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De druk der economische en de aanpassing aan
gewijzigde omstandigheden
probleem van het middelbaar

onderwas

Nijverheidsonderwijs

en lichamelijke vorming

na de jaarlijksche conferentie, welke
bet internationaal Onderwijsbureau te Genève
het
Kort

pleegt te beleggen, verschijnt in den regel
belang»
Internationaal Onderwijsjaarboek. een
onderwijs»
rijke bron van documentatie voor
autoriteiten en opvoedkundigen. Zoo ligt thans
betreffende
weer een lijvig boekdeel voor ons
van
het onder»
de ontwikkeling op het terrein
landen.
Het zou
wijs in niet minder dan 52
rap»
verzamelde
moeilijk zijn van al de hler
geven,
porten een samenvattend overzicht te
ware het niet, dat het Internationaal Onder»
wijkbureau zelf in een inleiding tracht de balans op te maken van de paedagoglsche beweging in het in 't geding zijnde jaar. in het on»
derhavige geval het jaar 1924-1935. Zoo trachten wij. door de samenstellers geleid, hier iets
weer te geven van den indruk, welken de lecwij mogen niet zeggen van
tuur van vele
pagina's, op ons heeft ge»
deze
470
alle van
maakt
Vooreerst is het dan opvallend, dat de druk
der economische omstandigheden op het on»
der-vijs in het verslagjaar in de meeste der
bericnigevende landen is verminderd. In vorige
jaren was het motief, dat in vrijwel alle overzichten doorklonk, dat der bezuiniging, In dit
jaar kon men in tal van landen tot meer nor»
male toestanden terugkeeren. In Engeland
werd het onderwijsbudget met een aanzienlijk
bedrag verhoogd en kon een stuk van de in»
dertijd aangebrachte salarisvermindering worden opgeheven. Dit laatste was ook in de Ver»
eenigde Staten het geval. Tijdelijk gestaakte
voorzieningen konden daar weer in werking
worden gesteld. Hetzelfde geldt voor Australië,
Finland, Zweden en een aantal andere landen.
Dat on» land daaronder helaas nog niet kon
worden gerangschikt, behoeft wel niet uitdruk»
kelijk Ie worden vermeld.
Een tweede indruk is die van de activiteit,
welke alom bestaat om het onderwijs aan te
pallen aan de zich wijzigende politieke, sociale
en economische omstandigheden. De onderwijs»
organisatie weerspiegelt de geestelijke en materieele crisis, waarin de wereld verkeert Gewijzigde politieke inzichten nemen hierbij een
eerste plaats in. Wij denken aan de onderwijs»
hervormingen in Dullschland, welke zich weliswaar niet in grooten stijl voltrekken, maar
daarom niet minder reëel zijn. Ook in Bulgarije, in Polen en in Hongarije tracht men een
nieuw schoolwezen op te bouwen. In Mexico
werkt men aan een onderwijskundig zesjaren»
plan.
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De uitzetting der vier
Nederlanders uit
Duitschland
Vruchtelooze stappen
Nederlandsche

van de
Regeering

Zij beraadt zich thans op haar
verdere gedragslijn
Be stappen, die de Nederlandsche regeering
l»!j de Du»*sche regeering naar aanleiding van
act aan de vier Nederlanders uitgevaardigde
uitwijzingsbevel heeft gedaan, hebben er niet
geleid, dat aan dezen maatregelgeen gevolg
wordt gegeven.
Zooals bekend, heeft de uitwijzing plaats ge»
vonden als uitvoering van de bedreiging, dat
vier willekeurige Nederlanders uit Duitschland
zouden worden gezet, indien de Nederlandsche
«eccrlng naliet te voldoen aan het verzoek om
het besluit tot uitwijzing van vier Duitschers
ult Nederland op grond van daartegen Inge»
""«chle bedenkingen op te schorten.
Ten aanzien van laatstgenoemde uitwijzing,
naar reeds werd meegedeeld, geschied
J^elke,
*veg«ns
ontoelaatbare politieke actie en orga-*
**'*aiie hier «le lande, kan thans nader het volBende worden meegedeeld.
Bedoelde personen hadden zich in strijd met
«e bestaande regeling bezig gehouden met ver»
«entingen tn opdracht van een centrale autori">i in Rotterdam, aan welke zij. zooals zijzelf
verklaarden, ondergeschikt waren. Als zoodanig
"noesten zij geacht worden organen te vormen
*""■ een, in strijd met die regeling bestaande
centrale overkapping van de belrokken Duit»
'ene organisaties. Bovendien hadden zij bemoei»
"«en met deadministratie van het lidmaatschap
"a de NH.D^.l*.
Voor het overige kan verwezen worden naar
**«t antwoord, in Maart j.l. door de ministers
Van bultenlandsche zaken en van justitie op de
lchrlflelljke vragen van hel Tweede Kamerlid
-nr Goseling gegeven met betrekking lot de
voorwaarden, waaronder organisaties van Duit»
«ene onderdanen hier te lande zijn toegelaten.
De Nederlandsche regeering beraadt ziel,
".ha*l* nader ten aanzien van de verder door
nsar te volgen gedragslijn met belrekking tot
uitzetting der Nederlanders uit Dultsehland.
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Merkwaardig Is
en ziet hier een derde
opmerking
dat de problemen, welke zich met
betrekking tot het lager onderwijs voordoen
vooral een yuantltatiet karakter dragen. Het
gaat meest om vergrooting van het aantal scholen, zoodat het onderwijs binnen het bereik
komt van alle kinderen in den schooUeeltljd.
om vermeerdering van het aantal onderwijzers,
een
zoodat de te groote klassen verdwijnen
punt waaraan in Engeland steeds bizondere
aandacht wordt geschonken
en om uitbreiding van het aantal leerjaren. In Frankrijk en
Engeland bv. was de verlenging van den leerplicht resp. tot 14 en 15 jaar in voorbereiding.
Voorzoover de kwaliteit van het onderwijs in
de hervormingsplannen was begrepen, was het
streven in het bizonder gericht op de aanpassing
van de leerstof aan de behoeften der praktijk.
Een vierde punt waarop de aandacht valt
is dat in vrijwel alle landen de sterke toeloop
van leerlingen naar het middelbaar onderwijs
tot een ernstig probleem is geworden. De trek
van het platteland naar de stad en de slechte
vooruitzichten op de arbeidsmarkt hebben dit
verschijnsel in de hand gewerkt Slechts de
best voorbereide krachten mogen nog op een
functie hopen, het is dus zaak met zoo gunstig
mogelijke geestelijke uitrusting op de arbeidsmarkt te verschijnen.
In onmiddellijk verband hiermede staat de
vermeerderde belangstelling, In Duitschland,
Luxemburg, Griekenland en Hongarije b.v.,
voor het vraagstuk van de selectie der leerlingen.
Ook aan den innerlijken opbouw van het middelbaar onderwijs wordt allerwege gewerkt
Maar het is opvallend, hoe weinig hier gesproken kan worden van een tendentie voor een
bepaald stelsel. Men krijgt den indruk, dat in
het eene land wordt aanvaard wat in het andere
juist als onbruikbaar terzijde wordt gesteld.
en dit is onze vijfde aanlee»
Opvallend is
kening
dat het nijverheidsonderwijs allerwege een groote ontwikkeling doormaakt. Deze
openbaart zich zoowel in numeriek opzicht als
ook in de innerlijke veranderingen, welke deze
tak van onderwijs ondergaat. Bij dezen laatste
Is het streven vooral gericht op de aanpassing
aan economische, regionale en zelfs locale be»
hoeften. In dit verband moeten vooral Polen
en Engeland genoemd worden, waar gepoogd
werd te komen tot een innige samenwerking
tusschen het onderwijs en de industrie.
Tenslotte, onze tijd wordt gekenmerkt door
zijn afkeer van Intellectualisme^ Ook daarvan
vindt men den reflex ln het onderwijs. Men
wenscht dat de school sterke, karaktervolle,
practisch bruikbare menschen zal vormen.
Zoo valt op te merken, dat niet alleen in
Duitschland maar ook ln tal van andere lanwij noemen Polen en Tsjecho»Slowaklje
den
een sterkere nadruk werd gelegd op de lichamelijke vorming der leerlingen door de
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school.

Ziet hier enkele voorname trekken uit het
omvangrijke jaarboek. Er zouden nog andere
te noemen zijn. Wil denken aan het streven
naar een betere onderwijzersopleiding, de ver»
meerderde aandacht voor de plattelandsschool,
de verbreiding van moderne technieken (als
film en radio) in het onderwijs, enz. Maar wanneer wij het voornaamste en alleen dit naar
voren willen brengen, kan met de voorafgaande
zes punten worden volstaan.

Vrijzinnig-Democratische
Vrouwenclub
De Vrijzinnig Democratische Vrouwenclub
hield Zaterdag haar jaarvergadering in «Het
I.ldo" te Amsterdam.
Na een woord van welkom van de presidente
zelde deze dat
mevr. F. J. van Gelder—
het contact zoeken met elkaar noodig is, om
samen op de bres te staan voor de vrouwenbelangen en de handhaving der democratie, In
Spanje zien wij hoe blj het onmatig toenemen
van de extreme partijen de gedachte aan de
democratie volkomen in het gedrang is gekomen. En het gevaar dreigt dat uit afkeer
voor het in brandsteken van kerken en kloosters, velen zich wenden naar de andere extreme partij, het fascisme.
Hier in Nederland heeft het communisme
nog niet veel voet maar de angst er voor is
volgens spreekster een groot gevaar, omdat ze
het fascisme versterkt. Beiden moeten bestreden worden, In Nederland zal de gewetens»
vrijheid zegevieren, dat wat de vrijzinnl-*»
democraten ais het belangrijkste beschouwen:
geloofsvrijheid en verdraagzaamheid. °
Strijd voor de democratie is tevens strijd
voor de rechten van de vrouwen, want oen
goed vrijzinnig-democraat wil gelijk recht voor
man en vrouw.
In de vergadering werd een motie aangenomen waarbij de dringende wensch werd uitgesproken om op de candidalenlijst voor de a.s.
Tweede Kamerverkiezingen de derde plaats te
geven aan een vrouw.
In het centraal bestuur werden gekozen de
dames: Btlscher—Sperp uit Leeuwarden en
M. H. J. Schendstok—Kanstein ult Den Haag.
Na afloop van de vergadering vereenigde»
de deelneemsters zlch aan een lunch waar
mevrouw Ella de Vries declameerde en waar
mej. mr Qorrv Tendeloo en mevr. Schendstok
—Kanstein korte inleidingen hielden over de
onderwerpen: .welke bijzondere taak heeft de
vrouw In de politiek en hoe versterken wij
onze positie door meer samenwerking, welke
aanleiding waren voor een geanimeerde bespreking. In den namiddag hield mevr. mr B.
Bakker—Nort een lezing getiteld: „Politieke
balans van het afgeloopen jaar."

NET 3 OCTOBERFEEST.
Bij de te Lelden gehouden inschrijving van
hen die in aanmerking wenschen le komen voor
uitdeeling van haring en wittebrood op 3 Oc»
tober a.s, hebben zich ongeveer vier duizend
personen opgegeven, een aantal dat ruim 750
hooger is dan vorig jaar. De ongunstige tijdsomstandigheden zullen aan deze verhoogde
aanmelding voor dezen feestavond niet vreemd
zijn.
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Congres Land. federatie
van Textielarbeiders

Onzekerheid omtrent het
tweede slachtoffer

De permanente werkeloosheid
in Twente

Ven zeer ernstig ongeluk heeft gistermiddag
te Amsterdam plaats gehad op de Prinsen»
gracht bij den Amstel. Een kano met vier
jongens van 8 tot 11 jaar is omgeslagen en alle
vier kinderen geraakten te water. Het waren
de drie broertjes Sohlllmeyer «n hun vriendje
P. Zwart
Twee van de jongens konden zich boven
water houden, maar twee verdwenen in de
diepte. Op het geschreeuw van een zekeren
van Hasselt een jongen, die met een kano
bezig was, kwamen burgers toesnellen* ook
een oudere broer van de SchUtmeyers, welke
familie aldaar op de Prinsengracht woont zag
het ongeluk gebeuren.
Hij sprong met twee andere mannen in de
gracht om hulp te bieden. De twee knaapjes,
die zich boven water hielden, waren spoedig
gered, maar de beide andere kinderen werden
bewusteloos opgehaald. Een van de beide bewustelooze drenkelingen werd naar het Blnnengasthuis vervoerd, terwijl een geneesheer
van den Gen. Dienst in een ziekenauto pogingen ter plaatse aanwendde om de levensgeesten bij den ander weer op te wekken. Die
pogingen bleven vruchteloos en de geneesheer
moest tenslotte den dood constateeren.
Er diende dus afgewacht te worden of de
drenkeling, die naar het Binnengasthuis waa
vervoerd, het leven er had afgebracht
Bij latere informatie bleek, dat de Geneesk.
Dienst geen tweede knaapje had vervoerd en
daar wel was gebracht het lijkje van Rud.
Schiltmeyer, van wien de dokter den dood had
geconstateerd, maar van een tweeden drenkeling was niets bekend.
Zwart was dus niet terecht want de belde
andere SchUtmeyers waren thuis.
Hoe deze vergissing Is ontstaan, kon niet
worden verklaard. Er bestonden in den laten
middag twee mogelijkheden: of alle vler dren»
kelingen zijn wél uit het water gehaald en
een is weggeloopen of een van de klnderen
ligt nog in de gracht
De politie is toen bekend werd. dat de vierde
drenkeling vermist werd. gaan dreggen.

De Landelijke Federatie van Textielarbeiders heeft Zaterdag haar tweejaarlijkse!» congres te Almelo gehouden. Alle afdeelingen,
waaronder de nieuwe afdeellng Tilburg, waren
vertegenwoordigd.
De voorzitter van het hoofdbestuur, de heer
E. Pieperiet uit Enschedé, hield een uitvoerige
openingsrede, waarin hij constateerde, dat de
textlelarbeidersorganisaties In de afgeloopen
twee jaren een zeer moeilijke periode hebben
gehad. In Twente ls de werkeloosheid grooter
dan In andere deelen des lands en zou zij. volgens spr, een permanent karakter dragen,
omdat de textielindustrie zich geheroriënteerd
en de grootste zorgen overwonnen heeft Door
de rationalisatie is de productie ongeveer even
groot als voor de crisis, terwijl van de 40.000
arbeiders, die Twente voor de crisis telde,
circa 10.000 buiten het productieproces kunnen
blijven. In dit verband wees spr erop, dat de
huidige werkelooze generatie buiten de fabrieken blijft daar de werkgevers hoofdzakelijk
jeugdige arbeiders en vooral arbeidsters aanstellen. De cijfers voor Enschedé zijn, wat deze
materie betreft aldus: in 1935 had men circa
6000 werkeloozen, thans ook. maar het aantal
jeugdige werkeloozen is gedaald van 1900 tot
pi. m. 200. Hierdoor wordt de factor loon onge»
veer tot nul gerecuceerd, aldus spr. De jaar»
verslagen werden goedgekeurd, evenals het be»
leid van het bestuur. Bij de bestuursverkle»
zing werd besloten een bezoldigd bestuurder te
benoemen, den heer P. van de Horst te
Enschedé, die de functies van secretaris en
penningmeester waarneemt. Voorts werd een
nieuwe contributieregeling vastgesteld.
Een uitvoerige discussie ontspon zich over
het voorstel Enschedé, om leden der Commun.
Partij Nederland te royeeren. omdat deze van
hoogerhand de moderne vakbeweging moeten
steunen.
Tenslotte werd besloten deze leden te weren,
als zij niet de vakbeweglngspolltiek der C. P.
afwijzen en ondermijnend werk verrichten.
Het congres nam voorts nog een motie aan,
waarin de wenschelljkheld wordt uitgesproken de 40-urige werkweek in te voeren voor
de textielindustrie, terwijl tevens de noodzakelijkheid van loonsverhooging wordt bepleit
Aan het congres was een gisteren gehouden landdag verbonden, waarop o. m. de heer
H. Sneevliet Kamerlid en voorzitter van het
Ned. Arbelds-Secr. het woord heeft gevoerd,
terwijl voorts betoogd werd voor de 40>urlge
werkweek.

* *politie het lijkje van
Gisteravond is door" de

het vleide kind uit de Prwsengracht met
dreg opgehaald.

een

te Enschede
Veertig wevers in staking gegaan
Vanmorgen zijn ruim veertig carreerwevers
van de N.V. Textielfabriek Nico ter Kulle en
Zn te Enschede in staking gegaan. Zij hebben
nl het door den rijksbemiddelaar gedane voor»
stel verworpen, waarop het ultimatum, dat
door de drie samenwerkende textielarbeiders»
organisaties aan de N.V. was gesteld, van kracht
is geworden. De arbeiders. Ge bet werk heb»
ben neergelegd, wenschen een verhooging van
de tarieven ln die mate, dat -dj een uurloon
van plm. 47 cent kunnen halen.
Hedenmorgen reeds zal de rijksbemiddelaar
prof. mr A. C. Josephus Jitta ten stadhulze te
Enschede opnieuw met de partijen welke bij
dit conflict zijn belrokken, confereeren.
Een aanvullend voorstel van den
Rijksbemlddelaar
Nader wordt gemeld: In verband met het
vann-orgen uitgebroken conflict bij de N.V.
Textielfabriek Nico ter Kuiie en Zn te En»
schede, heeft de rük-lbemiddelaai*. prof. var
A. C. Josephus Jitta vandaag opnieuw ten stad»
huize te Enschede geconfereerd.
Na langdurige besprekingen heeft de rijks»
bemiddelaar ten slotte het door hem in de te
Amsterdam gehouden conferentie gedane voor»
stel aangevuld, in dier mate, dat een hoogere
productie-premie zal worden gegeven.
Voorts deed de rijksbemiddelaar de toezeg»
ging. dat hij de partijen over drie maanden opnieuw zal bijeenroepen, indien de vastgestelde
wachtgeldregeling niet zal voldoen.
Hedenmiddag zullen belde partijen over «Ut
atnvullende voorstel vergaderen.

.

HET PLAN TOT REORGANISATIE VAN DEN
RIJKSSTUDIEDIENSTVÓÓR DE LUCHTVAART
stichting Het Nationaal

Luchtvaartlaboratorium

Reeds eerder is bericht, dat de Regeerlng een
plan overweegt tot reorganisatie van den Rijks»
studiedienst voor de Luchtvaart, het offlcleele
lichaam, dat studie maakt van technische
luchlvaartproblemen en controle uitoefent op
de luchtwaardigheid van vliegtuigen, in Neder»
land in aanbouw. Tot nog toe ressorteerde de
Studiedienst rechtstreeks onder den minister
van Waterstaat
Thans vernemen wij, dat het plan is van den
Rijksstudiedienst te maken een Stichting het
Nationaal Luchtvaartlaboratorium, gevestigd
te 'sGravenhage.
Doel der

Stichting.

Het doel van deze Stichting stelt men voor
als volgt te omschrijven: „beheeren van het
Nationaal Luchtvaartlaboratorium, waarvan de
bestemming is onderzoekingen te doen en proeven te nemen op het gebied van de luchtte geven over de luchtvaart
vaart adviezen onderwerpen
aan Regeeringsen aanverwante
gelegenheid
te
particulieren,
lichamen en
geven voor het doen van onderzoekingen" en
proeven op dlt gebied en voorts desgevraagd medewerking te verleenen ten aan»
zien van de uitoefening van de overheidscontrole op de luchtwaardigheid van luchtvaar»
tuigen.

Het Rijk wil voor de helft deelnemen in het
klelne kapitaal van de Stichting, waarvan het
bestuur zal worden gevormd, aldus het plan,
door een ambtenaar van den Luchtvaartdienst
voor het Ministerie van Waterstaat vertegen»
woordlgers van de Luchtvaartafdeeling en
den Marineluchtvaartdienst voor Defensie, een
ambtenaar van de afd. aanschaffing voor Koloeen ambtenaar van de afd. Nijverheid
voor het ministerie van Handel, enz, verder
vertegenwoordigers van het Ministerie van
Onderwijs, de industrieën, de K. L. M, de Kon.
Vereenlglng en de Ned. Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.

Wetenschap en controle.
Het Rljk gaat verder met de Stichting een
overeenkomst aan, waarin o^n. het volgende
wordt bepaald:
De Stichting stelt een of meer door den
Minister van Waterstaat daarvoor bepaaldelijk
aan te wijzen ambtenaren of andere personen
ln Rijksdienst in de gelegenheid voorzoover
zulks voor een goede vervulling van de hun
van Rijkswege met betrekking tot de Over»
heidscontrole op luchtvaartmaterieel opgedragen taak noodlg is, van de inrichtingen en be»
zittingen van de Stichting gebruik te maken
en verschaft hun alle gegevens en inlichtingen, welke voor die laak van belang kunnen
zijn, een en ander met inachtneming van de
regelen, welke, bepaaldelijk voor wat de verhouding van die personen tot het Bestuur en
den directeur der Stichting betreft door den
Minister van Waterstaat in overleg met het
bestuur zullen worden vastgelegd.
De reorganisatie van den Rijksstudlcdlenst
tot een Stichting wordt tweeledig gemotiveerd:
1. het wordt billijk geacht dat alle belanghebbenden bij een wetenschappelijk luchtvaartcentrum in de exploitatiekosten daarvan bijdra»
gen,* 2. het wordt van groote beteekenis ge»
acht, dat de luchtvaartindustrie om de ronde
tafel van de Stichting komt te zitten met haar
afnemers (de departementen en de K.L.M.),
wat de Regeerlng reeds eerder heeft trachten
te bereiken in de opgegeven eenheldsfabriek.
Tot zoover de plannen, waarover weldra zal
worden vergaderd. Zij zijn 0.1. van groote be»
teekenis.

Ontploffing aan boord van
olietankschip

Gistermorgen omstreeks negen uur is tengevolge van een explosie brand uitgebroken
in de stookplaats van de „Vlismar 3". een groot
olietankschip van de Vlissingsche MineraalOlie en Asphalt Raffinaderij, dat in de haven
ligplaats had gekozen. Een automatische gasolie ontbrande*- is door lot dusver onbekende
oorzaak ontploft, zoodat het vlammende oliemengsel in een oogwenk de stookplaats in lichter laaie zette. Met het oog op de zeer brandgevaarlijke omgeving (de Vlismar 3 bevat twee
„onder
De leiding van de Stichting berust
groole oliebunkers en een daarboven gelegen
gezag en toezicht van het bestuur bij
terwijl zich in de onmiddellijke nabijtank.
een directeur". De bevoegdheden van dezen held de groote landskelels van het olie bunkerdirecteur zijn gering. Zoo staan de ambtenaren, station bevinden), werd onmiddellijk groot
die bij de Stichting worden gedetacheerd, onalarm gemaakt. De Vlissingsche brandweer,
der de bevelen van het bestuur. Zelfs hun die met al het beschikbare materiaal uitgevacanties mag de directeur niet regelen. Hij rukt was, heeft slechts op enkele plaatsen
mag een regeling voorstellen, maar het bedienst behoeven te verrichten. Men was er
stuur beslist.
namelijk reeds in geslaagd het vuur lot de
stookplaats te beperken met behulp van een
commisHet Bestuur pleegt overleg
groot aantal slangen, die werkten op de pomgeacht
kunpersonen,
die
sie, samengesteld uit
opzicht
pen
des»
van de sleepbooten van de steenkolenver»
wetenschappelijk
In
nen worden
eenlglng.
Groote ploegen arbeidskrachten van
kundig te zijn op blj de luchtvaart betrokken
hebben hierbij hulp ver»
maatschappij
deze
Instituut
Ned.
Met
gebieden. 03. het Kon.
leend. De stookplaats is zwaar beschadigd, ter»
Toch is het bestuur niet oppermachtig.
wijl ook de stoomketel van de „Vlismar 3" is
lekgeslagen.
De directeur van den Luchtvaartdienst
Naar de oorzaak van de explosie, waarbij gevan het Departement van Waterstaat
lukkig
geen persoonlijke ongelukken plaats
kan verzet aanteekenen tegen een be»
hebben gehad, wordt op het oogenblik een des»
kundig onderzoek ingesteld.
sluit van het bestuur, dat betrekking
lucht»
veiligheid
van
het
op
de
heeft
NEDERLAND OP DE WIENER MESSE.
verkeer of op de besteding van gelden.
voorzitter,
die den
Hij doet dat bij den
De inzending van het Koloniaal Instituut op
de
Wiener Messe is bezocht door bondskanseMinister van Waterstaat om een
lier
dr Schuschnigg. die verwelkomd werd door
beslissing vraagt.
den loco-consul-generaal Schouten. De bondsHet Rijk bepaalt verder een jaarlljksch sub» kanselier werd rondgeleid door den algemeesidie en komt met de andere deelhebbers in de nen conservator tltermark. Schuschnigg toonde
Stichting (oH. dus met de industrieën) een in het bijzonder groote belangstelling voor de
subsidieverhouding overeen.
ingezonden Aalsmeersche rozen.

meteen
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Twee kinderen verdronken
hij kano-ongeluk

Het conflict bij Nico ter kuile
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Het Onderwijspanorama der wereld

Quantitatieveuitbreiding en het
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Eeuwfeest praeses van Nispen
Josephagezeilenvereenigingherdenkt

De St
haar eersten leider

De viering van den hondersten geboortedag
van jhr Hub. C. J. M. van Nispen tot Sevenaer,
den eersten praeses van de St Josephsgezellen»
Vereenlglng. werd door het district Amsterdam
dezer vereeniging gistermorgen te twaalf uur
ingezet met een défilé langs het graf van den
„gezellenvader" op de begraafplaatst St Bar»
ban» aan den Spaarndammerdijk. Honderden
gezellen waren tegenwoordig om een groet te
brengen aan den «/oreerden doode.
Rector A. A. J. Drost, centraal praeses. hield
aan het graf een rede. waarin hij uiting gaf
aan de dankbaarheid der gezellen voor de geeslelijke vorming, van hun eersten leider ont»
vangen.
Des middaks te drie uur verzamelde zich een
groot aantal genoodigden in de bovenzaal van
het gebouw der St Josephsgezellen-Vereenl»
ging, waar de deken van Amsterdame mgr dr
G. C. van Noort «en tentoonstelling opende. In
zijn toespraak herinnerde de deken aan het
doorzicht, de vastberadenheid en den offerzin
van jhr van Nispen. die als een der eersten de
behoefte aan sociale zlelszorg had gezien en
het model van Kolplng aan Nederlandsche toe»
standen had aangepast
De tentoonstelling bevat zeer vele herinneringen aan den persoon en het werk van jhr
van Nispen. OH. meubelen en gebruiksvoorwerpen uit diens woning. In tal van oude papieren
worden de eerste wederwaardigheden der vereeniging belicht.
Voorts zijn er uit jongeren tijd allerlei werkstukken te zien als toonbeelden van het door
deze vereeniging zoo hoog gehouden „eerzame
handwerk."

Nederlandsche motorschoener
vergaan
Opvarenden gered.

Vrijdagnacht omstreeks middernacht Is de
Nederlandsche motorschoencr ..Anna", eigenaar

en gezagvoerder de heer Nicbocr, op de Noordzee omgeslagen. De Nederlandsche bemanning,
onder wie zich de vrouw van den schipper bevond, slaagde er in de reddingboei uit te zet»
ten en daarmede weg te varen. In een vliegen»
den wind moesten de schipbreukelingen nog
dertien uur over de woeste zee rondzwalken,
alvorens zij werden opgemerkt door den treiter „Bolerus", die de uitgeputte menschen aan
boord nam.
Zaterdagavond zijn zlj (e Yarmouth aangekomen. Kapitein Nleooer verklaarde bij het
aan land gaan. dat hij Vrijdagavond uit Yarmouth was uitgeloopcn. Er stond toen een
hooge zee, tengevolge waarvan de „Anna"
steeds meer slagzij ging maken, zoodat de op»
varenden tenslotte gedwongen waren de red»
dingbooten uit te zetten. Zij lieten nog vuurpijlen op. doch deze werden niet opgemerkt
Een half uur nadat de bemanning het schip
verlaten had, sloeg de «Anna" geheel om.
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van de

De

dollarleening

Koninklijke
Op de rol van de civiele kamer van het
Haagsche Gerechtshof kwam heden weder voor
de bekende procedure in zake de vordering
van de Vereenlglng voor den Effectenhandel
tegen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroieumbronnen.
(De kwestie van de goudclausule in de voorwaarden betreffende de 4 pet dollarlecning
1930. aangegaan door de Koninklijke). De
Hooge Raad heeft op 13 Maart j.l. dit geding
naar het Gerechtshof teruggewezen.
De procureur van de Koninklijke, mr van
Praag, concludeerde heden, waarop aan de
Vereenlglng voor den Effectenhandel 8 dagen
uitstel verleend werd.

Een eleetrisch-automatische
beveiliging van de „safe" onder

de Beurs te Amsterdam

Wanneer men een bezoek brengt aan de

„safe" van de N.V. Beurskluizen en Safes, die
gevestigd ls onder de koonmansbeurs te Am»
sterdam, krijgt men het gevoel: als de zware
deuren achter me dichtvallen, kom ik er nooit
weer uit een gevoel, dat aan den anderen kant

de gedachte brengt dat de waarden, die hier
ln bet groot aantal loketten opgeborgen zijn.
veilig zijn. Maar de modern geoutilleerde inbreker, die met steekvlam en dynamiet werkt
staat voor weinig.
Hoewel de directie er van overtuigd is, dat
er voldoende bevelUglng was, heeft zij, om
gedekt te zijn tegen elk gevaar van aanslag
op de safe, naar de meest moderne veiligheidsmaatregelen omgezien.
De directeur, de heer Janssen, heeft ons hedenmorgen deze nieuwe inrihting getoond, die
aangebracht is door de N.V. Alarma. De grond»
gedachte dezer nieuwe beveiliging is, dat het
voor onbevoegden niet mogelijk is de kluizen,
van welken kant ook, te benaderen. Bij een po»
ging daartoe ontstaat een geweldig sirenen»
gehuil, dat ver in den omtrek te hooren is. De
Installatie is zoo geconstrueerd, dat de directie
blj sluiting van het gebouw gedwongen wordt
de installatie behoorlijk in werking te stellen.
Het hart van deze electrische installatie
het schakelbord
is natuurlijk extra bevel»
ligd, terwijl de bedrijfszekerheid wordt ver»
hoogd als men weet, dat zij niet op het lichtnet is aangesloten,maar door eigen krachtbronnen wordt gevoed.
We hebben wel de overtuiging gekregen, dat
de waarden, die hier geborgen worden, voor
inbrekers niet te benaderen zijn.

—

—

INBREKERS AAN

'TWERK.

die echter niets ontvreemdden,
doch paarden achterlieten
In een garage aan de Kleine Woerdlaan te
Naaldwijk zijn Zaterdag vreemde inbrekers aan
inslede van goederen
het werk geweest, die
paarden achterlieten. Het
te ontvreemden
was een zeer vreemd geval, dat de Naaldwijk»
sche politie op den overigens zoo rustigen Zaterdagavond nog handen vol werk bezorgde, doch
door haar tenslotte bevredigend werd opgelost.
Toen des middags dc heer O. van zijn in de
Kleine Woerdlaan «taande garage de deuren
opende, bemerkte hlj lot zijn niet geringe ver»
bazing dat onbekende bezoekers daarin waren
doorgedrongen, een zich in dc garage bevindende motor hadden ontvreemd, vervolgens de bc»
tonnen vloer bezaaid hadden met slroo en tot
slot een groot aantal paarden In de garage had»
den ondergebracht. De achterdeur van de garage
bleek geforceerd, zoodat de ongcnoode gasten
zich door middel van deze steeds afgesloten
deur
die zwaar dichtgespijkerd was
toegang hadden verschaft. De ontvreemde motor
werd later onbeheerd in de omgeving van de
garage aangetroffen.
Nadat de heer O. van zijn grootste verbazing
bekomen was, zette hij ha! onderzoek voort,
waaruit bleek dat zekere P. v. Sch^ handelende
in stroo. met de bekende Djiguitcn-kozakkcn,
die des avonds te Naaldwijk demonstraties zou»
den geven, een overeenkomst had aangegaan
inzake stalling van dc paarden. Hij bracht «e
paarden onder in een loods, slaande achter «ie
betrokken garage, doch toen v. Sch. bemerkte
dat alle paarden niet in deze loods konden worden ondergebracht, werd de deur geforceerd, de
motor uit de garage verwijderd en onbeheerd
langs den openbaren weg neergezet, waarna
men de paarden brutaalweg in de garage onder»
bracht.
De huurder van de garage heeft bij dc politie
een aanklacht ingediend wegens indringing,
terwijl de eigenaar van de garage een aanklacht
zal indienen wegens vernieling.
"—

—

—
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AANKOMST VAN DE KONINGIN OP DEN

BUIGENHOEK
HM. de Koningin is hedenochtend elf uur
per auto van Het Loo op den Ruigenhoek aan»
gekomen,

PET VADERLAND

2

RESIDENTIENIEUWS
Dr K. DIJK
In de Wcstdulnkerk is dr K. Dijk. benoemd

hooglceraar aan de Theol. School te Kampen
en predikant bij de Geref. Kerk van 's-Gravenbage—West gisteravond voor zijn gemeente op»
getreden, Het ruime bedehuis was niet alleen
tot de laatste plaats bezet maar velen moesten

in de paden zich ma', een staanplaats verge-

noegen.

Dr Dijk bediende het Woord naar aanleiding
van Jes. 49 : 18 „Zie. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uwe muren zijn steeds voor
Mij" en sprak over de taal der zekerheid van
Gods trouw jegens Sion in het graveeren en in
het aanschouwen".
Aan het einde van den dienst werd de voorganger toegesproken door ouderling D. Hoekstra, namens kerkeraad en gemeente, inzenderbeid namens wijk I het speciaal aan dr Dijk
toegewezen arbeidsveld. Hij wenschte dr Dijk
van harte geluk met de hem ten deel gevallen
benoeming en bad hem toe een ruim inzicht In
de beslissing die hij zal hebhen te nemen. Hoewel de gemeente, indien dr Dijk de benoeming
als hooglceraar zou aannemen een groot offer
zou moeten brengen, hoopte spr. dat zij dit gewillig en met blijdschap doen zou. Staande zong
de schare daarna dr Dijk toe Ps. 121:1 (gewijzigd) en vers 4.
Ontroerd dankte dr Dijk voor het hem toegesproken woord en de toegezongen zegenbede.
Hij vroeg de voorbede der gemeente nu hij voor
zulk een moeilijke keuze staat en wees er op
dat indien hij zou meenen naar Kampen te moeten gaan. de gemeente daarin geen oogenblik
zien moet een tot uiting komen van verminderde liefde jegens de kerk van Den Haag-West.
Onder de aanwezigen was ook de Min. van
Binnenlandsche Zaken, mr J. A. de Wilde.

Bisschopswijding van mrg ir F. L.
P. G. Fournier der Vrije
Katholieke Gemeente
Indrukwekkende plechtigheid
Er was gistermorgen ongewoon veel drukte
rondom het mooi gelegen kerkje der Vrije
Katholieke Gemeente ar.n de Rlelzangerlaan.
Auto's roden af en aan en talrijke priesters en
leden der beweging uit de gemeenten der V.
K. K. in Nederland begaven zich naar binnen,
zoodat het gebouw reeds spoedig geheel bezet
was.
Overvloedig licht valt door de vele ramen en
geeft iets vriendelijks aan dit sobere, stemmige
interieur. Zacht orgelspel geeft stemming aan
de schare, die hier bijeengekomen ls voor de
wijding van ir
P.G. Fournier tot suffragaan
bisschop voor Nederlandsch Indik.
Plaats en beteekenis van den bisschop.
Ook «.e Vrije Katholieke Kerk beschouwt
de bisschopswijding
mgr. Vreede heeft er
nog onlangs op gewezen
ais het oprichten
van een nieuwe zuil, om het eeuwige gebouw
te schragen. „Er is een tempel, niet door men»
schenhanden gemaakteeuwig in de Hemelen en
er is een strijdendekerk hier op aarde, evenmin
door menschenhanden gemaakt, maar wel uit
menschen samengesteld." Van deze strijdende
kerk vormen menschen de bouwstecnen' cri zijn
de bisschoppen de levende zuilen, zonder welke
het gebouw niet kan blijven bestaan.
Door de bisschoppen gaat hoogere kracht en
macht naar de ontvangers der lagere wijdingen en naar de gemeente. Zooals geschreven
staal in Openbaring 3 :12: „Die (het aardsche)
overwint Ik zal hem maken tot een pilaar in
den tempel mijns Gods. en hij zal nlet meer
daaruit gaan ei Ik zal op hem schrijven den
naam mijns Gods".

— —

Dc plechtigheid.

De

jaarlijkschereunie der N.R.V.

te Scheveningen
Een geslaagde Zondag.
Ruim 900 leden hebben gehoor gegeven aan
de uiloodiging van het hoofdbestuur der N. R.
V. op Zondag 8 September bijeen te komen,
teneinde gemeenschappelijke reisherinneringen op te halen. In het Kurhaus heerschtc
onder de bijna 1000 deelnemers een volmaakte
reisstemming.
Om 12 uur sprak de algemeene voorzitter,
de heer J. Panman uit Haarlem een welkomst»
rede uil. waarin hij o. a. wees op het succes
der N. R. V. en waarin hij nog eens een be»
roep deed op het Ministerie, om de reisbelas»
ting te laten rusten.
Na de koffietafel maakten vele deelnemers
van de gelegenheid gebruik de Residentie
nader te leeren kennen. Autotochten werden
gemaakt naar het Gemeente-Museum en Kijkduin; het Vredespaleis en hel Maurilshuis, Was»
senaar en Meyendel. terwijl honderden het
middagconcert van het Residentie-orkest
bezochten. Aan den dirigent, Ignaz Neumark
on den solisten werden, namens de N. R. V.,
bloemen aangeboden.

54steBeurs van de Dameskroniek
Het is de directie ven de Haagsche Dames»
kroniek gelukt om in het cabaret op de te
houden tentoonstelling van 10 tot en met 19
September as. in de zalen van den Dierentuin, zich de medewerking te verzekeren van
den populaire», Veluwschen boerenzenger Jan
«ran Riemsdijk en zijn partner Ceesje Speenhof,
die zoowel des middags als des avonds zullen
optreden.
Alex de Haas. de door de radio bekende
levenslled-dlchter-zanger, zal op het appèl zijn
om de toehoorders op zijn liedjes te vergasten.
Hij zal tevens als conferencier optreden en de
talrijke geschenken, waaronder zeer kostbare,
aan de bezoekersisters) op het podium uitreiken.
De derde man in het complot van het cabaret
zal de telepaath Maloïtz zijn.
Een van de nieuwe Dierenlulnzalen zal worden herschapen in een Music Hall waar José
Rosenberg den schepter zal zwaaien.

DE VERKEERSREGELING OP HET
STATIONSPLEIN
Het Stationsplein alhier heeft twee, door
verhoogde lramemplacementen gescheiden rij»
banen, waarvan de rijbaan aan den kant van
het station weer is gescheiden door een langen,
smalle» verkeersheuvel.
Ter plaatse onbekenden verkeeren vaak in
de meening, dat het verplicht zou zijn. rechts
langs dozen verkeersheuvel le rijden, waardoor
dan verwarring en opstopping van het ver»
keer zou kunnen ontstaan, indien het weggedeelte langs den toegang tot hot station wordt
versperd door stilstaande auto's, hetgeen vooral kort voor vertrektijden der treinen dikwijls
voorkomt
Ten einde aan dit gevaar tegemoet te komen,
heeft de ANWB. aan B. en W. van 's-Grovenhage verzocht aan het beginpunt van den ver»
keersheuvel een bord te doen aanbrengen, met
een links schuin naar berieden wijzenden pijl
met onderschrift „doorgaand verkeer."
AANKOMST „NEDERLAND EXPRESS"
De N.V. Sloomvaart Maatschappij „Nederland meldt, dat de speciale trein met passagiers
en post in aansluiting op het mA „Marnix van
St. Aldegonde" Woensdagmorgen 9 September
om 10 u. 20 van Genua zal vertrekken. Aankomst Donderdagmorgen 10 September om
7 u. 18 te Zevenaar. 8 u. 14 te Arnhem, 9 u. te
Utrecht CA. 10 u. te den Haag «A. 9 u. 44 te
Amsterdam w.p.. 10 u. 2 te Amsterdam CA en
om 10 u. 33 te Rotterdam Maas.

Omstreeks kwart over tien begon de plechligbed. Proccsslegewljze begaf de stoet van
acolyten. geestelijken en bisschoppen zich door
de kerk naar het altaar. Hierbij merkten wij
NED. BRIDGEBOND (AFD. DEN HAAG)
op mgr dr A. G. Vroede, gewestelijk bisschop
Zaterdagavond werd in Huize Voorhout de
voor Nederland en Ned.-Indië. de assisteerende
bisschoppen mgr J. H. Cordes uit Weenen en speelgelegcnheld van de afdeellng den Haag
mgr E. W. Nyssens uit Brussel, den diaken Ir van den Nederlandschen Bridgebond, een wilde
F. A. Brandt, vicaris-generaal van Nederland, wedstrijd gehouden.
De prijswinnaars waren: 1. mevrouw van der
en den sub-diaken prof. J. E. van der Slok. de
ceremoniemeesters dr Th. Valelon. ir H. E. Ch. Rijn-J. Broeckx; 2. mevrouw Schut-J. Cohen;
3. mevrouw Noordhoek Hegl-G. den Berger;
Poortenaar en D. L. Tollenaar.
4. heeren Klein-Mogendorff.
Toen begon het eerste gedeelte der wijding,
Maandgavond 14 September zal een wedstrijd
waarbij de gekozene verschillende vragen be» plaats hebben voor
paren volgens Howellvestigend beantwoordde en beloofde „alle mensysteem.
schen In Christus' naam. voor zoover het hem
mogelijk zal zijn. te dienen, steeds bedenkende,
dat de schoonste eerelilel van den bisschop is.
KERKERAAD DER NEDERL.
de dienstknecht der dienstknechten Gods te
ISRAELIETISCHEGEMEENTE
zijn" en waarbij de gebruikelijke verklezlngsvoorzitterschap
Onder
van mr J. WeiJl ver»
oorkonde werd voorgelezen, die vastlegt, dat de
gaderde gisteren de kerkeraad der Neder»
nieuwe bisschop met de noodzakelijke meerlandsch lsraiiltlcsche Gemeente alhier. Een
derheid van 2/3 gekozen is.
Vervolgens «verd de mis opgedragen, welke voorstel van het kerkbestuur om aan den Amop de gewone plechtige wijze verliep, waarna «terdamschen architect S. J. Baars (1) en den
het tweede deel der wijding volgde. Hierbij heer J. Hegt het ontwerp en toezicht voor het
maken van een plan voor een synagoge aan
werd o.a. gelezen u!t de Handelingen der Aposden hoek van de Carpenlicrstraat en Patres»
telen. ..waar zij op het Pinksterfeest eendrachtelijk bijeen zijn" en „waar zij allen vervuld straat op te dragen, werd aangenomen.
Daaraan vooraf ging een debat over de vraag
werden van den Heiligen
..zoodat een
legelijk, die het hoorde er door geroerd werd." of dc exploitatie vanwege dé gemeente zal geDen bisschop werden hoofd en handen met schieden, dan wel aan de bestaande vercenlheilig chrisma gezalfd en de symbolen zijner ging zal worden overgedragen. De behandeling
waardigheid:
kruis en ring. gezegend, van deze vraag werd echter door het kerkbedc staf ..het machlswerktu'g voor het besturen stuur vooralsnog niet ter zake dienende geacht.
Eenige moties in verband daarmede werden
en sterken van de kerk", het kruis ..als een stralende zon en een bron van licht voor alle ge» dan ook ingetrokken.
Fe zijner tijd zal deze vraag door den kerketrouwen" en de ring „opdat hij. die hem dragen
zal. steeds (den Hccrc) liefde en reinheid moge raad worden behandeld en een besluit genomen
openbaren en opdat allen, die hem zullen aanworden. Voor het sluiten der vergadering
raken, (des Heeren) heelcnde genade zullen
wenschte de voorzitter in het verband met het
kennen." Gelezen werd uit Joh. 14.16: .Jezus komende Joodsche Nieuwe jaar den Raad ge»
zcidc lot Zijne discipelen: Ik zal den Vader bidluk. Hij sprak den vuriger» wensch uit, dat het
den on Hij zal 11 eenen anderen Trooster geven, komende jaar ten opzichte van de positie der
Joden in Duitschland en in andere deelen der
opdat Hij bij H blijve in der Eeuwigheid, namelijk den Geest der Waarheid." En „Vrede laat
wereld verbetering zal brengen en dat ook de
Ik lf. Mijnen Vrede geef Ik u: niet gclijkcrwijs vrede in Palestina weldra hersteld moge zijn.
geef Ik hem u."
de wer-ld hem
(1) Architect Baars is een te Amsterdam
D<* plechtigheid werd besloten met een processie door dc kerk. waarbij de nieuwe bisschop zeer bekend bouwmeester, die verscheidene
aan de aanwezigen zijn zegen gaf en allen het groole werken heeft gemaakt, o.a. dc fraaie
slotslezüng ten gehoore brachten.
synagoge in de Linnaeusstraat te Amsterdam,
Ecu belangrijk aandeel in den dienst had dr waarbij dc baksteen in zijn verschillende kleuW. van Hoozzcnhuyzcn. die op voortreffelijke ren en tinten als materiaal zoowel in» ais uitwüzc het orgel bespeelde.
wendig de ailesbehcerschende stof is, waaraan
Omstreeks 300 personen woonden den dienst de architect imponeerenden vorm heeft weten
bij. Na-<r wij vernemen kon de voorzittende b'ste geven.
schop F. Pigott uit Londen, niet aanwezig zijn
ln verband met zijn reis door Noord- en Zuid»
Amerika, waar ook eenige bisschoppen gewijd NEDERLANDSCHE JOURNALISTENKRING.
worden.
Dc Nederlandsche Journalistenkring zal al»
hier een buitengewone algemeene vergadering
houden op Zaterdag 24 October aA
A. OOSTERWIJK.
Hierin zullen o.a. aan de orde komen een
Oosterwljk
Naar we vernemen Is de heer A.
besluursvoorstel tot verlaging der contributies,
rustend hoofd van de Kon. Wilhelminaschool
een bespreking van het onderwerp: „de hui»
alhier en in vroeger jaren een bekend fisuur
dlge positie der pers", en de verkiezing van
In den kring van het Chr. onderwijs, opnieuw een bestuurslid
wegens het aftreden van den
pa»
ongesteld geworden. De toestand van den
heer
Is.
Sanlcroos.
«lint. die in het Gem. ziekenhuis ter verpleDe verkiezing van een nieuwen voorzitter
ging is opgenomen, is. naar we met leedwezen za| plaats hebben op de gewone jaarvergade»
vernemen, zeer ernstig.
ring in het voorjaar van 1937. aangezien de
heer D. Hans zich bereid heeft verklaard het
In het Gemeentelijk Volkszeebad werden voorzitterschap en zijn overige functies in den
kring lot die vergadering te blijven vervullen.
Zaterdag 419 en Zondag 216 baden genomen.

—

—
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DE DOOPSGEZINDE
GEMEENTE
Een dubbel Jubileum en
een afscheid
Het was gisteren voor de Doopsgezinde Ge»
meente in onze stad een gedenkwaardige dag
waar men in de godsdienstoefening mocht her»
denken dat de gemeente voor 55 jaar werd
gesticht en het kerkgebouw aan de Paleisstraat een halve eeuw in gebruik was. Als
derde feit van beteekenis kwam daarbij dat de
bekwame organist, de heer H. L. Goiterman,
na 45 jaar de gemeente met zijn voortreffelijk
orgelspel te hebben gesticht afscheid nam van
dit werk.
De gemeente die in grooten getale opgekomen
was vulde het ruime bedehuls geheel. Voorganger was ds G. Wuite. die den dienst opende
"net het doen zingen van 3 verzen van Ued
289 uit den bundel van den Ned. Prol. Bond,
gebed en het lézen van Ps. 84. Als tekst koos
ds Wuite voor deze ure Ps. 84:11 „. .want
één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders".
Ds Wuite wees er in zijn inleidend woord
op dat hij het feit dat de gemeente voor 55
jaar wederom opgericht werd en het juist een
halve eeuw is geleden dat zij haar bedehuis
in gebruik nemen mocht, slechts op bescheiden wijze wilde herdenken. Hij releveerde in
het kort de bouwplannen en de daarbij ervaren mislukking, die uiteindelijk kostelijk tot
werkelijkheid werden. Dit kerkgebouw, aldus
spr., zij ons een tempel ven waarheid, vrede,
geloof en liefde. „Dat uwe oogen o Heer open
zijn nacht en dag over dit huis", met deze
woorden werd het kerkgebouw een halve eeuw
geleden aan zijn bestemming t gewijd. Het is
een symbool van levend geloof, groolen durf
en sterken broederzin. Durven de nazaten van
deze durvende voorgangers antwoorden met
den heden door spr. gekozen tekst? Ook nu
zijn er In wier hart dit huis geen plaats heeft.
Gods oogen mogen over hun hart open zijn
nacht en dag. Er zijn er ook. die dit woord uilbundig Oosterse!» vinden en niet de Joden volgen In hun beschouwing van den tempel als
huis Gods bij uitnemendheid. Zij mogen bedenken dat iels van het verlangen naar Gods
voorhoven in hen toch moet gevonden worden. God is overal, ook hier. Velen zijn er ln
verleden en heden die trouw in dit huis Gods
gekomen zijn en wie dit woord uit het hart
gegrepen is. Getuigenissen in woord én ge»
schrift zijn in de verloopen halve eeuw daar
om zulks te bewijzen. Wie van de wijding van
den kerkgang is verstoken voelt hoezeer dit
voor 't hart onmisbaar is geworden. De Doopsgezinde onkerkelijkheid bij uitnemendheid in
den zin van afkeer voor kerkelijke hiërarchie,
overtuigd dat kerkgang niet synoniem Is met
vroomheid heeft nu een halve eeuw het bewijs
geleverd dat hel bedehuls ook voor hen is.
een huis Gods, een Bethel, een poort der

..

eeuwigheid.

Daarom verzocht de voorganger te zingen
van dat oude verlange»*, en de liefde tot
Gods huis. De gemeente zong daarop Lied
136:1 en 5. naar Ps. 84.
Ds Wulte wees er voorts op dat in de blijdschap van den Psalmist trilt die voor het in.
Gods huis genotene van het licht des Gcestes.
van de daar gevonden innerlijke rust, vrede,
verzoening, gemeenschap met God. Hel is een
rustplaats voor den lijder, een wijkplaats voor
den strijder. Wat hel is zal het blijven als;
leder die dit huls betreedt dat doet als in een
waar men binnenkomt «het een'
voorhof
brandend verlangen God te ontmoeten, .met»
Hem één te worden, door Hem geheiligd te!
word. Om hier te genieten het brood dat de
Heiland voor zijn jongeren, ook voor ons, brak.
Als dat niet leeft in de harten is kerkgang
slechts sleurgang en zucht naar verandering
komen in onbewogcnheld en om te ontvangen
niet om le geven, is onze kerkgang ondoeltreffend. We moeten ons zelf kwijt raken en
willen ademen In de hooge. reine
komen in een huis des gebeds. Dat is het van
ons gevraagde tempeloffer, dan zal het zijn
zooals op den ingang van de kerk staat: „Zalig
zijn zij, die het Woord Gods hooren en hetzelve bewaren". Dan spreekt God Zijn won»
derbaar woord dat sterken en zwakken, ouden
en jongen, dapperen en vreesachtige»» gelijkelijk zaligt en voelen we onze verbondenheid
ean onzen God en Vader en dan ls één dag in
Gods huis beter dan duizend elders. 50 jaar is
dit kerkgebouw een voorhof Gods geweest voor
velen. Dankend dit gedenkend verlnnigt zich
onze bede dat elke dag hier doorgebracht
ons en die na ons komen, meer toegang geve
tot het heilige, tot Gods heiligen hartentempel
Daarom bidt spr. ieder toe dat elke dag ons
hierheen drijve met het oprecht verlangen: H

—
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zoekt mljn hart. doe Gij o God uw aanschijn
op 't pad waarop ik ga. Amen.
Hierna volgt zacht orgelspel waarna de ge»
meente staande zong beide verzen van Lied 141.

lichten

"""

Na de predlcalle richtte ds Wuite zich tot
den scheidenden organist, die tot vlak voor

zijn instrument trad. Hij herinnerde er aan dat

ook de heer Golterman zeggen mocht: een dag
in uwe voorhoven is beter dan duizend elders,
en rlep diens laatste wijdingsuur in het ge»

heugen terug waarop de organist als thema ge»
kozen had: voor hen die moeiten hebben met
den wil van God.
Na meer dan 45 jaar wijding gegeven te
hebben aan dit huis, ook bij alle bijzondere
gebeurtenissen als huwelijksbevestigingen en
feestelijke gelegenheden legt de organist zljn
arbeid neer. De wijding-avonden zijn de ginrlepunten van zijn leven geworden. Ook de
liturgische diensten verdienen genoemd. Zonder eenlge'voorwaarde heeft de heer Golterman zich gegeven. Welk een 'prachtige staat
van dienst. Een van de groote kunstbroeders
van den organist heeft kortgeleden getuigd dat
de Doopsgezinde gemeente door Golterman Is
verwend geworden. Groot was de godsdienstige
waarde van zijn spel. Hij wilde er God mee
verheerlijken en hoewel geen organist van professie was de heer Golterman toch een geroepen organsit. Daarvoor betuigt spr. hem dank.
Nu komt de schelding. Als eenmaal Jacob heeft
de heer Golterman aan den Jabbok met God
geworsteld en uit deze worsteling den zegen
verworven. Er is, aldus spr», dankbaarheid in
onze harten, dat gij zoolang dit werk hebt mogen doen, ook met een zegen voor uzelf. Zoo is
ook deze dag beter dan duizend elders. De
naam des Heeren zij geloofd.
Ook namens de predikanten betuigde ds
Wulte den scheldenden predikant dank.
De heer Gollerman heeft alle predikanten
van de gemeente gekend.en nimmer is er een
moeilijkheid tusschen voorganger en organist
gerezen. Dank voor zooveel durende bereidwilligheid. Ds Wulle besloot met een persoonlijk
woord lot den heer Golterman, met wien hij 26
jaar trouw heeft mogen samenwerken, ook in
kerkelijken ! zin, 'al behoorde de heer Golterman niet tot de Doopsgcz. Gemeente. '. Toch
heeft .hij mét vreugde zijn zoon gegeven aan
den arbeid van de Broederschap. Spr. riep den
heer Golterman toe een: Vaartwei. Wees Gode
bevolen. De Hcere zégene u en behoede u en
geve u ten tijde des avonds zijn lichtende
vrede".
Hierna sloot ds Wulle dezen bijzonderen
dienst met gebed.
Terwijl de grijze organist op zijn. mooi instrument preludieerde: Blijf met mij Heer als 'r
Zonlicht niet meer straalt blijf met mij Heer
als straks de avond daalt", later overgaande
ln forsche aceoorden, stroomde hel bedehuis

.

leeg.

"Na den dienst recipieerde de heer Golterman
'aart' don* «bet' v&A den kantel? Vélen maakten
van deze gelegenheid gebruik den scheldenden kunstenaar da hand ten afscheid te
f drukken.

VEREENIGING VAN CHR. ONDERWIJZERS.
De afd. 's-Gravcnhage van de Ver. van Chr.

Onderwijzers en Onderwijzeressen In Neder»
land en de Overzeesche Gewesten houdt Za»
terdagavond 12 Sept. In de dr H. Plersonschool
een ledenvergadering, waarin als «preker zal
optreden de heer W. Vermeien, voorheen on»
derwljzer In Ned.-IndiL. met het onderwerp:
„Japan en de Japanneezen".

9 September geeft het Leger des Hellsmuziekcorps andermaal een uitvoering in de
openlucht
De volgende punten zullen worden bezocht:
Wouwermanstraat. hoek van Beyerenstraat,
Mljlensstraat v. Beyerenstraat, hoek Mijtens»
straat, van Ostadcnstraat hoek van Beekstraat
Men is voornemens te «pelen van 7 u. 30 tot
8 u. 30 des avonds.
—»

Kampioenschapstentoonstelling te 's-Gravenhage
Asschepoester (de Airedale
Cinderella) Koningin
van het feest
EIND GOED AL GOED
Druk bezoek
De Zondag der twcedaagsche tentoonstellingen is aan de keuring der eereprijzen gewijd. De keuze uit de besten aller rassen tot
winner van den eereprijs van hun groep en
ten slotte tot besten hond der tentoonstelling.
Vaak en ook hier looft HM. de Koningin
een medaille uit voor den besten hond. «vat
het behalen van dezen prijs nog aantrekkelijker maakt.
Nu geschieden opzettelijke verwonding of
zelfs vergiftiging van honden, waarover leeken
zoo vaak praten, gelukkig nooit op tentoonstellingen maar wel vinden „handigheden"
van inzenders plaats, welke niet te voorkomen. noch te straffen zijn. Juist als In elke
sport helaas het geval Is en vooral niet vaker
dan daar.
Zondag nu verwekte bij de Ingewijden iets
anders ontstemming. Het goed gebruik wil.
dat de inzenders, welker honden onder een
bultenlandschen keurmeester zullen uitkomen,
elk contact met dezen machtige vermijden tot
na de keuring. Want men mag zelfs geen
schijn van aanleiding lot verkeerde gedachten
opwekken, In tegenstelling met de gewoonte
echter had een inzender van den aanvang af
beslag gelegd op een Britsch keurmeester en
zijn zijde niet verlaten. Dit, mét de opstelling
der eereprijzen. leidde tot een geladen atmosfeer. Een bekend Inzender trok zijn hond
terug.

Tol de hond van den onvoorzichtige»» Inzender, tot verlichting van de ingewijden,
onderweg naar den hoogsten roem door een
„outsider" geslagen werd. Zoodal deze dag
alléén de waarschuwing lot groote
voorzichtigheid achterlaat

om» en

Deze tentoonstelling scheen drukker bezocht
te zljn dan één harer voorgangsters. Tot laat
in den middag nog stroomden de kijkers binnen.
De eereprijs voor besten hond der groote
rassen wordt door den Sint Bernhard Bernd
Guetsch gewonnen, elg. de heer A. Steens»
ma. Die voor den besten windhond is voor
den whippet kamp. Sunshine van Lo»
marwlljos van mevrouw H. Bos. Die voor
den besten jachlspaniel voor den Sussex
kamp. Wenonah of Fourclovers. van
mevrouw O. 't Hoen. Die voor den besten
setter voor den ler kamp. Hartsbourne
Lucy van luit G. J. Verwelj. Daarna wint
de dashond kamp. Olaf van de Zeven Berg»
jes, van mevrouw G. Pouw, den eereprijs voor
den besten jachthond.
Hierna komt de heterogene groep der mlddelgroote rassen, welker beste de Dobermann
plnscher Cesarlta van Oevanes, eigenaar de heer B. Plugge. wordt.
De Alredaie terriër Heijlaer's Cl nde»
rel la. van mevrouw S. C. M. Mensé. zegeviert In de sterke groep der terriërs, nadat
de eereprijs voor den besten korlbeenigen
door den Calrn Brlgand of Dulnrell.
eigenaresse mevrouw C. gravin Van Zullen
van Nijevelt is behaald.
Bij de dameshondjes wint de gladharlge
Duitsche
dwergpinscher kamp.
Zllle's
Christel, van mevrouw O. Grllnewald.
Hierna betreden de groepswinners den ring
om uit te maken wie de beste is.
Clnderella doet haar naam van Asschepoes»
ter eer aan. Zij houdt zich afzonderlijk. Lusteloos, verveeld en verreisd staat zij er bij.
Doch. zooals in het goede sprookje, hare
schoonheid wordt ontdekt. Dan geeft zij zich
allengs en het slot I», «lat voor het eerst
weer sedert jaren een Alredalelerrier beste
hond der tentoonstelling wordt
Clnderella's bekoorlijke vriendin neemt de
lijn over van een kennis, die den Alrdsle tot
de hoogste overwinning heeft gevoerd en
loopt onder daverend handgeklap de gebruikelijke eereronde.
Het ras der Alredales. dat reeds stap voor
slap vooruit schreed, is hierdoor met een
sprong opgeschoten. Wat het ten volle verdient

Jacques Vieyra overleden
Naar wij vernemen overleed gisteren plotse»
ling te Sebevenlngen ln den leeftijd van 69
jaar de heer Jacques Vieyra.
De heer Vleyra was na het overlijden van
den heer Felix Cohen geruimen lijd eenlg firmant van de sinds 1879 bestaande firma Felix
Cohen te Rotterdam, tot hij zich voor enkele
jaren uit de zaken terug trok. Bovendien was
hij Pres.-Commissaris van de Algemeene
Vruchten Import Maatschappij, een door de
firma FeUx Cohen en andere firma's opgerichte
maatschappij, welke zich speciaal met den in»
voer van versch fruit bezig houdt.
Hij vertegenwoordigde Griekenland als consul honorair vóór het instellen van het be»
roepsconsulaat, In deze functies werd de heer
Vieyra benoemd tot ridder van het zilveren
kruis in de orde van den Verlosser van Griekenland.
De heer Jacques Vieyra was in handelskringen zeer gezien en op zijn oordeel werd steeds
hooge prijs gesteld.
De teraardebestelllng zal geschieden Dinsdag
8 September des namiddags 4 uur op de bc
grsafplaats aan het Toepad te Rotterdam.
OPGAVEN VOOR DEN TELEFOONGIDS
De Directie van den Gemeentelijken Telefoon»
dienst verzoekt ons de aandacht van belanghebbenden er op te vestigen, dat de in het begin^van December a*. te verschijnen telefoongids in verband met de vele voorbereidende
werkzaamheden, zeer binnenkort ter perse zal
«
moeten gaan.
Het is daarom van het grootste belang, dat
leder, die een wijziging van den tekst zijner
gidsvermeldlng wenscht in te dienen, dit zoo
spoedig mogelijk doet. De betrokken opgaven
worden uiterlijk 20 September a.s. ingewacht
aa.n het adres: Gemeentelijke Telefoondienst,
Marnixstraat 18, den Haag.
HST THEOSOPHISCH GENOOTSCHAP
Het Theosophisch Genootschap (Leider dr
G. de Purucker, Point Lorna, Cal.) Afd Den
Haag. opent met ingang van Woensdag 9 dezer
wederom de bekende wekelijksche studieavonden in Pulchri Studio. De leergangen zullen bestaan uit een serie inleidingen en besprekingen, telkens verdeeld óver 3 maanden,
waarnaast tevens voor diepere studie z.g. in»
formatieve studieavonden zullen worden geer»
ganiseerd. Terwijl de Woensdagavondsludiën
elke 3 maanden één aaneengeschakelde reeks
vormen, zal toch ieder dezer avonden een op
zich zelf staand afgerond geheel zijn. (Lijst
van te behandelen onderwerpen verkrijgbaar
Anemoonstraat 118, den Haag). De toegang
is vrij.
De Zondagochteiidlezlngen nemen 20 Sopten»»
ber a.s. een aanvang, eveneens in Pulchri
Studio. Deze openbare bijeenkomsten, «vaar»
voor reeds verschillende sprekers weer hun
toezegging hebben gegeven, zullen om de 14
dagen plaats hebben. Onderwerpen worden
nader aangekondigd.

..

WIJKVEREENIGING TRANSVAAL-

KWARTIER."
Ter gelegenheid van het tienjarig beslaan
der afdeeling bibliotheek houdt de vereen!»
ging ..Transvaalkwartier", uitgaande van wijk
111 der Ned. Herv. Gemeente op Woensdag 8
September een feestavond in gebouw „Slon".
Scheepersstraat 48.
Ds Jac. Poort zal een feestrede houden. Ver»
der wordt de avond gevuld met zang en voor»
dracht.

Hendrik Hagenaars Hoek
Wanneer de herfst in 't zicht Is, de bloemen
uitbundig doen om hun angst voor het sterven
te verbergen, en de aarde dulzeUg-makenH
geurt om te doen gelooven, dat zij niet droevlg'gestemd is, dan wordt de mensch weemoedig
en droomerig; gaat hij een sigaretje opsteken,
in een diepen stoel zitten en. als herfstdraden
tusschen werkelijkheid en illusie, zijn droomen
weven, die van het schoonste zilver zijner diepe
wenschen zijn gemaakt....
Ik wilde wel Rie Mastenbroek zijn! Ik zou
dan allen menschen. die om mijn handteekening
kwamen zeuren, een draai om de ooren geven
en legen alle verdwaasden, die mij stonden aan
te gapen, m'n tong uilsteken en tegen de heeren en dames did schoone regelen aan mij wijd»
den zeggen: .«lieve menschen, hebben jullie
zélf wel eens iets aan sport gedaan? Neen? Nou,
ga dat dan éérst eens doen voor je je druk
maakt om m

ij!"

Ik wilde wel de rijkste man ter wereld we»
zen! Ik zou dan in een héél bescheiden woninkje gaan huizen om allen parvenu's en opschep»
pers de les te lezen en jaloersch te maken; ik
zou géén auto aanschaffen, om allen jonkies die
dat nou het ideaal vinden mores te leeren; ik
zou op straat aan een ijskarrelje een koud wafeitje snoepen om allen netten menschen de
schrik op het lijf te jagen en ik zou den ont»
vanger van de belastingen een cadeautje-extra
meebrengen, want die goede man verdient
beter dan allemaal zure gezichten om zien
heen.
Ik zou wel de machtigste dictator van de we»
reld willen zijn en tegen alle andere machtige
mannen zeggen: vrienden, laat ons de handen
inéén slaan, iaat ons nu eens samen om een
ronde tafel gaan zitten, met een kopje thee en
een koekje en een kist sigaren en eens rustig
bepraten, hoe we samen kunnen werken om de
wereld rust en vrede en den menschen gelukzaligheid te geven. Laten we al onze ruzies
vergeten en al onze tolgrenzen opheffen en elkaar helpen en eerlijk trachten mekaar van
dienst te zijn.
Ik zou wel willen, dat ik gemeenteraadslid
van Den Haag was. Dan zou ik voorstellen nooit
over beginselkwesties te debatleeren. want er
is nog nooit iemand door een debat van be»
ginsel veranderd. Dan zou ik voorstellen, dat
er nooit langer dan een kwartier over één on»
derwerp gesproken mag worden en dat een
raadslid nooit langer dan één periode raadslid
mag zijn en niet herkiesbaar is en dus nooit
voor dc mooie blauwe oogen van die lieve goede
kiezers kan spreken, want dat helpt tóch niet
en dat met groote letters in de raadszaal ge»
schilderd zal worden: Gedenkt te ster»
ven.
Ik wilde wel directeur van De Bilt zijn. Dan
zou ik lederen dag slecht weer voorspellen.
Want dan zouden eiken dag dat het mooi weer
was de menschen dubbel zoo blij zijn en dubbelzoobUjemenschen kunnen we heel goed
gebruiken in onze' onblije wereld.
Maar mijn cigaret is op en de lijd van droo»
men is voorbij en ik ga achter mijn schrijftafel
zitten om mijn werk te doen. En ik denk:
eigenlijk ben ik blij, dat ik geen Rie Masten»
broek, geen rijkaard, geen gemeenteraadslid,
geen dictator en geen weerprofeet ben en dat
ik rustig het werk kan doen. dal hel Lot mij
te doen opdragen heeft Want zeker zouden al
mijn goede bedoelingen verkeerd worden uitgelegd en de menschen zouden mij uitschelden
voor leugenaar, onwaarachtige, ijdeltuit en bedrieger en zij zouden mij met steenen gooien en
nijdige stukjes over mij schrijven in hun kranten en daar is de herfst te mooi voor en het
menschenleven te kort
Hendrik Hagenaar

Winterprogram
Katholiek
Onze-R:*K."medewerltér
ons:

schrijft
De Commissie „Katholiek Winterprogram"
samengesteld uit vrijwel alle in Den Haag be»
slaande R. K. organisaties op sociaal en cultureel gebied, is gereed gekomen met haar voorbereldenden arbeid voor het komende seizoen
1936/37. Daar aanvankelijk slechts enkele organisaties van deze commissie deel uitmaakten,
bestond er geen groote moeilijkheid 'bij de
samenstelling der programs aangezien het ge»
halte der aageslolen leden niet al te zeer uiteen liep. thans echter, nu de leden gerecruteerd zijn uit schier alle geledingen van onze
katholieke Haagsche bevolking, bestond de
moeilijkheid met den verschillenden ontwikkelingsgraad der deelnemers rekening te moeten
houden.
Het program overziende, dat met dezen
elsch rekening is gehouden en toch een geheel
is bereikt, dat beantwoordt aan den cultu»
reelen opzet van „Kath. Winterprogram." Zoo»
wel tooncclavondcn, verzorgd door het Hof»
stndtooneel, dat o. m. De geheime Deur en
Leontienlje zal opvoeren, als filmavonden en
lezingen, o. a. van oud-mlnlster Marchant over
de „meest gangbare vooroordeelen bij andersdenkenden tegen het katholicisme." zijn geer»
ganiseerd en zullen in den loop van de
komende wintermaanden worden gehouden.
Nog In de maand September vindt de pre»
mière plaats van het tooneclstuk „Gods Molen"
van den jongeren katholieken schrijver Frans
van Oldenburg Ermke. door de Vereenigde
Haagsche Spelers ter gelegenheid van het
eerste lustrum van dlt gezelschap. Deze voorstelling behoort weliswaar niet tot het KathoHek Winterprogram, doch is gesteund door een
woord van warme aanbeveling van den heer
H. J. Borghols den voorzitter van Comité Katholiek 's-Gravcnhage.

ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP.
Het Rozckruisers Genootschap (Orde der
Manichccön) zal Woensdagavond aA in het ge»
bouw Bezuldenhout 73a een openbaren gene»
zingsdienst houden.
COLLECTE KONINGIN-EMMAFONDS
Verzocht wordt te herinneren aan de collecte wele morgen. Dinsdag, te dezer stede zal
worden gehouden ten bate van 't Koningin Emmafonds voor behoeftige ouden van dagen
boven 80 jaar.
AANBESTEDING WEGVERBREEDING
Ged. Staten van Zuid-Holland hebben heden
aanbesteed het herstraten en het verbreeden
van twee gedeelten klinkerbestrating op den
weg Rijswijk—de Vink in de gemeenten Veur
en Voorschoten en het uilvoeren van bljbehoorende en bijkomende werken. Laagste inschrijver was Th. van Lit voorschoten, voor f4.135.
ONRECHTMATIGE STEUN GETROKKEN
De directies van maatschappelijk hulpbetoon
en van het gemeentelijk bureau voor werkeloozensteun te 'sGravenhage hebben namens de
gemeente aangifte gedaan van onrechtmatig
sleunlrekken in zes gevallen tot een totaalbedrag van f20250.
BRANDJE IN DE KONINGSTRAAT
Gistermiddag omstreeks drie uur is door lot
nu toe onbekende oorzaak brand ontslaan in
perceel Koningstraat 44. waar een manufacturcnhandel gevestigd is.
De brandweer was met twee spuiten spoedig
ter plaatse, doch kon niet verhinderen, dat
een krat met goederen verbrandde, terwijl ook
aan don winkel eenige schade werd aangericht
Verzekering dekt de schede.

ÉÉIIIII
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UIT VOORBURG
AGENDA GEMEENTERAAD
Een openbare vergadering van den gemeenteraad
la belegd tegen Dinsdag 15 September aA
De agenda vermeldt o.m. de volgende punten:
Stemming omtrent voorstel-Slappendel CA Inzake
werktijd en vergoeding voor jeugdige werkeloozen,
waaromtrent de stemmen in «en vorige vergadering

slaakten.

Benoemingen:

a. Oomlssie van bijstand enz.:
b. Onderwijzer voor lichamelijke oefening aan da
Openbare U.L.0.-school.
Vaststellen van een nieuwe verordening op het
afkondigen

«ran

strafverordenlngen.

Wijziging «ran de Algemeene Politieverordening.
Vaststelling verordening ex art. 9. eerste lid van
de Winkelsluitingswet.
<*
Voorstel Inzake het geven van straatnamen aan

het park

tceuwesteljn

Voorste! Inzake toekenning van gelden krachtens
art 72 der L.0.-wet voor aanschaffing van school»

boeken en meubelen St. Antoniusschcol.
Idem verhuur van schoollokaien voor Fröbelende»»

wijs.
Kasgeldvoorziening «derdekwartaal 1028.
Voorloopige vaststelling bedrijlsrekenlngen 193f.
Belastingen:
a. kluppl. Kohier en ontheffing hondenbel. 1938;
b. Luppl. Kohier schoolgeld llandclscursus 1935/38*
c. ontheffing schoolgeld Handelscursus -035/38-

-d.

ontheffing

straatbelasting 1035/38:

ontheffing schoolgeld bijzonder G.L.O. 1035/38*
ontheffing schoolgeld Fransche cursus
Begrootlngswijzlglng 1938.
Wijziging steunregeling voor werkeloozen.
Overdracht van eigendommen.

e.
f.

—

De alhier gehouden collecte ten bate van
het Nederlandsche Roode Kruis heeft f 540.—
opgebracht

UIT RIJSWIJK
GEVONDEN VOORWERPEN.
Te bevragen politiebureau Heerenstraat: een
ledige groentenkist gestreepte
linnenzak,
rijzweep, een gero-beker (waarop tafereelVan
Roodkapje met de wolf), heerenregenjas, ketting met bruine koralen gouden slotje, een
ijzeren 2 kg gewicht klnderbrll. ring met S
sleutels, belastingmerk 36/37, hulssleutel
(Fransch mode», een kort model bruin ge»
spikkeld dames of melsjesmantcltje. een alpacca
sleutelkettlng. handpomp van rijwiel, zilveren
armband, waarin 3 blauwe steenen. een rozen»
krans, 5 ons gewicht klnderbeursje inh. een
rozenkrans en een dubbeltje, ledige porlemonnale met knipsluiting.
Opgevangen dieren: een ruige foxlerrler
(reu), een zwart met wit poesje, een wolfs»
grauwe herdershond.
AVOND- EN NACHTDIENST
DER APOTHEKEN.
Van 5 tot 12 Sept aA van 's avonds 8 uur
tot 's ochtends 8 uur: Lorentz-Apotheell,
Lorenlzpleln 138, Den Haag. Tel. 110631.

NE? VADERLAND

Vervolg Residentienieuws

DEVERHURING VAN HET

BADHOTEL

KIJKDUIN

Beurs te Nieuw York gesloten

vroeger e gendom
««« Badhotel v.Kijkduin,
is later eigendom
d.
Meer.
Gebrs.
de
die het complex
geworden,
de Gemeente

Koninklijke

heeft verhuurd.
"« aan de Gebrs. v. d. Meer
*^r
loopt ten einde. Zijn

"A-e
huurovereenkomst
«Iwelingeücht. dan heeft de exploitant voor

«Henging

«««en een openbare Inschrijving gehouden
de huur van het Koningin Wilhelmlna
te Kijkduin, met de villa Zeezicht en
terrassen en terreinen.
één inschrijvingsbiljet, nL
kwam
bus
Uit dc
J.
Smit
te Amsterdam, die als
van den heer A.
brulo>on»vangst met
van
de
pc»,
10
huur bood
gld.
2000
van
minimum
een

ïadhotel
Adchoorcnde

Huwelijksinzegening van jonkvr.
W. 5. Beelaerts van Blokland
met den keer IV. Kloppenburg,
luitenant der Huzarenhuwelijk

Nadat vanmorgen om 12 uur hetvan Bloktusschen jonkvrouwe W. J. Beelaerts luitenant
land en den heer W. Kloppenburg. 2en
was voltrok»

bii he» 3de half regiment Huzaren,
uur later
ken heeft dr M. M. den Hertog het een
ingezegend.
in de Duinzichtkerk
voor.
Er bestond zeer groote belangstelling
verschel»
en
van
de
bruid
Tallooze familieleden
dene wapenbroeders van den bruigom woonden
, ,_. van
„ jnr
de plechtigheid bij. "
Jonkvrouwe Beelaerts is een dochter
ir A. G. Beelaer's van Blokland, hoofdingenieur
W. O.
van den Rijkswaterstaat en mevrouw reilh.
jonkvrouwe
geb.
Blokland,
van
Beelaèrls
Luitenant Kloppenburg is een zoon
de weduwe D. Kloppenburg Eelkema
mevrouw
'
, ,«
uit Munnekczijl (Fr.).
de
heer J. Klop»
bruigom:
Een broer van den
penburg, en een broer van de bruid: jhr mr
C. B. Beelaerts van Blokland waren getuigen.
In de kerk zagen we o.a. generaal-majoor bxi.
l*. L. Backcr. commandant der HaagscheBurgerwacht, en kolonel A. Diemont commandant
11 Regiment Huzaren. Hd' duurde lang voor het
bruidspaar verscheen; bij hun binnentreden in
de me; palmen, witte dahlia's en wille gladiolen
versierde kerk klonk de Hochzeltsmarsch. Het
jonge bruidje droeg een japon van witte peau
d'angc met langen sleep; haar bouquet bestond
uit dc speciale bruidsster: Vefanotus,* de sluier
werd door oranjebloesem bijeen gehouden. De
drie bruidsmeisjes: jonkvrouwe E. Laman Trip.
mejuffrouw A. L. Diemont en mejuffrouw J. M.
Lulofs waren in oud-fraise kleurige lolletjes
van crepe-matte gekleed, met groote randhoeden; haar anjers pasten prachtig bij de japon»
nen. De bruidsmoeder droeg een ensemble van
blauw
In den stoet kwam OH. nog mee:
jhr mr Rh. reith. president van den Hoogen
Raad der Nederlanden, oom van de bruid. Terwijl de wind om de kerk loeide sprak dr den
Hertog he>* jonge bruidspaar toe naar aantelding van Jesaja 43 vers 5: Vrees niet, want ik
ben mat H.
Op zeer sympathieke wijze wees de predikant
de jongemenschen er op. hoe zij same n moes»
ten danken, bidden en luisteren. Hel huwelijk |
Is een voorrecht een vreugde, doch het is ook
een.tajik. B-t elkander t lief.te hebben door.*
alles heen. %..,">.■■
Hierna speelde hét orgel: «Houdt Gij mijn
handen beide met 'kracht omvat." Vervolgens
zegende dr den Hertog het huwelijk in.
De gemeente zong tijdens den dienst ps. 84,
vers 1; gezang 226. vers 1; van psalm 134 het 2de
en 3de vers en van het 17de gezang het zesde
vers.
Namens den Kerkeraad der Ned. Herv. Ge»
meente werd aan het jong gehuwde paar een
bijbel aangeboden. Nadat allen in de consistorie»
kamer den heer en mevrouw Kloppenburg geluk gewenscht hadden, vormden de officieren
van ho* 3de half regiment Huzaren builen de
kerk een haag; toen het jonge paar aan den
uitgang der kerk verscheen, werden de sabels
gekruist en tusschen deze eerewacht door schreden zij naar de wachtende auto; gelukkig scheen
toen juist de zon. Aardig was het, dat ook een
viertal onderofficieren van luitenant Kloppenburg In de kerk aanwezig waren.

..

PIL J. GRAAF VAN ZUYLEN VAN
NEVEVELT
HHf. de Koningin heeft met Ingang van
29 Augustus bevorderd tot kamerheer ln ge»
wonen dienst den kamerjonker Ph. J. graaf
von Zuylcn van Neyevelt

BRIDGEDRIVE HOTEL KURHAUS.
Be laatste wedstrijd in dit seizoen zal ge»
houden worden op Zaterdag 12 dezer te 8 uur,
en wel volgens Schevenlngsch systeem en
wild. Aanmeldingen bij den leider, den heer
A. P. Post, Perenstraat 205.

Il Lil<,r..t„

.

-> u 6 il AND.
7 September.

NP.VALLI'IX: P. lurldoer geb. Narteveld.
G.

i.

77
P. Xlo«e.rclu neb. Dcralez. t. —U. F.
A°»»cl,ctVl» n«0. rerwerna. d.
L. van den
"e«r neb. ran der llant. d.
1. G. N. I?c!i-««uw n«b. Veug^ers. d. A. XI. Liucuore neb.
-we. a. 11. L. Bottier «eb. Veld», d. J.
A. L. den
;.- "«Ijker neb. ran der Ree. r.
llnci «eb. Hopman, x.
XI. 11. de Zoete neb.
?'>"»l!,d.
C. A. P. XI. Grebben «eb. den
«.'el.
H. L. A. lcrame, neb. Prijs. d.
I' A. E. Donker, neb, do Jona. a.
U.
t»sncnowold
-.
T. ran Da»,
Glrant.
neb.
"n «eb. Kuiper. *.
S. G. Broere neb. van
«en Haspel, d.
A. Beekl,»!,en neb. ran den

"

—
—
—
— —

—
*"— —

—

26,5,

HAAGSCHE BEURS.
De minister zal aan bezwaren tegemoet
kernen.

7 Sept.

of vernieuwing bedankt,

van den Dienst der Stadsont"-ie
directeur Volkshuisvesting
heeft hedenn^lin*' en

De georganiseerde werkeloozen
te Amsterdam en de verlaging
van den huurbijslag
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Officieele

noteeringen (12—13 uur)

B.

L.

G.

Koninklijke
Philips, llem.

Bezit

Shell Vnlon. gewone
U. S. Steel
Rethlehem Steel
Pref. Demberg

'

*«**>

11«
«11,

29*4

31

Buitenlandsche firma's in Rusland

volgens Ostwlrt»
De Russische regeerlng
««halt, met de **weedsche firma Lux overeenstem»
ming bereikt over de aan deze firma verleende
vervaardigen van met gas gevulconcessie tot hetbuitenverlichting.
de lampen voor
Deze concessie zal nu spoedig■ worden ingetrokken. Na overneming van deze concessie door de re»
geering, werken In Rusland nog slechts een Japan»
sche firma voor de visscherij aan de oostelijke kusten en voor de Naphlawlnnlng op sachalln, en het
Laboratorium Leo, een filiaal der Leo»V*erke te
Dresden.
geschil in de walvischvangst.
Vit Londen wordt gemeld:
Met groote spanning wordt dc publicatie van het
antwoord van de Engelsche regeerlng In het wal»
vl-chvangstgeschll tegemoet gezien, dat waterdag
11. aan Noorwegen werd overhandigd als antwoord
op de jongste nota van de Noorsche regeering.
-VaarschUnlijk zal deze publicatie in den loop van
dezen dag nog plaats vinden. De Noorsche regeering heelt Intusschen reeds kennis genomen van
de nota. Zaterdag had een nieuwe conferentie
plaats tusschen vertegenwoordigers der Engelsche
regeerlng en vertegenwoordigers der Engelsche
walvischmaatschappijen, waarbij de tegenwoordige
stand van het geschil werd besproken.

Het

Veemarkt fe Rotterdam
7 september: Ter veemarkt waren
heden aangevoerd: totaal 2119 dieren: 527 vette
runderen, 226 vette kalveren. 1 nuchter kalf. 724

schapen of lammeren, 641 varkens. Prijzen per kilo:
veUe koeien tot 60, tot 56. 42—48 et: veUe ossen tot
54. tot 50. 42-48 ct; vette kalveren tot 99. tot «X.
59—55 ct: varkens «levend gewicht) 39, 38, 37 et:
schapen 42, 38, 29 ct: lammeren 39. 33. 27 ct
Prijzen per stuk van mager vee: schapen f 22.
f 17. f 12: lammeren f 14. f 1». fB.
De aanvoer van vette koelen en ossen was als
vorige weck met luien handel en de prijzen ais
vorige week Dinsdag, een prima koe ging nog tot
64 en een os tot 58 et.
De aanvoer van vette kalveren was lets minder
met matigen handel en dc prijzen van le een 2e
kwaliteit was duurder en de 3e' kwaliteit bleef onveranderd in prijs. Een prima kalm ging nog tot
95 et.
Schapen en lammeren minder ter markt, met
vluggen handel en prijzen van de schapen let,
hooger, lammeren als vorige week.
Varkens iets korter aangevoerd met kalmen handel met vermoedelijk sicepende afloop, do prijzen
ondergingen geen verandering.
Er werden eenige «-haper» voor export gekocht

,

Boter kaas en eieren
7 Sept. Cem. Rlerhal. Biermarkt.
Groote brulne 12.75—4. klelne d. f 2.65—3.75. zware

gemengd f 3.55—
groote witte '3.40—255, kleine
wilte 1323-330 de 100 sluks. Aanvoer 185.000
«tuk». Handel vlug.
NOOTDORP. 7 Sept. 4256 klpeleren f2Ho—4^.

.krtel-|«ten,

eendeleren^ "aQ^-3. per,l*o^stUl-H,

OUDEWATER. 7 Sept. Kaas aanvoer 70,partïj«n.
totaal 2156 stuks, wegend 15750 kg. Gou-lsche met
rijksmerk eerste soort 120—22, ldem tweede soort
f l«—19. Handel matig.
? kiept. 25»» klpeleren f2H0—2.75.
eendeleren f 2.70—2.«0, kulkeneleren f 2.50—
per
100 «tuks.

JUBILEUM SERGEANT v. d. WAKKER.
In tegenwoordigheid van het personeel der
zevende afdeeling van het departement van
Defensie had Zaterdag de uitreiking plaats van
de zilveren medaille voor 24»jarlgen trouwen
dienst aan den sergeant-schrijver L. van de
Wakker, werkzaam bij genoemde afdeeling. De
heer P. W. Gosterhoff. administrateur, hoofd
der afdeeling. memoreerde de groote verdiensten van Van de Wakker, die reeds gedurende
ruim 12 jaren werkzaam was aan het bureau
Registratie en Index der afdeeling. Hierna
hechtte de heer Gosterhoff de medaille op de
borst van den jubilaris, waarbij hem een enveloppe met inhoud werd aangeboden. Me»
vrouw van de Wakker had bloemen in ont»
vangst te nemen.

DE BADEN.
Bij de Maatschappij Zeebad Scheveningen
zijn heden tot half vier genomen, 23 gemengde
baden.
De temperatuur der lucht was vjn. 58, njn.
60. die der zee vjn. 63, njn. «75.
De wind was vjn. Z^ nm. Z.
De lucht was vjn. zw. bew^ nan. belrokken.
Gisteren werden In totaal 124 baden geno»
men. Zaterdag 158.

—

In den ouderdom van 54 jaar is hier ter
stede overleden de heer G. G. I. Kloppenburg,
onder-administrateur van de suikerfabriek
Klampok op Java.
De begrafenis heeft plaats Woensdag op het
ILK. kerkhof St Barbara aan de Binckhnrst»
laan circa 10.45 uur.

Heden hebben de burgemeester van Amsterdam en de wethouder voor den maatschap,
pehjken steun, de heer F. van Meurs, aan het
departement van Sociale Zaken een bespreking
met den minister gehad terzake van de aanslaande wijziging in de steunregeling voor de
werkeloozen, in het bijzonder betreffende de
verlaging van den huurbljslag. Speciaal werd
de aandacht gevestigd op de voor de ondersteunden, in hel bijzonder voor de georganiseerde werkeloozen, voor wie in Amsterdam
een eenigszins andere huurbljslagregeiing dan
in andere gemeenten beslaat, te verwachten
bijzondere ongunstige gevolgen, indien herberekening van den bijslag naar de nieuwe
voorschriften zou plaatsvinden bij eventueele
huurverlaging of bij verhuizing naar een wo»
ning met een lagere huur.
De minister erkende deze nadeelige gevolgen
en zegde toe, een maatregel te zullen treffen
om aan de naar voren gebrachte bezwaren, die,
gelijk gezegd, voor de georganiseerde werke»
loozen in Amsterdam wel zeer sterk spreken,
tegemoet te komen.

Sluitingszitting Staten-Generaal
Bij Koninklijk besluit is bepaald, dat de
tegenwoordige zitting der Staten-Generaal zal
worden gestolen op Zaterdag 12 September
1936. des n.m. drie uur.
De Minister van Binnenlandsche Zaken ls
gemachtigd, zich op dat tijdstip te begeven naar
de vergadering der Staten-Generaal, teneinde
in een vereenigde vergadering van de belde
Kamers de zitting in naam der Koningin te
sluiten.

Voorzitter der Eerste Kamer
BU Koninklijk besluit van 3 September is
benoemd tot voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, gedurende de zitting
welke zal aanvangen op den derden Dinsdag
in September 1036. de heer mr W. L. baron de
Vos van Steenwijk, lid van die Kamer,

De G. O.V. in nood
Men meldt ons uit Groningen:
Het Groningsche orkest verkeert In ernstige
moeilijkheden, zoodat de vraag gewettigd
schijnt, of een verdere exploitatie wel verentwoord is. Omdat dirigent en orkestleden opnieuw in een aanzienlijke verlaging van hun
toch reeds bescheiden salarissen hadden toegestemd, kon het bestuur er toe besluiten de
exploitatie in het komende seizoen 1936/37 nog
voort te zetten. De vraag 'is echter gerechtvaardigd, of dit seizoen niet het laatste zal zijn.
De subsidies toch zijn aanmerkelijk verlaagd
en het aantal leden gaat gestadig achteruit
Daar ongeveer 4/5 gedeelte van de jaarlljk»
.sche uitgaven van het orkest bestaat uit selalassen en'deze reeds thans beneden een rede»!
!lljk peil zijn^lcdaald, ls een aanzienlijke bezulnlglng op de exploitatie practisch niet meer
-mogelijk. Ook het aantal leden van het orkest
valt verder niet te verminderen zonder dat
aard en hoedanigheid van het orkest zóó zouden worden gewijzigd, dat men van een symphonle-orkest, als noodlg Is voor het uitvoeren
der verschillende standaardwerken, niet meer
kan spreken.
Verhooging der subsidies is uitgesloten en
het al of niet verder beslaan van het orkest
hangt dus alleen af van de vraag, of de bur»
gerij der stad Groningen voldoende belangstelling heeft voor het orkest om. hetzij in den
vorm van abonnementsgelden, hetzij in den
vorm van geldelijke bijdragen, het voortbestaan
van het orkest mogelijk te maken.

.

BUITENLANDSCHE ORDER VOOR LIPS.
Naar wij vernemen heeft de firma Llps te
Dordrecht uit Gasablanca telegrafisch bericht
ontvangen, waarbij aan deze firma de levering wordt opgedragen van een klulslnrlchllng voor de staatsbank van Marokko.
LUCHT- EN BRANDALARM OP DE A.S.
JAARBEURS.
Op speciale aanwijzing van luitenant-generaal de Ridder, inspecteur van de bescherming
der bevolking tegen luchtaanvallen, zal op de
aH jaarbeurs te Utrecht een „Radiostad" geëxposeerd worden, vervaardigd door de fa
Heybroek. met behulp waarvan het publiek
door middel van verschillende gekleurde
lichtsignalen dc mogelijkheden van het alarmsysteem „Mey". waarmede In Junl jJ. demon»
straties fn het Westland zijn gehouden, duidelijk zullen worden gedemonstreerd.

CHINEESCHE KUNST
Eischender Chineesche regeering
De centrale regeering te Nanking overweegt
slappen om alle Chineesche kunst welke thans
over de wereld verspreid is, weer in China
terug te brengen! Zij onderscheidt twee categorieën: de kunstvoorwerpen, die op geoorloofde wijze China hebben verlaten en welke
zij van de tegenwoordige eigenaars zou willen
terugkoopén; de kunstvoorwerpen, die in den
loop der tijden door vreemdelingen zijn geroofd, OH. tijdens den Bokseropstand, of door
Ghlneezen zijn gestolen en naar het buitenland
verkocht welke zij langs diplomatieken weg

— —
—
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In hel zwembad Zuiderpark werden Zaterdag 776 baden genomen, en Zondag 82 baden.

Tusschen het gemeentebestuur van
Stompwijk en dat van Voorburg worden momenteel onderhandelingen gevoerd tot toe»
latting van leerlingen uit Stompwijk op den Handelscursus van de gemeente Voorburg.
Uit de gemeente Veur kunnen geen leerlingen
worden toegelaten daar het toegestane aantal is bereikt

Door middel van braak heeft men zich
tot het aan den Westvlietweg staande
van den kunstschilder H. J. M. B. Vermist worden verschillende materialen terwijl daarnaast verschillende aanwezige voorwerpen zijn
De
gemeentepolitie stelt een onderzoek In.
toegang

Bij het gemeentebestuur van Stompwijk Is
ingekomen een aanvraag voor den bouw «ran
125 arbeiderswoningen op een terrein aan den
Westvlielweg tegenover de Wykcrbrug.

—
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Nieuw Vork, ? Sept
De beurs bleef heden
gesloten wegens Labour Dav.
BEURS VAN AMSTERDAM.
Nabeurskoersen van 7 September 4 uur:
Bethlehem Steel
41*,
Anaconda copper
2315/32

Slechts één gegadigde

—

hoopt terug te krijgen.
De Ghlneeze gezant te Londen heeft ver»

klaard, dat In de verschillende landen speciale
wettelijke regelingen zouden moeten worden
getroffen, daar de kunstvoorwerpen herhaaldelijk in andere handen zijn overgegaan en zich
deels in musea bevinden.

UNIVERSITEIT
AMSTERDAM
De senaat der universiteit «ran Amsterdam zal op
In de aula der universiMaandag 2» dezer te 4
lelt dc openbare vergadering houden, die b|J den

leder academiejaar plaat» heel».
In dle vergadering zal de rector magnificus prof.
dr ***. P. C. Zeeman verslag geven van de lotgevallen der universiteit In het afgeloopen studiejaar, het
doctoraat honoris causa In de letteren en wtlsbogeerte verleenen aan den heer dr 5. D. Rlerens de
Haan en dc reclorale waardigheid overdragen aan
aanvang van

Officieele Berichten
Onderscheidingen
besluit van l Aug. zijn

benoemd in
Bij Kon.
de orde van Oranje Nassau:
tot officier jhr mr J. C. Stoop, lid van het
bestuur van de Ver. voor Midd. Techn. Ond.
te Dordrecht wonende te Den Haag;
tot ridder dr ir F. G o u d r laan, leeraar aan
de M.TH. te Dordrecht
B»J KB. van 18 Aug. ls toegekend de aan de
orde van Oranje Nassau verbonden eeremedaille
in brons aan mej. J. Droppert. dienstbode bij
mej. M. J. Nellen te Rotterdam.
Bij KB. van 26 Aug. is verleend de eeremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nas»
sau in goud aan A. V. Muiden hoofd van de
Zondagsschool der Ned. Herv. gemeente te Lel»
derdorp;
Bij KB. van 3 Sepl. is verleend de eeremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nas»
sau in zilver aan H. J. van de Wij er, organist van de r.k. kerk te Harderwijk.
Geen audiëntie.
gewone
De
audiëntie van den minister van
Handel. Nijverheid en Scheepvaart zal op
Donderdag 10 September niet plaats hebben.

De trambotsing te Alkmaar
Materleele schade viel mee
Omtrent de botsing, welke gisteravond bij de
halte Koedijk is geschied tusschen twee trams
van den dienst Alkmaar—Bergen aan Zee en
Alkmaar—Schoor! vernemen wij nader, dat de
materieeie schade niet van zulk een ernstlgen
aard Is geweest als aanvankelijk werd gedacht.
Bij de botsing zijn de baleons van beide
trams ingedrukt. Door den hevlgen schok werden verschillende passagiers van hun zitplaatsen geworpen, waarbij zij door brekend glas
aan gelaat en handen snijwonden opliepen.
Geen van hen werd echter
zooals reeds was
gemeld
ernsllg verwond. Wel werden, aan»
gezien het hier den laatsten dienst gold. auto's
ter beschikking van de passagiers gesteld om
hen naar de plaats hunner bestemming te

—

—

brengen.

DIEFSTAL VAN VERLOVINGSRINGEN.
De politie te Alkmaar arresteerde Zaterdagmiddag den 29-jarigen D. H. afkomstig uit
Leeuwarden, die dien middag bij twee juwe»
liers te Alkmaar respectievelijk twee en vier
gouden verlovingsringen had ontvreemd.
Toen hij bij een derden juwelier zijn slag
trachtte te slaan, werd hij op hcetcrdaad betrapt

Nadat bij fouilleering de vermiste ringen
de man den diefstal en werd hij naar het huis van bewaring
gevonden werden, bekende

overgebracht

Consulaire dienst

BOERDERIJ AFGEBRAND.
Bij beschikking van den Minister van Buit
Hedenmorgen
is door onbekende oorzaak de
Zaken zijn de consulaire ressorten van de hier„DeKreuger"
boerderij
oude
aan den Woltérs»
posonder genoemde Nederlandsche consulaire
weg
Hengelo, eigendom
den heer ter
ten opnieuw vastgesteld als achter iederen post KuileteGromhoff te Enschede van
en
bewoond
door
aangegeven:
is
Consulaat te Poznan in Posen: de wojewod» den landbouwer L. Nijhof Ezn, door brand
schappen Poznan en Pomorze» met uitzondering totaal verwoest.
Alleen wat huisraad kon worden gered.
van het z^g. „Kustdistrict" (Powiat Morski):
Schuren
en bijgebouwen wist de brandweer
wojewod»
de
(Lcmberg):
consulaat te Lwof
te
behouden.
schappen Lwof. Tarnopoi en Stanislawof; vlce»
De familie Nijhof heeft van vader op zoon
consulaat te Krakof (Krakau): de wojewod» ongeveer
150 jaren op de boerderij gewoond.
(Sllezië).
schappen Krakof en Slosk
Verzekering dekt de schade.
Bij Kon Besluit van 15 Augustus is aan den
heer G. D. Mer ens. consul-generaal van Zuid»
Slavié te Amsterdam, verlof verleend tot het
GERED UIT HET BOERENGAT
aannemen van het grootkruis der orde van St
De 11-jarige B. van Hagen uit de Oosterstraat
Sava van Zuld-Slavië.
te Rotterdam is gisteren in het Bocrcngat te
De consul der Nederlanden te Bazel, de heer water geraakt. Een voorbijganger, de 30-jarige
O. H a ess lg, Is van verlof op zijn post terug» T. Vissoher uit de Asterstraat, heeft zich lattgekeerd.
een meerlouw van een in de haven liggende
De consul der Nederlanden te Dortmund, roeiboot laten zakken en kon zoodoende den
de heer F. G. Lamp e, is van verlof op zijn
jongen, die reeds zinkende was, nog juist
post teruggekeerd.
grijpen. Met behulp van een paar andere
Hooger Onderwijs
voorbijgangers is het gelukt den knaap behouden op het droge te brengen.
Bij beschikking van den Minister van Landbouw en Visscherij van 4 September, directie
van den landbouw, afdeeling 7, is, voor het
DE STRANDING VAN HET MS. EBAN
tijdvak van 1 September 1936 tot l September
motorschlp Eban. dat
Het
1937, wederom benoemd tot tijdelijk assistente Vrijdag Nederlandsche
jl.
op
de
Deensche
westkust is gestrand,
aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen,
doch denzelfden dag weer vlot gekomen is. Is
mej. dr G. A. Gou wen tak, aldaar.
hedenmorgen Delfzijl binnengeloopen. Het
Bij beschikking van den Minister van LandFrederiksund naar
Visscherij
September,
bouw en
van 4
directie schip, dat op weg is vanoesterschelpen,
lading
met
een
heeft
Grimsby
van den landbouw, afdeeling 7, is, voor het bij de stranding ernstige bodemschade gekretijkvak van 15 September 1936 tot het einde
gedeelte van
van het studiejaar 1936-1037, wederom benoemd gen. Bij het vlotkomen moest een
gezet.
den
deklast
overboord
worden
lot assistent aan de Landbouwhoogeschool te
Wageningen J. A. Huyskes. aldaar.
Arbeidsinspectie.
DOOR EEN STORM OVERVALLEN.
'Bij KB. van 15 Aug. is aan den inspecteur
Kraan op den afsluitdijk geslagen.
van den arbeid ir N. G. Wlnke 1 te Den Haag
Hedenmiddag zijn op den afsluitdijk een
de persoonlijke titel van hoofdinspecteur van steenkraan
en een puinschip. welke daar puin
den arbeid verleend.
losle,n door den westerstorm overvallen.
Dep. v. Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Het schip is bijtijds in veilige haven gesleept,
zljn
Bij
Aug.
KH.
van
29
1
te
rekenen'van
doch
de kraan slócg door dc hooge storlzeccn
7
Mei 193* hij nesdép7van Handel. Nijverheid en op de steanen glooiing en is vrijwel vernield.
Scheepvaart benoemd tol hoofdcommies drs J.
Hel personeel van dc kraan is aan wal gegaan.
G. Kruisheer en mr E. D. M. Koning, en
lot commies mr L. E. M. van Rijekevorsel,
NOODWEER IN ZUID-SLAVIE.
allen lot dusver aldaar werkzaam als arbeldscontractant
Uit Belgrado: Een hevige storm en onweer
heeft het dak van het station Kuflri Nlza afgeMarine.
een aantal wagons omver geworpen en
rukt,
Bij beschikking van den minister van Staat,
een
aantal
huizen ernstig beschadigd. Ook
volgende
de
zijn
minister van Defensie at
werd
schade toegebracht aan de te
ernstige
plaatsingen gelast:
gewassen.
velde
staande
Met 14 September de officier van administraEen monteur, die een gebroken electrische
tie der 3c klasse J. B. d e Groot, a/b Hr. Ms.
leiding
wilde herstellen werd door den stroom
Hertog Hendrik.
Met 22 September de luitenant ter zee der gedood en een kind werd door den wind opgenomen en verder ncergcsmakt, waardoor hel
3e klasse W. Langeraar, J. L. Deneher,
,
p
p
J. van D a
e r e n S. H. de Boer, N. J. eveneens om het leven kwam.
A. G. Swellengrebel, de officier van den
marlnestoomvaartdienst der 3de klasse; J.
HET RACEONGELUK IN IERLAND.
Ehrenburg. K. Metz, W. Moree en E.
Het ongeluk, dat Zaterdag gebeurd is tijdens
Ellers.
de
Internationale race om de touristentrofce
de officier van administratie der 3e klasse:
F. A. Bouman en G. van der Stad. allen bij Belfast is nog ernstiger gebleken, dan
te Schiedam, teneinde aan boord Hr. Ms. de eerst was gemeld. Vanmorgen is nl. hot
achtste slachtoffer overleden, terwijl zich nog
Ruytcr te worden geplaatst;
Met 23 September de officieren van den eenigen van de 24 gewonden in kritieken toestand bevinden.
marlnestoomvaartdienst der 3e klasse G. A.
Lens en J. de W it belden a/b. Hr. Ms. Nautilus;
DE STORM IN ENGELAND
met 30 September de officieren van den
Een
groot deel van Engeland wordt door
marlnestoomvaartdienst der 3e klasse J. de
verscheidene ongeBruyn en J. Scholten. belden a/b. Hr. Ms. storm geteisterd, waardoor
gehad. Oa. werd hedenplaats
vallen
hebben
Jan van Brakel.
ochtend een schaapherder door een vallenden
BIJ KH. van 3 September 1036 is, met ingang boom gedood.
van 1 September, aan den luitenant ter zee
der le klasse G. Mante, op zijn verzoek, eer»
CLARA BOW ZEER ZIEK.
vol ontslag verleend uit den zeedienst en Is hij
benoemd bij de Koninklijke Marlnereservo tot
Een telegram uit Hollywood meldt, dat Glara
luitenant ter zee der ie klasse.
Bow, de beroemde filmaclrice zeer ziek is ten
gevolge van een vergiftiging. De mooie, jonge
Scheepvaart
die tot de beBij beschikking van den minister van Wa» filmster met het roode haar, Hollywood
verschijningen
kendste
van
be»
is,
terstaat
te rekenen van 1 September de
Inspecteur voor de scheepvaart G. Mante. hoort, brengt haar zomervacantie door in een
blokhuls in het hooggebergte van Ncvada.
toegevoegd aan het hoofd van de scheepvaartEenlge dagen geleden kwam haar echtgeinspectie.
noot, de filmacteur Rex Bell. thuis en vond
haar In bed liggen met sterke vergiftigingsWILLEM PIJPER
verschijnselen. Onmiddellijk werd een dokter
Naar wij vernemen, heeft Willem Pijper in ontboden, die per vliegtuig en auto arriveerde,
den afgeloopen zomer een concert voor vloion» de zieke heeft abnormaal lagen bloeddruk.
cel gecomponeerd.

-

DE FAUNA NAAR CADIZ

INT. BRIDGE LEAGUE.
De secretaris «ran de Intern. Bridge League
meldt ons; dat heden in Parijs de overeenkomst
is geteekend tot de oprichting van de Ver. Int
Bridgebonden van Amerika en Europa, waar»
door de samenwerking tusschen de Europeesche
Int Bridge League en de Gulbertson-organisatie
verzekerd is.

Wij vernemen, dat het «. Fauna van do Kon.
Ned. Stoomboot MIJ. onvoorziene omstandigheden
voorbehouden. IS dezer te <7adiz zal laden voor
Amsterdam, Het «chip wordt 23 dezer te Amster-

INBRAAK BIJ PREDIKANT TE
SEROOSKERKE
Te Serooskerke op Walcheren is tijdens de
afwezigheid van de bewoners ingebroken bij den
predikant L. van de Gereformeerde gemeenten.
Door uitsnijding van een ruit aan de achter»
zijde van het pand heeft men zich toegang ver»
schaft Het geheele huis; inclusief alle kasten
zijn doorzocht. Het is reeds zeker, dat vele
zilveren voorwerpen zijn ontvreemd, maar wat
precies kan men eerst nagaan als de familie
thuis komt. De daders hebben na hun vertrek
de ruit weer zooveel mogelijk op zijn plaats
gezet om spoedige ontdekking te voorkomen.
Ook bij gebruik van een politiehond heeft
men de «laders nog niet opgespoord.

Uit Londen. Woensdag zal te Londen een
conferentie gehouden worden van de belanghebbenden ln het mljnconflict. waarop gepoogd
zal worden de dreigende staking af te wenden.
Het ultimatum van de stakers, dat zooals men
weet in den afgeloopen nacht ten einde zou
loopen, is door dc interventie van den minis»
ter voor mijnbouw Crooksbank. Ingetrokken.

Augustus is in de
d«»
de diaconie ge»
bate
Ned. Herv.
ten
collecteerd f 7SF6.

prof. dr -*. Lagueur.

Een onbekend gebleven vrachtauto heeft
een deel
des nachts bij het
hoek
van de pui van het perceel
Slulspleln waarin gevestigd de firma

In het antieke theater te Pompei zou OH.
VERDRONKEN
een voorstelling worden gegeven van De mar»
teldood van St Sebastlaan van Gabrlele
Een O-jarig zoontje van den heer W. te
d'Annunzlo. Van kerkelijke zijde Is er tegen Krommenie is Zondagmiddag in de Nauemosche
geprotesteerd. De voorstellingen zijn thans Vaart geraakt en eenlgen tljd later levenloos
voor onbepaalden lijd uitgesteld.
daaruit opgehaald.

vernield.

3

dam verwacht.

Het mijnconflict in Wales

De reis van Rydz Smilgly.
Uit Warschau: Naar vernomen wordt zou
generaal Rydz Smigly niet rechtstreeks naar
Polen terugkecren, maar eenige dagen in Zwitseriand of Oostenrijk blijven.
Uit Weenen meldt Stefani: Generaal Rydz
Smigly zal op thuisreis naar Polen heden»
avond in Weenen aankomen. Aangezien zijn
terugreis een volstrekt particulier karakter
draagt, zal geen offlcleele ontvangst plaats hebben. Te middernacht zal de generaal weer uit
Weenen vertrekken. Aan de Poolsche grens zal
bij op plechtige wijze worden ontvangen.

Blum vraagt 4200 millioen
voor bewapening
Streven naar ontwapeningsaccoord
Poolsch-Tsjechische
ontspanning
Hit Parijs. Vanmorgen is een ministerraad**»
zitting gehouden. Volgens het verstrekte communiqué heeft de raad goedkeuring gehecht

aan een wetsontwerp betreffend versterking
van de nationale verdediging door verbetering
en uitbreiding van het materieel te land, in de
lucht en ter zee. de organisatie van specialistencursussen, verhooging van het aantal beroepsmilitairen en ontwikkeling van de defensieve organisatie van Frankrijk, vooral legen
gepantserde strijdmiddelen, Het eerste deel van
dit program voor het begrootingsjaar 1937
vraagt 4.200.000.000 francs.
Voorts werd goedkeuring gehecht aan een
decreet, waarbij de minister van marine gemachtigd wordt vóór 31 December 1936 op
grond van de wet van 18 Augustus 1930 uit»
gaven te doen ten bedrage van 100 millioen
francs voor vlootbouw, artillerie en buitenge»
wone werken in de oorlogshavens.
Tegelijk, dat zij maatregelen neemt die de
veiligheid van Frankrijk eischi, wijst de regeering echter eens te meer op de gevaren van
ruïne en oorlog, die gevormd worden door de
stijgende militaire lasten der volken. Zlj be»
vestigt haar besluit in den loop van de eerstvolgende internationale conferenties het initialief te nemen voor een algemeene conventie
tot gecontroleerde slopzetting, beperking en
vermindering der bewapeningen.
Delbos, de minister van buitenlandsche zaken gaf in den loop der zitting uitvoerige uiteenzettingen over den bultenlandschen toe*
stand.
Pierre Vienot. de ondersecretaris van bul»
tenlandsche zaken, bracht den ministerraad op
de hoogte van het aceoord. dat tot stand ge»
komen is op grond van het Fransch-Syrische
verdrag van bondgenootschap en vriendschap.
Aan Paul Baslld werd opgedragen naar de
jaarmarkt in Warschau te gaan. Tenslotte werden om», nog decreten aangenomen betreffende
het plan lot uilvoering van groole werken ter
bestrijding van de werkeloosheid.
Poolseh-Tsjechlsche ontspanning.
Uit Parijs: Tijdens zijn uiteenzellingen over
den buitenlandschcn toestand in de zitting
van den ministerraad heeft Delbos er o^n. op
gewezen, dat de besprekingen met generaal
Rydz Smigly ook geleid hebben lot een zeer
duidelijke ontspanning in dc Poolsch-Tsjechi»
sche belrekkingen. Rydz Smigly heeft ver»
klaard, dat de bouw van versterkte linies,, die
aan de Poolsch>Tsjechische grens onder oogen
werd gezien, thans onnoodlg was geworden.
De ministers hebben voorts zonder uitzondering goedkeuring gehecht aan de rede. die
Blum gisteren in het Lunapark heeft uitgesproken.

RADIOREDE van ROOSEVELT
Laborday in

Amerika

Uit Washington: Gisteravond heeft président
Roosevelt een rddloredè Uitgesproken, waarin
hij ten aanzien van den toestand der farmers
herinnerde aan de maatregelen, die genomen
zijn om de slachtoffers van de droogte te hulp
te komen, In hot bijzonder zinspeelde de president op de leeningen, die door de regeerlng
verstrekt zijn aan de door de droogte getroffen
boeren. Vervolgens gaf hij een uiteenzetting
van de algemeene lijnon zijner economische
politiek. „De handhaving van het evenwicht
lusschen de prijzen der landbouw- en lndu»
slrleele producten ls het onveranderd doel.
waarnaar wij streven."
Naar aanleiding van Labor Day besprak de
president vervolgens het wcrkeloosheidspro»
bloem, waarbij hij op de vermindering van het
aantal werkeloozen wees. „De regeeringbcstellingcn hebben den voornaamsten steun van
de zware industrie gevormd. De uitbetaalde
loonen hebben de koopkracht van de massa
vergroot

Tenslotte kondigde Roosevelt verdubbeling
aan van de crediclcn. voorzien voor de herziening van het Inschrijvingssysteem der wer»
keloozcn. terwijl hij voorts het recht tot collectief optreden der arbeiders erkende.
Uit Washington: Het laat zich aanzien, dat de
heden gevierde Labor Day tot oen van de
massaalste betoogingen der laatste jaren zal
worden. Niet minder dan 5 millioen arbeiders
slaan gereed deel te nemen aa» optochten. Te»
gelijkertijd echter zal op dezen dag dc strijd
binnen het vakverecniglngswezen krachtig
worden voortgezet. Leiders van de verschil»
lende vakvereenigingen hebben n.l. radiorede»
voeringen voorbereid, waarin zij de zaak van
dc Amerikaansche federatie van den arbeid
zullen verdedigen tegen de 11 vakvcrecnigin»
gen, die thans uitgestooto-, zijn uit het algemeene verband en die zich georganiseerd heb»
ben in het comité voor industrleele organisatie.

Positie van het Suez-kanaal
De Sunday Dispatci, weet te melden dat op
het oogenblik. nu het nieuwe Engelsen-Egyptische verdrag tot sland is gekomen, onder»
handelingen worden gevoerd over de toekom»
stige verpachting van het Suezkanaal. Volgens
dc beslaande overeenkomsten vervalt in 1038
het kanaal aan Egypte. Egypte zou pogingen
in het werk stellen om een leening te krijgen
van £ 15 millioen. Frankrijk «in Engeland zou»
den deze leenlng willen verstrekken, indien
de Egyptische regeering toezegt het kanaal
voor nog eens 100 jaar aan dc tegenwoordige
maatschappij te verpachten.
Turksche premier naar Engeland.
Uil Istanbocl: Voor zijn vertrek naar Sofia
heeft koning Eduard des morgens een onder»
houd gehad met Alaturk. die den koning er
van in. kennis stelde, dat de eerste minister,
lsmet Inonoe zich zonder verwijl naar Londen
zal begeven. Het koninklijk jacht Nahlln is
vanmorgen, geëscorteerd door de beide torpedo»
jagers, uit Istanbocl vertrokken.
Geen revolutie ln Honduras

Uit Guatemala: Berichten, die melding maken
van een revolutie in Honduras kunnen hier
niet bevestigd worden.
Trainingskamp van de Lizeren Garde ontruimd.
Uit Boekarest: In verband met het besluit
der regeering de paramilitaire formaties te
ontbinden en te ontwapenen heeft de gendarmerie een zg. werkkamp van dc IJzeren Garde
doen ontruimen. Het kamp was gelegen nabij

Conslantza en vormde het voornaamste trainingscentrum en politiek opvoedingskamp de»
zer uiterst rechtsche organisatie.
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HET VADERLAND

4
Jhr. en Mevrouw
OH. L. RÜELL-BERGSMA
geven met vreugde kennis van de
geboorte van hun
DOCHTER,
Den Haag. 7 Sept. 1936.

GETROUWD:
PH. L.

GESINA NANNENBERG.
geb. DE HAAN.
E. J. NANNENBERG
BEA NANNENBERG
'sGravenhage, 4 Sept. 1938.
Laan van Eik en Duinen 141,
Geen bezoek.
De teraardebestelllng zal plaats
hebben Donderdag as. kwart
over twee op de begraafplaats
Oud Eik en Duinen. Vertrek
van Laan van Eik en Duinen
141 te twee uur.

SAD6E.

mcd. docls

en
H. C. C. COENEN.
Haag.
Den
7 Sept. 1936.
GETROUWD»
W. KLOPPENBURG.
Tweede luitenant der Huzaren
en
Jkvr. W. J. BEELAERTS
VAN BLOKLAND.
',-Gravenhage, 7 September 1936.
Heden overleed lot ome diepe
droefheid ome lieve Moeder,
G. VAN TILBURG.
geb. DUERLOO.
in den ouderdom van 4? Jaar.
ANS
GREET en Verloofde.
MARIETJE
's»Gravenhage, 5 Scp». 1938.
Javastraat 47.
De teraardebestelllng zal plaats
hebben Dinsdag 8 Sept. op de
begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van Stadhouders»
laan 94, 2 uur n.m.

Heden overleed, «acht en kalm,
on« geliefde Vader. Behuwden Grootvader, de Heer
FERDINAND SCHLOMER
in den ouderdom van 81 Jaar.
Antwerpen,
O. SCHLOMER.
A. SCHLOMER—PATTEET
en kinderen.
s-Gravenhage,
M. SCHLOMER.

Madrid.

S. I*I**HRMANN—
SCHLOMER.
F. **-*2I*RMANN
en kinderen.
's-Gravenhage. 6 Sept. 1936.
Weissenbruchstraat 255.
Bezoeken kunnen niet worden
afgewacht.
De crematie zal plaats hebben
op Donderdag 10 September as.
in het Crematorium te Velsen,
ne aankomst van trein 14.14,
halte Driehuis-Westerveld.

f

—
IDEAL FLAT BROOD

Hoogstraat 9a

Moeder,

?°--D»mvrouwenkllnlek,
Frankenslag 142.

Vessem,
G. F. LASSANCE-

KLOPPENBURG
A. W. LASSANCE
en Kinderen
Nijmegen.
E. H. L. HEKKING—
KLOPPENBURG
H. A. N. HEKKING
en Kinderen
Vughl.
H. C. KLOPPENBURG
L. KLOPPENBURG—
MARUNEN
en Kinderen

AVONDBLAD A

!.«.»
LEERAAR M. 0. SINGER EN NAWANN
OPLEIDING VOOR M.O. BOEKHOUDEN

BOEKHOUDEN

Telefoon 115458

Een Noorsch natuurproduct uitsluitend bereid van rogge en
haver. Vol vitaminen. In handige, dunne plakjes. Pakken
van bijna een pond 55 CENTS.
HET brood voor het behoud
van.de moderne lijn.
Kinderen zijn er dol op.

AMSTERDAM: JAN LUVKI*NSTI*AA,T 32, TEL. 20982

VGRAVENHAGE : J. P. COENSTRAAT 27. TEL. 771431
Spreekuur 's-Gravenhage:
Dinsdags 19—21 uur.
te
15 September sluit de aanmelding veer den Islen repelltlecnrs,-».

Mededeelingen van het Proefstallen 0.-Java
Jaargangen 1926 t/ra. 1932.
Brieven No. 2445, Bur. van dlt Blad

| VOOR

W
M

PRAAG.

■ta-»--JHHI^HHHi^^HHHIIHHIiIHLAanmelding en Inlkhllngtn

Uit alle»* naam:
Mr. J. VAN PRAAG.
'sGravenhage,
Sue-kade 148.
Evenweel bezoek kan niet worden afgewacht. Eenlge en algemeene kennisgeving.

Oud yóór^
den tij d «
NIEMAND BEHOEFT
CORPULENT TE ZIJN!

Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden j Duizenden wanhopen, omdat zij door
van omen lieven Man. Vader, Be- j steeds toenemende corpulentie hun
huwd. en Grootvader,
vitaliteiten aantrekkelijkheid verliezen.
GERARD COENRAAD
Duizenden doen dagelijks door ongezond dia»» enverslappendeforceer»
BERNARD DUNLOP.
middelen va-geal-iha pogingen hun
Ridder in de Orde van Oranjenormaal ««wicht terug te krijgen,
Nassau,
terwijl anderen op vaak vee! boogaren
betuigen wij ' omen hartelljken (""Rijd.zonder moeite aen slank en
lenig lichaam weten ta behouden.—
dank.
Corpulentie ls ta verhelpenl
Amsterdam,
Ook U kunt er gemakkelijk 10*15
M. L. DUNLOP—ELLIS
jaar jonger uitzien I
Boulogne s/Selne,
Drinkt
slechts vanaf heden aan kop
W. H.
DUNLOP
RlchtarThee
per dag en profiteert van
H. A. J.
da Intensieve, gewicht-verminderende
Amsterdam,
«r» varlrlsscliende uitwerking harar
M. B. DUNLOP
uitgelezen alpenllrulden.
's-Gravenhage,
Geen succes hebben met lllchlerlhea
A. E. C. DOFFEGNIES—
beslaat nlell
DUNLOP

Nieter',

Amsterdam,
B. DUNLOP
en Kleinkinderen.
Amsterdam, September 1938.

v..«f

*°£

Kruidenthee
voor reis en

Dr. C. A. N. WAAR,

buitenverblijf ook In f«.d.ef«*orn.

Keel», neus», oorarts,

PRAKTIJK HERVAT
Dr. 0. L. MMiGÏÏ,

Het telefoonnummer van
Dr. A. L. J. C. VAN HASSELT.
tandarts, Laan van Meerdervoort
90, Is veranderd in

336669

Ziekenhuis,
TOT NADER BERICHT

Het telefoonnummer van
J. T. STUY.
tandarts, Laan van Meerdervoort
90, is veranderd in

AFWEZIG VAN

337371

AFWEZIG.

8 TOT 14 SEPTEMBER

Caroline Castendijk
J... A. MAZEL
.Arts.
ZANGLESSEN
,

HEEFT HAAR
HERVAT.
29 ROELOFSSTRAAT
TEL. 774195.

Praktijk wordt waargen. door
Dr. P. K. PEL.

v. Hovtemastraat 6, Tel. 774712,
Dr. J. W. LELV.
Sweclinckstraat 8, Tel. 333540.

TANDARTS

LOTGERING
PRAKTIJK HERVAT.

Dr. FOLMER
Huidarts,
HAARBEHANDELING.
Spreekuur 1%—3 en volgens afspr.
SWEELINCKPLEIN 4.

VERMAGERING
Waarom «iet men meer slanke fl»
guren? Omdat men ln ome lnrleh»
tlng reeds in 5 beh. 10 pond lichter
wordt. Speciale ontvettingsolle.
Neem ook eens een proefbeh.
Prijs billijk.
INSTITUUT MAAUEN
BALISTRAAT 68
TEL. 111305

—

E.
195.
HERTA KAUSERS. OUDE SCHEVENINGSCHE WEG 102A. TEL. 555482
HANSKE DE KORTE. OUDE SCHEVEN. WEG IO2A. TEL. 555482
LUCY MAUVE. SCHIEFBAANSTRAAT 18. TEL. 775855 (b.g.g. 118877»
ELLA SWEMER, SURINAMESTRAAT 42. TEL. 113823
J. F. VERHEY—NEUMEYER, lIASSELTSCIIESTRAAT 2, TEL. 550859
DE HEER H. W. S. VAN HOOFF JR, STATENPLEIN 19, TEL. 55402*.

Allen Leden van den Nederl. MnzendiecKbond.
Fabrikant van lste kl. Ned. Stofzuiger «oekt voor Den Haag en Omstr.

EENIGE ZAKEN O? GOEDEN STAND
voor verkoop van zijn producten op gemakkelijke voorwaarden. Geen
kapitaal benoodigd. Ruime winst. Brieven No. 2439, Bureau van dit Blad.
VERTEGENWOORDIGER
TECHN. APPARATEN enz. gevraagd, op provisiebasis met vrij
abonnement Opl. M. T. S.'
ca. 20 jaar. Br. No. 2621, Bijkan»
toor Thomsonpleln 12.

In Heerenh. aangeb. Zlt» en Slaapk.
le et. vü6r. en «on«. gestoff. of geh.
of gedeelt. gemeub, met of «onder,
event. gedeelt. pension, str. w. en
k. water. Bad. Tel. 555486.
van Beunlngenstraat 73.

Gevraagd 1 October as. net

2 J. besch. dames, b. b. h. n.

gem. Appartementen, centr. verw,
str. water, bad, telef. etc, met of
«onder pension.
W82443
Adres: Gr. Hertoglnnelaan 126.

ZELDZAAM BEDRIJF

Gediplom. Costumière

door familieomstandigheden ter
overname voor f5000.- contant.
Flinke overwaarde. Geen .risico.
Vakkennis nlet noodlg. Kan ook
door dame gedreven worden.
Spoed II Br. No. 16812, Bur. Vad.

SECRETARESSE
gevraagd op advocatenkantoor te
Lelden. Ver. uitstekend steno»
typiste met veel practische ervaring, liefst behoorlijk op de hoogte
met vreemde talen en tachotvpe.
Leeftijd niet beneden 20 jaar.
Br. met voll. ml. omtr. opl, praktijk, referenties en verl. sal. onder
No. 5322, Bureau van dit Blad.

H

Heer zoekt gemeubileerde

_^—

IN VILLAWIJK,
nabij Sohev. Weg is ruime
Villa «eer bilt te koop. f 12.000
ven. Omg. scholen, bosch en
duinen. Inl. Telefoon 557081.

"

DE ««E DEUR

f 2.-

-

j. gar. Tandheelkundig
Instituut «ALTA"
FAHRENHEITSTRAAT 551.

Donderdag 10 September 8.15
„Een interessant en merk»
waardig stuk"

HET DOKTERSGEHEIM

tegen de hoogste waarde & contant A. TOKKIE. Prinsestraat 85,
aan huls te ontbieden.
TELEFOON No. 180384.

VrUdag 11 September. 8.15
„Een spannende Thriller*'

HUTKOFFERS
in

COUPONS GELDIG.

alle maten, nieuw,
«eer sollede. Alle reparaties. Adres:
ORANJEPLEIN 27. TELEF. 115388

'

BOBBY MARTIN
de vermaarde trompet showman
en

THELMA MINOR
star van de Nlackbird Revue, Londen.

Heden AFSCHEIDSAVOND van

NLLIE LENS and nis ENTERTAINERS

Ver. R'd. Hofstad-Toon. N.V.
Dlr. Cor v. d. Lugt Melsert

Vullingen

gepantserd,

WACENSTRAAT 68

lT\ M JOHNNV WALKER

...

In den Koninklijken Sehonwb.
Woensdag 9 September. 8.15
„Hen stuk vol spanning en
humor"

tegen 2de handsch prijzen,

—___

f

Das Wesen des Menschen
Wlederverkorperung
und Schicksal
Das Leben nach dem Tode
Der Pfad der Erkenntnis
zes voordrachten van Dr. Hein»
rich Leiste, 10, 17. 24 Sept., 1,
8,15 Oclober, Zaal Lange Voor»
hout 58, te 8 uur 15.
Kaarten aan de zaal. Zes
avonden 2.50 gld, per avond
050 gld. ,

Zit- en Slaapkamer INKOOP VAN KOEKEN
met voll. pension, omtr. Plein 1813
Brieven met prijsopgave, onder
No. 5326, Bur. van dit Blad.

(ALLEEN GEGOEDEN STAND)

I DANCING
TABARIS
_

■■

HELDERZIENDE
Behandelt foto's, brieven enz.
Consult f 1.50. Spreekuren van
11-9, Fahrenheltstr. 535. Tel. 336964

10

TELEFOON 394582

OSKAR ILGEN, ln Lenden gedlpl. dansleeraar.
Club- en privélessen ln Ballroom, Tapdancing. perfecte Engelsche stijL
Inschrljv. leerlingen dag. aan tljdel. adres: Ie Sweelinckslr. 11. Tel. 333683

Die Grundlehren der
Anthroposophie
Rudolf Steiners

Avondjaponnen, Mantels.
Complets en Kinderkleding naar
maat.' Van 9 tot 5 uur f 2HO p. dag.

-m,

LAAN VAN MEERDERVOORT 407

CHANTAGE

I ONSCHULDIGE MEISJES >
In studie:

P. J. KLOPPENBURG
A. KLOPPENBURG—

|

■■■■■■■■■

■i^M^^^B

GEBOUW VOOR K. EN W.
DE WIENER SPIELZEUGSCHACHTEL

Mes fürs herz
— —
—

De charmante Wiener Blldcrbogen In 32 tafercelen.
onweerstaanbare humor
élan
een
„Onhollandse!» tempo
leest voor de Haagsche fijnproevers**.
■■■■■■^■üMi LAGESRUZEN. MBBMIBBHI

Morgenmiddag 15 uur houdt A. DE WAL g
D
■>
>
INLEIDENDE BESPREKING OVER DE I>
> 9de
SVMPHONIE MET SLOTKOOR I
> SYMPHONIE
I
ln de Table d'UÜte Zaal v/h. Hotel Kurhaus een

>

van L. v. Beethoven (Uitvoering op 9 en 11 Sept.)
WJBÊt VRUE TOEGANG VOOR BELANGSTELLENDEN

tIH

RESI. DENTIE

OI.K.EST
RESIDENTIE ORKEST
-

CONCERT DILIGENTIA Seizoen 1936-1937
GEBOUW VOOR K. en W.

BLACKMAN

en Kinderen

Dirigenten :

A. A. VAN DER SCHOOT—

PETER v. AMOOY
AMVMO VOTTO

KLOPPENBURG

7. B. VAN DER SCHOOT
en Kinderen
Welerl. N.l,
C. A. J. KLOPPENBURG
M. KLOPPENBURG—

BLACKMAN
en Kind.

Nijmegen.
A. M. L. KLOPPENBURG
F. L. KLOPPENBURG
Frankrijk.
A. L. KLOPPENBURG
A. KLOPPENBURG—
VERDONK
en Kinderen
Willemstad. N.l,
H. MARTIJN—
KLOPPENBURG
E. MARTUN
en Kinderen
Den Haag.
C. H. KRAAUVANGER
H. KRAAUVANGER—
LUTTEKEN
en Kinderen
Wapeningen.
E. KRAAUVANGER.
's-Gravenhage. 6 Sept. 1938.
van Hogenhoucklaan 134.
Verzoeke geen bezoek;
geen bloemen.
"*■"" gezongen Requiem zal wor'^n opgedragen ln de Parochie»
kerk van St. Paschalis Bazrlon.
Wassenaarscheweg. Woensdag
9 September as. te 9.30 uur. De
voorafgaande stille H.H. Missen
zijn te ?'.i en 8% uur. De begrafenis heeft plaats vanuit de!
Kerk. In hel Familiegraf op het I
R.K. Kerkhof „SL Barbare" aan I
de Blnekhorsllaan circa 10.45
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CUBAANSCHETOMATENPUREEp. 10 blikken
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2 blikken van 1 Liter....
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GESTOOMDE KALES» WWc
VERSCHE HOLL
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HO**-- DOPERWTEN EAc
zeer lijn. per Üterblik».

HOIL DOPEBWTEM a«-

Nll^ 42°

22°

„OLL DOPkDIWIEI*»
H«I.L
DOPERWTEN «a^
««e

*A

middel lijn. per Üterblik

38'
28°

HO^S^CEBOON»,
«°^»c.«°°««.
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£Oc

(zoel,uur) per 2 blikken F^E«t99
van 1 Uier

e9 V

99
van 1 liter
««....»«.,..
»«„
Holl. Groenten Melange ,n»
lUn.
(worteltjes, doperwtjes. EEc

BIJENKORFS SLAOLIE »MEe
P"n'» per »>««<» ««ch- -F '**«'
Am' p. iLiocn.^.^
2bL 0.50
GEHAKT
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-fit*»

HOLL AUGURKEN
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Telelonlsche bestellingen worden met spoed uitgevoerd
Toe,«el 241 242
Telefoon 180810
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(WOENSDAGAVONDEN»
SOLISTEN:
Viool: RUTH POSSELT.

?^'^?!.'^^'

JACO TIIIBAUD.
Piano: LUBKA KOLESSA.
WILLEM

ANDRIESSEN.

.

ARTHUR RUBINSTEIN
Zang: ILONA DURIGO.
ODA SLOBODSKAJA,
JO VINCENT.
Bovendien inbegrepen bij
het abonnement:

BUITENGEWONE

OPERAOPVOERING
.LES CONTES
d*NOEEMANN"
met medewerking van de
Wagnervereeniging.
Balcon en zaal f 22-50; Tusschen»
galerij
f1750. Bovengalerlj
f 13.30, bel. en vestiaire inbegr.

ISSAY DOBROWEN

GEORG S2ELL
ZONDAGMIDDAG- EN
ND"

ZA"NCERTEN
SOLISTEN*

viool: GUILA BUSTABO.
CARL FLESCH.

2INO FRANCESCATTI
Piano: FREDERIC LAMOND.
THEO v. d. PAS.
Zang : FLORENCE AUSTRAL.
ANKIE v. *.vTCKE»
VOORT CROISIMELIN.
HET HAAGSCHE
STRIJKKWARTET
Bovendien inbegrepen blj
het abonnement:
BUITENGEWONE

BALLETOPVOERING.

OH. :

COPPELIA DELIBES.
VOORMOLEN
DIANA
met medewerking van de
Wagnervereeniging.
Balcon en zaal f 17-35, Tusschen.
galerij f 1350, Bovengalerlj
f 10.45. alle rechten inbegrepen.

—

Gecombineerde abonnementen voor belde series f 31.75. 24.85,18.50.
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50 % KORTING
JEUGDABONNEMENTENopMET
aanvrage verkrijgbaar.
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VRUCHTEN BOWL
ü fic '///
per '/, üterflacon
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Vereenlglng,
Dornach, Zwitserland.

Semarang. N.l,

''veldoom.

ÊW

Algemeene Anlhroposollsche

nen,

v-

WILLEMS

standing.
|
■
>/ !^ Me
W
■
Inschrijving van 2 tot 10 uur n.m.
M
H 1 -Z//^.
j
■
W
■
ÊM
■ Opening 1 oet. '36. Dansinstituut Fr. Hendriklaan

Hoefkade—Palckstraat.

DAVE ORNEE

Ervaren leeraar (doctorandus)
werkt leerlingen H.BH. en Gym-

MASSAGE
HETrr DUBOIS.
40 Se v. 6. BOSCHSTRAAT 40
BEZUIDENHOUT. DEN HAAG

Van zéér groot belang Is het te weten, dat j
LI of w kinderen de lessen ontvangen in j
au»
Ween beschaafd milieu, met families van ge» S
fI

De voordcelen verbonden a/h lidmaatschap v/d Alg. ZuldHoll.
Uengelaarsbond zijn om.: geen
vrees voor overtredingen bij de
beoefening van Uw sport, vlsch»
rijk hengelwater. lnl. gaarne door:
J. C. Bodaan, Vaillantlaan 253. H.
M. Bouwens, Oranjelaan 67, Rijswijk. Tel. 119338, C. Pierot, Ruljs»
daelstraat 15, Tel. 331693, Sciarone,
Molenslr. 67, Smithuis, Z.O. Buitensingel 207, Hengelsport, hoek

EN COUPEUSE
beveelt «Ich beleefd aan voor het
maken en vermaken van Japen»

GEMEUBIL. SUITE

rivJITTM^

I DANSINSTITUUT

Adres: Fr. Valenlijnstraat 110.

met badkamer legen 1 November
aangeboden. Telefoon 112840.
NASSAU ODUCKSTRAAT 5.
DEN HAAG.

SERIEUS ADRES.

Te keep gevraagd haard, loopera
en eenlge moderne of ouderwetsche
meubelen, uitsluitend voor 1 Oct.
Br. No. 2449. Bur. van dlt Blad.

H.H. SNOEItHENGÊLAANS

TE HUUR

der in klein gezin (2 pers.) net
MEISJE, zelfstandig k. koken en
werken, v. g. g. v. 2e-Meisje aan»
we«ig. Aanmelden 7—9 uur:
STATENLAAN 49.

VERSCHUUR, Zand»
veerlatraat 22. Cerlsull vanaf 78 et.
Tramlijnen 3—9—14 en bus L.
Mevrouw

GESPIJKERD TAPIJT

H
M
M
■

PONTI

>>. Nederlandsche Afdeellng
van de

TOEKOMST

Klopveegzulger ln prima staat
2 jaar
garantie 145.—.
Ook briefkaart.
DRIEBERGENSTRAAT l»L

ANNA PAULOWNASTRAAT 80

Be«uidenh. Brieven onder No. 5329,
Bureau van dit Blad.

Gevraagd tegen 1 October of eer»

ALLE
HANDELSVAKKEN
door
BEVOEGDE
ERVAREN DOCENTEN
volgens
SUCCESVOLLE
BEPROEPDE METHODEN
BEPROEFDE
tegen
STERK
l/ERLAAGDE TARIEVEN
uitsluitend
INSTITUUT
■

MEISJE-HUISHOUDSTER,
WENSEN OPNAME
uitstekend kunnende ko-. 30 jaar,netjes
ln
fam. (2 kamers). Liefst omtrek
werken, gezin van

FRANS ruim
M. 100O.
L. O. Veelj.
rest.

nasium bij in alle wis» en natuurkundige vakken. Eventueel toe»
licht op huiswerk.
Br. No. 2438, Bur. van dit Blad.

W
M

MENSENDIECKLESSEN HERVAT:
JOHANNA HEVNSIUS. LAAN v. MEERDERVOORT
TEL. 392455

Scheveningscheweg 54, Tel. 550534
Tegen 1 Oclober beschikbaar
luxueuse APPARTEMENTEN.
voorzien van alle comfort.

erv.z

*--i

W

HUIZE BOSCHZICHT

Handelscorr. en conversatie. Vr.
prosp. Drs. J. LOPE2 CARDOIO,
Leraar 11.8.5, Valkenboschkade 465

W
M

aH

Dr»...*z<>,!tmt***tr, llo>«hro«Uaan 34, ft*. 7744AA b.g.g. 770400, Dtn Haag
Dr. A. J, A. prangt, lt van dtn Bo«lu»raa»4l.ltltfaon N0.770400, Dan Haag
Drs. H. H. Bthrtn», Iltmbrandtiaan 72, Voorborg. Dr» 1. Vtlltman, Httm»
-vadulngtl 275A, UI. 33135, H'dam. 1. H. Vl,-tr, Borg. «tlntuloon47A, Il'da»*.

ken en
2 personen: ruim loon.
Br. No. 5320, Bur. van dit Blad.

|^

.hamilton Beact»"met

<$**-£
BETER! | /SfiSlt
ONDERWIJS
n'H

Uit Paramaribo ontving ik het
telegrafisch bericht betreffende
het overlijden aldaar van mijn
lieve luster
Mej. ESTELLE J. VAN

!

Naaimachines met kasten f B.—,
tlO.-» fl2.— tot 1 27-50. Fonkelnieuwe Junker & Ruh naaimachines met kast, 5 j. gar, alle apparaten f57.50.
Naalmachinehandel v. Spez-kstr. 9,
Telefoon 330546.
RUILEN EN REPAREEREN.

Ter overn. gevraagd

Instituut voor
Sociale Wetenschappen
Curator Dr. vV. val» der Wijk -Dlr. ?e H.8.5. '»»vr«,v«nl,-,9,
Directie Dr». H. H. Bekrans en Drs. J. s<ullam«l»»er

Eerste geneesheer Gemeente.

Tot ome diepe droefheid over»
leed heden in het R^c. Ziekenhuis, Westeinde. na een langdurig geduldig gedragen lijden,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, mijn lieve
Man en ome goede Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom,
GERHARDUS CAROLUII
IGNATIUS KLOPPENBURG.
in den ouderdom van 54 Jaren.
Den Haag,
A. H. KLOPPENBURG—
KRAAUVANGER
Nijmegen,
G. C. KLOPPENBURG
A. KLOPPENBURG^-LUTII
Den Haag.
A. H. KLOPPENBURG
J. H. KLOPPENBURG—
TUPKER
en Kinderen
DJokJakarta, N. 1.,
J. F. KLOPPENBURG
C. KLOPPENBURG—
en Kinderen

■

■ EICHHOLTZ

Heden overleed te Fr iedrichroda (ThUrlngenl ome
innig geliefde Echtgenoote en

—

I«zz?WAN 7 SEPTEMBER 1936
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De Arabische beweging in Palestina
verwekt onrust in Britsch-Indië

BLUM MOET ZIJN POLITIEK VAN
NON-INTERVENTIE VERDEDIGEN
Toenemend verzet in de Fransche

arbeiderskringen tegen de
politiek van niet-inmenging in Spanje; de metaalbewerkers
zullen heden een uur lang staken als protest tegen de „blok
kade''; Zaterdag stelden zij Blum daarvan in kennis

Moordaanslag.

De groote troepenzendingen richten de belangstelling van het
Engelsche volk van Spanje naar Palestina
Fransch-Syrischaceoord

De premier vraagt een duidelijke uitspraak der C.G.T.,

over het beëindigen van het mandaat

opdat hijzijnhouding kunne bepalen

Uit landen: De Dailv Mail meldt, dat
aan de N.W. grens van Britsch-Indië een
nieuwe opstandige beweging zou zijn ontstaan. Den laatsten tijd zouden groote menigten Mohammedaansche krijgslieden en
andere stamleden, die opgewonden zijn
door de Arabische beweging in Palestina,
in de grensstreken zijn samengetrokken.

BLUM

De tegenslagen voor de , Spaansche
legeering en de overwinningen der Spaansche nationalisten wekten een heftige beweging onder de aanhangers van het
volksfront in frankrijk. Wij hebben reeds
gewezen op het succes van I.a Passionaria
en de ontzaglijke betoogingen op Vrijdag«vond, waar de „massa" zich tegen haar
leiders keerde en IM wapens voor Spanje
schreeuwde. Heden beginnen de metaalarbeiders een staking van een uur om te
protesteeren tegen het verbod van wapenleveranties of, zooals zij zeggen, tegen de

blokkade.
De druk van onderop wordt zoo groot,
dat Vlum zich genoodzaakt zag in een
rede voor een socialistische vergadering
zijn politiek van non-interventie te verdedigen. Typeerend was tijdens deze rede
het daverend applaus, waarmee Blums
betoog ontvangen werd, dat de Spaansche

wettelijk aanspraak zou kunnen maken op wapenleveranties. Hü werd
reeds ontvangen met kreten als „vliegtuigen voor Spanje".
regeering

Rede

van

Blums venlediging.
Hier volgde daverend applaus, dat voor Blum
aanleiding was om tegen den geest van zijn toehoorders in te gaan. Ik kan heel goed begrijpen
(zoo zel hij), dat gij applaudisseert, maar ik
geloof dat het nog beter zou zijn, indien gij
zoudt luisteren naar wat volgt en het rijpelijk
zoudt overdenken. Volgens het internationale
recht kan een bultenlandsche regeerlng. Indien zij dit mocht wenschen, lederen dag de
junta te Burgos als wettige regeering erkennen
en van dat oogenbllk af ledere wapenleverantie
aan zoon rebellenregeerlng als volkomen geoorloofd beschouwen. Gij zult zeggen: dat is
In tegenspraak met bet internationale recht.
Misschien hebt gij gelijk. Maar over welke middelen beschikt gij om het Internationale recht
te doen zegevieren? Welke andere middelen
dan een ultimatum met alle mogelijke gevolgen daarvan? Ik begrijp kameraden, dat gij
zoudt willen, dat dc Spaansche regeering wa»
pens ontving, maar in sommige andere landen
wenscht men precies hét tegenovergestelde en
men moet wel weten, dat er geen mogelijkheid
bestaat de eene partij te helpen zonder dat de
andere partij op haar beurt hulp ontvangt.
Wat zouden de gevolgen zijn van een dergelijken wedstrijd in wapenleverantles voor
Europa?
Wij wilden Spanje redden en tegelijk den
vrede in Europa bewaren. Ons aanbod van 8
Augustus heeft misschien Europa behoed voor
bet gevaar van een algemeenen brand. Een
internationaal verbod van wapenuitvoer was
ook het eenige. dat aan de wettige Spaansche
regeering de kans gaf den toestand weer geheel meester te worden.
Ons Initiatief heeft medegebracht, dat gedurende geruimen tijd onze handen gebonden
waren, terwijl andere mogendheden tot op het
«ogenblik^ waarop zij ons voorstel definitief
aannamen, dus gedurende verscheidene weken,
volle vrijheid van handelen behielden, «aar
thans hebben alle betrokken mogendheden het
Fransche voorstel aanvaard.
Er bestaat bij mijn weten geen enkel be»
wijs er zelfs geen vermoeden, dat een dier
regeeringen na officieel de embargover»
«lichting op zich te hebben genomen, haar
heeft overschreden, In die omstandigheden
kunnen wij onmogelijk de overeenkomst
verscheuren, die zoo juist algemeen van
kracht is geworden.
Ook hier volgde daverend applaus
Tegen de metaalbewerkers-

In het slot «ran zijn rede richtte Blum zich
tegen de metaalbewerkers.
Tot goed begrip wete men. dat een delegatie
van de metaalarbeider, Zaterdag tijdens den
ministerraad een onderhoud met Blum had ge»
vraagd en gekregen om hem mede te deelen.
dat de metaalarbeiders tegen de „blokkade"
een proteststaking zouden houden. Blum had
toen reeds gezegd, dat hun dreigement hem niet
van opvatting kon doen veranderen en hij had
er zelf een dreigement tegenover geplaatst:
«Ala mljn gedragslijn mij op een zoo ernstig
1* conflict mocht brengen met uw orga«"Ue, la de «taking eerst recht overbodig. De

ondanks zijn ras. Net «ou dan ook niets toe
laten dat de waardigheid van het republikein»
sche Frankrijk zou kunnen afbreuk doen. Blum
die weigerde toe te geven, dat de oorlog on»
vermijdelijk .is zal tot op de laatste minuut
van zijn aan de macht zijn alles doen om deze
te vermijden.
Na afloop van de rede van Leon Blum. die
luide werd toegejuicht, weerklonk de Interna»
tionale en werd de kreet gehoord: „Leve
Blum."

Met het oog op de bestaande spanning zou»

den alle strategische punten bij Fesjawar door

de Britsche en de Indische troepen zijn bezet.
De weg over den übaiberpas wordt streng bewaakt, Het reizigersverkeer van Afghanistan
naar Britsch-Indië is omgeleid over lladahr en
Quctta, zoodat het niet meer over den Khalberpas loopt. De Britsche luchtstrijdkrachten in
de grensstations zijn door speciale bommenwerpers versterkt.

vorlot tegen de «elaalarbelder»
De Fransche Volkspartij, waarvan Dorlot
leider is. publiceert een communiqué, waarin
geprotesteerd wordt tegen het voornemen der
metaalbewerkers de fabrieken Maandag te
laten stilstaan uit protest tegen de niet-lnmen»
gingspolitiek «ler regeering. Frankrijk, aldus
het communiqué, heeft zich niet te mengen in
de zaken, die Spanje verdeelen. De regeering
mag niet toegaven aen de chantage der communisten. Zij moet neutraal blijven. De poli»
tieke staking is noodlottig voor de belangen
van de natie.

Groote troepenmacht naar
Palestina
De openbare meening in Engeland

Onze corr. te Londen schrijft dd. 6 Sept.:
Reserves zijn opgeroepen om de nieuwe
Britsche troepen voor Palestina op de vereischte sterkte te brengen. De Britsche
legermacht in het Heilige Land bedraagt
normaal ongeveer 6000 man. Thans gaat
een heele divisie voor versterking scheep,
ten naastenbij 10.000 man.

Fransch-Pooschebondgenootschap versterkt
Aceoorden op militair en financieel gebied met defensief en
preventief doel; groote Prahsche leeningen aan
RydzSmigly uit Parijs vertrokken
Polen;

Blum

Blum viel met de deur in huls. Er bestaat
«o zei hij. op het oogenblik tusschen de re»
geering van het volksfront en de arbeidersmassa
een misverstand, dat ik tot geen enkelen
prijs wil laten voortbestaan.
Hij besprak daarna zijn eigen positie, be»
loogde, dat hij voelde gelijk de arbeiders. „Ik
weet. in welke richting uw sympathie?» gaan
bij de aanschouwing van de afschuwelijke ge»
beurtenissen in Spanje, maar bet nationale belang moet boven lederen partijhartstocht staan.
Dc weet. dat het voortbestaan van de wettige
regeering in Spanje voor Frankrijk, in geval
van Europeesche complicaties, veiligheid zou
beteekenen aan de Pyreneeën zoowel als voor
onze verbindingen met Noord-Afrlka. Daarentegen is het onmogelijk reeds thans te zeggen
wat de doeleinden van een eventueel militair
gouvernement in Spanje zouden zijn. In het
eene geval is er voor ons zekerheid, In het andere op zijn zachtst uitgedrukt een risico.
leder, die zich plaatst op het standpunt van
het landsbelang, moet dlt voelen".
Daarna deed Blum een aanval op derechtsche
pers, die deze overwegingen niet laat gelden
en vervolgde: „De Spaanscheregeerlng. gevormd
na een opdracht van president Azana, is de
wettige regeering. De opstand komt van de
zijde van militairen. Kunt u zich voorstellen,
dat een militaire regeering op de volksmassa
zou kunnen steunen? .Neen. nietwaar. Er kan
dus geen twijfel aan bestaan of volgens het pu»
blieke en het Internationale recht mag alleen
de wettige Spaansche regeering aanspraak ma»
ken op wapenleverantles, terwijl dit uitdruk»
kelijk aan de opstandelingen zou behooren te
worden geweigerd".

■ÜÏ.V

C. C. T., die deel uitmaakt van het Volksfront,
behoeft mij slechts haar positie kenbaar te
maken. De regeering zal dan onmiddellijk de
consequenties onder de oogen zien, die daaruit
mochten voortvloeien."
Ook nu dreigde Blum weer met
Het zou de eerste maal zijn (aldus Blum), dat
een regeering na aanvaarding eener internatte»
nale conferentie haar woord zou breken. Hij
weigerde dan ook terug te komen op de hou»
ding der regeering en op haar onderteekening.
Het is op dit oogenblik niet mogelijk anders
te handelen, zonder in Europa een crisis te ver»
oorzaken, waarvan de gevolgen moeilijk te
zien zouden zijn geweest, lik geloof niet. dat
de door ons gevolgde gedragslijn in tegen»
spraak is met het Volksfrontprogramma.
Moeh iemand van een tegenovergestelde meening zijn, dat hij 't dan zegge.
Wij zullen dan onmiddellijk de vraag on»
der de oogen zien, welke gevolgen hieruit
moeten voortvloeien."
Blum verklaarde verder, een Franschman te
zijn, die even trolsch is op zijn land als wie ook.

Het

Uit Parijs: In het kasteel te Rambouillet van president lebrun, waar de Poolsche generaal Rydz-Smigly de lunch heeft
gebruikt, zijn Zondag 6 September

financieele en militaire documenten

der Arabieren beweren ook. dat de Zionisten
nooit hebben gepoogd met de Arabieren samen
te werken en dat Joden in Palestina Joden in
dienst nemen en Arabieren uitsluiten. De
Arabische vrees voor verdrukking door de Jo«
den is niet denkbeeldig. De Zionistische lei.
ders hebben openhartig uitdrukking gegeven
aan de hoop. dat een natuurlijk proces op den
duur een Joodsche meerderheid in Palestina
zal brengen.

de

getee-

kend

ter versterking van het FranschPoolsche bondgenootschap:

Het is ten langen leste noodzakelijk geoordeeld, want de machtsmiddelen, waarover de
overheid in Palestina beschikt, zijn onvoldoende gebleken om er orde en rust, verstoord als
gevolg van de Joodsch-Arabische tegenstelling,
te herstellen. Er moeten, zoo is thans uitgemaakt, genoeg troepen in Palestina zijn voor
een eventueelen staat van beleg. Het bestuur
van het land hoopt alsnog de afkondiging van
een slaat van beleg te kunnen vermijden. De

RYDZ SMIGLY
heeft Rydz-Smigly nog langdurige besprek!»,gen gevoerd met den Franschen minister van
financiën, Vincent-Auriol, en dien van buiten»
landsche zaken. Yvon Delbos.
In welingelichte kringen verluidt, dat het
onderhoud, dat dc minister van financiën Vin»
cent-Auriol Zondagavond heeft gehad met gene»
raal Rydz-Smigly meer dan een uur heeft geduurd.
Minister Delbos beeft na zijn onderhoud met
Rydz-Smigly nog de gezanten van Groot Brittanje. Roemenië, Joegoslavië en Tsjechoslowaklje ontvangen, waarschijnlijk om hen op de
hoogte te stellen van de Fransch-Poolsche on»
derhandelingen.
Generaal Rydz^m'gly is gisteravond om
kwart over negen per speciale trein van
het Ooslstation te Parijs naar Warschau
vertrokken. Tal van autoriteiten hebben
den Poolschen veldheer uitgeleide gedaan.
Voor zijn vertrek verklaarde hij tegenover een
vertegenwoordiger van Havas. dat hij dankbaar
is voor de viendelijke en hartelijke ontvangst
hem bereid. Het meest hebben hem getroffen
de bewijzen van genegenheid jegens het Pool»
sche leger. Hij was generaal Gamelin zeer er»
kentelijk voor de hem geboden gelegenheid de
manoeuvres bij te wonen en een bezoek te brengen aan eenlge belangrijke militaire centra, In
het bizonder met generaal Gamelin heeft generaal Rydz-Smigly zich op vertrouwelijke en nuttige wijze onderhouden.
Er wordt naar aanleiding van het bezoek
van Rydz-Smigly speciaal op gewezen, dat
zoowel Parijs als Warschau blijk gegeven
hebben van hun w: l het Fransch-Poolsche
bondgenootschap defensieve en zelfs preventieve doeltreffendheid te geven.
Het staat namelijk vast. zegt Havas. dat een
nauwe Fransch-Poolsche samenwerking een der
voornaamste factoren voor den Europeeschen
vrede Is.
In Poolsche kringen legt men er den nadruk
op. dat generaal Rydz-Smigly zeer verheugd Is
over de ontvangst, welke hem in Frankrijk ten
deel is gevallen. Vooral te flancy is hlj buitengewoon hartelijk ontvangen. Tijdens de manoeuvres heeft hij zich op de hoogte kunnen
stellen van de defens'emacht van het Fransche
leger. Deze macht, welke door de uitbreiding
van den diensttijd In Duitschland nog vergroot
moet worden, heeft geen ander doel. dan de
veiligheid te waarborgen.
Met groote voldoening (aldus een Reuterbericht uit de Poolsche hoofdstad) heeft men te
Warschau vernomen, dat het bezoek van gene»
raal Smigly aan Parijs bekroond werd door
de onderteekening van verscheidene protocollen, welke beoogen het Fransch-Poolsche bond»
genootschap op leder gebied te versterken. De
snelheid, waarmede de resultaten werden ver»
kregen, doet het beste verwachten van de toe»
komstige ontwikkeling in de Fransch-Poolsche
betrekkingen.
Inhoud van het nieuwe aceoord.
Over den inhoud van het aceoord wordt de
grootste discretie in acht genomen, doch naar

vaard met. dat doel voor oogen.
Positie der Arabieren.
De grieven en ongerustheden der Arabieren
zijn echter allerminst denkbeeldig. Zij vree»
zen niet zonder reden dat zij op den duur door
de Joodsche immigratie (200.000 Joden zijn
sedert den grooten oorlog naar Palestina gekomen) zullen worden overweldigd, een voor»
uitzicht dat hen met schrik vervult en waar»
voor. geheelovereenkomstig Oostersche geestesgesteldheid, de hard groeiende materieeie ont»
wikkeling en welvaart van hun land geen compensatie geven.
De Arabieren hebben hun vrienden en kampioenen in dit land waar in het algemeen de
voorlichting over de onrust in Palestina wat
eenzijdig ls. De wreedheden en het doodschieten in koelen bloede zijn niet aan een, niet
alleen aan den Arabischen kant.
De geldigheid van de Verklaring van Balfour wordt hier niet algemeen aanvaard en
zelfs veroordeeld als een enormiteit in het ver»
band van het historisch feit dat de Arabieren
langer dan 13 eeuwen Palestina hebben be»
zelen. Om dezelfde reden wordt er aan her»
innerd dat de Arabieren in Palestina en hun
rasgenootcn in andere gebieden van Azië en
Afrika nimmer het Britsche mandaat over Pa»
lestina hebben willen erkennen. De vrienden

Hull om interventie verzocht.
Uit Washington: Gisteren hebben zeventien
senatoren een telegram gezonden aan staats»
seretariz Huil, waarin zij hem verzoeken stap.
pen te doen bij de regeering van Groot-Brit»
tanje betreffende de onlusten der Arabieren
in Palestina.

Syrië wordt

over drie jaar

onafhankelijk
Een accoord met Parijs

Uit Parijs: De besprekingen welke ge»
durende eenige weken zijn gevoerd tus»
schen Frankrijk en Syrië, hebben geleid
tot een verdrag dat 9 September as., officieel zal worden onderteekend. In dit verdrag worden de betrekkingen tusschen
beide partijen geregeld, waarbij een over»
gangsperiode van drie jaar is voorzien,
waarna een eind zal komen aan het mandaat van Frankrijk over Syrië en Syrië
tot den Volkenbond zal toetreden. De
Fransche troepen zullen geleidelijk ver»
minderd worden.
Alghaansche minister van bultenlandsche
«aken in Moskon.
Uit Moskou: Zaterdag is hier gearriveerd de
Afghaansche minister van buitenlandsche zaken, Falz Mohammed Xhan. De minister is op
weg naar Genüve.

Woensdag eerste bijeenkomst van de
internationale controlecommissie

Havas opmerkt, is het geen geheim, dat de be»
Portugal maakt
t.a.v. de
sprekingen voornamelijk liepen over het ver»
in Spanje
leenen van financleelen steun aan Polen voor
de versterking van zijn nationale verdediging.
hoop is klaarblijkelijk gebaseerd op den ge»
Volgens het te Warschau verschijnende blad
Czas zou Frankrijk aan Polen 500 millioen dachtegang, dat de versterking van de militaire
politiek;
congres te Neurenberg en de
gelijk aan ongeveer 180 millioen zloty bezetting der Arabieren tot bezinning zal
leenen, waarvan tweederde zou gebruikt wor» brengen.
Hitler laat zich inlichten door zijn gezant te Parijs; de
De oproep der reservisten voor Palestina
den voor de levering van oorlogsmaterieel,
vliegtuigen en motoren.
heeft bet publiek in Engeland onzacht doen
dringt aan op een gematigd optreden
Een onzer correspondenten telefoneerde ons beseffen hoe ernstig de toestand in dat land is.
Zaterdagavond uit Warschau:
der Duitsche regeering
Alle belangstelling was tot nu toe ge»
De overeenkomst, welke op het punt slaat te
geven
aan de afschuwelijkheden van den
Parijs tusschen Bydz Smigly en den Franschen
Spaanschen burgeroorlog. Het oproepen
generalen staf te worden geslote»», wordt hier
van personen uit de burgermaatschappij
gekwalificeerd als de moderniseering van het
voor dienst In de streken van de Jordaan
Uit Londen: De Britsche regeering heeft George en Hitler. waarbij Rudolf Hess aanwebondgenootschap van 1021. Dit is vastgelegd in
de Doode Zee heeft met een ruk de
en
zig was.
twee protocollen. Het eene loopt over de weder»
besloten de overige belanghebbende moontstelde openbare belangstelling over»
hulpverleening
en het andere over de,, ".. gebracht van het westelijk naar het ooste»
zljdsche
gendheden uit te noodigen deel te nemen
Anti-bolsjeewisme in Oostenrijk
in verband hiermede, door den generalen «laf
deel van de Middellandsche Zee.
lijk
zitting
aan
de
eerste
van
de
internationale
leggen
bijzonderheden.
vast te
De correspondent van de Arbeiderspers te
Men kent den loop der gebeurtenissen, het controlecommissie op de niet-inmenging
Bovendien wil Frankljk aan Polen, omdat
Weenen schrijft:
dit in moeilijkheden is geraakt door zijn vast» karakter van het conflict. Ze waren zeer kort
zitting
welke
Spanje,
Woensdagochtend
in
Het bolsjewisme is sinds een week of drie
gevroren vordering van 000 millioen mark in herhaald als volgt: De moeilijkheden begonnen
bijeen
huisspook van Oostenrijk geworden en ds
het
April
alge»
'in
loen
de
Arabische
lelde»-*
een
zal
komen.
Duitschland, een crediet van 500 millioen francs
Oostenrijksche
of 180 mlllloen zloty verleenen. Twee derden meene staking afkondigden in een poging de
clericalen haasten zich op dezen
Uit Parijs: Gezaghebbende kringen wijzen
van dit bedrag is bestemd voor aankoop van Joodsche Immigratie te doen stopzetten. Een er op, dat Portugal toegetreden is tot het plan vleugel van het nazifront hun posten te betrek»
oorlogsmateriaal, vooral ten behoeve van de reeks wcttelooze feiten volgde. Terroristische betreffende een comité, dat te Londen bijeen
ken. De Relchspost kwam reeds in Juli met een
daden v-M-dcn schering en inslag. Joden zijn zou
Poolsche marine. De rest wordt in contanten
houden anoniem artikel van een kerkelijk hoogwaardig»
bezig
komen
en
zich
zou
moeten
overgemaakt. De obligaties worden door den vermoord.Mßritsche soldaten zijn aangevallen, met de toepassing van het embargo op wapein hinderlagen aangevallen, slachtoffers geworPoolschen staat gegarandeerd.
Portugal maakt echter het heidsbekleeder, die een zoo nauw mogelijke
Bij het aanstaand bezoek van den Franschen den van verdekt opgestelde scherpschutters. nen voor Spanje.
voorbehoud, dat wanneer de aangegane ver» samenwerking met de Oostenrijksche katholieminister van handel Bastid in Warschau wordt Treinen zijn ontspoord. Dit gaat reeds bijna plichtingen
niet worden nagekomen, het zijn ken en Hitler bepleitte. Dit artikel baarde toen
dan verder onderhandeld over het vlottend een halfjaar voort. Terrorisme neemt nog toe. vrijheid
van
handelen zal hernemen.
een hoogst pijnlijk opzien en lokte protesten
De
Arabieren
treden
driester
zwerven
op,
door
maken van de tweede tranche ten bedrage van
Uit Boedapest: De Hongaarsche regeering der Oostenrijksche geestelijkheid ult: men ver»
300 millioen francs van de spoorwegleening het land, thans vaak voorzien van moderne
en
van een miliiard van 1931. Hiermede zal dan machinegeweren hetgeen de vraag doet rijzen heeft levering en doorvoer van wapenen
oorlogstuig, bestemd voor Spanje en koloniën, klaarde, dat dit niet door een Oostcnrljkschen
de groote lijn voor kolenvervoer van Katte» wie ze heelt verschaft. Onvermoeide propabisschop kon zijn geschreven. Alleen omdat er
witz naar Gdynia worden voltooid en uitgebreid. ganda sticht de Arabieren aan tot heviger, verboden.
ook verdenking kwam te rusten op den Ween»
wanhopiger, moordender verzet. Hun gematigZooals men zich herinneren kan, had de PoolHulp voor Madrid uit Mexico
de
hebben
niet
langer
staat,
betaling
sche
leiders
hen
in de hand.
schen kardinaalaartsbisschop Innitzer, hiel de
uitbleef, de
toen verdere
van
Mexicaansche
lijn in eigen beheer genomen. Het bezoek van
Uit
Mexico:
De
federatie
werkelijke schrijver zijn anonimiteit op: hij ont»
Hoewel de Britsche regeering van het begin
den Franschen minister van handel zal ook af heeft doen weten, dat ze niets zou onder» arbeiders heeft gisteren verscheidene compopte zich als de In Rome rcsldeerende bisschop
moeten dienen, om andere meenlngsverschlllen nemen om de grieven der Arabieren te onder»
missies gevormd met het doel de Spaansche
uit den weg te ruimen, die in den loop der zoeken en op te heffen, zoo lang orde en rust
regeerlng te hulp te komen. Eerst later zal Hudal. Dat was toen voor Innitzer een ware
jaren tusschen belde landen zljn gerezen en in het land niet waren teruggekeerd, had de echter een beslissing worden genomen over de opluchting en voor de regeerlng niet minder ook
dat men van zoon
die de hartelijke betrekkingen hebben gestoord. laatste weken onder de ontevredenen het gevraag in welken vorm, contanten of wapenen al bleef het uiterst penibel,
post
hoogen
roomschcn
van
een dergelijke
Men denkt daarbij aan de geruchtmakende loof postgevat dat Engeland bereid zou zijn conen munitie .deze hulp naar Madrid zal worgeestdrift voor het nat. socialisme blijk gal.
zaak van de textielfabrieken Zyrardow. een cessies te doen als prijs voor vredesherstcl. In
den gezonden.
Doch einde Augustus richtte de kardinaal»
Fransche onderneming, en het eleclriciteltsdat geloof zijn de Arabieren door den jongstcn
aarlsb'sschop zelf een brief tot de katholieke
bedrijf van Warschau, dat eveneens in Francongres te Neurenberg
maatregel in Londen geschokt. Dc gematigde
Het
geestelijkheid, waarin gelast werd den laatste»»
sche handen was en waaraan, zooals men zich Arabische leiders
verontrust door de geesZondag der maand van alle kansels te prediken
Berlijn
Havas:
Graaf
van
herinnert, de concessie is ontnomen.
Uit
meldt
tesgesteldheid «ran hun heethoofden
heeten
wellicht de Britsche maatregelen in hun hart Wclczek, dc ambassadeur van Duitschland legen bolsjewistische goddeloosheid, ruwheid en
Versterking der Fransche
welkom. Want de nieuwe toestand zal hun de te Parijs en generaal Von Kuhlcntal, de barbaarschheid.
gelegenheid verschaffen hun bondige verwerKoning Eduard naar Bulgarije.
defensie
ping van het Joodsche voorstel om dc kwestie militaire attaché, hebben zich naar Hitler
Uit Sofia: Koning Eduard VIII is hedenmorin een conferentie te overleggen te herzien. Dc begeven te Bcrchtcsgadcn.
Een
studieraadonder leiding van
gen te Svilengrad aan de Turksch-Bulgaar»
Arabische opvatting, dat voor de Joden in Paadmiraal Castex
In politieke kringen heelt men geen enkele sche grens aangekomen. Hij werd verwelkomd
lestina geen politieke status k* » «vorden eraanwijzing
omtrent het doel van het bezoek,
door den broer van koning Borls.
kend,
geen
brengen.
Reuter meldt uit Parijs: In overleg met den
kan
uitkomst
Joden en maar
men
veronderstelt dat dc ambassadeur
Arabieren
Uit Londen: Zooals reeds gemeld, is in de af»
op
zullen
het
den
In
duur
Palestina
minister van marine, Gasnlerdu Pare en dien
zijn overop
en
dc
attaché
verzoek
van
Hitler
week een Engelsch-Turksch handelsgeloopen
Brittanje
met elkaar moeten vinden. Groot
kan
van Luchtvaart. Col. heeft de minister van de belofte van Balfours verklaring van 1017, gekomen in verband met actuecle politieke verdrag onderteekend. dat de overeenkomst
oorlog. Daladler, president Lebrun een decreet waarbij Palestina een nationaal Joodsch land kwesties met name de reactie in Frankrijk op van 1935 zal vervangen, welke niet meer func»
zou worden, niet intrekken. Het mandaat voor den tweejarigen dienstplicht in Duitschland, tlonneert. In Turkije Is men blijkens ecu
ter onderteekening voorgelegd, waarbij vlcchet bezoek van Rydz Smigly aan Parijs en de Neutcrbcricht uit Angora van meenlng. dat de
admiraal Castex benoemd wordt tot directeur
gebeurtenissen in Spanje.
burgeroorlog in Spanje een gunstigen invloed
Hitler zou zich eveneens op de hoogte willen op den handel van Turkije met Engeland zal
van het instituut voor bestudeering der natiostellen van het belang, dat de Fransche regeehebben, omdat Turkije een aantal producten
nale verdediging.
ring hecht aan het Fransen-Russische pact met
leveren, welke Engelad vroeger uit
kan
van
vorming
dergelijk
De
een
instituut was
het oog op de tegenwoordige politieke situatie. Spanje betrok en waarvan de aanvoer nu on»
Deze inlichtingen zouden Hitler noodzakelijk derbroken is.
aldus Reuter, absoluut noodzakelijk. De
voorkomen aan den vooravond van het parlijmeest vooraanstaande officieren der drie
congres te Neurenberg, «vaar hij de buiten» Slojadlno*-lts j naar Boekarest
wapens en de burgerlijke ambtenaren der
landsche politiek der nationaal socialisten zal
Uit Boekarest: Stojadinowitsj, de Zuid-Slaministeries van buitenlandsche zaken, finanbespreken, met name de houding van het rijk
tegenover Sowjet Rusland en den strijd, welke vische premier en minister «ran buitenlandsche
ciën, economische zaken en onderwijs dienen
zaken, zal Dinsdag alhier arrlvecrcn. Woon*Duitschland in de wereld voert tegen het com- dag
bijeen te komen ter gemeenschappelijke bestuzal hij een onderhoud hebben met Anto»
Isme.
nescu,
den nieuwen Rocmecnschcn minister
decrlng van alle problemen der militaire stravan
het
as.
aanleiding
Uit Londen: Naar
van buitcnlandsch«- zaken, waarna de beide
tegie en van alle politieke, financieele. econonatHoc. congres te Neurenberg schrijft de Tistaatslieden denzelfden avond nog zullen ver»
mische problemen, welke van beteekenis zijn
mes te hopen, dat problemen, zooals het bolsjetrekken naar Bratislava, waar Zaterdag do
voor het voeren van den oorlog. Het Instituut
wisme en de terugkeer van de oude koloniën
der Kleine Entente aanvangt.
conferentie
bescheidenlijk
zal tusschen genoemde personen een eenheid
Dullschland,
naar
slechts
aan
van actie tot stand brengen, welke noodlg is
de orde zullen worden gesteld. ..Het zou InVerjaardag van koning Peter
om in vredestijd de verdediging van het land
opportuun zijn en onwcnschelijk. wanneer In
voor te bereiden.
den huldigen toestand van Europa de Duitsche
Uit Belgrado: De verjaard*,*! van koning
politiek ten aanzien «ran problemen, die op Peter II werd vandaag overal in Jocsso-Slavlë
De directeur, vice-admiraal Castex, is 2?
vitale wijze dc toekomst van andere volken en feestelijk gevierd. Er werden in het gchccla
October 1878 te St. Omer (Pas-de Calais) geandere rassen raken in een zoodanige omgeboren, In zijn functie van vice-admiraal is hij
land groote militaire parades gehouden.
ving
zou worden behandeld. Wanneer Hitler
geweest,
generalen
souschef van den
staf
In
en zijn raadslieden de beslissing mochten neAvenol te Rome
October 1935 werd hij benoemd 10l maritiem
men van dit congres een „triomf der gematigdprefect en opperbevelhebber van het tweede
Uit Rome: Hedenmorgen is Avenol, de secreheld" te maken, zou dit een bewijs van kracht
district te Brest. HU heeftvele publicaties int
taris-generaal van den Volkenbond te Roma
hunnerzijds
vormen".
licht laten verschijnen voornamelijk over de
aangekomen. Hij werd aan het station verwei»
theorie der strategie en de maritieme geschieHet bezoek van Lloyd George aan Hitler.
komd door den minister van buitenlandsche
denis, waardoor hij in Frankrijk en het bul»
zaken, Ciano.
Uit
Londen:
Lloyd
heeft
George
vanmorgen
tenland groote bekendheid verwierf.
gelegd
een
krans
bij
het
Ehrendenkmal
te
MiinOver de uiteenzetting, die minister Daladler
chcn. Hij was vergezeld door Rlbbcntrop. Lloyd Luchtmanoeuvres bU Genua.
voor den ministerraad heeft gegeven, verneemt
George verklaarde, dat luj niet zou deelnemen
de Matln. dat hij heeft voorgesteld alleen voor
aan hel congres te Neurenberg en niet voorneUit Genua: Gisteren en vannacht zijn belang»
het ministerie van oorlog meer dan llen mll»
mens was zich naar Berlijn te begeven. De serijke luchtaanvalsocfcnlngen en luchtafweer»
Hard francs beschikbaar te stellen ter verster»
cretaris van Lloyd George weigerde ledere vermanoeuvres gehouden. Ook de bevolking heeft
klng van de defensie.
klaring omtrent het onderhoud tusschen Lloyd aan de oefeningen deelgenomen.

voorbehoud
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Alvorens zich naar Nambouillet te begeven,

Palestina, dat Engeland aanvaardde, werd aan»

Uit Jeruzalem wordt gemeld, dat vanmor
gen een moordaanslag is gepleegd op den Brit»
schen Jood Nurock, adjunct-secretaris van het
executief comité. Nurock werd niet gewond.

NET VADERLAND
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Het nieuwe regime in Madrid
Onteigening van landgoederen, de houding der vakbonden,
positie der Basken, moratorium

Het offensief der nationalisten tegen San Sebastian, het tegenoffensief der regeeringstroeuen bij Talavera
Uit Madrid: Het instituut voor agrarische hervorming gaat voort met het onteigenen van landgoederen. Vandaag is
weer een lange lijst gepubliceerd van
grondbezitters die in de provincies loledo,
daen en Albacete door dergelijke maatregelen worden getroffen.
Uit Madrid: De nationale confederatie van

is ter gelegenheid van de
laatste regeeringscrisis geraadpleegd en uitgenoodigd deel te nemen aan de nieuw* regeering. Het bestuur werd toen dringend bijeengeroepen en besloot, dat de C.N.T. haar gedragslijn niet mocht laten varen, welke als traditie
bepaalt, dat apostolisch zal worden opgetreden. Het bestuur besloot echter de volgende
punten aan de regeering voor te leggen: 1. algeheele steun aan de nieuwe regeering. opdat
zij haar cssentieele taak, het verpletteren van
den fasclstischen opstand, ten uitvoer kan leggen; 2. in ieder ministerie een commissie of
bijzittende»» raad in te stellen, welke vertegenwoordigers zou omvatten van C.N.T. en U.G.T.
van het volksfront en een gedelegeerde van de
regeering; 3. eerbiediging van de sociale vorderingen, behaald door de arbeiders van Catalonlë en van de oostelijke procinciën.
Deze voorstellen zijn in principe door de vertegenwoordigers van de volksfrontpartijen en
de U.G.T. aanvaard.
De Baskische nationalistische afgevaardl**.le
Juan Antonie Aguirre. die aangezocht was toe
te treden tol de nieuwe regeering. waarin hij
de portefeuille van openbare werken zou krijgen beeft de regeering medegedeeld, dat hij
naar Madrid zou komen om nauwkeurig dv
voorwaarden uiteen te zetten, waaronder de
Baskische nationalisten bereid zouden zijn aan
de huidige regeering mee te werken.
In Madrid heeft men echter den indruk, dat
de Baskische nationalisten niet vertegenwoordigd zullen worden in het nieuwe kabinet
Caballero.
El Mundo Obrero, het communistische orgaan
schrijft in een beschouwing over de vorming
der nieuwe Spaansche regeering 0.m.: De regeering zal alle godsdienstige gelooven eerbiedigen en vrijheid van godsdienst geven. Zij zal
de wetten der republiek eerbiedigen. De rechten zullen Worden erkend van de nationaliteiten in Catalonlë. Baskenland en (~£llicië. Den
Marokkanen zal een groote mate democratische
vrijheid gegeven worden.
Dinsdag zal te Madrid een algemeene vergadering van de communistische party worden
gehouden.
Uit Madrid. Tijdens de kabinetszitting
van gisteren heeft deregeering haar goedkeuring gehecht aan schikkingen betreffende de schuidenmoratoria.
Een crediet van 200.000 pesetas Is geopend
voor het oprichten van een weeshuls voor
kinderen van diegenen, die in den 'strijd ter
verdediging van het regime gesneuveld zijn.
Bij decreet van den minister van marine wordt
een ondersecretariaat voor luchtvaart geopend. Een ander decreet roept een militiecorps in het leven, dat belast zal worden met
politiediensten achter de fronten. Voorts is een
decreet uitgevaardigd, waarbij Adolfo Vasquez
Humasque benoemd wordt tot onderstaats,
secretaris voor landbouw. Luis Almarsa is benoemd tot directeur van landbouw.
den arbeid

(C.N.T.)

Offensief op San Sebastian
De nationalisten rukken verder op
Uit Hendaye werd gisteren gemeld: Het
offensief der opstandelingen in de richting van
San Sebastian is in vollen gang. Zij trekken
om Renteria en het fort Guadelupe heen, omdat zij deze plaatsen ondanks de ontruiming
niet vertrouwen. Langs Pasajes Sancho dalen
de opstandelingen rechtstreeks af naar 't station
Pasajes, dal achterin dc baai als een kleine
haven ligt. Het fort Trincherpe, dat door de
rcgccringslroepen sterk bezet is, zal vermoedelijk de grootste hinderpaal blijken in den
opmarsch der opstandelingen naar San Sebastian.
Uil Hendaye: Hier uit San Sebastian aangekomen vluchtelingen vertellen dat te San
Sebastian oneenighcid zou heersenen tusschen
anarchisten en de andere bondgenoolen van
het volksfront. Eerstgenoemde»» zouden nl. aandringen op een strijd tot het uiterste en voor
het geval de opstandelingen de stad zouden
Innemen deze te voren in brand willen steken.
Een nader bericht uit San Sebastian
zegt: Ernstige oneenlgheden zijn ontstaan
lusschen de verdedigers. In ernstige
vechtpartijen stonden socialisten en anarchisten uit Bilbao tegenover elkander.
Vanmorgen is de strijd weer begonnen.
De regulares willen plundering en in
brand steken der stad verhinderen. De
commissarissen voor ravitailleering; fi«ancien en oorlog, benevens de voorloopige gouverneur, Orlega, nemen alle
maatregelen om de orde in de stad te
handhaven.
Dc zender van la Coruna deelt mede, dat
San Sebastian gebombardeerd is door dea
kruiser Espana en dat de civiele gouverneur
van de stad naar Frankrijk is gevlucht.
Regeerlngsvlle«tulg bombardeert Fontarabie.
Uit Hendaye: Een regeeringsvliegtuig heeft
vanmorgen een twaalftal bommen op Fontara»
bic geworpen.
Uit Hendaye: Het regceringsvliegtuig. dat
vanmorgen bommen heelt geworpen op Fon»
tarabie heeft eveneens de opstandelingen in
Irun gebombardeerd. Het fort Guadelupc is nog
steeds niet door de opstandelingen bezet.

De meeste gijzelaars van
Guadelupein

vrijheid gesteld

Uit Hendaye: De in het fort van Guadelupc
S weken vastgehouden gijzelaars zijn gisteravond laat plotseling op vrije «.-neten gesteld.
Alle 160 zijn behouden in Hendaye aangekomen. Zij vertellen, dat gedurende de laatste
dagen in het geheel 10 gijzelaars geëxecuteerd

Rijn.

Tegenaanval der regeeringstroepen bij Talavera
De gevechtenworden voortgezet
Gcn-raal «Huclpo de Ilano heeft Zondag in
een redevoering verklaard, dat de «trljdkrach»
t^n der opstandelingen een overwinning heb»
b*.n behaald. De regeering te Madrid heeft een

sterke colonne gezonden om den opmarsch der
opstandelingen bij Talavera de la Reina tot
staan te brengen. Ook de afdeeling van kolonel
Vague is in een gevecht gewikkeld geweest.
Zij heelt eenig materiaal veroverd.
In Barcelona is per radio bekend gemaakt,
dat de opmarsch der opstandige troepen ln de
provincie Toledo volkomen tot staan is gebracht.
Madrid meldt, dat de tegenaanval der regeeringstroepen gisteren is voortgezet. Luchtstrijdkrachten en artillerie hebben doeltreffend de
opstandelingenlinies gebombardeerd.

—
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De belegerden hebben gebrek aan
munitie voor hun mortieren, die reeds vier
dagen niet meer vuren. Ook hun geweren en
mitrailleurs zwijgen. Men venvacht, dat over
24 uur het Alcazar veroverd zal zijn.
Uit Burgos: Draadloos is hier het bericht
ontvangen, dat de militairen, de cadetten en de
burgers, die in het Alcazar te Toledo zijn op»
gesloten, een feest hebben georganiseerd tér
viering van de overwinning der nationalisten
bij Talavera. De cadetten blijven per radio in
contact met de verschillende hoofdkwartieren
der nationalisten.

Regeeringsdulkboot lot zinken gebracht.

Uit Burgos: De torpedoboot Vilasse heeft bij
La Coruna een regeeringsdulkboot tot zinken
gebracht.

Laatste waarschuwing aan Brllsche
onderdanen.
Zondagavond is aan de Britsche onderdanen
die nog in Spanje verblijven een laatste waar»
Het Alcazar te Toledo.
schuwing gegeven het land te verlaten. De
De correspondent van Havas. die geregeld Britsche zaakgelastigde, van wien deze waarverslag geeft van den toestand in Toledo. acht
schuwing uitgaat, maakt een uitzondering voor
de positie der belegerden in het Alcazar wanhen, die niet in het land kunnen worden ge»
hopig. Telkens, wanneer de artillerie vuurt,
mist. De Britsche onderdanen zijn officieel ge»
hoort men het gejammer van vrouwen en kinwaarschuwd, dat de opstandelingen mosterd»
deren. Stormafdeellngen, die gespecialiseerd gas kunnen gebruiken, wanneer zij een aanval
zijn in het werpen van granaten, hebben ln het op de stad richten. Derhalve blijft iedere EnAlcazar een kleinen brand weten te doen ontgelschman, wanneer hij zulks wenscht, op eigen
staan, waardoor de opstandelingen verstikt risico in Madrid.

Nanking treft een regeling met de opstandige
generaals in Kwangsi
Japan stelt de regeering in Nanking verantwoordelijk voor de
gebeurtenissen in Tsjengtoe wegens de stelselmatige
anti- Japansche ophitsing
Uit Nanking: Een aceoord, waardoor de
vrede in Zuid-China gehandhaafd wordt,
is na verscheidene weken onderhandelen
en ooriogsbelooglngen tot stand gekomen.
Meegedeeld wordt, dat generaal Li
Tsjoeng Yen, die kortgeleden ontheven is
uit zijn rang van opperbevelhebber van
het Kwangsileger, in deze provincie zal
blijven als commissaris voor de pacificatie,
De vroegere tweede commandant van
Kwangsi, generaal ?ai Tsjoeng Si is overgeplaatst naar Nanking in zijn kwaliteit
van lid van het permanent comité van den
raad voor nationale verdediging.

zijn antl-Japansche houding ter wille van den
vrede en de orde in hot Verre Oosten.

Engelsch-Japansche besprekingen

AVONDBLAD B

ENGELSCHE VAKBONDEN

wórden.

De omsingeling van Huesca.
Uit Barcelona: Volgens een mededeeling van
bet hoofdkwartier van het Aragoneesche front
wordt de omsingeling van Huesca dagelijks
nauwer. De belegerden hebben gebrek aan levensmiddelen en munitie, terwijl zij voorts
gedemoraliseerd zijn. Velen deserleeren uit hun
gelederen. Twee colonnes hebben de verbin»
ding lusschen Huesca en Jaen bezet. De lucht»
strijdkrachten der opstandelingen hebben de
linies zonder groole resultaten gebombardeerd.

—

VERGADEREN
Finlav bepleit een verdrag
tusschen Engeland, Frankrijk
en Rusland
volksfront in Engeland
zijn openingsrede heeft Fin»
Londen:
In
Uit
lay. de voorzitter van het vakvereenlglngscon»
gres te Plymouth, een verdrag van non-agrcs»
sic en wederzijdschen bijstand bepleit tusschen
Rusland, Groot Brittanje en Frankrijk. Dit pact
zou moeten openstaan voor alle landen en binnen hst kader van de Engelsche volkenbonds»
politiek ten uitvoer moeten worden gelegd.
In het vervolg van zijn rede zeide Finlay
om.: De Labourbeweging zal krachtig strijd
voeren tegen iedere politiek, die een tijdelijken
vrede in West-Europa verzekert, doch tevens
Hitler de vrije hand laat in Oost-Europa en
tegen Rusland.
„Laten wij een minuut stilte In acht nemen
len aanzien van de
zoo vervolgde Finlay
Spaansche offers en een hulde brengen aan de
soldaten der vrijheid, de arbeiders en arbeidsters en jeugd van Spanje."
Wat het antifascistische eenheidsfront betreft, dat, mot medewerking van de communisten en de liberalen zou moeten dienen tot afweer van doodelijke aanvallen op de democratische instellingen, zelde Finlay: wij kunnen
zeker deelnemen aan een gemeenschappelijk»
inspanning, zonder onze principes te laten
varen. Ik zie echter geen enkele hoop in een
aaneensluiting met tweedrachtbrengende el»-menten.
Tegen een

—

—
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Gemengd Nieuws

HOTSING TUSSCHEN
TWEE TRAMS

Gecompliceerd verkeersongeluk

De dertig inzittenden gewond

Autobotsing, defecte ele ctrischeleiding en
twee brandjes.
Gistermiddag ruim 12 uur is een auto, be»
stuurd door den heer v. d. V. te Harem, op
den Heereweg blj de kazerne te Groningen
geslipt tengevolge van de gladheid van den
weg en de groole snelheid, waarmee de bestuurder reed. De auto draaide een slag om en
kwam terecht tegen een mast van het trambedrijf. Door den schok werd de bovenleiding
defect.
Een draad, waaraan een electrische lamp
hing, geraakte los en viel op den geleidingsdraad van de tram. Door den schok werd te»
yens de dop van het benzinereservoir afgerukt,
de benzine vloeide over de straat en vatte met»
een vlam. Op hetzelfde moment vloog ook de
auto in brand. De bestuurder en de belde me»
depassagiers, de 22-jarige J. W. en de 24-jarige
mej. T. W, wisten bijtijds uit de auto te komen en bleven ongedeerd.
De brandweer werd gealarmeerd om de belde
brandjes te blusschen. hetgeen in korten tijd
geschiedde. De auto verbrandde totaal. Het
trambedrljf ondervond door dit ongeluk eenige
uren vertraging. Eerst om half drie kon de
geregelde dienst hervat worden.

AAN GEVOLGEN VAN AANRIJDING
OVERLEDEN.
56-jarlge
De
W. Smit, wonende aan de Be»
dumerweg te Groningen, die Zaterdagavond,
toen hij op den hoek van den Esserweg te voet
den Verlengden Heereweg overstak, door een
auto werd aangereden, is gistermorgen in het
Diaconessenhuls aan de gevolgen overleden.

van het Engelsche kiesstelsel?
Uit Londen: Volgens een bericht in de Mor»
ningpost is de Engelsche regeerlng voornemens
Wijziging

vóór de eerstvolgende parlementsverkiezingen
het kiesstelsel te wijzigen. De voorstellen zou»
den door een koninklijke commissie van onderzoek worden uitgewerkt. Het zou in het voornemen liggen om een nieuwe indeeling in kieskringen en daarmede van de parlementszetels in
te voeren, aangezien de verdeeling in vele gevallen niet meer in overeenstemming is met
de stemmencijfers. Ook het systeem der stemmentelling, dat in eenige gevallen tot onjuistheden heeft geleid, zal waarschijnlijk worden
gewijzigd.

Nederlandsch-Indië
TELEGRAMMEN VAN 7 SEPTEMBER
Verhooging uitvoerrecht bevolkingsrubber
verworpen.
Batavia. De ontwerpordonnantie lot verhooging van het uitvoerrecht ad valorcm van bc»
volkingsrubber is met 36 tegen 15 stemmen door
den Volksraad verworpen.
De voorstemmers waren de leden van den
PEB en hel lES. en de heeren Van Sandick.
Van Baaien en Janssen (de andere leden van
de Vad. Club stemden legen.)
Aan het volksraadslid Mohamad Naor, die
ondanks waarschuwing voortgaat ontoelaatbare
uitdrukkingen te gebruiken, werd het woord
(Aneta).
ontnomen.

He» Engelsche credlet aan Frankrijk.
Uit Parijs: Naar het financieele tljdschrflt
Le Capltal meldt, is in verband met het a.s. Be»
zoek van Labeydle, den gouverneur van de
Bank van Frankrijk, aan Montague Norman,
den gouverneur der Bank van Engeland, mot
vrij groote zekerheid aan te nemen, dat bij deze
ontmoeting gesproken zal worden over de terug»
betaling van het Engelsche crediet aan Frankrijk ten bedrage van 40 mlllloen pond sterling.
Volgens Le Capital, is het waarschijnlijk, dat
dit crediet, dal. slechts tot November as. loopt,
verlengd zal worde»».

.

Over financieel herstel van China
Uit Tokio: Slr Hugh Knalchbull Hugessen.
de nieuwbenoemde Engelsche ambassadeur in
De Aanvullende Plantersregeling
China, die op weg naar Sjanghai een bezoek
Batavia.
Nadat de Regeering in tweeden ter»
heeft gebracht aan Japan, zal Dinsdagmorgen
mijn geantwoord had, werd het amendement
een onderhoud hebben met den minister van
Lonkhuyzen es. op de Aanvullende Flantersrc»
bultenlandsche zaken, teneinde van gedachten te Landon over vakvereenlglngsvrljheld
geling betreffende de vrije dagenregeling, het»
wisselen over de Japansch-Engelsche betrekkin»
(Kansas):
Topeka
Uit
beoogt vast le leggen, dat voor gedeelte»
Gouverneur
Hlf.
M.
welk
gen, in het bizonder ten aanzien van het finanheeft gisteren in «en Labor Day»
lijk volbrachte dienstjaren het aantal vrije da»
eicel herstel van China. Dit onderhoud wekt Landon,
proclamatie verklaard, dat bet recht van de ar»
gen voor den werknemer niet minder bedraagt
ten zeerste de algemeene aandacht, aangezien Sir
dan hij gedurende zulk een jaar weken arbeid
Hugh voor zijn vertrek naar het Verre Oosten beiders op organisatie „voor altijd vrij moet
blijven
regeerlngsdwang."
van
heeft
verricht, met 29 tegen 22 stemmen vereen belangrijke bespreking heeft gevoerd met
worpen.
Ross,
Sir Leith
den Britschen economischen, Coughlln en het Vaticaan
Het amendement Van Lonkhuizen es. daartoe
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Het incident van Tsjengtoe
vat» dé 'arbeidsovereenmgr
gekregen
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Japansche betrekkingen noodzakelijk is.
van
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Japansehe beschuldigingen tegen Nanking
jaar van de dienstbetrekking, wordt met 22
Uit Tokio: De gemengde commissie van ambradiopriester Coughlln te matigen meldt La
tegen 27 stemmen aangenomen.
Uit Tokio: Naar verluidt heeft het onderzoek tenaren en wollndustrleelen is Zaterdagmiddag Correspondenza, het katholieke nieuwsbureau.
De elndstemming over het ontwerp werd aanbijeengekomen. Zij heelt besloten groote subdoor Japansche ambtenaren ter plaatse inge, (Aneta)
gehouden.
sidies te verleenen aan Japansche handelaren
steld naar alle omstandigheden, die geleid hebERNSTIG ONGELUK TIJDENS
ter aanmoediging van den invoer van ruwe wol
ben naar het incident van Tsjengtoe. waarbij
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twee Japansche burgers werden gewond, tot lische beperkingen van den Japanschen handel
Harmonie een groot galabal plaats, waarbij zich
Tijdens de autorennen in lerland om den onder de aanwezigen de Gouverneur-Generaal
te fnuiken.
een conclusie geleld. Op instructies van het
«Tourist Trophy" is een Riley, bestuurd door en mevrouw De Jonge bevonden.
departement van bultenlandsche zaken van 5
den coureur Chambers, nabij Newtown Ards
De wrijving aan de
De G.G. werd toegesproken door den voorzit»
September, zal de Japansche ambassadeur Kaop het publiek ingereden. Een kind werd geter van de sociëteit, den heer mr H. Smits,
Mantsjoerijsche grens
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len.
Uit Tokio: In aansluiting op het Donderdag
betoonde medewerking tot aanvaarding van de
opgelegde zware doch onvermijdelijke lasten.
In verband hiermede verneemt de Asahl door den Japanschen zaakgelastigde te Moskou
(Ancta)
ESTLANDSCH SCHIP VERGAAN.
Sjimboen. dat de toedracht als volgt is: In 1918 ingediende protest tegen Russische agressies
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aan die ambtenaren, die met
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en manifesten werden rondgezonden, waarin
bizonder prijs wordt gesteld. Een tweede gocp
de openbare meening werd opgehitst, met het er op, dat Mantsjoekwo een onafhankelijke staat
wenscht het bultenlandsch verlof alleen gehandis. zoodat Japan niet in slaat is protesten in ont»
gevolg, dat in Tsjengtoe een relletje ontstond,
haafd te zien voor de thans in dienst zijnde uit»
vangst te nemen betreffende daden van het
dat tot de bekende gebeurtenissen leidde.
gezonden krachten, terwijl aan de nieuwe uit»
Mantsjoerijsche leger.
" De regeerlng van Nanking heeft onbetwistgezonden krachten slechts verlof zal worden
toegekend indien dit bij de aanneming als nood»
baar den grondslag gelegd tot de tragedie van
Uit Hsinking: Het hoofdkwartier van het
Tsjengtoe. Het is zeer betreurenswaardig, dat Kwantoenglegcr deelt mee, dat Japansche gen»
zakelijke voorwaarde wordt gesteld. Zoodoenondanks dc herhaalde verzekeringen, dat het dannes, die uitgezonden waren om een onder»
de zal het instituut van het bultenlandsch ver»
de anti-Japansche beweging in toom zou zoek in te stellen naar het grensincident, dat
lof geleidelijk kunnen worden afgeschaft. Mocht
houden de Nankingregeering zelve de Chide regeering de handhaving hiervan om poll»
zich bij Hslnglóengtoeng op 28 Augustus heeft
tieke redenen noodlg achten, dan behooren de
neesche massa's heeft opgestookt, hetgeen gevoorgedaan. Donderdagmorgen jl. plotseling ««in
gelegenheid van het zilveren Jubileum van
consequenties, aan die handhaving
financieele
leid heeft tot het recente incident te Tsjengtoe. Russisch grondgebied zijn beschoten. Een half deTer
Middelbaar Teel-pische School t« Dordrecht verbonden,
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Nederland te worden gedragen.
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school
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heelt
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Chineesch-Japansche betrekkingen.
lost, klaarblijkelijk, aldus wordt gezegd, om wethouder van Onderwijs, «Je heer l. van Hulden, Een derde groep, de financieele noodzaak van
het onderzoek te verhinderen.
namens het gemeentebestuur en do bevolking een beperking van het instituut der buitenlandsche
bibliotbeekfonds
van ruim f 1000 overgedragen aan verloven erkennend, kan zich evenmin vereent»
Actie van Japansche palrlollsche bonden
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Uit Tokio: De Japansche patriottenilga heeft van passende maatregelen overwegen.
Jubileum.
perking
hiervan tot stand bracht. De Regeering
tezamen met 1? andere patriotische organisaties
In de aula bood Ir J. de Waard namens dc leer» toch stelt het behoeftecriterlum voorop, doch
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vastgehouden voor verder onderzoek. De politie gedaan tot zegen van honderden Jonge menschen.
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voorbeeld gevonden wordt in het Tsjengtoe» roep zou worden gepubliceerd door een Kore» ernstige ziekte verhinderd was de feestelijkheden ling, gebaseerd op een behoefte, slechts mogelijk
incident, waarbij twee Japansche journalisten aansch weekblad, dat te Tokio wordt uitgegeb|| te wollen.
bij instelling van een verloffonds, waarop oveop brute wijze zijn vermoord, terwijl dit alles ven door twee Koreaansche communisten, die
Tegelijk met de school hebben d» leeraar Ir
ook door eenige der andere groepen
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conciërge Daamen hun zilveren Jubileum
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Japansche opvoeding, die sinds jaren door de sen van 26 Februari.
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taticgebicd van Ochlnskl op Sachalln heeft men P. Narendsen heelt Ir «100, een oud-zllveren «I»
duldzaamheid der Japansche regeering. aangepetrolcumhoudcndcn grond ontdekt, ter dikte garendoos aangeboden en den heer Daamen ««en ambtenaren die eenmaal met bultenlandsch ver»
zien verder het prestige van Japan vernield en
lof kunnen gaan, van een derde categorie van
van zestien meter. Deze gronden bevatten een zilveren bloemenvaas.
de vrede in het Verre Oosten zonder hoop op lichte petroleum, die, naar verwacht kan wor»
ambtenaren die tweemaal met verlof kunnen
Namens de leeraren en hel personeel I» Ir Kloos
redding verstoord wordt, wanneer de toestand den. In enjcele jaren de op Sachalin geprodugaan. Voorts bepleitte deze groep de mogelijk»
wegens zijn «root» belangstelling voor d» flora een
wordt gelaten zooals hij is en omdat het een ceerde hoeveelheid olie zal verdubbelen.
boek over plantkunde aangeboden en den Jubl» beid om in lncldenleele gevallen een verlof toe
dringende noodzakelijkheid ia de anti-Japan»
leerenden «-onderga een pendule geschonken.
te kennen. Een zevende groep betuigde haar
««lemming met de regeling, waarbij voor In»
sche gevoelens en agitatie in China uit te
roeien en China oprecht te doen streven naar
beemsche
ambtenaren de mogelijkheid van een
NEGER GELYNCHT.
Aan het christelijk lyceum te Harderwijk is be» bultenlandsch verlof wordt geopend. Eenigen
vriendschappelijke betrekkingen met Japan,
de Putte, leeraar
In Dalton» (Georgië), is een 21-jarige neger, noemd tot conrector dr J. G. van
hunner drongen erop aan, dat in den regel aan»
wordt besloten, dat op dc Japansche regeering
zljn voor den cursus
wisnatuurkunde
en
In
de
en
beschuldigd
werd
een
blanke
vrouw
spraak op verlof zal worden toegekend aan alle
die er van
aandrang zal worden uitgeoefend een positief
leer,»In de klassieke
ll»»—l»-«7 benoemd: «o»
te hebben aangerand, door een menigte weg» «alen:
krachtige houding jegens China aan te nemen,
M. Hoek. tijdelijk leeraar aan het gerei, academici en gelijkgestelde functionarissen, on»
J.
gesleept en, voor de politie nog tusschenbeide gymnasium te Amsterdam: tot leeraar In da Ned. geacht landaard, en dat de salarlsgrens voor Inteneinde China de volle verantwoordelijkheid
beemsche landsdienaren zal worden terugga»
had kunnen komen» aan een boom opgete «loen aanvaarden voor het Incident van
«aal N. T. Noordam te Maarsbergen en tot leeraar
(Ancta)
Vsjenglos en het brengen tot een herziening van hangen.
ln het Hoogduitse!» dr W. J. Buma ta Leeuwarden. bracht tot f 300.
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Groole materieele schade.

Gisteravond te half elf zijn twee trams, die
den dienst van Alkmaar naar Bergen aan Zee
en Alkmaar—Schoort onderhouden, waar»
schijnlijk tengevolge van verkeerden wissel»
stand, bij de halte Koedijk tegen elkaar ge»
botst.
De dertig inzittenden van beide trams kregen meerendeels snij wonden aan gelaat en
handen, doch konden met auto's naar Alkmaar
vervoerd worden.
De materieeie schade is zeer aanzienlijk.
Verschillende wagons werden OH. geheel ver»
nield.
In het tramverkeer ontstond geen stagnatie,
daar de dienst juist met deze twee trams dien
avond geëindigd was.
VERKEERSONGELUK TE DELFT.
Motorrijder awaar gewond.
Gisteravond om acht uur heeft op den Rot»
terdamscheweg te Delft een ernstig verkeersongeluk plaats gehad. De motorrijder Zuid»
geest, wonende te Delft/verloor de macht over
zijn stuur en botste in volle vaart tegen een
personenauto op, komende uit de richting Rot»
terdam en bestuurd door zekeren V., uit Delft.
De motorrijder werd zeer ernstig gewond
naar het St. Hippolylusgeslicht te Delft overgebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. Motor
en auto werden zwaar beschadigd.
AUTO OP ONBEWAAKTEN OVERWEG DOOR
TREIN GEGREPEN.
Hedenmorgen te kwart over negen werd een
auto. bestuurd door den 52» jarigen A. W. wonende te Haren (Gr.) op den onbewaakten overweg
te Waterhuizen, onder de gemeente Haren, ge»
grepen door een uit de richting Hoogezand
komenden trein. De auto werd geheel vernield.
De bestuurder bekwam hoofdwonden en kneuzingen aan armen en beenen. Per auto werd
het slachtoffer naar zijn woning vervoerd,
waar hem geneeskundige hulp verleend werd.
Zijn toestand is redelijk. De trein kwam ongeveer 150 m. verder «lot stilstand en bad vijftien
minuten vertraging.
ONWEER IN FRIESLAND.
Boerderij afgebrand.

Tijdens een kort doch hevig onweer, dat
zich in den nacht van Zaterdag op Zondag
omstreeks een uur in de omgeving van
Hemelum (Fr.) ontlastte, werd de boerderij,
eigendom van en bewoond door den heer H.
de Jong, door den bliksem getroffen. De
boerderij brandde totaal af. Een flinke hoeveelheid hooi en eenlg huisraad ging tevena
verloren. De heer de Jong, die bedlegerig is,
kon ternauwernood uit het brandende huis
worden gered.

HET ONWEER VAN ZATERDAG.
Te Dlntcloord is Zaterdagavond door het
onweer een kapitale schuur in vlammen opge
gaan. De schuur van ongeveer 50'meter lengte
vatte onmiddellijk vlam, zoodat behalve een
luxe auto, niets kon worden gered. Het hui»
werd bewoond door dc Gebr. Nieuwenhuizen
en is eigendom van den heer Bom. De geheele
oogst ging verloren, doch het vee dat gelukkig
op het land was. bleef gespaard. Ook slaagde
men er in twee varkens ult de brandende
schuur te halen. De schade wordt door verzekering gedekt.

—-

Op den weg naar Steenbergen is door den
hcvigcn wind een auto in de sloot gewaaid.

FELLE BRAND IN EEN PAKHUIS.
Een felle brand heeft hedennacht het pak»
huls van den groentehandelaar D. A. Vellema
aan de Wilhelminastraat te Beverwijk in de

asch gelegd. Dc brand is ontstaan in den paar»
denstal, vanwaar het vuur oversloeg op het
pakhuis. De heer V, die zich op de bovenverdieping had ter ruste gelegd, kon het brandende perceel eerst op het allerlaatste oogen»
blik in nachtklccding verlaten.
De brandweer heeft hel vuur met driestralen
bestreden. Een onderzoek naar de oorzaak van
den brand wordt ingesteld. De omvang van
de schade ls nog niet vastgesteld.

BRAND GESTICHT.
Op den Tweeden Paaschdag van dit jaar heeft
brand gewoed In het buis van een zekeren H.
aan de Tongelrcschestraat te Eindhoven.
In verband daarmede werden door de politie
gearresteerd de 35-jarige G. van de Maasakker,
echtgenoote van den bewoner van het perceel
waarin dc brand woedde, en de 32-jarlge bakkersgezel H. de Jong.
Beiden hebben thans bekend op den bewusten dag brand te hebben gesticht in het perceel
van H.
Zij zijn (er beschikking van de Justitie ge»
steld.
SPANDRAAD VAN DE TRAM GEBROKEN.
Op de nieuwe Amstelbrug te Amsterdam is
gistermorgen een spandraad van het clcclrische
tramnet gebroken, waardoor de wagens van
dc lijnen 3, 5 en 8 stagnatie hebben ondervonden. Het verkeer werd voor deze lijnen gedurende het herstellen van den gebroken draad
omgelegd.
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK.
Door de politie te Winschoten is aangehouden de <2»jarlge Th. de G» communistisch
raadslid, aldaar, verdacht van bedrieglijke
bankbreuk. De G. wordt ervan beschuldigd een
bedrag van twee honderd gulden aan een faillieten boedel te hebben onttrokken. Dit ia
reeds de tweede keer, dat hij een dergelijk
feit heeft gepleegd. Hij is ter beschikking van
den officier van justitie te Groningen gesteld.

KWALITEIT EN LEEFTIJD VAN EIEREN.
Dr Molanus van het «Laboratorium voor ken»
nis van menschelijke voedingsmiddelen van
dierlijken oorsprong" te Utrecht zal op Dinsdag 8 Sept. as. des namiddags om 4 uur en op
Donderdag 10 Sept. aH» dcs morgens om II
uur, in kamer 3017 op de 2e etage van het
Jaarbeursgebouw, demonslceren, hoe men de
kwaliteit en leeftijd van eieren kan bepalen
met ultraviolet licht. Dr Molanus zal voor dit
doel de Philips ultraviolet bron, het «Biosol"»
apparaat gebruiken.
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TERAARDEBESTRELLIenNGDuinen
J. VAN VOLLENHOVEN.

is bedenmiddag In
«l^uw Eik
aan den schoot der aarde toeall" *
het stoffelijk overschot van den heer
«".-«""„gnkoven. oud-rUksontvanger.
a. mede de heeren
>** "^,n stoet kwamen o.
ontvanger der
van
Berlekom.
nVrdcnis
5* *? gerechten.
Verschoor van Nisse en Jullus

Financieel nieuws

inspecteur dlr. belastin2n l. N. Houtman,
P. Ilobertson. inspecteur dlr.

''bier ter

en accijnzen te Roosendaal.
""c? invoerrechten
P. Aleva en P. A. v. d.
oud-lnspecteurs
a
*?Me mevr. B. Pormijne. namens haar man.
de oud-directeur dir. bel., mv.
0U '-n-occteur.
G.
I* van Lanschot Hubrecht, A.
a«lMcn
le kantoor d. b..* D. C.
5* Jalink, ontvanger
«.„Ommen Hloolen. rljksontvanger te Rot»
terdam, de oud-ontvangers K. van Schouwen,
r C Roest, H. Pelsser, T. A. Hermsen en A.
de heer V. B.

i

'j Verhoeff en
Blokhuis.
kantoor Gouda.
directeur P.T.T.,opgemerkt
prof. H. Th. ColenNog werden
C

brander, uit Lelden, mr P. D. E. van Ossen»
bruggen. oud-president van het Hooggerechtshol in Indië, mr C. Scheltus. administrateur aan
mr K. P. van der
het departement van justitie,
dr H. L. Hemslng
Mandele uit Rotterdam, mrburgemeester
van
mr Leemhorst Lorentz.
Hoorn, jhr H. P. VVitsen Ellas. J. A. de l.ussa»
Hulp»
net de la Sabloniere, secretaris «<-»n de zitting
bank, in welks bestuur de ontslapene
had. A. V. K. Tamson e. a.
In de rouwkapel speelde de heer Gravelotle
op het orgel eenige preludia van Bach. ,
Een zwager van den overledene, dr K. 8. de
Graag, schetste Van Vollenhoven als een eer»
lijk. eenvoudig en goed mensch. Zijn eigen lijf»
spreuk: Semper fidelis was wel zeer sterk in
ge»
hem belichaamd. Altijd getrouw, aan zljnhem
-in. aan zijn vrienden en zijn werk. Van
kan gezegd worden, dat hij een man zonder
vijanden was. Hij was een minnaar van de
kunst én van de natuur. Zijn opgewekte liefde
voor zijn werk uitte hlj mede door zijn bemin»

nelijkheid jegens het publiek. Zijn nagedachte»
nis zal In trouwe herinnering bewaard blijven.
Aan de groeve heeft een schoonzoon, de heer
A. J. Poll. voor de betoonde deelneming
dank gezegd.
DOOR ZIJN FIETS GEZAKT.
14-jarige
H. B. van de Laan van MeerDe
dervoort zakte op de Stadhouderslaan door zijn
rijwiel. Hij bekwam een kneuzing aan de kin
en ontvelllngen aan de linkerhand en werd
door den G. G. D. naar den Centralen Post
vervoerd. Vandaar kon nij naar huis.
SPIEGELRUITVERNIELD.
gebleven
mannen vernielden
Drie onbekend
een spiegclruit van een winkel in de Heerenstraat. Een der daders, die hevig aan de hand
bloedde, werd door een 20»jarlgen bewoner
van de Lyonnetstraat gegrepen, doch wist na
een vechtpartij te ontkomen.
MOTORRIJDER GESLIPT.
Een motorrijder uit de Gronjsstraat kwam in
de v. d. Venneslraat te vallen, doordat hij
«lipte op de gladde tramrails. Zijn vrouw, die
op de duo zat liep een wondje aan bet ach»
terhoofd op en werd door den G. G. D. naar
den Centralen Post gebracht Vandaar kon
zij naar huis.
DIEFSTALLEN
Een Inwoner ult. Amsterdam deed aangifte
van diefstal (rollen) van zijn gouden horloge
met ketting, gepleegd in de Wagenstraat
Uit een van de modemagazijnen l, aangebracht als verdacht van diefstal van een «la»
mesrok een 22-jarlge Dullsehe dienstbode, wo»
nende te Wassenaar.
Een 28-jarlge vrouw, die zonder vaste woon»
plaats is, werd aangehouden als verdacht van
djclllal van 2 dekens, uit een aan de Driehoekjes onbeheerd staande auto.
Aangehouden ls een l9»jarlge chauffeur uit
dc llemslerhuisstraat die met een vriend een
poging deed om een rljwielbelastlngmerk te
ontvreemden.
AANGEBEDEN DOOR EEN HANDWAGEN
In de Waldopst,raat bij de Galandstraat werd
de 40-jarige voetgangster v. D. uit de School»
meesterstraat aangereden door een handwegen,
die bestuurd werd door twee l2jarlge jongens.
De jongens konden den wagen niet houden,
toen de helling naar de viaduct werd afgereden. De voetgangster bekwam een wond boven
het linkeroog en kneusde den linker duim. De
G.G.O. bracht haar naar het ziekenhuis aan
den Zuidwal.

—

Donderdagavond 10 September a«. zal de
Waal-dorpervlakte tusschen 21 en 23 uur onveilig zijn wegens schietoefeningen met mor»

tieren.

—

De motorspuit van de v. d. Vennestraat
rukte Zaterdag ult voor een builenbrand bij
de viaduct aan de Vaillantlaan. Een schakel»
-a-t van de tramleiding «n een van de open»
bare verlichting waren vermoedelijk door blik»
seminslag In brand geraakt. Gebluscht werd
-net een pyrone.

UIT WASSENAAR
LANDDAG R. K. BOND VAN P. T. T.PERSONEEL.
Op de gisteren te Wassenaar gehouden Land»
dag van den Nederlandschen R. K. Bond van
P. T. T.-personeel St. Petrus, werd onderstaand
telegram gezonden aan mgr Lemmens, bisschop van Roermond:
.De afdeelingen Hillegom. Delft Lelden,
««««naar en Den Haag van den Nederland»
*n«n R. K. Bond van P. T. T.»personcel St
Petrus op een Landdag te Wassenaar bijeen,
roeien zich op dezen bijzonderen dag één met
"et katholieke Limburgsche volk en betuigen
l-arne hun gehoorzaamheid en liefde aan het
«"«"-luchtig Nederlandseb episcopaat"

UIT LOOSDUINE.

In de gehouden jaarvergaderingvan de Loos»

«lumsehe
zijn

Damclub werd het bestuur, dat in
geheel altrad, met algemeene stemmen
norllozcn. De functies werden als volgt veroceld. L. >*. *-*euwenhulze, voorzitter; B. Boers.
°trctaris; <*hr. van Mouwrlk, penningmeester;
i" **». v. d. Hoeven, wedstrijdleider; R. de
««us. algemeen adjunct

GEVONDEN VOORWERPEN.

Terug te bekomen een zilveren vulpotlood

r* V- d. Starre. Okkernootstraat 155; een ring
n» ?* K* «leute» en een zakmes bil de Zoete.
««*abrandtatraat 11; een ring met sleutels bij
7- «*i Kruk. Willem Hl straat 107; een dames»
bij Boers. FT. Halstraat 16; een tascb.
mi? ,ebrood
bij Scha. Gartesiusstraat 104; twee
"jn*
aardappelen
Schilt Pr. Hendrikstraat
"*en een ring metbijvier
sleutels blj Tinbergen,
*"
*««um*ir*t--a*»t 38.
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minister eerstdaags weer van het blj de Bank van
Frankrijk geopende crediet van frs 10 mllllard gebruik zal moeten maken,
De Fransche rentes zijn blj opening gemiddeld
30 centimes lager, ze worden overigens slechts
tijdens het eerste beursuur
de 3 pet leenlng slechts twee notee-

langzaam omgezet

"*' "*!!£

belangstellenden behoorden o.a. de

—

FEITEN VAN DEN DAG

Hoogere prijzen in de Amerikaansche
staal-industrie.
De Carnegle lllinols Steel Corp, «en doch»
termaatschapplj der U.S.Steel Corp., heeft de
prijzen van verschillende staal-producten met
ingang van 1 October met f 2.— per ton
verhoogd. Men verwacht, dat verschillende
andere staalfabrieken dit voorbeeld zullen
volgen. Uit deze voorgenomen prijsverhooging
mag men nog niet zonder meer de conclusie
trekken, dat de winsten van de staal-produ»
Het koersverloop.
centen zullen toenemen. De kans is niet ge»
3 pa. rente 6590 na 6599 legen 6610. 4*4 rente
ring, dat de arbeiders in de prijsverhooging
na 6945 na 6950 legen 6980. Credit L-ronnals
Tranche
een aanleiding zullen vinden om met nieuwe 1125 legen 1133, Banque de Paris 640 na 646 legen
loonelschen te komen. De loonen vormen In 647, Banque de France 6050 na 6080 legen 6120. Suez
de staalindustrie een belangrijk deel van den «anaal 19335 na 19375 tegen 19090. Rio Tinto 1065
kostprijs, zoodat een eventueele loonsverboo» na 1096 legen 1074, Koninklijke 3072 na 3075 en 2055.
tegen 3029, Philips 1310 tegen 1355. Amsterdam Rubging een belangrijken invloed op de winst»
ber
151? tegen 1503. H.V.A. 15045 na 15200 legen
zou
cijfers
oefenen.
Forge, el Aclerles du Nord et de lEst 257
15100.
Br ls des te meer aanleiding een actie voor
du «avr« 444 tegen 445. Pechl»
loonsverhooging te verwachten, omdat het tegen 260. Trilllerles
ne** 1045 na 1040 tegen 1045. Monlecatlnl 140.50 legen
prijspeil ln de Vereenigde Staten den laatsten
142, voungleening 329 na 235 legen 334. Unlon
tijd niet onbelangrijk verder gestegen is. De
Miniere 1551 na 1555 tegen 1556. **o*d«elds 392 tegen
latente inflatie, wejke feitelijk reeds vanaf
395, Arbed 2910 tegen 2880, Iltabl. «uhlmann 436 na
het tijdstip van devaluatie aanwezig was, be» 438 legen 429. Citroen 295 tegen 287. PeugCOt 434
tegen 439. Canadlan PacUle 18? na 188 tegen 166,
gint thans werkelijkheid te worden. Naarmate
Mlnlng 1995 na 1980 tegen 1980.
den
dollar
Central
koopkracht
de binnenlandsche
van
Berlijn
daalt, zullen de prijzen stijgen, met weer een
nieuwe verhooging van de prijzen als gevolg
BERLIJN, 7 Sept
In dezelfde stille houding
enz. Bij deze ontwikkeling ziet men echter, waarin de Beur» Zaterdag sloot opende zlj heden»
eerst plaats vinden, morgen. Viel echter de vorige week ondanks de
dat de loonsverhoogingen
weerstand te be»
nadat de prijsstijging reeds eenigen tijd van weinige zaken toch een zekeren
gebrek aan order, tot
merken,
heden
kwam
het
de
gang
ls
van
zaken
in
geweest.
kracht
De
uiting In onregelmatige -chommellngen op de
Ver. Staten loont dan ook duidelijk aan. da» fondsenmarkt
De bultenbeurs, die tot durverre het
groepen
bij
de arbeiders
een devaluatie tot de
«en en ander opgenomen had, nam nu een al»
behooren, welke het gelag moeten betalen. wantende houding aan. Slechts In «enige afdee»
Ondanks de verschillende loonsverhoogingen, Ilngen heerschtc een nelging tot koopen. Bij de
welke er hebben plaats gevonden, ls toch van mljnaandeelen kwamen enkele fondsen lager., zoo'
pet en Hoesch
de Ver. Stahlwerke
een verhooging van het reëele loon geen verloren
I** pet Aandeelen bruinkolen waren over het al»
sprake geveest. Geheel afgezien van de vraag, gemeen
hooger. «*tver het algemeen noteerde kali»
of de verhooging van de staalprljzen tot een waarden lets hooger.
Van de chemische papieren
vermeerdering
van waren Farben aanvankelijk
min of meer belangrijke
*z pet lager, doch al
de winsten der betrokken ondernemingenkan spoedig stegen deze tot den slotkoers van Zater»
dag
leiden, mag men er toch uit afleiden, dat
belangrijk
Schuckert verloor U pet, Slemens "4 pet, daarenvraag
staalproducten
naar
zeer
de
stegen Akkumalaloren 2 pet legen den laat»
la. Gewoonlijk komt in een groote vraag naar legen
koer,. Bij de openbare nutsbedrijven waren
sten
verwachting
ten
aan»
optimistische
staal een'
R.W.E. met een verlies van 1 pet sterk gedrukt
zien van de toekomstige conjunctuur lot uit»
BIJ de automoblelaandeelen blijft de belangstel»
drukking, omdat staal vooral gebruikt wordt ling voor B.M.W. voortduren, de aandeelen van
en'vernieuwing
provan het
pet
voor uitbreiding
deze onderneming stegen hederi wederom
ductie-apparaat.
MVAG verloor pet. terwijl Arensteln **> schu»
Valser *4 stegen.
Men beschouwt daarom vrij algemeen de bert en
de «cheepvaartaandeelen moesten de llapag
BIJ
gunstemming
op
de
als
een
vaste
staalmarkt
en de Nordd. Ll*rod een deel van de Zaterdag be»
stige aanwijzing voor het toekomstige conhaalde winst weder prijs geven.
junctuur-verloop.
Op de obllgatlemarkt kwam oudbezll 5 psg hoo»
ger op 1*4.80. **i|k*gro»tboe** noteerde lels lager,
eonversleleenlng 88.10.
Do grootere bedrijvigheid op onze
Op dc geldmarkt was daggeld 3—314 pet Ponden
emissie-markt.
11.545. dollars 2.49.
De bedrijvigheid op onze emissie-markt blijft
voortduren. Weliswaar betreft het tot dusver
nog slechts vrij kleine uitgiften, die bovendien
meestal nog dienen om de middelen te verTeLonden
krijgen voor het aflossen van andere leeninOp de deviezenmarkt Is de
LONDEN. 7 llept.
gen. maar toch kan deze grootere activiteit als franc heden weer aan eenigen verkoopsdruk on»
bevredigend worden beschouwd, vooral ook, derhevig. dle echter niet zeer groot ls en waarvan
koersverloop door offlcleele In»
omdat de meeste uitgiften gemakkelijk bij bet de Invloed op hetgeregeld.
tervenlles wordt
Da oorzaken voor de
publiek zijn onder te brengen. De provincie Nauwe
stemming
den franc zijn van verschil»
Gelderland kon er zelfs toe overgaan, een 4 pet. lenden aard. Hel van
nieuwe stakingsgevaar ln Frank»
leening van 12H00.000 tegen een koer, van rijk, de sterke belasting van de staathuishouding
100 pet. aan de markt te brengen, een koers» door een uitgebreid programma van nieuwe bewapeil, dat
onze 4 pet. staalsleeningen nog peilingen «n overeenkomstige credieten en de verhandelsbalans zljn alle
niet hebben bereikt Men doet evenwel goed, slechting van de l*iansche
dle hiertoe bijdragen. Het pond steeg ten
om er bij het maken van vergelijkingen reke- factoren
opzichte
den franc van 76.51 9/16 lot 76.5314. '
ning mede te houden, dat er een heel wat tov. den van
gulden van 7.42 lot 7.4214. to.v. den 2wilv
grooter, bedrag ven Nederlandsche staalsfond» sélschen franc van
15.45, tot 15.48.en to.v. den dol-"
sen uitslaat dan van dè obligaties Gelderland. lat van 5.03 11/18 tot
Op de termljnmarkl
Voorts la er een bepaalde categorie beleggers, I» het disagio van den eenmaandsfranc van 11/22
provincie
tot 11/18 gestegen en dat van den driemaandsfranc
welke gaarne de obligaties van deze
van 2 13/15 tot 214. Het disagio van den cenmaands»
in portefeuille heeft
Omdat vele emissies van de laatste weken gulden bleef onveranderd met I*4 cl. dat van den
driemaandsfranc steeg echter van 7 tot IJS cL De
conversleleenlngen
werd er nog slechts peseta
Is wederom zeer zwak gestemd, lenop-lchte
weinig nieuw geld gevraagd. Zoodra dit echter daarvan steeg
het pond opnieuw van 42H5 tot 42.75.
geval
zijn,
mocht
kan men verweck» Een week geleden
wel het
bedroeg de koers slechts 48.75.
Daggeld noteert heden opnieuw onveranderd la
ten, dat de belangrijke marge, welke nog steeds
Ook de noteering voor wissels met korten loop»
tusschen de rente op de geldmarkt en die op pet.
tijd en drlemaandsbankwlssels Is onveranderd 9/16.
aanmerkelijk
klei»
kapitaalmarkt
bestaat
de
dlcontomarkt loonde «en stijgende tendens In
ner zal worden. Men zou het als een gezond Dc
verband met hot
dat het ministerie van fihet
beschouwen,
mogen
wanneer
symptoon
nanciën verleden week tot aller verrassing niet de
aanbod «ran geld op korten termijn wat kleiner totale aangeboden £ 50 mlllloen schatklstbiljetten
werd en de beleggera in meerdere mate heelt toegewezen, doch slechts £ 46 mlllloen. «e:»
of het ministerie daarmede bewust
geneigd zouden zijn om goede obligaties te vraagt zlch
doel nastreeft op dn wisselmarkt een druk ult
koopen. Dit zou dan als een aanwijzing be» he»
ie oefenen.
schouwd kunnen worden, dat ledere ongerust»
De goudprUs bleet onveranderd met 138 sh 114 d.
held geweken l, en de normale toestand is per ounce fijn. Een bedrag van £ 218.000 aan goud
werd verhandeld. Dlt beteekent een premie va-,
hersteld.
214 d ten opzichte van den dollar b|j een koers van
5.04 en 10|4 d ten opzichte van den franc blj een
koers van 76.56 ü.

—
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WAAR ZIJN DE POSTVLIEGERS?

Weerkundige waarnemingen

en

komen voor
ringen tot stand. Locale banken, de aandeelen der
Fransche steenkolenmijnen «n der nijverheids»
ondernemingen, volgen het door de staalsleenlngen
gegeven voorbeeld en brokkelen eenlge punten af.
In de Internationale aldeeUngen zljn de pelro»
le«--nwaalden, onder aanvoering van het aandeel
Koninklijke, gunstig gestemd. Genoemd fonds komt
snel tot 3075 op. In da coulisse trekken aandeelen
alsmede de belde Eagles, vooral Canadlan
Eagles aan.
Aandeelen Suezkanaal liggen beter In de markt,
terwijl vooral in den aanvang hoogere koersen
voor de Spaanscha
Rio Tlnlo'a en andere,
worden genoteerd. Aandeelen Central Mlnlng wa»
ten gevraagd. Na het eerste beursuur krimpen d»
omzetten, dle trouwens geen oogenbllk belangrijk
geweest zijn. weer In-

"—

Hoeveel dagen

—"

Barometer daalt

langzaam

clty
TOONDEN. 7 September: De stemming In dcgun»
van dc nieuwe week veel
Is bU den aanvang
stiger dan Zaterdag, liet uitstel van de staking In
Invloed uit en
Zuld»Wales oefent een gun,tlgen
men Is van meening. dat de arbitragecommissie
een staking zal weten te vermijden. Een en ander
komt duidelijk tot uiting in een scherpe stijgln-*
Ook de aandeelen
van binnenlandsche spoorwegen.
der zware industrie trokken tengevolge van helzelfde feit flink aan. In het algemeen opende de
beurs, waar heden een nieuwe rescontre-perlode
begon. In een zeer gunstige stemming en ln bijna
alle afdeelingen zijn koerswinsten waar te nemen.
Britsche staatsfondsen waren goed prijshoudend. De
met
3*i pet oorlogsleenlng bleef onveranderd
105 5/l». Internationale Industrleele ««„deelen
weerspiegelen de kunstige stemming van Wallgestemd
street op Zaterdag N- Bijzonder vast «legen
en
waren U.S.
dlo tijdelijk tot ***'.*>
tenslotte 71 noteerden. De handel ln Internationale
Indu-trleele aandeelen Is echter niet bijzonder
groot w verband met den Amerikaanschen feest»
dag van heden. In de afdeeling voor binnenland»
sche aandeelen zljn vooral dle van de zwaarindustrie vast gestemd. In het bijzonder Vlckers, welke
met 1/8 tot 31/3 steeg.
Ook aandeelen der electrische Industrie liepen
op. Overigens waren Ass. Cement zeer vast. In de
afdeeUng voor bultenlandsche leenlngen stegen de
een 14 P«t
Duitsche Dawes» en Voungleening elk
Ook de 7 pet foolsche en de 7 pet Oostenrijksche
pet. Daarentegen daalde de 4
leening stegen elk
pet Spaansche leening tot 58 en de 4 pet Fransche
leenlng tot 10*4. Vast gestemd waren verder pelroleuma-mdeelen. vooral «exlcan Eagle 011. die op»
nieuw lot 30/714 z|jn gestegen. West-Afrlkaanscbe
mljnaandeelen waren vast. vooral Blblanl. welke
tot 33/9 steeg. Anderzijds waren Zuld»Afrlkaan»
sehe mljnaandeelen veronachtzaamd. De eenlgp
mark. dle flauwer gestemd was, was do rub»
bermarkt.
De goederenmarkten «varen over het algemeen
prijshoudend. De rubl-erprljs steeg met 1/32 tot
d. per lb. De voorraden rubber te Londen -djn
Hl
ln de afgeloopen week «mor de eerste maal sedert
nl. met 651 ton tot 46.172 ton.
maanden gestegen
Anderzijds zljn de voorraden te Llverpuol opnieuw
gedaald en wel met 624 ton tot 61521. Katoen
opende lets
evenals tarwe.

—

Parijs.

PARIJS. ? Bept. De proteststaking der metaal»
arbeiders en de verdere Invloed, dle de Spaansche
burgeroorlog op de binnenlandsche politiek door
de oneenlgheld Inzake de neulralllellskweslle dreig»
hebben heden ter beurze de
te gaan
stemming gedrukt, vooral wat de Fransche
waarden
fondsen betref». Lenige internationale
de stijging der bulten»
vonden den steun die van
uitgaat
De beurs kan de
landsche wisselkoersen
flnancieele zijde van den hernieuwden bewapening»»
wedloop niet beschouwen zonder er de conclusie»,
«vat aangaat de nat munt, aan vast te knoopen.
Door een ullgave van nog fr» 3 mllllard voor be»
wapening In den loop van dll Jaar. slljgt het bedrag
waarvoor de minister van financiën In de eerst»
volgende maanden voorzieningen moet treffen tot
fr, 20 mllllard. Al heef» de emissie der klelne schal»
klstbons In zoover succes gehad, da» men er In
geslaagd Is meer dan frs 35 mlplard van dit pa»
pier te plaatsen, toch la het waarschijnlijk, dat da

Dinsdag 8 September
Licht op:
20.02: uit 5.54.
Stand van de Maan:
Laatste Kwartier 8 September 4.34.
Zona op» en ondergang:
6.24
19.32.
op»
en ondergang:
Maan
23.17 en 15.31.
Hoogwater te Lchevenlngen:
7.13 en 19.37.
7 September 1938

'o Morgens 9 u.
Keulen
Nijmegen
Eijsden
Maastr.
1)

Te Parijs

EN ZOON.
Voorstel tet opschorting van de couponrente
aangenomen.
In de heden te Amsterdam gehouden vergadering
van houders der le hypothecaire 6 pot. obligaties
der N.V. Kon. l*ed. Fabriek van wollen dekens
v/h J. O. Zaalberg en Zoon, waren vertegenwoordigd f 140.000 obUgatles. rechtgevend op hel uitbrengen van 140 stemmen. De voorzitter dealde
mede, dat de directie het bij de vorige vergadert»*»
Ingediende amendement om voor de coupon per
1 Augustus 1934 uitstel te verleenen lot 1 December 1936 ln plaats van 1 Februari 1937 had overge-

nomen.

Op eet desbetreffende vraag van een obligatiehouder, deelde de voorzitter vervolgens mede, dat
de trustee van de belrokken groep, dle de mogelijk»
held heeft onderzocht om zich financieel bU de

maatschappij te Interesseeren. een rapport heel»
ontvangen met een schema voor reorganisatie. Of»
schoon deze stukken aan de directie zijn overhandigd, heeft deze nog geen gelegenheid gehad, den
Inhoud daarvan te bestudeeren. Voor het overige
raakt deze aangelegenheid nlet alleen de belangen
van obllgallehouder». maar ook die van andere belanghebbenden. Op het «ogenblik konden hierover
geen nadere mededeelingen worden verstrekt.
De directeur der maatschappij deed hierop enkele
mededeelingen betreffende den gang van zaken bij
de onderneming. De omzet kon worden vergroot
en gedurende het geheele jaar 1936 was men ruim

van orders voorzien, terwijl de fabriek thans nog
voor ongeveer twee maanden werk heeft. Het aantal arbeiders, dat op het oogenbllk 143 bedraagt,
zal In het seizoen nog toenemen. Rij normale financiering zou het bedrijf zelf» b|j de tegenwoordige lage prijzen een behoorlijke winst opleveren.
De tegenwoordige moeilijkheden komen voort uit
welke In en na den oorlog zijn gemaakt

De flnancieele toestand (s als volgt:
Kas en vorderingen op bankier» en afnemers
Schulden
f 65.600, wol- en dekenvoorraden
aan leveranciers of bankiers zijn er nie», zoodat
de obllgatiehouders de eenlge crediteuren zijn.
Het geamendeerde voorstel tot uitstel van de
coupon per 1 Augustus 1926 tot 1 December 1936
werd vervolgens met algemeene stemmen aange-

nomen.

4 Pct leening Schiedam tegen 98 pct
De Ned. Handel «IJ, Da
Bank.
de firma R. Mees en Zoonen en de Rollerdamsche
Rankver. melden de inschrijving op f 1.500.000 4
pet obligatie», leenlng 1936 der gemeente
op II dezer, tot den koer» van «S pet met recht

van

voorkeur voor de houder, van de per 1 «aart 1937
aNosbare obligaties der 5.5 pet s»jarlge leenlng 19-».
groot f 2 millioen. Storting op 1 Oclober as.
De leenlng I, aflosbaar In 35 Jaar. Versterkte of
algeheele vervroegde aflossing l* ten allen tijde
voorbehouden. De couponbelastlng komt ten laste

van

obllgallehoudara.

'»

—.
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Arnhem
Westervoort
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INDISCHE BERICHTEN VAN 7 SEPTEMBER
Beurs van Batavia.
Batavia. Koninklijke 289. Oert. Ned. Handel ldU
137, l-ed.»lndlsche Handelsbank 110. Ned.»lndlsche
Escompto «IJ 73. Internatio 123. H.V.A. 284. Scheep»
vaartunie 53, Kon. Faketvaart «U 103. «edjang
Lebong ongenoteerd, NIH. 37. Slmau ongenoteerd,
Dellspoor 83. Koloniale Bank 48, E.M.N.I. 159.
Moeara Slpongl ongenoteerd, Java Sumatra Han(Aneta)
del MU 20 bieden.
Java-suiker.
Soerabaja. De N.I.V.A.S. verkocht voor consumptie
2760 tons superieur en 200 tons bruine suikers

.

(Aneta)
Soerabaja. IWccdehandssulkermarkt. Superieur
verscheping ready Bepl.-Oct. Soerabaja-leverlng
per 50 kg f
vraag, f 3.02*4 aanbod, hoofdsuiker
Soerabajaleverlng per 50 kg f 2.85 vraag, f 2JSIM

—

aanbod, voor Oosthoek» en Weslhoekhavens. De

markt was sUt

(Aneta)

Productiemarkten.
Batavia. De rubber» en kofflemarkt zUn onveranderd. De markten waren stil.
Batavia. Pepers aanbod, Sept-Oel. zwarte Lam»
pongpeper f 52214, eerste kosten -**elok Betong
f 4H5. wille «untokpcpcr f 11^7*4 nominaal, f^o.b.
Banka f 1120.

Petrolium-ralfinaderij op de Bahrein-eilanden
Ult <*alro wordt gemeld: Den studiecommissie
van de l*allfornia>*rexas 01l
maakt naar ln

pelroleumkrlngen verluidt, op het oogenbllk een
studie-reis naar het nabije Oosten en Oost-Afrika.
teneinde de afzetmogelijkheden in deze gebieden

te bestudeeren.
Deze studie-reis wordt ln verband gebracht met
de
in bedrljfsstelling van de Amerikaansche

petroleumrafllnaderUen op

de Rahreln-eilanden.
Deze raffinadereUn zullen aanvangen met een
per
dag.
capaciteit van 25.000 vaten

Een zink-industrie in Roemenië
Zooals bekend, bestonden er reeds sedert eenigen
tijd plannen tot het vestigen van een zinkindustrle
in Roemenie.

De Schlesische Zink Al», fOx llergbau und Zink»
hOttenbctrlcb te Llpine in Polen, zal nu ln samen»
werking met dc Roemeensche zwaar-lnduslrleiln

I*itan»**adrag-«2,!an een nieuwe lloemeensche
maatschappij in het leven roepen tot het verwerken
van zinkertsen.
Deze nieuwe maatschappij met een kapitaal van
5 mlllloen lel, zou volgens ..Agence Economlo.ua «t
Plnanclire" den naam dragen van .Prima Dzlna
de Zinc sl «ela e Neferoase.-*
Van dit begln-kapilaal zal de Schlesische Zink
A.O. 60 percent, de 'N«an>l»adrag»l*alan 40 percent
overnemen. Het kapitaal kan tot 60 mll. lel ver»
hoogd worden.
Bovendien heelt dc Schlesl-che Zink A.G. 4800
sUchtlngsaandeelen «vergenomen. RU latere kapt»
taal-uitbreiding Is overeengekomen, dal de deel»
name»ve,houding lusschen de Schlesl-che Zink A.G.
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MEVROUW MARKHAM
TE NIEUW YORK

Voorloopige uitslag van den

Gordon Bennettwedstrijd

Demuytera nden Kop
De Belg
Negen van de tien ballons, die aan den wedstrijd onj den beker van Gordon Bennett heb»
ben deelgenomen, hebben bericht van aankomst
gezonden.
Een Poolsche ballon la nog zoek. Sinds acht
dagen heeft men te Warschau niets vernomen
van den ballon ,^opp" met de ballonvaardera
Janusz en Breuk. In de provincie KaUnln -djn,
volgens een nog onbevestigd bericht twee val»
schermen gevonden, geadresseerd aan de Poolsche Aeroclub. Of een en ander met elkaar ver»
band houdt?
In afwachting van nadere berichten heeft de
Poolsche aeroclub een voorlooplgen uitslag op»
gemaakt
I.Belglca. bemanning Ernst Demuyter, Pierre
Hoffmann. 1700 km.
2.Zilrleh 3, dr Erlch Tilgenkamp. Frledrlch Ml»
chel, 1550 km.
I.Deu«schland, Carl Goelze jr en Werner Lobmann, 1500 km.
4. Warschau 2, kapitein Franz Nynek en Franz
Janlk, 1500 km.
5. Polonia 2, Zblgnlet Burzynskl en Wladyslaf
Bonanskl, 1400 km.
S. Sachsen. Otto Bertrain en Fritz Schubert, 1200
kilometer.
7. Maurice Mallet, Frankrijk, Dollfuss, Jacquet,
1150 km.
8. Augsburg, Ernst Frank, Anton Bauderer, 930

kilometer.

Dit Washington. Net bureau luchtvaart van
bet Ministerie van Handel publiceert rapporten
over, den postdienst van de Pan Amerlcan Airways over den Stillen Oceaan, van San Fran»
clsco naar ltonoloeloe op de Phillppijnen en
China.
Men hoopt binnenkort toestemming te krijgen passagiers te gaan vervoeren. Als tijdstip
wordt November genoemd.

Waterh. ten opz. v. boog. lag.
oude schaal dan op
«^l*.
d nt», der 6 Sept

In metera
37417
2.03
024
8.41
BHO
4657

55 -f
55 4-

Eind November passagiers
over den Stillen Oceaan?

Handelsberichten

PARIJS. 7 Scp». In de ochtenduren ls het pond
van 76.53 tot 76.57 opgeloopen de dollar van 15.10
tot 15.19.*». Voor guldens werd 1031.25 betaald.
WOLLENDEKENFABRIEKZAALBERG

25

■

«

punten

(Blaak)

l

S. Brussel, Phlllppe yuersin en Marllal Vanschel»
le, 800 km.
Blijft Ernst Demuyter de winnaar, dan zou
de serie van vler overwinningen door Polen
afgebroken zijn en volgend jaar België het be»
ginpunt worden van den Gordon Bennett»
wedstrijd.

—

Waarnen-lngs»

Kievit

25"""?

Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut in de Bilt.
Hoogste barometerstand 762.8 te Jan Mayen.
Laagste barometerstand 736.0 te Stornoway.
Verwachting: Xrachllgo. tijdelijk stormachtige, later waarschijnlijk afnemende Zuidelijke
tot Westelijke wind, betrokken tot zwaar be»
wolkt met regenbuien, later opklarend, weinig
verandering ln temperatuur.
Stormwaarschuwingsdienst
Geseind te 12.25 uur aan alle posten: Wordt
verwacht storm uit het Zuidwesten.

De valutamarkten

Londen

(Brugman)

-

In het regenachtige weer nog weinig verandering van beleekenis te verwachten.
De depressie blijft den weerstoestand In
West-Europa geheel beheerschen. Er ligt weer
een kern van lagedruk ten westen van Schot»
land, terwijl zich een secundaire naar het zuid»
oosten tot deze omgeving uitstrekt. Aan den
voorkant van deze secundaire treden zware
barometerdalingen op, aan den achterkant ma»
tige stljgengen. Over de zuidelijke Noordzee
en het «anaal waait het krachtig tot stormachtig uit Z. tot West. De depressie brengt betrokken en regenachtig weer over de Britsche
eilanden, Frankrijk, ons land. Duitschland en
Zuld-Scandinavië. Dc temperaturen zijn over
Frankrijk en Middcn-Scandinavië wat geste»
gen, zij daalden over ons land, lerland «n
Noord-Scandinavië.
Er is in bet sombere en regenachtige weer
ten onzent nog geen verandering van beteekenis
te wachten.

a
3 '
I
I
I Nachtegaal Rietvink i
tv. Dijk) (vHalkom)
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Edelvalk

Temp. 8 uur
'sGravenhage. 6 September.
v.m. 59 gr. F.. 15.0 gr. 0.. 2 uur n.m. 61 gr. F..
16.0 gr. 0., hoogste temp. (gisteren) 65 gr. F..
18.2 gr. 0.. laagste (heden) 56 gr. F.. 13.4 gr. O.
Barometer 8 uur vun. 753. nun. 2 uur 755.
Regenval 7.3 mm.
Temp. 8 uur
's-Gravenhage. 7 September.
v.m. 56 gr. F.. 13.6 gr. 0.. 2 uur n.m. 62 gr. F..
16? gr. 0., hoogste temp. (gisteren) 63 gr. H,
17.0 gr' 0.. laagste (beden) 56 gr. F.. 13.4 gr. G.
Barometer 8 uur v.m. 744. nm. 2 uur 742.
Regenval 2.3 mm.

—

ze onderweg?,
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(Eigen mededeeling)
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Buitenlandsche beurzen
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De groote wedstrijden
te Los Angeles
Drie vrouwen favoriet
telegram
uit Amerika heeft reeds
Een kort
bericht, dat de Amerlkaansche vliegster Loulse
Thadcn den grooten wedstrijd dwars over Amerika van Nieuw Vork naar Los Angeles ge»
wonnen heeft
Deze wedstrijd behoort tot een serie, het af»
geloopen weekeind te Los Angelos gehouden.
Loulse Thadcn vloog een Beechcraft met een
Wrlghtmotor van 450 pk. Zij heeft het traject
afgelegd in 14 u 54 minuten en 49 sec Dat is
geen record Roscou Turner beeft het 15 November 1932 gevlogen in 12 u 38 min. Howard Hug»
hes heeft het traject in omgekeerde richting in
1935 afgelegd in 9 u 27 mln.
Opvallend is dat in dezen wedstrijd de tweede
en derde plaats eveneens door vllegsters werden
bezet Laura Ingalls op Lockheed Vega werd
2 met 15 u 39 min, Amelia Eerhart 3 op Lock»
heed Electra ln 16 u 35 min.
Met den Amerikaan Milo Burcham hebben de
Franschman Michel Delroyat, de Duitscher Gerard Achgells en de Roemeen Papan-» aerobatie
gedemonstreerd.

Het leger is uitgekomen met Norlhropjagers.
de vloot met 18 amphlbles Grumman met Wasp»
motoren van 800 pk. die 270 km/h loopen.
In zijn eerste ronde (5 toeren van 8 km)
voor de Greve Trophy heeft Michel Détroyat op
Gaudran G
Renaultmotor 350 pk een toer
gemaakt van 440 km/h.
De beste toer van zijn voornaamsten tegen»
stander, Grtman op Rider met een Turn Wasp
motor was 42? km/b.
Op den tweeden dag van de „meeting" ls
om. de wedstrijd voor vliegster, gehouden.
Deze ia gewonnen door Bètty Browning op een
Gcssina met een Warnermotor van 150 pk.
Tot «lot van don dag hebben 4 escadrilles
eenmotorige Vought bom»
van de Marine
menwerpers
duikvluchten gedemonstreerd.

——

NOG LUCHTPOST?
Dc Nachtegaal wordt hedenmiddag lussehen
4 ven 4u30 op Schiphol verwacht Gewoonlijk
heeft de Indische luchtpost twee uur noodig om
het Haagsche postkantoor te bereiken, dat do
bestellers om zes uur verlaten.
Er ls dus kans op luchtpost vanavond nog
in de bus.
AMERIKAANSCHEOCEAANVLIEGERS
TE PARUS.
Dick zierryl en Harry Richman, de Amer!»
kaansche Oceaanvlicgcrs, zouden Zondagmorgen van Groydon vertrekken voor een retour»
vlucht naar Amerika.
Onverwacht zijn zij echter om 13 u. 50 op
Le Bourgct bij Parijs neergestreken.

DE

DE ZWARTE LIJST
Pittsburg:
Dit
Een driemotlg vliegtuig met
negen Inzittenden, op weg naar Allegheny. is bij
Bullermilk Hollow. eenige minuten na het
vertaek. verongelukt en In brand gevlogen. Acht
passagiers verkoolden in de vlammen, slechts
een vrouw is aan den dood ontsnapt, doordat zij
nog voor de ontploffing uit het toestel wist te
springen.

Feestelijk op Floyd Eennett-

field ontvangen
De Engelsche vliegster Beryl Markham heeft
Zondag haar grpote vlucht van Engeland naar
Amerika voltooid door naar Floyd Bennettfield,
het Nieuw Yorksche veld, te vliegen. Nieuw
Vork beeft haar met het gebruikelijke eerbetoon ontvangen.
Eerst is zlj van Cap Breton vla llallfax. waar
zij om 3 u 55 (AZI) voorbijkwam, naar Portland
gevlogen. Daar kwam zij om 6 u 42 aan. Vervolgens Is zij doorgetrokken naar Nieuw Vork.
De beschadiging van haar Percival kan dus
niet ernstig zijn geweest
Later is gemeld: Mevrouw Markham heeft
de laatste etappe gemaakt in een geleend vliegtuig. De menigte op Floyd Bennettfield ontving
haar met een geweldige opwinding. De duizenden auto's, waarmee de Nieuw Yorkers naar
het vliegveld waren gekomen, begonnen te toeteren en de sirenes van het vliegveld deden
ook nog een duit in bet zakje.
„Ik dank u voor die buitengewone ontvangst.
Ik wou. dat ik hler met mijn eigen machine
had kunnen komen", riep de vllegster uit toen
zij uit bet toestel stapte. Met een glimlach en
handdruk dankte'zij voor de gelukwenschen.
Per auto, vergezeld van de officieele commissie van ontvangst waartoe ook de burgemees»
ter behoorde en geëscorteerd door motorfietsen,
begaf mevrouw Markham zich naar Nleuw
Vork. Op een vraag antwoordde zij: .Jk wa»
toch zoo blij, toen ik land zag. «et was een
heele sensatie, toen ik wist dat ik over dep
Oceaan was, al heb ik dan Nieuw Vork niet
kunnen halen. Mijn verwonding^» beteekenen
werkelijk niets. Ik heb geluk gehad."

In het moeras.
Volgens de bewoners van het district Baleins
Gove op Kaap Breton maakte mevrouw Markham een vrijwel volmaakte landing, maar gleed
het toestel na ongeveer 15 meter bet moeras
ln, waar bet over den kop sloeg, zoodat de
schroef en de linkervleugel afbraken. De vliegster slapte zonder hulp ult het toestel en had
aUeen een paar sneedjes, waarvan er één in
het voorhoofd met twee steken moest worden
gehecht
Bey Goodwill, dé vlieger van de Bretonsche
luchtvaartclub, onderzocht het wrak van het
toestel en zelde, dat dekracht van den val wa»
gebroken doordat er ter plaatse 1.80 m modder
stond. Mevrouw Markham had bet toestel keu»
rig rechtop op den grond gebracht Zelf verklaarde zij eveneens, dat zij een goede landing
had gemaakt Zlj vertelde 'snachts voortdurend
een drogbeeld te hebben gehad, dat zij in zee
vlei.
Het reisverhaal.
Een speciale correspondent van de Daily
Telegraph heeft mevrouw Markham te Louis»
burg In Nieuw Schotland gesproken.
Zeg hun thuis, dat ik mij best voel. zet ze.
Het is prettig goed te zijn beland bij een cc»*>
ste bezoek.
Het weer was verschrikkelijk van het moment af. dat ik vertrok. Niets anders dan mist
en wind gedurende verscheidene uren. Vrijwel gezegd moest ik blind vliegen.
Ik wist, dat ik veel benzine verbruikte en
daarom was ik van plan te Harbour Grace op
New Foundland te landen, maar het weer was
zen slecht dat ik besloot door te vliegen naar
bet vasteland, waar Sydney ligt Toen ik land
zag heb ik het toestel neergezet wat een goed
veld leek. maar na 12 meter te zijn ultgeloo»
pen kwam ik in het moeras en ging de Gull
over den kop.
De linkervleugel, een wie! en de schroef
braken af. Ik was een beetje suf, maar niet
noemenswaard gewond. Ik slaagde er in uit
het wrak te klimmen en dacht, dat het beste
zou zijn bij het toestel te blijven. Er zou wel
iemand langs komen. Eindelijk, na twee uur.
kwamen vlssehers langs. Zij namen mij men
naar hun huls en telefoneerden naar Louis»
burg. Kort daarop kwam kapitein George Lewis, een advocaat mij halen. Thuis hij hem
wachtte een dokte, die mij verbond. Ik ging
om zes uur slapen, maar moest een paar maal
gewekt worden voor telefoontjes uit Engeland
van mijn man en vrienden te Londen. Vroeg
stond ik Zondagmorgen op en reed naar Eyd»
ney, waar een ander toestel voor mij was
klaar gezet
Ik voel me heerlijk, zei ze vlak voor het
vertrek.

—

—

Wat haar man vertelde.
De heer Mansfield Markham vertelde te Londen na het telefoongesprek: Ze zel erg moe
te zijn. Ze vertelde, dat dc vlucht verschrikkelijk was geweest en dat ze geen lust had het
nog eens te doen. Ze wil zoo gauw mogelijk
tcrugkccren. Ze gaf me een boodschap voor
onzen jongen van zeven jaar.

"""

De Oceaanviucht van mevrouw Markham is
de 35ste in totaal, de achtste van Oost naar West,
de moeilijkste route. De vliegster heeft er ongeveer 24 uur over gedaan in haar Engelsche Per»
cival Gull.
Zij is de derde vrouw, die over den Atlantl»
schen Oceaan vliegt do eerste vrouw, van Oost
naar West. De eerste vrouw van West naar Oost
was mevrouw Amcüa Pulman-Earhart die een
keer als passagier en een keer alleen den groo»
ten sprong heelt gemaakt.
Mevrouw Amy Mollison-Johnson is met haar
man van Engeland naar Amerika gevlogen.

HET ONGELUK VAN DE SABENA
Do „Leopold Roger" vergaan
verkeersmaalschappij Sabena
Belgische
De
heeft op de lijn naar de Gongo een Fokker, de
..Leopold Roger" verloren. Bij Pangui. dicht bij
het Toembameer stopten plotseling de motoren.
Aan boord waren de vliegers Jude en Stevens,
de radioman en twee passagiers. Jude vond
slechts een klein open plekje in hel woud. Bij
de mislukte landing Is het toestel vernield,
maar geen der inzittenden heeft letsel beko-

men.

NET VADERLAND

4

Financieel nieuws
Leeningen Paters Benedictijnen

Niederaltaich

Een debitrice. die zich weinig scrupuleus toont
De Nollandsche Garantie» en Trust Compagnie
(trustee) deelt In een circulaire aan houders van
ObllgatlLn der 8 pet lste hyp. 10-Jarlgs leening.
groot f 150.000 19928 en 7 pc» lste hyp. 20»Jarlge

leenlng groot f 200.000 1928 ten laste der R.R. Pa»
ters Benedictijnen te Niederaltalch (Bayern, o.m.
het volgende mede:
De dehitrice van belde bovengenoemde leenln»
gen is reeds sinds enkele Jaren In gebreke. Nadat

reeds kort na hel tot stand komen der tweede lee»
nlng moeilijkheden gerezen waren, toen ons als
trustee bleek dat de debllrice zich bij he» uitvoehoogst
ren van verschillende formaliteiten een welvolgden
ongebruikelijke vrijheid veroorloofd had.
hierop reeds vrij spoedig moeilijkheden met de
rentebetaling, waaraan men zlch op volkomen on»
houdbare gronden poogde te onttrekken.
In een zeer uitvoerige correspondentie en ver»
schillende conferenties hebben wlj langen t|Jd ge»
tracht met de debltrice tot overeenstemming te
komen, doch tenslotte waren wij genoodzaakt de
zaak In handen te geven van onze advocaten,
waarop processen voor het Landgericht en Ober»
landgericht te Mllnchen en later voor het gerecht
te Innsbruck gevolgd zljn.
waarvan belde
Hoewel ■in deze processen
eerstgenoemde gunstig voor ons verliepen en dat
te Innsbruck nog hangende ls
de wel zeer wel»

—
—

nig scrupuleuze houding van de debltrice duidelijk
aan den dag trad, hebben wij toch gemeend, toen
de tegenpartij zlch kort voor de naderende beslis»
sing weer lot een minnelijke schikking geneigd
toonde, de onderhandelingen te moeten hervatten.
Met tusschenpoozen hebben deze plaats gevonden,
laatstelijk nog in Jull van dit Jaar, doch hoewel

Spoorwegontvangaten
De ont»
Ullnols Central Rallroad Company.
vangsten voor de maand JuU 1938 en de overeen»
komende maand Jull 1935 waren als volgt: Bruto
(7.368.277).
uitgaven
ontvangsten D. 9.407.560
D. 8.199.888 (7.181.608). netto ontvangsten D. 1.207.671

—

Handelsberichten
MANGA NERTSIN RUSLAND.

Sterke

stijging

van de

productie.

De productie van mangaanerls ln Rusland is van
872.000 t. ln 1931 tot 2.25 mlll. t. In 1935. dus meer
dan 2**> maal gestegen. Ongeveer 19 ziet van de
productie werd in Rusland zeil verbruik», terwljl
854.000 t. werden uitgevoerd, namelijk 38.58 pet
(238.000 t.) naar Duitschland. 21.43 pet (138.000 t.)
naar de Vereenigde Staten en 15.16 pet (98.000 t.)

naar

Frankrijk.
Ten einde de productie te verhoogen. worden
nieuwe verbeteringen aangebracht en worden de
mijnen uitgebreid.

De wereld-tarweoogst
ons hierbij herhaaldelijk toezeggingen werden ge»
daan. waarop w|J meenden te mogen vertrouwen,
jaar
zal, wanneer Rusland en China
1936-37
Het
zijn wij steeds weer opnieuw teleur gesteld.
meegerekend, vermoedelijk ongeveer
nlet
worden
Het felt. dat telkens wederom andere personen 320.000.000 bushels tarwe minder opbrengen dan
optraden, dle de verantwoording van toezeggingen
1935-36. Het bureau voor landbouweconomie te
hunner voorgangers nlet op zlch wenschten te ne» Washington, dat deze verwachting
uitspreekt,
men, maakte een en ander buitendien nlet gemak»
baseert lljn meenlng in dezen op de armelijke
kelijk.
oogsten In het grootste deel van de op het Noor»
Inmiddels werd over de Abdij Ie Nlederallalch dolijk halfrond gelegen landen.
het «onkursverfahren uitgesproken. Hoewel wij
nlel zullen ontkennen, dat de tijdsomstandigheden
hiertoe hebben bijgedragen, Is toch wél het alge»
meen gevoelen, dat de voornaamste reden dezer
debacle in verregaande onachtzaamheid moet ge»
zocht worden, zoodat thans zelfs een justitieel on»
hangende

derzoek
ls. Op leer ongebruikelijke wijze
heelt de debltrice zich. met voorbijgaan van de
Nederlandsche hypothecaire schuldeischers. tot

het bereiken van een aceoord tot haar concurrente
crediteuren gewend, waarbij enkele andere abdijen
haar medewerking hebben verleend.

Op dc laatste bovengenoemde conferentie met
debltrice hebben w|j, ln aanmerking nemend de
zich voordoende moeilijkheden der devlezenbepa»
lingen enz., teneinde lot een' deflnltleve regeling
te geraken en vooropgesteld de nadere goedkeu»
ring van obllgatiehouders. een zeer tegemoetkomend voorstel gedaan. Dlt voorstel, dat naar onze
vaste en gegronde overtuiging door de debltrice
zou kunnen worden aangenomen en uitgevoerd, ls
door haar dezer dagen afgewezenI Wij zoowel als
onze rechtskundige raadslieden kunnen ons onmo-

gelijk aan de meenlng onttrekken, dat het de de»
bltrlce slechts te doen ls om deze zaak langen t|jd
slepende te houden, teneinde op een wel leer
goedkoope wijze van haar verplichtingen bevrijd
te worden.

Overtuigd als w|j z|jn< dal het haar mogelijk Is
den obllgatiehouders een aanbieding te doen, dle
voor hen een aanmerkelijk minder groot offer beduldt, wenschen w|j onze medewerking daaraan
nlet te verleenen.
Het is. zoo schrijft de trustee tenslotte, nlet mogelijk In een circulaire een duidelijk beeld van
deze vrij gecompliceerde aangelegenheid te geven.
Vandaar dat thans een informatieve vergadering
wordt bijeengeroepen.

Postchèque- en Girodienst
In

Augustus

Omschrijving.
Nieuwe rekeningen
Aantal rekeningen op

Bedrag

Aantal
den

laatsten der maand
Bljschrljvlngen wegens:

a.Stortlngcn
1.123355 f 100396369
b. Overschrijvingen v. andere
2304303
427348327
postrekeningen 1)
c. Overschrijvingen afkomstig

....

'»
e. Andere

onderwerpen
Afschrijvingen wegens:
a. Cheques
b. Overschrijvingen op andere
postrekeningen 2)
c. Overschrijvingen naar de

273

»

—2

13328.129

30300.000
75303

394334

76.103352

1342.163

427.048327

Ned. Bank.

1313

63.753322

Hoofdbestuur
e. Rechten
f. Formulieren

3
2366
17.121

d. Overschrijvingen naar het

g. Relsposlchenueboekjes

...

»
»

750300
30350

34.776

11399

36

De af- en overschrijvingen
(giro's) bellenen 84 pet van
den totalen omzet.

Algemeen saldotegoed op den

Matsten:

Augustus 1938

Jull 1936

Augustus 1935
Bedrag der belegging op den

laatsten:

Augustus 1936
Jull 1936
Augustus 1935
1) Hierin begrepen over»
schrijvingen uit het bultenl.
2) Hierin begrepen over»
schrijvingen naar het bultenl.

-—

»

—
——— -

173382379

170.072.455

165.161319

137366370
-137.725.665
»

3.053
9377
(Uit

-

135.141320
342.791

937.154
de SL CL)

UIT DUITSCHLAND
blj de Dresdner Bank
Onze flnancieele correspondent te Berlijn meldt:
In dc Vrijdag gehouden vergadering Is de raad
van commissarissen van de Dresdner Bank ln ken»
nis gesteld van de resultaten, behaald In de eerste
helft van he» loopende jaar. Vergeleken met de
eerste helft van 1935 Is de omzet verder gestegen.
Dc met succes uitgevoerde nieuwe emissies van
oflicleele en particuliere rijde alsook de conversie
van Industrleele obligaties hebben In den jongsten
tijd bijgedragen lot verlevendiging van het effectenbedrijf. Het aantal cliënten en rekeningen ls verder
gestegen. De algemeene gang van zaken Is bevrediGang

54 pond tarbot, f 0.19-0.22- 33 pond griet, t o.ll—
0.17; 28 pond poon. f 0.04—
44 pond schar,
5 315: 16? pond paling 1 2630-38.
Groentenveilingen

RODENRIJS. 5 Sept. «omkom, le srt 1—1.50, 2e
srt 1—1.10; Bloemkool le srl 330—5.70. 2e srt 130—
230. Sla le srt 0.50, Andijvie le srt 030, Meloenen
4—7 per 100 stuks. Stok Princesscboonen 5.40—830.
Stam Prlncesseboonen 330—530, Duitsche boonen 3.
Pronkboonen 130—2.40, Snljboonen 4.90—8.40. Pos»
telein 2. Tomaten A 3—3.40, B 3—3.40. C 3.— per
100 kg.

LOOSDUINEN. 5 Sepl. Bloemkool le «rt 230—530
le srt 1.60. 2e srt 1.20. Gele komk.
2.20—
Neren 3.80 per 100 stuks. Meloenen 0.08
—0.10, II 0.04-0.06 per stuk. Noode kool 1.20. Stok
Princesse boonen 530—930. Stam Princesse boo»
nen 3—3.80, Snljboonen 6.40—730. Spekboonen
3.60 per 100 kg. Tomaten A 130—1.60. B 130—130.
CC I.—, Bonken 1—1.20 per 50 kg. Postelein 0.12
Rijen komk.

—0.20 per 6 kg. Spinazie 0.20—0.30 per 4 kg, Druiven le srt blauwe 0.23—0.33, Druiven le srt witte
0.20—030 per kg. Peen le srt 3.—. peterselie 0.60—
0.80 per 100 bos. Andijvie 030-0.70 per 100 struik.

SCHEEPVAART
Kon. Ned. stoomboot MU»
Ajax, 6 Sept. v. Oporto te Lissabon.
Bacchus, Amst. n. Kopenhagen pass. 6

Sept.

3.55 Hollenau.

n.m.

uitr. pass. 6 Sepl. nn». 5 uur Ouessant.
CriJnssen. 5 Sepl. v. Barbados n. Trinldad.
Deucallon. 5 Sept. v. Salonlca n. Istanboul.

1379
280379

van de Ned. Bank
d. Overschrijvingen afkomstig
Rijks schatkist
van

Visscherij.

HARDINGEN. 5 Sept. Aangevoerd: 1176 pond
Noordzeeschol. f 3.20—14: ?4**> kg tong. f 0.27—1.15;

van zaken

Eulerpe, 5 Scp». v. La Palllce n. Amst.
Fauna, 5 Sept. v. Calanla n. Mcsslna.
Ganymedes, 5 Sept. v. Istanboul n. Klmassl.
Hercules, 5 Sepl. v. Izmlr te Istanboul.
Nereus. Slelln n. Amst. pass. 6 Sept. *, nachts 12

Brunsbuttel.

4 Sept. v. Amorgas te Candla.
Orpheus. Golhenburg n. Amst. pass. 6 Sept.

Nhelnlscl, N*est»ll,»l,es Elektrizitatswerk A.G.

Nadat dc Rhelnlsch Weslfallsches Eleklrlzl»»«swerk
A.G. begin Juli deelnemingen in de Deulsche Con«lnenlal Gas Gesellschall Dessau. de Niederrheinl»
sche Licht und Kraftwerke A.G. »e Rheydt en de
Nlederrheinlsche Braunkohienwerke A.G. te Rheydt
had verworven, heeft zij thans de zich In het bezit
van dc stad Rheydt bevindende 23 millioen mark
aandeelen van de Nlederrheinlsche Braunkohlen
A.G. overgenomen tegen een koers van 100 pel:
700.000 mark wordt terstond betaald, de rest van
13 millioen mark plus rente «ran 5 pet moeten 1
Augustus 1939 worden gestort. De Rhelnlsch West»
fallsehcs ElektrlzltStswerk A.G. bezit thans alle aan»
deelen van de Nlederrheinlsche Braunkohienwerke.

Ford Motoreompany.
Naar wij ult Amerika vernemen, heelt de Ford
Motor Co een order gekregen van 500 autobussen
van de Stedelijke Autobusmaatschappij van Detroit.

produceerde »|jn
De Ford Motor Compan-*
-.000.000ste V-« 1996 Ford Car op 20 August»». De
«lagelllksche productie bedraagt «00 «lul».

N.m

3 uur Brunsbuttel.
Plulo, 5 Sept. v. Amst. te Kopenhagen.
Poseldon. 5 Sept. n.m. 430 v. Amst. te Hamburg.

Simon Boilvar. 6 Sept. v. Crlstobal n. Cartagena.
Tiberlus. 5 Sept. v. Paiermo te Venetië.
Trajanus. Amst. n. Mlddl. Zee pass. 6 Sept. vm.
Gibraltar.

Ulysses. Mlddl. Zee n. Ams». was 6 Sept. 430
100 mijl Z.W. van Ouessan».
Venezuela. 6 Sept. v. Amst. te Hamburg.
Bennekom. 6 Sept. v. Amst. te Hamburg.
Merope, 6 Sept. v. Kopenhagen te Ams».
Bodegraven. 6 Sept. v. Antwerpen te Amst.
Perseus. 7 Sept. v. Hamburg te Ams».
Alkmaar, uitr. 4 Sept. v. Callao.

nm.

Hermes R'dam n. Middl. Zee 5 Sept. 4 uur 30 nm.
20 mijl Z.O. van Nlton.
Barnevelt. thuisreis 6 Sept. 235 vm. 1200 mijl
W.Z.W. van Lands End.
Van Rensselaer. lhulsr. 5 Sept. 1030 n.m. 600 mijl
Z. van Lands End.
Mars, Amst. n. Mlddl. Zee pass. 5 Sept. Dungeness.
Amor. 4 Sept. v. Nieuw Vork n. Port au Prince.
Ino, arr. 4 Sepl. te Balboa.
Kon. Ho».
Amstelland, 6 Sept. v. Hamburg te Amst.
Eemland, 4 Scp». v. B. Aires n. Ams».
ultr. 4 Sept. v. Santos.
«U. Nederland.
Tablan, 6 Sept. v. Amst. te Hamburg.
Poelau Roeblah, lhulsr. 5 Sept. v. Genua.
Tarakan. ultr. 7 Sept. te Port Sald.
Saieler. ultr. 7 Sept. te Macassar.
Moena, 5 Sept. v. Batavia n. Amst.

Halcl/an LUn.
Rozenburg. ? Sept.

v. Londen te R'dam.

Stad Dordrecht, n. Salta Cabello pass. 5 September
Ouessant.
Vredenburg. n. R dam 4 Scp». 635 n.m. 400 mijl Z
van Lands End.
**ii»*«r Java Pacl/lc Lijn.
Manocran. 4 Sept. v. Calcutla te Sattle.
Slantar. 4 Sept. v. Singapore n. Pac. Kust.

gend.

Owln Radlo-apparate Fabrik.
De onderhandelingen, gevoerd met het doel. hel
bedrijf van de Owln Radlo-apparate Fabrik te
Hannover na de Insolventie der onderneming voort
te zeilen, zijn misluk». De fabriek met de nog ruim
duizend man personeel, moet dus worden gestolen.
De ter beschikking staande activa bedragen volgens
de balans per 7 Augustus 255350 mark. Het totaal
der vorderingen der schuldeischers bedraagt 133
millioen mark.

u.

VER. NEDERL. SCHEEPV. MIJ.
Holland—

LUn.

6 Sept. vm. 4 uur te Antwerpen.
vertr. 7 Sept. «avonds v. Antwerpen
naar Hamburg.
Boschfonleln. thuisr. 7 Sept. vm. 10 uur v. Port Sald.

Mellskerk. thulsr.

Holland Britsch f»d» LU".
Streefkerk. 6 Sept. v. Hamburg n. R dam.
Holland—Oost All* LU".
Zulderkerk. thulsr. pass. 6 Sept. Perlm.
Serooskerk. 7 Sept. v. Antwerpen te Hamburg.
Gaasterkerk. ultr. 5 Sept. te Manilla.
Meerkerk, ultr. 5 Sept. 10 uur vjn. 90 mijl 2.0. van
Lands End.
Holland—Auslrnll* LU".
Duinkerken.
RotterdamZ. Amerika LUn.

Nijkerk. thulsr. 6 Sept. te

Alwaki. thulsr. 6 Sept. v. Santos.
Aldabl. ultr. pass. 6 Sept. Dover.

Alcyone. 6 Sept. v. R dam te Hamburg.

Holland—Amerika LU».
Edam. 5 Sept. v. Nieuw ork n. R*Ydam.
Leerdam. 4 Sept. nn». v. New Orleans n. R'dam.
Veendam. R'dam n. Nieuw York 6 Sept. V. Southampton.

Statendam. 5 Sept. v. R'dam te Nieuw Vork.

Breedljk. 5 Sept. v. Nieuw Vork te Philadelphla
Dlnteldljk. thulsr. 6 Sept. te Londen.
Drechldilk. lhulsr. 4 Sepl. v. Crlslobal.
Spaan-dam, R'dam n. Nieuw Vork 5 Sept. 12 uur
middags op 4? gr. 54 min. NB. en 4» gr. 22 mln

,
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(188.869).
De ontvangsten voor de zeven maanden eindigende 31 Jull 1938 en de overeenkomende periode
In 1935 waren als volgt: Bruto ontvangsten
D. 83.075.204 (59.230469). uitgaven D. 55.923.330
(53.892.404). netto onvtangsten D. 7.149.874 (5.338.065)
Rudson <*c Manhatlan Rallroad Company.
Maand Jull 1936. resp. 1935: Bruto ontvangsten
D. 601.802 (584.189). Exploitatiekosten en belastingen
D. 400.155 (389.090), netto ontvangsten D. 201.647
(195.099).
Andere ontvangsten D. 24.594 (23421).
Totaal D. 226.241 (218.920). Vaste lasten D. 137.438
(176550). Totaal D. 58.803 (41.970). Rente op ln»
come Bonds D. 137.917 (137.917). Tekort D. 79.114
(95.947). Voor dc zeven maanden eindigende 31
Juli 1938 bedraagt het tekort D. 79.114 tegen een
tekort van D. 93547 voor dezelfde periode In 1935.

-.

4e Klasse.

MAANDAG 7 SEPTEMBER 1936

/ 25.000: 14019
/ 1.500: 6273
/ 1.000: 5654 19161

/
/

/

400: 2469 12506 14513
200: 5546
100: 1661 3646 5443 «571 7954
15962 20923

11

236
500
021
822
1071
1219
1322
1610
1820
1955
2222
2358
2402
2594
2820
3187
3410
3639
3734
3956
4259
4465

4037

4802
4855
5002
5131
540?
5529
5889
6118
0356
6449
0581
6786
0905
715?
7268
7591
7753
8077
8203
8465
875?
8916
9160
9356
9559
9850
10043
10167
10338
10705
10346
11075
11310
11470
11615
11809
11980
12189
12373
12528
12769
13013
13333
13602
13802
14064
14206
14404

13
315
520
643
351
1091
1238
1362
1019
1824
1961
2275
2368
2516
2590
2852
3203
3444
3649
3739
4025
4293
4472
4653
4806
4955
2018
5205
5410
5568
5923
6132
6373
6456
6592
679?
7034
7166
729?
7597
7860
8088
8294
8483
8761
8928
9189
938?
9595
9875
10059
10171
10404
1071.1
10871

11130

11314
11552
11666
1188?
12000
12255
12377
12556
12786
13076
13373
13630
13883
1406?
14221
14443
14586 14626
14777 14781
14929 14964
15010 15050
15308 15328
15444 15448
15044 15678
«579? 15885
16022 16037
(6192 16196
16269 16367
16529 1655?
16771 16706
17167 1?19.<
17400 17430
17012 17025
17800 17801»
1789? 17910
18159 18103
18424 18498
18581 1858?
18700 1873»
18820 18832
19015 19022
19218 19270
19392 19543
19694 10731
19940 19952
20104 20165
'0279 20291
'0438 20472
10595 20599
20715 20741
.0850 20894

Prijzen van / 65..
164
101
168 175
446 47?
332 379
536 548 556 55?
662 687 718 743
859 899 975 1053
110? 1124 1166 1175
1273 1280 1202 1296
1365 1404 1483 1537
1632 163? 1684 1788
1832 1841 1842 1848
1992 2003 2030 2039
2283 2291 2312 2348
2407 2423 2451 2454
2525 2549 2566 2578
259? 2644 2661 2686
2892 3043 3045 305?
3220 3272 3291 3352
3489 3525 3560 3012
3650 3654 3675 3699
3848 3853 3899 3934
4064 4098 4168 4213
4296 4324 4332 4360
4495 4496 4528 4533
4709 4712 4715 4765
4814 4830 4838 4845
4988
5029 509? 5101 5110
5211 5230 5289 5379
5433 5446 5462 5499
5029 5634 5692 5805
5955 6009 6937 6070
6183 6193 6226 6229
"6386 6389 6403 6408
6486 6498 6500 6518
6614 6627 6657 6684
0828 6845 6940 6961
7038 7055 7058 7059
7168 7220 7224 7232
7390 7404 7455 7506
7660 7685 7710 7714
7891 7924 793? 8022
8143 8146 823? 8266
8334 8353 8354 8371
8509 8582 8635 8651
8808 8830 8837 8870
8973 9032 9070 9135
9233 9278 9283 9293
9420 9495 9509 9515
9614 9703 9746 9772
9877 9881 9925 9946
10091 10093 10102 10105
10193 1026? 10279 10288
10491 10558 1056? 10634
10745 10758 10779 10781
10925 11020 11031 11043
11134 11135 11151 11233
11335 11379 11381 11384
11558 11566 11573 11601
1171? 1173? 1174? 11795
11883 11899 11914 11930
12029 12039 12059 1207?
1226? 12279 12281 12291
12417 12425 12428 12434
12665 12666 12698 1270?
1278? 12810 12812 12832
13079 13101 13291 1331?
13374 13421 13526 13562
13746 13750 13752 13762
13936 13062 1400? 14033
14091 14107 14111 14163
14258 14296 14299 14315
14448 14531 14546 14575
14636 14686 14699 14702
14802 14806 14840 14855
14974 14979 14988
(5071 15131 1521 l 15256
15360 15373 15414 15415
15462 15521 15575 15589
15681 15690 15722 15745
1589? 15899 15909 15948
16051 16069 16101 16147
10203 16220 16225 16255
16392 10400 16443 10492
16579 16590 16667 16700
16877 16883 16949 17111
17223 17355 17363 17366
17443 17491 17500 17574
17630 17666 17674 17754
17821 17840 17872 17881
17926 17955 17981 18103
18193 1829? 18298 18316
18513 18525 18553 18564
18606 18629 18678 18691
18739 1874? 18753 18771
18842 18855 18949 18976
19026 19068 19168 1918?
1031? 19329 19362 19366
19606 19630 19635 19653
19741 19750 19751 19775
19953 20048 20056 20059
20180 20215 20248 20250
20308 2033» 20338 20352
20488 20492 20559 20569
20601 2062? 20671 20703
20751 20752 20775 20810
20906 2097? 20990 20993

CORSETTEN
Kousen
srlcologe»
Opgericht 1886
25» Filialen

13554
18?

486
602
821
1057
1216
1305
1550
1799
1941
2072

2351

2456
2585
2754
3166
3375
3625
3727
3954
4234
4441
4618
4782
4852

1404?

14184
14347

14582
14720

moe» staan

en

MAAT 2
MAAT 4en 6

lillen.
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was 6
van Lands End.

Sept. 1230

Maasdam, lhulsr. 6 Sept. 935
Lands End.

nm. 220

vm. 350

M «VOLLEDIGE

VOLLEDIGE
Mos

OETVERZORGING
OBREOHTSTRAAT 330.
TEL. 336674.

(geen kunstspel). Goeden staat.

EEN PIANO

Br. m. pr. en merk, No. 16814, Vad.
HENDRIK WORST. Notaris te
's-Bosch, Is voornemelis op VRU»
DAG II SEPTEMBER 1936, voorn*.
10 uur in de achterhaal v. h. Café
„Lohengrin" a/d. Markt te '«-Bosch
publiek a contant te verkoopen:

kM VERZAMELING
Violen «v.o. van: Guidantes 1724:
Penningen, Boe»
Storioni 1760,
ken enz. uit de nalatenschap van
«-Ijlen den «eer K. AZUNMAN
eH. als:
Eikenhouten 17e Eeu-vsche V2erdeurshast* dito kastje op Bolpoo»
ten*. L. XVI Hockkast. L. XV. L.
XVI en Empire Fauteuils; Speel-,
Thee- en Penanttafels; Secretaire*
Chiffonnière; Canapé; Barometers:
Documentenklllt met koper beslag

„NATIONAAL
GRONDBEZIT"

mijl W

van

*s-Gravenhage.

Rott.

Sltoebondo. thulsr. 6 SepL v. Padang.
Kota Baroe. ultr. pass. 6 Sept. Ouessant.
Non. Paketvaart «0.
Rantaupandjong. 4 Sept. v. Durban.
Barentsz. 4 Sept. v. Tamatave n. Mauritius.
Van Spilbergen, arr. 5 Sept. te Manilla.
»l<j. Oceaan.
City of Canton. 5 Scp». v. Penang n. R'dam.
Diomed. 4 Sept. v. Vokohama n. R'dam.
Ajax, Japan n. Rdam 3 Sept. v. Port Sald.
Emzetco I»Un.
Jonge Anthony. W. Harllepool n. Toulon pass. 6 Sept.
Ouessant.
Ned. ln«l. --'»nl«lo«ml»«»t «|j.
Marpessa. n. Cura«ao 6 Sept. 1.55 n m. 120 mijl N.W,

van Lands End.
Elrema. 4 Sept. v. Abadan te Suez.
Ena. 4 Sept. v. St. Vincent n. Dakar.
Gadlla. 5 Sept. v. S». Vincent n. Barbados.
Meruia. 4 Sepl. v. Ballk Pappan te Melboume.
Manvantara. 4 Sepl. v. Houston n. Montreal.
Noordd. Lloyd.
Oder. lhulsr. 5 Scp». te Antwerpen.
Potsdam, ultr. 5 Sept. v. Bremerhaven.
Gnel,enau. lhulsr. pass. 8 Sept Perlm.
Donau. ullr. 4 Sept. te Hongkong.
Havel. 3 Sept. v. Foochow n. Hongkong.

Radio-Holland.
De navolgende schepen zijn Dinsdag 8 dezer
radio-telegrafisch «e bereiken vla het kuststatlon
Schevenlngen-Radlo-

Aldabi. Almkerk. Alphacca. Alpherat. Al-vakt.
Baloeran. Boschfontein. Colombia. Costa Rica, Cot»
tlca. Crljnssen. Dempo. Edam. Hoogkerk. Jagers»
fontein. Johan van Oldenbamevelt. Kertosono.
Kota Nopan. Mamix van St. Aldegonde. Meerkerk.
Poelau Roeblah. Poelau Tello. Randfonteln. Van
Rensselaer. Rotterdam H.A.L., Simon Bollvar. Sla»
mat. Sprlngfonteln. Veendam. Zulderkerk.
Behalve bovengenoemde passagiersschepen zijn
de meeste Nederlandsche vrachtschepen eveneens
vla Sehevenlnge Radio te bereiken.
Telegrammen «vorden aangenomen door
graafkantoren en door Radlo»Holland.

alle telt»

_^a\*a\
-"■l
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ANTIQUITEITEN,

en*.

Galle.

Ni
ikH
l. *ef W

Studleboeken, Weten»
schappelijk
In ledere boeveel»
held ie koop gevr. H. NORDEN,
Welssenhruchstraat 105, Tel. 111795

15773
15979

Kerlosono. lhulsr. 6 Sept. n.m. 1 uur v. Belawan.
Slama». uitr. pass. 6 Sepl. Kaap del Armla.
Blltar, thulsr. pass. 5 Scp». n m. 9 uur Perlm.
Kola Nopan. uitr. pass. 6 Scp». v.m. 6 uur Polnt de

gjßjjj^H

Romans,

1539?

mijl v?.

130 centimeter breed.

BOEKEN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
Boschdljk. ullr.

WM

-SGRAVENHAGE:
Spuistraat 66.
Tel. 117U?
lbU het Spul).
Pr. Hendrlklaan 270, Tel. 550470
lbH. Pred. Hendrik Plantsoen).
Pabrenhellstr. 436A, Tel. 392660
<b|l Westend Bioscoop).
Valerlusstraat 68.
TeL 337866
Regentessepleln 29, TeL 336002
Theresiastraat 92. Tel. 771371
Paul Krugerlaan 36. Tel. 394629

Dame vraagt ter overname

19212
19388
19677
19894
20085
20269
20396
20583
20714
20833

70 centimeter breed,

cm?
B
y«3
BI

AMSTERDAM (10RU. HAARLEM,
LEIDEN, DEN HAAG l? Filialen),
ROTTERDAM l-» «*.».). ARNHEM,
APELDOORN. DEN BOSCH, EIND»
HOVEN, UTRECHT, HILVERSUM.

15260
15426

16262
16495
16713
17159
17374
17597
17756
17888
18132
18349
18566
18705
18822

'ÊWa*S^&Ê&.Ê9ÊWnÊW3a\£*v»n?SBP^

B»ratv«rb»G«<l«r
Word» »en zeerste «.«.«bevolen
tegen spierslop»e, gebogenrug.
boogo rug e.d. Bij be» drogen
van de stetboploot wordt men
steeds op niet-nlnderliike wijze
eraan herinnerd, clo» men

14925

16160

Y)^ -*v^-*viT7-^^P -Jl

STETHOPLAAT
llocbtboudav,

rechtop

5124
5405
5501
5824
6100
6335
6426
6574
6780
6963
7140
7265
7514
7728
805?
8284
845?
866?
8882
9139
9319
9532
9773
9960
10165
10333
10678
10794
1106?
11242
11445
11602
11800
11967
12086
12352
1251?
12726
12952
13332
13581
13781

»fc>39fi9HßßSHißK*fi^^SlH %'^St 5

ammWÊÊf

De Directie bericht, dat heden ten
overstaan van Notaris 5. LAAR»
MAN te 's-Gravenhage eene UIT»
LOTING heeft plaats gehad van
4*4
5 % en 6 % obllgatien. ten
laste der vennootschap.
Volledige nummerlijsten zijn
verkrijgbaar ten kantore der ven»
nootschap, Alexanderstraat 26 te
's-Gravenhage. «zomede bij
de
financieele vertegenwoordigers der
vennootschap, en worden op aanvraag franco toegezonden.
's-Gravenhage. 4 September 1936.
De Directie:
A. HENKEMANS.
Dr. A. HENKEMANS.

>
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OEN HAAG

LINOLEUM
—

—
II» l. 410
1.45

1.65

1.85

— —
VLOERBEDEKKING

i.6s

IHS

tas

ALLEEN DE BESTE
KWALITEIT' LINOLEUMDRUK
0.85.
0.65
ALLES PER METER.
MAATNEMEN EN VAKKUNDIG
LEGGEN GRATIS.
VOOR DEZE PRUZEN ALLEEN

—

P. D. VAN HASSELT EN ZN.
VEENKADE 7-8-9
TELEF. 331213

FIETSERS
hebt nlet bet recht om «nelverkeer «til te leggen door bet uitsteken van Uw band. Slechts op kruis»
punten hebt ge van rechts komend
voorrange Passeert zelfs dan ln
eigen belang blj voorkeur achter
een auto: U» leven Is meer «aard
dan de bestraffing van den automobilist

"JU

WAT NIEMAND KAN. KAN HORNMAN

>

Van ouds soliedst bekend staand adres voor complete en gedeeltelijke woninginrichtingen. Komt U eens kijken. 1* vindt bij ons
kwaliteit Meubelen en alle soorten Tapijten, ook Perzische.
Dagelijks geopend, ook Zondags. Zaterdags gesloten. WU hebben
op het moment veel koopjes, daar kunt 17 van profiteeren.
Vrije bezichtiging zonder koopdwang.
ZEESTRAAT «R
RECHT OVER HET PLEIN 1813.

GEMEENTE SCHIEDAM

’

UITGIFTE van

OBLIGATIËN,
4
1.500.000.»
M.
toonder.
nominaal f 1000.
in stukken
van

aan

Ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving op
bovengenoemde uitgifte, met recht van voorkeur voo»
houders van de per 1 Maart 1937 aflosbare obligatiën der
SVi pCt. 5-jarige leening 1932. zal zijn opengesteld bij hunne
kantoren te AMSTERDAM. ROTTERDAM. VGRAVENHAGE
en SCHIEDAM, alsmede ten kantore van den GEMEENTE»
ONTVANGER te SCHIEDAM, op

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1936.
uur,

van des voormiddag* 9 uur tot des namiddags 4
tot den koers van 98 pCt.
Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren
van inschrijving verkrijgbaar.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.
AMSTEROAMSCHE BANK, N.V.
R. MEES & ZOONEN.
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V.
AMSTERDAM.

ROTTERDAM.

September 1936.

—

kunt er van op aan, dat het
de beste artikelen en de beste zaken
zijn, die regelmatig in deze courant
worden geadverteerd.
W

NET VADERLAND

Kunst en Letteren

—

MAANDAG 7 SEPTEMBER 1936

—

AVONDBLAD C
Huldiging Carl Schuricht

HE FESTSPIELE TE SALZBURG
lachenden dag. Fototoestellen en filmapparaten
van liefhebbers waren op den uitgang gericht,

gen Babyion van muziek
én

maar het wachten duurde. Telkens kwam er
lemand uit het Festspielhaus, alleen de meester
kwam niet. EindelUk weer iemand, maar het
was Toscaninl niet en de man. dis het wel was.
lachte en beduidde de wachtende schare, dat
hij het toch heusch niet helpen kon, dat hij
Toscaninl niet was en alles lachte weer en de
jonge politieagenten lachten en de rijpe middag lachte.... Natuurlijk is Toscaninl tenslotte
wel gekomen. Gejubel, handgeklap, ovlva's vul»
den de zomerlucht. De tengere grijsaard, zeldzaan» aristocratische verschUning. kon tenslotte
slechts met moeite zijn plaats In de auto naast
zijn chauffeur bereiken en hU schudde het
hoofd wat over de heele vertooning, bescheiden
en met iets bij uitstek innemends van het alles
dan maar te zullen ondergaan. En toen hU ein»
delijk, onder het gejubel van ds menigte, naast
familie en vrienden vulden
-djn chauffeur zat
kon de auto niet wegkoden grooten wagen
men, 200 waren de menschen toch nog opgedrongen. De llallaansche chauffeur lachte, zljn
groote wille landen bloot, het publiek lachte en
bleef in de handen klappen en juichen, de politie
lachte en zelfs de onvermoeide zeventigjare. die
dit toch al te erg ging vinden, lachte. Totdat
de groote auto zoetjes, heel zoetjes vooruit be»
gon te glijden, haar eigen baan vrij maakte en
wegschoot en na enkele minuten de straat voor
het Festspielhaus verlaten in de zon lag te bla,
keren.
De menigte heeft haar. weg gevonden naar de
bekende eethuizen.

beau monde

De beroemdheden, die
er waren
jjen

schreef ons in de laatste Augustusdagen

,N sal2burg-

enkele uren en de laatste toon der Fest»
».ele «al verklonken -djn. Reeds vult dag aan
tjg een Babylonische menigte het bureau van
z*og

Kt vreemdelingenverkeer om in alle talen ter
.«reld reisbiljetten te koopen naar alle hoeken
« uithoeken der aarde en met opnieuw op»

——

ziende geestdrift bestormt het publiek schouw»
,urgen concertzalen voor de laatste voorstel»
den. rlastanjeboomen in de stille parken,
f^ar in de schaduwuren der ochtenden reeds
ets van herfst huivert, laten enkele gele blaren
„e-dwarrelen: ook hier nadert het einde. Maar
>, zon heeft de laatste weken de partij der
'«sUplelorganisatie gekozen en werkt mes om
z**-burg op *djn schoonst te toonen* wat won»
Itfwel gelukt. Nimmer was de stad aan de beide
«vers van de snelvlietende Lalzach. met haar

*°**

Afgod Mariene Dietrich.

—

MARLENS *«***'««*».

npperende rood»wltts vlaggen, de vrlende»
"te bevolking in landsdracht en de kleurrijke
a-sa vreemdelingen
ook dikwijls in lands»
aantrekkelijker
acht
dan op deze volAugustusdagen
pittig
-ukte
van
koele lucht,
**rln de zon des middags haar milde koeste»
Hg zendt en des avonds aan een wolkloozen
'errenhemel een zilveren maan den dienst
verneemt.
Even voor negenen in den avond schuift een
listige menigte van mantels en overjassen door
Ie groole, rijkversierde poort de statige Resi»
«nz binnen om toegelaten te worden tot het
.wie. niet overdekte binnenplein der vorste-'
ijke woning, dat spaarzaam is verlicht. Een
'«leelle der groots ruimte wordt ingenomen
loor eenvoudige houten banken, die zich snel
uilen. Vanavond wordt Serenade gespeeld: het
vorlreffelljke kleins Salzburgsche orkest ver»
-111l er Mozarl. Recht tegenover de toegangsoort zljn de spelers geschikt, aan eiken lessenaar
randt in een glas een kaars en zoodra de be»
«kers hun plaatsen hebben ingenomen, gaan
i enkele electrische lichten uit en slechts blj
«n zachten. Hakkerenden schijn zet onder de
stelende stcrrenlucht het orkest de bevallige
'-aur symfonie van Mozart in. In het duister
«liter de spelers vangt het marmeren beeld van
«n Herkules, die een monster verslaat, wat
«ht op en tijdens een rust murmelt de Une
*»lerslraal van een kleine fontein.
Ka het zonnige, vederlichte symfonletje
peelt het strijkorkest de Kleine Nachtmuslk.
te bctoovering is volkomen: deze hemclsche
'uzick stijgt tot den hemel op en juist schuift
« bijna volle maan boven het dak van de
lesldenz uit en zet een deel van het binnenplein
* den bundel van haar zilveren zoeklicht.

—

—

lfgod Toscaninl.

Het is even voor elven in den zonnigcn och»
«nd. In de buurt van het Festspielhaus is het
«n drukte van belang: auto's in langs files
«huiven langs dc toegangspoorten, waar reeds
«n menigte in doodgewone ochtcndkleeren
lrlngt om naar binnen te gaan. Er is geen
laalsje meer te krijgen, niet voor al het geld
ran de wereld, alles is uitverkocht Toscaninl.
!!e tot besluit van de Spelen nogmaals de
idelio zal lelden, dirigeert thans zijn laatste
orkestconcert. Enkele minuten over elven verehijnt de broze oude man voor het publiek en
lauwelijks wordt hij zichtbaar of uit deze van
lle hoeken der wereld bUeengestroomde menigwaaruit dc enkelingen zich ten opzichte
-an elkaar slechts „vreemdeling" kunnen ge»
oelen, barst een zoo geweldige ovatie los. dat
iet zelfs Toscaninl, die er in deze Feslsplel»
-eken voortdurend op uit is het huldebetoon
aoveel mogelijk te beperken, moeilijk wordt
«maakt zijn orkest het teeken tot beginnen te
even. De fascinatie, die van Toscaninl op
Ie zaal uitgaat, is zeer bizonder. De adel
ijner persoonlijkheid, die men wars voelt van
1 te uitbundige bejubeling. domineert dc
lienigte, die hem aanbidt en telkens opnieuw
!oor zijn kunstenaarsgaven als dirigent aan
ichzelf wordt ontrukt en tot de hoogste geestIrlft gebracht. Voor dit afscheidsconcert had
'oscaninl een program samengesteld, dat welaast de bedoeling verried het als een hulde
in de vreugde der menschen te geven: SchuBert (C-dur symfonie). Goldmark. Smetana, Ros»
>!ni. WU mogen ons hier niet aan muzikale
kritiek schuldig maken maar wij zouden wel
raag even zeggen, nooit schoener dirigeer»
unst te hebben genoten dan deze van Tos»
anini.
Tegenover datgene, wat deze vurige grijsaard
tiet zijn orkest bereikt vallen bizonderheden
is bijv. dat hU alles (ook Meistersinger) uit
hoofd dirigeert, als bijkomstigheden weg.
«*
lezen
Italiaan de niet»ltaliaansche groote
'«esters te hooren dlrlgeeren, Is waarlijk iets
is een openbaring. „Höchstes Gut der Erden»
»nder".... en wat er verder volgt
WU besparen u een beschrijving van de uH»
«rsling van geestdrift, die er na de uitvoering
"n Rosslni s ouverture Semlramls Is gevolgd;
«vergeefs trachtte Toscaninl de hulde op het
rkcst af te leiden. En nog zou het met dit be»
»n van bewondering In de zaal voor den grU»
'n meester niet eindigen. Buiten in den stralend
"nnigon middag, verzamelde zich voor den uit»
ing der kunstenaars een geduldige menigte en
Achtte. De menigte wachtte welgemulst en
«Igemutst waren dc politieagenten, die voor
*n stevige afzetting zorgden; Toscanini's ge»
«ten auto stond veilig omsingeld en de menten, ook ds politlemenschcn lachten in den

-

—

(Ingezonden)
Men gaat den zoo sympathieke», dirigent
huldigen. Alleszins begrijpelijk. Wat hU ons
heeft doen genieten, gaat verre uit boven wat
men op een zomerbadplaats zou mogen ver»
wachten.
Een boekwerk of 1. d. betreffende Bruckner
wil men den meester schenken.
Bruckner. Het comité denkt ln ds eerste
plaats aan dezen componist en terecht. Maar
toch moet mU van het hart, dat we ook dank
verschuldigd zijn aan dengene, dis voorvechter
is geweest en met alle kracht, vol ontbot»»
siasme heeft gestreden, om do werken van
Bruckner tot het publiek te brengen. Ik bedoel,
mijnheer de hoofdredacteur, den verslaggever
van uw blad. HU hield vol. vol geloof in zijn
zaak. en het gevormde comité bewust, juist
door de keuze van het aan te bieden geschenk,
dat hij geslaagd is.
En dan nog mag zeker niet een hartelUk
woord van dank onthouden worden aan ds
directie van de MaatschappU Zeebad Scheve»
nlngen. Men moet bedenken, dat zij niet is een
Instelling als de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst! Zij kon volstrekt niet
zeker zijn. dat het publlek de „zware" concerten van den grooten Oostenrijker zou waar»
deeren. Er waren toch vakmenschen genoeg,
die als 't ware waarschuwden: „Te zwaar", „te
afgetrokken", „te lang".
Dat nochtans de directie het mooie werk
aandurfde, strekt haar tot eer. En
alsof de
concerten inderdaad uitgingen van een
MaatschappU. die de Toonkunst beschermt, wer»
den, zooals we weten, lezingen gehouden in een
der zalen van het Kurhaus, om de hoorders
voor te bereiden op den komenden Vrijdag,
avond. Gratis! De directie had blijkbaar het
volste vertrouwen èn In de overtuiging van den
heer A. de W. èn in de macht van den grooten
dirigent met zijn orkest.
Nogmaals.... ook daarvoor onze hulde!
Een bezoeker van de Xurzaal.

Beneficeconcert Residentie
Voor het raadselconcert op Donderdag
10 dezer ls alsnog door de firma Josef Vedral
een métronoms als prijs beschikbaar gesteld.
Abusievelijk werd vermeld, dat de firma.
Rijken en De Lange 2 gramofoonplaten als prijs
beschikbaar heeft gesteld, dit moet zijn do
firma Rijken en Co, alhier.

Omtrent de „Schubertlade", in scène gezet
door Carl Schurlcht, Fritz Hlrsch en Willy
d'Ablalng. welke Donderdagavond10September
na de pauze zal worden uitgevoerd, meldt men
ons nog het volgende:
In den hier geLnsceneerden Schubertavond
worden naast de hoofdfiguur, den componist
zelf. de volgende personen ten tooneele ge»
voerd: Joh. Mlchael Vögl, de in zijn tijd zeer
gevierde zanger, die na eerst door Schuberts
intimus, von Sehober, met veel moeite er toets
zijn gebracht, om kennis te nemen van het
lledoeuvre van den uiterst bescheiden toon»
dichter, later een geestdriftig propagandist
dezer liederen werd, en zich spoedig bij het
kleine, uitgelezen gezelschap van Schuberts
vrienden aansloot. Deze hartelijke verstand»
houding, het elkaar ook muzikaal volkomen
begrijpen, leverden die bijzondere en voor den
Schubertkrlng onvergetelijke oogenblikken op,
als de componist zich als begeleider aan het
klavier zette en Vsgl zijn liederen zong.
In de omstandigheid, dat Ignaz Schuppan»
zigh, de aanvoerder van het Schuppanzlgh»
strijkkwartet, wiens naam zoo nauw Is verbon»
den met de kwartetkunst van Beethoven, even»
eens meermalen tot de bezoekers van de Weensche Schubertavonden behoorde, werd de vrijheid gevonden, om ditmaal ook het Schuppan»
zigh-kwartet voor het voetlicht te brengen:
Ignaz Schuppanzlgh le vlooi, Josef Mayseder
2de viool, Franz Welsz, alt, en Nikolaus Kraft
cello.
In Schuberts leven hebben ook de vier ge»
zusters Fröhlich een rol van beteekenis ver»
vuld. In den huize Fröllch gingen de Weensche
LOUIS VAN TULDER.
kunstenaars in en uit en in dis gastvrije wo»
Naar wij vernemen, is Louis van Tulder, na ning werd bepaaldelijk Schuberts muze hoog
een verblijf van twee maanden in het bulten» vereerd.
De zeer knappe, begaafde meisjes Anna
land voor algeheel herstel van gezondheid,
(Nanette), Barbara, Josephlns (Josefka) en
teruggekeerd.
Op 9 en 11 September as. zal hij wederom Kathe hielden niet alleen veel van muziek,
maar beoefenden deze ook zelf. De ernstigste
zijn medewerking verleenen aan de uitvoeringen van Beelhovens negende symphonle in het van het viertal. Nanette, was een tijd zangleerares,aan een muziekschool te Weenen.Bar»
Kurhaus te Scheveningen.
bare zong niet alleen, maar was bovendien
schilderes. Ook Josefka beoefende ds zang»
kunst en van Kathe Fröhlich welen we, dat er
spoedig een liefdesbetrekking ontstond met
Schuberts vriend, den dichter Franz Grillparzer.
oon da binnenkomen »n!«arp a. b«rkov!«h
ZU bleef echter zijn «Ewlge Braut". Van trouvan dedeuren 98.—
wen kwam niets door het ongestadige karakter
nachtkastje
van haar aanbidder.
ma» ladan--. si,*-"»i*s*«** ■ -~HM
achter klepZ»»e
II
Franz Grillparzer, die evenals het viertal
]
HJ
Fröhlich, Donderdagavond niet in den Schu»
nachtkastje --.
„II «-E
SsE
bertkring zal ontbreken, was wel dilettant
zonder loden 2»« e «MM
'WW
maar
als zoodanig toch meer dan middelmatig
-"-"T,
l!»»lumeou»9s—
SJ6
'
muzikaal ontwikkeld.

—

Charlotte Kohier (in de titelrol) en Louis van Gasteren (als «.e aartsbisschop) in „St. Joan" van G. v.
Shaw, waarvan de Amsterdamsche Tooneelvereeniging Zaterdag te Amsterdaam haar eerste voorstelling gaf.

In het overvolle café Bazar zit in een veilig
tafel Mariene
en Slaat de strijd tusschen Individu en massa,
Dietrich met een gezelschap. De diva ls in „St
te
AMSTERDAM
vilthoedje,
ze vinden telkens opnieuw hun belichting in
Dirndl-costuum. Onder het donkers
St- Joanne en do vertegenwoordigers van
dat zij scheef op het blonde haar draagt, heeft
wereldlijk en geestelijk gezag.
zU zich een witte make-up gemaakt; bijna lijk»
Een voortdurende stijging in ds uitvoering
bleek Is het beenlge gelaat Mariene is mager
in
Charlotte
de
lange
aangehechte
viel
te constateeren, een stijging, die haar hoogwaarover de
geworden
wimpers vreemde schaduwen werpen. Ds moede
tepunt vond in de samenspraak tusschen Paul
oogen kijken hun leegen blik. dle voor mll«uf en Van Dalsurn, die evenals zoovele jaren
geleden Poter Cauchon, Bisschop van Beauvais
lioenen zoo fasclneerend is. en al te rood kerft
Amsterdamsche Tooneelvereeniging
de groote, beweeglijke mond ln de witte ge»
en den Inquisiteur uitbeelden als ds volkomen
gave personificaties van vlijmscherpe logica
zichtshuid. Lang blijft zij niet onopgemerkt
Men schrijft ons ult Amsterdam:
terwijl l*lj **- sn toe een enkel woord met haar
en intellect onontkoombaar beheerschsnd in»
gezelschap wisselend, sigaretten rookt en weldra
In «berk bewogen tijden wordt de legende ge» geboren mededongen.
begint het dringen om haar handleekenlng. boren, de legende, die haar oorsprong vindt in
Sober en zelfbeheerscht was leder gebaar,
Gevangen binnen een dikken muur van groote
een zeer directe werkelijkheid, welks door was het gesproken woord van deze belden, die,
menschen. zit Mariene, klein en bleek onder leder naar zijn aard romantisch of critlsch evenals Charlotte Kohier de geloofwaardigheid
haar boerlnnedopje. achter ds cafétafel en -dj wordt verwerkt Zoo zal hel gaan met den tijd van Shaws schepping aantoonden.
teekent machinaal en gelaten. Zielige Mariene, waarin we thans leve»», die een «ven vrucht»
Charlotte Kohier was voortdurend, zelfs in
kun je het niet eens hartelUk ultschateren om baren bodem oplevert voor de legende van de den aanvang, als ze nog niet anders lUkt dan
dit mails gedoe; kun je dat dopje niet afsmijten toekomst als de aanvang der 15e eeuw bood een eenvoudig dorpsmeisje, de heilige, die de
en buiten in de zon gaan ravotten op een pas» voor de geschiedenis van Jeanne d'Arc. Daarmenigte tot aanbidding en vereering brengt
gemaaid veld, waar h*t heerlijk naar hooi om valt de keuze van Shaws St Joan,
voor haar geloof in haar zending, door haar
riekt. Ds gevangen Mariene teekent gelaten en waarvan gisteravond de première van dit seiargeloosheid
en haar scherpzinnigheid, ais het
de menschen dringen rond haar op. Geen lachje zoen door de N. V. Amsterdurnschs Tooneel» aankomt op andere waarden dan haar ver»
komt over het bleeks gezicht, datniet boos kijkt, vereenlglng in den Stadsschouwburg werd ge» trouwen in God en in zichzelf.
alleen maar gelaten en de lange wimpers knip» bracht, wel zeer in het kader van dezen
Ze heeft nergens het accent te zwaar gelegd
pen langzaam op en neer als de vleugels van tijd, vooral daar Shaw de menschelUke en bo» op leder der facetten, welke Shaw zijn hoofd»
een moeden vogel, terwijl een dikke man zege» venmenschelijke eigenschappen van deze vrouw persoon heeft meegegeven, ze was nooit te
vierend aan zijn vrienden zijn buit toont: een zoo heeft hamengevoegd, dat ze begrijpelijk mannelijk, nooit te argeloos, nooit te scherp»
stuk papier. Mariene Dietrich staat er op. Mooi wordt zonder dat het bovenaardsche in haar zinnig. Maar ze vereenigde dit alles tot één
geschreven met potlood.
wordt aangetast
gave figuur, welke vooral in de laatste be»
De historie van Jeanne d'Arc is overbekend drijven van een alles en leder overtuigende
en de meesten der tegenwoordige schouwburgkracht werd. Dick van Veen had ds zware taak
gangers herinneren zich de voorstellingen, door om als ds Dauphin «ms Herman Kloppers te
Verkade een twaalftal jaren geleden gegeven, doen vergeten: zoo dit al niet is geschied, dan
waarin Nel Stants, sindsdien van het tooneel naderde hU deze uitbeelding toch zoo dicht dat
verdwenen, een volkomen geloofwaardigs en do bestaanbaarheid van zulk een koningszoon
St Joanns bracht. Eltzaaanbldd-*n«wasrdlge
het
niét al te onwaarschijnlijk werd.
programma
voor
Het
beth Bergner, Ludmllla Pitoëff, ze legden meer
Een Engelsche graaf, met al de eigenschappen,
a.s. seizoen
den nadruk op de argeloosheid, de onschuld die Shaw zUn iandgenooten toedeelt was Ph.
van La Pucelle dan op haar heroïsme, Indien la Chapelle, zooals Sternhcim in Stogumber
De Alllance Fran?alse opent haar seizoen deze althans gescheiden kannen worden.
den al te fanatieke*» ijver van den chauvinis»
5 en 6 October in den Kon. Schouwburg met
De Amsterdamsche Tooneelvereeniglng heeft tischcn, dwccpzieken kapelaan personifieerde.
Ls Falseur van Balzac, met muziek van bU monde van een harer leiders zeer nadruk» En de overige spelers droegen ieder het hunne
kelijk verklaard, dat het geenszins de bedoeMilhaud.
bij tot het welslagen van dit samenspel. Hoe
Voorts worden In samenwerking met Neder» ling is geweest de voorstellingen. Indertijd
verder de avond vorderde, hoe meer onze
La door Verkade gegeven, die zU uitstekend noeland—FrankrUk door Karsenty opgevoerd
aandacht
werd gegrepen, hoe meer onze ge»
Femme en fleur van Amlel (23 Nov.), men, te overtreffen: ze wilden slechts een stuk boeidheid in spanning veranderde, een spanLe Coour van Bernstein (14 Dcc). Ellsa» weer vertoonen. dat sterk van opzet en in zijn ning, waaraan geen einde kwam. toen St
beth. la Femme sans Homme van Jos» dialoog nog steeds van een verrassende actuaJoanne sprak:
„O, God. Gij die deze heerlijke, mooie aarde
set (25 Jan). Napoleon unique van Ray» liteit is.
Inderdaad is deze opvatting gisteravond ge» geschapen hebt wanneer zal deze In staat -djn,
nal (22 Febr.) en Mon pers avalt ralson
bleken de juiste te zijn. Keer op keer werden Uw heiligen te ontvangen? Hoe lang nog. o
(22 Maart).
Heer, hoe lang nog?"
wc getroffen door de wijze, waarop de provolgende
conférenDiligentla
worden de
In
tijd
van
onzen
door
scherp
zijn
blemen
Shaw
En vragen wU dit onszelf niet lederen dag
ces gehouden: 15 Oct. André Dcmaison, Roman» gesteld: nationalisme,
strijd
opnieuw?
de
tusschen
Kerk
l'Afrique
der. „Les Hommes et les Bétcs de
Centrale". 10 Nov. Claude André Puget. auteur
de la comedle „La Ligne de Coeur". „Le bon
Het orkest begon met de Jubel-Ouverture. dis
vieux Mélodramc". 30 Nov. Conférence dun
onverwachts op het Wilhelmus (in plaats van
grand orateur parlementaire, (de naam wordt
het Engelsche volkslied) uitliep, wat het pu»
later bekend gemaakt). 11 Jan. Joseph Cantc»
bliek
niet zoo direct bespeurde. Verrezen audiMadame
Almé
Felix
composlteur,
et
lóubc.
torium. Warme bijval.
Bourgeois, cantatrice. ,^e Folklore musical
Zondagmiddagconcert
De aansluiting na Boccherini kon minder
francais" (conférence et chansons). 4 Febr.
passend zijn, want Neumark had het verzoek
Eugéne Albcrtini, Professcur «.'archéologie au
in te willigen om de (eerste) Peer Gynt-Suite
College de Franco, „L'Afrique romalns vue a
Solisten: Claes Molenaar
«ran Grieg te spelen. De Nederlandsche Reistravers ses monuments". avec des projections
(wier vlag ook op den koepel
vereenlglng
lumincuscs. 1 Maart Mlle Marie Jeanne Dur»
Bram van Zanten
waalde), die een groot deel van het publiek
ry, Professcur dc la Faculte des Lettres a lllni»
Twee inheemsche jonge artisten waren er
uitmaakte, had om dit geliefde Noorsche na»
versité de Caen. „Les Amies dc Chateaubriand gistermiddag in het Kurhaus aan het muziek»
tuur», tooneel» en sprookjespoêem gevraagd.
Bibes»
April
dans sa vieillesse". 19
La Princesse
woord in een Scheveningsch debuut: mej. Claes Het sloeg dan ook buitengewoon in. vol effect
co, „Marcel Proust tel que je lal connu".
Molenaar uit Utrecht en Bram van Zanten uit
het gespeeld Is. Langdurig geklap en een
Verder treden daar op 30 Oct de dames Rotterdam. Gehoord hun entree, is het niet als
gróóte
krans hebben Neumark de duidelijke
Violette d'Ambrosio (viool) en Paulo d'Ambru» te veel verwacht dat het 't volgend jaar wel zaalwaardeering
doen weten.
(vloloncel)
sio
met ds pianiste mme Alide op een rentree zal uitloopen, al waren belden
A. «l. W.
Mengarduquc* 18 Nov. André Brunot, Soclé»
ietwat debuutkoortsig. De pianiste keek wel
tairc de la Comédie Franyalse dans son répereens wat véél naar dirigent en orkest raakte
toire de poémes et de monologues. 11 en 12 een paar maal een beetje geheugenwankel. De
Avondconcert
Febr. La grande vedette de la chanson franjonge cellist nog niet bekend met de zaal (en
caisc: Lys Gauty en 11 Maart Soiree Mont» een cel-met-orkest hééft het hier lang niet
Soliste: Oda Slobodskaja.
marlroisc, Plalsir ns lest qu'autant qu'on le maklijk), drong dikwijl» te weinig dóór. naar
's Avonds een soortgelijk programma van aan»
partage.
volume en plastiek, wat mogelijk óók aan het sluiting (Brahms-Beethoven) vóór de pauze,
instrument lag. Anderszins verdraagt het daarna twee maal Wagner. met een zeer con»
celloconcert in bes van Bocchcrini ook weer lrasteerendc Coda. Finlandia van Sibelius.
geen al te forschen aanpak, «laar het karakter,
EN DAAROM BERLIOZ.
De soliste, de Russische zangeres Oda Slo»
nog éér dan bij het Haydn-eon-'srt, van een booskaja. had in Maart en April van dit jaar
Een inzender in de Daily Tel.:
knmcrorkestachtigen eenvoud is en om ge» een groote overwinning over de geheele (pers»
Het misverstand met jullie muzikale menschen is, dat je luistert met je verstand Inplaats luidsreserve vraagt. Wie door een en ander, wat en publiek»)llnie behaald, en ook mijn enthouvan met je ooren. Dc reden waarom Ik liever de vertolking betreft niet heen kon kijken en siasme, vooral na het concert in Diligentla, zal
de slechtste Berlloz zou hooren boven den ds bedoeling proeven, die zou dit cellotalent men zich misschien herinneren. Gezien de
niet zuiver beoordeelen. geloof Ik. Want hier hierop gegronde verwachtingen, was het voor
besten der anderen is, dat hU de eenige componist is, die kan zijn: a nobel, b weelderig, klinken beslist groote begaafdheid, gezonde mij gisteren niet gehéél dat De zuiverheid was
muzickzin. aangeboren smaak. Niet alleen, nog al eens aanvechtbaar (zoo nét er naast)
c hartstochtelijk, alles tegelijk.
Beethoven kan zijn a en c; Wagner kan zijn schoo uiteraard het móéste, in de cadencen, en Bcothovens Ah! Perfidoaria kan in meer
men hooren. dat de technische veiligheidsOostcnrijksch muziek-Itallanlsme (voller orb en c; Straus is enkel een Wagner met een kon
stelling
in orde was. In de finale vooral leefde, gaan en soort van empleur) een nog donkerder
paar lepels suiker en roomijs; Bach is enkel a.
zeer noodlg, geest van fijngevoelige soort Het en klankdiepcr indruk maken. Dramatisch»
Mozart schuift je den hemel in en houdt je edel-geïnspireerde
Largo was van zang-hart psychologisch was het echter van een
daar. Tsjaikowsky is vulgair en Brahms Is op de zuivere, delicate
plaats. Toon en streek fel, en in de es-dur warme erotiek qua teeder»
componisten
nobelheid met een baard. Andere
goeds, en de uitnemende
hebben
trouwens
alles
held edel-gevoelig, inleven, waar dan de stem
-djn er niet
educatie in elk opzicht, (leeraar Eberle) is in op
haar mooist, ook in het slotfragment van
(oor)-vallend.
het oog
Meer (en zeker) geTristan
und Isolde. van een singuliere schoon»
rechtvaardigde zelfbewustheid en wat sterker
LILI GREEN!
held
was.
Het publiek was bizonder opgenaarbuilenspel zU aanbevolen.
togen. Ik ditmaal niet zóó. Bloemenhulde.
De Nederlandsche danseres Llll Green heeft
pianiste
heeft
ook
véél
jonge
De
talent en
Schurlcht gaf een (herhaalde) dlchtcrlUk»
naar aanleiding van haar optreden gedurende goeds leeraars gehad (maar van het eerste
de Dans-Olympiade te Berlijn (waar zU de hangt het altijd verreweg het meeste aN. Mej. schoon en diep verzadigde Wiesbadener-of
van Brahms, de f-dur. Ter»
bronzen herinneringsmedaillevoor haar mede» Moolenaar «-peelde het Pianoconcert in C (of» hcrfstsymphonlc
wijl de Karfrellagszauber onder Schurichts
werking ontving) aanbiedingen gekregen voor fideel het eerste) van Beethoven. Afgescheiden
optreden in Duitschland en België*.
van hetgeen ik boven reeds opmerkte, is er hartshoede een verheven mildheid en een
niets dan goeds en veelbelovend, van dit de» rust' Wijding verkreeg, dis ieders Innerlijkverwants diep zal ondergaan hebben. Hoe
buut te zeggen. Springlevende spiritueels muonbegrijpelijk zéker, evenwichtig en klank»
ONTHULLING GEDENKTEEKEN
zikaliteit klare, af fe techniek, perfect stijl» plastlschvolmaakt
klinkt toch alles in zoon
direct
groote
gevoel,
sympathie.
wekten
Ds
RENE DE CLERCQ.
soort eenvoud en het sentiment hier betoond, Wagncr^-rkest Een Tristan-Voorspel klinkt bij
De onthulling van het gedenkteeken bij het «varen duidelijke kenteekenen van bewustheid Schurlcht ook als één aangrijpende span»
graf van René dc Clcrcq op het kerkhof te en inzicht !n den weg naar het Beethoven» ning van groote harten-in-nood, waarin
Lage Vuursche bij Utrecht is bepaald op Zater» Ideaal. Het element energie en de instelling geenerlel veruiterlijking tot concert-Indag 19 September des namiddags 4 uur.
tot klassieke teederheld. waren in harmonies» stelling te bespeuren is.
De plechtigheid zal worden opgeluisterd rende en verblijdende mate aanwezig. Beide
door koorzang onder leiding van den heer C. jonge Hollanders hadden veel succes in een
Vóór de pauze inging, is dan Guillaume,
M. M. Heymans te Utrecht. Voorts zullen prof. goedvolle zaal. Bloem», waren oMe boden alias Willem Drecse, het jubllcum»„feeslvar»
kontje" geweest Schurlcht heeft dat dan «ven
H. Burger en dr A. Borms toespraken houden. van belang-telling.
hoekje aan een gereserveerde
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FRANS HULLEMAN
Letterkundige en voordrachts-

kunstenaar
Zaterdagavond is in het Binnengasthuis te
Amsterdam de schrijver Frans Hulleman overleden in den ouderdom van 5? jaar.
Francois Martin Gerard HuUeman werd 27
Mei 1879 te Amsterdam geboren. HU was werkzaam op verschillende kantoren en later als
tooneelrecensent aan het Alg. Handelsblad. In
1903 werd hij benoemd tot degelegeerde voor
litteraire zaken aan dc Kon. Vereen. Het Ne»
dcrlandsch Tooneel; vervolgens was hU in
dezelfde functie werkzaam aan de Tooneelver»
eeniging van Heyermans (tot 1915).
Hlj verwierf verder bekendheid door zijn
korte verhalen, die hij zelf placht voor te dragen. In 1902 verscheen van hem de novellen»
bundel .scheiding",* later volgden „Leven".
„Een kleine wereld" Ook romans heeft Hul»
leman geschreven; in 1903 zag het licht „Stadsmenschen", vervolgens verschenen „TocwU»
din", „De Avonturen van mijnheer Richard",
„Een Ongelukkige Vrouw". „De Lotgevallen
van Franswatje Carelse". In 1924 publiceerde
hij herinneringen aan Herman Hcyermans. dien
hij zeer goed had gekend.
HENK NOORT

Als heldentenor is bij het Stadttheater ln
Aken geëngageerd de Nederlandsche helden»
tenor Henk Noort. HU werd in 1899 hier ter
stede geboren. Op 25-jarlgen leeftUd tUdens dc
uitvoering van een kerkelijk concert, vestigde
hU de aandacht op zich. HU studeerde bij Cor»
nélie van Zanten en werd in 1928 aan de opera
te Koblenz verbonden, daarna in Wuppertal
en vervolgens aan het Opcrnhaus in Berlijn.
In 1932 volgde zijn benoeming aan de opera
in Duseldorp.

In het gezelschap zal men verder herken»
nen: Joh. Mayrhofer, Schuberts woonkameraad
uit de jaren
—1822 en dichter, van wien
Schubert ongeveer 50 liederteksten op muziek
heeft gezet
Leopold von Sonnleitner, degene, die het
eerst Schubertllederen in druk uitgaf.
Anselm Hüttenbrenner, musicus en leerling
van Salleri, bU wien Schubert den drie jaar
ouderen vriend leerde kennen, toen deze daar
gratis de compositielessen van den kapel»
meester volgde, die zooals men weet, ook Beet»
hoven onder zU» leerlingen heeft geteld.
Morltz von Schwind, de schilder, is door zijn
groote liefde voor de muziek tot denSchubert»
vriendenkring toegetreden. Onweerstaanbaar
voelde deze echte romanticus zich tot het
Melsterleln aangetrokken en waarover Schu»
bert in zijn liederen zong, daarvan vertelden
zijn penscel en teekenstift. Aan von Schwind
danken we ook een teekenlng van Schuberts
werkkamer, de armelijke behuizing van
„Franze" in Weenen.
Leopold Kupelwieser was eveneens schilder.
Een der bekende beeltenissen van Schubert
uit 1821 (een potloodtcekenlng) is van zijn
hand.
Franz von Schober, dichter, leerde Schubert
reeds in 1815 kennen door bemiddeling van
hun belder vriend Josef von Spaun. Er ont»
stond spoedig een zeer hechte vriendschapsband tusschen den wereldwijzen „Lebemann"
von Schober en den verlegen, schuchtere-»,
zich zelf 't liefst op den achtergrond houden»
den toondichtcr, die zijnerzijds met hart en
ziel aan von Schober hing, omdat die ten slotte
bij al zijn uiterlijke wuftheid toch een diep bc»
grip en warme belangstelling had voor kunst
in het algemeen en voor die van Schubert zeer
in het bijzonder.
Eduard von Bauernfeld, aan wiens aanleeke»
ningen we veel te danken hebben ten aanzien
van levensbUzonderheden van Schubert be»
hoorde ook tol zijn intiemste vrienden. Hij was
dichter en schrUver.
Josef von Spaun tenslotte was negen jaar
ouder dan Schubert, maar hun vriendschap
dateerde reeds uit de dagen, dat de toondichtcr
als knaap in de „Konviktschule" te Weenen
kwam. Von Spaun was het, die het schuchtere
ventje 't eerst de vriendenhand bood. 't eerst
deelgenoot werd van diens pogingen om ta
componceren.
ZUn heele leven door heeft von Spaun Schu»
bert terzijde gestaan, hem onbaatzuchtig Hz»^
holpen, waar hij en hoe hU maar kon^-Ip-nn,
was het ook. die aan het laatste zJH'^ded van
Schubert stond met een coi*.'<6 van het
„Standehen", dat Schubert nog Had laten ma»
ken voor de dames vat» hei, Cacciliakoor ta
Lembcrg.

De pianist Theo van der Pas zal de rol
van Schubert vervullen en een paar klavier»
stukken var», den meester vertolken, en zal
Het Duitsche Boek
hij lkveiis den bariton Willem Ra velH
Tentoonstelling te Leipzig
'begeleiden, die het eveneens welwillend voor
het goede doel op zich heeft genomen, om als
De boekhandel te Lelpritz^Arganliecrt een
dc zanger Johann Michaul Vogl een viertal
tentoonstelling, die een overzicht geeft van het
bekende liederen van Schubert ten gehoore te
Intelleetueele leven In lüuitschland.
brengen.
b.v.
van
Men vindt er
met woordenboek
Grinim. de „Monument-» Gcrmaniae HistoAls Schuppanzigh-strijkkwartet zullen do
rica". de populaire/uitgaven van Reelam, heeren van het Haagsche Strijkkwartet fungec»
Göschen en Teubpwr, en alle belangrijke werren (Sam Swaap, le viool. Adolpho
ken van Lulher/tot Bismarck en van Loibniz
Poth. 2e viool. Jean Devert. alt, en Char»
les van Isterdael, cello).
tot Gocth» en «chllier.
Het Residentie Orkest o. 1. v. Carl
zal vóór en tusschen de kamer»
Schurlcht
Van ,Hloe«er", roman door Anna van Gogh- muziekuitvoeringen enkele orkestwerken van
Kawlbaeh./ls bij de Wereldbobliotheck te AmSchubert ten gehoore brengen en de heer
sterdam «!y zestiende druk verschenen.
Walter Triebel, regisseur van de Frllz Hlrsch»
Operette, welker directie ook op onbekrom»
pen wijze door het beschikbaar stellen van
met een harté'jjk en soms geestig Duitsch decors, costuums en verdere attributen aan het
specch'jc. „gew?l. «hen": ohne Drccse keine slagen van dit Beneficeconcert medewerking
heeft verleend, Is bij de regie behulpzaam en
Musik, en, om hé>t goede humeur en den opzal voor den aanvang een korten proloog uit»
gewekte»» geest va-a den jubilaris noemde hij
hem: een
Bloemenhulde spreken.
en lnhoudsgcwichtig«>' enveloppe zijn ons aller
vrind aangeboden. D» cese antwoordde maklijk
en vlot HU dankte al^n recht hartelijk en
Teneinde misverstand te voorkomen wordt
inzonderheid ook de Directie en Het Residener de aandacht op gevestigd, dat het Volks»
tie-Orkest, waarvan hU ne initialen H.R.O. ver» concert van hedenavond het laatste volkscon»
tolkte: het „reuzc"or»est zooveel hield hij eert in dit seizoen zal zUn. De Kurzaal wordt
ervan. Een appiaus-repril» was hierop weer dc gesloten op Zondagavond
13 September met
repliek.
V
A. d. vV.
een concert onder leiding van Carl Schurlcht.

Schön-W^ller-Macher.
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Captain de Waal «peelde zljn 47en Interlandwed»
strijd met veel doorzicht en groote stlckvastheid
en Westcrkamp deed gister niet voor hem onder.
Zljn fijne techniek dwong ieders bewondering af.

BRITSCH-INDIE 1-8

Dat de half-Unie het nletbolwerken kon. ls logisch,
doch niettemin hebben ook H. de Looper en van

uitstekend werk gedaan en
dient hun vasthoudendheid geprezen. Kortom de
Nederlandsche ploeg heeft goed gespeeld ondanks de
zware nederlaag en wat de verrichtingen van deze
ploeg in het aanstaande seizoen betreft. Is er stellig
reden de beste verwachtingen te koesteren.
I^erop herhaaldelijk

Schitterende demonstratie

Van den Berg scoort het

He» spelverloop

eenige tegenpunt

tenslotte lets naders over het spelverloop. Al
aanstonds zwermden de In licht blauwe hemden
met witte pantalons gestoken Indiërs voor het doel
der oranje-boys. doch aanvankelijk vlotte de combinatie blj de gasten nog niet volkomen en het
tegenspel der toen nog frlssche Nederlandsche
ploeg was hardnekkig en doeltreffend. Zoo was het
aanvankelijk een open strijd met weliswaar de be»
zoekers veel meer in den aanval, doch toch was
het lang geen kat en muls en scheen Nederland

Bet was voor den Ned. Hockey Bond verblijdend,
dat ondanks het buiige weer. dat ongetwijfeld velen
weerhouden moet hebben den tocht naar het Olympische stadion te ondernemen,nog ca 8000 toeschouwers getuigen waren van de perfecte hoekeydemon»

«tralie, der Olympische kampioenen ln het Amster»
dams>*he stadion. Ook de concurrentie van ANOL»
beker en andere voetbalevenement,»»,van de nationale tenniskampioenschappen en de athletlek-wed»
strijden op de
waren natuurlijk van in»
vloed op het bezoek, dat onder deze omstandigheden
nlet onbevredigend geweest is. En toch hadden de
afwezigen nog groot ongelijk en verdienden deze
schitterende hockeyers eigenlijk een uitverkocht
huls.
Een geweldige roep ging hun komst vooral en zij
hebben aan dien roep tenvolle beantwoord. Trouwens. de ploeg, die enkele dagen leveren West»
Duitschland nog met 12—0 In de pan hakte, dle het
Olympisch kampioenschap ditmaal met 40—1 won,
moet wel verre superieur zijn. Welnu, dat was zij
ook gister en In zoon geval zegt een cijter-ullslag
eigenlijk niet veel Het werd precies als vier jaar
geleden op hetzelfde veld weer B—l en misschien
had de nederlaag kleiner gehouden kunnen worden
door zuiver destructief spel. Staat men zoo ongeveer
den gansenen lijd met zljn elven ln en om den cirhel te verdedigen, dan is het moeilijk te scoren, al
dient opgemerkt te worden, dat deze uitgeslapen
tactiel ook daar wel raad op weten.

zelfs niet geheel kansloos. Een paar malen drongen
v. d. Berg es. keurig door en werd hun aanval
eerst op 't laatst, zlj het dan met beslistheid tot
staan gebracht. Zoo ging het 23 minuten achter»
ean. Toen ln eens kwam de collaps. Fernandes
was langs v. Llerop en Westcrkamp heen geiend
en toen men dacht dat hij een schuin schot lozen»
den zou speelde hl) onverwachts op Sher terug, dle
terstond uitschoot, een goed geplaatst schot, dat
onzen doelman verraste. O—i.
Dat was voor de Indiërs 't sein om even In over»
weldigend tempo de toen even terug vallende
Nederlanders te overrompelen. Even werd hel
zoon geweldige meerderheid dat hot toen wel kat
en muis scheen. Twee minuten na 't eerste doel»
punt wist Dhvan Chand uil een vooriet van den
rechtsbuiten opnieuw te doelpunten. In de vol»
gende minuut kregen de Indiërs door den Nederlandschen arbiter Lisoaljet «en «tralcorner toegeweien. De bal werd goed aangegeven, door Chand
hard Ingeschoten, doch door Looper fraai gestopt.
Maar de linksbuiten salar was er toen zoo snel bij,
dat hij. alleen voor de Looper staande nununei
3 ter wereld bracht. Nog waren de Indiërs niet

Open strijd

Maar gelukkig heeft het Nederlandsch elftal dat
gister niet gedaan en hoezeer het spel ook. dank zU
de superioriteit der Indiërs een eenzijdig karakter
had, het bleef toch een open strijd, waarbij ook de
Nederlandscheaanval een rol speelde en de verdediging der Britsch-Indiilr» telken, actief ingrijpen
moest. Het spel der Nederlander, wa, in elk geval
van zoodanig gehalte, dat het Indische elftal heeft
moeten spelen om te winnen, een echten wedstrijd
heeft moeten «pelen, Zeker, de zegepraal wa, geer»
moment In gevaar, maar de energieke tegenweer der
Hollander,leidde toch tot «pelphasen, die ten duidelijkste het karakter van een kamp hadden en daar»
mede kreeg het publiek gelegenheid het pheno»
lnenale kunnen dezerIndiërs volledig te bewonderen.
In den regel kunnen de Indiërs er maar 'n grapje
van maken, nu hebben zij In delen offldeelen kamp
en dat hebben ze tevoren nadrukkelijk verzekerd,
terwijl van Nederlandsche zijde daarop het klem
nog een, serieus gespeeld en geaangedrongen I,
toond waartoe zij ln staat zijn. Dat spel. dat we reeds
ln BeriUn (toen vooral In den laatsten wedstrijd
tegen de Duitschers. dlen de Indik», eveneens met
B—i wonnen) mochten bewonderen, Is het sterkste
en het fijnste, bet beste hockey, dat er op de wereld
bestaat en 't is nóg weer volmaakter dan in 1928 en
1932. De schotvaardigheid i, nog verhoogd en 't
vleugelspel l, beter geworden. Dit elftal kent geen
zwakke stee en heeft zoon harmonisch geheel, de
samenwerking In de linie, en tusschen dc linie,
onderling ls zoo volmaakt en zoo geniaal, dat
ledere tegenpartij op den duur machteloos moet
«taan. Voeg daarbU een voortreffelijke techniek, een
nlet te beschrijven stlckvastheid en een arsenaal van
truc, zonder einde, dan kan men zlch «enigszins een
beeld vormen van dlt Indische hockeywonder, dal
kenner» en leeken In gelijke mate Imponeert en
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bekoort.

Individueel treden ditmaal nóg minder dan ander»
speciale crack, op den voorgrond. Toch heeft de
aanvoerder Dhyan Chant nog altijd let, dat hem
boven zijn medespeler» doet uitblinken en gister was
de rol van den spil Culten (met doelman Allen, de
eenlge blanken van den troepI) ook wel een demi»
neerende. Maar stuk voor stuk zijn het meesters met
stick en kogel, en zoo ooit dan mag hler gesproken
«vorden van een wonderteeml

Geen schande
Dat het Nederlandsche elftal hler gedecideerd ge«lagen werd Is dan ook geenszins een schande. We
kunnen zelfs constateeren, dat de Nederlandsche
ploeg een goeden wedstrijd gespeeld heeft. Allen
hebben zioh geheel gegeven en tal van malen heeft
ook de aanval good werk geleverd, al vermocht
men dan slecht» enkele malen doelman Allen te verontrusten. Over de prachtige, zeldzame slagzekcre
back» te trlumleeren wa, op zich zelf al let» heel
bijzonden. Dat onze aanval ettelijke malen door»
brak. een fraai legenpunt maakte en nog enkele
zij het dan moeilijke
kansen
«vist te «neppen,
1, al een heel ding!
In dezen wedstrijd waren voor dc vleugelspelers
de minden en eerst tegen net eindekwam de anders
zoo gevaarlijke Gunning op dreef en werd ook
Sparenberg beter. Maar het blnnenlrio met van do
Berg al» de gevaarlijkste en intelligentste deed vaak
keurig werk. Schnitger. de zwaante. leek door het
gladde veld lets gehandicapt en de Roos. dle beter
«peelde, dan ln de meeste wedstrijden te Berlijn, wa,
uitent actief en hielp ook In de verdediging vaak
flink mee. Zeer goed wa, doelman de Looper. He»
1» wel merkwaardig, dat deze speler die toch 8
malen gepasseerd werd! zijn besten wedstrijd van
het geheele seizoen gespeeld heeft. Het eente doel»
punt leek ons niet onhoudbaar, alle overige goal,
wel en tientallen schoten heeft de Looper er op
prachtige wijze uit gehouden, llet Is wel eigenaar»
dig, dat Juist terwijl het spel van den Jongen de
Looper In den laatsten tijd amper voldoende was.
h|j gister een superieur partijtje ten beste gegeven
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bevredigd en achtereenvolgens wisten Rup Lingh
en zijn broer Dhvan Chand opnieuw de Looper
met onhoudbare schoten van korten afstand te
passeeren. Toen. gracht het fluitje van den In»
dlschen rclcreo Nalh voor on« landgenoolen uit-

komst.
In ruim tien minuten vijl goals, een hoopvol
standhouden, gevolgd door 5 treiter» en dus....
o—s met de rust.

Na de rust
Die rust had onze ploeg veel goed gedaan. Men
raakte op 't laatst over»vermoeld, doch volkomen
trlsch werd weer begonnen en toen kreeg men van
de Nederlander, het beste spel te zien. Een minuut
of tlen heeft onze ploeg met een uiterste kracht,»
Inspanning de balans vrijwel ln evenwicht gehouden en verschillende keurige aanvallen onder»
nomen, waarvan er tenslotte een tot het zoo zeer
begeerde tcgenpunt leidde. Circa 10 meter bulten
den cirkel kreeg Nederland recht, een vrijen «lag
te nemen. Gunning sloeg naar het centrum, waar
van den Berg den bal opving en na een keurige
solo-actie, zich bliksemsnel omdraaiend, waardoor
hlj vrij kwam te staan, onhoudbaar Inschoot 5—
Dlt tcgenpunt. met veel enthousiasme begroet Inspireerde de Nederlandsche ploeg en nog eenlge
goede aanvallen volgden. Doch langzaam maar
zeker liegen de Indische machine het tempo op te
voeren, langzaam aan begon ook bU enkele land»
genooten de Invloed van den zwaren strijd tegen
den overmachtlgen tegenstander zlch te doen ge»
voelen. Na 17 minuten heeft Dhyan
na een
ren lang de lljn eerst van den link, back (11 en
toen vervolgd door den links-bulten, no. 6 ter
wereld gebracht en hler hebben Rup 81ngh en
Chand nog twee treffer, aan toegevoegd, doelpunten. die echter wegens bulten spel nlet toegekend
hadden mogen worden.
Toen weerklonk het eindsignaal en dankte het
publiek overwinnaar» en overwonnenen met een
hartelUk applaus voor hun keurig «pel.

GOLF
HILVERSUM—DEN HAAG.
Voor de Acompelltle heeft gisteren een team
van de Haagsche Golf Club een wedstrijd tegen
een team van de Hllvenumsche Golf Club gespeeld. De bezoeken wonnen de foursomes met
o—3; de single, gaven een uitslag van 3 tegen 3.
Dc gedetailleerde uitslagen lulden als volgt:
Founomes: J. H. C. Salberg en mr M. Sanders
verliezen van jhr mr A. M. Snouck Hurgronje en
P. Ramaer met 5 en 4; B. Heldring en Herman
Scheltema verliezen van jhr 11. Trip en ***. Hamm
met 2 en 1; Ir K. M. A. Enthoven en J. B. Looman
verliezen van E. H. Brands en J. D. Muren met
6 en 4.
Singles:

J. H. C. Salberg verliest van Jhr mr
A. M. Snouck Hurgronje met 4 en 3; B. Heldring
wint van **-. Hamm met 1 up; K. M. A. Enthoven
wint van jhr H. Trip met 4 en 3; Herman Schel»
tema verliest van P. Ramaer met 4 en 3; mr M.
Sanden wint van J. D. Murch met 4 en 3; J. B.
Looman verliest van E. H. Brands met 4 en 2.

ATHLETIEK
NATIONALE VELDLOOP IN HET WESTLAND
Op 1 Januari 1937 wordt te Naaldwijk «en groote
nationale veldloop georganiseerd over een afstand
van 5 km (nieuwelingen 3',i km). De 5 km af»
stand zal speciaal bestemd zijn voor K.N.A.U.leden. De nleuwelingenafdceling ls bestemd voor
voetballen,korfballen, gymnasten enz. Voor belde
afdeelingen zal een Wlsselbeker worden beschik»
baar gesteld. Aangifte voor deelname kan thans
reeds geschieden bij den heer Jac. Westerweel,
Dulventorenstraat te Naaldwijk.

van beiden gaven ze haar daarvoor ooit een
boos woord. Wat was dat dan nu, dat ze zoo
plotseling om zichzelf begon te schreien?
Doch toen keek Schmitzdorff nog eens voor
het laatst naar haar om, zag nog eens naar de
mooie, bonte, zijden behangsels in de zilveren
galons, die alleen voor zljn huwelijk bet korte
schljnbcstaan van «Mn avond geleid hadden.,
Romanuitdentijdvdaen Groote
en allen. Wordelmann vooraan, klauterden ze
de stelle trap af, waarvan de belichting nu heel
door
voorkomend verzorgd werd door de maan. die
buiten boven de daken hing. De vazen, de
48 mooie vazen met de trotsche lijnen, op de
pilaren bij de poort van mccstcr»zwaardvcger
Schmitzdorff wilde graagVaüeon gaan. Maar Zanger waren nu groen en zilver van het
bU militaire maanlicht en de straat met de kruinen der
dc grenadiers zeiden,
bruiloften altijd zoo was, dat m^innge paar boomen en dc lange gevelrijen leek in het
een cerc-cscorte meekreeg. DU Prinses Aügbt*.^. maanlicht eigenlijk broeder en ruimer
dan
die met erfprlns von Zerbst getrouwd was, overo*ag*^>mi.*»«-hicn ook. omdat ze zoo volkohadden ze dat ook gedaan, en die was toch ver» men verlaten "V**, en omdat de vensters alle
geleken met de jonge vrouw Schmitzdorff maar wit blonken van hö*» maanlicht en omdat de
een gebraden nachtuil geweest. Als ze voor beelden op de daken ten consoles zoo vrU en
die al een eereescorte vormden, dan mocht er groot tegen den helderen» avondhemel stonden,
nu wel een heel eereregiment komen. Neen....
niettegendie
daar het Augustus was
dat lieten zij zich niet ontnemen.
staande dc maan toch vol «Verren was, en door
En Wordelmann blies dc kaarsen uit op een het zilvcrstof van den Melkweg als door een
paar na
dat was ander, maar verkwisting! ncvclbank overspannen.
X
en stak ze heimelijk in zijn zak en duwde
Wordelmann had mllltalrcnvent de leiding
er zoowaar ook vlug nog een paar kleine zilgenomen,
liep een pas vooruit^, en een pas
veren kandelabers bU en knipoogde de verrechts
van
het bruidspaar, sloeg «re maat bij
duldde
want dat
schrikte Armemarie toe.
als zwaaide hij ecn^ tamboers»
dadelijk
het
marchecrcn.
weer
hij
niet!
dat
ze
naderhand
«U
daarmede
aan de kolynne het
staf
en
«af
onbeschadigd zou terugbrengen. Het waren
tempo van den pa, aan. Daarna kv)amen dus
immers trouwens ook zware, gedraaide, gedreven en gceiselcseerdc kandelaars. Wat zou arm in arm Schmitzdorff en Sophle,* die er veel
plezier in had en die telkens weer lachend en
daarmee kunnen gebeuren!
En toen kusten de meisjes nog eens allen verliefd den arm van haar vermeenden echt»
de kleine Sophle, namen haar in hun armen genoot tegen zich aandrukte.... op die natuuren streelden haar. en Armemarie Pflastcr wilde lijke-spontane manier, die z«mdcr comedle Is,
gelukkig en dankbaar
haar heelemaal niet meer loslaten en schreide en die lederen manvolgden/Meldt
en Kattenmaakt. En daarna
van ontroering: ..Zoon arm wurm!"
en daarna Gissen en Minde, die door
Wat waren ze eigenlijk voor arme schepsels, bom
want van de Navel
allemaal. Zij begreep in 't geheel niet waarom de frlssche nachUueht
en de meren trok dc koelte over dc stad en de
-dj plotseling zoo moedeloos en zoo in-bedroefd
weder snol het militair-correcte
was. Het ging haar toch veel beter dan al dc straten In
anderen hier. ZU kon krijgen, wat zij wilde. gebruik van zijn loonwe-rktuigen teruggekregen
En al hing zlj dan ook aan den een en kon had. Nu en dan commandeerde Wordelmann,
van den ander niet loskomen, dan was dat als een goede mop. als z|j de woning van een
»k««* voor haar nlet gcmakkelijl*. dat ver» luitenant passeerden: -In den pas!" om den man
scheurde haar innerlUlc eigenlijk* doch geen daar boven door het rhvthmiscb. geluld dor

FEUILLETON

GrenadierWordelmann

GEORG HERMANN
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CRICKET

SPORT EN WEDSTRIJDEN
NEDERLAND—

—

H. C. C. I—

v.R. A.

Dank zij een „sporting declaratlon" van mr G.
Hamburger heeft H.C.C. I haar laatsten wedstrijd
enkele minuten voor tijd met het laatste paar op
de mat kunnen winnen, waarmede de laatste competitiewedstrijd aan de van Hogenhoucklaan de
spannendste is geworden.
Hamburger won den toss en koos batten. BU
ontstentenis van Koeleman kreeg van Manen den
nieuwen bal. terwijl Glerum als openingspartner
Smit medekreeg. Vooral door van Manen werd
zeer zuiver gebowled en hij had Smit al spoedig in
moeilijkheden. Nadat eerst een kans in de slips
was gemist, werd Smit met zijn score op 7 goed
door ten Bosch in de gully gevangen. Berghuys.

die .^lrst wicket down" inkwam, zag niets van de
bowlerij. enkele evers lang stond hU griezelig te
schutteren, totdat hlj met het totaal op 28 door
van Oven goed werd uitgevangen. De val van
Berghuys' wicket bracht Glerum en Wittebol te»
samen en het zou thans nog bijna 214 uur duren*
voor H.C.C. 1 wederom een wicket zou neme»». De
start van Wittebol» Innnings was overigens niet
van dlen aard, dat verondersteld mocht worden
dat h|l zoo lang zou «tand houden, hetgeen ook
zeker niet gebeurd zou zijn, Indien de eerste kans,
dle hU ln de slips bood. geaccepteerd was. HU had

toen nog nlet gescoord.
Door van den Bosch, Bakker en Jansen werd
van de van Hogenhoucklaan goed en lel geattaqueerd, van Manen bleef van de andere zijde uit»
stekend lengte houden en zoodoende «teeg de
score uiterst langzaam. Kort voor de lunch nam
ten Bosch den bal van Van Manen over, en ln zljn
tweeden over overleefde
dle safe. «naar
toch nlet op zijn best stond te spelen, een zeer
„confldent appeal" voor 1.b.w.. dat echter werd
afgewezen. Kort daarop was het lunchen. VH^.
had in 1 uur 40 minuten slechts 49 runs kunnen
scoren. Glerum 27 not out, Wittebol 5 not out
Voor de lunch had Wittebol zeer onzeker ge»
speeld, doch na de hervatting glng het beter, al
had deze V^l^.er met zijn uiterst langzaam «co»
ren en zijn weigering om maar eenig rlslco te ne»
men. een groot aandeel In de uiteindelijke neder»
laag van zljn team, daar er nu eigenlijk nlet ge»
neeg runs, althans belangrijk minder dan mogelijk
was geweest, waren toen Hamburger om ruim hall
vler zijn lnnlngs voor gesloten verklaarde.
De bowlerij van de Haagsche was na de hervat»
ting lang niet van de kwaliteit al, voor de lunch,
ai bleef de aanval vrU zuiver. Een uitzondering
maken wij echter voor van Manen, die constant
goede lengte hield en dle in 20 oven slecht, 37
run, op zlch geslagen zag» Voor de lunch wa, het
ondank, enkele gemiste vangen, niet
slecht, gedurende de middaguren zakte het echter
zeer at en vooral het aangooien werd zeer on»
zuiver.
Toen Hamburger om ruim halt vler «loot had
V^A. 179 run» gescoord voor het verlle, van drie
wicket». Glerum had een goede inning, gespeeld,
en hoewel hij geen oogenbllk in zijn besten vorm
was, wa, zijn Inning, toch de beste van V.R.A.
Toen hU de 100 was gepasseerd werd hU van een
slechten slag prachtig door van Manen gevangen.
Intusschen had hij ook nlet snel gescoord, daar
zijn Inning, nlet minder dan ruim drie en een hall
uur duurde. Vlttebol bleef met 48 not out waar»
over ruim 2**> uur wa, gebat
had 140 minuten om 180 runs te maken,
hetgeen lang nlet onmogelijk meest worden geach». Voor de thee werd slecht, een bal gcbowled,
daar een hevige regenbul een onderbreking ver»
oorzaakte, tijden, welke teven, de thee werd gebruikt.
Op het bowlen van Klink en Stone hervatten na
de thee Prin, en van Manen (Schill wa, afwezig)
de inning,, maar H.C.C. maakte geen goede «tart,
doordat van Manen reed, spoedig in de slip, werd
gevangen. W. van den Bosch begon allesbehalve
vertrouwenwekkend, en met de score slecht, op
2? runde hU Prin, ui». Jansen, die ditmaal van de
partij was, gal van den Bosch goeden steun en in
een goed tempo liep de score op naar 69 toen
Jansen zeer duibeus run out gegeven werd voor 5.
Van der Luur wa, spoedig Ibw op Ingll» Arkell,
zoodat H.C.C, met 4 wlckel» neer en slecht, 74
run» op het bord er allesbehalve fraai voor stond.
Bakker wa» de volgende man en begon terstond te
attaqueeeren, goed terzijde gestaan door den than»
goed Ingespeelde»» van den Bosch, dle Inmiddels
de 50 was gepasseerd. De score steeg snel, spoedig
glng de 100 op en Hamburger moest herhaaldelijk
changen. Op 128 werd Bakker echter In het verre
veld door Berghuy» gevangen voor een harde 28,
waaronder een enorme zes. Aanvoerder van den
Bosch werd terstond gcbowled en met nog vier
wicket, in handen en een klelne 50 run» achter»
stand lag een spannende finish In het vooruitzicht.
Veel zou er van afhangen of van den Bosch ln
bleef. Ten Bosch wa, spoedig ingespeeld en de
score bleef snel rijzen. De 150 ging op en de Haag»
sche zege leek nog slecht, een kwestie van enkele
oven. toen van den Bosch voor 83 w.o. 3 zessen en
7 vieren, achter de palen werd gevangen. Het
tweede gedeelte van zljn lnnlngs was veel beter,
dan zijn start die meer dan rhakey wa». Intusschen
had H.C.C, om te winnen nog 23 runs te maken In
20 minuten met slecht, drie wlckel» In handen.
De Klerck werd blj zijn eerste poging het spel te
forceeren door Stone gevangen. De score wa» toen
163, zoodat nog 17 te maken waren toen Mommaert»
naar de wlckel, kwam. Ten Bosch en Mommaerts
speelde de bowlerij vertrouwenwekkend,«oldateerstgenoemde, toen H.C.C, nog 2 run, achter wa» den
eersten bal van den weer aangezetten Klink ln de
vanggrage handen van Van Tienhoven speelde, lllj
had 20 run, gescoord. Van Oven kwam al» laatste
man onder geweldige spanning naar het wicket
HU speelde dc over van Klink echter rustig uit
Stone bowlde aan den anderen kant.en op zijn der»
den bal sloeg Mommaert» een twee. waarmede de
stand gelijk was. Den volgenden bal sloeg hU hoog
en ver. Berghuy» scheen hem te zullen vangen,
hij kon den bal echter Juist nlet meer bereiken en
H.C.C, had gewonnen. Het wa» een uitent spannend slot.
De bowlerij van VRA was goed geweest zonder
meer, de cijfer, van Inglls, Arkell waren
wel

zware bcspUkerde soldatenlaarzen in zijn hal»
ven slaap of in zijn d oomen ook een klein
vertrouwd genoegen te bereiden.
Een grenadier van de lijfgarde, die blijkbaar
vanavond ook verlof had,
want hU was behalve den nachtwaker met z|jn hoorn en zijn
kecshond, die tegen hen bromde, de eenige.
dien zU op hun weg nog tegenkwamen
voegde zich in den maneschijn bU ben en liep
een eindje in den pas mee. Het was een
knappe, lange, blonde jongen met een klein
blond snorretje, een bijzonder lange vlecht uit
een dik haarnet, met een rozig meisjesgezicht
en hU werd door de anderen „Paule" of Schorsen

—

genoemd.

vroeg verbaas!, waar zU eigenlijk zoo
tegen middernacht nog vandaan kwamen.
„Van een huwclUlllvoltrekking door dominee
Bchrens," antwoordde Wordelmann.
„Ach. nee maar! Is dat dan al geweest?
Heeft hU zijn werk goed gedaan.... die
Behrens? En zijn die tuitjes vooraan het
bruidspaar?.... Of de jonggehuwden, zooals
men nu eigenlUl. moet zeggen? En heb jullie
je ook na afloop nog goed geamuseerd? Had
ik 't maar geweten, dan was ik ook gekomen.
En dat moet ik je toch zeggen, Wordelmann,
als je me een volgenden keer bil zoo iets over»
slaat dan ga je dr an!.... Zooleis maakt me
verwoed nijdig!"
-* En daarop maakte de nachtelijke grenadier
zich weer van de kolonne los en sloeg een zijstraat In. En toen de klelne Sophle hem na»
keek. had ze het niet te loochenen gevoel, dat
ze vandaag reeds iemand van die gedaante en
die grootte en dien gang gezien had. Ze wist
alleen niet precies waar. Maar ze had kunnen
zweren, dat dominee Bchrens op hem geleken
had.
Doch daar chrisllan er niets van zei en het
hem niet opgevallen was, zou ze zich wel
verast hebben en daarom sprak ze er ook nlet
meer over. Noch nu, noch later.
En toen kwamen ze aan het kanaal, welks
zwarte water In vele ronde oogen de maan
weerspiegelde en de witte, slapende zwanen,
die in de schaduw onder aan het talud den kop
onder de vleugels hadden, zacht in hun dieren»
slaap wiegde.... De kleine buitentrappen naar

HU
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geflatteerd, terwijl he» Klink misschien wat tegen»
liep. De Amsterdammers fieldden goed, met van
Tienhoven op cover polnt als uitblinker. l»gel«e
heelt een goeden stijl van keepen en het zou ons
nlet verwonderen Indien deze nog jonge speler zich
opwerkt tot een onzer beste keepers.

De scores lulden als volgt:

Haagsche overwinning, na
uiterst spannende finish

—

—

V.R.A.
Mr H. W. Glerum e van Manen b Bakker...» 109
7
J. Smit c ten Bosch b van Manen
8
**j. Berghuys c van Oven b van Manen
W. O. F. Wittebol not out
48
R. E. Stone not put
3
J. J van Tienhoven, D. Ingelse, mr G. Ham»
burger, H. Klink. A. Loggere
en T. Inglls
ArkeU did not ba»
Byes 4. Legbyes 1. Noballs 1
6

—

T0taa1...... 179

voor 3 gesloten.

BowlingciJler,

Jhr W. van den Bosch
Mr H. van Manen
C. W. V. Bakker
Dr M. Jansen
F. B. M. ten Bosch
Ir Th. P. E. de Klerck
W. F. 11. M. Mommaerts
H.C.C. L.
W. A. Prins run out

M R
XI
10 3
31 O

O

20

14
17
4
3
3

5
2
3

27
42
38

1

6
11

——

17

2
1

O
O

0
O
10

Mr H. van Manen c Wittebol b Klink
9
Jhr W. van den Bosch c Ingelse b Arkell.... 33
Dr M. Jansen run out
6
J. J. van der Luur Ibw b Arkell
3
O. W. V. Bakker e Berghuys b Stone
28
Jhr J. van der Bosch b Stone
3
P. B. M. ten Bosch e van Tienhoven b Klink 20
Ir Th. F. E. de Klerck c Stone b Arkell
2
W. F. H. M. Mommaerts not out
8
M. van Oven not out
O
l**-es
8
voor 9.

Totaal

....

180

O M R
18 4
60
21.4 S
50
6
36
9
3
26

BowllngcUlers

H. Klink
R. E. Stone
Mr H. W. Glerum
T. Ingllss Arkell

—

W
2

2
O
3

IN ENGELAND.
De «Nand der laatste wedstrijden 1,:
XI tegen de
Scarboro: Leveson

Australische

ploeg 397

v.

9 (Holmes).
tegen Player»

Polkestone: Gentlemen

(regen).

124 v. 3

" " «een

herhaling gespeeld
Te
een wedstrijd van 100 Jaar geleden, toen het dorps»
elftal tegen twee beroepsspelers het onderspit heeft
moeten delven. Than, «peelden er Ashdown, van
Kent en V/ensley. van Su»ex en de overeenkomst
was, dat de professional, uit waren,
een van
hen gebowld of gevangen werd. De prol, hadden
evenmin fielden. ZU gooiden niettemin Oxney voor
153 ult, waarna zU beproefden dit totaal te overtreffen. In een uur tijd maakten zU 96 runs, waarvan de Kentman 83, toen V/cnsley ln een nlet volkomen Julsten slag in het verre veld gevangen
werd. Het vlllage>elf won du, met 57 runs.
Oxney i. Zaterdag

VOETBAL

Net „Terlaak"-tournooi

Eén uit velen
A-derde Wasser,
Gisteren organiseerde de
van haar ge»
heropening
gelegenheid
van
ter
de
restaureerde terrein aan de Looierslaan te Voor»
burg. een klein tournool. waaraan deelnamen
SVC 1, 'rerlaak 1. Ooievaars 1. en Tonegldo 1.
De, morgens werden de zgn. voorwedstrljden
gespeeld: allereerst bonden Terlaak en SVC de
strijd aan. Na een spannende wedstrijd zegevierde
SVC met 3—2 over de organlseerende vereenlglng.
Om een uur werd de wedstrijd Tonegldo—
vaar, gespeeld. Hierin bleek nogmaals dat Ooievaar, de meerdere van Tonegldo was. De Eibers

wonnen verdiend met 4—2.
middag, werd begonnen met de verliezer*»
wedstrijd, dus Terlaak—Tonegldo. De eerste helft
van deze match glng goed gelUk op. Tonegldo had
eenlg voordeel aan den straffen wind. Na ongeveer
'n klein halluur spelenwee» de Voorburgscherechte»
bulten den Terlaak»doelman te passeeren, o—l. Me»
deze stand komt de rust
Na de thee loopt Terlaak direct hard van stapel
en stelt alle pogingen ln he» werk om gelijk te
maken. Het doelpunt komt echter aan de andere
zijde, de linksbuiten vergroot met een lraalen
kopbal de voorsprong. o—2. Kor» hierop denkt een
leder dat K. v. d. Harst den achterstand zal ver»
kleinen, doch zljn tam schot gaat naast Vlak daarna
schiet hij In de handen van Brouwer..De strijd
wordt nu tutloos. de spanning ontbreekt ten eene
male. Terwijl er nu regen val», weet Tonegldo nog
tweemaal te scoren. De derde klasser, weten niet
te doelpunten, zoodat de eindstand een verdiende,
eenlgs-in, geflatteerde 4—o zege voor Tonegldo
geeft
Tonegldo heelt in dezen wedstrijd veel beter gespeeld dan ln de vorige wedstrijd tegen de Ooievaars. BU **erlaak leken «ms de speler. letwat ver»

moeid.

Gisteren werden in het Zuiderbad de

JaarlUksehe

wedstrijden gehouden, georganiseerd door den
Haagschen Tumbond en den Tumkring ',-Graven»
hage en omstreken van het K. N. G. V. Er hadden
16 vereenlglngen met circa 150 deeinemen(sten)
Ingeschreven. Door de goede organisatie hadden de
wedstrijden een vlot verloop. Na afloop reikte de
heer J. R. v. d. Laan, voorzitter van den Turnkrlng
's-Gravenhage en Omstreken met een toepasselijk
woord de prUzen uit.
De uitslagen lulden:
25 Meter Schoolslag meisje» (13 deelneemster»):
1. H. Klele. Sparta den Haag. 20 «c. 2. S. Mark»»,,
«Gravenhagc ln 21,4 sec; 3. C. v. Aal,, Idem In
21.4 sec 25 Meter Schoolslag Jongen, (10 deel»
nemen): 1. v. d. Meer (Turnlust) ln 21' sec;
2. N. Nltsche (D.F.C. den Haag) ln 22.4 sec; 3.
Dokten (Donar) In 223 sec, 25 Meter vrijen «lag
meisjes (7 deelneemsters). 1. H. Klele, Sparta den
Haag. In 173 «cc, 2. C. v. Aal», «Gravenhagc ln
20 'sec.; 3. S. Markt»,; Idem In 203 sec. 25 Meter
vrijen «lag Jongen, (8 deelnemen): 1. J. v. Hout.
Sparta Delft In 14 sec; 2. J. Blok, Idem in 153 sec

v. Hout, Idem In 16.4 sec. 50 Meter school«lag dame, (21 deelneemster»): 1. mej. Krabben»
dijk (den Haag) ln 48.4 sec. *>. mej. IL Keil (D.F.S.
3. T.

sec, 3. mej. Grevcnstettc (ldem) ln
503 sec 50 meier schoolslag heeren (18 deel»
nemen) 1. S. Brlene. Olympla In 38,6 sec. 2. H.
Schlemer. DI>H.V. In 41 sec.. 3. A. Helne. Hellas ln
413 sec. 50 meter rugslag dame» (10 deelneemsten)
1. mej. T. v. Oudgaarden. (Hyglea) In 413 sec. 2.
mej. T. Kuyper (Idem) In 45,9 sec. 3. mej. Greven»
«tette, D.TH.V. In 503 sec 50 meter rugslag heeren
(II deelnemen). 1. .*. v. Hout. Sparta Delft In 393
sec, 2. J. NeUns. Hellas In 40.1 sec.. 3. S. Brlene.
Olympla in 43,2 sec, 50 meter vrijen «lag dames
V.) in 49.3

(6 deelneemsters): I. mej. T. v. Oudgaarden. Hyglea
In 35.4 sec 2.' mej. M. v. d. Laan. Idem In 43.4 sec.
3. mej. D. Graafland. Olympla In 46.6 sec 50 meier
vrijen slag heeren (15 deelnemen). 1. J. lte<jen.
Hellas In 34 sec en J. v. Hout, Sparta Delft even»
eens 24 sec 2. II Schlemer. D. T. S. V. In 34.6 sec.
3. P. Blok. Sparta Delft In 35 «e. Behendlghelds»
weds»r|jd voor meisje» (13 deelneemsten). 1. E.
Verwaal, Hyglea In 33 sec. 2. v. Aal». «Graven»
hage In 383 sec. 3. Stuyvenberg. Donar. in 41
sec. Behendlgheldswedstrijd voor Jongen, (6 deel»
nemen). I. D. NavesleiJn. Turnlust In 35,4 sec,
2. Techter D.T.S.V. In 373 sec. 3. P. Dokten.
Donar in 41 sec. 3 X 50 meter wisselslag estafette
voor dame,: 1. Hyglea I In 2 mln. 14 sec 2. Hy»
glea II In 2 mln. 34.4 sec 3. D.T. S. V. in 2 min.
40 sec.
3 x 50 meter wisselslag estafette voor heeren:
1. Hellas In 2 min 23 sec. 2. D.T.S.V. in 2 min.
3,5 sec 3. Sparta Delft In 2 mln. 8.6 sec
Schoonspringen voor dame,: 1 mej. M. v. d. Laan.
Hyglea met 393 punt; 2 mej. Oostwald. Donar met
333 pnt.. 3. mej. GNrlng. D.TH.V. met 333 pnt
Schoonsprlngen voor heeren: 1. J. ReUers, Hellas
met 58 pnt., 2. T. SchOrhofl. Idem met 51 pnt.. 3.
P. v. Dam. D.T.C, met 41 pnt.

Zo had een zware operatie ondergaan en 1»»,
nu langzamerhald beter te worden. G, het gin,
zoo langzaam en ze was nog zoo moe. Als «y,
berg zag ze er tegen op het ziekenhuis te moe,
ten verlaten en thuis het leven van alle daweer op te vatten. Als ze eerst eens een tijnaar bulten mocht om ln de vrije natuur we«»
op krachten te komen! Wat zou dat heerlijk
zijn. Maar daar was geen geld meer voor; il,
operatie had toch al zoo veel gekost.
Ze wist door een kennis, dat er een vereen!,
ging was, dle herstellenden naar buiten zond.
Als men haar daar nu eens kon helpen. 2,
zou schrUven....
Zoo bereikte on» het verzoek van deze pa.
tlentc. waarop we helaas neon moeten ant.
woorden. tenzij GU Ijzers ons in staat stelt
haar blij te maken. Wilt gU ons helpen? Er
wacht ook nog een moeder op uw en on«,
hulp. Deze twee vrouwen rekenen op u. stelt
ze niet te leur.

Het Haagsclte Subcomité der Vereen,
Reisbelasting.
lonlrvr. H. Moei*, Voorz.»secretaresse.
L. v. N. O. Indis 121.
Mevr. H. I^ï*?—Gramer, Fenningm.
Giro No. 73729. v. Blankenburgstr. 17.
Mevr. A. RolandGellnok, Violenweg 8.
H. P. Vlelscder, Mcezenlaan 103.
Mevr. A. I». Oorthn***—Van Hasselt,
,
Rusthoekstraat 14
Den Haag, Lept .1936
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Om 4 uur begon de WlnnaarswedstrUd: SVC—
Ooievaan.
den tegenwind 1, de Sparta
Voetbal Club let, sterker en weldra I, de «tand
door een prachtig schot van Kassenburg al I—o.
Kort daarop maakt de linksbuiten van de Ooievaan, Blok. gelijk. SVC blijft in het offensief door
middel van Geylvoet Kas»nburg (2) en de links»
bulten l, de ruststand s—l In het voordeel van de

derdeklasser.
De elben bieden niet veel tegenstand meer. wel
wordt het nog 5—2 wederom door Blok. SVC doet
het eveneens kalm aan. toch wordt het door Kas»
senburg (2) en Geylvoet B—2. De middenvoor van
de
verkleint kort voor het einde den
stand. B—3.

een strafVermelden wU nog dat de OoievaanBVC»keeper
welken de

schop toegewezen kreeg,
echter keurig stopte.

Door den voorzitter van Terlaak werden de

prijzen uitgereikt: SVC ontving de eente prijs, een
fraaie beker; Ooievaan ontving de tweede prijs,
aanvoerder
een kleinere beker, terwijl Tonegldo',
en Terlaak, geblesseerde captain resp. de derde
en de vierde pril, ln ontvangst mochten nemen.

ZWEMMEN

Wedstrijden in het Zuiderparkbad

Ingezonden Stukken

HAAGSCHEVOETBAL BOND.
voor
Gisteren werden
de afdeellng Bedrijf enkele
proetwedstrUden gespeeld, waarvan de resultaten

als volgt zijn:

DVO—ODB s—o; De Salamander—Wßß 2 2—5;
0-2.
VEAS—DST 6-4 en Dito—
Het vorige seizoen «peelden ln de Bedrljlsal»
en op het oogen»
deellng van den HVB 38
blik zijn voor de competitie reeds 57 elftallen Ingeschreven. Zooal, bekend zijn veel vereenlglngen.
dle voorheen ln den nlet erkenden Haagsche Kantoor Voetbal Bond uitkwamen, tot de HVB toe»
getreden.

KORFBAL
SERIEWEDSTRIJDENVAN HET ZUIDEN
De uitslagen van de gisteren gespeelde serie»
wedstrijden van Het Zuiden te Rotterdam lulden:
Ie afdeellng: Ons Eibernest—
Zuiden 4—l;
Deele—Ons Eibernest 2—o; Deel*»—Het Zuiden
2—o. Ie prijs Deetos: 2e prij. On» Eibernest. ,
2e afdeellng: Achllle^-Het Zuiden 2 1--8; Gym»
naslasten—Achllles 2—2; Gymnasiasten—Het Zulden 2 3—2. Ie prijs Gymnaslsten; 2e prijs Het
Zuiden 2.
Afd. adsplranten: Achllle*!—Het Zuiden
Ons
Elbernest—Gymnasiasten
2—l; Deetos—Achllles
2—o; Het ZuidenOns Elbernest 1—0; Gymnasia,»
ten—Deetos 0—0; Achlll«—On» Elbernest 2—l; Het
Zuiden—Gymnasiasten 4—l: On, Elbernest—Deetos
o—3; Achllle,—Gymnasiasten 2—3; Het Zuiden—
Deetos I—2; le prijs Deetos-, 2e prijs Het Zuiden-,
2e prijs Ons Elbernest.

.

KORFBALDAG VAN READY
Ter opening van het seizoen hield Ready alhier
gisteren een korfbaldag waarvan de voornaamste
resultaten luidden:
8—
Ready
Gymnasiasten 2

36
JAARMILITAIRE DIENST
beslissing van den inspecteur van d«
militaire administratie is met ingang van 10
September «H. do gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst toegekend aan den
adjudant-onderofficier van de militaire administratie J. Singor. werkzaam bij do lucht»
*>*aartaldesllng te Soesterberg.
Dij

Officier van den lnarinestoomvaartdlenst 2,
kl. Th. A. Vos, van het Kon. Instituut voor da
marine te Willemsoord, wordt 1 October geplaatst
te Delft.

Kapitein van den generalen «lat J. G. M. van
Plassche. «lle toegevoegd wa, aan den chef van dien
stal, l, in rang en ouderdom van rang overgeplaatst
blj de Infanterie en Ingedeeld bij het 4e regiment
te Lelden.
Kapitein ***. v?ll-chut. commandant van de 2e
Ie reg. veldartlllerle ta
Utrecht I, benoemd tot adjudant van dat regiment

«choolbatterU van het

Reserve-kapiteins **/. Anker. C. M. van den
Broecke, W. J. de Zeeuw. C. Melse en J. Lou», van
het 14e reg. Infanterie te'Bergen op Zoom. ztjn dij
hun korps voor herhalingsoefeningen tot 26 dezer
onder de wapenen gekomen.

Officier van gezondheid Ie kl. F. C. A. Kuiper»
l, overgeplaatst van Lelden naar *«»Gravenhage.
Eente-lultenant der Infanterie J. J. Hasselb.e*>.
op nonactlvltelt te 's-Gravenhage, I, In actieve,
dienst henteld en Ingedeeld bij het 4e reg. infanterie te Lelden.
Eente-lultenant M. H. F. Hakbijl van het 2e r»l»
ment Infanterie te Venlo, 1» overgeplaatst bl» ds
school voor reserve-officieren der Infante^* ta

Kampen.

Eente»lullenanl der infanterie C. W. van Mevr,,
op nonactlvltelt te Heerlen, ls In actieven dienst
hersteld en geplaatst bij het Ie regiment te Assen.
De eente luitenant, der infanterie H. J. Harberts
en E. J. Froellng van het K^*.l.L. ingedeeld boven
de sterkte van de Koloniale Reserve, zullen hun
bestemming naar Ned.»lndle volgen met dc Indra»
poera. welke 16 dezer derwaar», vertrekt.
Officier van gezondheid 2e kl. M. D. J. van der
Meer. van het hospitaal alhier l, overgeplaatst naar
Lelden.
De luchtvaartafdeellng uit Soesterberg zal van
1 tot 16 October schietoefeningen houden ln de
legerplaat, b|j Harskamp; 18 tot 30 October zijn
al, reserve-schletdagen

bestemd.

o—l

Ready-adsp—HH.V.adsp
Ready I—HBS. 1

«-5

D. K. C.-TOURNOOI
In de tweede afdeelng van de door DJ* C. geer»

ganiseerde scrle»wedstr|jden

ZEE- EN LANDMACHT

kwamen ult

On,

Elbernest 3. H-3.V. 3. Velox 2 en DJc.C. 2.
De uilslagen lulden al, volgt:
I—3
Ons Elbernest 3—H.S.V. 3
2—2
Velox 2—D.K.C. 2
2—2
H.S.V. 2—Velox 2
Eibernest 3
D.K.C.
*—
2-2
Ons Elbernest 3—Velox 2
2—4
2
H.S.V.
D.K.C.
Het eindresultaat was als volgt: le prljs H.S.V.
3. 2e prU» D.K.C. 2. 2c pr. Ons Elbernest 3.

WEDSTRIJDEN DEETOS
De wedstrijden van Deelos. welke op

Zondag

moesten word»n gehouden -djn ln verband met het
ongunstige weer uitgesteld.
Des Zaterdags werd gespeeld:

Verbetering. Kapitein J. Breemouer der
Infanterie van het O. 1.-leger wordt 2 November
voor drie Jaren gedetacheerd bij de hoogere krill»school le ',-Gravenhage tot het volgen der alge»
meene krijgskundige studiën.

Pijn in de ledematen?
fcb^fl»

l»!^^3

fZ—^

Die scheuten »n Uw schouder, In
Uw arm of been, neem daarvoor
nu eens wat van die

m
AKKERTJES
»VH»^
Volgens recept yon Apotheker

I

GKV—AKC 1—0; GKV—Deelos 6 3—l; Deetos 6—
3—3. Eerste prijs GKV. tweede prijs AKC

AKC

wegingen met hun kandelaars, zoodat in het nen kunnen komen. En daar was dan weer ge»
harrewar met den commandant van gekomen.
groote en door de maan doorspookte trappenhuis
want hier was het nu werkclUl. een
De grenadiers waren er overigens zeer onteecht, hoog en ruim en in verhouding feitelijk vreden over. dat Vader Mettke niet. zooals hU
veel te groot trappenhuis
de llchtkringcn gezegd had, het jonge paar een waschkom vol
ronddwarrclden en dc schaduwen en die van water onder het beddelakcn geschoven had.
het paar nu weer vergroot, dan weer klein en Maar daarmede deden zij hem onrecht aan.
incenkruipcnd, dan weer groteske vormen aanHU had het alleen nagelaten, omdat er geen
nemend, over de trap en over de zoldering
waschkom in de kamer was.
dansten. En tusschen de lange rcuzcnschadu»
Boven echter zaten Schmllzdorft en zUn
wen van de grenadiers rolde de schaduw van
Sophle naast elkaar op den rand van
kleine
den 'kleinen Vader Mettke als een kegelbal het bed
en begrepen eigenlijk niet waarom zij
wel»
kegels
geen wonder
al had hooren aankomen
tusschen dc
heen en weer. En daar de belden op
oogenbllk.
z|j nu reeds
iswaar bij het dozijn zware. bespUllerde laarkamer die Vader Mettke voor hen in gereed» een half dit en langerwaarnaar
verlangd
hadden,
Jaar
kogelrond
gebracht
zen!
en
voor de deur stond en held
had. boven onder het dak lag,
of zou het dat niet
weer diep boog en zeer verbaasd deed. dat dc was dc fakkeldans tot aan de bruidskamer eigenlijk ongegrond
zoo lnniglrcurig en als verlamd
tamelijk langdurend en fccstclUlcspookaehtig. zijn?
soldaten het jonge paar niet vergezelden.
Schmitzdorff wist niet recht, of hij zich ver» waren. Waarom ze daar zoo elk afzonderlijk
„Ook wel bedankt,'' zel Schmitzdorff op de
trap, „voor het ecrc-escorlc en vergeet niet de eerd voelen of zich ergeren zou* maar toen zaten, waarom zij elkaar zelfs niet met de
handen aanraakten, waarom zU nauwelijks
gaf hij er toch maar dc voorkeur aan, zich
trouwaktc. kameraad!"
waren, zich te ontkleeden en in do
begonnen
vereerd te voelen.
„Een soldaat staat voor zUn woord!" zei Worstaarden,
waskaars
die op het vurenhouten
Sophle
bang,
Maar
was
wat
toen
die
halfopgebrande
kaar»
de kleine
dclmann en hU haalde de
Misschien
nachtkastje
stond.
toch. voor zoo»
sen uit zijn zak en verdeelde ze en zelf nam lange kerels met hun binnenste buiten gekeerde
ontnuchtering
noodzakelijke
ver
het
nlet
de
jassen,
linnen
waarvan
op
voering
„Nu
geleiden
de
de heele
hU de twee zilveren kandelaars.
lag
was,
oogenblik
van
zulk
een
het daaraan,
wij dus ons jonge paar met fakkeldans naar was van de kaarsen droop, om haar heen spronoogenblik
onderbewustzijn
dat
in
hun
dit
gen
kandelaars
hoofd
zwaairlep
hij
en dc
boven haar
met commandoslem.
de bruidskamer!"
reeds duidelijk de diepe hopeloosheid van hun
„Dat is namelijk bij de princessen ook zoo. den en daarbU met de lippen een soort van eeretoestand herkend had, die hun verstand nog
Boven,
vóór
kamer
trompetterden.
de
Heele bataljon aantreden voor den fakkeldans!" marsch
zag. terwUl hun gevoel het nog niet zien
nlet
echter,
haakjes
schoon,
zij
trap
allen
achter
hen
de
die
was
lusschen
twee
En nu kwamen
wilde.
open
zag,
men
deur
door de
was
op. trokken snel hun unlformjassen binnenste en het bed. dat
Schmitzdorff maakte, nadat hij zijn vest en
bulten aan, namen van vader Mettke een paar breed en uitnoodigcnd. en met sneeuwwit linnen
maakten zij halt. Stelden zich Jas over den stoel gehangen had, voorzichtig
gedeukte oude tinnen kandelaars, die merk» opgemaakt
waardlgerwU» plotseling sedert vanavond half. nogmaals in het gelid op, lieten het paar tuszijn gcldrlem los en legde hem in de lade van
acht overal op de tafels verschenen waren, sta» sehen zioh door schrijden, lieten daarop de lak» het nachtkastje. ZUn beurs was verwenscht
ken hun kaarsstompjes aan, hielden ze op kels, de kaarsen, tot laag bU de planken dalen, licht geworden.
commando van Wordelmann op ooghoogte en en wenschten op commando van Wordelmann
„Ik heb nu niet veel meer liggen", zei hU
lieten eerst eenmaal Schmitzdorff en Sophle „een aangcnamen nacht".
langzaam. „Het is tijd. dat er van den oogst
En toen trokken zU weg. om bU Vader Mettke wat verkocht wordt of als in October maar
langzaam arm In arm. terwijl »*U voortdurend
naar links en rechts moesten buigen. tusschen beneden er nog een op hun diensteed te nemen eerst de varkens zoo ver zijn, dat ze naar de
zich doormarchceren. En daar zij Vader Mettke en hem over den avond verslag uit te brengen. markt kunnen
Goddank, dit was nu
ook een kaar» in de hand gedrukt hadden, DaarbU rolden den kleinen Vader Mettke de ook de laatste Keer, dat Ik naar Potsdam moest
waren er toch Kattenbon» en Wordelmann, tranen als kwikzilverkogeltjes «ver de vette Nu Ja 't doet er ook niet meer toe: weg is
Kleidt en Minde en Olasen. met hem dus, den wangen van het lachen, en vooral toen Paul weg en op is op. De hoofdzaak Is: dat IK Jou
dikken waard, zes man. Daar telkens het laat» Georg Mettich ook weer verscheen, en hem nog nu toch weer terug heb. Sophlelje, en dat Ik
ste paar «nel weer naar voren sprong, gal dat eens zljn preek van hedenavond moest voor» Je nu houd!"
reeds een goed en Indrukwekkend spalier door dragen.
En toen strekte Schmllzdorft -djn arm uit
Maar loen wierp Vader Mettke zijn grenadiers en drukte met duim en wijsvinger den fiakke*»
het lokaal.
Toen echter «tiet Wordelmann de deur, dl» er dan toch uit Want ofschoon hij de luiken ge» renden Ilchtkegel van de waskaars uit
naar de trap leidde, wijd open en -dj sprongen sloten had. had toch een wacht nog wel eens
allen de treden op en --waalden met wilde bé» licht dij hem kunnen zien en aankloppen en din»
.Wordt vervolg»!.
de hulzen aan het kanaal, met bun beeldjes en
leeuwen, stonden echter onder de hooge platanen en kastanjes scherp afgeleekcnd in het
groene licht en wierpen de echo van de marsch»
slappen der kleine kolonne duldelUl. tot aan den
overkant van het kanaal. Ofschoon dc klanken
van het klokkenspel der garnlzoenskerk lang»
zaam en met vlagen over de stad trokken, had»
den zij de leldlng. hetgeen bewees, dat hier in
Potsdam dag en nacht toch eerst het leger kwam
en dan de kerk.
En toen waren ze bij vader Mettke. die hen

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HET VADERLAND

—

MAANDAG 7 SEPTEMBER 1936

den tUd van 5 uur 63 min. 32 sec, d.w«, met
een gemiddelde uursnelheld van 37.065 «M
In de achtervolgende groep werd de beslissing om de plaatsen beslist In de sprint, waar»
bU Middelkamp derde werd en van Schendel
achtste.

Het wereldkampioenschap wielrennen op den weg
Buchwalder en Magne winnen de titels bv de

Schendelachtste.

,

,.

'

De revanche van Oerlikon.

I De icieirenner Middelkamp, die fn den «*«*>
strijd om hel wereldkampioenschap op den

gisteren in de omstreken van Bern
gehouden, een uitstekend figuur heeft
geslagen.

leeg,

uitgeput twee ronden voor het einde. De strijd
bij de amateurs over 20 ronden, of 145 K-M.,

verd een dubbele Zwltsersche zege, daar Buch-raider won en Weber als tweede eindigde,
Lij de professionals won Antonln Manie, twee
keeren winnaar van den Tour de Franco. Deze
Franschman was ln grooten vorm en heeft zUn
teeenstanders, die In de sprint de andere plaatsen bevochten, wel zes minuten achter zlen ge»
laten. Pellenaars heeft op de helft van den wed.
strijd opgegeven, na bandenpech. *t Was ln
dezen geweldigen Kamp toch nutteloos door to
rijden als er vijf of meer minuten achterstand
dat
was. En van der Ruit had hetlnongeluk,
Grundahi bU het voedsel nemen de achttiende
ronde zUn flets onklaar maakte. Middelkamp en
Albert van schendel reden schitterend, doch
Konden op het einde Magne niet benaderen.

.

De amateurs.
Het weer zag er des morgens nlet aanlokkelijk ult De regen, die ook gedurende den nacht
was gevallen- had nog nlet opgehouden, doch
ton» precies om 8.15 uur het sein tot vertrek
der amateurs werd gegeven, scheen de «on.
evenwel blijkbaar met de bedoeling, regen te
halen, want al spoedig moesten de paraplule»
van de duizenden, die langs den weg stonden,
weer omhoog en goot het onbarmhartig op de
Zondagsche plunje.
Van de 85 renners, dle Ingeschreven badder».
Kwamen slechts 42 aan den start Gommans
en Schulte zaten betrekkelijk dicht bU den kop.
toen er vertrokken werd en zetten zlch «onmiddellijk bil de leidende groep, dl» echter
voortdurend een ander Karakter kreeg, zoodat
eerst tegen het slot van een bepaalden stand
kon worden gesproken.
De eerste ronden werden afgelegd met een
uurgemiddelde van ongeveer 39 KHL, maar
later zakte dit moyenne.
in de zevende tonde echter werd een record
bereikt van 39.700 KHL. daar in die ronde «er
fel werd gestreden en twee Zwitsers en twee
Franschen den Kop hadden genomen,
Ka de eerste ronde wa» de Oostenrijker
Sehnalek aan den kop met den Italiaan Favalli
aan rijn wiel. Een korte vrijle zaten de Nederlander Schulte en de Zwitser Weber «tan den
kop. op zeer korten afstand gevolgd door het
peloton, aangevoerd door Lapebie. Er waren
reed, na de eerste ronden achterblijver», die
*»ndenpech hadden gekregen en daaronder bevonden zich ook twee favorieten, tw.deZwitser
lNevergelt en de Italiaan Bernaggl. Doch twee
tonden later zaten ze weer ln het peloton. De
««de ronde gaf een uurgemiddelde te zien van
-5.800 KM- maar toen Kwam er een gedeel-,
deerde demarrage van den Franschman Oou»'
llerc. lmarpenUer, den Olympischen kampioen,
terwijl de Zwitser Ott en zijn landgenoot
-.uchwalder de Franschen gezelschap hielden.
Ook de Luxemburger Majerus wa» aan»
vankelijk bU dlt viertal, doch Kon het tempo
nlet volgen, waarin de Franschen bleven -*Uden.
-«aar
de achtste ronde schoot de Duit«ener tUdens
Scheller uit het peloton en voegde zlch
bij de Franschen en Zwitsers, zoodat, toen de 1
"legende ronde Inging, vijl renners met dertig
seconden voorsprong aan het hoofd gingen,«oDe Duitscher Kreeg echter kettingdefect
dat hU achterstand glng boeken. Na acht ronden zagen Bernaggl en Nlevergelt het nutte«oze van hun poging in om nog bU de
k***-groep te Komen, laat staan bU het viertal.
«-at gedemarreerd wa» en zU gaven dlentenge»
p. Op de helft van den wedstrijd was de
"*««
"ult*cher Scheller er door een energieke
poging weer ln geslaagd bU het leidende pelo»
«n te komen en na precies drie ronden deed de
derde Franschman Dorgebray een poging,
-ulst bU het passeeren van de tribune, om zich
vok van het peloton af te schelden en bij de
kopgroep te Komen.
Het leek ons wtusschen nlet heelemaal Juist
«at er rich verschillende auto's bevonden tus«hen Kopgroep en peloton, daar de stand
**ussch*»n belde groepen let» minder geworden
'«s en het aldus let» weg had van gang maken.
renners, die zich afgescheiden badden.
P* rijt hun
voorsprong niet Kunnen handhaven.
"t«len
Vler ronden lang waren zU aan den kop ge"«st, maar na twaalf ronden lag het peloton
geheel bU elkaar.
Toen waren er nog 29 *-ennel» bijeen.
Verschillenden hadden opgegeven «n «enigen
«lekten achterstand. Wle tenslotte met de
ore-winning zou gaan strijken, wa» niet te
Rn twee uren waren afgelegd 76300 KM.
Twee Belgen tw. Cools en Putze***. gaven op.
Het tempo was Intusschen weer Ingezakt de

"*-*-*

A*n.

llederlandsche rennen blU**«n ronden

Vervolgens wordt gestart voor het wegkampioenschap der professionals, dat over 220 KH«.
30 ronden, gaat.
Van de 53 Ingeschreven professionals Kwamen
er 39 aan den start. Er werd en half uur te
laat vertrokken, omdat het huldigen van Buchwalder door de Zwitsers tot deze vertraging
aanleiding geeft. Tal van malen moeten de
professionals naar den start worden gecommandeerd.
Het begin van den strijd ls niet zeer fortuinlUK voor Mersch, dle Kort na den aanvang
reeds een ongelukklgen val doet. waarbU l»U der»
gelUKe verwondingen oploopt, dat hU moet opgeven.
Na drie ronden vormt zich een Kleine Kopgroep, doch deze kan zich niet handhaven.
Er zit in dezen Kamp veel meer strijd dan
In die der amateurs. Ook de ronden worden
met grootere snelheid afgelegd.
Aanvankelijk blUven alle Nederlanders ln het
groote peloton zitten, maar na vUf ronden
vormt zich een Kopgroep van zes renners, waar»
In Albert van Schendel zit, vmbenhauer. Grun»
dahl, Magne, Olmo en Amberg. Die groep
neemt een voorsprong van IH minuut op een
tweede groep van vijf renners, waarin na veel
moeite rijn gekomen van der Ruit en Middel»
Kamp.
Korten tijd rijdt Pellenaars alleen, doch hU
slaagt er nlet in, de tweede groep te bereiken.
De strijd tusschen de eerste en tweede groep
ls zeer fel.
Na negen ronden bIUKt Olmo ult de eerste
groep te zUn weggevallen. HU heeft bandenpech gekregen.
Intusschen was bet verschil tusschen de eerste en tweede groep steeds minder geworden
en na elf ronden heeft de eerste groep nog
slechts een voorsprong van 40 seconden.
Op de tweede groep, waarin nog steeds van
der Ruit en Middelkamp ritten, volgt het peloton op IA minuut en daarin zit achterin Pel»
lenaars, dle afstapt en bandenpech blijkt te
hebben.
Het verwisselen gaat zeer snel. doch ln het
tempo waarmede gereden wordt, het uurgemiddelde ls ongeveer 39 KM, zal het voor Felle»
naars haast wel onmogelijk blUken, de andere
groepen weer in te halen. Na .dertien ronden
verdwijnen de belde Kopgroepen en smelten te

zamen.

De Kopgroep bestaat

nu uit negen renners,
waarvan drie Nederlanders. t.w. Albert v. Schen»
del, van der Ruit en Middelkamp. Met Fellenaar» op wien men zoo zeer gehoopt had. gaat
het niet zoo best HU heeft eenlge ronden lang
gewerkt om naar voren te Komen, doch de
Kopgroep ls te snel en hU zoowel als Jean Aerts
komen er nlet meer aan te pas.
Behalve de drie Nederlanders zitten nog ln
de Kopgroep Dmbenhauer. Darmeels, G*-undahl,
Deloor. Magne en Amberg.
Op de helft van den wedstrijd besluit Fellenaars af te stappen; «o ls deeerste professional
van Nederland ult den strijd. En zoo zijn we
te kwart voor vier ln den namiddag gekomen
tot de zestien ronden. Op dat oogenblik heelt
een der Italianen. Dl Paco, pech, terwijl Le
Greves voor den tweeden keer een lekken band
Krijgt Ook deze renner Is dus kansloos geworden,

In een uur «Un afgelegd 38.400 KM, en In
twee uur 77200 KM.
Een Klein peloton van vier renners ligt na
zestien ronden nog slechts 35 seconden achter
de Kopgroep.
Na zeventien ronden geven de Duitscher»
Bautz en Geyer op.
Nadat zich een groote hoofdgroep gevormd
heeft doordat de achtervolgers de eerste ploeg
eindelijk bereikt hebben, vluchten nu drie renners, tw. Magne. Grundahl en Deloor, weg. ZU
nemen een Kleinen voorsprong en als zU weer
voorbU Komen, is de voorsprong reeds veel grooter geworden. Maar Juist voor de tribune Krijgt
Deloor een lekken band en bU raakt daardoor
zooveel achter, dat hU twee ronden later ontmoedigd opgeeft
Het is het lot van allen, die ««veeren.
En wtusschen hebben ook de beroemde reu»
zen van den weg. Olmo en Spelcher, opgegeven,
evenals Darmeels (België). Het aantal renners
dat nog ln den strijd ligt wordt steeds Kleiner,
maar Middelkamp en van Schendel zitten nog
steeds ln het peloton en direct achter de twee
leidere Magne en Grundahl.
Dle twee vergrooten hun «-oorsprong meer en
meer. zoodat ze tenslotte bUna drie minuten
voorsprong op het peloton verkrijgen.
Intusschen blUken ln vier uur te zijn afgelegd 150.600 KM.
Van der Ruit heeft inmiddels ook den strijd
gestaakt
Met nog vU» ronden te rijden, acht van
Sehendel het noodzakelijk het peloton los te
laten en hU begint een achtervolging van
Grundahl en Magne. Het tempo «laait dan lete.
In de 25ste ronde wordt slecht» een gemiddelde
gemaakt van ruim 34 KM.
Maar van Schendel Is In de volgende ronde
reeds afgezakt en Bartali achtervolgt Magne
en Grundahl dan alleen. HU staagt er evenwel
niet In, belden te benaderen. Dan Komt de
verrassing met nog slechts twee ronden te
rijden. l»lagne raakt los van Grundahl en nog
geen minuut later krijgt Grundahl een inzinking en de Fansel»man gaat dan alleen aan
den kop. HU Krijgt een voorsprong van drie
minuten op het peloton en In de laatste ronden
verhoogt hU zUn voorsprong aanzienlijk.
lang in j l«lazne
niet mee** te bereiken en won la
*«*«

COURSES OPDUINDIGT

1. Xantippe van J. Spaans (R. v. Wieringen)
2020 meter in 3.072 (1.32.7)- 2. Volei van >». L.
V. d. Knoop (Elg.). 2040 meter in 3.07.4 (1.31.8).
Niet geplaatst: Kenia G: Wlnnie Scott, Yankee

Draverlj van meet. Nederlamlsche paarden op
3300 meter. Bultenland*ohe op 3340 meter. PrUzUn ’4OO. ’lOO. ’3O en ’2O. Ingeschreven 14.
uitgekomen 6, waarvan Victoria favoriet was.
gladiatoren
De favoriete nam direct de leiding voor Delermlnatlon. Senator Madden. Fanfare. Mpla H en
Lllian W Axw«*rth*-. Aan de overzijde wordt
Senator Madden tweede, om even Victoria te
bedreigen, doch dan af te zakken. Fanfare bMt
de leiders goed volgen en het veld ligt vrU goed
In de benedenbocht
een anderhalve
bUeen.
De eerste najaarsmeeting op Duindigt was er ronde, wordt Fanfare derde .na
Victoria en
achter
een in mineur. Het weer werkte niet mede. de Determlnatlon. De rest lijkt dan verder
uitgeopkomst van paarden llet te wenschen over, schakeld. In de boyenbocht loopt Victoria dan
doch de belangstelling viel ons mede, ook al door lets uit, en dat blijkt voldoende om vrijwel on»
het programma .waarin OH. was opgenomen het bedreigt
de course te winnen. In het rechte eind
Kampioenschap der Gladiatoren.
gepasseerd door Fanfare
wordt
DetermlnaUon
Het Komt ons voor, dat dc MU. Renbaan Duw«ligt meer paarden, en daardoor ook meer pu» en Dlpla H, van wie vooral Fanfare met een
kH*.-tljd van 1292 een prachtige course liep.
bliek tot zien zou trekken Indien ln de pro1. Victoria van H. v. d. Pol (W. H. Geersen)
gramma's een handlcap-draverU en een heat3300
meter in 4.57.2 (1-30.1); 2. Fanfare van
draverU werd opgenomen.
Ph. KnUnenburg (J. KnUnenburg) 3340 meter
ln 4.58 (1292); 3. vlpla H van M. Franoe (Eig.)
«J.
DEAANMOEDIGINGSPRIJS. 3300 meter in 4.58.4; 4. Determlnatlon vange»
de Vlieger (Eig.). 3340 meter in 4.59. Niet
PrUzendraverU Me Klasse over 2540 meter. plaatst LUlan W. Axwortny en Senator Madden.
Prijzen ’175. ’3O en ’25. Ingeschreven 13, uit»
gekomen S. waarvan Xsla het meeste vertrouVOETBAL.
wen genoot.
Doordat Zo»»ora na den start bleef staan. Kon
Zonneklnd B direct den Kop nemen, voor Zeeroover en Xsla. In het rechte eind krijgt ZeeOm den Zilveren Bal.
roover de leiding voor Zonneklnd B en Xsla,
terwijl de rest geen rol meer speelt. BU het
boschje wordt Xsla tweede achter Zeeroover.
laatstgenoemde loopt lets uit en wint daardoor
Sparta en A.D.O. in den

Een zeer spannende strijd tusschen
NCO I en VRA. Vierde honderd van
Glen-m.

—

Twee huldigingen

gemakkelijk.

1. Zeeroover van H. v. d. Pol

(W.

eindstrijd.

H. Geer»

sen), 2500 meter In 4.02.4 (1272); 2. Xsla van
Th. L. v. d. Sande (->. de Vlieger), 2540 meter in
4.032 (125.7); 3. Zonneklnd B van A. Sierdsma

—

-

+

LOTUSPRIJS.

Damesrit K. N. M. V.
Gisteren hield de K.N.M.V. voor de
vijlde maal een damesrit waarvoor wederom
groote belangstelling bestond.
In totaal startten 25 deelneemsters van NoordwiJK aan zee. De route had een lengte van ruim
100 KM. De uitslag luidde: L mevr. J. Leeuw»
van Reenen te Utrecht op Zuendapp; 2. mej.
N. v. d. Kroon te Amsterdam op Arlel; 3. mevr.
N. de Graaf»van Zanten te Amsterdam op Ariel:
4. mej. O. O. B. Drijver te Rotterdam op

HCO I Is inderdaad definitief Kampioen van
Nederland geworden, maar het heelt toch
maar weinig gescheeld of de laatste compctl»
tlewedstrijd was ln een nederlaag voor de

der

A.D.O—Be Quick (2-0).
Be Qulck verschijnt thans vollediger dan
week. OH. is Pienter weer van de partij
A.D.O. is niettemin in de eerste helft vrijwel
doórloopend ln de meerderheid. Het dikwijls te
ver doorgevoerde samenspel der Hagenaars
plaatst de Groningsche verdediging nlet, voor
groote moeilijkheden en behoudens enkele hoek»
schoppen krijgt AJD.O. niet veel scoringskansen.
VUf minuten voor de rust plaatst v. d. Breukel
rijn hoofd onder een afgemeten voorzet van
rechts en geeft AL3.G. de leldlng (1—0). Even
Komen de Groningers wat opzetten doch ln den
aanval botert het 'niet. Aan den anderen Kant
verricht de Groningsche doelman eenlge fraaie
saves. Rust komt met I—O voor A^H.O.
Ook ln de tweede helft is het AN.O. dat den
toon aangeeft. Herhaaldelijk zijn de Hagenaars
ln den aanval, doch de Gronwgsche verdediging,
met Pienter aan het hoofd, weert zich geducht,
legen het einde Komt Be Qulck wat h» den aan»
val en enkele opgelegde Kansen gaan daarbU
verloren. A.D.O. verplaatst het spel dan weer en
ofschoon de Groningsche doelman zich kranig
weert, moet hU tenslotte voor een scherpen Kop»
bal van Berg bezwijken (2—o). Met dezen stand
komt ook het einde.
vorige

D.F.C.-V.O.C.

P*llzen<lraverU 2de en 3de klasse over 2040 M.
14. uitgePrUzen ’2OO en ’25. Ingeschreven
komen 6. De belangstelling was zeer verdeeld,
maar Xenla G vond toch wel de meeste ondersteuning.
Xantippe nam den kop voer Volei en Wlnnle
Scott. Aan den overkant komt Xenla goed opzetten, hoewel de draf niet al te mool was. De
merrie wordt snel derde. Aan den kop heeft
geen verandering plaat», totdat Volei kort voor
het einde een mooien aanval inzet welke echter door «en fout mislukt. Xantippe wint zoo»
doende de ooune.

(5-2).

Willem H- Longs (1—1.)
Sparta-Heracies(3—l).

Nederland.

„

De wedstrijden van gisteren.

Scott en Vazsal.

Victoria wint het kampioenschap

Onze Parijsche sportcorrespondent meldde
(J. de Boer). 2500 meter in 4.08.6. Niet geplaatst:
ons gisteravond:
getrouw
De gewoonte
Is Zondagmiddag op de Zoon van David Guy: Woudduifje G en Zonora.
Parijsche Buffalo»baan de revanche van Oerll»
Kon verreden voor sprinters en stayers. De
KOHINOPRIJS.
sprlntprUs werd bevochten tusschen den wereld»
Kampioen Scherens de Franschen Mlchard en
Gérardln en den Dultscher Richter, de eer-te ! " Ren over 1700 meter voor heerrijders. Prijzen
vler derhalve van de wereldkampioenschappen. «’lOO en ’l5. Ingeschreven 13, uitgekomen 7.
Scherens behaalde ln de vier manches de beste I Elsa genoot hler het meeste vertrouwen.
resultaten en won den strijd. Het eind.
Het veld lag na den start mooi bUeen. alleen
Klassement werd: 1 Scherens, 5 p.; 2 Richter, Kertys was slecht weg. Savines en Yatagan
6 p.; 3 Gérardln 7 p.; en 4 Mlchard 10 p.
nemen samen het commando op zlch. BU het
boschje ls Yatagan lets vóór. Elsa wordt dan
Een Internationale omnium-race werd gewonnen door den Deen FaleK Hansen met 6 wel derde met Voltalre naast zlch. Het wordt een
p. vóór den Franschman »<ezo. 8 p., den mooie, opwindende course, mede doordat de
Franschman Faucheux, 12 p. en den Italiaan Noorderlingen zoo prachtig strijd leveren. In de
rechte lijn slaagt Elsa er in den kop te nemen
MarUnetU. 14 p.
De stayerswedstrijd bracht over een afstand en fraai te winnen voor Vin Pur als beste tweevan 10 KM. tegen elkaar ln bet veld de de en Voltalre als zeer goede derde.
Slem JrJ,
Franschen A. Wambst, Lac«*uehave. Ray1. Elsa van The Balfour Farm (D. (luit.
Severgden
Duitscher
Italiaan
naud.
Metze. den
73 k.gr.; 2. Vin Pur van P. Marsellle
v. d.
nlnl en den Belg Ronsse. Na een spannender» Put). 77*4 kgr. Niet geplaatst: Voltalre (R. E.
strijd won de Franschman Wambst ln 1 uur. Slemens) 65 K^r.' Savines (J. O. «i. Hiddema),
24 mln. 32.6 sec. 2 werd Severgnlnl op 200 m.; 67 k.gr.; Kertys (E. Kalm), 67 k^-r.; Yatagan
3 S. Metze op 23. M.; 4 Lac-uehaye op 250 M*. (A. Bolhuls), 75 + 4*4 k<r.; en St. Mars (G.
5 Raynaud op 250 M. terwijl Ronsse den strijd E. PrUt). 61*4 -l- ? k.gr. Gewonnen in 1.54.6 met
moest opgeven.
3 lengten.
Na deze course werd de heer E. Kahn namens
de K^l^l. en R.V. gehuldigd door den voorGOLF zitter, baron van Heemstra, voor «Un fraaie
prestatie met Espoir bU de Olympische Spelen
te BeriUn. Onder luid applaus maakte de heer
op Espoir «en eererondje. In deze hulde
Kahn
Jeugdkampioenschap van
werd ook de pikeur A. Pex betrokken.
Kampioenen behouden hun titels.
De Jeugd op do Haagsche courae.
ODE HEERRIJDERSPRIJS.
course,
geslaagde
dag
op
Haagsche
de
Een
Prijzendraverij lste Klasse over 2560 meter.
waar de Nederlandsche golfjeugd een dapper
gevecht leverde tegen de listen en slagen van PrUzen ’2OO en ’25. Ingeschreven 11, uitgehazard» en bunkers «n geonduleerde greens, Komen 4.
Weidlooper genoot hler het meeste vertrouwen.
heeft tot resultaat gehad «lat de Kampioenen Guy
Bingen verloor veel terrein aan den start
van 1935 hun titel gecontinueerd zagen. Jhr.
W. Snouck Hurgronje (Haagsche Golfclub) zoo- Weidlooper nam gemakkelijk den Kop en trok
wel als mej. J. H. Relnders (Hattemsche Golf» het veld ver ult elkaar. Dreamer's Star lag op
de tweede plaats, om aan de overzijde wel iets
club) bleven onbetwist in de meerderheid.
te loopen op de leidster, zonder deze echter
in
rij
Morgen» zag het er nlet
uit, dat
'» slotte nog met enkele slagennaar
voorsprong zou» ernstig te Kunnen bedreigen. Het werd een geten
den zegevieren, want na 18 holes had jhr. makkelijke overwinning voor de dochter van
Snouck slechts één slag voorsprong op rijn Bretteur.
1. Weidlooper van J. «Ie Vlleger (N. Doeren),
naasten concurrent A. Burghardt. die 86 maakte.
2560
meter In 357 (U2.4); 2. Dreame*-*s Star
dames
werd
ochtendronde
slecht
in de
BU de
gescoord en met een totaal van 96 nam mej. M. van G. J. v. d. Elshout (Elg). 2000 meter w
4.03.2 (1.33.5). Niet geplaatst: Allegheny en Guy
Middag» wist BurgC. Ramaer de leiding.
'»
hardt zijn goede score nlet te herhalen en zoo» Bingen.
wel jhr. Snouck als E. LaurUlard. die belden
LUCHTTEPRIJS.
een Keurige 83 maakten onder ongunstige weersomstandigheden
regenachtig en veel wind
Prljzertdraveril 3de en 4d« klasse over 2040 M.
passeerden Burghardt nog. BU de dames verzekerde mej. Relnders zich wederom van het Prijzen ’2OO en ’25. Ingeschreven 14, uitgekampioenschap door met 92 de beste dames- Komen 6. Aura V en Young Ooststar vonden
score binnen te brengen. Mej. Ramaer werd beide aanhangers.
tweede.
Na een goeden start nam Aura V denKop voor
Op een enkele uitzondering na wa» het ver- Young Ooststar en Zilver Queen. Deze volgorde
In de boyenbocht
toonde golf nlet van bijzondere kwalltelt. Zeker blijft langen tijd ollgewUzlgd.
drijft
opzetten
en
de voorste drie
allen waren van goeden wille, doch de capaci- Komt Xerxe»
op.
passeert
Zilver
Xerxes
Queen
Santen
met
nog
vraagt
heel veel
tellen waren er
niet. Golf
oefening heel veel geduld en een volledige con» Young Ooststar, en «Ut tweetal zet den aanval
eentratie. Daarom Is het voor de jeugd zoo op Aura V ln, zonder deze echter te Kunnen
moellUk. De praktijk heeft echter geleerd dat onttronen.
1. Aura V van J. de Vlleger (Elg.). 2020 meter
ook ln golf het spreekwoord: Jong geleerd, oud
gedaan, van toepassing is. Men mag nimmer ln 3.08.4 (1.33.6); 2. Zilver Queen van E. G. In
verwachten in golf lete te bereiken, wanneer 't Veen (Elg). 2040 meter w 3.083 (1.32.5). «let
men nlet vroeg begint te spelen. WU zouden galantst: Xerxes; Zlta V; Young Ooststar <<»
dan ook al «leze kamploenen-w»den-dop willen Astra Scott
aanraden, rich onder leiding te stellen van een
goed professional, welko na naarstige oefening
Na afloop van «leze oourse werd de pikeur J.
met hen zeker iets zal bereiken. De animo, he: F. de Boer gehuldigd voor het feit dat hU 70
enthousiasme voor het mooie spel bezitten allen. jaar wa» geworden en tevens 50 jaar actief
pikeur, waarmede hU de oudste werkende pikeur
En dat l» reeds veel gewonnenI
waren:
uitslagen
jhr.
De
W. van ons land is. Den heer de Boer werden ver»
Jongen*»: 1.
Snouck Hurgronje 168 (85-83); 2. E. H. Lauril- schillende geschenken aangeboden, en vele
lard 172 (90-83); 3. A. Burghardt 179 (86-93). vriendelijke woorden toegevoegd.
Meisjes: 1. mej. J. H. Relnders 192 (10092); 2.
mej. M. O. Ramaer 195 (9699).
V- waren nog enkele prijzen beschikbaar ge»
KOLOMEAPRIJS.
steld voor de best» 18 holes onder l*an«ncap.
Deze werden a.v. gewonnen: Jonger»: 1. A,
Ren over 2000 meter voor heerriJders en JocBurghardt (18) netto 68; 2. E. H. LatlrUlard (12) key*». Prijzen ’l5O. ’2O en ’2O. Ingeschreven
netto 71.
8. uitgekomen 6, waarvan Galahardla favoriet
Meisjes: 1. en 2. mej. R. del Court van Krimwas.
pen (30) en mej. M. C. Ramaer (28) belden
Na den start lag het veld mool op één Ujn.
met netto 68.
Sarafar neemt dan de leiding voor Galahardla
Namens het Ned. Golf Comité deelde de secre- en Rosevlne. Dat blUft geruimen tijd zoo, tot
taris van de Haagsche G.C, de heer L. W. Taaie, Galahardla w de b«-*/er»bocht de leiding weet
de prijzen uit HU «prak er rijn teleurstelling en te Krijgen. In de rechte lljn Komt dan Franc
bevreemding over ult dat behalve den Haag en Luron prachtig opzetten, om even voor den finish
Hattem geen der andere clubs vertegenwoor- Galahardla te Kleppen.
digers van hun jeugd naar het kampioenschap
1. Franc Luron van luit M. P. van Son (G.
hadden gezonden. HU vroeg zich terecht af. of v. Yperen),
68 K«r.; 2. Galahardla van W.
er geen andere golfJeugd In Nederland wa». In» Jochems (D. Slem Jr.). 68*5 Kgr.; 3. Rosevlne
derdaad. een belangrijke vraag, waarmede golf van lult G. L, Kepper (G. J. Riem). 83 K^r.
staat of valt Hler ligt een groote taak voor de Nlet geplaatst: Sarafar (A. v. Wieringen). 53*4
Golfclubs.
2*4 kHr.; Beret (J. v. Tol). 52 + 5 Kgr. en
Marat (R. E. Slemens). 63 lr«r. Gewonnen in
2.17 met 1» lengte.
MOTORSPORT.

DH-.V7.

CRICKET.

KAMPIOENSCHAP DER GLADIATOREN.

De resultaten waren:
Amateurs 145 KAL*. 1. Buchwalder (Zwitserland) tijd 3 uur 58 mln. 1 sec» gem. uursnelpeloton
het
maar
In
de
veertiende ronde held 36.7 KHI.; 2. Weber (Zwitserland) 3 uur
zitten,
derde, Abertvan KrUgt Gommans
58 min. 12 sec.; 3. Favali (ltallë) 3 uur 58 min.
bandendefect.
Het omleggen van een nieuwen band duurt 48 sec.; 4. Lapebie (Frankrijk): 0. aakobsen
lang en «o raakt hU «s minuten achter, het» (Denemarken); tf. Servadal (Italië); 7. Demyla
geen in de vU-tlende ronde voor hem aanleiding (Japan); 8. Frantz (Luxemburg); 9. Scheller
Is, het bUItJe er b|j neer te. leggen. Intusschen (Duitschl.); 10. OharpenUer (FanKrUK); 11. Ott
Onze amateurs uitgevallen.
ls Buchwalder uitgeloopcn en als er nog drie 'i (Zwitserland). 12 Spadolinl (Italië), allen zelftUd; 13. Ooudero (FrankrUk). 14. Nevens
ronden te rijden zUn. heeft hij. na aanvankelijk'i den
(Luxemburg).
15. Majeres (Luxemburg). 16.
hebben,
geleld
voorsprong
met 100 meter
te
'
een
meter. Maar er wordt scherp geprotes- Schoepflln (Dultsehland). 17. August» (Oosten»
van
400
teerd, omdat twee agenten op een motorrijwiel rUk). 18. Leutelt TsjechoslowakUe). 19. Losek
De twee groote wegwedstrijden om de wereldkampioenschappen rijn ten einde. ongeveer
op 20 meter afstand voor hem rUden. Vooral de (TsjechoslowakUe). 20 Borgebraw (FrankrUk).2l.
vler Italianen winden zich geweldig op.
Gistermorgen hebben wU'te Bern
SennaleK (OostenrUk). 22. Loeber (Dultsehland).
uur naar de amateurs zitten te kijken en In
In drie uren werden afgelegd 112.700 li*Hl. De 23. Ruland (Dullschland). 24 Houtsch (Luxemeen middag ongeveer zes uur naar de profes» laatste ronden zijn zeer spannend. Buchwalder .burg). 25 Peterzen (Denemarken). 26. Bognar
(Hongarije), allen vlak bU elkaar. Gestart 42
sionals. tusschen de amateurs was iangcna loopt steeds meer uit.
«U
De kamp
Wanneer hU bijna twee minuten voorsprong I renners, 26 van hen aan de finish. Opgegeven
niet zoo Interessant als dle tusschen de beroeps» heeft, Komt het oogenbllk, twee ronden voor ]I oa. de Nederlanders Schulte en Gommans.
heelt Gommans na het einde, dat Schulte. die aan den staart van ! Professionals 220 KM.: I. Magne «Frank-nen'ehen. BU de amateurs
bandendefect moeten opgeven en Schulte was het peloton zlt, volkomen uitgeput den strijd rijk) tUd 5 uur 53 min, 32 sec, gem. uursnelstaakt en de belde Nederlanders zijn dus ult» II held 37.06 KH*.; 2. Blnl (Italië) 6 uur 2 mln.
geschakeld. Intusschen wordt Buchwalder op 53 sec.; 3. Middelkamp (Nederland) zelfkrampachtige wUze door het peloton achtervolgd. den tUd; 4. Egli (Zwitserland). 5 Grundahl (DeNog een ronde en dan heeft hij nog slechts een , -«marken). 6. Vissers (België). 7. Bartall
voorsprong van een minuut. Vooral de Pran» '' (Italië). 8. Albert van Schendel (Neschen en Italianen zetten den vluchteling derland), 9 vmbenhauer (Duitschland). allen
achterna. Eindelijk nog een paar Kilometer en zelfden tUd als Blnl; 10. Montere (Spanje).
Buchwalder ls nog 35 seconden voor het peloton., Van der Ruit en Pellenaars hebben opgegeven.
HU houdt het vol en als hij op het laatste ge» ' Van de 39 renners. die vertrokken. zUn slechts
deelte verschijnt, blijkt ook een tweede Zwitser 10 gearriveerd.
zioh van het peloton te hebben losgemaakt.
Onder enorm gejuich van de duizenden Zwitser, wint Buchwalder en gaat Weber als de
tweede Zwitser door de finish.

De profs.
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De uitslagen.

amateurs en de professionals.

Middelkamp

—

D.F.C.-A.D.O(.0—1).

w het eerst een vinnig partijtje,

waar»
bU de verdedigingen danig op hun tellen passen
moeten. D.F.C. krijgt de beste Kansen, maar
verknoeit ze stelselmatig. Als Jas in het Dordtsche doel verkeerd manoeuvreert, geeft Berg
den Hagenaars de leiding, o—l. Zoo blijft het
tot de rust
Onder een zware regenbul wordt het spel
voortgezet. ADO. ls over het algemeen wat
sterker. ZU mist echter een paar prachtkansen.
Het elnd Komt met een Klelne overwinning
voor do Haagsche club.

Het is

Hagenaars geëindigd.
Mr. Glerum blijkt een zwak te hebben voor
wedstrijden ln september op het Haagsche
terrein. Immers, verleden jaar in den laatsten

competitiewedstrijd op dat zelfde terrein
scheelde het maar heel weinig of hU had door
zUn batten werd op 179 voor 3 gesloten.
tal miraculeuze vangen van Bouwmeester
voorkwam dit.
Dlt jaar maakte hU op het Haagsche veld
In den laatsten competitiewedstrijd 109. wat
zUn vierde honderd in dit seizoen is. Dank zij
zijn baten werd op 179 voor 3 gesloten.
Het leek er aanvankelijk niet op. dat dlt
totaaldoor de Hagenaars zou worden bereikt.
vooral niet toen Jhr. W. v. d. Basch
voor een verdienstelijke 84 «verd gevangen,
doch met de laatste balslul van HCC op de
mat werd het Amsterdamsche totaal gepas»
seerd. Het werd dus na veel spanning een
kleine overwinning voor HCC.
Had de AM'terdamsche aanvoerder lets later
gesloten, dan zou HCC het vrU zeker nlet tot
een overwinning hebben Kunnen brengen.
In verband met den Komenden wedstrijd
tegen Kent stemt het hoopvol, dat zoowel
Glerum als W. v. d. Bosch met de bat zoo
uitstekend op dreef waren. In dien wedstrijd
op as. Zaterdag en Zondag zullen zij voor
een groot deel van de runs moeten zorgen.
Ook Wittebol toonde zlch met de bat goed
op dreef. HU bracht het tot 48 nlet uit.
Dr. Max Jansen had welnlg succes. HU kon
slechts 6 runs maken en had geen enkel
wicket voor 38 runs.
De wedstrijd tusschen Jhr. W. v. d. Bosch
en mr. Glerum wat het batten betreft ls zeker
belangwekkend. Deze twee batslui «taan op
het oogenbllk wat het aantal runs betreft aan
het hoofd. Jhr. v. d. Bosch maakte dit seizoen in eerste klas cricket, waarbij de internationale wedstrijden ln ons land zijn meegerekend, 749 runs In 17 lnnlngs. HU bleef vier
maal niet uit en heeft daardoor een getuiddelde van 57.61. HU maakte twee honderden.
Glerum heeft 733 runs. eveneens in 1? lnnlngs.
De Amsterdammer bleef echter slechts twee»
maal niet ult, waardoor rijn gemiddelde
4828 is.
De wedstrijd tegen Kent zal dus moeten
uitmaken, wie van «leze twee batslui dlt seizoen het grootste aantal runs heeft gemaakt.
Op de ranglijst staat tusschen dlt tweetal
ln de Beus, de Internationale wicketkeeper, die
ook een voortreffelijk batsman is. ZUn totaal
van 629 uit 15 lnnlngs, waarvan twee maal
niet uit, bewijst dlt wel. HU heeft een honderd
op zUn naam en een gemiddelde van 4828.
Tot slot laten wij hieronder den eindstand
van de eerste Klas volgen, waarbij vrij nog
HCC n,
opmerken, da' de wedstrijden HCC
VOC—HDVS en VW—Haarlem zijn verregend.
gesp. gew. gew. onb verl. verl. pnt.
mi.
mi.
1
13
9
1
2
23
HCC I
5
1
6
1
19
HCC H
13
14 5
1
5
2
1 17
VRA
4
4
1 4
1 15
VOO
13
4
1
2
6
1 ta
Rood en Wit 14
3
3
7
9
Haarlem
13
4
?
6
HDVS
13
1
6
1
6
3
13
6
VW

....
...

—-

—

De andere

——
—

-

uitslagen:

2e klas: H.C.O. IV—V.D.C. Gewonnen door
HCC. IV op de eerste lnnings met 6 runs.
3e klas. RJ.O. H—V.V.V. Gewonnen door
V.V.V. IV met 99 runs op de le lnnlngs.
V.V.V. IN—KJ-I.SH*. Gewonnen door IQNHHI.
met 92 run» op de le lnnings.
VJt^. IV—RJO. 11. Gewonnen door R.LO.
II met 30 runs op de le lnnings.
Olympla—VJtA. IV. Gewonnen door V.R.A,
IV met 1 wicket

.

Sparta—Willem II (3-0).

P. W.- Flamingo's.

Het tornooi om den Arolbeker.

De tweedasgsche cricketwedstrijd tusschen
P.W. en de Flamingo's eindigde w een draw.
Blauw-Wit wint den beker door Toch kreeg P.W. 215 runs tegen de gasten 204
achtereenvolgens A.F.C. en *t*»A.C. te maar door de vele regenbuien werd de tweede
slaan.
lnnlngs niet gespeeld.
De cijfers lulden:
Blauw-Wit-A.F.C. 4-0
P.W. 215 (Hoomans 22, A. Strolnk 147).
BowllngcUfer» Flamingo's: H, v. Booven 3—
Z.A.C.-Zeeburgiao—o.
P. de Ruig 5—74. mr. Koeleman 2—46.
37.Flamingo's
204 (v. Booven 37, P. Niks 12. Jhr.
BlauwWitZ.A.C.4-0.
van Tets 74, P. de Ruig 29. mr. Koeleman 17.
W. A. Kulle 120
BowlingcUfers P.W.: HNplnk 2—43, Homans
Noorwegen—Finland (o—2).
2—45, Visser 1—37. Ch. Janssen 2—29. A,
Strolnk 2—14.
Een wel «er verrassend resultaat heeft de
opgelandenwedstriJd Noorwegen—
leverd. In aanwezigheid van 30.000 toeschouwers
heeft het Noorsche elftal met 2—o van Finland
AUTOMOBIELISME.
verloren. Noorwegen, het land. dat in het
Olympisch voetbaltornool de bronzen medaille
won en zelfs Dmtschland had weten te slaan, Herculeijns zegeviert te Montlhery.
wa» met zUn sterkste ploeg verschenen. Voor
de rust scoorde Weckstroem voor Finland, terOnze sporicorrespondent te ParUs meldde
wijl alle Noorsche aanvallen op de hechte ver» ons
gisteravond:
dediging der Finnen strandden. In de tweede
van FrankrUk voor motorgroote
De
helft verhoogde Lehtonen den stand tot 2—o rijwielen en prijs
wagens
van kleinen cyllnder»
waarmede het einde kwam.
Inhoud bU gunstig renweer te Montlhery verreden, heeft de aandacht van eenlge tienduizenden toeschouwers geboeid. De afwerking van
Zuid-Slavë-Polen(9-3).
het programma vorderde een zevental uren en
der proeven leverde spannende oogenblikGisteren is te Belgrado de landenwedstrijd elk
ken.
in de Klasse tot 750 cc. met een
op
over- 1100 Vooral
Zuld»Slavlv—Polen gespeeld, welke
cc zonder compressor werd over den getuigende vrij*» door de gastheeren werd geheelen afstand van 69.112 KM. of zesmaal het
wonnen met 9—3.
kleine wegclrcult heftig gestreden, In deze
klasse heeft vooral onze landgenoot Herculeljns
die te Montlhery een uitmuntenden naam
Letiand-polen B (3-3).
heeft, zich onderschelden. Op een M.G. van
Gisteren heeft te Riga de ontmoeting plaats 750 cc. nam l»U. dank z|j een moo!en start, ongehad tusschen het nationale elftal van Letland middellijk de leiding. Achter hem evenwel trok
en een Poolsch B-elftal, welke w geIUK spel de bekende Franschman Malllard Brune. een3—3 is geëindigd. De ruststand was 2—o voor zelfde M.G. als Hercyleljns sturend, geweldig
Polen.
op en voordat de Nederlander één ronde achter
den rug had. moest hU den man achter hem
Om den Mitropabeker.
de baan laten. Herculeljns hield zlch evenwel
op enkele seconden van zUn voornaamsten riIn het stadion te Weenen l» gisteren de eerste vaal. Achter de twee leiders volgden op resontmoeting van den eindstrijd om den Mitropa- pectabelen afstand twee Slmco Flats, die duibeker gespeeld tusschen Austria en Sparta delijk het tempo nlet konden bijhouden. De
(Praag). De Weensche ploeg had een klein
tweede ronde werd door den Franschman In
overwicht, doch de Tsjechen slaagden er In bun den
snelsten tijd afgelegd, met een gemiddelde
doei schoon te houden, dank rij het schitterende
van
128378 KM uur. Malllard Brune moest
van
wedstrijd
werk
hun doelman Klenovic De
evenwel na de vijlde ronde pitsen wegens vette
werd door 42.000 toeschouwers bUgewoond.
bougies en HerculeUns greep de hem geboden
gelegenheid onmiddellijk aan om de leiding te
heroveren, ditmaal om haar niet meer af te
ATHLETIEK. staan. Onze landgenoot heeft op de meest
tactische wijze gereden en eindigde onbedrelgd eerste in 36 min. 10,2 sec. met ren ge»
middelde
sec.
van 114.654 KM. uur. een prachtige
loopt
Towns
110 M. horden In 14.1
prestatie indien men bedenkt, dat hU een
In Bonaas werden Internationale athletlek» wagentje van 730 cc reed. Malllard Brune
wedstrijden met Amerlkaansche Olympische werd tweede op 30 seconden achter den Nederathleten gehouden. De wereldrecordhouder 110 lander. Gordlne op Simo Flat derde, op 2
m. horden. Forest Towns. liep dezen alsland ln ronden en Martin. Engeland. 4 op ruim ? ron»
14.1 sec. Het discuswerpen won Carpentler met den. categorie 1100 cc met en 1500 cc /onder
De
«en worp van 48,89 M «et *«oge,'ln <*r>n werd
gewonnen door den Zweed 'anssin met 52.03 c»n»pre«sor werd gewonnen doo: Nur.^v op
M. voor »Un landgenoot Warngaard met 61.35 zmllcar In 38 min 15 i sec. g?m d-> «lt snelheld op de 75,396 KM., 118.2,0 KHI. uur.
M.

-
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aer regceringstroepen van /run is erin geslaagd naar Fransch gebied
te ontkomen. Zij moesten hun wapens afgeven en hebben aan de Fransche kust
hun brandende stad kunnen gadeslaan.

Josepnine gaat
terug
de Falies
bergères, thans met «aar eerste leerlingetfe
Doudou van een jaar o/ drie oud.

ben gedeelte

Reent,.* Voordat de reaeermgstroepen Irun aan de opstandelingen hebben overgegeven, «ebben zij pronte gedeelten van de stad in brand
gestoken. Op de foto riet men op den achtergrond «te stad In vlammen. De bewoners trachten in bootjes de Gansene kust te bereiken.

De nationale tenniskampioenschappen
Glorie voor de jeugd: drie titels voor mej. Terwindt!
De triomf van den aanval:
eenoverwinning op
mej. Rollin Couquerque na drie matchpoints
in de tweede set en 2 S in de derde.

—

Hughanwint

het heeren-enkelspel

zonder een set te verliezen.

waarmee de technische en tactische ln direct

dimmer en Teschmacher toeren
den aanslag op hun kampioenschap af.
Sen grauwe, late middag met harden wind,
telkens regenvlagen, mleserig en triestig weer,
«en bUbaan op het terrein van r-estwa, waarvan
de hoofdbaan bezet «vas door het heerendubbel-

spel, een handjevol geestdriftige mensehen om
een lang. forsch meisje met bloemen in den
arm, een zilveren beker w de hand, nerveus»
verlegen en toch eeriijk-opgetogen de felicitatie
h» ontvangst nemend van de tegenstan«lster die
als jarenlange Kampioene onttroond is
dat
was w al de omringende grauwheid het lichtende
beeld van deze kampioenschappen. Immers het
beeld van de groote glorie van een derde
lcamploenschapsUtel van een speelster van
negentien jaar; een glorie, sportlef geëerd door
een voorgangster, die een uur tevoren reeds een
anderen, voornameren titel: het enkelspel, aan
haar verloren had
Een nieuwe Kampioene. Ook een nieuwe Kampioen. Echter, dit stond tevoren vast. Timmer
verdedigde immers zijn titel nlet. Hughan heeft
dien titel zoo overtuigend behaald, zonder een
set te verhezen, dat het interessant geweest
zou zUn om hem tegen den speler dle negen
kampioenschappen voldoende vond (en dat ls het
Inderdaad) In het veld te zien.
Nieuwe namen «lus op de wlsselbekers van
de enkelspelen, waarop die van groote figuren
nlt ons tennis prijken. Geen nieuwe namen in
het heerendubbelspel, want de hoof«lstedelUke
poging om na do twee enkelspelen ook het
dubbelspel aan de Haagsche school te ontnemen,
mislukte. Timmer en Teschmacher. te Rotterdam
geslagen, handhaafden zlch w vier sets tegen
Hughan en van Swol.
En tenslotte: wél nieuwe namen op de bekers
van het gemengd dubbelspel: mej. Terwlndt en
Knottenbelt. Zoodat. alles bijeen, de laatste dag
de Karakteristiek der eerste dagen, nl die van
een ver*-*Hsiiig*>to*nool. wél bevestigd heeft!

—

Een zoo spannenden eindstrijd
nis die van het dames-enkelspel hebben we bU
de nationale kampioenschappen w Jaren nlet
meegemaakt! Vaag herinneren we dlen van
1921 toen mej. Belzer van wijlen mevr. DrosCantors won. En we denken terug aan dlen
van verleden jaar. toen mej. Couquerque rich
met 8-6 8-6 tegen mej. Terwlndt handhaafde
maar dle eindstrijden hadden noch het wisse»
lend beloop, noch de spanning van dezen. Leek
mej. Terwwdt In de eerste set nlet de speelster
van Knocke. dwz. in den ban van de reputatie
van haar tegenstandster, zoo dat -dj dien vrijen,
mooien drive nlet scheen te kunnen spelen?
Leek de wedstrijd nlet te vergaan w de tactische
verdediging, met uitbanning van defrlssche va 5t
(terecht) dle mej. Couquerque dirigeerde? Leek
alles niet emotieloos voorbU toen mej. Couquerque
bU 5-4 in detweede set matchpolnt kreeg en nog
een —en nog een.... ? Maar daarna veranderde
het aspect! Aan de psychologische reactie op
die vergane matchpowts ontkwam zelfs de
geharde speelster dle mej. Couquerque is. nlet.
Te minder omdat mej. Terwlndt nlt den ban
kwam, opveerde, aggresslef werd. de set won.
Doch het was haar beurt voor de onontkoombare reactie toen mej. Couquerque de derde
lange deuce game van de derde set won. Van
3-2 werd het 5-2. met één punt voor mej.
Terwlndt
Nu leek alles Inderdaad voorbU en
het «zoveelste Kampioenschap was binnen bereik. Toen: de dévelne van riskante en Juist
gemiste dropshots
dévelne en wellicht een
onjuiste tactiek. En opnieuw de opveering van
de Jeugd, het loskomen, het aanvoelen.van^e»
kans, het nlet-geslagen-zUn. En daartegenover
de voorzichtige. letwat angstige verdedigingvan
een speelster dle weet dat rij zich op dit veld
en met een nog altUd onwiNlgen schouder
(aldoor dle ongevaarlijke onderhandscheservice)
terwijl dit voor
nlet ten volle Kon geven
honderd procent noodlg was. Een wetenschap
dle In het vertrouwen wroette en dit ondermijnde. Die niet die verdediging vond welke
tegen den nu onstuimiger» aanval noodlg was.
En daardoor tot de nederlaag leidde. In de altijd
**-eer domlneerende wisselwerking welke tennis
hls sterk element heel».

—

—

—

—

Dat was de moreele Kant van den strijd.
verband stonde»», maar waarvan de eerste vaak
ondergeschikt was aan de andere. Technisch,
qua slagen, was de eerste set zelfs matig.
Terecht vermeed mej. Couquerque het. de vaart
als wapen toe te passen. Mej. Couquerque zocht
vooral een halfbeogen bal In den backhandnoek
van mej. Terwlndt te plaatsen, waarbij deze
niet genoeg doorboog, te rechop een ongevaarlijken terugslag gaf. Ook de dropshot Kwam
natuurlijk, ondanks den wind.
Doch hierop had mej. Terwlndt een -*o-d
antwoord, dank zU veel oefening met den
oefenmeester Gourovlch. Eén ding was voor
belde speelsters hinderlijk: de gladheid van de
baan, veroorzaakt door den velen regen. Het
afzetten, het houvast, het spurten was moeilijk.
Mej. Couquerque paste zich sneller aan, kwam
3—o. ondervond toen een tegenaanval op hal.r
blUkbackhand. zag het 3—3 worden, voelde accepbaar de waarde van de volgende game,
teerde dc kansen In het voorveld en passeert
goed, zelfs met een volley-drive. Met lage
slagen en «en verrassende dropshot wlnt zU de
volgende game op love, In cijfers en moreel
Intimideerend en hoog gaat de bal dan weer
terug als mej. Terwlndt haar lage forehands
zoekt en vindt doch er niet mee doorboren kan.
Boog w den backhandhoek
en de set Is voor
de kampioene met 6—3.
Wéér wordt het 3—3, in de tweede set, en
weer ls het mej. Couqueque dle haar verdediging
wisselt voor aanval In de volgende game, wéér
met succes: 4—3 met een love game. Doch nu
Intimideert dle winst niet! Zoo breed spreidt
mej. Terwlndt haar slagen, dat mej. Couquerque tweemaal een flkschen schuiver maakt
een open, bloedende knie en een onderbreking
als gevolg daarvan. Mej. Terwlndt behoudt
echter haar drive, doch de volley-kansen, welke
rij daarmee schept, mist rij. Te ver van 't net!
Met 5—3 leidt mej. Couquerque. Doch zoo vinnig valt mej. Terwlndt aan dat het 5—4 wordt.
Om dan voorzichtig te worden.... vrijheid
latend aan den aanval van mej. Couquerque.
mej. Couquerque
Het eerst matchpolnt komt
mej.
slaat te laag. Een tweede bereikt zU
Terwlndt slaat er een ace opl Na een schitlerende rally met moeilijke slagen het derde
mej. Couquerque slaat de return juist ultl Dan
triomfeert de mooie drive van haar tegenstand»
ster: 5—5 6—5 en w de volgende game komen
missers: 7—5 voor mej. Terwlndt.

.

.

set niet meer vermeed,
was de reden van een
aanvankelijke».
achter»
stand, doch ook hij
voelde de waarde van
de game na 3—3, voerde
rijn tempo hooger op.
haalde onbegrijpelijk snel
een uiterst Kort dorpshot
maakte in vollen ren
een volley af en Kwam
op 4—3. Om toen rijn
eigen service te verlleMej. **ertolndf.
zen! Na een hevig g«»
vecht van zes deuces brak hU «eer door de
service van Karsten en, oploopend op zijn service, maakte hU op love. rang. rang. de set 6—4.
ZUn ambitie om het kampioenschap te winnen zonder een set te verhezen leek echter ijdel
teen Karsten. onverstoorbaar slices «gelend op
Hughan's backhand, vaak naar voren gaand, op
5—4 Kwam en twee setpolnts kreeg. Die jammerlijk opgelost werden in een stroomenden
regen I Nog eens kreeg Karsten zUn kans, op
6—6. Toen sneed hU laag juist buiten de
toen ging -djn passing een centimeter overlUn.
de
baseline: 6—6. Vertraging van tempo is dan bei»
der tactiek, doch na 7—7 schoot Hughan uit.
ditmaal nlet met netspel. doch met passlngs
langs een naar voren gelnvlteerden Karsten.
ZUn smash gaf hem bij het derde matchpoint de zege en den titel: 6—3 6—4 g—7.
De verwachting van het heerendubbelspel

was dat de kampioenen 1925, Timmer en Tesch»
macher de snelheid van de T.T. moesten hebben om den aanval van Hughan en van Swol te
doorstaan. En daarbU zou Teschmacher het
natuurlijk hard te verduren krijgen 1 Niets van
dat alles Kwam ult ln de eerste set. Hughan en

kant. Het spel van mej. Terwwdt werd lets
minder goed gesteund dan dat van mej.
Couquerque, want Knottenbelt was in volleeren
nlet bedreven als Karsten. doch mej. *l*erwlndt
zocht zoo goed de netposltle en mej. Couquerque
bleef zoo vaak achterin, dat de ..two»up" over
de „one-up" triomfeerde. Qua spel was mej.
Terwlndt hler meer de Kampioene dan w enkel
en damesdubbel.. Prachtig was ze op dreef en
Knottenbelt vond Juist toen het gewenscht was,
bij S—4 ln «ie tweede set. rijn beste «lagen*.
6—3 6—4.
De

wedstrijdiekling

heeft het in dlt tornooi, behoudens de regenonderbl-eklngen, niet bijzonder moeilijk gehad.

De heeren Hoyte Veder en Arnold hebben er
een vlot beloop aan gegeven. De heer Veder
had overigens geen aangenomen laatsten dag.
Op weg naar de banen Kwam hU met zUn auto
in den langen stoet van de S.D.A.P., meende
dle op een gegeven moment te mogen pas»
seeren, een conflict ontstond met gevolg, dat
de rulten ingeslagen werden. De heer Veder
liep een snUwond aan den hals op, moest zlch
laten verbinden, doch leidde nog de eerste
wedstrijden.

Bond van oefenmeesters.
De laatste dag van de wedstrijden
om de kampioenschappen.

Gisteren rijn de wedstrijden beëindigd. Be»
gonnen werd met het enkelspel om de vierde
en vijfde plaats tusschen M. Goedraad en D. de
Mos. Goedraad heeft een spel gespeeld dat de
Mos In 't geheel niet lag. HU Kon rich maar
niet aanpassen. De eerste set ging prachtig gelijk op. De Mos nam een 2— voorsprong, doch

—

-

—

—

—

In de derde set

De groep der Kampioenen en reserve-kampioenen van de e«ou*
tentoonstelling. De tweede van links is de beste
eig. mevrouw P. Koetsier, Rotterdam.

vier games achtereen het gevecht tusschen den
aanval van mej. Terwlndt. aldoor dapper forceerend en de wisselende remmende verdediging
van mej. Couquerque. Drie van de vier gam*»s
met ettelijke deuces en wisselende advantage*: van Swol

2—o 2—2. Dan wéér een deuce game: 3—2 voor
mej. Couquerque. Den aanval lUkt zij nu gebroken te hebben. Wederom door dle backhand»
hoek»bestokwg: 5—21 Maar dan falen de drop»
shots. De verloren game (5—3) verandert
opeens het aspect Voluit geeft mej. Terwlndt
zlch weer ln den aanval. Haar snelste drives
komen los. Nu heeft de backhand van m*j.
Couquerque het te verduren: 5—4. Een doublé»
fault deert mej. Terwlndt niet, evenmin een
gemiste smash. Van 050 maakt zU de game,
haar tegenstandster tot missen dwingend. .:
5-51
Dat bleek het Keeren van de Kans. Op love
verliest mej. Couquerque haar service. En met
de mooiste game van den wedstrijd, met een
gedurfden smash matchpolnt forceerend en met
een resolute volley dit punt makend ls het ten
tweedenmale 7—5. heeft zij haar eerste Kampioenschap: 3—6 7—5 7—51
De Kansen die elk spannend spel bieden, rijn
niet tegen haar geweest
zU kan het zich
echter ten volle als een verdienste aanrekenen,
en kon geven in haar spel
dat *-. ~->ch durfde
toen de situatie kritiek was.

—

Hughan behaalde rijn eersten titel

enote» op de ttaaa«««
ton Blucherheim,

liedden al hun zorg noodig om den Goedraad maakte met een paar goede s*nash«s
gelijk. Cm beurten namen toen «le spelers de
bal te raken; tot «llrlgeeren to bepaalde richting kwamen zij nauwelijks toe. Vooral van Swol leiding tot 4—4. Daarna maakte Goedraad twee
games ,en won de eerste set met 4—6.
was to een doolhof.
Na de I—6 van de eerste set Kwam de verOok de tweede set gaf ntet veel Krachtsver.
andering. En raakl Onweerstaanbaar waren schil te zien. Ten slotte zegerierde Goedraad nu
zijl Met 6—o kwam revanche op dié eerste set ook weer: 3—6.
en daarmee een aspect vol Kansen.
In «le derde set nam «3oe«lraad een 0-3 voorTimmer bouwde daartegen een vesting op. sprong. Daarna was het verloop: I—3, I—4,
waaruit de tegenaanval kwam. En to de lobs 2—4, 3—4. Er was dus nog een Kans. «lat de
van Teschmacher. to diens drives ook (hoewel Mos «leze set zou weten te winnen. Maar Goed»
voor een dubbel nog nlet dalend genoeg) had raad speelde Kalm verder en won ook deze set,
hU de aanvulling van zijn eigen degelijk spel. en daarmede de partU.
Van Swol was het mikpunt echter nlet met
De uitslag was: M. Goedraad slaat D. de Mos
lobsl Met 6—2 wonnen Timmer en Teschmacher met 6—4. 6—3. 6—3.
Vervolgens werd het dubbelspel om de derde
een goede set. Na 4—3 in de vierde vermeeswiens
service
van
van
Swol.
en
vierde plaats gespeeld tusschen M. de Caszij
terden
de
tweede topspto laag dalend neergesabeld werd. >x»w en G. Beem tegen D. de Mos en A. Hem(5—3). Doch Juist toen kon Teschmacher de mes. De eerste set was overtuigend voor «le Mos
rijne niet binnenhalen. Na 7—7 scoorde Timmer en Hemmes met 2—6, wormen rij. Doch w de
een love game, Hughan maakte gelijk, greep tweede set evenals trouwens w de derde, viel

ultest snel to toen Teschmacher serveerde....
B—9l Doch na 9—o maakten de DD.V.ers geen
punt meer. noch ta de service-game van Timm», noch ln «Ue van van Swol. De laatste
game was de beste, die Teschmacher speelde:
een keurige lob en daarna door alles een
smash: 6—l 0-8 6—2 11-0.

was
In het gemengd dubbelspel
in een partij «et minder emotie. Aan hem
grooter
het sneller tempo, aan Karsten de iets
vastheid en de grooter nuanceering in de
speelster, dle
gromKlstroKes. echter, het lets minder afmaken een markante tegenstelling: een spel
roem
haar
uitvoerde
den
gebruiken
In
den
roes
van
smashkansen.
Het
volley,
en
van
de na»
daarvan gaf Hughan de eerste set na een aarze- aan den eenen Kant, een speelster, «lle geweest
een
te
voorkomen
werking
gede
wellicht
(van
6—2).
Hughan
van
begin
I—3
Dat
lend
-nwrlUke haekhanll van Nu-sten tn «te tweede zijnde nederlaag verwerkte aan den ««leren

Hemmes terug, en de Mos Kon het alleen nlet
bolwerken. Met 6—4 en 6—2 wonnen de Caspaln
en Beem, de beslissende sets.
's Middags werd begonnen met het .Hoofdnummer" enkelspel ttisschen A. Waasdorp en W.
Hemmes. Het ls «en op hoog pellstaande partij
geworden, dle door Waasdorp verdiend werd go
wonnen. De derde set ging prachtig gelijk op.
Hemmes Kwam op 0-2 te staan, maar Waasdorp
trok rich er niets van aan en speelde rustig
verder Ten slotte won Waasdorp met 6—4. Ook
volkomen aan
bU «te sets waren belde speler»weer
de leiding
elkaar gewaagd. Hemmes nam
nu met o—2, «loch Waasdorp kwam op 2—2.
Game voor game was voor belden, om beurten
scoorden zU. totdat ultelndelUk Waasdorp met
5-4 won. In de -tarde «et, w» hetkraehtsver-

schil iets grooter. Het verloop

was nu als volgt: 2 Bpanjerdt

I—o, 2-0. 3—l. 3—l. 4—l. 4—3. 5—2 en 6—2.
Waasdorp heeft zijn titel dus weer heroverd.
Als laatste partU werd gespeeld om de eerste
en tweede plaats w het dubbelspel tusschen A.
Waasdorp en M. Goedraad tegen W. Hemmes en
.7. Goedraad. Het was een goede wedstrijd, die
door Hemmes en J. Goedraad gewonnen werd
met 6—4. 6—o, o—7.

De eindstand w het enkelspel luidt als volgt:
1 en Kampioen van Nederland: A. Waasdorp:
3. F. Goedraad: 3. W. Hemmes; 4. M. Goedraad;
5. D. de Mos.
In de B-klasse luidt de eindstand:
1 en kampioen: M. de Casparis; 3. A. Hemmes:
3. G. Beem; 4. N. Houps; 5. P. Timmer.

ATHLETIEK

Wedstrijden van hot district
Noord-Holland.

(Bl.wit) 1.75 M.: 3 de Bruyn
(Olympla) 1.75 M.
Hoogspringen kl. O.: 1 Enklaar (V.E.L.) 1.66
M.; 2 Plets (*23) 1.625 M.: 3 llooker (ATB)
1.60 M.
Discuswerpen kL A.: 1 De Bruyn (Olyn^-la
Haag) 42.1? M.; 2 Enklaar (VEL) 37.975 M.;
3 de Graaf (Zaanland 3555 M.
Discuswerpen kl. B.: I Kraan (81. Wit) 32.41
M.; 3 Kluft (Haarlem) 31.02 M.
Kogelstooten Kl. C: 1 HooKer (ATB) 11 M.;
2 Geul (VEL) 10.95 M.; 3 Nlx (VEL) 10.94 M.
VUfKamp dames: Kampioenschap van Nederland. Beste resultaten: 100 M. hardloopen De
Kook (ADA) 13.3 sec.; hoogspringen Dieben
(Brunhllde L.) 1.45 M.; speerwerpen De Koek
(ADA) 35.42 M.; verspringen Jutte-Brlejer
5.52 M.
Totaal uitslag: 1 De Koek (ADA) 309 pnl.;
2 Doorgeest (ADA) 263 pnt.; 3 Dleben «Brunbilde L.) 255 pnt.
10 x 100 M. estafette dames. Kamp vau Nederland: 1 ADA met de dames v. d. Berg. Mie»
nus. Slemmer, Loonuls, de Graal, de Koek. ter
Braake, Kom, Doorgeest en de Vries ln 2 min.
9.7 sec.; 2 Glta 2 min. 15.9 sec; 3 CDA 2 min.

Vler records verbeterd. Osendarp
brengt het Nederlandsch record 200 M. 21.7 sec.
op zijn naam. Een fraaie prestatie
100 M. hardloopen dame Kl. A.: 1 Koen (A
DA) 135 sec.; 2 de Vries (ADA) 12.6 sec.; 3
van de ploeg van A. D. A.
WUnholds (Athleta) 13 sec.
Ondanks het zeer ongunstige weer- zljn de
100 M. hardloopen dames kl B. en C: 1 Van
athletlekwedstrijden. welke Zondagmiddag op de TwlsK (Bloemendaalsche G.V.) 13.7 sec.; 2 Nleslntelbaan te Amsterdam door het district nus (ADA) 13.8 sec.; 3 Boorsma (Zaanland)
Noord-Holland der K.f*^.**. georganiseerd wa- 13.9 sec.
ren. een groot succes geworden. Nlet minder Hoogspringen dames kl. A: 1 Koen (ADA)
dan vler Nederlandsche records werden verbe- 155 M.; 2 van Balen Blanken (Wlerwgerwaard)
terd, waarvan ln het bijzonder de prestatie van 150 M..* 3 Messman (AVA) 1.45 M.
Hoogspringen dames Kl. B. en O.: 1 van Twlsk
onzen kampioen sprinter Osendarp op zeer hoog
(BGV) 1.40 M.; 2 de Heer (ADA) 1.40 M.; S
peil staat.
Osendarp startte ditmaal op de 200 M„ een Afourtlt-Hartog «**aanland) 1.35 M.
Discuswerpen dames Kl. A.: 1 NlesslnK (AVA)
nummer, dat zelden op het athletlekprogramma
voorkomt, en het was daarom ook te verwach- 38.90 M.; 2 Palm (UDA) 35.04 M.; 3 Voorsmit
ten, dat het Nederlandsch record, hetwelk sinds (AVA) 29.49 M.
Discuswerpen dames kL C: 1 de Graaf (ADA)
1926 op naam van Broos stond met een tijd van
M.; 2 Hiensch (VolewUckers) 2556 M.; 3
2557
slaagde
35.1 sec, sneuvelen zou. Inderdaad
Osendarp er ln deze oude topprestatie aanmer- Pees (AVA) 25.11 M.
4 x 100 M. estafette dames: 1 ADA met de
kelijk te verbeteren en op 33.9 sec te stellen.
Een uitmuntend resultaat onder minder gun- dames ter Braake, Koen, Doorgeest en de Vries
stige weersomstandigheden gemaakt en het was w 50.1 sec; 2 Glta 51.7 sec; 3 UDA 635 sec
Hela*/ dames over 200, 150. 80. 60 M: 1 ADA
misschien niet onmogelijk geweest, dat dc Haagmet
de dames Koen, de Vries, ter Braake en
gunstig
voor
sche sprinter. Indien het weer
athletlek was geweest, het wereldrecord van v d. Berg w 565 sec; 2 UDA 60.7 sec; 3 Glta
PaddocK op dezen afstand, sinds 1922 op 33.2 e. 61.2 sec
Het „Te Werve-Schlid" werd met een totaal
gehomologeerd, verbeterd had.
van
18 pnt door de ADA gewonnen, dle op de
triestlgen
op
dezen
De ploeg van A.D.A. had
maximum aantal punten be»
middag een «varen record-honger. Liefst drle «sta» drie estafettes het
(Haarlem)
2
Glta
waarbij
even»
met 14 pnt; 3 UDA
haalde:
fettes werden door haar gewonnen,
(Utrecht) met 13 pnt
x
4
De
gebracht.
hals
werd
eens het record om
Kampioenschappen van Nederland junioren.
100 M. Hepen de dames Jn 50.1 sec (oud record
100 M. hardloopen: Schaap (Turnlust Bever»
min.
in
2
sec),
x
M.
werd
A^-A. 50.3
de 10 100
wiJK)
11.3 sec; 2 Vunderink (Olympla Deven9.7 sec afgelegd (oud record Brunhllde Gr. 2 ter) 11.4
sec; 3 Mulder (TOv Zeist) 115 sec
ging,
w
56.2
sec
sec),
relay
terwijl
mln. 12.8
de
hardloopen: 1 Brtln (Bl Wlt) 2 min.
800
M.
waarbij het bestaande record met £9 sec ver»
8.6
2
de »»ongh (VolewUckers) 2 mln. 11 s.
sec;
beterd werd.
Hoogspringen: 1 Maas (*23) 1.65 M.; 2 WelAan verschillende nummer» was het llan-(Heo) 1.60 M.
ploenschap van Nederland verbonden. De titel lerdleck (Hellas) 1.60 M.*. 3 Avis
(Hellas)
Kogelstooten:
Wellerdleck
1356 M.;
1
op de 200 M. horden viel aan Mesman Schultz
(VEL) 12.78 M.; 3 Hulskes
2
Sleverts
C33)
laatste
10
meter
Haarden
ten deel. die in de
M.
lemmer Kaan nog juist achterzlchkon laten.De 12.695
M. estafette: 1 VEL 47.2 sec; 2 AV
winnaar egaliseerde met zijn tijd van 255 sec *224 x 100
sec;
485
3 Hellas 48.6 sec
Op
record.
de
800
M.
viel
evenhet bestaande
meisjes: 1 WiJnholds (Athhardl«*open
60
M.
noteeren.
Na
eens ven uitstekend resultaat te
leta)
8.2 sec; 2 de Boer (Zaanland) 85 secl
een zeer vwnlgen strijd, die eerst op de streep
3
Es (BrunhUde) 8.4 sec
zijn
er
convan
ltuljter
slaagde
de
in
beslist werd.
Hoogspringen
meisjes: 1 de Boer (Zaanland)
plaats
te
laten
op
Wernlnk
de
tweede
current
<ADA) 155 M.; 3 Groot (Glta)
M.;
Burger
1.40
2
met bijna onmerkbaar verschil. Voor belde loopers werd een tljd van 1 mln. 58.4 sec geno- 155 M.
teerd, hetgeen de beste prestatie op dezen afMOTORSPORT.
stand van dlt jaar beteekent.
Slechts een paar honderd toeschouwers woon»
den deze wedstrijden bU.
De uitslagen lulden als volgt:
van
200 M. horden. Kampioenschap van Neder»
land: 1. Mesman Schultz (*23) 255 sec; 2. Kaan
Gisteren zUn te Schlriz voor de 13de maal de
(Haarlem) 255 sec; 3. Jansz (V^L.) 26.4 sec Internationale driehoeksraces voor motoren over
10 KHI. hardloopen. Kampioenschap van Ne- een circuit van HÓ kjn. gehouden. Deze golden
535 sec: 2. tevens voor het Dultscbe kampioenschap op
derland: 1. Bakker (AAC) 33 min.Paap
(Haar»
Meijer (AAC) 34 min. 155 sec; 3.
den weg. Het evenement werd door 67500 toelem) 34 mln. 445 sec
bUgewoond. Ondanks de tdtetekende
schouwers
van bezetting werden geen records verbeterd. De
10 K»M snelwandelen. Kampioenschap
Nederland: 1. Engelman (Pro Patrla) 49 min. beste prestatie' leverde de Dultscher Stetobach
26.1 sec; 2. ***o«*anl (AAC) 50 min. 505 sec: 3. op een 500 cern DJ..W. die een gem. uursnelTol (AVAC).
held bereikte van 1155 Kit
10 x 100 M. estafette. Kampioenschap van NeDe resultaten waren:
derland: 1. AAC 1 min. 505 sec*. 2. A.V. *23 1 m. Motoren tot 230 cern: 1 E. Muge tDults»»»
land) op DJCW. tijd 1 uur 24 min. 155 sec
545 sec: 3. V.E.L. 1 min. 555 sec
Ne- gem. uursnelheld 110.6 KM.; 2 Wuensche
4 x 1500 M. estafette. Kampioenschap van
(Dultsehland op DJCW. ; op 1 ronde: 3 «mo
derland: 1» A^.O. met Sweeres. Buyen. Zeegers
en Blanchl to 1? mln. 535 sec; 2. Hellas (Spanje) op Terrot
(Utrecht) to 1? min. 595 sec
Motoren tot 350 cern: 1 Ted Mellons (Enge(Turn
100 M. hardloopen. KL C: 1. van KeulenWJBJL.) land) op Velocette. tljd 1 uur 25 mln. «05
sec. gem. uursn. 1085 KM.; 2 Hamal Ehle
lust Beverwijk) 11.6 sec; 2. Van Es
sec
(Dultsehland) «v Norton 1 uur 37 mln. 6 sec,
11.6 sec; 3. Verbrugge (AAC) 11.7
gem. uursnelheld 1065 km.; 3 G. D. E»
200 M. hardloopen. XL A: I. Osendarp (Trek»
vogels) 335 sec; 2. Mleghout (A.A.C.) 365 sec; (DMts«*hland) i uur 6 sec gem. uursn. 1065
kjn
3. 't Hout (V^L.) 365 sec
800 M. hardloopen kl. A: 1. de Ruyte. (VoleMotoren tot 500 «an.: 1 O. Stewbaeh
wljcker«) 1 min. 58.4 sec: 2. Wcrnink (Olym» (Dults«*hland) op DJCW. tijd 1 uur 20 rnto. 205
*36) 2 min.
sec gem. uursn. 115.6 kun.; 2 Bodmer (Dutteohpla D.) 1 mln. 58.4 sec; 3. Zaal (A.V.
land) op D.K.W. tijd 1 uur 23 mto. 415 sec*
1.3 ECCm
Graaf
B:
Van
der
hardloopen
KL
1.
M.
1500
3 Kohws (Duitschland) t«d 1 uur 24 min. 27.1
(G.A.0.) 4 min. 21.6 sec; 2. Roos C23) 4 mto. sec
„
Motoren met zij span tot 500 cem. 1 Braun o*»
225 sec; 3. Duits (Zaanland) 4 min. 22.6 sec
1500 M. hardloopen kL O.: l de Wilde (AAC) DJCW. tijd 45 min. 225 sec gem. uursn. 1024
4 mln. 345 sec; 2 Groen (Zaanland) 4 mln. mf m
Idem tot 1000 cem. 1 Schumann (Dulteeh375 sec; 3 van Roode (Volharding, 4 mln.
land)
op NJj.U. 45 min. 9 seo. gem. ninlm. .DIJ
3*7.8 860
Hoogspringen kL A.: 1 Carller ("23) 155 M.* KM.

Internationale driehoeksraces
Schleiz.

NET VADERHAND

voor het Plan van den Arbeid

Demonstraties

Beto ging opwoudenstein
te

Rotterdam

„oo,e provinciale demonstratie van
en N.V.V. voor het Plan van den

->".p

s -a"welke -zondagmiddag gehouden is.
schatting
menschen op het
50.000
Ar«
nee" naarln Woudenstein te Rotterdam bijeen»

*-?3".*,l needs vroeg in den morgen kwamen
èn omgeving, de Lekuit

Dordrecht

*°
uit de omgevwg van Gorlnchem en
!/"!"
Zuid-HollancKehe eilanden, uit
'5Afdingen.
- JttL van de
loeiden, den Haag. Delft en Sehleboot. auto en fiets naar Rotter»
J m per trein.
te
nemen aan de meeting op
dam,
deel
,-n

om
en den
«vnuden-leinnamiddag

demonstratieven optocht.
een gedeelte van het
door
di» in den
der stad trok.
»el weer heeft niet erg meegewerkt, her»
Kzaldelijk stroomde de regen neer. doch des»
zowel dc meeling als de optocht
ondanks is vlot
verloopen.
ordelijk en
een heeft de voorzitter van
half
Te omstreeks
van de S.D.A.P. de heer
Rotterdam
federatie
de
a B. de Zeeuw, de meeting geopend met
een korte rede, waarin hU o»m. opmerkte dat
algemeen de
in de rijen dei arbeidersklasse
de
drang bestaat zich te ontworstelen aan
de alge«lannen van de regeerlng, die er in
loopen drie jaar niet In geslaagd is verbetering
de arbeiders en wer»
le brengen In het lot vanheeft,
regeerlng
De
spr^ geen
1-eloo.en.maatregel genomen,aldus
waardoor
enkelen 'den staat verbeterde, noch iets het
geaspect van
gaf op blijvende economische
hoop
dat
daan.
verbetering. Het groote aantal demonstranten,
dal hier bijeen is, toont aan, dat de moderne
arbeidersbeweging een plan heeft opgevat, dat
leeft in de harten van allen, die bedreigd worden door het kapitalisme.
-.let een driewerf „Vrijheid" besloot de heer
de Zeeuw rijn openingsrede.
Nadat dc arbeidersmuriekvereenlging Excelsior en de gecombineerde arbelders-angve»
eenigwgen onder leiding van Piet 't Hart een
-trijdiiederenfantasie hadden uitgevoerd, heeft
de lieer E. Xupers, voorzitter van het
N.V.V. en lid van de Tweede Kamer een rede
gehouden.

inirum

...

Toespraak vah den heer E. llupers.
spr. ving -djn toespraak aan met te zeggen,
dat de wereld thans ln het zevende crisisjaar is
en dat het aantal werkeloozen tientallen mlllioenen bedraagt. De maatschappU is door het
kapitalisme vastgeloopen. Lr is van alles te
veel. Men verbrandt het koren, terwijl mll»
lioenen niet welen, hoe zij zich zullen voeden.
Men beperkt den katoenaanplant en mll»
lioenen hebben geen behoorlijk kleedlngstuk
en het is niet gewaagd te zeggen, dat ook bU
duizenden, die buiten de moderne arbeiders»
bewezing staan, het besef heerscht. dat het zoo
niet langer kan, dat zonder ordening in
productie en distributie de chaos
hoe langer hoe grooter zal worden.
M nemen het de regeerlng niet kwalUK.
aldus «pr« dat zij niet In slaat is een eind te
maken aan de internationale crisis. De grief
echter, welke wU tegen de regeering hebben,
is. dat rij maatregelen neemt, welke den toe«tand in het land hoe langer hoe slechter
maken. De regeering heeft niet dat gedaan, wat
men in lal van andere landen gedaan heeft. In»
plaats van door het uitvoeren van groote werken de werkeloosheid kleiner van omvang te
maken, neemt rij maatregelen, die deze werkeloosheid voortdurend doen toenemen. Het ge»
volg hiervan is, dat de binnenlandsche koop»
kracht Kleiner wordt en dat Industrie en landbouw verkwijnen.
Het plan van den arbeid heeft ten doel
massa's werkeloozen arbeiders weer een
plaats te geven in de productie en aldus
de koopkracht wederom te vergrooten.
liet plan van den arbeid is een plan voor
het Nederlandsche volk. nlet alleen voor
de arbeiders, maar ook om den middenstand en den boeren de helpende hand
te reiken. Met behulp van dit plan hoopt
men binnen niet al te langen tijd enge»
veer 200.000 arbeiders werk te geven
Tevens zal het ordening brengen in de
productie» en distributieregeling.
In elf van de voornaamste plaatsen van het
land legt men op dezen dag getuigenis af van
don «inverzettelUKen wil om stelling te nemen
teacn de regeering. Hiervoor Is echter een ont»
««Lelijke propaganda noodig. De arbeiders
woelen hun beginselen uitdragen naar de tien»
duizenden, die nog buiten de moderne arbeidersbeweging staan. De verkiezingen zullen
volgend jaar ,taan in het middelpunt van de
publieke belangstelling, omdat van de uitspraak
van het volk zal afhangen, of het plan van den
«beid een stuk werkelijkheid zal kunnen worden. Daarnaast wil spr. ook het volk waar»
schuwen tegen het gevaar van het fascisme,
nat nader komt en in een deel van Europa
reed, vasten voet heeft gekregen.
ra-cisme beleokent oorlog. Wanneer wil ons
afvragen waar voor het Europ. buskruitvat
het
«evk>r dreigt, waar de menschen ritten, die
«nbiisen tot oorlog .dan antwoorden wlj: in
Ilaiië en Duitschland.
°~~c belde landen zijn voor een deel aan»
lprakclijk voor den burgeroorlog in Spanje en
"n «vat in Spanje op het oogenblik gebeurt,
l-ungt het lot van Europa af. Het
Nederland«he volk wordt op dezelfde wijze bedreigd al,
«el llallaansche en het
Duitsche. De moderne
««ider-beweging zal steeds blijven trachten
"«volk ongevoelig te maken voor dezen bul»
'tnkndsehen bacil. Allen, nlet alleen de arbei»
?*■*. doch ook de intcllectueelen hebben tot
"■-« propaganda te maken tegen het fascisme
en voor het socialisme.

Hierna

werd de stoet opgesteld, die met vlag»

«-' "*"Nl*els en muziekcorpsen van Wouden"V" VorizeedijK. Goudschen singel
en,<'""
trok. waarna l»U werd ontbonden op
" "'kent
**°* terrein achter het postkantoor.

Plandemonstratiete Amsterdam

Rede van den parlij-voorzitter k. Vorrink
voor de provincie Noord»
jjP? demonstratie
d te Amsterdam gehouden

op het Us»

uolerrein.
'' waar van te voren reeds een groot

clv»,.

«vos opgeslagen en een luidspreker»
c
aangebracht. Tegen half twaalf
*i««
"oen de eerste meetinggangers toegelaten
terre*n* dat te rulm een uur. toen de
Meting geopend werd door het Amsterdam»
ad«>'d P* van Eek. gevuld was met een
""""«te van naar schatting ca 40.000 menschen.
S-D-AP-* de heer K. Vor»
.."-'.voorzitter derroo,c
necft
rede gehouden, waar»
in ri<l
w»' eraan "-**
herinnerde, dat volgens de Vol»
er in 1934 2*4 millioen wer»
Wi«,L «"ren. die honger en gebrek leden.
*r* hetzelfde jaar. groote hoeveelheden
andere producten werden vernie»
my
ii^ *-B
zelf telde men meer dan
4nnnnn" 11-^erwnd
tcloozen en de politiek van de re»
«eertog oo*^*„ streefde ernaar, dezen op
een
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Het Wetboek van Strafrecht
50 jaar

K. J. M. V.-LUSTRUM BONDSDAG
TE HILVERSUM.
In verband met het feit, dat het dit jaar 20
Jaar geleden Is. dat er een aanvang werd gemaakt met het jeugdwerk onder de Katholieke
Jonge Middenstanders van het aartsbisdom
Utrecht, zal op Zondag, 20 September een
lustrumbondsdag te Hilversum worden gehouden.
Deze bondsdag heeft plaats op het landgoed
„Quatrc Bras" aan den 's-Gravclandscheweg.
Een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt
tooneelsiuk „Schaakmat", zal door dc afdeellng
Utrecht worden opgevoerd. Deze bondsdag geldt
tevens als inzet voor dc komende wintercampagne en valt samen met dc propaganda-actie
naar aanleiding van den oproep van het hoogwaardig episcopaat.

Het Wetboek van Strafrecht bestond l September vijftig jaar en bij dergelijke eeuw» en
halve eeuwfeesten ls het nu eenmaal gewoonte
de verdiensten van den jarige op te sommen
en over les dsfauts de ses ctualitss te spreken.
Voor het Wetboek van Strafrecht is dit op»
maken van den staat zijner verdiensten reeds
meermalen geschied, begint prof. F. M. van
Bemmelen een artikel in het Ned. juristenblad.
Reeds voor zijn offieieele geboorte vroeg van
der Hoeven of het ongewijzigd mocht worden
ingevoerd. In 1926 bij het veertigjarig bestaan
hield Simons voor het Provinciaal Dlrechlsch
Genootschap een rede: Geldende Strafwet»
geving. in vergelijking met het Wetboek van
1881. De verdiensten van het Wetboek zijn niet
weinige. Het is keurig en duidelijk van stijl en
taal. Dat is mede te danken aan prof. M. de
Vries, die het tot in finesses corrigeerde.
Ook juridisch was het Wetboek voortreffelijk
verzorgd. Als een groole verdienste daarvan ls
verder beschouwd, dat het delicten voorzag en
beschreef, die pas dertig jaar na de lotstand»
koming van het Wetboek zleh voor het eerst
voordeden. Ook systematisch zat het Wetboek
goed in eikander. Zonder veel moeite heeft het
zich kunnen aanpassen aan de zich wijzigende
tijdsomstandigheden en nieuwe behoeften.
Simons telde in 1026 reeds 34 wijzigingen,
thans -M het er ongeveer 20. Op de credltzUde
van het Wetboek werd destijds geschreven: dc
eenvoud van het strafstelsel, zUn humaniteit,
en tenslotte het algemeene strafmlnimum van
eén dag.
Hier belanden wU echter ook juist op het
punt, waar aan de verdiensten van het Wetboek getwijfeld wordt. Simons schreef in 1926
en het oordeel ls thans herhaald —.„dat ons
Wetboek van 1881 eigenlijk reeds verouderd
«vas. toen het in 1886 in werking trad en dat
wij zeker thans, veertig jaar later aan die wetgeving ontgroeid zUn". HU velde dit oordeel op
grond, dat bij de vaststelling van het Wetboek
geen rekening was gehouden met dc werken
van I^ombroso, Ferri en Garofalo. Simons gaf
toe. dat t.a.v. de eischen, die de positieve school
stelde In 1886 zeker nog geen eenstemmigheid
was bereikt. Ik geloof, dat hij gerust had kun»
nen zeggen, dat indien onze wetgever, of de
ontwerper van ons Wetboek rich ln 1881 op het
standpunt van dc positieve richting had gesteld,
een dergelijk ontwerp ln ons land geen schijn
van kans gehad zou hebben om te worden aan»
genomen. Ja, zelfs op dit oogenblik zou een
strafrecht, dat geen schuldstrafrecht wilde zUn.
mar uitsluitend sociale verdediging, in ons
land. geloof ik. geen meerderheid vinden. Het
is echter ongetwijfeld tot de verdiensten van
ons Wetboek te rekenen, dat het. ofschoon uitgaande van den regel: geen straf zonder schuld,
toch zoozeer de bescherming van de maatschappU voorop heeft gesteld, dat alle latere
maatregelen en straffen, dle er tengevolge van
de modems richting in werden gebracht, vrij
gemakkelijk een plaats konden vinden.
Ons Wetboek Is eigenlijk ontstaan in de jaren
1870—1875. toen de commissie De Wal. Fran»
Cols flater vervangen door Loke), De Pinto,
Pols en Modderman het ontwierp. Deze commissie kon nog geen kennis dragen van het
werk van Lombroso en Ferri. L'Uomo delinquente dateert in zijn eerste uitgave van 1876,
Ferri's I nuovl orizzonll del diritto penale e
deila procedure penale van 1881. Wel kan men
onzen weigever er een verwijt van maken, dat
hlj niet voldoende notitie heeft genomen van
dc voorboden van de positieve school.
Het is waar. dat wij in 1886 terstond de voorwaardelijke Invrijheidstelling hebben gekregen,
en dat ook het vereischle van politietoezicht
meteen is gesteld, maar juist dc rol. die de pa»
Ironaalsvereenlgingen konden spelen en hot
toezicht dat zij moesten uitoefenen Is verwaarloosd. Dat is ongetwijfeld mede te wijten aan
de afwijzende houding die het Genootschap tot
Zedelijke Verbetering der Gevangenen tegenover de voorloopige invrijheidstelling innam.
Ook van de Idees»» van H. O. Wines hadden de
ontwerpers van ons strafwetboekkunnen weten,
maar nergens blijkt, dat zij deze Ideeën der
overweging waardig hebben gekeurd. Wines
had reeds in 1870 geijverd voor het onbepaalde
strafvonnis en ook het congres in Cincinnati
had reeds aanvaard, dat het onmogelijk was,
om de straf steeds evenredig aan het misdrijf
te doen rijn. Scherp stelde dit congres zich ook
tegenover de korte vrUheldsstraf. in het bijzonder voor jeugdige misdadigers. Het mag werkeiijk merkwaardig heeten. dat bU de vaststel»
ling van het algemeene strafminimum van één
dag In ons Wetboek niemand ln de commissie
lot samenstelling van het Wetboek of In de
Staten-Generaal op het denkbeeld is gekomen,
dat dit korte strafminimum het aantal korte
vrijheidsstraffen, ook voor jeugdigen, zoo ge»
ducht ln de hand zou werken. Dat onze wet»
gever aan het onbepaald strafvonnis, aan ruime

KUNST EN LETTEREN

Tentoonstelling van Japansche
Kunst te Boston

nog lager léven-niveau te brengen dan rij reeds
waren.
lkgr Poels. de bekende Katholieke leider,
heeft bU verschillende gelegenheden ertegen
gewaarschuwd, de arbeiders niet in een zoo»
danlgen chaotische»» toestand te brengen, dat rij
hun toevlucht tot radicale bewegingen en re»
volutie zouden nemen. Ook thans was er verzet in de katholieke arbeidersbeweging tegen
de verdere verlaging van het levenspeil, maar
spr. verklaarde weinig vertrouwen te hebben
in de critiek der katholieke arbeidersbeweging,
die steeds weer terugschrikte als hel om daden
ging.
Thans ging het echter om daden en was een
politiek noodig van herstel. Deze werd belichaamd in het Plan van den arbeid, dat orde»
ning wenschte te brengen en een vernieuwing
van Ide economische-structuur op democratische basis. De Nederlandsche regeering
volgde het aanpasaingsvoorbeeld van Polen,
terwijl Zweden en Denemarken voorbeelden
waren van wat door het plan bereikt kon wor»
den.
Verdergaande crisis leidde tot verdere ver»
warring des gcestes. die oorzaak wa, van het
fascisme, zooals in Italië en Duitschland
heerschte en dat een gevaar was geworden
voor Europa, dat opnieuw door oorlogswoede
werd bedreigd. Al deze landen verklaarden zich
solidair met de opstandelingen in Spanje. Het
fascisme, dat zijn ontstaan dankte aan het meest
bekrompen nationalisme, was gegroeid tot een
internationaal gevaar, waarmee ook de
ln Nederland zich solidair verklaarde. De
S.D.A.P. slaat, achter de verdedigers der democratische, wettig gekozen regeering. Zij kan
den rouw begrijpen der Nederlandsche katholieken om de rampen, die de Kerk ln Spanje
getroffen hebben tengevolge van enkele uit»
spattingen van enkelingen, doch evenmin als
rij de katholieken in Nederland aansprakelijk
stelt voor de grove foute*! der kerk to Spanje.
kunnen de Nederlandsche katholieken de
S.D.A.P. aansprakelUK stellen voor wat de aan»
hangers der regeering in genoemd land onder
zeer bijzondere en moeilijke omstandigheden
In genoemd land hebben gedaan. Tot welko
ontaarding in het algemeen elke dictatuur
moet lelden is o.a. gebleken bij het monster»
achtig proces, dat in de afgeloopen weken te
Moskou is gevoerd. Daarom ware het beter, dat
alle verdedigers der democratie gezamenlijk
den strijd daarvoor aanbonden en zochten naar
wat hen kan vereenlgen in plaats van verdeellngin eigen rijen te brengen. Hetsocialisme
kan niet alleen welvaart brengen, maar beert
ook de geesten verlicht.
De verwezenlijking van het plan van
den arbeid zal de inzet zijn van de ver»
kiezingen in 1937, en dit zal een strijd
moeten zijn voor welvaart, democratie
en vrijheid.
Na het uitspreken van de rede van den heer
Vorrlnk brachten eenige koren verschillende
liederen ten gehoore en werd op het podium
een spel voor orde en vrijheid „Dc Menschheld
Roept" opgevoerd.
Tegen drie uur werd begonnen met dc opstelling van den stoet, die rijkelijk met vlag»
gen en vaandels was versierd en dle te half
vier precies het Usclubterrein verliet. Hij bestond uit de I-loord-Hollandsche afdeelingen
van S.DA.I*., moderne vakbonden en andere
instanties der moderne arbeidersbeweging, zooals Aj.C. on Arbeiders Sportbond. Langs Hont»
horststraat, Ruysdaelstraat. Stadhouderskade en
Vijzelstraat trok hij via Heerengracht, Konings»
plein enN Spul"naar het Rollin. waar de ontbinding zou geschieden.
Er bevonden zioh, overeenkomstig den oproep hunner partij, nog al wat communisten
onder de deelnemers, doch zU vormden slechts
een kleine minderheid en tot ordeverstoringen
kwam het niet.

Schilder- en beeldhouwkunst
in
Pulchri Studio

—

Keizer
Hirohitoonder de Inzenders.
Zooals wij Zaterdagavond reeds berichtten,
zal ter eere van het derde eeuwfeest der Harvard Universiteit, den Uden dezer in het
Museum of Fine Arts te Boston een tentoon»
stelling van Japansche schilder» en beeldhouwkunst worden geopend, die geheel samengesteld is uit werken, door Japansche verzamelaars afgestaan. Als eerste lwee namen op de
lijst der inzenders komen die van Z. M. Keizer
Hirohito en zijn broeder Z. K. H. Prins Takamatsu voor.
Nimmer tevoren werd In het Westen, in
tegenstelling met dc verschillende tentoonstellingen van Chineesche kunst, die nog versch
in hot geheugen liggen, een zeer importante
tentoonstelling van Japansche Kunst georganiseerd; deze Amerikaansche expositie komt dus
als evenement van den eersten rang In aan-

Een goede opmerking van den heer P. Visser.
Twee tentoonstellingen in Pulchri Studio, een
van schilderijen in de groote zaal, een van
beeldhouwwerk in dc overige zalen, mogen nog
zoo gescheiden rijn in opzet en wezen, rij loopen toch in eikander over, ook al liggen de
momenten der opening een half uur uit elkaar.
Zoo verzuime geen bezoeker van Willem
Witjens' tentoonstelling de beeldhouwwerken
gade te slaan, bijeengebracht door den Neder»
landschen Kring van Beeldhouwers, en omgekeerd. *
Zoo ook zagen wij op beide tentoonstellingen
den heer P. Visser, chef der afdeellng Kunst merking.
op het Ministerie, prof. Martin en den burgeVan alle musea In Amerika en Europa, die
meester mr de Monchy. Verder waren vele zich met het verzamelen van Aziatische kunst
vereenigingen
vertegenwoordigd:
officieel
houden, neemt het Museum of Fine Arts
Pulchri door Willy Sluyter. Jos. Seckel en A. bozig
verreweg dc eerste plaats in. Het
te
Boston
M. Luyt. de Haagsche Kunstkring door Jan begon
reeds
in het eind van de vorige eeuw
Franken Pzn, de Vereeniging tot bevordering
groot succes Japansche kunst bijeen te
met
der Grafische Kunst door H. v. d. Stok.
het begin dezer eeuw beheerde dc
De tentoonstelling van den Kring heeft de brengen, InJapanner
beroemde
OkaKura Kakuzo de af»
heer P. Visser officieel geopend. Het moet hem. deeling
Chineesche en Japansche kunst.
die toch een vlot spr is. niet gemakkelijk vallen
De vroegste werken, die op de tentoonsteltelkens weer opnieuw nieuwe formules (e vin»
ling te zien zullen zijn. dateeren uit de Asukn
w|j
eigenlijk
voor
wat
den
allemaal welen en
(552—6461. De series worde»»
waarin zoo goed als geen verandering nog is of Suiko periode
objecten afgesloten. Onder
met
19e
eeuwsche
bespeuren.
te
Inzendingen
de
bevinden
zleh zgn.
Toch is dc heer Visser er weer in geslaagd schatten, kunstwerken, dle nimmer nationale
naar het
een treffend beeld te vinden. HU heeft er nl.
op gewezen, dat vroeger, in den goeden ouden buitenland verkocht mogen worden.
Dc tentoonstelling wordt den 25sten October
tijd, kunstenaars het middel der tentoonstelling
gesloten.
niet noodig hadden en toch een bestaan vonden
ln het werk. dat hun werd opgedragen. De
bevolking is sindsdien aanzienlijk gestegen en
THEODORE DREISER PESSIMIST
thans heeft dc kunstenaar het heel wat moei»
Groole talenten eindigen in het feuilleton.
lijker dan toen.
Uit een Interview met Theod. Dreiscr:
Spr wees er overigens op. dat de l?de eeuw
De
belangstelling
ons
meeste romans, die In onzen tijd zijn ge»
vrijwel
in
land
uitsluitend
heeft gehad voor dc picturale Kunst; de plas» publiceerd, rijn gestandaardiseerd. Neem uit
mijn bibliotheek een boek. dat zoo net is uittische Kunst heeft hier eerst veel later dc belangstelling gekregen. Met den wensch. dal gekomen, en een boek dat 'n jaar of tien, vijftien oud is, 't Is precies gelijk. Een jongeman
deze tentoonstelling zou bijdragen tot de verhooging van die belangstelling opende de heer vertelt hoe ongelukkig hU bij zn ouders thuis
Visser de tentoonstelling.
is geweest, 10l hij meerderjarig was. en hij
Witjens exposeert in de groole zaal vrijwel geeft er zich geen rekenschap van. dat 't zoo
alleen schilderijen. ZUn tentoonstelling is zonin vele gezinnen is. Je hebt pogingen gehad
der woorden geopend.
om de dingen op «en nieuwe manier te tor»

—

AVONDBLAD

toepassing van de voorwaardelUke lnvrijheldsstelling, aan vermijding van de Korte vrijheids»
straf, aan Intensief toezicht van patronaatsver»
eenlglngen. aan de voorwaardelUke veroordeeling
die toch ook reeds ln 1870 te Boston
geen
t.a.v. jeugdjge personen was ingevoerd
besteed
in
lag
aandacht heeft
hoofdzaak aan
.drie denkbeelden, aan welke hij te groote be»
teekenis heeft toegekend. Ten eerste over»
schatte hij de mogelijkheid en noodzakelijkheid
om de straf af te meten naar de schuld van den
dader. Secundo kende hU aan de. behandeling
en verbetering van misdadigers en in het
bizonder van jeugdige delinquenten als doel
van de straf nog een te beperkte waarde toe.
Ten slotte overschatte hij de gunstige werking
van het cellulaire stelsel.
De overschatting van de werking van de cel
is aan onzen wetgever, en in het bijzonder aan
Modderman, gesuggereerd door de groote voor»
vechters van dit systeem, Suringar en met hem
het geheele Genootschap tot Z. V. d. G. Deze
hadden voor de cel zulk een verbitterden strijd
moeten voeren, dat hun oogen langzamerhand
geheel gesloten waren voor andere penltentlare
stroomingen en mogelijkheden.
In den loop van vijftig jaren ls het tekort
van ons Strafwetboek op penitentiair gebied
geleidelijk aan ingehaald. Dat de bewaring en
de jeugdgevangenis op zich laten wachten, dat
wij de ter beschikkingstelling van psychopa»
thcn aanzienlijk bij een noodwet hebben moeten inkrimpen, dat in ons Kinderrecht de rechlers en de Regeering telkens heen en weer
schommelen tusschen een clvlelrechterlljke en
strafrechterlijke behandeling, dat de berechting
van de massale Kleine criminaliteit
vlei»
leicht das wlchligste aller krlmlnalpolltlsche
op het oogenbllk tot zooveel verProbleme
schil van meening aanleiding geeft, ligt natuur»
lijk wel ln de eerste plaats aan de ongunstige
economische conjunctuur, maar toch ongetwijfeld ook daaraan, dat de tweede en derde titel
van ons strafwetboek langzamerhand een lappendeken vormen van straffen en maatregelen.
Het zou een waardig eerbewijs, aan onzen
wetgever van 1881 bewezen, zijn wanneer wlj
zoo spoedig mogelijk een Staatscommissie Instelden ter herziening van den tweeden en
derden titel van ons strafwetboek en de daar»
mede samenhangende wetten en besluiten, opdat deze warwinkel, waarin alleen de uiterst
terzake kundige den weg Kan vinden weder
een geordend geheel wordt, waarin de groote
wegen en de rijpaden duidelijk zijn aangegeven. Er -djn ook thans vele penitentiaire
mogelijkheden en deslderata, van welke dc
wetgever althans serieus moet laten onderzoeken. In hoever rij voor verwezenlijking vatbaar zijn, ook
en juist
ln dezen economisch zoo moeilijken tijd.
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LANDDAG DER R.H. STAATSPARTIJ TE
BERGEN OP ZOOM.
Op de uitgestrekte terreinen van den R.IC
Boerenbond aan het Stationsplein te Bergen
op Zoom is gisteren een uitstekend geslaagde
landdag der RJC StaatspartU voor West-Brabant en Zeeland gehouden.
Zevenduizend mannen en vrouwen kwamen
tegen drie uur op de terreinen bijeen.
De landdag werd geopend door den heer
J. Meerbach. wethouder van Bergen op Zoom
en voorzitter van het landdagcomlle, die een
brief voorlas van mr G. Geseling, voorzitter
van de RJC. StaatspartU. dle wegens familie»
omstandigheden was verhinderd aanwezig te
zijn.

Het woord werd gevoerd door den heer
H. J. Kuiper, voorzitter van den R.K. Land»
arbeidersbond te Utrecht, den heer F. Rohling
ult NUmegen en den heer Henrl de Greeve
uit Haarlem. Allen.wekten op om in eenheid
!dc Kracht te blUven zoeken om zoodoende
de pogingen van het nationaal socialisme en
het communisme, in ons land de macht to
handen te nemen, te verijdelen.
Het slotwoord werd gesproken door mr J.
Houben, ondervoorzitter van dc RJC. Staats»
partij, die eveneens de eenheid onder dekatholieken mei klem bepleitte.
REORGANISATIE GLASFABRIEK
LEERDAM.
Dezer dagen heeft de glasfabrlek „Leerdam"
een nieuwen kristaloven to bedrijf gesteld.
Deze vermeerderde activiteit houdt verband
met de aanstaande jaarbeurs, waar men met
een geheele reeks nieuwe kunstnUverheids»
producten zal uitkomen.
De nieuwe vennootschap, welke „Leerdam'
thans exploiteert, blijkt de zaken krachtdadig
aan te pakken en hel publiek kan er zicH
dus van verzekerd houden, dat er geen onderbreking komt in de vervaardiging van de
zoo gewilde Leerdamsene producten.
In letaal zijn thans weer een 750-tal personen aan dc fabriek werkzaam.

muleeren, maar de groote romans rijn zeldzaam, wat ze ook altijd zijn geweest. Balzae.
die Is geslaagd. Hugo ook In Les Mlserables en
in Notre-Dame de Paris. Er rijn een paar boe»
ken van Thackeray, die meetellen. Drie of
vier van Dickens, de rest.... Van Tolstoj Oorlog en Vrede. Anna Karenine en de novellen.
Dostojefskl heeft zich bijna In zn geheel gehandhaafd, omdat hij altijd zichzelf beschrijft.
In de Ver. Staten hebben we een heel goede
litteratuur gehad: Poe. Hanthorne. Mark
Twaln, een groot schrUver. Maar b<j ons leed
het werkelijke realisme meestentijds schip»
breuk: 't werd doodeenvoudig geweigerd. De
schrijvers werden als het ware geterroriseerd. Verscheidenen hebben gedebuteerd met
een uitstekenden roman, een naturalistische»»
roman, om te eindigen in de Saturday Evening Post.
Ik heb zelf tot 1932, den strijd aangevoerd.
Ik doe het nog. IK heb geschreven, ik heb gesproken. IK ben naar Kcntucky gegaan toen
daar de mijnwerkers staakten. Omdat ik een
simpele vraag aan een getuige wilde stellen,
heeft een soldaat zijn geweer tegen mijn buik
gedrukt en me bevolen op te hoepelen. En hij
zou geschoten hebben ook! Een klacht indienen? Belachelijk. Ik heb een boek geschreven.
Tragic America. 't fs zoo goed als gesuppr.»
naerd. Ik heb een massa interviews verleend
aan de New Vork Times. de Herald Tribune,
aan andere kranten: eiken keer als 't me over»
kwam. dat ik iels zei, dal wat beteekende, is
dat er uit gelaten.
Ik behoor tot een troep vogels. Geen troep,
geen vogels. IK, Theodor Dreiser, schrUver, Ik
trek de menschen aan, die realist ziJn, die gevoel!** zijn. Wie mij lezen zijn tegen dc onrechtvaardigheden van het leven. Ik heb nooit
andere lezers gehad. Nooit zal IK schrijven
voor aanhangers der gevestigde orde. Het
leven is iets essentieel veranderends, droefs,
tragisch en moois. En ik houd ervan....
ORTEGA Y GASSET TE PARIJS.
Naar Reuter meldt, is Ortega y Gasset met
zijn gezin uit Marsellle te Parijs gearriveerd.
Hij gaat op een nog onbekende plaats rust
nemen.
De 130 Jaar geleden buiten gebruik gestelde
Mlnorltenkerk In Regensburg, een mooi mld»

deleeuwsch bouwwerk, dat gerestaureerd is
met de bedoeling het voor Osimark Museum In
te richten, wordt verbouwd tot concertruimte.
En wel omdat Bruckners sterfdag er 11 Oc£ober zal herdacht worden onder directie van
von Hausegger en Raabe.
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DE SALARISSEN VAN HET GEMEENTEPERSONEEL TE ALMELO.

FILMNIEUWS
Vlaamsch nieuws en het

De regeering draagt B. en W. op de door
den raad verworpen verlagingen
in te voeren.

filmjournaal

De gemeenteraad ° van Almelo heeft, naar
men weel. besloten de voorstellen van B. en
W. om de salarissen van dc gemeente-ambtenaren met 2*4 pet. en dc loonen van dc werklieden met f 1-30 per week te verlagen, niet
aan te nemen.
Thans worden bU Kon. besluit van 28 Augustus B. en W. uitgenoodigd binnen een termijn
van drie weken dc bezoldiging van de ambtenaren en de loonen van de werklieden te regelen, zooals in hun voorstellen aan den gemeenteraad was aangegeven.
DE ZONDE VAN

HERMANNLUNS
niet-Arische afstamming
Het „Berliner Tageblatt" bevat een waar»
schuwing van dc hand van gouwleider Telschow. waarin deze er de aandacht op vestigt,
dat systematisch door gcwetenlooze lieden geruchten worden verspreid over wijlen Hermann
Lons. welke „ln stjat zljn, den goeden naam
van den dichter en de eer van zijn familieleden
te kwetsen." Men beweert
aldus Telschow
dat Hermann LSns. die, gelijk nauwelijks een
ander. Duitsch dacht en dit in al zijn werken
tot uitdrukking bracht, van nlet-Arische afkomst is. Ook dc broer van den dichter, die bU
den Rljkszender Hamburg in dienst is. Ernst
L6ns, heeft van het RUksverbond van nietArische christenen het verzoek ontvangen om
als lid van het Verbond toe te treden.
Ter voorlichting van het publiek
aldus
vervolgt Telschow
worde daarom hier de
aandacht gevestigd op een ambtelijk document
van het Rijksbureau voor Familie-onderzoek.
betrekking hebbende op den partijgenoot Ernst
Löns. dat tevens een waarborg vormt voor de
Arische afstamming van Hermann Löns.
Na vaststelling van dit feit
zoo besluit
Telschow
waarschuw ik alle verspreiders
van geruchten; in alle gevallen, die mij ter oore
zullen komen, zal ik onverbiddelijk een straf»
vervolging instellen.
Zijnbeweerde

—

—

—

—

—

—

Tijdschriften

Aan een mededeeling van het secretariaat
van de (Vlaamsche) bedevaart naar den IJzer,
is het volgende ontleend:
Voor onze Brussclschc filmjournals
die
zich „actualites" noemen
Is Vlaanderen nog
altijd een vreemd land. In geen enkel film»
journaal Is één meter film over de groolsche
l?e IJzerbedevaart te vinden: en het is niet
omdat de Brusselsche Nlmpers het nlet wist.
dus elf dagen voor de Be»
Op 12 Augustus
devaart
schreef het BedevaarlseKrelariaat
nog aan de drie groote actuallteitsfirma's te
Brussel, om hen attent te maken op de grootsehe gebeurtenis en hun alle hulp toe te zeggen
voor een gebeurlljke opname. De eene firma
antwoordde heel flegmatiek dat zij instructies
vroeg te.... Parijs; de andere dal ze ..elders"
benomen was.... (voorzeker te Dinant bU 't
monument „Furore Teutonico"?)
Wat wordt Vlaanderen toch prachtig bediend
«mor zijn Vlaamsche centen?!.... want in onze
Vlaamsche cinema's ziet men nooit of heel uit»
zonderlijk, zelfs geen paar meier echte Vlaamsehe fihnreportage. Zoolang Brussel dat in hanen
den houdt, komt er niets van in huis
lam
publiek
zijn
cinemauitbaters, zoowel als
en laksch en reageeren niet of bitter weinig op
zulk een ellendiger* toestand. Wel zullen zij
achteraf eens zuchten, maar zoolang het daarbU
blijft komt er niets van in huls. Hel publiek zon
algemeen en weken lang schriftelijk bU de
cincmauitbalers moeten eischen en protesteeren. Die zullen het dan wel voortzeggen en de
klachten overmaken.
Meer dan ooit moet uw leuze zijn „geen
Vlaamsche actualiteiten, geen centen"!

—

—

— —

—

ADVERTENTIE-PRIJSVRAAG VOOR
„MAYERLING."
Ir Suyver spreekt.
Zooals wij reeds mededeelden, werden de

VAN HOUTENS EIGEN TIJDSCHRIFT
In het septembernummer vinden we o.a. een
Inlerrcssanto beschrijving van het comfort der
moderne vliegtuigen, een dwaze geschiedenis over
Vonaumuslllelen en een mooie oude lezende „llet
Kostelijke Goed". El» Kalser schrijft over Madame
Curie en in de lllmrubrlek wordt over Marcel
Krols lMerljntjc) verleid. Voorts mooie foto» van
Walcheren, en van het leven der Inlander» in
Tropisch Nederland.

25 ingekomen ontwerpen betreffende de adver»
tentleprljvraag voor de film „Mayerling" door
de jury beoordeeld en eenige daarvan be»
kroond. Dc prijsuitreiking zal Dinsdag 8 dezer
des avonds in den Princesse Schouwburg plaals
vinden, waarbij dc heer ir Suyvcr. adj.»direc»
tcur van den Dienst der Gem. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting een toespraak over
het een en ander in verband met deze prijs»
vraag en in het bijzonder over het beoogde
doel zal houden.

NIEUWE UITGAVEN

,,FRIDOLIN" IN PLAATS VAN

BU P. Noordhoff te Groningen-Batavia Is ver-

schenen „Het Homerisch Dialect", korte inleiding in taal en stijl, door G. M. Versteegen.
Het boekje wil zijn een beknopte, wetenschappelijk verantwoorde, positieve en leesbare
uiteenzetttlng van de eigenaardigheden in de
tast der beide groote Grieksche epische gedichten en sluit aan bU Kaegi's grammatica, bewerkt door Sormanl.

„MICKY MOUSE".
Disney,
Walt
de beroemde schepper van
Micky Mouse, werkt op het oogenbllk aan een
,Fridolin"--erle naar dc door Trudl Schoop
gecreëerde „Fridolln"figuur.
Disney was over de kunst van Trudl Schoop
zoo opgetogen, dal hU alle voorstellingen der
Kunstenares te Los Angelos en Hollywood heeft

dUlewoond.

HET VADERLAND

Beursoverzicht.

——

mark 329—320: Engeland 7.41%—7.42%. Parijs
9.69—9.75; Plaag 6.07—6.13; Japan (yen) 0.43%—
0.44; Waraohau 027%—927%; Buenos Aires
0.41-0.43; IndlV oable l.00%—l.00%; Zwitserland «7b«u»kpapler) 48.03%—48.13%.

EEN VASTE MARKT.

De beurs stond vandaag on-nl-kellhaar onder
den Invloed van den toestand In Frankrijk, welke

to monetair opricht «-gelijk blijft Pransche
guldensobUgatles blijven aangeboden, terwijl de
vaste stemming voor aandeelen KonlnklUke.
«Ue tot 395 konden verbeteren, vrijwel geheel
op rekening van vraag met ParUs moest worden
geschreven. Van een algemeen vaste stemming
voor petroleumaandeelen was althans ook vandaag geen sprake. Voor AmeriKaansehe petro'leumaandeelen bestond er vanmiddag wederom
nlet de minste belangsteUlng. hetgeen wel heel
duidelijk doet uitkomen, dat aandeelen Ko-*tok.
lijke thans voornamelijk door ParUs worden gevraagd. De handel blUft niettemin kalm.
Dat gold vandaag ook voor restvan de
to verband met het feit. dat New Vork gestoten
ls wegens Labour^lav. Toch was «le stemming
algemeen vast te noemen, ril net mot een enkele
ulteon-lei'lng, «oals tabaksaandeelen, die een
kleinigheid lager noteerden,
Schoepvaartaandeelen waren «laaientegen vast, met Nederlandsehe Scheepvaartunles op 53K.
Goed prijshoudend waren H. V. A.'s op 364%.
echter eveneens zonder omaetten van eenig belang.
Zoo was het ook in «Ie rubbor«*-*«leenng«n,
waar Amsterdam rubbers op ca, 145 vrijwel nlet veranderd waren.
Van lndustrleele aandeelen konden
aandeelen Philips rich goed l-M-lhaven op
ca. 169, terwijl AKu's en Dnllevora pril«houdend waren op reep. ca. 26*4 en 117%. Gewone aandeelen Ver. Chemische fabrieken waren goed prUshoudendz de preferente
daarentegen tets lager op ca. 60.
Ofschoon NewVork vandaag dus gesloten
belangstelwas. bestond er niettemin wel eenlge
Ung voor Amerlkaansche aandeelen,
speclaal voor apoorvegfondsen e», staalaandeelen. Aandeelen Bethlehem Stoel

Beurs van Amsterdam
v. izfleetenh.
off. noteering, medeg. d. d.Var. d.
l bieden, /laten, ged. en bied. Tg«d.«».lat.

*

——

——
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AMSTERDAM

—-

—

0.700
0.704
42.06
42.14
0.146
0.148
46.80 46.90
12.53
12.56
5.524
5.536
16.375 16.415
168.87 169.21
19.5?
19.61
48.95
49.05
81.06
81.22
10.2?
10.29

.—
— —.— —.— —2.492

.—
Ken 36.75—3720; Oostemljk (bankpapler) 100 Boedapest—.
sch. 37.40—37.70; Brussel 426—5.00; Ptosche New-York— 3.488

2.492

2.488

CHM»

S

13.13/9. Lood bultenL 17.8/9 & 17.10/*-.

TERMIJNMARKTGRANEN TE ROTTERDAM
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«VAM. 7 S<mt*garw« on tem. Nott J*. v/d
***e-n*ljnh. Fe «Ira*»*». noteering per «0 K.O».
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MESTSTOFFEN.
Scp». Ste*l»»W
dtB^DH A»*!**»»»!*».pet.7 Sept
108%, lal»
15%
r-lijsn.
salpeter »% p». Sept. 96, ***mvel**l*« «rw»
jotjfc
superfosfaat
nltikkg.
«nL 89; «UnU». 93;
ta. 30%. 16 pet 34%. 18 po*. 36%|
«0

7Se*»t «llept
<R«D.) IitMMIT. 7 Sept. Slot «K^-.ltzp»
129- 128- Stand. 13a5n38.1»/koop, 38.16/3 *"%***, «lbrld.
1«K 1«K 39.1/3 en 39.3/*; Sei«*»nentpiljs 38.16/-; *^clr.
16» K 169— 43 koop« 43.10/- verk.; Best Select *I2H/- laag»
ste. 43J0/- hoogste, t
108 K 109K «Ito Stand. Cash 191.10/- koop.. 191J5/-. veM,
13? K 128K 3 mn«L 1895/6 en 1895/-; SeMernen^M
18K 191.10/-;,Banka loco 194.10/-; Startte loco «V.
104- lUSK
lood vreemd loop. mnd. 18 olfic NJB/9 ntet
14?K 148- offic. koop. 18 met offlc. verk^ 3 mnd. 18,
H4K HSK 17.18/9 en 18.1/3; Settlementprijs 18.
«UH/«K 83K 221*1 ordinair loop. mnd. 13.10/- otfie,
323—
niét offic. koop., 13.11/3 niet offlc. verlr-, 3 n»d
132 K 133- 13.15/.. 13.15/» en 13.16/3; Settlemenwr. ».»/-.
128 K 129K Wolframerts per unit elf 29/6 aa 30/6.

3^i 3-3 K H«pén*«*.
33- HoesehK.
114.6 II4K HseBergh
84K »*K KaUAseh.
121- «UK Kl«ckn.w.
KoKswerk
99K 10098K 99- LaurahUt
99— 99- Mannesm
'183- 183 K Mansf. B.
126- 136- Maseh.b..
13« 13K Or.KOpp.
39—
Itßratmk
14K 14K HhetostaL
35K 25K RUtgeraw.

dé iftl. OTb-^bateha^èTv/^jtfi|lVm

Wz-IMIIAM.

METALEN.
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»

Lot
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6.VK

RNA , l^^n^^U / 14%?«*z/AM
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I^K.
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13

PUBLRUC
]«. -«0
, -«? 106
"*"EIJ-.H
6

% vjc. 250
%
% Vjr. 2„,0
% vjc. 250,
2-»!,,
% vjr.
% vjc. 250
% vjc. 250
*» v^c. 250 KansMth.»
79*
4
6
HJJJ3J*.
?K'lcJ«'.
1894-18873
86**7»
l*em.<*red.4
Dtrechtsch4
93»
«K
-»»
6KSMB»unl»r«6
1922
hm«i~>
98«
K
85K'
60K
2eL.»IOOK
iv
wgt, gobted'o7/84
«*»>'
4* Vaderl 4
68
92K
4 8?K
51K
K l*em.c*red.3
«Ov
Bult*24lcr.6» 58K 7K
99«-f Xt Schled. *314 98K K Kolon.Bnk» 100K7 K Westlands.» 99K5 100VStalw.20J6» 1?K X RUBBER-ONDERN. 1907-19084 87K -\* Mis*»K*rßjr4 54« 6K
%
61
189SDult«H
lOOgl'.ung^ 01

Uk.

-e
Melllhe. O.BZK 5.06

———

««ten

Sueno»».Alle» 0.700 0.704
T Se**t. 8 S«p». Hruss^AM* 43.05 43.13
7 Sept 5 Sent.
Rlojanelro-.
Londen 7.43% 7.42% OM,
3723% 3720
0.14? 0.149
46.80 46.90
Berlijn 5923 5924
15. sc«r«. 1.47% 1.47% Dantrig
Londen—. 13.53 12.56
Parijs
9.70
9.70
Helstogfdr,» 5.524 5.536
Belg» 3420% 2429
N.^»fflc.
Parijs
16.3? 16.41
Zwiteeri. 48.03% 48.04 Madrid
168.81
169.15
Amst^Rott»
»Itelië
Weenen
Italië
19.57 12.61
Kopehh. 3315 33.15
629
Praag
Weenen— 48.95 K.05
Zwitserland. 81.06 81.K
Stockh. 3820 3827% CendolL
10.265 10.285
(Part.) Dollars (bankpapler 1.46—1.48; Mar- Praag»

—-

,ln^2BW^k^tt°«V/.?^
.88.15/». tntA. 188.5/-. Ztoll »M U

"deN?° zM

WISSELKOERSEN

.«
* VJl*. 3-*° «»«K?^
Braslll».

nol lOITIHI

*

Brul. «5..
-«-.Was».
O.Qununl
I-*-dmlMOt
DeutErd.
EL Lief er.
ELLlchtK
1.0.Pari».

N».Nod.

7Sept 4Sept.
13-14
13K-14K
12-14
12K—14K
31—23
31—33
12—14
13—14

4lK'

Blik 10 ook» 20 X M Va/9 k 19/1%.
W**«r >«»-l>t «n levering 21 kool», en 3114'

«NK IVBK Bals Delf. 174« 174HIK HOK SBgbZlnk . 40- 40K
170 K 172- SchucKert 150- 151UBK 119 K SehultPat 105 K 105K
123 K 133 K Siem.HKo 18? K 18?K
83- 83K Ver.Olnst 146- 140LON»«N (R.8.D.)
126 K Ver.Sthlw
K I«Z<
146- —1 west.Alk. 104
?S«pt 4Solt
7S«pt 4S«pt
118K IWX
WK 161 K Z. Waldh. 147- 14?K
Ang.Van. 93/9
93/1 K C««.P»ol. 11« UK Peldm
K 129 K Ota»*lMto 31K 33K
Burm.O«.101/3
9V/4K
Bard. BK. UK UK P«t.«sa. 130
130 K 130- DeutsPetr
9?K
MelEagie 3>,/4K 29/? K 21Eng.C. 84K 844
3lEngWri 10?K 10?K l2es^HDn 13^< 134 K
98K
Phoen.OU 9/IK 8/9
-phOold».
113- —i
4Er»gPdl» 118K UBK
KonN^tr 39K
38K
.' Ex-dividend.
l-^-Iranplll/lOK 110/7 K 4 Eng Vlet 115* 115*
VenOUCg4s/?K 43/1 K 41 Eng.C.l ItM loojz
AUSUMPLIS/9 16/- 4Alg.Vl 95- 97«
AngDutH» 38/MOUTWIJN.
28/1 K B-Alle» «7- 675 Brat 'l3 19- 18K
KualL.um.33/9
33/9
sBrPd.'l4 TOK TOK
AnacCop. 1%
7«
SCHIEDAM, 7 Seilt. <Olfl«l««»e noteering
810Tinto. 14K
13K
71 Praag» 100-100- van de C«linm!ssl« uit do KanM van lttipn»
RoanAnt. 45/- 44/9
8 T*sjßlW. 103K 103K
Cns.Diam 7/4 K WH 41Chln'98101K 101K
Heßeerad 9K
svhtoal2 82-839K
Ct2»linlng 25*
4t»r«mkr. 22K 22K
25K
RUBBER.
slD.Yngl 42/9 42—
BSAChart 29/6 29/2
7^»w«2»
186/3
Rd2»linesaB6/2
63K 82K
2/- Ti Hng.^ 47- 47Ang.O-M. 2/8r.A.V»b.123/1K» 133/9 4?a**an'99 64- 64- Septemb. 37— 27— Maait-21K TIK
j^/Mt 3?K
Imp. 10b.163/3
168/9 sMe*l99a« 8K 8K JM/g^lt
«K
Eng. Ford 34/34/- P«*rv.gew. 2K 2K Ootebé»*.. 37— 37— April-". 28— 38—
Peruv.pr. 10K «K N«ï3»ioel il- 27- Mn..
d.P.Coat. 63/6 53/6
2»K »K
Br.Celan. U/4K H/4K 3 Port af. 80K «K t)éee>lll*er 27— 21— Jnn1...,,,,... 3»K 28>K
Court lds. 54/4 K 53/7 K 4RusL'B9 1— 1- Oot/iNö. 26K 27- Apr./j«ul 28— 28K
7 Polen-» 72K 73- Januari-. 27«
Snla Vlss. 65/- 65/-*—
-1u11.......
«Drug-. «K «K M-ruarl. 27K M
Dnllev. g. 35/1 K 34/9
2?K Augustus. -v
«Hntr^rg
11K
11Dnil.N.V.3B/1K
27/9
Kalm
Omzet.. 15000 K.O. WeeGI^pold-. H< 4K
CWireL7z 21— 21K
g.
Vlckers 34/9 32/7 K Lon«LP»« VXH 106K
LONDEN. 7 Sept. (Medegedeeld dl» Roosten
en Janssen. Amsterdam.) II *-. 20: WA» w»
Cun.SH- 5/10 K 5/10 K PartDiso. -»- -»7%. Ldt/Dec. ?«. Jan./Mrt 7%. ApMMNI 7»
SwMateh 18/1 K 18/3
Call.Mon. K K
koopers.
Stemming kalm.
Separator 6-6BritEnkas/6 5/6
7 September. (Medegedeeld door A.
LONDEN.
Lamos 33/8
Kiri»les3»3/10K3/10K
32/6
Vatenkamp. Adam.) 1 u. 15: loco «m Oct 7%,
DSSteelg7lK
A.K.U-.7/9
«K
7/9
7«
IntHoldg IK
Imp. Ch. 39/9 39/lvz o<it^*«e. 7«. Jan./Maart 7%, AMil/Hnl «n.
IK
Sternmtog Kalm. Op veiseh. 7*-"A»
kerneis.
IntHNckel 55K S«K
(Medegedeeld door de makelaars Ca«lalir
en Slihalkwljk. Rciam.) Tel. v. 1 **. 30) Htieete
«^lriltend.
likt!» en Oct 714. Oct/Dec. 7%, Jan/M» I*%,
V»/Junl 7%. Slemmlng kalm.
BERLIJN (R.8.D.)

LONDEN (R.8.D.)
7 September. Opening: New Vork 5.0266; Parijs
oott, de aandacht, hetgeen, «ooals genegd.
?62t; Berlljn 1222%: Madrid 4126 nom. Moneveneens het geval was met petroleum» «treal
5.0268; Amsterdam 7.42; Brussel 2921%'
aandeelen.
64.06; Zwitserland 15.45%; Kopenhagen
Rome
guldens»
In tegenstelling tot Pransche
22.40; Stockholm 19.39%; Oslo 1920; Buenos
leeningen, dle opnieuw aangeboden waren, Aires 1727.
aooals dé 6 pet. Parlja-Orlsans op ca. 75
Koersen van 10 u. 15 vjn.: New Vork 5.0368;
a 76 en de 4% pot PariJs-Lvon op ca, Parijs 7623: Berlijn 1222%; Madrid 4125 nom.;
Montreal 5.0375; Amsterdam 7.42%; Brussel 29.81
67. «aten Belglache guldensleentogen Rome
64.06; Zwitserland 15.45%; Kopenhagen
pet
België.
to
hoofdzaak
de
4%
beter,
lete
22.40:
Stockholm
geleidelijk
verbeterd van
1929%*. Oslo 1920; HeisingDe koers hiervoor ls
22622; Praag 121.87; Boedapest 37; Belgrafors
ruiling
met
van
mogelUk
tot
to
80
verband
87.
do 22020; Sofia 405; Iteemeyls 680; Buenos
Pransche to Belgische. mogelUk ook in verband Aires 1727.
met de nog altijd loopende ««nverslegeruchten. LONDEN (R.8.D.)
De Nederlandshe beleggingsmarkt
7 Sept 5klept.
7 Sept 5 Sept.
was prijshoudend.
Belgr.-»
5.0393
5.0368
220.-220.50
N.'Vork.
l^o^rtllaUe 1% pet&
Montr— 5.0387 5.0362 Boekar- 680.— 680.—
Part «lisconto 1%
1% V**Prankr-76.54 76.51 Boedap. 37.— 27.—
Belg»-. 29.81K 29.81 Buen— 17.85 17.87
IteUs—64.o6 64.06 Bomb-. IM 1/6 K
ZwltS-« 15.45)/ 15.44KCalcutt. 1/6%- *V«K*
Spanje-41.75 41.50 Konst-. —.— 628.—
Portug-110.15 110.16 Athene- 533.- 532.—
Amstetd 7.42 K 7.42 Mexico.. 18.40 18.40
ROTTERDAM
Denem-22.40 23.40 Montev» 25.50 25.50
7 Sept. 4 Bes».
7 Sept 4 Sept Noorw— 19.90 19.90 Praag— 121.87 121.8?
19.39K 19.39K Rlo»*an- 2.81 2.81
Londen 7.42% 7.42% Kopenh. 38.15 33.13*4 Zweden. 226.93
226.93 Warsch. 26.75 26.75
He-Si.-.
Berlijn 5925 5923% Steckh. 3827% 3826
Dultschl 12.53 12.52K Weenen. 36.68 26.68
Oslo
Parijs
9.70
9.70
37.33*4 3720
Goud 13871%); Zilver »A UDA).
N. Vork 1.47% 1.47-5
België 2420% 2429
—w
Z-ritses». 48.02% 46.01
Madrid
BERLIJN (R.8.D.)
sSept.
7Sept.
—■
Milaan -*-—
Weenen
bieden
laten
laten

vjc.
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