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HENDRIK DE GUISE.
Historisch-Romantisch Verhaal.
Naar het
Fransch.

Een van die boeiende, prachtig geschreven verhalen, die met hun geschied-

kundigen achtergrond en tevens weelderige
verbeeldingsversierselen het publiek

pnjven aantrekken en waarvan de premie-uitgave voor onze bladen een groot succes

is geworden.

Welk een heerlijkheid: in dezen nuchteren, prozaïschen tijd nog eens met
geest te kunnen leven in de oude
romantische omgeving der Fransche koningen-,
ïertogen- en gravenwereld van de zestiende
eeuw. Het tijdperk der regeering van
e" Catherina de Medicis fflet dat van den machtigen invloed der Guise's
h
lt geboren partijtwisten, vormt een der meest bewogene uit de Fransche
"ijn

erTril

A?1S" Z°°als het

aesrhleer
"u
errijke

m onze Premie-uiteave wordt behandeld, kan het om het
van den inhoud en het boeiende van den vorm aanspraak maken op meer
waarde dan die van gewone feuilleton-literatuur. Vandaar dat
we, de vele aanvragen
onzer lezers naar dit boek waardeerende en die ten volle begrijpende,
tot een nieuwe
oplage ervan zijn overgegaan en het opnieuw
voor de leer- en leesgragen onder hen
van allen leeftijd en stand als een uiterst boeiend boekwerk beschikbaar
stellen.
Voor slechts 65 cent is dit leesboek (ruim 300 pagina's) voor onze abonhés
verkrijgbaar, afgehaald aan ons bureau, bij de agenten en courantenbezorgers. Franco
per post 75 cent. Voor anderen is de prijs f
1.50.
Jn verband met den lagen prijs van dit werk, geschiedt de levering
a contant: bestellingen van buiten, zonder gelijktijdige vooruitbetaling per uitsluitend
postwissel

,

ol in postzegels, worden niet uitgevoerd.
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ADMINISTRATIE DE TIJD EN DE AMSTELBODE.

DIT NUMMER BESTAAT
UIT ACHT BLADZIJDEN.
Roomsche en Protestantsche
Mentaliteit.
IV.
W& benaderen het einde van het lijstje
met opwerpingen, dat „De Nederlander"
samengaarde rond
citaten uit katholieke
dag- of weekbladen. Het
waren deze grootendeels negatieve opwerpingen, waar-^
mee het blad onze vragen van 4 April 1.1.
in zijn nummer van 22 Juni
beantwoordde.
Wij vroegen
na de krasse beweringen
-van „De Ned."
ons eens de grondfout
der Roomsche Sacramentenleer te bewijzen uit Johannes.2o : 17, gelijk „De Ned."
meende te kunnen. Wij verzochten ook. de
fout' aan te wijzen in de Roomsche leer

—

—

aangaande „goede werken, vagevuur

en

diergelijke"; nog vroegen we, ons eens te

bewijzen, dat een ..goed Protestant nooit
Roomsch kan worden".
Onze lezers weten, hoe als antwoord op
onze vragen het bovengenoemde lijstje ci-

taten kwam uit de katholieke pers, waarbij
„De Ned." zijn kantteekeningen plaatste,
„om eikaars mentaliteit te leeren kennen."
Wij zijn gretig op dat sohoone voornemen
van het blad ingegaan en hebben de Roomsche mentaliteit eenvoudig als Bijb e Ische en tfaditlone ele mentaliteit
gevindiceerd en eveneens aangetoond, hoc
de Protestantsette tegenwerpingen meestal
berusten op volstrekte onkunde ten aanzien van hetgeen Rome èn de Bijbel
leeren.
Wij

gaan rustig verder

en geven nu

weer het woord aan „De Ned." (22 Juni)
voor een laatste opwerping:
De

geleerde pater Ermann handelt
de vraag, die tusschen Roomschen en over
Protestanten altijd moeite geeft: „de katholiek
onderwerpt zich aan een uiterlijk menschelijk gezag." Hij zegt dan:
„Hier doemt,, wat het godsdienstig ge-

bied betreft, het schrikbeeld onzer eeuw
op: het autoriteitsgeloof,
het gelooven op

„Michaëhs ziet over het hoofd, dat
riteitsgeloof en geweten zeer goed autote ver-

zijn. Zij zijn geenszins onverenigbare tegenstellingen. Een van buiten af
gekomen of verkregen kennis kan,
wanneer ze maar voldoende gegrond en bewe-!
zen is, allerbest een eigen overtuiging (een
vast gegronde meening) worden, en wie
het gezag om het geweten gehoorzaamt
handelt goed."
Hoe komt het nu toch, dat ieder Protestant hier de eenvoudigste logica mist, terwijl een Roomsche dit blijkbaar logisch
eenigen

vindt?

Zoodra een van buiten

verkregen
geworden is tot eigen overtuiging, kennis
dan is
er toch geen gelooven op gezag meer in
het spel?

79ste Jaargang ]\

dier genade-middelen voor alle menschen
verplichtend stelde op straffe van eeuwige
verwerping; dat Hij die prediking wilde
zien geschieden a,an alle volkeren; dat Hij
daarom een schaar mannen koos en ze uitzond, bekleed met Zijn gezag. Met evidente
zekerheid blijkt verder uit die historische
boeken, dat de Christus zijn heilsleer wilde
zien gepredikt aan alle geslachten; dat dus
bij ontstentenis der onmiddellijk door Hem
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goed, van
wat soort overtuiging sprake is? En
wat die overtuiging tot voorwerp treeft?
Alvast niet den g e 1oo f s-i n h o u d op de
eerste plaats, maar wel dengene, die den
geloofsinhoud te gelooven voorstelt:
God
n.l. of de(n)gcne(n) die Hij zond en aan
Wie(n) Hij zich openbaarde.

—

—

je onzeker, onbestemd-bang

Ik ben snel naar de stad teruggegaan en ;
geen mensch ontmoette ik tot op de „WIUI-1

eens een veeK lang B
1 En "raadpleeg dan Uw Ë

Hem.

Goddelijken

Stichter der
maar voor de menschen bestemde en dus
zichitbare maatschappij, die zou zijn ingericht naar zijn- wil en voorschrift: ,Jk zal
mijn Kerk bouwen." (Matt. 16 : 18).
Deze feiten staan, zoo zeggen wij, duidelijk in het Nieuwe Testament. En waanlijk, wie de
historiciteit der Evangeliën aanvaardt en ze onbevangen leest,
zonder op eigengereide wijze teksten uit
te scheuren gelijk veel kritisah-knappe,
maar wijsgeerig-verdoolde moderne bijbelce irvER-s »««> rft*^__\^_^^/
lezers deden en doen, zielt deze feiten.
j
V
& vaAAßDirtctf»
De Bijbellezer, die deze feiten heeft getf_3brlhenten\t^n^un2igb{enlu»___
constateerd, doet dus niets anders, dan het
natuurlijk licht zijner van God ontvangen
rede te volgen en in den chaos der richtinv.h. HILLEN EN ROOSEN
gen rond té zien, waar „de zuil der waaren BETONBOUW „TRIO"
heid" zich verheft. En wie dat doet, komt
vroeg of laat, maar eens onfeilbaar zeker Prinsengracht 1119—1121—1123
tot de „Stad op den Berg", die het Kathoscheurt, de rede van den mensch aan het
licisme is. Of hij er intreedt is een andere dwalen en zijn geweten op hol slaat. Op
zaak. Want '(en dit dient wèl opgemerkt!) dit punt vooral staat daar het protestande ingang gaat niet slechts over een weg tisme als luid sprekende getuige.
van n a t u u r 1 ij k e zekerheid, maar mede
In ons slot-artikel zullen wij dan ook beonder het richtend licht van Gods leidende wijzen, hoe onvergelijkelijk hooger de ,gegenade, die den nu door het verstand reeds loofsmentaliteit van den Katholiek staat
beïnvloeden wil tot buigen beweegt. In boven die van den Protestant.
laatste instantie is het dus de wil, die onder
Gods genade beslist. Maar eerst moet de
natuurlijke kennis er zijn. Zonder deze
BERICHTEN.
altijd natuurlijk volgens den graad der inafgesperdc
gebied.
In
het
dividueele ontwikkeling
is geen bovenWezel.
natuurlijk geloof op Gods gezag mogeDe Berlijnsche correspondent schrijft:
lijk. Pas dan ook, en eerder niet, zijn wij
De maUtrein Berlijn—Vlissingen stormt door
den onweersnacht. Lange bliksems schichten
zeker van de inspiratie der H. Schrift!
en rozenrood van wolk tot wolk. Uit
„Ik zou niet gelooven in het Evangelie, blauv
dpn zwart-donkeren nacht hoost de regen
zoo ik niet geloofde aan de Kerk," vertegen do vensters. De trein is leeg en stil. Hoor
geestelijke,

-

AANNEMINGS
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delijke noodzakelijkheid,

dat wij hebben te
aanvaarden, hetgeen ons wordt gezegd;
dat wij dit gezegde of geopenbaarde heb-

ben aan te nemen in laatste instantie
steeds en alléén op. Gods ge zag.
Dus niet omdat wij inzien, dat het geopenbaarde waar is, gelooven* wij, wat de
Kenk zegt, maar omdat God het ons gelast
en het zegt: daarom en daarom alleen buigen wij ons, geven wij, naar Paulus kernachtige zegswijze, „ons verstand gevangen" en die* akte noemen wij „gelooven".
Wij gelooven dus eerst a^n
Gods gezag
en dan op Zijn gezag. En wij gelooven eerst
dan in het gezag der Kerk, wanneer wij
er natuurlijk-zeker van zijn, dat Zij haar
leergezag aan Ged ontleent en ons op Zijn
Gezag waarheden te gelooven voorstelt.
Dat „De Ned." deze quaestie „een altijd

moeite gevende" noemt, is heel best begrijpelijk. De twee groote Protestantsche
vleugels
de modernen noch de orthodoxen
hebben de juiste harmonie tusschen geloot en rede bewaard. Luther heeft
de rede eenvoudig in haar wezen geschonden, Calvijn heeft evenzeer haar kracht
miskend; beiden hebben hun heil gezocht
in een
in zekeren zin
blind gelooven.
De reactie kwam in het rationalisme, dat
de rede verhief ten koste van het geloof,
terwijl door de rustelooze werkzaamheid
van moderne protestanten als Kant, Paulsen. Harnack e.a. de rede eenvoudig tot
een volslagen antagonisme van het geloof
werd verklaard.
Hier ligt de diepe klove, die ons in den
grond der zaak, zij het dan met iet of wat
schakeering, van de verschillende Protes-

—
—

—

—

tantsche

geloofsopvattingen scheidt.
Van welk een geweldige beteekenis de
oorspronkelijke dwaling omtrent de gevolgen der erfzonde van de eerste zoogenaamde Hervormers is geweest, blijkt wel allerduidelijkst. En wij maken ons daarom geen
illusie op dit punt onzen tegenstander dadelijk te overtuigen. Dat behoeft ook niet:
ons eerste doel is immers eikaars menta-

liteit te leeren kennen?
Als dus „De Ned." nu maar inziet, dat
ons zeker zijn van een bestaand gezag, niet
een geloof op gezag uitsluit. Als het blad
maar begrijpt, dat men ook gelooven kan
aan gezag, dan zijn wij ver genoeg.
Laat ons duidelijkheidshalve onze uiteenzetting eens langs de fijn-ineengeschakelde Roomsche redeneering laten afglijden.

BUITENLAND.

—

—

—

GEMENGDE
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klaarde St Augustinus met de meeste beslistheid. Zóó is de redeueering van een
Katholiek; zoo bedoelt het Pater Ermann.
Begrijpt „De Ned." nu, dat 't na de natuurlijk
verkregen en eigen-geworden overtuiging
van een bindend Goddelijk gezag, geenszins strijdt met te gelooven in
wat het gezag zegt. Hier is dus geen sprake van „veruiterlijking des gewetens", gelijk zoovelen
meenen.
o.a. Eerdmans
sprake
onlogisch.
En er is evenmin
van iets
Want er is een middellijk en onmiddellijk
geweten. Het onmiddellijk geweten is natuurlijk ons eigen geweten zelf: het preva-

—

je wat.

dan is het luidruchtig Hollandsen. In
Hannover les het al dag en in alle coupé's uolderdebolderen Hollanders onbehouwen binnen,
voor het nfeerendeel een 'slag 'menschen, dat
je ir. het vaderland niet in de tweede klas ontmoet. De mannen rooken dikke sigaren, de
vrouwen peuzelen kersen en spuwen kersenpitten in de holten van haar roode handen,
die meer op pofferachtige knuistjes lijken. De
geiprekken kriebelen laag langs den grond
over het thema mark. Heil den trein, die,
vóortseulend, de menschen slaperig maakt!
Stiller en stiller wordt het. Breedmondig gegaap, 'n zucht, stilte. Groot ontwaken in Osnabrüek. De sigaren gaan aan, het gegraai in dc
verkreukelde, grauwe kersenzakken herbegint. De trein rijdt niet meer direct door naar
Wesel, wordt, wegens de bezetting, over

Munster

geleid.

In Heverst-Dorste bij Wesel begint dc oor-

leert steeds en alleen krachtens dit wordt log. Belgische soldaten staan op de perrons,
roodbakkige knapen met glundere oogen uit
'n middellijk geweten als dat derKerk aanVlaanderenland. Ze doen je niemendal, ze zijn
vaard. („De Ned." vergelijke hier eens de tr.m er eten uit ie hand.
Wesel. Van bezetting niets te zien. Slenterede door prof. dr. Steger pas uitgesproken, rend
ga 'ik door het aardige plaatsje, als 'n
in de Eerste Kamer Hand. bl. 1004, 2e kol.) Hollandsen, 'n Gelderseh provincienest. In een
park, staat martiaal Wilhelm I. Welk wonder,
Velen zien ook, wanneer het natuurlijk Bisrnarck
en Moltke zag ik niet! Dc winkels
bewijs voor de redelijkheid en de waarin de nauwe straten zijn opvallend luxueus.
veel heerenhemdenneririg en
heid der Kerk voor ons vaststaat, in de Veel galanterie,
en ruiters. Les;: zijn
paarden
tuig
vuor
veel
geloofs-akt geen „heldendaad" meer, evenzaken en lelden zonder twijfel, dag in
al
de
dag uit, een beschouwelijk bestaan, zooals een
min als zij het geloof in God nog een gewinkel in het eeuwig-gapende Zutphen wel
loof noemen, voor zoover wij Diens bedoet.Die winkels waren vroeger noodig. Wesel
staan ook redelijk bewijzen. Toch is niets was tot 1919 vol militair. En cic huzaren lagen
minder waar. Zeker, het geloof is een verer in garnizocen. Nu is Wesel dood.
Op het plein voor het eeuwenoude, fraaie
stands-akt, maar deze gaat steeds met
met haast zwarten bcelrenaissance-stadhuis,
zekere moeilijkheden gepaard, welke eendengevel is markt.- Een paar armzalige rapen
(stuk M. HiiiO), een paar mandjes met doppers,
voudig een deemoedige onderwerping aan

begrepen geheimen vordert.
genoeg
Er is
licht in ons geloof, dat ongeonverantwoordelijk
is en er is genoeg
loof
donkerte, dat gelooven dqugd blijft.
Langs natuurlijke wegen kan de mensch
komen tot de Kerk; op natuurlijke wijze
kan hij zich verzekeren van het feit, dat zij
en zij alléén de Kerk van Christus is; moreel-zeker kan hij zijn, dat het gezag der

niet-ten-volle

Kerk haar door God zelf verleend is en dat
bijgevolg haar leer de Zijne is. Is nu, trots
die moreele zekerheid op deze punten, geen
noodig aan de
zijons
welke
voorhoudt?
geloof meer

waarheden,

—
—

brordiplatz". In het onbezette stuk van Wesel, j
in alle boekwinkels afbeeldingen van het mo- I
nument der elf officieren van Schill uit Wesel, |
die Napoleon deed fusileeren. De tijden ver- 1
anderen niet. Het geweld,aan den Rijn Is
chronisch.
Station Wesel, leeg en suf en exorbitant
duur; duurder dan in Berlijn. Aan het boeken-;
stalletje staat te koop: „Die Lebenskurve" van
L.ouis Couperus. Dat steekt. Ook hier lijkt en
is veel dood
I

'

(wegens, ziekte, afwezigheid,
sterven) anderen hun werk hadden voort
te zetten, als middellijk gezondenen door
gezondenen

een paar bloemenstandjes, méér niet. Zuchtende moeders met leege karbiezen. Zij kunnen
niet koopen. Te waanzinnig duur. Geen rooden
aardappel heb ik gezien. De piepers worden
achtergehouden, tot ze gouden dubloenen
waard zijn. Vóór liet stadhuis verkoopt, ouder
bijstand van drie agenten, een oud boerinnet.e
een mandje eieren. Een honderd vrouwen verdringen zich. leder krijgt één eitje, per stuk
Mk. 5000. De kippen krijgen hoogmoedswaaazii'.
Grandioos sluit de markt af de „St. Wïllfbrordkirche". Je zou kathedraal willen zeggen. Het machtige koor staat naar de markt
toe en over het schip heen rijst een ranke
toren, nog ranker, wijl ongeveer ten halven
trans door vier slank zich heffende pinakeltorens, kopergroen. Voor de kerk de breede
..Wiilibrordiplatz". Willibrordus! Hier is het
dicht bij Holland. Ook heel het landschap naar
den Rijn toe, als bij Arnhem.
Aan den torenkant der kerk staat aange-zu
plakt-: „Besetztes gebiet, Verbot, Wapfen
tragen, Limite d'occupation" Hier begint dus
het bezette gebied. Ik slenter verder en zie
veegt een oude
haast geen mensch. Moede
Ergens
bij
elkander,
m een laan
man blaren
op zii een bord: „Einbruchsgebiet. Kraftfahrzeuge lauten Gefahr, beschlagnahmt zu werden". Even verder voor een lecge school een

Verre vandaar: geluk de jonge Maagd
van Nazaröth, die Moeder Gods werd, modoor zuiver verstanDe Katholiek is
het feit. dat God's Zbon
delijke argumenten
moreel zeker van de reel-zeker was van
werd, toen zij haar „het
in
haar
mensch
historiciteit der Evangelie-verhalen. Buigeschiede" uitsprak: toch niet ten volle het
ten de openbaring om (ook buiten de H.
mysterie kon doorgronden en ook geSchrift, als Gods Woord) is hij door
looven moest in de onbegrijpelijke werhistorisch-critisch onderzoek dier Evange- king
van het Woord, dat door hypostativlag. Twee schildwachten. Tragisch
lie-verhalen, (welke hij bij dit onderzoek
schc vereeniging de menschelijke natuur Beifisclie
stil is het, Aan een watertje wat Holiandsche
Dat God niet dwalen of liegen kan, is dus alleen als historische boeken bemoet ook
op huisjes, klein, oud, kraakzindelijk. In een biuevident, maar öf God gesproken heeft', is schouwt)'moreel-zeker van de volgende aannam, zoo oogenblik, de Katholiek,
nerthaventjo
drie dooduitziende daken, een
wil hij de genade paar
een gegeven
evangeliën
een historisch te controleeren feit.'
zonder
stoom. Of een verkillende
bootjes
zijn
de
beschrijvingen
feiten:
geloofs verwerven, zijn begrip aanging. Van den Rijn waait een
des
over
alles
adem
de
zij
Dat de Kerk
indien
een instituut van het leven en
werken van Jezus van vullen door een nederig geloof
kille; bries. Door de lucht zeilen machtige flarin den eenGods is
Nazareth; uit die boeken blijkt, dat Jezus
onweerswolken, loodniet dwalen kan, staat evengeopenbaarden wil Gods. „Daarom den vau gescheurde
kleurig met brtüsend-lichte randen, als even
zeer buiten kijf, maar een bloot-historische zich zelf hield en ook door Zijn woorden en maal velen, wijl zij hoogmoedig
zijn,"
dwalen
de zon goud schijnt over den geknechten Rijn.
vraag is weer, of God inderdaad een
gehouden
werken
wilde
en
Kerk
worden
werd getuigt niet zonder reden Augustinus.
Ik sta bij den Rijnbrug.'Belgische posten, prikOorlog. Een bord belooft vijftig milinstelde met leergezag. Als dat het geval
>~.,- oen „Christus"; verder,
keldraad.
dat die ChrisGeloof en rede passen bij elkaar, als gelio,-n aan den aanbrenger van een sabotage-act.
is en na ciKlerzoek blijkt, dat God n.l. gebepaalde
tus een
i... .-cft gepredikt en weten en uitwendig gezag. En dc historie
tïeel' den Rijn, zoover het oog blikt, is geon heeft en dat Hij een Kerk heeft heilsmiddelen heeft :....
schepen. Trots bruist de stroom
leeg
_-y
heel
\_
~< l} 00
heeft geleerd, dat, zocdra men deze door verder envau
■'t, dan volgt daaruit met onverbidzijn weg draagt geen welvaart als
den inhoud zijner prediking ■_~ '_.. gebruik God
verbonden gecstes-akten uiteenvï.jcger. Onder den knoet van de- Belgische
Vat „De Ned." eigenlijk wel

posten, door Fransche posten, stroomt de RUn
van Basel naar Emmerick. En op eiken brug
de Spaansche (ruiters, die scheiden links van
rechts. Een hopeloos gezicht. Altijd, als ik kom
ln hee bezette gebied, voel ik weer het gure J
gevoel als tijdens den oorlog. Innerlijk word.;

koopt _^k
Probeer UFEBÜöy

/I

.

ADVERTENTIhN ten minste vijf regels / 3.10, verder per
regel / 0.60. Zaterdagnummer 75 cent per regeL
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN in den tekst ten
minste vijf regels /6.10, verder per regel /1.20. Groote !
letters, enz. naar de ingenomen plaatsruimte. Bij abonné- j
menten voor een zeker getal regels eenige vermindering.
Advertentiën worden dbor alle boekhandelaren aan- ;
genomen. Bureau van Redactie en Administratie N. Z. !
Voorburgwal 67—73, Amsterdam, Gebouw 't KASTEEL I
VAN AEMSTEL. Telefoon: Directie en Admin. 46100, ;
Redactie 41258, Drukkerij 40512. Postgiro No. 22884. ;

■

Uit Rome.
Z. H. de Paus heeft benoemd tot apostolisch
visitator ln het Oosten Mgr. Ernesto Fllippl.

.
.

De basiliek te Kevelaer.
Men bericht ons, dat de bekende MariBnkirche te Kevelaer door Z. H. den Paus verj
heven is tot pauselijk basiliek.
Vreemdelingenverkeer te Karlsbad
Tot nu toe zijn te Karlsbad ruim 17000 bad-

gasten ingeschreven.

!

Dit is een toename van ruim 7000 vergele»
ken bii het vorige jaar.

BINNENLAND.

DE NIEUWSTE TRUC.
Het prae-advies van B. en W. van Amsterdam op het voorstel der Raadsleden
Romme es. bevat weer zóó sterk-treffende staaltjes, hoe men van zekere zijde er
voortdurend op uit is om de financieele gelijkstelling te saboteeren, dat wij ons genoodzaakt zien den heeren van links hier-

over een hartig

woordje te zeggen.

wordt het oude spelletje voortuit de publieke kassen royaal
beschikbaar stellen voor de leerlingen,
die openbaar onderwijs genieten, en alj
voor de leerlingen der b ij zondere scbolen een evenredig bedrag wordt gevraagd,
uitvluchten zoeken, altijd maar nieuwe uitvluchten,
i
De salarissen der openbare vakonder»
wijzers werden over 1922 ten bedrage van*
tonnen gouds uit de gemeentekas betaald
en wij mochten daaraan meebetalen. Maar
bij de berekening van het gemiddeld beNog altijd
gezet: geld

drag'der openbare onderwijs-uitgavenover
1922, het bedrag dat de L. 0.-wet over dat

jaar ook aan ons toekent, kunnen die salarissen niet meegerekend worden. Want,'
ziet U. de wet noemde niet met name die i
vakonderwijzers en daaruit volgt: open-i
baar alles, bijzonder niets. Is ie goed? (
Uit den treure hebbeu wij herinnerd aan
de verklaring, indertijd door den Minister
zelf in de Memorie van Antwoord bij de
L. 0.-wet 1920 neergeschreven: de vakonderwijzers vallen onder art. 101, moe*
t e n dus meegerekend worden. Maar zóó
vaak en zóó luid kunnen de menschen van
liet bijzonder onderwijs dat niet herhalen,
dat het hun gelukt, de aandacht der linkschc gemeentebestuurderen te trekken. De
heeren houden zich maar steeds van den:
domme. Ze weten van geeu Memorie van'

Antwoord.
Is het niet treurig, dat ook nu nog, nadat de financieele gelijkstelling in de
Grondwet werd opgenomen, nog allerlei chicanes dienst moeten doen om het!
bijzonder onderwijs te onthouden, wat iet
naar recht en billijkheid toekomt?
Maar wij wilden het hebben over de'
nieuwste truc, die in het-prae-advies vanj
B. en W. gebruikt wordt om tal van andere uitgaven voor het openbaar onderwijs

te kunnen bestendigen zonder verplicht te
zijn, het bijzonder onderwijs in dat opzicht
zijn deel te geven. De openbare school
heeft hare schoolartsen; de uitgaven daarvoor weigerden B. en W. te betrekken in
de berekening van het onzen scholen toekomend gemiddeld bedrag, want, zeggen zij.
de bijzondere school kan, als ze wil, er ook 1
gebruik van maken.
Is dat geen schitterende vondst?
;
Naar dit recept kan de geheele gemeen-;
lelijke vergoeding weggeredeneerd worden:
voor alle scholen, die haar eigen zaken wil-!
len regelen. De gemeente stelt schoon-!
maaksters aan en weigert de loonen ln
meer genoemd gemiddeld bedrag te bc-,
trekken, want: de bijzondere school kan,
als ze wil, ook van de diensten dier
schoonmaaksters gebruik maken. De gemeente koopt voor de openbare school
leesboeken in het groot. Bij de berekening
van het gemiddelde bedrag kunnen die
leesboeken uitgeschakeld worden. Niet
waar? Als de bijzondere school wil, kan!
ze er ook gebruik van maken en anders«
moet ze het maar zonder leesboeken doen.'
Men ziet, wat een kostelijk argument
dat is; consequent toegepast kan het in'
een minimum van tijd daartoe leiden, dat;
ofwel de gemeente de geheele vrijheid van
het onderwijs opslokt, of wel de bijzondere
school geen cent meer uit de gemeentekas
ontvangt.

;

>

:

Meenen de heeren van links nu werke-

lijk, dat wij ons dien weg zullen laten opdrijven? Wij passen ervoor, heeren!

Neemt u uit de gezamenlijke belastinguw deel voor uw openbare
scholen; besteedt u dat aan wat u voor uw
openbare scholen noodig of wenschelijk
acht,
aan schoolartsen, aan „speciale
gymnastiek", aan schoolbaden,
het raakt
ons met waaraan. Maar met klem eischen
wu op niet alleen het ons grondwettelijk
gewaarborgde evenredige
deel. maar ook
ac vrijheid, om dat te besteden
door ons, verstaat u wel: d o o r o naann wat
s. i e t
üoor u, m het belang geacht wordt
van.
ons bijzonder onderwijs.
Maakt u niet ongerust, als wij geen!
schoolartsen, geen „speciale gymnastiek",:
geen schoolbaden. enz» hebben: wii-'zaHer.l
penningen

—

—

:

met het deel. dat ons toekomt, dan wel op
andere wijze ons onderwijs vervolmaken.
Slagen wij er niet in, even veel geld op te
maken als u, welnu, het is u toch bekend,
dat wij, wat we niet in het belang van ons
onderwijs hebben uitgegeven, terug moeten storten in de gemeentekas?
,;. Maar wij laten niet af, datgene, waarover'gij beschikt voor uw openbare school,
'ook te eischen voor onze bijzondere: het
ons rechtmatig toekrJmend deel en de
i "vrijheid, om dat naar eigen opvatting te

! besteden.

;"

Het voorstel-Romme c. s.

bewijst

acluk-

i kig. dat onze katholieke raadsleden waak-

| zaam

zijn-

JUIST CITEEREN S. V. P.

De hoefijzer-correspondent van het „Handelsblad" schrijft Zaterdag j,l. ondermeer:
Tijd" heeft eergisteravond ook .te kennen
gegeven, dat er e i ge n 1 ij k a 1 t e veel werd
bezuinigd en dat dit niet noodig was, als men
het loer maar radicaal wilde omgooien iv de
taricfpolitiek."
Zouden wij den heer Elout mogen verzoeken aan de lezers van het „Hbl." ietwat juister mede te deelen, wat „De Tijd"
Donderdag wei schreef? Namelijk dit:
Ook de bezuiniging in den eigenlijken
zin van vermindering der uitgaven heeft hare
grenzen. Men kan niet tot in het oneindige doorgaa;»-de posten op de Staatsbegrooting te schrappen,4>f. te halvee.en, zonder op den duur vitale
belangen te schaden.
Door eenerzijds de bezuinigingsvolitiek tot de uiterste
grens door te zetten, zonder vitale
Belangen te schaden, en anderzijds.de nationale
industrie zóó te steunen, dat uit deze oude bron
de staatsiukomsten opnieuw rulmer vloeien, zal
ondanks de
de nieuwe Minister van Financien
practisch kunnen vernoodzakelijke viootwet
wezenlijken, wat de heer De Geer zich ten duel
Jiad gesteld, nl. de .veiligstelling" van den gulden
door een sluitende staatsbegrooting".
Hoe komt de heer Elout er toe, aan de
lezers van het „Hbl." te vertellen: „De Tijd"
heeft- eergisterenavond ook te kennen gegeven,
dat er eigenlijk al te Veel werd bezuinigd" ?
Wij's'chreven juist het tegendeel!
Op eene rectificatie van de onjuiste .bewering van het „Hbl." meenen wij met recht
te mogen aanspraak maken. \

'.De

—

—

VOOR DE MISSIE VAN MGR. J. AERTS.
Bisschop van N.N.-Guinéa.
Bij. den schrijver van „üestaltcn en Gedachten", (prof. P. Geurts in het GroojtSeminarie te Roermond of bij „De Tijd)
zijn ingekomen de volgende giften:

’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’
10.

10,

3.40, dr.

A.

2.50,

5.

5,

2,

1. J. D. P. te J.

HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOF.
Het Permanente Hof van Internationale Jus| titie kwam heden voormiddag bijeen om uiti spraak te doen omtrent de vraag, welke aan
het "Hof om advies is voorgelegd door den
; Volkenbondsraad, of de artikelen 10 en 11 van
ge: het te Dorpat tusschen Finland en Rusland
! teekende vredesverdrag en de daarbij ge| voegde verklaringen betreffende de autonomie
! van- Oost-Karelië, verbintenissen van interna; tiduaal recht vormen, welke Rusland tegenI over'Finland verplichten tot uitvoering van de
: daarin vei vatte bepalingen. costateerende,
dat
i Het Hof, met leedwezen
ide Russische regeering hare medewerking
heef-t .geweigerd, verklaart zich daardoor niet
i instaat o/er de Oost-Karelische quaestie ad! .vies te geven. Weiss, vice-piesident, Nyholm,
De heeren
■De Bustams. .ito en Altemaria, rechters, verde meerderheid
i klaren, dat zii het inzicht vanonmogelijkheid
de
om
! van h&t Hoi. betreffende
een advies te geven, niet kunnen deelen.

:

■

:

■

;

’.

GEMEENTERAAD VAN PURMEREND.

ln de jongste Raadszitting werd de gemeenteiCkenirfg dienst 1922 aangeboden. Ontvang! sim ’2.387.131. 64K. Uitgaven 2.342.907.43^
batig' slot f 44.224.21.
i Afwijzend werd beschikt op het adres van
; „De/Hanze", om in de desbetreffende verord>ni.ig op te nemen een maximum-snelheid
voor vrachtauto's en autobussen. De Raad
; wil afwachten wat Rijk en Provincie in dezen
: zu'len doen.
; N.i afhandeling der agenda nam burgemeester-Kooiman liet woord, om als burgemeester
afscheid te nemen van raad en burgerij. Spr.

'■
■

:■ ging
i

-na wat er iv zijn vierjarig burgemeesterschap is tot stand gekomen, en betuigde
ten slotte zijn erkentelijkheid voor de aange', name samenwerking.
V-crscheidene aanwezigen voerden hierna 't
\ woord, o.a. dc heer Steert als oudste wet; houder, de heer F. -Middelhoff Sr., als oudste
: raadslid en de gemeente-secretaris, de heer
LWolthuis.
1 De burgemeester dankte voor de sympaI thieke woorden.

■

'■-

'

LIMBURG EN NOORD-BRABANT DOOR EEN

FRANSCHEN BRIL BEZIEN.
Ki het April-nummer van den „Messager du
Coeur de Jésus", die in Toulouse wordt uitgegeven, vonden wij de volgende aardige beschrijving
van Limburg en Noord-Brabant, als inleiding op
de> beschrijving van geheel andere toestanden in
onze groote steden, waartegen het werk van P.
v. Ginneken in zijn Betthanië een geneesmiddel
wil aan de hand doen.
't Is voor een priester ('t Is deEerw. P. Boubée,
die het schrijft) bepaald een genot in Limburg en
Noord-Brabant te reizen. Overal kloosters in rooden
steen met spitse torentjes en in de schaduw daarvan een vlucht van witte kappen of zwarte sluiers.
Overal Katholieke Scholen, waar kinderen op klompen, jongens met kortgeknipte haren, en meisjes
met blonde vlechten neerzitten op lage bankjes
en met hun grootekalme kijkoogen de bewegingen
van Broeder of Zuster volgen. Overal heldere en
propere kerken, waar Zondags, heel het dorp bijeenkomt; de mannen aan één kant, de vrouwen aan
den anderen, en de kinderen in 't midden van 't
scblpj der kerk.
Te-midden van deze werkzame bevolking leeft
de Pastoor als vader, leeraar, herder, hoogelijk
geëerbiedigd, gedwee gehoorzaamd, hartelijk bemind. Hij gaat van huis tot huis, gekleed evenals
bij ons ln een zwarten toog en met de bonnet op
het hoofd. Zijn stap is langzaam, zijn gelaat zeer
zacht. Hij rookt onophoudelijk, volgens landsgebrulk, ofwel een geurige sigaar, die tot zachtheid
stemt en uitnoodlgt, ofwel de bedaarde pijp, die
zooveel goeden raad Ingeeft.
Hij bezoekt met dezelfde gemakkelijkheid het
kasteel als de bemoste boerderij of de nederigste
hut. Zijn ijver is kalm, maar nooit traag,
methodisch, maar nooit ontmoedigd. Hij kent alle
huishoudend, met naam en [toenaam en alle geheimen. Hij bevordett de Katholieke Pers, organiseert en houdt in stand (zooals de wapenspreuk
der Koningin zegt) wat in standgehouden moet
worden d_.w.z. een klein getal praktische goede
werken; vereenigingen en bonden in de parochie
en de Missiën daarbuiten
Hij wil het niet anders of beter doen dan zijn
buurman, maar ten m nste even goed, den weg
volgend, die door zijtij voorgangers is aangelegd
en die door anderen uit de omgeving wotdt betreden, allen met hetzelfde doel voor oogen.
Elk jaar vliegen uit die Katholieke bijenkorven
talrijke zwermen van zielen naar de Seminar es
van tiet Diocees ot de noviciaten der kloosters.
Et, is geen akker van den Goddelijken zaaier,
gecli streek ter wereld, waar de genade der
roeping, teeken van eeuwige voorbesetukkiug, zoo
rijke, oogsten van priesters voortbrengt dan dit
gewest der Christenlieid.
(St. Janski.)

—

TH. W. VAN DER WOUDE.
Onder veel blijken van belangstelling heeft
dc heer Th. W. v. d. V/oude te Amsterdam
zijn zestigden verjaardag gevierd. De heer v.
d. Woude is ecu der voorvechters van de Ned.
drankbestrijding.. Behalve tal van brochures,
schreef hij o.a. met den heer A. Don „Het
boek van den Alcohol."

Zaterdagmiddag was men nu bezig, een nood
.maken ie maken

voorziening op de hoeken le

door middel van ijzerdraad, gespannen op naar
boven en naar binnen aangebrachte stcunijzeis.
Welke definitieve oplossing er aangebracht zal
worden om voor goed een einde te maken aan
ongewenschte uitstapjes van den een of anderen
zeèleeuw,' daaromiient schijnt men het nog niet
eens te zijn.

ALGEMEENE OVERWERKVERGUNNING.
Naar wij vernemen, heeft de Minister van
Arbeid rrich tot de besturen der Vakcentrales
gewend met de.vraag, om er aanleiding bestaat tot het geven yan een algemeene overwerkveigunning tot het inhalen van den verzuimden tijd, nu wellicht tal van werkgevers
er toe zullen overgaan om hun arbeiders vacantie te geven tijdens de feesten, welke zullen woiden georganiseerd in verband met het
jubileum der Koningin.
„DE DAG.”

De heer J. W. F. Werumcus Bunihg deelt
ons mede, dat hij uit de redactie van „De
Dag" is getreden.
INDISCHE DIENST.
Voor den Indischen Dienst zijn bestemd:
J. C. C. Haar te Leiden enS. v. d. Horst te
Den Haas als administratief ambtenaar.

KERKNIEUWS.
De zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart
te Maastricht.
Onze correspondent bericht
De dagen der Heiligdomsvaart behooren
weer tot het verleden; duizenden pelgrims
hebben een hulde gebracht aan God en Zijn
lieve Heiligen
Het zijn dagen geweest* van drukke beweging. Zondag werd wel iiet toppunt bereikt, een
echt Maastrichtsch feest. Er waren duizenden
op de been.
In Wijk in de parochie van St. Mariinus, trok
de processie uit eh het was een heerlijk oogenblik, toen van het Stationsplain de zeereerw.
deken Recevetir den zegen gaf met het Allerheiligste en honderden op hun knieën openlijk
hulde brachten aan- Jezus in Zijn Allerheiligst
Sacrament.
Tegen één uur trok een groote optocht van
muziekgezelschappen en zangverenigingen
door de stad om deel te nemen aan het Festival
uitgeschreven, door dc Kon. Zangvereeniging
„Mastreechter Staar" bij gelegenheid van
haar 40-jarig bestaan.
In den namiddag had in de St. Servatiuskerk
de slotplechtigheid der Zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart plaats.' Het monumentaal kerkgebouw was tot in alle hoeken bezet. De feestpredikaatie werd gehouden door pater dr. Cassianus Hentzen O. F. M.. die in een machtig
betoog Katholiek
opriep het geloof der Vaderen te bewaren, hoog te houden,
te verdedigen en uit te breiden. Nadat het St.
Servatiuskoor een meerstemming „Te Deum"
had gezongen en Z.D.H. Mgr. Schrijnen, Bisschop van Roermond,
den zegen met de
groote Reliek van het H. Kruis had gegeven,
nam de plechtige overbrenging derH.H. Relieken naar de Heiligdomskamer een aanvang.
' Het is en blijft altijd een indrukwekkende
en aandoenlijke plechtigheid. De leden der
broederschappen met hun vaandels en dan
die lange rij van reguliere en seculiere geestelijken met de relieken van den aiouden schat
der St. Servatiuskerk en Z. D. H. de Bisschop
met de groote Reliek van 't H. Kruis, omgeven
door Z. D. H. Mgr. M. G. Vuylsteke, ApostOA
lisch Vicaris van Curacao, de pastoot s der
stad en geestelijke autoriteiten, gevolgd door
den Commissaris der Koningin in Limburg,
mr. baron Van HöveU tot Westerflier, het college van B. en W., leden van den gemeente-*
raad, het Kerkbestuur van St Seryaas en de
feestcommissie.' Met het zingen van het St..
Servatiuslied werd de stichtende plechtigheid
gesloten.

Het katholieke Tricht heeït den laatsten dag
van deze heiligdomsvaart waardig besloten.
Ruim vijf uur was de plechtigheid geëindigd.
Nieuw klooster op de H. Landstichting.
Naar ons 'van bevoegde zijde werd medegedeeld zullen de eerw. zusters van het H. Graf,
wier nieuw in Oosterschcn stijl op de H: Landstichting gebouwde' klooster bijna voltooid is,
15 Augustus a.s, haar nieuwe klooster betrekken en tegelijk in September a.s. een bijzondere
meisjesschool openen.

GEMENGD NIEUWS.
Als het kalf 'verdronken is...
kalf
Het
is in dit geval een zeeleeuw en verdronken is het dier gelukkig niet, noch gestikt in
het zwarte modderwater vau de bassins en kanalen
van het stoomgemaal aan den Westersingel te
Rotterdam, waarin hij onvoorzien terecht was gekomen na zijn tocht uit het bassin in de Diergaarde. Schade schijnt hij van zijn langdurig verblijf in die verpeste lucht in het geheel niet te
hebben ondetvonden. Trouwens, toen hij Vrijdagmiddag terug was in zijn verblijfplaats in den tuin,
leek hij bij dc voedering al weer direkt de meest
uitgehongerde in spijt van het feestmaal, dat hij
zich in de singels had weten te verschaffen.
Zijn vlucht heeft wel heel duidelijk bewezen,
dat het hek rondom het bassin te laag is gemaakt.
Zij, die -bet weten kunnen, zeggen, dat de zeeleeuwen overal, waar ze dat zouden willen, overheen kunnen komen. Gemakkelijker nog is dat
voor hen natuurlijk op de plaatsen, waar het hek
samenkomt met de rotspaitij. Daar is de hoogte
geringer en het is dan ook aan den hoek, die ligt
aan den kant vau de hooge biug, dat de ontsnapte
zeeleeuw Vrijdagmorgen in de vroegte zijn verblijfplaats heeft verlaten. Veruioedelijk is hij toen op
de bekende malle, maar toch geenszins langzame
manier, waarop deze dieren zich op het droge
bewegen, naar de hooge btug gewandeld.
Van daar af is hij in den vijver geplonst, en
vervolgens door den uitlaat naar den Diergaardesingel gekropen. Een paar spijltjes daarvan zijn
verbogen. Eenmaal daar, is hij eerst den kant van
Beukelsdijk opgegaan, daarna teiuggekeerd en den
Westersingel ingegaan, waar hij zich te goed heeft
gedaan aan vette paling. Opgejaagd naar het einde
daarvan, is hij over de afsiultlng gewipt onder de
brug bij het stoomgemaal, in de kom daarachter
en ten slotte in de bassins van het gemaal terecht
gekomen, waarna vele uren van moeizaam geploeter aan zijn vrijheid ezn tinde is gemaakt.
Het schijnt niet zoozeer de zucht naar de vrijheid te zijn, die het dier heeft bewogen, dit
gevaarlijke slippertje te maken, maar meer de
vraatzucht, die hem dreef naar de visch in het
omringende water. Het verlangen naar wat hij
wellicht geroken had van zijn vijver uit, waarin
hij tevergeefs had gezocht naar voedsel voor
zijn altoos hongerige maag, hielp hem den weg
wijzen. Dit wil natuurlijk allerminst zeggen, dat
hij van zijn principalen niet voldoende voedsel
zou ontvangen. Deze 'dieren zijn nu eenmaal onver adigfcaar en indierr men hun ovetvloedig
voedsel zou toedienen, zoujen ze lui en vadsig
worden. Overigens is het onmogelijk, iederen dag
de porties visch levend aan te voeten, die deze
familie pleegt te vetorberen.
In spijt van het rnodderbad en den slank van
het stoomgemaal, schijnt het uier zijn avontuur,
waarmee hij zooveel opschudding heeft veroorzaakt, toch uitstekend te bekomen. De kans was
niet buitengesloten, dat er een herhaling zou komen.
Men heeft dit goed ingezien, aldus de „N.R.Ct.",
en in den nacht van Vrijdag op gisteren hebben
Camperhout, de oppasser van de zeeleeuwen, en
Willem, de gelrouwe, dien we sinds jaren niet
anders kennen als Willem van de Diergaarde, dan
ook om bemtcn de wacht gehouden, al hadden ze
een duchtig vermocieudeu dag acuter den rug.
En jawel, om kwart over twee, toen de heele
familie rustig la^ te slapen op het rotsblok in liet
midden van liet water, liet dezelfde sinjeur zich
daarvan alglijden om naar dezeilde plaats te komen,
vanwaar hij 's morgens aan den wandel was gegaan, maar waar liem ditmaal belet werd, op
nieuwe onldekkingsieizcn uit te gaan.

Een ongedachte schat.
Het ruim 70-jarige echtpaar L., te Alphen,
dat sedert enkele jaren onderstand genoot van
het kerkelijk en burgerlijk armbestuur, verliet
enkele dagen geleden zijn woning om elders
verpleegd te worden. Bij onderzoek in de meer
dan vervuilde woning werd ruim
1000 gevonden, verborgen gedeeltelijk in een kist en
gedeeltelijk in trommeltjes.

’

In vaderlandschen grond.
Spekholzerheide
zijn de lijken van aldaar
Te
begraven geïnterneerde Belgische militairen
opgegraven en onder geleide van een Belgisch
officier per auto naar België overgebracht,
teneinde in vadcrlandschen grond opnieuw ier
aarde te worden besteld.
Hij, zij en de

portier.

Het „Hbl." vertelt als historisch:
In een vrij deftig café in de hoofdstad komt
een echtpaar uit de provincie, 't Is in dat café
de gewoont2, dat men hoed etc, 'afgeeft.
Echtpaar neemt plaats. Portier nadert:
Vestiaire meneer?
Man en vrouw/ kijken elkaar verlegen aan.
Plots zegt -„hij":
Neen, neen, vestiaire lust ik niet. Geef mij
maar een glaassie kwast!

—
—

Noodlottig auto-ongeluk.

Gisterenavond reed de auto van den heer
Spuyman uit Leiden onde; Oegstgeest in de
Haarlemmervaart. Van de vier inzittenden
werden drie gered. De 18-jarige dochter, verdronk.
Branden.

Te Eindhoven Is Zondagnacht het Woonhuis
van den. expediteur Van den Eynden geheel
uitgebrand. Verzekerd.
Hedenmorgen omstreeks 9 uur is te Haarlemmerliede brand ontstaan in een' hooiberg,
staande bij de boerderij van d_en heer H. van'
Loon aan den Lieweg.
De brandweer was spoedig ter plaatse.
De brand sloeg echter over naar den stal.
welke geheel is uitgebrand. De woning kon
worden behouden. Twee hooischelven werden
mede een prooi der vlammen, zoodat in totaal
80,030 K.G. hooi is verbrand. De gebouwen en
het hooi zijn verzekerd.
Verdronken.
Terwijl vier jongens in de Waalhaven te
Rotterdam aan het zwemmen waren, verdween
plotseling de 12-jarige A. de B. in de diepte.
Alle pogingen om het knaapje te redden mislukten. De rivierpolitie dregde gedurende twee
uur, .doch het mocht niet gelukken het lijkje op
te halen.
Inbraken.
Te Ede. is Maandagnacht op drie verschillende plaatsen ingebroken. Op zeer brutale
wijze is te werk gegaan.
Bij den herbergier van Dorland, is uit diens
pantalon, welke hij aan zijn ledikant had han120
gen, een portemonnaie met ongeveer
ontvreemd, .terwijl bij Thiele een damesmantel
uit de gang werd meegenomen. Bij den bakker v. d. Brink zijn de heeren in hun werk gestoord, doordat de hond aansloeg. Alleen een
damestaschje werd meegenomen.
Veelal dringen de dieven binnen door W.C.raampjes of door het opschuiven van ramen.
Ruim een half jaar geleden had aldaar een dergelijke massa-inbraak plaats in dezelfde straat.
Van de(n) dader(s) geen spoor.

’

Groentenóvervloed ?
Uit Noord-Limburg vernemen wij, dat de
warmoeziers zoo goed als geen loonende prijzen kunnen maken voor hun groenten. In Veulo
schoffelden de tuiniers zelfs hun sla-yelden om.
De veiling was -zoo slap, dat op sla geen bod
werd gedaan.

.

ONDERWIJS.

Examens M.U.L.O.
AMSTERDAM. Gesl. voor _dipl. A: L. A. J.
Blauw, W. Bergisch, H. J. J. Geel, F. C. Henrichs, G. M. Kool, C. W. Liefting, C. A. Meijer,
A. E. Schutte, A. M. C. H.
Suchtelen v. d.
Haere, M. M. Vöge, allen te Amsterdam; A.
W. Boersen, J. C. Levering en A. P. Vink, allen te Alkmaar; A. de Goede, 'K. Klokman, M.
J. Stam, H. Tesink en G. S. Woudenberg, allen
te Wormerveer; M. Gorter, te Koog a. d. Zaan;
D. Kuin, te Enhuizen; C. H: Siebeling, te Zaandijk; voor diploma B: C. Perk, te Amsterdam
en S. de Vries te Enkhuizen.

v.

KUNST EN LETTEREN.
Lambertus.”

Den eersten keer was men feitelijk nog met
gereed. Den tweeden keer belette een alles'
storende regenbui het spel. Den derden Zondag, gisteren, heb ik het spel van St. Lambertus thans onder de meest gunstige omstandigheden zien spelen en 't ware te wenschen geweest dat naar deze opvoering aller oordeel
zich had kunnen vormen. Deze uitvoering
geeft me alleszins aanleiding dezer dagen nog
iets uitvoeriger er op terug te komen.
De Heiligdomsvaart is nu gesloten. Voor 't
laatst zijn de relieken der Heiligen in de kostbare schrijnen aan 't volk getoond. Na afloop
van de kerkelijke plechtigheid in. de St. Servaas, ving te half zes het spel op het Vrijthof
aan. En de Nar sprak ook nu niet van „gaat
aan", maar „vangt aan."
Z. D. H. Mgr. Schrijnen, die reeds bij de
première tegenwoordig was geweest, woonden ditmaal het eerste bedrijf bij, Z..D. B. Mgr.
Vuylsteke bleef tot het einde, complimenteerde aan het slot de spelenden en zegende het
volk.
L. v. d. B.
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Ministers blijven wij zijn oorspronkelijke meening de juiste achten.
Natuurlijk' is het ons niet onbekend, dat ve-!
len in Nederland het meer dan twijfelachtig:vinden, of de Viootwet wel onmiddellijk moet'
worden'uitgcvoerd, en zoo ja, of deze „onpro-; !
ductieve" uitgaven tot het beoogde doel de i
veiligheid en het behoud van Indië voor Nederland
zullen leiden.
Maar wij zijn geen deskundigen in deze \
zaak en moeten dus varen op het kompas van;
degenen, die het weten kunnen en die zich onsj
vertrouwen hebben waardig getoond..Met bc-:
langstelling zien ook wij de politieke debatten"
in-September a.s. tê*gemoet, waarbij de Re-' ;
geering mededeeling zal doen van de over-;
wegingen, welke tot haar gewichtig besluit:
hebben geleid. Doch men moet het nu niet;
voorstellen alsof de buitenwacht tot nu toe:
inzake de Viootwet in onwetendheid is ge-;
laten. JVten weet, dat de Raad van Defensie j
deze Viootwet als het uiterste minimum bc-: ■■■
schouwt; men wedt, dat'geheel dé Staatscommissie voor dc Viootwet
de zoogenaamde;.
commissie-Patijn
van oordeel is, dat er aan
de uitvoering dezer wet'niet valt te ontko-; ',
men en dat de meerderheid der commissie oor-i
deelt, dat de Regeering niet mag aarzelen te
doen wat in haar vermogen is om de aanne- '.
ming en dadel ij k e uitvoering ervan
te.verzekereri; men weet ten slotte, dat negen:
Kabinetsleden, onder wie de Ministers van i
Euitenlandsche Zaken en van Koloniën, jzich i
voor aanneming en.onyerwijlde uitvoering der!
Viootwet hebben uitgesproken.
Tegenover de „velen", die twijfelen, staan;
deze weinigen, die niet aarzelen. Dr., van j
Spanje zal ons wel ten goede houden, dat wü,
gesteld voor de keuze, in afwachting van verdere mededeelingen, ons aan de zijde der wei- j

rang-

■

WETENSCHAPPEN.
Prol. W.P. Ker overleden.
Bij' een bergtoer in Italië is prof. William
Paton Ker in den leeftijd van 68 jaar plotseling

Prof. Ker kende zoo goed als alle talen en
dialecten vau Europa, alsmede de litteraturen,
der verschillende landen.
Hij was bovendien een hartstochtelijk sportman, die dolgraag wandelde en roeide.

Laatste Berichten.
doodgeslagen?
Een kind

BERLIJN, 21 Juli (W. B.) Naar de „Vossische
Zeitung" meldt, wafd te Trier een doofstom
kind, dat bij het verlaten der kerk te midden
van een voorbij marcheerende afdeeling Fran-

—

—

kleurlingen
geraakte, door
sche soldaten
een Spahi met een kolfslag op het hoofd gedood. Een Duitscher, die den officier, die de .afdeeling commandeerde, op het geval opmerkzaam maakte, werd onmiddellijk gearresteerd.
De Internationale en de Ruhrquaestie.
LONDEN, 22 Juli. (Reuter.) Op Easton Lodge,
het buitenverblijf, dat als bureau der Britsche
Labour 'Party dient, werd heden een bijeehkomst gehouden van> vertegenwoordigers der
socialistische Internationale. Aanwezig waren
Léon Blum (Frankrijk), Adolph Braun (Duitschland), Vandervelde (België), MacDönald, Torn
Shaw en Henderson (Britannië). Henderson
was voorzitter. De vergadering besprak den
internationalen toestand en de houding, door
de partijen in de verschillende .landen, aan te
nemen. De conferentie sprak zich uit ten gunste
van een wisseling van nota's en meeningen tusschen de geallieerde regeeringen ten aanzien
der Ruhrbezetting enz. Voorts' werd besloten
Torn Shaw te verzoeken het Roergebied te
bezoeken en verslag uit te brengen over de
maatregelen, die genomen moeten worden om
het vraagstuk op te lossen.

Wedstrijden.

Ned. R.K. Athletiekdag.
Naar wij vernemen zal dit jaar de Ned| R. K.
Athletiekdag —^ditmaal onder oe auspiciën vau
het R. K. N. A. C. op Zondag 2 September
plaats hebben in het sportpark „Vossenlaan" te
Nijmegen,

De R. K. S. V. „Wilskracht" uit Amsterdam
heeft dan den Gelderïander-wisselbeker, vor:g
jaar door haar gewonnen, te verdedigen.
De Geldersche R.K. Athletiekdag.
Zondag werd op de terreinen van het R. K.
sportpark Vossenlaan te Nijmegen de op initiatief van het R. K. Nijm. Athletiekcomité georganiseerde R. K. athletiekwedstrijden gehouden.
Er waren ruim tachtig deelnemers, vooral
uit Nijmegen, Maas en Waal, Arnhem en de
Betuwe.
De Nijmeegsche athletiekers spanden de
kroon en vooral de leden vaii de R. K. S. V..
Union muntten op bijzondere wijze uit en droegen dan ook voornamelijk de. eerste prijzen
weg. De Union estafetteploeg deed over
de
4 X 100 meter 49 seconden; een Unionman behaalde den prijs ver-springen meti een 6 meter
sprong; liep over de honderd 113/5 en over de
dat zijn
tweehonderd meter 25 1/5 seconden
pracslaiies, welke deze serieuze athletiek-
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Waterhoogten in de Nederlandsche rivieren

en te Keulen.
den Alg. dienst van
den Waterstaat.

.

Medegedeeld door

23 Juli 1923.

De kiesrechthervorming in Italië.
ROME, 21 Juli. (B. T. A.) De Kamer heeft
met 223 tegen 13 stemmen het regeeringsontwerp inzake de kiesrechthervorming behoudens eenige kleine, onbeteekenende wijzigin-
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KeulenLobith.
Nijmegen
St. Andr.
(Waal)
Arnhem.

Mussolini verklaarde, dat de Kamer voor
onbepaalden tijd uiteenging en noodigde deKamerleden uit een werk van pacificatie te verrichten in de lichamen, waarin zij zitting hebben. Hij bracht dank aan de commissie, die het
ontwerp onderzocht,,en aan den Kamervoorzitter,-die de-beraadslagingen leidde.
De voorzitter dankte en de zitting werd opgeheven te midden van ovaties voor Italië, den
koning en Mussolini.
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De houding van Minister de Geer en de
Viootwet.
Hooggeachte Heer Redacteur.
Uw keurig blad geeft zijn meening steeds
onomwonden weer, zooals o. a. bij de laatste
stemming over de motie-Troelstra in de Tweegede Kamer, waarbij het niet schroomde
lukkig
ook den katholieken Kamerledenvoorstemmers, de bekende 5 uitgezonderd, op
hun. kle.inzielige houding te wijzen. Dat deed
goed en wordt niet vergeten.
Velen met mij is echter uwe beoordeeling
van den minister yan Financiën, als ik het zeg-1
gen mag, niet geheel begrijpelijk Bij zijn optreden zeer toegejuicht dat hij zijn eervolle eu
aangename- positie van burgemeester' er aan
gaf, om de thans zou uiterst moeilijke taak
van minister van Financiën te aanvaarden, toegejuicht verder tot en met zijn indiening van
de bekende Hanzewet!
Nu naar aanleiding van zijn houding in üe
Viootwet, wordt'het blaadje gekeerd en. z'n
streven, den gulden veilig te stellen voorgesteld
als iets, nu ja, dat ook wel en'gemakkelijker
op andere wijze kan geschieden of dat niet
zoo dringend is, ten minste, dien indruk krijgt
men uit uwe artikelen waarin ook, het overigens juist, men kan niet altijd sparen, naar
voren wordt gebracht. \
Misschien, ik weet het niet, verdient ds houding van den heer De Geer ook thans toejui-
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AMSTERDAM, 23 Juli.
Vee. Ter markt werden heden aangevoerd 338 vette koelen
1.25, 3e kw. I.—
le kw. / 1.30 k f 1.40, 2e kw. / 1.15 k
stieren f o.— a /. o.—, 100 melk. en jl
k f o.— per kilo,
per
stuk,
a
139
vette
kalveren le kw.
kaltkoeieu /
/—
/ o.— a / 0.-, 2e kw. / 0.60 a / 0.68 per kilo,
rt«,s- \
79 nuchtere kalveren /17 k t 24, 13
kalveren f—k f
schalen / 40 a t 50, 40 zuiglammeren f 30 k f4O per stuk.
605 vette varkens Holiandsche le kw. / 0.90 a_t 0.92, 2e ;
en 3e kw. '084 a ’0.86, Overzeesche en Üeldersche le
kwal. / 0 92 a /o.—, 2e en 3e kwal. / 088 a /-0.90 pei küo. "
25 Paarden- /
a / -.
ROTTERDAM, 23 Juli.
Vee. ler markt waren heden aangevoerd 403 vette
wnderen, 324 veite en graskalveren, —nnchtere kalveren.'
609 schapen en lammeren, 737 varkens,— bokken en geiten.
De prijzen waren heden
Koelen le kwal. / 1.17» kf 1.22J, 2e kwal./ 1.07$ a / 1.12J, 3« j
kwal. / I.— a f 1.05, ossen le kwal. / 1.10 k f 145, 2e
kwal. / 0.95 a / 1.-, 3e kwal. / 0.85 k CO.-, stieren le
kwal. 0— k f o.—, 2e kwal. / o.— a o.—, 3e kwal.
/o.— k/o—, kalveren le kwal. 1.20 a f 1.30, 2e kwal.
/ 0.95 a / 1.05, 3e kwal. / 0.75 k 0.80.
Schapen le kwal. 0.80 a 0.85, 2e kwal. f 0.70 4 / 0.75,
3e kwal. / 0.50 a / o.—, lammeren f 0.95 k / 1.10 per kilo.-'.
Varkens le kwal. / 0.71 a / 0.73, 2e kwal. / 0.64 a t 0.68, j
3e kwal. f 0.5Sa f 0.60 licht soort / 0.66 a / 0.72 per kilo.
Vlas. Aangevoerd 11000 kilo blauw / I.— k r 1.40, 4000
kilo Oioningsch / I.— a f 1.40, 600 kilo wit / 0.90 a / 1.25,;
1000 kilo Holl. geel / 1.20 a / 1.50,
kiio D. Kooi) j
per kilo
/ 0— a / 0
ROTTERDAM, 23 Juli.
,'
Kolt le'tSantos, oasis good)
23 Juli. 20 Juli. 1
23 Juli. 20 Juli.
Ochtend Middag
Ochteud Mlddaa
257/,
Juli
33»/.
25»/«
33»/s Maart...
Sepiembei
H5 7/s
2'l.s
2T'k Mei
2ós/4
Uecenitiei
253/4
Juni
25»/»
piijshOmzet —0 bn
.itemirilns kalm.

.

,

—

■

'■

’
’
’
’ ’

"’

-

ching.

Daar hapert lets.
„Aan dc R. H. B; S. te Heerenveen zijn, volgens het „Hbl." bij den overgang 50 leerlingen niet bevorderd.

TOONEEL.
„Het spel van St.

'. oefenaars

''
'

.

.

Het is zeker mogelijk, dat de aanneming en
van de Viootwet een dringende
:
eisch van nationaal belang is, die onze financieele krachten niet te boven gaat en ook dan
nog noodig kan zijn; maar zou onze geachte
regeering dan niet wijs doen aan het Nederlandsche 'volk onder eenigen vorm duidelijk
te maken, om onrust te voorkomen, dat deze
vermoedelijk dan toch inproductieye offers inBINNENLANDSCHE HAVENS.
derdaad thans reeds gebracht moeten worden,
IJMUIDEN,
23 Juli. Wand Z.W. Binnen: j
voor een bereikbaar^doel, dat geen uitstel lijdt, ,
Hamburg;
„Bever", st. dito'; „Fair- j
st.
„Aebc",
hetgeen-velen meer dan twijfelachtig vinden-.
dito.
play
sleept).,
10",
mogelijke
daling
gulin waarde van den
Die
VLIE, 22 Juli. Vertrokken „Noord-Holland",;
den, indien zij te vreezen staat, hetgeen ik
Goole.
nog
st.
blijft
voorloopig
beoordeelen,
niet kan
dan
NIEUWE WATERWEG, 23 Juli. Binnen: ;
zoo belangrijk, dat elke poging, die.te voor„Rijn", st. Yxpilla; „Sappho", st. Swansea; \.
komen, ook al mocht ze later overbodig blijken, gebiedende noodzakelijkheid is, omdat wij
„Batavier 1", st. Bordeaux.
j
VLISSINGEN, 22 Juli. Gepas, naar Antwertoch in de naburige landen genoeg de ernstige
gevolgen zien van dc daling van het ruilmidpen. Wind Z.W. „Queen Margaretha", st. La \
del, die men in die mate niet mogelijk had
Plata.
i
geacht; daiing van de beschaving, van de
Gepasseerd van Antwerpen: „Lattterfels", st.
hygiëne, van de gezondheid, stijging in prijs
Bombay" „Glenluce", st. China; „Wido", st.
der levensmiddelen, stijging bij sprongen der
Chili „Cambrian Maid", st. Rosario.
loonen, ontevredenheid, onrust, oproer enz.,
STOOMVAARTLUNEN.
alles u beter bekend dan mij.
Men zal door die Viootwet misschien(?)
VEENDAM van Newyork naar Rotterdam;
a peripherie Indië kunnen behouden, maar in arriv. 23 Juli te Plymouth.
het centrum van ons vaderland onherstelbare
BEEMSTERDIJK arriv. 23 Juli van Boston;
schade lijden.
te
Rotterdam.
Mogelijk is er roden om met u zich te ver'MOERDIJK vau Rotterdam naar Paciiic..;
heugen (zie uw blad van 21 Juli), over het
pass. 22 Juli Lizard.
standpunt der Regeering, maar zonder nadere
STADSDIJK arriv. 23 Juli yan Baltimore te,';
t-flichting lijkt me dio vreugde nog niet ieders
*
:'
Rotterdam.
brengen
* Bourgas.
uiting
te
was
deel. Dit in uw blad tot
Juli
te
STAD
arriv.
19
HAARLEM
i
het doel van dit schrijven.
thuisreis, vertrok 19 _Juli van j
ABBEKERK
Dr. N. P. v. SPANJE.
Freniantle.
MELISKERK, uitreis, arriv. 20 Juli te Zan-j
Naschrift van de Redactie. —.De gezibar..
'
achte inzender vergist zich, wanneer hij meent,
NIJKERK arriv. 22 Juli te Amsterdam.
dat in ons blad ten opzichte van Minister De
i
RIJPERKERK thuisreis arriv. 21 Juli te ~LonGeer „het blaadje werd gekeerd". Nooit heb'■'*" 't; "
den.
.'■
veilig
te
ben wij zijn streven om den gulden
ALGORAB, uitreis, vertrok 21 Juli van N. i
stellen, voorgesteld als iets. „dat niet zoo drin- ""Waterweg.
gend is".
BLITAR arriv. 22 Juli van Hamburg te Rot-1
Integendeel! Men dient hier goed te onderterdam.
bezminigingsstreven
van
scheiden. Het
POELDIJK arriv. 23 Juli te Amsterdam.
Minister de Geer hebben wij steeds gesteund
vertrok 20 Juli van Kobe naar i
TJIKARANG
namelijk
door doe n en laten,
door de be;
zuinigingsmaatregelen te verdedigen en door Batavia.
thuisreis,
vertrok
LOMBOK
20 Juli van Pe-ingezonden artikelen
van medewerkers en
rim.
lezers, die tegen'bepaalde bezuinigingsmaatrePRINSES JULIANA, thuisreis, vertrok 21 Juli j
gelen meenden te moeten opkomen, öf te weivan Algiers.
geren óf buiten de verantwoordelijkheid der
BILLITON, uitreis, vertrok 21 Juli van Tm-1"
redactie in de rubriek „Ingezonden Stukken" mingham.
;
"
te plaatsen.
RADJA,
Pa-j
vertrok
20
Juli
van
thuisreis,
handelspolitiek
RegeeWat de
der
dang.
ring betreft, — een politiek, die mede door
SALEIER, thuisreis, vertrok 22 Juli v. Yoko■den afgetreden Minister van Financiën werd
hama.
bepaald,
hierover zijn in Katholieken kring
AMSTELLAND, arriv. 22 Juli te Amsterdam. I
de klachten sedert maanden niet van de lucht
PRINS FREDERIK HENDRIK vertrok 17 Juli!
geweest. Nu er toch een verandering aan Fivan Paramaribo.
nanciën komt, is het p.i. de gelegenheid om
EUTERPE vertrok 21 Juli van Stettin. naar ;
daar de leiding te doen geven door iemand,
Amsterdam.
bezuinigingsplannen
"die de
van Minister Dt
Geer niet alleen doorzet, doch tevens een open
MERCURIUS pass. 22 Juli Brunsbuttel naar
Amsterdam.
oog richt op den desolaten toestand,, waarin
NEREUS pass. 22 Juli Holtenau, naar Kopenonze nationale industrie als gevolg van de pohagen.
litiek van de open deur verkeert. Men
vergete niet, dat hiermede ook de. oplossing
ORPHEUS pass. 21 Juli Holtenau, naar Ko-'
pen hagen.
van het werkloozenvraagstuk en dus de bezuiniging op de uitgaven der overheidskassen
IRENE pass. 22 Juli Dungeness/naar Middl.:
Zee.
is .gemoeid.
GAROET, uitreis is 23 Juli Point de üalle.
In Februari Ï922 w-as Minister De Geer, blijgepasseerd.
kens de in ons vorig nummer geciteerde Memorie van Antwoord, nog overtuigd, dat de 's DJOCJA uitreis arriv. 21 Juli te Padang.
uitvoermg der Viootwet het
bezuinigings- 3| TO'BA, thuisreis, vertrok 22 Juli van Perim.:
streven van de Regeering niet behoefde tè hm- 5
ANJER, thuisreis arriv. '22 Juli te Marseille,:
deren. De heer De Geer is intusschen van meeARENDSKERK, thuisreis, vertrok 23 Juli van:
ning veranderd. Maar met de negen andere j Portsaid.
' .]
uitvoering
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BANK- EN CRÉDIETINSTÉLLINGËN.

AMSTERDAM, 23 JULI 192_
V.K. L.K. H.K.

STAATSLEENINQEN.
!S?P> NEDERLAND
EN KOLONIëN.
V'

|N. W. S. 100 1922 A. 6 pCt.
|N W. S. 500 1922 A. 6 pCi.
jN. W. S. 1000 1922 A. 6 pCi.
'Ned. recep. af 2500.-6 pCI.
1922 Ba f 500 6
I Nederland
Nederl. i922 Ba 1000 6

104%
102*4
102He
101%
102%
102%8
{Nederl. 1922 B a, f 2500.— 6 101%
500 6 101%
jNederland 1923

I

Nederand 1923
1000 6
N. W. S.
f
100 1918 5
;N. W S.
t
500 1918 5
;N W S
1000 1918 5
t
IN. W S.
100 £,919 5
ÏN. W. S.
f 500 1919 5
f 1000 1919 5
lU, W. S.
!N. W. S. f 100 19164%
IN. W. S.
f 500 1916 4%
f 1000 1903 4%"
W. S.
JN.
1917 f 100 4%
IN. W. S.
IN W. S.
1917 f 500 4%
1917 f 1000 4%
iN. W. S.

104%
102^
102%

101%
102%
102H

——

101%
101H

102

■

102

95%

96%
90%
91%
91%

97

96% 97

Noord-Holland

■

Noord Holland

Noord-Holland

Rottejdam
Rotterdam

97
92
92

Rotterdam

92%
89%
.89%
89.Ha

,

,Oost-lndie

f 100 191'J 101% 101%
Oost-lndie
f 500 1919 6 99
99%
Oost-lndie
f 1000 1919 6 99% 99%
Oost-lndis'per 1947 1922 6 99% 93ii8
Oost-lndie i 1000
1917 98% 99
Oost-lndie S 1000
1962 98% 98% .*_
Indie 1923 Eng.
£ 100 6 100% 100%
;lndie 18^3 Engel. ree./E 500 94
g
Indie 1923 Eng. recep. £1000 93% 94%
94

l;

Cost-lndie
Oost-lndie
Oost Indie
;Oost-lndie
0 st-indie
OosMndie

f 100 1915 5 95
94% J—
f 500 1915 5 94% 94%
f 1000 1915 5 94%
f 100 1916 5 91% 92%
I 500 1916 5 91
91%
f 1000 1916 5 91
91%
f 100 1917 5 91% 92%
500 mi 75 91% 91%
f 1000 1917 5 91% 91%
f 500 1923 5 89% 89%
f 1000 1923 5 89% 89% 90

;

iOost-Indie
iO st-lr.dïs

: Indie
Indie

94>i

20

Rijksleening April-Oct
Noorwegen.

19%
19
17^
18% 19'

_

1838 3

Oostenrijk.

Lokaal Sp.w. Mij. Prior Obl. 3
Portugal.
Tabaksleening

1890 4%
Tabaksl. 1890 le serio
3
Tabakswen. 3e Serie fr. 500
Tabaks-leen. 3e Serie fr. 2500

Rintl. Certificaten
Rusland.
Cert. Admln. Hamburg 1820 5
Obligatiën

Frs. 500 1906

5

Obligat. Fr. 2500-5000 1906
Obligatiën'
1905 4%
Obl.fr. 500 Ser. 31-36 1909 4%
Obl.fr.2seQSer.3l-361909 4%
Oblig (Qr. Russ Spw.) 1888 4
Obiig. (Or. Russ. Spw.) 1890 4

Transoaucasiscbe Spw.

3

1876 4

5

2%

——

87% 87%
27% 27%
30% 28%
30
29%
4.70

450

3

3

3%

3%

3%

2

4
2

2%

2%g

3%
4%

—

3

3%

5%,

3

2%

2%

2%

3'->'_ü

3%

2VI& 2%6
1% 1%
3% 3%

-—

——

88% 88% 88%
18

19%
17% 17%

—'.

3% 66% 74
69

.Oblg. ia goui
Japan.

1898

70%

~

:

.

99

■

,

■
68%
6b

69

15% 15%

.

64%
97%_i 97%

65

■

100%

66%» 66%_3

PROV. EN GEM. LEENINGEN.
NEDERLAND EN KOLONIëN.
1921 6% 103% 103%
Amersfoort
B

1922 6
1919 5%
1922 5%
1916-17 4%

!;

109% 100%
98

98

97%
85%
1920 7 102%
1921 7% 104%

97%
85%
102%

104%

1920 6 101
101
1920 f 102% 103%
1919 6
100% 100%
1919 5% 98%, 98%
1920 6 101
101
1919 5 93%« 92%
1/4-1/10 1920 7 103% 103%
1923 100% 101

5 pCt. 1923
"-Gravenhage
1919 5%
t-Gravenhage
1908-1914 4
('uoningen gem.) 1920 6%
Hiarlem
1915 5
Haarlem
1902 3%
Heerlen
1921 6%
Hilversum
1921 6%
Hilversum
1919 6
Leiden
1919 5%
Limburg
,
Meester Cornelis

Noord-Braband
Noord-Brafcand

1922

Schiedam
Sernarang
Soerabaja
Tilburg

1919 5%
1921 7%
1921 7%
1621 6%
1920 6%
1919 B
1921 7
1920 6%

102

101
99

7 102

100%
91

___
-

.-

.
.

Utrecht, Provincie

Utrecht gemeente
Venlo
Zeeland

101

90%

Amer. Smelt. iSßefin. Cert, v.A.
Amer.Smelt&Refin.Rec.v.G O
Am. Tel. Coll. Trust Oblig. 4
Am. Tel. (Tr. K.) Oblig. p. 1936
Am. Water Works Cert Gew.A

Kopenhagen

102

101%

Christiania'.

1914
Arg. Republiek.
Buenos Ayres £ 20-100

CULT.-OND.,

4% 84% 84%

—

3% 43% 46

——

Noorwegen.

Pbr. 5

Amsterd. Hyp. Bank 05%
Arnhemsche Hypb.
5%
Arnhemsche Hypb. Pandbr. 5
Bataa'sche Hyp.bank Pbr. 5
Bataafsche Hyp.bank Pbr 4%
Bataafsche Hyp.bank Pbr. 3%
Dordrechtsche riyp. bank
ö
Dordr. Hyp. Bank Fpr. 5%
Dordrechtsche H.bk.
Pbr. 5
Dcrdrecntschc Hyp.bank Pbr. 4
s-Gravenh. Hvp.bank Pbr. 5
's-Gravenh. Hyp.b. Pbr 4%
Haarl. Hyp.-bank
Pbr. y
Haarl. Hyp.-bank
Por. 4

98
100
100

97

88% 88%
75

70

101% 101%

100% 100%

84% 84%
93% 98%

84% 84%
100
98

98
97
100

98
9/

86% 86% |

97%

'100

97%
91%

91%

101% 101%

98%

98%

77

80
96
93

96
98

5% 100%
Overijseische Hyp.bankp.br.4% 90
Rotterd.Hyp.-bankPandbr. 5% 100%
Kotterd Hyp.-bank Pand 4% 95
Rotterd .-Hyp.-bankPandbr. 3% 88
Sted.Hvp-bank's-G.avenh. 6 103%
Sted Hijp.bk'.sGrav. O 5Va 100
St. Hyp.-bte'sGrav. Pandbr.s 98
Utr. Hyp. bank
5% 100%
Jtr. Hyp.-bank PanPbr. 5 98
Utr.Hyp.-b.Jan..lullPndbr.4% 93^.

.
■

■

100%

lJdb,\

90

101%
95%

"

88

100%

100
93

100%

—-

5

97

102%

4

78%

78%

97

OOST-INDIë.
100

83%
95% 97%
83%
92

92

83% 84!^
97
85

97

'85

84

93

83%

70

51% 52^

Overzeesche «Hyp.bank
Pretora Hyp..-Mpij. Pbr 4% 69
Ver. Transatl. Hijp.bnk BpCt. 100%

74

Höng.Boden-Cred.lnst Pbr.4%,
4%
Nrdlska Aktiebanked

Ung.Esc.undWechsl.bk.Pb. 4%

.

-

,

75%

.

61
55

■

74
75

93%
78%

104%
81

41

—.

—,

78

Furness-Stokvis Kaars

A.
7

A.
Gouda Stearine
Heng Elec. <SMech. App fab A.
Hoek's Mach. en Zuursf-fabr.A.

62

2^
60

(76

76

2%

75

2 7-£
57
59

Philips Glet'ilampenïabr. CvA.
Roscndaal Suikert.Coop. Obl.O
Prei, A.
Roupp. v. Voort

-

63% 62%
66% 66%

1 pC: 100%
7 pC: 100%
Mijnbouwk. Werken" Ct. v. A. 83
-Ind.- Porti Cement mij. A. 98%
A. 57%
Ned. Fabr. v. Bronsw.
A. 390
Ned. Gist- en Spiritasfabr.
Aar.a 155 v
Ned. Kabelfabriek
Ned. Kunstzijdefabr. Oblig'6 98
A. 73%
Nea. Scheepsbouw mpij.

1 00

—.—

..

,..

.

—_

B

-_=,

98%
57%

390
15 j

————
——

VENN.

——
——

——

a/il 6

——
——

a.'

EN

——.
——

KOLONIëN.

A.

.

63% 64

64%

Kon. Ned. Petrol. f
A. 353
352%
Kon.Ned.Petrol./lOOOnderA. 353 352
Kon. Ned. Petr.
Cert.v.A. 355 351%
Prior A. 83% 84%
Kon. Ned. Petrol.
A. 308% 305
MoeariEnim.Petr.-Mij.
18
Ned. Pa-. & Asph Mij. Aand. 23
Panolan Maatschap
Cert.vA 510.00505.00
1% la^
Peudawa Petrol. Mi]. Aand.
A. 139% 139%
,Sirlus"niK. Petrol.-ml],
A. 170 170%
Tarakan Petroleum-mij
OrIon"L 2000

BUITENLAND.
A. 3 28% 27%

afgest.

lijO

75%

"236% 2S_ /%
95% 95%

77% 77%

NEDERLAND EN KOLONIëN.
A. 103% 108
Ambaloetoe Rubber Ml].

—^~

.

<■_

109%'
A. 150% 148% 153%
Amsterdam Rubb. Cult
Amsterdam Rubber Cult.C t.A. 150% 153%
Amsterdam Java Rubber Cy. A, 30% 30%
81
Amsterd.-Tapanoeli R. C Mij A. 85
Amst. Tapanoell Conv. O. 6 84
84%
Bandar Rubber mij.
A. 80% 80
A. 83% 85
Deli-Batavlaßubber-mi)
->—
De!i-3atavia Rubber-MIJ.C.vA 81
84
A. 114% 114 116
Hessa Rubber Mij.
A. 220 217
Indische Rubber Comp.
221
A. 103
JAa Caoutchouc Cy.
105% 106
„Kendeng

Lemboe ' Rubber A. 199

Koloniale Rubber Cult. Mi) A.
Lampong Sum Rubb MIJ. A.
Lampongs (de Cultuur-mIJ.) A.

100%
132%
21%
Lampongs(de) Cult-M.P.W. A. 48
Linkungan Borneo Rubbe A. 27%
A. 16%
.Malabar" Ruüber-mpi]
Rubber-mij.

A. 140

A. 227

A.

92%
61%
27%
5^
Salatri-.Plantatlons"Cultuur A. 39%
A.

100%
83

ÖAND.

A.
Rotterdam-Tapanoeli Cultuur A.
Rott. Tapanoeli Cult. pr.w. A.

57%
Anton
59%
lurscns' \Ant. Oss Cv. Gew.A. 59%
59% 59%
uwens' Anton te Oss Pref.A. 57
581*
urcens A. te Oss C Pr. A..
A. 104
103
Kon Ned. Beimes
Kon Fabr. v.Rijl.J |.BeijnesO,7 101% 101%
Kon Ned. Zoutindustrie Aand. 97% 97%

KonPharm.Brocad.StheemanA
Taplitfabr. Gew. A

40
62

MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.

Padang Rubber-mij
Preanger Rubber-mi;.

89

Holl.Ver.v.Marg.fabt.winstPr.A. 70% 71_

Insulinde"OliefabriekenAand.
Aand.
te Oss
'lurgens'

-———
——
——

93%

94% 95
91% 91

——

Cost-Java

— -.
404 40%
89%
142% ■
34 56% >.

Melkproducten A. 141%
Holl Draad ert Kabelfabr. Aand. 56
Aand. 76%
Holl. KunsUljde Ind

Hollandia"

.

N.-I. Rubber en KoffieculL

98%
102% 101%
A 11 % Il
CarD'sGarenfabrken Gew.
Aaaci
110% 110
Suiker-Mij
Centrale
111
Centrale Suiker Mij C. v. 0A. 110
7
100
100.
MIJ.
Suiker
Cenrtrale
101
Drie Hoefijzersßier'orouwcrij 7 101
Furness Stokvis

——
~

RUBBER.MAATSCHAPPUEN,

100%8 103%6

26%

9314

.Serbadiadi" Sum. Rubber
Silau Rubber Mpij
.Soengey Raya" Rubber
Sumatra Rubber Cultuur
Ver: md Cult Ondern.
Wai Sumatra
Warlngin Cult. Mpij.
Zuid Preange» Rubber m!|.

302%
A. 113
A

—

199% 200%
100% 101
134 137;
23
50

27%
18%

r

—_ _

140

225% 232

94%

64%

62

Ï7%

59%
40%

303

H

__

—-

3 115%

3% 3%
A,^63% 156 160
A. 41% 41%
121

118

A. l\\yt m%

121

*"

45% 45%
BUITENLAND.
latercontinental Rub Cert».A »>x£ 515^
SCHEEP V AARTMAATSCHAPPUEN.
NEDERLAND EN KOLONIëN
A 92
Holl.-AmerlkaLljn
85%
Holland Am. L. m. Eig. v. A. 80% 7 0"

Holl.-Am. Lijn eE. C.v.A.
Holiandsche Stoomb.-miJ. A.
Holl. Stoomb.-mlj. Cert v. A.
Obl 7
Holl Stoomb. Mij.
Intern. Sleepdienst-mij Oüg
Java China-lapan-Lijn Aand
lava-Chlna-japan-Lijn Cert v.A
Kon.N.St-mij.Natlon.Bezitv.A.
Kon. Ned.StmbNat.bez. Cv.A.
Kon. Ned. Stoomb. mij. Obl. 6 l/i
Konink. Paketvaart-mij. Aand.
Maas" St.v.-Mij.'.de) Cert v A
Maatschappij Zeevaart Aa d.
Muller & Co. Alg. S. 19010,4%
Ne'erl:Scheepv., Unie Aan.'
Nederl Scheepv Unie CvA. %
A.
Nleveit Goudriaan iS Co

.

85

19
21

«2
,9

——_ _ _

21

43% 47%
93% 93%

62

64

53

52

91%

112
71

54

57
93

HO%

70%

107 t
■'yó%2

In'Krc.Merc
Int»r Merc. Mar Orlg. Cv A. 8
Inter Merc. Mar Orig. Pref. A. 26%
Int.Merc. Mar. n. V. Ctv.Pref A. 26%
JntMerc Slnk F Qoud.Oblig. 6 81%

——
——

PREMIELEENÏNGEN.
Nederland.
f 100 3 100
Amsterdam
100
PROLONGATIE 3

■

8

25% 25%
25%
80% 81

NEDERLAND EN KOLONIëN.
Arendsburg Tabak Mpij. A. 285
289
A 304% 306
Dcli Batavia Mij.
Dcli Batavia Mij
C.va. 306% 309%
Dcli Mij.
A. 287% 286
Cv.A, 288% 289
DII Maatsch.
112
Holland-Deli Comp. Pref. A. 108
A 267 258
Senembah Maatsch.
Senembah Maatsch. C.v.A 269% 265%
Soekowono Land-bouw MII.A. 133 137

Missouri
Adjusment
Helder

310

296

.

290

267

,

Kalis Bagger

Oblig. 7

Laanv.Meerderv. Obl.

19004%

'^

Overz. Hardhout
Pr W. A. 35%
Overzecsche Harh. Impt Mij. 7. 66%
Scheveningen Expl.-Mll. Aand.
Gew, Aand.
Tabaks Unie
%
Tabaks Uunie 7 pCt. C. v. A. 14%
Thomson's Havenbedrijf O. 7 101%
Thomson's Havenbedrijf O 5 90%
A 51
„Vlanda" Maatschappij
Wyers' Ind. en Handel.
A 56%
Zeeh.Kolenst. Sabang s Ct. aA. 143
BUITENLAND.
Maxwel land Grand C. v. A
3%6
Aïaxwel. Land Gr. C. v. Ine. B. 11%
Mexico Syndicaat Bew. v. Deeln.
2%
Per vian Corpor. Crtv. A. 3%
Peruvian Corpor.
Cv.Pr.A 25%
SearsRoebuck Cert. v. Gew. A. 76%

:■

M.j.totEx.S.S. 1890-18980.3%
Mij.to Ex.Staatsow. 1900 0.3%
Mij.totEx.S.S. 1905-19090.3%
MijtotEx. S.S. 1894-1395 O. 3

Ned.Ceniraa!Spw,l9l4obl.4%
Nederl. Indische Spoorw. A.
Ned.-lnd Spoorwegen
C.v.A
Ned. Indische Spw. 1914 Obl. 5
N.-lnd. Spw Obl 1913-14 4%
Ned Ind. Spw. Obl. 1901-05 4
Ned.lnd. Spw. Obl. 1902 3%
Noord-Br.Box-W.2eH. 18750 5

.

___

————

37

68%

10%
%
14

100%

%

——

52%

143

3%fl
2%
3% 3%

25%

23%

73

—
——

————

85

150%

153% 155%
94%

94%

83

83

83% 85%

7.*% 78%
9

7%

"

9?%0

1%
%

1%
%

.

85%

"

Engeland.
£ 20-103 4% 99' {__
Italië.
Spoorwglecning Ser. A-E Obl. 3 10%

Ulld.'Elec

Oostenrijk.
Carl. Lud. Sp.
Oblig. 4
K Elis. Glsela Lijn Afg. O. 5
Portugal

10% '

«—

Beira-Baixa le gepr. O. 3 3% 3%
Rusland.
Podolische Spw.mij dito 4%
1% 1%
Rasj Uralsk
1897 O. 4 1%
1%
1898 O. 4 1%
Rasjan Uralsk
1%
Wladlk. Spw.
1912.0b1. 4% 3%
3%»
Wladikawkas Spw. 1897 O. 4 1%
1%
Zuid-Oost Spwmlj 1897 O. 4 1%
1%
Zuid-Oost Spmij.
1898 O. 4 1%
1%
Zuid-Oos Spmij. 1901 O. 4 1 '/__ 1%
Amerika.
Atch. Topeka Cert. v. Aand. 101% 104 Ti'8
91
Atch. Topeka Alg Hyp. Obl 4 92
Atch Top. Obl. p.l lull 1955 4 85% 84%
Centrai Pac, 1 Ref. Hyp O. 4 89%« 88%
Chic R.-Isl. en Pac. Ct v. g. A. 27% 27% 28%
Cuba Railroad Co. le Hyp. O. 5 88% 89
Denv. Rio-Gr.lcGec.H.G.O.4% 78
78%
Erie Spoorweg-Mij gew. Aand.

12

.

12%

20
Erie Spoorweg-Mij. le Pref.A. 19
20
Erie Spw.-Mij. Ct.v. lePre.A 19
Illlnois Central Cert. v And 107 108
lllinois Central
Goud-Obl. 4 86% 8(3%
Kansas City South. gew. Aand. 19% 21
Kansas City South. Pref. Aand. 53% 54

.

■—-

Nat.Rallr.ofM.l.lncl.Jan.'H 4% 27% 28%
NV. Ontario &, Western Aand. 17% 17% 18%
94%

94%

93% 92^
1.01% 101%
20% 20%

St.LouisS.F.Rw.Rec.vPr.H.O.s 85%
St.Louis-SanFr.Rw. Pr.H.O A 4 69%
St.LoUis-San Fr.Rw.lnc.Hyp.- 66%
Southern Pacific Crt v. gew. A 91

69%
66%

Stoomtram Aand. 69
Semarang-joana Stoomtram A 118
Semarang-loana StoomtramO.4 81%
Semarang-Chcribon Sttr. A. 114%
S;rajoedal Stoomtram

Aand,

Serajoedal Stoomtram Oblig 7

73% 74

101% 101%

,

—

■.
i

_m ka

— —— ——i1
-—<
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——
!
/ 41-

]

/44'/j
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OMREKENINGSKOERSEN TE AMSTERDAM
Staoimlng valt,

Stemming Instel.

voor Wissels iv vreemde munt op Nederland getrokkta
VOigeas Art. 150 van het W v. K. ter Beurxe van AmsUrdam!
23 Juli. 20 Juli
,23 Juil 20 Juli
London.. J-11.7J", /jI-703/» Weenen... C0.0036-/0J3036—
Berlijn. .0.00071/, .0.0006:/, Kopenhag.
44.50- 4450—,
Parijs... , 15.22';, „ 14.97'/, Stockholm 67.80- 67.75—
12.3)Brussel
ClmsUania .4150- .14130—
12.62'/,
Zwitserl. , 45 25- „ 45.10—

.

.

.,

:

.. ..

(NIEJ OrFICIEEL.)

....

20 JulL

23 Juli.
1 2.;45/»
2.54ï.8

2.54 3/,, l 2.552.54'/, k 2J5'/,
U4 » 2J6-

M*
2.54%

-

Cable
Dollar 3anku»p!er
2J55'/,
2_s+^
o.ll—
MarkenDankp(p.lO.OOO) 0.094
0.3
0.41
Kronen lJanfcp(p.lo.üJo>
I2.SJ— k 12.65Belgische francs
a
'7.
7.10—
Hnscne Mark
Engelsch liaukpapiei.. 11.70- k 11.72153;)l-ranschl>aiikp.i.r.coup. 15 15-4
Praat;
7.61—» 764Madrid
363J-4 36DÜ4 H.12,1
11.07'/,
ita11:....
Budapesl
UU2'/, a 0031.24-4 1.25—
Japan (ïe;i)
Wurschau
0.
4 0.
0.877,4 0.83'/,
Bueius Ayros....
lodlü cable
97-- a 97/4
Indië ïlcht...
96'/,- k9l
BOehaiesl
0
k 0

—

o.oö'/i

*
12.30—
a

—

-

—

O.lo—
1 0.41
ik 1260705—
7.
11.70- k 11.75—
14 95—4 15207.02'/, k 767'/»
36.25-4 36.45—'
10.92'/, 4 11.02'/,;
0.023/4 4 0.03>/4
1.24-4 1.25o.oo'/, 4 O.OSVj
0.85'/, 4 0.86V4
87-- A 97'/,96»/4 4 97'/4
0
a o.——
U.3Ö

-

WI3SELKOERSENTE ROTTERDAM.

.. ...

20 Juli
23 Juli
23 Juli 20 Juli
Londen. / 11.70'/» /M-7U1/, Kopenhag.. ’44.60— / 44.50—
67.76- 67.70—.
Berlijn.. .O.OOOJ'/s .0.0005'/, Stockholm.
15.20- .14 9/,-. Chrlstianla. ,41 37'/» 41.30—
Parijs...
;>oll.-Cable
1234'/,
,
1257'/,
Urunel..
2.54»
254
'Aadild
3638— 36.35Zwiuetl. 45.3J7, «501
'lilaan
11 13- 10.98—
Weeven.
0.00-J

.,
..

.,

.,

u.00!/t

H

KOERSL'N DER EDELE METALEN,

,;

(Meaogiuleeld dooi 11. Drijfhout St Zooil, Amsterdam)
Onijellnderd Uoud ln baieu / 1Ë95.— >"»t K.Ü. Uio
Unaofineeid Zlivei iv h«r«n / 50— ji_: <CU. Iljti

23 Juli. ;
De beurs kenmerkte zich heden door een
k.ilui verloop, maar gelijk de vorige week het:
ge vul is geweest was dc stemming niet. onbevredigend. Nochtans blijlt cic onzeiveriieid b'>:
staan omtrent de verdere ontwikkeling van don
politieken toestand. Het Britsche anwoord 1*
VnjJas; j.l. gereed gekomen en atm Duitschland;
eu met een begeleidende nota a.m de reallieer-;
den verzonden. Ue beslissende dagen zullen na
spoedig volgen en men vraagt zich niet zo::.!_T'
reden ar, welke ontvangst de Britsche bemoei-1
(rigcn hebben zullen en oi net doel dat LhiTelund
beoogt bereikt zul worden. Dc twijfel is des te.'
grpaier geworden nu Poincaré te Villars Cortereto In een redevoering waarschuwt .voor.
scbland's overmacht, maar tocli wordt de1
hoop niet opgegeven dat veiauderingen zullen
plaats vinden.
Van de Newyorksche beurs der laatste dagenging weinig of geen invloed'
uit. De markt
moest Zaterdag j.l. weer prijsgeven wat Vrijdag gewonnen werd.
De valutamarkt verkeerde eveneens in een
aiwachtende houding. Vonden en Marken leverden bijna geen verschil op bij Vrijdag j!
Francs waren eerder aan den vasten kant.
Bij opening <i er
alialres bewoog de beurs op
meerdere punten op een, ietwat lager kocrspei'J
Van Petroleumwaarden openden
Koninkli'ke 5
pCt. lager, maar konden wegens
tarncHijkeu
steun weer 2 pCt. herwinnen, ücc. Holl. bewogen zich-binnen de vorige prijzen.
De markt
ontmoette later voor Koninklijke verdere vratï
liep 2—4 pCt. op en sloot vaster.
Veel aandacht werd geschonken aan de
bermarkt alwaar aand. Amst. Rubber ;■ Rubwegen.; de ontbinding van het
syndicaat van
sterk aanbod te lijden had en 6—7 pCt moest
prijsgeven. De markt werd algemeen hierdoor,
mm of meer beïnvloed. Naderhand (■_■ aoertó
Amst, Ruober goede vraag, kon
3-^5 verbcte-;
lot T,was ;11 ü'«neen vaster, behalve'
Amst. Rubber 11.
Tabakswaarden waren een weinig verdeeld.
Oud' Dcli prijshoudend. Dcli Batavia
goed
prijshoudend. Senembah aangeboden
6—B rCt.
lager. Wegens goede kooplust
liep de markt
voor Oude Dcli en Senembah 6—B pCt. op. liet
slot was vast.
Cultuurwaarden trokken weinig de aandacht
en waren Voor H. V. A. en Vorstenlanden nauwelijks prijshoudend gestemd. Cultuurbankc»
echter aan den vasten/kant, vooral Koloniale
Bank. De markt sloot voor Suikerwaarden vas-i
ter.
Scheepvaartaandeclen zeer verlaten. "'""-."
Binnenl. Indnstrieelen stik
Redjang Lebong vaster.
■■&
Am. waarden iets luier.
";,"""'■
":i*iit
Voor beleggingen Nieuw Indië vaster.
Prol, 3.

;

11(3

-Deli-Spoor 133

Furn Stokvis 27
N.-I. Stiikerunie 231
6 pCt. P. L. NL (Doll.) 7TA
6 pCt. Soissons 82
5X> Kopenhagen 1919 (Doll.) 94^
|
Nwe Cedulas 817/8
7 pCt, Cum. Pr. Bethl. Steel 98'A—98'A
Kunstzijde Arnhem 164
.■"..,

■'

—
:

I-i
>

-'tl'm!
'Sassf
'<

Gen. Motors ’375

:ftsP

i

Cert. Kolon. Bank 158—160
$
5 pCt. Ind, Gas. 93 1/8
>:.%■'
5 pCt. Indië (Engel.) 89M', ;T< W
Cert. Mezican Eagle 44
5% Domingo 91 V_.
5 pet. Engeland 1929/47 99'A.
6 pet. Tsjccho
68.50.
6 pet. Priori. Missouri 77%—78.
7 pet. Chili 1942 102—102^.
4A New-York Teleph. 97K.
6 pet. Anaconda 100.
4 pet. Canadian Pac. (Doll.) 82M.
4 pet. Cert. Canadian (£.) 83%.

’

65%
118%
78

Om».
23 Juli.

Stemm kalm

„

151

114%

Stptemb.
Sept/Dec

„

14% 14%

Pref. A. 61% 61%
Aand. 115
115 .—
Madiolerto StJom'.ram Aand. 66% 66%
Tramweg A. 104% 104%
Stoomtram
Aand. 108 106
Oost-Java
Probolingo

Aunustt»

47>/5

——

April

47V» 473/4
„W/i 47

Cert. Gec. Holl.

TRAMWEGMAATSCHAPPUEN.
NEDERLAND EN KOLONIëN.

Nede'rl.-ladisclie

>

Sonth Railw. Vot. Tr. 34 3/8

——
■

Aand.

92

-.
NIET-OFFICIEEL.
"

85

91
84
Southern acific Goud O. 4 fB4
Southern Pacif Comp. p 1929 4 95% 90%
South. (S. Fr. T.) le H. O. 4 81% 95%
South.Pac Railr. leßef.G C.4 88% 89
Southern Railw. Orjg Gew \ 34% 34%
Southern Railw. Cert v. A. 33%^ 34H
Union Pacif. Railw. C v.O. A 136»4 137% 138
Union Pacif. Railw. Goud O 4 95% 95%,
93% 99
Union Pac. per 1927 G.O 4 99
C.v.G.A,
9% 289
Wabash Rlw. Cy
Wabash Rw.C.v.W. Pref.A. A 28%
Wabash R.v. Cv.Co.iv. Pr-,\.!3 18% 19
Canada.
C.v.A.
Canadian Pacific
" 153%
Brazilië.
26%
Sorocabana Railw. Oblig. 4%
Victc-rlaMlnas Fr». 5000 Obl. 5 15% 15%
Aand. 152

92

Aen\n-..-u

Kansas City South. Cert. v.pr A. 54% 54%
Kansas City South. Rf. Im. M.B 6 87% 87%
Kansas City South. Hyp. Obl. 3 68% 68%
Miss.Kansa Tex leHypo 4 76%, 76^
Miss. Pac. Rr.C. Ct. v. Pr A. 32% 34
41
Nat.Rail.M. incl.Juli'l4plen4% 41
Nat.Railw.of Mex. C.v.lePr.A. 8
7%
Nat.Railw. ofMex.Orlg. 2ePr.A. 3% 3%
NY.Pens._-OhloPr.LienObl4%
Norfolk <_ West. Gec. le H. O 4
Oregon Callf. leH. in goud 5
ft. Louis SanFrßw. Ct v.G.A

—
-— ij

Dagelijksch Beursoverzicht.

79

85

;

28

56% 56%

1

80% 8

77%
76% 76

Jan /Apr.
Jnßi
Juli

New-York Zicht

11%

150

.
...

47
e per H.L. /

II
Vliedend. / 50'/i
L ij n o

131%

80%
80 '_
77%

l&U

Apill
Stemrn kalm. Oui. -0 bn
20 Juli.
Raapolie per H.L. / 41—

Vllenend.. / 4tVt
Augustus... r 47'/<

7 103
103
Dcli Spoorweg-Maatsch. Obl. 6 101% 101%
Dcli Spoorweg-Mij. 19C2 ob'.i 89
87%*
Holl. ijzeren Spoorweg Aand. 91% 92
Holl. I|z. Spoorweg Obl. 6 100% 100%8
Holl. Spoor
O. 5% 97% 98
Holl. I|zeren Spoorweg Obl. 5 93% 93 1(_
Holl Ijz. Spw. 1900-1912 Obl. 4 83
83
Holl Ijz Spw 1889-1902 0.3% 79% 79%
toll. Ijz. Spw. 1905-19080. 3% 77%
Hol!. Ijz. Spw. 1888-1892 Obl. 3 80
79%
Mij. tot Expl. Staatspw Aand. 103% 102%
Mij. t. Expl. Staatsspoorw. 6% 100%8 100%
Mij t. Expl. Stspw 1920-22 6 103>1B
100%
Mij t. Expl, Staatssp. Olb.
98
5%
97%
Mij.totEx.StaaU. 1915-19180 5 93%
93%
Mij.E.5.5.5.1913-15
0.4% 87% 87%
MlJ.totEx Staats. 1901-1913 0.4 82%« 83
Mlj.totEx.Staats. 1903-1907 0.4 82% 83
Dcli Spoorweg-Maatsch.

27

■

93%
|

"".ir

December.

SPOORWEGLEENINGEN. S
NEDERLANB EN KOLONIëN. ■>'■ ''■

Dcli Spoorwcg-Maatsch, Aand. 131

110

AMSTERDAM, 23 Juli
<"
Binnenlandsche (innen zouder notcerirg.
Specerijen. Noieerln^ op termijn.
i
Notemuskaat.
Peper.
55/,
Juli
20% Juli,
September
|
Wit t-ebruari.,

■

99%
79%
4%

53

110

113

91

HANDELSBERICHTEN.

2%

89

111

100>£

I

109%
89%

8
23% 29%
82%, 82%
79
79

Muller<&Co's(Wm.H.)Winsld. A
Nat. Grondbezit
Oblig. 6 99%
Nederl Mij. v. Havenwerken A. 79.4
Overz. Hardhout Gew Aand 6%

110

A
Cert.pr.A.
Cert.
1923 O. 5

—

>

:

Amst. Ballast Mij.
A 220% 219
Blte&fcorf Magazijn de" Aand., 126
128
Gemeenschappelijk Etgend. A. 108% 108%
Gem. Eigendom Pref. Winst A. 85% 88%
Fof-stoómkoffiebranderij. A. 19
19%
Houthandel v.h. Altlus Pref. A. 71
69%
qoutc William Pont Gew. A. 90% 90
1
Intern. Tabaksh.-mlj. Gew. A.

2%
7%

i

87^ —. !
855 f 85%
6 80% 80% 80% ;
5% o/o 91
91^
i
6 oCt. 95>_.8 94%
f
87

6

Pasir Kaannga
Amsterdam A. Il
Paslr Kazet «

TABAKS-ONDERNEMINGEN.

Kali6<S WzmSCo Bagger Gew. A.
Kalis Wzn SCo'sßagger Pr.WA

j

VOORL. GENOTEERDE FONDSEN,

Holl. Am. Lijn
Holl.-Am. Recep.
Anton lurgensfabr.
Armond
Soerabala

7%

Malang Stoomtram

54%
.
107% j.07%
110
92 Exdiv.

"% 90%

BUITENLAND.
Gew A.
7%

Mar. Ong.

Kedlrl Stoomtram
Madoera Stoomtram
Madoera Stoomtram

C7% 66

58

Rotterdamsche Lloyd. Aand. 121% 121%
Sollev. v. d. Meer &v. HattemA 19
18%
A. 135% 135
Stoomv. Nederland
27
Stoomv. mpij Noordzee Aand 26
64
Stoomv.-mpij. „Triton" Aand. 95

DIVERSEN.

.

69

121%
33% 35

41
77
100

87%

NEDERLAND EN KOLONIëN.
O. 5 99%100% 8
Dordtsche Petr. Ind. CL v. A. 339 337
A. 21% 21
Gaboes Petroleum Mij.
Gec. Holl. Petr. Cie.
Ct. A. 116% 115% 116%
1000
347

82

A. 131% 131
Alg.N.lnd.Elec.-mij.pr.WinstTV. '131% 131%

82

88%

Bataafsche Petr. Mij.

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.

Af
Amst. Superfosfaaifabr.
V'd Bergh's A. t 1000 Pref. 'tA.
vd Bergh's Fabr.
Avan Berkels Pat.
VanßerkelsPatent 1917/1919A.6
Calve Deiit Ollefabr. C. v. 7
O
Calve Delft

——
—

PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.

78%

Alg. Ned. lnd.Electr.-mlj

Gew. A. 100%
Allan <S Co. Meub.enSpw.m. A. 78%
7 104%
Amstel Brouwerij
AmsterdaaiLett.Tetterode" A. 121%

23%
60%
119%

BUITENLAND.

13% 13% 13%
13% 13%,
%
%
%
%
45% 46
%8 %

Alg. Norit pMii

98%

Cult. Mff.Vorstenlanden Aand 159% 159% 161
Cult. Mij.Vorstenlanden Cv A. 161
162
Cult. Mij.Vorstenl. Winst A. 156 50 159 00
Curacaosche Haudel-Mil a. 60
60%
Handelsv. V.h Maintz <S Co. a. 22% 22
Handelsv. Amsterdam
A -435% 433
436%
Hanacisver, Amsterdam 0b1.5 99% 99%
Handelsv. v.h. Reics <S Co
28
A 28
Int. Cred. en Hand. R'dam
a 179 178%
Int. Cred. en Hand. Obl. 5 98% 99
1
lavasche Cultuur Alpij.
317
a.
348
javasche Cultuur Mpij. Ct. v.A. 354
330
Kalapa Cultuur Mpij.
4. 38% 38%
kallredio Suikerfabriek
a. 49 49
Kaliwoengoe Plantaran
a. 2(8 218
Kartasoera Cult Mpy
A/152
152%
Krian" Suikerfabriek
118
Linde <£ Teves
04
A. 65
Linde eS Teveï
Cert v. A.' 68
63
Linde & Teves
Oblig. 6 96% 98
MedarieCult Mij. Cert. v.Aano 142% 142%
Moorman <S Co. (E). Co. A. 261 262
Moorman& Co. Ser A. Pr.w V 109
110
Mjorman Co. serie B.pr.w.
A 103 110
Ned.-lnd Suiker-Unie
a 234% 232%
Ngredjo CultuurMij
A. 176 176
Nieuwe Afrik Handel Mij
24
25
Pagottan Cultuur Mij
-_\.' 254 255
Panggoongredjo Cultuur a' 181 181
Poerworedjo Suikerondern. A. 92% 93
94
Serdang Cultuur Mij
a 195% 198 ExJlv
Sindanglaoei Suikerfabr
a. 442 440
Sjemberredjo Cultuur Mij.
128
A 131
Suiker-Cultuur Mij.
:_\-' 223 227% 228%
Tjepper CultuurMij.
Aand 534 542
Tjilongkang
A i 91.% 190
Tjomai Sulkerond.
Obl. 7 101 101
Ver. Ind. Bosch Expl. Mijen. 0.6 46
46%
V. lavasche Houth. Mij O. 7 49% 46%
Watoetoelis Poppoh
A 588% 589%
Wonolangan Cultuur is
A. 190 180

Pittsburg Coal Comp.

51% 52%
99% 99%
81% 81%

79
5 82

109

Aquator" Mijnbouw Ml]
A. 55
55
Muller <S Co. 1 Mijnb. Pr. A. 70% 69%
Muller <S Co's Mijnb. 1908 O. 5
94%
Oost-Borneo Mij.
Gew. A. «91% 91%
Oost-Borneo Mij.
Pr. A. 125% 125%
Redjang Lebong Mijnb.
107
A. 105% 104
Singkep Tin-maatsclia.j IJ A. 110% 114
115

90%

6 103,

Holland-Canada Hyp!bk. Pbr. 5
Holl.-La Plata Hyp.bank Pbr 5
Holl.-La Plata Hyp bank.
4%
Holland-Texas Hyp bank Aand.
H01..-Texas Hyp.bank Pbr. 6
rioll.-Texas Hyp.bank Pbr. 5
Internationale Hyp.bMij Pbr.s
Noort'-\m'er. Hyp.bank Pbr' 6
Norm-Western <& Pac. ser. AA.
North Western. Pac. ser. BD A.
Pandbr. 6
N.-W. and Pac
North-Western & Pac Pbr. 5
N Westernand Pac.Pandbr.b4%

99%

62% 61%

HANDV. EN

NEDERLAND

98

7 100

90

'

97% 97%
84% '83%
97% 97%

100
98

1%

——
——
—
——

97% ■

97

68

Bcsito Cult. Mij.
Aand 235 236
Bodjong Suikerfabriek Aana 165% 167%
Bodjong Suikeriabriek C.v.A. 167
167%
Borneo-Sum Handel Mp Aanc ,99% 100
Comp. Merc.Argent
Cert.v "9% 9%

98
100
100

97%

——■

—
——

84% 84?£
69% 70%

1901 4
1910-1911 4

——
——
—
——' ■

Central Leather Cy. Cert. gew A. 24H 24% 24%
General Cigar Cy. Cert. v. a.' 85% 85%
N.-Vork Tel. 1 _Al g.H.O 4% 99'
99%
StudebakerCp Cert.v gew.A.
108% 108%
StudabakerCp. Cert. v. pref. A. 111% 114
Un.S:atesSteelSot Cet.v.gew.A* 94% 94
West Penn Cv.
Cv.pr.A. 88% 88

Wl% 101%

Denemarken.

Kopenhagen

2

40%
62
AmWaterWorksCt.v.W.Pr.A.
Anaconda Copper Cert v. A. '89% 86%
Bethlehem Steel Coru Cv.A. 50% 51%
Bethlehem Steel CompTG. 0b1.5 98% 98
——>

102% 102

BUITENLAND.

80

BUITENLAND.

100% 100%

101
101

93

WiltonsMachenef.leH.'-0b1.4%
91% 91
Zeepfabrieken B. Pr. Winstd A. 70% 70%
INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.

103'%, 103

Kon Ver.
Lever Zeep 1919
tever Zeep 1920

101%
100%
99% 99%
101%

Ver. Touwfabrieken
6 59
VlissingeniS Co's Katoenf. A.
U9%
Vlissingen Co'sKatoenf. Pref.A.
92%
Vlissingen & Co's Katoenf. O. 5 88

97% 97%
103
102%

. . IN

97% 97%
99
99%
87% 87%
102%b 102
94
94%
81% 84%
100%'100%

5% 98% 98%

3 'jar. 5%
1914-15 4%

..
.

79

101

——

83% 83%
1900-1913 4
1898-1909 3% 76% 77

Galixisch.Bod.-Cred-Ver.Pbr.4

49% 49%
80% 80%

!

Batavia
Bloemendaal
Delft
Delf
Delft
Deventer
Deventer
Dordrech
Gelderland
Gelderland

Rotterdam
Rotterdam

Arg. Nat. H.-B. (Ced.K) Pbr. 5
5
Bancolnt Hlpot. Mex.Pbr.
Cied Fonc. Mexicain Pbr 6

99%

67

■

BUITENLAND.

4% 72% 71%

Argentijnsche Republiek.
Argent. Rep.
1886-1887 5
Brazilië.
Braiille
1895 5
j Fundtng Lg. £ 20-100 5 1898
Oblig.
£ 100 1903 5
FufldingLng 1914 £20 100 5
Para Staat
1907 5
; Rio |an. £ 20-100 1912 4%
San. Paulo
1921 8 pCI.
Chili.
Chili Obiig. £500-1000 1896 5
Uoru. Republiek.
Dbaune Leening.
5
Nicaragua.
j Ncaragua afge bllg. 1903 5

Apeldoorn

Rotterdam
Rotterdam

Amst. Scheepsverb. B. Pbr.4%

Serie 1 £ 100

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

126% 126%

AlgGron. Scheeps-H.-bk. Pbr.s 61
Alg. Gron. Sch.-H.-bk. Pbr.4% 55

4% '99% 98%
NOORD-AMERIKA.
Republiek Cuba. *
1904 5 100% 100%
1 Republiek Cuba
ZUID-AMERIKA.

j'Oblig

125

100%
SCHEEPSVERBANÜ MIJ.

76% 76%

AZIë.

China

105

a.'

WERKZAAM IN HET BUITENLAND.
Holland Canada Hyp.bk. Pbr. 6 97
97

AFRIKA.

Egypte.
Obligatiën

Rotterdam

,

3%
2%

2%

105
103

Ollefabrlek. Pref. A 69
United lava Oil Milis
Urechts. Asphalfabr. Ge
a.' 911%
Vereenigde Blikfabrieken
a. 100
Ver. Papierfabr.v. Gelder Zn. A. 106%
Ver. Papierf.v.Oelder Zn. Pr.A. 98
Ver. Touwfabrieken Pref.W.A.' 23%

1922 5% 98% 98%
1915 5
95% 95
1919 5 '95
95%
1923 5
94% 94%
1916-1917 4% 86% 87%

Westlandche Hijpb.
Obl.
Zeeuwsche Hyp.bank Pbr.
Zuider Hyp.bank
Pandbr.
.WERKZAAM IN
Hyp. en Grandbank Pdbr.

2%
3%,

——

125

Exdiv.

_

152%' 154 155%
92% 93
115% 115 115%
119
119%
125
125%
126% 127%
126

59

100%

99%
1%
Steywal Motorenf. pref. wd. a'
4%
4%
Stokvis Zn. Hand.mij A.prA. 66
65%
Stokvis & Zn. Han.mij. fl pr .A. 60% 60%
labaksind. Gebr., Philips G.a, 13% 13%
Twijnstra's

1919 5% 99% , 99%

üverijs. Hypbank

3% 4%a

Bagdad Spw. lc Serie 1904 4
Bagdad Spw. 2e Serie 1910 4

Republiek Liberia.
Douaneleening

3

3%

Turkije.'

'

54% 53%

3%a
5%8

Tsjecho Slowakije Rec.v.Obl. 8

Zwitserland.

%

80!_i

59% 114%
82% 82% 82%

,Pbr. 5%
Holl. Hp.-bank
Holiandsche Hyp.b. Pandbr. 5
Holiandsche Hyp.-bank Pbr, 4
5
Hypotheekbank v. Ned.
Insulaire Hypotheekb. Pbr. 5
Maastrlchtsche Hijpibank 5V_
Mij. v. Hyp. Cred. in Ned. dito 5
Mij. v. Hyp. Cred. i. Ned. 4%
Nationale Hypbank Pdbr. 5%
Nationale Hyp.b. Pandbr. 4%
Nl.;uwe Rott. Hyp.-bk. Pbr. 4
N.-Holl. Grondcrediet Por. 5
Noord-West Hp.bank
5

%

3%
2%

Tsjechoslowakije.

Staatspoorwegen

*

18

3

Warsch.-Ween.Pr.obl.7eser. 4
4

16"

3% 3%

Oblig. (Or. Russ. Spw.) 1898 4
Nlcolai Spw. 1867-69 £20 3
Nlcolai Spw. 1867-69 £ 100 4
Geconsolid. 1880,,a.R 125 4
Oec,onsolld 1880 OR. 625 4
4
Tambow-Saratow Spw.
Rothscnild 1889Consols 625 4
Warsch.-Ween. Prior. O. 625 4
Warsch.-Weün. Pr. obl. 1250 4
Leenin;' 1902

18

19%

3

Obligatiën

19%

17

——

118%

HYPOTHEEKBANKEN.
Pbr. 5 98% 98%

3o

20%

Tabaksl. Cert. v. % Obl.-5
iZegelleening
1904 5
Zegellecntng Cert. v. 5% O.
;Belast, vr. Goud Obl 1907 4%
;Beiast.vr.Goud-ObR Cert.v. 4%
Duitschland.

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Alg. Friesche Hypb.
Alg. Hyp.han

,’

Bulgarije.
Hypothecaire Leeninr;. 1892 6
Tabaksleening
1902 5

,i

———

117
81

103
1920-21 7
1920 6
101% 101%
1919 5% ICO
100%
1918 5
97% 98
1916 4
85% 85%
1920-7
102% 102%
1921 7 103% 103%
1921 6% 101% 101%
1921 6
101 ■ 100%
101%« 100%
1922 6

Noord-Holland

92%
89%
89%
89%8
N W. S.
t 500 4 864 86^
:N. W. S.
1000 4 86% 87
-*—
iObllgatien
3% 76% 76% 6 76%
3 66% 8 67
;Obligatiën
67Ha
3 66 Vm 66% 66%
i Certificaten
ICer. Ned. W. SchuW
2% 56% 56%
;Ned. Indie f 100 1921 A. 7 "102%102%
INed. Inde 500 1921 A. 7 103%6 103%8
iNed.-lndie f 1000 1921 A 7 102% g 102?fc
:Oost Indie f 100 1921 B 6% 101%6 102
:Oost-Indie J. 500 1921 B 8% 101% 102%
Oost-lndie f 1000 1921 86% 101% 101%

Oost-lndie

Amsterdamsche Bank Aand.
Amst, Liauidatiekas
Aand.
Geldcrsche Crediet-Vereen. A.
Gemeente-Crediet
Oblig. 4
Koloniale Bank
A
N Ind. Escompto Mij. C. v. A.
Ned.-lnd. Handelsb. 1000 A.
Ned.-lnd. Handelsb, Cert. v. A.
Ned Handel-Mpij
Aand.
Ned H.-Mp Cert. f 100.
A.
Ned. H.-Moij. f 1000 C v. A.
Ned. Handel-Mij. RescontreA.
Twentsche Bank
Aand.

Noord-Hollanf

97% 97%
96% 97
95%

NEDERLAND EN KOLONIëN.
Algßankv.Zak.Onderp.O.4%
9% 9%

Rljsdljk's Frank) Ind. Ond. A" 66
Schelde Konlnkl. mij. de A. 100%
Schelde, Konlnkl. Mij. Obl. 5 93
Scholten's Aardapo Im.fabr. A. 80%
Soe. Ceramique
7 pCt! 99^
Steywal Motorenfabr. gew. A.
1%

7 pet. Tabu WA.
VA Praag ($) 79 'A.
VA Praag (£) 81.
7 pet. Dep. de la.Seine 93—9354.
Melangbong 100,
5 pet. Swiit 95;

'

\Wf\
W\ !
i

,Jf|!

fIM

'ifil
>§[|_

§\
,^[

Jjgj

RUBBERSLANGEN

I
JJlTaSiiHeislcnlam.

Gevraagd tegen 1 September a. s.

SLAAPKAMERS

levert als specialiteit

'

Eenige kennisgeving.

De Heer en Mevrouw
H. J. J. M. LlPS—Albers
geven kennis van de geboorte van
hun Dochter

|
JOHANNA.
Milaan, 20 Juli 1923.
Vla Vivalo 6.

|

een flinke

R.K. Dienstbode,

liefst kunnende koken. Zich aan te
melden bij Mevrouw Mr. SCHAAPVELD, Wouwermanstraat 4 huis, Dinsdag en Donderd.av. tussch, 8 en 9 u.

MASSIEF SLAVONISCH EIKEN

5732

Mijn oprechten dank aan allen, die
door hun milde giften ml] ln staat
stelden het behoeftige gezin zooveel
mogelijk bij te staan. God zegene ÏMijn toestel
DE genezing. Pr. f 48
U er voor.
9S. WIJNBERG, Zeilstr. 5, Adam.
5729
Pater A. BLOK.
Amsterdam Noord, Buiksloterweg 95
V

Paulus Potterstraat 28,

j

GELEIDSTER.
Electrotechnische
Vertegenwoordiging.

Dr. J. W. F. JANSEN,
lot nader bericht

gelijk een flinke

jj

BESTAANDE UIT: TWEE PERSOONS
LEDIKANT, DUBBELE LINNENKAST
MET 1 SPIEGELDEUR, WASCHKAST
MET SPIEGELOPZET EN MARMER,
NACHTKAST MET MARMER,
TAFEL EN 2 STOELEN, COMPLEET

MET SPIEG.ELOPZET EN MARMER,
2 NACHTKASTEN MET MARMER,
TAFEL EN 2 STOELEN, COMPLEET

395.00

475.00

BESTAANDE UIT: LITS-JUMEAUX,
DUBBELE LINNENKAST MET

1 SPIEGELDEUR,

—

5737

AFWEZIG.

.

;

KOOPJES.

Wsï

"%§£

[TTÜÉ

—

—

WASCHKAST

ment f245.—, noten dito f 175.—,
i eiken Eetkamer f 135.—. eiken
! Slaapkamer f 198—, mahonie dito

AMSTERDAM

f 275.— enz. enz.
7580
Alles gebruikt, doch in prima staat.

~

Pißlllllir HEEREHSTRIAT 7414,
ijUHUIIU

CSRATIJLI:%

Tel. 30358, Amsterdam

I

incasso-bank! J

Volgestort Kapitaal f 25.000.000.- Reserve f 5.611.700.-

1

Effecten en Bankzaken.

DUIFJESDAO, 28 Juli 1923
Roomsche Vrouwen en Meisjes,
Uwe welwillende medewerking wordt op den hierboven aangegeven datum
verzocht door het bestuur van het vacantie- en Rustoord „St. Antotiius",
voor den verkoop van ons duifje, ten bate van de uitzending onzer Roomsche kinderen naar bulten.
Vrouwen en Meisjes, wij wachten U dien dag 1....
Prins Hendrikkade 18 3
Telefoon 33088
Voor het Comité
J. ZWAGA,

.

A

E1

"

PARKETVLOEREN

EN KLAAR GELEGD.

"

—

♦

Eenige Fabrikant:

♦

LEVERT & Co.,
De Wildeman,
Amsterdam.
—

I/j*&\

Heer zoekt

Zit- en Slaapkamer

R. K. Drukkerij (groot bedrijf) in

een. der grootste steden van ZuidHolland vraagt op nader overeen te
komen voorwaarden

1

S

The American Import Co.

DEN HAAG, Amsterdamsche Veerkade 22a, zendt op aanvrage gratis
en franco voll. catalogibenevens lijst van officieel aangesteldeAgenten

Tel. 34063.

1

HYPOTHEKEN

Gemeente-, Polder- en

Jg

BBjjH^MjM

RMH

BTkI

GEBROKEN

H H.V. ZEEPFABRIEKEN,, HET ANKER*!

OttMiiiimiiiiMMiii

GEBRS. DOBBeLMAMfi.MIJfIEGEN.

Steenhouwerij D. REEBERDS,

Fabrieh nan Wnpmerweriißn
DOOR

Met een voorwoord van

l. eugenraam

Oe Tier hoofdtitels van het boekwerk luiden :
r\!i" I. Heillgen-figuren en Heilige Zic'.en;

""

Afgehaald aan ons bureau
Franco per post.

....

[Geen tusschenpersonon

f 1.25
f 1.60

FIRMA L. ADE R S & Co., OUDEWATER,

Geen kortingen

.. . . .
.-.

—
..

—

AMSTERDAM

...

y

waaï

voor Roomsen-Katholieken, Utrecht.
H. G. DE BOER, Noordwijk.
E. J. LUVF, Baarn.
H. TH. v. d. KROGT, Leiden.

§

,

VRAAGT

■■■■ iim—^

wiimuiri
Tifiuim
zeer verfrisschenifr
Verkrijgbaar in de soorten:

in Fijne»-

eui Huishoudkwaliteit; worden

overal aanbevolen.

FABRIEK „DE STER"
v/h WOUTERLOOD, LEIDEN,

Achtung. Importeure!!
Deutsches Exporthaus mit ausgezeichneten Verbindungen zu Fabrikanten
vermittelt Ihnen den Ankauf aller Waren

,

wie Haushaltungsartikel, Rasierapparate, Stahlwaren, elektr. Artikel aller
Art, Staubsauger eter. eter. Schreiben
Sic uns was Sic brauchen, wir besorgen
es Ihnen. Zuschriften erbeten unter
Ghiffre „Export" an Postfach 80,
Stettin. I. (Deutschland.) "

m«^"«Ma««i»»^^^

faOEDKOOPË
LECTUUR ,
....... „
si,sr:z^';fii i '^"';i "'!"PPii.

f 0.60
1. Koningin en Martelares
0.40
2. Bange Dagen en de Vinger Gods
3. Het geheim van Beauchamp
„0.40
4. Drie verschillende Verhalen in een Boek
, „0.40
„0.45
5. Vijf verschillende Verhalen in een Boek.
6. Encycliek van den Vrede
„0.25
"
van
Florestine
Kronenstein
0.40
7.
„0.25
8. Twee maanden in Duitsche Gevangenschap.
„0.25
9. Nunzio Sulprizio
Overweldiging
„0.95
België
van
10. De
„0,35
11. Van Anarchist tot Katholiek
van
„0.40
12. Het Kind
den Vagebond
Deze boeken zenden wij U franco thuis na ontvangst van
een postwissel waarop vermeld de verlangde nummers.
Men gelieve voor elk boek 5 cents pqrto bij te voegen.

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

1

183/4 MilHoeH

14 Nijmegen.

I

Eïflnnia"
I lilllkEd

HR

fißßtj

fST,
■^^SSsßlift-

ALLE NUMMERS
zenden wij U in één pakket na
ontvangst van een postwissel van

—5

? JL

Ohk
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■
Persoonlijke ongevallenverzekering op gunstige voorwaarden.

$jm&

DRUKKERIJ „'T KASTEEL VAN AEMSTEL"
N 2. VOORBURGWAL 69—73

Spoorstraat

p^

Historische Persoonlijkheden;
lil. Nederlanders herdacht;
IV. Losse opstellen.
De zeer speciale prijs voor dit omvangrijke boekwerk (ruim 300 bladzijden) is:

._

i

Ongevallen Verzekering-MiJ.

I

P. GEURTS

Schrijver der opstellen „Van Week tot Week"

r

De inschrijving op bovengenoemde leening is,
zoolang de voorraad strekt, opengesteld tot defl
koers van 98»/2 pCt. bij de

Piccaliliy, Augurkjes, Uitjes, Gemengd Zuur,

?\|

Verzekerd Kapitaal,

GESTALTEN enBEBACHTEN

'§&:

gevestigd te Rotterdam, Soetendaalsche weg 74-76-78.

I

MEER KOPJES
'\ dan uit gewone thee."/'

Spoorstraat 14, Nijmegen

VERSCHENEN:

c.

(„HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD")

■

l^.^3g^rgs2__l2o^fl

E. R. K.

Rapenburg 14 Amsterdam. Tel. N. 2662. g

l.

N.V. ELECTR. DRUKKERIJ „HEKAS"

J. W. CORNEGOOR, Adminisïrateür Velp (Gld.) gHMw^mnmtMmmmmmm ■ mii

BmHW

Sii^^^^^»

Mqr.

in coupures van f500.— en f 1000.—, voorzien va»
coupons, vervallende 15 Mei en 15 Nov. en aflosbaar a pari in 25 jaar, aanvangende in 1928,
ten laste van de

vjmÈÊMÊËÊm__mk%wmß9Mmmmu.M___^^

1 Indiaan ©2? prijs 03» steiS |

'

groot f 100.000.—

DIRECTIE: G. J. M. MOEREL.

HOEKXAMAAS SIGARENFABPIKANTEN VALKENSWAARD

Wollen Hulsvlaggen, Pavoiseervlaggen, Vlaggendoek, Wimpels,
Versieringsmat., Vetpotjes enz., worden billijk geleverd en verhuurd
door: NED. TENTEN- EN VLAGGENFABRIEK, Prins Hendrik5740
kade 12, Telef. 44171.

___

van de

verstrekt door
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AMSTERDAM

TH. C. P. M. KOLFSCHOTEN, Burgemeester. Edam.
C. VERWEY, Gedelegeerd Commissaris, Noordwijk.
worden tegen billijke voorwaarden

Waters chapsleeningen

m

IVLAGO ÉW
,

DAMRAK 19-22

verstrekt worden.

ZES GULDEN VIJF EN ZEVENTIQ CIS. PER M2.

/—>

tD

voor de uitgave van enkele prima
Raad van Commissarissen:
werken op onderwijsgebied. Geen
risico. Accountantsonderzoek toege- F. A. MOEREL, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
President-Commissaris, Oudewater.
staan. Brieven onder No. 5666, bur.
van dit Blad.
W. J. J. MAASSEN, Directeur N.V. Spaar- en Belegglngskat

ienkamp's J. N. D. Mij., Amsterdam,

y~C

111m ImEYJES & HÖWELER

GARANTIE 2 JAAR.

PRINSENEILAND 45-47.

lU

87.20

prospectus en

■

Is 'n waarborg voor deugdelijkheid, sierlijkheid en artistieke waarde.
Daarom eischen Muzlekkenners en amateurs steeds ,HIS MASTER'S
VOICE" machines en platen en weigeren beslist elk ander merk.

—

fjl

en ten kantore der Naaml. Vennootschap,
zend gulden tevens
I a ISvan duiparticulier,
alle verdere inlichtingen gaarne

et wereldberoemde merk

VOICE"

Puntfilet

Kl

i

6°/, Obligatie-Leening

(♦

l^y „HIS iVIASTER'S

-

QistrictsVertegenwoördipg

met pension. Omtrek Muiderpoort.
Brieven lett. P K, bureau „De Tijd".

(♦

%f

Visch Couvert*
Slad Per dozijn 60.00
Paarl of Filet
63.60

'

UITGIFTE

KAPITAAL.
J

(vruchten-sorbet)

♦

—

Empire Steel /

!

Agenten of Grossiers op technisch
of electrotechnisch gebied met vele
relatlën, goed bektnd ln hun woonplaats en omstreken, wordt eene

aangeboden, voor vet koop van een
reeds goed ingevoerd electrotechnisch Verbruiks-artikel. Slechts
eerste kracht verkoopers komen in
aanmeiking. Mooie nevenverdienste.
Br. lett. Z C, bur. v. d. blad. 5726

Zeer fraai mahonie Salonameuble-

W
%V

\.I

Heuvel vraagt voor haar

R.K. Kinderpension zoo spoedig mo-

>I

f ASTHMA

Wijnhandel M. J. Roozekraiis, Haarlem

v.

\A

mfl

-ra^j

Waaiê/of 1 14.10 \,
*"#■

>■
U\

Egmond aan Zee.
Mevr.
d.

DANKBETUIGING.

Vischichep

jmY

1 Sept. gevraagd in een klein gezin, een degelijk R. K. KEUKENMEISJE, ook gen. eenig huisw. te
verrichten. Br. lett. R, firma Kersjes,
Hartenstraat 22, Amsterdam.
5733

ROOKT

|/Éb

GERO-ZILVER

EE@stro°Teehnïsch
Linnaeusstr. 81

Bureau

Stofzuigers, EEectr. Kachels enz..

waarop vermeld „Goedkoop pakket"
Afgehaald aan ons bureau is de prijs

DRIE GULDEN

- Adam - Tel. 2. 636

Wlotorera, Huistefefoons,

ORBE GULDEN ViJFTICa CENTS

|

I
I

I

Aan den boekhandel kunnen wij op deze goedkoope pakketten
geen korting verleenen.
Bestellingen ronder bijvoeging der gelden worden terzijde gelegd

—

|

i

—

.DE

Administratie
TIJD" EN .DE AMSTELBODE"

j*

TWEEDE BLAD

DE TUD Maandag 23 Juli 1923.

BOOMS MAAGPOEDER

heeft reeds gedurende meer dan dertig jaren
duizenden Maaglijders genezen van Maagpijn,
Maagkramp, Zuur, Hartwater, Maagvlammen
en slechte Spijsvertering,
Verkrijgbaar ln de meeste Apotheken en
Drogistwinkels f 1.25 per groote gesloten
blikken doos.

Villa met volledige militaire eer
worden.

begraven moet

Garibaldi fascist.
ROME, 22 Juli. (V. D.) Mussolini heeft het
verzoek van generaal Ricciotti Garibaldi om
toegelaten te worden tot de organisatie der

fascisten

ingewilligd.

Italië en Oostenrijk.
WEENEN, 21 Juli. (8.T.A.) Uit Rome wordt
gemeld, dat de inschrijving op de Oostenrijksche leening, die gegarandeerd wordt door den
Volkenbond en die 200 millioen lire zou bedragen, ongeveer zesmaal volteekend is.

TELEGRAMMEN.
HET
DE

ENGELSCHE ANTWOORD OP
DUITSCHE NOTA TE PARIJS ONTVANGEN.
PARUS, 21 Juli. (Belga). De Engelsche nota
vergoeding is te twaalf uur vanmiddag
op het ministerie van buitenlandsche zaken

over <de

De

overhandigd. De inhoud wordt streng geheim
gehouden.

staking

te Warschau.

WARSCHAU, 22 Juli. (V.D.) Vooral de Sta-

king la de textielindustrie heeft een

LONDEN, 21 Juli. (H. N.) Men is hier ervan
overtuigd, dat er Woensdag geenerlei veranderingen of besluiten in de buitenlandsche politiek zijn te verwachten. Voor Dinsdagavond
gelooft men niet, dat Frankrijk gereed
zal zijn
met de formuleering van zijn opinie aangaande het voorgestelde algemeene antwoord van
de bondgenooten, nog afgezien van de beraadslagingen, die natuurlijk tusschen Brussel en
Parijs

grooten

omvang aangenomen Alle fabrieken zijn stopgezet. De staking heeft zich verder uitgebreid
tot de metaalfabrieken in de omgeving van

Warschau.

De Minister van Handel, Kucharski, heeft

verklaard, dat de regeering zich niet laat dwingen door de textielfabrikanten en er niet aan
denkt de devisenverordemng op te heffen.

LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ
——*————|^—~—

oorlog meer geleden

heeft dan Duitschland,
hij daarmede geen enkelen ter zake kundige
kan misleiden. Deze weten: immers, dat
de
verwoesting in Duitschland
veel heviger is dan de zichtbare in Frankrijk.
De nawerking der hongerblokkade, de ontberingen en de vernietiging Van den middenstand, de ondervoeding van millioenen
kinderen, de verwoesting van Duitschiand's
financieele kracht, de uitputting van Duitschiand's economisch prestatievermogen zijn door
de meest bevoegde Ehgelsch-Amerikaansche
deskundigen geconstateerd. Duitschiand's po-

onzichtbare

gingen om zijn

productievermogen gedeelte-

lijk op de been te houden, moest ook door de
tegenstanders gewaardeerd worden, want het
sluit de veronderstelling jn zich van het vaste

voornemen tot geven van schadevergoeding,
Poincarè's tegenstand tegen het duidelijk
noodig zullen blijken, alvorens het gevaststelleh van Duitschiand's verplichtingen,
zamenlijke antwoord kan worden geformuleerd.
dat een veronderstelling inhoudt van DuitschWanneer en hoe de vierde groote bondgenoot,
te weten Japan, zijn opinie gereed zal hebben,
iand's betaalkracht, onthult Poincarè's ware
weet natuurlijk niemand en het lijkt noodzakebedoeling, die geen andere is dan Duitschland
ALGEMEEN OVERZICHT.
lijk, ais ook Japan medewerkt tot een gemeenDe Britsche nota is verzonden en tot dus- blijvend onder de knie te houden. Het Duitsche
schappelijke nota aan Cuno, dat ook de Javerre blijft de inhoud ervan geheim. Eén ding aanbod van 7 Juni bewijst deweensgezindheid
ant rst de gelegenheid heeft, met
Sef
e^
?Hn
Ei*i
weet Reuter te verzekeren: dat het lijdelijk der regeering en der economische kringen
afd°ende in gedachtenwisseling verzet
,s'
t« *,«5
er niet in veroordeeld wordt omdat de om tot het uiterste der schadevergoedingsV°rens een beslu» d°°r de andere
11;/
J
te gaan. Met het oog op de ontmogendheden wordt getroffen.
Britsche regeering met ,de Ruhr-politiek nim- prestatie
zaglijke
lasten
die Duitschland bereid is op
mer iets te maken heeft gehad. Een der
zich
te
is Poincarè's vrees voor en
nemen,
Rtechtstreekscac Fransch-Duitscuc onderhanbuitenlandsche correspondenten, die bij gebrek
aan nieuws omtrent den inhoud, daarover vrij toespeling op de herovering van de economidelingen?
in sche overheersching door Duitschland pure
Juli- De Duitsche zaakgelastigde uitvoerig tracht te fantaseeren, beweert
S
Vr
'
onzin
von noesch is gisteren voor den eersten keer
tegenspraak met het genoemde officieuze Britsedert de Roerbezetting op den Quai d'Orsay
sche nieuvvs-agentschap dat men te Londen " Men zidt het —te Berlijn beschouwt men
Verschenen.
het lijdelijk verzet „in het algemeen"... Poincarè's rede als een soort afwijzing van
b°d een langdurig onderhoud mét Peretti
.oeila
*}" tfocca,
„eenigszins"... „schijnt" te betreuren. En deBritsche voorstellen, die de Fransche premier
gisteren reeds gekend moet hebben. En daarom
den directeur van politieke zaken.
dat men de staking van het lijdelijk verzet
Over den stap van den Duitschen zaakgelaslaat
men de argumenten geen uur langer leven
zou wenschentegenover het terugtrekken der
tigde, wordt een diep stilzwijgen
naar men meent, verdienen.
bewaard.
Het
dan
zij,
Fransche troepen uit de arbeidscentra. Men
gerucht liep, dat de
Duitsche rijkskanselier be- kan
Ondertusschen
vliegt de Mark met verbijdit ook melden, al weet men omtrent
reid is, het lijdelijk verzet te doen ophouden,
sterende
snelheid
omlaag en wordt de ecoden
van
inhond
het document hoegenaamd
indieji-frankrijk zich verbindt, het Roergebied
mische krisis in, Duitschland met den dag
etappengewijs te ontruimen en in een kort tijdsniets.
bestek met de eerste ontruiming te beginnen.
Het is immers vast en zeker dat men te Londen ergeren dreigender. T e Breslau is het'reeds
gaarne zien zou dat beide partijen elkaar iets tot hevige onlusten gekomen, waarbij 1200
personen zijn gearresteerd. Daar werkt—merkUit het bezette gebied.
toegaven en dat op die wijze aan het-RuhrBERLIJN, 21 Juli. (Wolff.) De leveringen van
conflict een einde kwam. Te Parijs brengt waardigerwijze!—het Algemeene Duitsche
herstel-kolen aan Italië zijn opgehouden wemen zelfs/het bezoek van den Duitschen Verbond van Vakvereenigingen samen met
gens .het door de
Schupo s en geeft aldus een beschamend
Franschen'in beslag nemen zaakgelastigde op den Quai d'Orsay
aan de
van oe naar het Zuiden voerende spoorwegen.
voorbeeld
aan de heeren van de Saksische
het ministerie van Buitenl. Zaken
met die
Van Italiaansche zijde is bij de bezettingsautoverzachting van het Ruhr-regiem in verband. en die van de Duitsche rijksregeering die elSeProtesteerd. De reden Van De vraag is maar: wie moet beginnen met kaar naar aanleiding van Ehrhardt's ontsnaphi?
"nM lVteM^dezer
"et verhinderen
kolenleveranties aan Itahet doen van een concessie ? Frankrijk of ping met verwijten en beschuldigen te lijf
S et s
ds meer opraken van de kolenl,V
rtee,
Duitschland ? Beter gezegd: Frankrijk of de gaan en aldus in de oogen van het publiek
voorraden. In het noordelijk deel van het Roerhun prestige niet weinig schokken. Ehrhardt
Duitsche
bevolking van de bezette landstrereeds geheel uitft r\nl d_f °Pïla2P'aatsen
weg —en hij zal wel niet de laatste rechtde Eneelsche bezettings- ken ? De rede, gisteren door Poincaré te is
df
sche
die in de Duitsche repu
olenfretaeo zün gisteren te Villiers Cotterets gehouden (het was weer bliek roervink inzijn,
Vohwink.
.vonwinkel ?inn beslag genomen.
Justitia haar gezicht uitlacht als een
Zondag en de minister-president onthulde
dat is zij n Zondagsche godsdienstmachtelooze dame uit de oude doos.
dus
hhedenmiddag
4
uur
een
oefening
tot
monument
voor
de
i,ir
en
l 2uur «nachts is ingevol- gesneuvelden),alweer
opent nog niet het geringste
In Portugal dreigt opnieuw een kabinetseb T. n l Jul!, a-?nlnB Van den d'strict-gedelcperspectief op eenige toeschietelijkheid van crisis. Ditmaal, naar te
Kerde
teerde aaliTp-vl
e verkeer met auto's,
hopen is, zonder bloekant onder dit opzicht. En dan dige of gewelddadige gevolgen. De oorzaak
en rijw.ejen in Aken verboden. motor-riituieen
Franschen
Boyend en is
spreekt het vanzelf datde Duitschers daartegenligt in het feit, dat de minister van Oorlog
16
keer
3!
V6r,
over het lijdelijk verzet zullen volhouden met aan het Kamerlid kapitein
uur savond-s en 5 uur 's morgens
Maia een arrest
de taaiheid der wanhoop, totdat de groote van dertig, dagen had opgelegd wegens insociaal-politieke „Kladderadatsch" komt
breuk op de militaire discipline en aan de
hoe,
vanwaar
weet
men
niet,
te
doch
Kamer
Codie
verzocht had de immuniteit, die de
;
blenz
.no*maais de bevolking van het niet alleen Duitschland maar ook Frankrijk kapitein als Kamerlid genoot, op te heffen,
P
België en heel wegelijk Europa ten ondersteopdat aan het vonnis .uitvoering zou kunnen
0"^ geen *eval tot sabo a- en
boven zal werpen. Daarvoor kan men met worden gegeven. Rartijpolitieke quaesties
»"> niet genoeg belangstelling de resultaten tege- gaven aan de quaestie een scherp karakter.
moet zien van de onderhandelingen tusschen Kolonel Freiria,
De levensmiddelenrelletjes te Breslau.
de minister van Oorlog,
de geallieerden,

BUITENLAND.
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13RESLAU, 21 Juli. (Wolff.)
opperpresident van Neder-Silezië heeft De
over de stad
Breslau en het landsdistrlct Breslau den verscherpten staat van beleg afgekondigd Vergaderingen onder den blooten hemel zijn
tot
,verboden: Van vergaderingen in
Beslaten lokalen moet 24 uur vóóraf aangifte
gedaan worden. Overtreding
dezer voorschriften wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten
m ste drie maanden of boete van
tenminste 10
millioen mark. Verder heeft de politie te Brese gekre2en met alle middelen
tegen «"*
uitspattingen op te treden. Honderden perjonen zijn gearresteerd en verscheidene plunderaars zijn om het leven gekomen.
De schade
bedraagt verscheidene milliarden
Marken.

rlt.% °rtl

lon

»'

BRESLAU, 21 Juli (Wolff.) Volgens de laatste berichten zouden tot ep heden 1200 arrestaties wegens plundering en ordeverstoring
gehad

Plaats
o, dat der

hebben. Het aantal dooden moet
15 bedragen. Een aantal
weer vrijgelaten

gewonden
gearresteerden is

.

■

Cholera in de Oekraïne.
LEMBERQ, 19 Juli (Oriënt). Volgens
medcins\. an de R«^ische grens is de Aziat'a in verschillende" gedeelten van
Zuw
*md Oekraine uitgebroken
he< gemis aan de noodige gezondi,„M!
en Is men bevreesd, dat de tpl
demie zich zal uitbreiden.

thi nh£V,ler,

m,aM
-srm?.Zlen.

Hoe Villa werd

epi-

gedood.

£iï^fl2u.v_nv&

£„£% asLr^Bfïwaë

ziin escorte doodgeschoten.

'

Het eerstgemelde
volgens hetwelk
Villa op zun landgoedbericht,
door zijn secretaris vermoord zou zijn, dus onjuist.
President Ibregon heeft last gegeven, dat

——

welke het gevolg zullen zijn
van de Britsche nota. De heer Poincaré roept
wel: .Gaat naar de Ruhr, ziet daar Duitschiand's
economische en industrieele macht en laat dat
voor u, onze geallieerden, een aansporing zijn
om-met ons te blijven samenwerken 1" Doch
Engeland kan hierop terecht antwoorden;
Ja, gaat naar de Ruhr; rekent daar uit wat
gij tengevolge uwer geweldpolitiek niet
hebt kunnen verkrijgen en laat u Duitschiand's
economische en industrieele positie nóg dui-

trad af en in de Kamer ontstonden
zulke tooneelen,
de premier het
Huis verliet, zich verder schuil hield en later
zijn voornemen te kennen gaf om het politieke leven vaarweJ te zeggen. Als de regeering in deze quaestie de nederlaag lijdt, dan
ontstaat er voor haar een onaangename positie
met het oog op de omstandigheid, dat de
volgende maand de presidentieel e verkiezingscampagne begint. De royalisten hebben in-

tusschen hun voornemen te kennen gegeven
om voor de regeering te stemmen, omdat de
delijker maken door de internationale deskundigen-commissie, die wij u voorstellen bijeen quaestie de militaire discipline raakt. Het zal
te roepen." De wereld wacht nu in
dus ditmaal in Portugal wel losloopen.
ning af,, wat er eerstdaags gebeuren zal.
De verschillende partijen hebben haar standpunt scherper bepaald en 't gaat er nu maar om
wie het handigst en het verstandigst van dit
Frankrijk en de Engelsche Nota.
psychologisch moment zal gebruik maken om,
Onze Parijsche corr. schrijft d d. 21 Juli:
na nu reeds zoo lang vooraf den politieken
Vandaag
weg te hebben verkend, definitief een richting werp voor heeft de Engelsche regeering het onteen gemeenschappelijk antwoord aan
in te slaan die beslissend wordt voor de toeliet Duitsche rijk, vergezeld van een memorie van
komst. Baldwin, Poincaré, Mussolini en Cuno, toelichting aan de geallieerde regeeringen
doen
allen schijnen even vastberaden. De Britsche toekomen. Zelden werd de inhoud van een diploen Italiaansche zienswijzen staan in menig matiek stuk zoo goed geheim gehouden en tot op
opzicht lijnrecht en onverzoenlijk tegenover het laatstee nippertje, als dit maal het geval Is
de Fransche en naderen meer de Duitsche, geweest: de vraag derhalve, wat deze documenten
maar dit is dau ook het éénige wat de wereld zouden bevatten, werd juist om die onbekendheid
zelfs de met den meest vruchtbaren duim algemeen met des te grootere belangstelling geen de meest gedurfde fantasie begiftigde
De onbescheidenheid heeft
ten slotte
dagbladcorrespondenten
weet. Voor het toch nog hoogtij gevleid en zooevenwel
wij, zonkunnen
der voor de absolute juistheid te kannen instaan,
overige verkeert men volslagen in het onzekere omtrent hetgeen betreffende de hoogniettemin een tipje van de sluier laten vallen, die
ste politieke en economische belangen van deze documenten nog omhelst. Volgens dc meening
te Londen bevatten zij, naast een uiteenzetting
Europa wordt voorbereid. Dank zij de indervan
de positie door Engeland in de huidige
tijd door Wilson geproclameerde afschaffing
ingenomen, eenvoudig een basis,
wereld-conflicten
diplomatie"!...
.geheime
der
om de intergeallieerde onderhandelingen op breeNaar aanleiding van Poincarè's rede merkt deren
schaal te openen. Het Duitsche aanbod zou
het Wolff-burean op dat, wanneer de Franeerst op de tweede plaats komen evenals het
sche premier zijn best doet de legende in Koervraagstuk zelf, dat ten nauwste aan het prohet leven te houden, dat Frankrijk door den b.eem der hcrstelschulden
zou worden verbonden.

scan-

GEMENGDE BERICHTEN.
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Hierin stemt de' Fransche meening overeen met
die te-Londen.
Want ook in de Fransche diplomatieke kringen
is men van opvatting dat het ontwerp-antwoord
aan Duitschland, niets anders is dan een zoeken
naar een gemeenschappelijk antwoord, een ontwerp
vatbaar voor wijziging en amendemenlen, die
zeker niet uit zullen blijven. Hoewel Poincaré,
niet eens maar herhaaldelijk, formeel heeft verklaard, geen bemiddeling van welke Regeering
dan ook te zullen aanvaarden, meent dat hij ditmaal
de Engelsche documenten een overweging waardig
Echter onder deze' uitdrukkelijke 'voorwaarde,
dat Engeland zich beperkt tot een onderzoek van
Duitschiand's betalingsvermogen door een commissie van deskundigen overeenkomstig par. 12
van het Verdrag van Versailles en het Roervraagstuk eerst aan de orde komt, als deze hun rapport
hebben uitgebracht.
Vast zou bovendien moeten staan, dat dit deskundige onderzoek uitsluitend in handen blijft van
de commissie van herstel, hoewel in gewijzigde
vorm, en dat geen neutrale mogendheden er deel
van zullen uitmaken.
Het gerucht gaat hier namelijk en 1' Information" maakt er gewag van, datEngeland er prijs op
zou stellen, den heer Vissering uit Nederland en
prof. Cassel uit Zweden, in die deskundige commissie zitting te doen nemen. Het is mij gebleken,
dat hiertegen een heftige oppositie zal worden
niet alleen omdat men meent van deze
eiden en voor Fiankrijk weinig bevredigend
oordeel te kunnen verwachten, maar vooral omdat
men vreest protesten te zullen uitlokken in die
landen van Centraal Europa, welke er buiten gehouden zouden worden.
Is over het algemeen de pers gunstigd gestemd
over het Engelsche ontwerp, voor zoover dat bekend is, het ontbreekt ook ditmaal niet aan stemmen, die in hun verwachtingen zijn teleurgesteld.
De correspondent van de .Echo de Paris" te
Londen mnakt zich tot hun tolk: Hij merkt op
dat het ontwerp antwoord aan Duitschland slechts
een toespeling maakt op het lijdelijk verzet en
nauwelijks in academische en vage termen de
pijnlijke gevolgen voor Europa .van het Roerconflict" betreurt.
Hoc deze correspondent, van wien men mag
aannemen, dat hij op dc hoogte is van de Engelsche opvattingen, en absolute veroordeeling
van Duitschlands gedragslijn had kunnen verwachten, is onbegrijpelijk, waar een leder weet,
dat Engeland het Fransche optreden in den Roer
steeds heeft afgekeurd en dezen strijd beschouwt
als een belemmering voor den Europeeschen
vrede, de oorzaak vau dat lijdelijk verzet.
Hoewel men het begrijpelijk acht, dat de kwestie
der geallieerde schulden door Engeland ditmaal
zqo goed als stilzwijgend wordt voorbijgaan, als
niet passend ln een antwoord aan Duitschland, had
men hieromtrent gaarne uitvoeriger inlichtingen
aangetroffen in de memorie van toelichting, die
door sommigen als zeer kort wordt gekenschetst.
L Oeuvre ziet daar in een aansporing zoo spoedig
mogelijk een intergeallieerde conferentie bijeen te
roepen om deze problemen tot oplossing te brengen.
In afwachting daarvan wordt hier niet betwijfeld, dat Engeland de detir, die reeds na Baldwin's
verklaring een weck geleden, op een kier stond,
wijder beeft opengezet voor Intergeallieerde onderhandelingen, tijdens welke Frankrijk en België
voort zullen gaan de Roer te bezetten. Ver zijn
wij echter nog af van .wagen wijd", want op den
keper beschouwd hebben dc Engelsche documenten geen wijziging gebracht in de meeningsverschillen, die tusschen beide geallieerden bestaan.
Zij hebben alleen dc gevaarlijkste punten omzeild
en daardoor de mogelijkheid geopend nader van
gedachten te wisselen.
Had Engeland de moed van zijn overtuiging
getoond, die laatste kans was ongetwijfeld verspeeld, maar wij vragen ons af or telkens weer
dat aanbinden van die touwtjes den voorkeur verdient boven het doorhakken van de gordiaausche knoop. Nieuwe conferenties, wij hebben
veileerd er veel lJbop op te bouwen, nieuwe
onderhandelingen op een tijdstip dar Duitschland
ten prooi is aan de hevigste ellende, moeten al
zeer snel worden gevoerd, wil het spreekwoord
van het kalf en dc put niet bewaarheid worden.
Die put zou dan wel eens niet alleen het Duitsche
Kijk maar geheel Europa kunnen zijn en het
dempen zclis achteraf een onmogelijkheid.
Wie zou niet gaarne zien dat de druppel honig
in het Engelsche ontwerp, die dc ontvangst hier
heeft vergemakkelijkt, zal blijken beter te werken
voor Europa's herstel, dan een vat azijn het zou
hebben gedaan, maar of een intergeallieerde
samenwerking de redding zal brengen, blijft nu een
even duistere vraag als te voren. De Fransche
regeeringsmentaliteit zal moeten veranderen om
een definitieve oplossing te jjevcn.
Hoogstwaarschijnlijk zullen wij morgen weten,
hoe Poincaré oordeelt over dc Engelsche documenten.
Hij zal, evenmin als 1.1. Zondag te Scnlis, dezen
Zondag de gelegenheid laten voorbijgaan om te
Villers-Cottcieis, ter gelegenheid van de inwijding
van een dooden monument, zijn meening uit te
spreken over den gedragslijn die Frankrijk dient
te volgen.
Bij voorkeur kiest deze minister-president deze
plechtigheden uit, om langs ondiplomatieker] weg
zijn antwoord te laten 'hooien.
Dc rust van den doodenakker, de herinnering
aan de velen, die hun leven hebben gegeven voor
den vrede van de wereld, moge hem ditmaal inspireeren tot mildere gevoelens. Hij sluite dc deur
niet, door Engeland nogmaals opengezet.

fevoerd,

_

De Russische Nijverheid.
Aan een voordracht welke prof. Trachtenberg over dit onderwerp voor Russische studenten hield wordt het volgende ontleend:
Om een juist inzicht te krijgen in den toe.
stand van de nijverheid in Rusland, moei s*n

vergelijkingen treffen met de periodevan het
diepste verval, namelijk de jaren 1920—.21, en
niet voor-oorlogsche tijden. In 1917 al waren!
er alle symptomen van oeconomische ontwrichting en van uitputting der arbeidskrachten, ai.'
dus dezelfde verschijnselen die op het oogen-;
Wik in Duitschland waren waar te nemen. De
periode van burgeroorlog veroorzaakte verriie-'
rtiglng van de nijverheid in eenige centra en
vergrootte in het algemeen de desorganisatie.
Het militaire communisme eischte ontzettende
offers in het belang van een verdere vrije ontwikkeling van den staat. Wanneer wij nagaan
het tijdsverloop tusschen de eerste bekendmaking van den raad van volkscommissarissen
over de nieuwe oeconomische politiek (9
Augustus 1921) en de jongste verklaring, dat
de staatstrusten het er op moeten toeleggen,
dat de ondernemingen winst zullen afwerpen,
dan zien wij in alle taikken van industrie een
onmiskenbare tendenz naar herstel en ontwikkeling. Vergeleken met voor den oorlog, daalde
het productie-niveau 16—-20 percent. De steenkoolindustrie zag in die moeilijkste jaren 1920—
'21) haar productie dalen tot 25 percent van
die in 1913, terwijl die thans 33 percent bedraagt. De productie den petroleum-industri*
'bedroeg in 1920—'21 45 percent van den vooroorlogschen norm en steeg nu tot 53.5 percent.
In de meeste andere industriën is-de stijging
iets grooter. Voor de textielnijverheid bedragen
dezelfde cijfers 6.6 en 29.8 percent; voor da
wolspinnerij 10 en 38 percent, voor de linnenindustrie 10.7 en 85 percent, voor de ecléctrotechnische nijverheid 14.5 en 54.3 percent, voor
de chemische nijverheid 10 en 30 percent, yoo*
de rubberindustrie 8 en 51 percent, enz.
De productiviteit der arbeiders moet voorts,.
vergeleken bij voor den* oorlog, met de volgen.'
de cijfers worden uitgedrukt: in 1916 127.5 percent, in 1918 44 percent, in 1921 29.5 percent,!
in 1922 55.5 percent. Ook hier valt dus een aanmerkelijke stijging in korten tijd waar te
nemen. De arbeidsloonen bedroegen in 1920—
1921 20 percent van vroeger, in 1922 46.7 pers
|
cent.
Op het moment vormt het gebrek aan bedrijfskapitaal een ernstige belemmering voor
de verdere ontwikkeling van de Russische nij.
verheid, terwijl het afneemvermogen der markt
aanzienlijk gedaald is. Ten opzichte van het invloeien van buiteniandsch kapitaal in de RussJ*_
sche industrie, kan opgemerkt worden, dat de"
sowjet-regeering talrijke aanbiedingen van bui- t
teii'landsche kapitalisten ontvangt, doch slechts!
weinig concessies uitgeeft, daar zij de voordeelen van de industrie zooveel mogelijk zelf genieten wil. Het herstel van den landbouw veroorzaakt trouwens een groei van het Russische
kapitaal en doet de buitenlandsche markt herleven. Aldus, zoo luidde de conclusie, var» prof.
Trachtenberg, valt een 'geleidelijk maar onmiskenbaar herstel der Russische industrie te constateeren.
Antwerpen en het „Wilhelmus”.
Bij de herdenkingsplechtigheid te Antwerpen
ingericht ter eere van Herman van de Reeck,
den jongen man die vóór twee jaar op M Juli
bij de Gulden-Sporentoetooging door de politie
is doodgeschoten, heeft de waarnemend burgemeester, mr. H. Lebon, ver bodenhet Wilhelmus te zingen.
„De Ploeg" wijst er op, dat dit de eerste maal
is, dat in het Vlaamsche land een dergelijk verbod is uitgevaardigd en komt er in deze woorden tegen op:
„Het doet in den grond als een kultuurschendende daad aan, om het treffende, misschien het
mooiste Nederlandsche lied, dat bestaat, in de
stad, waar eens de schepper van dit lied de hoog.
ste waardigheid bekleedde, te zien verbieden.
Er is geen zang uit de 16e eeuw van meer ge-,
schiedkundige beteekenis, dan het Wilhelmus.
Het algemeen Nederlandsch karakter van dit lied
uit het feit, dat het een strijI ontspruit zeker nietgeweest,
dend
Calvinist
is
van St. Alde.
! gonde, de schrijver van deMarnix
Bieenkorf, die het
dichtte. Men is dit, de laatste jaren vooral, onder
de letterkundige historici en rechtsgeschiedkun.
digen meer en meer als een bijkomstigheid gaan
beschouwen. De hoofdzaak is, dat het Wilhelmus
den historischen neerslag bevat van een rechts.
opvatting, die typisch Nederlandsch en zelfs
Zuid-Nederlandsen mag geheeten worden, een
opvatting van staat en constitutie, dit in ZuidNederland teruggaat tot de Blijde intrede van
Brabant. De grondslag van net zelfbewuste
loyalisme van de wcderkeerigheid namelijk in de
verhouding van vorst en onderdaan, van openbaar gezag en staatsburger, wordt er met beeldende schoonheid in aangegeven."
„Het Wilhelmus heeft niet alleen een groote
kunstwaarde, maar het heeft ook voor Zuid-Nederlanders door den geschiedkundigen oorsprong
van zijn gedachjeninhoud, en, voor de Noord-Ne.
derlanders, dóór den rechtstreekschen invloed op
het ontstaan van de geünieerde gewesten een
niette onderschatten kulturcele beteekenis. Het
is als het ware het geschiedkundige knooppunt
van de Noord- en de Zuid-Nederlahdsche geschiedenis, en meer dan vier eeuwen na zijn
ontstaan, dringt weer tot het bewustzijn van de(
Vlamingen door, wanneer zij het met vromen
eerbied zingen, dat het een ideëele baken is van'

üroot-Nederlandsche historische mogelijkheden.

al*.

„Met recht maken de Vlamingen zoogoed
de Hollanders aanspraak op het kultureele bezit j
van het in zijn schoonheid eenig lied. De tijd'
heeft de calvinistische pointe, die er in ligt, af.
gesleten. Was het overigens niet een fout van
de vroegere historische school om over het algemeen die invloed van het calvinisme op de Nederlandsche kultuur iv Holland te overdrijven en
dien invloed overal te willen bespeuren? De
jongere Holiandsche historici, waaronder prof.
dr. Geyl hier mag genoemd worden, reageeren
tegen deze historische eenzijdigheid. Ook dit
nieuwe, juister inzicht in de Nederlandsche histo.
rie zal de geestelijke toenadering tusschen
Noord en Zuid bevorderen waar vermeende,
diepgaande verschillen tot hun ware, gematigd»
verhoudingen worden teruggebracht.-. '_,
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„Zou Ernst mij herkennen?" vroeg zij zich zelve wel
honderdmaal af, en even dikwijls antwoordde
zij- neen
maar Alice, van haar kant is.gevaar te duchten" en Gabriele gevoelde, dat zij zich veel veiliger kon wagen onder
den vorschenden blik van Ernst Raymond dan aan een aanraking met de vingers van het blinde meisje,
dat haar ook

—

misschien wel aan haar stem zou herkennen
Alice kon In die zes jaren tijd maar weinig veranderd
zijn. Maar het besluit was genomen en
de proef
worden gewaagd. ZU koesterde een zeer begrijpelijkmoest
verlangen
op Ernst een goeden indruk te maken,
zij had ongewoon veel werk noodig voor haar toilet. en
stond haar
bijzonder goed en vooral ook de japon Zwartdroeg,
die zij
kleedvoor reffeluk Totdusverre had zij het haar lang
«rfr».
gedragen, doch nu wilde z.j dit niet langer en
bevestigde
a"
overige
kam'
tn?,".
tcrwiil ziJ
CC,I en ooren
volgens gewoonte om gezicht
liet vallen Dit verenderde haar uitzien eenigszins, doch stond haar in elk «eJplnrfÜ '°, Ad3t detoe" Zij zich zelf zo° in den spiegel zag,
VUnKe Wfensch vatl "aar vroegere jeugd
v»
in vervuiüns
was gegaan, en dat Ben Burt gelijk had met
haar schoon te noemen.
t
toen zij de ontvangstkamer bin„HaS'.jbrandde
e TCu
en gin2een weinig in het donker
,bo,
e
k,
m
boek
even2oed gesloten kunnen blijven An i.
? ervan
°ntglti g haar geheel, zoozeer was zij
be>«V rt«« ? geen
SPoediK zou komen- Zij had gehoord
ho» h P » riu
V°°r nü Poort ïtilhie|d en voelde het koude
"weet
zs. eet ui breken op haar voorhoofd
in hare handen.
«« im en ik wil mij zelve meesterenblijven",
zeide zij en

?te e7
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«nnfer
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nam.
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'het

met alle krachtsinspanning van haren wil wist zij het
hevige kloppen van haar hart te doen bedaren,
en op een
elleboog steunende, deed zij, alsof zij in het boek
las ofgeluid
schoon geen enkel
aan haar oor ontging Zij hoorde
hoe kleine voetjes den kiezelweg kwamen oploopen, en
hoe een zware mannenstap volgde.
Er ontstond nog een vertraging 'vóórdat de pas aangckomenen de kamer binnentraden. Een kleine heel mooie
hond, dien men Alice eenige dagen geleden cadeau had
gedaan, moest
zoo had mistress Russel dat bepaald
zijn meesteres ontvangen, maar toonde
daartoe geen lust,
liep ,\veg naar de kamer, waar üabrielle
zich bevond en
kroop familiaar op haar schoot, juist toen Ernst op den
drempel naar binnen keek.
Alice, die alleen gehoord had, dat de
hond in de hal
was, en zijn liefkozingen niet gevoelde, verzocht Ernst
met
angstige stem de deuren te
sluiten, opdat het diertje, dat
nog
in huis
vreemd was, niet weg zou raken.
„Je lieveling is veilig", ze jdc hij
tot Alice, terwijl hij
haar naar de woonkamer -volgde. Daarna wachtte hij een
oogenolik en ging vervolgens
Miss ürey begroeten.,
Zij wist, dat hij kwam, zij
telde eiken tred, en zonder
de.
°.°«en van het bock, waarin zij las, op te heffen, wist
zu, dat nu nu den drempel overschreed. Zij keek op, nam
zacntjes den hond weg, en
half opstaande wachtte zij op
zijn eerste begroeting.
9rey: selcof ik." En een diepe buiging makende,
J, r„' trrnst Oabriele, die thans zóó stond, dat het volle
11 haar £elaatstrekkcn en {i2uur duide'
deed
1
leven ervan llQbbcn afgehangen, zij zou
cn
want de stormachtige gtvoelens wri t
»»'*"»"
naam
Miss Qrev i» licm deed ontwaken,
melden ham stem .geboeid. Zij had geweten,
dat hij haar

"

—

„,'flf,
m

uttkomen!
niel heïhA'«T
hieldc__M,nrl cfde

—

zoó zou aanspreken, maar toch klonk het hard ln haar I yan haar zitten, vriendelijk met haar sprekende als
°oren, zich door hem zóó te hooren noemen, en haar hart
met een vriend, deed haar vragen over hare reis, Inforvcriangde naar den vertrouwelijkcn naam Gabriele, ofmeerde naar de familie Sheldon en kreeg een niet goed
schoon zij geen reden had om dit woord te verwachten.
te beschrijven gevoel, toen hij zag, hoe zij bloosde, terwijl
„Wees welkom in Riverside", zeide hij, „het spijt mij
er sprake kwam van William Oordon.
zeer, dat de eerste dag, dien gij hier hebt doorgebracht,
Zij spraken vervolgens over Ben, en Qabrlele werd Ia
200 eenzaam geweest is."
haar lof over hem welsprekend, toen zich aan hare oogen:
Deze inleiding gaf haar een weinig tijd, en haar zwakte plotseling een beeld vertoonde, dat haar spraakvermogen'
overwinnende, stak zij de hand uit, om de haar gebodene verlamde en hare lippen en wangen bleek deed worden, l
'e drukken. Die hand was koud en vochtig en beefde ais
Buiten in de vestibule, zóó dat Ernst haar niet zien kon,/
gevangen vogeltje, toen zij in zijn breede, warme hand
stond het blinde meisje, de handen krampachtig saamgewrongen en letwat omhoog geheven, den mond wijd geoogenblik hield hij die hand vast, en keek het jeugopend, rollende met de licht- en levenlooze oogen, het'
nen
d'ge gezichtje aan, dat hem
niet geheel onbekend scheen. hoofd voorovergebogen en het oor gewend naar de deur
De band tusschen hen, die slechts door den dood kon
waaruit de stem kwam, die haren gang ingehouden en haar
worden verbroken, en die zoo vast om Gabricle's hart
aan den grond als vastgenageld had. Zij was uit de huis.
beslagen was, deed ook de zijne beven, en toen zij ein- kamer gekomen, toen ook zij het geluid hoorde,
dat zelif
delijk sprak, om,hem te verzekeren, dat zij zich volstrekt
Ernst had ontroerd, en haar geest duizelde tengevolM
met eenzaam gevoeld had, beefde hij lichtelijk, want er
van die vreemde "klanken, die haar herinnerde aan Ga'ag in haar stem iets, dat hem ontroerde, evenals soms een
briele. Was zij gekomen? Was zij daarbinnen met Efnst
vreemdeling ontroerd wordt in den stillen nacht door een
en mist; Grey? Zij was één en al gespannen verwachtlmr
«cd uit zijn vaderland. De toon van die stem deed hem
en verwonderde zich erover, waarom ook niet miss Orev'
terugdenken aan Redstone Hall, aan den tijd, toen hij, jaren
aan het gesprek deelnam. Opnieuw klonk het oude bekend»
en jaren geleden, bij maneschijn met zijn kameraadje aan
geluid, ofschoon er iets treurigs in la? wan» n,K,uuï 2
'len oever der rivier gespeeld had.
veel geleden sinds zij Alice het laatst gesproken
Maar Gabriele Lindsey maakte geen deel uit van zijn
dit was zelfs merkbaar aan hare stem Vaster
di( csrstc begroeting met Gabriele Grey, die
knepen de handjes zich samen, meer
f_L oi ;?cn bij
t
én meer " ,i?k
WaagSc tot hem op te zien. O, precies nog de iet hoofd, terwijl een schaduw
tw
het
vroegere dagen; alleen zag hij er op zijn rijpelaat van het luisterende meisje
»..,♦
leeftijd
ren
"
maal klonk het niet zoo
schoener,
uit; het vuur zijner oogen had
te voren
een mlderen, zachten edeler
glans, en zij gevoelde aanstonds dat
ook' dat het miss Grey' was die sorak
w»„*
werp
"dde veel meer waardig 20U
jran.faet
dan
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Een Poolsch station voor overzeesene
namelijk wie de stakers betaalt. De sta
Een voorstel-Gronitigen om 2 cent per lid en' '; » verdere gemeentelijke.voorzieningen en mar.tper week te doen betalen voor „Herwonnen i regelen van socialen aard.
draadlooze telegrafie.
kers krijgen geen uitkeering en toch hebben de
Al in den winter van 1918-'l9 was de Poolsche ! leiders' geen gebrek aan middelen. Voor een
Levenskracht" werd verworpen, doch besloten
R.K. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL. werd, dat ieder persoonlijk zoovee! mogelijk
ALPHEN a/RIJN, 23 Juli. Donderdag a.s. I
'regeeiing er van overtuigd, dat een onmiddellijke i muziekcorps bij een vergadering te Londen
hoopt de 'heer W. C. Allart den dag te her-,
In de 's avonds voortgezette vergadering waveibinding met de Vereenigde Staten noodzakelijk j moet £20 betaald zijn. Ook de bestuurders
zal bijdragen.
van het vakverbond zijn verbaasd over het ren uitgenoodigd de hoofdbestuurders van
Ten slotte werden||>,erkozen ais leden van het fc denken, waarop hij gedurende veertig jaren
Is. De telegrafische verbinding met W.-Europa is
zaak in de Raadhuisstraat heeft gedreven.
Utrecht, alsmede een groep leden uit Amsterte Warschau zeer onvoldoende; daarom scheen geld, waarover de stakers beschikken. De
hoofdbetuur de heeren E. B. Berciidsen, Ph. f zijn apotheek
De
der firma J. T. Allart is hier van
dam.
Smit en J. de Laait, terwijl ter vervanging van
het het beste om een draadlooze verbinding aan
overheid stelt nu een onderzoek in. Men geouds bekend en bestaat reeds 125 jaren.
Deze vergadering was* speciaal belegd, om
te leggen tusschen Warschau en de Vereenigde looft, dat de communistische internationale er
den heer Ooms, die zich niet herkiesbaar stelde,
gekozen' werd de heer Kallenbach.
een inleiding te doen houden over het verplicht
Staten, en Frankrijk en Engeland. Tot nu toe was
achter zit.
ZAANDAM, 23 Juli. Zondag was het 40 jaar
lidmaatschap, waartoe prof. J. D. J. Aengenent
het altijd noodig- geweest om over andere landen
geleden, dat te Zaandam de St. Vincentiusverzich disponibel had gesteld.
eeniging werd opgericht.
zich met Amerika in verbinding te slellen, hetgeen
Si vis pacem....
DE ARBEIDSWETGEVING.
aanleiding gaf tet vertragingen en vergissingen.
Met een korte inleiding gaf de voorzitter het
De heer J. Detters, die van de oprichting af
Men meldt, dat er- in Frankrijk acht PotezKoophandel en Fabrieken voor
De
Kamer
van
Het ontvangsstaiion in de nabijheid van Giodwoord aan den inleider, die
vliegtuigen zijn besteld voor het Deensche
de Beneden-Maas, gevestigd te Vlaardingen, heeft het voorzitterschap heeft bekleed en nog steeds
zisko is in 1922 klaar gekomen; het is op 20 mijl leger. De toestellen worden voorzien van Lormet jeugdigen ijver zijn charitatief werk ten
Het verplicht lidmaatschap
zich met een adres tot den Minister van Arbeid,
afstand van het verzendindstation. Het nieuwe rainc-motoren van 400 p.k., waardoor zij een
bate
van Katholiek Zaandam verricht, zag zijn
Nijverheid
gewend,
zij
en Handel
waarin
onder
besprak aan de hand van de volgende stellinstation bestrijkt 4000 mijlen en de Amerikaansche snelheid van ca. 200 K.M. per uur kunnen ontdiens aandacht brengt, dat haar uit een onder de verdiensten beloond met het gouden kruis „Pro
gen:
RadJo-Vereeniging zal het Polen in Ameril»a zoo
nijverheid van haar district gehouden enquête over Ecclesia et Pontifice", dat hem door Pastoor l
wikkelen. De kosten bedragen per machine
I. De vraag, of de overheid in de staat de begemakkelijk mogelijk maken. In het voorjaar 1921
ongeveer 50.000 kr._ De levering moet in Sepde huidige aibeidswetgeving duidelijk gebleken is, Zwart namens Z. H. den Paus op den borst"
van
de
lidmaatschap
om
hét
yvoegheid bezit,
is een ploeg Ajiierikaansche werklui naar Polen
werd geh«echt.
plaats
zijn
tember of October
hebben. Tevens
'organisatie verplichtend, te stellen, heeft voor dat de industrie met de tot heden verkregen gegegaan voor de voorbereidende tnaatregeien onHet feest der Vincentiusvereeniging werd
er twee kleinere vliegtuigen besteld voor oefeparticulier ringe verruiming van den arbeidsduur nog bij
zij
betrekking
op
zoover
heeft
het
der leiding van Amerikaansche ingeniuers. Het r.ingsdceleinden.
kerkelijk
gevierd met een algemeene H. Commuverre
rta
bereikt,
zij
noodig
niet
heeft
wat
heeft
bedrijfsleven,' gedurende de laatste decenniën
werk is met veel energie aangepakt en begin 1923
nie der leden en een Pontificale Hoogmis.
om
zich
en
den
ontplooien
met
succes
kunnen
Sociolote
vorige
der
eeuw, onder de Katholieken
is alles gereed gekomen voor een dubbelen dienst
moeilijken strijd met het buitenland te kunnen * Een zeer groot aantal parochianen gaf van
De uitvinder van „Insulin”.
gen in de landen van Europa een geval van
gedurende de 2-i uor rra tcz etcnaal.
zijn belangstelling blijk door het bestuur en den
aanbinden.
ernstig meeningsverschil uitgemaakt.
Dr. Banting, de uitvinder van het „Insulin",
Het verzenden en opnemen gebeurt aan het
voorzitter op de receptie de gelukwenschen aan
vrijheid
Wat
de
de
haar
vooral
ontbreekt
is
naar men zegt, afdoend middel tegen diabetes
11. Ofschoon het' meerendeel der katholieke
centraal bureau te Warschau. De telegiaalbeambte bieden.
regelen,
werkzaamheden met hare arbeiders te
(suikerziekte), sprak ook op het internationaal Sociologen het verplichtend stellen van het lidten zullen daar de doorzetting en de ontvangst mcdici-congres
De wethouder van Velsen (R. K.) heeft een
noodig
zooals*
voor
elk
is.
afzonderlijk
bedrijf
particulier
te Londen. Wij lezen over hem
maatschap der vakorganisatie in het
schrijven gezonden aan B. en W. met verzoek
aan denzelfden lessenaar controieerén. Door Uit
gebleken,
Voorts
is
tegende
Kamer
dat
de
principieel
geoorloofd
als
bebedrijfsleven
in de „Tel.":
aan den Raad mededeeling te doen, dat'hij te.
systeem is het niet noodig boodschappen te zenHij is een klein, leelijk mannetje, deze dr.
schouwt, willen zij daarmee toch geenszins de woordige wijze van arbeidsregeling aan twee rugkomt Op zijn voornemen om per 1 Septem.
den en wordt de dienst zoo vlug en economisch
lijdt:
hoofdfouten
Banting. Hij draagt een groote bril in gouden
opportuniteit van een dergelijken dwangmaatmogelijk gedaan.
1. Zij is te uniform, niet soepel genoeg; zij wil' ber zijn ontslag te nemen.
meening
groote
bepleiten,
omdat
naar
hun
hij
gladgeschoren,
zijn
optreden
montuur,
regel
is
Daar de diaadlooze telegrafie goedkoop is zal
alle fabrieken van één categorie te veel gelijkelijk
UITHUIZEN, 23 Juli. De heer H. Middennadeelen daaraan verbonden zouden zijn.
er steeds meer gebruik van gemaakt en zullen' is verre van indrukwekkend. Een kamergebehandelen.
dorp
(Kath.) heeft wegens zijne benoeming toi
pas
dwang.
dan
tegen
volksovertuiging,
leerde,
zon,
oogknïppend
de
wars
van
10.
eerst
de
op deze manier Amerika en Polen nauwer verZij
gelegenheid
2.
genoegzaam
niet
voor
geeft
vakvereenigingen.
lid
van
Ged. Staten ontslag genomen als wetErg
verlegen.
de Faam.
20. steunen der verkeerde
Hij vond het, zichteenigd worden.
extra krachtsinspanning (overwerk),
nu en dan
houder.
baar, een corvee. Hij sprak in technische taal,
111. Het wetsontwerp in 1906 door graaf de noodzakelijkerwijze wordt vereischt. die
totaal onbegrijpelijk voor den leek, op verMunca e.a. in de Fransche Kamer ingediend,
De reusachtige Canadeesche tarwe oogst.
Wat het eerste punt betreft, zoo wordt er niet
geen
waarbij het lidmaatschap der vakvereem'g-ing
moeiden
Er
was
enthousiasme
toon.
in
genoeg
rekening gehouden met den specialen'
Een officieel onderzoek naar de oogstvooiuitCl ITVC Priesterkleermakerij,
kiesplicht
voor
waarbij
Maar zijn ontdekking, ondanks haar ge-, wordt vrijgelaten, doch
n.
öLUia
omgeving
zichten van Westelijk Canada bevestigt, dat men herh.
de
en
der
fabriek.
De
RusENßuao
aard,
ligging
weldige belangrijkheid en de groote zegen, dien een sociale vertegenwoordiging wordt ingeingericht
op
aanvraag.
den grootsten oogst in de-geschiedenis vah Canada
eene
fabriek
is
anders
dan
een
concurStalen
vraagoplossing,
die het
zij voor de menschheid kan worden, verwekt
voerd, brengt m.i. een
reerende; heeft zich op een ander artikel gespekan voorzien.
Overal te ontbieden zonder eenige verplichting.
dan ook geen ongeloof bij de massa. Niemand stuk der publiek-rechterlijke bedrijfsorganisatie
produceert op andere wijze. De eene
De totale tarweoogst wordt op 500 millioem
cialiseerd,
heeft hem ooit verdacht van kwakzalverij ot belangrijk verder brengt.
schepel geschat of 100 millioen hooger dan de
kan met 48 werkuren per week volstaan; een
sensatie. De leek gelooft hem, gelooft zelfs
IV. De vraag, of de overheid in den Staat
hooge oogst van het vorig faar. Nooit is het.vootuitander heeft 50—60 uur per week noodig te werlidmaatschap
der ken,
gaarne
dan hij zelf toezegt
de 'bevoegdheid bezit, om het
zicht omstreeks half Juni beter geweest.
/neer
wil zij met haar speciaal artikel kunnen eon-»
Naar de Missie.
Vierhonderd gefccrde\i luisterden naar hem nationale bonden voor overheidspersoneel vercurreeren.
f
Met het oog op een tekort aan arbeidskrachten
worden
ademlooze
dient
ontkennend
te
Aug.
stellen,
plichtend
per s.s. „Zeelandia" uit
in
stilte.
staarde
naar
de
zolte
a.s.
vertrekt
Hu
1
van 10,000 man, dat in Canada verwacht wordt,
Toch bestaat de mogelijkheid bij het tegeni
dering en sprak monotoon door, in dat onbebeantwoord, voor zoover het betreft nationale woordige systeem, dat zulk een fabriek, geen ver- Amsterdam naar Buenos Ayres pater Capriazullen op 27 Juli, 3 en 4 Augustus schepen uit
grijpelijk medisch jargon. Het duurde precies
bonden, die zichzelf beschouwen als zuivere
Southampton, Glasgow, Liverpool en Bellast EngelRif zal krijgen langer te werken, omdat andere nus Brouns uit Stem, priester der Congregatie
2K minuut. Toen greep de verleden kleine vakorganisaties, omdat echte vakorganisatie fabrieken in dezelfde branche, maar onder geheel van het Allerheiligste Sacrament.
sche oogstaibeiJeis aanvoeren. De arbeidsioonen
man zijn aanteekeningeh en verdween in zevan personeel in overheidsdienst principieel onzullen waarschijnlijk 17 shilling per dag en de
andere omstandigheden werkende het zonder
nuwachtige haast van het podium. Hij was
toelaatbaar is.
die verlenging kunnen stellen.
kost zijn.
gereed. met zijn uiteenzetting, en het einde
V. Voor zoover nationale bonden van OverZelfs als de Arbeidswet in een bovenbedoeld
kwam zóó onverwacht vroeg, dat het applaus heidspersoneel zioh niet beschouwen als zuivere
Gemeente-ontvangsten.
geval deze verlenging toe zou mogen staan bij
Een radium diefstal te Stuttgart.
pas losbarstte, toen hij al beneden in de zaal
vakorganisaties zal het door de overheid verDe ontvangsten zijn in Mei 1923 zeer laag gegebleken nooazakelijkheid, zou de Kamer daarTwee jaar geleden is te Stutlgart, op nog onopplichtend gestelde lidmaatschap wel niet prinwas.
weest, n.l. f 1.757.788,89. Niet alleen bleven zij
tegen nog bezwaar hebben, omdat zij de overgehelderde wijze, 450 m.g. radium, 'twelk toebeDr. Banting weigerde den journalisten absocipieel ontoelaatbaar kunnen worden genoemd, tuiging heeft, dat de al of niet noodzakelijkheid f 840.153,97 ten achter bij de overeenkomstige
hoorde aan prof. Wempe, te Oldenburg (die het luut alle interviews. „Schrijft aan prof. Dale
maar om practische redenen zal zij zich moeten
van werkduur-verlenging niet floor buitenstaanders maand van het vorige jaar, toen zij f 2.597.942,86
Indertijd van prof. Curie had gekregen) verdwenen.
van; de National Research Council te Hamponthouden.
beliepen, maar zelfs is die opbrengst in de laatste
kan worden beoordeeld en daarom noodzakelijkerDe hoogleeraar had besloten het te verkoopenen tead," zeide hij tot de reporters. ,-Laat men
VI. Wel ligt het op den weg der Overheid wijze-dikwijls tot verkeerde of onrechtvaardige jaren slechts éénmaal, n.l. In Juni 1922, lager geook een kooper, te Stuttgart, gevonden. Terzelfder
dat doen als men de behandeling wil beproeom de organisaties, die blijk geven prijs te steluitspraken zal leiden.
weest dan nu,
tijd verscheen in een te Zuricli verschijnend blad ven. De onderzoekingen worden voortgezet."
len' op ordelijke samenwerking, krachtig te
Waar nu blijkt, dat de arbeiders de noodzakeDat de ontvangsten in Mei 1923 laag zouden
een adverten.ie, waarin radium te koop werd aanlijkheid beginnen in te zien hun eischen te zijn was te verwachten, omdat in die maand geen
steunen door met haar een goed geregeld congeboden.
matigen en dat door grootere krachtsinspanning uitkeetingen van het rijk op rekening van de InDe Amerikaansche arbeiders
tact te onderhouden.
De lis#us, dié verband legde tusschen prof.
tegen bolsjewistische propaganda.
De rede werd met veel. aandacht aangehoord. de mogelijkheid moet worden geschapen de industrie komstenbelasting plaats hadden.Die omstandigheid
Wempe's voornemen en deze aankondiging, verDaarna werd gelegenheid gegeven tot het aan den gang te brengen of te houden, daar was echter ook aanwezig in Mei 1922 en verklaart
Kort geleden had de president van de Amedacht denhoogleetaar blijkbaar van smokkelplannen; rikaansche federatie van den arbeid, Samuel
veroorlooft de Kamer zich de vrijheid als haar dus niet de lagere ontvangst vergeleken met,destellen van vragen.
.zij liet althans den schoonzoon van. prof. \V., die Gompers, de verklaring afgelegd, dat de arzelfde maand van het vorige jaar. Deze werdt in
gevoelen uit te spreken, dat de arbeidsmogelijkTweede dag.
het radium naar Stuttgart overbracht, aanhouden
heid niet langer door de Regeering mag worden ,de eerste plaats veroorzaakt, doordat'het bedrag,
beiders-organisaties in de Ver. Staten niet
en nam de zending in beslag. Tijdens dit beslag zouden dulden, dat sowjet-agenten zich met
beperkt op een wijze zooals nu gesehiedl.
dat wegens door de Gemeente zelf nog gernde
Nadat des morgens in dè St. Augustinus kerk
is 45fi mg. van het tadium verdwenen; er was haar zaken bemoeiden. Thans is een soortgeopinkomstenbelasting
was
over belastingjaren vóór 1921-22,
dankzegging
Utrecht eene Mis van
sle&ls 3,6 mg. meer over, toen het pakje, nadat lijke verklaring gekomen van den kant van de te
in de gemeentekas vloeit, uit den aard der zaak
de vergadede
voorzitter
gedragen,
heropende
INVOER SCHOENWERK.
de verdenking ongegrond was gebleken, aan prof. Ver. -Mijnwerkers van Amerika, een organisaeen dalende lijn vertoont en dan ook in MeiT923
ring om 10 uur.
Voigens
W. werd-teruggegeven.
het „Vakblad voor de Schoenmatie, die ook in de Britsche gebieden van
slechts f 180.438,12 beliep tegen f 878.742,86^ in
de
bevoortzetting
de
van
de
orde
komt'
Aan
bedroeg
kers"
Juli
j.l. de invoer van lederen
Natuurlijk heelt deze het er niet bij gelaten; hij Ncord-Amerika gezag heeft. De'president dier spreking
in
Mei
1922, derhalve nu t 698 304,7454 minder,
rege.
de
reorganisatie
van
der te treffen
schoenen 251.497 paren, wegende 230.000 K.G.,
Belangrijk (nl. f546.582.65) lager was ook " dé
eischt thans van den fiscus een schadevergoeding United Mine Workers of America, John Lewis,
waarbij beuitkeering
bij
overlijden,
ling
der
tdr waarde van 825.000 (v. j. Juni 1.224.000) opbrengst der opcenten op de dividend- en tanvan ïuim 14 millioen mark. Het geding komt eerheeft den leider der mijnwerkers in het steenhandeld werden de voorstellen en opmerkingen
Var.
schoenen (geen lader en geen tièmebelasting. De zoo veelJagere ontvangst nu
lang bij de ïechtbank te Stuttgart ln behandeling. koolgebied van Nova Scotia, zekeren Livingder afdeelingen Amsterdam, Beverwijk, Bergen rubber) andere
werd in Juni ingevoerd 313.175 paren, vloeit niet vcort uit een absoluut lage opbrengst
ston, uit de organisatie gestooten, en ook het
op Zoom, Breda, deri Bosch, Castricum, Leiden,
wc-gende 117.000 K.G., ter waarde van
betreffende gebied buiten den bond gezet.
In Mei 1923
deze was nl.f 182.015.09, een niet
De separatistische actie in Rijnland.
Noordwijk, Nijmegen-, Rotterdam, Utrecht, Bol(’65.000).
’236.000
ongunstig
Dit geschiedde op een jaarcongres in Atlanals wel uit de omstandigheid,
cijfer
pyae-adviezen
en
voorstellen
de
Naar, het ,Berl. Tagebl." uit Koblenz verneemt,
sward, benevens
Over het eerste halfjaar van 1923 bedroeg dat de ontvangst inUVlei 1922 met een bedmg van
tic City, en op grond van het feit, dat Livingvan het Hoofdbestuur. Verschillende afdeelingen
zullen Dorten en Smeets, dc twee separatistische
de invoer 1.963.578 paren lederen schoenen ter f 728.397.74 buitengewoon hoog was.
ston en de mijnwerkers in zijn district revowenschten. de uitkeering te doen voortbestaan
leiders in het Rijnland, eerlang de handen ineenwaarde
van 6.976.000 en 1.258.252 paren anopstaan tegen de wetten,
Voorts brachten ditmaal aanzienlijk minder dan
zijn
lutionairen
en
anvoor hen, die vóór 1 Juli 1922 lid waren;
slaan. Tot dusver waren ze in veel opzichten el(geen leder en geen rubber) ter
dere
schoenen
-zij
geplaatst.
waaronder
het
zijn
uitkeering
onbeperkt
vorige jaar op: de huren en pachten, die nietlaten
voortde
deren
wilden
concurrenten,
doch nadat verscheidene aankaars
1.475.000, makende tezamen dus
waarde
van
f
zijn
in
een
temin
over de eerste vijl maanden van het jaai
gaf
aparte
B.
nota
bestaan. Het H.
hangers vau Smeets zich van hem hadden
3.221.830 paren schoenen, ter waarde 'van
hoogere
een
z.g.
opbrengst gaven dan in hetzelfde
wees
Bijna
verogelukt!
,dat
op
Deze
nota
er
het
meening.
een
kind
Utiabliangigkeitsafgescheiden en de „Rhcinische
tegen ’8.516.000 in het le halfjaar
’8.451.000
tijdvak
reeks
van
1922.
overlijden
gedurende
reeds
een
bij
fonds
Donderdag reed een groote 'vrachtauto in
yan 1922.
parlci" hadden gesticht, hecit Smeets een toevlucht
de zakelijke belasting op het bedrijf, die in Met
van jaren bij voortduring een zaak van groote
vliegende vaart langs Londen-road te Mitschan
bij Dorten gezocht eu gevonuen. Dc fusie zal
het
doch
1922
8.,
zorg
fiancieele
is.
Niet
alléén
H.
f59.295,10 en nu slechts ongeveer het 1/It)
wagen
Opeens
vloog
een der wielen van den
vermoedelijk op 29 Juli'te Kotrlentz worden beSOCIALISTISCHE, WETHOUDERS.
deel, nl. f 5.886,40 opleverde, wat verband houdt
ook de afdelingsbesturen deelen in die zorg
af. Ontsteltenis. Het ding ging rakelings langs
zegeld.
De afd. Zutphen der S. D. A. P. heeft zich
met den sland der invordering;
in ruime mate.
een fietser heen, stoof het trottoir op, waarover
volgende
iB.
het
voor:
bereid
verklaard uit haar midden een harer
Ten
slotte
stelde
het
H.
en de schoolgelden voor het voorbereidend en
sloeg
het
razend
snel
een
tegen
voortrolde,
De stakingswoelingen in Polen.
aan te wijzen voor het wethouderschap der lager onderwijs, welke
a. aan hen die gepensionneerd zijn en tot en
ondanks de omstandigkinderwagen aan én wierp dien omver.
gemeente, indien er in den Raad een meerderZooals wij reeds medden, is eenigen tijd geleheid, dat in Mei 1923 rond f 6.500 werd outvanmet 1 Januari 1924 gepcfisionneerd zullen
Gegil van vrouwen, die 't zag'en en dachten
den te Lodz een staking van textielarbeiders uitgen wegens schoolgelden voor bijzondere lagere
worden, blijft een uitkeering verzekerd, waarop heid blijkt te bestaan, welke een waarborg
aan het wichtje, dat in den wagen zat.."....
biedt, dat in democratische richting zal worgebroken. Deze staking hecit zich-allengs over
zij
krachtens hun lidmaatschap recht hebben;
scholen, terwijl uit dien hoofde in 1922 niet geïnd
Maar al wat de kinderwagen bevatte, was:
den gewerkt.
geheel Polen uitgebreid. Sedert gisteren staken één bloempot met een geranium erin! Een tuinb. de contributie voor gepensionneerden zal
werd
slechts f62 603.11 opleverde tegen
alle arbeiders in de Poolsche textiel-industrie.
f 85.938.64 het vorig jaar. Bij deze lagere ontvangst
met ingang van (datum Bondsvergadering), 10
man, die bloemen had gehaald uit een zuigeDe staking heeit een politiek karakter gekregen
cent per week bedragen.
speelt de nieuwe schoolgeld-verordening een rol.
DE OPVOLGER VAN MINISTER DE GEER.
lingen-inrichting, had het karretje daar neeren is bijna geheel onder communistische leiding gezet
Voor de overig* leden zal vanaf (datum
Van de posten, welke een' hoogere uitkomst '
In het „Utr. Dbl." lazen wij het volgende begekomen. Den vakvereengingen zijn de teugels
gaven, verdienen vermelding: De cynzen en erfBondsvergadering^ geen uitkeering bij overlij- richt:
den meer plaats vinden. Voor de?en zal gelegenuit dc hand gevallen.
Zijn wij wel ingelicht, dan zou mr. Kolkman, pachten, die f 167.779.10J4 inbrachten, dat is
De Duitsche techniek.
In Londen en Czentochan werden communisheid bestaan doormiddel van het Fonds „Onderde
óud-minister van Financien, genoemd worden f.46ten579,30 meer dan in Mei 1922. Dit excedent
Een bericht uit Essen meldde
Steun"
door
het
Bondsbestuur
linge
waarvoor
tische redevoeringen gehouden en heeft men beis
deele het gevolg van den gestadigen voortals opvolger van Minister De Geer.
De Franschen zijn er tot nog toe niet in
is ontworpen, een uitkeeproefd fabrieken te bezetten en te plunderen.
volgende
regeling
gang
de
der
erfpachtsuitgiften.
zich
aanleiding
Naar
hiervan
heeft
het
„Vad."
ring te ontvangen, f
Schoten zijn gelost uit vensters, handgranaten geslaagd, de brandkast van zij het alrijksbankDe opcenten op de grondbelasting.De in vorige
gewend
vraag
hij
tot
mr.
Kolkman
met
de
of
dit
dagen
stede,
hier ter
't welk
nu
14
Na eene uitgebreide discussie werd bovenzijn er geslingerd eu er zijn üoodeit gevallen. filiaal
bericht kon bevestigen. Zijn antwoord luidde maanden ontstane achterstand in de ontvangst "op
bezet houden, te openen. Zij zijn er nu toe
genoemd
voorstel met 2273 tegen 2010 stemHet bestuur van dén raad üer Poolsche vakverhet loopende belastingjaar wordt door de ontvangst
woordelijk: „Wat??? Ik??? Men heeft er mij
banken
overgegaan
gelden,
bij
die
andere
aangenomen.
men
van
f 91.658.42 thans tegen f44.924.79 in Mei
eenigingen, besloot voorbereidingen te treffen
gevraagd.
genooit
naar
Ik
heb
nooit
over
er
beslag
afgehaald, op straat in
te
Eenige afgevaardigden schrokken thans echter sproken. Het is onzin!"
voor de algemeene staking. Reeds hebben 14,000 werden
1923 slechts ten deele ingehaald. Immers is in de
voortdurend
nemen.
Voor
de
banken
staan
terug van de consequentie van hun stem, waareerste 5 maanden van 1923 op het belastin ->jaar
raetaaiarbeiders te Warsctiau her werk neeigelegd Fransche agenten, die het vooral voorzien hebop met 2126 tegen 2108 stemmen werd aangeOok te Kattowitz is ecu communistische agitatie ben op hen, die met pakken öi tasschen de
1923 ontvangen f 128 246.7.7 tegen f 164.545.fe in
LOOS GERUCHT.
nomen. Een voorstel-Amsterdam, bedoelende opperiode van 1922 op het bclaslingjaar
aan den gang.
dezelfde
vooral,
worden
bankgebouwen
verlaten. Dezen
nieuw over het voorstel in het Hoofdbestuur te
Naar wij vernemen is het gerucht, dat de
1922. Het is dus te veiwachteu, dat in de komende
De minister van binnenlandsche zaken heeft wijl zij meestal geld bij zich hebben, aangestemmen.
spoorwegen zelf autobussen zouden gaan exploizich naar Lodz begeven en de zaak is in den houden.
rrfaanden de ontvangsten uit deze bron nog hooHiermee kan het Hoofdbestuur J zich echter teeren, geheel uit de lucht gegrepen.
ger zullen zijn dan in het vorige jaar.
ministerraad behandeld. De groote industrieelen
staaltje
is
wel
een
kras
van
Duitsche
Het
vergadering
voor
niet vereenigingen en stelde de
verlaten met hunne gezinnen Lodz. Het officieuse techniek, dat de knapste Fransche technici zelf
De opcenten op de pcrsoneele belasting, waarop
1922 af,
stabjliseeren
het
fonds
te
van
1
Jan.
blad „Gazetta Warczawska" zegt, dat de bewef
334.634.63
ontvangen werd, dat is f 248.250 56
zijn,
JUBILEUMFEESTEN.
hun kluizen te openen. Ook komt er dus niemand bij het fonds en de beniet in staat
ging toe te schrijven is aan Duitsche propaganda.
meer
dan
in
Mei 1922. De ontvangst betreit zoo
tot dit doel uit Parijs ontboden sloten-speOnze
Delft
correspondent
een
te
bericht:'
verhoogd. Dit voorstel werd
dragen
worden
niet
Berlijn, aldus het blad, doet door middel van
goed
geheel
als
het belastingjaar 1922. Door de
De kans is groot, dat H. M. de Koningin op
ds*titelt verklaarde zich machteloos.
bij acclamatie aangenomen.
joodsche speculanten een financteelen aanval op
ontvangst
in
Mei
de opcenten over het belaszijn
Augustus
bij
middagaubade
kluisdeuren blijven dicht en de sleutels werd
28
tegenwoordig
De
de
Met luid applaus werd mede aanvaard een is. Dien dag wordt de
tingjaar 1922 vrijwel geheel afgerekend en is gePolen, teiwijl tegelijkertijd zijn socialisten en worden niet overhandigd.
geopend,
jubilcumsweek
gelukweneen
om
voorstel van den voorzitter
bleken, dat dc opbrengst niet onbelangrijk die
communisten de lundamenten van den Poolschen
welke tot en met Dinsdag 4 September duurt.
schend telegram te zenden naar Minister AalStaat op sociaal gebied willen ondermijnen".
van
het vorige jaar en ook de begrooting overtreft.
Bekentenissen van den moordenaar van Vorofsky. berse, die heden zijn zilveren bruiloft viert.
Het'straatgeld.
De f 133.523.29 hoogere ontDE
EN
HET
R.K.
uitgebracht
door
VOLKSPARTIJ
Volgens bijzonderheden in de „Tribune de
Vervolgens werd rapport
vangst
is
een
gevolg
van dc omstandigheid, dat
RAPPORT-ARGE.
Genève" zou de moordenaar Conradi den rrtoord
Vander velde over de revolutie en de
den heer P. A. Smit namen de commissie in
aanslagbiljetten
de
over
1922 zeer laat werden
bezoldigde
bestuurders.
op den Russischen gezant te zamen met den zake de verzekering der
communisten.
Onze Utrechtsche correspondent bericht:
uitgereikt, waardoor een achterstand in de Inning
huidige
Volkspartij
de
behoud
van
uitrapport.luidde:
het
tsaristische
Kruis"
te
Dit
De
Utrecht
der
R.
K.
afdeeling
„Roode
secretaris' van
in het proces tégen de Belgische communiswas ontstaan.
keering en den huidigen vorm, bovendien eene
benoemde eene commissie, bestaande uit de
Genève, Polimin, al lang geleden hebben voorten trad dezer dagen ook de socialistische miSchoolgelden Mildelbaar en Hooger onderwijs.
bereid. Conradi was reeds 13 April van dit jaar kinderregeling op die wijze, dat bij overlijden heeren Oostveen, van Hees, Tyndal, Sateen en
nister Vandervelde op.
Het
verschil in opbrengst is het gevolg van de
beneden
jaar
uitbrenging
18
naar Berlijn gereisd om daar den Russischen de weduwe voor elk kind
van Zeeland, ter bestudeering en
Ondervraagd over het Marxisme, gaf hij als
omstandigheid,
dat het verzamelen van gegevens
Volkscommissaris van buitenlandsche zaken
3' per week ontvangt.
van een rapport over het rapport-Barge. Verder voor het opmaken
zijn meening te kennen, daï de middenstand
van de kohieren voor het
werd
Tsjitserin,
rapport
Krassin of admiraal Behrens te verDit
aanvaard.
werden in de afdeelingsvergadering 70 nieuwe heffingsjaar 1921-22 meer tijd heeit vereischt dan
gedoemd is te verdwijnen en dat spoedig almoorden. Hij trof hen echter niet in het RussiVoorts werd een motie door het Hoofdbestuur, leden (mannen en yrouwen) geïnstalleerd.
de vorige jaren, waardoor die kohieren pas in den
leen de kapitalisten en de loontrekkenden tenaar aanleiding van een voorstel.
Berlijn
samengesteld
te
waaraan,
gezantschapsgebouw
sche
strijd
loop
der maand Juni 1922 aan den ontvanger ter
genover elkaar zullen staan. Dan is de
op hij naar Zwitserland terugkeerde en besloot Den Haag, aangenomen.
invordering
konden worden toegezonden.
aangebroken, welke Marx voorspeld heeft. InDOOR
DE
HITTE
BEZWEKEN
DE
ConDeze
motie
luidde:
Bij
het verhoor heeft
Vorofsky te dooden.
De
belasting
op vermakelijkheden en het havenzake de revolutie zei Vandervelde, dat er lanLANDARBEIDERS.
radi een uitvoerige uiteenzetting van zijn daad
Motie.
geld gaven belde In Mei 1923 ongeveer dezellde
den zijn, waar een revolutie zonder geweld gegeven
't
beArbeid
Middelverklaard,
daarbij
hij
dat
van
Raad
van
te
en
De voorzitter van den
„De Ned. R. K. Bond enz.;
opbrengst als in Mei 1922. Over de eerste vijf
mogelijk is, zooals Engeland en de Ver. Staten.
staan van een nationaal-socialistische liga in
schrijft:
moeielijke
burg
overwegende,
dat
de
econozij
zou
door
maanden van het jaar is de opbrengst van beide
bijvoorbeeld
"
In andere, als Rusland
Op buitentengevolge
zijn
Zwitserland
niets
heeft
courantenberichten
afgeweten.
Volgens
de
ons land vermische omstandigheden,
hooger dan het vorige jaar en wel voor de
thans
(ecu onbloedige revolutie) onmogelijk zijn. Wat
gewoon ruwe wijze vertelde hij, hoe hij den keert, op de eerste plaats de groótë gezinnen van de hitte verschillende arbeiders, o. W. ook belasting
op vermakelijkheden f 12.092,06, hooger
betreft,
verproletariaat
de dictatuur van het
moord heeft uitgevoerd en gaf desgevraagd toe, worden getroffen en deze in het algemeen belandarbeiders, overleden.
havengeld f 64.594,29 hooger. Dit
en
voor
het
klaarde Vandervelde, dat deze uitdrukking
hij
kogels
zijn
vijl
j.l.
dat
de
voor
revolver met een
is de landbouw laatste
in aanmerking
Met ingang van 1 Mei
bescherming
lang
het
eerst
voor
bedrag
is het gevolg van- toename van het
opschorting,
gebruikt;
het is de
door Engels is
bewerkt heeft, opdat, wanneer hij Vorofsky in
ongevallenwet in werking getreden: alle landte komen,
zeescheepverkeer,
speciaal wat betreit de aangebehooren
op een oogenblik, dat het noodzakelijk is het
mocht
kogel
bepalingen
de buikstreek
daar zou
van deze wet. voerde
treffen, de
arbeiders vallen Onder dc
daarbij 'lettende op het feit, dat de Regeeringstukgoederen,
uit welken hoofde pl.m.
gezag van den staat te handhaven, van zekere blijven steken en een eventueele operatie doodeaan groote groepen var. haar eigen personeel Indien het overlijden van een landarbeider plaats f56800 meer werd ontvangen. Wegens langer
bij
gaan
constitutioneele reenten. Dit is in Frankrijk ge't
arbeid,,
lijk zou af loopen. Het proces tegen de beitie een kindertoeslag hceftjoegekend,
gedurende
den
heelt gehad
verblijf In de haven werd pl.m. f 4.200 meer beschied tijdens de revolutie, toen het comité du moordenaars .zal waarschijnlijk in September te
huls of naar het werk, wordt dit overlijden taald dan
gemeentebesturen
naar
aantal
dat
een
hetzelfde
ln 1922.
ongevalsgebeurtenis
salut public gevormd werd en de grondwet Lausanne plaats vinden.
als
een
bedeed en dat anderen, overtuigd van de. noodzi. in het algemeen
schouwd, waardoor o.m. recht op weduwen- en
zoodoende- werd opgeschort.
kelijkheid, bereid zijn een kindertoeslag toe te
Gevaarlijk soldeerwerk.
Vandervelde heeft vervolgens gesproken
Snippernieuws.
algemeene regeling weezenrente kan ontstaan.
indien
dit
door
een
kennen,
%
geval
van
elk
van
aanbeveling
Zaterdagmiddag
van de tweede internationale en als zijn meeHet
verdient
omstreeks één uur was de
wordt,
mogelijk
gewordt
Uit Laibach (Joegoslavië)
aangifte te doen; door de koperslager N. H. ten Rauwelaar in zijn werkplaats
ning uitgesproken, dat de politiek, welke gesterfte
door
dc
hitte
besluit:
Trifail
gisteren
kolenmijnen
bij
in
de
meld,
dat
Utrechtschedwarsstraat 145 bezig filmtrommeis, die
volgd wordt met de bezetting van de Roer
a. er bij de Regeering met klem om aan te landbouwers, aangesloten bij een bedrijfsvereenieen werkstaking is uitgebroken wegens een
oplevert
en
bestrefilms inhielden, dicht' te soldeeren. Eensklaps raakernstig
oorlogsgevaar
een
dringen, dat zij aan dit., bij uitstek belangrijke ging, bij die bedrijfsvereniging en door de landloonsverhooging van ongeveer 70
geweigerde
den diende te worden.
vraagstuk haar volle aandacht schenkt en door bouwers, aangesloten bij deßijksvcrzckeringsbank, te tengevolge van de hitte een der films in brand,
pCt. Er staken meer dan 10.000 arbeiders.
comten kantore der Posterijen van hunne woonplaats.
nog,
dat
de
waardoor een groote vlam ontstond. In een oogenTen slotte zei Vandervelde
het stichten van een algemeen kindertoeslagUit Noord-Italië en uit Spaansch-Marokko
munisten niet gevaarlijk zijn, daar zij invloed, wordt buitengewoon groote hitte gemeld.
fonds de nood in de groote gezinnen helpt Hetzelfde geldt ten aanzien van arbeiders, die blik tijd, zoo bericht de „Tel.", werden 126 andere
films, die eveneens in open trommels lagen, aanallen onder de industrieele ongevallenwet.
noch gezag bezitten.
Het Int. Hof zal Maandag a.s. uitspraak lenigen;
gestoken en eenige minuten later stond de geheele
Met deze laatste meening van Vandervelde doen in zake de Karelische kwestie.
b. dit ter kermis te brengen van de leden der
héél
koperslagerij
met
ons
wel
niet
én
de
in brand. Via de binnenplaats bePers;
INDISCHE DIENST.
zullen het meerderen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Dr. Schmidt, de president van het Rijksreikten
bekend
de
vlammen
de eerste verdieping en richtM,
organisaties,
eens zijn.
aan
de
waarvan
is,
c.
J.
zijn
Voor den Indischen dienst
bestemd:
gerechtshof te Leipzig, die door de ontvluchten hier, vooral aan de achterzijde, schade aan.
algemeen
van
een
zij
voorstanders
zijn
dat
A.
G.
Nagtegaal,
onderwijzer;
.zal
W.
is,
Rotteidam,
gecompromitteerd
als
ting van Ehrhardt
Een tusschenverdieping en de zolder biandden
Rijks-kindertoeslagfonds, het verzoek te doen, Perks, Utrecht, als administratief ambtenaar; C. A,
vermoedelijk zijn ontslag nemen.
Steun der communisten aan de stakende
geheel uit. Het vuur deed een oogenblik brand
betuigen".
Uitspraak
adhaesie te
Scheepens, Den Haag, als lecraar M. O.
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan aan deze
Engelsche bootwerkers?
ontstaan
aan de achterzijde van perceel 143 en
een
bestuursdaad
Een
'om
voorstel-Haarlem
der republiek, zal Tsjecho-Slowakije op 28 Ocvan
een
perceel
De „Daily Express" verneemt, dat de Enaan de Prinsengracht.
roepen
op
St.
Paulus
werd
voor
in het léven te
*s GRAVENHAGE, 23 Juli. Dr. Alex. Tholen
tober behalve de gouddukaten ook jubileumsDe
familie
den' eigenaar van het huis, den
gelsche regeering een ernstige opvatting heeft
van
het
hoofdbestuur
afwijzend
prae-adviés
van
postzegels uitgeven. Zij zullen den beeldenaar verworpen.
uit Sittard, onlangs gepromoveerd te Amsterschipper
Van het voortduren van de wilde bootwerRaaphorst,
Th.
die op de eerste étage
dam, is benoemd tot directeur-geneesheer aan
van president Masary'k vertoonen naar een ontvan het kleine perceel woont, moest hals over
kersstaking, die nog altijd buiten de macht van
geleidetot
het
voorstel-Nijmegen
Voor
het
werp van Max Svabinsky.
de R. K. Vrouwenkliniek alhier.
,de vakverbondsbestuurders is. Men gelooft
kop vluchten. Een zwager van den schipper, die
lijk vormen van een reservekias- gevoelde het
Ter gelegenheid der nationale feesten zijn
niet, dat het nog in de eerste drie dagen tot
bij hemt inwoont en belde beenen mist, werd door
werd
dan
ook
de
DELFT,
Juli.
aan
uitGevolg
gevende
meer,
hoofdbestuur
dit
voorstel
23
gedecoreerd.
j ernstige gebeurtenissen zal komen, maar hooge 1300 personen in België
spraak
den knecht vau een pianohandelaar aan den Amstel
gemeenteraad
in
van
den
in
verband
met
beginsel
aangenomen.
-5
Als Noorsche gedelegeerden naar de algezijn oyertuigd dat, indien binnen
naar buiten gedragen.
voorstel-Nijmegen
motie
VerworpenI ambtenaren
de
B.
en
W.
Dijk,
werd
weer
een
Bevers-van
stellen
in
S
Volkenbond,
meene vergadering van den
regeling bereikt is, dc natie voor
l dien tijd geengrootste
om alle middelen aan te wenden om R. K. Vak- ', voor een afzonderlijke commissie .voor sociale ! De brandweer, die met eenige motorspuiten en
Sept.
te Genève te houden, zijn bcnoenld: dr.
zal
komen
te
stakingen
den ladderauto uitrukte, wist met twee stralen op
i een' vau de
en
Standsorganisaties onder ééne leiding te | zaken in te stellen, welke het college zal bij- Ij een
Fruïtjof Nansen, de voormalige eerste-mmister
der spuiten het vuur spoedig te blusschen.
staan.
gezondheidsdienst
en
en
brengen.
keurinss"'
-** l
'<i_Een kant van de staking_is_eea groot raad- i, Blehr én de president van de Storting, Lykke.
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Van het huisraad is niets verzekerd: het huls
Is voor- f 4000 verzekerd.
Naar aanleiding van het gebeurde zij opgemerkt,
«jat het soldecren van filmtrommels, zooals hier
t geval was, een overtreding der voorschriften is.

Telefooncentrale noordzijde van het IJ.
B. en W. werden bij raadsbesluit van 19 April

1922 gemachtigd, op een ton ein aan den Wingerdweg een ondercentrale der Gemeentetelefoon te
doen bouwen. Uit de voordracht blijkt, dat het
voornemen bestond, deze centrale, die berekend
is op een eindcapaciteit van 1000 vol-automatische
aansluitingen, voorloopig voor een kleiner getal
aansluitingen in te richten, waarvoor nader een
crediet zou worden aangevraagd.
Inmiddels is het wenschelijk en «meer econor
misch gebleken, de ondercentrale aanstonds voode volle capaciteit, derhalve voor 1000 aansluitingen, in te richten. Een bedrag van f 225 000 is
hiervoor noodig.

v. BIJSTERVELD's ADVOCAAT
GEMENGDNIEUWS

Branden.
Bij Steggerda is de boerderij van Th. de Graaf
door hooibroei geheel afgebrand. Ook dc inventaris ging verloren. Twee varkens kwamen om.
Te Napels, gemeente Scheemda, is afgebrand
de behuizing van J. de Wal.
Te Dinteloord is de voorraadschuur van den
groentenkoopman de 8., geheel uitgebrand. Dank
zij het kiachtig optreden van dc brandweer, geholpen door de buren, bleven de naaststaande
woningen behouden.
De Duitsche
naar Doorn.
Zaterdagmorgen is de voormalige Duitsche kroonprins, vergezeld van burgemeester
Kolf f, van Wieringen naar Doorn vertrokken,
ten
einde
2 è3 weken
dij den ex-keizer door te brengen.
ex-kroonprins

Verdronken.
Te Bodegraven verdronk de 18-jarige zoon van
den veehouder K. bij het zwemmen in de Molenvliet.
In Eschweiler verdronk in een Waterpoel de 25-jaiigc Cl. Hij had zijn hond in het water geworpen, sprong dien na, doch kwam niet meer aan
de oppervlakte. Cl. was op het punt te trouwen.
Zijn broer, die getuige vau het ongeluk was, begaf zich eveneens te water en zou eveneens verdronken zijn, indien hij niet door een kameraad
was gered. Nadat meer dau een uur de kunstmatige ademhaling was toegpast, gelukte het dc
levensgeesten weder op te wekken.
Staking opgeheven.
De l.andarbeidersstaking te Oude Tonge is opgeheven. De loonsverlaging is voor de arbeiders tot
15, voor de knechts tot 10 pCt. teruggebracht. De
emolumenten worden doorbetaald. Er zulten geen
raucunemaatregclen worden genomen. De wintcrlooneu zijn ook in het contract opgenomen, aldus

bericht

het

„Volk".

Tapverbod.
De Raad der gemeete Enschede besloot tot het
uitvaardigen van een tapverbod op de dagen der
viering van het 25 jarig* iegeerings-jubileum van
H. M. de Koninhin.
Vandalisme.
Het bekende kruisbeeld in het bosch te Gressen.ch is door vandalen afgebroken en de Christusliguür onkenbaar gemaakt.

"

Door een trein aangereden.
Men bericht ons uit St. Pancras:
Zaterdagmiddag geraakte een der werklieden
van den heer G. bij wachtpost 36, die tot onbewaakten overweg is herdoopt, op het traject
Helder—Alkmaar door de vurigheid van zijnpaard
op de spoorbaan en werd door den van Helder
komende sneltrein van 12.20 gegrepen. Het ge-

span werd geheel vernield, terwijl het paard ongedeerd bleef. De voerman bleek echter ernstig
gc;<ncusd te zijn. Na door een inden trein aanwezigen geneesheer te zijn verbonden, werd hij
in bewusteloozen toestand naar zijne woning ver-

voerd.

Benzinemotorrijtuigen.
Naar wij'vernemen bestaat bij dc Nederlandcche
Spoorwegen het voornemen, op sommige lijnen
bonzinemotorrij tuigen te laten loopen.
De Broekhuis-obligatiën
De recherche heeft Zaterdag huiszoeking ge*ian in de drukkerij van de firma Van Staal &
Co. aan de Keerweeriaan te Rotterdam. Ze heeft
in beslag genomen twee clichés van obligaties
(voor- en achterzijde) en een klein aantal obligaties, waarschijnlijk misdrukken. De drukkerij had
leeds 15.000 obligatiën doen zegelen en aan de
bank afgeleverd. Uij hoofdagenten en agenten der
bank zijn ongeveer 7JOO obligatiën gevonden.
Uit een telegram, dat het Persbureau Vaz Dias
van de dhectie der Zuid-Nederlandsche Crealetbank heeft ontvangen, blijkt, dat in de vergadering
van aandeelhouders is besloten, naar aanleiding
van het ingrijpen der justitie, de uitgifte van de
premieleening stop te zetten en den agenten opdracht te geven de betaalde bedragen te testitueeren.
Ontslag.
Aan een zestigtal werklieden van de Kon. Ned
Sigarenfabrieken van Eug. Goulmy en Baar te
s Hertogenbosch is Zaterdag, «wegens de groote
malaise, ontslag aangezegd.

De aangehouden inbreker.
De Haagsche metselaar, die door de
Leidsche
recherche dezer dagen werd geknipt, blijkt
een
volleerd inbreker te zijn. Bijna elk uur brengt het
verhoor hem tot nieuwe bekentenissen. Hij schijnt
de hand te hebben gehad in haast alle inbraken
welke in de laatste weken tusschen Leiden en
Den Haag zijn gepleegd. De politie komt nu reeds
tot het respectabel getal van twintig.
Kerk-diefstal
Drie jeugdige bandieten, uit Keulen afkomstig,
drongen gedurende den nacht in dc rectoraats-kerk
te Loope bij Engelskirchen. Ze stalen misgewaden
en kerkelijke sieraden én staken het altaar in
brand. Ecu aantal misgewaden, die achter het
altaar lagen, verbrandden, evenals enkele kasten
met inhoud en de rechtervleugel van het altaar.
De brand wer* door voorbijgangers opgemerkt en
jjebluscht. Twee der drie daders werden gearresteerd, de derde ontkwam met den buit. Zij gaven
als reden op: wij willen de kei ken afbranden en
de geestelijken aan den kraag.

_

kinderen ginds wat dragelijker te kunnen maken. e gemeester van Rhenen,
met dank; dr. J. A. A.
Op reis door het bezette gebied werd hem door \ H. de Beaufort met 1 Nov.
1923 als burgemeesde bezettingstroepen alles ontnomen, zoodat hij ter van Soest; E. H.
1 Aug. als burEkcls
met
geheel berooid te Voorst aankwam. Pas eenige j gemeester van Bcerta; D.
1 Aug.
Kooiman
weken aldaar werkzaam, terwijl zijn loon juist de I ais burgemeester van Purmerend; met
M.
mr.
R.
vorige week was vethoogd .voor zijn flink werken, van Dusseldorf. met 1 Aug als burgemeester
werd hij tijdens de hitte der vorige weck onwel I Westkapelle.
en moest naar het ziekenhuis te Zutphen worden
Aan dr. P. H.
is op verz. eervol ontvervoerd. Thans is de man daar overleden Wel slag verleend als Saltct
lid van d" Centrale Commiseen treurige tijding voor zijn kinderen ginderl
sie voor de Statistiek, onder dankbet.
Met ingang van den datum, waarop hij zijn
Mond- en klauwzeer.
ambt van hooglceraar- aan de Rijksuniversiteit
Onder het vee van den landbouwer J. H, Zwavink te Leiden zal aanvaarden, is aan dr. W. H.
te Gorssel is mond- en klauwzeer geconstateerd. Keesom te Utrecht ontslag verleend als hoogHet mond- en klauwzeer is in dc gemeente leeraar aan de vecartsenijkundige hoogeschool
aldaar.
Oirsbeek in verschillende stallen uitgebroken.

Het begin is zeer eigenaardig; een tenorsolist
Telegrafisch
zingt (vrij voorgedragen): „Caecilia I Aluziek". Noch f
Waarnemingen in den morgen van 23 Juli
dichter, noch componist hebben het naluurlijk'zoo
bedoeld, maar het ma^kt den indruk, alsol men
medegedeeld
het
aan St. Cecilia muziek bestelt. Spoedig volg! dan:
Kon. Ned. Metedrol. instituut te De Bildt.
„Victoria, Victoria
1 Hoogste Barometeistarul 767.9 St. Mathieu en
Cecilia! Muziek".
Rennej.
Vervolgens komt men aan een Romeinschen Laagsle
,
Haparanda.
744.1
Bruiloftszang in een Moderato drie-kwartsmaat (zooVerwachting:
iets dus als een langzame wals).
{ van den avond v. 23 Juli tot den avond v. 24 Juli.
„Kranst nu de bekers met rozen!
„Ëroe! Eroö!
j Meest matige Zuid-Westelijke tot Westelijke
„Leve de vreugd, Leve de vreugd!
wind, meest zwaarbewolkt, waarschijnlijk eenige
„Laat ze nu paicn en laat ze nu koozen
regen,
zelfde temperatuur.
!
„Manlijke klacht en vrouwelijke jeugd!
Zon ond. 8.5
op
Zou
4.4
■;
„'t Leven is minnen en 't minnen is leven:
t
V.
M.
27
Juli.
„Grijpt naar het best, wat de Goden ons geven:
„Lust zonder maat en genot zonder peil I
EN
,Valeriaan en Cecilia. Heil I",
i noemd de heeren v. d. Horst, van Wageningen
en van .Hcorn.
Naar ons .officieel wordt medegedeeld, kan
Me dunkt, het zal zeer amusant zijn om op een
Kapelaan J. J. C. M. Looyaard bracht dank
zeer spoedig het tot stand komen van een Zondag na de Hoogmis dit te hooren zingen I !
ik herhaal het
Overigens
nieuwe regeling van het gelijktijdig genot van
dichtkunst en j en hulde aan het bestuur van den Bond voor
muziek is natuurlijk een kwestie van smaak I En Ide bijzondei c toewijding, die aan den bloei
burgerlijke en militaire belooning worden tegedaarover is niet te twisten. Ware dit wel mogelijk, i van den Bond werd besteed en die onder hun
moet gezien, waarbij aan rijksambtenaren tijdan zou ik dichter en componist aanraden om j leiding is gegroeid tot den grootsten Djocesadens herhalingsoefeningen behoud van hun burdikwijls het schietgebedje te bidden : „St. Cecilia, i nen Bond van Nederland.
gerlijk salaris naast de militaire inkomsten verEen zwarte zijde noemde Kapelaan Looyaard
zekerd zal zijn te rekenen van 1 Januari 1923. geef ons smaak". Voor het „Nihil Obstat" hebben
ze blijkbaar geen schietgebedje behoeven te i het gedrag van verschillende spelers en be«
slaken.
stuur deren, zoowel in woord als geschrift. Het
Vanwege het Departement van Oorlog wordt
THEO V. D. B,
kwam maar'al te vaak voor, dat spelers zich
naar aanleiding van een in de „Telegraaf"
zoodanig gedroegen op het speelveld, dat men
verschenen bericht ter voorkoming van misHuldigingslied. Tekst van A. Dudok van Heel, i zich moest afvragen óf men wel met Roomsche
verstand medegedeeld, dat omtrent het te
muziek van Cor Kuiler. Uitg. Alsbach, Amsterdam.
jongemannen te cfoen had.
zijner tijd weder invallen
op
militairen,
die
van
Kuiler componeerde den gezonden tekst voor
grond van overcompleet den dienst hebben
Hoewel het een klein percentage was, drong
4-stemmig gemengd koor met pianobegeleiding en
spreker er op aan, dat de afgevaardigden deze
verlaten nog geeneiieï beslissing is genomen.
is er in geslaagd een goed-geïnspireerd stuk werk ; kwestie op hunne vergaderingen zouden bete leveien, welks verdiensten uitgaan boven die ; spreken. Hij riep aller medewerking in, opdat
van een gclcgenheidscompositie. Hier en daar aan onze Roomsche jongens de weldadige inbergt de modulatie-rijkdom nog al moeilijkheden | vloed van onze Roomsche organisatie ten nutte
H F. C.
40. voor een goede uitvoering. De Wilhelmus melodie ] zou komen. (Applaus).
in Es'op het eind is geen enthusiaste bekroning
BROOD VOOR SUIKERZIEKEN.
De vergoeding voor den verplichten afgevan dit koorwerk, louter omdat ze te laag ligt en ivaardigde naar de Algemeene Vergadering
daardoor niet frisch klinkt.
werd bepaald op reiskosten derde klasse en
THEO v. d. B,
twee gulden verblijfkosten..
G.FB. iezeno.
algemeene
De iieer Leeuwens werd naar
De heer G. F. Biezens, hoofd eener school
Liederen van Hendrik C. v. Oort. In depot vergadering der R. K. Federatie de
afgevaardigd.
te
bij Duwaer en Naessens en bij de Nieuwe MuziekDelft heeft met ingang van 1 September a.s.
De diverse verkiezingen namen geruimen tijd
eervol ontslag gevraagd. De heer Biezeno, vahandel te Amsterdam.
in beslag.
r
De baszanger eu conscrvatoriumleeraar Hendrik
en Delftschen hcogleeraar, heeft méér
Onder de ingekomen voorstellen was een
dan v^
40 dienstjaren bij het Delftsche onderwijs. van Oort is bezig als liedercomponist een bevoorstel
van „A. V. V." om identiteitskaarten
langrijk oeuvre te scheppen. Zoowel het kunstlied voorzien van het portret
van den speler, verals het kinderlied en liederen ln den volkstoon
Notarieel examen.
plichtend te stellen werd zonder hoofdelijke
pen
ontvloeien aan zijn vruchtbare
en met de stemming verworpen
op grond dat de kosten
's-GRAVENHAGE. Gesl. le deel: J A A Wijfmeeste zijner geesteskinderen kan men hem gefelman te s-Gravenhage.
en
de
groot waren.
administratie
te
lukwenschen. Zoo heb ik er thans een aantal
Een
uitvoerige
discussie
ontstond bij het bevoor me liggen op teksten van H. W. van der " stuursvoorstel
Eindexamen H.B.S.
om
de
contributie
van leden beMey,
wellicht
een
„becomponeerde"
onzer meest
ENKHUIZEN. Gesl. de heeren T P .1 Botneden de 17 jaar terug te brengen op f 0.50
diciiters.
man en P de Vries; dames: A Almekiuders, M
Men treft er vaderlandsche, boeren-, kinder- en per jaar.
C van der Lee, Oh E Visser, Chr Kofman, J
Velen meenden dat' daardoor de districten
minueliedjes aan; soms wat sentimenteel, dan weer gedupeerd
M van der Wal en G Honijk. Afgew. 1 cand.
werden wat betreft de inkomsten.
guitig en schalks, ook ernstig en pathetisch, maar
Staatsexamen toelating Universiteit.
bijna altijd eerlijk, muzikaal en bevattelijk. Een Tenslotte werd het voorstel met groote meerderheid van stemmen aangenomen.
UT
A: de heeren C J oeuvre, waarvoor men in Nederland wel respect
Pt?,
Een tweede bestuursvoorstel inzake wijzivan Marie, H J Sloekers, P Weitenberg, H A zal krijgen.
ging reglement, dat in den vervolge slechts inB,
THEO
d.
v.
mei' C Kapteyn; en voor
mej.
zending van het ruilformulier noodzakelijk
is,
M A S^CI?
Edel, mej. E A N P Franchimont,B:mej. J
werd op economische gronden met algemeene
Woorden
van
Th.
Kruscman
Koninginne-lied.
fl Adolfs en de heeren A
F Steffen, C Kouseaangenomen.
muziek van J. P. J. Wicrts. Uilg Kiuseman, Den stemmen
maker en G WesSel.
vergadering
De
ging vervolgens aceoord
Haag. Alle prijsviagen ten spijt heeit Wierts gemet het voorstel van het bestuur, om vijf verExamens Hoofdakte.
zorgd; dat zijn klokkenlicd in den Haag alvast
eenigingen, die tot nog toe aan haar financieele
'S"GRAVENHAGE. Gesl. dames W P RaadQflicieel voer de koningin gezongen zal worden. verplichtingen
niet hebben voldaan, te royeesen MG Lub, L M Nieuwenhuys, E de Jonge, Heel gelukkig kan ik dit lied niet vinden. Wierts ren,
op 1 Aug. a.s. haar schuld nog
indien
deze
is natuurlijk een te knap musicus, dan dat hij
mng A G van Tol, W J H Verleur,
0,
niet hebben aangezuiverd.
o J
minderwaardig werk het licht zou doen zien, maar
u M Bulk. '
De
vond, dat dergelijke vereeniNIJMEGEN. Gesl. A Bouwmans, C J Kuitert, de echt liissche en oorspronkelijke geest zijner gingenvoorzitter
niet mochten parasiteeren op de andere
tajrijke goedgeslaagde liederen mis ik hier.
vereenigingen.
P Laddrak.
tm, eyer- JPluym,
orvV er>l;AJMU^Gesl.
Zijn volkslied „Hollands Kracht", dat ook door
ROTTERÖAM.
Met het oog op de viering van het eerste
AC
W J C van
van Ooit gecomponeerd is, moet onderdoen voor lustrum van den bond op 7 September
Frooyen J Poolman, M A Slotboom, M J
1924,
den „concurrent" als ik het zoo eens mag zeggen. deed het bestuur een voorstel, om een garanA P Bosdijk, W Barentsen, C
Spruytenburg,
oorspronkeiijks
Terwijl van Oort geslaafd is, iets
Blokland, A J Bons.
tiefonds te stichten. Bedoeluig was, om door
lied als een
het organiseeren van missiewedstrijden
UTRECHT. Gesl. dames: G F Gosses, A E te geven, lijkt het rhythme van Wierts'
nauw verband tusschen het R. K. voetbal het
Poutsma, B Vlien, G van Thijn, H M M Jagus, diuppel waier op dat van een onzer bekende volksen
de bevordering des geloofs te demonstreeren.
Naarden; J B M Knippers, B M Kosse, R A liederen.
de
frisscher,
pakkjmder
beier en
vind ik
Veel
De heer v. d. Berg (D. V. S.) bepleitte deKlaverveld, A Mees, Hilversum, en M Ypes.
Eeisle Reeks van de uitgave „De Vglkszanger". aanwending der eventueele baten aan het St.
Examen Engelsch M. 0., Akte A.
Daarin treft Wierls weer den juisten toon en herFranciscus Liefdewerk, als zijnde een inlandsch
wc ten volle zijn pittige, muzikale missiewerk bij uitnemendheid.
's-GRAVENHAGE. Geëx. vier cand. Toege- kennen
Het voorstel tot stichting van een garantielaten de dames A M Adrian te Heemstede. T zeggingskracht.'
THEO v. D. B.
fonds werd aangenomen. Dit garantiefonds
M S van Dam te Zutphen, H M A Boodt te
wordt gevormd door een-contributieverhooging
Voorburg.
voor één jaar van 20 cent per lid en 10 cent per,
( Nationale Opera
Rotterdam.
juniorenlld. Aanbevolen werd om
Akte-examen teekcnpn Nijverheidsondcrw.
in elke veT*
aanleiding eener voorjpopige toezegging
Naar
eenigiiiKtc
werken, teneinde dit garantiefonds
's-GRAVENHAGE.
N V. Geëx. 3 cand. Gesl. van Burgemeester en Wethouders van Rotter-*
S van der Molen te Groningen.
te versterken.
dam aan de N. V. Nationale Opera, Directeur
NXIII. Geëx. 1 cand.'Gcsl. J Vader te VlisDe rondvraag bracht niet veel nieuws UitG. H. Koopman, heeft de.Directie der Nationale
t
drukkelijk werd door den geestelijken 'advisingen.
Opera besloten evenals het vorige seizoen, alle
seur, kapelaan Looijaard, op een desbetreffend*
Zaterdagavonden en verschillende WoensdagStuurlieden-examen.
vraag medegedeeld, of een R. K.
tegen
's-GRAVENHAGE. Qesl. 2e stuurman groote en. Zondagavonden in liet seizoen 1923/24 in een neutrale vereeniging mag spelen,club
doch
dat
Schouwburg
stoomvaart, A R Vermeulen.
den Grooten
te Rotterdam, haar dit uitsluitend wordt overgelaten aan de beslissing van den geestelijken
Opera-voorstellingen te geven.
Examen Ned. Toonkunstenaarsvereeniging. "
adviseur \
's-GRAVENHAGE. Geëx. 4 cand. Gesl. voor
Wielrennen.
solozang-onderwijs de dames H C Gispen te
bcneyemingen en M W J Blooker, Amsterdam.
De derde dag.
Prof. Lorentz.
spnntkampioenschap voor amateursM.U.L.0.-examens.
Igenicm"
„De
In
laat ir. B. A. van Sandick
M'
Gesl. voor diploma A: A. CL A. H. van KemVreeSwijk; 3'
naar aanleiding vau Lorentz' zeventigsten verpen, J. Os vau Abeelen, N. Wendels, SchoonAclUerenbos
nog
eens weer uitkomen,
jaardag op 18 Juli
hoven; M. S. van Reeuwijk,
11 Drakenste^ 2'
D.
welke diens groote verdiensten zijn geweest
Stuurman, Amrnerstol; A. J. WaddinxveenGoudoppel R N
voor de Nederlandsche ingenieurswereld.
U A' Maizairac; 2- p- Schoonen; 3.
van Minnen, Vlaardingen; K. Viiigeriing
Wij gaven hier — zoo laat hij op dit overA. J. van Vliet. Gouda; H. J. van Doorn, J.o.
enkele naakte feiten. Maar Lozicht volgen
Herjtarisingsrft. 1. Q. Vreeswijk.
krozen-brink, Hoek van Holland; J. Brinkman,
man, die juist door zijn persoonrentz
is
een
bprinlkanipioenschap
voor profs :
Rotterdam; 'D. J. van der Meer. Gorinchem; lijkheid ver boven de feiten uitgaat, en die perMocskops: 2- Erkelens; 3. Bant:
A. van Dijk, Dordrecht; G. C. Middelburg, soonlijkheid
kunnen wij hier niet teruggeven,
rendse
's-Gravenzande; J. C. Visser, Werkendam; m'
die
met
hem ln aaniaking kwam, en dat
L L DldiCr:
leder,
de Kat, I. dc Kat, P. S. Lenselink, Ridderkerk;
W' 0oms; 3' H"
zijn er talloos velen in het binnenland, doch
diploma B: C. S. J. Kooijman, Woudrichem;
Fit: L Q-'Bontekoe; 2- P- Ikelaar; 3. H.
vooral ook in het buitenland, kwamen onder
.1. G. de Jong, P. van Leeuwen, A. M. Vogelij,
de bekoring van zijn zoo heerlijken eenvoud.
Gorinchem.
Herkansingsrit: 1. P. Ikelaar.
Men- vertelt dat Einstein eens zijn theorie
UTRECHT. Van de tiende vijf groepen slaagWedstrijd op race-motoren tusschen
uitleggen
tegenover
ecu
door Lorentz hoorde
den de volgende candidaten voor diploma A:
J. Bande
ouue (kampioen van Frankrijk) en Hans
geleerde
verklaarde
dat
en
toen
Herman v. d. Hoven, Utrecht; Christina v. d! buitenlandsch
kulcijs over 6 ronden: 1. H. Herkuleijns, Her■hij de relativitcitsidee nooit zóó goed begredie
Burg, Kockengen; Cornelia F. Marriën, Gerarmet
een snelheid van 102 K.M. reed. Het was
pen had.
dus J. P. Wirds, Pieter H. Borra, Je-ronimus
uzig
om te zien. 2. Baudeloque
M. Borra, Utrecht; Jellis Coljée, Breukelen-St.
De anecdote heeft alle kans van waar geKampioenschap van Nederland over den
op
is
wel
niemand
de
zijn,
want
er
Pieter; Arnoldus G. Cornet, Schalkwijk; Gebeurd te
lansen afstand zonder gangmaking voor amawereld, die in die mate de gaaf bezit iemand
rardus J. M. Doods., Susanan M. Frank, Anna
teurs.
LoZeüs
wanneer
duidelijk
C. Hoogterp, Geertje W. van Veen, Hendrika
uit
te
les.en.
iets
lste rit over 20 K.M.: 1. H. Janssens in 31
van Wenkoop, Hilversum; Louise A. J. Crone, rentz gaat naar de hoogste toppen der myste2;>H' Weste"; 3. J. ZonneveLci;
Maria A. A. Th. van Rossum, Theodora J. A. riën van de theoretische natuurkunde, is men "1 P. Ehch;
?ec'J
5.
G. Abhterdenbos; 6. G. v. d.
doodeenvoudig
Is.
■'Snelers, Adriana G. M.' Staatsen, Utrecht; onder den indruk dat het
Berg; 7 J v. d. Berg; 8. J. Hijzclendoorn; 9.
blijvenden
invloed
voor
Mijlerbroek,
arbeid
is
van
Zijn
Jenannettc
Zeist.
D. Appel; 10. A. Zonneveld.
's-GRAVENHAGE. C. E. Engels, A. C. I. Kalhet nageslacht, maar zijn tijdgenootcn hebben
Wedstrijd met niütorgangmaking over 20
derman, P. J. a. Otto, M. M. J. Rees, S. A. bovendien den machtigen indruk van zijn beK. Al. tusschen v. Leeuwen, Vermeij en van
Sybranda, A E. Vcnbors, Leiden; L*. A. de minnelijke persoonlijkheid.
Scheepen.
Boer, Voorburg; J. Hamburger, IJmuiden; H.
1. Van Leeuwen, in 20 min. 50 3/5 sec; 2. J.
L. Christiaanse, H. A. W. Colin, Leiden; E. M.
Vermeij op 200 M.; Van Scheepen opgegeven,
v. d. Eijkel, Rijnsburg; G. Haspers, Koudekerk;
2de rit van den wedstrijd over den langen
Jaarvergadering Dloc. Haarl. Voetbalbond.
J. v. d. Heijden, Heemstede; M. C. Lotsv, Valafstand (20 K.M.) voor amateurs: 1. J. van
kenburg; A. J. Voormuiden, Leiden; J. W. de
Gisterenmiddag hield de Dloc. Haarlemsche Dijk;
3. A. Feldershof; 4. F.
Bruijn, J. de Koning, Alphen; A. de Kort, A. Voetbal-Bond in het gebouw „Sr. Bavo" te Enous;2. 5.G. üoosséns;
Vreeswijk; 6. J. Willems; 7. A.
G.
vergadezijn
algemeene
Katwijk;
jaarlijksche
M. a. van Sidderen— Haarlem
Remmelzwaal.
Muller; S. A. Viruly; 9. H. v. d. Bergh; 10 M.
Maas, Alphen; J. Snijders, Ter Aar; C. J. van ring.
Sluiter.
Zwieten. Alphen, M. T.Albers, J. L. L. Flugel,
In zijn openingswoord deelde de voorzitter,
H. W. Rietveld, W. A- M.. de Roo, C. RijckDe avondwedstrijden.
de heer H. Putter, mede, dat de Bond gestadig
mans. Den Haag.
toeneemt, daarentegen het spelpeil
De avondwedstrijden stonden in het teekcuin
bloei
Afgew. 6 cand.
der demi-finalcs der amateurs-professionals.
ernstig zorgen baart.
Jhr. Bosch van Drakesteijn en Mazairac
De verhouding tot het Federatiebestuur was
Examen hoofdacte.
trokken zich terug, zoodat het belangrijke
gunstig, evenals Jot de districtsbesturen.
zeer
der
BREDA. Gesl. de dames M. M. Bercetotans,
Een verheugend verschijnsel was de bloei amateur-sprinten voor een groot gedeelte geOud-Valkenburg; M. C J. A. Dicker, Den
daald \was. Desniettemin was er toch een
Bosch; G. M. M. van Diik, Roosendaal; M. G. van het Katholieke leven der aangesloten vergroote verrassing, want Peeters,
eenigingen. Volgens spreker was het wenschcde
E.
Maastricht;
Breda;
Llmonnnd.
E. m. Pas,
rtlukampnoen, werd in den eersten rit oud-weP. Reijns, Roosendaal; J. M. Segers, Sittard; lijk, dat de geestelijke adviseurs der vereenider demi-,inales
door den Amsterdammer J. Meijer,
E. Smeets', Maastricht; W. Q. m. Stoutjesdijk, gingen meer vrijheid hadden, teneinde meer op
schitterende wijze geklopt
Bergen op.Zoom.
aandacht te kunnen besteden aan het inwendige
1. J. Meijer;, 2M. Peeters; 3. Krabshuis;
vereenigingen.
leven der
Voorts bracht de voorzitter hulde aan den 2de halve beslissing: 1. Hijzelendoorn; 2.
Vreeswijk, 3de halve beslissing: 1. J. Willemsheer Kruyver, die het secretariaat in het afge2. F. Emous.
loopen jaar wederom op zulk een uitnemende
Vrijspraak.
Hierna volgden dc halve beslissingen, om
wijze had waargenomen.
hèsprmikair.pioensch.ap voor profs: le halve
Een tuinmansknecht had een paard aan oen
Aan het jaarverslag van den secretaris or.tfaillieten boedel onttrokken, althans dat was lecnen wij, dat de Bond thans 5350 leden telt, beslissing: 1. P. Moeskops; 2.T. Ikelaar; 3. P.
Lcene; 4.'F Wcrsma; 2de halve beslissing:
hem ten laste gelegd. De officier van justitie ondergebracht in 99 vereenigingen. De kas had
1. -lan van Boxel; 2. Tulleken; 3. Bontekoe; 4_
eischte zes maanden gevangenisstraf, doch de
batig
saldo
van
176.65.
een
van
Meehelen.
vastgesteld
op ’5410.—
Arnihcmsche rechtbank achtte zoo weinig beDe begrooting werd
3de halve beslissing: 1. Kl. van Nek; 2. W,
wijs van het ten laste gelegde aanwezig, dat zij
waaronder begrepen ’5OO. bijzondere inkomvan Duün; 3. P. Kolles; ,4. L. Didier
beklaagdes onmiddellijke vrijspraak enn zijne
sten.
3de rit van den wedstrijd over den langen
gelastte.
invrijheidstelling
Dc heer G. Kruyver reikte aan de vereeniafstand
voor profs (30 K.M.) tusschen
gingen, die in de verschillende competities het
Kl. v
Nek;
H.
Nankman en W. Ooms
kampioenschap behaalden, de kampioensmedailDeze rit bracht niet die spanning, die er
les uit en vond daarbij de gelegenheid woorde
vorige avonden te zien
Nieuwe Muziek.
waardeering
was. Ooms viel
tot
de
vereenigingen
den
van
te
„Sint Cecilia". Feeslcantate voor mannenkoor richten, waarop telkens een luid applaus volgde.
Kl van
en orgel; tekst van pastoor L. J. j. p,\ poe ||.
Nankman;
3. W. Ooms
beurt
van
aftreden
i
Aan de
uit het bestuur
i'
Hnale kampioenschap
muziek van J. Bots. Uitg- v Rossum, Utrecht '
lange afstand
de heeren H. N. Smits, G. Kruyver, A.
waren
Dc componist schreel dit werk In den bekenden Hubatij en E. A. Leenderts.
aniate"^.
30 OL
cantate stijl en of muziek schoon is, ja, dan neen
US
gehouden stemming werden herkozen de race
Na
Vree^«k
werd deze
smaak.
Het
is meer een kwestie van
merkwaarBeide renners °":
heeren ü. Kruyver, H. N. Smits, A. Hubatij en I de
g?rCdendigste van deze partituur vind ik wel de kerkelijke
vluchten, waardoor er veel
Leenderts, zoodat geen nieuwe leden in
po""""-f,
E.
A.
soa
goedkeuring, het zoogen. .Nihil Obstat", waardoor
Na" velijks Vas het hoofdpelehet bestuur zitting nemen.
r r'
dus deze cantate in dc kerk gezongen mag worden
b,Jgetrokken of een van deze twee
Tot leden der Kas-commissie werden be4 Binnen er weer vandoor.

Weerbericht.

'"

De roofmoord te Ubachsberg.
Men herinnert zich, dat dezer da«en te Übachsberg, bij Heerlen, het in staat van ontbinding
verkeerende lijk werd gevonden in de onrlerstboven gehaalde woning van de ruim 70-jarige
ongehuwde en alleen wonende vrouw H. Er hadden reeds verscheidene arrestaties van verdachten
plaats, die niet konden worden gehandhaafd. Door
de politie zijn wederom drie personen, verblijvende in een volkslogement te Spekholzerheide,
gem. Kerkrade, onder wie een paar scharenslijpcrs,
gearresteerd in verband met dezen roofmoord en
ter beschikking van de justitie te Maastricht gesteld.
Op huize Doorn.
In de „Neuc Freie Prcsse" een u'tvocrig verhaal
van het bezoek, dat in het begin van dit jaar een
groepje studenten .uit Leipzig bij den ex-keizer
heeft gebracht.
Het „Hbl." ontlecrit:
Den 9den Maart van 1923 was een koude dag.
Toen de gong ons op kasteel Hardenbroek wekte,
hadden wij, studenten, geen van allen lust al op
te staan. Maar wij herinnerden ons, dat wij op
dezen Vrijdag door den ex keizer in audiëntie
zouden worden ontvangen en huize Doorne was
anderhalf uur verder. Wij waren als mysteriespelers
naar Holland gereisd, traden in\verscheiden groote
en kleine plaatsen op en hadden ook Doorn aangedaan.
(inder vliegende wolken en een grijzen regensluier gingen wij op weg en na een Hinken marsch
stonden -wij voor een vieemd poortgebouw. Links
en rechts een stuk muur en dan eengroot park,
De nieuwe hofmaarschalk, baron L. uit Frankfort
ontving ons in het voorgebouw, waar dc kamers
over Jt algemeen eenvoudig zijn ingericht. In
enkele vertrekken zagen wij prachtige spiegels,
kostbare schrijlburcaux, antieke meubels, kasten
vol porselein en zilverwerk. Aan de muren oude
gobelins, op de vloeren zware Perzische tapijten.
In deze vertrekken toeft prins Heinrich, ais hij
zijn b,roer een bezoek brengt.
De hofmaarschalk gaf ons instructies: „U kunt
met Zijne Majesteit vrijuit pralen; spreek hem
aan, overeenkomstig zijn hooge positie en maak
vooral een heel, heel diepe buiging!'
De keizer wilde ons in de groote allee vlak bij
het kasteel te woord staan. Toen wij het voorgebouw verlieten, kwamen twee keizerlijke stiefzoons op hun fiets aanpcddelen en een kleine
prinses hing met nieuwsgierige oogen over de
trapleuning. Wij wandelden in een wijde bocht
naar het kasteel; onderweg passeerden wij een
groote houtstapel, door den bewoner gezaagd. De
hofmaarschalk wees er naar en zeide: „Het overtollige hout wordt verkocht. Dat brengt geld op.
De keizer is nu arm" Wij gingen langs het bcdiendengebouvv en de auto-garage, langs stallen
voor vee élp pluimgedierte en langs een typisch
oude duiventil.
De keizer liet op zich wachten en wij hadden
het aardig koud. Onze jassen hadden wij in het
poortgebouw laten hangen.
„Voordat ik het vergeet", zei onze geleider,
„hier hebt u dertig gulden van den keizer voor
het studentenonderstcuningsfonds. Wij betalen de
entree biljetten voor vanavond natuurlijk apart. Wij
zijn met zn negenen".
Nauw had de hofmaarschalk ons dit gezegd,
of op het bordes vetschenen twee personen, die
vlug naar ons toe kwamen. In de eerste figuur
herkenden wij den keizer. Zelfbewust, van middelbare grootte, nog altijd iets van den heerscher
in zijn houding, maar toch met een uervcuzen trek
in het gezicht met grijze wenkbrauwen en sterke
ouclerdonisrimpels, de aschgrauwe snor en baaid
en de vaalbleeke gelaatskleur.
Hij droeg een gioenen cape, bruine schoenen en
dito beciikappen, een jajjershoedje met een
fazantenveer.
„Morgen, heeren, het verheugt mij, dat ge mij
komt bezoeken", zei de ex keizer. Wij werden
voorgesteld en kregen ieder een stevigen handdruk
„Dus u wilt ons een mysteriespel geven? Dat
zijn immers de spelen, die bij de oude Grieken
zoo bloeiden?" vroeg de kasteelbewoner. Toen,
overgaand op een ander chapiter: „U kent
Goethc's Faust natuurlijk? Meent u, dat ik daarvan ooit een bevredigende voorstelling heb gezien? Speciaal de Mephisio-rol wordt altijd totaal
verkeerd opgevat. Eigenaardig, dat juist die groote
geest niet wordt begreffen. De Berlijnsche theaters
nebben op dat punt' nog niets gepresteerd Ik
zelf ben herhaaldelijk van plan geweest, dc Faust
te cnsceneeien.

Later vertelde hij: „Ik teeken af en toe, componeer ook wel eens, wandel veel, en breng op
die manier den dag door". Hij sprak over het bezoek van Waller bloem, dien hij voor heel belangrijk hield; belangrijker in elk geval dan Dehmel
en Hauptmann.
De ex-keizer houdt er van, dikwijls in groot
tenue aan tafel te komen. De kamer, waar wij
dineerden, droeg boven de deur in reusachtig
groote letters het opschrift: „Wiilkommen, wer gut
kaiserlich ist!" De hofmaarschalk en een stille,
zeer stemmig gcklcede dame, fungeerden als
Tafclaufwarter. Aan tafel hoorden wij, dat de
keizer, in verband met den verjaardag van den
sterfdag van zijn grootvader, des avonds onze
voorstelling niet wilde bijwonen, opdat dc wereld
niet zou meenen, dat hij pretjes najaagt.
* Wij speelden „Totentanz" en het dramatischlyrische „Paradiesspiel".. 's Avonds kwam des
ex keizeis gemalin, die 's morgens bij den tandarts 'in Utrecht geweest was. De „Totentanz"
ontroerde haar sterk. Na de voorstelling kwam
zij op het tooneel en dankte ieder van ons apart'
voor onze prestatie. Zij was donker en zeer eenvoudig gekleed. Dat stond haar goed. Haar gezicht is, behalve de donkere oogen, volstrekt niet
knap. Zij praat flink en heelt innemende manieren. Zij zei onder anderen: „U moet vaak lerug
komen. Hier gaat men geestelijk onder. Zoo
zelden wordt iets gegeven, dat de moeite waard
is". Die woorden herhaalde zij wel een paar keer.
Óver de toestanden in Duitschland was zij heel
erg ontmoedigd pover haar echtgenoot praatte zij
met de grootste hartelijkheid. De keizer is er bijzonder op gesteld, dat men haar met denzelfden
ecibied behandelt als hem. Wie dat niet doet, is
voorgoed bij hem uit de gratie.

Uit DE STAATSCOURANT.

Met 1 Sept. is aan dr. K. Later op verzoek
Rustoord voor Priesters.
leeraar aan de R.
eervol ontslag verleend als Sept.
In Uolduc vinden een 10 tal Duitsche priesters H.
benoemd aan
S. te Utrecht; met 1
B.
gedurende eenige wekfu een .Erholungs-Heim". de R. H. B. S. te Neuzen: le. tot leeraar J. A.
Nog meerdere Duitsche priesters zullen er liefderijk R. Stuökens en tot leerares mej. M. Nolting;
verpleegd worden.
Ve. tot tijd. leeraar A. C. Muste en tot tijd.
leerares mej. J. M. van der Mcyden, allen thans
Een moordenaar ontvlucht.
tijd. ald. werkz.
Ingetrokken is de tijd. benoeming van dr. B.
Vrijdagavond is uit het krankzinnigengesticht
tot onder-directeur van het Centraal
.Groot Grafici" te Warsveld een verpleegde ont- Brouwer
Instituut
voor
te Amsterdam.
20-jarige
vlucht, nl. de
boerenknecht P. S. uit Tijd. benoemd Hersenonderzoek
tot conservator aan gen. instiTwello, die twee jaren geleden aan den Deventertuut dr. C. J. van der Horst .te Amsterdam.
weg; te Apeldoorn een boercnviouw in haar woBenoemd tot onderwijzeres aan de Rhksning vermoordde, met het oogmerk daai diefstal
te plegen. De Kcchtbank te Zutphen had zijn kwcckschool voor onderwijzeres: te Nijmegen
mej. J. G. Chr. Crancndoncq, te rekenen van
plaatshig in genoemd gesticht gelast.
1 Juni 1923; id. te Maastricht mej. M. Ch J.
Paus, te rekenen van '20 Juni 1923.
Tragisch.
Benoemd tot burgemeester
Een Hollander, jaren In Duitschland werkzaam Hofstee Ankerna; met LAug. van Meeden, H.
benoemd tot burgeweest zijnde, kreeg door bemiddeling van zijn
gemeester van Scheemda, E. G. Braak met
lainilie te Voorst wen< als arbeider Dc man, wiens
toek. van gelijktijdig eervol ontslag als id. van
viouw overleden was, liet zijn lien kinderen In
Duitschland achter, hopende tn Voorst wal meer Nieuweschans.
Op verz. is eervol ontslag verleend aan- Ihr
te kunnen verdienen om zoodoende het levendcr
J. D. Schimmclpeiminck met 1 Sept. als'bur-
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Van Willems was niets te zien, die bepaalde zich tot treinloopen*- Toen er eenige renners vielen door de vochtigheid der baan, verkortte de wedstrijdcommissie den wedstrijd
met 30 ronden (12 K.M.), hetgeen op de renners aU eon knuppel iv een hoenderhok werkte. Er waren toen nog maar zeven ronden te
rijden, waardoor verscheidene renners natuurlijk gedupeerd werden.
In de laatste ronde nam Willems een geweldige sprint en won met verscheidene lengten. Dat velen met dezen uitslag niet tevreden zijn, laat zich denken. Het aangekondigde
kampioenschap van 30 K.M. is niet geheel uitgereden, doch slechts 18 K.M. daarvan. Dus
had de wedstrijd afgebeld en overgereden
moeten worden. Dat ware o.i. de luiste oplossing.
ThanS mist dit kampioenschap alle waarde.
De Uitslag was: 1. J. v/ülems, in 26 min. 35
1/5 sec. 2. J. Hijzelendoorn. 3. F. Emous.
De finales.
De belangstelling voor de finales was zooals te verwac'ttïn was groot. Ook dezen dag
bracht een verrassing in het amateur-sprintnummer. Jacob Meyer die den oud-wereldkanrpioen M. Peeters Zaterdagavond in' de
demi-finale klopte sloeg gisterenmiddag den
amateur Willems en veroverde daarmede het
kampioenschap van Nederland.
Wat de overige kampioenen betreft hier
vielen geen verrassingen. Jn den wedstrijd met
motorgangmaking over 100 K.M. kon men weer
eens zien hoe weinig het publiek op de hoogte
is mei dat soort wedstrijden. Een paar keer
pech en het verwisselen van machine brengt
het al het hoofd op hol en men meent dan een
ander te zien winnen, waarop dan natuurlijk
een flultserenade aan het adres der jury volgt.
De technische resultaten waren als volgt:
Ffnale Kampioenschap beroepsrijders ovei
den korten afstand:
le rit: Moeskops 1, v. Nek 2, v. Boxel 3;
2e. rit: Moeskops 1, v. Boxel 2, v. Nek 3;
3e rit: Moeskops 1, v. Boxel 2, v. Nek 3;
totaal: Moeskops 3 _>~ v. Boxel 7 p., v.
Nek 8 p.
Finale Kampioenschap Amateurs over den
korten afstand:
le rit: Meyerl, Willems 2. Yzelendoorn 3;
2e rit: Meyer 1, Willems 2, Yzelendoorn 3;
3e rit: Yzelendoorn 1, Meyer 2, Willems 3;
totaal: Meyer 4 p., Yzelendoorn 7 p., Willems 7 p.
Finale Kampioenschap Beroepsrijders over
den langen afstand met levende gangmaking:
v. Nek 1, Bakker 2 op 125 Meter, Straat 3 op
550 Meter. Tijd: 38.43.
Wedstrijd op racemotoren over 6 ronden
tusschen* J. Baudelocque en H. Herkuleyns.
le rit: Herkulijns 1, Baudelocque 2. Tijd 1.28;
2e rit: Herkulijns 1, Baudelocque 2. Tijd 1.28.
Totaal: Herkulijns 2, Baudelocque 4 p.
Finale Kampioenschap over den langen afstand (100 K.M.), met motorgangmaking tusschen: Jac Storm (kampioen 1922); John
Schlebaum, C. Blekemolen en P. Dickeman.
Bij den start gaat Schlebaum aan het hoofd,
gevolgd door Blekemolen, Storm en Diekentman op de 4de plaats. Reeds in de 8e ronde
gaat Schlebaum Diekentman voorbij, welk
voorbeeld Blekemolen in de 15e ronde volgt.
Diekentman, die slecht van start ging, moet in
de 17e ronde ook Storm laten passeeren. Nadat in de 45e ronde Diekentman weer door
Schlebaum gepasseerd wordt, zijn zonder verdere verandering de le 25 K.M. afgelegd in
20 min. 58 2/5 sec. Doordat Schlebaum in de
112erondelen lekke band krijgt, neemt Blekemolen de leiding over, die echter niet van
langen duur is, daar ook hij door den pechduivel achterhaald wordt en van rijwiel móet veranderen, waardoor hij op de 4de plaats komt.
Intusschen is Storm aan den kop gegaan en
is de 50 K.M. bereikt in 41 min. >52 2/5 sec.
Storm is in prachtvorm en zonder verdere
verandering komt men aan de 75 K.M. in 1 u.
2 min. -47 1/5 sec. Blekemolen is nu echter geheel buiten strijd en nadat in de 139eronde
ook Storm een lekke band krijgt en Schlebaum
vlak vóór 't einde een gebroken ketting, komt
htt einde met een welverdiende overwinning
tweede
voor Storm, met als schitterende op
1000
Schiebaum op 800 M., 3. Diekentman
M. en 4. Blekemolen op 18 ronden. TÜd 1 uur
22 min. 51 2/5 sec.

■
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De tour de France.
Henri Pelissler wint.
Gisteren werd de laatste etappe van den
beroemden tour de France verreden. Het laatste traject liep over Duinkerken—Parijs, afstand 345 K.M. Het totaal klassement luidde
volgens de „Crt.":
1. Henri Pélissier.ÜJd 222 uur 15 min. 30 sec.;
2. Bottecchia 222.46.11; 3. Belleneer 223.20.13;
4. Tiberghien 223.44.46; 5. Alancourt 224.22.10;
6. Colle 224.44.13; 7. Despotin 224.55.19; 8.
Buysse 224.57.41; 9. Dhers 225.1439; 10. Huot
225.32.36; 11. Muller 225.42.16; 12. Pratesi
225.50.36; 13. Goethals 226.37.48; 14. Beecknian
227.15.34; 15. Normand 227.32.25.

Roeien.
De Nederlandsche kampioenschappen.

Recordverbeterinz.
Op d« Ringvaart bij Sloten werden Zaterde roeiwedstriiden gehouden om het kampioenschap van Nederland. Dit mooie weer is
wel oorzaak, dat er vier nieuwe records verbeterd werden. Nederland neemt ln de roeierswereld wel een voorname plaats ln.
De uitslagen waren als volgt:
Oude vieren: 1. Laga in 6 min. 46.3/5 sec.
(record);. 2. Amstel m 6 min. 57.1/5 sec.
Oude sciff. Alleen geroeid door Gunther. Tijd
7 min. 26 sec. (record).
Oude twee. 1. Willem 111 in 7 min. 54 sec.
(record). 2. Triton op eenige lengten.
Doublé scull. Alleen door de Amstel geroeid.
Tiid 7 mm. 5 sec. (record).
Oude acht, 1. Laga in 6 min. 22 sec. (record).
2. De Amstel in 6 min. 25 sec.
dag

De Nederlandsche Athletiekkampioenschappen.
Een recordverbetering.
de wedstrijden
Haarlem
Gisteren werden te
om het Nederlandsqhe kampioenschap gehouden. Op de 400 meter werd een nieuw record
door den heer A. Paulen, gevestigd. De uitslagen der wedstrijden zijn als volgt:
100 M. hardloopen (Ned. record: J. Grijsecls,
19.4/5 sec.
Beslissing: 1. H. A. Broos, 11.3 sec. (kampioenschap van Nederland;) 2. J. Boot 11.4
sec; 3. J. H. van Kampen.
Kogelslleeren: 1. J. ModTenaars (Haarlem)
27.705 M.; A. de Wolf (Zeemacht den Helder)
26.80? M.; 3. A. Katsma (Zwaluwen den Haag)
24.865 M.; 4. H. Kamerbeek (Philips S. V.)
.').,.
22.195 M.
Vèrsphingen zonder aanloop (Ne.d record:
FA van Vloten 3.06 M.): L A Ras (Amsterdam) 2.975 M.; 2. W R van der Kuyp (BlauwWit) 2.93 M.; 3. A Brouwer (Haarlem) 2.92 M.;
4. F Lamp (Haarlem) 2.43 M.
Hoogspringen met aanloop (Ned. record: W
C Best. 1.80 M.): 1. W C Best (V. en L.) 1.75
M. (kampioen); 2. W R van der Kuyp (BlauwWit); 3. J Selman (A. A. C); 4. S van Duyn
(Haarlem) allen 1.70 M.
80 M. hardloopen voor dames.
Beslissing: R Franken 11.3 sec. (kampioen
voor Nederland); 2. J Brink 11.4 sec; 3. N
Mulder: 4. A Kloosterman.
Touwtrekken, vedergewicht. 1. Achilles (Arnhem) (kampioen); 2. De Spartaan (Rotterdam).
110 M. hordenloop (Ned. record.: O E van
Rappard, 16 sec.)
Beslissing: 1. O E v.an Rappard 16.1 sec; 2.
L Spel 16.2 sec; 3. A Kaan.
Polsstokhoogspringen (Ned. record: H J M
de Kevjser, 3.517 M.)
1. H J M dc Keüser (Z.A.C.) 3.40 M. (kampioen voor Nederland); 2. K Runia (Zeemacht
Helder) 3.30 M.; A Hartman (W.F.C.) 3.20 M.
1500 M. snelwandelen (Ned. recmvi C- A
Gubbels 6 mui. 12.1/10 sec.)

ï. G A'-Gubbels

(Pro Patrla) 6 m. 43 sec;
2. H Keemink (H.A.V.) 6 min. 44.4 sec; 3. P
H van Doesburg (Blauw-Wit); 4. J van Enthoven (Avac).
Hink, stap en sprong. (Ned. record: A A Lapère, 12.88 M.)
1. W. R. v.-d. Kuyp (BL-Wit) 12.81 M.; 2. A.
A Lapère (Haarlem) 12.27 M; 3. A.- Scheffcr
(A A C) 12.07 M.
Touwtrekken, middengewicht.
1. „Tovol", Wageningen, kampioen; 2, Achilles, Arnhem; 3. De Spartaan, Rotterdam.
400 M. hardloopen (Ned. record: Paulen
50.9 sec)
Halve beslissing le serie: 1. A. Paulen 50.3
sec; 2. M. Menso 52.9.
2e serie: J. L. Klap 52.5 sec; Ch. Bovens
53.8.
Beslissing: 1. A. Paulen 51.7 sec; 2. M. J.
Menso 52.3 sec; 3. Klop. Bovens viel uit.
10 K.M. hardloopen (Ned. record: L Hulzinga 35 min. 1 2/5 sec.) 1. P. de Boer (Trekvogels, Den Haag) 35 min. 31.9 sec); 2. J. Blaak
(Zwaluwen) 36 min. 13.4 sec; 3. C. L. Brouwer (D. O. S.) Rotterdam; 4. 'T. Sprong (D.
O. S.) Rotterdam.
Speerwerpen (Ned. record: M. v. d. Linde
53.92 M.); 1. J. Knol (A. P. S.V.) 45.52 M.; 2
G W Schild (81-Wit 4517 M; 3 G. Kramer (Rapiditas) 42.74 M.
4 maal 100 M. estafette (Ned. record V. en
L. 44 3/5 sec); 1. V..en L. 45.6 sec; 2. Haarlem 45.9 sec. 3 A A C 461 sec.
1500 M. h.rdloopen. (Ned. record: A. Paulen 4 min. 13 sec.) 1. Chr. Krol (Zwaluwen)
4 min. 18.5 sec); 2. G. v. d Wel (V en L) 4
min. 25.6 sec; 3 J Komen (A A C) geen tijd.

,

.

.-

Paardensport.

Te Houten (Utr.) heeft 25 Juli a.s. vanwege
„het Sticht".een vierde nationaal concours hippique plaats, waarvan het aantal inschrijvingen
de 200 reeds nadert.
Lawn Tennis.
tijdens de feestweek ter geZeist
worden
Te
legenheid der jubileumviering van H. M. de
Koningin nationale tenniswedstrijden gehouden
op de banen der N. V. Schaerweyder Bonden
n.l. heeren single heer doublé, dames single, dames doublé en mixed doublé.
Draverij te lipendam.
Ingeschreven 11 paarden. Opgekomen 7 paarden le pr. 200 met zilveren beker, die tweemaal door dehzelfden eigenaar moet worden ge-

’

wonnen, door Fini eig. C. Baam, Amsterdam,
ber. J. ten Zijthof; 2e pr.
100 Auto N. C.
Hupkes, Purmerend, ber. J. Vergay; 3e pr.
50 Spriggan van Stal Z Hoorn, ber. L, v.
Hemmen, 4e pr. 25 Harrold eig. S. de Ridder
Gr. Upolder 8 ber. P. Kout.
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MARKTBERICHTEN.
23 Juli.

AMSTERDAM,

.. .. .
...
, ,

Aardappelen. De prijzen waien Deden

/ 350

por H.L.

Andijker muizen groote
__.
kleine
Langcdljker rrfulzen.
Schoolmeester»...
Hillegoirimer zand
Westlanden* ronden
Aanvoel 5 ladingen;

»

»

a / 4.20
210., 280
32j

. ..

3.05
4.40
6.75

360..
630 ,

■

»

o.—

,630,.

ALKMAAR, 20 Juli.
V "«. Ter markt waren aangevoerd 7 Paarden/ 150 a/ 375,
36 Koeien fl_Q_f 480, veite Kalveren / -Oa/'-O, p. kilo
a/0.—.37 nuchtere Kalveren /10a/28.—, 48 Schapen
f4l k f 36.-, 10 Lammeten/ 18 a / 32—, 0 vette Varkens
f
a f—o p«r kilo, 22 magere Varken» 32.— a/
,83 Biggen / 14.- 4 / 21.-, 3 Bokken «n Ueiten /'S.— a
kleine Oelten / o.— a / o.—.
/ 14.—.
Boter fQWkt 085 pei V, K.Ü. eieren/5.- a/675
per 100 stuks.
ALKMAAR, 20 Juli.
O ran en. Ter markt waren aangevoeld 477 H.L., als :
60 HX. Tarwe / 11.— k / 17.-, 7d H.L. Rogge / 8.50
k f -.—, 92 H.L. Uiev. Oerst / 12.— 4 / 12.75, 181 HL.
k
Haver /12 50 a / 12.80, 44 H.L. Boonen: Paarden-/
f —.—, br. boonen / —.— a / —.-, eitroenboonen /
.-,
—.—,
duiveboonen f 21.50 a/
witte boonen f—.—
4/
H.L. iood en geel Mosterdzaad —.— k /—.—,
4 / —.—,
a /
IS H..L. bl. Maaniaad
H.L. Karwijzaad /
t 34.— a /' —,—
4 H.L. Erwten: gioene / 3 o.— a / —.—
a
grauwe Erwten /'—.— A f—.—, val« Erwt«n /
f -.-, alles per 100 K.Q.
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HOORN, 21 Juli.
Oranea. Rogge/ 10- «’ll.-, tarwe/ 12.- a / 15.50,
jeist / 11.50 a / 13 -. haver t 14— a / 1350 pet ICO kilo
Gioene erwten /-.— «/-.—. grauwe id. /' —.— a
/
vale ld. /— a / —.-. Wijker vale / —.— a/ -,
br. boouen / —.— a f —.—, witte iv. f —.— kf—<-, paardeI
Id. —.— a f—.-, duive id / 19- per H.L.
I
Mosterdzaad 20 a / 30 per 70 kilo.
Karwijzaad oogst '23 /40 k f 41. maanzaad /16 k f _Q\

—
’ ’—
—
—
’
—
—.—r — —.—, —
’
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Kilofß

per

HOORN, 21 Juli.
Vee. Aanvoer —vaie ofgeldekoeitn/ 0— 4 / o—, 0 stier
—.—,
a /—O,
nuchtere Kalveren t—.— 4
/0—
zeugen
-0 a / -0, 9 scnramiucn r 28 k f 35, 93 biggen
paaideu
50,
f__ k f 23, 13 schapen /-3o k f
2
/' 150 a
ook / o.— 4 / o.—.
geiten
400
k f—,
stug.
a /
Handel
lammeren /
bot«r. Aanvoer 2174 kop. Piij» 0.60 k / o,77'fi per kop.
Eieren / 0
4 6.—. batldel matig.
LEIDEN, 21 Juli.
1.65 4 / 1.75,
Eoter. Prima labrleksboter .contióle.
goede IJSO 4 / 1.60, prima oo»r»u- f 150 4 r 1.60, goede
/ o.— 4 / o.— pei kilo.
lur I. Van 16 Juli lot 21 Ju',l aangevoerd. 120,000 st
lange, laagste prijs / 7.- a / 1100, hoogste -.-, -.000
per
st. zwart» laagste prijs / o.— 4 / —.—, hoog»ta /

’

’

’

’

—
—

’

’

1000 stuks.

BOYENKARSPEL, (Station),

—.—

21 Juli.
Aardappelen: Koks, Duc en Ninetylo'.d / 0.95 a /2 33.
Schotsen» / 2.— a t i65, Kleine / 1.25 a /' 1 50, ronde / 2.70
a / 3.10, bonte / 225 » / o.—, kilei / o.— a / 0.- per baal.
Aanvoer 10950 baal.
Bloemkool lesouit / 3.— a / 11.-,2esoort / 1.50 :i /2 10
3e soort / 075 a /'095 per 100 stuks Aanvoer 14600 stuks.
Woitcleu / 3.10 a / 3.30 per 1000 stuks Aanvoer ÜOOO st.
HOOGKARSPEL, 21 Juli.
Uroantenhandd. Aardappelen: Schotsche / 220 a
t 230 Kok / 2.20 a / 2 30, Duc / 2.20 a / 330. Ninilyfold
/ 220 a '230, Ideaal / 2.15 a r 2 20, kleine / 1.15 a / 1.25.
ENKHUIZEN, 21 Juli.
Aardappelen: Schotsche muizen groote / 2.25 a r 2 45.
1.10 a / 1.25, midd. ptns
midd. prijs / o.—, idem kleine
/0.-. Koksen f 2.10 a /' 2 20, ld. kleine / I.U a / 1.0, Anüijker muizen / 2 45 a / 0.-, ldl kiem» / a-, groote ronde
/ a—, kleine / U—, alles pei 50 kilo.

*

POELDIJK,

21

Juli.

Greonienhandel.

poters
1.2Ja ’2.40 p«r lOOko.
Gioote ooonen 0.29 4 / 0.35 pei zak.
Peen le soort / 78U a / —.—, 2e sooit / o.— a /
pei 100 bos.
Tomaten A f 045 a / 053, B / 0.22 a / 0 23, C / 0.37 4
/043, CC / 0.14 a / 0.16 per kilo.
HONSELERSDIJK, 21Juli. Ecpotivalling.
Peen f _.__ m f 11.- pei 100 bos
Tomaten A 36 4 52 et, b 15 a 33 et, C 23 4 43 et, CC'

’

Aardappelen / 4.30 a / 4 90,

’

11 4

30

et per

—.—

kilo.

NIJMEGEN, 21 Juli.
Noteer ing der Groenten- en Fruit-vtillng.
Meikersen I / 021 a / 0.44, dlio II / 013 a/ 0 16, Frambozen / 020 a / 0.25, Aardbeien / 00| a / O<4A Kimsbessen
f üiSl a
0 14, Zwuue Betsen / 0.18 a / 0.23, TuinDoonen
k f 0 12, Doperwten / 0.06 a > 0.10, Tomaleu 1 / 030
/a 0 080.60,
duo 11 / 0
a / 0.-, Snijboonen o.— a 0
/
Komsommeis /rOJSO k / 015, SpilsKOol r 0.10 a t 0.12, Meloenen / 0— a / 0.- Aaidappelen 1 / 7 ~ a /' 8.90, dito II
1 0.—_k f 0.-.
DELFT. 21 Juli. Groentenhandel.
Bloemkool 1 e soou / 430 a/ 1230. 2e soort /' 1.50 a / 3 40
per 100 sluks.
Komkommers (Engelsen*) 1e soort / 5.20 kf 10 20, 2e sooit
&.— k/6 30, 2e soou
t 140 A/5,-, wille Ie1e soort /r —.
soou
a / -»-.
2e soori
/ 2bo 4 '380, gele
'00.
k fU
—"— V"
2e soort t _.— a t 0.Salade le soou t 150 h t 2.40,
andijvie t 1.50 ■ r 230,ra:ipstelen /0
-ceen/030 a / 1040.o.—
/
per
a
100.
0
0.-, i*baro«r /
Selderu / 008 a / 0.14 pei Ooiljn, spinazie / o.— a / o.—,
per
kilo,
a
0.kist
8
«toofsl» r <_.- a
oostelein /O.- /
Pilncesseboonen /80 a 85 perpei100100kilo
kilo.
Oiooie boonen / 380 « f 4 40
Tooiateu / 22.20 a / 44 60 per 100 kuo.
SCHIEDAM, 21 Juli.
noteering
van de Commissie uil de Kamer van
Olficieele
Koophandel aau de leurs.
j
Zonde) lust «n
Mout wijn / 14 50 per H.L. ad 46 pCt.
sonder belasting.
de uotomlng tl J. Jansen

’

’—

’

—

—

'

_

—,

—,

—

-

’

Name"» da Commissie

vooi

_ ".

KRALINGSCHE VEER, 21Juli
aatigevoerd:
ler
maikl
8 gtoote
Heden
waren
Zalm.
Kleine /.oiueizaliiiea
lo'mei zalmen, prijs / 190 a / 2.40 33
1,30
a / 180, »* per
/ 100 a t 2.10. 8 St. Jacobzalmeu t
'/, kilo, 0 steur f

al1

-.-.

PER TELEGRAAF.

21 Juli.
Thee vast Kot lic en Suikii lustcloo». Rtjst en
Jute ka.ni.
Koffie, superior Santos pel Juli
Terpen tij 0 Ausoiik. ioco 73/4 lev Sept./Dec. 70 J/4
Km pol ie loco 30.2
01
Lijnolie opening ioco 43/4 dito lev Sept./Dec 38'/,,
Sept
3o'/,.
eu
Oilo
lev
loco
/Det.
»10l
43/4
I.ULL, 21 Juli
Lijnolie opening loco 41-, slot ioco 41—.
LIVERPOOL, 21 Ju.i.
11-jlO bn
Katoen. De weetamzel bedroeg
i_[__w„*
De Invoeren.,.<
4UJ.510
Werkelijke voontad
~
LONDEN,

.

,

,

,

.

.

NEW-YORK, 21 Juli.

53 joederen mark t. Katoen.
iv de havens,der Vereenigde Staten

Dagelijksche ontvangst

3000 bn. Uitvoer naai
Oroot-Britanniè'
—.00 bn., uitvoer naar het Vastelantl
—.00 bn, op lev. lpopende maand 26 49/47 ou lev. 3m. 23.61/60,
Middl. Upland 27.25 dito te New-Orleans 2_.V,
Petroleum, geraff. in kn 15.40, Pensylvania Crude 3.— a
0.-. Standard White 12.-,-dilo te Philadelphia 12.— Ceipent ii n 95—, dito te Savannah 88 —a
Reuzel Wes
'ero iteam 12.
Suiker
Talk extra P/b a
'„üban
o.—,
7.03-,
Centr.
691 a
dito Portorican
Me el Spr
laagste
Tarwe
Roode
hoogste
1.01,
cleai
prijs
prijs I.—.
wlntei NO 113-, dito Harde 116-. Mais No. 2 We«iem
mUtd NO. 102- Kollle Juli 8,90. Sept. 769, dito Rio
No. 7 loco 11-.
Vracht van Katoen naar Liverppol 20.— 3 35'—
T I n loco laagste en hoogste prijs 39 37 a 39 37
Koper loco laagste prijs 143/4 hoogste prijs 143/4
dito lev. laagste M»/,, en hoogste prijs WUVracht zwaai Graan pei qrs. 1,3 1/6, lifht pc: 100 Ib»
7— k

—.

.

.

.

—

Barry; „Kilcredane" st. Newport; „Redoutable"
bark, Liverpool; „Fridiof I" st. Barry.

493eNED. STAATSLOTERIJ.
Trekking van Maandag 23 Juli.
Ie Klasse le Lust.
Hooge prijzen:

12693 ’4OO.
1144 7124 elk ’2OO.
1073 2642 11186 12965 elk ’lOO.
Prijzen van. ’2O:
f
**<l 248 354 369 440
514
"520 559 574 635 712
714
777
811
844
968
806
985
988 1129 1204 1216 1245
1503 1603 1608 1650 1690 1747
1827 1855 1889 1904 1910 1921
1944 1955 2027 '2047 2060 2135
2198 2202 2212 2258 2412 2413
2616 2659 2778 2790 2791 2796
2884 3020 3172 ''3181 3182 3224
,3273 3282 3302. 3352
3400 3530 3553 3632 3703 3706
3796. 3855 3892 3899 3902 3910
4019 4056 4066 4093 4121 4217
4337 .- 4367 4384 4387 4409 4437
4680 4687 4808 4819 4884 4508
4916 4983 5084 5106 5138 5170
5255 5264 5304 5401 5402 5485
5771 5850 5883 5887 5913 5919
5997 6062 6124 6224 6379 6400
6479 6534 6545 6633 6753 6830
7027 7147 7190 7213 7247 7255
7490 7561 .7605 7610 7670 7722
7849 7889 8074 8152 8195 i 8338
8422 8488- 8520 8523 8573 8604
8b44 8796 8876 8904 8943 9022
9127 9147 9207 9233 9277 9324
9342 9348 9353 9392 9414 9454
9540 9589 9647 9656 9669 9738
9800 9867 10083 10222 10267 10307
10344 10364 10456 10501 10510 10530
10665 10936 10948 10967 11001 11121
11179 11272 11308 11416 11445 11476
11522 11636 11658 11661 11747 11810
11916 11932 11934 12001 12003 12119
12142 12169 12293 12330 12496 12560
12703 12710 12777 12923 12938 13010
13048 13054 13056 13088 33143 13165
13190 13209 13216 13256 13260 13319
13374 33436 13464 13508 13530 13644
13683 13684 13688 13707 13732 13787
13829 14011 14016 14132 14138 14156
14238 14255 14333 14414 14415 14441
14495 14543 14544 14671 14713 14797
14938 14950 14971 15009 15025 15074
15159 15212 35269 15277 15282 15348
15383 15100 15401 15432 15433
35377
,15467 15558 15570 15583 15585 15603
15656 35681 15766,15781 15786 15798
15856 15910 15921 15923 15927 15947
16020 16136 16138 16185 16221 16349
16367 16427 16533 16569 16581 16665
16817 16844 16849 16910 16963 16974
16998 17017 17025 17031 17116 17183
17308 17376 17383 17403 17481 17517
17575 17616 17649 17886 17917 17942
17972 18034 18064 18069 18074 18082
18153 18257 18299 18305 18404 15471
18603 18659 18753 18919 18947 18969
19105 19127 19130 39184 19185 19261
19409 39540 19545 19546 19646 19702'
19854 19931 19940 Ï9986 20002 20098
20174 20252 20281 20294 20298 20354
20446 20504 20505 20512 20579 20627
20677 20720 20729 20771 20883 20923
20988 21012 2-1085 21157 2119521201
21210 21217 21275 21365 21372 21386
21498 21645 21902 21922 21972 22007
22058 22067 2208722110 22265 22266
22391 22446 22465 22503 22520 22528
22572 22742 22796 22848 22851 22867
22912

"

,

"j.cclcholm; „Celma" st. Sevilla; „Gemma" st.
Norfolk; „Bernisse" st. Hamburg; „Eumaeus"
st. Hamburg; „Naaldwijk" st. Newcastle;
„Teessider" st. Newcastle; „Mosol" st. Hamburg; „Algorab" st. Buenos Ayres; „H-eathmore" st. Irhmingham; „Cantenac" st. Havre;
„Batavier V" st. Londen; „Ostendorf" st. Newcastle; „Oosterland" st. Hartlepool; „Export"
st. Londen; „Energie" st. Stetin; „Issel" st.
Huil; „Tynchome" st. Sunderland; „Imperator"
st. Dieppe; „Ali" st. Goole.
Vertrokken 22 uli: „St. Denis" st. Harwich;
„Damsterdiep" st. Kingslynn; Irene" st. Sevilla;
„Nyroca" st. Southamptom; „Isbjorn" st. Londen; „Macclesfeld" st. Grimsby; „Trent" st.
Sunderland; „Alvieba" st. Hamburg; „Felixtowe" st. Harwioh; „San Francisco Maru" st.

471
713
971
1336
1823
1925
2127
2557
2851
3264
3738
3957
4314
4598
4914
5177
5690
5976
6473
6990
7454
7810
8394

8624

9111
9340
9460
9792
10315
10553
11166
11434
11846
12135
12673
13030
13169
13362
13655
13811
14213
14466
14919
15095
15361
15462
15648
15810
16018
16355
167?0
16994
17263
17547
17945
18101
18549
IS9SB
19337
19747

20134
20371
20662
20929
21204
21459
22057
22258
22557
22899

SCHEEPSTIJDINGEN.

HELLEVOETSLUIS. Binnen 21 Juli „Harold"
st. Harlingen n. Zwijndrecht.
Vertr. 21 Juli „Stier" sl.b. Hamburg met 2
lichters op sl.touw; „Warry Not, barge, Londen.
ZIERIKZEE. Binnen 20 Juli „Mazeppa" z.s.
Huil.
VLISSINGEN. Binnen 21 Juli „Mecklenburg"
st. Folkestone.
Vertr. 21 Juli „Oranje Nassau" st. Folkestone.
Gepass. ii. Sluiskil „Johanna" st. Dunston.
Gepass. Ni Antwerpen „Kenrix" st. Harlingen; „Kitano Maru" st. Rotterdam; „Clan
Murdoch" st. dito; „Carl Legien" st. Hamburg;
„Bawtry" st. Montreal; „Primula" st. Esbjerg;
„Meanticiit" st. Hamburg.'
Gepass. van Terneuzen „Dancbrog" st.
Grangemouth.
Gepass. v. Antwerpen „Hagen" st. Sydney;

„Laurel Branch" st. Chili; „Lenois" st. Brazilië:
„Canadian Conquerer" st. Montreal; „Isis"
m.b. San Francisco; „Essen" st. Batavia; „Primus" st. Bremen; „Knut" st. Helsingfors;
„Mottlati" st. Danzig; „Leicestershire" st. Liverpool; „Hugo Stinnes IX" st. Zea; „Daleside"
st Denemarken.
BUITENLANDSCHE HAVENS.

HANKOW. Binnen 18 Juli„Emil Kirdorf" st*
Japan n. Rotterdam.
MAKASSAR. Vertr. 16 Juli „Dusseldorf" st

Amsterdam.

PERIM.

Gepasseerd 21 Juli

„Sebajra" st. Ba-

tavia.

PORT SOUDAN. Vertrokken 18 Juli „Adolf
Von. Bayer" st. (Japan) Amsterdam.
(B.

BAHIA. Vertrokken 20 Juli „Seapol" st.
Ayres) Rotterdam.
NEWPORT NEWS. Vertrokken 20 Juli
„Flensbürg" st. Rotterdam.
SEKONDEE. Vertrokken 19 Juli „Lili Woermann" st. (Rotterdam) ——.
LAS PALMAS. Binnen 20 Juli „Sultan van
Langkat" st. Rott. naar Saldanhabaai.
ALEXANDRIE. Vertrokken 20 J_uli „Cairo"
st. Rotterdam.
SAGRES.' Gepasseerd 20 Juli „Alfierl" st.
Fiume naar Amsterdam.
BORDEAUX. Vertrokken 20 Juli „Batavier I"
st. Rotterdam,
CHRISTINEHAMM. Binnen 18 Juli „Fortuna*
st. Rotterdam.

STOOMVAARTLIJNEN.

ALMKERK vertrok 21 Juli van Sydney naar
Fremantle.
SAPAROEA van Rotterdam naar Japan ver-

trok 20 Juli van Penang.
TJIKARANG vertrok 20 Juli van Kobe naar
Batavia.
ROGGEVEEN vertrok 20 Juli van Melbourne
naar Java.
CEYLON van Calcutta naar Java vertrok
18 Juli van Rangoon.
PRINSES JULIANA van Batavia naar Amsterdam vertrok 19 Juli van Genua.
HELENUS, van Japan naar Rotterdam arriv.
21 Juli te Hongkong.
AJAX van Batavia naar Amsterdam, vertrok 19 JulWan Port Said.
RHESUS van Japan naar Rotterdam vertrok
18 Juli van Penang.
INSULINDE van Batavia naar Rotterdam
vertrok 21 Juli van Sabang.
KEDOE, van Java naar Rotterdam, pass. 21

.

Juli Perim.

KOUDEKERK, van Rotterdam naar BritschIndië, pass. 20 Juli Ouessant.
HEEMSKERK, van Amsterdam naar Oostk.
Afrika, pass. 20 Juli Gibraltar.
RIJPERKERK. van O.k. Afrika naar Amsterdam, arr. 21 Juli te Gravesend.
MELISKERK arriv. 20 Juli te Zanzibar van
Amsterdam.

BINNENLANDSCHE HAVENS.
IJMUIDEN, 23 Juli. Wind W. Binnen: 21 Juli

„Ostsee-Zeitung" lichter, Rotterdam, per sleepboot „Galala"; „Ganymedes" st. Zwarte Zee;
„Rcmanstar" st. DuinkeTken; „Nijkerk" st.
Hamburg; „Nunnington". st. Immingham.
22 Juli. „Dusseldorf" st. Abo; „Constantine"
st. Newcastle; „Meetwing" st. dito; „Amsterdam" st. Sundswaü; „Weichsel" st. Borga;
„Euuity" st. Goole;. „Tyne" st. Sunderland;
„Bomma" st. Christiauia;, „Amstclland" st. B.Ayres; „Poeldijk" st. Hamburg; „Derwent" st.
Goole; „Gotha" st. Gothenburg; „Talloo" st.
Swansca.
23 Juli. „Deucaliori" st. Bremen;
„Gerda" st. Lovisa; „Aiunion" st. Java; „OrPhcus" st. Kopenhagen; „Gaasterland" s.t.
Hamburg; „Luna" st, Bremen; „Fairpiay 14"
sleepboot, Hamburg.
Vertrokken:'2l Juli. „Willy" st. Newcastle;
„Amstelstroom" st. Leith; „Gotlie" st. Rotterdam; „Andromcda" st. Bremen; „Vondel" st.
Batavia; „Ostsee-Zeitung" en „Rhein", lichters
Skivc, per sleepboot „Galata"; „Stuyvesant"
st. Hambuig; „Stentor" st. dito; „Waajstroom"
st. Leith; „Itauri" st. Laudscrona; „Wharfe"
st. Goole; „Stor" st. Hamburg; „Rosé Marie"
st. Sunderland.
22 Juli. „Croxdale" st.
Seaham.
VLIE. Vertrokken: 21 Juli „Hollandia" st.
Bloemkcr, Calmar.
DELFZIJL. Binnen: 21 Juli. „Von Schill" st.

—

—

—

Hamburg;'„Bayou

Chlco" st. Mobile.
Vertrokken: 21 Juli „Taxandrier" st. NewVork.
SCHEVENINGEN. Gesignaleerd: 22 Juli.
5.30 n.m. „Slot Loevestein" st. Casablancamaar
Bremen, 40 mijl W.
NIEUWE WATERWEG. 23 Juli. Wind W.Z.
W. 21 Juli. „Papendrecfit" st. jNewcastle;
„Wynstone" st. Londen; „Willowpark" st.
Newcastle; „Akcnside" st. Leith; „Ingeborg
Larssens" st. Huil; „Jan" st. Archangel"
„Achilles" st. Carthagena"; „Gothe" st. Stockholm; „Brazileer" st. Huil;' „Rquen" st. Newcastle; „Schelde" sleepboot, Wünelmshafen;
22 Juli.
„St. Philipsland" st. Newcastle.
„Diaa" st. Koningsbergen; „Röuen" st. Newcastle; „Ravenscrdig" st. Swansca; „Elfaston"
st. Leith; „Eolo" st. Carthagena; „Charles la
Borgne" st. Newcastle; „Regules" st. Liverpool; „Nicolaas" st. Newcastle; „Archangel"
st. Harwich; „Cap. Hénri Raltico" st. NewCv.stle; „Frinton" st Harwich; „Batavier III"
st. Lenden; „Patia" st. Santa Marta; „Import"
st. Londen; „Drcchtstrbom" st. Immingham;
„Frisia" lichter, Liverpool, per sleepboot „Limburg"; „Ccylcn" st. Japan; „Wilheiminapolder" st. Londen; „City of Bradfort" st. Grimsbv; „Dirksland" st. Shieids; „West Jaffrey"
st. New-Orleans; „Gon Frode" st. Rouaan;
„Irweli" st. Goole; „Grangemouth" st. Leith;
..Richard Wolford" st. Newcastle; „Balzac".
in.h., Christiania.
23 Juli- „Westland" st.
Leith; „Bryne" st. Swansea; „Schokland" st.
Gróngcm.outh; „Attika" st. Triest; „Fulda" st.
Hamburg;
„Bcemsterdijk" st. Baltimore;
„Stadsdiik" st. dito.
Vertrokken 21 Juli: „Kitano Maru" st. Antwerpen; „Clan Murdock" st. Antwerpen; „Ciisabeth" st. Calmar; „Nieuw Capelle" st. Boston; „Witte Zee" st. Methil; „Bogra" st. Grimsley; „Blankenburg" slcepb. Huil; „Loosdreclit"
st. New-Castle; „Stanislaus" st. Leith; „Dilston" st. Newcastle; „Georgia" st. Hamburg;
„Iris" st. Bergen; „Tabora" st. Barry; „Sulima"
st. Hamburg; „Zosma" st. Hampton l<oad,s;
„Gaika" st. Hamburg; „H Hackfeid" -1-mast
bark, Italië, per slcepb. „La Euiflc ; „Hela st.

—

—

MERAUKE vertrok 18 Juli vjin Port Nalal
naar Amsterdam.
WAALDIJK arriv. 20 Juli te Buenos Ayres
van Amsterdam.
DELFT vertrok 19 Juli van Corral naar Valparaiso.

JASON vertrok 19 Juli «van Kingston (Ja)
naar. Colon.
ASTREA arriv. 19 'Juli te New-York van
West-Indië.
BREDA, van Chili naar Amsterdam, pass.
20 Juli Azoren.
NICKERIE vertrok 19 Juli van New-York
naar Kaap Haiti.
MOERDIJK, van Rotterdam naar de Pacifickust, vertrok 21 Juli van Londen.
VOLENDAM arriv. 21 Juli v.m. te New-York
van Rotterdam.
l
BREEDIJK vertrok 20 Juli van Norfolk naar

Rotterdam.

i

BURGERDIJK, van Rotterdam naar Boston,
pass. 21. Juli Sable Island.
CARDIGANSHIRE, van Rotterdam naar de
Pacifickust. vertrok 18 Juli van Colon.
VEENDAM, van New-York naar Rotterdam,
wordt 23 Juli v.m. te Plymouth verwacht.
FAUNA arriv. 20 Juli te Malta van Patras.
OBERON. van Algiers naar Antwerpen, pass.

19 Juli Gibraltar.
ORPHEUS vertrok 20 Juli van Aarhuis naar
Amsterdam.
GEPRAAIDE SCHEPEN.
20 Juli, 12- u. 's midd., 46 gr. 38 m. N.8., 8 gr.
25 m. W. L. „Humber" en Poolzee", sl.booten,
Rotterdam n. Tandjong Priok, met een droogdok op sleeptouw. Alles wel.

FAILLISSEMENTEN.

Failliet verklaard:
P. Polderman, Oud-Vosmeer; rechter-comm.
ma. P. v. d. Eist, cur. mr. H. Polvliet, Zierikzee.
P. E. van Beem, winkelierster, 's Gravenhage; rechter-comm. mr. C. J. J. de Joncheere, cur. mr. J. J. Koeleman.
,
P. van der| Helm, rietdekker. Loosduinen;
rechter-comm. mr. J. S. Thieme, cur. mr. A.
H. Kramp, 's Gravenhage.
J. H. S|othouber, winkelier, 's Gravenhage;
rechter-com. mr. C. J. J. de Joncheere, cur.
mr. A. J. N. M. Struycken.
J. Parlevliet, koopman. Katwijk aan Zee;
rechter-comm. mr. W. Lunsingh Tonckens, cur.
mr. E. A. Cosman, Leiden.
W. Dansen Jr., schilder, 's Gravenhage;
rechter-comm. mr. J. S. Thieme, cur. mr. J. J.
.Montijn.

N.. V. „City Theater", 's Gravenhage; rechter-comm. mr. W. Lunstlngh Tonckens, cur.
mr. L. A. Nypels en mr. J. G. Nysingh.
J. L. Dispo, 's Gravenhage; rechter-comm.
mr. C. J. J. de Joncheere, cur. mr. H. Ligten-

berg.

M. K. Verwayen, 'sGravenhage; rechtercomm. mr. W. Lunstingh Tonckens, cur. mr. F.
Wolfson.
J. C. van Aken, boekhouder, 'sGravenhage:
rechter-comm. mr. C. J. J. de Joncheere, cur.
mr. Ed. Belinfante.
R. Veldhuizen, tuinier. Voorburg; rechtercomm. mr. J. S. Thieme, cur. mr. H. A. Tels,
's Gravenhage.
A. Th. Beekhuizen, Scheveningen; rechtercomm. mr. W. Lusingh Tonckens, cur. mr. H.
A. vLaman de Vries, 's Gravenhage.
B. Stapel, stalhouder, 'sGravenhage; rechter-comm. mr. J. S. Thieme, cur. mr. A. M. M.
Montijn.

G. van Egmond, 's Gravenhage; rechtercomra. mr. C. J. J. de Joncheere, cur. mr. ,W.
F. Wery.
H. J. Grisnigt, Delft; rcchter-comm. mr. W.
Lunstighh Tonckens, cur. mr. R. J. Bergmans,
's Gravenhage.
A. G. A. Dom, wed. van M. J. C. W. van
Vlierden, 's Gravenhage; rechter-comm. mr. J.
S. Thieme, cur. mr. J..J. de Meyier.
' A. C.' van Waum, koopman, Scheveningen;
rechter-comm. mr. C. J.' J. de Joncheere, cur.
mr. H. Veenstra, 's Gravenhage.
J, C. W. Korpershoek, koopman, Leiden;
rechter-comm. mr. W. Lunsingh Tonckens, cur.
mr. C. M. A. R. van Roy, 's Gravenhage.
Opgeheven dc faill. van S. v. Crefeld, G.
Koning, A. P. Geelhoed, Ph. J. Sanders, allen
's Gravenhage; M. Downend, vroeger 'sGravenhage, thans Zaandam.
FINANCIEELE

MEDEDEELINGEN.

N. V. Verzekeringsbank „Kosmos.”
Te Utrecht heeft Zaterdag onder leiding van
den President-commissaris prof. mr. J. Ph.
Suijling eene algemeene aandeelhoudersvergadering plaats gehad van de „Kosmos". Vertegenwoordigende 566 H aandeelen en 'uitbrengende 251 stemmen.
Aan de orde werd gesteld „wijziging der
Statuten van de N. V." Voornamelijk werd
daarbij door dc heeren mr. Elink Schuurman
en Leemans het woord gevoerd. De eerste
verklaarde te zijn tegen de oprichting van de
„stichting" Kosmos, wijl hij meent, dat het bestaan daarvan belemmerend zal werken en een
administratie in de administratie wordt geschapen en dat het bestuur der Kosmos te veel
zijn verantwoordelijkheidsgevoel zal verliezen.
De heer Leemans geloofde niet, dat' de rechtercommissaris zijn goedkeuring zal hechten aan
wat hier wordt voorgesteld en meende, dat
het beter zal zijn zich te wenden tot een soliede
maatschappij om te verkrijgen wat te verkrijgen is. Waarom gaat men er niet op in nu van
de meest financieel krachtige maatschappij een
aanvaardbaar voorstel te worden verkregen?
Er wordt wel gesproken van een winst van
2 ton, maar dit winstcijfer is no.oit gemaakt.
De voorzitter deelde hierop mede, dat de
aandeelhouders niet bevoegd zijn over te gaan
tot overdracht der portefeuille. Het is de rechter, die voorstellen doet. Wil iemand de portefeuille overnemen, dan moet die zich tot den
rechter wenden.
Daarna werden de statuten artikelsgewijs
behandeld, waarbij de heer.Leemans na de
verwerping van eenige amendementen van
den heer Elink^ Schuurman, dezen adviseerde
zijn verdere amendementen maar terug te nemen. De heer Wichers, zeide hij, brengt telkens een zóó hoog aantal stemmen uit (spr.
meende 202) dat hiertegen toch niet op te tornen is.
Tenslotte werden de voorstellen tot statutenwijziging aangenamen met 236 tegen 12
stemmen. Het 235 tegen 11 stemmen en 1
blanco volgde daarop de aanneming der statuten der „Stichting Kosmos", waarna het bestuur werd. gemachtigd de stichting Kosmos
op te richten.
Het voorstel goedkeuring van de balans van
18 Juni 1921 en décharge van hestuur en commissarissen vond mede een groote meerderheid van stemmen. Alleen de heer Leemans
reserveerde zich ten dezen alle rechten.'
Bij de goedkeuring der balans per 30 Juni
1922 merkte de heer Leemans op, dat niet het
bestuur, doch dè rechter-commissaris het beheer heeft gevoerd. Niet het bestuur, doch
deze is derhalve verantwoordelijk.
Nadat de voorzitter verklaard had, dat het
bestuur zich toch ook wel verantwoordelijk
gevoelde en daarvan gaarne décharge verlangde, werd ook dit voorstel aangenomen.
Dan kwam het voorstel om den directeur
prof. dr. J. J. A. Muller eervol ontslag te verleenen met ingang van' den datum der reconstructie.
De heer Leemans was tegen „eervol". Onder dezen directeur toch is de maatschappij te
gronde gegaan. Bovendien heeft men kort vóór
de debacle een andere pensioenregeling voor
den directeur getroffen, terwijl het personeel
van den buitendienst niets krijgt.
De voorzitter antwoordde hierop, dat de
directeur slechts 70 pCt. van zijn pensioen
krijgt. Overigens bracht hij namens de commissarissen den directeur hulde.
Het eervol ontslag werd daarop verleend.
De heer Leeman bleef buiten stemming.
Tot directeur werd daarop benoemd de heer
C. A. Calkoen te Baarn, een zakenman, die
thans niet in het verzekeringsbedrijf werkzaam is.
De heeren Elink Schuurman en Leeman hadden voorgesteld den heer F. Bezemer, chef
van het bijkantoor te Den Haag. Het salaris
werd vastgesteld op
12.000 per jaar, nadat
een amendement om ’BOOO te geven was verworpen.
De aftredende commissarissen, de heeir D. J.
v. Ewijck, v. d. Bilt en mr. dr. W.I H. J
Royaards werden herkozen.
-Als deskundige over 1923 werd aangewezen
het accountantskantoor Kleinveldt te Amsterdam 'tegen een maximum-vergoeding van
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-

’4OOO

per. jaar.

Naar aanleiding van een in den loop der vergadering door den heer v. d. Velde gedaan
voorstel, deelde de voorzitter mede, dat in de
notulen zal worden opgenomen, „Het bestuur
van Kosmos acht het van zelf sprekend, dat
noch de directie, nóch de commissarissen voor
zich zelf nóch rechtstreeks noch zijdelings
voordeel bedingen'als eenig deel der portefeuille wordt overgedaan."
Daarna is de vergadering gesloten.

New Yorksche Beurs.
New-York, 21 Juli
De geldmarkt was heden nominaal. De fondsenmarkt opende vast, steeg op aankoopen,
daalde daarna op verkoopen en sloot gedrukt
De omzet bedroeg 300.000 shares.
iNader wordt geseind:
Laaggeprijsde specialiteiten waren willig,
doch de geheele markt daalde daarna op aanvallen door baissiers op oliewaarden, Beroepsspeculaten
gingen uitgebreide contramineposities aan.
21 I 20
21
Juli
Juli
Call-money
nom. 5 k s'/, South. Rw C. A 34'/,
Wissei Amsterd 39 30 39.24 Souin.Rw.pr.A. 67Brussel
do Pad lic g.
87/4
4.86- Tex 4 Pacif g. A. 20-60 d. zicht
132'/,
L. Cebl. Tr.' 4.59.75 4.59.25 U,nion dito
» Lond.6od.Z. 4.57- 4.56.62 4 pet A H Obl. 92Z. 594 5.89 Wab.Spw. N. g. b'/,
Parijs
« do do pref 28'/,
Z.
Berlijn
Mar. 7 24»/,
.Cl O. Ver. St 102/4 102/4 mL Merc
St. Louis &
dito gew
6San franc. gew. 20-rf 20»/4 Amer. Car. &F. 143TStS.Fé
Am.
Smelt.4
Atch.
A. 99'/, 99-^h
Rel.
gew. A. 58—
do do
Prei. 88/4 883/,
dodo4pct.A.HO 88»/, 883.4 5 Anac Coppêt 41'/»
Baltlm. 4 Ohio A. 49'/, 49'/., Us Steel Cg.A. 92»/4
Canad. Pacit.
;47'/4 143- Jo dodo pref. I17 J/4
Clies 4 Ohio g.
603/. 60 1/, do cfo 2e pref.
Chic4N.W.„
5 pkt Oblig. 10271- 71—
Milw St. P.g.
19- 195/ j Am.Tel.4Tel.gA 1223/,
Betlileh. St. C_, 48'/, 48'/, Erie le prei.... 13»/,
Denv.4R.or.g. „
* Zllvei Staven
brie Spoorw.
]2»/4 12'/» Binnl. mijn gef.
do do le prei. .19% 195,, Bulten).mijnen 63do den. Lien...„ 47— 4ö*j_, Am.B. Sug.g. A. 32»/4
Ulinols Central.„ lU7'/, 107»/, Am. Can. gew.
91 3/a
Kans C. S. g. A., 18'/, lS»/4 Qeneral Clg Co. 83'/,
dito pret.
_, 51— 50- Am. Hlde a. L. 8—
Louisv Nashv
Idem piel. 39/4
89- 89Miss. K4T » ll'/< 113'« Am.Telepli.4T.
Mex. NaLlepr. , 5-+t6—ll 4 peL Conv. O. 92'/,t
;«/,+". 2^4+t Interc. Rubber A. 4do
2e pr.
Missouri Pacific 12/4 12'/, InL Merc. Mar.
N.-Y.C. &H.R.A lüu'/4 983/4
6 pet O. 79'/,
Norlh. Pacif.
, 66'/, 66/4 Pittsb. Coal.
60'/,
Norl & West g., 104- 104- Centr.Leath.g.A. 22—
N.-V. 00f.4 W. , 17'/, 16/4 StuUebakerO.
lU6s/4
§ Penrisyivanla.. 43»/, 433/4 Oull Stat. Steel
gew.
Aand. 74'/,
gPhild 4 Read A 74'/, 73'/,
51'/, 51- Oull Stat. Steel
4 dito le prei.
ür. Nottli. |>.
65— 65/4
pret Aand. 100§5 Nieuw» Cert.
Chic. Rock Isl. 4
Pac. Sw. C. A. 26/4 26Kun. Wil. 47>/4
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