronwe
volgt geformuleerd: „de Nederlandsche taal in
Zuid-Afrika voor ondergang te behoeden en
van Asch van Wijck
door het zenden van geschikte boeken den lust
Er zijn sommige menschen, daar kin men tot lezen aan te wakkeren en bet onderwijs in
zijn hoed niet diep genoeg voor afnemen, zoo die taal te steunen. In 1905 werd de werkkring
flink en moedig slaan zij zich door het moeivan de Boekencommissie uitgebreid over Nelijke leven heen.
derlandscbe zeemanshuizen en Nederlandsche
Tot ben behoort jonkvrouwe van Asch van kolonies in den vreemde. Na de zendingen,
Wijck. Jarenlang reeds heeft zij haar leven in welke Zuid-Afrika ontving, werden die aan de
dienst van de weldadigheid gesteld: eiken winzeemanshuizen en Nederlandsche kolonies een
ter organiseerde zij een bazar ten behoeve van belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.
armen, rieken, ongelukkigen; en altijd weer is
Het Boekenbals werd in 1904 in het gebouw
zij er in geslaagd dezen bazar tot een groot van de werkinrichting voor blinde hulpbehoesucces» te maken. Nu is zij zelf slachtoffer gevenden. Van der Duynstraat 63, Rotterdam,
worden van de zware crisistijden; zij moest gevestigd en bleef daar tot de verplaatsing der
verhuizen, haar leven zeer vereenvoudigen en Boekencommissie op 1 Januari 1929 naar
tot overmaat van ramp werd zij ziek: bedle's-Gravenhage, toen ook de boekenvoorraad naar
gerig door haar voet en zwak door haar zenuhet Verdondskantöor werd overgebracht, waar
wen, die al dezen tegenslag baast niet verwerze nog gehuisvest is. In het begin van 1932
ken konden.
veranderde Het hoofdbestuur den naam BoekenWie nu meende, dat dit voor freule van Asch commissie in; afdeeling Boekverspreiding van
van Wijck een reden zou rijn om baar bazara het A.N.V., aangezien er geen commissie meer
stop te zetten, die kent de freule niet
bestond. .
De Bazar gaat door: morgen, Woensdag en
De leiding der Boekencommissie is van 1913
Donderdag, alsof er geen vuiltje aan de lucht tot 1929 in handen
van dr W. Vad Everdingen
is' In de kamer, waar de freule ligt. wordt geweest Met onverzwakte geestdrift heeft deze
thee geschonken door hulpvaardige handen: rich aan zijn lievelingswerk gegeven. Dr
van
in een ander mooi, ruim vertrek is de bazar Everdingen was de ziel van dit nationaal culopgebouwd. Er is weer zoo ontzettend veel.
tureele werk en met zijn toegewijden staf van
dat grootendeels door de freule zelf werd gehelpers en helpsters heeft hij vele banden met
naaid, gebreid, gehaakt, geplakt; allerband zeer de stamgenooten in Zuid-Afrika
Vlaanderen
praktische en gezellige voorwerpen, eenvoudig en landgenooten in den vreemdeenaangeknoopt
en daardoor meteen niet duur, zoodat iederIn vele oorden werden boekerijen gesticht
een, die hier een kijkje gaat nemen, wel iets naar Nederlandsche
zeevaarders en zeemansvan haar gading vinden kan. Dat is het aarin grooten getale pakken leesstof ge»
huizen
dige van den bazar van jonkvr. v. A. v. W. dat
zonden, waarnaar reikhalzend werd» uitgezien.
er geen prullen tusschen liggen; elk ding
Sinds 1 Januari 1932 berust de leiding bij
is bruikbaar, hetzij, omdat het nuttig is, of
den plaatsvervangend administrateur van het
het
als
op
doordat
een tafel of in een
sieraad
den beer Fred. Oudschans Dentz.
kast dienst kan doen. Op de vernuftigste wijze Verbond,
Thans mogen wij enkele cijfers geven over
heeft freule v. A. v. W. eenvoudige dingen
arbeid der Boekencommissie.
verwerkt b.v. maakte rij snoezige sachets van den
Zij heeft van October 1902 tot October 1932
de kleine sigarettenlapjes en die vulde zij met
drieduizend kisten verzonden. Daarvan gingen
lavendel; hierdoor ruikt nu haar Bazar zoo er
918 naar Zuid-Afrika, 253 naar zeemans- en
heerlijk! Er zijn ook alleraardigste kapstokschippershuizen.
225 naar overzeescbe gewesten,
ken met boezen er aan vast om gekleede, teere
avondjaponnen in weg te hangen. Voorts zijn 70 naar afdeelingen van het A.N.V., 610 werden in den wereldoorlog gezonden naar Nederer véle kleine en groote bazar-dingskes: lampelandsche forten, stellingen en
* gamizoe-

Bazar.van

-

liniën,
kappen, notitiebpeken, vloeimaps. en.vmopi
kiiidergoéd, warme sjaals en doeken. ' Eenig^ en, bezettingen,' r .hospitalen van het Roode
intemeeringsdepots; Belgische vluchtekostbare kleeden worden verloot en één alerte Kruis,.
lingen,
krijgsgevangenen in DuitschVlaamsche
draagt
tafel
borstelwerk, dat door de blinden land en
Vlaamsche soldaten aan het front in
van het Gbr. Tehuis voor Blinden „Sonneen Frankrijk.
beerdt" te Ermelo vervaardigd is en nabesteld België
Aan Nederlandsche vêreenigingen en kolokan worden. Het is ten bate van dit tehuis, dat
gingen er 292 en naar andere adressen 632.
freule van Asch van Wijck dit jaar haar bazar niën
Op
de kleine tentoonstelling, die van 18 t/m
organiseerde. . Zij woont nu Oldenbarnevelt24
October
in de Laan 34 wordt gehouden,
zij
laan 2 en
was mevrouw Hania van Weidurn zeer dankbaar, dat deze het goed had dagelijks van 1012 en van 2—5 uur (behalve
gekeurd, dat de bazar in haar huis gehouden Zondag 23 October, dan alleen van 3—5 uur),
werd. Trouwens de freule had meer reden tot vindt men tal van hartelijke dankbrieven, men
dankbaarheid: mevrouw (üolijnvan de Poll ér, vindt er Transvaalscbe briefwisseling en staten
van werkzaamheid. In dé bibliotheek zelf vindt
mejuffrouw Overgaauw Permis hebben den geheelen bazar voor haar ingericht en zullen ook men de geschonken deelen. leder, die Nederbij de verkooping helpen; een dame, die het landsche boeken of tijdschriften te missen heeft,
denke even aan de afd. boekverspreiding van
zelfde huis bewoont stond baar kamer een geheele week voor het werk van freule van Asch "het A.N.V. En wie bet werk steunen wil met
een jaarlijksche bijdrage, wete het gironumvan Wijck af. Dergelijke vriendelijke mede
welking stelt zij natuurlijk zeer op prijs. Maar mer: 149431.
het meest zal zij bet waardeeren indien baar
bazar zal worden bezocht eN zoo mogelijk
uitverkocht!
ROODE KRUIS ZIEKENHUIS.
Dinsdag om half 3 wordt hij geopend; verder is hij te zien van half 1112. van balt 3
Voorstelling van de Italiaansche opera.
tot half 6 en van 8 tot 10 's avonds.
Op initiatief van den heer Menno P. Fischer
zal de Italiaansche Opera óp Dinsdagavond 25
DR Q. F. GUFFROY.
October een voorstelling geven-ten bate van het
In den ouderdom van 65 jaar is heden alhier Roode-Kruisziekenhuis. In dezen tijd n.l. verbet Roode-Kruisziekenhuis in groote zoroverleden dr G. F. Guffroy, verloskundige en keert
gen,
te
meer daar het als eerste klasse inrichting
vrouwenarts.
geen kosten mag sparen om ten behoeve der
De teraardebestelling zal plaats hebben Donhet beste te geven.
derdag a.s. te 11 uur op de begraafplaats lijdende menschbeld
zal
Op
dien
avond
de Italiaansche Opera opNieuw Eik en Duinen.
voeren La Traviata. waarin zal optreden de prima doma Gina Cigna. Een ballet zal worden ingelascbt onder leiding van Ileona Leonidoff.
EN
NATUURGENEESWIJZE
Wie giften wenscbt af te zonderen voor bet
VEGETARISME.
Roode-Kruisziekenhuis, kan deze storten op bet
De arts J. Haga deelt ons mede, dat hij in de gironummer van de firma Menno en Co., Nr.
Zaterdagavond gehouden bijeenkomst in den 54100.
Dierentuin niet beeft gezegd, dat hij zich tot
advies in voedsel en dieet niet competent acht, DE LOONEN IN HET
BOUWBEDRIJF.
maar „dat bet voedsel-vraagstuk in de laatste
wij
Naar
hebben
thans de meeste
vernemen
jaren
dat
is,
tientallen
wederom zoo gewijzigd
organisaties van arbeiders, belrokken bij het
een medicus van den ouden stempel, die de onderzoekingen van Eykman, Birche», Bennér, bouwbedrijf, de verlaging van de contractloonen
Chittenden, Hindhede, Ragnar Berg en zooveel aanvaard.
anderen niet gevolgd heeft, niet meer in staat
Ook de Landelijke Federatie van Bouwvak»
geacht moet worden goede adviezen in zake de arbeiders, die niet bij bet contract betrokken is,
beeft zicb met de loonsverlagingen vereenigd.
voeding te geven".
Zooals bekend, bestaat er bij de Regeering,
indien
uit andere hoofde daartegen geen beden»
FAMILIE.CABARET.
kingen bestaan, geen bezwaar de beschikbaar»
„Het intieme uurtje" na afwerking van bet stelling van bouwcredieten te bevorderen.
program is Zaterdagavond allergezelligst en
Van Regeeringswege zal er controle worden
voor de Metropool aardig profijtelijk geweest. uitgeoefend op de werkelijk uitbetaalde loonen.
In de bestekken voor den bouw van woningen
Piet Holman had het kostelijk georganiseerd en
de beer Kleyn had flink in zijn portemonnaie met Rijkssteun zal de bepaling moeten worden
geblazen. Hij gaf bloemen en taarten. De heeren opgenomen, dat de aannemer op verzoek opgave
konden voor 10 et een bloemetje koopen en bet moet verstrekken van. de werkelijk uitbetaalde
aan een Dulcinea brengen. De dame, die de loonen.
meeste bloemen had, zou Bloemenkoningin worden. Mevr. L. Hofman behaalde met 22 stuks de
BAZAR CLUBHUIS VOOR MEISJES.
zegepraal. De zaal ontving baar geestdriftig,
Woensdag wordt in het clubhuis voor meisjes,
nadat zij den eed op de constitutie had afgelegd.
Speykstraat 153, een bazar geopend, waar»
van
Een kroon werd baar op de lokken gezet en
van de opbrengst ten goede komt aan het clubzij ontving een pracbttaart. Daarna koos zij een
prins-gemaal en de zaal keurde weer haar keus buis. Mevr. Bosch van RosenthalPauw van
heeft zich bereid verklaard den
zonder aarzelen goed. De taart van den prins- Wieldrecht
gemaal werd Amerika-mscli verkocht. Met rijn bazar Woensdagochtend te 11 uur te openen.
Deze zal op Woensdag en Donderdag van 11
goedkeuring natuurlijk.
tot 22 uur geopend zijn.
Het onschuldige, gezellige familiefeestjebeeft
Metropool
ongeveer
den
f 50 in de kas gebracht

_

DE PRACTIJK DER MONTESSORISCHOOL.
Men verzoekt ons er de aandacht op te vestigen, dat de lezing van den beer L. H. Fontein
over de practijk der Montessorischool, waarvan
wij j.l. Zaterdag een bericht gaven, bedenavond
wordt gehouden in de aula der H.8.8. aan den

Nieuwen

—

Duinweg.

De Zuid-Hollandscbe Vereen.MNg Het
Groene Kruis, afdeeling 's»Gravenhage, houdt
een algemeenè vergadering op Woensdag 26
dezer te 8 uur in Hotel Victoria.

UIT VOORSCHOTEN
BURGERLIJKE STAND.
GEBOREN: Geertmida Margaretba, doch»
ter van C. L. Borsboom en C. H. Hoo.jniansz
Jozef Frederik Nicolaas, zoon van J. Kraaij
en G. A. van Os.

ONDERTROUWD: L. J. Gieske. oud 34

jaren en W. M. E. van den Brink, oud 35
jaren.
GEHUWD: D. van Dijk en M. J. Brouwer.
OVERLEDEN: J. L. Huijzer, oud 61 jaren.

DE» VADEELAND

GEMEENTERAAD

.
..
VAN

's-GRAVENHAGE

Bd vaa de Cosaaassie voor de DniaM»terlelding mr X. van Hasselt (Vb.);
lid vaa de Commissie voor de Gem. Bank
vaa Leeaiag de beer J. W. _?. K. vaa Bommel
(Üb.)

Middebeer

Osderwijs.

Benoemd worden tot tijdelijk leeraar in de
wiskunde
aan de H.BH. met s»j. c. en de Hoovan 17 October, bef 2 gere Handelsschool:
J. Bosma, onderwijzer bij
Veerxitter: Bagemeester jhr de H. N. bet openbaar lager onderwijl,
alhier;
tijdelijk leeraar in faet Duitsch aan de GeResch Riddes van Resstal. meentelijke
Handelsdagscholen 4-j. c: W. H.
Vergadering

Lastsmstio

N. van Haneeche.

Het ia de vacature Eymers benoemde lid mr
N. van Hasselt (lï>.) legt de gevorderde eeden
af (de beide communisten^.mevr. De Vries, de

heeren Buurman en v. d. Zee blijven ritten)
en wordt geïnstalleerd verklaard.
Kiurderveeding.

Medegedeeld wordt liet adres van de afdeellng Den Haag va» de OnaMankelijke Soda»
listische Partij, houdende verzoek te willen
bevoiÜ«-ren. dat de order die tot stopzetting
van de'melkvoorziening aan de schoolkinderen
heeft geleid, wordt ingetrokken en voorts te
willen besluiten, dat dezen winter aan de school»
gaande kinderen, voor wie daaraan^ behoefte
bestaat, voor den aanvang van den morgen»
schooltijd, hetzij een portie warme meNcpap
(havermout, griesmeel, gortpap, broodpap, etc.)
hetzij boterhammen met een portie warme
melk zal winden verstrekt
Voorgesteld wordt liet te stellen ln handen
van B. en W. ter overwegingDe heer STOKVIS (S^).) vindt het vreemd
dat in een zoo verstrekkenden maatregel als de
intrekking van de melkverstrekkiiig de Commissie van Onderwijs niet is gekend. Wil de
wethouder toezeggen haar alsnog te kennen
bij haar overweging?
De «teer DE VISSER (CP.) wraakt de geestelijke gesteldheid van het College. Overweging is onvoldoende, en B. en W. moeten de»
Raad kennis geven van hun standpunt. Het ver»
zoek moet niet worden worden overwogen,
maar ingewilligd.
De heer GUIT (R.K.) ondersteunt beide
verzoeken.
Wethouder MARCHANT (V.D.) noemt het
verwijt van den heer De Visser ongegrond. Bij
alle sprekers is een misverstand aanwezig.
Zomers wordt geen, 's winters wel warm eten
verstrekt De zomervoeding is aangevuld met
melk in de oclltenduren. Er is niets veranderd,
en de Commissie behoefde niet gebomd te
worden. Met den zomer liep de zomervoeding
automatisch af. Of het onderdeel der zomer»
voeding voortgezet zal worden bij de wintervoeding is al lang in overweging geweest en
de Schoolartsendienst heeft al een advies ingezonden. Voor een beslissing wordt genomen
»— de deskundigen overdenken niét: hoe meer
eten hoe beter
zal hij de zaak in de Com-

missie

—

brengen.

Het gevolg van een aanrijding.

Medegedeeld wordt het adres van H. J.
Karrenbeld, houdende
met verwijzing naar
zijn in de raadsvergadering van 8 Augustus
voor kennisgeving aangenomen adres van 21

—

—

Juli verzoek alsnog terug te koiiien op het
raadsbesluit van 14 Maart, waarbij hem een
schadevergoeding werd toegekend wegens aan»
rijding door een bestelwagen van de Gemeente.
Voorgesteld wordt het aan te nemen voor

kennisgeving.
: Het adses.van.den «ecrêtaris-peniungmeester
der Zuiz-Holiandseihe Faehtvereenigin^,'- houdende verzoek ruiterpaden te doen aanleggen

.

Balkenstein, als zoodanig werkzaam.
Regeling van werkzaamheden
De beer VLIEGEN (S.D.) vraagt de voort»
zetting van de interpellatie te half vier te laten

beginnen.

De BURGEMEESTER wil met de revue

beginnen.

Wethouder QUANT (R.X.) meent dat bet
vaetrecbttarief voor het ga, moet voorgaan,
andera ziet hij geen kans bet bijtijds in te voeren.
De BURGEMEESTER meent dat het 24
dezer kan behandeld worden.
Wethouder QUANT (R.K.) handhaaft zijn
verzoek om behandeling, dat de heer v. d. BILT
(iib.) steunt
De BURGEMEESTER zegt te half vier
met de interpellatie te zullen beginnen.
Vaatreehttanet gas.
Aan de orde is het praeadyies op de motie
van Langen es. betreffende herziening van het
vastrechttarief voor gas.
De beer v. LANGEN (S.D.) erkent dat 't
praeadvies tegemoetkomt aan den inhoud zijner
motie, 't Maakt een sprong van 456 cent omlaag
wat meer kans geeft dat gas voor verschillende
doeleinden zal worden gebruikt In de commissie beeft men zich echter vereenigd met een
verlaging van de vastrechttarieven met 50 cents,
terwijl B. en W. een voorstel doen om de
klassen in tweeën te splitsen; wat de structuur
van het tarief niét makkelijker maakt Een
verschil van 5 kub. m. maakt dat men in een
andere klas komt 't Voordeel op papier is
f 15.000, en 't is de vraag of dit opweegt tegen
den administratieven rompslomp en de onbegrijpelijkheid van het voorstel, 't Eenvoudige
Amsterdamsche systeem is veel beter dan 't
voorgestelde. Intusschen wordt het doel. dat bij
beoogde, volkomen bereikt door het voorstel
van B. en W.
De heer SMITSKAMP (AR.) is teleurgesteld door het praeadvies, omdat elke tariefsverandering in dezen tijd een verlaging moet
zijn, en deze niet wordt voorgesteld al zijn de
prijzen der kolen in drie jaar met 32 pet verlaagd. Er zijn voorbeelden, dat men zelfs
duurder uit raakt met bet nieuwe tarief, zoo
een vastrecht hebbende, ingedeeld blijft in de
klasse waarin men zit Komt er een nieuwe
klasse-indeeling, dan zijn de cijfers der Rsb.
niet juist Maar het staat niet in bet praeadvies
Voor de groote industrie is de regeling inderdaad gunstig, al is het onlogisch da» iemand, die
85 kub. m. per maand verbruikt, gelijk gesteld
wordt met. iemand die 10.000 kub. m. gebruikt.
De discussie wordt geschorst.

ROODE DINSDAG
Voortgezet wordt de interpellatie-Vliegen
over de maatregelen van orde, genomen op
20 September 1932, althans over de uitvoering
dier maatregelen, het optreden van de politie,
alsmede over deelneming van personen buiten
de politie aan, dat optreden.

.

zègt&ïHetSfcamfiffiSj
-ND«*^VOOR2IIiTTER
noodig voor, mede wegens

verschillende

be»
richten in de pers, alvorens het debat worrlt
voortgezet, mijn antwoord op vraag 5 van den
wegen.
besteld in handen van B. en W. ter «ver» heer Vliegen betreffende de zinsnede van den
oproep van de Nationale Unie „dat zij tot dezen
weging.
in elk opzicht
zijn overDe heer DE VISSER (C.P.) herinnert er gegaan, na de ongewonen oproep
zekerheid te hebben verkregen,
aan, dat de man voor goed invalide is geworde desbetreffende organen van dienst
den door de schuld van een Gemeentelijken hiermede
te zijn", nader aan te vullen.
dienst en daardoor in zeer moeilijke omstanGevraagd werd of de Burgemeester of de
digheden verkeert, ook al heeft bij een «cha»
Hoofdcommissaris
van Politie (in deze de eerst
devergoeding van fl5OO gehad. B. en W. moe»
in aanmerking komende organen der overheid)
ten de zaak nog eens overwegen en 200 noodig
te voren met de Nationale Unie.in contact van
komen met een voorstel van «en blijvende dien
aard zijn geweest
schadeloosstelling.
Het is mijn vaste gewoonte in dergelijke
Wethouder iüARCHANT (V.D.) betoogt, dat gevallen, a 1 s ik inlichtingen geef, ook volkomen
de zaak i's afgedaan door bet transactiebesluit opening van zaken te doen. Om nu zooveel
mogelijk te voorkomen, dat later bij de politie
van 8 Augustus. Wie schuld had staat wel bij
den heer De Visser vast, maar bij alle anderen
iets zou kunnen blijken, waar ik onkundig van
stond bet niet vast. De getuigen verschillen was, heb ik het antwoord op deze vraag voor
van opvatting. Toen is een transactie gesloten de vorige Raadsvergadering opgesteld in tegenvoor het bedrag dat Karrenbeld zeil heeft opwoordigheid van den Hoofdcommissaris, den
gegeven, de heer De Visser beeft toen niets
Commissaris pl.v. H.C. (de andere Commisgezegd. Nu weer de zaak aanvatten, gaat niet. sarissen hebben een justitieele taak) en den
De heer DE VISSER (C.P.) verwijt den Hoofdinspecteur van der Mey, die niet de regewethouder formalisme. Zich houdende aan de ling op 20 September was belast. Ik ben mij
bewust ter zake de eenige verantwoordelijke
mededeeling van het bedrag door den wetautoriteit te zijn en met een negatie mijnerzijds
houder zelf
kunnen volstaan, doch door deze ambtenaren
Wethouder MARCHANT (V.D.) : Dat is te
in te schakelen achtte ik de mogelijkheid van
verstandig.
misverstand uit te kunnen sluiten.
De beer DE VISSER (C.P.) : Neen. gewoonMijn antwoord luidde:
lijk is dat met verstandig. Maar in dit geval
„Van het voornemen der fascisten tegenkomt het wel te pas. De man heeft gedacht, manifestaties
te houden, is den Burgemeester
dat hij wel gauw beter zou zijn. maar ligt nu
gebleken:
niet
al weer in het ziekenhuis ten gevolge van het vernomen, dat bij heeft alleen uit de couranten
ongeluk en de schade, hem toegebracht, is veel den interpellantde Nationale Unie een als door
bedoelde circulaire zou hebben
grooter gebleken dan bij oorspronkelijk dacht
uitgegeven. De Burgemeester is noch direct,
Van de situatie mag geen profijt worden geindirect met de Nationale Unie in contact
trokken. Hij «tel» voor het College een nieuw noch
geweest; ook de Hoofdcommissaris heeft zich
onderzoek op te dragen en eventueel met eea daarvan volkomen onthouden.
voorstel te komen.
„Op.
1? September, beeft zich bij
De heer VAN LANGEN (S.D.) heeft niet den d.d.Zaterdag,
waarnemend hoofdcommissaris iemand
den wethouder maar een advocaat gehoord: aangemeld met de vraag, hoe en waar Natiohet is juist dat een transactie is gesloten, nalisten hulp konden verleenen. Deze commismaar de kerk moest in bet midden worden saris beeft die hulp natuurlijk geweigerd en den
gelaten. Van de f 1500 heeft de gemeente afvrager er op gewezen, dat hij en de zijnen zich
getrokken 3 a 4 weken verpleging in bet zievan elk optreden tot hulp der politie hadden te
kenhuis, zoodat «r een f 900 overbleef. De man onthouden. Op 20 September is de Hoofdcomwist niet dat bij levenslang invalide zou blijmissaris opgebeld 'uit den Dierentuin met een»
ven, dat is pas later gebleken. Hij moet nu zelfde vraag en met het verzoek om een Inspecleven van f3.42 invaliditeitsrente per week. teur van Politie voor aanwijzing, waar de daar
De moreele kant der zaak dient bekeken te verzamelde personen zich heen moesten begeworden, vandaar dat hij het voorstel De Visser ven. De Hoofdcommissaris heeft verklaard, dat
van harte steunt.
geen hulp werd gevraagd, heeft geweigerd een
Inspecteur
te zenden en tegen het bieden van
Wethouder üIARCHANT (V.D.) noemt de
voorstelling door den heer v. Langen gegeven ongevraagde hulp gewaarschuwd."
Van bovengenoemde feiten maakte ik melding
van A tot 2 onjuist. Van de schade is voor
om den Raad duidelijk te maken, dat integenverpleging afgetrokken, een bedrag dat hij met
deel de Politie de hulp van dergelijke organisazeil had betaald. Pressie » van te voren niet
ties
heeft geweigerd. Nu deze feiten schijnen
uitgeoefend op hem om niet te veel te vragen.
ontkend
te worden zal ik namen noemen en
De schuldvraag stond en staat heelemaal niet
dat bet gesprek van den Commismededeelen.
vast. maar omdat de man in de misere was
wilde de gemeente niet procedeeren en vroeg saris Besselmg op het Politiebureau is gevoerd
met den heer H. J. de Jonge, lid van
Cenopgaaf van de schade. Procedeerend
zou. naar tralen Raad van het Ned. Verbond van den
Nationaspreker, overtuiging, K. geen cent hebben
ge»
listen, en da» van den Hoofdcommissaris per tekregen. Heelt hl) steun noodig dan moet bij
den 20sten September 'smorgens werd
lefoon
den Raad maar bij Maatschap",ï-*.,V?.
opgebeld
er
uit den Dierentuin, waar deze hee»
pelijk Hulpbetoon.
'
blijkbaar
ren
verzameld warden met den hem
De V'"" wordt verworpen bekenden majoor
vo£rsfc'
der Reserve Vleming.
met 21—20
stemmen.
In beide gevallen is de hulp van burgers uitdrukkelijk geweigerd, in het laatste geval werd
Interpellatie.
een Inspecteur van Politie gevraagd voor aande verzamelde personen zich heen
De heer /015L5 (VJD.) wordt vergund te wijzing, waar
begeven
en dit eveneens geweigerd.
moesten
i'nterpelleeren over de verlegging van het eindDuidelijker kan ik niet aantoonen, dat noch de
punt van lijnen 3 en 12.
Burgemeester, noch de verantwoordelijke leiDeze interpellatie zal in de volgende verders van de Politie hulp van particulieren voor
gadering worden gehouden.
de handhaving der orde hebben ingeroepen, óf
gewenscht.
Raadscommissies.
Ik kan herhallen, wat ik in de vorige verga»
Benoemd worden tot:
dering heb gezegd, da» een overheid, die toelid van de Commissie voor de Gemeente» staat, dat particulieren, behalve in liet geval van
financiën (eerste stemming de heeren v. Berehulp bieden,
art. 446, Wetb. v. Strafrecht
«leyn en v. d. Bilt ieder 18 «t., v. Hasselt 4,
zich een brevet van onvermogen geeft.
mej. Blaauw 1) de beer v. d. Bilt (lib.) met
Nu beeft men na de vorige Raadsvergade22 ,t. tegen 13 op den heer v. Beresteyn, 2 op ring o.a. in de pers de zaak over een anderen
boeg geworpen, n.l. niet meer gesproken over
den heer Varenkam» ei» 2 Manco.
langs verschillende in. het adres aangeduide
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hulp vaa organisaties aam «e poStie voor handhaving der orde «l voor tegen-manifestaties,
maar «„gekeerd over medewerking der Politie
met verschillende organisaties om deze op
20 September op bet Voorhout op te stellen.
Ik hecht eraan vooraf te verklaren, dat wij
na op een heel ander terrein zijn.
Persoonlijk wist ik tot voor enkele dagen
hiervan alleen bet navolgende:
Mij was bekend, dat her Nationaal Jongeren
Verbond een vergadering met andere organisaties bad gehouden en ik bad vernomen, dat
dit verbond besloten had den 20sten September
van het Nassaüplein georganiseerd op te trek»
ken naar bet Voorbout Ik heb den hoofdcommissaris toenmaals te kennen gegeven, dat
noch van een samenkomen op het Nassaüplein,
noch van gezamenlijk optrekken, sprake mocht
rijn, doch dat ik van harte toejuichte, wanneer
de leden dezer organisatie rich op het Voorhout opstelden, doch met in een georganiseerd
verband. Ook de politie heeft zooals vanzelf
spreekt wanneer gevraagd werd of op betuigingen van loyaliteit langs de route, welke bet
hoofd van den Staat volgde, prijs werd gesteld,
terecht bevestigend geantwoord. De opdracht,
dat dit niet in georganiseerd verband behoorde
te geschieden, is nagekomen; ik heb bier de
verklaring van den hoofdinspecteur Van der
Mey:
„Ik ben op 20 September j.l. door U verantwoordelijk gesteld voor de goede orde
op de wegen, waarlangs de koninklijke Stoet
van- en naar bet Binnenhof zou optrekken. Ik
heb aan niemand van mijn ondergeschikten opdrachten gegeven om aan bepaalde groepen of
menschen speciale plaatsen, welke door die
groepen of menschen zouden worden ingenomen, aan te wijzen. Een dergelijke opdracht ia
mij nóch door U, noch door den wnd. hoofdTer verduidelijking
commssaris. gegeven. voegen,
dat alleen op
wensch ik hieraan toe te
jare pleegt
telken
Binnenhof
dit
zooals
het
voor journalisten, fotografen,
te geschieden
filmoperateurs, weeskinderen en gebrekkige»,
een plaats is opengehouden".
Op dit gebied en in diezelfde lijn valt
volkomen te begrijpen het in de pers
genoemde optreden van den inspecteur van
der Mark. He, zonder bijzondere opdrachten
daartoe uit Katholieke kringen aangezocht,
met organisaties contact heeft gehad.
Verder heeft op ditzelfde gebied betrekking.
Wat nóch den Burgemeester, nóch de ver»
melde politieautoriteiten vóór de vorige
Raadsvergadering bekend was, nL dat de
heer Groeninx van Zoelen op 15 September
op het politiebureau is geweest en daar aan
een inspecteur de bewuste circulaire heeft
overgereikt, welke, naar hij zeide, was ver»
zonden, met de mededeeling zijn leden naar
den Haag te' zullen laten komen. Bedoelde
inspecteur nam van de circulaire na bet vertrek van den heer Groeninx kennis en vond
de zinsnede, „na de zekerheid te hebben
verkregen, hiermede 'de desbetreffende organen
van dienst te zijn"; aangezien hij geenerlei
reden had te veronderstellen, dat met „deze
organen" de politie kon zijn bedoeld, heeft,
hij aan deze zinsnede geen verdere aandacht
besteed, doch slechts aan bet feit. dat té
zamen werd geroepen op de Maliebaan, wat,
naar hij wist, niet zou worden toegelaten en
ook niet is gebeurd. Bedoelde inspecteur zou
juister gehandeld hebben, wanneer hij deze
circulaire, welke verzonden was en twee dagen
later in de pers verscheen, via den hoofdcommissaris aan den Burgemeester bad door»
gezonden: misschien zou ik dan nadere
informaties ingewonnen hebben.
Op Maandag, 19 September, is. bedoelde
beer weer bij dien inspecteur geweest en heeft!
een>papier afgegeven^ waarop vermeld stond]}
"waar bij zijit' leden 'zoü^opsteUèn op*"het?
Voorhout, met de mededeeling. dat. zij «vitte
strikjes zouden dragen. Aangezien ieder
burger, die dat wenscht, natuurlijk op het
Voorhout kon staan en dit zelfs toe te
juichen viel, heeft deze inspecteur ook die
mededeeling voor notificatie aangenomen.
Noch daar, noch elders, zijn door de politie
aan «enigerlei organisatie plaatsen aan-
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RONTGEN GEEERD.
Gisteren is namens de Daask Tonelknnstner
Porening (Deensche Toonkunstenaarsvereeniging) een met roode en witte linten getooide
krans gelegd op het graf van Julius Röntgen.
als hulde aan de nagedachtenis van den overleden musicus.

SCHIPBRUGTE HEDEL VERLEGD.
Morgen IS October wordt de schipbrug over
de Maas te Hedel verlegd. De overtocht geschiedt dan (niet kosteloos) met veerpont en
roeiboot

VERDUURZAAMD VLEESCH.
De Minister van Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, heeft bepaald, dat door drogen verduurzaamde magen, darmen en blazen

kunnen worden beschouwd als verduurzaamd
vleesch, bedoeld in artikel 4, onder b, van het
K.B. van 6 Juni 1331, en derhalve mogen worden ingevoerde

VALSCHHEID IN GESCHRIFTE.
De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad,

Onderscheifing.

Bij

zijnde

Vaar

Wijnveldt concludeerde beden tot ver»
werping van het cassatieberoep van H. v. 't
W., gewezen ontvanger der gemeente 's Hee»
renhoek (Zeeland), die wegens valscbheid in
geschrifte in hooger beroep door het Haagsche Gerechtshof is veroordeeld tot 1 jaar
gevangenisstraf.
Arrest 24 October.
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Belastingdienst
Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 Januari
1933 op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks

«o—lo

dienst A. B. C. Meylink. ontvanger der re»
gistratie en domeinen te Zwolle en H. E.
Wiersema, bewaarder van de hypotheken,

..Bagdad..

,7-10

vjask

llarachi

het kadaster en de scheepsbewijzen te Assen:
is met ingang van 1 November 1932 benoemd
tot inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen W. F. C a ro n, inspecteur
bij het bureau controle der Generale Thesaurie
van het Departement van Financiën en toegevoegd aan bet hoofd van de inspectie der di»
recte belastingen te 's-Gravenhage.

RADIO-KWESTIE.
Na tweemaal

een

vonnis in deze zaak
gecasseerd te hebben, heeft de Hooge Raad
thans verworpen een cassatieberoep van J.
G. H. v. d. S., voorzitter der Eerste Nederl.
Algemeenè Radio-luistervinken-vereeniging te
Veur, die vervolgd is wegens het zonder
machtiging van de bevoegde autoriteiten
doorgeven van radïoseinen, in welke zaak het
Gerechtshof in den Haag een veroordeeling
tot 50 et boete uitsprak.

DE INVOER VAN VEE IN BELGIË.
Mond- en klauwzeer in België.
In het noorden van de provincie OostVlaanderen zijn nieuwe gevallen van mond- en
klauwzeer geconstateerd. Met ingang van
gisteren is de invoer van herkauwende dieren,
via
bet grenskantoor Middelburg (OostVlaanderen), dan ook geheel verboden.

MERKEN VOOR DE VARKENS.
De Nederlandsche Varkenscentrale heeft aan
den minister van Economische Zaken en Arbeid
verzocht te bepalen, dat van 24 October af het
in voorraad houden, afleveren, vervoeren of
doen vervoeren van varkens, zwaarder dan
10 K.G., slechts zal zijn toegestaan wanneer
deze voorzien zijn van de voorgeschreven
merken. Deze merken bestaan uit twee letters,
aanduidende het district waar de varkens zich
bevinden, en het merkteeken van de Centrale.
De merken moeten zijn aangebracht door de in
dienst van de Gewestelijke Varkenscentrales
staande merkers.
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BEURS VAN NIEUW.YORK.
Openingskoersen van heden, medegedeeld
door Louis Korijn en Co., alhier:
American Can 50)6 (v.k. 5056).
Amer. Smelting 15 (v.k. 15).
Amer. Tel. and Tel. 104)4—4 (v.k. 105M).
Anaconda Copper 9*4—'M (v_k. 10%).
Atcbison Topeka 4154 (v.k. 41 *4).
Baltimore and Ohio 12)6 (v.k. 12)4).
Canadian Pacilic 14J4 (v.k. 15).
Chrysler Motor 14 (v.k. 13&).
Genera! Electric 15Z6 (v.k. 16*4).
Internat. Tel. and Tel. 956 (v.k. 10).
Xennecott Copper 10)4 (v.k. 11)4).
Koninklijke 19)4 (v.k. 20'A).
Montgomery Ward 12 (v.k. 12%).
New»Vork Central 22*4 (v.k. 22)4).
North American 28)4 (v.k. 2956).
Paramount 4 (v.k. 3)6).
Radio Corporation 7*A (v.k. ?56).
Sears Roebliek 1954 (v.k. 19&).
Shell Union 6 (v.k. 6*4).
Stand. Oil of N. Jersey 29Z6 (v.k. 29*4).
Union Pacific 62)4 (v/k. 62*4).
U. S. Steel Corp. 36*4—
(v.k. 37*4).
Continental Oil 6)6 (v.k. 6).

DE IBIS VLIEGT WEER.
De Ibis is heden te Bandoeng aangekomen.
De Ibis is het toestel, dat onlangs schade

heeft opgeloopen, zooals men weet.

Blijkens mededeeling van de Indische
postadministratie, beeft het retourvliegtuïg de
Oehoe 198 K.G. post aan boord, bestemd voor
Nederland» benevens één postpakket met een
gewicht van 910 G.

.
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Beurs van Batavia.
Batavia. Koninklijke 152, Cert. Ned. Handel»
Mij. 77, Ned.-Indiscbe Handelsbank 67, Cert.
Ned.»lnd. Escompto-Mij. 47, Internat!» 129,
H.V.A. 192, Poerworedjo 8, Scheepvaartunie
65, Kon. Paketvaart-Mij. 110, Redjang Lebong
78, N.1.5. 81, Simau 385. Delispoor 61, Kolo(Aneta).
niale Bank 69.

Java-suiker.
Zoerabaja. Tweedebandssuikermarkt. Superieur
ready f6.05 October f6.05, November f6.05,
December f6.05. hoofdsuiker ready f5.80, alles koopers. De markt was prijshoudend.
In de tweede band kwamen geringe afdoeningen tot stand voor superieur ready f.o.b,
soerabaja tegen den prijs van f6.30.
De V.1.3.P. verkochten 300 tons superieur
tegen den prijs van f6..
(Aneta).
Productenmarkt
soerabaja. Rubber sheets 7*4 cent, crepe 9*4
cent koopers. De markt was kalm.
De koffiemarkt is onveranderd. De markt
(Aneta).
was kalm.
Visschenj-herlchten.
WOUDRICHEM, 15 October. De uitkomsten der zalmvisscherij waren deze week weei
gering. Aan de vischmarkt is dan ook slecht,
1 winterzalm aangevoerd, f 1.10 per pond.
Wegens de zeer geringe vangst van zalmen
wordt zoogoed als niet met de zegen gevlscht,
terwijl de groote zalmzegenvisscheiijen eveneens nog niet in werking zijn geweest. Ten
bewijze dat de zalmvangst zeer gering is, moge
blijken uit het feit dat gedurende het derde
kwartaal de vischmarkt alhier slechts 55 zomerzalmen en 4 _3t. _lacobszalmen werden aan»
gevoerd.

„vinnen veertien dagen
een vereenigd Indië"
Volgens

o»»»»,

Leipaig..

Bij beschikking van den minister van Economische Zaken en Arbeid is. voor het tijdvak van
1 October 1932 tot 1 October 1933 wederom
benoemd tot leeraar aan de Rijkslandbouwwin»
terschool te Utrecht J. L. Petten te Zeist.

HAAGSCHE BEURS.
17 October.
Offirieele noteeringen —13 uur).

PostYiiegers?

zijn ze onderwee?

dazen

Hoeveel

besluit is verleend de gouden
eeremedaille van de Oranje-Nassau-orde aan
J. Kooy. voorzitter van het bestuur der
Zondagsschool Bethel te Schiedam.
Kon.

mr

HET ZWEIERBDAL TE OOSTERBEEK.
. De gemeenteraad van Renkunj beeft betlvoor-^
, stel van B. èn W. om door bet ZweieiHal té
Oosterbeek een verbindingsweg aan te leggen,
waarvan de kosten met den aankoop van grond
ongeveer f 14.000 zullen bedragen, aangenomen.
Bij het debat werd er o.a. op gewezen, dat
het oude plan: een overbrugging van het dal
te verkiezen zou zijn met hét oog op het
natuurschoon. Bij den raad bleek echter zwaar
te wegen, dat het werk in werkverschaffing zal
worden uitgevoerd en de wenschelijkheid om
gewezen.
eindelijk
een verbinding tusschen Oost- en
September
getelefoneerd door
Nog is 19
West Oosterbeek tot stand te brengen.
heer
aan
dat
inspecteur,
den
Groeninx
dien
zijn leden deel zouden nemen aan een ovatie
vóór het Paleis.
Hoewel een en ander voor het wezen der
BELGISCHE DIAMANTNIJVERHEID.
zaak van weinig belang is te achten, hecht ik
eraan den Raad uitdrukkelijk mede te deelen,
De kwestie betreffende wijzigingen van de
dat zoowel ik als de hoofdcommissaris van
verkoopregeling voor Congo-diamanten
deze mededeelingen van den heer Groeninx
nog niet opgelost
inspecteur,
tijde
vorige
ten
aan een
van de
Raadsvergadering geheel onkundig waren.
Onze Antwerpscbe diamantmedewerker meldt:
De heer v. d. LOO (AR.) erkent dat de
Twee weken geleden werd ten stelligste veroverheid van God is, en het ambt der overheid klaard, dat onderhandelingen tusschen de Por»
van Goddelijk karakter is. De onderdanen moeten miniöre en de Diamond Corporation tot wijzigen
uit eerbied voor de ordonnantie van den van de verkoopsregeling voor Congodiamanten,
eeuwigen God gehoorzamen aan de overheid, geëindigd waren met een beide partijen bevreook aan baar onderdeel, de politie. De schuld digende overeenkomst
voor het vallen van slachtoffers moet niet geNaar thans echter verluidt, zouden de bezocht worden bij degenen, die de orde en rust palingen nog afgewikkeld moeten worden, en
moeten handhaven, maar bij de weigerachtigen.
staat het nog geenszins vast boe het resultaat
Een woord van erkentelijkheid tot het politie- zal zijn. Intusschen is er tot teleurstelling van
corps is op zijn plaats voor de wijze, waarop 't verschillende belanghebbenden voor het te koop
over het algemeen, zijn plicht vervult. Over 't aanbieden van Congo-goederen bier ter stede
optreden op 20 September zal hij geen critiek niets gekomen. Omtrent het vestigen van een
oefenen, maar aan de wijze waarop van verkoopkantoor verkeert men dan ook nog in
hoogerhand 't handhaven van de orde op 20 het onzekere.
Sept. zoowel als bij de demonstratie van
S.D.A.P. en N.V.V. in den zomer wijdt bij
eenige opmerkingen.
STAAT SAO PAULO.
't Verspreiden van groote menscbenmassa's
Uitstel opeischbaarheid particuliere handelsdoor agenten te voet en op motoren is verkeerd,
wissels. Nieuwe leening.
't Bevel tot doorloopen kan niet worden opgeseint
Reuter
uit Rio de Janeiro:
volgd, omdat er geen beweging in de massa
Een officieel besluit schort in bet geheele
was te krijgen. Toen trokken de agenten «abel
en gummislok. Wegens het geschreeuw en gegil nationale gebied voor zestig dagen de opeiscbkwam er toen beweging in den stoet en kon men baarheid op van alle particuliere handelswissels,
luidende in de nationale munt en van 9 tot 20
wegloopen, ook hijzelf. Waar waren de politiein den staat Sao Paulo uitgegeven.
ruiters? Een agent te midden in een volksmassa Juli
Een
ander besluit machtigt den staat Sao
hij
zijn
wapen
beteekent niets. Gebruikt
dan
tot uitgifte van een leening, groot 220.000
maakt hij slachtoffers of wordt zelf slachtoffer. Paulo
bestemd voor de terugbetaling van bons,
Zoo gaat 't ook met de verkeersagenten, van contos,
wie nu Baas het slachtoffer is geworden. Een welke tijdens de revolutie zijn uitgegeven.
bereden agent heeft een overzicht en zou niet
in den rug zijn gestoken.
NORDWOLLE.
Agenten per motorrijwiel te gebruiken in een De
oprichting
van
twee ondernemingen een feit
dichte volksmassa is een ongelukkige maatregel
Men
bericht
uit
maken,
Bremen, dat de onderbandewelke slachtoffers moet
willen de agenten zelf niet bet slachtoffer worden. Waarom niet lingen omtrent de oprichtingen van nieuwe Nordeeti vijftigtal ruiters in groepen van vijftien de wolle-ondernemingen thans zijn afgeloopen.
Door den curator der Norddeutsche Wollkamorde laten handhaven en 't verkeer regelen?
leder burger, revolutionair of niet revolutio- merei und Kamingarnspinnerei' te Bremen is
nair, heeft diepen eerbied voor een steigerend medegedeeld, dat de oprichtingen der beide
maatschappijen, de «ene onder den naam van
paard met een politieman er op.
De lieer v. LANGEN (s.d.): Behalve Duymaer Norddeutscbe Woll und Kammgarn-Industrie
A.G. en de andere onder den naam van Wollvan Twist. (Gelach).
Tittel und Kruger und Stern-Wollegarnfabrik
De beer v. d. LOO (A.-R.) weet wel dal Spinnerei AG.,
we geen 50 bereden agenten hebben, maar een voldongen heide met zetel te Bremen, thans
feit is. De eerste Mij. omvat de
we hebben genoeg agenten, die bij de cavalein Delmenborst, Eisenacl, en 3lul_lrie gediend hebben en paard kunnen rijden. fabrieken
Wc hebben de bereden politie toch niet alleen hausen in samenwerking met de Delessa-fabriek
te Delmcnhorst en de wolgarenlabriek in Pulda.
voor vredesdoeleinden en sportdemonstraties? De
tweede Mij omvat de fabrieken Tittel und
Het middel van den beer Vliegen, arresteeren, Kruger
te Leipzig en de Sternwolle-Spinnerei te
lijkt heel eenvoudig, maar in de praktijk is
ondernemingen hebben een
Bahrenleld.
het anders. Zonder bloedvergieten laadt men kapitaal van Beidemillioen
mark en een reserve754
in zoon situatie niet een groot aantal arresfonds van 1.125 millioen mark.
tanten op vrachtauto's. Noske en de vorige
president van politie van Berlijn, partijgenooRoyal Bank of Canada.
ten van den beer Vliegen, mannen van het
De Royal Bank of Canada heeft een kwarvak, deden 't ook niet met vrachtauto's, maar
met pantserauto's en machinegeweren. Hij taalsdividend van 2*/ pet. aangekondigd, betaalvraagt dan ook voortaan bereden agenten te
baar 1 December. Een jaar geleden was het
gebruiken.
dividend 3 pet.
In zake bet contact met de Nat. Unie treft
BEURS VAN AMSTERDAM.
de Burgemeester geen verwijl, maar de inNabeurskoersen van 17 October, 4 uur:
specteur heeft op eigen initiatief een onderKoninklijke
148)4—149.
gehad
boud
op 't bureau.
Philips
129—
129'A.
De BURGEMEESTER: Neen!
H.V.A. 189.
Unilever 116.
(De vergadering duurt voort)
Anaconda Copper 20'A,

.

3

Allis men op den goeden
weg naar Eendracht
Sjaukat

Naar Reuter uit Lucknow meldt, heeft Sjaukat Ali, aldaar, op een openbare vergadering
gezegd: Binnen veertien dagen zullen wij een
vereenigd Indië hebben. De bijeenkomst, waarop de 3lohammedaansche leider bet woord
voerde, werd gehouden na afloop van een congres van alle 3lohammedaansobe partijen, dat
diende tot het aaneensluiten van alle 3lobammedaansche gelederen, als voorbereiding tot
een overeenkomst met de Hindoes. Op bet congres moet volledige overeenstemming zijn bereikt tusschen de voorstanders van het gemeenschappelijke en die van de afzonderlijke
stemming voor de verschillende groepen van
Mohammedanen. Het congres heeft een commissie benoemd om te onderhandelen met de
Hindoes en de andere partijen.
Bloedige gevechten tusschen weensche

studenten.
Hedenmorgen ontstonden zoowel bij de Universiteit als bij de Technische Hoogeschool te
Weenen bloedige gevechten. Soc.-Dem. studenten weigerden bet insigne met de 3 pijlen af te
doen zooals fascistische medestudenten verlangden. Er ontstond een vechtpartij waarbij 6 of 7
studenten van de Universiteit en 10 a 12 studenten van de Technische Hoogeschool gewond
werden. De Hoogescliolen zijn gesloten.

KABINETSCRISIS
IN BELGIË?
De liberale ministers tegen de
proteetiepolitiek
Onze correspondent te Brussel meldt ons:

De binnenlandsche politieke toestand is op dit

oogenblik zeer gespannen en velen, ook in de
officieele kringen, zijn van oordeel dat aan een
Kamerontbinding en nieuwe parlementsverkiezingen niet meer te ontkomen valt Zaterdag»
avond hielden de liberale ministers een bijeenkomst in de particuliere woning van hun collega
van buitenlandsche zaken mr Hijmans.
De liberale leden van bet kabinet Renkin
kunnen geen genoegen nemen met het financieele plan van den minister-president en de
contïngenteeringspolitiek. Een verklaring in dien
zin zal heden, Maandag, in de wekelijksche
bijeenkomst van het kabinet, door minister Hijmans namens zijn liberale collega's worden af»
gelegd. Vast staat evenwel dat de minister van
landbouw, prof. Van Dievoet, reeds sedert ver»
scheidene weken zijn portefeuille ter beschikking houdt van den „premier", daar hij zoo
gauw mogelijk naar de Katholieke Universiteit
te Leuven wenscbt terug te keeren. Ook is het
onbetwistbaar dat de burgemeester van Antwerpen, mr E. van Cauwelaert, niet bereid gevonden is om eventueel door het aanvaarden
van een portefeuille het kabinet Renkin te helpen redden. Hij verklaarde boe de zaken te
Antwerpen, waar ernstig onderhandeld wordt over de samenstelling
van een socialistisch-liberaal college van B. en W., ook verder mogen verloopen, op zijn strijdpost te zullen blijven aan
liet hoofd der Vereenigde Katholieken der
Scheldestad.
In de onmiddellijke omgeving van ministerpresident Renkin geeft men echter de hoop op
een regeling, welke bet voortbestaan van het
huidige kabinet tot Mei 1933
datum der
gewone parlementsverkiezingen
zou verzekeren, nog niet geheel op.

——

Net Krist. Vakverbond tegen de
contingenteeringspolitiek
Onze correspondent te Brussel meldt ons:
Door het bestuur van het Algemeen
Christelijk Vakverbond is een motie aangenomen, waarbij geconstateerd wordt dat de
contingenteeringsmaatregelen. door de regeering getroffen, de prijzen der voedingsproducten
hebben doen stijgen en alleen enkele
tusschenpersonen hebben bevoordeeld.
Het bestuur van het Alg. Christelijk Vakverbond komt dan ook tot de conclusie, dat
de vrije invoer van alle levensmiddelen moet
worden hersteld. Het zal, bij de eerstkomende
verkiezingen, alleen de candidaten steunen,'
die vrijhandelsgezind zijn.

BURGERLIJKE STAND.
17 Oetober.
BEVALLEN: H. luyt, gub. Jager. «. —H. O.
31. uo Vetn, gen. Groen uooor, z
31. G. da
Groot, geb. van Dijkeu, __..
L. de Best, gou.
Al. vnn Hijn, gob. v»u Oo^en,
luinuuri^er, u.
_B Baten»
z.
A. Voorn, gob. Heiber, d.
burg, gob. de Jong, d
Al. Waarts. gei». Aluus»
A. G. van Dijk, gob. Velders, d.
«e, d.
G.
Huisman, geb. van Handen, z.
G. 31. Beuk',
gob. Stelder, z.
gen.
E. G. A. Knobel,
Ravot»
J. H. A. do Heijke, gob. Vreeburg,
1», d.
d. —H. J. J. 31 van Delft, geb. Huisman, x.
J. 31. Joosting Blink, geb. Boeker, z.
E.
J. Walraven, geb. >Ve!js, z.
L. W van den
geb.
Ende,
Xronier, z.
G. van E'tten, geb.
S. F. 31. van Oeveren, geb.
Grllnwald. d.
G. van Harme.ou, gob.
Brekeimans, z
Looijen, z.
P. D. 31. Voorn. geb. den Boer,
J. A. ,1. Snoeck llenkemans, gob. Vos, z.
z.
A. W. Visser, geb Walsten, z.
31. 31.
spang, geb. van der lforp, z.
A. Roos, geb.
Toet, z. —J. van der Hoeven, geb. HoogenP. 31. Rijnvis, geb. Wildslliut. z
doorn. z. 31artijn,
geb. tzmoe'.o, d.
.1. G.
H. U. 31
O. van Oorschot. g«l>. 1.0 Brun, d _. 11. Bronwer, eeb. H.erot. z.
G. 31.
«eb.
Brinkman d
G. ><.kol. gob. Verberne.
Kerkhoven", ■/..
31. CE. de Roo>>. geb. Brouwer, z.
C J.
Spyk, geb llogowoning. z.
A.
E.
wisse,
geb. Quick. z.
31. ilaregorodsew. «eb. van viseeb
ao,Aw"J?i\»t;
lammens,
d.
OVERLEDEN: .1 1. Ph.kaard.Zalm,
on«e.i. vrouw.
41 1-.
E- -L Bartornn,. wodnr. van
A.
do
Winde. ._) j -_ 31. Hendriks, vrouw van 31.
11. .1.
Weevers. 7*l j.
31. do Boers, man van A.
Speelman
3 J.
E. .1. Akkorsdijk. ongeh.
vrouw. 4? i.
G. 1? 1' W. 'I wiss. ongeh
?) >' ~, ''..''".'' Ban.lwiik. man van P. W. van
Ifeeswi^k 55 j.
31. N. Rimmelzwaan. vronw
K,o'jn. 4? i.
tl. 7. Jonker, wed. van
nJ:
K. Kuipers.
j. -W. den Floijer. vrouw van
£2
K. van der Harst. -7 j.
L. 31. do Vos. wed.
j.
.1. Rrcmer. wednr.
,mmersmn..o7
n
van C. Vonema. 74 j.
G. B. Valkenot. man v.
>. 31. van V,in?l,!,r._eii. ssl j.
T,
<*«^„-t
wed van H. W. P L'<,t<">,er2. R.l : 31 'ff 35.,1'
woduwo van .1. 11. Kramer. 70 'i.'
"r\i
H. 31. Go^halk. vrouw va» .1. A. «?us>kel. 5» ,'.
A. 31. Tnrmond, wed. van J. P. Bouwman,!

—

—

De eigenaars van de Britsche steenkolenmijnen zijn voornemens de prijzen van steenkool te verhoogen, ten einde de verminderde
opbrengst van den uilvoer te compenseeren,
meldt Reuter.
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Warschau 91%
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38*«.
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(R.S.O.)WISSELKOERSEN.

De beum tiende weifelend bIJ «er stillen l»nd_H. De
politieke redevoeringen van Von Papen en Uoorer bedben
blijkbaar «en onbenedigWden indruk gemaakt. hetgeen
in de stemming voor internationale fondsen, sooals aan»
deelen Koninklijke, tot uitdrukking kwam. De
koers stelde zich bij opening op ca. 148*4, waarop een
licht verstel Intrad, hetgeen trouwens voor de gebeele
markt gold. Gebrek aan belangstelling hield echter een
verbetering tegen en in de tweede beursbeltt werd de
tendenz wederom gedrukt
Van industrieele aandeelen waren Philips
gloeilampen aanvankelijk goed prijsboudend op ongeveer
132. welke noteering naderband evenwel niet goed te
handhaven bleek. Tegen bet slot werden er op ca. 139
zaken gedaan. De handel bad bier. evenals trouwens
overal elders, echter weinig te beteekenen. Dnllevers
trokken nagenoeg geen belangstelling, De koers was wel»
nig veranderd, hetgeen ook voor Aku'a gold.
Van cultuurfondsen waren suiker aandeden, na mushoudend te zijn geoped. eenigszins in reactie. llnsA's
noteerden ongeveer 189 na 191.
Tab aksaandeelen waren algemeen lets lager» terwijl
van rubberaandeelen Amsterdam rubber nauwelijks
prijsbouden dvss.
Ook in Amerikaanscbe fondsen was de handel
van weinig beteekenis. terwijl de koersen algemeen lets
lager waren. Anaconda's noteeren ca.
Betbleb«n
Steels 18«: lFbeU TJnions 6%.
De beleggingsmarkt was goed prijsboudend. De
nieuwe Indische leening noteerde ca. 97% of % boven den
goers van uitgifte.
De leening van ?oung onderging aanvankelijk den in»
vloed van de rede van Von Papen, doch tegen bet slot was
de noteering weden»» iets beter.
Prolongatie l pet.

Part. disconto % & % pot.

LONDEN
WOelt UZet
17Oet «Oet
Bew-^Mk. 3.4,82 3.493/1
Boekarest, n»-- MO.Montreal. 3.8858 3.7575. Boedapest 36.50
UM
Frankrijk. 87.71
87.78 B*»-A1««— 41.—
41.—
3*1.78
Bete»
34.80 Botnhay— 1/8.11/8, 1/8.11/64
B-uitI*-61 *-6 CateitU— ll&h*
1/6*
Zsdtse**^.» -*I*?*
17.83% -*17.84
739^
730.—
BpanHe—__. 42.08
43.08 Altene
515.—
«N.—
Portugal-108.8?
109.98 Mexico— 10.00
10.90
«wstenL». 8.58%
29.—
8.56% zlonte^d. 28.—
Denen-uk 19.29
19.38 piaag_— 106 H 118.18
«oorw
19.90
19.98 «.^anelro
8.43
5.43
19.48
.—
Zweden
19.48% Valparabo
Belsingt— 231.78
232.25 Warschau. 30.75
20.68
OuitsHl— 14.48% 14.48% Veenensb 39.83
29.75
Belgrado.. 268.—
262.—
Goud 119/10 (119/10) ; ZU«r 1?» (17«).

KmSadZ

——

LONDEN, 1, Oet Opening: Her-Tok 3.4462, Par««
87.71. Berlijn 14.49%. Spanje 4106, Amsterdam 856%.
Brussel 24.78. Ital» 67/28. Zwitserland 17.83, Kopenhagen
1938*.. Stockholm 19.46. Oslo 19/90. Buenos-Aires 41.—.
Koetsen van 10 u. 15 v^n.: _»ew-V»k 3.4462, ParUs
«7.71. Berlijn 14.49. Spanje 42.06. Amsterdam 8H6%.
Brussel 24.78. Italië 6731. Zwitserland 17.83%, Kopentegen 1938%. Stockholm 19.46. Oslo 1980% BAsingfol,
Praag
231.75.
487,50.

11635. Boedapest 26.50. Belgrado 368, LoU»
Roemenië 579.50, Bi____m»»Ai»a 4L-—.

BERLIJN

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

Bnenc»-Aln,

Londen

««w-Tm-k
Amsterd-ZRotterd.

Boedapest

——

"—

Dantzlg
Belsingfors
?arijs
kraag
Riga

15Oet

4.209 4.317
189.43 168.77
58.48
58.58

Brussel/Antwerp.

Italië
Kowno

WISSELKOERSEN

170ot

Wede» Latte
0.890 0.894
14.485 14.535

81.97 82.13
6.262 6.26»
21.58
21.59
41.88
41.86
18.52
16.58
12.465 12.485
79.72 79.88
81.24 81.40
110.59 110.81
51.95 52.05

Zwitserland

Bieden Laten

0.890 0.894
14.485 14.535
4.209
4.217
189.28 169.72
58.45 58.57
—..»—
—.—

81.82

82.08
6.254 8.266
21.55
21.59'

41.88
16.51
12.465
79.72
81.32
110.59
51.95

41.96
16.55
12.485
79.88
81.38
110.81
52.05

l?Oct «Oct.
17 Oct. 14Oct. Estland
8.56% 8.56% Kbpebb.-./ "40 44.45
Reenen
Londen—/
Berlijn
Nominaal.
,59.06% 59.12 Stockholm.. 44.04 44.0?«
„, 9.76 9.76 Oslo MMW 43.02% 43.14
Parijs
34.56
34.55 N-Vork^»., 2.48^ 2.48%
België
48.02 48.00% Madrid
" 20.38 20.38
EMserL-».»
Weenen »
Milaan»—.» 12.72% 12.74
A'DAI».
1?Oct «Oct.
«Oot. «Oct
(R.S.D.) BEURS VAN BERLIJN.
8.56% Stockholm/ 44.05 43.05
Londen,»./ 8.56
Berlijn
„„ 59.07 59.0»% Oslo
43.— 44.—
MOet ISOot
l?Oot «Oct
Partfe
9.76% 9.76% N-Vork_>_" 2.45z 2.48 Eend. geld— 4%-% 4%-% G«.t.eLollt 72%
72%
België"—„ 34.56 34.57
Niet «Ulo.
AbL Anleiba» 46%
47% LhGoldsobm. 28%
27%
2^!tserL»„ 48.02 48.02 Madrid...,,, „ 20.37%—.—
AbL AnL a-u^ 6.65
8.70 Rarpener—
74%
74%
<
WesnW,^.«-.Italië
73— EllTseb-Kupf. 10m 12.72%
6%R'ffid.
73%
9%
Kopenh-» „ 44.40
44.45
Prang..,.,
7.37% —*—
bjSL^üng. 70.»
71% RbesebElsZïl. 38%
38-4%Tuikßagd
RohenlWeiks
25%
Wisselkoersen (part.) Dollars bankp. 2.46% 2.48%.
3% 2seßer«bau. 124%
4%D.T0rk.11 3.45
122%
Marken 58,95 59.07.
Weenen 29.65 20.10.
Belg» OanadaPaeif. 23%
23% Kali AacheiL. 102—
102—
6.8?% 659.
Flnsche mark 3.60 350.
17% KlSokner».— 24%
Engeland 855 Ramb-Paketf. 16%
33%
«60.
Frankrijk 9.73 9.77%.
Praag 730 7.40
2-».- BambHlidam
Lauiabiltta— 15%
-drid 20,23 20H0.
Italië 12.67% 12.77%.
Japan 57%
N'OAM.

"

—

—-—

BEURZEN EN MARETEN

.

X

.

—

— — _

—
—
— —
—

—

—

—

MAANDAG 17 OCTOBER IS»

»s«»t-lZs»» 27%

38%
53%
18% MS«eB»*M 30%
23% MSRMntnAÖ- 37%
«8- OV^s^LEls^ 10%
91% Obers. Koks. 41%
53% OrenstKopp. 34%
78- «»llnl*«BeH_ 27%
81% Rbe<«<aN,____. 81%
125% R!U«__rs»__lk« 41%
34% a-|iiWi*«n|r
30% E^-TdtOo. 73%
41% Sebultb. Fst, 5875% Slem. »sk»« 119%
103% Ver. Glanst»

Kordd-Ue^d.

17%
A^.o»t»r. 23%
B*^r & Enk. 58%
BerL Nand^ 90%
-0««»_P«»_A 83%

QBk^n.QHL 75Dresdner Bk. 81%
«*neb<_l»nk 125%
A.K«5— 33%
Be»». Blekt 30%
Baderus Els__. 41—
Obartb^Mssa.
OOntOautSo 103-

«-

DaimLMotor.
DentsebeErd.
Dentseb.Lln.
DM.Nob^L—

21- Ver.Etobw» 3473- Westoreg^n. 107%
45% ota^ Mto». 17-

20%
73%

46%

——

«3%

«Ori^lDAM. 17 Oet Peper (Lampoot),
Dekt Mldd. VN.
Oeltt Mldd. V«.

3,-

18%
34%
41-

27%
68%
41%

73%
58—

17 Oet

7323%

—

106%

17—

(Med.

—

—

—

—-

AMSTERDAM 17 October. Aan de markt 18 Ootober
58 bn. Tanaw Menado Liberia ex »>__»*«*-***-_". 319 tan.
Soember THo^ing Robusta. «r .po^an Bras".
(RBJ>.) KAVRE. 1? Oot Opening per Dec. 287% (v«lg
Slot 240%). Maart 225% (227%). Mei 220% (222), Juli 217%
(219). Sept 216 (217).
THEE.
17 Ootcber. (Medegedeeld door Bonding dl
LONDEN.
Ltd.)
Co.
De Indische veiling, groot 58320 kn^ opende
voor alle soort vast. De prijzen varen bijna % d. booger
dan vorige treek en de betere soorten «aren % tot 1 d.

*

hooger.

SUIKER.

AMSTERDAM. 17 Oot Witte krist 300 kg. netto in entr.

Heden V.N.
Meden V.N.
GeL Geb.GeL G«l».
GeL Geb.GeL Geb.
Oel*ober— 8% 6- 8% 8— April»» 8% 8% 6% 6%
November 6% 8- 6% 8— Mei ,_.
8% 8% 6% 6%
December 6% 6% 6% 8% Juni
6% 8% 6% 6%
Januari— 6% 6% 6% 8% Jnll
6% 6% 7- 6%
Februari. 6% 6% 8% 6% Augustus. 8% 8% 7— 6%
Maart
6% 6% 8% 6% Seplemb..
kalm
calm
Om«t_—_—-_.—
WeekMaand «maet
AMSTERDAM, 17 Oot. Stemming kabn. Per Oet en
Dcc a. / 6% te koop, per Maart / 6% en per Mei / 6%
geboden.
(R_B_D.) LONDEN. 17 Ooteber. Ruwe Opening. Stemming lusteloos. Oot. 8/3 e»
Nov. 6/- «n 5/9, Dee.
5/11% en 5/11%. jan. 8/1 «n 5/11%. Febr. 8/2 en 8/0%.
Maart 6/2% en 6/2%. April 6/3% «n 6/3. Mei 6/4% en
6/4. Juni 6/5% en 6/4%. Juli 6/6% en 6/5%. Aug. 6/7%
en 6/7, Sept 6/8% en 6/7%. Deo. 6/10% «n 6/9% v^k.
en koopers. Gedaan : Deo. 5/11%. Aug. 6/7.

— —

—

—— —
— ,

—

118%

KOFFIE.
d. de Ver. »./d. oosd»«Vb.
te R'dam).
Gemengd contract
Oebt Mldd. VJÏ.
Oebt Mldd. VJ».
Oetober— 25% 25% 25% M^
21% 21% 20%
1933 20% 20% 20%
December 23% 23% 23%
Maart..,.». 21% 21% 21%
prysb. kalm kabn
Omzet.
Week»«n«t.
omzet
Maand
Loco: Santos 3? «t:«Robnst» 31 «t
AMSTERDAM. 17 Oet Op termijn contract
Ol*bt Mldd. VJI.
Oeibt Mldd. VJ».
October— 25% 25% 25% Mei
21% 21% 21%
December 22% 23% 23% Sept 1932 20% 20% 20%
Maart
21% 21% 21%
kalmprM». kal»
0m5et...._...._.. 500 Week-o*m«t.
Maand onset
Loco: Santos 38 «t:-Robr»to 27 «t
ROTTERDAM,

SPECRLIEN.

WOL
«VEVOOaV. 15 Oetober. De «erende serie veNtogs»
van Oostlndlscbe aal 38 Oetober beginne»*» en tot 37 Oet
Oetober— 23- 33- 23— -*"-*.. 33- 33- 33— du»». AHIM-bndrn «orden 18.798 bn, waarvan 2818 ta.
December 33— 33— 23- Af"
Vlcanen^ 838 ta. ««e Kandsr. 1217 ta. Blbruk en
Hamat 33261». goede «de. 3981 ta. mMrtrtaocrt gde. 1933
BIL fiCuttJu tfwff^ 1019 DO* XKUSfi *^Ti SnlSo»
(Part) ANTWERPEN. 14 Oct Termijn-mam D*?ka«nde
AMSTERDAM. 17 Oetober.
NotnniM,»» «eden VU. wol Pr**»» In pence per Stag*, pond Oet 21% (21%).
Peperlomp. «eden. VN.
Nov. 21% (21%). Dcc «1% (21%»/»n. 21% (21%). VS».
Ootob»I7^ 22% 22% October—
39%
39%
31% (21%). Btoart 21% (21%). April 21% (21%). Met
-,
December
23-» 23—
Drr^inbel
31% (21%). Om«t 10,000 kg. Stemming kabn.
22%
Maart
22% Maart—
METALEN.
kalm kabn
kalm wt-»t
17
October. Noteering van 1 u. 30:
(RAD.)
LONDEN.
Om«t
bn.
Om»!
w».
Koper Stand. Cash Koope» £ 3U6/3. verk. £ 3U7/5
RUBBER.
mnd. £ 33 en £ 33J/3. «etUemiül^rils £ 3U7/6; electr.
AMSTERDAM. 17 Oot Op term. (p. % kg.) Oend. A»st koope»
£ 38-5/». verk. £ 38-15/- Best «^deeted laagste
Heden
V.N.
«eden V.N.
hoogste £ 35.
£
33J5/>.
GeLGeb^««.G«z».
Tln stand. cash. koope» £ 15U0/-. v«k. £ 15U3/«^
„ <«LG^.l_»^««».
Oetober— 10- 9% 10- 9% April
11—10-10% 10— 3 mnd. koope» £ 152.1/6. verir.
152_5/-. setUen»nW>l«»
„ 10% 10—18% 10- £ 151 JO/-. bank» loco £ 160J0/..£straits
November 10- 9% 10— 9% si",
loco £ 157J0/-.
1010December
9%
9% Juni»—lo% 18—10% 10Vreemd loop nmd. offlc £ 1105/-. niet offlc koop
Oot/Deo. 10% 9% 10- 9% Apr^Junt 10% 10-10% 10- £ Lood.
IU2/9. verk. £ 11.15/-. 3 mnd. otflc. £ 11J7/8. niet
Januari— 10% 9% 10% 10- juli
11— 10- 11- 10%
koop £ 11J8/3. vak. £ 11.17/8. setUem_pr. £ IUS/-.
sebn»»> 10% 9% 10% 10-Augustus 11—10—11—10% offlc
loop «nd. olflc. £ 14J0/». niet offlc koop
Zink
10%
9%
10%
10—
11—10—11—
Maart
snitemb..
10% £ 148/8.ordinair
verk.
£
14.10/-. 3 mnd. offlc. £ 14J6/3. niet offlc
1010%
9%
10- JM/ËV. 11— 10% 11- 10% koop £ 14J5/-. verk.
Jan/Mts£ 14J8/3. settelemewMijs £ 1410/-.
I**w
»—
Omzet—— lsooo KG. Weekkalm
Overige metalen onveranderd.
LONDEN, 22 Oetober. (Medegedeeld door de makelaar»
Vorige -dotorUsen: Koper contant £ 31 JO/-. op 3 nmd.
Oantlüaar en Schalkwijk, Rotterdam.) TeL van 1 u. 30: £ 3U3/8. HcwHsUscb £ 38 A 36.10/-. Tln contant
loco en Nov. 2%. Dee., 13/3% Jan. 2^, Aprn/Juni 3 17/33. £ 149J7/8. op 3 mnd. £ 150.17/6. Zink prompt £ 14.7/8.
op lee. £ 14J5/-. Lood prompt £
JuU/Sept 2 19/22. Stemming kalm.
15/-. lev. £ 11J7/8.
17 October. (Medegedeeld door Joosten^s
AARDAPPELEN.
LONDEN.
Janssen. Amsterdam.) il n. 32 : loco 2%. Jan_/Mssrt
TONDEN. 15 October. Bil ruimen aanvoer «as* de
3 15/2. April/Juni 2 17/32, JM/Eept 2% koepers. Stemhandel sM tot over tgelbeH onveranderde zwijnen. «Hming gemakkelijker.
-lendsCbe gele 4 sb. tot 4 sb. 3 d. Invoer vorige «eek
(R_B_D.) LONDEN. 17 Oetober. «VHbelstaUst».» In35,777 e»t, «aarvan 13368 c«t direct van Londen tegen
voer Londen gedurende de vorige week 450 ton, afgele- «speet 12,660 en 8796 c«t in de daaraan voorafgegane
verd 1224 ton. voorraad 43,728 ton tegen 44Z03 ton vorige «eek.
week. Voorraad te L*werpool 57,831 ton tegen vurige week
ORANEN e, ZADEN.
58,209 ton, invoer 205 ton. aflevering 583 ton.
-ROTTERDAM. 17 Oct TKrve op term. Rott. Ver. v/6.
lONDEN, i? October. (Medegedeeld door W^nand
Granen Noteering per 100KG. Koer sv. beden:
E_eppler. Amsteerdam 10 u. 45. Loco 2%. Deo. 2%. Jan./ Term-b. in
Niogstok. laagstek. Vroegk. Slotk. Vorigsta*
Maart 2 15/32, April/Juni 3A. Juli/S^pt 3 31/32 koop»».
November
4.72% 4.72% 4.72%
Stemming kalm.
4.62%
4.82% 4.62%
(Itß_D.) ANTWERPEN. 17 Oet. TetmiJnmarkt Type Januari.^
4.58
4.55
4.57%
4.57%
stand, smoked sheets : Oot, Nov, Dcc, en Jan. 3.20 (2,20). Maart...... 4.57%
1,.,..,,..-. 4.80
4.60
4.60
4.60.
Pebr. 330 (3.30). Maart 2.40 (3.40). April 2.40 (3.40). Mei «e
Omsftt
8 X 100.000 KG.
3.50 (3-50), Juni 3.50 (3.50). Omaet 3000 ka. Stemming
kalm.
ROTTERDAM. 17 Oct Mals op tem. Rott Ver. v^d.
Tennb. Ta Granen Noteeringp.2oooKO. Koe» v. beden:
KATOEN.
«Oogstek. l«agstek. Vroegk. Slotk. Vorigdot
ROTTERDAM; 12 Oct (Noteering van de Ver. voor
den Katoenbandel. Rotterdam Ootton AssoeiaUon.) Loco November 70%
70—
7070—
70%
middling mUversal 28 m-M. stapte 0.21% per % K.G.
Januari» 89%
89%
69%
69%
(R_B^D.) LIVERPOOL. 17 Oct (Officieele noteeringen) Maait». 717170%
71—
70%
Amerikaan_>ohe. Stemming kalm prnsb. Opening: Jan. Mei
, ,___.
71%
71%
71%
32 X 50,000 KG.
5.15. Maart 6.16, Mei 547. 2e not Jan. SJB. Maait 5J6, Omset
Mei 5.17.
NOUTWIJN.
Egyptische l-^ceN. P. G. P. stemming kalm.
17 October. (Officieele noteering, mede»
SOKIV3BM.
Upper P. G. F. Nov. 884.
gedeeld door Herman Jansen.) MoutvUn ad 46 pet f 850
(RA.) LIVERPOOL. 17 Oot. Loco nriJsb. Verkocht nt> per »_!_. «onder fust en «mder
belasting. Wieling / 1
bIL Invoer 2000 bn. Am»ik. op termen, vaster. Per Oot per keteL
,;
p»
5.19
Jan. 545.
(R-BD.) BAVRE^ 17 October. Stemming flauw. Omaet
tRVD.) ANTWERPEN. 17 Oetober. Stemming kalm.
800 bn. Opening: Oot. 224. Nov. 223, Dec. 224. Fan. 223, Amerikaansche
in óiterns p, 100 L. fr^ 175, in barrels n.
F**__br. 224, Maart 226, April 226. Mei 228. Juni 238. Juli 230,
100 L. 181. detaüprils p. 100 L. 200. Gasolie p. 100 kg. 75.
Aug. 221, Sept 232.
industr. benzine v. auto's in tanks 237. v. vederve». n.
VETWAREN.
200 L. 243, aan de pompen p. L. 2_50. Paraffine Amerl(R-8J3.) ANTWERPEN. 17 Oetober. Stemming kabn. kaansche
350: Poolsche 240. Smeerolie voor motors 250-Reuzel in tierces fr. 630, dito in caisettes 5.N, Short -275. SpincUe OU $2_20. Lichte machineolie
250, zware
kg.
per
Pat Back 10-12. 12-14. 14-16 pet.
100
ft. 500--.750, 250—275. O^linderolie in fusten 165—225. Gefiltreerdeolie
per
Bellies (doorregen)
100 kg. K. 800—800.
275—375. Stookolie (fuel oil) zware volgens gehalte 50—60.
White Spirit le kwal. 307%, 2e 297% alles per 100 K.G.

31%

44% Dentsc_beP«tr
95% svmannSalp
57% oeldanlelbe _.
38%
"Ex-dividend.

45Ftrben-lnd— 95—
Pelt deOnllL 57—
G^Bergb- 39%

AVONDBLAD

—-——

’

—— —

.

-.

"
'
% VU. 230
% VK. 230
% V/EU 230
% V.K. 2_30
% VU. 230
% VU. 230
% VU. 230
% V.K. 230
% VS. 230 Belgl«-21gr4 77
E»N«rlaß-l.
PROV. ca GE«.LEEN. Nijmeg^lS 101% %s?»v.Or.Bps 97% % Vtreobtl/144 98% %I«vHeepM
Praakryk.
1% ElectrobeL.6 94
BB,»ar«e.
««»«_»
puit
4 D'»n.v VULT. ONDERN 1894-18953 90 88% O_FdeFr>Bo3
vtr. m.v.n.41 99 9 Meelf.N.B.6 103%f % IntB?dloE16 47%
*
%
m
10L%t 3%
1.,. „,„
1903 U.-.41 7% 7 «--I». 19255
101%4 Aai__meel3l4 92* 1* 1914-19154*91%
w
n_.»«i.___«
«z^
BBNenUBd
%Nl_Poi«^6 83%
N°l«»»B^'^
_Vj
vveobt.^4
94%
Tork^e.
üb,».
Off. noteering. medeg. d. d. Ver. v. d. Eftectenh. i«»gr
93%»
1909
27%
m
«
«
%
3%^»"»»<
«7»
PrasKr«k.
i^ning^O
i^litscheltent,bk.
IU6-19174Z 91
vtr.mv.u 4 93*
3
3
% Roos,md_B.6 98%^
44' 4 J^Mlßgche 81% %
0°B«»ark«B.
1925»_
1825
Vad»l
104%
%4
j&I&J'SSS
4191%'
K
7
«9%
5
77%
8
VersohHch?
98%
V^avaKth»!
%PaiOill927B
VBL.
GEN. FONDSEN
«bieden, /laten. 'ged. en bied. leed. en lat.
%5
%RhWestl2?B
50%
%*
78%
iiOi
7
ParOrll92Bs I«l% % A'dam2'l32s 97% 8%
1927 2e 5.6 53% 3 Westlands.» 100% % West.Suik.4z 89
9 RhWestf2BB 50% %*
DIVERSEN.
% VK.2.20 B.GdlNgrdl 91% % ""V.uitg4i
tt 7 I'W'WO^'N't'^
1900»19124 88 ,8% u».2cbi.«.7 49%* % WesUands. 41 98% 7%
8 RAWestf3oB 50% %* N^erisad
98% % Assen 19325. 99
%
N«l»B,,B
do $10005198% 9
s-vli^sas»!^^ 100% % BatVerkM4, 82% 4%
J«pa*.
22«
2% Westlands. 4«% 4% 2_KBler>l7 5 102% % SaohsWAßOz 51% %
8*
i-.ïï'PÜif.
-28*178»
102%
%
98*
K^^^e^tf^
220$ 50051 98% %
100 100 2^BlerMs 101 %-%
W% 5% VDSted>2B7 48%
3 Bolt «gr. 68% %
"«'««.
1»
">
% V.K. 2.30 do. $100051 98% 9
OB».«_.l«d.
Guba.
«VPOT».B_.NNEN
99% %
«
,
,Z"rUbm_3
Buif24kL? 58A %* 1904 $500» 87| 88
-325 101 1% lWe««.
Bras.4o^.£s 25 8%
%
41 «% %
Afrika.
w
Hatterlaatt 2uid.RVU_ B^loo «^A«BEDgr.S 79% % OnuUeNasg 83
N«d«riaad.l
3* TUb.-26-'204;
Nederland.
do. /1000 5 99X
Buif24At? 71
2% 1908 $10004176, 77%
95
5%
35
5
97»
NDEn||
Z.-H.m.v.u4l
N
6
Tilburg-31 4 89% % Alg.Prl»^s 101% 1 2_uid-N01L.4 91% % jffiamdUS 43% 2 «.?","^'""^,"^_
%^"°^^'^)H
1005 99% % Dts.Grb.-336 81%r %
87%
1919 1005 102f> % «10/ 500,
c?anNat4oi4i
n«»«i^.
Pao*
NOittULttß
99%
Aro
"eooriaaa
ea Kolonies
Algem. 1/84197% 9 2.-Wester-.5
Ver-BtatM v. Amerika OrédNaf2i6 103% 8%
«
(Prov.):
","ïrri
98% 8 Dts.Grb.-356 68%
.^Utrecht
do.
85 oontoaoutB 70 71
«3
3
do.
5005 102%
9
«°N.I»«.»
44%
5%
Amh«-h«.5
101%
GUsonUstoe
TO%
%
do /10005 98% % Dts.Grb.-366 66
0%
Limb_Stnk.sz9B%j
gngl-d
1930 le 1.41101 I
91%
%OrsdNat>2os
111
2
10005 103%
64
Ateh.T.,554 73/ B%!pep.Seine.7 80% %
8'
»3%* 4% lümb.stDk.s
4
Aniudw.di«% % <"«'^'"'"bßiteßl.)Ka^ergbB
Bolivia.
Utrecht (Genu):
m
1932
1005 102% % «17/ 100» 99% % Dts.Grb.'4o6 56
Robok«H_l.6 ffi% 3 NMto.v_St6 95»
%KoU.Oan„3
100%
49
do.
«%
8
Dts.Grb.'4l6
55%
8
1926
le
%
9
73%
/2005
1.41
98%
79% % DominicH. 51 52 1%
do.
5005 102% %
BMt
6%
% OntPacl'R4
u 1928
I2hMU,AdIS 9% % Prankr.-247
98% % RolLTexasS 80/ 80 -medHüttee 45 6%
BaNeßlaßd.
% Dts.Grb.'426 54% 4 »'«»'"*'°»«'
%
115
%
do. 1000 5 102% % *>" /-MO
2MtVWU7 8%
4198%
OT%%
W7»
■»
ÜBOS 95% 3% 1930
6 »«,«-«««.« 75
KaU 5».k1.7 09 9% «arolMaenOi 88%
4198% % Betuvscho4i 98
f 5005 97% % Dts.Glb.'42 6 53% %
9 ?3>«^>r«-',«.
-»ï mmyi^^.4 8%-%4Prankr.'2oB 97% S
3^?d.
2
>2221/.1005 102% 'J,%WA
«% »
Tadal«VM% 11%
»«-««.
100
69%
70
»'
«% %
,0
do. ~.f 500 5 102% % do. "000 5" 98%
41« 8
OsramGes.? 71% 2%AA2
'■'. J§«HfßlaaB.-*
öi
47. -7% Frankr. "324*95%%-%
Dts.Grb'476 53 354 1928$500».81 18% 3
% Batavia
-311e»2eL4
98 8% DeM-soho-8 98% %^^o"«'"'*'
-100
i«» 100 AugustinesO
do. /10005 102% % 'Nvt 1005 73
*A
«'«-"*
-«»
Bever».«32
(S°lieepsv«rd..Maatsob.,
-«t^ga-»
%
96
7
95%
w
43% 3
Oiigrö
*°
Delfl_sche»4l
Mar6l
do.
£
5005
71%
21%
60* %'
T74 95%
1930/
51%
1916 100 41
101^. do. £10005 71%
PETROL-ONOERN
O-LWag.L.6
53%
BBNSBIamL
DordrHEPb '100%
4%
1W0.4z 97% %
TO%
«13£ «I? 15% %
46%^
»184 V% %
1930 LOOS! 51%
58
7%
do
50041102% %
e,
««,«Bl«B
Ned«r!«d
Oong.OLV.B
ltt >, „,„
50 52 Miss_Pa°if.4 16%
6 47% %
Pran2_lsk.N7 WJ
Kop. -08H.4 68% 9% Voldrechts4l 99
% 1930 7100051
Pund.l4klB 42% 4%
«ck'v 41 52%* ■% Rurhchem
J
100041102%
65% %t Lataaf<»be4l 98
45% 6 N-V.PH_o.4j 88
'i Beajn
l^ledHlbf.4 92
2 ««l-»°°-n.»i
SiemensK.6l
»X-1%1888£100_»4115% %
8 Hengeloos*
200 4, 91% %
44
3%
70
191? 100 41100% IA do.
2e 1.4 89% % gresden-S?* «
9%N»f.l*h_dv? 95% % Japan 19248
gMSambreO 68* 8% K.N.P.
Fr.GrH^v.« 100% %
? 87% »'u Deensß«26s 88%
13% %
3tt
do.
50041101^ 1 do. ’10004» 91%'2% Bad.(Vrs)6» 52 3
BdltSßlßßd
VStahlv._.7
40%
%
96%
7%
94%'4
l^Tßng.7742
91%
K.N.P.T0.4 88%
%
17 5%
,it
13% %
SWPacHOI4I»%
V% 3
IA 1229
8% RUBBER
1 Louth.
Rv.?
28
8 Luxemb.'W S 95%
do. f 50041 91%
4 k>r.-Gr<m».2i 82, 2% K.v^ogota7 28% 8 VStalv_2oH6l 39
Bremen
nunn^n-u^*****,^»».
%Faia 190118 2% 3
O
NDER
1928 10004*
M*alenhl'h7 54% 5 onior.
8%
UW^ Pao.4 95
5 Middelb-W5 ITO
do. 1000 4|
1% % Zl»°l*i-19N5zi01*
100
9
M« V Gronings»s 100% 100 «VPOTNEENB. TEV VStalv.s.o 6137%
1916/ 1004 99% 9 1030
1
49% 1% Nederlaad ca N°l°B_,B PWUvian,»B 28
5
9»
0*&
20 3
28%
f 10041 91ü %
%*
40%
do.
5004 99^ ■&
N%l % BANK- EN «.n.,«^wmtersh_ fö% %2andar_B 84%^
do. / 5004j91%'
10%
OanPHO-z.41 83 1 Oostenrijke 91%
do ’lOOO4 99Ü
«RK".'l2kl4l
ae?h*gM„
Pund.£ 504 77* %SaoP.
19218
1«»
TEL.
■»*" %
do./10004j91%j
i^3'j-2
18%
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BET VADERLAND

BELGIË NEDERLAND 2-3
EEN LEVENDIGE WEDSTRIJD
Verdiende zege, ondanhê fakende middenlinie
Het begint er op te lijken, dat de «o»
roemrijke tijden van voor den wereldoorlog
voor bet Nederlandscb elftal teruggekeerd
«Zn. Na de in alle opzichten onnoodige
nederlaag van Nederland tegen België in
den extra wedstrijd in het begin van bet
jaar, zyn de kansen weer ten goede gekeerd en het gevolg is, dat thans bet Ne»
derlandsob elftal voor de derde maal in
successie in dit jaar van België beeft gewonnen. Dat is een verblijdend verschijntel, want iedere andere zege dan die op bet
Belgische elftal vermag niet zulk een
vreugde in Nederlandsdie voetbalkringen
op te wekken, dan een gunstig resultaat
dat op dé Roode Duivels wordt behaald.
Zelfs deze extra wedstijd,. boezeer men
zeik van meening is, dat bij niet in de
schaduw kan staan van de officieele wedstrijden, had toch een ongekend groot aantal Nederlanders naar de Belgische hoofd»
stad gelokt» met het gevolg, dat er naar
schatting toch zeker een zes» of zevenduizend toeschouwers aanwezig waren om
de Hollandsche spelers aan te moedigen en
toe te juichen. En daarvoor was ondanks
bet feit, dat er geen briljant spel te zien
werd gegeven
alle reden. Immers, er
ging een frisch enthousiasme van het Ne»
derlandscbe spel uit, dat bet veelal tech-
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nisch betere kunnen der Belgen volkomen
overvleugelde en ten slotte dan ook tot
een verdiend succes leidde. Vooral in de
voorhoede, hoe merkwaardig deze aanvalslinie ook te elfder ure was samengesteld,
vlotte het spel boven verwachting goed, en
al klinkt het tegenover het Xerxes-kanon
misschien minder vriendelijk, toch heeft
men daar geen oogenblik Qagendaal gemist. Het zou zelfs zeer de vraag zijn geweest, of de Rotterdammer in staat geacht
kon worden op het uiterst zware terrein
het succes te behalen, dat nu aan zijn
plaatsvervanger ten deel viel. Het was telkens weer een genot de verrassend snelle
open aanvallen van de oranjemannen te
zien en te constateeren, dat de toch zoo
hechte Belgische verdediging de grootste
moeite had om zich dit fanatieke en over
aantrekkelijke baltechniek beschikkende vijftal van het lijf te houden. «
En het belangrijkste van deze zege was
wel, dat zij behaald werd ondanks het feit,
dat er geen middenlinie speelde, welke in
staat was om dezen vlotten en levéndigen
aanval voldoenden steun te verleenen. Ware
dat wel het geval geweest, dan zou ongetwijfeld de overwinning lang niet zoo moei»
lijk zijn geweest en zou het verschil in
doelpunten ook groóter zijn geworden dan
thans het geval was. Het zwakste deel van
dit elftal was de middenlinie, iets waarvoor
wij reeds ernstig hadden gevreesd en wat
voor ons dan ook in onze voorbeschouwing aanleiding was om een nederlaag te
verwachten. Dat desondanks Nederland
heeft gewonnen, is zeker niet aan de midden moot van de Nederlandsche ploeg " te
danken geweest, want het aandeel van deze
m'ddenlinle daarin was maar zeer gering.
Integendeel, haar zwakte was oorzaak,
dat spelers als Adam en Bonsema veel te
vee] in de verdediging moesten helpen, met
het gevolg, dat daardoor de kracht van den
aanval danig moest worden verbrokkeld.
Gelukkig beschikten beide spelers over een
groote dosis snelheid en volharding, zoodat
zij de volle 90 minuten hun dubbele taak
naar

behEoren hebben weten te vérvullen.

Maar het zal thans ook der keuzecommissie
wel duidelijk zijn geworden, dat zij met
experimenten als deze op den verkeerden weg is, en goed zal doen zoo spoedig
mogelijk weer de oude middenlinie, of
althans de langzamerhand beroemd geworden ?eyenoord-middenspelers in bet Nederlandsch elftal te kiezen.
Dat ondanks de zwakte van onze middenlinie toch nog een verdiende overwinning
werd behaald, pleit voor de rest van het
elftal. Want niet alleen was de taak van
de voorhoede een zeer zware, maar ook de
verdediging stond daardoor voor dikwijls
moeilijke vraagstukken. Na een ietwat weifelend begin stonden Weber en Van Run
met in laatste instantie onze nog steeds
onvervangbare doelverdeliger Van der
Meulen te verdedigen met een inzicht en
tactiek, welke voor den kenner om van te
smullen waren. Zij hadden het veel te ver
doorgevoerde en dikwijls peuterige korte
samenspel der Belgen volkomen dóór en
het was een lieve lust hen daartegen aan
bet werk te zien.
Al was de wedstryd oved het geheel genomen er niet een van buitengewone beteekenis, en al liet de techniek nog si wat
te wenschen over aan heide zijden, toch
moet erkend worden, dat het een buitengewoon levendige ontmoeting was, waarin het
geenszins aan spanning heeft ontbroken.
Dat laat zich trouwens ook wel denken
als men nagaat, dat Nederland reeds na ongeveer 12 minuten spelens de leiding had
met 2-0. dat in de tweede helft na twintig
minuten de partijen weer op gelijken voet

stonden en zes minuten later Nederland het
winnende doelpunt maakte. En dat tusschen
,l deze bedrijven door aan heide zijden tal
van malen kansen waren geschapen, welke
de spanning tot het uiterste deden toenemen.

Voor het Nederlandsch elftal is deze zeer
eervolle overwinning een mooie inzet van
bet internationale programma geweest, en
wanneer deze ploeg na de noodige versterking in de middenlinié met hetzelfde en»
thousiasme en gelijke geestdrift in haar
volgende internationale wedstrijden in het
veld komt. dan voorspellen wij haar nog
vele. misschien nog mooiere successen.
Wan* zooveel '5 thans wel zeker gewn lon.
dat wij over een uitstekenden aanvul he»
schikken, welke waarlijk geen ve-<t«rklng
of verandering behoeft, om ons op waardige
wijze te kunnen vertegenwoordigen, en dat
ook onze verdediging nog even krachtig ca

betrouwbaar Is, als zI dat in de laatste wed»
strijden van bet vorige seizoen was.
Hoe «en middenlinie baar taak op de
juiste wijze lon vervullen» hebben de Belgen bewezen onder aanvoering van Helle»
mans. Deze roode duivels badden het tegen
bet verrassende en overrompelende spel
onzer voorhoede geenszins gemakkelijk en
wanneer zy in baar verdedigend, maar ook
aanvallend werk niet zulk 'n kracht hadden
ontplooid, dan zou bet er voor de Belgen
heel slecht hebben uitgezien. Vooral waar

Hooydonckx en Nouwens aanvankelijk lang
niet zoo zeker van bun zaak waren als in
vroegere wedstrijden, en vooral eerstgenoemde niet méér over dezelfde levendig»
beid van beweging beschikt
In de tweede helft speelden zy weliswaar
aanzienlijk beter, maar het kan niet ontkend
worden» dat daarop ook de verzwakking
van bet spel van onzen aanval, vooral in
de eerste twintig minuten na de hervatting
van invloed was. Toen kregen de Belgen
bun ouden vechtlust weer terug en een tijdlang zag het er, vooral toen het tweede
doelpunt gemaakt was, bedenkelijk voor
Oranje uit Maar het pleit voor het goede
moreel in onze ploeg, dat wat velen toen
onmogelijk achtten, toch geschiedde, namelijk, dat onze spelers zich aan . den druk
wisten te ontworstelen en op het psychologisch juiste oogenblik het derde doelpunt
wisten te maken, dat beslissend was
in
dezen zwaren strijd. Het is voor zoover wF
ons kunnen herinneren, in de wedstrijden
tegen de Belgen na den oorlog nier voor»
gekomen, dat het Nederlandsch e'ftal na
een 2-0 voorsprong te niet te hebben zien
gaan, toch nog over voldoende wilskracht
beschikte om de zege uit het vuur te sleepen. Integendeel, meermalen hebben
de
vechtlustige Belgen ons een zeker schijnende overwinning door hun overrompelend
spel in het laatste deel van een wedstrijd
nog ontnomen. Ditmaal hebben de onzen
hun met gelijke munt betaald en dat was
voor ons wel het mooiste deel van den
spannender! strijd.
Vóór den aanvang
Daar het Eeuwfeest Stadion, zooals het in

de wandeling onder de Vlamingen heet een

gezond eind van het hartje der stad is gelegen, begon de trek er heen reeds tegen eenen.
De trams «ten propvol, maar ook de taxichauffeurs maakten goede zaken. Het was
tegen den middag zoo ongeveer droog geworden, doch een donkere dreigende wolkenmassa
voorspelde toch niet al te veel goeds. Men had
Ais Zaterdagavond verteld, dat het terrein in
alles behalve goede conditie verkeerde, maai
dat bleek toch wel zeer ' overdreven te rijn.
Het was natuurlijk eenigszins glad, maar toch
wel zoo Uitstekend bespeelbaar, dat er voor
den aanvang nog een.wedstrijd op gespeeld
werd tusschen twee elftallen van de Brusselsche en Parijsche politie. De vertegenwoordigers van de Belgische Hermandad, die af en
toe lang niet onverdienstelijk spel te zien ga
ven, behaalden een 3— 2 overwinning, waardoor zij in het bezit kwamen van een zilveren
bokaal, die bun vóór de officieele tribune werd
overhandigd.
Ondertusschen hadden in de bestuurskamer
van het Stadion de Belgische journalisten hun
Hollandsche collega's officieel begroet, waarbij
de «ere-wijn rondging.
Een half uur voor het begin van den strijd
bood het reusachtige Stadion wel een vreeroden indruk, want er waren groote vakken op
alle staantribune's die geheel leeg waren. Veel
menschen kwamen er niet meer bij en toen om
2.53 uur de Hollandsche ploeg, gekleed in de
traditioneele Oranjehemden en witte broeken
het veld betrad, zullen er stellig niet meer dan
25.000 toeschouwers geweest zijn. Er was een
muziekkorps, dat, zooals bet programma vermeldde, de volksliederen zou spelen, wanneer
de beide elftallen binnen de lijnen kwamen,
maar het was zoo ver weggestopt, dat ver»
moedelijk niemand er een toon van opgevangen zal hebben. Daar kwam nog bij, dat juist
op dat oogenblik een vliegtuig boven het terrein cirkelde en duizenden strooibiljetten over
boord gooide, die in groote massa's op het
speelveld neerdwarrelden. Ballenjongens hebben nog geprobeerd om dien papierboel op te
ruimen, maar daar staakten ze al spoedig mee.
omdat het onbegonnen werk was.
De Engélsche scheidsrechter Lewington,
die bijgestaan werd door Casteleyn (Holland)
en Twifkruyer (België) als grensrechters, liet
op tijd opgooien, waarbij Hooydonckx 't best
raadde. Veel voordeel bood dat niet, want wind
was er nagenoeg niet. Het weer had zich buiten verwachting nogal goed gehouden, in elk
geval bleef het gedurende den geheelen wedstrijd droog.
Toen de persfotografen hun werk gedaan had»
den en de Hollandsche kolonie van der Meulen en zn mannen al vlaggezwaaiend een welkomstgroet had gebracht, kon het spel een
aanvang nemen.

Het begin
Om drie uur trapt v. d. Broek voor Nederland af.
Bonsema wit dadelijk langs Claessens loonen,
maar dat lukt hem niet De Belg passeert naai
Voorhoof, deze trekt er snel tusscben uit, onze
verdediging heeft er nog geen vat op en de Nederlandscbe kolonie slaakt een zucht van verlichting, wanneer het felle schot juist over de
lat gaat. Deze aanval wordt beantwoord niet een'
opdringen onzer voorhoede, Adam moet echter
bukken voor Hellemans, die Voorhoof weer aan
't werk zet. De lenige Belg slingert er zich
prachtig door heen, lost een harden schuiver,
dien van der Meulen uit den hoek grabbelt. Dan
zet Bonsema weer een aanval op, hij centert niet
zuiver genoeg naar Van Nellen, zoodat Nouwens
er eerder bij is. Aan den anderen kant treedt
Weber reddend op. juist wanneer Adam van
Campenhout zn been oplicht om een voorzet
van Versyp te behandelen. Nadat van Campenhout zich langs Pelikaan heeft gewerkt, raakt
van Bun den bal slechts ten halve. Capelle krijgt
aldus een gemakkelijke kans, van der Meuten
heeft het gevaar gezien, hij loopt snel uit. de
Belg kan niet zuiver richten en het leer belandt
over bet houtwerk. Een kans gaat voor de Belgen verloren, als Versyp in al te groote voort»
varendheid den buitenspelregel overtreedt.
Het spel ga.it vlug op en neer, want in het
volgende oogenblik noteeren we een duel tusschen Bonsema en Hellemans, waaruit laatstgenoemde overwinnend te voorschijn treedt. Adam
haal» dan den bal op uit de verdediging, hij trekt
de Belgische verdediging naar zich toe, geeft
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serbtadert l*H dea Belgischen recbtGbmaea «ca
schot te lossen.
De Belgen -Ha ca blijven sterker, soms «taan
en voorkomt roodoeade onder bad applaus «ca bun achterlieten» zelf* vlak bH de middenton.
zeker doelpunt. laaaie v. d. Brode passeert daa Het is vooral de vlepgd Versyp—Voorbood die
keari» naar vaa Nellen, de voorzet is best, maar veel activiteit aaa dea dag legt hoewel bet
de ?H.V.'er v. d. Broek fe juist iets te wat afwerken der aaavallea laag aiet altijd even
waardoor v. d. Berghe dea bal kan vangen. Het secuur geschiedt p«nnaal zet Vaa Beeck z'a
Nederlaadscbe aaavalsqpel is and ca degelijk hoofd onder eea voorzet vaa Versyp, «a« doel»
van opzet
man doet een wanbopigen sprong, die echter
Halland leidt
met noodig was, daar de bal over de lat vliegt
Van Run veroorzaakt dan een uiterst gevaar»
Nauwelijks tien minuten & bet spel oud. wanlijke situatie voor ons doel. hij speelt rnodanig
neer Bonsema een «averen pass geeft aan van terug, dat Capelle er eerder bij is dan Van der
Nellen, Nagels ia naar binnen geloopea. krijgt Meuten en 't is meer geluk dan wijsheid, dat
dien goeden voorzet te pakken en trapt den bal onze aanvoerder er nog een hoekschop van kan
bard en laag in bet «et Eea moot doelpunt, maken. Vit dezen hoekschop kopt Voorhoof
waarmede Nederland de leiding neemt (1—0). over.
De Belgen bedreigen van dea aftrap ernstig
ons doel, VersFp staat er tn eens heel gunstig
De Belgen sterker
voor, maar van Run maait hem nog net den bal
voor zn schoen weg.
Meer en meer komen de Belgen opzetten,
Claessens waagt van verre een schot waarmede zoodat
zich onwillekeurig de vraag naar voren
van der Meulen natuurlijk geen moeite beeft
dringt hoe lang onze verdediging dien druk zal
vermogen te doorstaan. Het spel van Pelikaan
Het tweede doelpunt
en spil van den Broek is niet sterk en daardoor
de taak van de Belgische voorhoede niet
Nadat Weber nog een feilen aanval der wordt
weinig
vergemakkelijkt Onze voorhoede loert
Belgen heeft afgeslagen, gaat onze voorhoede op
een
kans om door middel van een snellen
er weer tusschen uit De P.S.V.-er van der
haar slag te slaan.
Broek geeft een langen pass naar Nagels, uitval
komt er zoon kans; de middenvoor
deze is van Brandt te snel af, een afgemeten v.Plots
d. Broek passeert zuiver naar van Nellen,
voor
bet
voorzet daalt
doel neer, v. d. Broek deze zwenkt naar binnen, men hoopt al op een
zet er zn hoofd onder en de Nederlandséhe doelpunt
maar het harde schot van den Delfte»
voorsprong is vergroot (o—2).
naar
de lat Nagels zet den terugsprinbeukt
De Belgen zitten van den aftrap al weer
dadelijk voor ons doel, van Campenhout richt gendenbal opnieuw tn. nu zet Hooydoncl» er
zn voet voor, zoodat het resultaat niet meer
verkeerd en de bal gaat «ver de lat
Na een prachtigen ren van v. Nellen, lost dan een hoekschop is, dien Nagels bovendien
trapt De scheidsrechter wordt dan op
deze een schot dat van den Berghe er vallende achter
een
luid
gejoel getracteerd, wanneer hij een
bij
gelegenheid
die
rit Adam hem ongemotiveerde
uithoudt:
buitenspel beslissing tegen
al te fel op zn huid, wat hem een fluitconcert
Versyp
neemt
Een
onze spil
Belgische
van het
publiek bezorgt In deze bezorgt Capelle een mistrap vanjuist
nog
op tijd
kans.
periode valt er veel goeds te zeggen van onze
gooit
body
Weber
er
zn
stoere
tusschen,
bet
zij
voorhoede, te meer» waar
van de middenpubliek fluit wel, maar de A.D.0.-man doet
linie de ballen met al te best krijgt aan- niets ongeoorloofds
en met een fermen trap zet
gegeven. Een voorzet van Nagels, die bijzonhij onze voorhoede aan 't werk. Adam drijft
der nuttig werk verricht komt vlak bij doel
bij Bonsema terecht de kans lijkt vrij ge» te lang en wanneer hij ten slotte 't leer wil
aan Nagels, staat deze zoo scherp
makkelijk, maar de (Groninger valt met bal doorgeven
gedekt
hij er niets meer kan uinchten.
dat
en al tegen den paal, waarbij bet leer achterDaarna
onze verdediging weer een feilen
loopt Spil v. d. Broek breekt dan een aanval afheeftslaan
den Belgischen rechter»
te
combinatie tusschen Voorhoof en Capelle, met vleugel, van Run van
slaagt
uitmuntend in,
een torsenen trap zet hij Nagels aan het werk. maar wanneer Pelikaan erdaar
zich
dan mee komt
deze treuzelt te lang, waardoor de Belgische
doet hij 't zoo ontactisch, dat hij
verdediging alle gelegenheid heeft zóó positie bemoeien,
den bal bijna in eigen doel werkt Van der
te kiezen, dat zij het binnentrio 'verhindert den
heeft 't gevaar gezien en kan nog net
bal te spelen. Nagels snelt even later naar Meulen
den
bal
onder
de lat wegtippen.
binnen om een voorzet van v. Nellen op te
Weber is er even later weer de man, die een
pikken, hij wordt daarbij door Hooydoncl»
gehinderd en het resultaat is, dat de bal naast mooie combinatie van het Belgische binnentrio
AmU^mb
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punt reeds, doch de «atgeloopea vaa dea Ber^e
werpt zich voor de voeten v» den Groninger
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vliegt
Een gevaalijke situatie ontstaat er bij ons
doel. wanneer van Run een hoekschop veroorzaakt; tot driemaal toe wordt de bal
ingezet en telkens springt hij van een der
voeten van onze backs weg; tenslotte geeft
van Campenhout een boogje, waaruit Capelle
over de lat kopt

Gemiste kansen

breekt

voordat er een schot kan gelost worden.

De gelijkmaker
Telkens weer komen de Belgen terug en men
't ware, dat de gelijkmaker komen

gevoelt als

moet Na een klein half uur dan dekt onze
verdediging niet goed bij een voorzet van Versyp. waardoor Capelle niet al te veel moeite
heeft den bal langs van der Meulen te koppen
(2-2).

Na

mooi samenspel van de Belgische
voorhoede, heeft Voorhoof een schietkans:
van der Meulen stormt op hem af- en weet
er nog een hoekschop v-in te maken.
Daaruit komt de bal eerst op de lat
terecht en vervolgens vliegt het leer rakelings
naast. Als van der Meulen dan nog een schot
gestopt heeft van v. Beeck. is het weer de
beurt van onze voorhoede. Adam geeft een
through-pass, v. d. Broek sjouwt er achter,
hij heeft een vrij schot, trapt evenwel te
vroeg, waardoor de snelheid van den bal niet
groot genoeg is en van den Berghe zn doel
voor doorboring ' kan vrijwaren, Langzamer^
hand beginnen de Belgen een geduchten drulr
op Onze helft uit te oefenen en de Nederlandsche verdediging krijgt 't dan ook heel
zwaar te verantwoorden. Gezegd dient echter
te worden, dat zij zich kranig van haar taak
kwijt, waarbij zij af en toe «en bandje geholpen wordt door de Belgische voorhoede,
die bijna steeds het spel te kort houdt. Plots
een uitval van Nagels, bij snel» naar binnen,
hard is het schot maar de Belgische doelman
heeft den bal klemvast in zn handen. Telkens
weer komen de Belgen terug en waar onze
spil geen vat heeft op hun voorhoede, wordt
onze verdediging steeds voor lastige problemen
gesteld. Uit een voorzet vad v. Campenhout
ziet Capelle een gaatje, hij schiet echter te
onbesuisd, waardoor van der Meulen den bal
hoog over zn doel ziet zeilen. Dadelijk
daarna komt van Campenhout, na een voorzet
van Versyp. alleen voor doel te staan; wat
schieten de Belgen slecht; want ook deze bal
komt naast den paal terecht

-

Het eerste tegenpunt
Een paar uitvallen van Nagels en Van Nellen
leveren niets op, omdat ons binnentrio te veel
achter is gebleven.
In de laatste minuut van de eerste speelhelft
komt dan een tegenpunt Wanneer Voorhoof
naar links zwenkt om den bal naar Van Campenhout te passeeren, wordt hij binnen de beruchte lijnen door Pelikaan in den rug besprongen, 't geen Holland op een strafschop te staan
komt. Daaruit brengt Claessens met «en kalm
geplaatst schot den stand op
2.
Even wordt er nog afgetrapt maar juist als
Voorhoof er tusschen uit wil trekken, kondigt
de scheidsrechter de rust aan.

—

De tweede helft
Om 3.57 uur brengt Capelle den bal weer aan
het rollen. Onmiddellijk een feilen aanval der
Belgen, die door Weber gebroken wordt, jannie
v. d. Broek verplaatst het spel met een langen
trap naar Van Nellen; deze raakt in een duel
met Nouwens. waarin hij aan het kortste eind
trekt. De bal komt bij Adam terecht, die keurig
een paar tegenstanders verschalkt; op het bc»
slissende oogenblik kan hij den bal niet voldoende onder bedwang houden, waarvan Van
den Berghe gebruik maakt om het leer het veld
in te zenden. Dan laat ook Pelikaan iets goeds
zien; hij maakt tusschen Capelle en Van Beeck
den bal mooi vrij, geeft een pass naar Van den
Broek, die echter te vlug is gaan loopen, waar»
door een fraaie kans tengevolge van buitenspel
om zeep wordt gebracht. Een angstig moment
beleven de Hollandsche supporters, wanneer
.Van der Meulen «en door Voorhoof ingezetten
bal niet ver genoeg wegwerkt; de bal blijft wel
een halve minuut lang voor ons doel zweven,
totdat Adam, die, wanneer de Belgen in den
aanval zijn, bijna voortdurend onze verdediging
te hulp snelt, de gewenschte opluchting weet te
brengen.
Na «en nieuwen aanval der Belgen, prachtig
vanuit het midden opgezet, komt Voorhoof gevaarlijk dicht bij ons doel. Weber staat echter
weer op
post en door resoluut ingrijpen

zn

Luide aangemoedigd door het Belgische
publiek, dat de hoop op een overwinning plots
ziet herleven, zijn de roodbemden dan geruimen tijd in den aanval. Aanvoerder van der
Meulen besluit daarom van Heel en -jannie
v. d. Broek van plaats te doen verwisselen.
Dat blijkt inderdaad een , verbetering te zijn,
want van Heel is in 't midden zeer actief,
breekt vele aanvallen en laat geen gelegenheid
ongebruikt voorbij gaan om de voorhoede ten
aanval te stuwen. Eenmaal speelt hij Nagels
een vrijen bal toe, de scheidsrechter is evenwel van meening. dat de Enschedeeêr in
buitenspelpositie staat, waardoor de kans verloren gaat. Onze voorhoede' komt nu weer
«enigszins los en in 't bijzonder Adam is in
dit gedeelte van den strijd steeds weer in actie.

De winnende goal
Vijf minuten nadat er gelijk is gemaakt
trekt Adam er razend snel tusschen uit hij
passeert eerst Hellemans, verlakt dan met zn
bekende schaarbeweging tot tweemaal toe
Hooydonckx, een zuivere lage voorzet volgt,
yan den Broek trapt er over heen. maar Nonsema doei het beter, want een donderend gejuich op de staantribune, waar de meeste Hollandsche supporters gehuisvest zijn, kondigt
aan, dat de Groninger den bal in het net heelt
gejaagd, zoodat Holland dus opnieuw de leiding
heeft genomen (2—3).
Er volgt dan nog een laatste kwartier waarin
dé Belgen alles op alles zetten om den wedstrijd uit het vuur te sleepen en waarin de
onzen zich krampachtig verdedigen om te
trachten te houden wat ze hebben. Holland wordt
weer geheel teruggedrongen en 't zijn niet
alleen de Belgische voorhoede», maar ook de
middenspelers, die loeren op een kans een schot
te wagen. Weber en van Bun verdedigen zoo
taai, als ze het misschien nog nooit gedaan
hebben, maar ook van Heel en Adam zijn
overal te vinden, waar slechts even gevaar
dreigt. Eerst kor» voor het einde slagen de
ónzen er in zich weer eenigsrins los te werken
en als dan de Hollandsche voorhoede nog een
paar pogingen onderneemt om nog een vierde
doelpunt te maken, is ook daarbij Adam weer
de man, van wien het meeste initiatief uitgaat Het is ongelooflijk, zooals Adam onvermoeid door blijft vechten. Een angstig moment
»»s doel nog, wanneer Voorhoof even
beleeft het
beruchte gebied een vrijen schop
buiten
krijgt te nemen; de bal zweeft angstig dicht bij
de lat, maar gelukkig staat van Beeck buitenspel. Het leer komt nog bij onze voorhoede
terecht, maar juist wanneer Adam en Nagels
er mee vandoor willen gaan. fluit de scheidsrechter voor de laatste maal. Holland beeft dus
«en 3—^-overwinning bevochten.

Hoe er gespeeld is
Zooals wij reeds opmerkten was onze middenlinie het zwakste deel van de ploeg, en

veel steun heeft de aanval daarvan ook niet
gehad. Alleen in de laatste 20 minuten, toen
Van Heel en v. d. Broek van plaats hadden
verwisseld veranderde bet aanzien van den
strijd en het was een ware opluchting den
Eeyenoordspeler de voorhoede te zien opstuwen. zooals dat van een spil verwacht mag
worden. Die omzetting, tactisch een zeer goede
zet, is dan ook voor een groot deel aanleiding
tot de overwinning geworden. En zij heeft
tevens aangetoond welk een grove blunder
de keuze-commissie met de keuze van den
Xerxes'spil had gemaakt.
Tot ons geluk was de Belgische aanval te
veel ingesteld op het korte samenspel, want
hadden de Belgen het spel open gehouden,
dan zouden, vreezen wij. de tekortkomingen
van de middenlinie ons duur te staan zijn gekomen. Ook aan het schieten van de Belgische
voorhoede ontbrak veel, zoodat Van der

.

BELGIË:

VAN DEN BERGHE;
NOUWENS
HOOYDONCKX;
CLAESSENS
HELLEMANS
VAN BRANDT;
VERSYP VOORHOOF
CAPELLE VAN BEECK VAN CAMPENHOUT;
VAN NELLEN
BONSEMA
v. d. BROEK -ADAM
NAGELS;
VAN HEEL
v. d. BROEK
PELIKAAN;
VAN RUN
WEBER;
VAN DER MEULEN.
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NEDERLAND.

1
Mealea bet feitelijk aiet eens «o heel erg
«waar beeft gehad. la dat opzicht kreeg de
Belgische dockerdediger heel wat moeilijker
werk en aaa zyn onverschrokken anttoopea
is het daa ook. vooral voor derust, te danken
geweest dat Nederland niet nog een drietal
doelpunten meer gemaakt had. Ook in de
tweede helft kreeg bij au en daa gelegenheid
om staaltjes van rijn durf te vertoonen ca
slechts eenmaal behoefde de lat toen voor een
verraderlijk hard schot van Van Nellen hem
te hulp te komen.
Alles bij.elkaar is het een wedstrijd geweest,
de vele duizenden Hollanders die
de reis naar Brussel hadden ondernomen, ten

waarvan

volle hebben

genoten.

Het Nederlandseb eiktal
Dat Van der Meulen nog steeds onze
beste doelverdediger is, zal wel niemand die
hem gisteren weer aan het werk heeft gezien,
durven ontkennen. Dat was in alle oprichten
weer af.
Weber begon aanvankelijk wat langzaam
en stroef, maar van lieverlede herstelde hij
zich en toen bleek hij een voortdurend struikelblok voor den Belgischen linkervleugel.
Van Run speede van stonde af aan rijn
beproefde degelijke spel dat geen risico's toelaat en er op gericht is om den vijand geen
oogenblik vrij spel te laten.
In de middenlinie was Van Heel de eenige
die zich voor zijn taak berekend toonde; hij
had het ook al door het falen van zijn beide
andere linie-genooten. niet gemakkelijk, maar
oude rot als hij in dit internationale milieu is.
sloeg bij er zich weer kranig doorheen. Vooral
als spil trad hij sterk op den voorgrond. '
L v. d. Broek is een volkomen failure ge»
worden. Hij kopt slecht, plaatst nog slechter
en was veel te langzaam voor dit spel. Meer
zullen wij van zijn spel niet zeggen.
Ook Pelikaan, hoewel beter dan den
Xer_ces»man. vooral in de tweede helft, heeft
ons niet kunnen voldoen. De strijd was voor
hem ook te zwaar, met het gevolg dat de
voorhoede hoegenaamd geen steun van hem

ondervond.

Nagels lijkt ons sn door zijn spel sn
door zijn postuur, een mooie aanwinst voor de
ploeg. Vooral door zijn snelheid en zijn mooi
afgemeten voorzetten heeft hij veel nuttig werk
gedaan. Het was jammer, dat hij tegen het
einde afzakte. De voorzet waaruit Van den
Broek het tweede doelpunt inkopte, was een
juweel.
Over Adam weer niets dan lof.
De H.V.V.'er heeft gezwoegd v4or twee en
het was opmerkelijk, dat hij dit van begin tot
eind heeft kunnen volhouden. De wijze waarop hij den bal vrijmaakte en Bonsema in staat
stelde om het winnende doelpunt te maken,
was het bewijs hoe hij tot bet laatst ten volle
zijn strijdkracht had behouden.
Van den Broek heeft ons. wij zeiden het
reeds, geen oogenblik zijn keuze doen betreuren; hij is een doorzetter die bet spel goed
weet te verdeden en een voortdurend gevaar
voor de vijandelijke verdediging is. Zijn blunder om den voorzet van Adam tegen het slot
niet te benutten vergeven wij hem gaarne, te»
meer waar Bonsema toch nog in staat was
om zijn fout te herstellen. Laatstgenoemde, in
zijn club rechtsbinnen spelend, had de niet eenvoudige taak om thans plotseling linksbinnen
te spelen. Maar bij deed dit uitstekend en het
kwam ons voor. dat bij het ook met Van Nellen best kon vinden. Wanneer hij wat meer
gelegenheid krijgt om op deze voor hem ongewone plaats te oefenen, dan hebben wij het
volste vertrouwen in zijn spel.
Van Nellen gaat o.i. nog steeds vooruit.
Hij heeft niet meer dat eentonige in zijn spel.
dat dikwijls den indruk van slapte geeft Het
eerste doelpunt door Nagels uit een voorzet
van hem gemaakt, ontstond na fraai opbrengen
van het leder, zooals de Delftenaar dat slechts
kan. Jammer voor hem, dat zijn onhoudbaar
schot na de pauze juist tegen de lat terecht

kwam.

Het Belgische elftal
Na hetgeen wij hierboven reeds over het
spel der Belgen hebben gezegd, kunnen wij
kort zijn. Van den Berghe in het doel
heeft de zijnen voor een zwaardere nederlaag
behoed. Van de beide achterspelers was 0.1.
Nou wens de beste. Hoydonclnc was wat
weifelend en niet zoo zeker; vooral in de eerste
helft "
He 1 1 eman s blijft voor ons nog steeds een
der beste Belgische spelers; rijn spel ver»
deden «h steunen van den aanval is werkelijk
onverbeterlijk. Hij werd door Claessens en
Van Brandt kranig ter zijde gestaan-, vooral eerstgenoemde liet kranig verdedigend spel

zien.

In de voorhoede moest het vooral van bet
blnnentrio komen. Versyp kreeg vooral voor
rust veel te weinig te doen. Voorhoof leek

ons minder dan in de vorige wedstrijden, ter»
wijl Capelle daarentegen veel aan bewegelijkheid heeft gewonnen. Ook Van Beeck
speelde een nuttige partij, maar als trio voerden
deze spelers het samenspel veel te veel door
en hielden het overigens ook te kort. Van
Campenhout, de linksbuiten, was de
zwakste van den Belgischen aanval.

——
—

Laat me binnen, laat me binnen l

Wee, verstandig man, hier woont niemand.
Woont hier niemand? En er brand Echt
tEvery<,ody'« Weekly)

BI Nederland moeten vooral van Heel en
van der Meulen genoemd worden. In de voor»
hoede was de rechtervleugel de beste. De spil
viel op door zn lengte.
Bij de Belgen heeft de verdediging niet
voldaan vooral de backs waren onzeker. Dit
was het gevolg van het feit dat de middenlinie zoo zwak was. Voor was Capelle de beste
maar hij was niet stevig genoeg om 't Weber
en van Rnn erg lastig te maken.
De Schelde jubelt, dat de publieke belang»
stelling veel minder groot is geweest dan bij
de BelgiëHolalnd wedstrijden in Antwerpen waardoor wel vast is komen te staan, dat
deze ontmoetingen in Brussel niet thuis hooren.
België heeft teleurgesteld maar de Nederland,
sche ploeg heeft voldaan, hoewel ze niet meer
den grooten indruk maakte van het vorig se!»
zoen in Antwerpen.
Hooydónckx speelde den slechtsten wed»
strijd van zijn loopbaan als internationaal. De
halfbalk van Brandt was zeer zwak, bij werd
door den Nederlandschen rechtervleugel vol»
komen overspeeld. De geheele middenlinié
bleef beneden de verwachtingen, zoodat de
selectie-commissie goed zal doen drie nieuwe
spelers te zoeken. Van Beeck heeft zn makker
van den Eynde danig gemist, die een volgend
maal zeker van de partij zal zijn. Capelle kan
op een goeden wedstrijd terug zien. Versljp
kreeg te weinig te doen en Voorhoof is nog
lang de oude niet De scheidsrechter lag nog
al eens overhoop met den buitenspelregel.
De nederlaag voor de Belgen noemt het blad
verdiend.

Sportwereld heeft statistieken opgemaakt
waaruit blijkt, dat van der Meulen 46 maal
moest tusschenbeide komen en van den Berghe
slechts 37 maal. dat tegen Holland negen
„fouls", negen offside-standen en zeven hoekschappen en tegen België slechts drie fouls, vijf
offside-standen en twee hoekschoppen gefloten
werden.
*
Het Laatste Nieuws meent dat het eerste
Nederlandsche doelpunt in buitenspelstand
aangeteekend werd. Het blad roemt verder den
geestdrift en de snelheid der Nederlanders.
Het Handelsblad van Antwerpen zegt, dat
balcontrole en sbortpassing bij de Belgen beter
was, terwijl het samenspel der Nederlanders
rudimentair bleek.
Le Neptune treedt dit oordeel volledig bij,
maar noteert, dat de Belgen voor doel het
eindschot misten.
La Metropole vindt ook, dat de Nederlanders
gewonnen hebben door een grootere snelheid
en meer geestdrift maar het blad noemt het
Belgische spel „médiocre".
Le Soir erkent de meerderheid der Neder»
landers, maar meent, dat het spelpeil niet van
internationale klasse was, ook al werd er heftig
om de overwinning gestreden.
La libre Belgique zegt. dat het Hollandsche
team niet vee! beter «peelde dan bet Belgische,
maar dat balcontrole en beslistheid in de uitvoering degelijker waren. Het shortpassing der
Belgen bleek niet productief te zijn. De Belgen
hadden niet de noodige energie om tegen de
onkans der eerste minuten te reageeren.
De Morgenpost noemt het «en verdiende
overwinning en looft de grootere snelheid en
de betere techniek van de bezoekers. Het blad
«preekt zelfs van „een overweldigenden stijl".
Le Matin meent ook. dat de Nederlandsche
techniek hooger stond en hekelt verder het spel
der Belgische achterhoede.

Haagsche K.N.V.B.-elftallen

De leiding van den wedstrijd
De Engelschman Lewington heeft als scheids»
rechter geen al te zware taak gehad, aan»
gezien de wedstrijd in de beste verstandhouding werd gespeeld. Zijn beslissingen waren
echter niet altijd even juist en het toeval wilde,
dat zij dan meestal in ons nadeel uitvielen.
De Belgische grensrechter was een parodie en
het wordt hcuscb tijd, dat aan het zonderlinge
bedrijf van de Belgische linesmen eens een eind
wordt gemaakt. Ook in het vorig seizoen hebben de Belgen ons met zulk een exemplaar op»
gescheept, dat het met de eerlijkheid en juist»
beid niet al te nauw nam.

Belgische persstemmen
De Belgische Zondagavondbladen verschenen reeds met uitvoerige beschouwingen over
den wedstrijd.
De Gazette van Antwerpen is van meening,
dat de wedstrijd op vrij laag peil stond en dat
België nog al is tegengevallen. Ook Neder»
land heeft geen al te besten indruk gemaakt.
Het blad noemt het spel van sommige Nederlanders te hard. Van der Meuten heeft zn
faam weer alle eer aangedaan. Weber was bijzonder trapvast en verreweg de beste back van
het veld. Van Run was zeer betrouwbaar, doch
minder opvallend. De middenlinie was beter
dan die der Belgen. Pelikaan heeft de vuurproef doorstaan en van den Broek verdiende
zn sporen als internationalen spil.
Van Heel blonk niet uit, maar was toch goed
op dreef. Nagels beeft in de voorhoede best
voldaan. Adam was de beste man, maar hij
speelde somwijlen te ruw. Van den Broek was
bevredigend en van Nellen minder dan anders.
Van de Belgen komt van den Berghe alle
lof toe. Hooydonckx had «en slechten dag en
ook Nouwens deed niet aan zn beste dagen
herinneren. In de half-linie was alleen Claes»
sens voor zn taak berekend. De voorhoede
moest 't afleggen tegen de stoere Hollandsche
backs. Capelle en Versijp waren de besten.
La Derniere Heure zegt. dat een gelijk spel
beter de kracht verhoud ing zou hebben weergegeven. De wedstrijd heeft niet in alle opzichten te zien gegeven, wat «r van verwacht werd.
■

S.V.C.-L.D.W.S. 7-4.
Beide partijen waren geheel volledig, toen
scheidsrechter Aarsen liet aanvangen; het terrein was goed bespeelbaar.
De bezoekers liepen onmiddellijk hard van
stapel en vooral de linksbuiten speelde een
schitterende partij voetbal, waardoor de Haagsche achterhoede alle zeilen moest bijzetten.
De jeugdige Bosch, een der spelers uit «en

lager elftal, is in alle opzichten wel een aanwinst voor de Spartanen. Uit een der vele
fraaie voorzetten van Bosch wist Geylvoet voor
de rust aan SVC de leiding te geven, I—o.
In de tweede helft had SVC wind mede en
nadat achtereenvolgens de stand op 3— gebracht was, maakte LDWS een tegenpunt,
3— De thuisclub, die wel sterker was,
maakte nog een tweetal doelpunten, eerst toen
begon LDWS de zaak van een andere zijde
aan te zien en de bezoekers wisten kort na
elkaar een tweetal malen den SVC-doelman
te passeeren. Toen eerst zag „Sparta" het ge»
vaar in en aan alle onzekerheid werd tenslotte
een «inde gemaakt, door, bij het einde een 7—4
overwinning te noteeren. In de laatste momenten werd aan LDWS alsnog een strafschop toegewezen, welke echter gestopt werd
door den SVC-doelman.
Van de 7 door SVC gemaakte doelpunten
werden er 5 door Geylvoet gemaakt.

Overige Haagsche elftallen.

De wedstrijden Laakkwartier—Scheveningen,
de jagers—Hillegom, Zwart Blauw—BTC.

's-Gravenzande,

Scheveningen

—

Laakkwartier 2 en ADO 3—Vl/C 3 vonden
wegens terreinafkeuring geen doorgang.
Slechts vond een wedstrijd plaats, voor de
reserve derde klasse A. Op bet Zuidersportpark zegevierde de RVC 2 met 9—2 over
HVV 4.
Ten slotte speelde HVV 1 een vriendschap»
pelijke ontmoeting tegen VIOS 1. Nadat HVV
bij de rust met 3—O de leiding had, kwam het
einde van dezen, op laag peil staandcn wed»
strijd met 3—2 ia het voordeel van de geel»
zwarte».

BEI VADERLAND

2

NEDERLANDLUXEMBURG 2-2

Nederland

en Luxemburg

scoren in een intereseanten
wedstrijd elk tweemaal.

NEDERLAND.
WEST DUIT SCHLAND 1-4
De goede ploeg van Westelijk
Duitschland behaalt een
verdiende overwinning

Gisteren werd te Breda de twaalfde wedstrijd
gespeeld tusschen Zuid-Nederland en Luxemburg. 3000 toeschouwers woonden den wedstrijd
bij. De opstelling van de elftallen was de volgende (van links naar rechts) :

Opnieuw kreeg Oost Holland gisteren te Apeldoorn een nederlaag in ontvangst te nemen van
een ploeg, die, in spijt van alle voorafgaande
geruchten, over uitstekende spelers beschikte «n
waarvan de elf spelers een elftal vormden waarZuid Nederland- Doel Mes (TAC); in veel en goed clubverband zat. Ben groote
Meer (NAC) en Kools (NAC): tegenstelling met de ploeg, welke Oost-Hollans
echter: van
Huppertz
(Bleijerheide). Maenen (De vertegenwoordigde en waarvan de spelers wel
midden:
Valk) en Oraumans (NAC); voorhoede: Piehard werkten, doch waar de zoo hoog noodige
driet (NAC). Cuvpers (TAC), Paffen (Bleijercombinatie veelal zoek was. In de eerste helft
beide), van der Linden (NAC) en Heijenratb viel dit echter nog niet zoozeer op. De Duit.
(Bleijerheide).
sobers bleken eenigen tijd noodig te hebben om
ingespeeld te geraken, terwijl de Oost-HollanLuxemburg: doel : Keiler ; achter : Kolb
ders een enthousiast spel demonstreerden bet«n Reinere; midden : Reuter, Kleffer en Eiscber,
welk de tekortkomingen in tactiek en techniek
voorhoede: Lpeicher, Kremer, Bommerts, Becdeed vergeten. In de voorhoede was de linker
ker en Walthoner.
vleugel Meeuwsen Koopman het beste op dreef,
Luxemburg wint den toss en de Zuidelijken hoewel bet begin slecht was te noemen.
trappen af. De backs der gasten stuiten den
De Kreek wist eebter de geboden kansen niet
aanval van Zuid Nederland en Luxemburg gaat te benutten. De rechtervleugel KluinLandaal
op baar beurt naar de overzijde, waar Kools
retourneert. Paffen zet hierna een scherpen verrichtte wel goede dingen, maar grootscb werk
aanval in, welke echter nog juist door Beiners was bier ook niet te zien. Tegen het einde der
wordt gestuit. Hierna komt Luxemburg sterk
te helft werd Landaal geblesseerd sn na de rust
naar voren en Kremer lost een goed schot, dat werd hij vervangen door Bcblosser, hetgeen
Mes even mooi stopt. Dan oefenen de Zuideeebter geen verbetering voor de Oostelijke ploeg
lijken sterken druk uit op bet doel der gasten.
Hit een corner geeft Piedriet voor en Van der bleek.
De middenlinié Nikkels, Jan Halle, DonkeLinden doelpunt voor Zuid-Nederland, dat dus laar
verwaarloosde veel te vee! bet steunen der
na eeniZe minuten reeds de leiding heeft (10).
voorhoede,
mede echter tengevolge van de sneue
Even later lost Maenen bij «en geretourneerden aanvallen der
bewegelijke Duitsche voorhoede.
bal een keibard schot, dat Keiler nog juist Slechts J. Halle
zette de voorhoede vrij regelweet te verdrijven. Kools redt dan aan de overmatig met goed aangegeven ballen aan net
zijde op keurige wijze. Weer komen de gastwerk. De achterhoede Sanders, Horsten heeft
heeren sterk in bet offensief en'een corner is keurig
werk geleverd, zoowel voor als na de
want
niet,
deze
gevolg.
brengt
het
Resultaat
aanvallen werden door ben geTalrijke
rust.
van Maenen schiet juist naast. Opnieuw volgt keerd.
succes
een corner voor Zuid-Nederland, maar
Vooral Horsten toonde zich nog steeds de »e
blijft uit. Buitenspel ontneemt dan den gasten routineerde
speler, dié de fijne Knepen van het
voor»
eenige kansen. De Luxemburgers hebben
dikwijls snelde hij Wanders op het
eit
spel
kent.
loopïg bij de Zuidelijke verdediging geen kans.
juiste moment te hulp. Leo Halle in bet doe!
gemaakt,
Aan de overzijde wordt weer corner
toonde zicb de rechte man op de rechte plaats.
maar de gasten keeren het gevaar. Direct daarop Hij
verdedigde zijn doel op een wijze, welke
volgt een scherpe aanval van de gasten en vertrouwen inboezemde, en aan de gemaakte
Boeker schiet bij een zeer goede kans in het doelpunten kon bij weinig doen.
zijnet. Als de Zuidelijken weer aanvallen, door
de eerste helft liet het zich niet aanzien
Huppertz daartoe in staat gesteld, brengt de datIn met
zulke groote cijfers daar het Oosten
Zuidelijke linkervleugel keurig op en als Paffen
zou
worden.
verloren
werd gewerkt en ie
den bal krijgt aangegeven van Oliepers, scoort Duitschers waren een Hard
de minderheid,
weinig
bij mooi in den uitersten hoek. Ds Zuidelijken niet opgewassen blijkend tegenin het
enthousiaste
leiden met 2—o.
spel.
plaatste
Na
ruim
20
minuten
Kluin het
Opnieuw zijn de onzen na een mislukten aanleder boog voor doe! en met een fraais kopbal
l_uzemval der gasten in het offensief en bet
gaf Koopman het Oosten de leiding (1—0».
burgsebe doel is weer in gevaar «Is Kolb nog Onmiddellijk
verslapte bet tempo esni»szins en
weet te redden. Niet zonder geluk houdt Mes dé Duitschers werden sterker. Ben steviZen druk
aan ds overzijde een schot van Bpei«_li«r, terwerd op het Oostelijke doe! uitgeoefend, doch
wijl aan den anderen kant kiedriet achter de achterhoede bleek in uitstekende conditie te
plaatst. Bij een volgenden Luxemburgsehen
zijn en wist voorloopig «tand te houden. Vijf
aanval krijgt Becker den bel toegespeeld. Mes minuten voor de rust geraakte Landaal geblesweifelt, doch loopt dan toe, maar zijn weifeling seerd en moest hij het veld verlaten. Zijn plaats
is juist voldoende om Becker iets vlugger hij werd nog niet dosr een ander ingenomen, daar
den bal te doen zijn, die nu geen fout maakt en men de hoop koesterde dat hij na de rust weer
een tegenpunt scoort (2 —1).
van de partij zou zijn, welke hoop ecbter niet
Den volgen een paar mooie spelmomenten. bewaarheid werd. In die laatste minuten dat
Aan hét «lot schiet Speicher in goede politie Oost-Holland met 10 man speelde, gelukte het
van dichtbij op het Zuidelijke doel, maar Mes Hutter uit een fraai door Aretz aangegeven bal
stompt den bal zeer mooi uit den bovenhoek. de stand op 1— te brengen.

—

NA DN RUST.

NA DB RUST.

,Na de rust is Rolb vervangen door RemisDe eerste aanvalspoging is voor Zuid-Nederland, «naar de door Beller teruggeslagen bal
wordt niet benut. Direct gaan da gasten naar
de overzijde, waar een scherpe voorzet van
links bij Lecker belandt, die ineens langs de
paal inschiet (2—2).
De Zuidelijken forceeren een corner, die weggewerkt wordt.
Hls» redt dan tweemaal op
keurige wijze. De Luxemburgers hebeei-schen
nu eenigen tijd. deer uitstekend verdedigingwerk hunner backl.nie. het spe! en vele aanvallen worden op het Zuidelijk doel ondernomen, waarbij Mes zich kranig weert. Opnieuw
volgt een corner voor de gasten, waarna de
Zuidelijken plotseling uitvallen. Keiler loopt uit
en mist en van der Linden trapt voor open
doel over. De Zuidelijken komen nu weer iets
opzetten. Zij brengen het tot een hoekschop,
zonder verder succes. Het spelpeil zakt nu
geducht, er wordt niets moois te zien gegeven.
Met de meerderheid der Luxemburgers is bet
echter gedaan. De Zuidelijken behouden het
beste van het spel en zijn sterk in de meerderbeid. Toch moet Mes nog een paar maal optreden, wat hij «l/bitterend doet. Zelfs haalt
bij een bal tuüschen een kluwen spelers uit en
werkt dezen weg.
Het einde nadert. Er wordt nu door de Zuldelijken zeer enthousiast aangepakt, maar
Luxemburg verdedigt met man en macht. Op
oen gegeven ongenblik denken wij van der Linden te zien doelpunten, maar Keiler weet met
veel moeite den bal over de lat te werken.
Groot blijft de druk van de Zuidelijken op bet
Luxembur^Hche doel. De spanning is wel op
zijn hoogst. In de laatste minuut komt er nog
een corner voor de Zuidelijken, waarna scheidsrechter Leroy het einde blaast van deze intereenten wedstrijd (2—2).

De tweed« huift bood een geheel ander aanzien. Wel waren de eerste aanvallen voor Oost
Holland, doch a! splxniig bleek dat alle techniek
ver te zoeken «as, terwijl ook het enthousiasme
aanmerkelijk bekoeld was. De Duitsche ploeg
daarentegen vertoonde «en spel dat bewondering
afdwong. Keurige aanvallen werden opgezet,
welke eer ove'ronif'eleiid karakter droegen en
slechts bet fe-t, dat de Oostelijke acbterb"e>le,
met Horsten san het hoofd, in goede conditie
verkeerde, was het te danken, dat er 20 min.
verliepen, al^irens de Duitschers de leiding
wisten te neiuen. Het was Stadier, die met een
kraaien kopbal via de paal Halle onhoudbaai
pas*°eerde en eeniM minuten later bracht Wie
gold den stand op 1— na handig de Oostelijke
verdediging gecasseerd te hebben. Ben fraaie
kans om den achterstand te verkleinen werd
het Ooüter- toen geboden. Kluin werd n.l. in hei
strafschopgebied op ongeoorloofde wijze aangevallen en ze!' nam hij den daarvoor toecestuner/
strafschop liet ha de schot srina echter rakelings over bet doel. De Duitschers bleven een
overwicht b<>h uden en was het dikwijl» o! er
slechts één e'tal ir '<«t veld ütond. Het duurde
dan ook niei long, of Wiegold wist opnieuw te
doelpuntep wisrnx'de hij den stand op 4—l
bracht. Van weerszijden werden nog «enige
kansen gem.«t waarna scheidsrechter Miitten,,
die onberiüsol jk floot, het einde aankondigde.

Over bet algemeen is het Zuid-Nederlandscb»

HAAGSCHE VOETBALBOND

keiijk Ll_leml.ur? sterker en vreesden wij een
inzinking der onzen. De middenlinié trad toen

Slechts een klein deel van het
programma kon worden
afgewerkt.

Na de rust was aanvan-

te verdedigend en te weinig aanvallend op.
Spoedig echter was de Zuidelijke ploeg weer
hersteld en vormde zij een goed geheel, dat
de Luxemburger-! volkomen in bedwang hield,
zoodat !i»!t resultaat voor de buitenlandschk,
ploeg ?.«_l.er ruim voldoende kan worden
genoemd.

—

Boa oud ben je, jongen?
—» Vier jaar.
r«>»,
»- Van wordt jij sf een oplichter 61 een
kust. Kol». 2tz

Het gaat dit seizoen niet bijzonder vlot met
de competitie van den H.V.N., wel een heel
verschil met het vorige jaar!
Ook nu werden andermaal zéér vele terreinen
afgekeurd, zoodat slechts een zeer hes, heiden
deel van bet aanvankelijk vastgestelde wedstrijd
programma doorgang kon vinden.
In 1 A beeft Cmmvliet het in Hoek van Holland niet tot een overwinning kunnen brengen.
Onder de goede leiding van scheidsrechter J.
Prins speelde Hoek van Holland 3, op eigen
veld. tegen Cromvliet 1. In de eerste helft kon
de tliui!>club slechts eenmaal scoren. Na de hervatting kwam eerst de gelijkmaker, door misken
van een back van ffoek van Holland. Weliswaar
is de club van Poer» c,«. thans nog wel onze»'»^en, maar na do drie fraaie overwinningen,
va!', on» dit gelijke spel, wel eenigszins tegenIn B vond slechts de wedstrijd te dlnaldwijk
doorgang, bier deelde Naaldwijk 2 da punten,
l—l. met HBS 4.
In O werden 3 van ds 4 wedstrijden gespeeld.
Onder de bekwame leiding van scheidsrechter
11. Polak «peelde te Monster, de club van dien
naam tegen AVO 8. In de eerste helft ging bet
«pel vrijwel gelijk op eo was de «tand B—O, wat

—

AVONDBLAD C

NOG EENS DE ANTE VAN

Het jengdelltal wint met 4-2
van het 2e klas elftal
In het oude loeiden, de stad waar eens Ajaz
en X.L.C bun triomfen vierden, hebben gisteren een jeugdelftal en een elftal, samengesteld
uit Westelijk tweede ltlasspelera een aantrekkelijk partijtje gespeeld. Het is lang geleden. «let
de voetballiefhebber» in Leiden zulk goed voet.
bal te aanschouwen luegen.
Er werd een geanimeerd partijtje voetbal ver»
toond. Maar veel nieuwe gezichtspunten voor
wat de mogelijke versterking van het Neder
landseb elftal betreft, beeft de wedstrijd niet
opgeleverd. Zoowel onder de „jongeren" nis
onder de tweede klassen» hebben we verschillende spelers kunnen opmerken, die over verdienstelijke kwaliteiten beschikken, maar bet
zou to vee! zijn om van hen te getuigen, dat ze
in staat zouden zijn bet dezen of genen in de
Oranje-ploeg te verbeteren. Op een enkele uitzondering na. In den Amsterdammer Boeg bel,,
ben we een linksbuiten gezien, die door de T.C.
niet uit het oog verloren mag «orden. Maai
daarover dadelijk meer.
Tweede klassers. Doel: Onrust <B»»rn);
achter: Jongencel (H.F.C.), Bakker (V.0.C.)
midden: Coerman (Veloz), van Leeuwen (Zeeijsman (D.XV.B.); voor:- Wel,
burgia),
(Bnites). B>>rk (Unitas), ó^oeneveld (Kinheim), de Leeuw (Hercules), Boeg (D.E.C.).
Jeugdelftal. Doel: Veenendaal (Naaldwijk);
achter: P. de Koning (4.D.0.). Stals (Kinheim); midden: De Kok (N.0.A.D.), Prins
(Stormvogels), Andemaeh (Excelsior); voor:
v. d. Berge (Be Quick Z.). Vente (Neptunutz),
v. Vliet (H.8.8.). Smit (8.C.H.) en v. d. Tuin
(H.D.V.8.).

De beschouwing over bet wedstrijdverloop
kan verder kort zijn. Het kostte den spelers
nogal wat moeite zicb aan bet gladde en drassige veld aan te passen Toen werd aanvanke-

lijk hst tweede klas-elftal sterker, maar de
achterspelers van de „Jeugd" weten zeker
schijnende doelpunten van Sterk en de Zeeuw
to voorkomen. Boeg onderscheidt zich bij de
aanvallen der tweede klassers zeer. Eerst schiet
hij via de handen van Veenendaal tegen de lat,
maar een tweeden keer doet hij het beter. De
tweede klassers leiden dus met I—4). Lang
plezier hebben ze er ecbter niet van, want
spoedig wordt uit een door v. d. Tuin genomen
vrijen schop de gelijkmaker geboren. Huijsman
krijgt den hal verkeerd op zijn schoen en Vente
stormt tos om- Onrust geen schijn van kans
te geven. Bij de rust is de stand nog I—l.
Was in de laatste periode van dé eerste
helft het jeugdelft»! overwegend in het offensief geweest, na de rust is dat voord niet in
mindere mate bet geval. Uit een strafschop
de leigeeft van Vliet de „Jeugd" met
ding, v- ia goed spel van Vente diens
vleugelspeler v. d. Berge in staat stelt er 31
van te maken. De tweede klassers kunnen zich
er slechts toe bepalen eenige uitvallen te onder»
nemen, die weliswaar niet van gevaar ontbloot
zijn, maar die toch niet die afwerking ondervinden om tot succes te kunnen leiden. Daarentegen doet de „Jeugd" bet beter. Het is
v. d. Tuin, die met een bard schot via den
paal den voorsprong tot 41 opvoert. Dat vinden de tweede klassers blijkbaar toch al te
erg. Langzaam maar zeker werken z zicb los
om tenslotte zelfs wat sterker te worden. Maar
pas kort voor het einde kan de Zeeuw met een
ver, verrassend 'schot den achterstand tot 4—2
verkleinen. Hiermee konit dan ook het einde.
Scheidsrechter Oaro leidde verdienstelijk.

—

KRACHTSPORT

OM DE KAMPIOENSCHAPPEN
VAN NOORV-HOLLAND
Het worstel- en gewicbtheftournooi om de
kampioenschappen van Noord-Holland, georganiseerd door de Amsterdamsche Athletenelub
„Door Oefening Kracht"'weid gistermiddag in
gebouw Ds Harmonie beëindigd met de afdeelingen licht-midden, midden-, midden-zwaar- en
zwaargewicht worstelen.
De uitslagen waren

Licht-midden gewicht: le pr. (Kampioen)

de verhouding weergaf. Na de thee is Monster
voortdurend sterker geweest, terwijl het geluk
bovendien bok niet aan de zijde van de roodgroenen was. Monster kon den weg naar het
ADO doel beter vinden en voerde den stand op

te» een 7—3 overwinning. Het was een stevige,
spannende, ontmoeting, die door een talrijk
publiek werd bijgewoond.
Celeritas liet aan de Schenkkade 'n veer, daar
met 2—o van VUC 4 verloren werd.
DUNO ging op den goeden weg voort, getuige
de fraaie 4—o zege, op het Viosveld. behaald
tegen Vic» 3. Duno bewijst vrijwel iedere week
opnieuw, dat zij tot «en dor sterksten in de
eerste klasse gerekend kan worden. Vios 3 was
volledig, terwijl Ouno één invaller had, die
echter op een goed gespeeIden wedstrijd map
terugzien. Voor de rust had DUNO wind mede.
maar ondanks dat, kon DUNO toch maar een
maal scoren, door haar linksbuiten. In de
tweede helli, toon Vios wind mede had, dacht
iren aanvankelijk aan een V!<>» overwicht, doch
toen juist «peelde Duno voor wat zij waard s
over.
en het einde bracht een, verdiende, 4
winning voor de club vim Jan Schroot. De wed
Strijd werd goed geleid door scheidsrechter Th.
van lteys«n, die een gemakkelijke taak had.
Voor ds tweede kl_is?e werd ook vrijwel alles
afgekeurd. iVlemoreeren hier slechts de 4—
nederlaa" van VUC N. in 2 B. tegen DVC 3.
Door VUC 0 werd «en protest ingediend, «oo
dat do 4—3 nederlaag event. no" san vernnde
ren.
In 2 E zegevierde Vlinder 1 met flinke
cijfers. B—o. tegen de Jagers 3. In 2 G vond een
Spannende kamp plaats tusschen HDV 8 en
Pijnacker 1, onder de correcte leiding van
arbiter L. Preger. Bij de rust had Pijnacker «en
2O voorsprong. In de tweede helft wist HDV

—

DÉ KAMPIOEN

DBAVERUEN TE HILVERSUM

MEVROUW BRAUN
Wat de trainer van de Olympische
ploeg, de heer v. d. putte,

24 paarden voor de Korte baan
aan den start.

De laatste courses van dit jaar hadden Zon
dagmiddag, uitgaande van de Hil». Hard»
draverij. en tlenvereeniging, op bet Sportpark
vertelde.
te Hilversum plaats. Alhoewel bet weer zich
goed hield weren dm
Het velhssl van «en injectie die mevrouw M. tijdens de wedstrijden
van
Pbilipsen Bisun tijdens ds Olvmpïscbe spelen Olhteiidbuien en de radiovoetbaluitzending
invloed op de opkomst van het publiek.
toegediend zou zijn. heeft in Hen lande oog al danigen
«aren nog «enige bonderden gekomen om
indruk gemaakt eo eenizszin, wrevelig gestemd Toch
bij to wonen.
de
rennen
jegens der Amerikaansenen «portgeest, De beer
Het programma omvatte 6 courses op de
v. d. Putte trxiuer «an onze Olympische ploeg,
lange baan, waarvoor 77 paaiden waren ingebeeft in een propagauda-vergadsring te Apeldoorn van den Apeldoomschen Athletiekkring. schreven. Aan den start verschenen «lecht, 4v
Zaterdagavond gehouden, op een desbetreffende draver». Op de korte baan dongen 22 van de
vraag daaromtrent niet onbelangrijke mede- 46 paarden, die ingeschreven waren. mede.
deelingen «daan.
De uitslagen vso de courses, die een vl_i<
Hij en Ch is Berger behoorden onder bet he»
langstellend publiek, toen ,Zus" in de demien normaal verloop hadden, zijn els volgt:
finale uitkwam. Zij vonden dat zus niet goed
lste eourse: Vent d'ouestprijs, draverij 4de
zwom. De beer v. d. Putte begaf zich daarop klasse.
Afstand 1800 M. Aan den start kwamen
naar zijn hotel en kwam toevallig in een autovan de s ingeschreven dieren, lste prijs
5
bus, waarin mevr. Braun en baar dochter en (f 250) Vlieger D.. eigenaar D. de Vlieger te
nog twee dames zaten. Mevr. Braun en Zus
Vennep, rijder J. de Vlieger, 1820 M.»
builden; Zus bed namelijk ineens zoon pijn in Nieuw
in 2 minuten 59.2 sec.; 2de prijs (f 50) Telehaar been gekregen. De beer v. d. Putte is met "rafiste, eig. J. Bolwijn to Groningen, rijder
de dame? naar haar hotel gegaan, beeft het B. Bolwijn Jr., 1800 M. in 3 min. 1.4 sec.
been onderzocht en bet gemasseerd. Volgens
Vive Bonnie werd gediskwalificeerd wegens te
hem was een spier «zwollen; plotselinge kramp veel galoppeeren.
in de spieren komt bij zwemmers veel voor. De
2de course: Bobert Bee Bteeleprijs, draverij
opgezette spier was ook goed voelbaar. Hij over
2000 M. Van de 18 paarden kwamen er 12
raadde Zus aan een warm bad to nemen, waarprijs (f 290) Newbold, eig. en rijder
lste
uit.
zij
aan
direct gevolg gaf. De beer v. d. Putte S.
Oord
te Rijk, Haarlemmermeer, 2040
v.
d.
wilde de verantwoordelijkheid niet dragen alleen
M.
in
min.
4
sec; 2de prijs (f 50) Gloeken3
zeggen
en zeide dus. dat
in deze zaak lets te
ei?,
rijder
«n
r. de Boer te Leeublume,
er een dokter bij gebaald moest worden. Ben warden, 2060 M. in 3 J.min.
sec. Wegens
Hij
dokter kwam.
schreef heete omslagen voor. springen over de streep werd de4.4
2de
aankomende
Maar het hielp niet. Een andere dokter werd (Present H.) op de derde plaats gebracht.
ontboden, die zeide dat het been koude omBde course Bmmy Louprijs. dieverij 2de en
«lagen noodig had. Echter: de pijn nam toe.
Bde
klasse. Afstand 2040 M. Van de 12 paaihospitaal
overgavervolgens
is
het
Zus
naar
bracht. Mevrouw Braun had bier eerst nos al den dongen slechts 4 mede. lste prijs (f 250)
Victoria, eig. G. Wieker te Haarlem, rijder A.
bezwaar tegen, maar de noofdleiding wist baar
V?itteveen.
2060 M. in 3 min. 138 sec.; 2de
noodzakelijkheid
overtuigen.
van de
te
Een zevental doktoren
zoo vertelde de heer prijs frodegal, Bt. Lauwer, eig. en rijder G.
te Soest. 2080 M. in. 3 min. 14.2 sec.
v. d. Putten
constateerde daar. dMZus door Bnsing
4de course Anselorprijs, heatdraverij Bde én
een black widow. een gevaarlijke spin, die beel
4de klasse. Afstand 1610 M. Ingeschreven wo»
zeldzaam voorkomt, was gestoken. Dat zeldzame heeft blijkbaar geïnspireerd tot bet verhuld ren 14 paarden Bij de lste heat kwamen er
dat haar een injectie zou zijn toegediend. De aan den start 9. Berstaonkomende was VliegenM. in 2 min. 36.2 sec Met
beer v. d. Putte bekende bij bet hooien biervan de Hollander. 1630
stilletjes gelachen te hebben. Zoo iets leek bern «en neuslengte volgde Vitality, 1650 M. in denwerkelijk erg gezocht. Want een injectie dien zelfden tijd. Aan den 2den beat kwamen 6
je zoo maar niet ongemerkt toe. Als ze een prik paarden. De eerstaankomendé was na vïnnigen
voelt, schrik je toch en je roept: Au l Zulk, is strijd met een koplengte Vliegende Hollander
(f 400) «ig. J. van Miltenburg te Utrecht, rijbij Zus niet voorgekomen.
der G. Bnsing. 1630 M. in 2 mm. 88.8 «e».: 2d«
. Ook bestond er heel geen aanleiding om Zus prijs
(f 50) Vauban, eig. B. de Boer te Leenals gevaarlijk voor bet kampioenschap te beschouwen, zoo was althans bet algemeen inzicht. warden, rijder J. F. de Boer, 1650 M. in 2 min.

—

—

GESLAGEN
en H. L.

C. winnen de
plaatselijke ontmoetingen in
Den Haag.

H. O.

Ook in de hocke^^ompetitie is tengevolge van
den geweldigen regenval een kleine stagnatie
ontstaan doordat een van de velden in 't Westen bezweken is. Het terrein van Gooi te Bus»

sum bleek zoo zeer geleden to hebben, dat men
den wedstrijd Gooißloemendaal beeft moeten
uitstellen.
Toen gister ook in de ochtenduren do regen
niet ophield hebben de leiders van Amsterdam
en Hilversum (die tevens leiders zijn van den
N. H. B. B.) besloten den wedstrijd Amsterdam—Hilversum op 't hooggelegen Hilversum»
sehe terrein te spelen en daar is 's middags op
een uitstekend bespeelbaar veld tusschen de
beide ksmpioens-pretendenten een zeer span»
nende en interessante partij gespeeld, waarin
de ploegen volkomen tegen elkaar opgewassen
bleten te zijn en over bet algemeen de verdedigers superieur. waren.
Zeer interessant waren de duels van dé sterk»
spillen tegen dé 'eveneens uitstekende mld-voor
spelers van beide ploegen. In beide gevallen
won de «pil bet in den regel. Ten Haen hield
J. v. d. Hagen in bedwang en de Crooner, die
buitengewoon op dreef was. slaagde er in v. d.
Berg bet doelpunten te beletten. Zoo triurn.
leerden steeds de verdedigers en reeds dacht
ieder dat bet o—o zou blijven toen in de voorlaatste minuut C. v. d. Hagen uit een strafeor»
ner den bal langs Hardebeck wist to werken.
Dat was beslissend, Amsterdam was geslagen 1
Het wa» een volkomen gelijke partij, waarin
Amsterdam iets beter teamwork demonstreerde,
doch de betere middenlinie van Hilversum dit
voordeel der kampioenen volkomen ophief. Het
feit dat Hilversum de beste scoringkansen kreeg
dóet ons coneludeeren dat de overwinning niet
onverdiend was, ook al waren de partijen even
sterk.
in elk geval ia door dezen uitslag de strijd
om bet kampioenschap aanmerkelijk interessan»
ter geworden, ■Nu gaat Hilversum fier aan 't
hoofd en de Amsterdammers zullen heel wat
in de mars moeten voeren om de Quarlisten in
te balen- Bat echter andere clubs als Hilversum
en Amsterdam nog kans op den titel zouden
hebben^ komt ons onwaarschijnlijk voor nn
H. D. M. voor de tweede maal geslagen word,
33.» sec
zoowaar door H. O. 0., welke club het
nrideprijs.
Draverij ditmaal zoo
Zde course Uncle Bam's
slecht begonnen is.
seizoen
lste klasse. Afstand 2000 M. Van de 25 paaris
tusschen
dele Haagsche clubs eén ge»
Het
dongen
bij
den
er 14 mee. De eerstaankomendé
lijk
opgaande
strijd
Bij H. D. M.
de finish (Quick O.) werd gediskwalificeerd speelde Béynst voor degeweest.
eerste maal weer mee on
wegens veel galoppeeren, late prijs (f 250) H.
O. O. bad de aanval gewijzigd, speelde met
H. van Lalinge te Hilversum,
Irotteur,
twee nieuwe binnenspelen die niet onverdienrijder M. eitz.
Laster, 2020 M. in 8 min. 7.2 sec; stelijk
debuteerden.
2ne prijs (f 50) Present H. eig. W. H. Geersen
Ben gelijk spel zou de beste uitslag geweest
te Hilversum, rijder Brunt, 2040 M. in 3 min.
zijn. doch 't werd l—O voor H. O. <?., dank «ij
7.6 sec.; 3de aankomende was Peter Harvester, een
doelpunt van %nel.
eig. J. Bolwijn te Groningen rijder P. dé BuiBij
H. D. M. waren v. d. Bovaert en Ankerter. 2020 M. in 3. min. 11.8 sec Deze 8 eerst» man zeer
goed en bij H. O. O. blonken v. d.
aankomenden bekwamen ook een kunstvoorwerp,
Does en Oarpentier Alting uit.
aangeboden door de liederlandsche Heerrijdersl)e andere Haagsche „derby", zooals men dat
club.
pleegt
te noemen, bracht aan de Lyceisten een.
Ode course Abdul Ameerprijs. Bortebaanwedoverwinning
met 4—2. Een merkwaardigs
strijd. Draverijhandieap voor in Nederland geVoor de rust een dood en onsamenhanregistreerde paarden. Aan de start verschenen match.
gend spel zonder goals. Maar na half time werd
24 vnn de 46 paarden, onderverdeeld ïn 5 series. bet
een geanimeerde partij mét vlot en producVan de eerste serie was no. 1 Ster, eig. J. 801. tiet aanvalsspel. Binnen 7 minuten bad bet
wijn te Groningen, 760 M. in I. min. 5 sec; Lyceum door Dupon en Maas een voorsprong
2de serie (5 paarden) was eerste Qui Vive. eig. van 2—
W. v. d. Velde te Middelstum. 750 M. ïn 1 min.
Toen zorgde Kist na een soloren voor een
7.8 sec; Zde serie Bolls Boyoe, eig. H. Dragt
juweeltje van een doelpunt, waarna Dupon van
te >Volvega, 700 M. ïn 1 min. 7.8 sec ; van de een fout van den doelman van T.0.G.0. profi!de serie (4 paarden) was nummer 1 Uilenteerde om weer
scoren. Opnieuw maakte
spiegel, eig. M. Brunt te Hilversum, 740 M. Kist een prachtig te
tegenpunt en tenslotte maakte
in 1 min. 5 sec ; sde serie (5 paarden) Ohilene, v. d. Haar aan alle onzekerheid «en einde door
eig. H, W. de Jong te Oranjewoud, 780 M. in ds zesde goal van den wedstrijd te produo
1 min. 5.2 sec. In de beslissende course won met een geweldig hard schot.
Uilenspiegel den eersten prijs (f 250) in 1 min.
Men bad fraai aanvaisspe! te zien gekregen»
3.4 sec; 2. (f 75) Ster; 3 (f25) Cbilsue; 4 vooral van Kist. Dupon, Maas eo v. d. Haar»
f 25) Qui Vive.
en de club met den beteren aanval beeft gewonnen.
De stand der Westelijke le klasse luidt nu:

-

NATIONALE WEDSTRIJDEN
H. X. O. V.

■

'

HOCKEY

PAAKDF,

ZWEMMEN

JEUGDVOETBAL IN LEIDEN

°

Voor rust vooral waren er in de Zuidelijke
ploeg geen zwakke plekken aan te wijzen. Bij
de Luxemburgers was de verdediging niet al
te zeker, terwijl ds voorhoede voor doel dik-

besluiteloos was.

MAANDAG 17 OCTOBER 1932

W. Massop (Hercules, Adam) 4 strafpunten,
4 gew. partijen: 2e pr. H. Munnikes (SSS.
Adam) 5 strafp. 3 gew. en 1 verl. partij; Se pr.
W Uremer (KDO, Adam) 6 strafp., 1 gew. en
2 verl. partijen.
Midden-gewicht le pr. (Kampioen) J. Porteugen (Sandow, Zaandam) 2 strafp., 2 gew.
partijen; 2e !>r. H. Heekman (SSS, Adam) 5
Htratp. 2 gew. en 1 verloren partij; 8c pr. J.
(11KV, Haarlem) ? strafp., 2 gew.
De opstelling der beide ploegen was als volgt: Heiiibbergen
on 1 verl. partij.
Oost Holland : Haüe (d.) Horsten en Wan.
Midden-zwaargewicht: le pr. (Kampioen) W.
Leuke (Hercules. Adam) 2 strafp. 3 gew. parders (a.); Ni-<ke!__. J. Halle en Donkslaar (m.)
Meeuwsen, Koopman, Kreek, Kluin en Landaal tijen; 2e pr. K. linrtog (Sandow, Zaandam) 8
stralp-, 2 gew. en 1 verl. partij; 8e pr. De
(voor).
«Leeuw (Hercules, Adam) 6 strafp., 2 gew. en
verl. partijen.
West Duitscliland: Klichel-, (d.) ; Grasman en
le pr. (Kampioen) De KorZwaargewicht:
Schink (a.); ?lory, Nuler en Schaar (m.); ver (Sandow. Zaandam) 6 strafp-, 2 gew. par
Klaus. Arent*,, Hutter, Stadier en Heidemann tijen, 2e pr. A. v. d. Horst (De Halter, Zaan.
dam) 5 strafp., 1 gew. en 1 verl. partij.
(voor).

elftal beslist niet in do minderheid geweest.

wijl;

—

Maar matige belangstelling.
De Haagsche Zwemonderwijzers (essen) Ver.
organiseerde gistermiddag in De Regentes baar
jaarlijksche nationale wedstrijden, waarvoor de
Belg!»—
(concurrentie van
belangstelling
IWlapd?) »eer matig was.
'De voorzitter, de beer L. W; Ltótijn. sprak
eenkbrt openingswoord en dankte voor ds on■

..

... .

dervonden medewerking.
De uitsloten der wedstrijden luiden als volgt
(voor zoover niet anders vermeldt, komen de
deelnemers uit Den Haag) :

50 M. rug_>w«mmen dames: 1. mej. J. Staats
45.8 sec ; 2. me,. Ad. Monté (Utrecht) 46 sec;
3. mej B. shierry 46.6 sec
75 M wisselslag heeren: 1. F. Leenards 60.6
sec; 2. A- Vrugt (Graningen) 60.8 sec; 8.
A. de Vree 1 00.2 sec
50 M. schoolslag dames: 1. N. Wagner 45.8
sec; 2. Ad. Monté (Utrecht) 46.2 sec; 8. L.
Oosterhaan 46.8 s^c.
100 M. schoolslag heeren (wisselbekerbouder
H. Vrugt, Groningen) : 1. H. Vrugt (Groningen) 1.28 min.; 2. M. Brandt (Haarlem)
1.32.4 min.
Popduiken dames: I. N. Wagner 28.4 sec;
2. Ad. Moné (Utrecht) 30 sec; 3. J. Staats
30 sec; na loting won m«j. Monté.
Popduiken heeren: 1. H. Leenaards 25 sec. ;
2. A. de Vree 25.4 sec
Gemengde wisselslag estafette: 1. Den Haag
(Zuiderpark) met roe?. N. Wagner. F. Leenaards en Fr. Waagenaar in 54 sec; 2. Den
Haag (Regentes) in 56.2 sec
aeboonspringen dames: 1. B. Thierry met
35.05 pt.; 2. J. Staats met 31.53 pt.
De heeren Stotijn jr. en »r. en de heer A.
Vrugt uit Groningen gaven vervolgens een
demonstratie schoonspringen.
Zwemslagen dames: 1. N. Thierry 88 pt. ; 2.
L. van Rijn (Haarlem) 70 pt. ; 8. J. Staats
7? pt.
Zwemslagen hoeren: 1. A. Vrugt (Groningen)
86 pt. ; 2. L. Leenaarts 80 pt.
75 M. wisselslag dames: 1. Ad. Monté
(Utrecht) 1.09 min.; 2. J. Staats 1.13.6 min.;
8. N. Wagner 1.10 min.
50 M. vrije slag heeren : 1. A. Vrugt (Groningen) 32 sec; 2. A. ds Vree 85 sec.
Ka allooi, had een vriendschappelijke polowedstrijd plaats tusschen ploegen van Z.I.A.N.
en L.Z.C.

eveneens 2 doelpunten te maken en tot enkele
minuten voor liet einde was de stand nog steeds
2—2 gelijk, totdat uit een corner, HDV, met
een kopbal de leiding nam en Pijnacker een geslagen elftal was.
Voor de derde klasse A vond te W -.«naar de
be'augrijke ontmoeting plaats tusschen Wassenaar 1 en Zuidwerf 1. Er werd door beide partijen zeer sportief gespeeld. In de eerste helft
kon Wassenaar slechts eenmaal scoren,, door
P. Vr^biirg. Kort na de rust werd deze voorsprong vergroot tot 2— eerst daarna bracht
Zuidwerf den «tand op 2—l, doordat de doelman van Wassenaar de bal uit zijn handen liet
vallen. Toen kwam de spanning er eerst recht
in. doch de thuisclub gaf uitstekend partij. Na
verloop van «en half uur, volgde bij Zuid werf
echter een inzinking en moest bovendien een der
backs van Zuidwerf uitvallen. Wassenaar snee'de
echter een solide partij voetbal en kou bij het
einde een verdiende ft—l overwinning noteeren.
De stand aan het hoofd der afdeeling !s tb_,n',
8 A, Wassenaar 8 wedstrijden gespeeld en O
pi nten. Zuidwerf eveneens 8 gespeelde wedstrijden en 4 punten.
De uitslagen van de gisteren gespeeld» wed

strijden luiden:

EERSTE KLASSE.
van
Hoek
Holland 3—Cromvliet 1 1—1:
HBS 4 1—1; D.: Monster 1
B. : Naaldwijk
ADO 6 7—3;
VUC 4—Celeritas 2 2—o;
Vios
DUNO 1 0-4.

.A:

TWEEDE

KLASSE,

B: VUC 6—DVC 8 B—4, onder protest van
Texas 8 12-0; E: de Vlin.
VUC, Ci BVC
der I—do Jagers 3 8—0; G : NDV
P^'naeker
1 3-2.

PABOOMT2. IS Net.

—

Een der bekends ruiter»
vau Europa, de t',)ecb!_«l» kapitein Pooler, i__ bondag
ie pardubitz doodelijk verongelukt, «ad,» pooler tweede geoorde» wa« in de ateeple-cbase, «tartte bij in een
volgenden ren aogmaal». Hij kwam bierbij echter «eo
ongelukkig te vallen, dat bet paard be» met den boef

den schedel verpletterde.

SCHERMEN

Om hot sabelkampioenschap.
Gisteren werd in de sebermzaal „Paoll" te
Amsterdam de voorwedstrijden om het sabelkampioenschap van Nederland gehouden, waar»
aan twaalf schermers deelnamen. Hiervan ging
één derde naar de finale.
De volgende heeren klassificeerden zich:
1. Mosman (Zaal Aarts) ; 2. Schor (Incassobank) ;8. dansen (Incassobank) ; 4. Sjerp
llncassobank). Afgevallen zijn
dus
acht
schermers, o.a. Weber (Paoli), Knoops (Paoli),
v. d. Bosch (K.0.3.L.) en Peters (Incasso
bank).

De finale zal In de maand
Haarlem worden verscherind.

December

E: Kranenburg 2—BMT 8 4—2; F: Crom
vliet 2Kranenburg 8 1

—

E. te Werve 2— DHC 5 7—7.

DERDE KLASSE.
A: Wassenaar I—Zuidw^rf 1 0—1; F: Was
H: Ouno 8—
senaar B—Zuidwerf 8 I—B
Monster 8 4—2; 5: Ouno 4— VCBT 2—6; M:

VUC B—3VC 5 6-1; N- <iuick ft—BMT 6
I—7; O: VUC 10—DHC 7. DHC niet opgekomen.
B: HU3 I—PDK .4—l; Archipel 8—
Naaldwijk 8 2—3; .l: Kranenburg 4—BEU 4

-

B—l

ZATEBDAGMIBDAGCOMPETITIE.

Afdeeling I: Nefala—HßV 2—6.

AD3PINAIITEN COMPETITIE.

TWEEDE KLASSE,

C: Cromvliet— VCST 6—2; HBS^,BVC 8-2.

DERDE KLASSE.
B: Yuiok-DUNO 8—0; Wassenaar—Laakkwartier B—6.
Alle andere wedstrijden vonden, negens lor
reinafkeuring, geen doorgang.
HAAOSCNE KANTOOR VOETBAL BOND
Alle voor Zaterdag en voor gisteren vastge-

«telde wedstrijden van den Haagschen Kantoor
Voetbal Bond, zoowel voor ds gewone oomne
tities als die voor de afdeeling „Bedrijfsvoetbal",
zijn afgelast in verband met de weersomstandigheden «n de gesteldheid der verschillende
terreinen.

—

doelp.

gesp. gew. gel. verl. v.
pnt.
Hilversum
0
8
8
0
B—l 6
8
2
O
1
Amsterdam
7—3 4
H. L. C.
1
6—B 8
11
3
H. O. C.
3111 .L—t 3
H. D. M.
31
O
2
2
2
0
Bloemendaal
2
0
I—l 2
1
2
4—B 1
T. O. G. O.
8
O
Gooi
0
I—3 1.
2
11
In het Oosten kon het volledige programma
afgewerkt worden. Zelfs bet Hengeloscbe veld
een van de minst goede terreinen
werd
goedgekeurd. Dat beteekent echter nog niet dat
bet goed was. Het was zelfs «lacht en 't spel
leed er wel onder. De HengeloZrs werden door
ilutphen met 3—o geslagen hoewel de verdediging der Twentenaren goed was en er in de
eerste helft zelfs in slaagde scoren te voorkomen.
Na half time had de zwakke Hengelosche
voorhoede nog minder in te brengen en werd
de druk op het Hengelosclie dool te hevig.
Wagener (2) en ten Hope zorgden toen voor ne
doelpunten.
Op K!arenl_eek hebhen de beide bewoonsters
van de/er, hil-torischen grond fel om de zege
gekampt Arnhem mixte live! de schepper dis
voorloopig niet spelen kan, doch ook Wagenin»
gen had -een invaller.
Voor de rust was het een gelijke partij.
Alleen H. Engelberts wist toen te doelpunten.
Na de hervatting kwam Wapeningen geducht
opzetten en dank zij Raadt en Kruit was het
spoedig 3—l voor de Wageningers. Toen echter
mimen de Arnhemmers het spel in handen en
door den hst truck te verrichten zorgde Everts
dat Arnhem den wedstrijd nog uit het vuur
slepen kon.
Thans was P. W. volledig en de oud interna,
tionaal A- .lannink was dus ook van de partij.
Er werd door de gastheeren hard gewerllt en
bijna voortdurend was P. W. aanvallend, doch
stuitte op 't schitterend verdedigen van Bobbelman en vooral van Van Polanen. Tegen zulk
een achtertrio als hot Nijmeegsche zijn de goal.

—

—

tjes peperduur!
Na 6 min. voorde Willink en toen 10 minuten later 11. N.-hn.tger uit een strafcorner met
een geweldig harde gesneden stroke den voor»
sprong vergrootte, dacht iede'' dat P. W. gemakkelijk winnen zou. Maar daar bleef bet bij,
dank zij het reeds genoemde stoere verdedigen
in do li!jm«sische a> hterhoede en met een fraai
goaltje 10 minuten na ruit zorgde Canters zelf»
dat 't slot v.iii den wodstriid nog spannend wa».
De stand in de Oostelijke Ie klasse is nu
doelp.
gesp. gew. gel. verl. v
pnt.
Ziitpben
8
8
0
0 11—2 8
Deventer
2-2 O
7—2 4
O
P. W.
Nijmegen

—

3201
B—9 4
3
2
5—
2
10
Arnhem
3
10
2
B—l 2 2
Wapeningen
4—7 O
2
0
0
2
Hengelo
o—o O
2
0
0
2
We memoreeren voor de promotie klasse «en
verdienstelijk gelijk «>«>. vnn Victoria in Haar
lem lopen de Mus* hen on voorts het begin van
de competities van den Ned. Dames Hockey
Bond.
Hier won Bloemendaal met l—O van H. O. O.
«n Amsterdam klopte te Hilversum de Uilvs^
«umsehe dames met 2—o.

—

NET VADERLAND

Kerbal.

Ready 2 b^»»ld< een alles»»» verdiende
«ge op Rood-Wit 2 (3-0).
Ia 2 B. zagen Die Haghe 3 en A_I»O. 2 geen
kans on» een doelpunt te maken, zoodat de
partij eindigde zooal» zij begonnen was (0—0).
De Kweek 2 behaalde, met het kleinst mogelijke verschil (1—0) op Ready 3 haar 2de

VEER EEN GERINGE OOGST

Voor de overige resultaten zie men hieronder:
3e klasse A: «K.V.
Rood Wit 3 3—l;
Naaldwijk
U.V.O. 1 afgekeurd.
3e klasse B: Emma
H.S.V. 4 7—o;
Palou 2 afgekeurd.
001.
3e klasse C: Palou 3—ZelUcha 4 I—l.
3e klasse D: Ons Eibernest s—Phoeni» 3
0-0.

Een goede dag voor H.S.V.
in de 2e klasse C
Het weer was gisteren overdag hinten verwachting vrij goed. maar helaas had de regen
Zaterdag- op Zondagnacht en een deel van
den Zondagochtend reeds zij» .noesten invloed
op talrijke velden uitgeoefend, zoodat weder»
om heel wat wedstrijden ongespeeld moesten

PAARDENSPORT
Kapiteie Popler doodelijk veroogekekt.
Een der bekendste ruiters van Europa, de
Tsjechische kapitein Popier, is Zondag te Pardubitz verongelukt. Nadat Popier tweede ge
worden was in de steeple-chase, startte hij in
een volgenden ren nogmaals. Hij kwam hierbij
echter zoo ongelukkig te vallen, dat het paard
hem met den boel den schedel verpletterde.

Lawntennis

blijven.

Dé

Zoo ging er voor de geheele Westelijke le
klasse, zoowel in Noord» als Zuid-Holland geen
enkele wedstrijd door.
Dank zij de flinke hoedanigheid van .de
Haagsche velden, speciaal die op Hontrnst en
<3roenendaal, konden hier ter stede vrijwel alle
vastgestelde wedstrijden plaats vinden. Alleen
Sellicba—Vreewijk voor de 2e klasse D moest,
ten gevolge van een malle regeling inzake de
terreinkeuring, uitgesteld worden en dat, terwijl bet veld 's middags in goeden staat ver»

Zuid-Holaadsche Jahtvereeniging
Zaterdag 29 October aanvangende des namiddags te half twéé zullen op het terrein
Houtboer onder Wassenaar wedstrijden plaats
vinden voor leden der Zuid-Hollandsche /achtvereeniVng. De deelnemende paarden moeten
gereden worden door leden der _H./.V_^ hunne
echtgenooten, inwonende dochters of minderjarige zoons. Dé wedstrijd zal drieledig zijn en
bestaan uit a. lichte dressuur; b. cross country,
Wedrtrijd

amateurploeg speelt gelijk
met de oetenmeesters

Zooals verleden jaar het «overdekte seizoen"
Marlot, of liever in de mooie tennisbal van

op

en e. springconcours.

geopend werd met een gelijk spel tusschen een ploeg van amateurs en een van de
óetenmeéstèrs, zoo is het ook nu gebeurd. Ondanks de aanwezigheid van dimmer konden de
"
keerde^
inging
op
C
het
amateurs
het.-niet verder brengen dan eén: gelijk
de
klasse
H.5.V.
Voor
2e
spel.
geslagen pad voort en bond thans Rood-Wit
Al was hun ploeg geen vertegenwoordigende, zij kon toch als een sterke gelden en
met 10—0 aan haar zegewagén. In het veld was
de club van Kok over het algemeen behoorlijk het behaalde resultaat is dan ook een aardig
tegen de blanw»zwarten opgewassen, maar het :succesje voor dè öefenmeesters. Hoeveel is
trouwens " hun spel vooruitgegaan vergelden
groote verschil school in het aanvalsspel en de
scbiet»capaciteiten. Hierin was H.S.V. Rood- bij een paar jaar geleden, toen zij hun eerste
Wit volkomen de baas. Binnen tien minuten wedstrijden speelden tegen dé Duitsche oefenwas de stand reeds 4—o in het voordeel der meesters.
De stand van 2—l voor de amateurs, Zatergasten, die vóór rust nog drie maal scoorden
dag verworven, werd 3—l door de overwinning
en na de hervatting de dubbele, cijfers haalden, zonder dat de zwoegende thuisclub ook van Timmer Op Jan Goedraad mét. 6—4 fr—l
maar kans zag één tegenpunt te miken.
6—2. De cijfers wijzen op eén groot krachtsHet Zuiden 2 leverde tegen A.L.O. een veel verschil, maar zóó groot was dit toch niet.
bescheidener prestatie en " moest genoegen Zeker niet in dé eerste set en ook niet in de
nemen met een 2—2 gelijkspel, alhoewel een eerste helft van de derde. Toen speelde Goed»
kleine overwinning voor de Rotterdammers wel raad zijn sterkste spel en dit hield zooal geen
verdiend was geweest. Alzoo een ongedacht gevaar, toch telkens een dreiging in voor Timvoorbeeld voor H.B.V.
mer. De foreband van den oefenmeester (links)
Over bet algemeen schoten de Hét Zinden» is' een bijzonder stérke, lage slag; herhaaldelijkreserves vrij slecht, 1 waarvan A.L..0. profiteerde kc« lilj ér op naar voren gaan en zóó goed was
om haar sterke beginopstelling uit te buitem
de voorbereiding dat bij kéér>op keer öp den
De Houtrust-club veroverde zich «ldör méj^ terugslag van Timmer afmakend volleeren kon.
I^ekSma en Lcbmidt een 2— voorsprong.
Wanneerzulk spel aldoor kon spelen,
Daarna nam Het Zuiden evenwél bet heft in zou hij één bijzonder', stérk, speler zijn,, doch.
handen, maakte ha dé hervatting gelijk,, maat: onder dé pressie van Tmmiérs levendige spel,
haar pogingen om het winnende punt te «co»
waarin aanval/en verdediging elkaar goed en
ren, Kleven onbeloond.
nuttig afwisselden, waarin vastheid en scherp,
Een verrassend resultaat leverde Die Hagbe- plaatsen een voornaam aandeel hadden, was het
H.K.V..2 op_ De kanaries bleken iii. deze partij " al héél moeilijk
voor Goedraad om steeds zulk
uitermate slecht op dreef en móesten' tegen de,n spel té : Iniiinén doorzetten. In dé eerste set
in verhouding, veel beters spelende H.K^V.- ' lukte hem d-t"tdt'sH-4i De game welke de set
reserves met niet minder . dan 4-—0 dé vlag besliste was échter met sterk. In de tweede set
strijken. Met rust ;leidde H.K.V. met 3—o.
was Timmer absoluut dé meerdere (6---1). In
In 20 leed H.8.5. zonder Voung—'n 4—l de derde was ér zooals ] gezegd een hevige!strijd
nederlaag tegfii Vreewijk. De score was niét in dé eerste helft. Goedraad leidde met 2—l en
de rust nog dubbel blank, maar na rust waren het had er allen schijn van dat hij 3—l ging
de Rotterdammers duidelijk stérker en wonnen maken, doch 'in zijn aanval beeft bij een te
verdiend.'
.-.-.■'.
sterk foréeéren en daardoor gingen na 30.30
Het' wordt thans langzamerhand '"oppassen twee kansen door uitslaan " verloren. li, de
voor H.8.5.1
volgende gaines liet Timmer hem den aan val
grootendeels, scoorde echter door listig plaatsen, won de set met een paar magnifieke vollies
en een uitnemende backhand.
Waarna Waasdorp den achterstand vari de
VAN DEN
HAAGSCHENKORFBAL BOND
öefenmeesters verkleinde door een 6—,4. 6>»>3
6-^2 overwinning op Leembruggen. dien hij

Ztarlot

BILJARTEN.
Kampioenschappen 3e klasse Groot Biljart.
' De.
wedstrijden>óm bet kampioenschap 3e
klasse óp groot biljart, die door de Biljart

■

Vereeniging Rembtandt gehouden zouden
worden van 17—20 November in Dljsbreker
te Amsterdam, zijn in verband met het
tournooi om bet Europeesche kampioenschap
3 banden, dat een week later gebonden wordt,
door (K.R.A.8.) Amsterdam uitgesteld. Eerstgenoemde wedstrijden worden nu van 1 tot
en met 4 December gespeeld.

-

ZWEMMEN.
Kampioenschappen van Amsterdam.
De kring Amsterdam van den Nederland»
schen Zwembond heeft als datum voor bet
verzwemmKi van de kampioenschappen van
Amsterdam Zaterdag 19 November vastgesteld.
Déze wedstrijden: zullen gehouden worden
in de overdekte zweminrichting Heilige Weg.
■
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Ingezonden stukken

■

.

1..5.

bezrolmenli':«3^3»
_elndeVül
-'''■£86*^/r-PWèfSS M***N**H
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r

Liet^hêt s«er" zich* in de vroege^ ochtend-T
uren van gisteren, wederom weinig gunstig aait»
zien. later op den dag ls bet best meegevallen.
Toen tegen half elf de lucht Waarde en de
regen ophield kon
dank zij- de goede hoe»-*!
danigheid vooral van de terreinen óp Houtrust
nog een fliiik deel van het
en Groenendaal
vastgestelde programma worden afgewerkt:
Het begin der H^K.B-competitie is er dus!
Van de vier le klasse ontmoetingen gingen
V.K.<__.
Rbóen» 1 èn 3dh'«_*ba
Emma 2,
wegens terreinafkeuring niet door.
Öp Houtrust vonden de reserves van de
beide scholieren»clubs elkaar, die over 't ge»
heel wel tegen elkaar ' bleken ' opgewassen.
Alleen waren de gymnasiasten schotvaardiger,
hetgeen zij bewezen door. in de 2e helft van
den strijd
na een 2—2 gelijken stand
in
een korte spanne tijds 3 doelpunten te maken :
zoodat bet einde bun een £-2 overwinning
■

-

—

.
.
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bracht.

-.."■""■■-

Op het, na den velen regen lastig te bespelen
veld aan den Scbunmdweg. opende Olympia
de competitie met eén regelmatige s^-0 óverwinning op H.S.V. 3. Vóór rust scoorden de
oranje-zwarten .3, na rust 2 doelpunten, alzoo
een goede start voor Paap es., wier beurt hetthans is om H.K.8.-kampioen té worden.
Voor de 2e klasse "A. had Palvu 1 een wdnig
fraai debuut met een 7—l nederlaag tegen Ons
Eibernest 3. Ook 0.D.1. 2 zette haar verblijf.
In de nieuwe omgeving in met een nederlaag
en wel met 2—5 tegen de Kweek'l.

-*>"-_".-

—

—

-vmlèdrajj&u.vMk^.-drié:
«H,'«» met.HteH^,
te"*_)fc?r'_fi&;*-***i..w_a*ee-*»vEj>--"
Ööljian weer \*vasg§Ba- .<*-fc>

.','■'■:

zij de
opneming van het navolgende van voldoende
belang acht, kom ik ta.v. de voorgenomen
wijzigingen van. de tramlijnen in de Vogelwijk
met een voorstel, waarmede ' vermoedelijk alle
partijen
en niet in het minst de H.T.M. zelf
zullen willen instemmen.
Voor de gemeente Den Haag zal het iets
''
nieuws zijn.
Uitgaande van de veronderstelling. dat in casu
de onvoldoende rentabiliteit van enkele lijnen
het motief is geweest, om een en ander te
wijzigen, vermeen ik een oplossing gevonden
te hebben door lijn 10 geen eindpunt te geven.

_

'tyftfe' numueUtle

.

Het .?an Uwe Redactie overlatende, of

->-

-

l^*"*j^^

.Iflf'j*

.«M?W_3tlk^e snellef. badilenTzijn slagen^meer doende een ringbaan, wanneer we' dezelfde
lengte, was zijn backhand gevaarlijker omdat route laten volgen in omgekeerde richting. Ver»
hij. die gemakkelijker en soepeler «laat Het moedelijk gullen
..door de opheffing van lijn 12,
dekken van het vdd was uitstekend. Leemdoor wijziging var, het getal 12 in 10. enkele
bruggen had aanvankelijk eénlg succes mét het wagens, welke thans voortdurend nutteloos op
wisselen van vaart en van lengte, doch bij liet de eindpunten van de lijnen 10 en 12 staan,
dit varen toen Waasdorp hierop bedacht was elders gebruikt kunnen worden. De voordeden
en zijn spel er op af wist te stemmen. Daarna zijn .bij deze regeling m.i. vele:'
„lag" het spel. van Leembruggen Waasdorp
L Behoud van den bestaanden toestand.
heel goed. Hij kwam steeds meer op dreef en'
11. Zonder meerdere kosten een verbinding
won verdiend.
.".
van de Vogel» en BloemenwijK met de wijken
. In het dubbelspel hebben Karsten en Weber waar thans lijn 10 gaat en omgekeerd look voor
voortdurend getracht door hard spel den aan» het bereiken van bet stille strand).
111. Nog betere verbinding van vele stadsval te nemen, doch zij vonden op dit punt hun
meerderen in de beide öefenmeesters. Het was gedeelten met het Kinderziekenhuis.
IV. Beslist betere rentabiliteit voor de H.T.M.
van geen van beiden een mooie dubbel. Toch
V. Betere verbinding met het station H.S.,
was bet spel interessant om te volgen, eenvoudig omdat er in al dat forceeren individueel omdat aan de hallen aan den Nieboerweg men
heel wat goede dingen gedaan werden, vooral daarheen in twee richtingen kan rijden, zonder
door Jan Goedraad.
wachten of tijdverlies.
Het bezwaar van de H.T.M. t.a.v. de noodNa afloop der wedstrijden beeft bet bestuur zakelijke
rusttijden voor het trampersoneel ware
van den Bond van Tennisoefenmeestérs aan
den heer Huygens, directeur van Marlot, een te ondervangen door verwisseling van wagenkeurige herinneringsplaquette aangeboden,, zoo» personeel aan de halte van het Kinderziekenhuis,
wél ter gelegenheid van bet vijfjarig bestaan hetgeen in verband mei de vermindering van het
als voor de steeds ondervonden gastvrijheid bij aantal in dienst zijnde wagens niet tol meerdere
■

wedstrijden.
i De tweede wedstrijd wórdt in bet voorjaar in
Amsterdam gespeeld. Dan zal Hemmes wéér
van de partij zijn; bij moest nu van den kant af
toezien. Hij zal zn lessen; die Jan Goedraad nu
voor hem waarneemt, echter spoedig kunnen
hervatten.
'

DE UITSLAGEN VAN ZONDAG

Kosten zal leiden.
" Ten slotte merk ik op. dat bij een door»
voering van het voorste! ook bij andere stadslijnen leer waarschijnlijk dezelfde voordeden
voor Ingezetenen en U.T.M, verkregen kunnen

wórden.

Een abonns.

HOCKEY

Dames

WESTEL. AFDEELING

VOETBAL

Rigtersbleék ll—Hengelo II I—l
Heracles lII—Go Ahead 111 5-0

AFDEELING I
2e klas

Alc. Victrix—T.O.G
H. R. C.-V. V. A
3e klas

Volewijckérs—K. V. V.
v. J. K'—Hillinen
Amslel— P. G. S

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

4« klas
Zilvermeeuwen—E. V. C.

J. O. S.—Oranje Zwart
Swift— D. Z.
Quick —A. P. W. C
Res. 2e klas.
H.F.C. 11-^V.V.A. II
V.S.V. 11-W.FC. II
Re«. 3e klas
A.F.C. lll— Amstel II

....
II

4—l

3—l

2-0

5—2
2—3
3—3
o—2
s—l
2—4

2—l
5—4
5-0

Hercules
Baarn
..:. 16—1
AFDEELING II
2e klas

OlympiaOvermaas
4e klas

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

Boys—D. V. S.
D. W. S
Res. 3e klas
R.V.C. lI—N.V.V. IV
Rising Hope lI—D. F. C...

Leidsche

S. V. C—

D.G.V. ll—Transvalia 11..
AFDEELING 111
2e klas

Roda—.Borne

Rigtersbleek—Hengelo
Gollo—Zwolsche Boys

M. D.—Quick
Eendracht—S. C. H

........

2—l
I—3
7—4
9—2

2—3

5—2

4—o
I—3
3—4
3—3

I—s

N. E. c.—Theole
4—2
Res. le klas
P.E.C. ll—Tubantia II
12-0
Rnsch. Boys ll—Hengelo II 2—3

..

Res. 2e klas

.

Res. 3e klas
Wageningen I—Gdria II
Iheole lI—T.E.C. II
Vltesse lI—N.E.C. II
Rhenus ll Eendracht 11..
AFDEELING IV

....

2e klas

........

MevoDosko
Gudok—Helmond
Heer—St.m. Emma
Heef!. Sport Miranda
Ros le klas
B.V.V. H^-Willem 112..
Eindhoven ll Helmond II
PH.V. lI—N.O.A.D. 11....
. Res. 2e klas
B.V.V. lII—N.O.A.D.'IV.
Willem II 3 Wilh. 111
St.m. Hendr. ll»Hoensbr. II
M.V.V. ll—Jnliana II
St.m. Emma ll—Heer II
AFVÉELING V

....

.

......
F. V. C.-M.^s!N^....
Heerenveen—de

4—l
4—l
4—3

I—s

—

2—3
3—
2—2

5-3
s—l

3-0

11-0

6—l
I—l
0-1
1-0

....
..
..

Velocilas lll—Achilles 11.. 2—2
Bulten de competitie

....

I—4

Hasrlemseh-Brusselsch elftal 4—o
S.
C Gharlois—De Valk

.

Ie klas

Hilversum—Amsterdam
H. O. C—H. D. M.

..
Bloemendaal
..
H.
M. Il—Utrecht ....
M.
TogoHaagsch Lyceum

2—»
Velocilas
7—o
W.V.V.
Zwaluwen-Rest v. Groningen 6-8

I—o
I—o
2—4

PROMOTIE AFDEELING
11Gooi II
2—l
D.
H.

Victoria

ïw |*i.cj__

H. Lyceum ll—Togo II

7-1
Kool». .;.. 3—2
Noordster---Grdn. 8«»j,_i».... 9—o
Munlendam—G. V, V..
2—2
Hoogezand—H. S. C. *.... 3^-2
Res. lé klas
Leeuwarden ll—Frisia II
6—2
Res: 2é klas
Veendam lI—G.V.V. II
7—5
■De Kooi lI—L.S.C. II ...; 4—3
Blauw Wit—Ajax

.

D. St. H.

..

4—3
2—2
2—6

Kievieten.... I—l*
Hilversum lllAlkmaar .*. 4—5
AmersfoortAmsterdam ■V. 4—2
Laren—M.H.C. II
s—o
3e klas

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

Strawberries llAlliance
o—4
H.B.S.
Strawberries
o—s
Be Fair ll— Fair 111
4—l
PinokkioLaren II
3—o
Hilversum V—Kameleon
—4
Lyc
Amersfoort ll
o—B
Utrecht 11—Hilversum IV.. I—l
Be Fair IV—Utrecht 111
4—4
H. Lye. lll—Dordrecht ..3-6
H.O.C. lII—De Vierde 11.. 3—4
H.D.M. lII—Te Werve ..7—3
Kieviten IV—Togo V
o—4
Togo
Kieviten 111.... I—2

—

OOSTEL. AFDEELING
lc klïid

Wageningcn-Arnhem

P. W—Nijmegen

Hengelo—Zutphen
2e klas

....

3—4
2—l
o—3

Deventer ll—Almelo
6—l
ZwolleUpward
2—2
3e klas
Deventer V—Zwolle 11.... I—4
P.W. 11—Hengelo II
3—3
ZUIDEL. AFDEELING
Promotie
Cadetten—Tilburg
3—5
E. M. H. C—II. T. C. C... 3—B

2e klas
H.T.C.C. ll—Venlo
Venlo lI—M. O. P.

3—l

o—2

Ie klas
B. D. H. C—H. O. C
H. L.
Kieviten

Hilversum—Amsterdam

1-0

.
....

2—l

o—2

Overgangsklas

R.W. II B.D.H.C. II
Laren—O. K
2e klas
Utrecht—Gooi II
StrawberriesH B. S.
Be Fair llAmersfoort....
H.O.C. ll—Victoria

2-2
2—o

....

o—4

o—l

o—o
2—2

Zuidel. afdeeling

H.T.C.C.—Breda

*

Onder protest van Kieviten.

4—o

ValckenierSnringarf

Prol. dr J.

Te Wageninge» is hedenmorgen op ruim 68-jarigen leeftijd overleden prof. dr J. Valckeuier

Suringar. oudhoogleeraar in de toepassing va»
planten-systematiek en plantengeograve aan de
landbonwhoogeschool aldaar. De overledene
werd in 1864 te Leiden gehore» als zoo» van
prof. dr W. F. R. Suringar, hoogleeraar aldaar.
Hij volgde het gymnasium e» studeerde aan de

Leidsche universiteit wis- en natuurkunde, later
ook biologische wetenschap. In 1889 promoveerde hij tot doctor in de botanie op een proefschrift «Het geslacht sypems senen ampk» in
den Üaleischen archipel benevens een overzicht van de geschiedenis der systematiek van de
familie cyperaceae. In 1896 werd hij waarnemend onderdirecteur van het Rijles-Herbarium.
In 1907 volgde zijn benoeming tot leeraar aan de
Rijks hoogere land», tui» e» boschbouwschool
te Wageniugen. Bij dé verheffing dier school
tot landbonwhoogeschool in 1918 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de toegepaste plantensystematiek en pwntengeografie.
Met ingang van 31 December 1924 werd hem
op zijn verzoek als zoodanig eervol ontslag ver»
leend. Op 26 Februari 1925 nam hij officieel afscheid van de landbonwhoogeschool met een
rede over plantensystematiek en plantengeogra»
fie aan de landbonwhoogeschool.
Van zijn werken in verband met de Rijk»
Hoogere land», tuin» en boschbouwschool verdient in de eerste,plaats de stichting van het
oudste deel va» het arboretum genoemd te
worden, dat thans allerwégen in denlande groote
vermaardheid geniet.
Hij gaf verschillende publicaties in het licht op
het gebied van dendrologische wetenschap van
Nederland en Indië, voorts een Latijnsoh-Griek»
schen leidraad voor wetenschappelijke benamingen. Daarna verschenen nog diverse publicaties
OH. over hét West-Indisch geslacht melocactus,
de " cypereae in Nova Gninea, een studie over
Linnaeus, biologisch onderzoek der stmfzande»
bij Kootwijk enz.
'.
Verder publiceerde hij verschillende opstellen
op drendologisch gebied, Daarvan enkele met
zijn leerlingen, a-s. Bosch» en tuinbouwer»; ook
na zijn afdeden als hóoglèeraa> bleef de
ledene onvermoeid werkzaam. Zijn belangstel»
ling ging niet alleen uit naar de door hem ge»
kozen vakken der wetenschap, maar golden ook
menig ander gebied. Zoo trok de occulte wetenschap hem ten zeerste aan, en meer spébial de
psycbo^analjsse^. Op dit gebied he-iat hij een oïn»
vangrijke bibliotheek. Van zijn hand
als vrucht zijner studie.in 1924: Gedachténoverdracht langs anderen dan zintuigelijke wég, na»
dat bij reeds in 1922 had uitgegeven: „Beschrijving van het psycbometr. helderziend medium".
Op een gansch ander gebied bewoog hij zich
in zijn studie: „Tollens uit zijn brieven geschetst
als dichter en koopman" opgenomen in het Rot»
terdamsch jaarboekje van 1923; zijn studie over
Linnaeus vervolgde hij in 1926 met "Linnaeus'
beschouwing der natuur en van het doel van den
mensch" opgenomen in Nieuwe Theologische
studiën.
Ook verschenen, van zijn hand belangrijke,
zeer de aandacht trekkende artikelen over het
Belgisch—Nederlandsch verdrag.
Als zijn eerste belangrijke wérk kan ge»noemd worden zijn studie over dé geschiede»
nis der verwantschapsidee in het ; planténrijk.
een strijd tusschen intuïtie en verstand, waarvan bet eerste deel verscheen in de Medede»»
lingen der Landbouwhogeschool 1932, terwijl
bet tweede en laatste voor den druk gereed is.

over-

Een beleegrijke restaaratie.
Het zoo bekende torentje der Engélsche Kerk
op het Ragijnbof
stil en aantrekkelijk plekje
nabijheid van
onmiddellijke
in
Amsterdam
de
het drukke stadsgewoel
heeft dezen zomer
een algeheele verjongingskuur ondergaan en
wie het thans» on aan dit werk de laatste hand
is gelegd, aanschouwt, zal moeten toegeven dat
het resultaat van deze verjonging waarlijk ver»
bluffend is.
Van onder de leelijke, grijze, geheel vlakke
pleisterlaag kwam te voorschijn een fraai
staaltje van vroeg»Gotisohe bouwkunst^ ge»
metseld in helderroode baksteen, met witte
voegen en verlevendigd door zandsteenen hoekblokjes e» gevellijsten.
.
De restauratie van dezen tonen is een onder,
deel van de geleidelijke verbetering van het
geheele kerkgebouw, dié onder de voortvarende
leiding van den predikant dezer Gemeente, ds
W. Thomson D.D. plaats vindt. Reeds is zeer
veel gedaan om het intérieur van dit historisch
kerkje eén béter aanzien te geven, al blijft er
in deze richting ook nog wel het een en ander
te verbeteren over.
In het begin van den zomer werd ontdekt,
dat de toren in «er slechten toestand verkeerde, het pleisterwerk liet over groote oppervlakten geheel los, het. eronder hagende
metselwerk was op vele plaatsen sterk verweerd, hier en daar zelfs bepaald bouwvallig.
Het Kerkbestuur, zich bewust van de nood»
zakelijkheid dit monumentje zoo goed mogelijk
voor het nageslacht te bewaren besloot den
toren, den laatsten Gotische» tor e n
vanAmsterdam, zooveel doenlijk in den
oorspronkelijke» vorm te doen herstellen.
Het restauratiewerk geschiedde onder leiding va» den architect rr G. H. Groot e n.
Het eerste werk was het voorzichtig verwijderen van dé pleisterlaag. Eerst daarna kon
men de buitengewoon aantrekkelijke schilderachtigbeid van dit vroeg-Gotische torentje naar
waarde beoordeelen. Terecht besloot de architect het. blootgelegde middeleeuwsche metsel»
werk zooveel mogelijk te behouden, slechts de
onder invloed ' van " de eeuwenlange inwerking
van ons.Hollandsche.regenklimaat; de door de
cementhuid geheel ingevreten steenen en de
bij. vroegere reparaties aangebrachte baksteen,
welk in kleur en formaat niet overeen kwam
met de oorspronkelijke, werden vervangen door
meuwe liandvormsteenei», in formaat en kleur
volkomen met de oorspronkelijke overeen»

—

—

.

stemmend.

...

kerk was, geheel verminkt,
.De ingangwasvandedeaanwezige
met

alleen
deur te smal voor
de bestaande muuropening, maar ook de boog
boven deze deur was gedeeltelijk aangemetsdd
met steenen yan afwijkende soort. De vorm
der oorspronkelijke deuren werd vastgesteld
naar analogie der nog aanwezige kleinere den»
ren naar de torentrap en een bergplaats in
het voorportaal.

Boven de aanwezige, thans verdwenen 'deur,

bevindt zich als boogvulling een asbest-cement
plaat; na verwijdering van deze plaat werd de
aanwezigheid, van een nisje ontdekt, dat vermoedelijk bet beeld der H. Vrsula heeft bevat,
Thans » deze nis wederom in zijn oorspronkelijke vorm. hersteld.. Binnenkort zal hierin
het beeld van den Goeden Herder, het embleem
der EntzliüK Reformed Ghuroh, '
Worden «e»
plaatst. .*-,
.3^
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NED. HERV. KERK.

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

Oostél. le klas
Rapiditas-Noviomagum
Be Quick—Onder Ons
Noordel. le klas
W. K.Leeuwarden
W. W. M D.—Friso
Westel. 2e klas
K. V. D—D. T. V. II

Die Haglie—H.K.V. II
A.L.O.—
Zuiden 11....

Sport

DE ENOELSCHE KERK

OP HET RAÜUNNOP TE AMSTERDAM

peKM^deMkr^é». wsrketz MAfdaaWl nimmer zijn,
van-li^chMsteenen'^
«fat werd aange-^acüt.
werd de naam
het belang der practijk, uit hét don verloor.
«English Reformed Gburdi" in
Zijn adviezen bij de stichting Her' landbouwoud-Hollandhoogeschool in 1918 zijn hierbij van bijzonder sche Gotische letters -in-gebeiteld. In hen boogveld
werden naast de nis twee gevelsteeneri
gewicht geweest. Zijn arbeid in het beland der
met het. insobrift: .-Anno 1607".
nomenclatuur der planten maakte, dat hij óp ingemetseld
bet 'groote internationale botanische congres, het jaar. dat de English Reformed Ghuroh in
te Gtzmbridge een der belangrijkste adviseurs «t kerkgebouw haar intrede deed. In plaats
was in de sectie voor de nomenclatuur. Zijn van de aanwezige deur. kwamen twee eikendeuren met- gesmeedijieren siergdiénadviezen werden daar hoogelijk gewaardeerd. houten
gen en beslag. In de gerestaureerde galmgaten
Zijn liefde bezat de dendrologie^ de kennis
der boomen. Hierdoor kwam bij ertoe met
werden wederom galmborden aangebracht, aan
andere oudere dendrologen, waaronder Leonard ' de bovenzijden gebed, met lood bekleed. Gok
Springer en eenige bekende boomkweékers de bet houtwerk van gootlijst en ramen kreeg een
Nederlandsche Dendrologenvereeniging op te nieuwe verflaag, terwijl de beide afdakjes naast
richten. Het jaarboek dat sedert 1925 ver» den toren grootendeels van nieuwe pannen
schijnt werd goeddeels door hem gevuld en
werden voorzien. Daarmee kreeg de toren webij voerde in hoofdzaak de redactie.
derom zijn schilderachtig
dat hij in
In dit verband moge nog vermeld worden de IBde eeuw en daarvoor aanzien,
bezat.
eén boekje, indertijd door hem geschreven
Nu dit werk is opgeleverd, heeft Zaterdag
yóor de studenten der rijks hoogere land»; tuinmdc consistoriekamer der kerk een
korte
én boschbouwschool, n.l. bet systematisch plechtigheid plaats, gehad..
T.homson
overzicht der voornaamste plantenfamiliés en heeft daarbij den architect, irDsG.W.
H. Grooten.
geslachten in winterhard boutgewas, waarvan
in- hartelijke bewoordingen dank gezegd
voor
onlangs de vierde druk verscheen.
Zfc' >'"°p bij zich van zijn
Bij zijn aftreden als hoogleeraar schonk de
heeft gekweten, welke hulde hij tevens
overledene aan de afd., plintensystematiek al betrok de heeren Jan in
de Meyer. voorzitter der
zijn materiaal en zijn herbarium en een groot
Schoonheidscommissie, J.. Q. Haalmeyer.
deel van zijn bandbibliotheék. Voor deze in»
exder English Reformed
en
Ghuroh.
derdaad zeer waardevolle schenking verleende kerkmeester
14. van Houten, inspecteur van Bouwen Wode regeering hem de gouden medaille voor weningtoezicht,
voor de 'vaardevolle adviezen, die
tenschappelijke schenkingen.
In den kring zijner vakgenooten genoot zij den architect hebben verstrekt.
S,OU?
prof. Suringar bijzondere hoogachting als wenamen? het kerkbestuur
woorden van danke?gesproken
jegens de firma
tenschappelijk man en als mensch. Zijn buinds t nster**m* die het werk
tengewone oprechtheid en waarheidsliefde liet buitengewoon
on
billijke wijze beeft uitgevoerdzich nimmer weerhouden steeds openlijk zijn
het
personeel,
bij
dat
de restauratie werkzaam
meening te zeggen wat zijn aanzien als leeraar
*Crd "?t.°en. B"**»"* >n geld
en als mensch niet weinig verhoogd beeft Ver.
der stond hij de menschheid zeer na. In stilte
deed Suringar veel goed aan wie dit noodig
had. Vele hebben hem zeer veel steun, zoo»
EMERITAAT.
wel stoffelijk, als geestelijk, te danken.
ap predikant bij de Geref.
Deze altijd werkzame, levendig onderzoeKerk te
' t 'In verband met zijn
kende geest bad in een krachtiger lichaam eer,
gezondheidstoestand eervol emeritaat aanbetere woning gevonden.
gevraagd. Ds Sap. die 35 dienstjaren heeft,
is «en
leerling van de Theol. School te
DIKS NATAI.IS DER R.K. UNIVERSITEIT Kampen en werd in 1897 predikant te Wirdum.
hij in 1900 naar Gouda vertrok,
Ter gelegenheid van de plechtige viering van vanwaar
welke
hij 25 jaar diende. In 1925 werd
kerk
den negenden geboortedag van de R.-K. Uninij predikant te Glanerbrug en
Nijmegen
gisterochtend
is
sedert WO
versiteit
te
in de St. staat hij nu te Doomspijk.
AuguslinusKerK een H. Mis opgedragen.
Ds Sap heeft o.m
zitting
gehad
in het hoofdbestuur van den
's Namiddags heeft de rector-magnificus in de
11
Chr' °ranJcvereen,'s>nSen in
aula aan den *iVilhelm>naslngel een uitvoerige
Nd l
rede uitgesproken, getiteld: Godsbegrip.

KORFBAL

Rood Wit—
S. V.
Vreewijk
H. B.
Oostd. 2e klas
Vada—D. O. T
Westel. 2e kla.
Oosterkwartier Concordia

3

KERKNIEUWS

versoenen

DE IRAM tN DE VOGELWIJK.

.

—

AVONDBLAD C

ONDERWIJS

„BAGATELLE" I

-MTTBjUUR „jZOKOLAY"

—

ovefwinning.

Geen enkele le Klasseuedstrijd
in het Westen

-

.MAANDAG 17 00T0BER 1932

Beroepen: te Ldden (vao.-A. D. Meeterl
ds J. P. E.
E
d
Workyn,chem (vac-Jac. J. H. Pop) ds J. de-te.Wit te
Leidscbendam. te Balk (toez.) ds J. van der
Heide te Hmdeloopen.
Bedankt: voor Bergum ds Borgman
Franeker; voor Pingjum en Zurig (Fr.) J. Oos-te
terhuis. cand. te Martin» (Gr.).
nomen: naar Almelo (als hulppred.) 5. H. Landsman, cand. te Utrecht.

s.

2—l

0-2
6—l
7-2

AAn^

GEREF. GEMEENTEN.

7—2
0-4

Bedankt:
voor
Heikoop te Utrecht.

2-2

0-10

12—1

ds

M.

l—

Vereent—Hercules II 4—3
Kattenburg—Sport
s—l
De Tovers—De Gooiers.... I—4
Excelsior ll—Samos II
3—3
Amersfoort—Baerne II
3—l
H.S.V. ll—Ons Eibernest 11 3—l
ReadyEmma
2—2
Zuidel. 3e klas
P. 5. V—T. K. C.
Il—O

....

Werkendam

CHR. GEREF. KERK.
Beroepen: te Aalten ds J. Hovius ie
Nieuwe»Pekela.

I—4

.

A"
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KLEINE ADVERTENTIES.

—
—

en aanbod.
Het publiek, dat men bereikt met een
kleine advertentie van vraag en aanbod in
Hét Vaderland, is wel buitengewoon goed
Men heelt succes, dat is meermalen
Vraag

Nu sta je al een half uur aan de telefoon,
«onder één woord te «eggen.
Stil man, ik telefoneer met mijn vrouw.
(Berlingjke Tidende)

gebleken.

——

Maar

—

toch ook al?

tien minuten geleden was U hier

Ja zeker. V zei me, dat ik een order krijgen zou, als ik den volgenden keer kwam.
(Ichweizer Illustrierte)

ZEE- EN LANDMACHT
DE LEGERVOORZIENING.

In de 28 dezer te houden vergadering van de
Vereeniging ter beoefening van de Krijgswétenschap zal kapiteinintendant J. R. de Jongh,
leeraar aan de Hoogere Krijgsschool spreken
over de legervoorziening tijdens den wereld»
oorlog en de lessen, welke daaruit voor ons land
te trekken zijn.
Hij zal o_a. behandelen de volgende punten:
1. Vit de in vroegere tijden toegepaste primitieve maatregelen op het gebied van de legerverzorging hebben zich onder den invloed van

militaire, historische, geografische, economische,
andere factoren, de veelal zeer
ingewikkelde stelsels van aan- en afvoer en verpleging ontwikkeld, welke tijdens den wereldoorlog werden toegepast en welke yan bijzonderen invloed kunnen zijn op het welslagen van

technische en

de militaire operatiên.
2. In geen der landen, welke aan den wereldoorlog hebben deelgenomen, was men op militair-economisch gebied voldoende voorbereid.
Het feit, dat de regeeringen en de legerlei»
dingen dezer landen vóór 1914 van oordeel
waren, dat een eventueel conflict van korten
duur zou zijn, alsmede het zich schier in alle
rijken voordoende gebrek aan inzicht in de beteekenis van de binnen- en buitenlandsche verhoudingen óp economisch en industrieel gebied,
met betrekking tot de landsverdediging -en
.'s. lands. weerkracht, zijn als.de voornaamste
oorzaken van dit verzuim te beschouwen.
3. Het in 1914 in het Fransche leger, voornamelijk voor den bewegingsoorlog, geldende
stelsel van legervoorziening, met name op intendance-gebied, heeft als gevolg van de stabilisatie van de fronten en de uit den langen oor»
logsduur en het bijzondere karakter van dézen
oorlog voortvloeiende factoren, belangrijke
wijzigingen ondergaan, welke bij het. hervatten
van den bewegingskrijg, i.e. bij de vervolging
ongunstige invloeden nebben doen gelden. ,>
Dank zij enorme krachtsinspanning van volk
en leger beide en met gebruikmaking van de
hulp van de bondgenooten, konden bevredigende
resultaten worden bereikt, welke, indien de oor»
log op economisch en industrieel gebied beter
was voorbereid, met minder opoffering «van
kosten, tijd en moeite zouden zijn verkregen.
4. Gok ten aanzien van de Duitsche strijd»
macht kan in bet algemeen hetzelfde worden
opgemerkt. Als gevolg van onvoldoende voorbereiding op-ander dan militair gebied.en««,an d e
uitwerking der blokkade, heeft hét Dult«È*é volk
zich ontzaggelijke offers moeten getroosten.
5. Hoewel de in de desbetreffende voor»
schriften neergelegde beginselen betreffen den
dienst van den aan- en afvoer en van de Verpleging van het Nederlandsche leger zich Kanpassen aan de door de aan deri wereldoorlog
deelgenomen hebbende legers opgedane ervaringen. dient deze aangelegenheid van een zuiver
nationaal' standpunt uit té worden beschouwd,
waarbij naast een alleszins voldoende voorbereiding op militair gebied een even deugdelijke
voorbereiding op economisch cri industrieel.ge»
bied onontbeerlijk is, opdat onze weermacbt
voortdurend in staat verkeere om onze onaf»
hankelijkheid te verzekeren.
6. De voorziening van de weermscbt in oorlogstijd is onafscheidelijk verbonden met die
van het geheele volk. Hiermede dient bij de
voorbereiding rekening te worden gehouden.
7. Het z.g. „leven uit de streek" gedurende
een Kewegingsoorlog. Kan in ons land slechts
als' een toevallige, doch welkome bate ter aanvulling, van den georganiseerden aanvoer uit
het hart des lands worden beschouwd.
De plaatselijke exploitatie dient alsdan echter
methodisch en systematisch te geschieden door
de zorg van de bij het V.Lr., de D.Gn. en de
Lt.B. ingedeelde intendance-formatien.
Het door de verplegingsofficieren der staven,
troepen en treinen, uit de «treek verplegen van
hun onderdeden, zal. indien zulks in verband
met de bestaande organisatie mogelijk is, in de
praktijk slechts bij uitzondering kunnen plaats
vinden.

LOONEN BIJ DE ARTILLERIEINRICHTINGEN.
De negende aflevering van het Maandschrift

van bet Centraal Bureau voor de Statistiek bevat
het halfjaarlijkse!! overzicht van de loonen der
meerderjarige werklieden bij de Artillerie-inrichtingen te Hembrug, ditmaal naar den toe»
stand op 1 Juli 1932. Voor alle beroepen tezamen bedroeg op 1 Juli 1932 het gemiddeld
uurloon 68 cent. het gemiddeld weekloon f32.64;
op 1 Januari 1932 waren deze loonen iets
hooger, n.l. resp. 69 cent en f32.88. Bovendien
wordt sedert Maart j.l. een tijdelijke korting op
de loonen van het Rijkspersoneel toegepast,
welke voor gehuwden 2'A pet. van de eerste
f2.000. en 5 pet van de rest en voor ongehuwden 2'A pet. van de eerste f 1000. en 5 pet van
de rest bedraagt. Bij de bovenvermelde cijfers
aangaande den toestand op 1 Juli 1932 is met
deze korting geen rekening gehouden.

—

De kap. 11.

diensttijd
verlaten.

30

J. Blume.

der infanterie van
heeft wegens langdurigen
Sept. het leger met pensioen

het ' 0.-I. leger,

—

De tot kapitein-intendant benoemde le
luit. VV. C. VVensink, van het 8e reg. inf-,
wordt in zijn nieuwen rang toegevoegd aan
den commandant der lIIe divisie te Breda.
De off. van gez. 2e kl. der zeemacht. E.
W. Creijghton. bestemd voor den dienst in
Oost>liid!c, zal 19 dezer met de Indrapoera

—

derwaarts vertrekken.
In het bericht betreffende de ontbinding
der reorganisatiecommis<lie, behoort voor
„wedersamenslellingen" te worden gelezen
„vredeüsamcnütellingen".
De te Utrecht tot arts bevorderde serni»
arts J. A. van Gellicum is bestemd tot res.»
off. van gez. 2e kl. bij den geneeskundigen
dienst der landmacht
De lste ploeg niet-voorgeoefenden der
lichting 1933, aangewezen voor de onderofficiersopleiding bij het 2eregiment onbereden
artillerie te Naarden, wordt 16 Januari in»
gelijfd.
De 3de ploeg dienstplichtigen der lichting
1931 van de regimenten huzaren zal 30 Dee.
in liet genot van groot verlof worden gesteld.

—
—

„—

—

—

HET VADERLAND
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Xirinnn, Tabriz, Turbaff, Xa-alc, Royal Bochara, Ilerii, Afghanistan, Shiraz, Jamud
Bochara, Divan-, Tafel» en Hallkleedjes, enz. enz., op een der kjjkdagen, morgen
vi^a^e 18 en Woensdag 19 October, te bezichtigen.
X«lls«8«»: Dinsdag 18 en Woensdag 19 October a&, telkens van 10—5 nnr.
C&tafa-pKsen geatin in bet perceel en bij den Deurwaarder verkrijgbaar.
De Directie, MOHAMMED ABBAS.
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RUSSISCHE VOLKSKUNST
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«reete luxe lleeens EAU DE COLOONE, «O p0t........
12 stukke» Oebbelma«s"SO«oo>«»ElO«ZEEP,l»doesverpak»
Verstelbare beulen SCHOOLBORDEN, ep ezel
Nreetè pluebe BEEREN, 60 «>»,, me» bremsiem
Fisoker Ouekelmannl „HET GESLACHTSLEVEN VAN O»
VROUW", 21S bl»., me» uitslaande plaat
Tbempsen „NIEUW RUSLAND", een deelend, goed gedeeumen»
teerd werk, in linnen stempelband, met talrijke platen.
Tt «ellen wit erepe OLOLETPAPIEII (ledere rel 200 gram).
Geheel rundlederen BOODSCHAPPEN-TASSOHEN,
niet stel geveerd
».......,»»»»» ,
3 Prima «slinger STALEN MESSEN, merk R. A. Herder
6 Pakjes Imlt. «lllette SCHEERMESJES (leder pakle 10 stuks)
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EEN BIJZONDERE VERRASSING II
Aan teder, die voor

off lioooer
recht gevende op een

besteedt, geven

wij «sn BON

CADIAU.

PRACHTIGE
SALON-FOTO
(Kabinet-formaat)
hoog»* artistiek uitgevoerd, ter waarde van

EEN GULDEN EN VIJFTIG CENT.

Met dezen bon kunt u bij het bekende atelier „Holland Studio",
gevestigd Spulstraat 54, direct en ZONDER EENIGE BIJBETALING
Uw foto laten maken.

W^^^^^^^^^^^^^^ïïusK__\___rEttj£lmßZ^^

AHISTERDAz_I.
De Directie bericht, dat op II
October 1932 ten overstaan van
Notaris M. VAN RIEL te Amster-

dam zijn «geloot:
a. ter aflossing ii pari
L25.««0^ 4Y» pkt. panHrleven.
De uitgelote stukken zijn van
1 December 1932 af betaalbaar bij
DE TWENTSONE BANK, N.V.
te Amsterdam of kunnen, van I?
October tot 1 December a_s. ten
kantore der Lank verwisseld worden tegen 4'/ p(!t. pandbrieven
tot een koers van 98 pQt.
b. ter omwisseling m
4XA pet. pandbrieven
10-000.—- 4 p«. pandbrieven.
Bij deze conversie is voor -egelkosten etc der af te geven 4'A pOt.
pandbrieven 1 pOt. van bet nominale bedrag verschuldigd. De verwisseling moet geschieden vóór
I December 1932 bij dé Vennootschap.
Lijsten der nummers van de uitgelote pandbrieven rijn kosteloos
verkrijgbaar ten Kantore der Bank

’

DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Delfland maken be-

kend, dat op beden rijn uitgeloot
de schuldbrieven nummers: 106,
112. 146 en 151lvan de 3 % geldleening van 1897. groot f 150.000.—
ten laste van bet Hoogheemraadschap aangegaan, waarvan de uitbetaling «al geschieden op 1 Januari 1933 of volgende werkdagen
ter Secretarie van Delfland te
Delft. Met ingang van 1 januari
1933 is op deze schuldbrieven geen
rente meer verschuldigd..
Delft, den 14 Oetober 1932.
De Dijkgraaf,

O. P. ZAAYER.

De Secretaris-Rentmeester,
4 TH. E. 5. A. DOLK.

IKONINKL. SCHOUWBURG
Ver. Rotterdamse!,»
Donderdag 20 October, 8,15
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Zondagavond 23 October, 8

[lEDEREN
>

lEDEREN AVOND

DIE ZIRKUSPRINZESSIN
Operette van

X. en V.
Donderdag 20 Oct., 8 uur

RIGOLETTO
—
—

Rigoletto
Antenore Reall
Attllia Archi
Rbea Toniolo
Paolo ClvN. Dario Caselll. e.a.

GEB. v. K. en W.

UUR

PERS EN PUBLIEK ENTHOUSIAST!
I
D^ Prijzen:
RADIOPROGRAMMA
(belast,
t I<— tot f 3.—
en ant. inbegr.) MM
WW
DINSDAG 18 OCTOBER
I
E KONINKLIJKE SCHOUWBURG ■
KONIGSWUSTERHAUSEN
HILVERSUM
M.
m ««MM t-jj-js *y :I UitsL
AVRO-Vrogramn».
7/20 n.m. „Der Intendant
I
DINSDAG
OCTOBER —
UUR
1| 10.00
Klemme^'. Intermezzo
WEGENS ENORM SUCCES!
I

s<»

296

18

845

5

JEAN DE LA LUNE
I
■

I

I

■■
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ELSE MAUHS (als gast)
JAN MUSCH
KO ARNOLDI
EERSTE OPV. TE 's-HAGE: DINSDAG 11 OCTOBER XL.
AAL: UITVERKOCHT!
PUBLIEK: ENTHOUSIAST!
m
»>
DE HAAGSCHE PERS: SCHITTEREND!
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CONCERTDIRECTIE MHAN KONING
TEL. 111479
DILIGENTIA WOENSDAG 26
« OCTOBER 8 UUR
IN DIT SEIZOEN
SEIIOEN
EENIGE PIANO-RECITAL IN

—

IMVNA
MYRA

—
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HESSj
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>> Verlaagde prijzen. Dagel. plaatsbespr. Steinva? en Sons vleugel. >> z
i
WW NED. CONCERTBUREAU J. BEEK TEL. 114151 WW* i

—
Donderdag 27 October, 20 nnr
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ETHEL BARTLETT
ROBERTSON
RAE
>
>■
>

DH.IGVIVIIA

Slechts één enkel optreden ln
slechts
in dit seizoen
seiioen van het
phenomenale pianistenpaar
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TEL 117740

HEEREHBRACHT 13
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DE GROOTE ITALIAANSCHE TENOR

|

s

J

GIGLI
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W| Bechsteinvleugels v. Fa. v. Voornveld & Spoor en Rijken & Co.
N. V. INTERN. CONCERTDIRECTIE E. KRAUSS
CONCERTGEBOUW (Gr. 2.)
AMSTERDAM
28
«5
UUR
E
VRIJDAG OCTOBER
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Kaartverkoop
kaartverkoop en plaatsbespreken dagelijks aan
Diligentia (10—12.30 en 2—5)

L

|

in der
in twee
acten van Domenico Cimarosa. Bewerking en nieuwe
tekst van dr. Ernst Lztzko.
Het Symphohieorkest van
Leipzig. Muzikale leiding:
Theodor Blumer. A. b. cem»
balo: Dr. Ernst Latzko. Re»
gie: Hans Peter SchiniedeL
Medewerkenden: Oskar Lasz.

:
$

MÜNCHEN 532^ M.
7/35 n.m. Symphonie-concert
door bet Omroeporkest o.Lv.
Hans A. Winter m.m.v. Hans
Wolf, piano.
1. Ouverture
„Der Barbier von Bagdad",
Cornelius.
2. Pianoconcert,
' Goetz.-^-3.
ItaliaansHe^m^
'v
'pbonie, Mendêlsscsu^
NORTH REGIONAL 479HM.
8.05 n.m. Uitzending uit The
Philharmonic Hall, LiverpooL
Willeke. Klarinet: H. Helmke. ,
Philharmonisch orkest van Li»
Fagot: P. Elders. 2. Symverpóol o.Lv. Sir Thomas
pbonie nr 8, in b kL t („UnBeecham.
Ouverture „Prins
vollendete"), Schubert a. AlIgor", Borodine.
Sympho»
legro moderato, b. Andante
gedicht
„Thamar",
nisch
Ba»
con moto.
lakiev.
Symphonie No. 99
3.00 Naaicursus mevr. L de
in Es gr. t, Haydn.
Leeuw-van Rees.
Zang
door
m.
4.00
A. Stroink.
PARIJS (EIFFEL) 1445.8 M.
m. v. E. Veen (piano).
8.50
n.m. .^Le Pré aux Clercs".
4.30 Kinderuurtje.
Opera-comiqué
van L. Hé»
5.30 Kovacs Lajos en zijn or»
rold.
Medewerkenden:
de da»
kest. Refreinzang B. Scholte.
mes Corney» Brothier, Hé»
6.30 R.V.U.: Dr J. D. Bierens
touin en de heeren Lapelle»
de Haan: «Het begrip der
teriè, Georges Petit, René Hé»
persoonlijkheid".
en Louis Morturier.
rent
Vervolg
Lajos.
7.00
Kovacs
7.30 Engélsche les.
MILAAN 231.4 M.
8.00 Operaconcert door bet Om»
n.m. „Un Ballo in Ma»
7.50
roep-dricest o. 1. v. V. Marini,
Opera in drie bedrij»
schera".
m. m. v. solisten.
ven.
Muziek
van G. Verdi
10.15 Gramofoon.
leiding:
Muzikale
A. Pedrollo.
10.30 Omroeporkest o. l. v. N.
In de pauzes: Voordrachten.

S

11.00 Vaz Dias.

|
.
i

8.00 Gramofoon.
Morgenwijding.

10.15 Gramofoon.

10.30 Orgelconcert P. van Eg»
mond Jr_, m. m. v. W. Her»
kenrath (bariton).

ner, Hans Liszmann, Theodor
Horand, e_a.

-

certgebonw te Amsterdam:
Caecilia-concert door het Concertgebouworkest 0.1.v. E. v.
Beinum. Uitzending van bet
lste gedeelte van bet concert
Programma. 1. Die Geschopfe des Prometheus, op. 43,
Beethoven, a. Ouverture.^b.
."."Ballëtnmnelcf Allegro graciosd.
Adagio Andante, quasi alle»
gretto. Finale. Solisten: Harp:
mevr. Rosa Spier. Violoncel:
Henk van Wezel. Fluit: Karel
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OSLO 1083 M.
7^o n.m. Tijdsein. Kerkconcert

Medewerkenden:

—

8.20 „Stoornissen", Radio-revue
in 10 tafercelen en één voorspel vaa A. Suis. Voorspel:
Stoornis in de sup^super stratosfeer. Tafercelen: De onbekende beeldhouwer. Bodemlooze vaten, Surrogaatvrede,
Ach ewich es so lang, Mager
van 't vet, Haken voor bedorven visch, Godendeemstering, Galery van beroemdheden. Koloniale waar, Parasieten iri .de. Radio.

BRMLAU

romantische

ILEANA LEONIDOFF.

!

Dirigent: Mo. Cav. M. Parenti.
Prijzen: f 1.10 tot f 4.25, bel.
en vestiaire inbegrepen.
Plaatsbespr. Dinsdag 2—4 uur
v. couponh. en vanaf Woensdag
u. v/h. overig publiek.
9J4
Tekstb. Ital.-Holl. aan de kas.

I

—

EEN GEWELDIG LACHSUCCES!

325

M.
drie be-

drijven van Richard Wagner.
Muzikale leiding: Franz von
Hoesslin. Inleiding en verbindende woorden: Dr Hermann
Matzke. Het ensemble van

het stedelijk theater v. Breslau. De Philharmonie van
Silezië.
I
| PRANPPORT i/M. 259.3 M.
j 8.15 n.m. Tristan und Isolde,
Richard Wagner (Derde dedrijf.)
.
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het koor
o.Lv. Leif Halvor- i
Madame Haldis Halvor» s
sen, zang, het Philharmonie- 5
orkest van Oslo en Eyv. Al» §
naes, orgel. „Josua" orato»
rivm van Handel. (Voor so- \
listen, koor, jongenskoor, or»
gel en orkest.)
§

. „Holter"
sen.

UitsL KRO-programma.
8.00—9.15 en 10.00 Gramofoon.
11.30 Godsdienstig halfuurtje.
12.15 Trio-concert, tot 1.45.
2.00 Voor de vrouw.
3.00 Knipcursus.
3JO Hoedenmaakcursus.
4.00 HIRO.
MOTALA 1348 M.
5.10 Populair concert
7.20 n.m. Concert door het Om»
6.30 Esperantoles.
roeporkest m.m.v. Cecilia
6.50 Lezing.
Hansen, viool. 1. Concert in
7.00 Gramofoon.
D gr. t, voor viool en orkest,
7.10 Causerie.
op. 61, Beethoven. —2. Ged.
7.45 Voordracht
8.00 Concert
uit de tweede symphonie in D
3. Ouver»
gr. t, Brahms.
8.30 Lezing.
9.00 Vaz Dias.
ture „Jessonda", Spohr.

Hollander",
i 8.00 „De« wegende
opera in

]

-r-"

Treep.

(Vlaamsch programma).

s

-

—

—

9.15 Vervolg concert
11.00—12.00 Gramofoon.
I
BRUSSEL 3382 M.

|

—

■*

! 11.05—12.00 Gramofoon.
!
HUIZEN 1875 M.

|

I

1635 M.

! 11,00 R.V.U.
z 11.30 Vervolg orgelconcert
| 12.00 Ensemble Rentmeester.
>
12.45 Gramofoon.
j 1.00—1.45 Ensemble Renwwes»
i| 2.00ter.Aansluiting met bet Con»

Blijspel in 3 bedr. van MARCEL ACHARD.
REGIE: KO ARNOLDL

BALLET o. 1. v.

reductie en voorbespreking.

KAARTVERKOOP HEDEN BEGONNEN

I

Emwerleb.Kalmin.

1

b^O

COUPONBOEKJES

I>

!
i

i_:
I Gebouw voor

met

I

845 UUR

VRIZOAQ Al. Dl QROOTI SUCCISFILM

l mam m Ml»»»

I

alleen kaarten des

DE BUITENGEWONE SUCCES-OPERETTE!

TEL 117740

«mr

IMtaliaansche
V- pera

—-

ODEON
CINF.MA
-

Vrijdag 21 October, 8.15
Zaterdag 22 October, 8.15
Zondagmiddag 23 October, 2 u.
Het laatste groote succes:

W

nog plaats

—
—ml

ONDER LEIDING VAN Dr. PETER VAN ANROOU.
Soliste: ILONA DURIGO. Zang.
en het Mannenkoor der Hasgsche Toenknnst-sldeellng^
L Symphonie in g-moll, W. A. Mozsrt; 2. Rhapsodie voor alt,
mannenkoor en orkest van Jok. Brnhms; 3. Divertimento, van
Gen Frid; 4. Liederen van M. Reger; 5. Oud Nederland, suite voor
orkest, van Jnllns Rsntgen.
TOEGANGSBEWIJZEN *- 14.— en f3.— verkrijgbaar aan bet
Gebouw voor K. en W.
ABONNEMENTEN i f22_50, f 1750, f 13.30, reebten inbegrepen,
bij Muzickhaudel v/b. v. ECK, Vlamingstraat 38 en Muziekhandel
ALBERSEN. Gr. Hertoginnelaan 182 en Zeestraat 578.
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WOENSDAG 19 OCTOBER

VERBAND MET DE LAATSTE ASSEMBLEE
TE GENiVE.
Voor leden der V. U. en leden van V. E. V. kaarten i f 0.50 te

van Meerdervoort »V.

— —
—

OPKOMST VAN PROLETARIËRS ALS LEIDERS

—
—
HET RESIDENTIE-ORKEST

VOORUITZICHTEN VAN DEN VOLKENBOND IN
verkrijgen Laan

—

1- DILIGENTIA-CONCERT

SPREKEN OVER:

I

N.V.
Hofstad-Tooneel
Direct. Cor v. d. Logt Melsert.

"

3a >V fl
H

J.

zal WOENSDAG 19 OCTOBER, des avonds te 8 nnr, in
net Stedelijk Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57,

>

N.V. INTERCOMMUNALE
HYPOTHEEKBANK,

TEN

DWALINGEN VAN HET KAPITALISME
GEVAREN VAN
TECHNIEK EN HAAR
DICTATUUR EN DEMOCRATIE
MISBRUIK
Voorts over zijn fa-frakken over BRIAND
MASSARYK. MUSSOLINI. KEMAL. STALIN enz.

"! WW

Gedelegeerde van Ned. te Genève

Niet-leden kunnen

„WALDOKP"

prijs t 2-95.

LIMBURG

avonds aan de zaal verkrijgen.

HaarNjkscbe Algemeens Vergade»
ring va» aandeeNeuder» te bonden
op Maandag 31 Oct. 19». 4 nnr
n.m. ten kantore der HAAOLdNE
OOIlzlI55IE»A!IK, Pr. Hendrik«traat< den Haag.
Onderwerp: Vaststelling balans,
winst- en verliesrekening.
DE DIRECTIE.
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SPREEKT OVER,
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Fraai bewerkte koperen BLOEMPOTTEN, diverse modellen
140x180, fraaie dessins
CHINA-MATTEN,
9
Prima waterdichte BEENKAPPEN, onmisbaar veer lederen
9
wlelrlider, per paar
Geheel geëmailleerde KACHELPLATEN,
maat, div.kleuren
1 Emaille KOLENKIT, 1 KOLENSCHOP en 1 KACHELHAAKJE, tezamen
9
STRIJKPLANKEN ep schraag, met prima mollen bekleed
Eleetrlsebe THEELICHTJES, 12» velt, compleet met
sneer en stekker
9
».»»»»»
1 Zuiver baren «TOPPEN en 1 VUILMSNLIX, tezamen
1 «lreete bus MANSION POLI«», 1 bus prima POET«»
0llEA«, (!< liter) en KAMERBEZEM me» stek, tezamen
M
Oreete emaille BROODTROMMELS met koperen montuur,
reed, green el staalblauw.
W
9 Zware kwaliteit emallie GASPANNEN, per serie van S stuks,
18—26 cm., alle moderne kleuren, met goudbies
W
KAASSTOLPEN, dlamant-waalersillpsel
W 6 «tuks diepe BORDEN, me» iestenrand
Pracht peroelelnen THEEPOTTEN, moderne randdéeers
Warme «ELK» el CHOCOLADE.KANNEN met nikkelen
Ill,er6o».,«l, pracht decors
W
12 «ENA«NOI,O^E«. diverse slllpsels
1 Literblik „Nero" SPERCIEBOONEN \
1 Literbliil ..«ere " SNIJBOONEN
l tezamen
9 1 Llterbllk
)
««re" OOPENWTEN
3 Blikken «eer fijne Pransebe DOPERWTEN
Wegens enorm succes brengen wij weer
groote petten BOERENJONGENS, (inhoud 1 Mer)
||9
p»«»vb
1
Roete«PAA«So«E««»«enll>esob Orleksebe SAMOS
3 «likken LUNOKTONO. (nette inhoud 1 pond)
3 «likken ANANAS ep siroop

■

H
WÊ

1.45
72 et

#HCC_ETTE mcl gagarandeard «rit blijvenden Inhoud, ba\H9-aPEB l»! staande uit: 6 tafallapelstafelvorken,
6 desserllepels, 6 des«ertvorken, 1 soep-, f tauiy groente-,
en 1 aardappellepel, totaal 28 stuks, compleet van 19.53 «oor
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PRIJZEN.
WIT GEAJOURD «o»«» of 5
HANDGEBORDUURD 130x 130 THANS SLECHTS
)
DIVERSE KLEUREN
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4s4V W

6.24
65 Ct
5.75
1.26

Nm «nfcel» e»»»»»»»» xulvar linnan TAPU.KLIEDEN, orlginaal
«,«n««ork,«rIl»»p«» wQ uit lagen epnlauw STUK VIRUÜIQOI
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LUDWIG

OODE WAÏÏEN EN DONZEN DEKENS

Kapokmatrassen e» ,_!e<l«t^le»,
op eigen werkplaatsen gemaakt
(geen fabriekswerk) en gevuld met
de allerbeste JAVA Kapok, tegen
uiterst lage prijken.
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IsVV - M
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(zeer geschikt veer 3 stuks

2-perseens lakens)
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O stuks DAMES» et HEERENZAKDOEKEN, prima kwaliteit
toto kwaliteit msdspelam HEERENNACHTHEMDEN
3 paar mnees met zijde HEERENSOKKEN, diverse dessins...
Zware wellen HEEREN PULL^»VEII«, div. kleuren en dessins
Kestairten KINDER PULL>OVERS en VESTEN, uitzoeken l.
praebt sllden HEERENDAS
prima HEERENOVERHEMD met

98 et.

AANBIEDING
■ e*«t»EXTRA
DEKENS
groote

HET WARENHUISfl
SPUISTRAAT
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IMPRESARIO ERNST «RAUBB
u%m
VRIJDAG a OCTOBER
UUR DILIGENTIA

Hs«SM_l»s»s>t»«s< 2.

Neemt in beleening gooden» en >H»«.en voorwespen, edelgesteenten,
meubilaire goederen, en».
Verstrekt gelden aan Gemeente» en Rijksambtenaren, alsook aan
ben. die door de Gemeente op s^ebtgeld «Sn gesteld, «onder nadere borgstelling en aan particulieren met persoonlijke zekerheid.
De sendsrkt wsrdt er sp gevestigd. <st me» alck «Mr >>^K-.W*mg.»
boven <s«a»- met preeloss sis »Wde<psnd eek recktstreeks kan Wenden
tot de Directie. Hssldksntssr. «Vestende 49—42.

(ALLEEN LINOLEUM)
39
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TOGHTDEKENS
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RIJKE
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»________«_««
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TAPIJTEN
I
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I
LANGE VOORHOUT 46 DEN HAAG
MOLTON
DEKENS
Restaurant
■
gelegen
naast
»NO^^l<"
—
W
—
J.
firma
ten
van
Deurwaarder
■
MOHAMMED
ABBAS,
onder
directie
der
overstaan
W
WOLLEN DEKENS
■SL VAN DALEN. VEILING DONDERDAG 20 ft(7w»___»» on» half elf predes. ■
— —
■ Beleefd verzoeken wü U deze buitengewone schitterende collectie, v.o. Ispahan, ■
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Programma I. Alle uitzendingen "
van Hilversum.
;
Programma 11. Alle uitzendin» 5
gen van Huizen.
Programma 111.
|

.

8.00
10-35
10.50

Schev. Haven.
Dav. Nat
Dav. Nat

12.20— 2.20 Dav.

Nat
2.20— 3.20 North Reg.

3.55— 5.35 Dav. Nat.
5.35— 6.20 Londen Nat
6.20»- 7.35 Brussel Fransch.
7.40— 8.50 Dav. Nat.
8.50— 9.35 Londen Reg.
9.40-12.00 Dav. Nat
Programma IV.
8.00
Schev. Haven.
Daarna tot 8.20 Parijs Radio.
12.00— 1.20 Brussel Vlaamsch.
1.20— 2.15 Königsw.hausen.
2.15— 3.50 Platen HTRV.
3.50— 4.50 Königsw.hausen.
5.20— 6.05 Brussel Vlaamsch.
6.05— 7.00 Platen HTRV.
7.00— 7.35 Brussel Vlaamsch.
7.40— 8.00 Parijs Radio.
B.oo— 9.05 HTRV Hollandais.
9.05— 9.50 Parij, Radio.
Parijs Radio.
9.50
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NET VAVENRAIw

GEZELSCHAP VERKADE

—

MAANDAG 17 QOTODER lf»

rel ir hap Verkade (zonder Verkade)
ia Scala zij» debuut ia
gisterenavond
maakte
bet nieuwe seizoen met een tooneelspel, waar»
anea bet
van de (doode) hoofdpersoon om
gaat «a figuur moet voorstellen als *««ag«r
of Loeweustein. Ia de villa vaa des mach»
tigea 1-andelsmagoaat Yorck zijn, als 't stak
begint, vier gasten, de schatrijke mevrouw
Madsea, de vrouw van eea see»o<lz>c»»r, voa
Goos, ecu jonge «raaf l*»rOtenakiold ca eea
tf-ijgt-rran Neergard. 2ij aittea ta een soort
modernen salon (met metalen a»eubelsl ta
achter op de ver»adaa
«onverseeren. terwijlligstoel
eea siësta houdt,
in
Yorck
eea rieten
althans dit denken zij. Als bet tijd wordt ben»
te wekken, blijkt hij echte tr»»»dood te zijn,
met een kogel ia het hart!....
Wie beeft het gedaan, wie ls de moordenaar? Hier draait bet geheele stuk om. Er
komt een commissaris vaa politie, Aadrap.
om het uit te risschea. Mevrouw von Goos
blijkt de verstoeten auaaares van Yorck te
zijn» mevrouw Madsen blijkt hem te hebben
afgewezen, omdat zij veel meer is gaan voelen voor den jongen Carsteakiold. Csrstea»
kiold blijkt woedend van jalouzie op Yorck te
zijn geweest en Neergard blijkt een doode»
lijké wrok tegen hem te hebben, .Ia den loop
van het onderzoek komt bet aan den dag. dat
ook mevrouw Madsen hem hevig haat ca dat
alle vier gasten evenzeer zijn dood Wenschtea.
Ze konden het alle vier gedaan nebben, en
later komt er nog een bijl verklappen
zonder
Meer kan ik er niet van
de ipaaaatg voor de menschen, die het stuk
nog moeten zien, te bederven.
Ik kan er alleen van zeggen dat het
„exciting" is in hooge mate, dat het stuk voor
het publiek een ware 'thriller is. en dat ik
vooral de psychologie bewonder waarmede de
schrijver den commissaris, die heb onderzoek
doet, begaafd heeft. Van 't begin tot het eind
Paul Haf
volgt het publiek dit onderzoek
is de commissaris eu speelt de rol op een wijze
in ademlooze
die boven 10l verhevea is
spanning. Het verrassendste van de geheele
moordgeschiedenis i5...» daar ontsnapt het
me, bijna, mondje dicht, maar wel even zeg- gen: wat een «rouvaillel.
Beurt on, beun denkt de toeachouwer da»
iedere ondervraagde de moordenaar of moordenare, ia, zóó overtuigend lijkt het bewijs
tegen hem, maar met één kleine wending m
zijn logica doet de commissaris de dwaling

Net

—
—

inzien.

-

-

.-,'-.

Het stuk wordt door allen uitstekend ge»
speeld, alleen voor de rol van mevr. von Goos
had ' men iemand behooren te nemen, dié het
geval uiterlijk meer

'

waarschijnlijk

maakte;

Bedriegen de voosteHenea niet, daa beloven
de opvoering» vaa «as It_tlaaasca gezelschap
Miate-lWsstea ia dit «eiaoea een sacee» te
worden. Stond de openingsvoorstelling van
Boito's Metistofele op een uitstekend peil. niet
minder voortreffelijk vaa voorbereiding en
marikale en scenische verzorging was de opvoering vaa VerdTs Aida van gisteravond.
Aida, bet werk dat door den 57-jarigen Verdi,
op bestelling van den onderkoning van Egypte
Ismael Pascha
werd geschreven ter
inwijding van net nieuwe theater, dat ter ge»
legenheid vaa de feestelijke opening van bet
««-kanaal te Cairo gebouwd werd en waar»
voor de componist een belooning van niet
naader dan 100.000 francs ontving^ -Na een

—

—

tijdvak vaa miskenning en verwijten van
IVagaers invloed op zijn werk, schrijft VerH
«ja
gewonnen door bet boeiende libretto
Aida en bereikt daarmede niet alleen een nieuw
stadium van groote waardeering. maar ook van
geestelijken groei. Op 21 December 1871 vindt
Mevrouw Marga^ite Couperus treedt 27. 28
te Cairo de eerste opvoering plaats.
en
29 Oetol» as. wederom in Parijs op, mtge»
Hoe geniaal schildert Verdi ons de exotische noodigd
la Soeiété Internat, de Musique
sfeer en beeft bij, gebruik makend van Arabische en OH. indoor
de
Salie
Ook in andere stemotieven, Aida bet Oosterscbe coloriet gegeven den in Frankrijk*, DebusH*».
te
Rotiaan
o^.
«al zij optre(Priesteressen-koor ia I en IV, inleiding IHe den
weldadigineidsavonden.
programma's
De
op
acte). Rijk ca origineel aaa harmonieën, diep zijn gewijd
(cultuur, folklore,
volksliederen
aan
van dramatiek als het meesterwerk is, waaraan historie) uit de Middeleeuwen,
de vertolking van gisteravond nog den noodigen Barok- en Rococotijd. Zij geeft renaissance-.
balladen en
nog «ets van
luister beeft bijgezet, heelt het
zij
Hier
in
costuam.
is
volksliederen
werking
grandlose
verloren. waarin zij «Wereltiyci» liederen" uitafgebeeld,
zijn bekoring en
de MidDaar is prachtig werk geleverd, allereerst door
voordraagt.
deleeuwen
talentrijke
en
bet orkest» dat onder Parenti's
doelbewuste leiding een uitnemende vertolking
van de-partituur gaf (heel mooi de inleiding HL
bobo in 111, lé viool en strijkers in IV), maar
je altijd van me
met minder door de regie, die zich wederom
van een voortreffelijke zijde heeft doen kennen,
De decors, de costume». de kleurenharmonie,
Condoedia.
, gaven
van Wnea smaal.; uiterste verzorging
bM
Men
meldt
ons uit Amsterdam:
en groote vakkennis. Dé balletten, onder leiding
ts»moedia,
een
naam dié berinneringen opvan Ileana Leonidof, waren vol stijl, van groote roept en verplichtingen oplegt aan bet gezelharmonische schoonheid enwerlting. Dat was schap,: dat deze herinneringen wekte.
kranig! En nu de solisten. Tij hebben samen de
Met een vroolijk blijspel, dat de verdienste
dramatische beelding weten óp te voeren tot een bezit van een derde bedrijf, boeiender,
verrasschoon geheet In de eerste plaats Siga Gina sender en geestiger dan de beide voorgaande,
vertolking
Cigua als Aida, wier
men tot de opende deze allerjongste combinatie baar seivocaal veel te gebeste mag rekenen, en dié Niny
Een combinatie, waarin, indien mijn geGiani leerden zoen.
nieten gaf (aria in III). In
heugen
me niet in den steek laat, alleen Dirk
we een Amneris»vertólkster kennen, die trof Verbeek en mevr. Ranucci-Beckimaun den triombeelding
door prachtig timbre en voortreffelijke
op- en nedergang van het oude Comoedla
(scène met vrouwenkoor in II en slot TV). tllen
meegemaakt^ een combinatie bestaande
hebben
.Agn. Breviario was als vroeger, de Radamès uit vogels van zeer diverse
pluimage, die» of»
: toebedeeld. Aanvankelijk wat onzeker en deto»
zongen,
gebekt is, teze
zooals
ieder
schoon
,
op den avond zamen vermochten
I neerend,-wist bij zich allengs
deels
luchtige»,
deels
den
volkomen te rehabiliteeren. Sign. Marcbi in stemblijspel
gecomplivan
dit
van
toon
sérieuzen
l tape een uitstekende Antonasro. Sign. Coda als
ceerde liefde en ontrouw tot zijn recht te doen
I Koning, Sign. Caselli een stembegaafde Ramphis komen. Misschien zullen, na langduriger samen|en Sign. Üxa als bode» voldeden allen uit- spel, allen de subtielere intonatie vinden, welke
' stekend.
nog in de eerste plaats door Dirk Verbeek
De koren kweten «cl» eveneens uitstekend van nu
en
Vera Bondam, bet echtpaar, dat tenslotte
juiste
door
bun taak en troffen
klankverhouzijn
proefhuwelijk op hechtere basis voortzet,
dingen en beschaafd timbre. Het in mystiek
door Piet Bron, den tafelschuimenden jurist,
pianissimo gebonden priesterkoor in I was voortreffelijk. Ook de vrouwenkoren in den tempel door Rie GUhays» het typistetje werden ge»
en voorts met Amneris, waren mooi van klank. vonden.Teders verzorgde de moderne interieurs,
De kapelmeester Mario Par«»ti en de regisseur felJan
kleur, behagelijk en sober tegelijk, die
tHarlés Moor «roesten enkele malen onder luide de van
schepten waarin het blijspel thuissfeer
toejuichingen met de solisten. ten tooneele verschijnen. Voor de prima ballerina waren er behoorde.

—

■

—

Zal

alle anderen waren, in mooi samenspel, precies
wat zij wezen moesten. Mét bizonder genoegen releveer ik even dat ik Mies lTlout (mevr.
Madsen) nooit zoo bizonder op dreef heb ge»
zien.,er is een tijd geweest dat ik haar hoekig
en onhandig vond; die tijd is gelukkig voorbij,
zij is zeer. veel vooruitgegaan, en op één 'mofraaie bloemen.
ment na (als «ij den moord op zich wil nemen
Ten
een voortreffelijke uitvoering, die
als i!*»steiis>no!d, denkend haar te redden, ons métslotte
belangstelling naar de volgende doet
bekent) waar zij veel meer van 't geval had uitzien.
*"...*kunnen maken, vond ik haar zeer goed. Alle
Er was (vooralboven) veel belangstelling van
mijn
compliment!
anderen
een publiek, dat «cl» merkbaar (en terecht)
Heeft De Moordzaak Yorck al bitter weinig dankbaar voor deze schoone daad beeft getoond.
met groote tooneelkuast te maken, als tooaeel»
thriller'voor een op sensaties.belust publiek is^
het wat «èt populair „reuze" noemt. Van dé
NEDERLANDSCHE TOONEELUNIE.
filmkunst is de »truc overgenomen om onder
De Nederlandsche Tooneelunie stelt zich voor
het verhoor scènes uit het verleden zich nog
eens te laten afspelen, in cara met den ver» haar tweede gewone bijeenkomst te houden op
Wovisdag 19 October «.in een der zalen van
moorde zelf, die dan opeens m levenden lijve
verschijnt. (Dié ' donder en bliksem waren er Hotel de I'Europe te Amsterdam.
De heer Michel Saint Denis, leider en regis»
niet bij noodig).
seur van het Théatre du vieux Colombier te
Ha de pauze gingen drie Sketches uit een
zal in de Fransche taal voor deze verRevue De Bonte Parade, waarvan ik Ars Parijs,
eeniging
een causerie houden over het moderne
een
allermanuenkwartet,
parodie
op
Musica,
Frankrijk.
tooneel
in
lang.
Van dé 2e
aardigst vond, Meen wat te
Deze lezing is té beschouwen als een inleiding
Sketch, De BruNoftsdisch (1830) zon Albert
voor de premiere van „De reis van Noach over
Vogel zeker genieten, van de uitgebrachte
namelijk.
De
de wateren" (Noe), tooneelspel in drie bedrijven
paroEnorm!
toast-de.lamaties,
enkele jaren
die op 't buderwetsche komediespelen De van André Ohev. Dit werk werd
leiding
van Michel
mij
geleden
voor
bet
eerst
onder
Boulogne.
leek
Moedervlek, in het Bols de
des
met
Compagnie
Denis
door
de
Quinze
wel wat al te veel charge. Trouwens, men» Saint
opgevoerd.
Parijs
te
groot
Yorck
kunnen
zeer
succes
had gerust na De Moordzaak

-

eindigen, die succes genoeg had «n zóü
nend is voor de menschen. dat er geen drie
„toetjes" meer na noodig zijn.
«a» B»

De Amsterdamsche Tooneelvereeniging zal
nu dit tooneelspel van 22 October as. af in de
Stadsschouwburg te Amsterdam opvoeren. De
regie is van Albert van Dalsurn.

FEUILLETON

men," zei Badeion, die met zijn hit naast
Souvenir kwam rijden.

spin-

De Kleine Man uit vearn
Naar het Engelsch
31

De VriUac lag op de knieën bij een van de
pakken, blijkbaar bezig, daar iets uit op te

halen.

„C i c II Wat een slag!"

„Hola, Jehan l" riep <3«rard. -is die mine
hier dichtbijr**
i.We zijn er dadelijk» Monsieur. Den
Hemel zij dank. heelt het onweer de menschen wel in huis gehouden."
De ochtend begon nu al te gloren, maar
die bescheen een armzalig troepje, de meisjes zaten op de doorweekte zadels, haar Meeren hingen zwaar neer door den regen en
de hooge rijlaarzen van de mannen waren
eveneens doornat.
„O, wat voel ik mij koud eu ellendig!" zei
Lucille.
«En toch steeds even onweerstaanbaar,
MademoiseUe!" wist de VrAlac nog hoffelijk
tra

.
hel te zeggen.
Het heele kasteel stond één seconde
rivierbedding in «en
sprong
uit
de
donderslag
Jehan
en
verpletterende
verlicht
een
kreupelbosch, zóó dicht begroeid, dat de
volgde onmiddellijk.
paarden er zich met recht doorheen moesten
„O, maar ik weet «en weg", zei Jehan. werken, totdat
de struiken wat minder dicht
„Vaar ginds is een stroompje, maar daar
opeen
en ze eirldelijk in het roze»
stonden
ik
kunnen wij doorheen waden en dan weet
op een heuvel
roode
een ruïne, diep 'in het bosch, waar wij ons zagen ochtendlicht de ruïne
staan.
kunnen'verbergen; dan Inmeten we ons ver»
Het slot had geen dak meer; de deuren
der op den dag in de bosschen verscholen
waren verweerd; de brug over de gracht
houden en in het donker rijden."
Gerard Wilde Lucille op zijn paard helpen, hall vergaan; het voorplein was overgroeid
maar reeds had de Vrillac de armen om haar met hoog gras.
«Hier zullen ze ons niet zoeken," meende
heengeslagen; dus wilde hij nu Célie bij zich
„Er wordt beweerd, dat de duivel hier
Fehan.
«p Souvenir nemen.
huishoudt! Maar er zijn nog vertrekken in,
„Mag Jehan mijn paard bij den teugel leiMonsieur."
den. Monsieur?" vroeg Célie koud.
De oude keuken met haar ruimen open
Gerard zuchtte. Ah, Mademoiselle Célie
haard,
en de feestzaal waren nog niet dak»
het hem nu verder onaangenaam wilde
loos.
maken, dan zou het ontvluchten nog eens
De mannen hielpen de meisje, uit haar
zoo moeilijk worden.
en brachten de paarden ook zoo goed
regenen."
zadels
oogenblik
gaat
zei ze een
«Het
later, toen ze met moeite voortreden. Ze mogelijk beschut, binnen. Waarschijnliljk gal
waren uu op een open plek. die met een dik Lueille uiting aan hun aller opvatting, toen
mostapljl was overgroeid en «ds die zachte ze zei:
,We kunnen ten minste rusten. Maar. o,
grond in» rist werd, zouden hun sporen «.ebt»
wat
is het hier somber!"
baar blijven.
Lr
waren betere vertrekken naast de staat»
Binnen enkele seconden werd de regen tot
één, waar zeker straks veel zon zou
sietrap^
stortbad,
een waar
zoodat ze allen doorweekt
binnenvallen,
en daar lieten ze de meisjes,
werden.
„Laten wij hier dan gaan." Jehan sprong om haar kléeren te drogen, zoo goed en zoo
luchtig h, de nagenoeg uitgedroogde bedding kwaad al, dat ging.
van een rivier. „Hier kunnen ze ons nooit
De manne*** «eten de paarden los om te
volgen, Monsieur."
grazen en «tonden zeil »n de zon.
Maar het was lastig voorttrekken. De grond
Ze waren ontkomen, maar voor hoe lang?
was glibberig en er lagen hier en daar groote Ze bevonden zich midden in het vijandelijk
land, zonder eenigen mondvoorraad, me»
si eert en, waarover men struikelen kon. De
regen verbltncide de oogen. ofschoon nu het maar vier mannen, om drie hulpelooze vrouwen te bewaken.
onweer langzamerhand aftrok.
„Het zal nog heel wat moeite kosten,
<3ernrd zuchtte, want nu de vreugde over
Monsieur, om hier goed en wel uit te ko» dat eerste ontkomen weer wat bedaard was,

honden?

gu»le beeldsnijderij geboren en opgevoed, maar
bij zoa bet veel verder brengen. Tot zijn lBe
jaar genoot bij aan de Brusselscbe Academie
kunstindustrieel onderwijs, met zooveel succes,
dat bg ziel» reeds kort na bet behalen van eereprijzen en einddiploma, als zelfstandig werker
in zijn vak kon vestigen en reeds op 20>jarigen
leeftijd in bet huwelijk mocht treden. Een jaar
later toog bet jonge paar naar Parijs, waar
eerst recht bet werken begon. Want. ofschoon
bet voor eea vreemdeling uiterst moeilijk was,
vooral op bet gebied der beeldende kunsten, te
midden van de Parijscbe artisten en artisans,
werk te vinden, trok daar het talent voor tee»
kenen en modelleerea van den jongen Belg at
spoedig de aandacht van de werkgevers.
Eisen trof bet in de Fransche hoofdstad; men
was toen juist bezig met bet bouwen en
decoreeren van bet nienwe Stadhuis. Hij be»
boorde tot de groep beeldhouwers, die aan de
ornamenteele versiering van bet gebouw aan
den arbeid werd gezet.
Een toevallige ontmoeting te Parijs met den
Haags«_ben meubelfabrikant H. P. Mutters, bad
al spoedig een beslissendea invloed op Elsens
loopbaan. Want toen hij door ongesteldheid van
zijn vrouw Parijs moest verlaten, naar het
Noorden terugkeerde en in 1877 naar Den Haag
kwam. leidde de kennismaking te Parijs met den
beer Mutters tot één vaste relatie met de Kon.
Meubelenfabriék-,
De vestiging van den jongen beeldhouwer
in Den Haag, aldus heeft H». bij den Wen ver-

—

—
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uit voor kostbare dingen? Hé, Kapitein,
daar?" riep hij naar beneden.
„Het is het brocaat",. zei de Vrillac op»
kijkend. «Daar heeft de ouwe Margot op
gezeten, maar kijk eens, hoe mooi het is!"
„Zorg maar, dat je het mooi houdt,
vriend 1 Daarom was je nog zoo aan het
rondscharrelen in het pak."
„Ja, maar niet alleen om het brocaat,
maar ook om de braadpan."
Gerard bleef nog een tijd op den muur
staan, maar toen de zon zoo warm werd,
ging hij naar beneden, daar hij ook een
stem hoorde. Op het geluid afgaand, trad
hij op een binnenhof, waar enkele struiken
tot een wildernis waren geworden en in de
schaduw waarvan hij Lucille zag, die hem
bij den naam noemde.
Haar prachtig goudblond haar hing als
«en sluier om haar heen, omdat het nog
altijd niet droog was van den rit.
«Riep u mij, MademoiseUe?" vroeg hij op
zijn ernstigste» toon.
„Ik? Neen. Maar kom» Monsieur» praat
u een, wat met mij."
„Kon ik u maar iets aangenaams ver»
tellen, Mademoisell», maar ik weet zoowaar
nog niet, hoe ik u zal kunnen redden."
Zoozeer aan alle kanten omringd door
gevaar, kon Lucille nog slechts lachen en
noodde:
„Vertelt u mij dan nog eens, hoe u kas»
teel de Vallon niet voorbijgegaan aoudt
zijn, al, u mij niet gezien hadt."
„Neen, dat is zoo, MademoiseUe; maar,
toen ik u eenmaal zag, kon ik u toch niet
wat hebt u

deerbaar!"
„Maar waar moeten wij van leven, Monsleur, dat is een andere vraag f"
Ouwe Margot Kwam nog met de restjes
van het avondeten van den vorigen dag. die
zij inderhaast had meegenomen, en dit was
voldoende voor dien ochtend. Maar dan?....
6erard was de trap opgeklommen en stond
«u boven op den wal, vanwaar hij een ruim
uitzicht had. Tegen het noordoosten lag een
stadje. Hij wist niet, hoe het heette, maar het
trof hem, zooveel menschen, als hij op weg
zag daarheen.
Net was een gevaarlijke streek, om door
te trekken. Hoe zouden ze van daar Nérac tot non laten worden?"
nog ooit kunnen bereiken?
En daarom moeten wij ook ver»
öeruischloos trad hem daar iemand op der„Heen.
gaan, Monsieur. Ik verlang er zoo naar,
zij. Het was Jehsn, die met een allesbehalve om
het kamp eens te zien met de beide
opgewekte uitdrukking op het gelaat mom» koninginnen
en de edellieden. Het was ver»
pelde:
velend, saai op de Vallon en door hun voor„Het bevalt mij niet, dat er daar zooveel zorg wilden ze ons zelfs niet naar Parijs
menschen loopen. Ze zullen die mooie Mee- meenemen. Maar
laten wij nu zoo gauw
ren van de dames wel degelijk opmerken. mogelijk verder trekken.
Ik ben bang hier
En toch moeten wij verder gaan, Mon- op deze sombere plaats. Er zijn hagedissen
sieur."
en muizen, die overal vandaan schieten."
„Vanavond, al, het donker is, Jehan."
„Als we kunnen, gaan we misschien van»
„Er komt nooit iemand naar dit kasteel, avond al."
Monsieur. Maar vandaag lijkt het wel, of
Zij geeuwde en keek naar hem.
iedereen op de been is. Dat zijn allemaal
„U ziet er zoo vreemd uit in die oude
aanhangers van de Ligue, die vlassen op Weeren I" begon zij toen weer.
een belooning, als ze ons snappen zouden.
„Ja. die heb ik ook al aangetrokken, om
En MademoiseUe. mijn Mademoisellel 01 u te redden, MademoiseUe."
O!" jammerde de halfwijze jongen.
„Ma fo il Maar u is ook zoo ernstig",
„Zeg, Jehanï als jij de hoop opgeeft, dan coquetteerde zij verder, mot een grashaltnpje
ls er ook geen hoop meer voor ons l
Wat naar hem mikkend.
spreidt Monsieur de Vrlllac daar beneden
Gerard glimlachte.

—

preciese uivoering geëvenaard werd door zijn
werk aan de woning van graaf van Rechtere»,
tegenwoordig de Raadszaal aaa de Javastraat.
waar hij de bal. de trapbetimmering ca de drie
benedenkamers betimmerde. Ter plaatse waar
aa de vroede vaderen redeneeren, waren toen de
slaapkamer» van de familie van Recbteren. De
familie was zoo tevreden met de versiering van
baar prachtige woning, dat de graaf aan Etsen
ook opdroeg de betimmeringen in zijn kasteel
Sterrenberg bij Arnhem.
Een werk waarover indertijd veel gestreden
is. bet groote wapen boven bet Ministerie van
Oorlog, werd aan Eisen, die door de fa. Mutters aan den Rijksbouwmeester Knuttel was
aanbevolen, ontworpen eu naar zijn modellen
te Amsterdam in steen uitgevoerd.
In den bloeitijd van den Kon. Bazar in de
Zeestraat was Etsen de uitvoerder van belangrijke opdrachten voor interieurbonw in voorname buizen in onze stad. OH. van Boschlust
aan bet Bezuideubout. terwijl tot zijn aangenaamste berinneringen behoorde het snijwerk
aan meubileering hem opgedragen door den
Rotterdamschen kunstmaecenas van der Schilden, den vorstelijken schenker van een groot
deel zijner nalatenschap van kunst en kunstnijverheid aan bet Museum Boymans.
Elsens laatste werk is geweest rijn aandeel
aan de restauratie van de villa der familie
Thurkow, Plein 1813. Hij was toen 74 jaar; een
gelukkig voorbijgaande ongesteldheid noopte
hem toen rust te nemen.
De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag aH. op Oud Eik en Duinen. Vertrek van
bet sterfhuis, van Brakelstraat, om 11*4 uur.

AVONTUREN VAN
PIETERJORIS

.

Pieter ia een Desperado

.

Ken jullie bet Hertenlaantje? Het is een
smal weggetje een oud stukje van de stad. waar
nog ouderwetsche buizen staan. Pieterjoris en
zijn vriendje Puck spelen er graag en als Moeder baar zoontje niet vinden kan, stuurt ze
altijd, om eens even in het Hertenlaantje
Arti et Architectura zal een studieprijsvraag Mink»
kijken.
te
%
uitschrijven voor in de toekomst in Amsterdam
O, Moedert riep Minka, toen zij weer
te stichten gebouwen of complexen van geboueens
dat smalle weggetje gestuurd was
wen, met speciale aandacht voor technische en ernaar
O, Moedert Pieterterugkwam,
van
détails. De jury>zal bestaaft uit drie leden, waarjoris
zijn
en
Puck
toch zóóóó stout!...
Straatsma
voor Arti heeft aangewezen architect P. VorZoo
zei
hebben ze iets onMoeder»
kink en bet gemeentebestuur den stadsarchitegen je gezegd?
vriendelijks
ir
A.
R.
welke
beiden
samen
Hulsboff,
tect
Neen, dat hadden de jongens niet gedaan.
het derde lid zullen benoemen.
Maar
ze hadden het lange touw meegenomen,
Amsterdam
beeft
gemeentebestuur
van
Het
Pieterjoris
vorige week gekregen bad.
dat
kIOON voor prijzen en premies beschikbaar ge», En het eene einddebadden ze
vastgeknoopt aan
st^d.
den belknop van een huis in het Hertenlaantje.
En het andere eind hadden ze vastgebonden
In Les Nouvelles Littérair» beeft Henri aan den deurknop van bet huis daar tegenover.
Vervolgens badden ze bij beide buizen aangeBarbusse een uitvoerig artikel met portret gewijd aan„lsaac Querido" en aan de band van de beid. En toen badden ze zich slap gelachen.
vertaling van „son oeuvre maitresse. Jordaan" Maar 't bad een haartje gescheeld, of ze waren
in de vertaling van Andries de Rosa en Georges bet mooie touw kwijtgeraakt.
Rageot. een uitstekende karakteristiek gegeven
Toen Pieterjoris thuiskwam, vroeg Moeder
van dat boek, dat volgens bern een eigen plaats hem niets. Moeder wacht altijd eerst tot Pieter
zal krijgen in de geschiedenis van het realisme. baar zélf alles vertelt. En dat dééd bij ook, toen
Hij noemt Querido een van de machtigste Ne» bij 's avonds naar bed ging.
derlandscbe schrijvers van thans en vindt, dat
Je bent een Desperado! zei Moeder.
zijn werk: internationale bekendheid verdient.
En omdat Pieterjoris niet wist» wat dat beteekende, dacht bij, dat 't wel iets heel ergs was
kreeg bij een klem beetje spijt van die geen
Het Deutsche Theater te Berlijn gaat mét schiedenis
op het Hertenlaantje.
Rosé Bernd, met Paula Wessely in de titelrol,
op reis. Men onderhandelt nog over opvoeringen
in het buitenland.

—
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jaardag van Eisen in een artikel verteld, viel
samen met den tijd der nationale beweging om
de kunstnijverheid uit baar diep verval in
nieuwe banen te leiden.
R. v. O.
Ook hier trof Eisen het buitengewoon. Hij
had in de jaren
het waren er,ruim 18 dat
bij onder zijn smaakvolle patroons, de firma
JOSEF SUK IN ONS LAND.
Mutters, werkte, zijn atelier in de fabriek aan
Naar wij van dé firma Alsbach en Doyer vér»
Heinstraat. Voor wat toen in den smaak
nemen, komt Josef Sok begin November in ons de Piet
de
was,
renaissance én de Lodewijk-stijlen, hadland de Tsjechische zangeres Julia Nessy inden
de
heeren
Mntters in Eisen een houtsnijder
troduceeren» -jdie- dan eenige Dvorak»liedérbuitengewone
vaardigheid én aésthetiscbéi»
van
vleugel.'
avonden zal gê^en'met Suk aan Hén
zin; Inmiddels had zijn zoon F. E. Elsén zich
Nessy
Praag
is
m
een
zeer
bekende
conJulü»
ontwikkeld tot een intelligenten teekenaar en
cert- en operazangeres, die dezen zomer'bij de
en rijpte bij den vader de wensch om
Mozart Festspiele in Salzburg met succes is modelleur
met
zoon zelfstandig te gaan werken.
dien
opgetreden. De Dvorak avond in Amsterdam in
zat een groote'mate
de kleine zaal van bet Concertgebouw is be» Maar ook in den zoon
tenslotte,
zelfstandigheid,
zoodat
tot beider volpaald op Woensdag 9 November, terwijl die in
doening, de zoon een der gewaardeerdste leerHaag
plaats
Dinsdag
Noop
Den
zal vinden
8
krachten is geworden van betxHaagsche aravember in Diligentia.
bacbtsénderwijs, en Eisen Ir. de eene belang»
,
Nessy
voor
Concertgebouw
Het
heeft Julia
rijke
voor en dé andere na kreeg. >I>e
het Volksconcert van 6 November onder leiding eersteopdracht
van
aard was in 1897, op advies van
dien
Mengelberg
geëngageerd.
van
prof. Sturm, ontwerp en uitvoering van een betimmering in een der voorname buizen aan de
Op uitnoodiVNg der Ithma dirigeert Pierre
Heerengracht te Amsterdam. Eisen had daar»
Monteux 28 dezer te Weenen een concert der voor met drie andere ontwerpers geconcurreerd.
pianist Fran«ois
Philharmonie. De Parij
Lang vóór dien tijd, aan bet eind van de
Lang is de solist.
jaren 70, toen Eisen bij de fa. Mutters werkte,
bad hij zijn kunnen getoond aan den interieur»
bouw van het kasteel von Oudermeulen, het
De Weensche Staatsopera zal eind December
tegenwoordige hotel te Wassenaar. Gedurende
gastvoorstéllingen
ge»
Cairo
begin
of
Januari in
een tijdvak van 11 jaren werkte hij aan de be»
Ven en werk van Richard Strauss, Mozart en
langrijke opdracht van de betimmering en menJoban Strauss ten gehoore brengen.

vroeg hij zich vol ontzetting af, waar alles
toch wel moest op nitloopen.
Als we daar vannacht niet weg waren ge»
gaan, zouden ze nu vier zielen extra in den
Hemel hebhen. Monsieur", zei Badelon.
„Je bedoelt zeker, dat ze er dan al achter
zouden zijn, wie wij waren r"
„Juist- Want toen ik in de duisternis bezig
was met den .paarden water te geven, zag ik
Swarta, die/hoe bang hij dan ook mocht
wezen, zijn angst zeker overwonnen had. in
zijn verlangen, om het lcamp te bereiken.
Maar zóó vlug was ik nog wel, of, nadat ik
hem eerst had aangeroepen, om hem te vragen, wat hij zocht, had ik hem onmiddellijk
bij den dikken nek en hield ik hem zóó stevig
vast, dat hij er niet veel van zal bververtcllen. Ik hoorde juist mannen aankomen, anders had ik wel geheel met hem afgerekend,
maar het is zijn pony, waarop ik nu rijd."
„O, Badeion, nog eens: je bent onwaar»

Voor de Jeugd

büeering van de benedenzalen der Koninklijke
Bibliotheek, een arbeid, die in omvang en

Vanmoegea is ia dea oaderdsm v«a 80 jaar
alhier overleden de beeldhouwer Jeaa Gaillaa»
me Louis Eisen.
Eken werd 2S April 1852 te Brussel geboren. Zijn vader was eea bekwaam beesdsaader.
die eea bekendheid bad in een artikel, dat toentertijd zeer in trek was. bet snijden m «eerschuim voor bet vervaardigen van pijpen. Jean
Guillaame werd das ia de oraameateele ca fi-

Do Moordzaak Yorck
Scala Theater.

AVONDBLAD

J. G.L. Elsen

OPERA IMALIANA

Toonedqicl in ft dasiyvn»
van AallaDl! B<lnü<nlp.

—

De schoener Pro arte, het Duitsche tooneelschip, wordt gesloopt.
Pro arte was een oude bouten schoener, waarop tooneel gespeeld zou worden en waarmee
Duitsche kunst in het buitenland gebracht zou
wordeu. Het schip zou van haven naar haven
varen, voorstellingen geven, geld verdienen
maar het geld ontbrak voor de exploitatie.

Té Moskou is een nieuw theater gesticht, bet
Motsjaloftheater. Tot de tooneelspelers behoort
ook mevr. BlumenthalTamarin.
Als eerste stuk gaat Schillers Don Carlos, als
r
tweede Karel IX van Chenier.

.

Als Onderdeel van het Russische vijf jarenplan
wordt te Engels, de hoofdstad van de republiek
der Wolga Duitschers, bet Deutsche Staats»
theater als eerste van 14 geprojecteerde nieuwe
schouwburgen geopend.
Als spelers zijn een aantal Berlijnsche artisten
geëngageerd.

-

In Juni 1930 heeft de schilder Pascin den dood
gevonden. Zijn vertrouwde, de teekenares Her»
mine David, vond eenige maanden later in een
kunsthandel te Parijs drie doeken, die ten onrechte aan Pascin werden toegeschreven. Op
haar aangifte werd de eigenaar van die schilderijen wegens 'namaak vervolgd en een ander
wegens medeplichtigheid. De eigenaar is veroordeeld tot duizend frank boete, overdracht van
de stukken aan Hermine David en betaling van
frs. 10.000 schadeloosstelling en de medeplichtige tot 100 frank boete.

„Als uw hart zoo uitgaat naar brocaat en
zilverlaken, dan zult u het zien, als wij
teruggaan naar Nérac, gedragen door Monsleur de Vrillac Hij houdt er ook zoo van.
Mijn buis is altijd maar heel eenvoudig,

Toen Lugné Poe zich in zijn buitenhuis in de
Provence vestigde vroeg bij den schrijvers, van
wie bij stukken gespeeld had, hem voor zijn
tuin een boom te zenden. Comoedia vertelt, dat
er in weerwil van zekere beloften niets van gekomen is. Maar dezer dagen ontving hij van
een Noorscb auteur, die niet door hem gespeeld
is, twee jonge pijnboomen als bewijs van erken;
telijkbeid voor wat bij voor de Skandinaafsche
letteren gedaan heeft.

CONCERT. EN THEATERGIDS.
. De Münchener Opernbühne zal Vrijdag 21
October in den Stadsschouwburg te' Leiden
Figaro's Hochzeit geven.
Aan deze uitvoering zullen OH. medewerken:
Tine Belke (Gratiu), Hofopernsaugerin Maria
Jerabék (Susanne), Hovyd Krauss-Adema
Kammersanger Erik Vsildhagen
(Cherubin)

(Figaro), Kammersanger Julius Gless, Eduard
Kremer, Hans Heinrich Kfigel, Heinrich
Friedrich
Schwatb,
Pflnger,
Hermine
Schnaudl; Hofopernsanger Fritz Birrenkoven.
De muzikale leiding is in handen van Hofkapelmeester prof. Hugo Röbr; bet orkest is
samengesteld uit leden van het Beiersche
Staats-Orkest; bet koor bestaat uit leden van
het Beiersche Staatssingcbor en de Münche»
ner Opera. Regie: Kammersanger Julius Gless.

Het eenige concert van den bekenden Ita»

liaanschen tenor

Benjamino Gigli

is thans definitief vastgesteld op Vrijdag 28
October in - de'groote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam.

„Zoo alleen, MademoiseUe?" vroeg hij
vriendelijk.
Haar ovaal gezichtje was bleek en zij
had blauwe kringen onder de oogen.
,Ja, alleen", antwoordde zij, „en bang,
o zoo bang! I? is bij Lucille geweest, Monsieur?"
„Ja", sprak hij blozend.
Haar gezichtje kreeg een trotsche. ver»

MademoiseUe."
.Zooals u heelemaal ook is. Maar u is
toch een heel eind gereden, om Lucille te
redden, is 't niet, mijnheer de graaf, eenachtelijke uitdrukking.
voudig als u dan is?"
„Pas op, Monsieur!" sprak zij Koud.
„O, ik zou wel voor u willen sterven, „Motten
dikwijl, in het kaarslicht.
MademoiseUe!" zei hij, de blanke hand vat- Speel nietvliegen
met
vuur!"
tend, die zij hem reikte. En terwijl zij nu
„Ik speel niet", antwoordde hij ernstig.
zóó dicht bij hem Kwam, dat haar zachte
„Neen, dat is het juist: u- kunt niet
wang en haar loshangend haar vlak bij zijn
spelen!
Maar zij wel."
lippen was» zei ze:
Gerard
schudde het hoofd. Hij begreep
„Il heeft al veel gedaan voor mij, Monvrouwen niet. MademoiseUe Celio had
«ler."
groote liefde getoond voor Lucille en nu
Het was een uitnoodiging, die hij niet schoot zij pijlen naar haar nichtje; dit kon
kon weerstaan. Hij drukte dan ook de lip- hij niet goed hebben.
pen op de satijnzachte wang en voelde zich
„U zoudt nooit uw leven aan het Hof
zoozeer verrukt, dal hij in deze stemming kunnen doorbrengen", zei Célie nadrukketot alles in staat zou zijn geveest.
lijk. „En dat wil zij juist
O, daar weer„O. ik heb dan wel een overgroote vrijlicht het in de vertel Monsieur, ik wilde
heid genomen, MademoiseUe", stamelde hij; wel, dat wij die bosschen door waren en in
maar hij hield haar hand nog steeds in de een streek, zóó veel verder, dat ze er de
zijne, toen hij opeens voetstappen naderbij Vallons of de Pecuuicgny's niet meer Kenhoorde komen en als een pijl uit den boog den."
Hij nam haar arm en merkte, dat zij
wegijlde.
beefde;
haar oogen waren vochtig.
„Monsieur de Vrillac", riep Lucille en
„Vanavond
zullen wij vertrekken", bekeek op. een en al levendigheid. „Ha; Mongaan we met de schemehij.
„Dan
loofde
sieur, ik hoor, dat u vindt, dat zilverlaken
ring
en
zoeken
een nieuwe schuilplaats
goed
staat, of u een de Gulse waart!"
u zoo
tegen den ochtend. Ze achtervolgen ons
„Neen, geen zilverlaken, MademoiseUe,
op den weg naar Vallon; ze zullen
dat heb ik achtergelaten. Jammer genoeg!" zeker
verwachten, dat wij dezen kant zijn
niet
Gerard liep de trap weer op. Lucille had
zich door hem laten Kussen! En in zijn uitgegaan."
„Maar wat is dat dan?" fluisterde zij, in
eenvoud dacht hij nu.al dadelijk aan een
"
huwelijk; aan het leven in zijn vreedzaam de verte turend. «Wie zijn dat?
Een troepje soldaten Kwam den weg af»
kasteel, met het goudblonde hoofdje naast
dat van zijn moeder, over een borduurraam gciraafd, die door het vreedzaam da!
gebogen; en de gelukkige dagen, die dan voerde.
„Ze zullen het heel 't dorp daar gaan
zouden volgen met de schoone blauwe
venellen en dan zal er voor ons geen ontoogen, die hij aanbad.
Lucille', lach Klonk schril. Hoe mdedig komen meer aan zijn!"
van haar toch, om in het geheel geen wan»
(Wordt vervolgd).
hoop te toonen!
Andermaal was de hemel overdekt met
onweerswolken; de lucht was loodzwaar en
mwjm
■-—|
""" De" meeste
"
de donder rolde al in de verte.
menschen hebben geen ge»
Hij klom weer op den muur; de zon was
voel voor humor. Zij zouden den cate- 1
nu half schuil gegaan en hij vond Célie
chismus van het komische even stug op» I
daar alleen zitten, met de Kin op de handen
vatten, als zij 't nu den chatechismus I
I
rustende en strak voor zich uit turend, ter»
van het geestelijke doen.
wijl haar nu en dan een huivering door de ftwUWU|llU____»»»-<-IB<|||||l||»||||«_l|<WlWlW
leden voer.
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HETVADERLAND
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B^^^V*
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JNMBMfW. Op Aft DOOVplMnt dfe OMfMINMM^ INM n€*t WmXfWUÊffé
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tktt^________e

MmmmUmM.

%_________%

___________ _____

g m^m

hlrm-tmm.

m

T^SmTSS'^SmS.

m

»wte »-»»*««. mtemtmtwt te te Tnnwann» «te ««te, «fSPsr nmmwmm
r*\m%*t*.OTWPy»
«DM- w-MBa. ÊmmhtJhtHm mm dam Bern, ou_te bo«^te <««>»<!,
im
4mft\lWt% "KV-f-NflTMtf* mW^9sfl*tmWff v^w iïIIWPWBB f^mvOf*
gS____________i____\

mMmmm

Imtfm* fti ned-lam, ML.
ft ««ter. 4)f
M».
nHpr mtswmß m wmvTtmmGJ*
33,..- «««*-. ««te^

*

»«ns »_«.-«lé». Ze».
MM
HfP£ nUMI WMT TWMI
Jhr W llse^

uitteren »er«l «le nieuwe <_lo«««.t-»«<!

vmn Jltjetel«n^enchd «et plee^tzMede»,
IMQfIMM 9lfQ9tÊ-t^Sjmt AH^MVBHC #W

Amlfred «l». Uemmm te »tete» stom*, «te
B»,„«» te ém Kanene* o, MM
frof. Dr. J. ___XleOe_te». H<x*_pteO*lXX>r te
«te organische chemie aa» «te Teem«teek, «looFesaKoot, vierde gisteren
«U» «-jarig ambtsjubileum. Vanavond
wordt hem te de Wtttebrttg ten
W_>Os_i<llter<l Portee «_W»<^V<*>*O,»,

évenoi, dis, «U, opvolg va» Brie Drumsteood, tot s^r^ari»»p«»»»«l «a» «te»
V'ollteßbond _»« worden benoemd.
,_»»««« tt op het «v«l*M_ a-Uun-,»
_M_ri_______L____M__l_____________.

*VVCTonVrW~Pf»K<r'Vnfe

Met Nederlandsch elftal, «lat pistere» te Brussel met 3—t van de Belgische voetbalploeg heen pewonnen
tt een spannende» wedstrijd, die bevrediging < «.»«»»*«» heeft. «taande vXnr.: van »un </».«.V.).
Wtbmr (AJ1,0.), va» der beulen (HF.CJ, Pelikaan /tong»), >°. van den Broek <Xer««>. »Ob lllencken»
«tt», soe/e»me«ter). van den Brock </».F.V.> Nagels <»nso»«_tz). Zittend v.1.».r..- van Nellen (DJi.C.)
Bonsema (Velocitat), Adam (H.V.VJ, tan Heel sF'^snoosd^.

m «MMte».

v,

«te«ld«B« voor lord _fr»A*>
!
d«e«*-»»«
te 2MM aal morden opgerscM:

Ztete

——

W. «te» 0««te» «»
5«L.»,./ J. Kastem,
lr«»tete, N.
ont blad
black tn»
«te
««terckvavonck in ««««te»
«te» »o^te»ate» HportrosM temer teW»!? I>^_*ba»
dam,,

gem mtj te
dim
Boamettter, «N,
f. Sa»«e«^
gisteren gemeld hebben
hoog MteWlte»»

West-Duitschland heeft gisteren het Oott-Nederlandsche voetbalelftal op duidelijke wijze getoond,
dat het van on» Oostelijke -naburen nop veel te
leeren heeft. De oost.iVedorlanckscKe doelman Keet/
fut nakijken bv een schot van een der
Dttittche t-püers.

«aar

aanleiding van het gerucht, <»«« net tekende VaOcenberg, het »>«t«»one ttadspark ontsierd soa
worden door r««l««»«««, en een r««U«vedo*««e«/«. geven »<, hierboven een foto van een fraaie
bOOHpnrtG te M vermaarde oord.

