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DUITSCHE BETALINGS-

CONTINGENTEN UITGEPUT
De gevolgen voor dèn

tuinbouw
De gevolgen der te kleine betalingscontlngènten voor onze tuinbouwproducten doen zich al»

weer

gevoelen.

De prijs der tomaten, welke eind Juni, toen
het betalingscontingent voor het 3e kwartaal
afkwam, gestegen was, begon de vorige.week
reeds in te zakken door gebrek aan export»
mogelijkheid naar Engeland ten gevolge van het
enorme Engelsche invoerrecht van 2 d. per lb,
14 cent per kg, gedurende de maand Augustus
en kwam deze week heel dicht In de buurt van
den minimumprijs, terwijl groote hoeveelheden
zelfs in het geheel geen kooper konden -zinden
en doordraaiden, doordat de Düitsche importeurs
niet over voldoende Devl-enbe«helnlgungénbe»
schikten om den invoer te kunnen betalen.
Hetzelfde gebeurde ook met de boenen, met
de augurken, kortom met nagenoeg al onze

artikelen.

ernstige tramstoring

Tal van overstroomingen
De Residentie is gistermorgen geteisterd
door een zwaar noodweer. Omstreeks ll uur
'«morgens ontlastte zich boven Den Haag en
Scheveningen een onweer van bijna ongekende
hevigheid. Bliksem en donder volgden elkaar
met groote snelheid op, een bewijs hóe dichtbij
het was, doch bovendien was er een wolk»
breuk, welke zeer veel ongemak veroorzaakte.
Schevenlngen werd wel heel erg getroffen. Er
waren 's morgens met het toen nog mooie weer.
heel wat badgasten gearriveerd, ook uit andere
plaatsen, en voor die allen, werd het een sauve
-Zul peut toen de bul losbarstte. Tot 0V«-r-naat^
van ramp werd het tramverkeer met de lijnen
9' en 13 door een blikseminslag op de boven*
leiding, ernstig gestoord, zoodat er aan weg»
komen uit dc overgoten badplaats ook vrijwel,
niet te denken viel. De taxi-ondernemingen
«naakten dan ook goede zaken. Nog erger waren
de bewoners van Schevenlngen er aan toe. Daar
tóch bevinden zich vele hulzen met sous»
terrein, en daar waren de overstroomingen niet
van de lucht. Men zag, toen het ergste van de
bul over was, overal menschen aan het boozen
met emmers water en andere bruikbare voorwerpen. Er is aan meubilair en interieur veel
schade aangericht.
Was voor Schevenlngen de dag daarmede
voorloopig bedorven, Den Haag zelf heeft er ook
van kunnen lusten. Op tal van plaatsen stonden
de straten blank en hadden overstroomingen
plaats, het ergste wel In de omgeving van het
H-FHI.-statlon, dat zelf ook overlast ondervond.
De tunnels naar het tweede perron stroomden
nl. zoo vol water, dat voetgangersverkeer hier
niet meer mogelijk was. De reizigers werden
over de sporen naar het tweede perron geleid.
Ook do verschillende viaducten In de lijn
Amsterdam—Rotterdam, voorzoover In de Residentie gelegen, hadden het zwaar te verantwoorden. De viaduct aan den Rljswljkschen weg
is eenige uren voor taxi- en autoverkeer gestremd geweest. Zooveel water bad zich daar
opgehoopt De brandweer moest er aan te pas
komen, om met motorspuilen het water weg
te zuigen. Een zelfde methode moest worden
toegepast bij de viaduct aan de 'I'roelstrakade.
De viaduct Rijswljksche weg Is een poldertje op zichzelf en wordt als zoodanig afzonderlijk bemalen. Of nu het gemaal defect was of
dat zijn capaciteit onvoldoende is geweest voor
een dergelijke wolkbreuk, wordt heden onderzocht en is nog niet bekend, maar urenlang
heeft deze viaduct onder gestaan, zóó diep. dat
er geen verkeer door mogelijk was. We water»
druk heeft de houten straatblokjes omhoog gewerkt
Over de overstrooming der tunnels van het
HHHlHtatlon vernamen wij nog nader, dat de
brandweer hier machteloos stond, omdat de
zuigbuizen van de motorspuiten te kort waren,
om hier het water te bereiken. Ook de uitgerukte kraanwagen stond hier machteloos. Later
op den dag, toen het water weer gezakt was,
kon men de reizigers over planken en andere
hulpmiddelen door een gedeelte der tunnels
aan- en afvoeren. De treinenloop moest tijde»
lijk over verkeerd spoor worden geleid.*
De H.THI. ondervond wel zeer ernstige slag»
natie. Van de lijnen naar Schevenlngen waren
8. 9 en 15 gestremd, doordat er OH. bij de
Badkapel en op den Ouden Scheveningsche,»
Weg op sommige plaatsen tot 60 cm water
stond. Voorts is de bliksem geslagen In een
schakeling der N.Z.H.T.M. bij de Rijnstraat
waardoor nlet alleen de „blauwe" tram gestoord
werd, maar ook alle H.T.M.*lijncn, welke vla
de kruising bij de Rijnstraat naar en van do
binnenstad passeeren. Dit waren van het
station S.S. de lijnen 1. 3 en 21 en uit de richting
Bezuldenhout de lijnen 4. 6 en 13. Wel een
bewijs dus. hoe grondig door deze wolkbreuk
het geheele verkeer in de Residentie ge»
desorganiseerd was.
De bewoner van het pand Nassauplein 41
"Krijn ons:
Met de stadsrloleering is het niet in orde.
""gezien in op den tweeden Pinksterdag. 8
Juni J^, K-, op gisteren 18 Augustus, toen slag»
regens veel water te verwerken gaven, het
'«ter niet afgevoerd werd, hetgeen in zeer
vele huizen overstroomingen veroorzaakte.
In het onderhuis van mijn woning, waar In
"'M 20 Jaren, dat ik er woon en dat slechts
*» cm lager dan de straat ligt Is op beide
et water dermate boven uit een privaat
«"-open, dat in alle vertrekken het water

"A"

-

De overvloedige regenval in de Residentie, De
overstrooming bil het viaduct oen den
Rlj**-ljk-chen wel».

S cm hoog kwam te staan, meubels en Meeden door het vuile rioolwater beschadigd werden. Het water werd. van de straatzilde uit
het riool teruggedreven.
Nu vernam""!!-, als oorzaak hiervan, «lat zul»
nigheldshalve 2 gemeente watérgemaien bulten
werking waren gesteld en het niveau in de
riolen dienovereenkomstig hooger bleef, zoo»
dat bij hevigen regenval de riolen het hemelwater nlet konden afvoeren.
Indien dlt werkelijk zoo mocht zijn. dan is
een toestand ontstaan,, die onhoudbaar is te
noemen en veel gevaar oplevert voor gezond»
Inwoners, gezweheld en eigendommen van
gen nog van den overlast «Ue van de over»
stroomingen ondervonden wordt
"Wellicht dat u in staat is gameiden toestand
onder de oogen te brengen van de bevoegde
autoriteiten, opdat onverwijld de goede afvoer
van vóór '1935 weer verkregen worde.
e ee

De ons verstrekte inlichtingen lulden, dat er
geen enkel watergemaal buiten werking Is en
dat alle gisteren o-J voile capaciteit 'hebben ge»
werkt Het verschijnsel, .waar deze toevoer de
«dupé^van Ja geworden, wordt veroorzaakt doordat het riool b.v. in de Javastraat, van twee
kanten, tegelijk ineens in meer dan abnormaal
korten tijd volloopt De lucht kan dan niet
anders ontsnappen dan naar boven en voert
onder den hoogen druk allerlei rioolslof
mede. De rioleerlng ls op veel meer dan nor»
malen regenval berekend, maar deze wolkbreuk
heeft alles
«lat we tot dusver gekend hebben.
In eenhalfuur tijds toch zijn 3 S
mm water gevallen en toen de bul zoowat
afgeloopen was. scheelde het niet veel met de
40
In verschillende stadswijken zijn de straten
blank komen te staan en stroomde het water tot
over dé trottoirs, doordat de rioleering den
overmatlgen toevloed niet zoo spoedig kon ver»
zwelgen. Aan de I-aan van Meerdervoort bij
den Pioenweg en omgeving kon de Jeugd zich
aldus op den openbaren weg amuseeren met
spelletjes, welke men anders aan het strand
kan waarnemen.
Houtrust en de boomenbuurt hebben het hard
gehad. In verband met de nieuwe rioleering.
maar daar is de rloolafvoer niet wat ze moet
zijn. zoodat alle straten zijn ondergeloopen met
de gevolgen van dle, voor kelders e.d. Ook de
Denneweg heeft het zwaar te verantwoorden ge»
had. de Wagenstraat heeft bij de brug ook blank
gestaan, enz. enz. De bul heeft in bet ZuidWesten der stad lang niet zoo hulsgehouden als
ln het Westen, waar ook het Statenkwartier
gisteren overlast heeft ondervonden, maar in
Rijswijk heeft het ontzettend" gehageld en kreeg
men een da capo van de vorige hagelbui, triester
nagedachtenis.
Des middags werd het mooi weer. alle leed
was spoedig vergeten, doch door het noodweer
van 's morgens, boekte Scheveningen toch een
nadeellg saldo, op dezen aanvankelijk zooveel
belovenden dag.
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De wolkbreuk van 18 Augustus
Onze weerkundige medewerker schrijft:
De wolkbreuk van gisteren boven de stad Is ln
verschillende opzichten een hoogst merkwaardig
verschijnsel, dat veel overeenkomst had met het
In den nacht van 4 Juni 1921, waarbij
onweer.
toen een regenhoeveelheld vlei van 60 mm, een
hoeveelheid, die tot dien tijd de grootste was.
welke, voor zooverre bekend, over en nabij den
Haag was gevallen en tot nu toe niet overtroffen
is geworden. Het was in het Jaar 1921 buitenge»
woon droog. In den nacht van 4 Juni trok een'
onweersbui met een zwaren regen zeer langzaam
voorbij. Tengevolge van den langen duur van
den regenval kon de totale hoeveelheid tot zulk
een hoog bedrag stijgen. In dezen drogen lijd
was geweldige regenval een eigenaardige uitzondering.
In den laatsten tijd heenscht ook een ongewone
droogte en de wolkbreuk van gisteren is precies
zulk een eigenaardige onderbreking. Het weer
was Zaterdag zeer rustig en alleen laat In den
avond konden enkele naar boven doorbrekende
wolken doen vermoeden dat een onweerstoestand zich begon te ontwikkelen. Overigens
waren er geen aanwijzingen.
Gistermorgen tegen elf uur kwam te Voorschoten uit het Noord-oosten een donkere wolkenmassa op, die zlch zeer langzaam naar Zuidwest bewoog. Aldaar viel omstreeks elf uur gedurende slechte 4 minuten een matige slagregen,
waarna het tot ongeveer half twee zachtjes bleef
doorregenen. De totale regenval bedroeg hier
slechte 9.7 mm. Het aantal electrische ontladingen was toen niet groot
Terwijl de bui naar het zuidwesten aftrok,
nam haar electrische activiteit sterk toe. Vermoedelijk was deze bui kort tevoren ontstaan
en kwam zij pas in de nabijheid van den Haag
tot verdere ontwikkeling. Van het Westen der
stad uit bezien, bleef de bui in het Nor-l-Oosten
hangen, scheen zelfs naar noord-oost terug te
trekken, hetgeen overeenkomt met den Indruk
te Voorschoten verkregen, dat de hui later weer

En het schrijnende van dezen toestand Is, dat
terwijl bij ons enorme hoeveelheden op den
mesthoop terecht komen
er op eenlge uren
sporen afstand honger geleden wordt, aldus «Dó

—

—

Tuinderij*'.
In Dultschland heelscht op het oogenbllk een
groote schaarschte aan groenten en fruit de
prijzen zijn er abnormaal hoog: bij het Dullsche
publiek ontstaat boe langer hoe meer ontevredenheid. Deze ontevredenheid neemt blijkbaar
dusdanige afmetingen aan, dat zij een gevaar
voor de Dullsche regeering begint te worden.
In de Dullsche Couranten verschijnen dan ook
geregeld geruststellende berichten, waarin ér
op gewezen wordt dat er geen gevaar voor de
Dullsche levensmiddelenvool-llenlng bestaat,
dat de gelijkmatige voorziening der afzonder»
lijke markten slechts moeilijkheden oplevert!
Deze moeilijkheden worden dan toegeschreven
aan sabotage van bepaalde handelskringen,
welke aldus uit egoisme hebben gehandeld en
waartegen door de Dullsche autoriteiten strenge
maatregelen zullen genomen worden. Bovendien
wordt de schuld gegeven aan een aantal huisvrouwen, welke Juist naar die artikelen vragen,
die er niet of slechts in geringe hoeveelheden zijn.
Hieruit zien wij. dat aan het Dullsche volk
helaas niet de werkelijke oorzaak der moeilijk»
heden wordt voorgehouden, namelijk het feit,
dat de Dullsche regeerlng het beschikbare geld
grootendeels voor andere doeleinden dan voor
de betaling der voedselvoorziening wenscht te

CONFERENTIE DER SPOORWEGEN
De spoorwegconferentle tot vaststelling der
Internationale dienstregeling en den loop der
doorgaande rijtuigen in de treinen, zal ditmaal
gehouden worden te Helsinki (Helslngfors)
van 30 September tot 6 October as.
Van de zijde der Ned. Spoorwegen zullen
aan deze conferentie deelnemen de Chef van
den dienst der Exploitatie J. D. Evers, de Chef
van de dienstregeling G. F. H. Glesberger en
de Inspecteur Ie kl. J. W. C. Wolterbeek.
SPOORWEGVERVOER NAAR DE LEIPZIGER
NAJAARSMARKT
Naar wlj vernemen wordt dit Jaar weder, als
het vorige Jaar, een flink vervoer naar deLelp»
zlger najaarsmarkt verwacht.
In verband hiermede zal, behalve de noodige
treinversterking. op Zaterdag 24 Augustus a^.
van Amersfoort af achter trein D no. 111 (vertrek van Rotterdam Dp 7.52, van Utrecht 9.01
en van Amsterdam Cs 8.42), waarvan de deelen
te Amersfoort combineeren, een extra (volg»)
trein worden ingelegd.

«ool<tr«dU«te<tr: C. l». SCHILT.
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DE GRIEZELIGE VONDSTEN
BIJ DE BELGISCHE GRENS
tilt Breda wordt gemeld:

De Koningin zal de plechtigheid
bijwonen
Het ligt in liet voornemen om

op

16 September a.s. het
Julianakanaal voor alle verkeer
plechtig open te stellen. H. M. de
Koningin zal bij de plechtigheid dezer
openstelling, welke door H. X. H.
prinses Juliana zal worden verricht,
tegenwoordig zijn.
Na een ontvangst op het Gouvernementsgebouw en liet raadhuis in
Maastricht zullen de vorstelijke per»
sonen en de vele genoodigden zich
inschepen op een stoomboot, welke
het Julianallanaal zal afvaren tot
Lom.

Maandag

e e e

De Koningin en Prinses Juliana
in Schotland
Men meldt ons uit St llllans, d.d. 16 AugJ
Gisteren de eerste regendag, hetgeen echter
Hare Majesteit en de Prinses met Haar gevolg
niet verhinderde ult te gaan voor een wande»
ling. Belde dagen te voren werd per auto naar
de bekende Sma 'Glenn gereden, de schilder»
achtig gelegen kloof, die den toegang vormt
tot de „Hlghtends".
Bij Newton Bridge en Saddle the Mare Steno
waren helde dagen poules beschikbaar, dle het
gezelschap volgden naar boven, alwaar men
een schitterend uitzicht had op «Ut schoone gedeelte van het Schotsche Hoogland. Hare Ma»
jesteit heeft bier belde dagen schetsen gemaakt Dinsdagavond bracht een Hlghlander
band een serenade. Hedenmiddag zullen Hare
Majesteit en de Prinses vermoedelijk de «High»
land Game*?' in Orieff bijwonen, welke na die
van Brokmar (eind September) de meest vermaarde van Schotland zijn.
Hierbij zal ook een demonstratie zijn van de
Scote Gie*-s> «laarvoor uit Edlnburgh overgekomen.

NEDERLANDSCH PROFESSOR
ONDERSCHEIDEN.

Ed. Gerzon
Naar wij vernemen is hedenochtend in zijn
woning te Amsterdam op 72-jarlgen leeftijd
overleden de heer Ed. Gerzon, directeur der
N.V. Gerzons Modemagazijnen. De heer Ed.
Gerzon werd op 29 September 1862 in Groningen geboren. Op 18-Jarigen leeftijd ging hij
na zijn schoolopleiding werken ln een fabriek
van wollen goederen in Thllrlngen. Na eenigen
tijd te hebben gewerkt als handelsreiziger in
Nederland en België opende hij te Amsterdam
een kleinen winkel aan den Nleuwendljk 163,
welke hij voortdurend kon uitbreiden. In 1889
stichtte hij tezamen met zijn overleden broeder
Lêon Gerzon. de modemagazijnen van Gebr.
Gerzon.
In 1902 werd de heer Ed. Gerzon gekozen tot
lld van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, van welke Kamer hij later voorzitter van
de commissie van Financiën en het Handels»
register was. Ook was hij geruimen tijd van de
afdeellng Grootbedrijf van deze Kamer onder»
voorzitter. Tevens was hij lid van de commissie
van advies inzake het spoorwegverkeer. Hoewel
de heer Gerzon reeds gcrulmen tijd lijdende
was. Is zijn heengaan toch onverwacht te noemen. Gedurende den laatsten tijd was zijn ge»
zondheidstoestand iets beter en eenige dagen
geleden, was hij nog op zijn kantoor In de stad.

terug kwam. De wolkendrift was zeer gering.
Daarentegen moet er een krachtige verticale
luchtbeweging zijn geweest anders is de wolk»
breuk niet te verklarenDe bul verliep te Voorschoten geheel «onder
windstoot en in den namiddag klaarde di lucht
geheel op en na dien tijd is het weer helder en
bladsUl gebleven. Heel merkwaardig is, dat deze
De beer Ed. Gerzon was het type van den
zware onweersbui in bet minst geen verstoring „selfmade man". Hij behoorde nadat hij zijn
van het zeldzaam mooie -«merweer tegenvolge eerste winketzaak begonnen was. tot de eersten
heeft gehad. Haar oorzaak is voorloopig moei» die het filialen-stelsel hebben toegepast, en nog
lijk aan te geven. Zaterdag was er nog een over» lang voordat het woord „efficiency" in ons
blijfsel van een kleine depressie over Nederland. land bekend was, leefde bij hem bet begrip en
Bij de zeer vlakke luchtdrukverdeeling kon de richtte hij er zich naar in zijn zaken. Met zijn
geringste oorzaak een sterke «-venwlchlsversto» driezljdlge ervaring, in de
als reiziger
ring teweeg brengen en misschien was «ie en als winkelier, is dit wel de grondslag van
eenigszins onregelmatigelemperaluurverdeeUng zijn welslagen geweest. In 1913 begonnen de
daarvoor voldoende. De eigenlijke oorzaak van gebroeders Gerzon zelf bun goederen te fabride wolkbreuk ligt echter in het duister en het is ceren, en dit heeft zich zoo uitgebreid, dat
ook niet duidelijk hoe het mogelijk is, dat na de firma in dezen tijd voor ongeveer 1000
deze zware bul het weer zoo rustig is gebleven. arbeidsters en arbeiders overvloedig werk
De directie der Gemeentewerken was zoo heeft Altijd stond op den voorgrond het inzicht
vriendelijk mij de volgende voorlopige gegedat men den producent en den verbruiker zoo
vens over den regenval te verstrekken: Aan het dicht
mogelijk tot elkaar moest brengen, dus
rioolgemaal Loosduinen viel totaal 36 mm, waaruitschakelen, omdat men
den
tusschenhandel
van 30 mm in 30 minuten, aan het rioolgemaal zoo goedkoop kon leveren, een goede afwerVllelslraat 30 mm in 15 minuten, nadat in den king beter verzekeren en bovendien geschoolde
voormiddag reeds 414 mm was gevallen. Aan
kweeken.
het rioolgemaal Duinstraat viel in 45 minuten arbeiders
een hoeveelheid van 27 mm: van andere stadsStelsel bij dc firma Is ook steeds geweest zoo
gedeelten konden nog geen gegevens worden veel
mogelijk zelf haar werkkrachten op te lel»
verstrekt .
diegenen, die tot de belangrijke functies
en
den.
Buitengewoon groot zijn deze hoeveelheden in het bedrijf
opgeklommen zijn, zelfstandig te
niet. maar zij vielen in een zeer korten tijd, laten werken. Dit Is mogelijk door
invoering
waardoor het te verklaren is, dat het water van de
moderne
meest
mechanische
administraniet zoo snel kon wegvloeien als het viel.
tie en een zoo volledig mogelijke statistiek.
(Nadruk verboden).
In de Kamer van Koophandel is de heer Ed.
Gerzon een zeer Invloedrijke figuur geweest
zijn functies bulten deze Kamer noemen
In verband met den hevigen regenval ver» Van
wij nog die van lid van de gemeentelijke comleende de polltiebrandweer hulp in perceelen missie inzake het marktwezen, welker rapport
aan de Isingstraat, Statenlaan, Alexander van groote beteekenis geweest voor
is
dc ont»
Gogelweg. Nassauplein. Groenmarkt. Laan wikkeling van
het markt wezen te Amsterdam,
Copes van Caltenburch. Dlerenschelaan en die
is op de stichting van de cenPaleisstraat voor ondergeloopen kelders en traleuitgeloopen
markthallen.
Verder Is hij lid geweest van
verstopte afvoerpijpen enz.
de commissie van advies Inzake het spoorweg,
De motorspuit van het bureau Rijswijksche* verkeer, van de ansjovis-commissie, in de oor»
weg assisteerde van 13—15 uur bij de viaduct logsjaren
van de staatscommissie die de oor»
aan den Rijswljkscheweg. De motor-puit logswlnstbelasting
voorbereid heeft
pompte het water vanuit de viaduct in den
De heer Gerzon was ridder In de orde van den
Trekweg.
Ned. Leeuw en ia de orde van Oranje Nassau.
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tiet Vaderlandt ghetrouw»
BlUt lek tot tn den doe».

In opdracht van Hitler heeft ' rijksminlster
van Justitie dr Guertner den voorzitter van de
internationale strafrecht- én gevangeniscom»
gebruiken.
-Tihlssle, rljksgerechtsraad dr Bumke en de secre»
Het gevolgdaarvan ls, dat voor onze groenten tarls-generaai der commlssle.de*» Nederlandschen
en fruit slechts beperkte betalingsmiddelen ter professor «ir Slmon
van der Aa het kruis ver»
beschikking staan.
leend van het eereteeken van het Roode Kruis.
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Luim 35 millimeter water
in een half uur
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BUREAU «SGRAVENHAGE

AVONDBLAD A

MAANDAG 1» AUGUSTUS 1935

De griezelige vondsten in het tusschen Vues!»
wezel en Brecht op eenigen afstand van de
Nederlandsche grens gelegen gehucht Achten»
brug vormen ln de grensstreek nog steeds het
gesprek van den dag. Verschillende verhalen,
het een nog al onwaarschijnlijker dan 't ander,
doen de ronde, terwijl talrijke gissingen, welke
meest vergissingen blijken te zijn. geuit
worden.
Mede door de groote belangstelling der
Nederlanders, die in dezen tijd bij drommen
in autobussen de grens passeeren en dan veelal
in een der twee bekende grenscali's te Woest»
wezel aanleggen om geld te wisselen, hebben
de vondsten in den volksmond een dermate
sensationeel karakter gekregen, dat wij nog»
maals ter plaatse een nauwkeurig onderzoek
hebben ingesteld en met bewoners en plaatse»
lijke autoriteiten de mogelijke juistheid der
verschillende veronderstellingen hebbeu nagegaan.
De boerderij van Karel de Bic, op wiens
grond nu drie jaar achtereen een reeds grooten»
deels verteerd lijk werd gevonden. ligt aan den
zijweg, links van den Steenweg van Wuestwezel
naar Brecht op enkele kilometers afstand van
de Nederlandsche grens.
Ongeveer 20 m van deze boerderij ligt een
stuk boschgrond, dat voor het landbouwbedrijf
ongeschikt is, zoolang het niet tot op een
diepte van IK meter is opgegraven. De bovenste
ongeveer 50 tot 70 cm dikke laag is zandgrond en daaronder volgt de zavel, die in
België veelal gebruikt wordt voor bijmenging
bij metselspecle. Wordt er dan ook te Wuestwezel of Brecht gebouwd, dan laten de metselaars meest van dit stuk land de zavel halen,
waardoor de grond langzamerhand op de goede
hoogte komt om voor het landbouwbedrijf te
worden gebruikt
Het is nu bij dit zavel delven, dat uiteraard
in een zeer langzaam tempo geschiedt dat au
drie Jaar achtereen op ongeveer 1 m diepte
een in verregaander, staat van ontbinding vervrijwel «zen geraamte
werd
keerend lijk
blootgelegd.

—
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"Zonderling.

Het zonderlinge nu is, dat bij geen der lijken,
die in een schuine lijn slechts enkele meters
van elkaar werden gevonden, een spoor van
kleeding» of houtresten is gevonden, terwijl
ook uit dekleur der zavel niet blijkt, dat hout»
resten aanwezig zijn geweest Waren dergelijke
resten er wel geweest, m-s.w waren de lijken
in een kist begraven, dan zou dit ook al waren
de kisten geheel verteerd, uit de kleur der
zavel ter plaatse zijn gebleken.
Ult alles blijkt dan ook wel. dat de lijken
naakt onder de aarde zijn gedolven en dat een
eenigszins regelmatige teraardebestelling niet
heeft plaats gehad.
Het laatst gevonden lijk werd bovendien gevonden met het gelaat naar beneden gekeerd,
hetgeen er op wijst, dat het In haast in de gedolven kuil is geworpen.
De groote vraag, die de grensbevolking bezig
houdt is nu: liggen er ter plaatse nog meer
lijken begraven?

Pointe-commissaris Blommaert heeft in verband daarmede het verdere terrein in de
schuine richting, waarin de drie lijken gevon-

den werden met stekken afgepaald, zoodat In
afwachting van de afgraving door het Antwerpsche parket alleen buiten het afgepaalde
gedeelte zavel mag worden afgegraven.
Justitieel ls de eerste vraag natuurlijk een
andere en wel van wie zijn de lijken afkom»
stig en door wie zijn ze begraven.
Allerlei verbalen.

Verschillende daarover ü» omloop zijnde verhalen en geruchten daaromtrent kunnen reeds
aanstonds naar het rijk der fabelen worden

verwezen.
Zoo b.v. de veronderstelling, dat de lijken
afkomstig zouden zijn van slachtoffers van den
electrlschen draad, die in de oorlogsjaren langs
de geheele grens was gespannen. De plaats
waar de lijken zijn gevonden, ligt niet minder
dan 4000 m van dezen draad af, zoodat men
wanneer deze veronderstelling juist was, de
lijken eerst 4 km door zwaar boschterrein zou
hebben moeten sleepen.
Een oude begraafplaats, waar natuurlijk ook
aan gedacht Is. blijkt ter plaatse nimmer te
zijn geweest Een derde veronderstelling, nJ.
dat de lijken reeds 300 Jaar oud zouden zljn
en afkomstig van slachtoffers van een pest»
epidemie, die omstreeks 1570 de Belgische
Kempen teisterde en welke volgens de over»
levering zoo hevig was. dat van de bevolking
van Brecht slechts 3 personen In leven bleven
en dat er geen menschen meer waren om de
gestorvenen te begraven, moet al evenzeer als
onjuist worden verworpen.
Het staat n.l. vrijwel vast. dat de gevonden
lijken dateeren van na 1916. aangezien eerst in
dat Jaar het dichte dennenbosch, dat voordien
op het betrokken stuk land stond, op order
der Dullsche legerautoriteiten is gerooid.
Het feit nu, dat de lijken Juist aan den ge»
bleven boschrand zijn gevonden, wijst er op,
dat de begraving na dien tijd heeft plaatsgehad.
Twee mogelijkheden.
De twee eenig overblijvende mogelijkheden
zijn dan ook slechts, dat men met slachtoffers
van een misdaad heeft te doen of dat men de
trieste resten van een oorlogsdrama heeft
blootgelegd.
Het onderzoek naar belde mogelijkheden
wordt ten zeerste bemoeilijkt door het ontbreken van»elk voorwerp, dat ook maar de ge»
ruigste aanwijzing kan geven. Want wel zijn
in «te omgeving van de plaats waar het derde
lijk werd blootgelegd, een vijftal roestige spijkers gevonden, doch dit is op een afgerasterde
plek grond op 33 m afstand van een bewoonde
boerderij geen zeldzaamheid.
Dat de lijken bij nacht en ontij zijn begraven
kan ook wel als vaststaand worden aangenomen, daar men anders op de boerderij van De
Ble, die ook in de oorlogsjaren doorloopend bewoond was, wel lets had moeten bemerken.
Politie en justitie staan dan ook tot dusver
voor een raadsel, hoewel er
naar verluidt
gedurende de laatste dagen eenlge aanwijzingen zijn binnengekomen, die het onderzoek in
een nieuwe richting leiden. In hoeverre die
aanwijzingen deze geheimzinnige zaak tot
klaarheid zullen brengen, wenscbte men ons
hangende het onderzoek nog niet mee te «te«*len.

—

—

HOOFDINHOUD

........

Vis.

IA
De wolkbreuk boven de Residentie
IA
Opening van hét JüUanakanaal
IA
Overleden: de heer E. Oerzon
Overleden dr Van Schothorst, directeur H.
2A
vi
; B.B.Beeklaan
2A
fjorden
Met de «Tarakan" naar de Noorsche
2A
Melk drinken op school
De tentoonstelling te Naaldwijk gesloten 2A
Rede van Schacht tegen dé extremisten IB
IB
De conferentie der drie mislukt
geïnterviewd
3B
VaUace Beer**
Hugo van Dalen over de JoodscheRussische
10
school in de muziek
bestaat
bladzijden;
nummer
nlt
14
Vit
i.de rosteditie bestaat vit 12 bladsljren

..

" " SPORTBALANS
" VAN ZONDAG
Den Haag wint den "3ledenathletlekwed«
IVerve van Rotterdam en
Lelden.
De Nederlandsehe athletlek-kamploen»
schappen voor dames leverden geen bij»
zondere resultaten op.
Schitterende overwinning van Deler»
rnlnatlon in de eerste klasse handicap
op Duindigt. De handlcapdouble in de
rennen blijkt een succes te zijn.
De H^.O.zwe-nmer A. H. Sipkema
heeft het record 400 meter vrije slag ver»
beterd en gebracht op 6 min. 19.6 sec.
H. 2. en P. O. heeft na spannenden
strijd den eersten wedstrijd om het polokampioenschap van Nederland tegen Het
IJ met 3—2 gewonnen.
De Nederlandsche twee is in de Euro»
peesche roeikamploenschappen op de
zesde plaats geëindigd.
De Italiaan Manclnl en de Belg Jan
Aerts winnen de wereldkampioenschappen wielrennen resp. voor amateurs en
professionals.
strijd op Te

-

TOLHEFFING OP BRUGGEN
GAAT NIET DOOR
Reeds eenigen tijd geleden was het gerucht
tot ons doorgedrongen, dat de nieuwe Minister
van Waterstaat Jhr van I.ldth de Jeude, doende
was zoodanige wijziging ln den opzet van het
wetsontwerp Versnelde bruggenbouw aan te
brengen* dat de blj alle automobilisten enz. gehate tolheffing, welke overigens ook, naar men
weet vele tegenstanders heeft onder de ge»
meentebesturen, eruit zou kunnen verdwijnen.
Uit den aard der zaak diende hiervoor OH.
overleg gepleegd te worden tusschen den
minister van Waterstaat en zijn ambtgenoot van
Financiën, daar bij het vervallen van de tol»
heffing het financieele aspect van den bruggen»
bouw geheel verandert
Het vakblad De Autokampioen heeft dezer
dagen een verslag gepubliceerd van een interview met den minister van Waterstaat waaruit
men, zonder dat het er bepaald in gezegd werd.
kon lezen dat de pogingen van den minister
In de gewenschte richting vorderden. Op het
departement van Waterstaat naar aanleiding van
bedoeld Interview informeerende kregen wij de
mededeeling, dat er nog niets definitiefs ge»
zegd kon worden.
Evenwel meenen wij op grond van
Inlichtingen van andere zijde voor zeker
te mogen meedcelen, dat de tolheffing
Inderdaad nlet doorgaat

KONINKLIJKE-SHELLGROEP

Nieuwe orders bij de Nederlandsche scheepsbouw
industrie
Naar wil vernemen heeft de Koninklijke
Shellgroep weer eenige nieuwe orders geplaatst
bij de Nederlandsche scheepsbouw-lndustrle.
n.1.: 1 stoomschip van 4000 tons draagvermogen
bij de Nederlandsche Scheep-bouw»Mij te
Amsterdam ten behoeve van de vaart in West»
Indië, 1 stoomschip van 4000 tons draagvermogen bij P. Smlt Jr„ te Rotterdam voor
dezelfde vaart en 1 motorschlp van 560 tons
draagvermogen bij Van der Glessen, te Krimpen ad. Ussel voor de vaart in Portugal. Wat
afgezien van de vele reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alleen reeds de orders van
nieuwe schepen van de Koninklijke Shellgroep
beteekenen voor de Nederlandsche scheeps»
bouwnijverheid, wordt duidelijk, indien men
voor oogen houdt het feit. dat deze groep op
het oogenblik dus in aanbouw heeft alleen
in Nederland, negen zeilschepen van tezamen
70.000 tons draagvermogen, tw. 2 van 12.100
tons. 4 van 9100 tons. 2 van 4000 tons en 1 van
560 tons.
In totaal zijn. wat zeeschepen betreft en met
inbegrip an bovenbedoelde opdrachten, op het

Nederland in aanbouw, ca. 127.000
draagvermogen,
inclusief ruim 20 kusttons
vaartuigen, welke ln Groningen gebouwd
worden.
oogenbllk in

DE WERKELOOSHEID IN OOSTELIJK
FRIESLAND.
De werkverschaffingen in het 6e en 7e veendistrict in Friesland, waarbij gedurende ver»
scheidene Jaren honderden werkeloozen arbeid
vonden, loopen ten einde. Reeds is aan honderden tewerkgestelden ontslag gegeven moeten
worden, die nu door het ontbreken van werk
in het vrije bedrijf, op steunuitkeering zijn
aangewezen.
De gemeentebesturen van Opsterland en
Weststeiilngwerf hebben bij de regeerlng reed»
plannen ingediend voor andere wcrkobjecten.
vooral bestaande in den aanleg en de verbetering van kunstwegen. De landarbeidersbonden
hebben Zaterdag den minister van Sociale
Zaken telegrafisch verzocht de goedkeuring
van het aangevraagde subsidie voor den weg
Beetetcrawaag-^Ueboorn ten goedigste te
*bevnrde**«n.

HET VANSN' .AND
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MET DE TARAKAN NAAR NOORWEGEN
LEVEN AAN

.

-

brengen.

Dan begint de inscheping. Achtereenvolgens
beklimmen de groepenhet schip en onmiddellijk
worden zij naar de slaapruimen gedirigeerd,
waar zij hun bagage kunnen kwijt raken. Een
paar honderd „ultgeleiders" zijn meegekomen,
en, terwijl zorgzame vaders en moeders met hun
zoons over de dekken wandelen, worden de iaat»
ste wenken gegeven. Maar het is niet waar»
schijnlijk, dat de jongens de noodige aandacht
aan deze ouderlijke raadgevingen schenken,
want die aandacht wordt veel te zeer ln beslag
genomen door alles, wat er aan boord van een
zeeschip te bewonderen valt De ruimen, de
dekken, de masten en het touwwerk, de verblijven van manschappen en officieren, demachinekamer, en last not least de speciaal voor de
Jeugd ingerichte vertrekken, het is alles voor
hen het aankijken waard.
Vijf uur ln den Zaterdagmiddag! De ultgdei»
ders zijn van boord gegaari, de trossen worden
losgesmeten. de Tarakan verwijdert zich lang*
zaan» van den wal: de zeesreis is begonnen.
Terwijl de pieren gepasseerd worden, zitten enkele der globetrotters al in een verborgen don*
ker hoekje kaart te spelen. Ook bridgen is be

Westlandselie bloemen- en fruittentoonstelling
De officieele sluiting.

Het Westland Is voldaan over het verloop
van de gehouden Westlandsche Bloemen» en
Frulttentoonstelllng. De expositie was een
waardige uitstalling van de Westlandsche
cultuurprestaties en heeft in broeden kring
bewondering gewekt Zij heeft er ook toe ge»
leid. dat een groot deel van het publiek met
meer kennis van zaken het Westlandsche
fruit en de Westlandsche bloemen Is gaan
waardeeren. Dit te bereiken was het uitein«lelijke doel van de tentoonstelling.
Zaterdagavond heeft de heer J. Barendse,
voorzitter van het tentoonstellingsbestuur, de
tentoonstelling officled gesloten. Hij constateerde, dat de expositie in opzet en uitvoering
volkomen Is geslaagd. Spr. dankte allen, die
tot het welslagen van de tentoonstelling heb»
ben bijgedragen.
Het was noodig, zel spr. dat het Westland
langrijk.
een hart onder den riem gestoken werd en
door de schitterende tentoonspreiding van
Op zee.
Wcstland's roem en wedde ls dit bereikt.
Bijzondere hulde bracht spr. aan de heeren
Op een prachtige, vlakke zee wendt de Tara»
Vis
en Koers, resp. voorz. en sccr. der
kan den steven Noordwaarts; net zal dezen dag
C.
C.
W. S., die eveneens veel arbeid hebben
gevreesde
niet tot de
zeeziekte komen. In een gepresteerd.
Ook de Jury dankte hij voor de
heerlijk weer vaart het schip langs de vadermoeilijke
welke zij op zlch genomen
taak,
loopen
Jongens
landsche kust en inlusschen
de
nog onwennig door elkaar. Een groot deel bivak» had. Alles bijeen kon spreker van deze show
niet anders dan goed vertellen.
keert het liefst op de dekken, hangt over de verDe heer P. Vis vond het een voldoening,
schansing; anderen schaken, dammen, sjoelen of
dat
deze schitterende tentoonstelling In het
Bij
piano
groep
kaarten.
de
heeft zlch een groote
gevormd: er ls reeds een provisorische jazzband C. C. W. S. gebouw is gehouden. Met genoesamengesteld en het eetruim wordt vervuld van gen. beeft hij geconstateerd; dat de.Jongere
kweekers veel belangstelling voor de bloemen
klavier-, saxofoon» en tdómpetklanken.
"'
aan
den dag legden. Die belangstelling voor
Schaafsma,
roept
De reisleider, de heer
«te
de
bloemencultuur
beteekent de toekomst van
Jongens bijeen voor het doen van verschillende
mededeelingen. De sloepenrol Is een attractie de C. C. W. S.
Burgemeester Th. P. J. Eisen, van Naald»
voor de Jonge zeevaarders: voorzien van de aanwijk.
heeft met genoegen geconstateerd, dat
gegorde zwemvesten repeteert men deredding»,
expositie
deze
een goede pers had en door
maatregelen.
het
publiek
zijn gelederen goed Is ontin
al
Het eerste avondeten aan boord brengt
nieuwe drukte. De corveeën halen vleesch, vangen. Het experiment van het gezamenlijk
aardappelen, groenten en toespijs en als alles exposeeren van fruit en bloemen noemde
zoo rechtvaardig als bij een troep hongerige spreker uitnemend geslaagd.
Jongens mogelijk is, verdeeld is, begint de aan»
Meer dan 20.000 bezoekers.
val. forsch en hevig.
De avond van deze uitreis is verrukkelijk.
De Westlandsche Bloemen- en Fruitten»
Onder een vrijwel onbewolkten hemd verwijtoonstelling
is vorige week door meer dan
dert het schip zich van de Nederlandsche kust
De lichtschepen „Haaks" en „Terschelllnger30H00 bezoekers bezocht geworden.
bank" zijn al uit het gezicht verdwenen, en
rustig en snel klieft dc boeg het water. Een
prachtige zonsondergang en daarna een maan»
Onze handel met
lichte nacht terwijl de zee zich aan alle zijden
tot den gezicht-einder uitstrekt
en de randstaten
Het is vele jongens aan te zien, dat zij onder
de bekoring van dit mooie komen. De jazzers Een handelsmissie gaat er in September heen.
krijgen rust: de Jongens verzamelen zich op het
Gemeld wordl:
dek en dc kampliedcren weerklinken over het
stille water. ,Hly Bennie is over the Ocean"
Onder auspiciën van het Centraal Instituut
Is wel het meest toepasselijke lied, maar ooiter bevordering van het normale handelsver.
de moderne „volksliederen", zooals -Sarie Ma* keer tusschen Nederland en andere landen,
rijs" en „WU zijn niet bang", krijgen ruimwaarvan dr F. E. Posthuma de voorzitter Is,
schools hun beurt.
is «en handelsmissie samengesteld, welke ln
De nacht die op dezen schoenen avond volgt September a«. een bezoek zal brengen aan
ls minder rustig. Als dc Jongens ln de slaapFinland en de Randstaten (Estland. Letland en
ruimen zijn „gedreven", Is er nog lang geen Litauen). Er beslaat in de kringen van handel
sprake van' een doodschc stilte. De Jongens voeen industrie groote belangstelling voor dlt
len zich gedrongen, gymnastiekoefeningen aan
initiatief: het stemt inderdaad verheugend, dat
de boven elkaar aangebrachte houten kribben
het Nederlandsche bedrijfsleven
ondanks de
uit te voeren; de bewoners der „benedenverdrukkende economische omstandigheden
aldiepingen" komen op bezoek bij de bovenbu. dus blijk geeft van een frlsschen ondernemingsren; er bestaat nog al wat verschil van mee»
geest Doel en streven van het bezoek aan de
ning omtrent het gebruik van de dekens en
genoemde republieken is: bevordering der ecode kussens. Van cenigen afstand gezien, is het nomische en cultureele betrekkingen tusschen
een warboel van hoofden, armen en beenen en deze landen en Nederland. Onze handels»
men zou zich bijna bezorgd maken, dat de zaak beweging met de betreffende landen vertoont
blijkens de gegevens van het Centraal Bureau
hopeloos in den knoop is geraakt. Maar het valt
mee: ieder krijgt dan toch zijn eigen ledematen voor de Statistiek, gedurende de laatste Jaren
het volgende beeld:
terug en langzamerhand komen dc slaaprulmen
tot rust. De reisleider en dc heer Holthuis, de
Ü«<l«*l,nll5«l,« Invoer uil:
hoofdleider, zien voor dezen eersten avond nog
wat door dc vingers: de Jongens moeten op
Finland: Estland: Letland: Lilauen:
hun ongewone slaapkamers wennen en wie Uit 193... f 7.677.000 12,1.000 £ 1.380.000 1 1.123X00
is. mag immers een beetje meer rumoer ma1933..
10.743.000 -395.000
1.603.000
1.379.000
ken dan anders gcloorloofd is! Maar de vol* 1934.. -11.085.000 -713000 «H3.000 -1.527.000
gende avonden wordt streng opgetreden: op
X««l«rlan>ls«h« Uitvoer na»»:
den vastgesleldcn lijd moet ieder onder dc wol
zijn;
jeugdige
en stil
ordeverstoorders worden
Finland: Estland: Letland: Litauen:
uit het ruim gehaald en moeten een paar uur
1933..
4.152.000 1439.000 l «4.000 1 -«3XOO
i
wacht loopen op het voordek.
1933..
3.262.000 -279X00 -1.025.000
««2XOO
1.147 000
Zondagochtend! Er blijkt al dadelijk iets
1934..
4.790.000
430.000
«25.000
niet in ore",- te zijn met do magen van verDe leiding dezer handelsmissie berust in ban»
schillende Jongens. Gedurende den nacht is er
wat deining op het water gekomen en het den van dr A. F. Philips: leden der missie zijn
schip maakt nog andere bewegingen dan op de heeren: H. P. Gelderman CHlzn^ mr K. P.
de reisroute slaat aangegeven. Bij het ontbijt v. d. Mandele, mr M. van Toulon v. d. Koog,
laat al een vijftigtal jongens verstek gaan en Chr. W. Heijbroek, J. G. Ph. Looman, mr J.H.
dan breidt de goedaardige epidemie zich snel Kiewiet de Jonge, mr L. Nlemöller, J. DaniLls,
J. C. v. d. Wetering. P. Vaueur. I. J. Ibeling».
uit. De verschansing is dlchtbezct met slachtoffers, die met blikken van machteloozen haal P. v. d. Velden Erdbrink. terwijl de heer E.
neerzien op de golven, hun vijanden. Af en toe Henny als secretaris zal fungeeren. Firma's,
welke de behartiging hunner belangen aan de
klinken rare geluiden en ontspringen er onsmakelijke fonteintjes. De matrozen hebben^ handelsmissie wenschen op te dragen, kunnen
een reinigingsdienst op louw gezet, zoodat het zich. voor zoover zulks nog niet is geschied,
schriftelijk wenden tot het Centraal Instituut
dek begaanbaar blijft. Als bij de lunch de balans wordt opgemaakt, blijkt het dat slechts voornoemd, Kneulerdijk 8, Den Haag.
een derde deel der wereldreizigers belangstelling voor dozen maaltijd heeft Maar deze maESTLANDBCH BEZOEK AAN DE
laders treffen het dan ook uitstekend: zij heb*
PHILIPS FABRIEKEN
ben de spijs maar voor het uitkiezen en zelfs
gaal over het schip de faam. dat één hunner
Mlnlsterialdirektor dr Edward Wlrgo van het
een meter worst naar binnen heeft gewerkt!
Departement van Handel in Estland, die in ons
land vertoeft om besprekingen met de Neder»
Aan de Noorsche kust
landsche Regeering te voeren, heeft Zaterdag
IntusHOhen zet de „Tarakan" met een snel» een bezoek gebracht aan de Philips Fabrieken
held van plm. 16 mljl. zijn reis voort; het is te Eindhoven.
thans niet de blauwe hemel van den vorigen
Na de fabrleksbezichtlging begaf dr A. F.
dag; de lucht trekt steeds meer dicht en na Philips zlch met -^n Estlandschen gast naar
den middag komt het schip in een hevige rede Elndhovensche Golflinks, waar in het club»
genbui. Het zicht wordt kleiner en zoo blijft huis het noenmaal gebruikt werd.
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Zilveren ambtsjubileum
ds D. A. v. d. Bosch

het punt aan de Noorsche kust,

dat zich bij
BOORD
HET
mooi weer het eerst aan het oog voordoet voor
ons verborgen. Maar dan klaart het weer wat
I.
op en de eilanden langs de kust doemen op.
De horden der zeezieken slaken een zucht van
Men schrijft ons:
verlichting: wel is de beweging van het water
Aan boord n«. „Tarakan". Zesniet
minder geworden en waalt er nog altijd
maal zeshonderd Jongens met de Tarakan
een frissche bries, maar er is land in zicht en
naar de Noorsche fjorden: een prachtig
dat is een goed teeken!
De uitwerking is duidelijk merkbaar; blj het
Initiatief van de Maatschappij Nederland!
zijn vele plaatsen bezet die des
avondeten
volop
genietingen
van
lang
week
veEen
middags leeg waren gebleven, en de «lemming
lerlei aard voor deze knapen van 15 tot
wordt fleuriger.
18 Jaar; genietingen, die voor de meeslen
Er Is dan ook voor Hollandsche jongens heel
wat te zlen! Als de „Tarakan" tusschen de
hunner onbereikbaar zouden zijn. Indien
eilanden is gekomen, strekt zich aan weersde Nederland deze reizen niet op haar soe»
kanten
de hooge rotskust uit; de voorste berg»
«ele voorwaarden had georganiseerd. Of
lijn daalt meestal stelt in zee af en daarachter
de Maatschappij voldoeningvan haar werk
verrijzen, soms ln nevel gehuld, nieuwe hoog»
heeft? Men behoeft maar het enhouslasme
ten. Een landschap, zooals de meeste Jongens
gezien zullen hebben. Verrekijkers en
nooit
toeristen
te
aan»
rijen
Jeugdige
in de
der
fototoestellen komen te voorschijn en duizend
bevestigend
antwoord
schouwen om het
Hollandsche oogen bewonderen het Noorsche
,
op die vraag te kunnen geven.
land.
Een half uur nog komt de „Tarakan" in volle
Het vertrek.
zee; dan blijft hij In kalmer water en de zeeziekte wijkt. De kampllederen, gedirigeerd
Het begint al te Amsterdam, het verzamel» door de twee eminente Jeugdleiders, schallen
punt van het meerendeel der groepen. Op de weer en het is heel wat gezelliger aan boord
portieren van den op het Centraal Station ge»
gedurende den dag het geval is geweest
reedstaanden extra-trein hebben door geestdrift dan
De
nacht na den „bewogen" Zondag brengt
bewogen handen opschriften aangebracht als een welverdiende
rust; de trouwe „Tarakan"
„Hup Tarakan!" „Leve de Tarakan!" De mede» vaart ondertusschen
onvermoeid door; de
reizigers, die op de tusschen liggende stations Maandagmorgen
schip reeds ver in de
ziet
het
instappen, worden met luid gejuich begroet en
bij het dorpje FJaerland gaat
en
Sogne>fjord
«He
trein,
roerige
op
het terrein der
het is een
hoogovens te IJmuiden naast de Tarakan stil» het ten anker. Het eerste reisdoel is bereikt!
houdt Met bewondering en een tikje ontzag,
zien de jongens op tegen den stalen romp van de
groote vrachtboot die hen naar het Noorden zal

—

Op Woensdag 4 September e.k. zal het 25

Jaar geleden zijn, dat ds D. A. van den Bosch,
thans predikant bij dc Haagsche Hervormde

Gemeente, de Evangeliebediening aanvaardde
in de Ned. Herv. Gem. te Nieuw-Vennep.
De Jubilaris werd 23 Oclober 1884 te Hazenwoude geboren, werd in het Jaar 1910 candldaat in Noord-Holland, werd op 4 September
van dat Jaar predikant te Nieuw-Vennep, vertrok in 1914 naar Stedurn en deed op 16 Februari
1916 zijn Intrede bij de Haagsehe Hervormde
Gemeente, na bevestiging op 13 Februari in
de Groote Kerk door zijn zwager, ds Fortgens,
toen te Nieuwpoort, thans te Voorschoten. Ds
van den Bosch kwam In de residentie dé vacature van wijlen ds H. Zeydner vervullen, werd
werkzaam in de wijk van wijlen ds D. J.
Karres, de «Hehoboth"-wijk In de Hohbema»
straat en omgeving. De Jubilaris heeft in de
residentie steeds zeer druk bezochte godsdienst»
oefeningen mogen lelden, is bekend door zijn
arbeid als voorzitter van den „Een-uur-loonbond", door zijn werk voor den bouw" van de
Jullanakerk, door zijn arbeid als Ud van het
hoofdbestuur van de Ned. Chr. Radio-Vereentging. voor het Christelijk Militair Tehuis en
voor de kerkelijke vereeniging van voorheen
„de Band des Vredes".

ACADEMIE VAN INTERNATIONAAL
RECHT.
Dinsdag 20 Augustus zal het eerste college
plaats hebben van prof. Giullo Diens, hoog»
leeraar aan de Koninklijke Universiteit van
Pavia, die aan de Academie een cursus van 5
uren zal geven over „Principes du Drolt Internationale Privé Maritime".

HONGAARSCHE FEESTDAG.
De Hongaarsche Legatie In Den Haag en het
Hongaarsche Consulaat-Generaal In Amsterdam
zullen wegens den nationalen feestdag op 20
Augustus a.s. gesloten zijn.
BEZOEK AAN HET KASTEEL NYENRODE.
Een 40-tal -auditeurs de I'acadsmie de drolt
International", welke academie haar -zittingen
houdt in het Vredespaleis, bracht Zaterdag»
middag en bezoek aan het kasteel Nyenrode.
Na een door de Vereenlglng voor Vreemdelingenverkeer aangeboden lunch, werd het gezel»
schap door de heeren prof. dr W.Vogelsang en
dr J. M. C. van Overboek rondgeleid. De Ver»
eeniglng voor Vreemdelingenverkeer werd ver»
tegenwoordigd door de heeren dr W. P. Hubert
van Blyenburgh, A H. Colenbrander en J.
Molenkamp, wethouder der gemeente Breukelen.
AVOND-NIJVEREEIDSONDERWIJS.

Gemeld wordt:
De nieuwe cursussen van het gemeentelijk
avond nijverh«i«lsond«lwljs nemen begin September weer een aanvang.
Deze cursussen beoogen aan meisje» beneden de zeventien Jaar, die de lagere school
hebben doorloopen, een opleiding te geven,
die haar geschikt maakt voor de taak die zij
later in dgen of andere hulshouding te ver»
vullen krijgen.
Onderwijs wordt gegeven in: koken en huls»
houdkunde, lingerie» en eostuumnaalen, (maatknippen Inbegrepen), gezondheidsleer, rekenen,, Ned. taal, lézen en zingen.
"
Aanmelding . kan geschieden behalve .op de
kantoren aan de Afd. Onderwijs^ Korte Voor»
hout 1, ook bij de Directies van de Scholen
op 20, 22, 27 en 29 Augustus tusschen 7*9 uur
'savonds.
De Scholen zijn gevestigd: Asstraat 3,
Boylestraat 20, Duinstraat 10. Frans Hals»
straat 93, Westduinweg 12? en Zusterstr. 121.
Te Loosduinen JuUanastraat 42.
■""

—

Een bewoner van de Splnozastraat deed
aangifte van diefstal van een manlelcostuum
van een kraam op de Groote Markt

MELKDRINKEN OP SCHOOL

Finland

—
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Een maatregel, in het belang
der gezondheid,
door

MartineWitiop Koning
gaan onze kleintjes weer naar
de allerkleinsten voor den. eersten
school
keer. de grooteren om de taak weer op te vat»
ten. dle tijdelijk door de vacantie onderbroken
werd.
Eerst een woordje over die laatste groep.
Behooren ze tot de normaal gezonde kinderen. op wie het schoolleven vooral het stad»
sche schoolleven met zijn betrekkelijk gebrek
aan frissche buitenlucht geen noemenswaard
nadeellgen invloed heeft en die in hun vacan»
tle dus eigenlijk geen tekort aan krachten had»
den In te halen, dan zien we ze ook thans weer
met een gerust hart naar school gaan: ze zullen ook ln «Ut leerjaar wel weer groeien en
bloeien.
Ja
mits we de noodige voorzorgen
nemen. En een van die voorzorgen bestaat in
een doelmatige voeding, een voeding, die bij
dezen leeftijd past eenvoudig en degelijl-,
voedzaam (zonder overdrijving!) goed verteer»
baar en smakelijk.
Een stevige groei vraagt om de noodige
bouwstof en daarenboven om een hoeveelheid
energie, die bij dat „bouwen" niet gemist kan
worden; voedsel dus, dat bouwstof en energie
levert moet op geregelde tijden aan het kind
worden verstrekt
Voor die „geregelde tijden" komen natuur»
lijk in de eerste plaats in aanmerking de drie
hoofdmaaltijden, die in ieder gezin gebruikelijk zijn: ontbijt koUlemaaltijd en warm middagmaal (deze laatste twee ook, al naarmate
het gebruik het meebrengt in omgekeerde
Straks

—

volgorde verschaft).

—

Eten de kinderen aan die maaltijden behoor»
mee. dan zal reeds een groot deel van hun
behoefte aan voedsel gedekt zijn: wat nog te
wenschen overblijft kan het best gegeven wor»
den als onderbreking van de betrekkelijk
lange ruimte tusschen ontbijt en twaalfuur»
maaltijd en dan wel zeer bepaald in het z^z.
vrij kwartier, dat in den ochtendschooltijd
valt
Feitelijk is dat niets nieuws; de meeste kin»
deren zijn gewend voor 't vrije kwartier een
boterhammetje mee te brengen, om het leege
gevoel In de maag te verdrijven. En nu ls een
boterham op zichzelf natuurlijk nlet kwaad,
maar waar er per dag toch al vrij wat brood
wordt verorberd, zouden we ter voorkoming
van eenzijdigheid toch liever den raad geven:
vervang de boterham in 't vrije kwartier door
een klein fleschje melk, 14 L. b.v., dat is vast
en zeker beter.
Niet lang geleden zijn ln Amerika (door dr
lijk

—

AVONDBLAD A

Dr W. VAN SCHOTHORST
Zaterdag i, in den ouderdom van 5? jaar
overleden dr W. van Schothorst directeur van
de Gemeentelijke HBS Beeklaan.
Geboren 18 Aug. 187? te Lunteren deed hij
staatsexamen en 1 Jan. 1900 werd hij onderwijzer aan het Instituut Do Oorsprong te Baarn.
Tijdens deze functie studeerde hij af en deed
zijn doctoraal examen Nederlan«i«h« letteren.
23 Jan. 1902 ging hij dan ook over naar het
middelbaar onderwijs en wel als leeraar aan
dc HBS in den Brlel, welke destijds nog een
3'Jarige was. Ruim een Jaar later, 1 Sept 1902,
werd bij leeraar aan de HBS en het gymnasium te Amersfoort en in betrekkelijk heel
korten.tijd heeft hij den afstand van de kleine
plattelands HBS naar de groote stad afgelegd.
4 Jaar na
Reeds 1 Sept 1906 toch. dus slechte onderwijs,
zijn intrede bil het middelbaar .
werd hlj benoemd tot leeraar aan «te HBS Waldeck Pyrmontkade alhier.
1 Sept. 1920 werd hij directeur dezer HBS,
welke 1 Sept 1932 naar do Beeklaan werd ver»
plaatst.
Aan deze school wa» dr van Schothorst als
en als directeur zeer op zijn plaats en
Leeraar
bekend door zijn rechtschapen karakter en eerUjkheld. Het is dan ook geen ijdel woord, wan»
neer van hen» gezegd kan worden, dat hij door
leeraren, leerlingen en vele ouders hooggeacht
en zeer bemind werd.
Vele vraagstukken op onderwijsgebied had»
den zijn belangstelling: aan de regeling van de
uren voor do verschillende vakken van het
middelbaar onderwijs heeft hij o-». krachtdadig
meegewerkt Verder heeft hij vele malen de
functie waargenomen van Voorzitter der Haag»
sche "l^erarenvereenlglng en van de Vereen!»
ging van Directeuren van HBS met 5*J. cursus in Nederland.
In het algemeen wa» dr Van Schothorst een
man, die als stille werker ln groote beschel»
denheid veel en velerlei wist te bereiken en
wiens advies door de autoriteiten op hoogen
prijs werd gesteld.
Dr Schothorst, dle in 1922 te Utrecht op een
proefschrift „Het dialect van de Noordwest»
Veluwe" tot doctor in de Nederlandsche let»
teren was gepromoveerd, heeft een zeer be»
kende geschiedenis der Ned. Letterkunde voor
,het onderwijs geschreven. HIJ was reeds lang
lijdende en zijn laatste officieele optreden is
geweest als Ud der commissie voor de reorganisatie van ons voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs, welker advies tot het dood»
vonnis over de HBS Stadhouderslaan heeft
geleld.
Hij was officier in de Orde van Oranje
: Nassau én zijn teraardebestelling zal morgen
om 2 uur op Oud Elk en Duinen geschieden.

-

.

OVERDRACHT GRAFZERK WIJLEN DS.
A. J. A. VERMEER
In tegenwoordlghdd van een zeer groote
schare van vrienden en «nuUeerlingen ,van
wijlen ds A. J. A Vermeer, in leven predikant
bij de Haagsche Hervormde Gemeente, vond
Zaterdagnamiddag de overdracht van de zerk
plaats op het graf van wijlen ds A. J. A. Ver»
meer op de Algemeene Begraafplaats te Doorn.
BIJ deze plechtigheid werd het woord ge»
voerd door Jhr. mr G. C. von Weiier, Notabal
der Ned. Herv. Gem. te dezer stede en voor»
zitter van de Commissie, welke vervolgens de
zerk aan mevrouw de weduwe ds Vermeer en
haar 4 dochters overdroeg. Namens de familie
sprak een der aanwezigen een kort woord van
dank. De overdracht werd cm. ook bijgewoond door dr J. P. de Bic, emeriwspredi»
kant
: Behalve den naam. datum van geboorte en
' overlijden van ds Vermeer, staat op «la zerk
i oln. Ook nog v«meld:-^BIJ U»ls de fontein.des
levens: in uw licht zijn wij Het Lichts «"Ps.
'36 vers 10). "
Na de rede van Jhr mr von WeNer werd
door hem een palmtak op de zerk gelegd,
waarna nog door alle aanwezigen gezongen
werd Gezang 96. „Halleluja! eeuwig dank en
eerel"

-

■
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Per auto van den G.G. en GD. is naar
den Centraler. Post overgebracht: J. L. K-,
oud 62 Jaar, wonende in de Van Merlenstraat
die in de Edlsonstraat gevallen was en schaaf»
wondjes aan het gelaat had opgdoopen.

C Mann) proeven genomen met een groot
aantal schooljongens ven 7—ll Jaar. proeven
die zlch over een tijdperk van I—3 Jaar uit»
strekten. Aan de Jongens werd gedurende dien
tijd normaal, goed gekozen en goed berekend
voedsel gegeven, het z.g.

Maar naast dat voedsel voor alle Jongens,
werd aan elk van de zeven groepen, waarin
het aantal Jongens verdeeld was de een of
andere bijvoeding verstrekt (suiker, groente,
boter, eiwitpoeder, melk); het resultaat was,
dat de gemiddelde groei van de Jongens ge»
durende een Jaar met een bijvoeding van melk
(er werd per dag 4 dL verstrekt) verreweg
den groei in andere gevallen overtrof, een
feit dat volgens Professor van Leersurn (die
deze proeven in een van zijn geschriften aanhaalt) verklaard wordt door de aanwezigheid
in de melk van niet alleen alle voedingsstof»
fen, maar van daarenboven diverse vitamine»
soorten. Behalve dat verschillende gebreks»
ziekten worden voorkomen, wordt het weerstandsvermogen der kinderen er door verhoogd
en worden de verschillende stofwisselingsprocessen tegelijkertijd geregeld.
afgerond dus eigen»
Vier deciliter melk
lijk % Liter
komt elk kind in den school»
pUchtigen leeftijd toe en dle hoeveelheid wordt
gemakkelijk bereikt door b.v. één beker thuis
(bij «en van de hoofdmaaltijden) en het boven»
genoemde flescbje op school op dat tijdstip ln
den morgen, waarop Juist behoefte aan een
lichte bijvoeding wordt gevoeld.
Dat melkgebruik moest tot een vaste ge»
woonte worden, zoo algemeen erkend, dat b.v.
de melk in afgepaste fleschjes op de scholen
werd afgeleverd met hygiënisch verpakte riet»
jes erbij; zonder omhaal van bekers, glazen of
kopjes kan dan de melk ult het fleschje worden «opgezogen".... voor de kinderen reeds
een pretje op zichzelf!
Intusschen, voor we tot de invoering van «en
dergelijke algemeenen maatregel zijn gekomen,
geve Moeder het fleschje melk nog maar van
met beker of Ingepakt rietje
huls uit mee
al naarmate het uitkomt
Stelden we den elsch van K L. melk per
dag" reeds vast voor normaal gezonde kinderen. hoeveel temeer noden we er aan hechten, waar het de zwakkere betreft de voor het
eerst naar school gaande kleintjes en de bleek»
neusjes uit de hoogere klassen, die het maar
ternauwernood van vacantie tot vacantie uit»
houden.
Voor hen brengt juist de keus van melk als
dagelijksche bijvoeding nog andere bepaalde
voordcelen mee; ze vinden er ten eerste een
hoeveelheid zeer licht verteerbaar
voedsel in en ten tweede een hoeveelheid voed»
sel, die zeer gemakkelijk naar binnen glijdt en die ze met een rietje
feitelijk spelenderwijs tot zich nemen.
Nog eens: de kleine pauze voor het zoo nood»
zakelijke «melkdrlnken" moest op alle lagere
scholen beschouwd worden als een maatregel
in het belang der gezondheid, waarmee niet
valt te spotten; een maatregel, waarvoor de
noodlgc propaganda moet worden gemaakt
zelfs al zouden daarmee eenlge kosten gepaard
gaan: het weerstandsvermogen van een vol»
gend geslacht is er mee gemoeid!

—

—

—

—

—

HET VOLKENBONDSGEBOUW
Het geschenk der Nederlandsche
Regeering

Gelijk men weet bestaat het geschenk van
de Nederlandsche Regeerlng aan den Volken»
bond uit de betimmering en de meubels van
het werkvertrek van den secretaris-generaal In
het nieuwe Volkenbondsgebouw te Genève.
waarin gewoonlijk de samenkomsten van den
Raad worden gehouden. Architect M. J. Luth»
rnann alhier was het ontwerp opgedragen en
de Kon. Ned. Meubelfabriek H. P. Muiters en
ZN. heeft het uitgevoerd.
Toen zij in 1933 besloot gevolg te geven aan
een oproep om bij te dragen tot de voltooiing
van het nieuwe Volkenbondspaleis, heeft onze
Regeering zich blj de keuze van het geschenk
er rekenschap van gegeven, dat met min
of meer op zicbzelt staande onderdeden van
decoratieven aard meestal nlet het gewenschte
effect wordt bereikt, doordat dergelijke kunst»
werken kans loopen te worden geplaatst in een
omgeving waarmede ze niet in harmonie zijn.
Zij heeft zich daarom afgevraagd of het niet
mogelijk zou zijn een' zoodanig geschenk aan te
bieden, dat op zichzelf een afgerond geheel zou
vormen, waaraan geen afbreuk zou worden ge»
daan door een omgeving in afwljkenden stijl,
welke niet uit kon blijven toen van alle kanten
geschenken werden aangeboden voor het
nieuwe palels, dat bestaatuit een serie afzonder»
lijke doch met elkaar verbonden gebouwen: het
Secretariaat de Raad, de vleugels voor de commissies, de 40 m hooge zaal van de Assemblee
van 4688 m 2oppervlakte, en de bibliotheek. Het
nieuwe palels beslaat een oppervlakte van
18.000 m 2en zijn kubieke Inhoud bedraagt
440.000 m3. cijfers, welke ongeveer overeen»
stemmen met die van het palels van Versaliles.
In dezen gedachtengang besloot zij het ge»
schenk te doen bestaan uit de' aankleeding en
de meubileering van het werkvertrek van den
secretaris-generaal. De Regeerlng was van oor»
deel, dat op deze wijze aan onze binnenhuisarchitectuur, die in het buitenland veelal niet
die bekendheid bedt, welke zij verdient een
niet zoo spoedig terugkeerende gelegenheid
zou worden geboden om de aandacht op zlch
te vestigen. Ze had er zich van overtuigd, dat
de verwezenlijking van dit plan bij den secre»
tarls*generaai in goede aarde zou vallen en
voorjaar 1933 voteerden de Staten-Generaal
f 28.000 voor dit doel, in wdk bedrag alle on»
kosten waren begrepen.
Voor de aanwijzing van den ontwerper
wendde de Regeering zich tot de Rijkscommissie van advies voor opdrachten aan bed»
dende kunstenaars, welke naar keus liet val»
len op Luthmann, terwijl tevens een commissie
in het leven werd geroepen, bestaan ult prof.
mr dr J. P. A. Fran-fols. chef van de afdeellng
Volkenbondszaken van het departement van
Bultenlanllsche Zaken, ir G. C. Bremer, ltijks»
bouwmeesters dr Jan Kalf, directeur van het
Rijksbureau voor monumentenzorg en P. Vis»
ser, chef van de afdeding Kunsten en Wetenschappen vaN het departement van Onderwijs,
met welke Luthmann overleg zou hebben te
plegen en aan wier goedkeuring zijn ontwerp
zou wórden onderworpen. '
Ingevolge deze opdracht stelde hij 'elch in
verbinding met dén secretaris-generaal van den
Volkenbond om een programma van eischen
te formuleeren. Hoewei hem van hoogerhano
de wenk werd gegeven dat het niet gold een
geschenk aan den tegenwoordigen functionaris,
maar een geschenk aan den Volkenbond, is
het persoonlijk -contact met den heer Avenol
toch van invloed geweest op zljn werk. .Niets
toch Is zoo doodend voor den ontwerper van

.

éën'inierfcur '«lan te moeten" werken voor den

OLASSIOALE ZENDINGSCOMMISSIE
DEN HAAG.
Dezer dagen is de op 7 dezer gevormde Clas»
sicale Zendingscommissie, gevormd uit do
ringen den Haag. Delft en Voorburg der Ned.
Herv. Kerk, voor het eerst bijeengekomen.
Deze commissie bestaat ult de heeren ds H.
Ysebrands, ter Heyde. dr N. Bouwman. Wassenaar, A. H. van Delft de Lier, ds A. Hoekert,
Voorburg. R. Hoogland. Delft L, v. d. Houten,

Schevenlngen en oud-zendeling G. Maan. Bo»
sloten werd dat ds Ysebrands als voorzitter
zal optreden, dr Bouwman zal penningmeester
en ds Hoekert secretaris zijn,
Do ««mnüssie zal haar werkzaamheden ia
hoofdzaak voeren tot verbreeding en ver»,
die-ging van de zendingsliefde in de classis
den Haag; ook zal er contact met één of mee**
zending-posten gezocht worden.

BUITENDAG EVANGELISCHE LUTHERSCHE

VEREENIGING „GEMEENTELEVEN."
.De vereenlglng „Gemeenteleven" der Evangelisch Luthersche Gemeente in de resldentlo

houdt op Zondag 8 September e.«*. voor haar
led-m én voor allen, die zich willen aansluiten,
een buitendag. Het programma luidt: des
Zondagsmorgens half 9 vertrek met de blauwe
tram naar Noordwljk—Binnen, " ter bijwoning
van den kerkdienst van de afd. van den Ned.
Prot Bond aldaar te leiden door ds D. Dryver*
daarna gemeenschappelijk koMedrinken en
middagwandeling: terugkeer in de residentie
ongeveer te half 6 met de blauwe tram. Het
Evangelisch Luthersch Kerkkoor, directeur H.
D. Baank, zal medegaan en enkele nummers
zingen. De bedoeling is een gczeUlgeN dag met
elkander te hebben, welke de onderlinge ken»
nismaking ten goede zal komen en den band
met gemeente en vereenlglng versterken.
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE.
Op Woensdag 21 Augustus, des avond on»
half 8, wordt door de Vrije Evangelische Ge»
meente, voorganger ds. L J. Vasseur. een open»
luchtsamenkomst gehouden in het Rijswijksche»
bosch bij de Naald.
Medewerking verleenen het Zangkoor der
gemeente „Soll deo Gloria", directeur W.
Hartsuijker, en de Chr. Muzlekvereeniging
.^uphonie", dir. Wasserval.

DISTRICTSLANDDAG „DE ALGEMEENT".
Op het landgoed.Dulnrel hield de Algemeens

Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoor»
bedlenden Zondag een landdag voor het
district Zuid-Holland.
Hoewel de deelneming ongunstig beïnvloed
werd door een paar flinke regenbuien op het
uur van samenkomst was toch bij de opening
van den landdag een groot aantal personen
aanwezig.

Het muziekgezelschap „Crescendo" bracht er
al spoedig de stemming ln en het programma
kon met eenlge wijziging worden afgewerkt
Er werd genoten van de uitstekende declamatie
van de Jonge declamatrlce mej. B. v. Harrewijn
en met aandacht werd geluisterd naar de rede
van den bondssecretaris H. Meijer uit Amsterdam. die de aanwezigen opwekte tot taaien
strijd voor de vakorganisatie, tegen fascisme
en communisme en voor verwezenlijking van
het plan van den arbeid.
Vervolgens werd door Jong en oud een aan»
tal sjoelen-gedaan als zakloopen. touwtrekken,
cd-, waarna een wandeling werd ondernomen
door het boschrijke deel van dit landgoed;
waarbij men een indruk krijgen kon van het
natuurschoon, dat hier in ongerepten toestand
te genieten valt

BIN ENBRANDIN EEN GARAGE.

>Ma^l?-andweer-werd in den nacht van Zaterdag-op Zondag JJ. gealarmeerd voor een bln»
nenbrand aan de lste Van der Kunstraat no.
264, In welk perceel «le postgarage is gevestigd.
In een zak met vette voetstappen was brodlng
en daardoor brand ontstaan, welke zich
voortzette ln een kast met gereedschappen.
Met een straal van de motorspuit Rijswijk»
scheweg werd het vuur gebluscht De mede
uitgerukte spuit van de Van der Vennestraat
behoefde geen dienst te doen.

heer Niemand. .
Eenerzljds loopt men gevaar om in abstraclies te vervallen, een modelkamer te manen,
anderzijds om uitsluitend te werk te gaan vol»
gens persoonlijke wenschen en inzichten. Geen
van beide is juist. In den secretaris-generaal
trof Luthmann iemand met een zeer duidelijke
nelging op. het gebied van het Interieur. Zijn
eigen zeer modern ingerichte woning toonde
hem als iemand van een uitgelezen smaak, verzamelaar van Chlneesche en Japansche kunstAANRIJDINGEN.
nijverheid, waarvan een zeer delicaat "gebruik
Op den hoek van den Lutherschen Burgwal
was gemaakt bij de versiering van het inte- en den Ged. Burgwal had een aanrijding plaats
rieur.
tusschen den 45-Jarlgen wielrijder A. S„ en een
Geheel overeenkomstig dlt interieur waren vrachtauto, waarvan de bestuurder onbekend
zijn elschen voor zijn werkkamer in het Volbleet De wielrijder bekwam een hoofdwond
kenbondspaleis: Een rustig, vooral niet overen werd door den G.G. en GJ). naar den Cen»
laden Interieur, lichte, doch warme tonen, tralen Post vervoerd.
liefst indirecte verlichting.
In den nacht van Zaterdag op Zondag had
De Inrichting van de kamer, welker af» op den hoek van de Plelterijkade en van den
metingen zijn: lengte ' 13 meter, breedte Z.O. Blnnenslngd een aanrijding plaats tus»
6.50 meter, hoogte 4.20 meier, is als volgt: De schen een personenauto en een motorrijwiel,
wanden zijn geheel bekleed met multiplex» vermoedelijk door onoplettendheid en te snd
platen In eschdoornflneer, mat gespoten. rijden van den motorrijder. De op de duo ge»
Om de radiatoren ls Jaune de Provence» «eten 33»jarlge H. S, ult de Wagenstraat
marmer met hekwerk van brons. Dé plint is kreeg een wond boven het linkeroog en klaagde
over pijn in de linkerknie. De G.G. en GD.
van zwart marmer, aansluitend aan dito vloerplaten ter breedte van SO cm. waartusschen bracht hem naar het Ziekenhuis Zuldwat
Op den Benoordenhoutscheweg bij het Wil»
een zwaar beige geknoopt tapijt der Kon. Ver.
Tapljtfabrleken. Het vlakke plafond is in lem Wltsenpldn had Zondag een aanrijding
plaats tusschen een personenauto, bestuurd
lichten toon geschilderd.
In den langen wand ls een groote bank met door E. H, 30 Jaar oud, uit Rotterdam, en een
kussens van handgeweven slof aangebracht, personenauto, bestuurd door H. G., 23 Jaar
waarboven een decoratief paneel van? Jaap oud, ult Lochem. door het slippen van laatst»
Glddlng, een wereldkaart met ponceap land. genoemde auto. Een drietal Inzittenden van do
grenzen en een dubbele gouden bles voor de slippende auto liepen niet ernstige wonden
zeegrenzen. In een korten kant ls een drieslag aan het hoofd op en zijn door een particulieren
kast met daaronder de eleclrlsche haard.
dokter behandeld. Belde auto's werden beschaDe meubileering beslaat uit een bureau digd.
» ♦
mlnlstre met stoel en telefóontafeltje, een conferentielafel, waaromheen in normale gevallen
Op den Bezuidenhoutscheweg hoek Bosch»
8 en In speciale gevallen 18 personen kunnen
plaats nemen, «en tafel die 3.40 m lang is en laan had een aanrijding plaats tusschen een
personenauto, bestuurd door H W-, 38 Jaar. tut
kan worden uitgetrokken tot 6.40 m, 18 tafelden 3en Laakdwarsweg, en een motorrijwiel,
en
3
clubfauteuils
fauteuils
een rooktefel met
bestuurd
door L. v. T» 26 Jaar, uit Wassenaar,
in lederbekleodlng en handgeweven kussens.
Luthmann is niet ongelukkig geweest. Het doordat laatstgenoemde geen voorrang ver»
tafelblad bestaat ult om en om gelegde noten leende. De motorrijder bekwam twee hoofd»
platen, zoodat de speling in kleur en teekening wonden en geraakte bewusteloos. Hij werd met
zorgt, dat het groole vlak niet dood en verve» den inzittende van de auto, die een schaaf»
lend wordt De fauteuils zijn met grijsbelge wonde aan den linkervoet opliep, ter plaatse
slof bekleed en bieden door haar hooge holle door den Geneeskundigen Dienst behandeld»
ruggen goed steun bij het zitten. Ze zijn een» waarna belden op eigen gelegenheid naar hul»
voudig, goed van lijn, zonder eenige gewilde konden gaan. Belde motorrijtuigen liepen
buitenissigheid en zullen ongetwijfeld in het schade op.
vertrek een indruk van rustige bezadigdheid
verwekken.
VAN EEN MUUR GEVALLEN.
De langgerekte rooklafel ls laag, de clubZaterdagmiddag is de «jarige J. W». wo»
fauteuils zijn van crème leer op wlt af met
pauwblauwe kussens van handgeweven stof nende aan het Thomsonpleln, dle op een muur
(ook van Ed. de Cneudt), zoodat ze een lichte
nabij zijn woning was geklommen, daarvan
afgevallen. De Jongen kreeg vermoedelijk een
noot in het rustige vertrek vormen.
De werkkamer wordt voltooid door gordijnen hersenschudding, terwijl bovendien een der
van handgeweven lichtbruine stof. een mat» rugwervels werd beschadigd. De G.G. en GD.
nikkelen bureaulamp en 7 mat*nlkkelen wand» heeft hem naar het ItK. Ziekenhuis aan he»
Westeinde vervoerd.
reflectoren.
Het geschenk der Nederlandsche Regeering.
waarvoor Hildo Krop het beeldhouwwerk heett
EEN WEERBARSTIGE ARRESTANT.
verzorgd, zal zonder eenigen twijfel een zeer
Zaterdag
is door een tweetal agenten in da
goed figuur maken tusschen de geschenken der St. Jacobstraat
een beschonken man aangehouandere landen en al kan de decoratieve
naar het politiebureau in ds
en
vandaar
den
bewijs
wereldkaart ons minder bekoren, een
De man. die zich tegen
gebracht
leveren, dat onze echte binnenhuiskunst geen Prinsestraat
verzette, rukte zoodanig, dat hu
arrestatie
zijn
buitenlandsche concurrentie behoeft te duchten.
een ruit brak van een pand in de St Jacob»
We hebben reeds medegedeeld, dat de tenstraat Bovendien werd een der agenten door
toonstelling van dlt geschenk kosteloos toeganvan den arrestant licht aan den linker»
kelijk Is van 10—17 uur tot en met Donderdag. het slaan
arm verwond. De beschonkene bleek te zijn da
37»Jsrig« hler ter slede woonachtige ijzer»
vlechter.
Woensdag 21 Augustus wordt de laatste
in de -Bataaf" gegeven,
klndervacantlemalinee groot
Aangehouden is «en «-Jarige hier t«»
Japansch dagvuurwelke bestaat uit een
werk. Voor en na het vuurwerk is er vertooning stede wonende koopman, dle bekend heeft zien
van de oudHollandsche poppenkast Tot slot schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van
ledige groenteklsten, gepleegd op «te frultmar*»
wordt een gratlsverloting om fraaie prijzen gealhier.
houden.

"
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Muziek op het Binnenhof
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Van de Koninklijke
MilitaireKapel.
TWEE FIETSERS AANGEREDEN TE
TELEGRAMMEN VAN 19 AUGUSTUS.
beeld
in
Een «omersch
het stadsleven van
ROOSENDAAL
Den Haag: de concerten van de .Koninklijke
Zaterdagmiddag omstreeks half 6 ls op do
Militaire Kapel onder leiding van haar bekenop
Bredaacho haan te Roosendaal een auto op twee HET UITVOERRECHT OP ONDERNEMMGSden dirigent Kapitein C, L. Walther lieer
RUBBER.
uit tegen«»verg««teld« richting naderende tiet»
bet Binnenhof. eenlge
een Jongen en een meisje inge-reden.
Deze vinden
malen ln de zomermaan- sers
Behandeling van de ordonnantie fat den
den op Zaterdagmiddag plaats en IJ. Zaterdag» Het ongeluk werd veroorzaakt doordat een voor
Volksraad.
middag werd alweer het laatste zomerconceit «te auto *-lj«lendo motorfiets tengevolge van de
chaufgladheid
weg
slipte,
hetgeen
den
«ten
gegeven.
groote
van
muzlektent
in dit seizoen
Een
Batavia. De behandeling van de voorstellen in»
Is dan opgericht ln den hoek bij het gebouw leur der auto noodzaakte onverwachte uit te zake het ondernemlngsrubberultvoerrecbt zal
zoo dit eenigszins mogelijk is
van de Tweede Kamer en honderden verzame- wijken.
toch nog in
nabijgelegen
belde
fietser,
politieDe
werd»
een
goede
gehouden
huidige
Volksraadszitting
geschieden,
in
door
zlch,
orde
omdat
len
de
agenten, rond de tent om te luisteren naar de woning binnengedragen, maar bleken, nadat ge» vaststelling der ordonnantie voor 1 October a*.
(Aneta).
walsen van Strauss. of de marschen, of de neeskundige hulp w-as -^arslvoerd. niet ernstig wenschelijk is.
opera's, die de Kapel op zoo uitmuntende gewond te zijn. Zij konden, na vertoonden te
Crisisordonnantie vreemdellngenarbeld.
wijze speelt Het is dan muisstil op het groote rijn, naar hun woning worden gebracht De
grootendeels
vernield.
op
plein, waar velen
hun flets leunen, anderen fietsen waren
Batavia. De Volksraad nam de crisis-ordonnanop den rand van het fonteintje bij hd standtie op den vreemdellngenarbeld in behandeling.
beeld van den roomschkonlng zitten of zich
WIELRIJDER AANGEREDEN
De heer Kartowlsastro meent dat er alleszins
een goed plaatsje veroverd hebben op de trap»
aanleiding
tóe is om de ordonnantie ook van
te
reed
ZonHoogeweg
Op
den
Amei-z-toort
pen van het bordes van de Ridderzaal, waar dagmiddag
uit Rotterdam toepassing te verklaren op immigranten uit Azië.
de
«-erve
Sch.
lult
zlch de volgende maand reeds het kleurrijke
per auto naar de leger» De heer Prawoto wenscht de ordonnanUe van
schouwspel van de opening der Staten-Generaal met groote snelheid hij een wielrijder plot» toepassing te verklaren op alle vreemdelingen,
plaats
toen
Oldebroek.
zal vertoonen. De eenige geluiden^ die men bebocht den weg zag over» zonder eenlg onderscheid. De heer Soeroso (Nahalve de muziek hoort zijn het slaan van de ading in de beruchte
wll ook de aanvoer van Import-krachsterk
steken.
Ondank»
remmen volgde een bot» tionalist)
klok van de Ridderzaal en het klapwieken van
beperken. Ook de heer Eek»
uit
Nederland
ten
zijn
zesjarig
mootje,
de duiven van het Binnenhof. Uit do ramen stag, waarbij dé fietser enkwamen te vallen en hout wü de ordonnanUe uitgebreid zien tot
op
«lat
ook
de
fiets
zat
van de gebouwen van de Eerste en Tweede
«toch niet levensgevaarlijk weiden ge» Oostersche werkkrachten.
Kamer en van denRaad van State hangen kin» ernstig Na
De heer Blaauw (I. E. V.) bepleit
met het
in het ziekenhuis verbonden te zljn
wond.
deren en grooteren te luisteren.
oog
op de werkeloosheid
om
ook de immitegen
gaan.
ze
naar
huls
De
auto
botste
konden
Het loopt tegen 4 uur. Het laatste nummer
gratie van Europeesche Nederlanders eenlge
eigenkracht verder rijden.
wordt gespeeld en ook dit wordt evenals de een boom en kon op
belemmering in den weg te leggen. De heeren
andere met een daverend applaus beloond.
Prawoto en Soeroso dienen een motie ln om
Kapitein Boer dankt md een bulging, de muziBRANDEN.
de ordonnantie niet van toepassing te verkanten pakken hun Instrumenten weer in, het
Zaterdagnacht brak door onbekende oorzaak klaren op. arbeid in 's lands dienst
publiek stroomt de aloude poortjes door, het brand uit in de boerderij van B. van 't Oever ' Voorts wordt een motie ingediend door do
volle en drukke gedoe op het Buitenhof en in te Oosterholt blj Kampen (gem. IJsselmuiden). heeren Soeroso, Thamrin en Ko Kwat Tlong
de Korte Poten tegemoet en voor «en Jaar zijn
Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat (Indische Chlneezen), dat Nederlandsche lm»
deze zomerconcerten weer afgeloopen.
aan redden niet té denken vid en slechts een portkrachten alleen zullen worden toegelaten
paar. stuks huisraad in veiligheid konden voor betrekkingen, welke nlet door In Indlü
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Begrafenis

J. N. Botermans

Op Oud Eik en Duinen is vanmiddag onder
veel belangstelling ter ruste gelogd het sloffe»
lijk overschot van den heer J. N. Botermans,
voorzitter van het Werkcomlté ,Het Kwartje"
ten bate van de Protestantsche Kraamvrou»
wenkllniek en lid van de Pro*»ganda*Commls»
sle van de Vereeniging Protestantse!» Neder»
land.
In het sterfhuis had tevoren ds K. H. E.
Gravemeijer een rouwdienst geleid en gesproken naar aanleiding van Psalm 90.
Op de begraafplaats waren o-», tegenwoordig dr J. P. de Ble, predikant, eer«*vooizltter
en lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging
„Protestantse!» Nederland" en bestuurslid der
Emmakllnlek: M. J. W. van Rij, secretaris afdeding 'sGravenhage van .protestantsch Ne»
derland"*, M. C. van Hoboken, bestuurslid van
de Haagsche Afdeellng en van de Emma»
kliniek, S. J. Krijter, penningmeester van het
Werkcomlté „Het Kwartje"; J. W. Tangerlnck,
bestuurslid van , „Protestantsch Nederland",
alsmede vele leden dezer vereeniging. Nog
waren aanwezig bet lid van den Gemeenteraad
de heer D. B. Michon, namens de Herv. Geref.
Staatspartij, namens de Emmakllnlek dr No«V
freule De Jonge, directrice, de zusters Labritre
en Klomp, en de administrateur de heer Van
Reenen, en voorts de heeren C. Nauta, A Roos,
gep. Rijksambtenaar, WA. Schravendljk. L.
de Sterke, W. H. Dljks, en vele dames.
De heer«Gravdottê speelde in de kapel het
Largo van Handel, psalm 140 vers 3 en tot slot
gezang 169, vers 2.
Ds Gravemeijer heeft als eenlge spreker in zijn hoedanigheid van voorzitter der
vercenlging „Protestantse!» Nederland" den
overledene dank gezegd voor het vele, dat hij

.

behoeve.der^«^nlging.hed^g^a^M-^.
mede voor de Eriimaluinlek,-wasx»fl^:ontsla.I.'
t«m

pene een bijzondere plaats bedt ingenomen.
Rij hedt gewerkt met kracht en met zijn
sterke figuur steeds op de bres voor de belan»
gen der vereenlglng gestaan. Ook als oprichter
van „Het Kwartje", welke instelling md zoo.
gunstig resultaat heeft gewerkt alsmede na»
mens verschillende andere vereenlglngen, hedt
spreker den heer Botermans herdacht waarna hij eindigde met een troostwoord tot de na-

bestaanden.

De door het orgel gespeddo gezangen heb»
ben allen medegezongen.
Aan de groeve heeft ds Gravemeijer de be»
lijdenis uitgesproken en is md gebed geste»
digd.

Nadat allen bloemen in de groeve hadden
gestrooid, heeft een zoon dank gebracht voor
de groote belangstelling, het rijke leven van
zijn vader In herinnering gebracht en zich
speciaal gericht met woorden van groote erkentelijkheid tot ds Gravemeijer. het bestuur
van de Emmakllnlek, waarvan zijn *«der de
ziel is geweest en het bestuur van «Pro»
testanlsch Nederland".
Onder de kransen was ook een bloemstuk
van de Vereeniging protestantsch Nederland".
VERASSCHING IB. H. W. SNUDERS.
Heden is in alle stilte en enkel in tegenwoordigheid der familie het stoffelijk overschot
van Ir H. W. Snijders, directeur van den Ge»
meente-Telefoon verascht Zoo heeft de over»
ledene het met beslistheid gewenscht
Op weg naar Westerveld

heeft de stoet

hedenmorgen even voor het gebouw van de
Telefoon stil gehouden, opdat B. en W. en het

Personeel, dat In zijn geheel naar bulten was
gekomen, afscheid konden nemen van den
hoog gewaardeerde-, ambtenaar en de zéér ge»
liefden chef.

CLUB VAN OUD OFFICIEREN VAN DEN

MARINESTOOMVAARTNIENST

De plannen tot viering van het 25jarlg be»
«taan van de „Club van oud-officieren van den
«arlnestoomvaartdlensf op 19 October a* in
«del „De Witte Brug" te Schevenlngen nemen
vasten vorm aan.
Voor de samenkomst der deelnemers worden
«oor deputaties ult de leden kransen gelegd op
ne graven van vroegere voorzitters, wijlen de
««eren Jacob Bakker en S. Bakker.
Be deelnemers komen omstreeks 10 uur
«amen, waarna om 11 uur de gewone Jaarlijk»
»°he algemeene vergadering begint Tijdens
°«e vergadering worden aan het Hoofdbestuur.
°a. door de Vereenlglng van Officieren van den
?tarln«.Stoomvaartdlenst huldeblijken aange-

doden.

Des middags wordt van 15 tot 1? uur een
«eeplle gehouden, waarop dames en heeren.

«e belangstellen In de Club en in het Corps
"ln»,-,.^

van den MarlneStoomvaartdienst.
«legenheld gegeven wordt het Hoofdbestuur
w compllmenteeren.
vereenigen dc leden van de Club
»t«u avonds
aan
Tijdens dlt diner zal do
een
feestdlner.
«*
der vereeniging een herdenksrede
«'«preken, waarin de belangrijkste gebeurte"**n ult het clublevcn genoemd en de leiders
'-"vereenlglng herdacht zullen worden.
secretariaat der Club. Lentelaan 7 te
verstrekt aan oud-collega's gaarne
lfems
*"'- gewenschte Inlichtingen.

Arelarls
f."«
.

UIT EEN AUTO GEVALLEN.
.Zondagmiddag Is op «ten Osdorperweg te
de 18»Jarlge mej. J. Staal uit
"vcnhagc tengevolge van het openslaan
portier ult een snelrijdende
ge*»»»».
«cn. Mej. F. bekwam door den val auto
hereen
alsmede «en breuk aan den

w!f

worden gebracht De kapitale "boerderij, en
groote landbouwschuren en twee hooibergen,
tot de nok gevuld met hooi gingen volkomen
in vlammen op. De ouderwetsche brandspuit
van Uselmuiden verscheen nog wd ten too»
neele, toen het vuur reeds alles had aangetast
maar kon toch niets uitrichten. .
Zaterdag is, vermoedelijk tengevolge van
hooibroei, de boerderij van J. WiUlens aan den
Telefoonweg te Musselkanad totaal afgebrand.
Van den' inboedel werd weinig gered. Hd vee
kon echter nog bijtijds in veiligheid worden
gebracht Een zlch in de schuur bevindende
vrachtauto werd mede een prooi der vlammen.
Alle» was verzekerd.

aanwezige krachten kunnen worden vervuld.
De Regeeringsgemachtigde merkt in zijn
antwoord op, dat er bezwaar bestaat om do
ordonnantie ook op Chineesche weikrachten
(Aneta)
van toepassing te verklaren.
Militair bezoek.
Bandoeng: De Generale Staf meldt dat de
Fransche militaire attaché voor Stam, kolonel
Rou, een bezoek zal brengen aan Ned.»lndle en
op diverse plaatsen militaire instellingen zal

RIJWIELPLAATJES ONTVREEMD.
Te Katwijk waakt lemand er zijn werk van
om rijwiell*daidlngmerkén te ontvreemden.
Zelfs die, welke doormiddel van een kokertje
om den stuurstang zijn bevestigd zijn niet vél»
lig; vermoedelijk maakt hij van een tang gé»
bruik.
■■>— ■'"■■_. .-,.'■_
Zaterdagmorgen was de dief zelfs zoo bruiaal
om in het sous-terrein vangnet gemeentehuis
van dé fietsen van : een groot aantal gemeente»
ambtenaren «te belastingplaatjes af te halen;
verder zijn ook van een aantal bezetenen en
badgasten de plaatjes ontvreemd.

(Aneta).

bezichtigen.

.

SURINAME
Do Grensbepallugsexpedltie.
De-expeditie van *-ic«^adml*aal Ka*-ser naar
het binnenland. In verband met de grensbe»
paling tuil-clien B-azlUe, Suriname en Venezuela is 23 Juli van Paramaribo vertrokken
md het stoomschip Koningin Wilhelmina. De
'gouverneur md.kapitein-adjudant BrumMer
hebben de expeditie tot Kaboel! vergezeld.

..

DIMSSAL VAN GELD.
Een aanhouding te Leiden.
Zaterdagavond' stapte iemand op de Prinsen»

gracht te Lelden uit de tram waarbij uit zijn
actetasch enkele guldens vielen. De eigenaar
liep door. Een toevallig voorbijkomend agent
hield den ma» aan.'Blj onderzoek bleek, dat bij
het geld had gestoleb<van .iemand, die In hd
postkantoor geld had gewisseld. Hij bad een

costuum gekocht Men heeft den man naar Den
Haag op transport gesteld.:

.

Zóó BETAALDE HU ZIJN SCHULD.
Een schoenlapper^ .In ' Delhi had, van,een
Kaboel! geldschieter £I'geleend tégen één
rente van 8 sh. per maand, dJ. 480 pet Hij had
d £ 20 rente betaald, zónder de £ 1 terug te
hebben kunnen geven, toen de kaboell het ln
zijn hoofd kreeg om vrouw en dochter van den
schoenlapper af te ranselen. Duur heeft hij het
betaald.
Want toen hij sliep heeft de «hoerdapper hem
met een paar slagen verdoofd, toen vast»
gebonden aan zijn bed en droog gras op hem ge»
stapeld. Daarna heeft hij er olle over gegoten en
den brand er in gestellen.
Heel het dorp heeft dlt gadegeslagen, maar
allen hadden,zoon haat tegen den geldschieter,
dat niemand hem te hulp is gekomen en ze
hem kalm hebben laten verbranden.

SIGARETTEN GESMOKKELD TE HAVRE.
Naar Reuter uit Havre meldt, Is er daar een
smokkelarlj van tabak ontdekt Tijdens het
ontladen van kisten aardewerk, welke uit
Londen waren verzonden met bestemming naar
Parijs, viel een der kisten op den grond en ging
open. Dé kist bleek geheel met sigaretten té zijn
gevuld. Nog andere klateren dér zendingbleken
eveneens sigaretten te bevatten.
Te Parijs wordt een onderzoek ingesteld, aan»
gezien de aanstichters van deze douane-ontdul»
kingen waarschijnlijk daar moeten worden ge»
zocht De kisten met de gesmokkelde sigaretten
waren den 22en Md met het stoomschip Pere»
grlns te Havre aangevoerd.
AUTO DOOR TREIN VERMORZELD.
Tusschen Culoz en Angleford werd een auto
o? een overweg, welken men verzuimd had af
te sluiten, door «en trein vermorzeld. Drle van
de vijf inzittenden van de auto werden gedood,
terwijl de belde overigen in ernstigen toestand
naar het ziekenhuis moesten worden gebracht
ERNSTIGE SCHEEPSBOTSING.
Zes matrozen zijn gedood en vijf gewond blj
een botsing op de lersche Zee tusschen de Lau»
rentlc van de Cunard Une en de Napier Star
van de Blue Star Une.

.

ROME NIET VERRAST

DE REIS VAN DEN BURGEMEESTER
VANALBUNS.

Centr. Bar. voor de Statistiek.
Bij Kon. Besluit zijn bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek benoemd: te rekenen van 1
JuU 1933, tot hoofdcommies mej. mr. A. H.
Pott; te «kenen van 1 Junl 1933. tot commica de heer C. D. van 't Hoff.
P.T.T.Dienst
Bij beschikking van den Directeur-Generaal
der P. T. T. is met ingang van 1 October 1935
aangewezen al» directeur van het Post», Telegraaf» en Telefoonkantoor te Epe (Gld.) de
commies bij den P. T. T.-dienst J. Plckée,
thans directeur van het Post» en Telegraaf»
kantoor te Twello.

Men is tevreden over
Frankrijks houding

Onverwacht bezoek aan Bergen op Zoom.
Zondagmiddag heelt Burgemeester Waugh
op zijn doorreis naar Mldddburg, een onver»
wacht bezoek gebracht aan Bergen op Zoom,
waar hij bij hotel" Do Draak ult -lijn auto
stapte.
Toen men «ag, wie het terra, opkwam, ging
er een gejuich op. De heer Olrbans, eigenaar
van het hotel, bood hem een lunch aan. Op hd
terras werd nog champagne geschonken, ter»
wijl ln een toespraak nog even herinnerd werd
aan de dagen van do Mdl*ourn«>ra«».
Van een officieele ontvangst was geen sprake
daar de burgemeester van Berg«» op Zoom,
mr Blom. uitstedlg was. Wethouder Klepe. dia
in aUerhaast werd geroepen, kwam spoedig,
om uit naam der gemeente «ten gaat te he»
groeten.

FRANSCHE TORPEDOBOOTEN IN DE
ROTTERDAMSCHE HAVEN
Op Dinsdag 27 Augustus zullen de Fransche
torpedobooten Chacal en Leopard do Rotter»
damsche haven aandoen.
De schepen blijven hier tot 31 Augustus. Ze
krijgen ligplaats aan de Parkkade.
GEEN DERDE WETHOUDER IN
HILLEGERSBERG
Naar men ons meldt, hebben Ged. Staten van
Zuid-Holland afwijzend beschikt op het raadsbesluit van 30 Juli J.L om het aantel wethouders te HUlegeisberg uit te todden tot drie,
dus met een te vermeerderen.
Het voorstel was ingediend door den burgemeester en de raad heeft het md algemeene
stemmen aangenomen. Dé mogelijkheid bestaat,
dat men van «Ut besluit ln beroep gaat hij de
Kroon.

DE EERSTE BOOT IN DE HAVEN
VAN HENGELO
Vanmorgen 8 uur 8 werd de eerste stoomboot,
de „Jhr'H. A D. Coene", van de N.V. Gebr.
v. d. Booms Stoomreederij te Rotterdam aan
den aanlegsteiger van de nieuwe Hengelosche
haven gemeerd. Deze reederU zal binnenkort
een vaste verbinding Rottei«lam>Anister«lam<
Twente onderhouden. De boot had de toelaat»
bare snelheid van ongeveer 25 km ei» mat 125 t
Onmiddellijk na de aankomst verschenen de
loco-burgemeester van Hengelo, de heer H.
Voogdgeert ep wethouder G. J. Stegglnk, die
na kennismaking met den kapitein van de boot
een tocht naar Delden en terug meemaakten.
, Behalve genoemde boot arriveerde terzelfder
tijd de eerste sleepboot, de Alpha, van Van
den Brink uit Rotterdam, met een sleepboot
van het aannemersbedrijf van Hlllen en Hoo»
zen, voor het Inladen van materiaal.

BONDSLANDDAG H.O.G.
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Anaconda Copper
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FAILLISSEMENTEN
door v. d. Graaf en Cos Bureaus voor
den Handel N.V. afd. InformaUes
Surséance van betaling:
Verlenging verzocht door de N.V. Handelslnrleh»
llng
„Poorter-haven-*. Rotterdam. Vergadering
verzoekster en bewindvoerder) 18
October 1939.
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AMERIKAANSCHEGOEDERENMARKT.
Openingskoersen van heden,
1-. Korijn en
alhier:
Nleuw*York. 19 Augustus.

medegedeeld door

Katoen: Oct. 1157, Dcc, 11.12.
Suiker: Sept 359, Dec. 254.
«.aoao: Sept 459. Dec. 4.77.
«übber: Sept 11.76. Dee. 1252.

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART.

Naar aanleiding van de publicatie van de uit»
spr ': van den Raad voor de Scheepvaart betref»
fende het slooten van het stoomschip „Linie" in
het Drogdenkanaal, wordt van bevoegde zijde na»
der medegedeeld, da» daarin aan he» «lot wordt
vermeld, dat de Raad derhalve geen grond aanwe-dg ach», den kapitein «enig verwijt te maken.

-40,5
23
3354
100. 9954

IMnols Central
Intern. Tel. and Tel

Intern. Nlckel
North Amerlcan

33>4

3574 3614
18U 1714

General Motors

—

DE BADEN.
Maatschappij
Zeebad Scheveningen zljn
Bij de
heden tot half vier genomen: 162 damesbaden.
2 heerenbaden, 88 zonnebaden, 1442 gemengde
baden, 270 kinderbaden.
De temperatuur der lucht was v^n. 89, nm.
70, dle der zee v-m. 65 en nn». 68.
De wind was vm. Z.-Z.»0» nn». West
De lucht was v^n. en nn». bewolkt
Gisteren werden in totaal 637 baden genomen.
Zaterdag»»

Offideele Berichten

Na een Inleidend woord van dén voorzitter
der afdeellng Ruurlo, sprak de bondsvoorzitter, de heer T. J. Burgers, een rede uit' waarin
UIT ZWITSERLAND
hij wees op den ongunst van den tijd en op
Banque d'Escompte Suisse
de noodzakelijkheid voor den Jongen boer om
Het ANP. meldt uit «leneve:
naast technische kennis ook inzicht in maatH^n^rtóc^lj^«*Bi*-^htJd4'Iklddatlë.van.da» .j schappelijke,verhoudingen te bezitten.: sHij
te<l»«'-lltl«»eden >O»ra<»lltel>B««»llUe^ d>**>«ómpsd^ -(hoopte, «lat ook deze landdag zou bedragen tot
Suisse zijn afgebroken, «laar «Ie velschillende partijen eensgezindheid en offervaardigheid.
.niet tot overeenstemming konden komen. He curator , Vervolgens hield dr H. J. Lovink ult Sehe»
heelt In verband hiermede een actie legen «Ie veningen een lezing over .belangrijke vraag»
vroegere directeuren en leden van den Raad van
stukken op handelspolitiek gebied voor den
Beheer ' der,bank Ingeleid.
landbouw."
Dr F. E. Posthuma sprak daarop over «De
plaats van den boer in de samenleving in het
algemeen en in den tegenwoordigen tljd in het
Toeneming der Staatsontvangsten.
bijzonder",
waarvan wij reeds uitvoerig ver»
De slsatsohtvarigsien van Argentinië bedroegen
ln JUU jt-Pesos 84500.000, tegenover Pesos 71500500 dag gaven.
In JuU 1934.De regeerlngsullgaven bedroegen In
's Middags is de tenteonstelling geopenddoor
JuU jl. Pesos 99500.000 tegenover Pesos 81500500 den burgemeester van Ruurlo, den heer A. E.
In Jull 1934.
.. .
van Arkd.
In de eerste zeven maanden van het loopende Jaar
beliepen de ontvangsten
Argentljnsche regeerlng
In totaal Peso, 996500.000 en de uitgaven
Ds L. KUTPER
Pesos 989500.000, zoodat er tot nu toe dlt jaar «en
In den ouderdom van 63 Jaar ls te Bllthoven
overschot ls van Pesos 12500.000. In de eerste zeven overleden ds L. Kuyper, «mierltus-predlkant
der
maanden van 1934 bedroegen de «taatsonlvangslen
van Argentinië Pesos 576500.000 en de uitgaven Gerei kerk te Kampen. Ds Kuyper. die in 1869
Pesos 660500500, latende een overschot van geboren werd en utt een hekend predikantengeslacht «tarnt, studeerde aan de Tecnn. Hooge»
Pe-os 17500500.
school te Kampen en aanvaardde in 1892 zljn
ambt Hij stond achtereenvolgens te Hoogeveen,
CitiesService Cy en haar dochtermljen.
Inkomstenrekening voor het kwartaal geëindigd Enkhulzen. Delft en Kampen, waar hij in 1932
«O Juni J^.: bruto hedrljfsontvangslen $ 44500519 na 40 jaar eervol emeritaat ontving.
Hij vestigde zich daarop te Bllthoven en dien(5 41.798549). en netto l>e-lrljl-onlv--'g,<en voor al»
schrijvingen 14.493.491 (13,447.429), dlv. Inkomsten
de de Gerei kerk aldaar als hulpprediker. Hij
1.787.797 (1.614529) tezamen 16581588 (195625-4). trad in vroeger Jaren onder de gerei prediken»
Af: Interest en afschrijving Disagio op obllgalle» ten «eer op den voorgrond.
leeningen
van dochterondernemingen 4501,193
(4.628.603). Betaalde en opgeloopen pret. dividenden
van dochler-nljen 1528538 (1597518). minderheids»
MONSEIGNEUR JANSSEN.
belang 126562 (3336), tezamen 6.499.794 (8573596),
wij
Naar
vernamen heeft monseigneur Janssen
blUft 9529.492 (6573556).
een
goeden nacht gehad. Monseigneur
minder
«lies Service «""y-lnterest en afschrijving Disagio
had veel last van benauwdheden.
(2313,707),
afschrijvingen
2569531
9.706.160
(9.770592), netto Inkomen 1.494502 (11503) Deficit
DE BALSEMING VAN LENINS LIJK
BEURS VAN AMSTERDAM
De deelnemers aan hd physlologencongres te
Nabeurskoersen van 19 Aug. 4 uur:
Moskou zljn de eersten geweest aan wlen het
Koninklijke 1995—196.
geheim van de wijze waarop het lichaam van
Philips 397.
is gebalsemd en bewaard wordt, is ont»
Lenln
Unllever 102—1025.
Zij
zijn Zaterdag van Leningrad naar
huid.
Amsterdam Rubber 106.
Moskou gegaan en hebben daar het Ilremlln
Steels «65.
en het Mausoleum van Lenln bezocht
Bethlehem Steels "3—22*1.
Anaconda Copper 11.
De professoren Worobjef «n Zbarskl hebben
UVA 1745—179.
daarna een lezing gehouden over de door hen
toegepaste methoden om het lichaam te be»
BEURS VAN NIEUW YORK.
waren. Voordien hebben zij. ondanks alle verzoeken van wetenschappelijke belangstellenden
Openingskoersen van heden, medegedeeld door
uit de geheele wereld, nimmer het geheim
Louis Korijn en Co.» alhier;
onthuld.
Slolk.
U. S. Steel
Atchlson Topeka
Balllmore and Ohlo
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LAATSTE BERICHTEN

landb«mw>wtetercuisussen en «-holen in Gd»

FINANCTEELNIEUWS

AARDBEVING GEREGISTREERD
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A

«-*>

Zaterdag is te Ruurlo de landdag gehouden
van den 8.0.G. (Bond van oud-leerlingen van

Het observatorium te Florence registreerde
gisteren om drie uur een aardbeving op een
afstand van 14.000 kilometer.

In de Meer bij Heerenveen Is vanmorgen
het lijk gevonden van den ruim «.Jarigen J.
Helda. oud-Indisch militair. De politie stelt een
onderzoek In-

(Anete).

Duitsch Rendlngleeraar overleden.
Tarodoeng: Alhier is aan een hartverlam»
mlng «-verleden de Düitsche «ndellngleeraar
van de Rheinisché Misslon F. Brlnkschmldt

svoo

Rotterdamsche Veemarkt.
ROTTERDAM, 19 Aug.

—

Totaal aanvoer 2398
waarvan 966 vette runderen. 398 vette
kalveren. 644 schapen en lammeren, 49» varkens.
6 nuchtere kalveren. 1 bok. Prijzen per kg: vette
koelen 48. 44, 26—32; vette ossen 44, 40. 32—39; vette
kalveren 79. 69. 39—49; varkens (lev. gewicht) 41, 40.
38; schapen 39. 31, 28; lammeren 37. 33. 26. Prijzen
per stuk: schapen 119.111. f 8; lammeren f 11. f 9.16
Vette koelen en ossen aanvoer gelijk vorige week.
handel lul, prijzen als 13 Augustus, prima koe
pl. 93. primo os pi. 47. Vette kalveren aanvoer
rulmer. handel lul. prijzen als vorige week. prima
kalf pi. 80. Schapen en lammeren rulmer aanvoer,
handel williger, prijzen als 13 Augustus. Varken,
aanvoer aanmerkelijk minder, handel vlug, prijzen
lets hooger. Enkele partijen schapen voor «-port
verkocht
stuks,

LAWNTENNIS
Om den

Wigntman-beker

Amerika wint met 4—2.
Ondanks den achter-tand van I—2 op den eersten
dag Is het de Amerlkaansche ploeg gelukt om den
li?lghlman*beker voor de vijlde achtereenvolgende
maal te winnen.

Reeds hebben we gemeld dat de Amerlkaansche

speelsere den stand op 3—2 brachten doordat mej.
Jacobs me). Round sloeg met o—3 6—a en mevr.
Fabz'sn.Pallre*- met 6—o 9—3 van mevr. Klng won.

In belde partijen speelden de winnaressen zeer
sterk tennis. >lej. Jacobs weerstond de drives van
mej. Round rustig en secuur en al trachtte de
Engelsche speelster de torenend van mej. Jacobs
aan te vallen en naar voren te komen, zij werd
glad gepasseerd en had de meerderheid der Hrnerl»
kaansche te erkennen en te aanvaarden. Mevr.
l*ab*s»«» speelde, zooals de I*ngelsehe bladen
schrijven, Lenglen-lennls h» de eerste «et tegen
mevr. Klng. liet gemak en graele beheerschle zij
eiken slag. In totaal kon mevr. Klng tn die eerste
set slechts a punten boeken l
De kans voor Engeland lag tn de partij van mej«tanuners tegen mevr. Amold. dl» van mej. Nound
verloren had. Bet bleek dat dle nederlaag aan het
debuut toegeschreven moet worden, want zij wettlgde haar keuze volkomen door een zoo taaien «n
vinhlgen tegenstand dat de aanval van mej. Stam»
roers er op dood llep. Zoo goed als tegen mej. -'s»
cobs speelde de Erigelsche speelster trouwens nlet
En bovendien biedt mevr. "Wlghtman een uitnemende aanvoerster dle ln de rust de Juiste Instructies
gat voor een aanval met lage drives op den back»
hand van me). Stammen. Deze weru met 6—2 I—6
6—3 geslagen.

Dat was 4—» voor Amerika en dus de overwin-

ning.

In de laatste partij, het damesdubbelspel sloegen
veerman en mej. L*-le de Amerikanen mevr.
Andrus en mej. Babcock 3—6 6—4.
mej.

Na de onlusten te Toulon
Commissaris van politie ontslagen.
Te Toulon zUn Zaterdag weer 9 deelnemers
aan de onlusten veroordeeld tot gevangenis»
straffen, varieerend van 1 tot 5 maanden.
Een commissaris van politie te Toulon is
uit zijn ambt ontzet Hij wordt ervan beschut*
dlgd tijdens de eerste betooging tegen de
noodverordeningen niet tijdig genoeg rapport
te hebben uitgebracht omtrent de grootte van

'den stoet, zoodat de noodzakelijke maatregelen
niet meer konden worden genomen.
Een gedenksteen voor Barthou
Op «ten BUrgenstock. boven het meer van
Luzern, is gisteren een gedenkplaat onthuld
aan de nagedachtenis van Barthou, den Fran»
schen staatsman, gewijd, die daar negen-en»
twintig jaar achtereen zijn jaarlijksche vacantie

heeft

doorgebracht

José Laval gehuwd
Uit Parijs meldt Reuter: Heden Is het huwelijk voltrokken tusschen de dochter van Laval,
José I«»**al, en den graaf de Chambrun. De ge»
tulgen van den echtgenoot waren generaal
Pershing, commandant van de Amerikaansche
legercorpsen in Frankrijk tijdens den oorlog
en Ilernis, lld van het civiel gerechtshof. De
getuigen van de bruid waren Fernand Boulsson,
voorzitter der Kamer, en luit-koL Gonnard. een
oom van de bruid.

Reuter meldt utt Rome: De mislukking van
do besprekingen te Parijs was te Rome reed,
voorzien en hot verwekt geen verwondering,
dat de besprekingen, welke reeds bil het begin
ter dood veroordeeld waren, zijn mislukt De
psychologische ontwikkeling van het Abes»
sljnsch conflict kan volgens de Romdnscha
meenlng alleen worden gevonden in de wijze,
waarop Mussollnl deze heeft aangegeven. Het
was bijna logisch noodzakelijk, dat te Parijs
niets bereikt kon worden.
De pers beperkt «Ich tot een korte en laconieke weergave van de Parijsche besprekingen,
zooder voorloopig eigen commentaar noodzakeiijk te achten.
Wd vestigt men er de aandacht op, «lat de
houding van Frankrijk de laatste dagen
vriendelijk is geweest voor Italië.
Ook ontbreekt hd niet aan teekenen.
welke er op wijzen, dat de mislukking
der besprekingen een terugslag op «len
Volkenbond zal hébben.
Parijs hoopt nog op een vreedzame oplossing.
Uit Parijs: Vermoedelijk zullen nog vanmiddag de Britsche en Italiaansche delegaties naar
hun respectievelijke hoofdsteden terugkeeren.
Het onderhoud, dat Eden en Alolsl heden»
morgen met Laval hadden, duurde ongeveer
een half uur. Belde dankten Laval voor het»
geen hlj gedurende de conferenties gedaan
had. Parijs hoopt dat de ltallaansehe regee»
ringen op de komende Volkenbondszitting ver»
tegenwoordlgt zal zljn om haar standpunt uit»
een te zetten. De drie mogendheden zullen
thans langs dlplomatieken weg een vreedzame
oplossing trachten te verkrijgen.
Amerika bidt voor den vrede.
Uit Nleuw-Vork- Onder de auspiciën van de
Amerlkaansche zendingsvereeniging zijn Zon»
dag in 6350 kerken in gebed Amerika gebeden
verricht voor den vrede en de bijlegging van
het Italiaansch—Abessljnsche geschil.
Dr George White, de secretaris der zendlngs»
vereenlglng, heeft verklaard te hopen, dat de
kerken op do werdd op ondubbelzinnige wijze
duidelijk zouden maken, dat zij militaire kracht
verfoeien en dat vreedzame middelen nood»
zakelijk zijn om internationale geschillen te

beslechten.

Hoare naar Londen
Reuter meldt ult Londen: Samuel Hoare, de
minister van buitenlandsche zaken zal heden»
avond uit Norfolk naar Londen komen. Eden
wordt om 8.49 op Orol-don verwacht Hoare
heeft telefonisch overlegd met Baldwin in Aix
les Bains en met MacDonald in Lossiemouth.
Er zijn reeds voorbereidende maatregelen ge»
nomen voor een apedalen kabinetsraad, welke,
naar men zegt over tlen dagen zal plaats heb»
ben.

Spaansche marxisten in actie
Gewezen Kamerlid aangehouden
Het linksche eenheldsfront heeft naar Reu»
ter bericht. In de Arena voor de stierengevechten .te Valencla een bijeenkomst gehouden.
Ongeveer' 23.000 PCrsóhên waren aanwezig. Hd
onderwerp van de redevoeringen van den
soclallstlschen afgevaardigde Alonso, en den
communist Francisco Galan was: .strijd tegen
den oorlog, tegen het fascisme en eenheid van
alle arbeiders".
Ler-roiu- werd heftig aangevallen, zoodanig
zelfs, dat de afgevaardigde van den clvlden
gouverneur dreigde de bijeenkomst te schorsen.
De vergadering nam echter zonder incidenten
een «Inde.
Het gewezen socialistische Kamerlid Zuga»
zagsltla ls in hechtenis genomen omdat hij in
de te BUbao verschijnende El Liberal geschreven heeft dat In Spanje het hazardspel, dat
door Primo de Rlvera Is verboden, hersteld zou
worden Indien de ministerraad zou besluiten,
zooals het gerucht wil een aantal burgerlijke
gouverneurs te benoemen, die tot de partij van
het agrarische volksfront behooren.
Weekblad van de richting van GU Robles

De nieuwe gouverneur-generaalvan Australië.
De Koning hedt generaal Slr Alexander
Hore»Ruthven, gouveneur van Nieuw Zuid»
Wales, aangewezen als opvolger van Sir Isaac
Isaacs als gouverneur-generaal van.Australië.
Deze benoeming, die geschied is op voordracht
van Lyons. den Australische*» premier, werd
geschorst
In Australië al min of meer verwacht en viel
daar al bij voorbaat In den smaak.
De algemeene veiligheidsdienst, zoo meldt
Generaal Slr A Hore-Ruthven ls 63 Jaar Reuter uit Madrid, heeft het weekblad Jap, het
oud, hedt zlch onderschelden in den Soedan orgaan van de jeugd»organlsatle van de agrain 1898, waar hlj het Vlctoriakruls verwierf rische volkspartij, geschorst Zooals men weet
en later In den grooten oorlog. Voor den oorlog is Gil Robles, de minister van Oorlog, de leider
is hij militair-secretaris geweest van den toen* van dezepartij. De maatregel is het gevolg van
matigen gouverneur-generaat Van 1928 tot het publiek maken van een door de censuur
aan zijn benoeming in Nieuw Zuld-Wales ver- verboden mededeeling. Het weekblad moet
leden Jaar Januari, is de generaal gouverneur ook nog boete betalen.
geweest van Zuld-Australls.
Spoorwegpolitie!-.
De Spaansche regeering, beoogend zoo spoeOnlusten in Brooklyn.
dig mogelijk een nieuwe verhouding tusschen
In Brooklyn hadden Zaterdag ernstige rel» den staat en de spoorwegmaatschappijen lot
lotjes plaats. De communisten hadden een pro» stand te brengen, heeft besloten voor het
testdemonstratie georganiseerd tegen de arresoogenbllk den aanleg van nieuwe spoorlijnen
tatie van een communistischen candidaat voor geheel stop te zetten, behalve die in provinden gemeenteraad van Nieuw Vork. Het kwam des. waar men van directe verbindingsmiddedaarbij tot handtastelijkheden tusschen politie len verstoken is.
en bdoogers. wier aantal op ongeveer 2000 werd
Naar Reuter, die het bovenstaande uit Ma»
geschat Er waren ongeveer 100 politieagenten.
drid
meldt hieraan toevoegt zou de schorsing
Vele personen werden gewond.
dezer werkzaamheden, waardoor de werke»
loosheid vergroot wordt tot protesten en pollDe Paus tot
tieke moeilijkheden aanleiding kunnen geven.
Duitschepelgrims
In een toespraak te Gastel Gandolto tot een
aantal Jonge meisjes van de Maria-Congregaties
Baldwin te Alx-les-Balns.
te Dusseldorp en Keulen, die een pelgrim,*
Dc Engelsche minister-president, Baldwin. la
tocht naar Rome hadden ondernomen, zei de gisteren, in gezelschap van mevrouw Baldwin,
Paus: «Gelijk wij «Ut reeds tegen andere Duit»
sche pelgrims hebben gezegd, dies kan onzeker te Alx-les-Bains aangekomen.
zljn. alles kan tegen ons zijn. maar de Goede
God is altijd md ons." De Paus dankte de meisjes voor de vreugde welke zij hem uit Duitsch»
VVI.»-lItI.ISXE STANS.
land brachten op hetzelfde oogenblik dat hem
IV Augustus.
zoo vele droevige tijdingen uK dat land bereik»
ten. Hij eindigde met den zegen te geven aan
BEVALLEN: A. Poort geb. van der Munnik,
x. V. 31. A. van den Oren geb. Blankere, d.
alle aanwezige personen, aan hun families, aan
X. O. Schaap geb. Plugge, z.
31. W. Brussehun vaderland en aan hun instellingen.
laars geb. <?ylk», d.
Y. S. Henseveld geb.
Ilonnema, z.
Tn. J. Wensma geb. Oherg, z.
E.
Slmmers
geb.
A.
de Bic. z.
P. P. «ie Bode
Oorlogsmonument onthuld
geb. Smitb, d.
31. Pe*n,»in geb. ran Dam, s
Uit Relluno meldt Reuter: In tegenwoordigE. 11. Vierl'ne j*eb. llenneman. s.
J. J. A.
Tnierry geb. Wijneen, t.
held van Delcroix, den voorzitter van de oor»
A. Potman gel», ten
P. 11. Pnbbruwce geb.donder»
logsvermlnkton, verscheidene autoriteiten, den Klooster, 2 s.
d.
B. «3. ran Tb-lylgeb. Olirier. s.
C.
leider «ter Düitsche oorlog-verminkten en een ran,
Zwart eeb. Maas, s.
J. P. Groen geb. Vis, e.
delegatie vdn oudjagers van den Oostenrijk»
geb. Jansen, «1.
E.
J. Es-er
schen keizer, alsmede 5000 oudslrljders. heeft eeb.J.ran Rulerink
der Zwan, d.
31. A. Wohrman geb.
Pet, il. M. van Elewout eeb. Bootman, d. O.
«V den Col dl "t-ana, bekend uit den Italiaansch»
W. Toetene) geb. ran der Meden, x.
Gostenrijksche oorlog, tijdens welken cm. «en
O. J. J.
Ilallaansdlc mijn don top van den berg deed l*noel»lra geb. Leseer, d. A. Verbeek geb. Rolink, s. O. J. Iludra geb. Tak, z. 31. Bakker
springen,' de Inwijding plaats gehad van een
geh. Jordaan, %,
kapel ter cere van de gevallenen.
OVERLEDEN: W. «3. O. ran I^ere. vr. ran
Delcrol*- hield een rede, waarin hij de Dos»
A. 31. Ruijters, 35 j. R. Brauckmann, man ran
tenrijkers begroette en zel, dat het ln hd ver»
31. Boot, 60 j.
J. Fruin, ongeh. man, 02 i.
C. J. Wolters, man ran 31. van Bnytene, 6? -sleden weliswaar noodig was elkaar te bedrij11. F. Dikmans. wel. ran A. ran den Oetelasr,
den, doch thans staat men md sympathie c.i
68 I.
31. li. de Kleijn, wed. van .1. Kras, 72 j.
waardeering tegenover elkaar, want men heeft
W. «3. Sanders, s. 2 mnd. T. Tigebelaar, vr.
de gdegetlheld gehad eikaars krachten to
van C. W. ran Dnirenboden, 3? i.
X. A. ran
meten.
Konijnenburg, man ran W. A. 51,»",. 72 J.
O.
Sprekend over de oorlogsverliezen aan doo»
P den Boer, vr. van P. F. L. Kerk
71 j
den, zei Delcrol» verder, dat hd gebied, dat
W. ran Schothorst, man ran T. Ilomeijn. 67 j.
D. 11. E. Snringar. wed. van <?. <l. ran Mansrelt,
ItaliS aan de overzijde der zee opeischt, reeds
co j. A. 11. Bakker, wed. ran 11. Bemmelen ran
bedekt is met do dooden van ItaliS.
der Plaat. 65 j.
J. Lemmen, wedn. van F. W.
De kapd werd Ingezegend door mgr Rartolo»
Bevort, 51 J.
maal, dle tijdens den oorlog legerbisschop was.
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Sint Jacobl Parochie.
17 Augustus 1935.
Ned. Herv. Pastorie.

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden blj
liet heengaan van mijn lieve
Vrouw, mijn nartelijken dank

De Heer en Mevrouw
D. F. LUNSINGH SCHEURLEER—

Den Haag. 19 Aug. 1935.
X. H. J. CREUT2

GEBOREN,

MARIA JACOBA

KALMA.

geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hun dochter
MARIA ELIBABETH.
Kliniek voor Kraamvrouwen,
Frankenslag 142, Den Haag.
19 Aug. 1935.
De heer en mevrouw
J. E. v. d. WIELEN—HEN
geven met blijdschap kennis, van
de geboorte van hun dochter
DIANA. CATHERINA.
'sGravenhage. 18 Aug. "35.
Tijd. Kliniek Frankenslag.

DR, TH. J. VAN STOCKUM

HENDRIKPLEIN 15

FREDERIK

HEEIT DE PRAKTIJK
HERVAT

TE HUUR

N. L. M. BOSMA
HEEFT.DE PRAKTIJK
HERVAT.

BERENDS

Noordeinde 6A. TeL 113135 " Eleotrlsch ontharen " huidverzorging
adviezen inzake individueels
schoonheldsverzorglng.
Agente V. ELIZABETH BOCK.

in den ouderdom van bijna 58

-

VERMAGERING
corpulente

Jaar.

figuren.
Gewichts-tidname -h 4 on» per bS»
handeling.
Mevr. MAAIEN,
TEL. UU»
SALISIRAAT6B

voor de meest

'sGravenhage

T. VAN SCHOTHORST—

—

ROMEYN

.

Gaastmeer
H. VAN SCHOTHORST
E. M. L.VAN

VRIENDSCHAP
Besch. Jong echtp. te Rotterdam,
zeer mod. principes, zoekt vriendschappelijken omgang met echtp-.

SCHOTHORST—

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze lieve Moeder,
Behuwd» en Grootmoeder,
DEBORA HENRIETTE
ELISABETH SURINGAR.
Weduwe van
C. G. VAN MANSVELT.
in den ouderdom van 88 jaar.
'sGravenhage

A. B. E. EBBINGE WUBBEN»
VAN MANSVELT
Dr. C. H. EBBINGE WUBBEN
Hengelo (O.)
Ir. C. G. VAN MANSVELT
F. L. VAN MANSVELT—

WD.IMERSBERGER

sGravenhage

A. P. VAN MANSVELT
en kleinkinderen.
'sGravenhage. 17 Aug. 1935.
Prins Maurltslaan 25.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Dinsdag as. te twee uur
op de begraafplaats Oud Eik en
Duinen. Vertrek van het sterfhuis te half twee.
Eenige kennisgeving.

Heden overleed te Velp, tot
onze diepe droefheid, in den
ouderdom van 77 jaren, onze
lieve Moeder. Behuwd- en
Grootmoeder.
GERARDINA PETRONELLA
MIGAVL POST-UITERWEER.
Weduwe van Ir. A. J.
GOEDKOOP VAN NELLE.
Velp:
E. CANTERS—
GOEDKOOP VAN NELLE
Ir. J. CANTERS.
Nijmegen:
A. E. G. CANTERS—
GOEDKOOP VAN NELLE
Ir. R. B. CANTERS.
Utrecht:
C. M. E. TERPSTRA—
GOEDKOOP VAN NELLE
Ir. W. TERPSTRA.
Amersfoort:
A. J. BORREN—
GOEDKOOP VAN NELLE
en kleinkinderen.
'«.Gravenhage, 18 Augustus 1935.
Riouwstraat 145.
Volstrekt eenlge kennisgeving.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Woensdag as. des namiddags twee uur op de bc*
graafplaats «Jatte" te Delft.

en hot beste meel maken,

melk

HILlE's Beschuit zoo voedzaam; de bizondere
bereidingswijze maakt ze beerlijk bros en licht
verteerbaar.

15 Sept of eerder gevr. door

Dame

of

Heer uit goed

DUmZICHT
I FLATGEBOUW
v.

milieu

PER AUTOCAR
26 Aug. en 2 Sept. HAR2»
«.--..
26 Aug. en 2 Sept BRUSSEL én ARDENNEN

S d. f 4930
....' sd. 5 37.--26 Aug. en 2 Sept LUIK én LUX. ARDENNEN
6 d. f 47.—
«6 Aug. ONZE LAATSTE ZEVENLANDENREIS
14 d. f 142
7 Sept Per spoor naar Muenchen en het Belersche Hoogland 8 dagen
f 67<— Logies, maaltijden en entrees inbegrepen.
Inlichtingen: CENTRAAL BUREAU. PARKSTRAAT 36, Telefoon 11762?

onze

,i

OPRUIMING.!

nog slechts kort» tljd. Profiteert dus nü nog

GEVRAAGD PER 15 SEPTEMBER

Het Is inderdaad
b» ons «NlllllLNll „KOOPJES"! Prachtige
RESTANTEN In ds bekende merken voor ds
helft van ds prijs.. Op courants artikelen
10 »/» KORTING "(uitgezonderd op zicht»

weder*-, uitgesl. Br. No. 16778, Vad.

*

»

belangstelling

(30—45 J.) Flnano.

NETTE DIENSTBODE.

P. G. Zelfst. kunnende werken. In»
tern. Boven 22 J. V. g. mond. g. v.
Aanm. Dinsdagavond na 8 uun
LAAN v. MEERDERVOORT 585.
met

GEVRAAGD.
1 Sept in klein gezin (2 d»»

mes) net HOU*. MEISJE goed
kunnende koken en werken en van
goede getuigen voorzien.
Br. No. 4900. Bur. van dit Blad.

FRIESCHE DAME, m. 1, zoekt pl.
in de' hulsh.; of verz. oud Heer of

Dame, bekend met verpleging;
goede referenties.
Br. letter K aan Boekh. O. A. J.
LUTTINGH, Leeuwarden.

GEZOCHT
Ned. Nat alg. ontw^ perfect En»
gelsch.' Duitsch en Fransch corres»
pondeerend. Opgaven met ver»
langd salaris onder No. 2102, aan
het Bureau van dit Blad.

Beheerder "Rijksinstelling ZOEKT
tegen 1 September

van onze BUITENGEWONE AANBIEDINGEN.
OPRUIMING sn U vindt

,...
......
....

j
zendingen »n msrk-srllkslsn).
BUSTEHOUDERS In katoen «f.irlcot
vanaf / 0.1»
„ » (Ml
JARRETEL-GORDELS met 4 jarretels.
„ „ 0.4»
HEUPGORDELS met voor» of zljslultlng
„ ,0.11
CORSETS mét'voor» of zij,lultln«-«.
CORSETS mét elastieken binnenband, effen slof
„ „ 1.91
„
CORSETS mei elastieken binnenband, brochs-slof
2.48
„ * 2JO
BUIKBANDEN
CORSELETTES
»
«
1"
*
'-"
ELASTIEKEN CEINTUURS, 20 c.!^. breed
«0.»
„ „ <-V
IDEM In „LASTEX", rekbaar In lengte en breedte
„ » 1.91
ONDERJURKEN, In zware dubbel geweven tricol

dlpl. machineschrijven en routine
verelscht Brieven m. inlicht, onder
No. 10787, Bureau van dit Blad.

Gevraagd in Bez.kw. in gezin v. 2
pers. Holl. dienstbode, v. d. en n,
goed kunn. koken en zelfst werken, niet ouder d. 35 jr. Loon f25.—
Br. m. uitv. ml. en opg. mond. g.
No. 451, Bijkant Theresiastraat 109.

NET "DIENSTMEISJE

biedt zich aan

voor
als Meisje-alleen.
Prima ref» zoowel mond. «Is schr.
per 1 Sept. Br. No. 2105, bur. Vad.

ALLES PMMA KWALITEIT I
ZIET ONZE ETXL^OES,
Den Haag Spulstr 36.
t/o Warenhuls,
Tet 113334.
Plet Helnstraat 107.
Tel. 331722.
Rotterdam, Arnhem,
Lelden, Groningen.
Delft Dordrecht

*^-^-^|(-p-H»^i IW ie "■*■"'

jfFs

"

Zaeckstraat 1 t/m. 27.
MOOIE FLATWONING te huur.
van alle moderne gemakk. voor»
zien. BIU. huurprijs. Inlicht bij
den Huismeester Tel. 774457.

HUIS tegen 1 Nov. te huur gevr.
door eehtp. met 1 .kind, omg. Vredesp, Wlttckr. of Dierentuin. Voork.
vrijst, e. v.; verelscht 7 k, 1 serre,
keuken. 1 badk. en zold. Br. Maj.
J. H. DE MAN. L. Houtstraat 18.

W. ZIT- 11l SLUIMER

of Zlt»slaapkamer wordi gevraagd
per 15 Sept aj. voor dame alleen;
omgeving Benoordénhoutkwartler.
Brieven Nó. 2104, Bur. v. dit,Blad.

MEUBELHUIS.
„OUD

BOSCHLUST"

ZX/ 51

<i
'VAJII. «3^«»3
«

11l

"
J^S^f)^*"
«.«Ifr"!

"^"^m^eas^aaMmawni*Wa*a*nimmaaW~*<

ml trmfW.

»

.

-■■■■■€—'

—

HUURINCASSO, ADMINISTRATIE, ENZ.
Gevestigd Adm.- en Won.'bureau hier ter stede, vraagt onroerende
goederen voor bovengemelde werkzaamheden, tegen uniform
tarief, zoowel va*» part. als van Hyp. banken en andere Instellingen. Prima referenties.
Brieven onder No. 2103, aan het Bureau van dit Blad.

op Uitgeverskantoor

voor Telefoon en typewerk. Aan»
vangssal. f3o— p. m. Brieven met
uitv. lnf. onder No. 242. Boekn.
ORANJE. Piet Helnstraat 120.

BESCHAAFDE DAME
KOMT U AAN HUIS KAPPEN.
Manicure, pedicure, en massage.
Billijk tarief. Br. onder No. 4908.
aan het Bureau van dit Blad.

EN TOCH IS ALLES
PRIMA IN ORDE.
2 x daags: Haarl. en omgeving.
Amsterdam en 't Goot

bij 2 pond f 1.40.
KALFSLAPPEN bll 2 pond f I.—
RUNDERPODLET per pond f 0.50
P. O. JONGEBREUR,
Danckertstraat 37, Telefoon 332634

mlsdr. M o. p. 10 Kg. Par»»!»*.» tft

ven

Haag.

vinden.

0

Waar trek ik in, wie weet er raad,

===== Neemt toch Het Vaderland te baat

JAVA.MELANGE

i

-

D
I
■
■
H

!.Niê«és .

ft «ft

IIF.VKI

l

TeL 11,833

—

....

,23 en

I AQUARIUM-SHOW
RURT^A^o. «<»«».,«

Gordijnen, LoOpers. erft.}'
het opmaken en overtrekken
van Matrassen enz. «nz^ tegen
uiterst. lagen prijs.

VAN HASSELT EN Zfl.
(tramlijn 2,

JAVA RUBBEM

MAATSCHAPPIJ?
gevestigd te . 'sGravenhage.

Augustus

as.

_■

DE DIRECTIE.

■I

v.33
** I|

124

M,^M

|

~'

I

■
H

«a

RV^-U^^

M*lei^^^^*«
M^'feV"»^
UW Poft»/'
M
N?5«5 //
«3>!7«».

TROPISCHE VISSEN IN
NATUURLIJKE OMGEVING!
MET MEDEWERKING VAN DE
AQUARIUM-CLUB SGALA«E' |

MWEWÓfcf
"

"

-

'*""-""

|l---a

3,2 0).

Ja»lijl*-lch« Algemeene Vergade»
ring van. Aandeelhouder»^op" Dins«lag 3 September 1935 te 4 uur, <èn
kantore der Vennootschap, Anni»
Paulownastraat 89, 's»G»venhage.
De Agenda ligt viior Aandeelhouders ter inzage ten kantore dA
Vennootschap' en ten kantore der
Bultenlanosche Bankvéreenlging
te Amsterdam, alwaar tevens aan»
deelen kunnen ' Worden gedeponeerd tot uiterlijk Vrijdag " 30

.

■
■
■
■
H

l
fl=il
=
>«

""»**"

VEENXAOE 7-8-9
Telef. 231212

■
■

I

li."fi^^. ..0,50.l

I MEIWIJN, ROOOE EN WITTE
"

\

per < bükjae

G*apo»fN«l«

\ BESSENI^IJN. parfloS. i>

W

BOTERHAMMENWORST

' «»>«UOR»'» UXORROR
Slnseaippol, P-emboió»!, Ananas Asr«iboi«n,

.0,»2

I

, VOOR PICNIC

Citroen, Kersen, Bassen,

I

|d

TBLIKJÈ LEVERWORST
BLIKJE. METWORST
I BLIKJE TONGENWORST
(BLIKJE

«a»

/l.a-MP
GOAL-PARA THEE 4 m
1per pond... ...IJ»|
per pond

I

..
»wk

'van

DW

l

TWBMSN» «UNc»»

V
M
H
■
>

z««RNi«M

70N»»»«U»U
"ITMiniOOIVIIDS

ritm»»«Aviti'cBr!Hi»»
PRINS

..........
..
<-ö.ano.lloo^............ 1i.500.000.— ■W
> RESERVE ...........
» NEEMT CELDEN A DEPOSITO I
>W DIRECT OPVORDERBAAR 2'^ IH
>

-:■ KAPITAAL
«ApITAAi.......

ft 40.000.000^f

REBERVÈ

%

_W

Andere termijnen en groote bedragen volgens
overeenkomst

DD

" "*

tt. V

"
AMSTERDAMJAVA RUBBER

[

COMPAGNIE

Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouder op Dinsdag 3 September 1935. des namiddags te 4JO uur, ten kantore der
Vennootschap, Anna Paulownastraat 89, 's-Gravenhage.
De Agenda ligt voor Aandeelhouders ter Inzage ten kantore der
Vennootschap en ten kantore der
Buitenlandsche Bankvéreenlging
te Amsterdam, alwaar tevens aan»
deelen kunnen worden gedeponeerd tot uiterlijk Vrijdag 30 Aug.
as.
DE DIRECTIE.

HILVERSUM 1815
X;V^l.O.

«s-H .

830 Gramofoon.
930 Ensemble carél Alberts.
1030 Morgenwljdlng.
10.15 Gramofoon.
1020 Vervolg ensembleconcert.
1130 Declamatie Gusta chrispijnMulder.

1120 P. v. Egmond sr. (orgel) en
E.'Gerller (viool).
1220 Kovac, Lajós en zijn orkest.
13.15 De Oclophonlken
Drukker.

o.Lv. B.

14.15 Omroeporkest 0.1.v. N. «reep.
In de pauze declamaties door
M. Boldlngh.
{"
16.15 Radloklnderkoorzang o^.v. H*.

.

Hamel.

*

1730 Voor de kinderen.
1720 Lyra-Trio.
18.15 AVRODedbels ol.v. E. Mee.-k.
1820 RVU. Dr H. Gervenman: De
Harz. het hart van Dultschland
19.00 Vervolg AVRODedbels.
'*
»920 Kamermuziek door het Nederlandsche Trio.
2030 Berichten.
2035 Omroeporkest 0.1.v. N. Treep.
2130 Gramofoon.
2120 Uit hel Kurhaus. Scheveningen:
De Boswell
mmv. de
Ramblers 0.1.v. Th. Uden Masman.
2220 Kovacs Lajos en zijn orltest.

.

2230 Berichten.
23.10—2430 Gramofoon.

%

HUIZEN 301 BL

THE I.ET«
Adembenemende mast»

acrobatiek

ENZ.
ENZ.
ENZ.
uur,
bovendien
lederen avond 8
Woensdag», Zaterdag»,
Zondagmiddag 2 uur

uw vertrek.
Administratie
«Hrt Vaderland.

I

CIRCUS CARRÉ
SCHEVENINGEN

ll

]

Radioprogramma van Dinsdag 20 Augustus

gevestigd te 's-Gravenhage.

Nu Is het in 't hartje van het
seizoen.
Zendt ons uw opgaaf schriftelijk
2 x 24 uur vóór den datum van

...

I

I I «UIMEN l
p^"
p"

par

«tf»ra

m mi.
MELANGE.po»pond. >«»b9

weer leggen van Linoleum,

3e Wacht nlet tot het laatste
oogenbllk.

.*.*.-.-.*.*.^.-.-»-.-.-.-.-»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.

bllk
Inhoud

ORANJE PECCO

. Tapijten^ Matten, enz!; nét
[ vermaken ei» weer plaatten,

naam en

2e Ook het oude adres.

por

I RU«RRORN'< LR»R I
I.SS
C-H,Ü:-*!
1.99
p«r
pond

BELASTEN
WIJóns bok
met het opnemen én

In het belang van onze abonné's
herinneren wij er nog eens aan:

«Gravenhage
PARKSTRAAT 25
geeft U. gratis alle adressen en inlich-

Tkelük,
M^

'

.

Vaeantis»
Adresveranderingen
le Geef duidelijk uw
nieuw adres.

tingen uit 2Ün uitgebreide pension» en
woninggids. Hierdoor kunt U gemak»
keiijk, zónder
2onder kosten en moeiten, uit
keuxe passende huisvesting
een ruime keuze

.par
a boo«e
bllkkan

"

HET VADERLAND

—

MOERtfEIEN

COURANTEN

--

--

VOLGENDE:

zoekt gij huisvesting in

VRUCHTEN
C*KE

KOOP DAN BIJ ONS UW
VLOERZEIL LINOLEUM
COCOS
GORDUNRN
XOOFERS
BEDDEN
DEKENS
KARPETTEN
ENZ. ENZ.. ,
WIJ leggen alle zeilen GRATIS.
WIJ boren alle. loopers GRATIS.
WIJ plaatsen alle gordijnen gratis.
WIJ hemen voor il gratis de maat
WIJ geven U vooruit prijsopgaaf.
WIJ hebben uiterst lage prijzen.
Terwijl wij. voor geheele inrichtingen speciale prijzen noteeren.

OM U)V AANDACHT VOOR HET

bileerd. kortom

««, l
ft
VaJ4 I

per t pollen veó 1 pond

OF VERHUIZEN?

BEDIENEN EN VRAGEN DAAR»

menten of Etages; zoekt gij Kamers
of pension, gemeubileerd of ongemeu»

W,,","

I HUISHOUD PINDAKAAS

Aan huls te ontbied»».

WU WILLEN U GRAAG VLOT

PRACHT KAI.PSSTUK.IE

De laatste Moerbeien 80 et p. pond.
Grape fruit 12 stuks ft f I.—. Braz.
Sinaasappelen 25 stuks ft fl.—.
Dunne Princesseboonen 20 pond ft
12.—. Eerste soort Snijboonen 20
pond ft f 2.—. Zilveruitjes (schoon)
35 et per pond. Adres: JOH.
v. Blankenburg»
straat 82, Telef. 331249.

A. TOKKIE
VAN BOEKEN.

waaronder unlo.ue Mandarijnameublementuit MING-perlode, zeldzame
Boeddha's en antiek Goudlak en Bronzen, Zijden Tapijten enz, ter overname voor 25 mille (halve taxatie).
Brieven onder No. 4913, aan het Bureau van dit Blad.

een Huis. een plat, zoekt gü Apparte-

T

J3» JZ^
0,5011
1
0-3811 0-301 1 0.5 S 1B
■WSLr

b«

CHINEESCH-JAPANSCHE COLLECTIE

GIJ

""«"S-""4

Mm.

■■

fijne

Olijfolie

2

TROUWEN?

—

VACANTIE ?

,gM I
ft
V,H«

tin sleeiiji- drinkglas) peepee

> 0.75 1 1 0.76 1 1 0.25 11 1.05 > I■

N.V. K. VISSERS
AUTODIENSTEN

:":":":":":":":":.:":":":":":":":":":":":":":":":❖:":":":-:":.:

1 0^35 J II

GAAT U

-
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>

■
| I "AÏSH*"
iSSSama | | SAR^ES
I ■
■■
Uuo^KeJ
I
KRUIKJES
In
In
per
SOJA
Olijfolie

'^

ZEER MOOIE

ZOEKT

I GIIAPE^NUIT JAM

I

TEL.

DEN HAAG. HOUTMARKT 7.
TeL 180190
180191.

Sterk groeiende stad. Geen fabrieksplaats. Rijk»
Lage woninghuren l
dom aan natuurschoon.

O-sa
I -7811 0.55|| 0.751
_"& ■__

SffiS II oWl?R, I I
I ' InlN",
«Bai.3le.r-> ..

INBOEDELS-

IS NIÉT DUUR

'"

biik

4-k -pa

85
PRINSESTRAAT
180384

BEZUIDENHOUT 35. TeL 720418.

(van bulten)

AAN. JUFFROUW

.

vraagt tegen hooge prijzen geheele
of gedeelten van FHIST CLASS

<Si

iHss V V9!U»

■

ME»E «^>°Z.
1^- .NA'H
bill"^"'«JMI, H
parlllarbllk
H

BEUN

''T
«ik

TEVENS INKOOP

van A. DE LEEUW,

H?*V^^>/«st»^
«lM Ij] IjJlcSll

-11 vHf

van 15 tot 50 pCt. korting

Opklapbaar bes ;
alléén-de-betere kwali-

Van ouds
telt met volledige ombouw f 5.75,
dlto 2 persoons f 10.75. Bedden
f355. Onbeperkte fabrieksgarantie.
Monsterkamers alléén REGENTESSELAAN 24, TEL. 391768.

ASPERGES

STUDIEBOEKEN

-

A

AMERSFOORT

dag en nacht

GEVRAAGD

„

-

(Correspondente-

secretaresse.
Eindexamen Gymnasium of H.8.5.,

dame

bij besch. fam. G. GEM. ZIT!"-,
slaapl-. en z. mog. badkamer, mod.
gem. z. of m. pension; geen huls.
verkeer; Statenkw. of omgeving.
Brieven No. 2099, Bur. v. dlt Blad.

-te koop, exceptioneele aanbieding, best uit: Engelsch model
rietsalon, dubbel geriet 3zlt»
bank, 4 fauteuils, losse kussens,
tafel, zware Eng. Old-finish eet»
kamer, breed dressoir, 2 fauteuils, 4 stoelen, schuiftafel en
theemeubel, zeer chique Uts»Ju»
meaux slaapkamer.ameüblem»,
met linnen damast én Java ka»
pok gevulde matrassen, schuine
peluws en kussens, totaal 625.—
ook gedeeltelij!"'. Bezichtiging
Dinsdag en. 3 volgende dagen
van B—6,
Zeestraat 668» nabil den Sedsverdngscheweg en het Vrede»palels. den Haag. Telef. 111346.

l«oet*««,t).

BILLIJKE OVERNAME HUUR EN
MEUBILAIR van geriefelijk bo-»
venhuis met c. v.
Nicolalstraat 75.

BEAUTY PARLOUR „MABUR"

Nassau,

'sGravenhage, 17 Aug. 1035.

licht verteerbaar.

GEZICHTSHAREN

Dr.WIJNAND

.

AANGEBODEN

worden afdoend verwijderd. Zrs.
M. en A. BUIS, Den Haag. Anna
Paulownastraat 50. Telef. 392097.
Spreekuur I—2.

VAN SCHOTHORST.
Directeur der H. B. S.
aan de Beeklaan,
Officier in de Orde van Oranje-

Chique Inboedel'62s.-

in rustige omgeving, gemenb. Zitslaapk. of Z.» en sLkamer ineenl.
V. wascht voor H. of D. op leeftijd. Soendastraat 24.

praktijk hervat

Heden ontsliep zacht en kalm
onze lieve Man, Vader, Behuwden Grootvader,

v/d

j^Aü6üsTÜs-AAHBIEDIH6

.

fa. Bruynls, tegen aderverkal»

klng en ouderdomskwalen (3 mnd.
gebruikt). Tevens te koop wegens
plaatsgebrek goed onderh. PIANO
(merk Cuypers). Adres: v. Galen»
,
straat 52, na 7 uur.

AANGEBODEN

De «leren, de

TANDARTS

K

Tl XYO?
AETMERSTROOM APPARAAT

Sweelincplein in heerenhuls rulm
gestoff, gemenb. of ongemenbU.
Parterre met keuken, centr. verw,
str. water, gebr. van Tel. Ook geschikt voor dokter of advocaat
Br. No. 4905, Bur. van dit Blad.

ARTS

GETROUWD:
Mr. J. H. ANDRIES.
Weduwnaar van A. M. P. GRIEVE,
en
A. A. E. PIEREN.
Den Haag, 19 Aug. "35.
Jozef IsraLlslaan 30.

Dr.WIJNAND
VAN SCHOTHORST.

te huur. Huurprijs f2s<— p. maand,
gelegen He van Blankenburgstr.
No. 121. Te bezichtigen Dinsdag
tusschen 2—4 of volgens afspraak.
TELEFOON 114326.

LECHLEITNER.

HEEFT DE PRAKTIJK
HERVAT.

Toek. adres: Prinsenweg 23, Wassenaar.
In plaats van Kaarten.

AVONDBLAD A

MOOIE GROTE 2e ETAGE

CHIRURG-VROUWENARTS

VERSLUYS.

—

Dame v-aagt GEST. SUITE beneden of le etage, v. w, w. en k. str.
water enz. met bed. en middagm,
liefst bij part. omtr. L. v. Meerdervoort. Brieven met prijs No. 2095,
Bureau van dit Blad.

WAAY

Londen, 19 Augustus 1935.

De leeraren van de 3e G. H.B-S.
met 5-jarlgen cursus geven met
leedwezen kennis van het over»
lijden van hun geachten Direcleur,

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1935

V. MAK VAN

GETROUWD:
R. P. VAN KERKWIJK
en
Jkvr. P. VAN REIGERSBERG

KAPLAN
Oosterzee
E. R. VAN SCHOTHORST
G. G. VAN SCHOTHORSTLOEFF
en kleinkinderen.
'sGravenhage. 1? Aug. 1935.
Frankenslag 320.
Geen bezoek, geen bloemen,
geen toespraken.
teraardebestelling
is bepaald
De
op Dinsdag as. half drie op de
begraafplaats Oud Elk en Dut»
nen. Vertrek van het sterfhuis
te twee uur.
Eenlge kennisgeving.

—

«NO.
8.00—9.15 en 1030 Gramofoon.
1120—12.00 tlodsd. halfuur.
12.15 Gramofoon.
1220 Orkestconcert.
1220 Gramofoon.
14 00 Voor de vrouw. ■
1500—1600 Gramofoon.
1630 HIRO.

17.10 Schlagermuzlek en gramofoon.
19.15 Lez|ng en gramofoon.
2030 Berichten en gramofoon.
20.15 Koorconcert.

2020 Orkestconcert.
2130 causerie.

21.15 Koorzang.

--

2120 Orkestconcert.
22.15 Gramofoon.
2220 Berichten.
2225—2430 Gramofoon.

BIfINCHEN 405 BL
1725 Lohengrln. opera van Wagner.

BRUSSEL (VL.) 321 BL
2020 Armand crabbé zingt.
DROITWICH 1500 81.
«Mozart.

2020 Promenadeconcert
Haydn).

2220 In the shadow of
lulsterspel.

the

Taj.

LONDEN REG. 342 BL

2020 The mystery of the seven cafés:
Vienna café caroussel.
22.40 Dansmuziek.

BRUSSEL (FR.) 483 BL
2120 L, farce de maltre Patelln.
DEUTSCHLHENDER 1571 «*.

2120 Der betrogene Kadi. opera»
coml-jue

van Gluck.

WEENEN 508 M.

2120 Mozarlconcert (Salzburger Fes»»
splele 1935).

23.00 bevende
Bruckner.

symphonle

van

GEMEENTELIJKE
- RADIO
DISTRIBUTIE.
Pro«-*»*»»*--> 1.
Alle uitzendingen van Hilversum.
Programma

11.

Alle uitzendingen van Hulzen.
Programma 111.
830
Schev. Haven.
Daarna tot 820 Keulen.
820
ldem.
8.40— 920 DeutschlFender.

1020—1220 Keulen.

1220—1420 Brussel Vlaamsch.
1420—1520 DeutschlSender.

1520—1620 Londen Reg.
1620—
Deutschl^ender.
1720—1920 Brussel Vlaamsch.
«920—«930 Brussel Fransch.
1930-20.10 Warschau.
2020—2120 Keulen.

2120—2230 Weenen.

2230

Lelpzlg.

P-ooruiiinia IV.
830
Schev. Haven.
Daarna tot 820 Luxemburg.
820— 830 Parijs Radio.
1025-1820 Drollwieh.
,820-18.45 Ullz. HTRV.
1845-2230 Droilwlch.
2230-22.40 Ullz. HTRV.
22.40—2430 Londen Reg.

NET VADERLAND

—
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—

AVONDBLAD B

1

VICTORIA-WATER
■■ HET BESTE NATUURLIJKE BRONWATER ■■

CONFERENTIE VAN DRIE MISLUKT

—

Aloisi verwerpt de Engelsche en Fransche voorstellen voor een stelsel
van gemeenschappeWk bestuur in Abessinië

JAPANS POSITIE IN
NOORD-CHINA

Het Kwantoengleger stelt
zijn eisenen

'

ADDIS ABEBA BIDT VOOR DEN VREDE
EN BEREIDT ZICH VOOR OP DEN STRIJD

Men Spreekt te loonden van de mogelijkheid, dat het parlement
spoedig bijeenkomt; sommigen
eischenopheffing
van het embargo op wapenen

De exploitatie van Mantsjoekwo
Uit lMnklng, Generaal.-najoor Tada. d»
nieuwbenoemde commandant van het Japan,
sche garnizoen in NoordChlna, die te Hsinklng verbleef, had een belangrijk onderhoud
met generaal Mlami commandant van het
Xwantoeng.leger, op Zaterdag j.l. In dit onderhad werden de volgende punten besproken»
Ten eerste maatregelen voor een CMneesch^lapansche economische samenwerking ln Noord*Chlna: ten tweede het
bewaren van de openbare orde in de gedemilitariseerde zone en voorzieningen
inzake den wapenstilstand van Tangkoe.
welke nog niet is ten ultvoergelegd; ten
derde de Chineesche schendingen van ge»
noemden wapenstilstand en ten slotte
controle op de anti-Japansche elementen
in de provincies Hoepel en Sjahar.
Dit Tokio: Volgens het blad Choegals Sjoyo
Sjimpo zal binnenkort worden overgegaan tot
samensmelting der verschillende Mantsjoerijsche spoorwegen, w.o. de Noorderspoorweg
en de Zuid Mantsjoerljsche spoorweg tot een
«vereenigde naamlooze vennootschap".
Men wil als dochtermaatschappij een verkeersmaatschappij oprichten, waarin de spoor»
wegen, het automobielverkeer, alsmede het geheele hotel», haven», kanaal-, en scheepvaartwezen vertegenwoordigd zullen zijn. Voorts
bestaan plannen voor de vorming van een industrieconcern voor steenkool, ijzere n chemicaliën.

Intens troepenvervoer van Italië; het lijk van minister
Razza in Rome aangekomen

De conferentie van drie, welke beoogde
«en vreedzame oplossing te bereiken in
bet ItaUaansch-A^besichnsehe geschil, is
mislukt.
Zondagmiddag 3 uur werd aan den yua*,
d'Vrsa*- een bijeenkomst gehouden. «Ue bedoeld
was als plenaire zitting «ler dl^mogendheden»
«*onlerent»e. De Fransche en Dritsohe delegaties
waren voltallig versohenen, maar van Italiaan»
sche zijde kwam alleen baron Aloisi, een feit,
«lat bij de delegaties groote l*«v-«e*ndi*-«g wekte.
Van een plenaire zitting kon niets komen en
er werd slechts een oonferenUe ««monden tus»
sohen Laval, Aloisi en Uden, welke tot over S
uur duurde maar geenresultaat opleverde.

Laval heeft Zondagavond om 8 uur de
volgende officieele mededeeling aan de
pers doen toekomen:
„Laval, als vertegenwoordigd van
frankrijk, Eden, als vertegenwoordiger
van (3root-Brittanje en Baron /Uoisi, als
vertegenwoordiger van Italië, waren te
Parijs bijeengekomen om te zoeken naar
een mogelijkheid voor de vreedzame regeling van het Abessijnsch-Italiaansehs geschil. Wy hebben nog geen basis voor
onderhandelingen kunnen vinden, welke
de oplossing van het conflict mogelijk zou
maken. De moeilijkheden, waarop men bij
het bestudeeren van de in den loop der
besprekingen gedane voorstellen gestuit
is, doen een vérdaging van het ingeleide
onderzoek noodzakelijk worden. Dit
onderzoek zul langs diplomatieke» weg
worden voortgezet.
Reuter meldt uit Parijs: Eden zal heden voor

zijn vertrek naar Londen een bijee**komst heb»
ben met Laval. Ook Alolsl zal voor zijn ver»
trek naar Rome een bezoek brengen aan Laval.
Da Engelsche houdlng.
Dit Londen: Er zljn regelingen getroffen voor
een bijeenkomen van den kabinetsraad, voordat
op 4 September de zitting van den Volken»
bondsraad bijeen komt
Men wijst er hler op, dat Engeland in geen
geval zal toestemmen In een militaire bezetting van Abesslnlë en daarbij den steun
heeft gevonden van Frankrijk.
Naar Zondag in diplomatieke kringen werd
voorspeld, zal het Drltsche antwoord aan Italië
wegens het doen mislukken van de DriemogendhedenconferenUe bestaan in het op»
heffen van het voorloopig
mbar»
go op den uitvoer van oorlogsmateriaal.
* De politieke corr. van de -Sihldaj* ExpKss
meent te weten, dat er onder verschillen-Ie par»
lementsleden, in verband met de stijgende kan»
sen voor een poging tot economische sancties
tegen Italië in geval van een oorlog met Abes»
sinie, gesproken wordt over een vervroegde
bijeenroeping van het Engelsche porie»
ment Het parlement is op reces tot 29 Octo»
ber. Maar de Speaker en de Lord OhanceUor
zijn gemachtigd beide Hulzen vroeger bijeen te
roepen in dringende gevallen.
Vele parlementsleden zouden de vrees koesteren, dat het land ln een gevaarlijke richting
zou worden gedwongen op de bijeenkomst van
den Volkenbondsraad op 4 September. Zij «taan
er op, dat het parlement volledig wordt Inge»
licht en dat zijn meening wordt gevraagd vóór
een beslissing wordt genomen. Een groot aantal
parlementsleden ls nog in Engels»!, met het
oog op een spoedige bijeemoeplng. De politieke
corr. van de Sunday Express Is overtuigd, dat
ongeveer 100 parlementsleden van alle partijen
er op zijn voorbereid de regeering om een ver»
vroegde bijeenroeping van het Legerhuls te
verzoeken.
Het verloop der conferentie.
Uit Parijs: Met betrekking tot de verdaging
der conferentie van Drie, verklaart men in
toonaangevende kringen, dat ondank» de be»
moeiingen van Laval ge»» ««menswaardige
toenadering tusschen het standpunt van Italië
geweest De
en dat van Engeland mogelijk
voortzetting der besprekingen zal langs dlplo»
matieken weg geschieden totdat de Volken»
bondsraad op 4 September het Italiaansch»
Abessijnsch conflict intensief zal besproken.
Ondanks de bestaande moeilijkheden is het dus
niet uitgesloten, «lat vóór September een beter
resultaat zal worden bereikt voor een vreedzame regeling van het geschil.
Thans kan men zich een vrij duidelijk beeld
vormen van de afzonderlijke phases der korte
drie mogendheden^onferentie. Vrijdag zijn,
nadat Woensdag en Donderdag aan voorbesprekingen waren gewijd geweest Atelsi.voorstel»
len overhandigd, welke deze direct verder heeft
gezonden naar Rome. Zaterdag verliep met vergeef» wachten op antwoord.
Zondagochtend deelde Aloisi aan Laval
mede, dat Mussolini de hem gedane voorstellen
heeft verworpen. Hierna vond Zondagmiddag
een nieuwe gedachtenwlssellng van twee uur
plaats tusschen Laval, Eden, en Alolsl. De drie
moesten constateeren. dat het onmogelijk was
de onderhandelingen voort te zetten. Alolsl ver»
wierp de voorstellen, met de motiveering, dat
zij geen bevredigende basis voor onderhandeling vormden. Hij zag er van af eenigen elsch
te stellen, welke stof tot onderhandelen zou
hebben kunnen bieden. Hierop verklaarde
Eden, dat hij tot de uiterste grens van concessies is gegaan, welke hij namens zijn regeering
had kunnen bieden. Onder deze omstandig hcd e n was een „verdaging"
onvermijdelijk.

Voorstellen en voorwaarden.
Omtrent de aan Italië gedane voorstellen ver»

neemt men in zeer goed Ingelichtekringen, dat
men bereid was Italië uitgebreide economische
expansiemogelijkheden In Abesslnlë te bieden;
de veiligheid der grenzen van Somallland en
Eritrea te waarborgenen de bescherming te ga»
randeeren der ltallaansehe onderdanen In

Abessinië.
Deze voorstellen, aldus verklaart men te
Parijs, zouden Italië vergaande voldoening heb-

ben

gegeven. Tegelijk elschte men evenwel de
erkenning der volgende drle
principes:
1. de handhaving der politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheld van Abessinië;
*. de noodzakelijkheid van de instemming
van den Negus met een regeling;
i >. de overeenstemming van deze regeling
k «et het .Volkenbondsstatuut

Deze voorstellen, aldus verklaart men. zouden
in zooverre practlschen vorm hebben aangenomen, «lat Abesslnlë tot den Volkenbond het verzoek zou hebbén gericht om voor de ontwikALOIBI
keling van zijn bedrijfsleven en bestuur een
zou stellen, te vermijden. Het beste, wat de
gemeenschappelijke hulp te verkrijgen van
weet te zeggen, is, dat de tijd tus»
mogendheden.
Telegraph
De Volkenbondsraad
vreemde
zou dan natuurlijk voor deze taak die Europee» schen nu en 4 September waarde kan hebben,
sche mogendheden hebben aangewezen, «11e be» ais de openbare meening laat voelen, dat een
zittingen hebben aan de Abessilnsche -trens, dus zaak „dle oorlog met zich sleept voor de andere
Engeland, Frankrijk en Italië.
naties geen voorwerp van onverschilligheid
De samenwerking dezer mogendheden zou kan zijn."
zijn neergelegd in het verdrag, dat een uitbreiBU zulke goed bedoelde frases blijft het.
ding zou zijn van het verdrag van 1006 en waarAlleen de liberale Manchester Guardian schrijft
aan Abesslnlë zljn toestemming zou geven. een lang en verontwaardigd betoog over het
Voorts zou men b.v. een Vler»"»ogendhee embargo op den invoer van Britsche wapenen
denverdrag kunnen aangaan op de basis
naar Abessinië. dat tezamen met het Fransche
van het verdrag van 1006. waarbij Italië ver» embargo een volledig Europeesch embargo ten
gaande voldoening zou zljn gegeven, daar gevolge gehad heeft en dat dit blad blijkbaar
Frankrijk en Engeland voor zichzelf ln Abes» een schandelijk onrecht acht Toen Hoare het
sinie geen nieuwe voordcelen zouden zoeken.
verdedigde, omdat hlj niets wilde doen. wat de
op overeenstemming verminderen kon,
kans
Binnen hetkader van den Volkenbond.
rechtvaardigde
hij
waarvan hij wist dat het
Aangezien deze voorstellen evenwel door de onrecht was, met iets.
argument, dat het den
het
ItaUaansche regeering van de hand werden ge»
oorlog te verhinderen.
helpen
kon
den
Bond
wezen, was het moeilijk een andere formule te Het
embargo
gelegd mogen worden,
had
nooit
vinden, welke in overeenstemming te brengen
gelegd,
had
het opgeheven moe»
zou zijn geweest met de zelfstandigheid van maar eenmaal
vergadering
van den
worden
na
de
laatste
ten
Abessinië en met het pact van den Volkenbond Bondsraad, toen bekend geworden was,
dat
Met nadruk wijst men er op, dat van het
weigerde om lets af te doen van zijn
Italië
begin der onderhandelingen af Eden l»
militaire voorbereldselen in Abessinië. Het hit
opgekomen voor het nakomen der bepate handhaven, kan volgens de Guardian zelfs
lingen van het Handvest De Fransche
niet meer met dienstigheid gerechtvaardigd
regeering, aldus verklaart men, blijft
worden. Handhaving van het embargo be»
harerzijds trouw aan den Volkenbond,
schouwt de Guardian als hulp bij de vermoor»
aangezien Frankrijk zijn geheele bulten»
ding
van onschuldigen.
landsche politiek heeft opgebouwd op den
Uitvoerig
betoogen de correspondent van de
Volkenbond. Daarom hebben zoowel La»
van de Telegraph aan de hand
Tlmes
en
die
val als Eden geen besprekingen kunnen
verdrag
van
het
van 1906 en de Engelsch»ltabewovoeren, welke zlch zouden hebben
notawisseling
van 1925 de onjuistheid
llaansche
gen bulten het kader der Oeneefsche be»
van Alolsl's bewering, dat Groot Brittanje,
palingen.
Frankrijk en Italië; toen zij het verdrag van
Aangezien bovendien Alolsl geen enkele maal 1906 sloten aan de verdeellng van Abesslnlë en
de juiste bedoelingen zijner regeering nopens
respectievelijke invloedssferen gedacht
Abessinië heeft uiteengezet heeft men daaruit hun
dat deze Invloedssferen in de practijk
hebben,
de conclusie moeten trekken, «lat Italië de Inequivalent
van een protectoraat bedoeld
als
op
zljn
stelling van eén volledig protectoraat
dergelijke stelling de verdediwerden
en
een
minst over een gedeelte van Abessinië onder ging van de Italiaansche gedragslijn
ten doel
oogéh heeft gezien.Een dergelijk plan zou even»
correspondent van de Tlmes haalt
heeft.
Dé
Negus
den
tegenstand
wel den formeelen
van
uitvoerig een brief van den Itallaanschen geondervinden.
zant te Addis Abeba van 1926 aan den keizer»
Frankrijk, aldus geeft men te verstaan, zal
van Abesslnlë aan, waarin deze uitdrukkelijk^
zooals bij de Drie Mogendhedenconferentie
dat de Italiaansch-Engelsche overeenverklaart
voorbij
geen
pogingen
ook in de toekomst
laten
komst
van
Uitsluitend economisch karakter was
gaan om alsnog tot een vriendschappelijkeregeling te geraken. Dezebemoeiingen worden zeer en geenszins bedoelt de souverelne rechten van*
zeker gedicteerd door de vriendschap jegens de Abessljnsche regeering te verminderen, die"
volkomen vrij bleef om requesten in verband
Italië en door zijn liefde voor den vrede.
met deze aangelegenheid van deze beide mogendheden, hetzij te weigeren hetzij toe te staan;
Welk regime «en zlch gedacht had.
De diplomatieke corr. van de Dallv Telegraph Fransche per».
meldt nader, dat Engeland en Frankrijk van
Ult Parijs: De indruk, welken de lezer
oordeel waren, dat het mogelijk zou zijn te
regime
in het leven te roe»
van de Parijsche Maandagochtendbladen ■..-<
Addis Abeba een
krijgt is, dat de oorlog tusschen Italië en
pen, dat:
Abessinlë onvermijdelijk is. Wel ver» .'
le. de noodzakelijke hervormingen «ou kunnen
men, dat nog nlet alle hoop'is op» <""
klaart
ter hand -lemen voor een algemeene administragegeven,
doch men kan toch ook nlet
tie en een verbetering van onderwijs en politie»
gelooven aan een resultaat der diploma»
dienst;
tieke, onderhandelingen, welke thans
ze. een grensbescherming In, het leven zou roepen. waarschijnlijk bestaande uit de inboorlingenover de Itallaansch-Abessijnsche kwester voor»
troepen met bultenland«he
tie worden voortgezet
koming van grensincidenten:
Echo de Paris schrijft, dat men moet verSe. voor buitenlanders vergunning zou verkrijgen om In Abessln» te werken zonder verlies van onderstellen, dat Rome Abesslnlë wll overheer»
nsllonalileit en blj te dragen tot de ontwikkeling schen in den vorm van een soort protectoraat
van de natuurlijke hulpbronnen van het land;
De negus Is evenwel vastbesloten dergelijke
4e. plannen uit te werken voor groote openbare voornemens met de wapenen af te wijzen. Men
werken. zooals aanleg van wegen en spoorwegen: moet zich afvragen, of er Mussollnl niet meer
se. plannen zou maken voor Internationale lee»
aan gelegen ligt zich te wreken over de nedernlngen voor het ten uitvoer leggen van deze voor»
stellen;
laag van Adoea en zijn aanzien te versterken
bijstand zou verleenen ter afschaffing van
«e.Slavernij.
door een militair succes, dan expansiemogelijkde
heden te vinden voor zijn bevolking, indien
dat zoo is, zal geen mogendheid hem er van
dat
nemen,
goede
Er was
reden om aan te
goedkeuring zou kunnen weerhouden. Na den regentijd, in Sepeen dergelijke regeling de Abesslnlë;
tember, zal hij opmarcheeren en daarmede be»
Aangevinden van den keizer van
zien verder bekend was. dat de keizer bereid gint dan een groot avontuur voor Italië en voor
was om belangrijke territoriale concessies aan Europa. Daartusschen ligt de vierde September.
Italië te doen ten behoeve van kolonisatie, Eden zal In den Volkenbondsraad de verantmeende men, dat ook op dit punt aan de Ita» woordelijkheid van Italië voor den dreigenden
liaansche elschen zou kunnen worden tegemoet» oorlog uiteenzetten, doch Laval zal, wat het
Frankrijk ook moge kosten, zich aansluiten bij
gekomen.
eventueel te nemen besluiten. Italië zal dan
Engebuul» rechten bil het Tanameer.
den Volkenbond verlaten.
In de Oeuvre verklaart mevrouw Tabouls,
Volgens 'dezen correspondent zijn er aanwij'in de geschiedenis der koloniale gewesten
dat
zingen, die niet genegeerd mogen worden en
aan
een land nog nimmer zulke gunstige aanvolgens welke Italië nu niet meer bereid Is om
zljn gedaan als thans aan Italië.
biedingen
zijn te voren zoo vaak herhaalde verklaringen
geeft
op koele en rustige wijze de
Mussollnl
Brittanjes
bevestigen,
waarin het Groot
te
voorkeur
aan
een
De Italianen zijn
overheerschende belangen erkende bij de hand» ervan overtuigd, datconflict
ze zullen winnen en Mushaving van zljn controle over het Tanameer
wll niets anders dan triompheeren in
en andere zijtakken van de voor de welvaart sollnl
oogen
van zijn volk.
de
en
den
SoeEgypte
en zelfs het bestaan van
De Petit Parislen constateert, «lat men aan
dan vitale rivieren. Zelfs zegt men, dat Alolsl
vlakweg geweigerd heeft een vermelding van den Quai d'Orsay en in de kringen der Britde Britsche economische belangen in Abesslnlë, sche delegatie Zondagavond zeer pessimistisch
die in het gezamenlijk ontwerp voor zijn regeeIs geweest Men heeft zlch niet verheeld, dat
ring opgenomen was, naar Rome over te brende hoop op een vreedzame regeling van het
gen.
geschil slechts zeer gering is.
Mornlng
Parijsche
correspondent
van de
De
De MaUn schrijft, dat men den half barbaar»
Post zegt dat de Fransch-Brltsche voorstellen, schen staat Abessinië niet op denzelfden voet
welke de Italianen direct van de hand hebben kan behandelen als andere staten. Toen men
gewezen, de Abessljnsche souverelnlteit zoo» 30 Jaren geleden Abessinië heeft verdeeld in
" danig
zouden hebben beperkt dat het waar» Invloedszones, heeft men aangetoond, dat Abes»
schijnlijk moeilijk zou zijn geweest den Negus slnië geen zelfstandige staat is. Ook de Matin
ervan te overtuigen deze voorstellen aan te is van meenlng, dat de taal der kanonnen
nemen.
spoedig de taal der diplomaten zal vervangen.
Figaro beveelt de methode van directe be»
Britsche pers.
sprekingen met Mussollnl aan, zooals zij in het
Onze Londensche correspondent telefoneerde geval van de Fransch—ltaliaansche relaties
ons hedenochtend:
tot succes hebben geleld. Men zou dus volgens
Het is, nu Mussolini Frankrijks en Groot het blad te Rome of in een andere Italiaansche
Brlttanjes maximum voorstellen verworpen stad verder moeten onderhandelen en Baldwin
heeft, begrijpelijk, dat de Britsche pers niet of Slr Samuel Hoaro zouden zelf naar Italië
de flauwste voorstelling heeft van wat nu ge» kunnen gaan. Voor 4 September mag geen
daan moet worden.
poging worden nagelaten. Te Genëve zal men
De Daily Herald (Labeur) blijft op stelllgen er rekening mede moeten houden, dat in den
toon om actie roepen, maar waarin deze actie Volkenbondsraad de plaats van Italië onbezet
zou moeten bestaan, zegt zij niet
blijft, of dat de vertegenwoordiger van Italië
De Times schrijft, dat ais er geen Bond is zich zal verzetten tegen een behandeling van
of alleen een Bond, die tot belachelijke zwakte het Abessljnsche geschil. De toestand blijft
gereduceerd is, de Europeesche vrede op een. evenwel gelijk, indien hij toestemt in een be»
nieuw en bijna zeker minder hoopgevende ma» raadslaging, aangezien een veroordeeling der
chinatie voor het voorkomen van overhaaste
troepenzendingen naar Afrika onactie zal moeten berusten. Hen, die onberaden Italiaansche
het
getwijfeld
uittreden uit den Volkenbond
optreden voorstaan, berispend, zegt het blad,
gevolge
zal
hebben.
ten
gezaBrittanje
dat de stappen, die door Groot
menlijk met de andere bondsmogendheden ge» Mussollnl onvermurwbaar.
nomen moeten worden, wanneer Mussolini
Zondag heeft de Duce te Benevento een rede
door redelijke concessies niet bevredigd zou
gehouden na de inspectie van de divisie „28
worden, voorzichtig en zonder onverantwoor«lelijke haast overwogen moeten worden.
October". Op het vliegveld stonden de troepen
in marschorde opgesteld, uitgerust met tropen»
Verder gaat ook de Daily Telegraph niet die
nogden
vast»
helmen, lichte koloniale uniformen en hooge
geleden
groote
van
de
bladen
kort
laarzen. Na hartelijk door 12H00 zwarthemden
beradensten toon deed hooren. In laatste instanmoet de zaak voor den Bond te zijn toegejuicht zelde Mussollnl o-« «In
zegt -dj
tie
Uw naam, 28 October (den datum van den
komen, en moet dat lichaam de een of andere
ook
marsch naar Rome), ligt Uw roeping. Gij zult
partijen
moeten
beslissing bereiken. Alle
marcheeren en gij zult alle hinderpalen tot
verlangend zijn om, als het eenigszins kan. een
het einde toe uit den weg ruimen. Ik weet
kwestie, die het stelsel van collectieve veilig»
ge»
gil Uw plicht zult doen met ijzeren discistukje
blj
stukje
dat
de
Bond
heeft
dat
held.
probeert op to bouwen, aan ondergang bloot pline ter verkrijging van de glorierijkste over*
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Reuter meldt ult Addis Abeba: De keizer en
de keizerin hebben Zondag den dienst bijgewoond in de kathedraal van St George, waar
gebeden werd voor het behoud van den vrede.
In het geheele land zijn dergelijke bidstonden
voor den vrede gehouden.
In de kerk was een enorme menigte bijeen»
gekomen, onder wie zich tal van Abesslnlsche
hoogwaardigheltlsbekleeders en leden van het
corps diplomatl«iue bevonden. De belangstelling
was zoo groot dat vele menschen niet tot de
kerk konden worden toegelaten; in den stroomenden regen bloven zlj buiten gebeden zeggen.
De keizer met zijn gevolg zette zich bij
een Christusbeeld, waaromheen zich een
aantal geestelijken in met goud beslikte
gewaden hadden geschaard. Na de godsdienstoefening vormden de priesters, die
in het wit waren gekleed met zwarten
mantel en witten, of zoo zij in Jeruzalem
waren geweest remden tulband, een pro»
cessie, aan het hoofd waarvan de keizer
schreed, onder de beschutting van een
roode paraplu.
De menigte, dle bulten had gewacht «loot
zich bij deze processie aan, die door de voor»
naamste straten der hoofdstad trok. Zlj trok
groote belangstelling, vooral ook bij de
Europeanen, van wie er velen onverholen uiting
gaven aan hun sympathie voor Abessinië.
De toestand in Zuidelijk Abesslnlë.
Uit Londen: Uit Hargelsa in Britsch Somall»
land wordt aan Reuter gemeld, dat een van de
voornaamste stamhoofden van Ogaden te
Diredawa is aangekomen om een groote zending
wapens en mlnutle in ontvangst te nemen,
welke hier vla Dzjlboetl is aangekomen. Zijn
troepen tellen 3500 man en zullen den eersten
tegenstand moeten bieden aan de Italianen,
indien dezen het gebied van Gergolusi binnendringen.
Uit Harrar wordt gemeld, dat de Abesslnlsche
regeerlng groote troepenafdeelingen concentreert nabij Dolo, een plaatsje aan de grens
van Italiaansch Somailland; het doel hiervan ls,
naar men aanneemt een eventueelen Italiaan»
schen aanval uit het gebied van de Jubarivler
te voorkomen. Men gelooft dat Abessinië tot
deze troepenconcentratie heeft besloten op
grond van berichten, volgens welke Italianen
aan den bovenloop van de Juba-rivler «en
stuwdam bouwen, ten behoeve van de water»
voorziening der troepen.
Een vooraanstaande persoonlijkheid ult de
provincie Ogaden heeft verklaard, dat in geval
van een oorlog, aan de trouw 'der Somall's
, jegens Abessinië niet behoeft te worden getwlj»
'
feld. De Somall's hebben een bijzonder grooten
:
afkeer van Italië.
Als bewijs hiervoor werd aangevoerd, dat
in de laatste zes maanden eenlge duizen»
den Somall's. dié door Italië waren aan»
geworven, met dé aan hen verstrekte wa»
pens en paarden en den geheelen munitie»
voorraad naar Abessinië zijn teruggekeerd
Het aantal overg«-loopen Erltreeërs en Soma»
U's In de laatste maanden kan gevoegelijk op
ongeveer 10.000 worden geschat, zelde bij.
Een speciale correspondent van Reuter heeft
Zondag per auto een tocht gemaakt van Dlre»
daua naar Jljlga en daarbij, naar hij seint, een
voorproefje gekregen van de moeilijkheden,
welke een leger, dat een inval in Abesslnlë zou
willen doen, te overwinnen zou hebben, nadat
het de lage landen achter zich heeft en oprukt
naar de bergachtige*- gebieden. Het afleggen
van een afstand van 100 km in een krachtige
vrachtauto duurde twaalf uur; de weg was
hoogst ongelijk en voerde door diepe water»
poelen.

den, voor het geval vijandelijkheden
mochten uitbreken.
Dit Jeruzalem: Van Italiaansche zijde la weer
een mislukte poging gedaan om arbeider» aan
te werven voor den dienst in Afrika. Dlt keer
zou het geprobeerd worden in Transjordanie
en een Engelsch koopman uit Al«»can-lrie met
medewerking van een inwoner van Amman
heeft gepoogd 6000 arbeiders aan te werven, die
zouden moeten werken in Italiaansch Somaltland, aldus meldt het Arabische blad Al Ahrarn.
Toen «Ut echter aan het licht kwam, hebben
de Britsche autoriteiten onmiddellijk ingegrepen
en verdere werving verboden.
Reuter meldt uit Rome: Het stoffelijk
overschot van minister Razza en de
overige slachtoffers van het vliegtuig»
ongelukbij Ilairo is gisteravond aan boord
van den kruiser Dlaz te Napels aangekomen en in den afgeloopen nacht per spoor
naar Rome vervoerd.
Terwijl het schip de Straat van Messina pas»
seerde, begroeten de zwarthemden van Reggio,
Calaria en Messina de dooden met saluutschoten. Te Napels werd het stoffelijk overschot ontvangen door onderstaatssecretaris Cobolli GlgU en de weduwe van Razza, alsmede
een groote menigte.
Na aankomst van den «pedalen trein te
Rome is het stoffelijk oorschot naar den basi»
llek van Sint Marcus overgebracht waar heden
een plechtigerouwdienst wordt gehouden, welke
zal worden bijgewoond door den Duce. Vervolgens zal de indrukwekkende begrafenis
plaats hebben.

Overval op Fransen gebiedt
ltallaansehe bladen melden, dat volgens ge»

ruchten te Djiboeti Abessijnsche slammen een
overval hebben gepleegd op de plaats Adagalta ln Fransch Somaliland. Een honderdtal
personen, waaronder een twintigtal van den
stam der Assalmara's, die Fransche onderdanen
zijn, zouden gedood zijn of gewond. De gouverneur van Fransch Somaliland zou naar de grenzen vertrokken zijn om een onderzoek in te
stellen.
De Fransche minister van Koloniën verklaar»
de Zaterdag echter geen bericht te hebben ont»
vangen betreffende een inval van Ethiopische
stammen op Fransch territorium in Somaliland.
De a»». vergadering van den Volkenbondsraad.
Uit Buenos-Alres: De minister van Bulten»
landsche Zaken heeft de uitnoodiglng om op 4
September a.s. de Volkenbondsraadszitting te
presldeeren niet aanvaard, aangezien de vredesconferentie betreffende den Gran Chaco
al zijn aandacht opeischt
Ult Londen meld» Reuter, De Valera heeft
besloten de zitting van den Volkenbondsraad
van September bij te wonen, teneinde het inzicht van den lerschen Vrijstaat in het Italieansch-Ethioplsch conflict uiteen te zetten.
Naar men gelooft is De Valera voornemens te
verklaren, dat zijn regeering ten volle bereid
Is met den Volkenbond samen te werken bij
de pogingen den vrede te handhaven en de onafhankelijkheid van Ethiopië te beschermen.

4

Troepenverscheping.
Uit Londen meldt Reuter: Naar uit Port Sald
wordt vernomen, is de Italiaansche scheepvaart
door het Suezkanaal de laatste dagen zeer levendig. De Zuidwaarts «toornende schepen had»
den tanks en pantserwagens, vrachtauto's en
andere automobielen aan boord, alsmede bier
en wijn. Ook passeerde een groote drijvende
kraan het Kanaal. De aankomst van het mail»
schip Gange met 2000 militairen aan boord was
aanleiding voor vreugdevolle betoogingen van
do bevolking van de Italiaansche kolonie. De
naar het Noorden varende schepen waren leeg
of hadden zieken aan boord.
In bank» en scheepvaartkringen schat men
het bedrag, dat de Italiaansche regeerlng heeft
betaald aan kanaalgelden op 750.000 pond ster»
ling.

Te Hargeisa (Britse!, Somaliland) zal
heden een conferentie van de Britsche bestuursambtenaren worden gehouden, teneinde een beslissing te nemen over de
maatregelen, welke genomen moeten wor»

l

Protest van vrienden van Abesslnlë.
Uit Londen: De Internationale Afrikaansche
vrienden van Ethiopië hébben gisteren op een
vergadering een resolutie aangenomen, waarin
de Britsche regeering wordt gevraagd haar verplichtingen na te komen en Abesslnlë te helpen
ln den strijd tegen het Italiaansche fascisme
en het embargo op wapens op te heffen. Het
woord werd gevoerd door een Itallaanschen»
antifascist en dr Huggins, die een protest van
40 organisaties, zoowel van blanken als zwarzwar»
ten, naar Genève heeft overgebracht
Steun voor Abessinië uit Egypte.
Reuter meldt uit Alexandrië: De commissie
voor hulp aan Abesslnlë besloot een aantal
subcommissies te vormen in verscheidene
Egyptische steden. Tot nu toe hebben zich 3879
Egyptenaren gemeld om dienst te nemen In
het leger van Abesslnlë, waaronder 1842 oud»
officieren. Verscheidenekooplieden hebben aan»
geboden Abessinië te helpen door het leveren
van waren tegen kostprijs. Tot regeling van
deze kwesties heeft de commissie zich in ver»
binding gesteld met de autoriteiten.

BRITSGN PROTEST TEGEN
DEN MOORD OP JONES
Bestraffing der schuldigen
geëischt
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De positie van Wang.

-

Reuter meldt ult Shanghal: Wang Tsjlng»We^
de minister van Buitenlandsche zaken, is van»
daag per vliegtuig uit Tsjlngtau hier aange»
komen. Naar aanleiding van de herhaalde po»
gingen van Tsjiang Kal Sjek om den minister
te bewegen zijn ontslagaanvrage terug te trek»
ken, zou Wang zich thans bereid hebben ver»
Waard binnenkort naar Nanking terug te
keeren. waar dan definitief een beslissing zou
worden genomen omtrent zijn aftreden, resp.
aanblijven in de regeering.

ROOBEVELT OVERLEGT
MET DE CONGRESLEIDERS

Actie in het congres voor een
neutraliteitsverklaring
Uit Washington: President Roosevelt is Za»
terdagavond naar Washington teruggekeerd
voor een belangrijke bespreking met de ver»
schillende partijleiders uit het Congres. De
plannen om de volgende week met reces te
gaan werden in gevaar gebracht door een be»
weging onder de leden van den Senaat welke
afhandeling vroegen van verschillende aan»
hanglgo onderwerpen. In een conferentie op
Het Witte Huls, heeft president Roosevelt met
zljn adviseurs besproken welke zaken spoedige
afdoening behoeven. Waarschijnlijk zal het
congres niet voor het eind van de volgende
week uiteengaan.
Uit Washington: De Senaatscommissie van
onderzoek inzake de munitievoorzlenlng heelt
als haar oordeel uitgesproken, dat Amerika,
in den volgenden Europeeschen oorlog zal
worden gedreven, tenzij ln deze zitting van het
Congres maatregelen worden genomen om zijn
neutraliteit te verzekeren.
Uit naam van de Senaatscomm. van onder»
zoek in zake den wapenhandel, hebben de Se»
natoren Clark en Nye aan den voorzitter van
de Senaatscommissie voor Buitenlandsche
Zaken een schrijven gericht waarin er met
den meesten nadruk op aangedrongen wordt,
dat het Congres nog vóór de verdaging der
zitting een wet aanneemt waarin de neutral!»
telt der Vereenigde Staten wordt vastgelegd.
Uit Washington: De voorzitter van de Com»
missie voor Buitenlandsche Zaken van het
Huls van Afgevaardigden, S. D. Reynolds,
heeft een wetsontwerp ingediend, waarin de
opvattingen verwerkt zijn van genoemde commissie en de deskundigen van het staatsdepar»
tement. Inzake de bevoegdheden, die gegeven
moeten worden aan den president der Ver.
Staten voor de bescherming van de neutral!»
telt van Amerika in geval van een oorlog tus»
schen buitenlandsche mogendheden.
Uit Washington: Heden verluidde, dat senator Borah bereid zou zijn, om, wanneer de republikeinen in de volgende acht maanden lnderdaad blijk mochten geven zijn candldatuur
te wenschen, deze te aanvaarden en den
strijd om het presidentschap der
Ver. Staten aan te binden.
Uit Washington: De officieele cijfers van het
departement van Oorlog, die heden bekend zijn
gemaakt toonen aan. dat 1221 Amerikaansche
soldaten ln ziekenhuizen In de Ver. Staten
overleden zljn tengevolge van in den oorlog*
opgedane gasvergiftigingen. Hierbij zijn uiteraard niet opgeteld de 200 soldaten, die op de
slagvelden tengevolge van gasvergiftiging on»-kwamen.

De Britsche ambassade te Peking heeft naar
winning, die men zich denken kan. Gij zult Reuter verneemt hij de autoriteiten van Nanniet terugdeinzen voor offers, zoolang wij ons king officieele stappen gedaan inzake den moord
doel niet hebben bereikt; dat doel is: een op Jones. Zij eischt dat een onderzoek naar de
De groote manoeuvre» van het Ame»
omstandigheden van de misdaad zal worden
fascistisch imperium".
Uit Rome: De indruk is algemeen, dat Mus» ingesteld en voorts bestraffing van de schut» rikaanscho leger zijn begonnen met een aanval
solini zich niet gemakkelijk van zijn plannen digen. De Chineesche regeering heeft monde» op een denkbeeldlgen vijand door de beroem»
zal laten afbrengen; hierop wijst o^. een ar» ling hierop geantwoord, dat te dien aanzien de „IJzeren divisie Do brandende zon hindert de soldaten, die de afgeloopen week bij
Ukel in het Glornala d'ltalla, waarin wordt reeds instructies waren gegeven.
duizenden zijn aangekomen, ernstig. In totaal
vertegenwoordiger
Millar,
gezegd, dat Italië de Abessljnsche kwestie zelf
Uit Sjanghai:
de
eens en vooral zal oplossen, n.l. door Abes» der Britsche ambassade, is Zondag met een nemen 50.000 man aan «le manoeuvres deel.
sinië's militaire macht te vernietigen; een ver» sterk Chlneesch militair gelelde naar Poutsjang
drag der vier»mogcndheden, zooals in Enge» Sjien vertrokken om het lijk van Jones te ha»
over Zaimis'
land is voorgesteld, wordt van de hand ge» len en nadere opheldering te verkrijgen over
de omstandigheden, waaronder Jones om het
wezen.
tegengesproken
leven Is gekomen. Deze opheldering zou even»
Besprekingen van heden.
wel zeer moeilijk zijn te verkrijgen, vooral daar.
Uit Athene meldt Reuter: In antwoord op de
volgens een mededeeling der autoriteiten, het geruchten, dat Zamis, de president van de re»
Uit Parijs meldt Reuter: Vanmorgen om 10
eenlge lid der bende, dat gevangen was geuur heeft Eden zich naar de yual d'Orsay be»
publiek, voornemens zou zijn af te treden, on»
geven, waar hij een kort onderhoud had met
nomen, aan zijn wonden is bezweken. Aangemiddellijk wanneer Tsaldarls zich bij zijn teLaval. Om half elf begaf Aloisi zich eveneens
zien in de afgeloopen nachten veel regen l» gerugkeer te Athene voor de restauratie vervallen, schijnt het twijfelachtig, of Millar nog klaarde, publiceeren de bladen thans een offinaar Laval.
in
de
Britsche
Tecle
vóór Dinsdag zooals hij van plan is. zal terug» cieel bericht waarin wordt verklaard:
ambassade,
Eden heeft
Hawarlate, den Abessijnschen gezant ontvangen keeren. Gemeld wordt dat overal in de buurt
„Zalmls houdt zich bulten de politieke conen hem van de drievoudige besprekingen op de van Kalgan bandieten opereeren. In de afgeloo» traverse en blijft
trouw aan zijn eed en plichhoogte gesteld. Eden en Alolsl zullen vanavond pen dagen zijn kleine groepen ook in het Westen te»*. Steeds bezield
door de verzoenlngsprin»
opgedoken tot bij den weg naar Oerga.
Parijs verlaten.
cipes zet de president zijn arbeid voort om de
Onderhandelaar vermoord.
Commissie over Wal Wal bijeen.
rust in het land te herstellen en de normale
toestanden te consolldeeren."
Vanmiddag om 5 uur zal de Italiaansch»
Reuter meldt ult Sjanghai: Kapitein Tsjany»
Het gerucht ging verder, dat indien Zalmls
Abessijnsche verzoeningscommissie in een Pa» oentsi, die op 14 dezer door de autoriteiten van
zou aftreden, een regentschap zou worden inrljsch hotel bijeenkomen.
Kalgan als onderhandelaar voor de bevrijding
gesteld onder Prins Nicolaas of Prins Andrea*,
Deze commissie werd 25 Mei door den Volvan Gareth Jones naar de bandieten ls gezonooms van den Koning, totdat het plebesciet
kenbondsraad bijeengeroepen overeenkomstig den, is eveneens vermoord.
het verdrag van 1028. Zlj vergaderde te Sche»
Het lijk van Jones is, zooals reeds gemeld, zou hebben plaats gehad.
veningen, dochkon geenresultaat bereiken. Bij
onderweg naar Kalgan. De autoriteiten van
besluit van den Volkenbondsraad van 3 AugusTsjahar bereiden een strafexpeditie tegen de
tus wordt het werk hervat
bandieten voor. In officieele Chineesche kringen Speculaties van Russische ambtenaren gestraft
beperkt
tot
het
Uit Moskou. Vier ambtenaren van het
De taak van de commissie is
heeft men veel deernis over het lot van Jones.
conflict van Wal Wal. De grenskwestie mag
Men wijst er echter tegelijkertijd op, dat elke volkscommissariaat van Oekraïne zijn terdood
aansprakelijkheid van de hand moet worden veroordeeld, en 22 anderen tot opsluiting in
niet worden besproken.
De commissie moet thans een sen scheids» gewezen, daar de autoriteiten Jones en dr Mul» een concentratiekamp wegens speculaties 1»
rechter kiezen, dle vermoedelijk PoUtl» zal zijn. ler vóór hun rel» hebben gewaarschuwd.
,
vaarden»
.

Geruchten

aftreden
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SCHACHT TEGEN DE EXTREMISTEN
Hijveroordeelt Individueels acties tegen de Joden, bepleit een wettelijke regeling en stelt de extremisten bijvoorbaat aansprakelijk
voor een eventueels mislukking zijner politiek
Uiteenzetting over de buitenlandlzche schulden en de

financiering der werkverschaffing

Onze BerlUnsche correspondent meldde
ons Zondagavond:
Dr. Schacht, rijksminister van economische zaken en president van de rijksbank heeft heden te koningsbergen bij
de opening van de Ostmesse een rede gehouden, welke zeker op politiek gebied
niet minder belangrijk was dan op
nomisch gebied. Dr Schacht heeft zich
zeer klaar uitgesproken tegen het antisemitisme, zooals het zich in den laatsten
tijd in Duitschland heeft gemanifesteerd
en men kan genist veronderstellen, dat
hij de betreffende verklaring met medeweten van hooger hand ' heeft afgelegd.

eco-

Hij heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven,
dat het verkeerd is, eiken burger, die in een
Joodsche zaak koopt, uit te schelden voor
volksverrader, zooals dit door aanhangers van
de Stürmer steeds weer wordt gedaan.
Nog hedenochtend is In de onmiddellijke
nabijheid van mijn eigen woning een der reeds
voldoende bekende «Sturmerkasten", welke
men alom in Dultschland ontmoet, plechtig
Ingehuldigd. (De S. A. was mede van de partij)
«n In den rand van deze kast staat geschilderd:
„wie bij den Jood koopt verraadt zijn volk".
Dr Schacht heeft heden te kennen gegeven, dat
hij een dergelijke politiek van de hand wijst
en zij die voortgaan met het voeren van mdl»
vidueele acties aansprakelijk zal maken voor
een «ventueele mislukking van zijn eigen
politiek.
Vriendelijke woorden had de president ook
ditmaal weder voor de schuldelschérs
van Dultschland. in het bijzonder voor de
buitenlandsche spaarders, die hun geld aan
het rijk hebben toevertrouwd. Hij zal niet
ruiten zoolang men deze «hüldelschers geen
voldoening heeft geschonken.
Ook weidde hij uit over de financiering van
de werkverschaffing en bewapening, maar
érg duidelijk waren deze uitlatingen niet
Opmerkelijk is nog. dat er volgens hem geen
sprake kan zijn van een verhooging der
loonen alhoewel dr Ley, dé leider van het
arbeidsfront, enkele maanden g«ted«s deze ver»
hooging meende te mogen voorspellen.. .
De rede was waardig. Zij zal zeker op zijn
toehoorders, waaronder zich ook vele bulten»
landers bevonden, een goeden indruk,hébben
.eénlen.ander uit
gen*aakt»Wlj laten hier/,
deze rede volgen.
'l>
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Tekst der rede.
Dr Schacht bracht Oost-Pruisen in vriendelijke termen de groeten van den leider en
van de rijksregeerlng alsook van de Pruisische
autoriteiten over. Zij allen zullen zich om het
lot van dit deel van het rijk blijven bekommeren. Met voldoening stelde spreker vervolgens
vast dat ook het buitenland ditmaal talrijke
vertegenwoordigers op deze jaarbeurs heeft
Eenige nieuwe landen stellen voor de eerste
maal hun producten ten toon. In een tijd waar»
in men In vele buitenlandsche kringen, ook in
Dultschland. het ingooien van rulten als een
cultureele schande bestempelt zonder daarbij
te bedenken, dat deze kringen zelfs heel wat
meer rulten hebben Ingeworpen, in een dergelijken tljd, hecht lk er waarde aan. namens de
rijksregeerlng te verklaren, dat wij Innig
wenschen met alle volken en landen van d»
wereld op vredelievende wijze economische en
cultureele waarden te ruilen.
Op economisch gebied heeft Dultschland
thans een taak aanvaard, zooals de geschiede»
nis er zelden een aan een land heeft toegewezen De gansche wereld ziet met verbazing
hoe een door oorlog en oorlogsschulden, door
Inflatie en deflatie uitgezogen volk bij machte
is geweest economische otters te brengen om
deze taak te vervullen. Spreker geeft toe, dat
de financieele zijde hem heel wat hoofdbrekens
heeft veroorzaakt maar de gansche wereld
kent thans nood. zorgen en moeilijkheden en
het zou belachelijk zijn te beweren, datDuitschland hier een uitzondering maakt De taak van
Dullschland Is veeleer nog moeilijker «tan die
van het buitenland daar het den grootsten oor»
log van alle tijden heeft verloren en nadien
geheel is uitgeperst door de dwaaste vredesverdragen van alle tijden.
Dr Schacht brengt hulde aan Adolf Hitler.
onder wiens leiding het Düitsche volk na 20 jaar
nood weder zijn nationale eer en zijn vrijheid
heeft heroverd en thans voor immer den
grondslag voor een materieel en cultureel be»
staan heeft gelegd. De politiek van Hitler kan
echter slechts slagen wanneer gansch het volk
zich vastberaden met geconcentreerden wil
achter den leider plaatst. Bij alle volksge»
nooten bestaat dit bewustzijn echter nog niet
daar zijn in de eerste plaats de 10 pet die niet
willen leeren. die bewuste opposanten en
saboteurs, tot wie Hitler onlangs zeer duidelijke
woorden heeft gericht
Tegen de extremisten.

Dan zljn er „de vrienden voor dewelke de
Heer ons moge behoeden". Hiertoe behooren
de menschen die 's nachts vol heldenmoed
etalageruiten bevuilen, die eiken Dultscher. die
in een Joodsche zaak koopt, tot volksverrader
bestempelen, die beweren, dat elke gewezen
vrijmetselaar een ploert is en die in denbillijken
strijd tegen politieke geestelijken en katholieken
hunnerzijds een verschil tusschen godsdienst en
kanselmisbrulk niet kunnen maken...."
De Joden moeten Inzien, dat het met
hun invloed bij ons voor immer voorbij Is.
Wij willen ons volk en onze cultuur rein
houden, zooals de Joden dit sedert de
proleet E-ra te allen tijden voor hun volk
-hben geLischt Maar deze problemen
»en worden opgelost onder de leiding
-n staat en dit mag niet worden
>n aan de actie van enkelen,
"-» nadeellg voor het bedrijfs»
"-1 steeds door officieele en
-ljn verboden.
ben de Joden overeen»
en de verschillende
r '-«atsvervangenden
-an binnenland»
.;^.j zake», o» .nda (om van
den minister van economische zaken maar
te «^"«lcn) bat recht hun bedrijf uit te
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EEN GEDENKTEEKEN VOOR
MAGINOT ONTHULD
Redevoeringen van Lebrun,
Fabry en TardieU
In de nabijheid" van Verdun ls gisteren een
gedenkteeken onthuld voor wijlen den minister
van Oorlog, Maginot.
In een bij deze gelegenheid gehouden rede»
voering zeide fardleu over zijn vroegeren medewerker In de regeerlng, dat deze steeds de
elschen voor Frankrijks militaire veiligheid
goed had ingezien en ook getracht had deze
Ie verwezenlijken.
Fabr-*, de minister van Oorlog, verklaarde,
dat de naam van Maginot aan de veiligheid van
de grenzen verbonden zal blijven, evenals aan
de oprichting dei- eerste gemotoriseerde afdee»
lingeh van het leger. Frankrijks politiek van
absolute gren-bevelliging sloot geen pogingen
tot verzoening, geruststellng en toenadering
uit. Integendeel, Frankrijk bevordert deze en
kan nlet toestaan dat zelfs de meest gewaagde
poging 'in die richting ongedaan zou blijven.
Ook president Lebrun voerde het woord en
betoogde o^n. dat Maginot een hartstochtelijk
aanhanger van den vrede was. Hlj had om zich
heen te veel leed gezien en ook zelf te veel geleden,dan dat hij den na hem komenden geslachten een' gelijk lot deelachtig zou willen zie"n
worden. Kort voor zijn dood had hij in een ge»
meente in het Maas*depart«mentnog verklaard:
«Voor de gevallenen, voor Frankrijk en de
geheele wereld moeten wij het vredeswerk
voortzetten, naar een goede verstandhouding
met de overige landen «eken en ook de een»
dracht der Franschen herstellen, want de bui»
tenlandsche vrede is even kostbaar als de bln»
nenlandsche."
Laten wij déze woorden ter harte nemen,
zelde president Lebrun, Zij klinken'thans nog
profeUscher dan voorheen.
Congres der Franclsten.
Uit Parijs. In Metz is heden het congres
van de li^anclsten geopend. Het congres zal
drie dagen duren.
Voortvluchtige bankdirecteur gearresteerd.
Uit Parijs. De Parijsche politie la het gelukt na een onderzoek van zes maanden den
gewezen directeur van een bank te Rheims,
Philippe te arresteeren, die in de afgeloopen
jaren ongeveer 15 millioen francs heeft ver»
duisterd. PhMppe heeft in Februari ult vrees
voor zijn arrestatie de vlucht genomen. Hij
werd ln een klein plaatsje in de provincie
met- afgeschoren baard en levend onder een
valschen naam door twee Parijsche rechercheurs gearresteerd»

.

SCHACHT

oefenen. De rljksregeering alleen kan be»

slissen, of en wanneer hierin een beperking moet komen. Diegenen echter, dle
zich nlet onderwerpen aan deze opvatting der regeering, handelen op enge»
disciplineerde wijze en ik zal ze er aansprakelijk voor maken voor het geval het
ons onmogelijk wordt gemaakt de ons op
financieel en economisch gebied door den
leider gestelde taak, ten uitvoer te
brengen."

Later zelde dr Schacht nog over deze aangelegenheid: „Volgens punt 4 van het nationaal»
socialistische partijprogramma kan de Jood noch
staatsburger noch volksgenoot zijn, maar punt 5
van het partijprogramma voorziet voor hem een
wetgeving. Dit beteekent, dat hij niet onder de
willekeur maar onder de wet ressorteert".
De bultenlan«lsche schuldelschérs.
Na deze uitlatingen, welke aan duidelijkheid
niets te wenschen overlieten, begaf dr Schacht
zich eigenlijk eerst op economisch terrein. In
Dultschland zelf, zelde hij ca., vindt men onberekenbare elementen, die niet begrijpen, dat
Dultschland zlch bekommert om de betaling
zijner schulden. Het gemis aan eerbied voor
particulier eigendom, hetwelk onze vijanden
tijdens den oorlog en in de vredesdictaten
hebben aan den dag gelegd, heeft helaas school
gemaakt. Waarin de vijandige regeeringen op
dit gebied gezondigd hebben, kan men genist
beschouwen als de grootste barbarij van dé
wereldgeschiedenis. Deze barbaarschheld ls
Inderdaad veel erger dan de Amerikaansche
lynchjustltle en dan de incidenten, welke ook
elders plaats vinden. Als llultscher wensch ik
een dergelijke bawaarschheld niét na tè
Wij zullen niet vergeten, dat öhzê bullénland.
sche schuldelschérs niet de regeerlngen zijn,
maar duizenden burgers die ons hun «paar»
penningen hebben geleend en waaronder zich
talrijke Dultschgezlnden bevinden, dle ei" van
overtuigd waren, dat zlj ons met deze leenlngeh
hielpen. Ik betreur ten zeerste, dat Dultschland
op het oogenbllk niet in staat Is aan zijn. ver»
plichtingen ten opzichte van het buitenland
wegens trahsfermoelUjkheden te voldoen, maar
lk zal onverpoosd verder doen wat mogelijk is
om de bestaande schulden af te lossen."

bóoUen^

Buitenlandsche handel.
Hoe is het nu gesteld met de kwestie van de
grondstoffen? Men beweert wel eens dat
Dultschland niet in staat zal zljn zlch de bultenlandsche grondstoffen te verschaffen, welke
het noodig heeft. Een jaar geleden heeft spreker met toestemming van den FNhrer geproclameerd, dat Dultschland nlet meer zou koopen
dan het kon betalen, In de eerste plaats zou
worden gekocht wat men noodig had. Sindsdien wordt voortdurend met het buitenland
onderhandeld over allerlei wederzljdsche leve»
ringen, geen der landen heeft getracht zich
hieraan te onttrekken, tal van landen hebben
hierdoor in tegendeel nieuwe afzetmogelijkheden in Dultschland gevonden en aldus hun
eigen crisis beperkt De internationale credletmachinerie zal echter weder eerst functlonee»
ren wanneer de politieke schulden, welke een
gevolg zijn van den oorlog en vredesverdragen,
zullen verdwenen zijn. Zoolang dit niet het
geval is, zullen wij zoo goed en zoo kwaad als
het gaat. ons moeten behelpen met de methode
welke weliswaar het handelsvolume beperkt,
maar welke binnen het kader van dit be»
perkte volume toch functioneert
Het geld voor de werkverschaffing.
Spreker behandelde vervolgens de kwestie
van het financieren van de werkverschaffing.
Dr Schacht kan het den deskundigen ult binnen- en buitenland niet kwalijk nemen, dat zij
de vraag stellen, waar het geld voor de werk»
verschaffing vandaan moet komen. Hij gaf hun
de verzekering, dat men hier noch met hekserij
noch met truc te doen heeft
Het geheim der financiering bestaat uitsluitend in algemeene en sterke concentralie van de gansene financieele en oeconomlsche politiek, zooals deze alleen door
een autoritaire*» staat mogelijk wordt
gemaakt

Met een democratisch parlement zou deze
taak niet te vervullen zijn. Het is een feit «lat
de inkomsten uit belastingen met de toenemen»
de oeconomische bedrijvigheid gestegen zijn.
Dank zij de liquidatie van de geldmarkt Is het
rijk ln staat geweest in aanzienlijke mate schatkistbiljetten met en zonder looptijd ln omloop
te brengen. Het deel, hetwelk door orders van
openbare zijde ln het oeconomische proces werd
gestort wordt aldus door het bedrijfsleven
weder aan de werkverschaffing van het rijk
versterkt Ten laste van de gelden op korten
termijn heeft men geanticipeerd op een latere
duurzame financiering. Deze latere consolideering is een belangrijk en dringend probleem
en spreker geeft toe dat de ergste moeilijkheden hem nog wachten, maar tenslotte is aan
de werkverschaffing van de regeering en aan
de weerbaarmaklng van de natie te danken,
dat de werkeloosheid vrijwel kon worden uit
den weg geruimd. Ook heden, zooals steeds,
wenscht spreker nog aan te dringen op de
grootst mogelijke spaarzaamheid in het open»
baar beheer. In een tijd welke het verbiedt
over te gaan tot een verbetering der loonen
beteekent elke nutteloos uitgegeven penning
een belasting voor onze algemeene positie.
Wanneer wij voor het financieren van de
werkverschaffing den weg over de geld»
markt op korten termijn hebben gekozen
dan Is dit geen lichtzinnige financieele
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ZESTIENDE
IJZERBEDEVAART
de nagedachtenis van
Verschaeve, van de kerrs
en de Gruyter
Huldeaan
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WEER EEN ONGELUK OP ONBEWAAKTEN
OVERWEG.
Vrouw door trein gegrepen en gedood.
Gisteravond te halftien is de 24>j»rlge mej.
Maria Mijnster onder Dubbeldam op den onbewaakten overweg door een trein gegrepen en
,
op slag gedood.
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DE INBRAAK TE KRUIEN
AAN DE LEK

Uit Antwerpen. Begunstigd door een betrekkelijk goed weder waren de Vlamingen
met duizenden uit allo gewesten van het
BOTSING VAN AUTO EN MOTOB.
land Zondagmorgen naar het IJzer»
Vlaamsche
Op het kruispunt Gerard Doustraat»Van der
toegestroomd.
Een eere-dienst werd als Helststraat is
kruis,
vanmorgen
om 7
naar/gewoonte gehouden, ditmaal opgedragen uur een botsing geschied te Amsterdam
tusschen een personen»
dooreen oudleerling van Cyriel Verschaeve. auto en een motor met zijspan.
Na de H. Mis richtte de heer Jllliaan Platteau vehikel werd ernstig beschadigd,Laatstgenoemd
de bestuurder
enkele mededeelingen tot de aanwezigen, kwam te vallen én ontwrichtte, zijn
schouder.
gebed
waarna Pater Callewaert een
voor den
kon zich echter op eigen gelegenheid naar
wereldvrede voorbad. Onder leiding van Jet Hij
huls begeven. De bestuurder van de auto, die
van Hoof werd het „Lied der Vlamingen" het
andere voertuig geen voorrang had gegeven,
van Peter Benolt door dé aanwezigen gezongen waartoe
bij verplicht was. kwam met den schrik
begeleiding
trompet»
van bazuinen» en
onder
vrij.
geschat De heer G. Martens hield vervolg»»
een toespraak namens het verbond der Vlaam»
INBRAAK IN DE JODENHOUTTUINEN
sche Oud-strijders en wees op de beteekenis
van de 16e IJzerbedevaart- en bracht hulde
Inbreker, hebben te Amsterdam hun slag ge»
aan de nagedachtenis van dr v. d. Perre, van slagen ln het kantoor van de drukkerij Joe»
den Eerw. Heer Cyriel Verschaeve en van Dr chlmsthal aan de Jodenhouttulnen 92—103. Uit
de Gruyter. Hij Uet uitkomen, welke rol zij dé brandkast Is het --oorradlge geld, f3300 in
vervulden voor het Cultuurleven ln Vlaantotaal, waarvan een gedeelte in Belgische francs,
deren.: Terwijl door de menigte «Mijn Vlaangestolen.
deren heb ik hartelijk lief" gezongen werd,
""Toen het personeel op het kantoor kwam.
had de bloemenhulde tusschen twee rijenveel» «hntdekte men dat ongewenschte bezoekers in
kleurige vaandels, nationale en Internationale het privé kantoor waren geweest De brand»
plaats. De bloemenkransen stapelden zich op
kast was a la sardine opengescheurd en hét
op de trappen tot aan den voet van het gegeld wa, verdwenen. Ook ln een ander lokaal
denkteeken van de gebroeders van Raem» hadden de heeren hun «lag geslagen, daar was
donck. Er lagen ontelbare kransen voor de een lessenaar geforceerd waar een klein bedrag
beelden van Cyriel Verschaeve, dr de Gruyter aan geld wordt vermist De daders zijn waar»
schijnlijk over een schutting geklommen, om
on vH Perre.
Na de bloemenhulde richtte de heer J'lliaan op het terrein van de drukkerij te komen,
Piaiteau-dch tot alle «n-dk-irijde*-» van alle na» daarna hebben zij een ruit ingedrukt om het
ties
een oproep voor wereldvrede. NU gebouw binnen te dringen. Er *djn hler blijk»
spoorde hen aan de,les van 1918 Indachtig te baar vaklieden aan het wérk geweest want er
blijven en zich niet te laten verblinden door zijn geen vingerafdrukken gevonden, zlj zullen
het vuur van den haat Na hém kwam prof. met rubberhandschoenen hebben gewerkt Ook
Frans Daels aan «et woord, dle zich tot de de wijze waarop de brandkast ls geforceerd,
Vlaamsóhe gesneuvelden wendde en er «an wijst er op dat hier geroutineerde inbrekers
herinnerde, dat zij vielen voor het recht van het aan het werk zijn geweest
Zaterdag wordt op de drukkerij niet ' gevolk en voor de verzoening aller
Vlaanlsche
Op
-djn
hij
op
naties.
beurt wees
de *«*dl*snsten werkt het personeel is Vrijdagnamiddag weg»
van Cyriel Verschaeve, dr v. d. Perre en dr de gegaan, zoodat het niet vaststaat ln welken
nacht de inbraak is gepleegd.
Gruyter gedurende do wi««*de oorlogsjaren. Hij
eindigde met een oproep tot «solidariteit èn tot
den strijd voor hét behoud van eigen cultuur.
INBRAKEN TE GRONINGEN
Na deze toespraak geschiedde de onthulling.
Na een rustperiode van een paar maanden
Men ving aan met dle van Cyriel V«-rs«-haeve^ schijnt Groningen thans
Weer. een operatléterterwijl het koor „Kunst en vermaak*" uit Bolsge» relh te worden voor Inbrekers.
Vrijdagnacht
hout den koorzang „Gedachtenis" op tekst van werd ingebroken in de woning van prof. En»
Cyriel Verschaeve en op muziek van Jef van gélhardt
aan ' den P. Campersingel. Énkele
Hoof, uitvoerde. Hierna werd het beeld van dr zilveren, voorwerpen
werden buitgemaakt De
v. d. Perre onthuld, terwijl hetzelfde koor uitóp
was
famUle
reis.
De
dader heeft men tot
voerde: „Hlj vleide geen Grooten «ler Wereld,
uit de van Rljswijck cantate van Pet»» Benolt nu toe nlet kunnen aanhouden.
Zondag. Is
In den 'nacht van Zaterdag
Tenslotte werd de beeltenis van dr de Gru*-ter
bij
Ingebroken,
weer
thans
firma
dé
G. Kuyper
uitvoering
«en
onthuld onder dé
oud lied
Van
'
niet den titel
ls kraclit'". 'Na-mens hét én Zn aan den Korrewég. De óngewenschte
comité werd «loor den heer Plattead één woord bezoekers wisten zich toegang te verschaffen
van dank gericht tot alte «s-*lwézlzM^'Dé l?de door het .breken van 'ri ruit Hun poging om de
IJzerbedevaart zal plaats hebben op Zondag brandkast te forceeren. is niet gelukt Ook van
deze daders is tot nu toe geen spoor gevonden.
24 Augustus van het volgendjaar." ''""..'."
Bij de plechtigheid werd ook Teen rede Mg«^
«pn»ken door Alphóns Laudy, : l»öoldféae«-teur
ZIJNKOSTVAAS BESTOLEN.
dagblad de Tijd, die
Van het Amsterdanisch
Centrale Récherche té i^ristiidam heeft
;
De
den b-oede*-groet van zijn land
èéh 49»jarigeri man' aangehouden,^ di« ' ervan
wordt 'verdacht Hri t^baas voov ongeveer
flBO te heb"beri opgéll<M'Ds**lari die schuit»
geeft voor een bouwkundige, had van het echt»
waar hij inwoonde^ <ield geleend én hun
het
van het congres paar
voorgespiegeld dat hij^daarmede een zaak zou
openen! De kostbaas^i^ t^aU «n betrekking

Een tegenspraak op vrijwel alie punten.
Het Neder-L Perskantoor schrijft ons ult
Berlijn:
r
-.-."
-."".-■:-,:-"■
.Tlmes.'-Temps, Soir en talrijke andere dag»
bladen- bevatten een mededeeling " betreffende
het ter dood iveroordeelen van den Duitschen
journalist Schwerdtfeger, «Ue een neef van den
bekenden kolonel Schwerdtfeger zou zijn; Vandaar, dat hooge? militairen moeite zouden doen!
om voor den- journalist gratie te verkrijgenDe Katholieke Wereldpost te Breda stuurt aan
de Katholieke Nederlandsche dagbladen zelfs
«^jberjcht,c;d9t..deM^ :Bchwei;aUeg«n:.:**ocflW3
redacteur van ■ de. Berllner Bsnen-Zeltung zo»/
zijn, én dat hlj fer dood veroordeel Is.^-.omd*lt
Men Fransch communist over de binnen- en
hij een order van. het Propaganda»Mlnlsterle
bldtenlandsche politiek van Frankrijk
aan een huftenlandschen journalist ter hand had
De secretarisgeneraal van dé communistische
gesteld, hetgeen"verraad is tegenover de pers
internationale
heeft het laatste rapport ultge»
in het DulUché Rijk". <Wlj hebben Van de»
bracht op het Komlnterncohgres." Manuilskl
berichten Zaterdag melding gemaakt Red.)
'Op grond "vin informaties, ons van dé zijde prees de in een harden strijd tegen de zich
der<Bérlln<r"l3»rsen.Zéltung verstrekt, kunnen waanzinnig verzettende resten van 't kapitaliswij "het1" Volgende mededeelen: De heer me behaalde overwinningen in de Sowj.-Unie. Zij
na de OctoberrevoluUé de.tweede
Scht**érdtfeg«V'ln kwestie was géén hoofd» beteekenen
groote overwinning van het internationale pro»
verantwoordelijk
redacteur
redacteur der
op. het wereldkapitalisme. De bolsjeBérllnér Byrsén-ZéNung. Hij was evenmin een letariaat
partij is
(-tootbrigade van het
wistische
heef van.kolonel Schwerdtfeger. dié. lijn naam wereldproletarlaat de
Het
de Sowjet-Unie be»
slechts niet eën-'.t" schrijft Het ls --«gesloten, reikte opent een nieuwein
phase in de ontwikkehooge
dat
militairen voor hem gratie.verzocht ling van de proletarische wereldrevolutie en
hebben of op andere* wijze op clementie aanroept een geweldige massabeweging in alle
dringen. Ook ls de bedoelde Schwerdtfeger kapitalistische staten te voorschijn.
nlet ter dood veroordeeld, maar' hij zal voor
Ult Moskou: Voor. het officieele einde, van
de competente rechtbank hebben te ver» het congres van de Komintern, (dat gesteld is
schijnen, en het vonnis^ dat zal geveld, zal op Dinsdagavond aH.) heeft de Italiaansche
worden gepubliceerd.
communist Ercoli gisteren het slotwoord gesproken bij zijn rapport over de „voorbereiding van den. imperiallstlschen ° oorlog". Hij
politiek, maar een weldoordachte over»
spoorde de communistische partijen aan dieper
gangsmaatregel tot den dag. waarop men
dan tot dusverre met hun werk in de massa's
weder over voldoende spaarkapitaal voor
door te dringen.
consolidatie op langen termijn zal be»
Voor Ercoli had een Poólsch gedelegeerde
nog uiteengezet dat het communistischschikken.
Dr Schacht zelde ln dit verband nog dat het marxistische eenheidsfront vooral In den
roeden strijd tegen het DultschPoolsche
financieele slagen van do taak van den Leider vriendschapsverbond
en voor de verwerkegeheel afhangt van het. verkrijgen der schuld»
bekentenissen van het rijk en zljn bedrijven. lijking van het Oostpact in het veld moest
Het zou zelfmoord beteekenen en het zou de worden gebracht Voorts sprak nog een Finsch
de agitatie onder de jeugd,
uitvoering der werkverschaffing en van een gedelegeerde over
'
naar voren
waarbij
hlj
noodzakelijkheid
de
weerbaarmaklng verijdelen, indien de rijks»
bracht van ondermijning van de burgerlijke
regeering de belangen der spaarders zou aanjeugdorganlsatles, aangezien daarmede in
tasten.
Frankrijk
en Amerika veel succes is bereikt
Aan het slot van zijn rede richtte spreker
moet worden tegen diegenen, die de
Gestreden
zich tegen de elementen die door het koopen
zouden wlllen aanvallen.
Sowjet-Unie
van aandeden en andere voorwerpen van
en een reeks andere sprekers sloten
Doriot
waarde zich trachten te beschermen tegen de zich bij dezen spreker aan. Een Fransch com»
devaluatie. Deze sluwe heeren zal men te pakdaarop het probleem der
ken weten te krijgen. Wij zitten allen in één munlst behandelde
communisten in Frankrijk en ver»
Fransche
krijgen
boot en niemand zal gelegenheid
uit klaarde zich aceoord met het tot stand komen
te stappen. Er is maar één mogelijkheid: ver» van het Fransch*Russlsch verdrag. De Sowjet»
trouwen stellen in de solldltelt van de boot en Unie was daarbij uitgegaan van het eenlg juiste
in de leiding van den kapitein.
standpunt nl. door een zoodanig pact de aan»
censlultlng
van de tegenstanders der Sowjet»
Wat de Düitsche ochtendbladen
te
verhinderen.
Daar de Fransche comUnie
weglieten.
munisten,de eigen bourgeoisie echter niet vertrouwen moeten in Frankrijk communistische
Montagpost en Montag. de twee bladen,
worden gevormd. Het is
Zondagavond
verschijnen,
publiceeren
soldatencommlssies
welke
van
zeer uitvoerige beschouwingen van de rede van noodzakelijk het leger geheel aan den kant
noodig
zijn
brengen.
volk
te
De
commissies
het
der
belde
bladen
d«.
Schacht Daar de tekst
zelfde Is, ligt het voor de hand, dat zij haar voor bescherming van grondwet en republiek.
heeft er in
van het Deutsche Nachrlchten Bureau hebben Sinds dc groote Fransche revolutie
Frankrijk niet zoon groote communistische
ontvangen.
massabeweging bestaan.
Opmerkelijk is hierbij, dat het gedeelte
poolsch
journalist uit Rusland gezet
van de rede. hetwelk was gewijd aan het
Uit Warschau: De corr. van de Gazete Polska
Jodenvraagstuk. zeer sterk is verkort
het PAT te Moskou. Jan Otmar Berson.
De gedeelten tegen de rultensmeurders en en vanbevel
gekregen binnen 3 «lagen uit Rus»'
heelt
volks,
voor
tegen de elementen, die ledereen
land
te
vertrokken
zulks op grond van de ar»
verrader uitschelden, die bij een Jood koopen. tikelen,
gepubliceerd heeft
kortelings
hij
die
ontbreken geheel. Bij de redactie van het
over
de
Komintern
en
de
revolutionaire
actie
D^l.B. schijnt men dus klaarblijkelijk meer
Europa.
Komintern
In
van
de
voor het StUrmersstandpunt te voelen. Het. zou
Interessant zijn te vernemen, hoe dr Schacht,
Opstand in Albanië onderdrukt
over deze weergave van zijn rede denkt
Daily Tel. verneemt uit Athene. Volgens
Een herinnering aan derede van Papen.
Havas meldt uit Berlijn: De toon van de rede. alhier uit Albanië ontvangen berichten, is de
opstand thans geheel onderdrukt. Bij de on»
welke dr Schacht te Koningsbergen heeft uitgesproken, herinnert op frappante wijze aan lusten zijn 120 opstandelingen gedood of ge»
te Tirana heeft men tweehonderd perde waarschuwingen, welke vlcekanselier von wond: gearresteerd.
sonen
twee luitenants, dle
zijn
in
Marburg
geuit
heeft
bekende zich hebben schuldig De
Papen te
gemaakt
aan den moord
toespraak aan den vooravond der crisis van
generaal
zijn
door
den krijgsGhillardl,
op
20 Juni 1924.
generaal werd
dood
veroordeeld.
De
raad
ter
Minister Göbbels. zoo seint Havas verder, vermet militaire eer te Tirana begraven.
bood toen de publicatie van von Papens rede; heden
thans heelt hij zich beperkt tot het schrappen
Kolonel Adam gewond.
van belangrijke passages in het verslag van
Zondagsbladen
geven
van
Schachts rede; de
Uit Weenen. Kolonel Adam, de secretarisdeze toespraak slechts een verkorte lezing op generaal van het Vaderlandsche front Is
de tweede pagina. De rede Is ook niet door do gisteren bij een autoongeluk in de omgeving
radio uitgezonden.
van Weenen, licht aan het gelaat gewond.
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<Mtörifckr-J-*è*iV<Eénige'*dager^

hij echter mets'd«?"^"ldb!An.*»l"»s'Wibaas
rook lont en dééd aangifte bij het 'bureau
Spaarndammerstraat De verdachte is door de
Centrale Recherche .paar. dit bureau overge,
bracht
.--.

INBRAAK TE IJMNDEN.
Gisternacht is ingebrokenvin het hoofdstation
té Umulden. Uit de brandkast waarvan het
slot ls uitgeknipt, is een bedrag van ongeveer
f 1800 ontvreemd. Op het achter het station liggend terrein werden de ledige-geldkisten aan»
getroffen. Van de daders heeft men nog geen
spoor kunnen ontdekken.
LUK VAN VERMISTEN BRUGWACHTER
OPGEHAALD.
Gisterochtend om kwart > voor tien is ter
hoogte Van de ophaalbrug te 'Diemen het lljk
opgehaald van den brugwachter Melgers. dle
in den nacht van Woensdag op Donderdag was
verdwenen.
NEDERLANDSCH SCHIPPER UIT RAAM
GEVALLEN.
De Nederlandsche schipper Isaa«z Kooyman,
oud 61 jaar, geboortig te Slledrecht en. wiens
schip thans te Gent ligt is uit het raam van
een logement aldaar gevallen. De man ia In
zeer bedenkelijken toestand naar een zieken»
huls overgebracht

,

TEWATER GERAAKT EN VERDRONKEN.
Een lljarlge jongen ls bij het vlsschen aan
den Haarlemmerwegte Amsterdam in het water
gevallen en verdronken.
Toen de gebroeders Toorn gisteren te
Opijnen in de Waal aan het vlsschen waren,
ontdekten zij dat een lijk tusschen de kribben
dreef. De politie, die gewaarschuwd werd,
haalde het lijk op. Bij identificatie bleek het
te zljn de 24»jarige G. v. Deutlkom ult Varlk.
«Ue de vorige week tijdens het vlsscheh Is verdronken.
"

—

STEEKPARTIJ TE HELMOND.
Gisteravond omstreeks elf uur heeft te Stip»
hout nabij Helmond een ernstige steekpartij
plaats gehad. Toen de arbeider W. v.d. M-, ver»
gezeld van zijn ongeveer negenjarig dochtertje
huiswaarts keerde, passeerde hU de woning
van zljn zwager M. te A. Deze heeft zijn familielid met wien hij in onmin leefde, waarschijnlijk staan opwachten. Plotseling kwam hij
van achter zijn woning te voorschijn en stortte
zleh op v. d. M. wlen hij met een mes in het
gelaat stak. De wang werd doorboord en ook
de tong werd nog door het mes geraakt Hevig
ontsteld llep het meisje naar de nabij gelegen
ouderlijke woning, om haar moeder van het
gebeurde in'kennis te stellen. Ullngs werd een
geneesheer ult Helmond gewaarschuwd, die
na voorlooplge hulp te hebben verleend, over»
brenging naar het ziekenhuis te Helmond ge»
lastte. Ult voorzorg werd het slachtoffer, dat
zeer veel bloed verloren had, door den pastoor
van de laatste Heilige Sacramenten voorzien.
De dader nam na zijn daad per flets de vlucht
naar Helmond, waar hij nog denzelfden nacht
door de mareehausse aldaar ls gearresteerd.
Voor het verdere onderzoek is hij naar Stiphout overgebracht*

WEGENS MISHANDELING GEARRESTEERD.

Wegens mishandeling, gepleegd op zekeren P.
door dezen met een slagersmes te lijf te gaan.
is op last van den officier van justitie te Roermond aangehouden de 40jarlge J. C. uit Weert
De aangehoudene is in de strafgevangenis te
Roermond opgesloten.

De inhoud van de verdwenen
brandkast
In het Buitengewoon Politieblad van 19 Au»,
1935 maakt de burgemeester van Krimpen
aan de Lek bekend, dat in den nacht van
13 op 14 Aug. 1935 door middel van inkllm»
min«* ven; uit een woning in zijn gemeente ia
ontvreemd een brandkast inhoudende:
7 pendbrleven a f 1000.— van de Rotterdam»
sche Hypotheekbank, no. 334360 CC 3936, 333541
CC 3117. 333542 CC 3118, 332682 CC 2258, 332683
CC 2259, 333120 CC 2696, 309552 J 758;
16 obligaties van diverse Staats» en gemeen»»
tekeningen, t.w.: f IMO.— 4"H pet. Rotterdam
1926, no. .61798; $ 1000 5% pet Denemarken
1925. no. M 4598; $ 500 6 pet Messagerles Ma»
rltlmes, no. CD 1548; f 1000.— 8 pet Loeraliaja
192? no. 6516; f 1000.— 6 pet Parijs Orleansi nö*.
10692; f 1000.— 4K pet Rdam 1928. no. 14451?;
f 3000 4 pet Rotterdam 1931. V no.. 105294/5/6;
«2000.— 4% pet Z-lid-Hollandsche Hypotheek»
bank. nos. F 2230/1; f 1000.— 5 pet Nationale
Hypotheekbank, no. A 32076; f3000.— 4 pet.
'a Gravenhage 1931 IN, nos. HJ 21. 22 en 23;
f 1000.— 4"H pet 's Gravenhage 1926, rió. 4931*:
f 1600.— bestaande uit 11 a 12 bankbiljetten,
van f 100.--. enkele van fso.— en enkele van
f 25.— en f 10.—;
een zwartlederen koopmansportefeulUe, inh.
ruim f200.— aan bankpapler, bestaande uit 1
van f 100.— én eenlge van f 25.— en f 10<—; 19
gouden tientje».
Verder eenlge halve guldens en enkele oude
kwartjes. In de lade ongeveer f2OO aan zilver»
geld, bestaande uit rijksdaalders, guldens,
kwartjes, dubbeltjes en centen. Een zilveren
beugeltasch met gekleurden zak, versierd met
koralen; 6 zilveren lepels; 6 dito vorken; 2 of
8 zilveren taartscheppen; eenlge zilveren
vleeschvorkjes; een zilveren soeplepel; een gou»
den dameshorloge met ronde ketting; 2 flacons
met gouden stop; een spaarbankboekje van de
Boerenleenbank Krimpen aan de Lek, ten
name van N. de Jong. groot ong. f 1400; dito
spaarbankboekje Boerenleenbank Ouderkerk
aan den Ussel. ten name van Z. J. de Jong,
groot 1300. idem ten name van Neeltje de.Jong,
groot f3OOO, idem ten. name van Jacobus de
Jong. groot f3OOO, idem ten name van Nicolaas
de Jong, groot f3OOO, idem ten name van
Adriana de Jong. groot f 3000;
een Rljkspostspaarbankboekje, ten name van
N. de Jong, groot f2OO en vermoedelijk een
boekje van gelijke spaarbank, ten name van
Adriana de Jong, groot ong. f 1000; een spaar»
bankboekje van de Bank, Botersloot te Rotter»
dam, ten name van Z. J. de Jong. groot f2400;
idem vari Neeltje de Jong, groot f 2409, cri idem
ten name van Nicolaas de Jong. groot f2400.
een bewijs van lidmaatschap van kaaspródü»
centen; eigendomsbewijzen van de hofstede m«jt
landerijen van N. de Jong. getransporteerd door
notaris de Vos te Capelle aan den Us«l In
het jaar 1900 of 1901. Verder eigendomsbewijzen
van 3. woonhuizen te Krimpen aan de Lel-,
getransporteerd door notaris Piantinga tè Us?
selmonde ln het jaar 1903 of 1903; eigendom»^
bewijs van een wellend te Vlaardlnger-Ambacht
getransporteerd door notaris baron van der
Feltz te Vlaardlngen In 1925; idem van een wel»
land te Krimpen aan de Lek, getransporteerd
door notaris van der Leeden te Ouderkerk aan
den Ussel; op naam van Neeltje de Jong
N.dochter<» Eenlge-verzekeringspolissen. *.--

.
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snoekt

rlllg- «m 'inbeslagneming van het vermiste,.alsmede aanhouding en voorgeleiding van de onbekende daders.
De eigenaar der brandkast looft eeri béloo»
nlng van f 1000 uit aan dengene, die zoodanige
inlichtingen kan verschaffen, welke lelden tot
teruggave van het vermiste, alsmede opsporing
en veroordeeling van de daders.

.

AUTO RAMT EEN CAFE.
Alle vier Inzittenden gewond.
In den afgeloopen nacht omstreeks 1 uur/is
een luxe auto, waarin vier personen waren ge»
zeten, komende uit de richting Grove, In da
bocht bij het Hoekje de Langenboom geslipt
en ln volle vaart tegen het café van den heer
Lamers aldaar gebotst De botsing was zoo
hevig, dat de pui van het café geheel werd ven
nteld en de voorgevel gedeeltelijk instortte.
In do gelagkamer werd een groote verwoesting
aangericht De Inzittenden van de auto Hepen
allen verwondingen op. Een der passagier»
werd door de voorruit geslingerd en vrij ernstig
aan het hoofd gewond. Allen moesten onder
geneeskundige behandeling worden gesteld. De
auto werd zwaar gehavend en moest per kraan,
wagen naar een garage worden gesleept
BOERDERIJEN AFGEBRAND.
Hedenmorgen te omstreeks.9 uur brak te
Kunrade (L.) door onbekende 'oorzaak brand
uit in de boerderij van de weduwe Leppers uit
Hoensbroek, bewoond door den heer Kerkhof.
Het woonhuis en de stallen brandden vrijwel
geheel uit; 9 varkens en 2 kalveren kwamen in
de vlammen om. De schade wordt door ver»
zekering gedekt
Omtrent dezen brand vernemen wij nader,
dat de schade, welke aangericht is, geschat
wordt op ongeveer 30D00 gulden. De geheele
oogst welke reeds was binnengehaald. Is ver*"
loren gegaan. Op het oogenbllk van het uitbreken van den brand was niemand op de
boerderij aanwezig. ledereen was naar het
veld gegaan om daar de werkzaamheden te
verrichten. Juist drie weken geleden zijn drie
hulzen recht tegenover de boerderij gelegen
door brand eveneens geheel verwoest Het vermoeden bestaat dat hler kwaadwilligheid in
het spel is. Een onderzoek hiernaar wordt ingesteld.

"""

Zondagmorgen te omstreeks tien uur is, ter»
wijl de bewoners naar de RJC kerk te Bak»
huyzen waren, de boerderij van den heer K.
te Oude Mlrdum tot den grond toe afgebrand.
Niets kon gered worden. De brandspuit is niet
gehaald, daar er toch geen water was. Bij het
uitbreken van den brand was een van de
knechts thuis met vier „kleine kinderen. Da
jongste van de beide knechts was even te voren
weggegaan. De knecht kon zich met de vier
kinderen redden. De schade wordt door verzekering gedekt Voor zoover valt na te gaan. is
de brand eerst waargenomen in het kamertje
van de knechts.

WATERLEIDINGBUIS GESPRONGEN.

Vanmorgen te kwart voor twaalf Is ln het
begin van de Haarlemmerstraat bij den Singel
te Amsterdam een hoofdhuis van de water»
leiding gesprongen. De krachtige straal ver»
woestte een deel van het plaveisel en he»
dit
trottoir. Binnen enkele oogenblikken stond Het
gedeelte van de Haarlemmerstraat blank.
verkeer werd verlegd, het tramverkeer moest
eenigen tljd worden stopgezet. Weldra waren
ambtenaren van de gemeentewaterloldlng ter
plaatse ent de buizen af te sluiten, waarop «e
konden
herstelwerkzaamheden een aanvang
zo»
punten
op
was
enkele
nemen. Het water
hoog gestegen, dat het In dc huizen binnen»
drong.
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WALLACE BEERY
IN ONS LAND

HET MONUMENT VOOR
H. M. DE KONINGIN-MOEDER.
Aan de firma J. van Rossum, aannemers ln
den Haag, is door den architect Co Brandes
namens het betreffende Comité opgedragen
het maken van de fundeeringswerken van hét
monument voor H. M. de Koningin-Moeder in
het Rosarium op het Jozef Israelspleln alhier.

**o. GERZON,
dle vandaagop N-Jerll*,*» leeftijd ie Amsterdam

is overleden.

(Zie

dis.
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SPOORWAGENS ALS WOONWAGENS.
Iets ter navolging?
De l'ransche Spoorwegen hebben, naar wij
vernemen, het Engelsche voorbeeld gevolgd
om spoorwagens als woonwagens te verhuren.
Zij hebben voor dat doel een aantal goederen»
wagens uitgerust. Deze worden witgeverfd en
voorzien van hangmatten, veldbedden, een keuken en waschgelegenheld. Een wagen kan zes
personen herbergen. De wagens worden, na een
vooraf gemaakt plan. met een bepaalden trein
verzonden en op een overeengekomen plaats
een aantal dagen of weken neergezet De kosten bedragen 18 fr. per dag. plus de vracht voor
de reizen, die acht plaatsbewijzen bedraagt
tegen den halven prijs derde klasse.
GEOLOGISCHE EXPEDITIE AAN DEN DOOD
ONTSNAPT.
PetropaNofsea
Vit
(Kamsjatka) wordt ge»
meld: Een expeditie onder leiding van den
geoloog Kalakof, ontsnapte ternauwernood aan
den dood, toen Zaterdag de vulkaan Kendlfskay
Sopka vuur braakte, terwijl de expeditie in den
krater onderzoekingen verrichtte.

MEUBELFABRIEK EEN PROOI DER
VLAMMEN.
In den afgeloopen nacht is de meubelfabriek
van de firma Degezeile en Zonen, gelegen aan
de Broeltorens te Kortrijk, een prooi der vlam»
men geworden. De schade bedraagt ettelijke
millioenen francs.
BLOEDIGE KERMIS
In het dorpje Lalln -(Spanje) heeft tijdens
de kermis een vechtpartij plaats gehad tusschen
de politie en jongelieden. Een politieman
maakte van zijn vuurwapen gebruik en doodde
een jongeman, verscheidene personen werden
gewond. De civiele garde is versterkt, teneinde
verdere ongeregeldheden te voorkomen.
HONDERD EN TIEN KINDEREN
„GEVONDEN".
Van Coney Island wordt gemeld, dat de eenlge
«ongevallen" van een dag.^welke meer dan: een
mUUoen menschen .naai-de Wit Iróli/'.bMonden in de aanwezigheid van lil) «verloren kin»
deren" op de politiebureau*-, waar zij weenenden snikkend hun ouders afwachtten.

MELK VERGIFTIGD DOOR SLANGEBEET
Te Cooeh Behar in Bengalen werd eén ge»
sm na een maaltijd ziek en de geneesheeren
slaagden er niet In een diagnose vast te stellen.
Kort daarna stierf de koe, welke de melk en
de room, die bij den maaltijd waren gebruikt
had geleverd. Zlj bleek enkele uren te voren
door een slang te zijn gebeten.
De familie is daarop behandeld kunnen
worden en is genezen.

GESLOTENVERKLARING VAN DEN NADER-
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BELEEDtGENDE PAMFLETTEN.
Zaterdagavond zijn door dé politie óp de Vall»
lantlaan aangehouden en naar het bureau v. d.
Vennestraat overgebracht een bewoonster van
de EngelenhuTgstraat, van de Remhrandlstraat
en van de Netscherstraat, die colporteerden
met pamfletten van de Antifascistische Een»
held. waarin woorden voorkwamen, welke be»
leedlgend waren voor de politie. Proces-verbaal
is terzake Van een en ander opgemaakt

VAN EEN PORTIEKTRAP GEVALLEN.
Mej. v. d. B-, wonende ln de Alb. Tlujmstraat
Is,. terwijl zij aan het schrobben-was, van een
portlektrap van haar woning " gevallen. In bewusteloozen tóestand is zij met eeeri' hoofdwond
door den G.G. en G.D. overgebracht naar het
ltK. Ziekenhuis aan het Weslelnde.
RIJWIELDIEFAANGEHOUDEN.

-E«».>lH^onM^Hin

N^uiniaat

BELEEDIGING VAN RIJKSKANSELIER
HITLER.
De officier van justitie te Roermond heeft
tegen den koopman J. N. aldaar, die zich enkele
«gen geleden In een café te Neers aan bélee»
dlglng van rljkskanseller Hltier had schuldig
gemaakt door hem
te betichten van brand»
stichting in den Rijksdag, een bevel tot in»
««"ilcnl-nemlng uitgevaardigd.
« Is aangehouden en opgesloten.

.

Wallace Beery vertelt.

.

«Very beautyful", zijn a'n eerste woorden.
Vóórdat.we nog iets gevraagd hebben; dat slaat
óp zijn vacantie op de reis die achter hem
ligt én dient ter bevrediging van onze nog
niet uitgesproken weetgierigheid. Maar het
slaat zooals al dadelijk blijkt, ln de eerste
plaats op de luchthaven Schiphol. «Want daar»
voorheb ik interesse," zegt hij. En we vernemen, van den heer de Vries, dat Wallace Beery
zijnbrevet heeft als Commercial .Pilot, ..en
daarmee de eenlge acteur in de Vereenigde
Staten is, die op zulk een bewijs van luchtvaardigheid kan bogen. En dan vertelt ülj
ons zelf. dat hij Pilot Is in de Unlted States
en(du*, wel degelijk een beroepsvlleFérl
s,^htz Mr/Hg maar VoOr dé aardigheid,"
trotseh komt het eruit: «Ik heb er 3800 vlieguren'
opzitten; of andera gezegd 15.000 miles. En als
ik als fllmartist misluk, ga ik over naar de vliegerij[ Ik heb ook een eigen vliegtuig."

■

-

de>C< V."
heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn'rij*wlel, dat in de Adelheidstraat stond. In verband hiermede is door een agent op den
Schenkweg een 29>jarlge alhier wonende man,
als verdacht van dezen diefstal, aangehouden.. De nieuwe Douglas toestellen.
INBRAAK IN DE AKELEISTRAAT.
In den nacht van Zaterdag op Zondag Is in»
gebroken in een 'pand aan de Akeleistraat' Do
dader bleek te zijn binnengekomen door vernieling van éen ruit aan de achterzijde der
woning. Vermist wordt een bedrag aan geld,
groot pljn. f 9 ult twee doosjes, die in een
lessenaar stonden.
■

avonds zal de Tuln ln een gekleurde Uchtzee
herschapen worden. Er wordt al hard gerepeteerd voor de attracties, die den bezoekers geboden worden en er zal voor lederéén volop
gelegenheid bestaan om zijn oranjegezinde ge»
voelens te uiten.

—

Dan weet de heer de Vries den acteur én de
klittende pe*smenschen en fotografen in de
richting.van het restaurant te drijven. Al»
door en overal duiken amateurfotografen en
autogrammenjagers en -jaagstertjes op, die
hem omzwermen als lastige muskieten; maar
met breede gebaren schudt hij ze van zich af.
In het restaurant vonden we gelegenheid met
den grooten man kennis te maken en een kort
gesprek met hem te voeren.
Bij lijkt een goedige lobbes. die het een
beetje pijnlijk schijnt te vinden om hu alweer
zooveel menschen om zich heen te zien en zoo»
veel vragen te moeten beantwoorden.

I

KONINGINNEDAG IN DEN DIERENTUIN.
Op 31 Augustus zal ln den Dierentuin een
groot Oranjefeest gegeven worden. Vooral des

—

Uit een automaat voor een perceel in de
Pluvierstraat bleken pljn. 25 pakjes sigaretten
te zijn ontvreemd door middel van vernieling
van het ruitje.

—

In het Gemeentelijk Volkszeehad werden
Zaterdag 2061, Zondag 1117 baden genomen.

UIT VASSENAAR
MINDERJARIGE INBREKERS.
Door S. uit Wassenaar werd aan de polltle
meegedeeld, dat in de villa Oslria twee manspersonen aanwezig waren, die aldaar hadden
ingebroken en die door twee van zijn familieleden werden bewaakt De politie toog naar
den Schouwweg en arresteerde In voornoemd
huls den 17-jarigen S.- en den 18jarlgen H,
belden uit Den Haag. die bij het hun ten
polltlebureele afgenomen verhoor bekenden te
hebben ingebroken met de bedoeling om te
stellen. Van het geval werd proces-verbaal opgemaakt waarna deze minderjarigen ter be
schikking van hun resp. ouders werden gesteld.

UIT VOORSCHOTEN
MOTORONGELUK BIJ DE VINK.
Nabij „De Vl*»k". heeft Zondagavond een
ernstig ongeluk plaats gehad. Een motorrijder,
met een vriend als duorijder, ls met groote
snelheid tegen een trottoirband gereden en ge»
vallen, waardoor belden gewond werden. De
motorrijder had alleen een wond aan het
achterhoofd, maar de duorijder bekwam o»»,
een gapende wond aan het hoofd en aan den
neus.
Ze zljn ter plaatse verbonden en op advies
van dr H. Boer naar het Academisch Zieken»
huls te Leiden overgebracht

Hoeveel dagen zijn ze onderweg?.

—

Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut in de Bilt
Hoogste barometerstand 765.7 te Weenen.
Laagste barometerstand 760.3 te Saydlsfjord.'
Verwachting: Meest zwakke ult Zuidelijke,
tot Westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt:
waarschijnlijk droog weer, weinig verandering
ln temperatuur.
Over de Golf van Viscaye bevindt zich een
gebied van hooge drukking en een kleinere
kern over Dultschland. De depressie bij Us»
land veranderde weinig van plaats, terwijl de
depressie over de Flnsche golf iets dieper
werd.
De wind is over het Oostzeegebied krachtig
ult N.W. Over de overige landen waalt het
zwak uit verschillende richtingen.
Lichte " bewolking wordt over ons land en
plaatselijk over Frankrijk en Dultschland
waargenomen en zware bewolking elders.
De temp. is op het vasteland, Bothnlsche
golf en het Oostzeegebied onder de normale
In de Britsche eilanden en op Usland ls zij
een weinig daarboven.
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Licht ep,

20.49; ult 5.19.
Stand van de Maan»
Laatste kwartier 21 Augustus 4H7.
Eens op» en ondergang,
' 5.48 en 20.19.
Maan op» en ondergang,
21.46 en 12-51.
Boegwater te Scheveningen»
6.33 en 19.02.

Nieuwe films.
Maar wol kan ik u vertellen, welke films er
van mij binnenkort uitkomen: Het zijn er twee,
NJ. „China Seals", waarin ik speel met Clark
Gable en Jean Harlow, en een film. die ik
samen maakte met Jackie Cooper. Ik speel
weer boevenrollen. daarover kan een leder ge»
rust zijn. In de 27 jaar, dat Ik aan de film ben,
heb ik trouwens niet veel ander» gedaan!" En
hij noemt ons nog de namen van films, waarin
hij groote rollen speelde. „Robin Hood". „The
Sea Hawk" (De Zeehavik), „Big House" en
dan mijn laatste, die u wel zult kennen.
Dat waren allemaal karakterrollen, waarin
ik een krachtmensch uit moest beelden. Want
dat ben ik nu eenmaal van huls uit: Mijn
ouders waren farmers. En voordat ik bij do
film kwam, was ik, behalve acteur, ook dres»
scur van olifanten. Den krachtlgen lichaamsbouw heb Ik trouwens met vele van uw land»
genooten gemeen. Ik ben ook van Hollandschen afkomst Wist u dat niet? Daarom vind
ik het aardig om nu gauw naar Marken en Volendam te gaan. Dan is het net of ik weer
thuis ben!"
Toen begrepen we, dat de heer Beery vond,
dat er nu meer dan genoeg met hem gesold
was en lieten wij hem, met den heer de Vries,
dle hem „zijn oude vaderland" zal laten zien,
verder ongemoeid vertrekken. Dat was echter
nlet naar den zln van de wachtende menigte,
die druk met fototoestellen in de weer was en
waarvan velen opdrongen om nog een autogram machtig te worden, echter tevergeefs!
Maandagmorgen heeft Wallace Beery een bezoek gebracht aan de Rembrandttentoon-teUing.
waarvoor hij groote belangstelling zelde te
koesteren. Om ongeveer 11 uur wilde hij weer
op Schiphol zijn. om vóór zijn vertrek nog een
grondig bezoek te brengen aan de vlieghaven.
En hedenmiddag om 1 uur is hij weer terug»
gevlogen naar Engeland.
180 mlllioen gulden voor films.
Hollywood wordt gemeld, dat in de volgende 12 maanden een bedrag van ongeveer
125.000.000 dollar zal worden uitgegeven voor
filmproductie. De films „De Kruistochten".
„De laatste dagen van Pompei" en „Mldzomernachtdroom", die thans vervaardigd worden,
zullen ongeveer 1 millioen dollar per stuk
kosten.
Men krijgt den indruk, dat een groole activiteit op fllmgebled voor de deur staat.

INTERNATIONALE FILMKUNSTTENTOONSTELLING.
Rede van den president
Graaf Volpl dl Misurata president van de
Internationale Filmkunsttentoonstelling, heeft
een dezer dagen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om tot de binnen» en buitenlandsche
Journalisten, die aan het Lldo zljn samen»
gestroomd, een rede te houden. Hij begroette
de vertegenwoordigers van de pers, dle voor
een niet gering deel tot het slagen van de Ille
Internationale Filmkunsttentoonstelling hebben
bijgedragen; de pers moet echter met haar crl»
tiek nlet zuinig zijn, want op deze wereld Is
nu eenmaal niets volmaakt en de Venetlaan»
sche tentoonstelling kan elke erltlek doorstaan.
Elke suggestie van den kant van de pers zou
welkom zijn en zou steeds de grootste opmerkzaamheid ontmoeten. „Ik ben wel is waar geen
film-vakman", verklaarde Graaf Volpl aan het
eind van zijn rede. „maar toch heb ik den indruk en het gevoel, dat de film in de laatste
jaren In velerlei opzicht een stap achteruit
heeft gedaan. Waar het bij de film tegenwoordig aan hapert, is volgens mijn meening de
handeling. Men bewondert tegenwoordig een
fenomenale fotografie en buitengewone fotografische trucs, men hecht te veel waarde aan een
geraffineerde opname-techniek en men vergeet
daarbij volkomen het verhaal. Niet zoozeer op
de fotografie komt het aan, maar veeleer op
filmische stof en op filmisch tempo!"
Deze redeneering. dle o.i. inderdaad een juiste
observatie bevat, laten wij toch voor rekening
van den Graaf Volpl dl Misurata.

HET FILMFEEST WORDT VERLENGD
Zaterdag werd te Venetië besloten den duur
van de Internationale Filmkunsttentoonstelling,
die oorspronkelijk van 10—25 Augustus zou
worden gehouden, met vljf dagen, dus tot 30
Augustus te verlengen.
Deze uitbreiding ls noodig geworden, om het
groote aantal films dat naar Venetië werd algezonden, nog te kunnen vertoonen.

Luchtverkeer
MISLUKTE PARACHUTESPRONG
Ter gelegenheid van den Luchtvaartdag. die
gisteren in de Sowjétunie onder groote belangstelling gevierd ls. hebben op het vliegveld
Toesjino, bij Moskou, groote -demonstraties in
het parachutespringen plaats gehad. Bij den
sprong van honderdvijftig parachutisten, die
op 1000 meter hoogte tegelijk uit zes vliegtuigen
stapten, weigerde een van dc parachutes en de
springer viel als een blok naar beneden.
Behalve de parachute-demonstraties werden
vliegvertoonlngen met civiele en militaire
vliegtuigen, autogyro's. luchtballons en luchtschepen gegeven. Tot de aanwezigen behoorde
het diplomatieke corps en met name de ver»
schillende te Moskou geaccrediteerde militaire
attachés.
SOLOVLUCHT LONDEN—TOKIO
Zondagmiddag 1458 plaatselijke tijd arriveerde te Tokio uit Osaka de vlieger Ano. die
aldus het eindpunt bereikte van zijn solo-vlucht

Londen—Tokio.
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DE SLACHTOFFERS VAN HET VLIEGTUIGONGELUK BIJ CAIRO.
Het stoffelijk overschot van minister Razza
en de andere slachtoffers van het vliegongeluk
in den omtrek van Cairo, zijn met den kruiser
Diaz te Napels aangebracht Na een korte
plechtigheid werden de overblijfselen naar
Rome vervoerd.
LONDEN—KAAPSTAD
Dc winnaar van de Londen—Melbournerace,
Campbell Black, zal deze weck een poging on»
dernemen om een nieuw record te vestigen in
een vlucht naar Kaapstal. aldus wordt uit Hat»
field gemeld.
DAG VAN DE LUCHTVAART
Volgens berichten uit alle deelen des lands
te Moskou ontvangen, zijn Zondag in tallooze
.sleden in alle republieken honderdduizenden
belangstellenden opgetrokken naar de vliegvelden en luchtvaarlclubs ter viering van den
„Dag van dc Luchtvaart".
Dc dagbladen wijden naar aanleiding van
dezen dag uitvoerige beschouwingen aan de
avlaliek in Sowjet Rusland, waarbij zij er algemeen op wijzen, dat de luchtvaart in Rusland
binnen korten tijd geworden is tot algemeengoed des volks.
FRANSCH VLIEGTUIG GEVALLEN.
Een Fransch militair vliegtuig Is tijdens
schietoefeningen bij Arcachon in zee gestort
De belde vliegers wisten met hun valschermen
behouden den grond te bereiken.
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Vertrek van het eerstvolgend postvliegtuig
van Amsterdam op 21 Augustus.

—

EXCURSIE NAAR WAALHAVEN
De Haagsche Luchtvaart Club organiseert
Zaterdag 24 dezer, ter gelegenheid van de aan»
komst van ongeveer 80 vliegtuigen, die deel»
genomen hebben aan de Nederlandsche Rond»
vlucht 1935. een excursie naar het Vliegveld
Waalhaven.
De machines, die deelnemen aan de rond»
vlucht, zullen daar in den loop van den middag aankomen.
Ten einde elk luchtvaartenthousiast ln de
gelegenheid te stellen de aankomst van een
dergelijk groot aantal machines bij te wonen,
heeft het bestuur den prijs voor deelneming aan
dc excursie zeer laag gesteld.
De touringcars vertrekken om 120 uur van
diverse punten: Den Haag-Tournoolveld; Voor»
burg-Station SH. en Rijswijk bij het kruispunt
Kuys Wltsenburg. Terug ongeveer 7 uur.

17.8
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ampnibie-vliegtuig

Deze eerste S 43 is een der belde toestellen
van dat type, die door de Inter-Island Air»
ways op de Hawall^llandengroep zijn besteld.
De thans bij deze maatschappij sinds 1929 in
gebruik zijnde vier S 38 watervliegtuigen heb»
ben meer dan 50.000 passagiers in alle veiligheld vervoerd. Het passagiersvervoer op deze
lijnen is zeer belangrijk, zoowel door het
zakenverkeer tusschen deze suiker- en ananaseilanden, als het toerlstenverkeer.
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De proefvlucht van een reuzen
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Nu in Amerika het watervliegtuig hoe lan»
ger hoe meer in zwang komt, wordt ook meer
aandacht geschonken aan amphiblesn, die zoo»
wel op het land als op het water kunnen neerkomen. Waar wij onlangs vernamen, dat de
K.N.T.L.M. voor haar Indische lijnen in den
S 43
Archipel overweegt de Slkorsky
amphlble aan haar vloot toe te voegen, heeft
het belang het een en ander te vertellen over
de proefvlucht van dit moderne vliegtuig.
De chef.piloot van de Sikorskyfabrlek in
Amerika, mr Scrglevsky. maakte de eerste
proefvlucht met deze machine en startte niet
met de belde, doch slechts met één der 375 pk
motoren, hetgeen het beste bewijs is van de
goede vliegeigen-chappen van deze amphibie.
Hij deed dit echter niet met opzet doch
was er toe genoodzaakt» omdat in den start
bleek, dat dc benzineleiding van den tweeden
motor nog niet in orde was. Toen de machine
op één motor prachtig van het water was op»
gestegen en tot 60 meter hoogte geklommen,
was de benzlnedruk van den tweeden motor
weder hersteld door gebruik van een hand»
pomp, zoodat de proefvlucht verder een normaal verloop kon hebben. Serglevsky was enthousiast over de vliegeigen-chappen van deze
reusachtige amphibie, toen hij haar na een
eerste vlucht van 9 minuten weer in de baai
van Bridgeport óp het water neerstreek.
De S 43 heeft een maximum*snelheld van
320 km per uur en zal volgens Slkorsky de
beste diensten kunnen bewijzen bij de ontwikkeling van nieuwe luchtlljnen. die zoowel over
land als water gaan. Waar de watervlakten
van zcebaalen of meren tot in het hart der
groote steden reiken, zal de amphibie de passagiers rechtstreeks kunnen brengen in het
zakencentrum, hetgeen een groote voorsprong
beteekent boven de. landvliegtuigen, die ver
buiten de centra der. steden moeten landen.
Bovendien biedt de amphibie de grootste
veiligheid, daar het bij motorpanne steeds
veilig neer kan strijken, hetzij op het land
of'op het water. De 543 wordt de baby-zuster
genoemd van de beroemde S 42. de Slkorsky»
.Clipper, die thans.zulke prachtige;, vluchten
óver den Grooten Oceaan heeft .gemaakt voor.
dé Pan»Amerlcan*Alrways. Intusschen Is het
nog een respectabele baby van 9 ton, voorzien van twee motoren van 750 pk met verstelbare schroeven. Geheel van metaal vervaardigd is het een eendekker, waarvan de
motoren in den vleugel zijn gemonteerd.
De ' romp is in vijf waterdichte compartimenten verdeeld, waarvan er drie reeds vol»
doende drljfvermogen geven aan de amphibie.
Bovendien zijn de vleugeleinden waterdicht
geconstrueerd, waardoor een reserve drijfver»
mogen bij ongevallen aanwezig Is. Een elektromotor trekt het landingsgestel na de start in
12 seconden op. Hoewel het toestel 25 passagiers kan vervoeren is het voorloopig voor 16
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president van de -°rans-ontln«nlal en Western
Air, heeft dit weekeinde met de directie van de
«1.H1.«e Heemslede doorgebracht tot het veeren
van besprekingen over de 0ougl»»vllegl«ig«*-.

,

..Boedapest..

14.8 17,8

.

Stationair of

DE PDSTVLIEGERS?

WAAR

Eigen mededeelingen.
Temp. 8 uur v.m.
'sGravenhage, 18 Aug.
60 gr. F., 15.4 gr. C, 2 uur nm. 59 gr. F., 15.1
gr. C, hoogste temp. (gisteren) 68 gr. F., 20.0
gr C. laagste (heden) 54 gr. F., 12.4 gr. C.
Barometer 8 uur vm. 764, njn. 2 uur 764.
Temp. 8 uur v.m.
'sGravenhage. 19 Aug.
61 gr. F., 16.0 gr. C, 2 uur nm. 71 gr. F., 21.5
gr. C, hoogste temp. (gisteren) 67 gr. F.. 19.2
gr. C, laagste (heden) 47 gr. F., 8.2 gr. C.
Barometer 8 uur v.m. 764.
2 uur 765.
Berlijn 15; Warschau 16; Boedapest
15; München 13; Genève 16; Rome 20;
Bordeaux 16; Parijs 16; Londen 16;
Glasgow 12 gr. C.

"Zr.

En opeens enthousiast over zijn hobby, komt
er spontaan uit
dat hlj verrukt Is over de nieuwe Dou»
glas. toestellen. Dat zijn de beste vliegtulgen die nu in den Amerlkaansehen
dienst zijn.
Op mijn Europeesche reis doe ik natuurlijk
ook alles per vllegtulg. Morgen reis ik weer
naar Londen, waar ik 5 of 6 dagen blijf; en
vandaar ga ik haar Weenen en Boedapest Ik
reis dan met mijn vrouw, Mabel Glllman en
mijn dochtertje. En dan moet ik weer naar
huis; maar over 8 maanden kom ik terug, zeker
naar Londen en misschien ook naar Holland."
„Gaat u dan weer voor uw genoegen, me»
neer Beery?" was onze vraag. -Neen, wat
denkt u wel van mij?" Dan ga ik hard werken.
Wilde u weten aan welke films? Dat kan ik
niet vertellen, want.... ik weet het zelf nog
nlet! En als Ik de volgende maand naar Holly»
wood reis, weet ik niet eens, wat lk daar ga
maken.

Uit

3

Weerkundige waarnemingen

Goldwyn Mayer.
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TEGEN DE WESTMINSTERBRVG TE
LONDEN GEVAREN.
Het Nederlandsche motorschlp Democraat ult
Groningen is, tengevolge van het ongewoon
hooge getij de Theems afvarend, met het stuur»
huls tegen den middelsten boog van de West»
minsterbrug aangevaren. Het schip heeft na
enkele uren oponthoud zijn rels naar Antwerpen kunnen vervolgen; het stuurhuis werd
slechts licht beschadigd.

—
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HEIDETOERI
Op Zondag en Woensdag f 3.—-

KLEINE

NASCNEN VAARTDUK ONDER
ASSENDELFT.
De Afdeellng Wegen en Verkeer van den
BZ.N. deelt mede, dat .blijkens bekendmaking
van Ged. Staten van Noord-Holland, gesloten
is verklaard voor alle verkeer met motorrij»
tulgen op meer dan twee wielen het gedeelte
van den Nauernasehen Vaartdljk, gelegen tus»
schen de Zuid-Westelijke grens van het terrein
der llnoleumfabriek te Krommenie en een
punt op 150 meter ten Noorden van den wa»
tertoren van het Provinciaal Waterleidingbedrijf te Vrouwenverdrlet ln de gemeente
Assendelft

HET LICHT. DAT UITGING.
Dezer dagen merkte een opzichter van het
bakenwezen in de Flrth of Clydc, dat een licht»
boei in de Kyles of Bute was uitgegaan. Toen
hij er heenging bleek, dat een zwerm bijen op
de boel was neergestreken en een gaatje had
gevonden om bij de lamp te komen. Zij had»
den daardoor de luchttoevoer afgesloten, waar»
op de lamp
een carbldlamp
was uitgegaan. Toen het licht uit was. bleef echter het
aeetyleengas doorstroomen en daardoor waren
de bijen gestikt Er moesten heel wat doode
diertjes verwijderd worden eer do lamp weer
kon worden ontstoken.

Wallace Beery is de man, die door zijn laat»
ste films „The Bowery", „Treasuro Island" en
vooral door „Viva Villa" in de filmwereld op
het eerste plan is gesprongen. Dat beteekent
roem en.... reizen. Want na zijn ingespannen
Amerikaanschen arbeid komt hij op een Euro»
peesche reis rust zoeken. En zoo is hij gister»
middag uit Londen in ons land gearriveerd en
zoo is hij vandaag, alweer naar Londen vertrokken', van rust gesproken! Zondagmiddag op
Schiphol «en groote drukte: Wallace Beery
komt! Het terras geheel gevuld en meer dan
dat Langs de hekken duizenden. Op het plat»
form wachten officials en persmenscheri; een
batterij persfotografen en journaaldraaiers entwee filmaüto's, alles in afwachting.
Om 4 uur 16 landt het Fokkertoestel PHAFV
„De Valk", dat den Amerlkaanschen gast
meebrengt. En daar kwam hij uit het toestel
met een breeden glimlach boven breede schouders, met een gelen stroohoed boven een olijf»
groen pak; daartusschen maaiden zijn breede
kaken, op en neer, kauwend op nooit verteerend kauwgum. Hij verdwijnt met eenlge bé»
geleiders naar de douane; als hij weer terug
Is gekomen, worden foto's gemaakt; hij staat
tusschen de Nederlandsche vertegenwoordigers
van de Metro Goldwyn Mayer, naast den
heer do Vries van de handelsafdeellng der
KLM, die verder als een vader voor hém
zorgt Dames bieden bloemen aan, van het
Carlton Hotel en van de Nederlandsche Metro

J

Dagelijks t 4.50

VERZOEK OM INLICHTINGEN.
De commissaris van politie der' Afdeellng C.
te 's*Gravenhage, verzoekt den wlelrljder, die
op Woensdag 14 Augustus jU, des namiddags
omstreeks 7.30 uur, betrokken was blj een aan»
rijding op den Stationsweg nabij de Wagenbrug alhier, zleh voor het geven van nadere
inlichtingen ten spoedigste te willen melden
aan het bureau zijner Afdeeling, Ale*lander>
plein 15a.

EEN KIND DOOR HONDEN DOODGEBETEN
Een driejarig jongetje te Hanley zou met
zijn tweejarig zusje aan de hand gaan wandelen. Hij liep toen het erf op van een honden»
fokker, waar hij werd aangevallen door eenige
Deensche doggen. Op het gehuil van het jon»
getje kwam een voorbijganger af. die er met
moeite in slaagde de honden met steenworpen
weg te jagen. HU nam het jongetje op en
bracht het in een naburig huls, vanwaar het
naar een ziekenhuis gebracht zou worden. Op
weg daarheen is het kind echter overleden.
Het zusje bleef ongedeerd.

Gesprek met den geliefden
filmspeler

GROOTE HEIDETOERj

AVONDBLAD D

—

Roem en reizen

BEGRAFENIS LUIT.-KOL. SCHUURMAN.
Op Oud Elk en Duinen Is heden ter aarde
besteld het stoffelijk overschot van den heer
C. H. A. R. Schuurman, in leven gep. luitenant»
kolonel der artillerie.
Belangstellenden waren o-», gep. luitenant»
generaal F. de Bock, de gepensionneerde gen.»
majoor G. A. M. v. Wljck. A. W. E. Gelder»
man en W. P. F. Schut**, de oudkolonels C. G.
Daniels en J. D. Schaap, gep. luitenant-kolonels H. G. J. Maas Geesteranus en Pompe, M.
A. K. J. Vis. mr P. A. Voute, directie Holl. Sociëteit van Levensverzekering en F. de Vlieger, generaal-agent van de Holt Soc. van Levensver--., D. H«x»gendijk, secretaris van de
directie der Rotterdamsche Bankvéreenlging.
F. W. baron van TuyU v. Serooskerken, dr A.
A. Beekman, oud-genie-officier, E. A. O. Vervooreu, namens gen.-majoor L. C. Vervoeren,
mr P. Vssel de Schepper, C. Swartbol, gep. ka»
pitein genie van het Ind. Leger; de oud»rltmeesters van Ririkhuljzen, en C. H. van der
Mersch, H. A. Crommelin, H. Slmon, ir P.
van Braam v. Vloten.
Eenlge bloemstukken dekten de baar. Aan
de groeve werden geen toespraken gehouden.
Een familielid dankte voor de belangstelling.

—

De dood van Wiley Post en
zijnmetgezel

Stoffelijk overschot naar de Ver. Staten
overgebracht.

Het stoffelijk overschot van WUey Post en
Rogers rusttte Zaterdagnacht in een
kleine doodenkapel te Palrbanks. Joe Cros»
son. een bekend „Reddlngsvlieger". die In een
vermoeiende vlucht van 500 mijl door ruw
weer van Point Barrow gevlogen heeft met de
lichamen van zijn vrienden, heeft voorbereidende maatregelen getroffen om de luchtreis
naar de Ver. Staten te ondernemen. De piloot
S. E. Robbines, van de Pan Amerlcan Airways,
is Zondag uit Los Angelos vertrokken om Joe
Crossen tegemoet te vliegen.
Uit Vancouver wordt d.d. 19 Aug. geseind:
Het stoffelijk overschot van de verongelukte
vliegers is hier aangekomen. In den ochtend
zal het verder worden vervoerd naar Seattle.
Het Amerlkaansche departement van Handel
heeft Murray Hall, inspecteur te Anchorage in
Alaska, opdracht gegeven om naar Point Barrow te gaan ten einde een onderzoek in te
stellen naar het vliegtuigongeluk, waarbij Will
Rogers en Wiley Post om het leven zijn gekomen. Volgens de opdracht zal Hall een bezoek brengen aan alle betrokken nederzettingen, en tevens nagaan of Post een waarschuwing heeft ontvangen, dat slecht weer op
komst was.
Donderdagmiddag zal te Glendale in den
staat Callfornlé een rouwdienst voor Will
RogerF worden gehouden. De dlepgetroffen
familie is Zondag naar Los Angeles vertrokken
om daar bij de ontvangst van het stoffelijk
overschot aanwezig te zijn.
Berichten uit. Oklahoma City wijzen er op.
dat dé'lljkdlensten vöó*» Wiley Post Donderdag
aldaar zullen gehouden worden.

WiU

VLIEGTUIGBRANDEN

Men kan

ons wijs trachten te maken, schrijft

dr C. H. v. Herwerden in De Samaritaan van
Augustus, dat bij de vliegtuigrampen, waarbij
een vliegtuig bij de landing in brand vliegt, de
menschen reeds dood zijn door den val en dus
niet levend verbranden. Dlt neemt niet weg,
dat er vele gevallen zijn, waarbij er alle reden
is om aan te nemen, dat dit wel degelijk het
geval is. Schrijver dezes zal wel niet de eenlge
zijn, die allerlei obsessies heeft gehad door het
denken aan de vreeselljke oogenblikken. door
deze stumperds doorgemaakt Technici spreken
over de mogelijkheid van een andere, minder
funeste brandstof, anderen zoeken het in minder kwetsbare tanks. Doch men zegt dat hiervan, voorloopig althans, nlet veel kan komen.
Nlet^eskundlgen als wij denken aan de mogelijkheid van gemakkelijker ontsnapping uit «li
vuurhel. Wij lezen «lat het geluk was. dat té
Boesjlr de vleugel in brand vloog, tegenover»
gesteld, aan dc zijde van de deur en dat daardoor dc passagiers gelegenheid hadden ult te
stappen en wij denken, dit lezende, of het niet
beter ware dat de vllegdeskundlgen zlch uitsloofden om verbetering te brengen In het red»
dingswezen, dan om de snelheid hooger op te
voeren.
Is er nu werkelijk niets aan te doen, dat een
bemanning in de cockpit opgesloten zit als sardientjes in een blik, als de ééne deur gelieft
vast te geraken door den val? Nlet aan te doen,
dat de passagiers en bemanning slechts één,
één, opening hebben om hun veoge lijf te redden? Is het nu werkelijk absoluut uitgesloten,
dat ergens een bruikbaar noodlulk aanwezig is?
Hoewel ondeskundig, begrijpen wij zeer goed.
dat een vliegtuig geen autobus is en dat groote
stevigheid voor den romp een vereischte is,
maar moet dit leiden tot een dergelijke» gevaarvollen toestand, dat een vliegtuig vol pas»
saglers deze loozen moet door één deur op een
oogenbllk, waarop de vuurhel dreigt?

-

EEN GOEDKOOP SPORTVLIEGTUIG
In Engeland is uit Tsjechoslowakije een klein
vliegtuig aangekomen, dat door een twee cylin»
der motor van 35 pk wordt voortgedreven. Het
heeft te Heston gevlogen. Het vliegtuig gebruikt
slechts ongeveer 2»A gallons benzine per uur.
heeft een maximum snelheid van 90 mijl per
uur en een kruissnelheid van ongeveer 70 mijl
per uur. De landingssnelheid is slechts 35 mijl
per uur.
Het toestel is bekend als de Praga Air Baby
en kost in Tsjechoslowakije £ 380.
Bij de proefvlucht bleek, dat het kleine toestel vlug van den grond kwam, maar langzaam
klom. Met een bestuurder en passagier was het
in 10 seconden los en bleek makkelijk te bc»
sturen.
NIEUWE MAATSCHAPPIJ
Uit Adelaide wordt gemeld, dat de Adelaide
Airways Ltd.. een nieuwe maatschappij welke
is opgericht door de Adelaide Stoomvaartmaatschappij bij de General Aireraft Ltd. een order
heeft geplaatst voor twee eendekkers, welke de
eerste eenheden zullen vormen voor een lucht»
vloot» welke een dienst zal onderhouden van
Adelaide naar Port Lincoln. het Vork-schiereiland en het Kangaroe*elland. Begin volgend
jaar zullen deze diensten worden geopend.

DE VLUCHT VAN CHAPMAN.
De jonge Engelsche officier Chapman, die
11 Augustus van Lympne ls vertrokken op weg
naar Australië is, zooals men weet te Jodpocr
aangekomen, maar moest voor het bereiken
van Calcutta. wegens een gebrek aan de olie»
leiding, landen. Hlj zal zljn toestel per spoor
naar Calcutta laten vervoeren.

FINANCIEEL NIEUWS
DE CRISIS OP DE INTERNATIONALE
BUIZENMARKT.
Trees voor een uitbreiding van den prijs-trijd
in verband met de oprichting van
nieuwe fabrieken.
correspondenten
In Dullschland
Een onzer

schrijn:

Sedert de ontbinding In Maart

nationale

buizenkartel

zijn

JJ. van het Inter-

verkoopprijzen,

de

ondank, bepaalde nieuwe afspraken, over de geheele linie scherp gedaald, welke daling den
heeft gemaakt.
laatsten tijd nog verder voortgang
Tot onlangs nog zijn er pogingen aangewend, de

bulzengroepen in het Internationale alaalkarlel te
belrekken, doch zonder succes. Intusschen is de
vrees ontstaan, dat de prijsstrijd zleh binnenkort
zal uitbreiden in verband met plannen tot oprichting van nieuwe bulzenfabrleken in Oostelijk
Europa.
In den herfst van het vorige Jaar werd In de
nabijheid van Weenen een nieuwe bulzenfabriek

opgericht, dle met slem» van de OdenrlJksche
nlet alleen de Oostenrljksche markt
volkomen voor het buitenlandsche fabrikaat ver»
spert, doch zlch ook elders in de Oonaulanden
scherp als concurrent doet gevoelen. Op het
oogenbllk zljn In deze landen nog twee plannen
lot oprichting van nieuwe bulzenfabrleken ln be-

regeerlng

handeling,

waarvan het Roemeensche

plan

als

verzekerd kan worden beschouwd. De Roemeen»
sche fabriek zal waarschijnlijk reeds ln het na»
jaar van 1936 met haar producten aan de markt
komen.
Roemenie l, een groole verbruiker van buizen
voor de petroleumlndustrie. dle tot nu toe vooral
ln Dultschland, T-Jecho-Slowaklje en Polen werden
gekocht.

Of ook Hongarije tot den bouw van een buizen»
fabriek zal overgaan valt nog niet te zegen:daar»
over worden nog besprekingen gevoerd.
Natuurlijk vermindert ook daardoor de moge»
lijkheid tot het sluiten van een overeenkomst
in de internationale bulzenlndustrle.
Het Nederlandsche plan lot oprichting
van een bulzenlabriek bij het Hoogovenbedrljl
1, Umulden oefent weinig invloed op de markt,
terwijl
daar het hler gietijzeren hulzen
het bij de Oostenrljksche en de nog op te richten
fabrieken ln de Donaulanden om naadlooze stalen
hulzen gaat.
Men wll van den kant der Oontlnental groepen
trachten de oprichting van nieuwe fabrieken te
voorkomen door bijzondere overeenkomsten met
de ln aanmerking komende landen.
Dat het daartoe echter komen zal is. met het
oog op de vorderingen welke de plannen reeds
hebben gemaakt, zeer de vraag.
BUUENL. HANDEL VAN FRANKRIJK
de eerste 7 maanden
Reuter seint ult Parijs:
Gedurende de maand JuU bedroeg de Fransche
In Juli

en in

In-

DE VALUTAMARKTEN.
TeLonden.
Op de deviezenLONDEN, 19 Augustus.
markt zijn „goudvaluta's" vandaag weer meer
aangeboden. Een meer dan gewone stijging van
het pond blijft evenwel ten gevolge van de offl»
cieele controle uit Het krachtigst wordt ge»
ïntervenieerd bij de Italiaansche lire, de noteering blijft onv. 60:37%. Ten opzichte van den
franc steeg het pond van 74.955/16 tot 75, den
gulden van 7.32 tot 7.33%. ook ten opzichte van
den dollar steeg het pond van 4.97% tot 457%.
De Londensche goudprljs daalde 1% d. tot
140/2% d. per ounce fijn. £ 362.000 goud werden
aangeboden en verkocht Het agio bedroeg 6%
d. bij een dollarkoers van 457% en % d. bij
een franckoers van 75.
Te Parijs.
De maandsrecords
PARUS. 19 Augustus.
op ponden en dollars zijn verder ontspannen,
maar de driemaands reports zijn lets aangetrokken. Men noteert een report op 1 maands ponden van 22 et tegen 26 et en voor 3 maands re»
ports van 5% et tegen 7 et en voor 3 maands
dollars van 29% et tegen 29 et Het deport op
den gulden voor 3 maanden blijft 9 pet onveranderd. Het contante pond noteert 75 tegen 745?
slotbeurs Vrijdag en de dollar 15.07 onv. De
gulden noteert 102225 tegen 102325.

—

—

VERGADERINGEN.

28 Augustus.
N.V. Suikerfabriek Bodjong, te Amsterdam, 12
uur ten kantore (bultengew.). Aandeelen deponeeren uiterlijk 23 dezer. Indien op deze vergadering
geen beslissing kan genomen worden, wordt een
tweede buitengewone gehouden op 28 Augustus
om 2% uur. Aandeelen voor deze vergadering te
deponeeren uiterlijk 26 dezer.
Bantamsche Planlagen»l>lll. N.V» te Amsterdam.
>% uur ten kantore (alg). Aandeelen deponeeren
uiterlijk 23 dezer.
27 Augustus.
N.V. Vlaardlng-che StoomvisscherlJ, te Vlaai»
dingen, 2 uur ten kantore (bultengew.).
28 Augustus.

N.V. AUan & Co.'s Kon. Nederlandsche Fabrieken en Meubelen en Spoorwegmateriaal, te Rotter»
dam. 11 uur Boompjes 77 vergadering van houders
van 5 pot obllg. Stukken deponeeren uiterlijk-27 dezer.

BELG».

—

UITLOTINGEN.

Fremlelolen 1933.

PARIJSCHE WARENHUIZEN
Ongunstige resultaten in 1934/35
Het ANP. meldt ult Parijs:
De verwachtingen omtrent de resultaten, dle door
de Parijsche warenhuizen in het per 31, Jull Jt ge»
eindigde boekjaar zljn behaald, zljn niet boog ge»
spannen, hoewel de toestand zlch Met overal gelijk
heelt ontwikkeld. Zoo zouden de Bon Marchi en de
Samarltawe een verderen teruggang van den omzet
hebben geregistreerd, zou Lafayette op peil zijn ge»
bleven, terwijl Louvre een kleine toeneming van
omzet zou hebben gehad. In de maanden Met en
Junl was algemeen eenlge verbetering waar te ne»
men. waaraan de vaste stemming voor warenhuis»
aandeelen de laatste weken was toe te schrijven.
De directie van Lafayette beweert, dat de prljzen
in vergelijking me» verleden jaar met 20 25 pet
zljn gedaald. Een ander warenhuis daarentegen deelt
mede, dat de vermindering 12 4 14 pot bedraagt De
directie van Lafayette heett voorts berekend, dat de
omzet per klant is gedaald tot frs. 20 tegen fn. 34
verleden jaar, welke op opgave van anderen kant
wordt bevestigd. Het bleek onmogelijk de kosten ln
sterke mate te drukken, ln verband waarmede men
verwacht, dat de Parijsche warenhulzen over het
afgeloopen boekjaar weder geen dividend «uilen
kunnen ultkeeren.

Trekking op

Augustus. Hooge prijzen:

289463 fr. 8.000.000.

—

HAAGSCHEBEURS.
19 Augustus.

Officieele
Koninklijke

noteerlngen (12—12 uur).

............
.......... —— ———
—

Unllever. eert
Anaconda Oopper
Bethlehem Steel i
eilies Service
American Enka

B.

L.

19614

19714

11

-

.

*

RINTENL. HANDEL VAN Z.-AFRIKA.

In Juli.
«en bericht, ontvangen door Barclay's
Bank, heeft de uitvoer van de Unie van Zuid»
Afrika vla alle havens in JuU £ 6.573.000 bedragen,
tegen £ 5.621.000 ln JuU 1934.
De uitvoer vertegenwoordigde een bedrag van
£ 6.014.000 legen £ 4.169.000. De uitvoer bestond
voor £ 1594.000 uit koopwaren, voor tt 4.283.000
ult goud in baren en specie, en voor £ 137.000 uit
diamant. Voor de overeenkomstige maand van
1934 bedroegen deze cijfers resp.
£ 2.706.000 en £ 249.000.
Volgen,

RAYIM CIGARS INOORPORATED.
Dividend

$0.50.

wij vernemen, werd door bovengenoemde
maatschappij op de gewone aandeelen een dividend
gedeclareerd van $0.50, betaalbaar te Nieuw Vork
op 15 September as.

Naar

Faillissementen in bet Ver. Koninkrijk.
Volgens Stubbs' Vseekly Gazelle bedroeg In de
week geëindigd 17 Augustus het aantal faillissementen 83, zijnde een vermindering van 1 ver»
geleken bij

dezelfde week van bet

3½

vorige

Jaar.

pCt. Uruguay.

een leiegram van de Bank of London
and South America te Montevideo heeft zlj 188.541
dollar ontvangen, zijnde 45 pet. van de douaneinkomsten gedurende de eerste helft van Augustus
ten behoeve van den dienst der 3>i pet schuld van
Volgens

Uruguay.

Petroleum-industrie.

Roemen».

—

De uitvoer van de Roemeensche

pelroleumproductie is in de eente helft van 1935
sterk gestegen. Illj was kwantitatief ?J pet hooger
dan in het eerste semester van het vorige jaar. In
waarde steeg de uitvoer In genoemden tljd
mot 9.3 pet.. hetgeen natuurlijk een gevolg Is van
de aanzienlijke prijsverhooging. De uitvoer steeg

van 3.05 mlllloen tot 3.30 mlllloen ton. in waarde
van 3684 tot 402? mlllioen lel. ««tegen Is o^. de
uitvoer naar Dullschland en Italië.
Engeland.
Hel A^l^». meldt ult Londen, Blij»
kens een berekening van recenlen datum, deden
de aatste balans-ljlcn van de 15 belangrijke Bril»

—

sche petroleummaatschappljen uitkomen, dat deze
ondernemingen de beschikking hadden over vlot»
tende middelen ten bcloope van £ 65.904.526. Daar»
tegenover bedroegen de directe verplichtingen
£ 27.768222. zoodat een mlddelensurplus aanwezig
wa, van £ 38.136.304. BIJ deze maatschappijen bestond wel een groot onderling verschil tusschen
de beschikbare surplusmlddelen, maar dooreen»
genomen namen de voornaamste Britsche petro»
leumondernemlngen een zeer krachtige financieele
positie In. Het beste voorbeeld werd gevormd door
de Burmah 011. waarvan de vlottende activa
£ 7.358.598 en de onmiddellijk opelschtuire ver»
pl'chtlnüen £ 1.908207 groot waren, terwijl voor
de Shell Transport deze cijfers resp. £ 14.416.786
en £ 3.460.548 waren. Wat de Burmah OU aan»
gaat. zoo |s in de liquide middelen niet begrepen
he» bezit van gewone aandeelen Anglolranian en
gewone aandeden Shell Transport, dle op de ba»
lan» te boek stonden voor een veel lager bedrag
dan de «ogenblikkelijke marktwaarde.
Spoorweg-ontvangsten.

—

Paclflc.
Tweede week van Augustus
ksulo »2H?«.0e0. vermeerdering UHOO.
Qanadlan

I?

De volgende seriln met fr 25400.
325394 231754 287462 116898 345556 376018 219383 149679
183094321646 381157 246977 204402 342563 258805 398673
399653 354129 155721 174178 184714 391224 227483 309464
180697 322366 254194 356030 245156 139789 394177 312713
316728 318650 324027 146249 165935 310994 197893 250839
378137 351767 268715 165283 296580 228127 278728 107646
275823 245286 385054 108962 113621 358186 238816 214256
387726 364838 179509 137687 128526 316428 291381 156614
295953 357611 268537 338320 258888 265975
PANAMA KANAAL-MIJ.
Premleloten 1888.
Trekking op 18 Augustus. Hooge prijzen, 1394333
fr. 500.000. 1613292 fr. 100.000, 1489285 fr. 10.000. 707181
lr. 5000. 147499 627726 695335 1089279 en 1309853

voer fr. 1.742.001.000 e» de uitvoer fr. 1.158.525.000.
De invoer beliep in de eerste 7 maanden van het
loopende Jaar 23.98-^232 ton ter waarde van
fr. 12H46.615.000. hetgeen een vermindering beteekent
met 1.110.814 ton ter waarde van lr. 1.966.304.000 In
vergelijking met de overeenkomstige periode van
het vorig Jaar.
De export over de eerste zeven maanden van 1925
kwam uit op 17.074539 ton ter waarde van
fr 9.059.513.000, hetgeen een stijging beteekent met
1.045.064 ton, doch wat de waarde betreft een ver»
mindering met fr 1.102.315.000 te vergelijking «et fr. 2000.
de eerste zeven maanden van het vorig Jaar.

.

469E

103
1014

22

—-
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INDISCHE BERICHTEN VAN 19 AUGUSTUS.

Beun van Batavia.

Batavia. Koninklijke 195. eert. Ned. Handel.Mlj.
29. Ned.-Indlsche Handelsbank 78. Ked.-lndlsche
Escomp»o»Mlj. 69. Inlernallo 92, H.VA. 175.
Scheepvaartunie 36, Kon. Paketvaart-Mlj. 83. Redjang Lebong 162, NXS. 26. Slmau x). Dellspoor
45. Koloniale Bank 38. 8.M211. 140. Moeara
Slpongl 168.
(Aneta)
*-) ongenoteerd.

Java-suiker.
Soerabaja. Tweedehandssulkermarkt Superieur
ready AugVSept l «HO vraag. 1 5.95 aanbod; markt
sUI. Hoofdsuiker ready Augysept t 5.25 vraag.
1 5.35 aanbod: markt stil.
De N.I.VA.S. verkocht 838 tons afgekeurde superieur en 160 tons afgekeurde bruine suikers.
De suikerfabriek Redjosarie Is afgemalen. De
productie komt uit op circa 211 oulntalen kristal
per ha bruto.
(Aneta)
Productenmarkten.
Soerabaja. Rubber sheets en «epe 18.1lli cent
vraag; markt stil.
aanbod, markt stil.
Koffie f 10.60 vraag.

-

(Anela)
noteeringen vrij verkoopen
pakhuis ready AugVSepl>aanbod, zwarte Lampong»
peper t ?.17|z. eenle kosten Telok Belong 1 8.40.
witte Mun«ok»peper 1 16.12'i. 1.0.b. Banka 1 15.25.

Batavia. Pepers alle

(Anela)

Graanmarkt ie Rotterdam.
R«)*-TERDAM. 17 Aug.
(Weekbericht van de

—

makelaars Hagenbeek en Van der Schalk.)
De rustige stemming van de vorige week heeft
zlch ook deze week zonder een enkele onderbreking
voortgezet Sleed, meer blijkt dat het binnenland
geleidelijkmeer onafhankelijk wordt van het bulten,
landsch voedergraan en ziet men dan ook, dat de
houden van loco goed op momenten van geringe
aanvoeren slechts welnlg of nlet van hun vroeger
zoo bevoorrechte positie kunnen proflteeren.
Mals. De loco voorraden blijven klein. Desondanks
kon een enkele aangekomen boot slechts moeilijk
plaatsing vinden. Het
dat een voor Rotterdam
bestemde, dagelijks verwachte lading, geheel of
gedeeltelijk naar het buitenland werd gedirigeerd,
oefende evenmin eenigen invloed uit op het prijs»
niveau. Op aflading blijven de zaken beperk», de
alladen willen op de verdere posities gaarne tot
betrekkelijk kleine premies verkoopen, doch zoowel
de consumptie als de speculatie houden zich schuil.
Andere soorten dan La Plata zljn voor onze markt
niet interessant
Gerst. Alhoewel de kwaliteit van de aangekomen
Zuid-Russische gent zeer goed ls, konden de ver»
koopen zich slechts tot afbrokkelende prijzen van
hun partijen ontdoen. Ook de stoomende posities
zljn gemakkelijker koopbaar, terwijl de verschepingen van Zuid-Rusland grooter omvang gaan aannemen. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken, dat de La Plalasoorten geheel op den
achtergrond genken en hierin vrijwel geen zaken
van «enige belcekenl, te vermelden zljn.

Rogge. In Bahla Blanca blijven regelmatig
kleinigheden omgaan voor directe behoefte voor de
bakkerij. Voor voederdoeleinden komt het artikel
practlsch gesproken nlet meer ln aanmerking, door»
dat de lnlandsche rogge goedkoope- wordt aangeboden. Op aflading ls er geen attentie ondanks de
tegemoetkomende houding van de verschepen.
Poolsche blijft dringend aangeboden, een enkele
afdoening tot verlaagden prijs kan worden vermeld.
Haver. De loco voorraden Russische beginnen te
ruimen: de nog aanwezige restanten zijn vrijwel
onveranderdte koop en gaan langzaam van de hand.

Groentenveling.
Aug.
17
RODENRIJS.
Komkommen Ie soort
f IJ0—3.40. 2e soort f I.lo—
wille komkommen
le soort 12.40. 2e soort f 1. bloemkool le soort flO
—16.40. 2e soort 15—9.70. meloenen f ft—l 3, per
100 stuks; ,tokprtnc«s«bc<on«n 14—
«tam.
princesseboonen f
4.50. Dult-che boonen 14—4.10.
pronkboonen 12—2.40, snljboonen f 4JO— postelein
12. tomaten A 15-920. B 14—3.40. C 1440—7.
per 100 kg: peen le soort f 2.60-3
per 100 bos;
selderij «OHO per 100 bos.

—

STAATSLOTERIJ
Haar de voorloopige lijst.

Em-eteo Lv».
18 Aug. te R'dam.
Ne«t»ln«t Tankstoomdoot M|J.
«-urazao n. Alezandrll» en Fort

Trekking van 19 Augustus 1935.

8e Klasse

—

Ie lijst

Prijzen

—

Jonge Jaeobus, arr.

760 Loten,

Msgdala.
18 Aug. blj Gibraltar.

Manvantara. naar Golhenburg, was 17 Aug. t «. M
vm. 1058 mijlen IVH.V. van Lands End.
Rotula, naar Londen. 18 Aug. 1 u. 25 vm. doer

van«

jT 25.0001 1039?

’

4

f
/
/

1500,

10001
400,

2001

1001

1689 14984
3763 7176 17738
4226 4845 8940 14553
2425 6725 8610 20518
4475 6919 12895 13506

15700 15903 17649 1984?

Nlton gesignaleerd.

15261

Prijzen van / 45.
62
150
614
649
772
101?
1362
1496
172?
1899
2074
2401
2542
2769
2946
3194
3349
3583
3729
3898
4036
4238
4383
4505
4703
4859
4928
6233
6625
5831
6998
6211
6388
6601
6844
7058
7110
7263
745?
7600
7813
8131
8361
8562
8981
9196
9662
9819
10238
10424
10806
10928
11210
11443
11793
11929
12001
12231
12355
12479
12719
1296?
13155
13400
13587
13782
14016

63
191
628
671
826
1068
1371
1604
1737
1902

2103

2403
2576
2762
2992
3211
3383
3594
3769
3923
4039

4248
4399
4534
4759
4867
4929

5374

6652
6883
6077
6247
6421
6636
6897
7059
7124
7308
7491
7624
7893
8257
8433
8630
8989
9258
9674
9822

10246

10446

10808

10932
1122?
11526

11796

11966
12088
1223?
12357

12315

12783

12994
13172

112
295
630
683
868
1132
1411
1614
1744
1904
225?
2426
2598
2805
2994
3219
3394
3624
3778
3941
4064
4263
4434
4565
4780
4873
5024
640?
5694
6901

126
341
641
709
869
1172
1439
1521
177?
1926
2258
245?
2666
2823
3008
3228
3397
3638
3779
3974
4068
4266
4437
4570
4796
4896
6036
6446
6732
6920

7061
7135
7311
7498
7636
7898
8292
8457
8704

7070
7181
7341
7510
7678
7973
8330
8490
8765
9044 9059
9304 9483
9726 9745
10013 10070
10269 10278
10476 10494
10839 10349
1097? 1107?
11245 11261
1153? 1166?
11809 11827
11982
12111 1213?
12278 12282
12370 12397
12533 12549
12795 12826
13023 13032
13179 13241

13408 13411

13609 13612
13826 13827
1408? 14104
14214.24250 14256

14626
14784
14966
15128
15234
16579
15670
15801.
15961
16147
16277

14663

16734 16839.16854
16962 1696? 17015

18344

18623
18747
18892
1911?
19400
19535
19651
19785
19931
20053
20186
20416
2070?
20345

7080
7203
728?
7534
7693
8050
8336
8502
8781
9120
9535
974?
10090
10342
10493
10891
11090
11293
11575
11850

7086
7243
7425
7639
7722

709»

7251
7442

7693
7729
8094 8098
8338 8344
8527 8556
8944 8975
9148 9179
9580 9652
9789 9815
10211 10222

10389 1040?
10574 10624
10894 10901
11160 11169
11330

11421

11603 11612
11862 11921

.

.

12196
1214? 12187 I<lM
12296 12323 12327.
1241? 12431 12437
1256? 12614 12714
12901 12911 12928
13123 13129 13162
13278 13305 13329
13431 13448 13482 13543
13632 13673 13689 13758
13869 13901 13930 13966
14118 1412? 14164 14202
14274 14292 14297 14306

14509

14556 14562

14706 14763 14774

14795 14810 14813 14827 14836
14980 14985 14992 15045 15036
15140 15166 15189 15208 16221
15288 16310 15371 1537? 15395

15582 1558?
1569? 16740
1582? 15833
15966 16972
16160 16168
16281 16317
16422 16441 16451
17084
17174
17346
17480
17635
17951
18021
18140

13?
145
423 49?
616 644
748 766
979 990
1285 1303
1475 1481
1692 1709
1789 1830
2036 2054
2354 2400
2494 2534
2706 271?
2891 2909
3081 3176
3299 3342
3427 3488
370? 3721
3820 3890
4020 4028
4147 4225
4301 4327
4498 4501
4659 4686
4831 4837
4903 4911
5198 5208
5538 5609
6802 6829
6950 6970

132
417
588
72?
926
1219
145?
160?
1783
2009
2322
2478
2693
2864
3057
3284
3418
3704
3784
3992
4094
429?
4485
4623
4804
4899
5123
5511
5788
6949

6248 6259 6270 6271 631»
6434 6440 6462 6480 6494
6659 6713 671? 676? 6810
6909 6994 6998 7047 7055

14470
143525440314468
14664 14669

Handelsberichten

Roggeveen. 17 Aug. vaa Mabe a. «abaag.

SCHEEPVAART

17094 17112
17224 17235
17359 17387
17483 17531
17715 17717
17975
18023 18038
18194 18195
18334 18359
18370 18622
18796 18808
18893 18909
19194 19209
19470 19495
1954? 19348
19663 19689
19796 19328
19946 19953
20060 20066
2020? 20234
20403 20511
20739 20760
20855 20387

14857
15089
15225
1546?
15590 16609 15613 15659
15752 15753 15772 15792
15837 15873 15386 15942
1598? 16065 16078 16136
16175 16193 16242 16243
16321 1632? 16370 16377
16550 16585 1667? 16706
16904 16934 16941 1694?
17031 17038 17056 1705?
17140 17148 17159 17164
17236 17268 1733? 17339
17393 17419 17423 17444
17548 17610 17622 17634
17826 17845 17889 17948

18079
18235
18365
18036
18815
18960
19250
19498
19392
19698
19851
19960
20077
20295
20605
20775

18081
18237
18432
18670
18847
19002
19256
19305
19613
19706
19883
19988
20087
20356
20646
2077?
20903 20936

Murena. Rdam n. St Kitts T*- pass. 17 Aug.
Ouessant
Kon. Rolt Llolid.
Montlerland, thulsr, 17 Aug. van Rio Janeiro.
thuisr, 18 Aug. nm. 4 u. van Las Fauna*.
Kon. »««t Stoomboot Mv.
AJa*c. naar Amst, pass. 18 Aug. nm. 8 u. BrunsbuttSl
Bennekom, thulsr, 18 Aug. te Ltverpoot
Berenlce, 18 Aug. van Amst te Odense.
1? Aug. van Izmlr te Istanboul.
Neucallon, 18 Aug. van Fortlmao n. OMao.
18 Aug. van Izmlr te Santos.
Irene, 17 Aug. van Selubal n. MellUa.
Medea, 1? Aug. van Nieuw Vork n. Fort au Prlnce.
Orpheus. 17 Aug. van Amst te Stettln.
Perseus. 18 Aug. nh». 8 u. van Amst te Hamburg.
Rhea. 17 Aug. van Oatanla n. Llcate.
Slmon Bolivar, toeristenvaart 18 Aug. nm. 6 u. te
Hamburg.
*
Telamon, 18 Aug. van Genua te Ltvorno.
Trajanus, 18 Aug. van Amst te Santander.
Triton, Rdam n. Mlddl. Zee. pass. 18 Aug. Dungeness
17 Aug. van «-"alamala te Firaeus.
Venus. 18 Aug. van Barl n. «-atanla. ,
Vesla, R'dam n. Mlddl. Zee. pa». 18 Aug. Dungeness
Eulerpe, Amst n. Bordeaux, pass. 18 Aug. Dungeness
Amazone. 18 Aug. van Kopenhagen te Amst
«erope, 18Aug. van Hamburg te Amst
Van Rensselaer, thulsr. 20 Aug. vm. te Fl-mouth
verwacht
Orljnssen. thulsr, was 1? Aug. B u. 1» vm. 780 mijlen
Z.W. van Lands End.
Alsmaar, ultr., 18 Aug. van Oallao.
Boskoop, thulsr., 18 Aug. te Antofagasta.
"*

»011-mt*.**-«»t.A/»l»-<, Lijn,
«aaskerk. thulsr, 18 Aug. te 'Havre,

Pal-nas.

Holllmck.AmerUte Lv».

Blommers-Ujk. 17Aug. van Nieuw Vork n. Rdam.
Brechldljk, 17 Aug. van Rdam te Los Angeles.
Volendam. Rdam n. Nieuw Vork. pass. 18 Aug.

van Dalren.

NIPPON YUSEN KAISHA.
Verhooging subsidie voor «en «lenst op Europa.
De Japansche minister van verkeerswezen heelt
besloten het subsidie, dat aan de Nlppon Yusen
Kalsha voor den dienst op Europa wordt uitgekeerd,
te het begrootlngsjaar 1935/-» te verhoogen van
«OaMUoea tot 150» mlUloen yen.
Verkoop stoomschip Gelria.
Het stoomschip Gelrla. van den Een. HoU. Llo*-d.
blijkt te zijn verkocht aan den I-*o**d Trllstlno te
Triest. Het schip zal me» den ouden naam. onder
Nederlandsene vlag en met een Nederlen-l-ebe be»
manning, binnenkort van Amsterdam naar IlaUl*
vertrekken.
De volgendeschepen sim Dinsdag raeUotelegrallseb
te bereiken vla bet kuslstatlon !3«-neve*un*-en>Ra«Uol
Al-biba, Alpbaeea. Alpherat. Raloeran, «2br.
vempo,
Colombia. «losta Rica.
In«lrapoera, Foban van oldenbamevelt. Rota B-roe,
Rota
«arnl» van St. Aldegonde, Poelau Bras,
Poelau Roeblab. Van Rens-elaar, Stmon RoUvar.
Statendam, Tarallan, Veendam, Volendam.
Behalve bovengenoemde passagiersschepen zijn de
meeste Nederland-ebe vrachtschepen eveneens vla
Sebevenlngen-lla-Uo te bereiken.

JfefS

BINZUIVIfIIKHTOpI
»«««0««NKM«»»

naar Bermuda.
Damslerdijk. R'dam n. Facillc Kust. was 18 Aug.
9 u. 55 vm. 270 mijlen Z. van Valentla.
Oelltdijk.Paclllc Kust n. Rdam, was 18 Aug. Uu.»
vm. 80 mijlen N. van Lands End.
Rotterdam-Z. Amerika Lijn.
Aldabl. 1? Aug. van B. Aires n. Rdam.
Alphaccs, thulsr., 17 Aug. van Bahla.
Kon.
Uil.
Houtman, 1? Aug. van Manilla te Lorenzo Mannisß

UofIGSCH

JjPDKSERVJITDRIUM
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KERKNIEUWS
DE KERKELIJKE GRENS TvggrßEN
LOOSDUINEN EN DEN RAAG.

Reeds geruimen tijd Is de kérkeraad der Ned.
Herv. Gemeente te Loosduinen bezig een gunstige
oplossing te verkrijgen betreffende de kerkelijke
grens tussebén Loosduinen en ven Haag. Door de
snelle uitbreiding van het Westelijk gedeelte van
's Gravenbage. hetwelk kerkelijk onder Loosduinen
valt, werd een toestand geschapen welke om ep»
lossing vroeg, De kérkeraad der Ned. Herv. Ge»
meente ivensebte de grens tot aan de Laan van
Elk en Duinen gesteld te sien. Reeds geruimen tlid
werd dlt nieuwe stadsdeel door baar bearbeid.
Te Hallweg M Lommerijk «orden des Zondags»
morgens Godsdienstoefeningen gebonden. Het elas»
sikaal bestuur van 's*Gravenb»ge besloot echter de
kerkelijke grens te verleggen tot de Tborbeekelaan
en over den Lè*->*-eg loodst alleen alles -vat ten
Vesten van die lijn loopt bil Loosduinen zal be»
boorer».
De kérkeraad van Loosduinen ging omtrent «Ut
besluit In beroep. Thans heelt de l-erl-er»ad echter

—

f ll>- of coupons

DONDERDAG tt AUGUSTUS
20.15 UUR
CONCERT «oor «e SOLISTEN DER

ITALIAANS»
E
OPERA
RESIDENTIE
ORKEST
met beg. van NET

v. d. Pas, Slegfrled Blaauw. Viool: Sam Swaap,
H. Franken, Arthur Oroblo de Castro. Cello: Max Oroblo de
Castro, Bram Hemerik. Zang: Louis van Tulder, Gerard
Zalsman, J. do Joode. Theoretische vakken: F. E. A. Koeberg. Henri de Groot A. Verhaar. Zangdeclamatie: Mariette
Serie. Tooneelspel: Christlne van Meeteren.

NET SCHOOLGELD BEDRAAGT»
Voor
N.
dilettanten: voor «n welceL les
f&M
»
voor twee wekeL lessen vanaf f 4.—--per wn«.
b. Voor vakleerllngen: volledige theoretische vakopleiding
(5 wekelijksche lessen) f IL— per maand- <pr»ctVk vol»
gens leeraarskeuze),
e. Kunstdans: vanaf f 3<— per maan«.
d. Tooneelklasse: f 4.— per maand.

2015 u.

Alle vrije diploma's opgeheven.

llZz»

Het onderwijs van het Haagsch Conservatorium biedt
vele voordcelen boven privaatonderwijs.
le. Onderwijs door eerste klasse paedagogen, zoodat «e
leerling niet het zeer groote risico loopt in handen te
vallen van een minderwaardigen, of een wel behoorlijken, maar voor hem ongeschikte*», leeraar.
2e. Talrijke lcerlingenultvoeringen, waardoor de leerling
aan het spelen (zingen) voor een grooter gehoor ge»
wend wordt
3e. Toegang voor de leerlingen tot vele concerten.
4e. Zoowel klasse- als privaatonderwijs, aan de school en,
onder controle van het instituut bij «e leerlingen thuis.

—

THE ORI«MAL RAMRLERB

-mz«--. I«SSS
sss»se

Plano: Theo

o. I. v. Maestro VINGEN2O MARINI.
Plaatsbespr. van Dinsdag M Aug. af.

■
r

f I.— of coupons.
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PRMCESSE-SCHOU^VBURC
'
Dir. HUGO HELM

—
EERE-AVOND
PAUL HARDEN
I
I

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

>II

8 UUR

TER GELEGENHEID VAN EIFN

251AR10
TOONEEI«IU»ILEUiVI
CAI-A-PREI^IIERE

DE BATAAF

I

Alles für
mem Mllollen

Groot Japansch vaavuurWarK

I

"-** HILDE HARMATH als gast
FRITZ HIRBCH
CLAIRE CLAIRE MARTHA WAGNER

HET NIEUWE SCHOOLJAAR BEGINT SEPTEMBER.
LEERLINGEN KUNNEN DAGELIJKS AAN ALLE
SCHOOLGEBOUWEN WORDEN INGESCHREVEN. AL»
WAAR OOK INLICHTINGEN EN PROSPECT» WORDEN

VERSTREKT.

«O«EVENING»O»E «OSOHJR»
Woensdag KI Augustus, HH uur

Voor en ns he» Vuurwerk Ou«»«o«.^«ppenk«s«,Qo««»,slsn,
«to. GROOTE GRATIS VERLOTING van fraais prijzen w.o.
flot» sn <-Gtlsr»r»n»sf««n
Toegang Vrij
Kinderen onder gelelde

fl KON. SCHOUWBURG fl II PRINCESSE- I
—
lEDEREN AVOND

Schrijfster v. «RUBBER».
GROOT SUCCES.
ZOIIIERPRUZEN

—

I
I

—
CSARDAS
WRS7M

en WOENSDAG
8.15 UUR
3 LAATSTE OPVOERINGEN

MD

Geel geen adresveranderlng per

«IM «okrltlelM

lM

met BILDE HARMATH M

OPERETTE VAN WALTER KOLLO

PAUL
HARDEN
LATARAR

I

I

■

I

EIM HIRSCH OPERETTE II
HEDEN MAANDAG
MORGEN DINSDAG

naar den roman van
Mevrouw Bstkele*--L*»1ol!s

teleloon

SCHOUWBURG

8 uur 15

DE ANDERE
WERELD

m

*) Drs Blanken heeft verklaard aan benoeming
aan het Lyceum voor Meisjes de voorkeur te geven.

met medewerking van

HOOFDLEERAREN:

—

—

E. en W. van Rotterdam bevelen aan voor
tijdelijk leeraar(leerares) In de klassieke talen
en de oud« geschiedenis aan het Lyceum voor
Meisjes, den heer dr G. H. Blanken te Alkmaar')»
2. mej. dra. S. V. A. 1-elgnes Bakhoven te "Utrecht!
»n het Erasmlaansch Gymnasium voor tijdelijk
leemsr in de oude talen: 1. den heer drs G. H.
Blanken te Alkmaar *); 2. den heer drs E. LopeH
«-ardoso te Hilversum.
Voor leeraar In geschiedenis en aardrijkskunde aan
de le BH.S. «net 5-jarlgen cursus B: den heer P.
van Houte te Rotterdam; voor leerares ln dé wis» en
natuurkunde aan de le H3.S. met «.Jarigen cursus B: mej. J. O. E. Bal, aldaar: voor leeraar in
aardrijkskunde aan de 2 H.B.S. met s>jarllgen cur»
sus A: den neer N. Slooft, aldaar; voor leeraar
in de Dullsche taal aan de 2e H.B.S. met «.Jarigen
cursus A: den heer P. Hannilr, aldaar: voor leerares
ln de Engelsche taal aan de 3e H.B.S. met li»Jar,
cursus B: mej. A. H. A. J. Flelers, aldaar; voor
leeraar In de wiskunde aan de 4e HBH. met s>jar»
cursus B: den heer J. Ploeg, aldaar: voor tijdelijk
leeraar ln de Fransche taal aan de 3e HB-3. met
s>jar. cursus B, den neer A. A. de
aldaar;
voor tijdelijk leerares voor bepaalde uren in de
Iranscne taal aan de HH-3. voor Meisjes: mej. V?.
P. van
aldaar.

The Boswell Sisters

-m nat -l!»»»w»» »-»-*«^sa»«»
*»n»s>-»--Ua*»*- n», Rusw*»
*-*-»*».
»**»*««» «*oe»UMS-«.

Eaamen Tuinbouwkunde L. O.
WAGENINGEN. Geslaagd de heeren Th. F. van
de Laar, St «-«demode; M. H. Llnssen, Maasbracht
(L.); H. van der Meulen. Den Velde blj Grams»
bergen: O. Roeland. Usselmuidenz B. A. Rots,
Achter Eleuwent; J. Vankan. Vljnandsrade (L.);
C. Veltkamp. Zelheml L. Verbeem. Kwadendamme
(Z.); F. H. H. Verkoulen. Oler»Grathem (L.).
Algewezen 2. De examens zljn afg^oopen.

lUlllllflllu Dinsdag 20 Aug

«mm*.

I

ONDERWIJS

bericht ontvangen, dat de Synode bet besluit
van bet elas-lltaal bestuur van 's Gravenb-ge band»
baal», De kérkeraad der Ned. Herv. Kerk te Loosduinen sal zlch nu nader beraden, boe in de naaste
toekomst -al moeten v-orden gehandeld. Voorloopig
sullen de diensten ln Lommerijk op dezelfde wijze
V-orden voortgezet, totdat op eigen terrein een
eigen gebouw «1 verrijzen, waaraan met bekwamen spoed wordt gewerkt

-

20988

eendeneieren 11-»—2HO, de 100 stuks.

Serooskerk, thulsr, 17

Malaga.

HARINGVISSCHERIJ.

—
—

Tanga.

Tenérlffe.
Randlontein. th-nsr, 17 Aug. te Kaapstad.
Holtand-O. As» Lv».

Beernsterdijk, thulsr, pass. 18 Aug. Lizard.
Statendam. Nieuw Vork n. R'd-m, 20 Aug. nm.
S u. 20 te FlI-moulh verwacht
Rotterdam, toeristenvaart, 17 Aug. van Nieuw Vork

VISONAPSLAG.
waren
aan
Heden
den afslag te Schevenlngen van
de reederlj voorheen Frank Vrolijk de ml. Sch. 134
(J. Westerduin) met 1844. en « schokken met te
.--amen 131 aan venche vlsch. De prijzen waren:
griet f 0.25—0M. tong 10.85-1.25,
tarbot f 0.40—
alles per kilo; groole schol 11020—13. middelschol
schar 16.40. poon
f «HO—lo. kleine schol f 4.10—
13—0.70 en pieterman f 11, alles per kist van 40 kg.

—

n.

EoscbfoateM, 1» Aug. am. 4 u. van Southampten a.

Llzard.
Veendam, toeristenvaart, 18 Aug. van Tanger naar

13304
18450
18735
18863
19050
19261 19300
19513 19528
19613 19618
1974? 10782
19901 19902
19990 20020
20101 20175
20380 20389
20663 1*0667
20322 20839

Boter, kaas en eieren.
Aug.
Eieren 12H0—
per 100
TIRI-. 19
Aanvoer 28.000 stuks.
Gemeentelijke ülerhal
APELDOORN. 19 Aug.
Aanvoer 295H00 stuk,. Groole witte 13.10—3H0.
kleine witte f3.05-s.lo. groote bruine f3HS-«o.
kleine bruine f 3.25—3
de 100 stuks. Handel goed.
Aug.
19
Raas. Aanvoer «O
OUDEWATER.
partijen, totaal 3600 stuks, wegende 18000 kg. Gouda
zware met rijksmerk f 19—20. dlto eenle soort
f 17—19. 2e soort f IS— Handel matig.
Rlermijn. Aanvoer
19 Aug.
3H00.000 stuks, «lppeneleren voor exportf 150—450,

Kolambugaa.

Ferseus. Japan n. Rdam. 18 Aug. te Londen.
Pelsander. 18 Aug. van Mlddlesbro te Londen.
Melampus, Amst. n. Java. pass. 18 Aug. Bevesier.
Fromethetu, 18 Aug. van Amst te Swaasea.
Bencleuch, Japan a. R'dam, 18 Aug. van Fort Sald.
«"""ytoneus, 17 Aug. van Swansea a. Glasgow.
JavaNleu» Vork Lijn.
Allrastus, 18 Aug. van Suez n. Java.
Relcl/on Lijn.
Stad I>>r*lrecht pass. 17 Aug.
Stad Amsterdam, pass. 1» Aug. Bevezlér.
VER. NEOgRL. SCBEEPV. UU.
Holl«md»A/»lk-l Lijn,
Sprlnglonteln. 18 Aug. van Kaapstad n. Port EUsa»
beth (later bericht).
Mell-kerk, 19 Atlg. va» Hamburg te Amst; vertrekt
20 Aug. 12 u. 'smlddags naar Antwerpen.
Jagersfontein, 18 Aug. 12 **. 's middagsvan M-rseMe

Radlo.Holland.

Indrspoera. ultr, 1» Aug. te Belawan.
Garoet thulsr, pass. 17 Aug. «nisterre.
Kola Baroe. ultr, pass. 17 Aug. Ferim.
Kola Nopan. 18 Aug. nm. 8 u. van Hamburg te R'dam
«odjokerto, Mtr, pass. 18 Aug. vm. 10 u. Las

18258
13458
18694
18864
19028

en stukstal.

te

Amstelkerk, ultr, 17 Aug. te Accra.
Mij. «««lerland.
Poelau Bras, thulsr, 19 Aug. van Fort Sald.
Poelau Laut, ultr, 18 Aug. te Londen.
Ohr. Huygens. thulsr, pass. 17 Aug. Gibraltar»,
Poelau Roeblah,ullr, pass. 18 Aug. Ferim.
Rott. Llopd.
vempo. thulsr, 18 Aug. van Sabang.

18113 .8136

Van de haringvlsscherij kwamen gisteren en
heden te Scheveningen binnen van de Rederij J. J.
v. d. Toorn de ml. Sch. 5 (L. Rog) met 20 last
(zijnde 6 last eigen vangst en het restant overgenomen van vier andere schepen), van de reederlj
A. v. d. Zwan en Zonen de ml. Sch. 120 (IV. Rog)
met 23 last, van de reederlj voorheen Frank Vrolijk
de ml. Sch. 89 (J. Jonker) met 16 last. van de reederij
Gebroeders van Leeuwen de ml. Sch. 39 (M. Taal)
met 26 last. van de Visscherij Maatschappij Mewa de
motorloggen GD.V. 99 (F. Verbaan) met 17 last, de
G^I.V. 379 (J. Dijkhuizen) met 23 last en de
G.D.V. 268 (G. Dijkhuizen) met 22 last haring.
Enkele der binnengekomen motorloggen brachten
steurharing aan de markt, die hedenmorgen werd
verkocht. De prijzen waren van 1850—13.40 per
kantje naar kwaliteit en stukstal.
Te Vlaardingen waren Zaterdag de prijzen: voile
haring 17.90—8, maatjesharing f 6.60—11
en steur»
haring f llJ0—12.10. alle, per kantje naar kwaliteit

« Aug.

Rdam verwacht
Reggestroom, ullr., 14 Aug. te «assandra.

Nieuw Holland. 17 Aug. van Melbmnae a. Singapore.
Nieuw Zeeland, 18 Aug. van Singapore n. Adelaide.
Ja«»><-|»l*-<'»J»*xn» Lv».
TJlkandl, 18 Aug. van Padang a. Batavia.
<l*J. Oceaan.
Eurymedo», Java n. Amst, pass. 17 Aug. Perlm.
Alclnous, Amst n. Java, pass. 17 Aug. Perlm.
Myrmldon. Java n. Amst, 18 Aug. van Marseille.
«ly ol Salisbury. Japan n. Rdam. 17 Aug. te

I

I

ARPAD

——
— —

EMAN SILTEN

WALTER TRIEREL LEO REICHER.
Dirigent: HANS LICHTENSTEIN
Dansen: ARPAD LATARAR
Decors: GERARD VROOM
Costumes: MAISON DE PARIS
PRUEEN DER PLAATSEN (alle, Inbegrepen):

f 3—> 2.75, 2.25. 2_, 1.50. 1.25. 1—
Plaatsbespreking vanaf Woensdag 21 Augustus, 10 uur

WW

VOLGNUMMERS: 9.30 UUR

COUPONS EN DIPLOMA'S NIET GELDIG

WW

Wat een vriend «es tabee komt vertellen, «aar luistert men naar. Eo»
is bet met ««e krant"* «Iekomt bovendien nooit op een ongelegen oogen»
bllk. Oagbla«»«ela-aO la «e besta.

HET VADERLAND

KUNST EN LETTEREN

DE JOODSCHE RUSSISCHE SCHOOL
VELE GROOTE
KUNSTENAARS ZIJN JONEN
Hun cultureele invloed
Het Hooglied van Salomo
Hugo van Dalen schrijft ons:
onder het Joodsche ras
Het is
de muzikaalste menschen te vinden zijn, nlet
alleen uitvoerende maar ook scheppende. Als
met bijzon»
Joodsche componisten, hoewel niet
o-,.:
noemen
Mendels»
stamkarakter,
wll
der
Auber.
«ohn. Bizet (halfjood). Meyerbeer.
Halévy.
Anton
Offenbach.
Herold. Adam.
Rublnstein en Saint-Saëns wier uitgangspunt
de Europeesche cultuur was. De belangrijkheid
van de muziek ontstaat door het naUonade
karakter, dat zich onderscheidt van andere vol»
ken. Het ontwaken van bet nationale bewust»
zijn in de muziek van een volk gaat altijd te»
zamen met het ontwaken van de nationale in»
telligentie. Het volk is altijd primitief, het is
is
«f kerkelijk of wcreldsch. De kunstenaar
intelligenter
intelligentie.
Hoe
ontstaan uit de
zal zijn kunst zijn.
een volk is des te voornamer
componisten
met een
waren
er
In Dultschland
nationale tendens, bijv.: Weber. Schumann. in
HongarijeLlszt. In Polen Chopin. in Noorwegen
Grieg. In Rusland is het atambewustzljn vooral
op te merken onder de Joden> Het is bekend,
dat bijna 70 procent van het geheele Joden»
dom ln Rusland woont. Daar de Joden in Rus»
land in den tijd van de Tsa*-mheerscha*»lJ
zeer onderdrukt werden, kreeg hun kunst door
het leed, dat hun veroorzaakt werd, een groote
diepte.
Het nationalisme ls bij de Joden in Rusland
vooral in de kunst sterk tot uiting gekomen.
Het Joodsche muzleknationalisme is uit den
Russische,» geest geboren en wordt over alle
landen verspreid. De Joden hebben In de Russische kunst een groote rol gespeelde De aan»
geboren muzikaliteit van het Joodsche volk.
zijn drang naar wetenschap, waarbij nog komt,
dat de Joden gedwongen waren een vrij beroep
te kiezen, waaraan Anton Rublnstein den
grooten stoot gaf door het stichten van de
conservatoria te St. Petersburg en Moskou,
waren een zegen voor de ontwikkeling van de
Joodsche muziekcultuur.
Vele groote kunstenaars vooral uit Rusland
zijn Joden en over de geheele wereld beroemd,
zooals de Gebr. Anton en Nle Rubilu-tein, L.
Lhevlnrie, I.
Kréiltzer. L Frledmann. Josef
Borowsky.
Arthur
Eisenbergen
S.
Barmas.
Ossip Gabrilowitsj.
Rublnstein. M. v. Zadora. "Liman,
J. Heifetz,
Alex SchmüUer. Mischa
Horowltz. Erna Rublnstein. Nathan Mllsteln.
Slmon Goldberg. Erika Morin! en Mark Ham»
bourg. van de Polen noemen wlj o»-». Moszkowsky
Huberman, Gadowsky, Morlz Rosenthal, Askenase, Menuhin, en van andere landen Harold
Leopold Aver.
Bauer. CarlFriedberg. D«Popper.
Arthur Schnabel. Leo Kerstenbérg. Josefty.
Mark Gurizburg. Carl Flesch. Emil Saver.
dr Hugo Leichtentritt, R. Robltschek, Harold
Samuel. de gebr. GrUrifèld, Joseph Schmldt.
Rich. Tauber. Sally LlebUng. Mayer Mahr. G.
Bertram, Bruno Elsner, Vera Schapira.
De.. dirigenten Levy. Bruno Walter, pierre
Monteux, Egon Pollak, Klemperer, Ignaz Neu»
mark en van de Nederlanders: L. Wolff, Sam
Swaap, I Mossel, L. Schnltzler. M. Loevensohn,
K. Heljmann. E. Bencdictus, Rosa Spier, Karel
de Jong. Samuel Blazer. Julia Culp, Max
Oroblo de Castro. Caroline Lankhout, Martin
Spanjaard, Sem Dresden. Albert van Raalte,
Paul Frenkel. David Blitz, Bram Mendes, Sam
Schuyer, Louis van Laar. Jac. van Lier, Leijdens»
dorff en vele anderen. Dan noem ik nog de over
de geheele wereld beroemde Russische componisten Igor Strawlnsky en Serge Prokof jef,
de Franschen SalntSalins. Ravel, Milhaud, de
Oostenrijkers G. Mahler, Korngold. Schvnberg.
Goldmark, Schreker, Grosz. de Dultschers
Moscheles, Max Bruch. Joa«*him, Lazarus, Gems»
helm.
e e
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In den aanvang der 20e eeuw hebben de
Joden een grooten cultureelen invloed op de
kunst gehad en hebben als nationale schep*
pende kunstenaars een belangrijke positie ingenomen. Natuurlijk doordat de Joden zoo verstrooid zijn op de wereld, spreekt het vanzelf,
dat hun muziek aan verschillende invloeden
onderhevig was en is. Vooral de Russische
Joden werden beïnvloed door de Oekrajiensche
en Poolsche muziek. Toch hebben de Joden hun
eigen psyche bewaard. Heden komt 't nationale
bewustzijn in hun muziek sterk tot uitdruk»
king.
De eerste nationalisten in Rusland waren het
&g. -Machtige Hoopje" Balaklref. Cul. Moes»
«orgsky. Borodin en Rlmsky»Korssakof. wier
doel was zuivere nationale muziek le componeeren. De zuiverste Joodsche muziek vindt
men inde gezangen en melodieën, naar welker
Inhoud de Thora gelezen wordt. Angstvallig
waakte men er tegen, dat vreemde invloeden
hun rltueele gezangen konden binnendringen.
Niet in den opbouw der melodie ligt het specifiek nationale karakter van het Joodsche
gezang, maar ln zljn melodische ornamentiek,
die men met verschillende nuanceeringen zingen kan. Zeer karakteristiek is de eigenaardige
ornamentiek met de overmatige seconde, die
men in de kerkelijke Joodsche muziek aan»
treft De melodische ornamentiek heeft een
bijzonder elgenaardigen rhythmus. die zeer
aangrijpend is. Zij zijn meest eenstemmig en
homophoon, de meerstemmigheid treft men bij
het oude Joodsche gezang niet aan. De oudste
Joodsche gezangen zijn gebouwd op vijf tonen.
Het specifieke cachet der Joodsche melodie
ligt in de melodische ornamentiek. De syna»
gogische gezangen gaan bij het voortschrijden
der melodie ln primen en seconden somtijds
in grootere afstanden van de tonica naar de
kwart of kwint. Dit voortschrijden gebeurt
meestal langzaam en met vastgestelde tijdmaat
ee e

De ver-zameling van deze melodieën is eerst
uitgegaan van de nationaal Russische school,
Gllnka, Moessorgsky, Rlmsky*Korssakof en
Ljadof.
Deze onderzoekingen werden voortgezet door
S. Kisselhof. J. Engel. Leo Wlnz; Raoul Ginz»
burg, een Joodsch Russisch musicus, heeft na
jaren lang zoeken de oorspronkelijke melodie
"van bet Hooglied van Salomo ontdekt Hij had
deze zeldzame melodie hooren zingen door den
voorzanger der Synagoge te Kowno. Zijn onder»
roekingen hebben hem tot de ontdekking
geleid, dat de Synagoge te Kowno een Bijbel»
handschrift bezit dat meer dan drieduizend
Jaar oud was, uit den tijd van Salomo. Na grondige studie heeft hij uit de vocale teekens van
bet Hebreeuwsche schrift de melodie gecongrueerd en het toonsysteem. Deze melodie is
door RimskyKorssakof en Moessorgsky ook
opgemerkt, toen zij de Synagoge ln Kowno be»
«echten. Zelfs heeft RimskyKorssakof een
»oUef ult deze melodie gebruikt voor zljn
«»do««ezang In zijn opera Sadko. Toch zegt
■"-, «lat het zeer «mwaarschljnlljk 1^ «laar het

—

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1935

DE HAGESEPELERS

Solist: Smeterlin

Repertoire en Tableau

Grieg, Chopln cri Brahms hebben dit gemeen: de neiging tot en het feit van de melancholie.
In Brahms' Derde Symphonle, dle na de
pauze kwam en onlangs nog besproken is. is
de herfsttoon de onder- en' dikwijls de boven»

van Jacyues van Hoven en onder artistieke lei»
ding van Eduard Verkade. zal zijn 2e seizoen
openen in het Rika Hopper Theater te Amster»
dam op Donderdag 29 Augustus met een weder»

.
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CASPERN
Op de sus. conferentie „Muziek en Religie"
te Arnhem zal (-«sper Howeler spreken over:
„De Inhoud van Muziek".
Blj het Nieuw Schouwtooneel. artistieke lel»
ding Ko van Dijk en Frits Bouwmeester, is ln
studie genomen „Het Sterke Geslacht" («The
Dominant Se*."), spel ln 3 bedrijven door
Mlchael Egan. In een vertaling van J. Pothast
De première zal 1 September as. in den Stads»
schouwburg te Amsterdam plaats hebben.
De Commissie voor de Zilvertentoonstelling
te Leiden heeft op velerlei verzoek besloten
het geëxposeerde antiek moderne Nederlandsch
er. Indisch zilver ook bij avondlicht ter bezichtiging te stellen.
De gelegenheid daartoe wordt opengesteld
op de Donderdagen 22 en 29 Augustus ix, des
avonds van il—lo uur. In het Museum „De

I^enhal".

AVONDBLAD C

KURHAUS

Hooglied eerst ontstaan is, toen Salomo reeds
lang dood was en dat de gebruikelijke vocale
teekens voor «ie eerste maal 700 jaren na
Christus door de.Massoreten in Tiberiaa ge» toon.
bruikt werden. J. Engel een leerling van Tane»
Grieg schrijft als eerste orkestwerk een
jet en Ippolitof lwanof, is een der pioniers Ouverture lm Uerbst, als een groet uit Rome
op het gebied van Joodsche volkskunst. HIJ heeft dan en een verlangen naar het Noorsche vadervan het Joodsche lied een grondige studie ge» land, van den goed twintigjarigen Edvard. Het
maakt en 'tverwerkt in zn composities en heeft prachtige lied Herbststurm. dat in Grlegs
zich in de laatste jaren speciaal op Joodsche oeuvre aan de Ouverture voorafgaat, is ér in
muziek toegelegd. Zijn opera «Der Dybuk" verbreed en op» en uitgevoerd. Gade, die de
maakte in Moskou een diepen indruk.
partituur inzag, was er (zéker ten onrechte)
Ephralm Sjkljar, een leerling ven Bakd-lref niet over te spreken, en meende: „Nein, Grieg,
en Rlmsky-^orssakof schreef vele liederen. das ist nlchtsl Gehen Sle nach Hause und
Verder noem ik nog Ssanilnsky, J. At-bron, schreiben Sle etwas Besseres". Intusschen een
M. Milner.. M. Gnessin, Gebr. Krein, Weprlk werk met allersympathlekste eigenschappen
en vele anderen.
van jeugd en oorspronkelijkheid, waar nog
In de werken van S. Feinsberg ls het Joodsche
en de lled»lyrleker méér spreekt
element niet opvallend, maar na nauwkeurige de klavier»
orkestgedachte.
de
dit onvervalschte
dan
analyse ls het toch te herkennen. Bij Alex Griegbloed, dat geduchtMaar
kan woeonstuimig
oorspronkelijk
zijn
compo»
in
Krein waren
gevloeid
hler
nationale
ader
met
is
uit
een
len,
siUes geen nationale kenteekenen te vinden.
De
Zijn muziek was eerst sterk beïnvloed door een gansch ongedwongen natuurlijkheid^
vreugd
èn
de
levenskracht»
en
ln
melancholie
Gries én Skrjablne, later door Debussy én Ravel. en van den herfst zijn de beide polen, die
hij
richting
Door een toeval is
naar de
van
de nationale Joodsche muziek overgegaan, wat elkaar In evenwicht houden in deze overigens
losgebouwde ouverture. Jong en geestig, humen in zljn Joodsche schetsen voor strijkkwartet met élarinet. die hij op bestelling geschreven moristisch en melancholiek, folkloristisch en
heeft, opmerkt» hoewel het Joodsche element traai-colorlstisch. heeft Schurlcht dit opus II
nog met vreemde invloeden vermengd is. In doen spelen.
Wel toevallig is Choplns éérste Pianoconcert
ieder geval hebben déze schetsen hein aan»
leiding gegeven om op dezen weg voort te gaan. (chronologisch het tweede) 6sk een opus elf,
Zoodoende raakte hij vertrouwd met de oude en., eveneens een „pennevrucht" van een 20»
jarige. Maar wat heeft deze gloeiende Pool
Synagogezangen met hun eigenaardige ornamenri,ytmiek
tiek en
der recitatieven. Ook Gnessin een Irotsch én een verliefd hart, wat eén fan»
1» een groot meester op dit gebied. Als echte taste en slerlljllheldswellust. wat een humor en
Joodsche werken van Krein noem ik o-». een droomende melancholie. De cantilenen
.Salomo" en de cantate -Kaddlsj." Krein is In stroomen uit zijn volle pen en hart, cri om»
Rusland een zeer belangrijk persoon, niet strikken ons nog met hun welluidendheid en
slechts voor het Jodendom, maar voor do ge» door hun edel-rankende vormen. Smeterlin. één
heele wereld. In zijn composities houdt het dergenen, die schitterend Chopin spelen (het
Joodsche element nauw verband'met den in» Poolschap is daar geen voorwaarde voor), heeft
houd»
ons weer zijn bizondere affiniteit met dit
In dé muziek van dessin weerspiegelen zlch muziek» en planlstisch wezen in klank en
profetieën en verborgen extases van het Joden» techniek en vrije-losse opvatting getoond. Het
dom door strenge uiterlijke vormen.
was superbe van poëtisch inleven, van recreaZijn muziek is niet kleurrijk of zinnelijk, tief vermogen, . tevens een klavierverheermaar zeer ernstig, tevens zeer origineel én
lijking, dle het oor bizonder goed deed.
absoluut niet beïnvloed. Hij is een der voorSmeterlin is uitbundig gevierd. Hij stelde de
naamste Russische Joodsche componisten. Om
volhardend-Happenden ten slotte tevreden (?)
nieuwe Indrukken op te doen over het Joodsche met een Mazurka in d. gr. (die met het
volk. reisde hij naar Palestina. Zijn muziek is lydlsche slot), en één der vijf (1) as^lur Wal»
ook geheel doortrokken van den echten reinen
sen.
Joodschen geest. De teksten van -lijn liederen
A. d« W.
zijn meest allo van Joodsche strekking. Zijn
werken hebben een monumentale verhevenheid
en heiligheid, die wel nlet vast van vorm zijn,
BEN NIEUW INTERNATIONAAL
maar juist door deze onvolkomenheid zeer kaMUZIEKGEZELSCHAP.
rakteristiek.
leiding
Onder
van vorstin Fanny Starhem»
Als zijn beate werken noem ik o-», de opera berg
is
te
Weenen
eén nieuw internationaal
«De jeugd van Abraham", die meer een soort muziekgezelschap opgericht
onder, den naam
uitgangspunt
oratorium is. Als
nam Gnessin de „Oesterrelchlsche Gesellschaft zur Pflegé inter»
oratoria «De Maccabeér*' of ,Fe Toren van
natlonaler Bezlehungen auf dem Geblete der
Babel", van Rublnstein, van wlen hlj dé ver» Muslk."
hevenheid en den eenvoud der vormen over»
Het doel der vereeniging is, het contact met
nam. In dezelfde «roep is te noemen MlchaN buitenlanders,
die aan het Oostenrljksche muMilner. Hij heeft een sterk gevoel voor het ziekleven wenschen
deel te nemen, gemakkelijvolksliedachtige, dat k» zijn aangrijpende lyriek
uitwisseling van muziekte
en
een
maken,
ker
en krachtige koren zelf» in zijn humoristische
lu«chen Oostenrijk en het buiten»
composities tot Uitdrukking komt. HIJ schreef studenten
land te bevorderen.
o-», in o-»éravonn gehouden Joodsche Suite
(Het
Hemélvuür). De invloed van
„Asmadal"
Moessorgsky in zijn werk Is zeer opmerkelijk.
ROEMEENSCH—HONGAARSCHE
Andere componisten, dle reeds vroeger in na»
TOENADERING OP LITTERAIR GEBIED
tlonale richting werkzaam waren en steeds
Naar aan de Magyarorszag bericht wordt,
grootscher werken schiepen, zijn: S. Rosowsky.
«Ie componist van de symphonlsche gedichten heeft in de journallstenclub te Grosswardeln
onder presidium van den burgemeester. Tlberiu
-"
«Ch*»sld<m? én „Odé *-om T«-de". :
Mosolu. een bespreking plaats gevonden lus»
ee e
schen de Hongaarsche en Roemeensche llttératoren ter plaatse, waarbij het plan van den
Josef Achron. die op het oogenblik in Arne» burgemeester besproken werd, dat de stad een
rika woont en daar aan het hoofd staat van de prijs zou uitloven voor het eerste litteraire
nationale school, heeft o«. een vioolsonate ge» werk, dat de Hongaarsch-Roemeensche toenadecomponeerd, waarin sterk hét nationale coloriet ring zou bevorderen. Dit jaar zal een premie
aan den dag treedt Hij was eén leerling van van 231100 lel worden uitbetaald aan dengene,
Max Reger, bij wlen hij het polyphone schrijhet best in de Hongaarsche taal de geschieven en denken heeft geleerd. Ook heeft zijn die
denis schrijft van de Roemeensche litteratuur,
muziek veel overeenkomst met de manier van waarbij het boek van een hoog standpunt moet
Prokofjef door zijn neiging tot het groteske. geschreven zijn en in critlschen geest gehouden,
In één adem met hem moet men ook noemen
in Hongarije met genoegen
den in Amerika levenden componist Ernest zoodat men het ook
wedstrijd wil men ieder jaar
zal
lezen.
Den
Bloe», die ook hier in ons land een goeden herhalen en het volgende te schrijven werk zal
naam heeft Zijn muziek is beïnvloed door de
vermoedelijk een Roemeensch werk over de
Fransche impressionisten en ook door het Rus» Hongaarsche
litteratuur zijn.
sische „Machtige Hoopje". Toch openbaart zich
loop
den
der besprekingen kwam men
In
in vele zijner werken het Joodsche nationale
dat
de
onder den naam: „Familie"
overeen,
Bij
al deze componisten zijn na»
element.
verschijnende
litteraire periodiek
Roemeensche
tuurlijk eigenaardigheden te vinden óf aan te
wijzen, die men bij de nationale Russische ieder jaar vijf Hongaarsche romans in het Roe»
meensch en vijf Roemeensche romans in het
school ook vindt
Het nationale bewustzijn treedt bij de Joden Hongaarsch zal doen vertalen, voor welk plan
men ook de ondersteuning der belde regeeringen
scherp aan den dag, ook op ander kunstgetrachten te verkrijgen. Verder werd besloten,
bied. zooals schilderkunst en op litterair terrein. wilGrosswardeir»
samenkomsten van HongaarWagner en Brahms voelen wij bijv-, aan al» in
Dullsche componisten. Tsjaikowsky.Rlmsky sche en Roemeensche schrijvers te organlseeren.
Komsakof als Russische, Saint SaënsDebussy Voor de organisatie dezer samenkomsten heeft
als Fransche; maar Gz Krein. Gnessin, Felnberg zich reeds een comité gevormd, dat voor de op
als Joodsche componisten. Het zal nog eenmaal zijn laatst begin October te houden bijeenkomst
zoover komen, dat men van zuivere Joodsche uitnoodlgingen naar Boekarest en Boedapest zal
zenden.
muziek zal gaan spreken.
Wij kunnen de beteekenis van de schep»
pende kracht van het Jodendom nog niet
overzien, maar dat Is zeker, dat er een bloeitijd voor de Joodsche muzikale cultuur zal
aanbreken. Het schijnt dat de ideeën van het
vroegere Russische -Machtige Hoopje" een
groote rol zullen gaan vervullen in het
hedendaagsche Jodendom en in werkelijkheid
zullen worden omgezet
Helnrich Berl noemt in zijn boek „Das
Judentum in der Muslk" Gustav Mahler een
zuiver Joodsch componist. Hij noemt bijv. den
treurmarsch uit zijn eerste symphonle «das
reinste Judentum". Hier is alles marsen, rouw.
ironie, volksgezang, canon, melodische ontwikkeling, toonsoort en instrumentatie zuiver
Joodsch en behoeft nauwelijks een nadere
verklaring. Ook het Oostersche in Schën»
bergs muziek komt voort uit zijn Jodendom,
bijv. de spveektoon in zijn «Pierrot Lunaire"
is afkomstig van het synagoglsche spreek»
gezang. Zoo bespreekt hij o--- Korngold.
Moscheles als virtuoos en vele andere Jood»
sche componisten, behalve Russische Jood»
sche componisten, wat ik niet begrijp. Over!»
gens is het boek zeer belangrijk en de aan»
dacht ten volle waard.

—

Gisteravond is de heer Jan van Isselt gehuldigd met zijn 25-jarig koordirigentschap in De
Bilt Deze huldiging was voorbereid door de
Mannenzangver. Excelsior, Bllthoven; de R.K.
Gemengde Zangver. Hooger Streven. Soest: de
Vereenigde RJC Zangers van Utrecht; de RK.
Gemengde Zangver. Arti Amicltla, Utrecht; het
RJC Cantate Domino Mannenkoor, Utrecht.
Het Kon. Utrechtsch Dilettanten Orkest ver»
leende onder leiding van den heer H. Kok Jr.
uit Zeist mdewerking.
De heer G. F. M. Schimmel, lid van den raad,
voerde het woord namens den «ere*voorzltter
van bet huldigings-comité, H. P. baron van der
Boren tot Verwolde van Vorden, burgemeester
der gemeente De Bilt De heer Van Isselt werd
toegesproken door den heer J. Lablanch. voor»
zitter van het huldigings-comité en mevr. A.G.
Butselaar—Van Isselt namens de zangers der
genoemde vereenlglngen. De jubilaris dankte
voor de hartelijke blijken van belangstelling.

Johnson, de nieuwe directeur der Metropoll»
tan Opera, wil aanstaand seizoen de open, „aan de
massa brengen". Hij blijkt gecontracteerd te
hebben met Gladys Swarthout, Llly Pons. Law»
rence Tlbbett en Rosa Ponselle, over wier terugkeer twijfel bestond.
Waarschijnlijk zal dezen winter „Ducle Toms
Cabln" oftewel De Negerhut. als ballet gaan.
In een bijeenkomst van de Kon. ltallaansehe
Academie te Rome Is besloten tot stichting van

eenlge prijzen. Gesticht zljn: een prijs van ieder
50.000 Lire voor een Itallaansch litterair werk
over de ontwikkeling, die eerst tot de renais»
sance en later tot het fascisme geleld heeft;
voor een muzikaal werk in den vorm van een
symphonlsche compositie, die aan keizer Augustus gewijd moet rijn ter gelegenheid van zijn
1000e jaarfeest: voor een frescoschllderlj voor de
feestzaal van een belangrijke naUonale stichting; voor een marmeren beeld ter gedachtenis
van de eerste Koningin van ItaliS die, daar de
koningin daar gestorven is, te Bordlghera ge»
plaatst moet worden.
Verder. Is een prijs van 25.000 lire gesticht
voor een litterair werk van een vreemd auteur,
die de tegenwoordige sociale en ideale ver„veringen van Italië het best toekent
Op 21 AprU 1938 wordt de uitslag bekend
gemaakt.
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Voor de Jeugd

Het gezelschap De Hagespelers, onder directie

vertooning van Shaws Arms and the Man. De
regie van dit stuk. dat gespeeld zal worden
onder den titel Wapens en de Mensch. berust
bij Eduard Verkade, die tevens de vertaling
verzorgde. Op 14 September zullen de Hage»
spelers de Nederlandsche première geven van
Grief goes over, een stuk van Merton Hodge,
dat thans te Londen een opvallend succes oogst.
zal mevr. Rika
In Verdriet gaat voorbij
Hopper de hoofdrol vertolken, die in de
Londensche vertooning wordt gespeeld door
Sybil Thorndike. Als derde première brengen de
Hagespelers in de eerste helft van October De
Koopman van Venetië ln de nog niet gespeelde
vertaling van Jac. van Loóy. De eerste voor»
stellingen van dit stuk zullen worden gegeven
ter gelegenheid van de heropening van den verbouwden Philips Schouwburg te Eindhoven. De
Koopman zal volledig worden gebracht, ln een
geheel nieuwe ensceneerlng en onder regie van
Eduard Verkade.

—

Het tableau de la troupe van de Hagespelers
blijft in groote trekkenongewijzigd. Er is slechts
een beperkte kern van vaste spelers, die voor
elk stuk met gasten wordt uitgebreid. Tot de
vaste spelers behooren: dè dames Rika Hopper,
Adrienne Canivez, Tlne Medema en Flentje
Berghegge: en de beéren: Eduard Verkade,

Jac«i*les van Hoven, Rob. Geraerds. Peter van
Hulzen„ Maarten Kapteyn en Arend Haver. Als
gasten zullen o^n. optreden: Marie van Westerhoven. Corry Vonk en Peronne Hosarig. Voor
de vertooningen van Verdriet gaat voorbij en
De Koopman van Venetië zal het gezelschap
met een aantal belangrijke speler» worden
aangevuld.

VEERTIGJARIG BESTAAN STEDELIJK
MUSEUM TE AMSTERDAM
Den Men September «-s. bestaat het Stedelijk
Museum te Amsterdam 40 jaar. Dit feit zal
om. worden herdacht door een tentoonstelling
van Nederlandsche monumentale kunst
Door dè metamorphose van de boven voorhal
met loggia en het aangrenzende zijportaal is
zooveel ruimte gewonnen, dat het daardoor
mogelijk is geworden de eerezaal. welke tot nu
toe in gebruik was bij de tijdelijke tentoonstel»
lingen, te trekken bij het permanent museum.
Dit heeft aanleiding gegeven tot een zoodanige
reorganisatie van het geheele boyenmuseum,
dat van Jozef Israëls af tot aan de jongstekun»
stenaars de werken naar tijdsorde volgen.

Te Parijs ls Glucks manuscript van de arla:
-Ach. ik heb haar verloren" uit «Orpheus en

Eurydlce" geveild voor 14.000 francs.

Bij den Herbert Reichner Verlag te Weenen,
Lelpzlg, Zurich, zullen de volgende boeken ver»
schijnen: Stefan Zwelg. Baumelster der Welt
en Georg Friedrich Handels Auférstehung (No»
veile); Alberto Albertinl, Zwel Jahre (Roman);
Hermann Broch, James Joyce und die Gegen»
wart; Elias Canettl, Die Blendung (Roman);
Friedrich Ecksteln, Alle. unnennbare Zelten!
(LebenserlnnerUngen); Rerié FtilSpMlller, Katzenmusik (Roman); James Hilton, Leb wohl.
alter Chips! (totnogtoe 350.000 exemplaren);
Georg Kinsky, Die OriginalAusgaben der Wer»
ke Johann Sebastlan Bachs; Slegfrled Trebltsch,
Helmkehr zum Ich (Roman).

THE BOSWELL SISTERS.
De zusters verteilen.
Een groote kring van persmenschen op het
heerlijk zonnige Kurhausterras wachtte heden»
morgen op het verschijnen van de Boswell
Sisters, die genadiglijk hun slaap wilden on»
derbreken om onze weetgierigheid te bevredigen. En hoewel het scheen, dat de rust van
een hotelkamer te verkiezen was boven de
onrust ven den verzamelden vraagkrlng, kwa.
men zij toch ten slotte, de een na ander, binnen ons bereik. Drie zwartharige meisjes, drle
scherpe gezichtjes, elk van heel eigen uitdruk»
klng en toch duidelijk eender: Martha. de
oudste. Vet. de jongste en daartu-ischen
Connie.... de beroemdste!
Connie vertelde ons eenlge bijzonderheden
van deze tournee: Zij waren negen weken In
Engeland en Schotland. Vooral traden zij op
in Londen en Manchester, en nlet te vergeten
elke week bij de BH.C. Daar zongen zij met
hun drieën, en, zooals de manager, de heer
Leedy, ons meedeelde, daar zong Connie al»
leen, begeleid door Ambrose en zijn orkest.
Connie is door haar zang zeer bemind: zij
brengt ballades, en dat doet zij met zooveel
«heart". dat je haar niet zou herkennen als
de „hotste" van het stel, als zij gedrieën zingen.
Gaarne zouden de zusters haar tournee door
Europa nog verder maken, maar den 29en Aug.
gaan zij weer terug. Want ongeveer 20 Sept
begint het seizoen van de „commercial radio".
Zij kregen van vijf maatschappijen aanble»
dingen. Het vorig jaar zongen zij voor de
Chesterfield (de sigaretten). «Dat is een pret»
tig programma" vond Connie. „De omroeper
kan dan zeggen: „Nu gaan we eens prettig
naar de Boswell sisters luisteren. Leun nu
eens rustig terug. Laten we rustig in onzen
stoel terug leunen en dan een Chesterfield
opsteken!"' dan is het aardig om mede te werken: maar niet als er reclame gemaakt moet
worden voor b.v. Inlegzooltjesl"
Dinsdagavond in het Kurhaus in Schevenlngen treden de zusjes op, begeleid door de
Ramblers van Theo Uden Masman. En
Woensdagavond komen zij in het Palais de
danse.
Zou Holland een even groot succes worden
als Engeland was?

WETENSCHAPPEN
KOSMISCHE STRALEN
Het Technologische instituut van Callfornië
heeft vier expedities uitgezonden voor oen nader

onderzoek van den aard en de werking der kosmische stralen. Ze gaan naar den Grooten
Oceaan, de Phlllppljnen. Texas en Pike's Pike
in het Rotsgebergte.
Bij deze onderzookingen zal, naar de N. V.
Times meldt «en nieuw soort van instrumenten
worden gebruikt welke door dr H. V. Neher
zijn bedacht Het ls een electroscoop. die door
ballons of vliegtuigen naar groote hoogten wordt
gebracht Op de Phlllppljnen zal men aldus
op 10.000 m de ontdekking van den Nederland»
schen hoogleeraar dr J. Clay. dat de kosmische
stralen aan den evenaar minder doordringend
zijn dan op hooger breedte nagaan. Hierbij moe»
ten zich aansluiten de onderzoekingen, die dr
Neher ln vereenlglng met prof. Mlllikan in Texas
bij het fort Sam Houston Instelt Men zal be»
proeven, de intensiteit der stralen op een hoogte
van ruim 30.000 m te bepalen.
Ook hier worden electroscopen gebruikt, die
in het bijzonder bestemd zijn, stralingsafwijkingen op kleine films aan te geven. De in»
strumenten worden de lucht in gestuurd in
ballons, welke een briefje zullen bevatten met
een papieren dollar en de mededeeling. dat de
vinder nog 5 dollars zal ontvangen, als hij den
electroscoop terugbrengt. De ballons zijn zoo
gebouwd, dat zij op een bepaalde hoogte bersten,
waarop de Instrumenten aan een valscherm dalen,
na de stratosfeer haar geheimen te hebben af»

De straf.
Door de vaart schoven de achterwielen opzij
en de wagen kwam dwars op de straat te
staan.
De agent, die vlak achter de auto reed, was
op deze plotselinge gebeurtenis niet verdacht
en kon niet snel genoeg meer remmen en wat
gebeuren moest gebeurde.... de motor van
de motorpoUtle reed tegen den achterkant van
de auto aan.
Gelukkig had de agent toch nog zóó hard
kunnen remmen dat de botsing niet al te hard
aankwam. Hij kwam met zijn voorwiel tegen
de bumper van de auto aan en maakte daar
een flinke deuk In. Door het opzij zwaaien
van de wagen was de motor ook weggeduwd
en daardoor het voorwiel iets verbogen.
Apple wilde dadelijk na het remmen weer
verder rijden, maar toen hij de versnelling
weer inschakelde en gas gaf, merkte hij dat
de motor ook stilstond.
De agent in den zijspan sprong handig uit
het lage voerwig en was met één sprong naast
de auto.Hij rukte het portier open en trok Apple
aan eén arm de auto uit De andere agent
had in dien tijd den motor aan den wegkant
gezet en kwam er ook bij.
Hij klom in de auto en haalde Frans, dle
wezenloos in een hoek zat, eruit
Ziezoo. zei hij toen, nou zullen we jullie eens leeren om auto's te stelen.
De eerste agent had Apple bij zijn kraag ge»
nomen en gaf hem een geweldige uitbrander.
Jou lelijke, kwaaie Aap, dat je dr bent,
wou jij ons daar even een ongeluk laten krijgen. Het is een wonder dat het goed afgeloopen is. Maar we zullen zorgen dat je zooiels
nooit meer kan doen, je gaat subiet naar het
verbeteringshuls.
Minstens voor een jaar. zei de andere
agent toen; maar hoe kom je erbij om een
auto te stelen?
Appie gaf geen antwoord, hij keek star voor
zich uit en voelde dè grond onder zich bewegen. Zijn ooren suisden en hij had een gevoel
of hij moest overgeven. Hij probeerde zich
goed te houden, maar moest toen gauw gaan

—

—

—
—

zitten.

—

De agenten keken elkaar eens aan en toen
zei de «ne agent:
>
'
Ik snap het niet, het lijken toch nette kin»
deren, ik snap het nlet
We hebben niet gestolen, huilde Frans,
het is de auto van zijn vader.
Wel nou nog mooier, riep de eerste agent
"Erwln Hensier, de plotseling overleden muweer, en weet zijn vader dat?
seumdirecteur te Dresden. is afkomstig uit
Nnnneee, stotterde Frans, wo hebben hem
Limburg aan de Lahn, waar hij 18 Mei 1882
stilletjes meegenomen en nou merkt zijn va»
geboren werd. Hij studeerde te Frelburg. Münder het en de mijne ook en dan, enne.... en
chen. Berlijn en Straatsburg in geschiedenis en
Frans huilde tranen met tulten.
kunsthistorie en was werkzaam aan de musea
Zoo. zoo. zei de agent, zit de vork zoo in
te Darmstadt, Mainz en Schwerlri. Daarna
de steel.
kwam hlj te Dresden, waar hij in 1914 benoemd
Nou. nou, zei dc motoragent, zijn vader
werd tot directeur van de graphlekverzamellng
zal ook In de angst zitten, als hij merkt dat de
van Friedrich August 11. Door zijn beheer van
auto weg is.
de kunstschatten van het vroegere Saksische
Ja. zei de andere, we zullen ze eerst naar
koningshuis heeft hij zich bijzonder verdienbrengen, en tot Frans:
huls
Waar wonen
stelijk gemaakt
jullie?
gevraagd.
Hij woont in de Pioenweg, en ik ernaast
De aldus verzamelde gegevens zullen worTe Parijs heeft men zes salonwagens gevuld
zei Frans.
met een verzameling van ruim drie honderd den aangevuld met de bevindingen van den
Goed, zei de motoragent weer, dan breng
schilderijen en een collectie beeldhouwwerk. natuurkundige W. H. Blckering. die zich naar
ik ze thuis en jij blijft bij de motor.
Zoo gebeurde het. Onder geweldige belangDe wagens vormen een speclalen trein, «Ue het Australië en Nieuw Zeeland zal begeven met
Instrumenten welke automatisch de binnenkostelling van het publiek, dat in een ommezien
Noorden van het land doorkruisen zal.
mende geladen deeltjes der kosmische stralen om do auto en den motor heenstond, werden
Het vorige jaar heeft een reizende expositie tellen.
Prof. Clay had. naar men zich herinomvang
Frankrijk
Apple en Frans in de auto gestopt en de movan kleineren
het Zuiden van
zulke
op
zljn
toestellen
ook
reis
met
de
toragent ging achter het stuur zitten.
wat
nert
groot
Zoo
was
het
zoowel
succes,
bezocht
„ChrlsUaan Huygens" naar Ned. Oost Indië
De agent bracht de auto op gang en daar
de publieke belangstelling betreft als het perin gebruik.
gingen ze.
centage verkochte werken, dat dit jaar de rel»
De proefnemingen op den Pike's Plek slaan
Apple was heelemaal van streek, hij «cl
zende tentoonstelling flink kon worden uit» onder
leiding van de natuurkundigen Carl An»
niets en zat heel stilletjes met zijn oogen dicht
gebreid.
derson en dr Seth Neddcrmeyer.
Frans, die gehoord had dat ze naar huis gin»
gen, kwam weer wat bij. Hij voelde zich ten»
minste veilig nu de agent achter het stuur zat.
CONCERT- EN THEATERGTOS
DE HOOGSTE WATERVAL DER AARDE.
Wat denk je dat ze met ons zullen doen?
Willem Zonderland uit Leeuwarvroeg
hij aan Ap.
vlieger
Penny
Rogers.
piloot
De
van
de
Costa
Dinsdag
Augustus
den zal
20
in de St Bavokerk
Appie hoorde de vraag niet eens.
Maar
te Haarlem een orgelbespeling houden en werk Rica Nationale Luchtvaartmaatschappij, heeft
Appie
driftkop, Apple driftkop, klonk het in
in
Rica
ontdekt,
Costa
een
waterval
gehoore
brengen
Joseph
volgens
ten
van Max Reger.
die
zijn
ooren.
Jongen, Joseph Callaerts. Bruno Weigl. Fr. zijn rapport de hoogsle lor wereld Is.
Het was niet de straf van zijn vader, die
Rogers, een neef van den zoo noodlottig om»
Liszt. Gabriel Pierné en Carl Pluttl.
gekomen filmartlst Will Rogers. vloog van hem ongetwijfeld te '.vachten stond en ook niet
Pueto Llmon naar San José, toen hij zich ge» de straf van de politie, waar hij zoo over pienoopt zag. 80 km om dc Zuid uit zijn koers te kerde, neen Appie peinsde over heel wat anwijken. Hij en zijn passagier, dc Amerikaansche ders. Zijn driftbul was gezakt en nu had hij
Ne Wereldkroniek van 17 Augustus ver» ingenieur John Saxc zagen toen in het Chirripo een hevigen spijt en een bitter zelfverwijt over
telt het een en ander over de stewardessen van de gebergte een dubbelen waterval, die zich in dat leelljke plan dat bij hem was opgekomen.
RJ-Hl. en toont foto's van deze aantrekkelijke een stellen afgrond stortte en in het dal in de Hij besefte nu pas goed, dat je in drilt dingen
gastvrouwen. We zien beelden van de Fransche
rimboe verdween. Deze val. dlo tenminste 340 kon doen, die je nooit gedaan zou hebben als
folklore in 8-hevenlngen. Marie van «asnen toont meter hoog moet zljn,
je bij je volle verstand was geweest. Apple
slaat op geen enkele kaart
ons door foto en woord het Apullsche l-nddouw»
werkelijk berouw en hij nam zich voor
had
ligt
en
aangeduid
vrijwel
in een
ontoegankelijk
dorp Alberabells. Eveneens brengt dlt nummer
weer goed te maken. hoe. dat wist hlj
een interessante Jspansche foto van geheel eigen land. zoodat het twijfelachtig is, of men hem alles
nog
niet
pagina's
zijn
gewijd
Twee
de
schoonheid.
aan
zal kunnen bereiken.
nieuwe Fransche fllm R«kolnlkow.
Volgens de New Vork Times. die dit meedeelt is dit de tweede aardrijkskundige ontdekking welke in Costa Rica met behulp van vlieg»
Splrltlsche Bladen van 15 Aug. opent met
het vervolg van den radiovoordracht van den heer tulgen is gedaan. Verleden jaar vond de Arne»
rikaansche mliltalrattachö. majoor A. R. Har.
M. L. A. v. d. Heyden Jr (IS Jull».
HELICON.
Dan volgt de radiorede van den heer W. v. Oor» ris. een onbekend meer. Hij is daar later over
Odyssee vertaling.
Boutens'
cum (3 Aug.) over Levensrust H. H. Theunlssen land heengegaan, vergezeld van den minister
geelt een: Kort verslag over den huldigen toestand
van Onderwijs,
Plcado en vond toen
Het nummer to gewijd aan Bouten,' ver»
van Harmonie, Er kwamen tot dusver dlt Jaar vier zijn ontdekking Teodoro
taling van de Odyssee, en wel van het elfde
bevestigd.
nieuwe afdeeUngen bij. Inzake Spir. Bladen lezen
boek.
we: Het aantal leden dat. hoofdzakelijk wegens on»
Het to de moeite waard den lekst van Beulen, te
eenlgheld. uit de afdeelingen «rad. bereikte een
vergelijken
met de veel gemoedelijker bewerking
LAND
BESTAAT
GILLES
NIET.
voorheen nooit gekend hoogterecord: het daardoor
van Aeg. Timmerman. Ook In dit boek betoont
aan de administratie berokkende totaal lmproduc»
Het Llowjet schip «adko meldt: Olllesland. een Bouten» zlch weer ln de eerste plaats een dichterUeve werk to zelfs nlet te becijferen. Bijna alle uit geheimzinnig eiland, over welks bestaan aard» lijk „verhoorder", dle de contouren van 't Griekse!»
de afdeelingen tredende leden gingen voor de ver» rijkskundigen meer dan 2 eeuwen hebben Rerein het Nederlandse!» tracht ,e «ransponeeren.
eeniglng. dus ook als lezers van Bp. 81. verloren.
dekaveld. to een -lnsbegoochellng.
M. t. B.
In den laalslen tijd wordt echter geconstateerd, dat
Een onderzoek van 3 dagen op de veronder,
vele ult de afdeelingen tredende leden hun blad stelde plaats wees ult. dat men met niets anders
niet meer witten en kunnen missen en zlch als dan mcl drljlljs te doen had.
GROOT-NEDERLAND.
abonné laten inschrijven. RU hooge uitzondering
Vervolgen
van
Eva Raedl—de Center. Top Naeff
traden abonnees als Ud eener afdeellng loc.
en A. Defresne. .HDrle Eleglen" van Jan van Killen
resultaten bleven nog miniem. Het
De
Tijdschriften
zijn geheel in den loon van deren dichter. Dr W.
aantal abonnees steeg sinds Jan. 1934 van 435 op
Ravesleyn geeft een belangrijke bijdrage over
van
954.
DE GEMEENSCHAP.
.Jloode Phllosophle".
Verder nog «Ie notulen van «Ie «ste alg. vergadeOnder de commentaren heeft Frans Coenen het
Vit Willem Nleuwenhuls' nalatenschap wordt een
ring op 2 en 3 Aug. te Utrecht en verslag van den
opstel over de kunst der Journalistiek gepubliceerd,
over Frederik van Eeden en Albert Verwey.
Landdag.
M. t. B,
D. van Veen schrijft over: Vervolging va» mag» waarin de schrijver den Journalist allereerst als
kunstenaar wll beschouwen.
nellseurs.
Er to poëzie van Alex <*ampaer«. Pellx Rullen en
HET KAPPERSBEDRIJF.
A. J. D. van Oosten. De belangrijk,,, bijdrage to
Tlmotheus van 1? Aug. bevat om. een artikel zonder twijfel de vergelijkende studie over „HistoHet Augustusnummer van Het Kappersbedrijk
van 1.. J. v. V. K. over: Neg eer». Jonker.
rie en Mythe" van crl»on. uiteindelijk gericht tegen bereidt zich voor op „Coiffure en
het
Dr D. M. R. begint een uitvoerige critlsche be» den gevaarlijkste*» der mytheprofeten. Alfred Rointernationale concours, dat binnen eenlge maanden
spieking van Stante/ Jones' boek: lThrtotu»' antberg.
Haag
gehouden
zljn
in den
wordt. Er
artikelen
woord op het communisme.
Veel crlllsche commentaren, en natuurlijk de on» ove» Bustes en Busl^-apsels. Kapeoncoor* en
H. «aal vervolgt >ljn verhaal Per vrachtschip vermijdelijke pastoor van
dle de Jaargangen
Kapsel. Helene Pessl schrijft over Blauwllcht»
van mdl» naar Holland. Een mooie foto van het van het tijdschrift wel tot het einde toe zal vermassage met de gepatenteerde Floros-lamp. Aanhotel, waarin de Koningin en de Prinses ln Schot»
gezellen.
wijzingen voor heerenkapsel» en examenopgaven
vertoeven,
land
sluit bet nummer.
M. LB. zijn In deze aflevering eveneens te vinden.
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Heeren rijdt goed.

Wereldkampioenschap wielrennen op den weg
De Nederlandsche amateurs rijden niet onverdienstelijk,
doch hebben tegenslag.
Bij de profs, was Neeren de beste
man, die zich uiterst kranig weerde
en na een feilen strijd in de hoofd»
groep kwam. voor een aanrijding
met den Italiaan Olmo raakte hij
uit den strijd, juist op het oogenblik dat men het beste van hem

verwachtte.
Een onzer Haagsche sporteorrespondenten
telefoneerde ons gisteravond uit Floreffe:
Op het circuit van Floreffe, waaromtrent
wij bij het proeftijden van de Nederlandsche
ploeg eenlge weken gelesen uitvoerig hebben
bericht, is gisterochtend om zeven uur het
wereldkampioenschap voor amateurs aangevan-

' De Belg Jean Aerf», die -filteren het wereld't

kampioenschap bij den wegwedstrijd te
Floreffe ««/f gewonnen.

van den Dultscher Kruckl. In de zevende ronde
wordt de groep ln stukkor getrokken. Voorop
liggen twee Italianen, twee Franschen en een
Deen. Op ongeveer vijftig meter volgt een groep,
meter
waarin Nuyten zit en ongeveer 150
daarachter volgt Braspenninx in gezelschap
van zes anderen. Schippers volgt alleen op
enkele minuten.
In de achtste ronde liggen de Franschman
Vergill. de Italiaan Manclni. de Zwitser Niever»
geit en de Deen Grundhal aan den kop. Op
driehonderd meter volgt een groep, waaronder
Nuyten en Braspenninx. Schipper» komt alleen
op een paar minuten. Moneta (Luxemburg)
geeft hier op. en na de achtste ronde staakt
ook Schippers den strijd. Wlj hebben een kort
onderhoud met hem en hij toont ons een schaaf»
wond op het zitvlak. Hij is n.l. gevallen en
heeft tweemaal een lekken band gekregen. Hij
is nu te ver achter om nog te kunnen door»
zetten. Hei is immers toch nutteloos werk.
In de negende ronde liggen nog dezelfde vier
renners vooraan. Op 1 mln. 18 sec. volgt een
groep, waaronder zlch de belde oranjetrulen
bevinden en daarachter, op 1 min. 3 man. wier
nummers wij niet kunnen zien. Daarachter
volgt dan weer een groepje. Het blijkt, dat
deze ronde gereden is in 21 mln. 27 sec., dat
ls een snelheid van bijna 38 KJH. hetgeen voor
amateurs op dit traject zeer hard is.
In de tiende ronde zijn nog drie man op
kop, te weten Grundhal. Manclni en Vergill.
Nievergelt ls dus afgevallen. Op een paar honderd meter komt de Franschman Goujon en
dan een groepje, waarin Nuyten zit, op korten
afstand gevolgd door een groepje, waaronder
Braspenninx. Deze groepjes hebben op de
leiders ongeveer 20 sec. ingeloopen.
In de elfde ronde liggen alleen voorop Gnmd»
hal en Manclni, op 55 sec. gevolgd door den
Franschman Vergill en op 1 mln. 50 sec. do-»
Nievergelt en Goujon. Dichtbij volgt een groepje
met Nuyten en daarachter, ook niet veraf, een
groepje met Braspenninx.
In de laatste ronde schudt de Italiaan den
Deen van zlch af en tezelfder tijd komt ult de
tweede groep de. Franschman Charpentier snel
opzetten. Grundhal. die wat onverstandig heeft
gereden, wordt door Charpentier gepasseerd
en zoo wordt de uitslag:
Wereldkampioen der amateur» 1935 Mandnl
(Italië), tljd 4 uur 37 min. 16 sec. Gemiddelde
uursnelheld van 35.056 KM.; 2. Charpentier
(Frankrijk) op 1? sec.; 3. Grundhall (Denemarken) op 2 lengten; 4. Buchwalder (Zwitserland) op 1 min. 45 sec; 5. Dellangia
(Italië); 6. Gustafsson (Zweden); 7. schnaiek
(Oostenrijk): 8. OU (Zwitserland) allen «elfden tijd als Buchwalder: 9. Wlilkert (Duitschland) op 1 min. 55 sec.: 10. Soerensen (Denemarken): 11 Stallard (Engeland);
12. Lober
(Dultschland): 13. Majerus (Luxemburg): 14.
Krbek (ITsjeohoslowaklje): 15. Didler (Luxemburg); 16. Kuhn (Oostenrijk); 17. Blzzl (Italië);
18. Nievergelt (Zwitserland): 19. "?oull (Enge»
land), allen zelfden tijd als WlNkert; 20.
Dehogne (België) tijd 4 uur 41 min. 4 sec.;
21. Vergill (Frankrijk) tijd 4 uur 42 mln. 19
sec-, 22. Nuyten (Nederland) zelfden
tijd; 23. Berg (Zweden) tijd 4 uur 42 min. 56
sec. Alle andere renners hebben ' den strijd
gestaakt.

Het merkwaardige ls, dat de belde Neder»

In de laatste ronde een lekken band
gen. De amateurs moesten twaalf ronden rij» landers
gehad en alleen Nuyten nog de eindhebben
elk. Er namen aan deel streep kon bereiken.
den, lang 1214

veertien landen, die vertegenwoordigd waren
door 38 amateurs.
Zooals bericht kwam Nederland uit met Braspennlnx. Nuyten en Schipper».
De regeling Uet op sommige punten te wenschen over, doch wat de verzorging van het
traject betreft, deze wa» boven allen lof verheven. Er was een ongeloofelljk aantal bezoekers. Extra trelnen waren uit het gansche land
gekomen en het was na afloop een opstopping
van auto's en atuobussen. welke uren duurde.
Het was uitstekend weer. eenvoudig ideaal
weer om «en wegwedstrijd te houden.
De amateurs.

Om zeven uur vertrokken de amateurs en er
werd direct een flink tempo ingezet In de
eerste ronde gebeurde er niets: het was snel
draalen en de drie Nederlanders passeerden ln
de hoofdgroep. In de tweede ronde wa» het
hetzelfde, de drie Nederlanders ««ren en bleven
er bij. In de derde ronde ging het iets sneller,
maar de Nederlanders bleven onder de eersten.
Er zijn eenlge renners, die wat pech hebben ge»
had. maar zij volgen op ongeveer 700 meter,
In de vierde ronde zitten de drie landgenooten
nog in de hoofdgroep. In de vijfde ronde pas«eert de hoofdgroep met de drle Nederlanders
thans bij elkaar. Zij liggen nu minder verspreid, In de volgende ronde demarreert de
Franschman Vergill en neemt een voorsprong
van ongeveer 200 Meter. Wij zien in de groep,
die hem najaagt, slechts twee Nederlanders.Het
blijkt dat wij Schippers op dlt oogenblik missen.
HU heeft bandenpech gehad en komt met een
paar minuten vertraging door in gezelschap

De profs.
Bij de professionals startten 29 rijders. In de
eerste ronde bleven allen In groep bijeen. Er
ontspint zich dan een zeer merkwaardige wedstrijd, want ln de tweede ronde zljn vier renners weg, te weten Olemens (Luxemburg),
Archambnud (Frankrijk), Amberg (Zwitserland) en Darmeels (België). Op 30 seconden
volgt de hoofdgroep, waaronder de drie Neder»
"anders Heeren, Stuyt» en Middelkamp, In de
derde ronde zljn er vijf renner» op kop. Aerts
(België) en Olmo (Italië) hebben zich er bijgevoegd, terwijl Archambaud door een lekken
band let» achter Is geraakt. De Dultscher Hodey
volgt alleen op 1 mln. 2 sec en dan komt op
1 mln. 20 sec. een groep met twee Nederlanders.
Daar wij Middelkamp missen, vermoeden wij,
dat ook hij een lekken band heeft gekregen. Dlt
blijkt Inderdaad juist te zijn.
In de vierde ronde gaan dezelfde rijder» aan
den kop en op bijna 2 minuten komen Stuyts,
Hoeren en dc Zwitser Egü, gevolgd door een
klein groepje, waaronder dc belde Franschen
Spelcher en Le Greves ritten, en daarachter
komt nog een groep, waaronder rich Middelkamp bevindt.
In de vijfde ronde 1, in de kopgroep nog geen
verandering gekomen. Zij wordt op 2 min. 18
sec. gevolgd door negen renners, waaronder
Hoeren en 150 M. daarachter rijdt Stuyts in ge»
zelschap van Archambaud. Middelkamp volgt
met nog vijf renners op 200 M. en «laarachter
volgt de Belg Rebry alleen, dle ook een lekken
band heeft gehad en daarachter rijdt de Duit»
scher Hodey alleen.

In do zesde ronde hebben nog dezelfde vijf
renners de leiding en op 2 mln. 15 sec. zit de
ploeg van acht man, onder wie Heeren. Op
3 min. 15 sec. volgt de Oostenrijker Dunder en
daarna eenlge renners, die verspreid liggen en
Stuyts, dle met vier minuten achterstand pos»
«eert. Middelkamp passeert op 5 minuten, even
later gevolgd door Rebry.
In do zevende ronde liggen weer de vijf
zeilde renners aal» den kop en een groepje van
zeven men blijkt 35 sec. op de leider» té hebben
ingeloopen. Het zijn Heeren, Blnl.Mersch.Hodey,
Le Greves. Spelcher en Montere, die nu nog
1 min. 40 sec. achter zijn. Stuart (Australië)
is de volgende, die alleen rijdt. Ook de Oostenrijker Dunder en de Nederlander Stuyts rijden
alleen en hebben ongeveer vijf minuten achter»
stand. Daarna komen nog Middelkamp met
Guerra en Rebry en nog zes anderen. Guerra
heeft ook een lekken band gehad.

»«ri»»

Aerts, die maar steeds had Htten uitrusten aan
het wiel van Montero. en schoot met een vaart

over den Spanjaard heen. «oodat de laatste
De beslissing.

in de veertiende ronde kwam Aêrte dus alleen
aan den kop door, tot uitbundige vreugde van
net overtalrljke publiek. De schattingen liepen
uiteen, doch er zullen zeker wel 120.000 tot
150.000 toeschouwers zijn geweest. De Belg had
een voorsprong op Montero, die een Inzinking
kreeg, van 1 min. 15 sec Terzelfder tijd dat
Aerts van Montero wegliep, glipte Darmeels
uit de achtervolgende ploeg en glng alleen

Montero achterna. Br deed zich toen het eigen»
aardige geval voor. dat Montero. die had losgelaten doordat hij een Inzinking kreeg, deze
inzinking te boven kwam en dat Darmeels in
zijn jacht op Montero er een kreeg, omdat hij
naar zijn gevoel natuurlijk den Spanjaard niet
gauw genoeg kon bereiken.
Het einde kwam met als resultaat, dat Jan
Aerts, die reed» in 192? het wereldkampioenschap had gewonnen, toen echte? bij de
amateurs, ditmaal professional wereldkampioen
werd in den tijd van 6 uur 5 min. 19 sec. over
een afstand van 200 KLM. Gemiddelde snelheid
35.476 KM. per uur.
2. Montero (Spanje) achterstand 2 min.
55 «eo
3. Darmeels (België) achterstand 9 min. 8 s.
4. Blni (italle) achterstand 11 min. 3 sec.
5. Amberg (Zwitserland) achterstand II min.
8 sec
6. Mersch (Luxemburg).
7. Clemens (Luxemburg).
8. Oppermann (Australië).
9. Bautz (Duitschland).
10. Kyewskl (D-Ütschland).
11. Bullo (Oostenrijk).
De laatste ronde werd afgelegd in 23 min. 35
sec, gem. 34.732 K-M. per uur, totale tUd 6
uur 5 min. 19 sec.

In de achtste ronde, waarin de bevoorrading
plaats heeft, geeft Middelkamp op. Dezelfde
vijf renners liggen nog vooraan en de zeven
achtervolgers van dé groep-Heeren komen nu
precies een minuut later door. Zij hebben dus
weer 40 sec. ingeloopen. Op vijf minuten volgen
Stuyts, Bautz, Kyewskl, canardo en Rebry, die
allen alleen rijden. Het wordt nu een «er
spannende koers, want het laat -ach aanzien,
dat de zeven achtervolgers de vijf wegloopers
te pakken zullen krijgen. Inderdaad gelukt dlt
In de negende ronde hebben de zeven renners
de vijf vluchtelingen ingehaald.
De koer» neemt nu een wending doordat.de
Spanjaard Montéro plotseling alleen wegloopt
en uit de groep springt de Belg Aerts hem
achterna. Het gelukt hem bij den Spanjaard
te komen en de tweede groep, waarin ook
Heeren zit, volgt v«n-loo*»lg op 50 meter. Op
vijf minuten volgt de Oostenrijker Dunder
alleen, dan een groepje van drie man en daarachter Stuyts alleen. Rebry heeft ln der» ronde
opgegeven. HU heeft kranig gereden, maar door
tegenslag overmand, geeft hij den strijd op.

-

Noodlottige aanrijding.

In de tiende ronde. Juist al» al onze hoop op
Heeren is gevestigd, omdat hij weer bij de lelder» was gekomen met nog eenlge renners, wórdt
«en aaniU«Un«z van Olmo den Nederlander noodlottig. Er komt °n auto met *-«rsmen«hen (dergelijke auto's móesten op dit traject eigenlijk,
de bocht
niet worden^ toegelaten), passeert lnopgedreven
binnendoor, waardoor Olmo wordt
en deze Heeren aanrijdt. Het achterwiel van
Heerens flets wordt beschadigd, waardoor hij
nlet verder kan rijden. Ook de groote favoriet
Olmo, die met Heeren is komen te vallen, ver»
liest zooveel tijd, dat bij met een achterstand
van 4 minuten doorkomt en alle kans voor hem
verkeken is. Het was buitengewoon Jammer, dat
dit met Heeren gebeurde, want hij reed op dat
oogenbllk verrassend goed.
Aan het einde van de tiende ronde komen
Montero en Jan Aerts alleen door. Dan volgt op
1 mm. 14 sec een groep van acht man en dan
Olmo op ruim 4 min», Dunder alleen, Oanardo
alleen en heelemaal achteraan Stuyts alleen, dle
moedig doorzet en op dit oogenbllk de eenige
Nederlander in den koers is.
In de elfde, twaalfde en dertiende ronde komen aan den kop door Montero (Spanje), die
steeds Jan Aerts aan zijn wiel heeft. Zij bel»
den hebben in de tiende roode een voorsprong
genomen van ongeveer 25 sec en in de elfde
ronde bedraagt hij reeds 2 minuten, In de
twaalfde ronde brachten zij den voorsprong op 2
mln 35 sec. en in de dertiende ronde zelfs op
3 min. 57 sec. Aerts heeft in dle vier ronden
geen meter getrokken; hij is maar achter Mon»
tero blijven zitten in de hoop» dat de andere
groep, waarin zijn landgenoot Darmeels zat
bij hem zou kunnen komen. Dan zouden twee
Belgen in de hoofdgroep hebben gelegen en
twee Belgen, dle zeer snel in den «print rijn,
waardoor zij vrijwel van de overwinning verzekerd waren. Aerts trekt daarom niet, omdat
hlj bang is bij het wegloopen den Spanjaard
aan zijn wiel te krijgen. Kreeg hij dan een lekken band, dan zou de Spanjaard niet meer te
achterhalen zijn. Toen hem echter aan het «inde
van de dertiende ronde bleek, dat de hoofdgroep
en daardoor Darmeels, niet blj hem kon komen,
omdat de Spanjaard te hard trok. demarreerde

de revanche te parijs.

Zondag werd te Parij» op den Pare des Princes-baan een revanche gehouden van den
«tayerswedstrljd voor het wereldkampioenschap. Lactluehaye «gevierde ln 131.11 uur.
De afstand bedroeg 100 KM. Al» tweede eindigde Metze mét slecht» 10 M. achterstand,
terwijl Lohman een buitengewoon goede prestatie verrichtte door al» 3e te eindigen met
20 M. achterstand op «len winnaar
Vierde werd do Engels«-l*man Grant op
300 M.; vijfde Severgnlnl op 3 ronden, zesde
P.onsse op 14 ronden en zevende Aug. Wambst
op 27 ronden. Vooral het duel tusschen den
Pranichen wereldkampioen en de beide Duitsche stayers was «eer Interessant.
AUTOMOBILISME

Groote Prijs van Nizza.

Gisteren werd de *-rooto prils van Ni*-» verreden over een afstand van 321.4 KHI. door de
straten van deze stad. De Alfa Romeo-coureur
«uvolari won dezen belangrijken strijd ln den
tijd van 2 uur 46 min. 36.2 sec, «I.WH. met een
gemiddelde uursnelheid van 104 KM.
Voor de derde maal werd deze race te Nice
gehouden en ook nu weer wa» de belangstelling
voor «lezen koer» groot
Het circuit wa» 3.214 KM. lang en moest
100 maal worden gereden. Deze wegwedstrijd
mag wel al» een der merkwaardigste van de
wereld worden b««mou*«*d. En» gedeelte van hét
circuit leidt langs de lipddeuMdsche Zeé. ook
de bekende Promenade de» Anglais'is in hét
circuit opgenomen -In totaal liggen er zeven
bochten ln, waarvan twee haars*»ldbochten. In
totaal startten 18 ««'treur», waaronder de beste
Pransehe, ltallaansehe, 'E*ig*!l«cho en Spaansche
renner». Oniron op Alfa Romeo en Nuvolarl
op Alfa Romeo lagen afwisselend aan den kop,
gevolgd door Dreyfus met Alfa Romeo, Etance»
Un met MaseraU, Sommer met Alfa Romeo,
ShutUewortlr met Alfa Romeo en Zehender
met MaseraU.
Nuvolari maakte dezen dag de snelste ronde,
namelijk met een gemiddelde uursnelheid van
110 KM. Het resultaat wa»: 1 Nuvolari met
Alfa Romeo, tljd 2 uur 46 min. 36.2 sec over
321.4 KM. Gemiddelde uursnelheid 104 KIL. 2
Oniron met Alfa Romeo, tijd 2 uur 46 min. 44.6
sec, 3 Dreyfu» wet Alfa Romeo 2 uur 46 mln.
46.1 sec; 4 Sommer met Alfa Romeo 2 uur 54
min. 34.3 sec S Zehender met MaseraU.

ZWEMMEN.

Nationale wedstrijden van Zwemlust
te Utrecht

ATHLETIEK

1 mln. 15.4 sec.; 3. M. de Graaf (ODZ) 1 mln.
15.6 sec; 4. N. Mudde (ODZ) 1 mln 162 sec

Kampioenschappen voor dames.

moest loslaten.

Laquehayewint

Net vertrek van de wielrenners in hun
strijd om het wereldkampioenschap op den
weg, die gisteren fe Flore//e heeft
plaats gehad.

.

«««vca

Zondag vonden in het Stadspark te Groningen de dameskamploen-chappen plaats va»
de Koninklijke Nederlandsche Athletlek Unie,
De resultaten dezer kampioenschappen w»ren:
100 Meter hardloopen:
1 J. Dalmolen. Brunhllde Groningen, -12,8 sec
2 A. de Vries. Ada Amsterdam. 12,9 «e».
3 M. KnUff. Uda. Utrecht 13 sec
200 Meter hardloopen:
1 M. Knljff. Uda. 27.4 sec. 2 Ter Braak.
Ada. 27,8 sec. 3 R. Briejer. BrunhUde Lelden.
283 sec.
80 Meter hordenloop:
1 A. Doorgeest. Ada 12,5 seo. 2 L. Hensem».
B*7»inhllde Groningen, 14.9 sec 3 M. KnUIl.
Uda. 15 sec,
4xloo Meter estafette:
! 1 Ada, Amsterdam. 52,3 sec 2 BrunhUde.
Groningen. 832 sec.» 3 BrunhUde 11, Groningen,
56 sec
Kogelstooten:
1 G. de Koek. Amstel's G.V„ 10.63 Meter.
2 A. Doorgeest, Aria, 1069 Meter. .3 J. Koop.
man. Atalanta Groningen, 1052 Meter. 4. A,
Nieslnki Amstel's G.V.. 9.76 Meter.
I Speerwerpen:
1. P. Dieben. BrunhUde Lelden. 36.64 Meter.
2 G. de Koek. Amstel's G.V. 36.03. Meter. 3 W.
35.04 Meter.
Winter. BnmhUde Groningen,
10x 100 Meter estafette: . .
1 Ada. Amsterdam. 2 min. 14.1 sec Gediskwalificeerd wegen» verkeerd nemen van een
wissel. 1 BrunhUde Groningen. 2 mln. 15 «o.
2 Brunhllde Leiden. 2 min. 24 sec 3 Bn»»
bilde II Groningen. 2 min, 30,8 sec
Hoogspringen:
1 T. Koopmans, Atalanta Groningen, 1.50
Meter. 2 P. Dieben. BrunhUde Lelden. 1.45
Meter. 3 J. HUbrantla Assen. 1.40 Meter.
Rte Mastenbroek, die zien gisteren bij
Ve»i»ringen:
de zwemwedstrijden te Utrecht
1 R. Briejer. BrunhUde Leiden. 5.415 Meter.
heeft onderscheiden.
2 A. Doorgeest. Ada, 552 Meter. 3 A. Vos. BrunGroningen, 4.67 Meter. "
100 meter schoolslag heeren: 1. J. van Duin nUde
Discuswerpen:
(Zlan) 1 min 23 sec; 2. A. van Kalken (DJK)
1 T. Koopmans, Atalanta Groningen. 3447
1 min. 24 sec; 3. E. de Vries (Star) 1 min.
24.6 sec
100 meter schoolslag dames: 1. O. Eikenbroek
(ODZ). 1 mln. 31 «c; 2. A. Kruis (ODZ) 1 min
35 sec; 3. J. Weinoot (ODZ) 1 mln. 353 sec.
100 meter rugslag heeren: 1. J. O. Scheller
(DJK) 1 min. 16.8 sec; 2. Ph. van Schauwen
(AMVJ) 1 mln. 18.4 sec.
i
100 meter rugslag dames: 1. R. Mastenbroek
(ODZ) 1 min. 22 sec; 2. B. Martin (ODZ) 1
o«-rtgy«en (ADZ) 1 min.
mm. 25.8 sec;^2. L. (Zien)
27 sec; 4. W. Hegle
1 mln 31.6 sec. ,
400 meter vrije «lag heeren: 1. A. H. Sypkéma
(HPO) 5 min. 19.6 sec. (nieuw Ned. record);
2. B. J. Obarité (Zlan) 5 mln. 34.8 sec; 3. M.
Schoenmaker (Zien) 5 min. 52.8 sec
400 meter vrije slag dames: 1. lde Breukel
(ODZ) 6 mln. 22 sec; 2. T. Praslng (HDZ)
7 min. 9 sec
3 X 50 meter wisselslag heeren: L Zlan (Den
Haag) 1 mm. 40.4 «c.; 2. Zien II (Den Haag) 1
422 sec; 3. Star (Utrecht) 1 mm 444 sec
mm.
3 X 50 meter wisselslag*dame»:,l. ODZ (Rotterdam) 1 min. 50 2 «cc.; 2. Zlan (Den Haag)
sec
2 mln. OS sec; 3. UZO (Utrecht) 2 min.
Scboonspringen heeren: 1. N. v. «1. Voort
ZO Haarlem) 5020 pnt.: 2. R. "». d. Ber*-.(Den
Haag) 45.42 pnt; 3; R. Jonker (UZO) 4457 pnt.
Sch«»on»pringen dames:, 1. G. de Hooge (RDZ)
4712 pnt; 2. N. -v. d. Ende (,ODZ). 46.42 pnt;
3. P. Leemans (RDZ) 38J4 pnt
**ln«n«pringen 5 en 10 meter dames: 1. mevr.
G. de Wluter-vav Oort (ODZ) 22.76 pnt
'ITorenspringen heeren: L T.' Knevel (Zwemlust) 38.80 pnt; 2. R. Jonker (UDZ) «HO pnt
5 X 50 meter estafette vrije slag dames: I.
Ol» (Rotterdam). 2 min. 53.4 sec: 2. Brandenburg (Bllthoven) 3 min. 19 sec.
5 X 50' meter estafettevrije slag heeren: L
Zlan (Den Haag) 2'M». 26.4 sec; 2. Star
In dezen tUd m«t.d«^^o^«r«,»t «<ft»/
"
Utrecht) 2 mm. '435 séiisxl"'
J^.
Waterpolo (vrlendse^i>l>«lljk)l Zwem"h»t»»l,'
Zlan 4—4.
.
* Mer" afgebeeld, dot niet weeën?'Ze heeft
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ROEIEN

Duitsche ploegen in de bollandbekerwedstrijden.

'gisteren ie

«d« promó/oimploat-'
weggegooid. Kranig tocht

Groningen

3«? Hf.

Meter. 2 O. Pel». Ada. 3332 Meter. 3 A. Nl»»
ldh!< Amstel's G.V». 32:95 Meter. 4 J. Be»»
schoten, Bussurn, 30.73 Meter.

Men meldt ons uit Berlijn:
Naar ik verneem, zullen aan de Hollandbekerwedstrijden, die in September a^. worden
gehouden, tal van Düitsche ploegen deelnemen.
PAARDENSPORT
Er komen twee achten, te weten de Malnmr
Ruderverein en de Verbandszelle Berlin (ploeg
Frantz). «Ue slecht» een halve lengte achterbleet
Kampioenschap op de korte haan.
bU dé ploeg-Schmldt. welke ls uitgekomen op
de Europeesche kampioenschappen.
Te Eenrum werden gisteren draverijen ge»
Voor de vier zonder Huurman is Ingeschreven houden om het kampioenschap van Nederland
door de Ruderverein Saarbrllcken en Undlne te op de korte baan.
Saarbrticken.
De resultaten hiervan waren al» volgt: L
Voor de jonge «kif A en B roelen Schuit» van Lady Bond (elg. v. d. Veen) berijder J. van
Pamonla, te Hamburg en Muller van lZaaibrtlo- Leeuwen); 2. Our Dream (elg. K. Wijk) hér.
ken. dle dlt jaar al twaalf o**e*-wli'**lngen achter D. Belwijn; 3. Gretchen (elg. N. J. Sllver)
den rug heeft
ber. A. Lottehnan; 4. Ago Khan (elg. de Jong»
In de jonge aki! komt uit Sckeuennann van ber. B. de Jong; 5. Non» B (elg. N. J. Silver».
de Ruderverein Aschaffenburg bij Frankfort
ber. A. "^«lttelman.
In do oude sklf, du» In den strijd om den
Holland-beker, roeien FUth ült Russelsheim en
BOKSEN
Eduard Paul van de Frankfurter Ruderverein.

Onder groote belangstelling hebben gistermiddag te Utrecht de naUonale westzijden van
Zwemlust Mats gehad. Een bijzondere prestatie
leverde A. H. S*-pkema van Hl*.o. door het ten
GOLP
van J. H. de Haas, «baande «oord over
name
400 Meter vrije «lag met 3.4 sec te verbeteret.
Noordwijksche
Het record werd «bracht op 5 mln. 19.6 sec
De uitslagen luiden als volgt:
100 meter vrije slag heeren: 1. J. O. S«meffer
De Noordwijksche Golfclub hield gisteren een
(DJK). 1 min. 3.6 sec; 2. P. v. d. HOek (Zlan) singles vlaggenwedstrijd. Winnaar werd E. J.
de 20e
1 min. 6.2 sec; 3. B. van Wingerden (AMVJ) Waller (20). die zljn vlag plantte on
green. Tweede werd D. A. Nederlof (30) voor
1 mln. 6A sec
100 meter vrije slag dames: 1. R. Mastenbroek de 20e green; derde mevr. S. Noorduyn (24)
(ODZ) 1 mm. 9.6 sec.; 2. D. van E, (UZO) eveneens voor de 20e green.

Golfelub.

Van Klaveren.
Er worden onderhandelingen gevoerd om Van
Klaveren de volgende maand tegen Marcel ThU
of Eder te doen uitkomen. Met eenlge zekerheld valt over het «lagen van dle pogingen
nog niets te zeggen. Zoo moet Thil nog in
Rusland boksen en Eder 5 September te «aa»
om den titel tegen Rabak.

Ware het niet zoo afgezaagd, we zouden hier iets gaan schrijven over.* „The King o/ SporttT. Inderdaad, het koninklijke cricketspel, met ««pelend en tijn Dominions als eenll*« belangrijke eentra ter wereld, trekt niettemin de aandacht «on duizenden en non
een» «luizende-», dle cricket nooit gezien o/ amper beoefend hebben, «oor «lls het spel kennen «foor de per», zffn adel waardeerend, «<l» deugd besef/end. De toetswedttrijden, dle Engeland tegen de Dominions gewend l» te «pelen, vormen de clou van «et Brltscne
cricketseizoen. Dezen zomer is Zuid-Afrika in Engeland te past. Op den Oval vindt de laatste wedstrijd plaats, de vijfde; drie zift»
onbeslist geëindigd en de vierde hebben de Zuid-Afrikanen gewonnen. Engeland moet dus wtnnen om gelijk te komen, WO
geven hler een overzicht van het schitterende speelveld, van historische beteekenis voor de sport, dal al zoo vele malen het terrein is geweest, «aar eroote prestaties geleverd zijn. In Nederland «lelt me» juist dit seizoen te meer belang in «l« verrichtingen va»
de Zuid-Afrikanen, omdat zij ln September on» land zullen bezoeken- e*» «iel» met de bloem van. ome cricketspelers «glln» meten. D, lV«i^l»»d<«H« tpprtüeffubbers krijgen, do» een mooie gelegenheid <*-/» met het l»»t« cricket ter. wereld kennis te maten.

NET VADERLAND

—

MAANDAG 19 AUGUSTUS 1935

te komen. Op vijf honderd meter heeft
Dultschland anderhalve lengte op Oostenrijk,
dat weer een halve lengte heeft op Frankrijk
en Polen. Er wordt goed gestuurd en houder»
den meter, lang blijft de toestand onveren»
derd, dus nog steeds met den Zwitser in een
van de laatste posities. Maar op duizend meter

—

AVONDBLAD

3eKlas:
VHA.
S.C.H.C. 11. Gewonnen door
5.0.H.0. II met 4 runs op de eerste innlngs.
Excelsior HI—V.C.C. Gewonnen door ExcelDe wedstrijden ven gisteren.
sior Hl met 30 runs.
HBH.
Qulck (H.) 11. Gewonnen door
Do wedstrijd HCO lI—VRA verre- HH-3. IV met 50 runs op de eerste innlngs.
gend.
De andere eersteklas wed»
Xampong lI—A.C.C. 11. Gewonnen door
la Studach toch al vierde geworden. De zaak
strijden blijven onbeslist, «lulck kam» " A.C.O. II met 4 runs op de eerste Inning».
wordt duidelijker wanneer de ploegen In zicht
pioen ln de overgangsklasse.
2e Klas Oost.
komen. De Pool heeft zich wat verstuurd en
moet terug. Toch heeft hij de leldlng. Wat
U.D-—Arnhem. Gewonnen door GD. met
Men heeft het gisteren in den Haag en om»
zich voor het oog afspeelt is een ware verras- streken nlet met het weer getroffen, immer» 5? runs on de eerste innlngs.
VOO.
Hermes D.V.S. 11. Gewonnen door
sing. Verey. een krachtige, stoere figuur, heeft terwijl de zon vrijwel overal de cricketwedstrijII
met
227 runs.
V.O.C.
opgeluisterd
Haag
wegens
den
kon
den
leiding,
terwijl
de
heeft
in
Dultschland, dat nog steeds
de finish verwijderd al»
twee
honderd
meter
vAn
eerste was aangegeven, al lang op de vierde regen nlet worden gespeeld zoodat de beslissende
twee
zaten. Wellicht hadden zij in een ander geval plaat» ligt. Hasenoehrl (Oostenrijk)
beslissing voor het kampioenschap
is derde wedstrijd tusschen HCO II en VRA Jammer
eindspurt
ingezet.
Zij
reageerden
later
hun
on»
genoeg
doorgaan.
kon
laatgte
eindige
en
niet
Studach,
groote
op
êtuurman
in
favoriet, ligt
de
middellijk op de aanmoedigingen, zetten aan tweede plaat»demet
Het is te hopen dat de competitieleider nog ! Naar wij vernemen, zal de wedstrijd H.C.C. H—
anderhalve
achter
lengte
wa»,
gevolg
zij
juist
het
dat
voor
de
op
en
even
de een of andere manier gelegenheid zal VRA., die gister in verband met den regen
finale,
met een tijd, die finish niet» meer over hadden en een Inzinking den Pool. dle ook twee Jaar geleden het kam- vinden
dezen wedstrijd alsnog te laten spelen, niet gespeeld is, thans op Zondag 8 September
pioenschap
won.
kregen,
die
beslissend
wa».
hoewel
de kans daarop niet heel groot lijkt gespeeld worden. De ontmoeting H.C.C. ll—
gnelter is. Opwindende
Dr. Buhtz is volkomen uitgeput. Met lange,
H.C.C. l vindt dan Zaterdag 7 September
Over de race» zelf het volgende:
krachtige slagen tracht Studach langs Verey te zijn.
plaats.
dat
Het
eerste
elftal
van
HCO
te
Schidam
te komen, maar die maakt nog een bulten-»- tegen HDVS speelde zag zlch door den regen
finale* op den laatgten dag.
Het bestuur van den Nederlandschen CricketVier wet stuurman.
woon krachtlgen indruk en behoudt den voor- een overwinning ontgaan; hier gingen door de bond stelt zich terecht op het standpunt, dat
Voor den eersten eindstrijd komen aan den sprong.
weersgesteldheid eenige uren speeltijd verloren het de voorkenr verdient de competitie uit te
Resultaat: 1. Polen in 754 (roeide' in de heat en dat was oorzaak dat HCO I zich met een spelen en zoo een sportieve beslissing te ver»
start dé ploegen van Hongarije. ItaliS, Frankrijk, Diiltschlandi Denemarken en Zuld»Slavlë. 8.28); 2. Zwitserland In 757.4 (in
heat draw tevreden moest stellen. De Haagsche ploeg krijgen voor het kampioenschap, waarvoor
757.1); 3. Oostenrijk ln 8.05.?: 4. Dultschland had hler stellig een overwinning verdiend.
Reed» deze eerste ontmoeting van de Europeethans alleen nog V.RA. en H.C.C. II in aan»
Men heeft ons gisteravond ult Berlijn het «he kampioenschappen liet eén buitengewoon in 8.08.5; 5. Frankrijk ln 8.12.1; S. ltallë in
HCO I maakte 185. waarbij jhr. J. v. d. Bosch merking komen.
volgende gemeld:
topscorer was met 42. De Hagenaren konden
spannende finale zien, waarin de Franschen een 831.1.
Zou de wedstrijd nlet overgespeeld worden,
, De laatste dag van.de Europeesche roeier echter niet ln slagen HDVS in den nog be» dan zou aan de club met het grootste aantal
Twee met stuurman.
«er mooie prestatie hebben geleverd . door
kampioenschappen te Grunau heeft een aantal Italië, dat reed» ln de beat niet zoo sterk
schikbaren tljd uit te krijgen. Het was vooral punten de titel toegekend moeten worden;
met
tal
van
zien
opwindende
finales
laten
ploegen:
«er
Deelnemende
Frankrijk, Italië. van der Stolk. die langen tijd tegenstand wist noch de Amsterdammers, noch de Hagenaars
bleek, te passeeren en met ongeveer een halve
«rrKSsingen. waarvan die in skiff, dubbel scull lengte na Duitschland te eindigen.
Dultschland, Hongarije. Polen en Spanje, ren te bieden en 35 runs maakte, aan wlen de , zullen dat wensohen.
«n dé acht zeker niet tot de minst frappante
Reed, van start af namen de Dultschers de zeer scherpe wedstrijd. Reeds ln den aanvang Schiedammers het te danken hebben dat zij aan
is do leiding, om
Ook de wedstrijd
"««hoorden. In den eindstrijd der scullérs
«Ue tenslotte nlet meer af -te geven de ploegen elkaar weinig toe, waarop een nederlaag ontkwamen.
en
geworden
beslissing op; dit
geen
Buhtz
vierde
Düitsche favoriet
leverde
staan. Op 650 meter hadden de Dultschers Dultschland en Italië zlch van de concurrenten Haarlem—
vijfde toetswedstrijd.
de Zwitser tweede achter den Pool Verey. ge- driekwart lengte op dé anderen, die nog boord afscheidden. Frankrijk en Polen strijden om heeft VOO blijkbaar voor een nederlaag behoed.
sloot, toen het voor 8 wlcket» 159 runs
veacht weid tegen de verwachtingen ln
aan boord streden. Daarop ging het veld de derde plaats. Het ls ten slotte gebleven bij Haarlem
gemaakt.
had
Het bowlen van Térwiel wa» ditBonnen door Hongarije, terwijl Duitschland eerUgl-dh» uit
een strijd tusschen Dultschland en ItaliS. Een
De Engelsche bladen begeven zich in beop
elkaar
ltallë
de
tweede
met
en
frankrijk.;.
eenigen tijd geleden.Het spiegelingen over het feit dat Wyatt na den
Zwitserland
goed
maal
niet
zoo
al»
-derde werd achter
bijzonder
plaat». Op 800 meter vernoegen de Italianen
enerveerende race. Italië sloeg op do
spel bewaard toss gewonnen te hebben Zuld-Afrika instuurde.
Meer dan 15.000 enthousiaste toeschouwer»
laatste honderden meters reeds 38, doch ook ls te hopen dat hij zijn beste Zijn
antwoorden.
tempo,
het
maar
de
Dultscher»
wedstrijdwater
bijzonder De normale crlcketpoliticus keurt die politiek
het
heeft
voor
de
Zuid
Afrikanen.
intron aan de oevers van
en Hongarije spelen geen rol en Dultschland was zeer hoog. Bij het in zicht verdienstelijke 38 was de hoogste persoonlijke af. Op een goed wlcket en met goed weer
vêréèiiiiid, toen gisteren om twee uur een aan» Denemarken
komen van
booten leidde Italië reeds, doch bijdrage. De laatste twee batslui waren reeds zoo oordcelen zij
gaat men zelf batten. Toon
vang mét de wedstrijden is gemaakt. Het wa» Frankrijk blijft als derde hangen. Inderdaad onder het dè
Deutschl'.nd.geroep kwamen de op de mat. toen de tijd was verstreken ««dat is in dit geval wel iets te zeggen geweest. De
leiding
op
er
in
1000
nieter
de
te
slaagt
Italië
regeneen
prachtig weer. behoudens
van Wyatt is natuurlijk geweest:
met een verschil van Dultschers opzetten. Blijkbaar gingen zij boven het hier tegen het einde wel heeft gespannen. redeneering
buitje ly dén namiddag, dat eenigen wind met krijgen, zij het slecht»
Wij
hebben
niets
aan een draw. wij moeten,
hun
krachten,
«lag
want do
hield het water Het totaal van VOO wa» toen 122. De «tand in zoo mogelijk, winnen,
kwart lengte. (De 1000 meter in 3 min.
dus moeten de ZuidBieb bracht. Overigens bleef het opnieuw vrij- een sec).
30.3
Wanneer de ploegen ln zicht kómen, heel kort. Toch kwamen de booten bijna gelijk. de eerste klasse is thans:
Afrikanen twee maal uit. Dat kan in den
wél windstil.
Italië verhoogde het tempo nog een tikje. Zlj
koristen tijd gebeuren indien wij hen het eerst
De Coupe Glandatz is opnieuw door Honga- leidt Dultsohlahd met Italië op de tweede gleden zoover mogelijk, lang genoeg, terwijl
verl. pnt insturen. Dan behoeven wij met onze eerste
gesp.
gew.
onbesl.
verl.
gew.
plaat»,
direct
door
de
De
de
gevolgd
Franschen.
rije veroverd, dat niet alleen dé twee zonder
Im-ings niet zoo vroeg te sluiten dat zij den
m. m.l.
m. mi.
kracht ult de Düitsche boot was. Met bijna een
«ttiurman won, maar ook dé acht, zoodot dlt Italianen slaan 38 in de minuut en Dtlltschro.w.
follow
on kunnen verijdelen, W ij behoeven geen
lengte
r.o.w.
wonnen de Italianen en plechtig klonk
36. Het is een opwindend schouwspel voor
run
land dezen waardevoilen beker thans voor den land
meer
te maken dan noodig is.
1
16
10—7
2
VRA
de perstribune. Frankrijk gaat uitstekend; de het Italiaansche volkslied.
Tegen
redeneering kan natuurlijk wordeze
berden .keer in achtereenvolging in zijn bezit slag
13
1
2
Uitslag: 1. Italië in 7.495; 2. Dultschland ln HCOH ..9—B
aangevoerd,
den
verzet bergen werk en passeert dé Pul»
dat Engeland door Wyatt»
krijgt, waarbij wij onmiddellijk aanteekenen.
6
13
15
759.1; 4. Frankrijk In 8.1.7: RenW.. 12
3.
Polen
in
nu
750.4;
krijgt van de vierde
het
nadeel
politiek
Wel
tracht
Italië
dit
te
Unovler.
voorkomen,
3
3
12 innlngs. Maar het Oval-wlcket houdt zich gedat de Hongaren drie keer ln successie de maar het tempo kan nlet worden verhoogd. 5. Hongarije ln 8.21.2; 6. Spanje in 8.39.9.
HCOI.. 11
5
gewonnen.
12 woonlijk zeer goed en is ln de meeste omstan4
4
Haarl. ..12—4
acht hebben
11 digheden ook nog op den derden speeldag
1
8
Er viel voor een roelUefhébber wel ontzagge- ! frankrijk valt dan D^techland aan, 1» minVOO
12—5
Vier
zonder
stuurman.
dan een halve lengte achter. Italië zakt
10 redelijk makkelijk.
4
6
VW
12—3
lijk véél te genieten In Grunau, waar de orga- der
let» verder af. Doch Duitschland heeft
Voort» wordt hler en daar opgemerkt dat
3
184
-7,i->lia dar kampioenschappen ook op den laat» nog
Een van de meest interessante nummers, HDVS ..13—1
die de eerste twee Zuld»Afrikaansché
Roblns.
Blêndag niet» te wenschen liet en alle» nog een eindspurt.. Dit 'meer dan 10.000 Duit- waarvoor aan. den start kwamen: Zwitserland,
(Siedle en Rowan) pa» was aan»
wlcket»
nam
aanmoedigingen:
sche
kelen
klinken
de
overgarlgsklasse.
DeutschDe
Jjühktlich*- verliep.
gezet toen de honderd op het bord was.
Oostenrijk.
Denemarken
Duitschland.
Italië.
en
Tal van hooge Düitsche autoriteiten, onder land, Deutschlantl. En Duitschland, hoewel on- België. Groote spanning, wat de bezetting van
Wanneer Engeland den wedstrijd niet wint.
rustig, maar goed doorloopend, wlnt met een de
In de overgangsklasse «"langde het Nijmeegsche en de kans dat er geen beslissing valt ls
1-le minister Frick. Ton Tschammer und Osten
eerste plaat» aangaat, ls er in dezen kamp Quick
er in HHB. te slaan en daarmee het kam- inderdaad niet gering, zal de arme Wyatt van
niet geleverd. Want, zooals reeds te voorzien pioenschap
van de ov«-rgangt<-la«se te winnen. alle kanten worden aangevallen over zljn
viel, namen de Zwitser» de leldlng. om die Het was een
strijd met lage totalen. Qulck caplalncy.
niet meer af te staan. Op vijf honderd meter maakte in de eerste innlngs 96. waarvan Faber
trachtte Duitschland boord aan boord té ko- 35, Blerkle 32, zoodat dus de andere batelul wel»
VOETBAL.
men én verbruikte veel energie, want het nig hebben gedaan.
niet. De race achter Zwitserland, dat
HH.S. werd hierna uitgegooid voor slechts «e,
! gelukte
Wel
" gauw een lengte had. was bijzonder spannend. waarbij Viege 6. Burkle 3 wickets nam.
Ajax-Egyptischeploeg. (1—0).
Over de baan sloeg Zwitserland 34, om later gooide H.BJB. daarna de Nijmegenaars nog eens
te zakken
De Egyptenaren, dle via Bern (met 3—2 verdertig. Tegen het einde werd het uit en wel voor slecht» «9, doch de tijd was te
, tempo op tot
veertig gebracht, om twee lengten kort om nog ver-u-dering in den uitslag te bren- loren van het Bemsch elftal), Parijs (gewongen. Sparta heeft, zooals te verwachten was, van nen met 4—2 van Red Star Olymplque) en
i voorsprong té krijgen, doch wij hadden den ingewonnen. Het verschil was ech- Rijssel (verloren met s—o) te Amsterdam tegen
nog
druk, dat de vier
nlet alles gaf. om te AJax te Lelden
) «paren
groot,
ter
niet
want tegen de 110 van Spara Ajax uitkwamen, bleken een technisch goed
wat mogelijk-was voor de acht, omdat wist
(
103
De Stichtenaren hebgeschoolde ploeg te hebben, die echter te lang»
te
AJax
deselfde bezetting ook daarin roeide. Oosten- ben gemakkelijkplaateen.
genomen voor de te zaam speelde en nlet de minste dash ontre-«r»He
rijk
en Dultschland leverden
een
tegen P. W; geleden nederlaag. Voor 99 wikkelde. Ajax. voor goed zonder Strljbosch.
emotioneel gevecht. Duitschland lag 5steeds Enschede
werd P. W. aan den kant gezet. De veteraan P. (die voor Vitesse spelen gaat) en alsnog zonder
tweede maar werd vervolgens gepasseerd^door H. Cremers had hierbij de n»«kwaanllge bow- van Reenen, van Deyck. Mulders en Volkers,
Oostenrijk en Italië. Dlt laatste land r Sloeg llngcljfer» van 4 wickets voor 25 run», voor niet wist in
een matig partijtje de Egyptenaren te
'^3"/^°!i'^'vp*'-'M'^«'
over de béab.>«n minder dan -22 over». -"-.-'
Ajax hield 't spel te kort. ook Ajax
«laan.
Ook
zeker 44 Sp het laatete el*id.,ii»ultscl*lattd"^lette
Dé Stichtenaren antwoordden met 160. waarfaalde ln de afwerking van de aanvallen, doch
nog óp. verstuurde" zich' en ult de tljderi blijkt, van
Hooft Graafland 42, van Duyn 64.
niettemin was 't spel van de Amsterdammers
dat de nummers twee. drlo en vier alle met
degelijker en productlever en mochten de
eén tiende seconde verschil,binnenkwamen.
Haarlem-V.O.O.
gasten blij zijn, dat do Amsterdammer» zoo
I De Dultscher» protesteerden nog bij dr. Mieen ook zoo onfortuinlijk schoten, waarremet, «Ue kamprechter wa» geweest, blijkbaar
Ondanks het slechte weer ln de ochtend- slecht
door
zlj
met I—o verloren. Een kwarover eén kwestie van baan houd-n.
uren kon deze wedstrijd toch doorgang vinden tier na slechts
aanvang
doelpuntte van Wijnden
spoed!»*
opgedroogd
het
Haarlem-terrein
In den loop van den kamp heeft Denemardaar
en
daar
gaarden
bij gebleven. Bij AJax
is
het
ken opgegeven, daar het stuur onklaar wa» was.
*-"
Keizer,
bij
aanvoerder
Maas:
onderscheidden
zich
van Diepenbeek en
De
ls
thuisclub
zonder
geraakt.
prestaties
bij
europeesche
roeikampioen»
de
Hederland kon bescheiden oMe» ook na de
Betjer» f Anderlessen en was vooral Roeg zeer zwak. De
Dubru
en
VOO.
ontbreken
Rulchaver.
Resultaat: 1. Zwitserland in 6.34.9; 2. Oos- Kleefstra. die den opgooi won. koos voor Haar» >, gasten speelden af en toe iets onbesuisd, doch
«cllappen geleverd. Moge het endere /oor op de zelfde wedstrijdbaan beter gaan. Men
tenrijk
in 6.413; 3. Italië ln 6.41.4: 4. Duitsch- lem batten, zoodat om kwart over twaalf Voogd voortdurend zeer fair. De heer Boekman leidde
ziet hier de //onooorscne twee zonder stuurman, dte in «Ut nummer al»
land in 0.41.5; 5. België ln 7.06.7.
en Healey de Inning» openden.
dezen
geëindigd
oefenwedstrijd der Amsterdam-**
is.
Ruropeesc» kampioen al» eerst»
Zooals gewoonlijk gaf dit tweetal Haarlem mers, eersten
die door 7 a 8000 toeschouwer» bijgeDubbel scuil.
goede start, want eerst op 40 wordt Voogd
een
Frankrijk, dat weer een
woond werd, tot leder» genoegen.
(26) door Nieuwenburg gevangen. Fortgens (7)
Vn dé Berlljnsobe -««««commissaris, graaf Heli- halve lengte voor
den,
aan
De Egyptische voetballers «pelen morgen ln
lengte
lag.
voor
Aan
start
I
is
de
beurt
lang
wedstrijden
terwijl
Tsjech-»lowaklje.
Italië
verschenen
maakt het nlet
en dan
wil halve
bil.
dorf. woonden de
Healey. die na een kalme 18 een bal van M. Den Haag tegen A.D.0., den 22en tegen het
Frankrijk.
plechtigheid
Polen,
Zuld-Slavië.
gezanten
op»
Hongarije
wordt
het
protocolalre
Na
de
en
*«r»chMénde buiten'andsche
Door Utrechtse!» elftal te Utrecht, den 24en In EindStenger ln zij wlcket haalt (3—66).
bekend gemaakt; 1. Duitsch» Dultschland. Een race met een verrassend en rustig,
merkten. Bezoek aan de perstribune werd 6-». resultaat al» volgt
iets te voolzlohUg cricket blijft het totaal hoven tegen PB.V. en den 25en in Enschede
opwindend
aanvang
slot.
In
den
(in
Unl
in
de
heat
roeide
Duitschland
leidde
Flank'
bekende
land
7.11.3
fllmactrlce
gebracht door de
Terwiel de la tegen Sportclub Enschedé.
rijk, maar dra lagen de ploegen weer boord re-telmatlg stijgen: óp 95 vangt
7.12); 2. Frankrijk ln 7.12.6; 3. Italië ln 7.135;
(13) van een harden slag schitterend,
Illefensthal.
Mar
«1; 5. Hongarije ln 7-12.4: aan boord of met heel kleine onderlinge vermaar daarna duurt het gemlmen tijd. voordat
De generale repetitie voor de Olympische 4. Zuld-Slavlë ln
schillen. Bij de duizend meter-grens kwam er
weer een wlcket valt. In verband met den
6.
Denemarken
ln
7.30.8.
geslaagd.
Spelen ls. wat het roeien betreft, zeker
Dultschland
naar
voren.
Polen
tweede
(6-0.)
nam
de
tijd
geeft Kleefstra opdracht hot tempo te
positie en Frankrijk de derde. Daarop werd de forceeren. waardoor de punten sneller komen,
Minder Juichend kan de stemming ln het
«elenkamp der Dultschers zijn, want dlt land
Twes zonder stuurman.
race sensationeel. Dultschland voerde het tem- maar ook de wickets vlugaer vallen. (13)
Boeree (26)
De voetballandenwedstrijd Dultschland—
zorgen
po onder geweldig gejuich op, te hoog waarde Ruig (33 n. u.) en Kleefstra
was ln alle nummers vertegenwoordigd «n won
vond Zondag ten aanschouwe van 35000
land
slecht» één kampioenschap, in de vier met stuurDe eenlge race van den dag waarin Neder- schijnlijk op deze plotselinge wijze. Want de er voor. dat met de thee gesloten kan worden.
toeschouwers
te München plaats en werd door
wan, waarmee begonnen werd. Dit was land start. Aan het vertrekpunt komen Oos- inspanning bleek te groot, om langs dat ge» De stand is dan 159 voor 8 wickets. w.o. 21 Duitschland met 6—o gewonnen, terwijl de
deelte, van waar het geroep weerklonk (eenlge extra's.
«ten ouverture, dle niet naliet een enorm tenrijk, Nederland. Hongarije, Polen, DuitschDe stockbowler» van VOO. hadden weinig rust met een 3— voorsprong was Ingegaan.
de prognostiek, land en Italië. Op twee honderd meter komt honderden meter» lang) het tempo vol le houenthousiasme te brengen. Inroeidagen
Enkele minuten na het begin gaf de DuitTerwiel 2—44, East 0—29. Verder V.
succes:
hebben er eenlge teekening in het veld. De Hongaren den. Het was de tweede keer, dat zooiels ge- , Herwaarden
dle wij ln den loop van deze
Stenger 2—lB en Nieuwensche links-bulten Fath een goeden
I—l2.
voorzet
aangegeven,
gegeven, staat ltallë al» favoriet
burg 3—35.
nog op 500 beurde.
hebben
leiding
die
door
Lehner
ingeschoten.
nemen
de
en
welke
fraai
werd
dezelfde, dle meter, gevolgd door Dultschland en Italië. Er
Inderdaad kreeg Dultschland een lengte
De bezoekers hebben nog nrecies 2X uur Duitschland was sterk in de meerderheid en
dooli de vier van PuUlno (nietwon)
speeltijd
is tegenen het ls begrijpelijk, dat een poging vooral de belde buitenspelers stichtten herhaalvoorsprong,
maar
lang
tier jaar achtereen het nummer
Polen
viel
bleef
en
aan,
mededeellngen
door
komen draadloos geen
te maken. De «tart delijk
g«-aU«n en dat wa» ai gebleken in de heat. omtrent de positie van de Oranjehemden, tot» krachtig. En plotseling werd het Düitsche duo gewaagd wordt de punten
verwarring In de Flnsche verdediging.
op
zijn
reeds 3 wickete
slecht,
Is
zeer
want
10
gelukt
de Italianen achter
vermoeid, de boeg werd ongelijk met zljn slag, neer nl. van M. Stenger (01. D.
«elf» ls het Frankrijk
geroeid.
Ingelse.
door
De
"Nnsche
aanvallen werden slecht afgewerkt
zijn
honderd
De
meter»
dat er zeven
het was alsof de boot even stillag. Twintig fraai veldwerk van de la Mar run out. 2 en en In het bijzonder was het schieten van hen
■km te laten. Frankrijk, dat vierde ln de heat Hongaren
Dultschlengte
op
hebben
dan
een
aangekomen
en toen 7J3.2 had
meter voor de
De menigte onderging Verbirrg 3. Terwiel legt er direct het hout op
op "Vrijdag was
verzorgd. Na een half uur kreeg Lehner
verschil noteert met Italië. de teleurstelling,finish.
gejuich verstomde. Polen en slaat oa. een geweldige nes. v. Ek geeft hem slecht
het
geroeid, dus nog een repechage heeft moeten land, dat hetzelfde liggen
bal
van Gramlich aangegeven. Lehner
den
en
de
Oostenrijkers
positie
liep met lange slagen weg en kwam Juist een steun tot 44, op welk totaal deze voor 7 l.b.w posteerde fraai enkele Finsche spelers en
roeien, die onnoodlg wa» voor Italië en Duitsch- In vierde
met
einde teer dan volgen Nederland en Polen. Op duizend seconde eerder vinnen dan de concurrenten. v. Dalsurn gaat. Het vangen van Haarlem is een
land. De Italianen werden tegen hethoog
schot
voor
scherp
hij
schoot
de
tweede
paar
maal
oroblijken
veranderd
en
waarvan
Terwiel
een
door- meter la de toestand lets
Ook de Poolsche «lag was aan het einde van niet best.
kort. terwijl de Dultscher» lang en
fileert. Op 69 doet Kleefstra in de «Uns een maal In het Flnsche doel. In de laatste minuut
eetten.
de Oostenrijker» de derde plaats te hebben zijn krachten. Het bkef ln ze» nummer» nog prima
voor de pauze bracht Conen den stand op 3—o
vang. waardoor Terwiel voor een aanwij
oranjehemden
de
kun! rekkelijke
maar bij één -«ge.
vertrekken. East. slaat on voor Dultschland.
Dé skiff bracht een groote verrassing. Alge» veroverd. Wanneer zij dertig
38
moet
Frankrijk roeide als derde meer dan een de Ruig een kolossale zes en een 4. maar « , In de tweede helft verhoogde
ln de minuut te
nen tellen, blijken
het
«een 1» aangenomen, dat de strijd zou gaan
op
de
zesde
eenigen
tljd
lengte
achter de dolde anderen.
Zij
liggen
slaan.
reed»
voor 13 door v. Dalsurn on eigen bowlen ge» ' eltfal onmiddellijk de score door een Dullsche
doelpunt
tusschen dr. Studach en dr. .Buhtz én de plaat». Overbodig te zeggen, dat het verschil
(6—88). Als F. v. Herwaarden ("») op
Resultaat:
1.
Polen
ln
2.
Dullschland
656.7;
vangen
van
daarop
volgde
Conen.
Direct
groote favoriet wa» de Zwitser, de man, die
fraai
samenwordt,
gevangen
staan -*"?*"
hen en de leiders nlet ln lengten is in 657.7; 2. Frankrijk in 7.01: 4. Hongarije in 104 door Rljpmagunstig,
krap spel tusschen Szepan en Leimer. waarbij de
twee jaar geleden ook al het Europeesche tusschen
de
tild
lem's
kansen
hoewel
Tsjechoslo
7.135;
7.21.9;
5.
v.o
in
6.
Zuid!
drukken. Het zal ongeveer honderd
kampioenschap won. De Pool Verey bracht de ult te zijn.
wordt. Met opeenvolgende ballen neemt deRuig laatste zn derde doelpunt voor Dultschland
Slavlë in 7.38.6.
meter
en Kramer maakte. Na 25 minuten spelen deed Conen no.
geroeid
voorwedstrijd
de wickets van Nieuwenburg
surprise. HIJ scheen zijn
De achten.
(16 n.u.) en J. v. 6 noteeren.
v.
Horick
strijd
kop
aan
«norm.
maar
(9—113).
Intusschen
1»
de
den
noodig
die
krachten,
slechte
te hebben met de
hebben het geluk op hun hand
gevolgd door Dultschland en
Vanzelfsprekend heeft het Dultsche elftal
Gelijk verwacht werd, ls do strijd ln de acht Herwaarden
waren. Zijn tijd wa» dus bedrieglijk. Hij heeft Hongarije leidt,anderen
stand,
en
houden
tot de speeltijd verstreken la. uitstekend voldaan, ondanks dc betrekkelijk
geen
rol.
Onder
spelen
om
De
Oostenrijk.
plaatsen
opw'ndendc
geworden,
bezet
een van de meest
races
van «tart af een der eerste
.Totaal 122 voor 9. w.o. 10 extra's.bowler;
kleine rustpoos. welke de meeste spelers hebben
later naar voren te gaan. Het komt on» voor, het enorme Deutschlandgeroep vernoegen de doch met een tesult-u."-, dat niet velen verv.
Dalsurn wa» ditmaal de beste
£-29
Ruig
gehad. BIJ Finland was doelman Flnne de beste.
nog
en
Verder
«te
cijfers!
tempo
het
let»
150
meter
Hongaren
wacht zullen hebben. D«hebben na in 18 over» zUn fraaie
dat dr. Studach een verkeerde tactiek heeft Dultscher»
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De wedstrijd eindigde dus onbeslist.
daarmee den Coupe Glandatz in de wacht geals gevolg van het feit, dat hij slechte acht leiding te nemen. De boeg 1» echter volkomen sleept.
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De andere uitslagen.
sloeg op zijn Duitsohen tegenstander, die in
LAWNTENNIS
Reeds In den aanvang lagen de achten met!
de boot, op het «-ogenblik, dat de Hongaren
wezen nlet zoo sterk was als Verey. Maar dat nog
onderling
zeer
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de
baan
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verschillen
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prachtlgen
eindspurt
ingezet,
wist Studach blijkbaar nlet. «leef ln het begin geheeleenomtrekt en er bijna hebben
Gewonnen door S.O4LC. met
Mej. Couquerque le Zoppot.
S.C.ILC^—P.W. inning».
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Die weten de Hongaren nog te voorkoAjax (l^)—Sparta. Gewonnen door Sparta met
hard aanzetten om bij de leidende menschen komt waaruit
te zien oproeien. Op duizend meter was het 7 runs
blijkt,
gekomen.
«lat
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op de eerste Innlngs.
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Klas:
Hom in het dames-enkelspel.
gegeven op de derde 500 Meter. De truc van een snoek en de boot drijft door deenfinish. bleek ult «ie tijden op do duizend meter dat '
alles Hongarije met een taflengte moet hebben geG.V.V.—V.V.V. IL Gewonnen door V.v.V. met
den Pool wa» volkomen opgegaan. Dr. Buht» Nederland bleef zesde en had wel alles
hetgeen blijkt ult den tijd, die nog leid, daar de ploeg daar reeds met een seconde innlngs en 37 runs.
bleek nog zwakker dan de Oostenrijker Hase- gegeven,
V.V.V. 11-BBCC. Draw.
zeven
sneller dan die van de heat is. verschil leidde op Dultschland. terwijl Zwitserseconden
oZooals het met vele Internationale (en
noehrl
88.C.C—R4.0. Gewonnen door RF-O. met nationale)
(in
1.
de
7.55.4;
Hongarije'ln
op
oogenbllk
Resultaat:
vierde
was
achter
het geval is welke niet onder de
land
dat
40 run».
Over net nummer twee zouder stuurman heat roeide Hongarije 8.20.2); 2. Duitschland Frankrijk.
(H.). Gewonnen door «""lulck strenge regelen van kampioenschappen staan,
L.O.C—--lulck
Vaat» wat Nederland betreft, een bescheiden ln 8.00.4. 3. Oostenrijk ln 8404; 4. Italië in Denemarken en ltallë hebben na de duizend (H.) met 60 runs op de eerste irwlngs.
zoo ls het ook met het tornooi te Zoppot: de
atllawijgen. daar Staring en Prins als zesden 8.20.2; 5. Polen ln 853.7; 6. Nederland ln 829. meter geen leidende rol meer gespeeld, het- j
wedstrljdleldlng laat te veel op de laatste dagen
«ijn hb-meilgekomen, zij het dan met een tijd,
aankomen. De bezeting van dlt tornooi ls groot
Daarop volgde opnieuw het protocol, echter geen ook blijkt ult de slottljden.
die nog 7 seconden beter wa» dan in de heat, eerst na het geven van den uitslag.
doordat uit den aard der zaak tal van badToen de ploegen tn zicht kwamen sloegen
een succesje, «lat ln elk geval te memoreeren
zij bijna alle 36 in de minuut Hongarije leid» land! Dultschland was geëlimineerd. Maar ook gasten aan den eenigen internationalen wedvalt
do met Dultschland op de tweede plaats. Zwit- Frankrijk maakte .een kans. De Hongaren strijd van de vrije stad Danzlg deelnemen. De
Skiff.
op de derde en Frankrijk op de vierde. hielden het tempo. Zwitserland kon nlet hooger internationale speler» zijn wat laat ingezet en
serland
Os vier zonder stuurman wa» gemakkelijk
onderlinge
tusschen de vier ploe- komen en Frankrijk had ook reeds alles gegeHet
hebben heel wat in te halen. Zoo kwam mej.
groote
race tusschen dr. Buhtz gen was uiterstverschil
voor Zwitserland en de dubbel «eull zou voor Dit wordt de
miniem. Een aanmoediging»» ven. Met gering verschil voor Zwitserland gin- Couquerque Zaterdag voor een programma van
men dat verwachtte. gejuich uit 15.000 kelen weerklonk. Het was een gen do Hongaren al» overwinnaar» door de niet minder dan vijf partijen I Zij heeft ze alle
Vultechland geweest zijn, Indien de boeg niet en dr. Studach. zooals
plotseling even ongelijk werd met zijn «lag. Maar het ls anders uitgekomen. Na twee bon- onvergetelijk tooneel. «Ut gevecht der achten. finish.
vljf gespeeld en alle vijf gewonnen ook.
H"et komt on» voor. dat d» Dultsche ploegen derd meter heeft Duitschland de leiding, ter» De Dultschers werden ontgoocheld toen de
1. Hongarije ln 6JD92; 2. Zwitser»
Resultaat:
Daaronder was ook de eindstrijd van het
door den vroegen inzet van den eindspurt al» wijl de Oostenrijker op de tweede plaats ligt slag iets te kort werd en de boot afzakte. land in 6.10»: 3. Frankrijk ln 6.133; 4. Duitech- damesdubbelspel. Eerst de halve eindstrijd,
gevolg van het buitengewoon enthousiaste en Polen op de derde. De Zwitser blijft, gelijk Frankrijk lag schitterend achter dc Zwitsers, land in 6.14.2; 5. Italië ln 6.22.8; 6. Denemar» , tegen het Roemeensch-Dultscho paar mej So.__ mogyl en mej. Sander. De eerste heeft «en te
VeutecUut-»H.I-«loev vergaten, dat zij toen nog Jn da Kezj» achterhangen, om later naar voren l die plotseling «»v«ielden. Hongarije of Zwitser» ken in 6332.

De Europeesche roei-kampioenschappen.
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Hongarije wint de acht vóór Zwitserland.
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sterk doorgevoerd kapspel (en dan juist niet
op den slag welke er zich toe leent: de volley)
om gevaarlijk in dubbel te zijn zooals miss Ryan
wel was. Bovendien is mej. Couquerque de laatste weken bijzonder op dreef met haar netspel»
terwijl mej. Hom een bijzondere kracht in het
achterveld is. Zij wonnen dan ook met 6—3
6—2 en kwamen daardoor ln den eindstrijd,
waar zij echter niet het verwachte paar mej.
-'ed-zejowska—mevr. Vdllmer ontmoetten doch
de belde Jonge Düitsche speelsters mej. Wede»
kind en mej. Heldtmann. Deze hadden het be»
staan om de forsche Poolsche en haar partner
te slaan. Tegen de reeds gemelde, en wederom
goed op dreef zijnde coördinatie van mej. Cou»
querque en mej. Hom konden zij echter nlet
meer dan 3 games tegen 6 stellen: met 6—3
6—3 behaalden de laatsten het .kampioenschap
van Zoppot".
Dlt is dus het vijfde internationale dames»
dubbelspel dat mej. Couquerque dit seizoen
wlnt: ln Mei te Berlijn met mevr. Schnelder»
voorts het kampioenschap van België met mevr.
Mathleu. van' Nederland met mevr. Mathleu.
van Dultschland met mevr. Schnelder. van
Zoppot met mej. Hom.
Mooier was echter de overwinning In den
halven eindstrijd van het dames-enkelspel. Mej.
Couquerque had in de kwartfinale mej. Steln
geslagen met 6—l 6—4 en het spel in de tweede
set van dle partij leek niet bepaald een voorspel van een zege op de zoo vaste mej. Hom
te zijn. De kans op een revanche voor de
nederlaag te Noordwljkleek dan ook een verre
Illusie toen mej. Hom in de eerste set, een en
al rustige en secure bedachtzaamheid met
plaatsen en met kort»lang spel, op 4—o s—o
kwam! De set ontging haar echter én door te
groote omzichtigheid én door een verbetering
van service en forehand bij onze kampioene.
Deze won vrij «nel drie games, had een lange
deuce game met gevaarlijke momenten, won die
en kon tenslotte op 5—5 komen. Wei werd het
5—6 doch de groundstrokes waren zooveel béter
bases dan tevoren dat zij met succes variatie
toe kon passen. Dropshot en volley bewerkten
tenslotte de set: g—6! Een prestatie dle veel
bijval ontlokte, In de. volgende set bleef dé
strijd gelijk opgaan, een en al spanning! Doorloopend het duel tusschen het tactisch ge«peelde baseline-spel van mej. Hom tegen het
allround spel met veel risico van mej. Cou»
querque, Ten leste won „das famose Netzspiel".
zooals de kranten het reeds te Hamburg
noemden, vooral omdat de Düitsche speelster»
dit nog weinig toepassen: B—6 7—5.
Zoodat mej. Couquerque den eindstrijd bereikte en daarin voor het eerst de Poolsche
kampioene mej. Hedrzejowska te ontmoeten
kreeg.
In het gemengd dubbelspel won zij, met Cernoch als partner, de derde ronde van het Roemeensche paar mej. Somogyl en Schmltt met
4_6 (j—2 6-1.
Op den laatsten dag

heeft mej Couquerque eenlgermate de reactie
ondervonden van den zwaren Zaterdag. Zij was
althans in den eindstrijd tegen de Poolsche
kampioene niet zoo goed op dreef noch zoo vol
inspiratie als tegen mej. Hora. Dé groundstroke».waren ronder de n«»<llge vastheid en
het was Juist hierin dat mej. -"edrzejowska buitengemeen Op dreef wa». Haar zéér forsohe
forehand had een zoo goede lengte en vaart
dat n»ej. Couquerque er nlet aan denken kort
om de dropshot met succes toe te passen: zij
werd in de verdediging gedrukt en dan speelt
zlj haar sterkste spel niet. Met 6—2 6—l verloor
In' het gemengd dubbelspel wa» Cernoch nlet
van het kaliber van een Hebda en daar ook hier
mej. Jedrzéjoweka op dreef bleek, kon ook hler
geen overwinning worden behaald. Met 6—l 6—4
werd deze. halve eindstrijd verloren. De Poolsche combinatie v-on daarna den eindstrijd
van mej. Hom en den veteraan Hlelnschroth»

w.
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Dobermann
pinschers in Den Haag.
Clubwedstrijd
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Een vereenlglng, dle 30 Jaar bestaak
Gisteren heeft de Nederlandsche Dobermanri
plnscherclub met een clubwedstrijd van het ras
haar dertigjarig bestaan herdacht. Ingeschreven waren 20 honden. Vooral de bruinen waren
kwalitatief ,n de meerderheid en nog steeds
ls l*et het bloed van de Koningstad kennel van
Van Akkeren, dat aan den top staat, ook al fokt
deze kranige fokker van Prins Favoriet van de
Koningstad, die tot in Amerika zijn lauweren
plukte, nlet meer.
Gekeurd werd door 5. Smits, den Haag. Reed»
in de klasse der zwart-roode reuen boven 12
maanden bleek de goede kwaliteit van do
honden, bij de 4 honden werd driemaal ult»
muntend toegekend, waarbij Dessof von Hagen»
stolz van L. deypool, Rotterdam den strijd won.
Bij de z»art»bruln«n in de klasse der teven
won Gllla von Frilhlingshof van F. J. M. v. d.
Seyp. Rijswijk, een dochter van twee Koning»
stad-honden.
De bruin roode reuen boven 12 maanden zagen
bij de 3 exemplaren 2 maal uitmuntend toe»
gekend met AJao von Valllant. «Ig. J. Schmldt,
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De beste Doboermonn-plncher ven «ten
gisteren in Den Haag gehouden wedstrijd,
Cesarita van Oevanes, met de eigenaresse
mevr. A. Plugge, Den Haag.
Haag, als de beste. Egon von Hagenstola
werd tweede met uitmuntend.
Schitterend wa» ook de klasse der roode teven.
Bij de 6 honden stonden 4 uitmuntend en daar»
bij de beste hond van den wedstrijd de mooie
Cesarita van Oevanes, elg. mevr. A. Plugge. den
Haag. Ook Ceasarita Is «en dochter van 2
Konlngstedt-onden. Opvallend wa» het. dat do
Jeugdklassen ontbraken.
Er «-as veel belangstellina*, ook van niet»

Den

bezitter» van het ra».
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AVONDBLAD

van- de Belgische konin*-»»
kinderen bil het station H«)lland«h«
Spoor voor hun terugkeer naar België.

De aankomst

De Koningin en «ie Prinses bedden Zaterdag «te eerste 3cnotscne zomer-athletiek demonstratie te Cris// bijgewoond. Op de \inker
de aankomst van H.M. in Hfarket Park. Links van H.M.: de hoer A. Watt Atlisop (de -^e-*^«-<Klent), de hertog van AthoU;
rechts: de heer Alex Morgen (president), de graaf «m Mansficld en kapitein -'ames Bela*. Op de rechter foto .*
de Prinses komt op het terrein aan, vergezeld van den hertog van AUtotl.

Het vertrek van «te Belgische koningskinderen van het station HoUandsche spoor,
prins Bo«H»*</n (rechts) en prinses Josephine Charlotte voor het raam
van «ten trein, die hen «aar België terugbrengt.

foto

Wttey Post vertrekt met «te Mn»te Moe,

Rlchard Tauber heeft Zaterdagavond de «««feilt»-- ven De Csardasfürstin door het
gezelschap Htraeh f» den Pri-«es»e»sc^l<--««-b»u'o bijgewoond.
Tijdens de pauze (v.1.n,r.): B«ta«, k*rit*. Hlrsch e» 'fauber.

Gistermiddag nee/t zich boven Den Haag een wolkbreuk ontlast, tengevolge waarvan hler en «laar in «te residentie het water de hutten
binnenstroomde. Het verkeer vond op verscheidene plaatsen stagnatie door den hoope» stand van het regenwater. Een va» de drukste
punten dij den doorgang onder het viaduct aan de» Rljswi/klcnen weg, loos <» «e» watervlakte herschapen.

NEDERLANDSCH-INDIE
Uitbreiding van geneeskundige hulp
in de Molukken.
Wat dit voor verschillende eilanden
beteekenl.

Dr. R. Broersma schrijft ons:
Br zijn berichten van den jongsten tijd om»
trent een uitbreiding van den medischen dienst
(N.R.C, van IL dezer), waardoor lang gekoesterde verwachtingen in het groote eilandengewest in vervulling zullen gaan. Boeroe zal medische hulp krijgen. Amahal op
Hlsar en
in de naaste omgeving der Mol ukken nog Zuid
Itmor en Amoerang in de Klinahasa.
De kwalen, waarvoor raad en middelen tot
genezing hoog noodig zijn. verschillen van dle
welke vroeger als een geesel onder de bevolking
van menig eiland rondgingen. Daar was de
pokziekte. waartegen de menschen In geen enkel
opzicht verdediging hadden en dle dus eenvoudig
moest uitwoeden. In het binnenland bij voor»
beeld op Seram verlieten de menschen ijlings
hun woonbuurt en Heten de aangetasten aan hun
lot over. Ook op de zuidelijke eilanden heeft de
pokziekte nu en dan op schromelijke wijze de be»
volking aangetast. Berst toen het bestuur er wat
meer gehoor en vertrouwen vond en er inenters
kwamen, ls de pokzieklc krachtig bestreden en
ook overwonnen.
Tegenwoordig is de malaria het groote kwaad,
was het vroeger ook. maar werd toen nlet overal onderkend: stelselmatige bestrijding van
malaria dagtcekent in Indië van de eerste jaren
dezer eeuw. Ais er binnenkort artsen komen
In de Molukken op plaatsen waar zlj te voren
niet waren gevestigd, dan zullen zij er echter
niet aan kunnen denken een bestrijding aan te
vatten door droogmaking van plassen en moerassen. Verstrekking van chlnlne. zooals die al
wel gebeurde door lnlandsche bestuurders, ultleikinl, van een hoeveelheid pillen tot regel»
matig gebruik, was en ls g-en degelijke bestrijding en kan ur, evenveel kwaad stichten als
nut. Anders wordt het wanneer een arts eenlge
da-en op een eiland blijft «aar ziekte heerscht
en dan aan hoofden kan duidelijk maken welke
geneeswijze is te volgen. Vooral aan de kust van
eilanden als Boeroe en Beram zal van de ge»
regelde verschijning van een arts voor de Am»
bo.'s-he en gemengde bevolking veel goeds
mogen worden verwacht. Voorloopig geldt dat
minder voor de binnenlanden, althans wanneer
zij nog goeddeels als Alfoeren leven en liefst een
zwervend bestaan volgen. Evenwel mindert
hun .wildheid' ai vrlj sterk; meer en meer
gaan -.ij over lot blijvende vestiging. Het is nlet
altijd raadzaam hen over te halen tot vestiging
nabij de kust. wat voor het toezicht van het
bestuur wel gemakkelijk ls: de kuststreken rijn
over het geheel de beste niet. Zeer toe te juichen
Is de plaatsing van een arts op l-isar. waar de
heele bevolking welwillend genoeg ls en ook het
begrip heelt om de hulp te waardeeren en te
doen gedijen. Eilanden als Welter, llermata en
vele andere in de Zuldwestergroep hebben geneeskundige hulp hard noodig.
Volkomen ontbloot van dergelijke hulp waren

de eilanden niet. immers was te Ambon één
der gouvernement* artsen de „postendokter".
die de eilanden afreisde. Genoegzaam kon dat
niet zijn. Indien te lllsar een arts wordt ge»
plaatst, dan ls de hulp aan heel een groep
eilanden ten hoogste voldoende, mits hij steeds
kan beschikken over het vaartuig, dat daar statton heeft. In de Uolukken is het een nare ervaring, dat zoo vaak iets hapert aan het vaar»
tuig, zoodat de bestuursambtenaar öf thuis moet
blijven, öf zich moet tevreden stellen met den
tragen gang van «en p-rauw. Voor het welslagen
van het werk van de te plaatsen artsen zal men
hebben te zorgen, dat het eenige verkeersmiddel
ln goeden staat is.
Op de Ambonsche eilanden komt tuberculose
veel voor en de ziekte is ook wel door Ambonners naar andere eilanden overgebracht. Hoodlg
gaan
is. dat allen, die van daar naar elders
voor bepaalde werkzaamheden, worden gekeurd.
Ook tot beteugeling der lepra worden nu
nieuwe maatregelen genomen, voornamelijk be»
staande in verbetering van de verpleging en ln
een zekere mate van afzondering van de melaatschen. 1"e Ambon 1» én door particulieren
én door het gouvernement, in vroegere jaren
veel gedaan tegen verbreiding van dle ziekte.
Bestrijding van de lepra blijft intusschen een
lastige aangelegenheid, omdat de gedwongenafzondering bij de lijders en hun familie doorgaans gehaat ls. Zij willen ln of bulten de leproserie elkander nu en dan zien; hun wanbegrip ls te betreuren, maar men moet er mee
rekenen als men iets wil bereiken. Saparoea.
Banda. Amahal en Saumlakl komen in aan»
merking voor de vorming van een leprakam»
pong, zoodat ook daar lets gebeurt in de richting
van afzondering. Veel zal afhangen van de
medewerking, dle de lijders, zelf alsmede hun
voorgangers betonnen.
Hier ligt een mooie taak voor den Indlschen
arts, dle eerder het vertrouwen kan winnen van
lnheemschen dan zijn Westersche collega. De
opleldlng van de Indische artsen, waaraan het
gouvernement zeer groote kosten besteedt, behoort in de eerste plaats ten goede te komen
aan volk van Indië. bovenal in streken waar
het geheel weerloos is tegen allerlei ziekten.
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Bombay-handela rsin

nood.

voor

de contingenteeringen en andere
regeeringsmaatregelen- Vergaderinv te
Batavia.
beteeIn iedere Indische plaats van eenlge
kenis vindt men de zoogenaamde Bombay»
winkels. Zij verkoopen vooral zijden stoffen
en andere vooral voor dames begeerlijke
artikelen, waarvan zij van bepaalde kwaliteiten
en kleuren het monopolie hebben. Wat men ln
de Bombay-toko vindt, vindt men noch in
Chineesche». noch in Europeesche zaken.
Voorts verkoopen zij Oostersche kunstvoorwerpen: vazen, emailwerk, lampen, doezen enz. ZU
nemen in de dameswereld een bijzondere nlaats
ln. Intusschen gaat het hun thans slecht, ten
gevolge van de contingenteeringen e.d.
Ben zestiental Britsch-Indlsche groot- en
kleinhandelaren hebben, naar wij in de JavaBode lezen, thans onder leiding van den voor»
zitter en den secretaris der Federatie van
Mlddenstandsvereenigingen. de heeren Var.
Baaien en CruUff. te Batavia vergaderd.
Aanleiding tot deze bijeenkomst waren de
ernstige moellilkheden. waarin bilna alle zoo»
genaamde Bombayhandelaren. en vooral de
iumorteui, en groothandelaren onder de«

a»n tweede vhegttHg. voor «te «li*M. ««Uen, «"elke hv «te» dood «md.

van tl veld ls slechts een
gevolg van de con» er was om nu een» „echt onder zijn Jongens" moet zorgen.bijOns kanon
bestrijding
de
van vechtwagens en
hulpmiddel
ook
de
zijn
en die, welke
aan
vrouw toetl«-enteerlng en de Uoentleering van den te
bij
gebrek
aan
beter.
pantserwagens
gang wilden verschaffen zooals ln verschillende Kapitein
handel ln zijden en half-ziJden stoffen.
P. Bloem» schrijft over admiadm.
(maar
nlet
op
-lava «n elders
ln nistratie en verpleging in oorlogstijd.en zet uitGedurende de bestellingen kwamen contln- sociëteiten
genteering en IloenUeering. het uitverkoop» alle).
een, dat er dan wisselwerking in arbeid heerscht
Destijds is het tot het compromis gekomen, tusschen verpleging en administratie ten voordeelé
wezen, het kortlngstelsel. de oontlngenteering
die daardoor den tijd zal
van buitenlandsche arbeidskrachten en de dat de dames der leden toegang hadden tot van den
het platje en tot de mess. doch dlt was in feite kunnen vinden om belde deelen van zijn taak
Z«mdagsrust ter sprake.
naar behooren te vervullen. «Boe dichter, blj het
Nadat de heer Cruijff het stelsel van con- niet meer dan een wapenstilstand; immers wat front
namelijk des te lichter de administratie en
geschieden,
plotwanneer zich
til-^nteering en llcenUeerlng. het doel en het moest er b.v.
omgekeerd en hoe dichter bij het front hoe moei»
wezen van deze maatregelen, uitvoerig had seling een regenbul boven het platje ontlastte? lijker de verpleging en' omgekeerd)!
Met de jaren en vooral met de laatste crisisKapitein 5. D. v. d. Wal! behandelt het vuurplan
toegelicht, volgde een geanimeerd debat.
gedaarbij
is ook de mentaliteit van de soclételte- van de tlra!lleur«»mpagnle, kapitein G. A. Geel
aanwezige
Jaren,
handelaren hadden
De
B en
legenheld zlch ten volle uit te spreken. Ver- bezoekers veranderd, waarbij ook komt, dat het vervolgt zijn leidraad voor schletcursussen
Möürik draagt lets bij
scheidenen hunner maakten daarvan in ruime aantal vrijgezellen in vergelijking met vroeger eerste luitenant C. G.envan
zljn Invloed op den troep.
sterk verminderd is. Hoe het ook zij, het con- omtrent den veldheer
mate gebruik.
De leider werkt op de menschen In, bewust of on»
tingent
spreuk
dat
tot
had
behalve
de
nood,
uiting
groote
«ie
.alles
Zoo kwam o^n. tot
bewust door voorbeeld, woorden, gebaren of ge»
waarin de Britsch-Indlsche importeurs en vrouw op de soos" is afgenomen, waartegen- schriften en de aanvoerder, groot leider, drukt
groothandelaren, al» gevolg van de regeerlngs» over den laatsten tijd meer «temmen zijn opga» absoluut zijn stempel op den troep. Vooral ook do
gan om ook de dames meer vasten voet te geven wereldoorlog leerde treffend de waarde van de
maatregelen, zijn komen te verkeeren.
I*andjong»Priok
te
liggen
Br
dan totnuioe het geval was. Bn waar de Witte leldlng» vooral de geniale leiding. De ?ransch»
bUvoorbeeld
aanmerkelijk beter dan de Duit»
vele kisten met zijden en half-ziJden stoffen, juist in dezen tijd leden kan gebruiken, is het leiding was toen
hij, met als gevolg de slag aan de
sche,
meent
overstag
gegaan
en
welke
besloten
betaald,
importeurs
gekocht
bestuur
en
heeft
dames
door deze
Want leldlng glng er ontegenzeggelijk uit
zij niet mogen inklaren, en de nieuwe bepa- binnenkort ook toegang te verleenen tot de Manie.
van sollre. toen blj te elfder ure zijn operatie»
lingen zijn zoodanig, dat het departement van tegenwoordige leeszaal. In de hoop dat haar plan opgaf, zijn legers onder moeilijke omstandig»
oeconomische zaken niet verder kan gaan dan meerdere aanwezigheid een stlmuleerenden in- heden, over groote afstanden en onder sterken
het reeds doet.
vloed zal hebben op het ledental. Om natuur- druk moest terugnemen, doch tenslotte den «a»
Wanneer men nu weet. dat er in 1932 nle. lijk niet te spreken van de families, waarbij als menhang tusschen de legers wist te herstellen en
minder dan anderhalf mlllloen H.O. halfzijden motto der vrouw gold „Ik niet in de soos. dan het Initiatief aan de Marne wist te hernemen.
Kapitein int. -*. P. H. van Aalst bespreekt da
stoffen zijn geïmporteerd, begrijpt men van JU ook niet".
voorschriften met betrekking tot de ver»
hoe groot belang deze handel was en hoevelen
Zooals reeds gezegd zal de tegenwoordige lees- nieuwe
pleging en verklaart daarbij, dat een afdoende op»
«mtlngenteering werden
worden, waartoe

menschen. verkeeren. als

.

er thans door de
gedupeerd.
De lage prijzen en de door de crisis aanzienlijk gedaalde omzet worden door deze
handelaren aanvaard als een onvermijdelijk
«--schijnsel. ZU zouden reeds tevreden zijn,
wanneer zij door de hulp van het gouvernement, waarvan zij steeds loyale onderdanen
>lujn geweest, den handel in deze goederen, dien
zlj nu reeds 15 jaren drijven, zouden mogen
behouden.
Nu maakt het departement bij het toepassen
der maatregelen een onderscheid tusschen lm»
porteurs, groothandelaren en tokohouders. BU
sommigen van eerstgenoemde handelaren Is
daardoor de nelging ontstaan om geheel over»
steg te gaan en kleinhandelaar te worden
dwz. de door hen geïmporteerde goederen zcf
in het klein te gaan verkoopen.
Intusschen begrijpen allen ten volle. «1« ooi*
zij onder de huidige omstandigheden een «er
zullen moeten laten
en zelf» vele veeren
Zij vragen slechte om medewerking, om deze
operatie zoo dragelijk mogelijk te doen zijn.
opdat zU er nlet geheel door te gronde «uilen
gaan.
Het bleek voorts op deze bijeenkomst, dat de
Bombay-tokohouders sterke voorstanders zijn
van Zondagssluiting.
Ten slotte besloten alle aanwezigen toe te
treden tot de middenstandsvereenlglng Batavia
Voorts zullen steppen worden gedaan om
met het departement van «-eco**omisohe zaken
een conferentie te houden, ter bespreking der
moeilijkheden waarin deze handelaren verkeeren.
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zaal het domein der Vrouw
deze passend zal worden ingericht met coouette
meubileering, alles in zachte vloelende tinten
gehouden. De leestafel wordt voorloopig overgebracht naar «en hoek van de groote hal. Mocht
deze zich daartoe minder eigenen, dan ligt het
in de bedoeling de leestafel te doen verhulzen naar de vroegere mess parallel aan de
groote zaal.
Met dlt alles zal HM. de Vrouw binnenkort vast pied-a-terre hebben op de Witte
en knap wie Haar er dan nog eens vandaan
krijgt. Want nog afgezien van het spreekwoord
waarin een vinger en de geheele hand belang»
rijke rollen spelen; van de leeszaal tot de hall,
figuurlijk en letterlijk, 11 n'y a ou"un pas.

SelamatDjalan.
Van «Ut aardige werkje, «lat zeer vele oudIndisch gasten zich zuilen herinneren uit hun
eersten Indischen tijd is een zevende druk verschenen. Het boekje dat den gebruiker op prettige wijze kennis van de Malelsche omgangstaal
bijbrengt is geheel gemoderniseerd. Het is uit»
gegeven bij de N.V. Zuld-Hollandsche boek- en
handelsdrukkerij.

TIJDSCHRIFTEN
MAVORS.

De soos en de vrouw.
Medancapituleert
De Witte te
De kogel is door de kerk In De Witte. HM.
de Vrouw zal binnen korten tijd ook buiten het
toegang hebben tot de
platje en de mess
Post.
schrijft
de
Num.
sociëteit,
Het moge geen openlijke strijd Geweest zljn.
er is toch altijd verschil van meenlng geweest
tusschen dis leden, die vonden, dat de Witte

Kolonel H. J. Hoftmann behandelt de beleeke»
nis en het gebruik der lnlanlerlewapens In den
aanval. Hlj wijst er op. da» de neutrallseerende
werking van het mltrailleurvuur betrekkelijk ge»
ring en zeer beperkt van duur is en naarmate het
neutrallseerende vermogen van een wapen geringer Is. de aanvallende
om daarva/» een
nuttig gebruik te kunnen maken, den t«g,nstan»
der gedurende de neutrallseerende werking dichter moet kunnen naderen. Zoo komt hij op de
fameuse laatste 300 meter en het Inlanterlekanon.
dat In dle periode voor de arMerlstlscbe dekking

van het vraagstuk van het vervoer van
drinkwater naar de troepen in voorst» lijn eerst
dan zal worden verkregen, zoodra de thans In be»
ginsel aangenomen motoriseering van de levens»
mlddelentrelnen «1 "dln doorgezet en de al te leg»
gen afstanden en de te vervoeren gewichten.'ook
bij bet watertransport niet langer een overwegende rol behoeven te «pelen.
Tegen het voorschrift Velddienst 1. dal mogelijk
maakt, dat bil uitzondering de troep tijdens het
rusten gescheiden ls van zijn wapens, wordt be»
toogd, dat dit nimmer mag geschieden.
lossing

Zondagmiddag is wadace Beery, de bekende,
fttmspeler, op Schiphol aangekomen.

-.

Majoor Int J.B. de Jongh vervolgt zijn studie
betreffende den dienst van aanvoer en afvoer «n
van de verpleging.
Tot slot «en uitvoerige vakpers.

DER MORGEN.
Dit nummer van Der Morgen. Monat»s<H»-ift
Verlag. Berlln W. 1»), begint met een
Urnschau, waarin dé redactie de dingen van den
dag behandelt. Hieronder vanen de instelling van
een Commissariaat voor de Joodsche cultuur bed

IPhllo

as. «lonlaténcongres en de Dre>luszask. 'Prils
*l*rledlaer»ll«r heelt een bijdrage geschreven geilMd Der Jude lm Wandel der Belduidee. waarin
hij zeer In het kort de ontwikkeling daarvan la
den loop der eeuwen in Dullschland behandelt
Budoll 't-»»*- geeft een overzicht van den stand
der minderheidsrechten In de verschillende landen.
Interessant is ook de beschrijving van «én Joodse»
Prankl. Enkel*
leest In Damaskus door l^udwig
andere bijdragen vullen dit lezenswaardige Augusv. 11.
tusnummer aan.
TIJDSCHRIFT NED. HEIDEMAATSCHAPPIJ.

«et Augustusnummer begint met de mede»
deeling, dat de Alg. Verg. dit jaar 13 September te
Nijmegen wordt gehouden. De aflevering bevat een
beschrijvlngsbrlel en het jaarverslag. Voor land»
bouw en boschbouw is 1934 nlet goed geweest De
zoetwalervisscherlj
had
met. buitengewoon
moeilijken afzet te worstelen.
RADIO-TIJDSCHRIFTEN.

Radio-Expres «-krijt» o^n> «ver: Wat wtl
aan versterkers toeten en wat wij hooren: De ver»
Commercleele beeld»
sterkte Xootwljkzender:vliegtuigen
bij mist: Een
telegrafie- Landing van
rijdende televisiezender: Eenvoudig» apparatuur
voor nauwkeurig» frequentie-metingen; Octrooien
op het gebied der hoogfre-lUenUelechnlek.
In do Radiobode schrijft V. Vost over de
radiorede van dr H. Colljn: voorts bevat het blad:
Opera; De Avro gast op
Fransche en Ilallaansche
van
Doorwerlh: Over de «useumdrempel: Analyse
MILITAIRE SPECTATOR.
een aarzeling: Aan het ziekbed van de plck-up*
AthleUek-lenomenen in het Stadion: en de gewon*
Een woord van hulde aan de bemanning van rubrieken.
H. ««.«.XVlll mocht niet ontbreken. Ze heelt de
grooto tradltiln onzer voorvaderen op waardige
STEMMEN DES TIJDS.
wijze voortgezet De heer C. A. J. von Preytag
Drabbe zet de beginselen uiteen, waarnaar de
In het Auguslus-nummer wijdt dr J. Veldkamp
nieuwe topografische kaart is opgezet. Het assen»
da
gewijzigd.
een
artikel aan Thomas «orus. waarbij hij!rijn
ls
In
lag
stelsel radicaal
de oude kaart
worstelingen
van diens tljd schetst en bij
voor
nulpunt
bij
scheiding
het
de
tus«-haam. dat
schen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden oordeel over Hora rekening houdt met den geest
dan ook inderdaad zoo dicht mogelijk bij het cen- van de eerste helft der 1«« eeuw.
trum van het te karteeren gebied lag. «aar sinds
Ter herdenking van den dies natalls schrijft
de scheiding, d.w^. dus sinds 1839 was dit niet A. H. Hallema over de stichting der voormalige
langer het ««val en was het Amersfoort In ver» Friesche Noogeschool te Franeker en «te Vader»
band met de toch ingevoerde algeheel» wijziging landsche kerk.
der kaart in nu de Lieve Vrouwentoren daar ter
H. Ch. G. J. van dep «andere teekent het leven
stede als nulpunt gekozen, d.w^. «te meridiaan van
Keizer Kar»H II In verband met het Oosten»
over dien toren Is In de kaart zuiver N.Z. geplaatst
vraagstuk. Voorts Is er «te e«ono*nl«*h«
rijksche
zuiver
parallel
en «te
«*»."«"/. Het heeft dlt bezwaar
prof. mr P. A. Diepenhorst en een
van
kroniek
mogelijk
zljn
dat het nu nlet
zal
een nieuw en een
oud blad naast elkaar «e leggen om één geheel te reeks boekbesprekingen.
krijgen. Een lnconvenlent dat zlch waarschijnlijk
lang zal doen gevoelen. De meridiaan van AmsterDe Revue des De»» «ondes van 1 Augustus be»
dam is verder vervangen door dle van Greenwich. vat de volgende artikelen: La monnate de Plo-nb,
J. de Lacrelelle: Les progris «n»
zoodat het graadnet zlch nu aansluit bij hel vrij» Trelsltme partle. Anglelerre.
G. t*o*»s<ant: La forwel in geheel Europa ingevoerde graadnet
«-athollclsme en
N. Les petltes
Do directeur van het «rU*»e»«hledkundlg Ar» matton de Napoléon fIT»-»»!
chlef. kolonel C. C. de Gelder. Is onze specialist Garnisons. Louis «adelln. de l'Academle francaise.
fut volte la
voor de Successie-oorlogen. Hij maakt nu een be» En Portugal 1. H. r «larie: Comment
gin «et de beschrijving van de actie «ler gtaatsche Con-tllutlon de ITO. Daniel Haltvy: L« D«-"" «
troepen In Zuld»Dul«schland en wel met den slag la Chlne. N. de Rochetort: Femmes de Poetes. »abij Mlenhelm. welken «arlborough en Eugenlus -«lam« Raolne. Edmond Pilon: En Avlon sur la «odlllstolre. nu
van Bavoy« «o schillerend hebben gewonnen van malle. M. E. de Eonneuil: Les Llvrea
de Pallard. de «ardn en den keurvorst van Bele- Nouveau sur les Crolsades. Albert Plngaud: R«u«
ren. Een ander artikel, dat ook vervolgd wordt «uslcale. fEcol» de,
Norma. Louis l^'33.
üavarit: ch»'**zet hét optreden van het Dullsche cavalerlekorps Les Academies de Provlnce. C
von Garnler tijdens den slag bij Wllna (Septem- nl-n»« -te la «tulnsslne. Hlstolre PoUU«tU«. «ene
ber 191») uiteen.
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NET VADERLAND

DE COURSES OP DUINDIGT

Fanfare te
ook
IN góéd komt opzetten.
, nard
In de boyenbocht wéét Axklt den kop te krijgen, doch Determinatie*» volgt hem op dé hielen,
terwijl Eplnard 111 zich daar goed bij aansluit In
«te rechte lijf» ontstaat één verbitterd duel tusschen
Axklt eü DeterminaUon. Laatstgenoemde loopt
jlangzaam op den leider, die zwaar onder de kar»
ligt In en even voor de finish is Axklt ge»
swats
-slagen. Een schitterende verrichting van Dcterml»
natlon. Eplnard 111 was een uitstekende derde.
i 1. DeterminaUon van J. «te Vlieger (dg.) 2100
Iraeter in 2-58.8 UJH.2); 2. Axklt van Stal Valken»
Iveen (W. H. Geersen) 2100 meter in 258.» (1.29.2).
'Niet geplaatst! Eplnard IN: Ulpla.Hz The Harves»
ter H.; fanfare en Allegheny.
al

van

MOOIE SPORT.

> Prodlgal St Lancier ging ditmaal,goed van start,
en leidde geruimen tijd, om zelf lets ult te loopen.
Wllly A wordt snel "tweede naast Fatlma. wiU.»
itweetal direct gevolgd wordt door alac Gregor.
course. Aan dep,
Diamant Bleu llgt goed In de
overkant komt Fatlma naast Prodlgal om «nel té
paiséeren. welk voorbeeld door, Wllly A wordt gé^'
worden gewonnen door >volgd.
De
Bij het ingaan van de boyenbocht komt «ac^
nemen én
Gregor snel naar vorens om dei» kop
Welsh
: vérder ónbedrêlgd te winnen. Om de tweed- plaatsi
ontstond een scherp gevecht tusschen Wllly A,
en Bleu II
Fatlma en Diamant Bleu. welke In deze volgorde
langs den rechterstoel gingen.
1. «Ac Gregor van Stel Valkenveen (A. P. ltelser)
Ondanks het «eer ongunstige weer.voor den aan»
2080
m in 303 (1.2&9): 2. Wllly A. van J. Drent
vang der course». vl^ da belangstelling voor de
(eig.l 2040 m ln 3.04.» tl-»»). Niét geplaatst:
erg
Duindigt
cours» «-p
mee. Dé aanwezigen rijn Fatlma:. Diamant Bleu: Prodlgal .Stal Lanci«-r',
Lancier
getuigen geweest van een middag van zeer hoog» 'Kotur: Fanfare: Glympia: cjullewelj
'
:..-'.'
«Una elke course leverde'een' ,en Parmcnlo.
prachtige .finishten, de laatste draverlj yan den mld^-, ' Horléllslapilj».
«lag vormde w^ het hoogtepunt i.
Prijzend-averij 3de «n 4d« klasse over 2040 m. <
De opkomst van paarden was, ook In de rennen, Prijzen 12» en 129/ Ingeschreven' 13. uitgeko.-..'.
buitengewoon groot. Zoo groot dit de handicap men >. "
.De meeste belangstelling ging uit naar Zora, en
eerste klasse. met. IS paarden, te twee series moest' Welvaart
van. 'Duindal. Laatstgenoemde miste
worden, gesplitst En Juist dlt laatste heelt ons de : echter den start
en verloor daardoor zeker «O
twee: mooiste nummers val» dérl middag opgeleverd.' meter, hetgeen haar vermoedelijk de course heeft '
< ...i
We mógen He» Inleiding nlet bevuilen ionder een; ! gekost
Zora, nam .■ direct de leiding voor. Ulysses en
species'cómplltnent aan het adres van de combi-'' 'Young
Gostsjar, welke volgorde tot.In de rechte .
natie J. de Vllège^Vetermlnatlon. die óns vergast ■' lijn gehandhaafd blëél. Zora liep. ver ult en won ■heeft op eén course, zoo schitterend, als we maar gebell onbedrelgd, Ulysses was een goed»» tweede,
zelden nebben meegemaakt Dé finish tüsscked De» * terwijl Welvaart van Duindal zich tenslotte nog
"
termlnaUon éh Axklt v/a, alleen een gang naar
tot de derde plaats kon opwerken. Een course
,
waard gewast
>..... zonder eenlge emotie.
. t
llutedi^
: "
Het, deed ons voorts genoegen, dat, wat de op» , .1. Zora van Stal Valkenveen (W. H.'" Geersenl
komst betref 1, ln de rennen, de nieuwe wijze yan?
m ln 3.05* (1-B): 2. Ulysses van K. «orver
hanlllcappé*». 'de' z.g. doublé handicap, een succes is' .2020
(J. Vergay» «020 m ln 3.07.8 (1.32.8).' Niét geplaatst:
gebleken. Van de «11 paarden bleef er maar éen
van Dulndal, Young ' Ooststar:» Wllly
weg, terwijl bovendien de eindstrijden zéér fraai : WelvaartScott: Xalslne Scott: Xaverius
en Xa-itlppe. i
Yankee
ware»»'
'. "*
.
'' '

rennsn
Staunch

staaildé.^U^^^rl^
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GriHeldaprljs. -■
; Ren op de, vlakke baan over 1800 meter. Te rij»
den door dames. Prijzen.l 100.. f 25; f 12.90 en f?HO.
Ingeschreven 6, uitgekomen fl. Een favoriet wa, «r
In dlt fraaie veld nlet.
Na»een slechten start néémt" Fnsmonn' deri kóp
vóór Ken-ra. Hel veld .ligt mooi bijeen. W« krijgen'
eerst .een. «lrild.om. de leiding,tuss«hen Frawonó
en The Centaur, waarbij laatslgenoomde zegeviert

M Aanmoedigingsprijs.

Prijzcndraverij 4e klas« voor paarden Welke In '
1935 geen len prijs wonnen. Afstand 1730 M. Prijzen
f 200 en f 25. Ingeschreven 1?. uitgekomen 12.
Een uitgesproken favoriet was er ln,dit.groote
veld niet X nam direct ln -Kelten gang de leldlnF
bij een onregelmatlgen start X loopt ver voor het.
veld uit doch krijgt al spoedig-gezelschap van V
Kemél. Geersen weet aan de overzijde den kop te Het veld,blijft, echter dicht bljeén.^behalye. Telnemen en bet tweetal-loopt'ver "voor hét. veld
die afzakt. Iri de boyenbocht laat zich nog
Hieruit «naakt Wllly S. zich los. om zoor snel op de ville.
nog niets voorspellen! Bij het ingéan van de rechte
boyenbocht
ln
te
iri
loopen.
loopt
leider»
de
het heele lijn " heeft'l>*rainorio weer o"«"Kldlng«Dan komen
veld góéd ln. X weét.daar.Y Kernel weer te passéé» de vljf
paarden naast elkaar, waarint. Darrié en
ren. doch terzelfder tljd wordt dit tweetal fraai door Bleu 11 zichlosmaakt
om fraai té* winnen', l*ramono
Wllly S. gepasseerd..Goed gereden door den'heer .In
ritten, waardoor Fuséo de Nul» «n
het
let»
Het
't Veen gaat dé merrie al^ eerste door de flnlslu In Kenya binnendoor, twéé en drle konden' worden.
hel rechte eind wéét Waldeck Pyrmont zlch nog van
1. Dame .en. Bleu II van H. Herlrilergor (mej.
de tweede plaat, meester te wakend
' -:
Noderwald) 6? pl.il kg. In 2D4.4: 2..Fu^e de Nult
1. Wllly S. van E. G:ln 't Veen tElg). 175VM* In van W. H. «aj^raken tmej. Habrakenj 65 kg. op 3
2.50,4'(1.37.4); 2. Waldeck l^n-niorit van A. M. Klop. lengten <;3.:'Kenya >fn iriéj. Mi M. Wllson
mans (Ni' van Leeuwen) 1770 M.'ln'24"U' (136
58 kg: 4. Ffamono yan mr F. ). >l. Barléls (mevr.
Niet geplaatst: V Kernel; X: Alta,V.: '-^rieklrid B;
Hoedekeriskèrilé). Niét geplaatst:
vari.Hoboken;van
IJsco;
Zus
Wllly
Varia:
Brauri:
«ldettevMe; XanUa The
(mej. Paupllt) 60 pl. <l,kg en TeivlUe

.

.

'

en Ulbod».
«Iraelolaprij».

.

'

:

'

(mevr. Immlnk). 63 kg.

Helenaprlj^

Ren op de vlakke baan over 1800 Meter. Vóór offideren en Heerrijden-.. Prijzen f 75. f 12.M én f B.—.
Ingeschreven 5, Uitgekomen 41 Sourdeval wa, fa»
■'
voriet ' ..,'.'.!
'■:■>:.'"
'.'"
'->--'- óp' één
Na een moolen «tart «nel hét geheet*-veld
lijn, néémt Etna den kop mét Le SéKtari ér naast
Dlt tweetal loopt ver uit «n.aari «lo overzijde lijkt
Ewa reed, een zekere winner, vooral al, de-merrie
in de boyenbocht den afstand tuséchen haar én Le
nog vergroot. Dan, komen^ech»«r: da belde

.
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PrU-éndraveriJ «e et» 3d« 'klasse!over 3040 m.
Prljien 1 250'eri f 25. IngéschréVen 16.
komen 10..
Xalsine" Scótt w»< keer sterk favoriet' 'médè door
het feit. dat.de niertléi ; door het': medéldopén <"in.
«ij
Hoitéri^éi»tlj«

den
waarin -Voor de sdé >n«»a1 op
Duwdlgt ilartte. 20 meter ontheffing kréég.
Dé merrie heeft niet teledrgéstéld, en toonde een "
goede verrichting. Véssal nam den kop voor.Wln»
goed aU derde jn de
deklnd.
«»Urse.llgt Spoedig"neemt Windekind de! leiding.
.X D-»rloól*«^M^M^v«»d«^e'^do^M!^»^^
IlïV "w**?1 l»I»i*«l»!!l^»-^ï«»*^^^«!*--»««M^^*^2
1, Etria 'gekloptSchitterend" wordt' onverwacht de 'dan 'snei^naar' voren, goed ' gèvölid ' ds3r"?imkié""
finish, waaruit Staunch Welah. uitstekend gereden Scolt die twee en drie worden. In de bovenbochl
door Lult Immlnk, fraai wlnt vóór zijn «talgenoot komt Xalsine Scolt naast Windekind. om* bij hét
Ingaan van de rechte ~lijn dé leiding- te! nemen.
die mét deri heer Slem eveneens eeri uitTerzelfdertijd komt Yankee Scolt binnendoor op
stekende finish liep.
1. Staunch Welsh van Stal Duinhoeve (Luit lm» do tweede plaat». De aanval op Xalslne Scolt mis»
mink) 68 kg. in 2.04.2;.2. Sourdeval -van Stal Duin» lukt echter^en-Od-horst moet zich tevreden «tellen»
eén zeer
hoeve (D. Slem l^r.) 80 kg. op *i lengte:'3. Etna Van mét de tweede plalts. terwijl Windekind
M. de Vries (Elg). 72 kg: nlet geplaatst: Le Se-ltan goede derde was. Van de twee ludge Scottklnderen een zeer goede verrichting.
van W. H. Habraken (B. Nagel) 65 pt 2«, kg.
i; Xalsine Scolt yan Stal R M V»slng):2o6o in
Handicap lste klasse voor heerrijders. 2000 meter.
Prijzen f250 en 125. Ingeschreven. 15. uitgekomen
Gregor genoot

ds *

Yankee Scolt van Stal B (C. F.'
m'iri3.o7H (1,30.4).' Niét -geplaatst:'"
Wlndeklnd; Xaverlus: Vassal; Tanny Seé Kérrl»
ganl X Doorl«>operl lip to Date; Vaz Dlas; ingehouden: Welvaart van Duindal.
1n3.04J8 (120.8)';

HéérrUdersplljs.
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Hoe Brian Elme
zijn illusies verloor
door
Beverley Nichols
Vertaling door Pauline Fellinga
37
Hij moest opschieten. Toen hij bovenop den

bus. dle naar t""he!sea reed, dacht aan het
«aderend onderhoud, scheen alleen het idee
«aurlce grotesk. Nog grotesker toen hij in zijn
'teller stond, zwak geparfumeerd met de
luchtjes van gisteren, voor een figuur in een
ehocolakletlrlge satijnen dresslnggown. bekled»
»°rd met enorme gele zonnebloemen
een
«guur die zljn gezicht weghield van het licht,
« het een vrouw was die het meedoogenloos
"laas van de rimpels vreesde.
»wat heb je over mij verteld aan Don?"
»Wat?"
Hij herhaalde de vraag. „Ik weet het. Ik weet
«t- Hlj was al hysterisch. „Vn niet alleen aan
"«.maar aan hoepen andere menschen."
«rlan slaande hem in oprechte verbazing

—

»»n>

heb je het in godsnaam over?"
>^aar
«aurlce ging aan de plano zitten en veegde

Auwachtig zijn lippen af
jj**U.belde

£*U
***

met een gelen zak»

—

me op vanmorgen." glng hij door.
zei me. dat jij in Londen rond vertelt dat
neergeschoten moest worden. Dat je

2.

Cckhorst) 2060

Heureusé Ltólleprijt
Handicap. lste klasse over 2000 nieter. Te rijden
in twee series, voor elke serie prijzen f 230.-- en ;
f25.—. Ingeschreven 23, uitgekomen 15. gesplitst
in een serie van 8 én eén van 7.
late serie:. Voor de eerste serie genoot Xoll
het meeste vertrouwen, terwijl ook «lultéwéll St
L. ondersteund werd. Rentlu» nam den kop voor
Vltes»e S.W, en Senator Brewer. Rentlnu» loopt
ver ult Aan den overkant maakt Vltesse S.W. even
een fout waardoorKoU er naast kan komen, doch
de hengst herstelt rich «nel. waardoor het voor
Xoll een «ware strijd wordt «Hultewell St Lancler
llgt goed In de course, zonder echter een directe
bedreiging te vormen.
In. dé rechte lijn ontspint rich eén schitterend
gevecht oir» de leiding tusschen Renllnus. Vllesae
S.W. en Xoll. Laatstgenoemde lijkt te zullen gaan
winnen, doch een fout word» noodlottig en Ren»
tlnu, wint fraai voor Vltesse S.W. Eeri pracht

course.

1. Rentlnu, van P. Kramer (Elg.) 2000 m.. In
248.4 (1494): 2. Vlte«e S.W. van 5. Harp (A.
Wltteveen) 2000 m in 248.6 (1494). Nlet geplaatst:
Xóli: «lultewell St Lancler: Senator Brewer: Par»
menlo; Gu*- Bingen en Senator Boga.
2de serie: In deze serie verschenen, de crack»
aan den «tart waarvan Axklt favoriet wa».
Dlt 1» het sportieve hoogtepunt van den middag
geworden, en de wijze, waarop het publlek den
winner, DeterminaUon. met een luid applaus beloonde, wa, wel een bewijs, dat dlt prachlnum»
mer ten zeerste werd geapprecieerd.
The Harvester H. aan den kop vertrekkende,

leidde eenigen

tijd

voor Fanfare. DeterminaUon en

monsterachtige dingen zegt." In vrouwelijke
irritatie sloeg hij een Es aan. vlug, zes keer.
met zijn rechterwijsvinger.
Brlan begreep. Lord William had niet veel
tijd verloren lalen gaan. Hij moest besloten
hebben hem dwars te zitten. Nu
er zou een
gevecht zijn. Neen. Het was nlet de moeite.
Lord William mocht zijn vrlehden.vannlets
houden. Maar
Julia? O, Qod l
het was
afschuwelijk.
„Lord William is een vuile leugenaar."
Weer die dolmakende zes tikken op de Es.
„Vn wat meer Is"" hij begon het verhaal
van den vorlgen avond. Hij spaarde niet het
kleinste detail. En terwijl hij doorging, keek
hij naar Maurice. Hij verwachtte, dat hij tenminste getroffen, of beschaamd, of angstig zou
zijn. Tot Brlans uiterste verbazing leek hij alleen geïrriteerd. Toen het uit was zel hij:
„Nu? Waarvoor vertel je me «lat in 's hemelsnaam?"
Brian wachtte.... «Maar
is dat niet ge.
noeg?" Uk. tik» tik. tik. tik. tik. „Houd in
Jezusnaam op met dat geluld!'?
HU hield op. „Alsof je dat niet eerder hebt
gewetenl"
„Ik wist het niet Dat zweer ik".
„In ieder geval is het geen reden om mij te
bekladden".
Zrlan keek hem bijna medelijdend aan. „Dus
geloof je nog. dat ik heb gezegd
wat ik dan
gezegd moet hebben?" Het was hopeloos pro*
beeren te redeneeren met zoon dwaas.
De atmosfeer scheen plotseling veranderd
kouder, kalmer, maar kwaadwilliger. Maurice
streelde weer de L*-, zonder hem te laten klln*
ken.„Je doet je kunstje, erg goed", zel hij.
„Kunstjes?"
Hij speelde een paar aceoonlen met zijn Un,

—

—

Een geweldige regen» en onweersbul. waardoor
Uit uur speeltijd verloren glng was de uiteinde»
lijke oorzaak, dat H.C.C, de verdiende overwinning
ontging.

Do Schiedamsche aanvoerder Nolet won den toss,
doch zond de Hagenaars, die «et J. van den Bosch
én Prins openden naar de wickets. Evenals bij de
! bezoeker», telde het team van de thuisclub een half

invaller», waardoor H. Ollerman.dle gerulj
' men lijd niet gespeeld had. gelegenheid kreeg van
da partij «e zijn. Met,zijn broeder opende HIJ den

Schiedamschen aanval.
! Het Haagsche. openingspaar speelde ri«h

—

—

■

—

—

■

Verregend.

H.Z.

ge?
Er werden slechts twee over, door
bowld. Glerum scoorde een run en De Waal gal
een kan, In de slips, die gemist werd. waarbij
hij eveneens een run liep. Met twee extra's wero
het totaal slechts 4. Het licht was buitengewoon
slecht, zoodat op verzoek var» de batslleden gestopt werd. Even later zette een geweldige regen,
bui het veld onder water, zoodat verder «pelen
onmogelijk was.
Toch werd nóg tot ongeveer drie uur gewacht
want V^tA. had er alle belang bij de drie uur
speeltijd vol te maken ten einde een draw te lorceêreh. zoódat de nuttige voorsprong voor hel
kampioenschap Op H.C.C, behouden kon blijven.
Het veld droogde echter te langzaam, zoodat be»
sloten werd niet meer te spelen.
Het reglement zegt. dat een wedstrijd geldig is.
wanneer drie uur gespeeld ' is.. doch het zou mogelijk overweging verdienen daarin verandering
te brengen.
Vroeger kon een wedstrijd in drie uur beslist

bevoordeellng

van één

partij

.
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kerhand. „Die grootooglge onschuld. Verbazend

beerd en geprobeerd tot ik bijna gek ben. Maar
aantrekkelijk".
ik kan niet".
„Dat klinkt eenigszins bitter".
Hij deed zijn slgarettenkoker open, merkte
Maurice lachte schriL „O, lieve hemel. Je dat hij leeg was en gooide hem op tafel. Toen,
bent vooruitgegaan.. Dat je me antwoordt in langzamer sprekend: „Ik ben bang. Afschuwemijn eigen taal".
lijk bang voor het leven". Hij kwam dicht bij
„Het is de eenlge taal. die jij verstaat".
Brlan en legde zijn hand op zijn arm. „Soms
„En nog je beelderige moreele kwaliteiten kom ik terug van een fuif en dan doe ik alle
houdt".
lichten aan en ik laat de gramofoon spelen en
Ik sla maar te wachten, midden in de kamer,
„Dat zal jou wel woedend maken".
Als antwoord stond hlj snel van de plano tot ik zou kunnen gillen. De kamer Is licht en
op en kwam naar Brian toe. Zijn gezicht was luidruchtig, maar lic voel. dat zlj vol menschen
vertrokken. „Ja. Het maakt me woedend. Hul» Is, die naar me kijken, die me veroordeelen. Ze
chelen heeft me altijd woest gemaakt en zal dringen om me heen, uit ledere deur, ze klimmen naar binnen door het raam, ze grijnzen
me altijd woest maken".
naar omlaag van het plafond en o. god!
„Ben je niet een beetje Intens?"
"
Maurice gaf geen antwoord op de vraag. -Je hij bracht zijn hand voor zijn oogen, „ze be»
schuldigen me allernaat Ze beschuldigen me".
stookt al mijn vrienden tegen me op".
„Wees niet kinderachtig".
„Ik heb erg medelijden met je".
„Je vindt, dat ik een misbaksel ben, verwijfd,
Maurice keek hem een oogenbllk bijna kalm
lel, dat bij zijn geboorte geworgd had moeten
aan. Toen vertrok zijn gezicht weer. „Ik had
worden. Is het nlet? Is het niet?"
zoo gelukkig kunnen zijn. Andere menschen
„Ach. houd je mond".
zijn gelukkig. Er zijn andere menschen. die
„Ik houd mijn mond niet Dat doe ik niet gemaakt zijn zooals ik en zij krijgen vrienden,
Jij hebt het recht niet die dingen te zeggen". die hun heele leven aan hen vasthouden, Ik
„Ik zeg je, dat ik niets gezegd heb".
heb geen enkelen vriend".
„Ik ben net zoo natuurlijk ais jij. Ik kan niet
„Je hebt Don
als dat een voldoening ls".
helpen
„Don! Hij moedigt me aan In alles. Als hij me
Ik kan niet helpen...." plotseling,
grotesk, begon hij te snikken, zonder geluld, iets ziet doen. wat Ik moest laten, moedigt hij
met een vastgesloten mond en droge oogen.
me aan, alleen voor zijn eigen plezier. Als ik
Brlan draalde zich om. Hij voelde zich sterk gekke kleeren draag, keurt hij het goed. Als ik
onbehaaglijk.
te veel drink, haalt hij me over nog meer te
„Ik kan het niet helpen, dat ik zoo gemaakt drinken. Hij weet dat ik een misbaksel ben.
ben". Maurice liep de kamer op en neer. Hij vindt het fijn. Hij houdt alleen maar van
machinaal op zijn lippen bijtend, zijn handen afwijkingen. Totdat jij kwam. met een beteren
met een rusteloos gebaar tegen zijn dijen wrijtruc. Een veel beteren truc. En nu haat hlj jou
vend. „Ik heb nooit gehouden van dingen waar ook. O
lk wou dat Ik dood was".
anders menschen van hielden. Ik ben nooit
Hij viel neer óp den divan en begroef zijn
verliefd geworden, of heb willen trouwen of hoofd in het kussen. Brlan ging op den rand
heb naar kinderen verlangd. Ik heb het gepro- zitten» legde een hand op zijn «houder» pro-

—

—

—

Maar hij er niel bij!

.

laten van de opvatting, dat de beste methode om
hét oorlogsgevaar te verminderen bestaat In de
internationale ontwapening cri het versterken van
de internationale rechtsorde. Het 1, toch geen
toeval, dat juist die landen, welke nle» ult eigen
vil. doch daartoe door de veranderde verhoudingen
goed
" gedwongen, hun naUonale verdediging in zoo
mogelljken staat moesten brengen, den Volkenbond
grootere bevoegdheid willen geven en der ontwapenlngsconlerentle nieuw leven willen inblazen en
de fascistische landen juist den Volkenbond hebben
verlaten of wllcn verlaten en de ontwapening,»
conferentie feitelijk hebben doodgemaakt.
Do internationale sociaal-democratie aanvaardt
niet het standpunt van Wlbaut. doch streeft nlet
minder dan hij zou wenschen naar de internationale rechtsorde, welke het gebruik van «te
wapenen onmogelijk maakt. Internationale «amen»
werking tegen een aanvallende»» staat, het vormen
"van een collectieve vredesmacht tegen elk oorlogzuchtig streven, blijft voor haar de beste waar»
borg '- om den vrede In Europa te bewaren. In
cri elders. Maar gesteld, dat er in
Europa
Abesslnlll sociaal-democraten waren, zou, zoolang
die macht er nlet is. Wlbaut hun den plicht tot
en verI verantwoordelijkheid voor bewapening
«lediging.legen, den aanvaller willen ontzeggen?
'Naar oNze opvatting hééft da» land den plicht zich
«e verdedigen en het recht door de geheele wereld
'te worden verdedigd. Maar wat voor ' Abessinië
geldt, geldt voor elk land. ook in Europa, ook in
-West-Europa, wanneer het door een aanvaller
met de wapenen wordt bedreigd.
De tijd is voorbij, waarin men nog kon meenen
de afgrijselijke werkelijkheid te bestrijden door
voor bewapening geénerlei verantwoordelijkheid
'te wlllen dragen. In het kader van de verplichtingen ' door den ' Volkenbond opgelegd, en die
'

.

-
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afging.
Na de ' hervatting was de thuisclub weer het
meest ln den aanval, doch er werd slap 'en onoor»
deelkundlg geschoten. Toen de " bezoekers zich
wisten los te werken en enkele gevaarlijke aan» i
vallen ondernamen, kon Rijpstra op een moment '
een schot van v. Bommel niet voldoende weg»,
werken en de vrij liggende J. Kohier maakte er

-

Den Haag wint van Rotterdam
en Leiden.
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Gisteren vonden op de banen van he». clubhuis
te Werve wedstrijden plaat, tusschen ploegen ult
,
.den Haag. Rotterdam en Lelden... 'gemaakt
«lat
De organisatoren hadden bekend
de wedstrijden óm 12 uur zouden aanvangen. Toen
wij, echter tegen dlt uur op Te Wetve verschenen,
wa, er niemand van de olf lcial, te zlen^
Eerst tegen 2 uur kwanten «Ij opdagen .en toen
bleek, dat het een vergissing
daar het aanvangsüur op 2 uur wa, gesteld. '
Tengevolge van de hevige onweersbui, kon pa,
'
tegen drieën worden begonnen.
'
De wedstrijden hadden een uiterst vlot.vérloop.
beëindigd
waren.
zoodat öm half 6 alle nummer»
De grooto belangstelling glng ult naar Osendarp
en de Bruljn. De eerste wort glansrijk, terwijl dc
Bruljn zich spaarde voor de wedstrijden in Blus»
7
:
«I. waar hij Dinsdag uitkomt
De uitslagen luidden al, volgt:
Dameswedstrijd-a.
10» tri hardloopen. Ie serie: 1. rriéj. Wijnmalen
(R.) 13.2 sec.: 2. méj. -Klister (L.) 134 ,cc:
2é serie: 1. mej. Op^ (L.) 14 ; 2. mej. de Bruin
(Li) 14.1 sec.; 3. mej. V. d. Laan (H.) 14.1 «eo.. ,
Finale: 1. mej. Wijnmalen «-", 134 sec.; 2. mej. '
Vogel (L.l 14 sec.: 3. mej. Kuster (U) 144, «e.: 4.
mej. de Bruljn: 5. me], v. d. Laan (H.); 6. mej.
de Bruljne (H.l. Den Haag 3 pnt. Leiden 7 pnt, I
Rotterdam 11,pnt
200 ri» hardloopen. 1é serie: 1. mej, Kitster (L.) .
314; 2. mej. v. d. Laan (H.) 214 Sec.: 3. mej. Dek,
■'ker (L.) 334 sec
.V.^VV
2é serie: 1. mej. Memster IR.) 313 sec.; «.Hoo?
gendoorn (L.l 314 sec.; 3. mej. de Bruljne (H.)
374 «eo.
Finale: 1. méj. Memster in 20.7 sec.; 2.- méj. Kuster In 314 sec.; 3. mej. H-ogeridoorn'ln 3411 fee."
Den Haag 4 pnt. Léldén 8 pnti Rotterdam pnt
Hoogspringen: 1. méj. G. Staal 1.40 m; 2. mej.
de Bruljne 145 ml, 3. méj^ Bakker 145 m. Den
Haag 54. pnt. Lelden 7 pnt. Rotterdam 8.» pnt
Verspringen: 1. wet 3. Vogel (R.) 4.78 m; 2. mej.
de Bruljn (11.) 443' m; 3. mej. v. d. Laan (H.)
4.49 m, Den Haag 5 prit^ Leiden.7. pnt. Rotterdam
»-<.--'--'-- .',"-■
9 -»nU?A ,'l>'.->^/.'^ 'tij-y'"-' ,'*<!'-*
wijnirialén
(R «41 ra;
Kogeirioölèn:
1.
T.
méj^
geeftegoed gecoacht "té worden." schuilt "in dezen
méj. BarreVeld (H.) 645 m: 3.' mej. v. Oudenjeugdigen speler een toekomstige AU Holland bal,, 2.
m. Dn, Haag 9 pnt. Lelden 3
man. De N.C.B. zal verstandig doen Slolk tn 1936 gaarden (H.) 849 pnt
Rotterdam 9
een,, een kani te geven in representatief cricket pnt.
1. mej. v. «Dudengaarden (H.) 29
Mommaerisi 'die 4 voor 11 nam in 8 over,, kan op m:Speerwerpen:
mej. de Bruljn (L.) 2441 m; 3. mej. Bremer
2.
een zeer gunstig debuut terugzien. Met een betere (L.) 2244 m. Den Haag? pnt. Lelden 9 pnt. Rot»
'kclle'liari^hij een zéér gevaarlijk 'bowler worden.' terdam
6 pnt
Het Haagsclié fielden wa, niet slecht, helaas
Discuswerpen: 1. mej. v. Oudengaarden (H.)
werden enkele kostbare vangen gemist, dle echter 28.10 m; 2. mej. Aarneutse (R.) 2442 m: 3. mej. de
met. uitzondering van één geen van alle gema»Bruljn (L.) 2842 .m. Den Haag 9 pnt. Lelden 6
waren:'..
pnt, Rotterdam 9 pnt
Da score» lulden al» volgt,
4 X 100 m estafette: 1. Rotterdam 55.4 sec.; 2.
.«.<^«-.*t.
Lelden 554 sec. Rotterdam 8 pnt.' Lelden 4 prit^
Jhr J^ v. d. Bosch c Keu-ekamp b. J. Offer» *
Totaalultslag dames: 1. Rotterdam 824 pnt; 2.
man
.42 Lelden 52 pnt; 3. Den Haag '424 prit
W. A. Prins ibw. J. T. Beuker»
31
Jhr W^ v. d. Bosch b. J. Offerman
4 Heeren.
Mr H. van Manen c Van Geerenstein b. J.
100 m hardloopen. Finale: 1. Osendarp (H.) 104:
........j.... 38
Offerman
.....».....'
2. Geul (H.) 11: 3. Wemmen 11.8. Den Haag ll
J. D. Tresllng c. Nolet b. H. Offerman
* a pnt.
Lelden 3 prtt. Rotterdam 7 pnt
A. Niks e. De Jong b. J. Olferman
t»
800
m hardloopen: 1. Asscherman (R.) 2 m. 4
M. Elte b. H. Offerman
5
van der Ende (R.) 2 m. 64 sec.: 3. Den
sec.:
2.
CJ..W. V. Bakker b. J. Offerman
35 Duik (H.) 2 m. 74
sec. Den Haag 5 pnt. Lelden
W. F. H. M. Mommaerté b. H. Offerman.
14
pnt, Rotterdam 11 pnt
5
P. Nik, c De Visser b. J. T. Beuker»
4
m. hardloopen: 1. Krilze (R.) '4 m. 184 sec:
A. J. Dankelman not out ..'.
1 2. 1500
(H.) 4 m. 184 sec: 3. de Groot (11.) 4
Feenslra
Extra,
5 m. 20.4 sec Den Haag 9 pnt« Rotterdam 9 pnt.
Lelden 2 pnt
T0taa1...... 185
5000 n, hardloopen: 1. van Vpéren (R.) 18 m.
304 sec; 2. Peeter, (H.) 18 m. 464 sec; 3. Dub»
Bowllngcljfer»: J. Offerman 5 voor 81. H. Offerbelaar, (L.) 17 m. 3 sec Den Haag 6 pnt. Roller»
man 3 voor 56. J. T. Beuker» 2 voor 43.
H.D.V-3.
dam 9 pnt-, Lelden 8 pnt
Kogel-tooten: 1. Houtzager (H.) 12.75 m: 2. de
IL Stolk not.out
i
34
J. T. Beuker» c Prins b. W. v. d. Bosch
O Bruljn (H.) 1245 m; 3. Bakker (R.) 1148 m. Den
J. Offerman Ibw. Van Manen
17 Haag 11 pnt. Leiden 3 pnt, Rotterdam 7 pnt
Hoorapringen: 1. J»nz» (H.) 1.75 m; 2. Krijgsman
J. Keuzekamp b. Mommaerls
26
C. Beuker» b. Bakker ...-.....'
4 (H.l 1.70 m; 3. v. d. Tooien (R.) 1.70 m. Den Haag
' 1
G. Visser o. Dankelman b. Mommaert»
1014 pnt. Lelden 3 pnt. Rotterdam 714 pnt
Speerwerpen: 1. Meerburg (L.) 4449 m: 2. Bak»
P. Janse c Van Manen b. Mommaert»
0
(R.) 4445 m. 3. v. Aarum (H.) 4343 m. Den
A. de Jong b. Mommaert,
1 ker
Haag 5 pnt. Lelden 8 pnt, Rotterdam 8 pnt
O. van Geerenstein o. J. v. d. Bosch b. W.
Verspringen: 1. I. Na-se (H.) 644m: 2. v. d. Toov. d. Bosch
3
ien (R.) 6.41 m: 3. de Bruljn (H.) 6.19 m. Den
11. Offerman en A. Nolet dld not bat
Haag 10 pnt. Leiden 3 pnt. Rotterdam 8 pnt
Extra,
.'
4
4 X 100 m estafette: 1. Den Haag in 444 sec met
looper,: Osendarp. Geul. Kolijn en in 't Hou»;
Totaal 90 voor 8 de
2. Rotterdam 47 sec; 3. Leiden 47.4 seo. Den Haag
(lijd)
8 pnt. Leiden 2 pnt. Rotterdam 4 pnt
Bowllngcljler,: jhr W. v. d. Bosch 2 voor 33.
De totaalultslag bij de heeren luidt: 1. Den Haag
Mr H. van Manen 1 voor 23, O. W. V. Bakker 1
met 73., pnt; 2. Rotterdam met 7014 pnt: 3. Lel»
voor 19. W. F. H. M. Mommaert, 4 voor 11.
den met 35 pnt

.
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gehad

H.Z. on P.C. 1 en Het V 1. Deze wedstrijd was i
meer spannend dan fraai. '
Onder leiding van scheidsrechter Verhoélf ' uit
Rotterdam gingen de volgende ploegen te water: '
HZ. en P.C.: S. Rijpstra (d.) C. v. Aelst en
van Heeteren (a): Sirks (m.); J. Reekers, H.
Offers en' van Kleef (v.). -""■■'
Het V: Vcenstra (d.): D. Hazenberg en van
Oostrum Soede (a.): C. Kohier' (m.); V. Bommel.
J. Kohier en v. d.. Bosch (v):
Dé Hagenaars begonnen direct met een snel en '
fanatiek spel en kregen een flinke" meerderheid.
Binnen een minuut had Reekers met een vérren
worp eén goed aangegeven bal in een doelpunt
omgezet (1—0).
HZ. en PC. bleef sleed, het mees» In dén aanval, doch door minder zuiver schieten ' gingen
enkele kansen verloren. Dd eerste aanval der
gasten werd bestolen met een boogschot, dat
Rijpstra op het nippertje corner werkte.. Aan de :
andere zijde zag Veenstra kans oen omhaal van
Reekers onschadelijk te .maken. Door. snel en
doortasstend samenspel kregen de ' bezoekers hler»
na eenlg overwicht. Tot ' tweemaal toe liet van
Bommel dc kans om, gelijk te maken verloren
gaan door recht tegen' RUpstra aan te schieten.
Van Aelst. loste een hard schot, dat van den paal
terug sprong, waarna het leder bij kohier belandde. Deze maakte gebruik van de kans en wist
met eén kelharden worp den gelijkmaker te
scoren (1—1). De rest van de eerste helft waren
de Hagenaars steeds in den aanval en Veeristra
moest enkele malen ingrijpen, wat hem uitstekend

on een beslissing beslaan.
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Zij en hij
Zij aan zij
Op de hei...'

gisteren onder

Zeer zeker verdient het daarom overweging den
reglementalren speeltijd te verlengen b.v. op 4 ol
4,z uur. want dan blij» ten minste eenlge kans
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het Zulderparkbad hier ter slede heelt
groote belangstelling de eerste
wedstrijd om het kampioenschap van Nederland

In

"

Het resultaat Van deze bepaling ia dus. dat dik»
wijl» overeenkomstig den wensen van de partij,
heel lang gewacht moet
die er belang bij
worden, hetgeen meestal zeer onaangenaam en

een

en

Spannende strijd

zijn. doch dat Is tegenwoordlger practlsch uitgesloten. De zwakste partij zal daarom bij regenweer
altijd trachten drie uur te spelen, ten einde op
want de uit»
die wijze nog punten te verzamelen,
'
slag Is toch een draw.

op het

; niet zeer gevaarliJKe, maar «och vrij zuivere bowlen.
* dal door wel; behoorlijk fielden
ondersteund werd.
! rustig-ln én de runs kwamen aanvankelijk in een
i langzaam tempo, liet spel vari Prins was het leven- j
dlgst, doch juist "was dé 40 gepasseerd, toen het
' eerste, uur verstreken was. Kort daarop met een
■stand. 53 voor t» moest voor den regen gestaakt
worden. ■-"■■■."
Eerst 6-ri 2 tlur «'kon de strijd hervat worden en '
vrijwel, onmiddellijk ging Prins voor eeri rustige
'én aantrekkelijke 31 l.b.w.
voor 99). Enkele overs
later werd W. v. d: Bosch voor slecht, 4 met een I
j prachtige» bal van J. 'Offérman gcbowled. doch
-pet van .Matten In zette J. v. d. Bosch 'een goeden
stand op. Er werd thans veel vrijer gespeeld en
- spoedig ging de 100 op. -naar op 113 oogste Hermes
, Opnieuw succes, toen yan den Bosch voor eén goede
, erf geduldige 42 werd gevangen. Snel vielen thans
enkele wickets. waaronder dat van Van Manen,
■ voor een vrij snelle 36 (w.o. 9 vieren) en met 6
voor 162 stond H.C.C. allesbehalve safe.
Bakker nam toen terstond de bowlery onder
handen: In eén klein kwartier sloeg hij 25 runs
(3 X 6.4 X4) bijeen en toen J. D. Olferman hem
i bowlde bedroeg he» totaal reed,
10». Van den staart
maakte alleen. Mommaérta (il) wat run, cri juist
: bij de theepauze wa, de Haagsche inning, voor
, 185 beUlndigd.; Met 5 voor 81 had l. OHerman het
meesle succes, bereikt
Voor de Schiedamsche inning, wa, nog 2 uur cri
5 minuten ter beschikking. Het l, H.C.C. echter
nlel mollen gelukken «U-tVH. in dezen tijd uit te
.krijgen. Veel. heeft het echter nlet gescheeld en
,wa-en een paar moeilijke vangen gehouden, dan
zou hét nog gelukt
want met uitzonderingvan
Stolk en in'mindere mate Keuzenkamp wa, het
balten der
uiterst zwak. Twee
neer voor 24. waaronder dat van
Wleketa^waren
3. Yffénrian voor 1?. toen genoemde speler, «men
goede
Ztwamén..: Vooral Slolk liet.zien wat eenjong
herh schuilt Hij.la nog zeer
cricketer
«n.
en
verié-vèg) hét : meest solide bat, dat H.D.V.S. In
jsren.héêis.gehad. Eerst «oen de «tand een uur
geduurd
én één Haag«h« overwinning vrijwel
ultllerioten'leek gelukte hét Mommaert, Keuzen»
kamp *-óor 26 té'bowlen. Morrimaert». die «cri uit»
atekéiid: debuut maakte nam In ' «riellé opeenvolging
nog e^A drietal wlcket, en met ? voor 84; en nog
; jle» IJaU uur. te «pelen wis ér een geduchte oirime»
,ke«lr^gékoinén mét de beste " troeven In Haag»che
,:
hand e»ti Vvr 4' v ,-,
"
mogelijk het bowlen aan zich
'^B*?^dl^»óyéei
hield, kreeg toen. «leun Van den zleh téal ver*
dédigénden Vari. Géérenrielri. Toen laatstgenoemde
" eindelijk achter het wlcket gevangen werd, was
de^Meeltljd op l}| minuut na verstreken^ 1 Het
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Door regen en onweer ontging
H.C.C. I de overwinning
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Dl» laatste tweetal gaat dan naar voren, om
JAxklt
passeeren, terwijl
spoed!»
Epl»

Een schitterende overiolnnïng van Detérmiriation in de
handicap eersteklasse in
km-tijd
1.25.2
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2— van.
H.Z. en P.C. probeerde alles, om gelijk te maken.
Reekers en Offers losten harde schoten,-welke\
van den paal terug sprongen. Het V was hierna ;
eenigen tijd het meest in den aanval, doch tot'
doelpunten wisten do bezoekers het nlet te
brengen. !
--.',,
' ' te " nemen j
Toen HZ. en P.C. een vlijen worp
kreeg, plaatste vari Aelst den.bal naar van Kleef. '
Op het moment. dat de doelman der «asten een
schot verwachtte, gaf van Kleef aan Reekers over '
en deze, scoorde den gelijkmaker.
' HZ. en PC. .Wa». hierna sterker, doch niet ge»
lukkig met «hielen, want harde schoten . bullen i
het.' bereik van Veenslra. gingen naast of over

-

.

.

Moet

minimum,
beschouwend
ook de sociaal-democratie die verantwoordelijk' -verplichtingen
held dragen, zij het dit het leger dan heel Veilig»

■

den goal, terwijl enkele malen lat en palen «len!
doelman krachtig bijstonden.
'- De tljd verstreek al. aardig en de algemeene gé»
dachto wa, een gelijk spel, totdat enkele minuten
voor -, tljd van Aelst bij-een doelworsteilng den
stand op 3— bracht. Aldus kwam 't einde en
hadden de "Hagenaars verdiend gewonnen.
De tweede wedstrijd heelt plaaj, to Amsterdam
op Donderdag 5 Sept a.3.

- heldswacht

HET ROODE MEKKA.
De 15 tand aard (a.r.) wijst er op, dat het
beroep van onze sociaaldemocraten op Bkandinavië waardeloos is:
«Denemarken kan ons leeren. dat devaluatie
waarlijk geen middel ls, om de moeilijkheden
van dezen tijd te overwinnen.
Op aandrang van de boeren vooral heelt
men de Deensche valuta nog verder dan hel
Engelsche pond laten devalueeren. Maar da
Deensche landbouw kwam daardoor niet uit
de zorgen.
Ook de diverse steunmaatregelen van da
Regeerlngs al waren zij van veel minder bcteekenis.dan. die, welke ten onzent zijn toe»
gepast, konden piet tot herstel van de rentabiliteit lelden.^ .*.
De moeilijkheden zijn in hoofdzaak het gevolg van de algemeei.e ontreddering, van d»
' beperking van den export
In Denemarken kan men thans ook duidelijk
zien, dat vooral in crisistijden de pacht niet
onbelangrijke voordcelen heelt boven den
bezwaarden eigendom. De pogingen, om de
lasten te verlichten hadden tot dusver nog
geen overmatig succes. Bovendien kwam daar»
* door "dé 'positie van de Centrale Nationale
Bank eenigszins in het gedrang. Zij werd gedwongen tot uitbreiding van haar biljettencirculatie. Dit deed weer de kosten van het
levensonderhoud stijgen.
Men moet dan nok nlet meenen, dat slecht»
dc boeren ontevreden zijn! Ook middenstanders en arbeiders klagen.
Wij maken van dit alles aan de Deensche
Regeerlng. die onder socialistische leldlng
staat, geen ernstig verwijt, In geen enkel land
kan men binnen de eigen grenzen de crisis
oplossen.
Wel blijkt uit den gang van zaken In Denemarken, hoe weinig waarde men kan hechten
aan het „onderzoek", dat de Nederlandsche
socialistische deputatie In de Scandinavische
landen instelde. Zij zag ook in Denemarke»
slechts vroolijke gezichten. Zij ontmoette at»
leen menschen. die met blij optimisme waren
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UIT DE PERS
DE SOC.-DEMOCRATIE MOET DE VERANTWOONDELIJKHEID VOORBEWAPENING
DRAGEN.
.: In ;.Het Volk" heeft Wlbaut gezegd: ..dat dé
werkelijkheid ,In dezen tijd zoo afschuwelijk Is,
dat we er tegen In-moeten gaan mét allé verstandige middelen, waarover we beschikken. Onder
dle verstandige middelen behoort niet het «f-wachten tot het ln de wereld weer anders wordt
om. dan weer de Idee der Internationale saamhoó»
righeld op te nemen. Onder de verstandige mld-

.

dcleri behoort wétéri.ln.het'g«Ncht>an,dl«^lé^en><^
dei werkelijkheid», én mét moédlgöndér het "oog
te zien wat hél'leven eischt. die afgrijselijke werkelijkheid te bestrijden, elk uur van eiken dag.
Tot dle verstandige middelen behoort ook om voor
de afgrijselijke werkelijkheid der bewapening geenerlei verantwoordelijkheid té dragen. Langs dlen
weg mecnen wij .halsstarrige-,", zullen we dle
Werkelijkheid eerder ondermijnen dan door ze, -rij
hel onder afkeuring, zonder actieven strijd te aan-

-

vaarden."
.In de Soc.Democraat. bestrijdt Boekman deze
opvatting en zegt: ..Wlbaut levert dit betoog ter
bestrijding van het militaire standpunt, dat door
de Deensche partij l, ingenomen en door Steuning
op haar jongste congres I, uiteengezet Meenen
echter Wlbaut en degenen, die denken al, hij. dat
men het oorlogsgevaar in Europa geringer maakt,
dat men dc oorlogigczindheld In
en
Zuid-Europa verzwakt, wanneer mencentraal»
dc democra-

tische landen ontwapen», wanneer trien juist deze
landen tot de gemakkelijkste aanvalspunten
maakt? Door het zich onttrekken aan de verplichtingen, het door den Volkenbond opgelegd en door
zijn ontzaglijke herbewapening l, Dultschland de
oorzaak van alle verdere uitbreiding der bewapening In Europa geworden. In dle uitbreiding
der
bewapening ligt een stuk vergroeiing van het oor»
logsgevaar. doch voor den voorstander van ontwapening ligt hierin het tragische, dat bij
den
nieuwen stand van zaken in Europa eenzijdige ont.
penlng het gevaar voor oorlog niet minder vergroot
Het i, het sluiten van de oogen voor „de algru-

-

.

.

vervuld.

Thans wordt ook in de socialistische pera
weinig meer over Denemarken gesproken.
Maar over Zweden nog zooveel te meer. Wie
op dc hoogte is, weet evenwel:
10. dat Zweden een dunbevolkt land Is;
20. dat men in Zweden bulten Stockholm
nu juist nlet op een hoog peil leeft;
20. dat Zweden grondstoffen kan leveren
««lljke werkelijkheid" door
de bewapening
aan een bepaalde industrie, die zelfs in den
geenerlcl verantwoordelijkheid" te willen dragen.
Het nlet willen dragen van die verantwoordelijktegenwoordigen tijd niet heelt te klagen;
held Immers beteekent nlet een geringer verant40. dat nu eindelijk Zweden eens gaat doen.
woordelijkheid voor het uitbreken van den oorlog
wat in Nederland reeds vele jaren lang ge»
en voor een overwinning van die beweging ln daan werd: dc ellendige woningtoestanden
Europa, welke In het wapengeweld haar Ideaal
verbeteren. Een groot deel van dc arbeiders»
vindt Er l» reden om te verklaren, dal het tegendeel het geval ls. Daarom ook hebben al de g«. bevolking leefde tot dusver in eenkamer»
noemde partijen en ook de onze haar standpunt woningen. De Zweedsche Regeering zal nog
ten aanzien van de nationale ontwapening herzien heel wat moeten doen. wil zij voor haar volk
in den zin, waarvan onze congresresolutle van het Nederlandsche wonlngpeil eenigszins be»
1934 zegt: „dat het van het grootste belang Is. dat
naderen.
de arbeidersbeweging in de landen, waar zij rich
De zoogenaamde ..opleving" in Zweden
kan doen gelden, een gemeenschappelijke gedrag»,
lijn volgt, zoodanig bepaald, dat daardoor de houdt vooral verband met hetgeen onder 3 en
4 werd vermeld.
oorlogsdrift van fascistische regeeringen nlet kan
worden aangemoedigd
Maar daarin is zeker geen reden gelegen,
Toch mag niet het misverstand ontstaan, al«l
om de Zweedsche socialistische Regeerlng aan
de herziening van standpunt impliceert «en vér» de onze ten voorbeeld te stellen".

beerde na te denken. De verzamelde tradities cent noodig hebben, lederen cent, zeg ik je.
zijn stevige opvoeding gaven hem ln, dien
Nu ben ik nog jong en de menschen mogen me
jongen te veroordeelen, die zoo juist de ver» nog. Maar eens zullen ze me heelemaal nlet
scheurde kleeding van eèn gemarlclden geest meer lusten. Ze zullen me alleen laten in deze»
voor hem had uitgespreid. Toch drong zijn eigen kamer, met het licht aan en de gramofoon
sympathie hem zelfs een zoo groteske fantasie
draaiend. En als lk heelemaal geen geld had.
van de natuur als Maurice te tolcreeren. Het zou ik er in blijven. eenzamer en eenzamer, tot
was typisch voor hem. dat hij zich op dlt ik gek werd.."
oogenbllk de ouderwetsche middeltjes voor ge»
Hij rende plotseling de kamer uit. De deur
vallen van geestelijke overspanning herinnerde. sloeg dicht en Brian was alleen.
Een lange wandeling, een glas dampende melk
G, die dolle draaimolen van dwazen! Waar
met kaneel en naar bed met de ramen wijd
hadden ze het toch over? Waarom gesticuleerde
open. Maar voor dit product van 1826* leek zoon ledereen zoo wild voor niets? Waarom martel»
behandeling zwak ontoereikend. Maurice leed den ze zichzelf, als ze zich niet hoefden te mar»
aan een ziekte, die hem al ln zijn wieg ver» telen, vloekten ze als ze niet hoefden te vloewrongen had, een ziekte, die alle ressources ken, maakten ze een smart uit de jeugd zelf?
van de moderne maatschappij bovendien aanDl heele zaak ging zijn begrip te boven, hij kon
gewezen leken te versterken.
niet hopen, dat probleem aan te pakken. Hij
„Als je maar...." begon hij.
wou liever verhongeren. Op de Embankment
Maurice latte nlet op hem. „Het ergste ervan steenen breken aan den weg. slapen in een
slaapslee. dan ook maar dc kleinste rol te spelen
Is. dat ik hem zoo verbazend graag mag".
in een zoo verwrongen problcmcnstuk.
„Don?"
„Ja. Ik kan het niet helpen. Eens zal hij ge»
De ltallaansehe bediende van Maurice ver»
neeg van me krijgen. En dan —"
scheen in de deur met een briefje. Brlan opende
„Dat zou verdraaid goed zijn, als hlj dat het Er stond in:
„Ga nu alsjeblieft weg. Ik geloof, dat het
deed..."
„O. gek! Gek!" Maurice schudde prikkelbaar beter Is dat we elkaar voorloopig niet ont»
Brians hand van zijn schouder. ,Me grijp je moeten".
het niet?"
Dus was Maurice ook ult zijn leven gegaan.
„Neen".
Nog eens had hij een gevoel van overstelpende
Maurice keek hem nieuwsgierig aan. „Wel, verlichting. Hij verfrommelde het stukje papier,
het helpt niet of ik probeer dat uit te leggen. nam zijn hoed en ging het atelier uit. fluitend
Maar misschien kan ik probeeren lets anders met een energie, die hij in geen maanden veruit te loggen. Je denkt dat ik krenterig en be» toond had.
geerlg ben. hé?»
(Wordt vervolgd)
ja".
-Als je het weten wilt
„Nu. je hebt gelijk. Maar waarom ben ik zoo?"
„Ik denk. dat het aangeboren is".
„Wel. jedenkt verkeerd. Ik ben gierig omdat
lk spaar voor mijn ouden dag. Ik zal lederen
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HET VADERLAND
BERLIJN

WISSELKOERSEN

BEURSOVERZICHT
BEURS VAK AMSTERDAM. 19 AUGUSTUS.
Ds Arnsteidamsche effectenbeurs had vandaag
een zeer lusteloos aanzien en op de locale markt
waren de meeste aandelenkoersen lets lager.
De koersverliezen bleven evenwel ln vrijwel alle
gevallen tot kleine afmetingen beperkt. Ook de
omzetten hadden niet veel te beteekenen en
door het ontbreken van voldoende orders van het
publiek, konden de beroepehandelaren betrekke»
lijk weinig ondernemen.
Op de geldmarkt blijft de rente nog altijd boog
en voor de prolongatierente kwam een noteering
van 5 pot. tot stand, hetgeen weer X pet. hooger
is dan Vrijdag.
Desondanks konden de koersen op destaats»
fondsenmarkt «ton goed handhaven, de 4
pet. leeningen bleven zich op ongeveer hetzelfde
koer-peil bewegen als den vorlgen beursdag.
Van de buitenlandsche obligatlën noteerden de meeste Dultsche leeningeneerder een l
fractie hooger-, van veel belang waa de verbetering echter niet en de invloed, dle de rede van
dr. Schacht op het koersverloop van deze fondsen heeft gehad, was niet groot. Zoo langzamerhand geraakt de beurs op dit punt eenlg».
zins afgestompt.
Op de aandeelemnarkt waren Koninklijken iets lazer. Bij een opening op ongeveer
196 pet. llep later de noteering een weinig
achteruit tot ongeveer 194*4 & 195» pet.
Aandeelen Unllever waren eveneens een
weinig lager, de noteering was ongeveer 102 pet.
De handel in dezen hoek bleef echter «er
beperkt.
Hetzelfde gold voor aandeelen Philips, die
op ongeveer 25? pet. verhandeld werden.
Cultuurfondsen bewogen zich ongeveer op
dezelfde koersen als Vrijdag, doch voor som»
mige aandeelen gold een iets lagere noteering.
Aandeelen Amsterdam Rubber golden ca.
108 pet.. terwijl aandeelen H.V.A. op ongeveer
174 pet. verhandeld werden.
Ia baks aandeelen waren niet veel ver»
anderd.
Op de Amerlßaansobe a^tleellng waren
verschillende aandeelen iets hooger en voor
enkele laag genoteerde aandeelen bestond
eenlge belangstelling van het publiek.
Zoo ging er b.v. in aandeelen ClUes Service
nogal iets om op ongeveer 1». Ook in aandeelen
Anaconda -zing vrij veel om. Van de overige hier
verhandelde Amerikaansche aandeelen waren
ook aandeelen V. S. Steel Corp beter op ongeveer 26*/,». pet.
Deze koersverbetering kwam vrijwel overeen
met het koersverloop te New Vork, waar nog
steeds een vaste stemming blijft bestaan.
"--rol. 5 pet.
Part. disconto 4?!— pet.

bieden

0.666
41.87
Aug.
Aug.
Aug.
16Aug.
10
16
19
Mojanelro». 0.139
Londen. 7.33» 7.33» Kopenb 32.76 33.75
Dantzlg— 46.96
Berlijn. «9.45 59.50 Stockb. 37.83» 37.81
Londen— 12.325
9.78 Oslo—. 36.88 36.84
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8e1gië—24.92 24.90 N.Vork. 1.4?» 1.4?« Parijs—. 16.43
20.27 20.25
Zwitser!. 48.27 48.26 Madrid.
AMSt-VotL. 167.00
Milaan» 12.13 12.13» Italië—. 20.33
IVeenen
Weenen—. 48.05
AMSTERDAM
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19Aug. l?Aug. Praag—.
«Aug. 17Aug.
10.30
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9.78» 9.76»
24.92» 24.90 N.-OlNo.
48.32» 48.24 Madrid.
Italië"

Parijs

België—
20.25
Zwitserl.
Weenen.
12.12»
Kopenb. 32.80 32.65 Praag».. 6.13
Stockb- 37.85 37.75 CanZoll
(Part.). Dollars bankp. 1.46 1.48.
«arken
48.60 49.10.
Oostenr. bankpapler (100 sh.)
Pinsche
België 427*4 5.05.
28.10 28.40.
"Engeland 722*4 726.
mark 320 325.
Praag 6.12*4 6.17*4.
"^ankrljk 9.77*4 921*4.
Italië 12.07*4 12.17*4.
Madrid 2020 20.35.
Warschau 027?. 028X.
Japan 0.43 0.44.
Indië cable
Buenos Aires 028*4 0.40*4.
Zwitserland bankp. 4825 48.35.
100*. 100*4.
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19 Aug.
16 Aug.
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41.8?
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46.96
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12.355
5.45
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19Aug. 16 Aug.

63/9
Uekßagle 5/83
K<«nN«i26X
SIU-1-ran.p 73/1»
VenOllCg4o?«
AUSmnPI. 14/3
AngvUtF» 22/3
KuaLLmn33*9
Anat^Cop. 3»
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11» 11»
85»
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74/4» 4 Eng
Bng.<U 111H 111»
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4110»
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42»
42»
14/4» bzAln.G2. 102» 102»
4 Arg. 117 93» 93»
22/6
(R.B.D.) WISSELKOERSEN.
33 9
Stß-Aiies 61- 61»
bBras. 13 12» 123»
42706 Rlolwt3l6«
16»
58rPd.14 55» 56LONDEN. 19 Aug. o*»enwg: New»
Parijs 74.94. Berlijn 1221. Spanje 36.16. Adam RoanAnt. 27/
27/6
7» Praag» 10?» 10?»
S IvjHlw. 111» 111»
722. Brussel 29.41». Italië 60.43. Zwitserland Cns-Diam 2/10» 4/Kopenhagen 22.40. Stockholm 19.29»

.....

«»
CtHllnlng 22»

15.18.

Doßeeisd

«ng.Cs. .85—

zloldn^»
dCbina'U -<£*
79— »°°«
79-

°«
22»

Oslo 1920 »i. Buenos Aires 18.55.
4»V!rankr. 29» 29»
Koersen van 10.15 v^l. New Vork 42758. Pa» BSACban 21/4» 21,6
160).
rijs ?42?^erlljn 1221"l., .Spanje 36.16. Adam RdHHinea.
«/O 40,»
3/2
7vaweal». «1» 617.32%, Brussel 29.43». Italië 60.43. Zwitserland AugO.ld. 3/3
120,- 121/3 ?jHng."24 44- 4415.18"». Kopenhagen 22.40. Stockholm 1929*4.
Oslo 1920*!. HeNngfora 22623. Praag 11921. Iwp.ldb.l4o/?» 141/10» «a**an*99 66» 66»
Boedapest 27. Belgrado 216. Sofia 395. Roeme«ng.Pvrd 35/9 36/1» bale*c99a» 8- 82» 2»
„
nie 629, Buenos Aires 1825.
Br. Celan. 14/6
14/6
.^
Peruv.pr. 9» 9»
19Aug. 17Aug. Court.l«ls. «6/6 «7/6
19Aug. 17 Aug.
8 Port. af. 73» 73»
55).
N.»York. 4.9768 4.9718 Belg?.— 216.- 21?.— Snla Visa. 6s/4R-isl.lV 1» 1»
«ontr.. 4.99 4.98» Boekar. 629.— 629.- Onllev. g. 29/9 20,4»
27.—
3 33 9
7 Polen— 99» 99»
Vrankr. 75.01 74.91 Boedap» 27.—
«Urug» 61» «1«
2?»
OV-1re1.7» 26»
8e1gië—29.44 29.43 Buenos-. 16.»
11— lv—
centrArg
16,4»
g.
Vlckers
16/6
60.37
1/6»
60.50
80mb...
1/6»
Italië
Leopold^
4)7»
3» 3»
15.20
Zwits—
15.13» Calcutt» l/t^l*»
l/^
615.- BwJilatcb 17/9
18,4» Loiid^Pass 100—100Spanje» 36.19 36.15
B-on-t— 6ls.94
4» Part-Diso.
Fortug.- 110.12 110.12 Athene. «19.- 519.- Separator 4—
Call.alon.
18.18.- PbLawps «2/6 «2/6
Amsterd 7.37» J.32» Mexico» 19.8?
Brit.Bnka 6,3 6,3
20.- DS
44*4 43»
Denem. 22.40 23.40 «elontev.
Klikless.
4/- 4,119.56
Praag—
intHoldH
1»
1»
NoolW- 19.90» 19.90»
2.60
26» 28» A.K.V«.H,1»11,1»
Zweden. 19.39» 19.39» RloJan. 2.57
26.21
HelS-f.-. 226.93 226.93 v7a«cb> 26.25
26.09
Ex-dividend. t Et-coupon.
Dtlitscbl 12.22 12.30» Veenen 26.12
Goud 140/2*4 (140/41. Zilver 29 <29»/,,1.

M

. . ..

J»-»

ftS-*--?-

B^-ibb.

VnlLN.v!33

CuiISH.4/z»

»» »

Steels

119.31^ -"Wt-Nl-TZ

_

MAANDAG 19 AUGUSTUS.

"

-,»

_-.

*

Beurs van Amsterdam

«

v«.-l2-

V-K. 320

% VJ1.220

(R.B.D.) BEURS
10Aug. l?Aug.

AVONDBLAD

'—

'

verk. 26.10/-, best select laagste

VAN BERLIJN.

39.-.

«tv 262/».
Tin stand Cash. koopers «18.15/», verk.

19Aug. 17 Aug.

(Rjzj»

boog-

Aug.

LNILIRPOOL. 10

Opening«

Ameriltaanscb» kalm. Oct. S ft «01. Jan. 5.84,
.M
Maart 521 ft 523, Mcl 5.80.
Eg**pt. I^kellarldes kalm. Maart 7.67.
KOFFIE.
R'DAM. 10 Aug. (Mech d. de V. v/d. Goederenb,
O. slot VJl.
O. slot VN.
AilgustU,. 1» IX 7% Mrt. *38') 11% 11%
Sept" 7% 7% 7% Mcl *38-) U» «X
Deo?*).. 11- 11- 10% Junl.—»
-) Gewijzigd contract.

219.»:
koopers 312.-. verk. 2132/-; setUément»
114» 3 mnd.210,».
Bltngka loco 324.?. Sstratts 32?.-.
11?» prijs
Lood vreemd loop. mnd. offto. 15.7/6, niet
A.Anlelbe 111.4 111.4 BoesobK.
103»
offie. koop. 15.16/3. verk. 15.17/6; 3 mnd. offlo.
AUgDHcr. 83»" 84» Ilse Bergt»
BerlHndg 119» 121» KallAsob.
13?» 15.17/6. niet ófllü. koop. V.16/2, -reik. «17/6;
Com.Pr.B 94» 96- Klookn.*».
102» settlementnrijs 1517/6.
IN14.16/3. nlet
Dt.Dl«k-B 95- 96- Kokswerk
Zink ordinair loop mnd. offlo. ...»»
23- offlo. koop. 14.16/3, 3 mnd. offlo. 15.-, niet off.
Dre-d.Bk. 95- 96- LaurabUL
14.18/9. verk. 15-, «twmentciljs 14.17/6.
Relobsbk. 188-188% Mannes» .93»
.94» koop.
Blik I O Cokes 30XK 18/3 a 18/0? .. . .
AUgJ^ok.b 127» 129» Mansf. B. 117- 11?ZUverprompt 31*5 d. a 31% «L, op levering Kalm
HambPak 14» 15» Masob.b.. 76» 76»
Omzet...
lVeek-omzet —*»>
d. k 31% d-. «Ulementprljs 31* «l.^. ,
BBlldam 28- 20» or.Kopp. 83» 91- 31*
1»
' 13» ok
Santo,
eL:»Robusta
Vorige slot*l-lj-l«n: Koper Standard Cash Loco:
N.Lloyd». 1«» 1?— «.Braunk 225» 225»
contract,
termijn
k
Tln
Aug.
32.15/-,
Op
mnd.
36.
19
35.10/AMSTERDAM,
332/9.
electr.
A.E.G— 41- 41» RheinstaL U?» 118»
3
mnd.
200.
V-N.
O.
slot
V^l.
Standard
Cash
310.10/-.
142/0
O. «lot
Zlnk.
BucL Eis.. 1«» 109,1 Rlltgersw. 121- 122» a
14.13/0. Lood Bultenl. 15.15/» k 1515/». ' Augustus. 7% 7% 7% Mrt -36*) 11» 11» 11»
Cb-V-ass. 113» 113% BalsDett. 201- 202SBgbZlnk 36» 36%
S°i^l-a3
7% 7% 7% HdW) 11% «H U»
O.Gumml 159»
TERMIJNMARKTGRANEN TE ROTTERDAM. DM.
').. 10% 11» 10% April—»»
131- 131»
OalmlMot 102» 102» I3obuckert 112112%
"1 Gewilligd contract.
Deut.Erd> 113» 114» ScbultPat
.— Week^mizet —»
Iyn.Nob. 83% «3— Blem.Bke 185- 186% R'DAM. 10 Aug. Tarwe op ten». Rott. Ver. v/d. Vast
. Omset...
EL Lief er. 118»
Ver.Glnst. »>—100
KHI
«
Noteering
et.
Rl-busta
13» <*.
per
Granen.
Loco: Santos
Te-nrUnb. b»
BK, "l>K. V»l. dot VU.
ELLichtK 136VerHtblw .87» 88%
SUIKER.
Beptelnb..
LG.l^rb. 158» 150% -«-est.Alk. 133» 1243,87»§ 3.908 3.00
ent*-,
Peldm
3.70} 3.72»^ ADAM. 19 Aug. Witte krist. 100 kg. nettoVN.
121» 121% Z. Valdb. 118» 120- Nc^iwmb»
3.70
Beden
Beden V2l.
Pelt. «^G. HO» 110» Otavl Min 19» 19» Januari», 2.70
3.70
3.70 3.72»
GLGbGLGb.
GLGbGLGb.
Ges-LeUn 132- 133% veuUPet, 93Maart
3.75/ 3.7?» 3.7?» , Aug..... 2%
3.7?»
4- 3» 4- 3»
Ex-coupon.
Feta....
3»
3»
3»
Ex-dlvldend.
f
I
bieden
«=
laten
=
"
3» 3» 3» Maart.. 4- 3» 4- 3%
Bei*.—
2»
ROAM. 10 Aug. Mals op term. Rott. Ver. v/d. Oclober» 3» 3% 3» 3jf April
4» 3% 4» 3%
T«*-inljnb. In Granen. Noteering per 2000 K.G N0v..... 3» 3» 3» 3% Mei..... 4% 4- 4» 4MOUTWIJN.
BK. LX. V-K. «lot VJK
De0..... 3% 3% 3% 3% Juni—»
SCHIEDAM, 19 Aiig. (Officieele noteeringen
I Januari. 3» 3% 3% 3» Juli—
49» 40» 40» 40» 40medegedeeld door Herman Jansen.) Moutwtjn Bepte-tld..
51» «1«1»
51»
Kalm
Omzet...
X«Ot. Week»
ad 46 pet.
10 per H^». zonder lust en zonder Nov»^»
«353»§ «3Januari.»
' Bte*-imlng kalm. Pet
per
belasting. Spoeling- 1.40 a 120
Aug.
ketel.
19
AMSTERDAM.
Maart—.
54» «4»§ «4»
RUBBER
AUg. «i Sent. ft / 3% en Dec. ft/3% te koop,
vs bieden/»-» laten
l
Amst.
Op
Aug.
per Maart 3% en Met f 4 geboden.
10
Cond.
(*4
kg.)
term.
ADAM.
Beden V«.
Heden VHI.
ROTTERDAM. 19 Aug. Voederkoeken. (BeSPEOERIJEN.
Augustus. 20» 20» Februari. 21» 21»
richt
van de Makelaars Gebr. Krijg-»*), "fnlandSent.4—». 20» 20» Maart.... 21» 21»
Voorslag
Aug.
Lijnkoeken
Sept.»
sche
loco
5.
b.
ROTTERDAM, 19 Aug. Peper (Lampong).
JM/Sept. 20» 20» Jan-«rt> 21» 21»
Deo. 520. "tWlk««kscbllve*-, loco en Aug. 620,
O. slot VJ».
October- 20» 20» April—» »» 22»
O. «lot V-N. ,
G-lontniotenkoeken loco en Atig, 425, So*-«ikoek Augustus. 10—10—
10—
December
10—
10— lt>«
November 20» 20» M«L«... 22» 22»
loco en A**g. 4.75, Sept>Deo. 425, Cocoskoeken «Zeptenux. 10— 10— 10— April»»—
<— *—>
December 20» 20» Juni»»»»» 33» 22»
PalmplttenAug.
SepL-Dec.
loco
525
«n
Oct/Deo. 20» 20» AprVJunl 22» 33» koeken loco en«25.
Omzet...
<Veek»oin«et
Aug. 220 Sept/Dec. 320, So*-a» Kal»
Januari»» 21» 21» Juli——»
Sept.-Dec. 420, Nrd» AMSTERDAM. 19 Aug. Peper (Lampong). I
4.70,
schroot
loco
en
At».
Kalm
Omzet 150.0 x.a.WeekAmerikaansche lijnkoeken loco en stoomd. 5,
VU.
Beden VN. I
Sept. 5.05. sevt.'Dec 525. dlto merk BK loco Augustus.Beden
December
Joost»
10»
10»
10» 1010»
Aug.
10
door
(Medegedeeld
LONDEN.
Cblleenscl» lijnkoeken loco 4.75. l-Unsaad» Sept.»»». 10» 10» Maart » 10"J"-M- 5.10.
en Jansen. Amsterdam) 11 u. 30: Loco 5«.Stem(Platasaad)
loco
420
:
(B<»nba*--aaw)
s«*imv«i*ll
Isseek-o-nzet
*—
Sept. 5». Oct.-Dec Sj<. Jan.-Maart 6*»«.
0»«t...
loco 5.45, (Nasaad) loco 5.75, G*-ond**«"t«hll» Kalm *
mlng kalm.
.
„ ven (Bombay) lichte 4.75. «tra lichts loco 525.
LONDEN, 10 A*u«. (Medegedeeld door A. VaManilla Co«-2«-koeken BK loco 425. mdlscne
PLIIN.
lenkamp.
1 u. 16. Sheets loco en
113%
11?»
102%
171137»
101%
123»
21«

Eend.geld2%2»2%^% TbQolds.
3- 2- Barpener.
ParLDlso.

.-—-

.

...

«»
»»

—

—

—-

—-

—

’

,
’

—

—
—.

—

——

’

.

—

—
—

— ——

Amsterdams

«er goede loco «40. Olvado stmd. 525. Bolted
Katoensaadmeel (56 «t. Texas) loco 40, ge»
(Officieele noteering
ROTTERDAM. 10 Aug.
ëxtraheerd Deensch »«*ascbroot loco 4.75, dito van
Oliehandel, medegedeeld
de
Ver.
voor
den
grondnootkoek
I?ranscho
Oriéntal stmd. 4.00.
Nullus van Roosendaal, Dordrecht.) Lnlj»
extra blank loco 520. alles in guldens per 100 door
vliegend / 16%. Sept. / 12%. Sept.»Deo.
olie
gedeeltelijk
kg. en
tweede bands.
/ 12%, »»an..April19 13, Mel-Aug. / 13%.
Aug. Raapolle vliegen-»
AMSTERDAM,
KATOEN.
/ 23%; l-nijolle vliegend
/ 16%. SepL 12%,
Sep>Deo. / 12%. 12%; Han.-April / 12%:
METALEN.
(RJIJ>.) LONDEN. 10 A*lg. Mot««ri«>g bl «
/ 13%. 13% per 100 kg.
ROl!17I?ilRDA«, 19 Aug. (Noteering van de M«3-Aug.
(Bericht van Matthes en Porton.) Raapolle
Koper Stand. Cash Koopers 22.12/0, verk. Ver. voor «le K«»enhan<iel, Rotterdam Cott»»-»
32.15/-; 3 mnd. koope-s 33.1/3. verk. 332/6; A-soclaUon.) Loco ml«ldling unlversal 28 mii. / 31%; Lijnolie / 15% per NL.
settlementsprijs 32.15/-; electr. koop», 36.-, staple / 022% per % kg.

Sept. 5%. Gct./Dec. 5%. Jan./MrL 5%^ Apr/
Juni 6. alles koopers: Stemming kalm. Shlp»
ment 5.25/32 d. elf.
LONDEN. 10 Aug. (Medeg. door de makelaars
Cant-llaar en Schalkwijk, Rotterdam). Telegr.
van 1 u. 30: Sheets loco en Sept. 5U> OcL-Deo.
51). Jan.-Maart 5«. April-Junl 6*. Kalm.

..

’

'

% V-S. 220% VJc. 320

5. VJl*. 22°

% VJI. 220

% VJI. 220

.

’

....

% VJ"*. 320

.<% VJI. 220

Off. noteering.medeg.d.d.Ver.v.d.Btle«n^enb.
I bieden, /laten, «ged. en bied, 1 ged. en lat.
%

OBUGATIËN.

"

%VS»«0 do. ,10003»B»l>».
«TAATSLEENINGEN. BnltHOO'3o4» 76»

» ,-.
W-k.64
1931-»H,4

- Sn*»-L19045
G?1012«0b 4144

69» 71»«
BZA
1925—
B*H"r-l19286
9»
91» 90% Pn»v.CrJ» 5 96»/4 V-°sUands.4 86 6 **rass.Cbtl6z6B»^ 7 N«Lo.vJ»6 9$ 8f N«6,rissd e» KelesNa-^^^"z «
&8^75
»
,.
IMUSTR. ONDERN.
>*
B»N.GIL>^
ur*S ß
91» 90%
BaNealaad.
1^30304z
*
t
52?t
A*Si SI S S,t"Bem.b"? 221* &*
Alm.Ssisb.3t 83 l^"
64&
8
2» W"3?"3t» 3K
C cNklB 6? «8 vohtCaoutg 32§
*
*
Belg.
1900-19134'
Cr.
Comm.
»
BB*.
19260
23»
43
2
1».
89$
WZectr?
2
6? K
8^
ISKt&fl MB9 2SVW2 As^ 2* CarlAle*t.6è
3lz
FA^D^?
ïl CVJIeI3!»B
«
B^IOOOOS 69» 9. gSKE&S W S gfflfflS?
D^^,«7*
5 Gecons.'o22i 31%
«4
W18.!5.
M-»tt
»ff
4
OZZeULI
Sï,
SI «SS**s!* 19» "2 J926 41 »♦
)<
4 WUo" §?£
o.CJleig«r4 65
* .l""^
BANKEN. 2eeUv.v.U.4
89

'
*

4
4

'^

.

%
«ar^Be«bS
2^ Z--?-'«*-°*'3
KAAK»
78*
3'" V«aCrHt«4» 1% H
°-<
8
Nsdorlaad.
WW
N
NIN«
B-azUR/kUI
8
6 SËSkS'S.u 86BW* VStalw.s.o6» 18» »
**mL>«ki"«uss!<
90»D^°5H"i
ISm&Xi*
Is»ï'
%v
3^
5-«??**Ue3.
«!z^
M
*.^..<
41 B*«sUß7l3«
5»
«
«»
1031 1004 95» »
iZji.
3% pFnTVH 91 "3 "°«U°*°"3»
l
Wj^ 3^"!.^. «3"»" 1«1?2504
««
» AZ«%^3 « R" Z"^Z3^3
iH V^W^Óop
) 5004 95)1 3^bakl9o2B
«» »»
B^A^l
'«do.
10. /10004
K ««
« 5'
VJaInMOOB
1% %ï^ti7Ufßo» 7» ï°?iS°"
»«
4
2?K.m?Vu4
nS£ïïta?l
-Jus
a"
Z'^"'".!*
’
94% »-»
TRA«vVEG.«,UEN. k^^»lBU4 79
,^
I<V«rA,a
9.^
»
3aamacbe4zB6
SSSt*?
SfLSS""^!
stf2T&.
»
IK
TEV
«*
»
'«
100»
95,<
19»/
} «"»'"*'*'"*<"««» l^^NnLS 65 '4A Ta*-l-0; WATa
A'damscbe?
fflndßk?
%'FUW°?"«i NMr 3^!"?«"i W 3 t^t7e.^lls!
1880^2033»
-J .
do. > «004 95% »
WcW
25^
g?
SS^L«I
35» -«3?^^?- W ,!«
do. 1000 4 94% » »
»«teNBL4i Ol"
29» 8» K-eugw
£'/
'bÖBbIr-ONdIrN.
W^^ »K IS»«^..^
S"
&P*** 1»
"
C.B MA XiNvl>«N»
g
»'KI»-«s«me»3
»
100 4 tg»
«3
33
l«?-f-*»z
w 'N
"»»2'l/
t//,
Sft
6»
«ado»^? 83»«
4 L»»lkl930OB 65» »V^*T««3.
do. 6004 95% »
'
Wg
"Wlaan27grBi
«T
1
3%
2%.
32
"jl
Id3do^»»^
*
10004 91» » »
Al^«8i005
%««:
vsMMI
»
Mi3°!-t
S^'-TJSS
R!i
»
«lalailg»»»? 73 2» >«insterlol7 27 7
««NB.-ONDERN.°«
."KambaL*3sB
X»
»'7'^^
19,4/ 1004 95» »
»
Modjotartoï
Bsch»«Uer6
,^-.««^
G«>-l»nrljl-I'
—«5
20» 3»
13
* p31«u3a3?5 74»
k^.*»*-^"-'^^^U^_^3,lls»
4»
do. 500 4 95% »
.-8tttM-?"7Httl
« °^t
NooA^Il4»
DIVERSEN.
4H
'37»
»
»
'^Grav^
Nsch"2'V"«'
3
6» « PartjsOrlJlßz 81^ »Rambßaiikc» 25 4
»«
vSS^Sste^ai
rnf 1?J?*-S
2? ? NLch/lriA»
'
4 Ooe^lava.B
1«
1896/1905-, 378
"',
Z^W'^^Wlo/11k4«%
Ms
SanSoSSt!
RotÊSs^B «5 » "«»»GEN. FONDSEN
2f^^«
vanL* 71%
23»n<V5«z
«g
g?
«»
S^
sWw333
,i^
S,
-3335^?
S^N?
"s
»
*9»
"!3"
» r^N3
2»
%.^°MZ4
"?«d
IJ
v7S3I 6?» »
£«>s<£"
3
A,
«
35
113
Nn.Chér.«
SiemJL^S
L3."°Ni^!?3
U
»
22»
»
liu?«ll»''6l
Grootb.-0.3l 90» PranriskN? 12» .3.
» »*
»
»
Hl^ver*v.^Siloo»lo*>i?arils
»Ne3l»tV.4
Sem^hw.?-*«♦
»
I»
do.
378
"
»
»
I^aj<^edal3
«..„.««.
».„.»
»
1
N013i?i24
9»
do.,
3» 67% »
A^n^
■
NN",
KaarL^cb3s
8 iteijocdal4t 1» 9 °Ull««NN FONDSEN OUITSCHE FONDSEN
nSuh"6
86»"
!S<3
»
'fi^^KiX
„„ ,
-.lA'^''
""?"
PNE«IELEEN,NGEN M.OERT.V.GOUPONBL M — 19131-2015
73» »'
«fi"J?*
SSrB^
»
«./'30NOV/Ioo4z 0*
—
"ETKETTINBVEHKII
»
5<
do.
-»
5004» 93»' STAATSLEENINGEN. «-raa-r.,,««.».-,-.«
Mri.,i~
Z^^A
ilNtlt»
«'1Z3N353
—..."!*
do. /1000 94» »
30» 30» B»den(Vr) «j 25» » STAATSLEENINGEN.
» 3vH^3»4l
«
»
6^4'""-^*^>'
>^'1^«'«
«i
*^^*^l?
Kt
Pruisen -2?«'13» 3 Dts.Grb.'4lS 25F
»
»,,,,;
«»»
%* iiiSSlï
AAW
w»
U«tU3kl4
3vH^L^
I^KoelUa.7
4»
"
M-i
73
-.BdgiWlgr*
Voorna,!,
I_B§4»
,^^?33.-mIl
r(jS£
!«zU
»tx^aPat.%lsr^
ErL,CHISSS^^
U^.l^z
4»^OV«GE«L«N^
o^^^
*

<«^l«3a'

1898D.-^tg4» «8»
PROV. "■ GEN.LEEN.
«VPOTK.
«fr
91/
22»
1898K.*iitg4i50%60
K«l««^
(Vi.rks. 1. N.d.riaaö.)
B»l,ar>«.
Amsterdam:
.»«»,«.,».
utrecht (Gem.):
Utrecht
Alg.Pries-.4l 02/
«Amsterdam:
k»i..i
ii»i
->.< «-7.-1../..
84«
VlucbLL"267 9» 9
1933
598
06) i
80»
3%'^
Zuid-Holland:
Algemeene?
19333«L.5 96» 6%
87% 3»
lMlllÓoo4
2egelLl9o4b 3% » 1899—504 33%
86/
83»
1923 4eL.b 9?.. 6% 1034
4 97»§ 9
8
84%
baltaaL,
1010—«204 37»
«w
Wlt—
bat
»8eLG.19074i
4 89% 90»
1904
-,_,.__,._,,
84» 7»
Out*
5»
1909 W 4$ 2»
83*
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