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Een belangrijk rapport.
Begrenzing van productie en invoer van drank.

ir.

Het in ons artikel van gisteren in hoofd-
lijnen geschetste stelsel wijkt, voor zoover
"wij kunnen nagaan, af van elk ander
Systeem, bic* zoowel als buitenslands ooit
gevolgd ter beperking van drankmisbruik
of zelfs drankgebruik. Bijna alle stelsels
hebben een regeling willen treffen bij de
eindpunten **jp,n den verkoop van gedistil-
leerd. Zoo is het ook o.a. met de Plaatse-
lijke Keuze. De vergunning voor verkoop
van sterken drank verdwijnt hierbij, maar
de hoofdkraan laat men wijd open staan.
De Staatscommissie draait echter langzamer-
hand de hoofdkraan toe en dit lijkt ons veel
doeltreffender dan alle andere systemen,
ook in de praktijk, gebleken zijn.

Zelfs de meest overtuigde geheelonthou-
ders, ook hier te lande, moeten erkennen
dat de drooglegging, zooals deze in de Ver.
Staten van N.-Amerika is toegepast, niet
zonder ernstige fouten is gebleken. Het
systeem van Plaatselijke Keuze voldeed daar
en ook elders al evenmin. Hst stelsel Bratt,
in Zweden toegepast, waarbij het gedistil-
leerd wordt, gedistribueerd als b.v. de boter
hier te lando in den oorlogstijd, beeft al
evenzeer veel desillusie gegeven. Indien met
het stelsel van de Staatscommissie goede
resultaten mochten worden bereikt, zal men
hier van een nationaal systeem kunnen spre-
ken, dat wellicht elders tot navolging zal
strekken.

Ook de drankbestrijders zijn van meening,
dat de hoofdkraan geknepen moet worden,
naarmate de denkbeelden omtrent de wen-
schelijkheid van geheelonthouding vorderin-
gen maken. Is de beschikbare hoeveelheid
veel geringer dan de vraag van het publiek
naar gedistilleerd, dan ontstaan al de kwa-
len, die men elders heeft moeten eonsta-
teeren: smokkelarij, geheime distillafcie enz.

Tn het systeem van de Staatscommissie
Kijft dus de taak voor de drankbestrijders,
zoowel als voor de geheelonthouder*, niet
minder gewichtig dan tot heden. Meent
men dat alcohol uit de samenleving moet
verdwijnen, dan zal de openbare meening
tot deze denkbeelden moeten worden opge-
voed. Wetten, dio niet op de zeden steunen
toch, brengen geenerlei baat. Naar veler
meening doen zulke wetten zelfs meer kwaad
dan goed. De drankbestrijders zullen dus
alle reden hebben om hun leer verder te
verbreiden en naarmate deze verbreiding
toeneemt, zal bet _ productiecijfer en daar-

mede het distributiepercentage dalen. Daar-
entegen zal voor alle min of meer geweld-
dadige middelen, waaronder wij ook zeer
seker <le hier ** lande zoo sterk gepropa-
geerde Plaatselijke Keus. rekenen, weinig
of geen plaats meer overblijven. Het zou
immers' onlogisch zijn bij een systeem, dat
van de grondgedachte uitgaat, om de bron
steeds verder te verstoppen, ook nog — en
waarschijnlijk in veel sneller tempo — de
aftapkraantjes te sluiten.

pc bedrijfsorganisatie, die krachtens 'dit
systeem zal dienen te worden geschapen, is
door de laatste wijziging der Grondwet, n.l.
door bet nieuwe Grondwetsartikel 194,
mogelijk geworden. Uit het gisteren afge-
drukte schema toch zal man begrijpen, dat
een groot deel van de regeling in handen
blijft, van het particulier initiatief; van de
bedrijfstakken zelf, handelende in gezamen-
lijk overleg. Voor de O-verheid is hierbij
voldoende plaats gelaten voor toezicht en
controle. Zij kan hefc veto uitspreken, indien
in een of ander opzicht de grenzen van het
t>etamelijke worden overschreden.

De Commissie van Toezicht die. zooals wij
gezien hebben, al evenmin eenzijdig mag
worden samengesteld, zal het productiecijfer
voor telkens' vijf jaar vaststellen. Hierbij:
zal natuurlijk zoo goed als uitsluitend reke-
ning worden gehouden met het algemeen,
het sociaal belang. _De belangen van in-
dustrie en handel in gedistilleerd hebben
zieih dan verder te richten naar dit primaire
belan» en de verdeeling, de distributie van
heit beschikbare hiernaar in te richten.

Het zou ons te ver voeren, indien wij de
reeelin*" verder in den breede gingen be-
schrijven. Zij, die volkomen op de hoogte
willen zijn, zullen natuurlijk niet nalaten,
van het Rapport zelve kennis te nemen, dat
ter Algemeene Landsdrukkerij verkrijgbaar
is. Laat ons echter nog dit zeggen, diit ook
terdege rekening is gehouden niet de belan-
gen van den invoer en op zulk een wijze,
dat naar ons dunkt buitenlandsche produc-
ten geen enkel steekhoudend bezwaar zullen
kunnen aanvoeren.

Het spreekt -wel vanzelf, dat niettemin
allerlei bezwaren kunnen worden geopperd.
Een lid van de Staatscommissie, de heer
van Groningen; — hij was echter de eenige
in de Staatscommissie — heeft zich met het
Rapport, niet kunnen vereenigen. Hij meen-
de dat de noodzakelijkheid van de voorge-
stelde maatregelen niet voldoende was ge-
motiveerd. Hij had bovendien bezwaar tegen
het voorgestelde distributiestelsel en tegen
de gesloten bedrijfsorganisatie, die in dit
verband dooi- de Commissie werd voorge-
steld. Het zullen wel dez.» drie bezwaren
zijn die ook in andere kringen het krach-
tigst voor den dag zullen komen.

In het systeem toch van de Staatscommis-
sie zal geen plaats meer zijn voor het oprich-
ten van nieuwe distilleerderijen, likeurstoke-
rijen, grossierderijen, of voor nieuwe vergun-
ningen. Men zou dan immers weder in een
ander uiterstevervallen. Door de hoofdkraan
zou minder toevoer geschieden, maar de lei-
ding zou steeds meer vertakkingen krijgen,
en de bedrijven zouden dan evenzeer worden
geknakt, wat immers zooveel mogelijk moest
worden vermeden.

In het Rapport wordt opgemerkt
~dat verschillende leden der Staatscommis-
sie, dit principe aanvaardende, ditmaal
daartoe overgingen in verband met het zeer
bijzondere karakter dezer materie, waaruit
derhalve geen gevolgtrekkingen mogen wer-
den gemaakt voor hun overtuiging in het
algemeen en op andere maatschappelijke
terreine _."

Inderdaad hebben wij hier met een zeer

bijzondere materie te doen. Praktisch toch is
het gedistilleerdbedrijf reeds geruimen tijd
een volmaakt gesloten bedrijf geworden.Ver-
gunning voor verkoop van sterken drankkan
zoo goed als nergens meer worden uitgereikt.
Er is bijna geen enkele, en da.n zal het nog
een zeer kleine gemeente zijn, waar zulke
vergunningen nog beschikbaar zijn. Overal
elders blijft hst bestaande aantal vergunnin-
gen hetzelfde of — en dit isverreweg meestal
het geval — het aantal gaat' voortdurend
achteruit. Het uitstervingssysteem, door de
Drank wet van 1904 in werking getreden,
schrijdt allengs sneller voort.

Met mag geen verwondering baren, dat in
dit verband de ontwikkeling van het groot-
bedrijf ook is blijven stil staan. Wie zal er
thans nog aan denken een nieuwe distilleer-
derij, likeurstokerij of grossierderij in gedis-
tilleerd op te zetten? Immers niemand. Gaat
men dus ook hierin door de Wet een streep
onder het bestaande aantal zetten, dan zijn
alle bezwaren hiertegen van theoretischen
aard.

De vrijheid van het bedrijf is _n<\ g 1881
weggenomen. Sindsdien heeft men het prin-
cipe gehuldigd dat de verkoop van sterken
drank in het klein aan banden moest worden
gelegd.

Waar men dit doet ten opzichte van den
kleinhandel, is het logisch gevolg, dat men
ook de vrijheid van den groothandel beperkt,
omdat men immers zijn afzetmogelijkheid
begrenst.

In de kringen, die leiding geven aan den
handel in gedistilleerd, is men zelf volkomen
ervan overtuigd, dat het niet goed is, den
handel in gedistilleerd volkomen vrij te
laten. De oppositie, die van dezen kant komt
tegen bestaande wettelijke regelingen, spruit
geheel voort uit het feit, dat wet en verorde-
ning onbillijk, onjuist en ondoelmatfg wer-
ken. Maar, opk dit heeft de oorlogstijd ge-
leerd, men is daar geenszins afkeerig van
zulke maatregelen, die het kwaad aantasten,
die misbruik van sterken drank weren, die
alles wat het sociaal belang hindert, zullen
doen verdwijnen. De verkoopsvoorwaarden,
dia in den oorlogstijd door den handel zelf
waren voorgeschreven, geven menige aanwij-
zing in dit opzicht. De handel zelf begrijpt
zeer goed, dat alcohol en de verkoop ervan
gevaren met zich brengt en dat toezicht op
dezen verkoop nu eenmaal geboden is.

In de voornaamste kleinhandelorganisatie
wordt voortdurend de leer gepredikt, met
toenemend 'a+ de verkooper van
sterken drank zelf krachtig moet medewer-
ken tot wering van drankmisbruik. Dit ge-
schiedt ook al omdat men inziet, dat druk-
kende wetten en belastingen des te eerder
zullen moeten verdwijnen, naarmate de on-
matigheid bij het gebruik van sterken drank
zich minder doet gelden. Ook het aanzien,
dat dit bedrijf in het maatschappelijk leven
ondervindt, zal veel beter worden, naar-
mate de uitwassen van dit bedrijf wegval-
len. Zoowel in ethisch alg financieel opzicht
is er dus voor den handel in gedistilleerd
alle reden aanwezig, om het misbjruik te
helpen keeren. Dat men in deze kringen
geenszins gekant behoeft te zijn tegen maat-
regelen, die de verkoopsvrijheid aan banden
leggen is duidelijk.

TJit het Rapport der Staatscommissie
blijkt hier en daar overtuigend dat zij, die
als uiterste polen in de Staatscommissie
plaats namen, drankhandel en de meest felle
drankbestrijders, elkander steeds beter heb-
ben leeren begrijpen; zelfs min of meer zijn
gaan waardeeren. Het komt ons voor, dat
dit van niet geringe beteekenis is. Het kan
de maatschappelijke rust en vrede niet ten
voordeele strekken, . wanneer drankhandel
en drankbestrijding voortdurend fel tegen-
over elkaar komen te staan en „de neutrale
middenstof", in het gedrang brengen Ook
hieromtrent kan wat in het buitenland nier

en daar geschiedt, tot bijzondere leering
strekken. Heeft men niet in enkele landen
den parlementairen strijd geheel in het tee-
ken van het drankvraagstuk weten te bren-
gen en is dit niet eigenlijk absurd . Ook voor
de genezing van dit kwaad kan het recept
van de Staatscommissie heilzaam werken.

De oplossing van het vraagstuk door de
Staatscommissie, laat de interne regelingen
van het bedrijf geheel over aan het bedrijf
zelf. Is er oppositie, dan zal men het aller-
eerst in eigen kring met elkaar eens moeten
worden. Men kan nog een beroep doen op
de Commissie van Toezicht, die vermoedelijk,■behalve uit vertegenwoordigers van den
drankhandel, in meerderheid uit andere ele-
menten zal bestaan. Overigens zal de wetge-
ver of de Kroon alleen, weinig bemoeienis
meer met deze zaak hebben. Om de vijf jaar
zal moeten worden nagegaan, in hoeverre de
hoofdkraan verder gesloten zal dieren te
worden. De drankbestrijders zullen voortdu-
rend verder kunnen ageeren om de mensch-
heid ' tot de geheelonthouding te brengen.
Maar overigens zal dwang en, wat ook van
groot belang is, kapitaal-verlies worden ver-
meden.

Naast derust in het openbare leven treedt
met den laatstgenoemden factor nog een be-
langrijk voordeelig element van het resul-
taat, dat de Staatscommissie door haar werk
gaf, naar voren.

Zooals men weet is de vergunning voor
verkoop van sterken drank in het klein op
het oogenblik een zuiver persoonlijk recht.
Het is geen vermogensobject; het mag niet
worden verhuurd, verkocht; het wordt niet
geërfd. Tal van narigheden, wantoestanden,
om maar geen erger woorden te noemen, zijn
hiervan het gevolg. De praktijk van het
leven heeft nu eenmaal geëisclit, dat aan
de ernstigste bezwaren een mouw werd ge-
past. Niettegenstaande de wet het verbiedt,
heeft men toch een wijze van contracteeren
uitgevonden, die practisch op hetzelfde
neerkomt als het verpachten of verhuren
van de vergunning. Aangezien het aantal
vergunningen voortdurend vermindert, wer-
den de pachtsommen hooger. De uiterste
oppositie hiertegen spreekt zelfs van ~pachtz-
wendél". De juristen kunnen getuigen,
hoe allerlei procédures hierover worden ge-

voerd, waarbij meermalen door den rechter
vonnissen moesten worden geveld, die niet
sympathiek kunnen heeten. Vele gemeente-
besturen zouden gevallen weten te noemen,
waarbij da vergunninghouder aan afpersing
bloot stond en ook dat de vergunninghouder
misbruik van zijn macht heeft gemaakt.

Deze toestanden zijn ontstaan na 1901.
Vóór dien tijd kende men het systeem van
den „pachter" niet. Hij, die een zaak kocht
of huurde, kreeg 'tegelijkertijd de vergun-
ning van de zaak op zijn naam. Krachtens
de overgangsbepalingen van de Drankwet
was de vergunning als 't ware — hoewel
ook toen in theorie een persoonlijk recht —
een vermogensobject, verhandelbaar, over-
draagbaar, erfelijk. Nu is meestal het ge-
heele hebben en houden van den koffiehuis-
en restauranthouder, of van den eigenaar
eener slijterij gebonden aan het bezit van
de vergunning. Het is een zeer wankel be-
zit, want het eindigt met het leven van den
vergunninghouder en lang niet altijd gaat
het op diens weduwe over. De kinderen of
andere rechtverkrijgenden hebben bijna
nooit de kans, de vergunning van de zaak
te bekomen. Het spreekt wel vanzelf, dat
men onder deze omstandigheden haalt wat
er te krijgen valt.

Met den groothandel is het al evenmin
rooskleurig gesteld. Het terrein van den ge-
oorloofden afzet, de vergunningszaken, -ver-
mindert voortdurend en snel in omvang. De
groothandel richt zich dan ook evengo.dtot
de clandestiene bedrijven als tot de particu-
liere afnemers, zij het wellicht noode.

De Staatscommissie wil in dit alles ver-
andering brengen. De vergunning blijft in
haar systeem niet langer een zuiver per-
soonlijk recht. Het kan worden overgedaan
geheei en zelfs ook gedeeltelijk. Het vergun-
ningsrecht blijft dus ook bij den dood van
den vergunninghouder bestaan en gaat op
diens rechtverkrijgenden over. Daarentegen
zal de groothandel zijn afzetgebied uitslui-
tend bij deze vergunninghouders mogen
vinden. ...

Ziehier nog een paar zeer belangrijke
voordeden, die bereikt zouden worden, in-
dien het Rapport van de Staatscommissie
in een wet zou kunnen worden omgezet.

In de afgeloopen zitting der Tweede
Kamer kwam een wijziging van de Drankr
wet aan de orde, die o.a. betrekking had op
het „verpachten" van vergunningen. Zon-
der hoofdelijke stemming is toen op 13 Mei
j.I. een motie-Staalman door de Tweede
Kamer aangenomen, waardoor het hoofd-
zakelijke van deze Drankwetwijziging van
de agenda werd gevoerd, wijl deKamer geeu
beslissing wenschte te nemen, vóór zij kennis
had kunnen nemen van het Rapport dezer
Staatscommissie. t

Het ligt o.i. dus voor de hand, dat ook de
nieuwe Regeering met ernst de studie van
dit Rapport ter hand zal nemen. Kan zij
zich met den inhoud en de strekking van 'f
Rapport vereenigen; wil zij met een Wet
komen, waarvan de grondslagen ontleend
zijn aan den inhoud van dit Rapport, dan
gelooven wij dat zij zich niet zal steken in
een wespennest, zooals ' tot heden iedere
Drankwetwijziging werd gequalificeerd. Dit
Rapport toch is het resultaat van een com-
promis, niet alleen tusschen vertegenwoor-
digers van den drankhandel en zeer voor-
aanstaande drankbestrijders gesloten; maar
verschillende leden, zoowel van de Eerste
als de Tweede Kamer hebben er zich mede
vereenigd en bovendien vertrouwensmannen
in de Staatscommissie van vele vereenigin-
gen, die zidh op het sociale terrein bewegen.

Wij meenen dus niet te veel te hebben ge-
zegd, toen wij hierboven dit Rapport als
zeer.'belangwekkend qualificeerden.

BINNENLAND.
HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST

DER KONINGIN.

De koninklijke familie heeft het voor-
nemen haar zilveren huwelijksfeest, dat
gelijk bekend is in huiselijken kring her-
dacht zal worde*!, op het paleis Het Loo te
vieren.

DUITSCHE INVOEREN.
Naar wij van de Nederlandsche Kamer van

Koophandel voor Duitschland te Frankfort
a/Mam vernemen, zullen de nieuwe invoertarie-
ven voor indiistriecle producten waarschijnlijk na
1 October van kracht worden.

Die termijn zal voor landbouwartikelen daaren-
tegen waarschijnlijk reeds omstreeks 1 Septem-
ber ingaan.

Vermoedelijk zullen voorts de meeste thans
nog bestaande ~Invoerverboden" tegelijk met
het invoeren der nieuwe invoerrechten opgeheven
worden.

NED. HEIDEMAATSCHAPPIJ.
De algemeene vergadering: der Nederlandsche

Heidemaatschappij zal dit jaar gehouden wer-
den te Zandvoort op Vrijdag 11 September,
terwijl dien dag en den daaropvolgenden excur-
sies zullen worden gemaakt door de duinstreek.
Op de algemeene vergadering zullen door dr.

Jac. Thijss'e en den lieer Van Lonkhuijaen in-
leidingen worden gehouden over het duinland-
schap en duinbebossching.

De opgave voor deelneming sluit 1 September.

* DOETINCHEM, 27 Aug. Hedenmiddag is
liet nieuwe gemeente-slachthuis officieel geo-
pend, in tegenwoordigheid van het dagelijksch
bestuur der gemeente én de meeste raadsleden,
den directeur van het slachthuis, den heer
C Schreur; dr. Zwart uit 's-Gravenhage als
vertegenwoordiger van den hoofdinspecteur der
Volksgezondheid; dr. Douma, inspecteur der
Volksgezondheid te Amersfoort; voorzitter en
secretaris der Gezondheidscommissie en het
afdelingsbestuur der G.-O. Mij. van Landbouw.
De heer Vleüthorst, wethouder en voorzitter
der slachthuiscommissie, hield de openings-
rede Achtereenvolgens spraken nog de heeren
dr Zwart, namens den hoofdinspecteur der
Volksgezondheid, O. Schreur, hoofd van den
dienst, en dr. J. Burdet namens de Gezond-
heidscommissie.

* MEDEMBLIK, 27 Aug. De raad benoemde
tot gemeente-opzichter den beer D. Berkhout
aldaar.

* STADSKANAAL, 28 Aug. Alhier is over-
leden de heer I. H. Reinders, 86 jaar oud,
burgemeester van Onstwedde. De ovorlecjene
was ridder in de Granje-Nassau-orde. . i

VERANTWOORDELIJK LEGAAT.
Vandaag op den sterfdag van Hugo de

Groot, die op 28 Augustus 1645 te Rostock
overleed wordt in Delft onder groote inter-
nationale belangstelling de man herdacht
wiens boek „De iure belli ac pacis" zijn
derde eeuwfeestviert.

Aan den vooravond van de zesde vergade-
ring van dien Volkenbond die een belicha-
ming poogt te zijn van de gedachte door hem
in een geheel anderen tijd zoo doorgedacht,
dat men hem den geestelijken vader der
vredesconferenties en vredescongressen kan
noemen, die immers den vrede ook willen
beveiligen door het, recht als leidssnoer te
nemen in de verhouding tusschen staten.

Bij den aanvang van de herdenking schre-
ven wij hier 12 Juni 1.1. :

Nu het 300 jaar geleden is;> dat ~DeJure Belli ac Pacis" voor het eerst ver-
scheen herdenken alle beschaafde volkeren
den schrijver als een dubbelen grondlegger— van het volkenrecht en van het natuur-
recht.

Die schrijver was een Nederlander! Dit
is voor ons volk een eer, die ons met recht-
matigen trots vervult, maar die óók ons
een aansporing moet zijn, om, meer dan
eenig ander volk, de verheven gedachten,
in dit boek neergelegd, tot verdere ontwik-
keling en toepassing te brengen.

De viering van dezen dag, de pelgrims-
tocht naar zijn graf stel. de verantwoorde-
lijkheid ons volk door hem nagelaten in een
zeer helder lioht.

Het is de oude waarheid van het
dom schept verplichtingen" die een"dag als
vandaag ons voor oogen stelt. Een verleden
met een dergelijke figuur, die hoofd en
schouders uitsteekt, boven zijn landgenoo-
ten en tijdgenooten niet slechts, maar wiens
werk is als een liohttoren, die zijn stralen
uitzendt over wijdenkring tot in onze dagen,
stelt aan het heden een >categorischen eis- h.Een zedelijken eisch, niet een feitelijken.
Men kan van een volk niet vragen dat het
vele doohteren en zonen zou tellen, die
vermogen te doen, wat Hugo de Groot kon.
Maar men mag aan ons volk wel den eisch
stellen, dat het zich de verantwoordelijkheid
van het legaat, dat hij naliet, bewust zal
toonen, door alles te doen, wat in zijn ver-
mogen is, om in de maatschappij der staten
hét recht te doen heerschen bij de regeling
v&n geschillen, zooals in beschaafde staten
die verhouding tusschen individuen bepaalt
en regelt.

Onze taak in dit opzicht wordt bemoeilijkt
door dezelfde omstandigheid, die ons zede-
lijk recht haar te vervullen versterkt.
Niemand verwacht van een staat in de
positie van Nederland gewelddadige pogin-
gen eigen rechtsopvattingen met geweld aan
anderen op te dringen. Niemand behoeft

lijke pogingen te vreezen en een staat,
vredelievendheid door. zijn betrekke-

lijke machteloosheid wordt gewaarborgd.
Dat maakt pogingen van onze zijde om be-
paalde regelen gesteld te krijgen voor de
verhouding tusschen volken, niet van te
voren verdacht.

Het vertrouwen, dat wij daardoor winden
dient te worden benut. Zooals wij bij de
voorbereiding van de grondregelen voor het
Permanente Hof van Internationale Justi-
tie een rol hebben kunnen spelen en de
Nederlandsche opvattingen omtrent taak en
werkkring van dit hof konden helpen be-
palen in samenwerking met andere volken
in een toestand met dien van ons te verge-
lijken, zoo kunnen wij, indien wij onze kracht
versterken door soortgelijke samenwerking
met lotgenooten te zoeken aan de beraad-
slagingen van Genève de .richting helpen
geven, die de groote doode, dien wij heden
herdenken, duidelijk aanwees.

Dat ware eerst de ware hulde aan zijn
nagedachtenis gebracht, dat wij pogen aan
den Volkenbond steeds meer en meer hetkarakter te geven van een rechtsinstelling,
de machtsbegeerten in te toornen, die in het
werk van den Volkenbond — ten g_v„Jg_
van zijn samenstelling en oorsprong — nog
steeds weer zich doen gelden.

Onze zwakheid is daarbij onze kracht. Hetbezit van het verantwoordelijk:' legaat, datHugo de Groot ons naliet de sterke prikkel
tot onvermoeide werkzaamheid in het belangvan die ordening, die de gevaren voor denvrede binnen de engst mogelijke grenzenhoudt.

Zoo eerst verwerven wij het bezit, dat hijons naliet en maken het tot iets van-onszelf.Of wij in onze pogingen zullen slagen isdaarbij een vraag van de tweede orde. Ook
schijnbaar hopelooze ondernemingen zijntrouwens wel geslaagd, als de wil tot slagen
sterk was en de* overtuiging diep, dat ophem die ze ondernam de zedelijke verplich-
ting rustte ze te wagen.

Moge de dag van heden de overtuiging
verdiepen, dat het verantwoordelijk legaat
ons door Hugo de Groot nagelaten, de ver-
plichting voor ons volk schiep, naarstig mede
te werken aan den bouw van het huis, waar-
voor hij de grondslagen voleindigde.

FRIESCH VOLKSSANATORIUM.
Gisternamiddag werd in de Harmonie te

Leeuwarden de jaarlijksche vergadering gehou-'
den van de Vereeniging tot oprichting en exploi-
tatie van het Friesch Volkssanatorium te Ap-
pelscha, welke bijeenkomst bij ontstentenis, we-
gens ambtsbezigheden, van den voorzitter jhr.
I . B. J. Vegelin van Claerbergen, werd geleiddoor den heer J. H. H. Pioca r d t, 'Deze
richtte een hartelijk woord van dank tot den
afgetreden secretaris, den heer _ .. ,T. Selhorst,te Beetsterzwaag, die met hart en ziel deze
functie had waargenomen en woorden van wel-kom tot den nieuwen secretaris, den heer S.
Brandsma te Leeuwarden, die, ovanals in zijn
ambtelijken werkkring, zal blij__n te zijn de
rechte man op de rechte plaats.

Het jaarverslag en do rekening en verant-
woording werden goedgekeurd, De exploitatie-
rekening sloot in debet en credit op / 126,858
met een nadeelig saldo van / 656.

In do plaats van den beer T. C. Marcus, die
bad bedankt, werd in bet hoofdbestuur benoemd
ds. J e 1 1 o m a te St. Anna Parochie.

Bij do rondvraag drong de heer Engels-
m a er op aan, nu ook Groene Kruis-afdeelingen
tot de vereeniging kunnen toetreden, er voor
te zorgen, dat de onaantastbaarheid van de
afdeelingen der vereeniging wordt gehandhaafd.

Ten slotte bepleitte ds. Brink als propa-
ganda-middel hot maken van excursies naar het
sanatorium.

DE STORMRAMP.
„De Zilvertram”.

Het „Amsterdamsch Comité 10 Augustus
1925" deelt ons mede, dat door de welwillende
medewerking van Gemeentebestuur, Directie
Gemeentetram, den Pianohandel Kettner &
Zn. en de schildersfirma Hoogland & Zonen
daartoe in de gelegenheid gesteld eenige jon-
gelui het voornemen hebben om op den alge-
meenen collecte-dag Woensdag 2 September a.s.
met een motorwagen, genoemd de Zilvertram,
door de stad te rijden. ,

In den wagen zal z_eh op verschillende plaat-
sen in de stad een strijkje doen hooren van
welke gelegenheid eenige dames gebruik zullen
maken om het kijk- en hoorgrage publiek tot
offeren te bewegen.

Om 9 uur v.m. verlaat de wagen de remise
Havenstraat om 's avonds 7 uur van zijn kruis-
tocht terug te keeren.

Amsterdamsch Comité 10 Augustus 1925.
(Zevende verantwoording.)

%M. G. S. Azn. ’ 100; J. M. R. & Zn. f 1.50;
A.* J. S. / 100; H. J. v. d. S. f 25; J. S. R.
f 100; H. de R. Jr. & Co. ’ 100; Gebr. B.
/ 250; L. de B. f 25; v. M. & M. / 100; W. S.
& Co. ’ 50; A. v. V; & Zn. f 200; "VV. A. B &
Zn. f 50; H. H. / 5; W. T. ’ 20; D. R. ’ 20;
E. v. M. Eff. kt. / 100; S. de M. / 25; D. &
Ph. ’ 100; G. W. & H. v. O. & Co. f 25; L.
W. D. v. Tr. / 25; J. O. L. / 50; A. v. L. / 25;
Br. & Co. / 50; Ch. de K. / 50; G. H. J D.
/ 25; M. & Pr. f 25; D. & Zn. / 50; K. P. M.
’'2s; v. O. & Co. f 100; N. & H. / 100- v.
V. & De G. / 100; P. J. P. R. & Zn. / 100;
H. C. W. f 25; E. de H. &N. ’ 100; H. E C.
f 50; A. K. f 25; H. G. / 25; P. J. de B. / 25;
A. & F. / 100; E.H. P. ’ 10; H. & S. / 100;
A. M. ’ 25; J. v. d. D. & Zn. ’ 75; L. M. ’ 5;
H. &■ G. / 100; C. J. D. / 25; M. J. S. ’ 50;
mr. H. A. H. / 200; R. & Co. ’ 25; fa. Th.
G. / 200; P. J. J. J. v. 's H. A. ’ 100; B &
Fr. / 100; Gebrs. L. ’ 100; C. H. Jr. ’ 5; Chr.
B. f 10; Ned. L. Bk. ’ 2-50; J. A. S. / 10; C.
J. W. / 5; H. J. Jr. ’ 25; N. N. ’ 5; B. J C.
/ 10; G. L. L. & Zn. ’ 25; 81. / 10; Gl. & Co.

’ 200, .totaal-generaal / 110.523.44i.
Nog meer bedorven.

Met den hevigen regen van Woensdag zijn te
Borculo een aantal inboedels in huizen, welke
niet voldoende gedekt waren, geheel bedorven.

Dàs mag u passeeren!
Dezer dagen wilde één onzer bekende groot-

industrieelen met zijn auto Borculo binnenrij-
den. Men weet, dat dit nu niet meer altijd zoo
makkelijk gaat en dat de marechaussee toeris-
ten aanhoudt. Ook ditmaal werd de auto tegen-
gehouden.

De bezoeker, vertelt he* *~Vad.", legde zich
onmiddellijk bij het verbod neer, doch vroeg
om een collectant, daar hij een gift wenschte
af te dragen. Do collectant kwam al gauw en
de bezoeker zei: „Hier is ’ 500. En hier is / 500
viui mijn vrouw. En bier is ’ óOO v&n mijn
dochter... En hier is ’ 500 van mijn chauffeur."

De marechaussee kwam vlug tusschen beiden
en zei: „O maar dim mag u natuurlijk wel
passeeren!"

„Neen," antwoordde de bezoeker, „ik wil mij
aan de bepaling houden; dat, waar het om
gaat, is nu afgedragen, en als om vijf uur de
versperring opgeheven wordt, kom ik wel
terug!"

Nog een paar herinneringen aan 1674.
De heer.A. Jonk schrijft ons:
Het interessant artikel van mr. J. Loosjes

over den cycloon van 1674 laat ons duidelijk
zien, hoe deze wervelstorm _ijn wee dooi' ons
land teekende in derichting Zuid—Noord. Over
het gedeelte van Noord-Holland ten Noorden
van den Beemster, het oude Wesl. Eriesland
dus, vond de schrijver geen gegevens. De
Chronyk van de stad Medemblik "door Dirk
Burger van Sehoorel (1710) vermeldt echter,
dat toen ook de kerk van Hoo--woud ver-
w*oest is.

De _kroniekschrijver vertelt op 'blz. 318 :„1674. Den 1 Augustus iii den avontstont
zeg men uitter Zee opkomen pen smare donkere
lugt, vcrzelt met vinnige blixemstralen, door
malkander kruislings, en sware donderslagen,
de 4 winden waaiden gelijk uit alle hoeken:
zijnde een zoorte van een Orkaan (gelijk zij veel
in Oost- en West-Indien hebben)": <ie meeste
menschen, zulk weer ongewoon zijnde, kermden
en riepen: het schijnt dat den 'jongston dag
voor handen is.. Storten vierige gebeden uit,
kreten en kermden, zagen niet anders als een
ontijdige' dood voor handen. Bij dit swaar
onweer, leet men tot Zaardam aan de Oost-
en Westzijde, de meeste schade aan de glazen
die na het Westen stonden, daar het getal-
oneindig was, 't Schip van Cornelis Spek wierd
op _ij geworpen. Schuiten wierden ever en op
het Land gezet, de dikste boomen wierden wit
de aarde gerukt ofte ter neder geworpen _en
verbrooken, veel Tooren, Kerken en huizen
wierden geschonden en verbrooken, hot spits
in Purmerland, de .Tooren tot Purmerend
wierd afgeslagen, de Kerk tot Hoogtwoud
wierd ter nedergeslngon, de Kerk op
Hipolitus Hoef tot Wielingen is ter ncdor-
gestort en andlero zeer beschadigt, ver-
scheiden huizen , wierden van baar ge-
vels en schoors'teenen ontbloot, men vont
naulijkx een huis dat niet aan ponnen-glazen,
ofte ergens anders aan beschadigt wa-s. Ver-
scheiden molens waaiden om en 't onderste
boven gezet. Dat onstuimig Tempeest had be-
zonderlijk het Dorp Hilversum in 't Gooyland
aangetast, en boven de 30 huizen aangetast en
ter neder geworpen, en eenige van haar
plaatzen gezet en ook menschen daar onder
versmagt. Tot TJtregt was het nog al Quader,
want in een vierdeel van e_,i uur waren de
meeste huizen van haar gevels en dakken ont-
bloot, gelijk ook mede St. .Tacobus Toorn tot
aan bei' uurwerk, de twee Toorens van St.
Pietér, en die van St. Klaas troffen bet zelfde
geval, het dak van de Buurkerk, dat van 't
Duitsrbe-huis, de Toorn van St. Aagten Kloos-
ter'en dat van St. Magdalenen stortte insge-
lij'kx na binnen, de Domkerke wierde met
zuilen met al tot het Choor toe ter aarde ge-
snieeten''

Ook de Enkhuizer Almanak van 174ó ge-
waagt van bet ongehoorde noodweer met de
volgende simpele mededeeling;

~1674 1 Au gusti is in een gedeelte van
Vranikrijok, spaense Nederlanden, Hollant en
meer . andere so een schrickelycken weer ge-
weest als noyt in dese Landen 'geweest is."

De heer K. C. Honig Mzn. vond in het dag-
boek van een zijnor voorouders nog de volgen-
de eanteekening:

Zaandam, priemo Augustus. 1674.
's Avonds tusschen Ben 9 uur had men

suleken schrickelijken donderbui dat bij men-
schen gedenken nooyt sulck weer heef geweest.
Tot mijn volckx hagelde bij de 3_o ruitjes van
glas iii. Op andere plaatse nog erger daar veel
hnyzen, moolens en toorens omverwaayden en
menigte boomen uyt de a<ard.

De steunverleening.
De burgemeester van Borculo heeft vóór den

wgdierópbouw van zijn verwoeste gemeente
door bemiddeling van den heer-H. Boenk, ont-
vangen van de British American Tobacco Com-
pany (Holland) Ltd. oen geschenk aan tegels
ter waarde van / 500. Eveneens door bemidde-
ling van dien heer is ontvangen een gift van
2000 sigaretten, bestemd voor de werkkrachten,
aangewezen voor het opruimen der puinhoopen.

Het gemeentebestuur van Borculo heeft be-
sloten om aan alle militairen beneden den rang
van sergeant, die daar de behulpzame hand
hebben geboden, een bronzen herinnerings-
medaille uit te reiken. Dank zij de medewer-
king der firma Begeer, zullen daarvoor te
maken kosten tot een bescheiden bedrag kun-
nen worden gereduceerd.

In de me&edeeling, gisteravond van de door
Ged. Staten van Noord-Holland niet goedge-
keurde raadsbesluiten tot beschikbaarstelling
van gelden voor de geteisterde streken, leze
men voor Nieuwer-Arii-stel: Ouder-Amstel.

Belangrijkste Nieuws.
Koninklijk beeoc'k aan Haarlem:. — Bin-

nenland.
(blz. 2.)'

De „noodtoestand" to Sjanghai opgeheven
verklaard. — China.

(blz. 3.)

Geruchten over wijzigingen in het Brit-
sche kabinet. — Britsche llijk.

(blz. 6.)

Lord Bradbury keurt de tusschen Caillaux
en Churchill getroffen regeling inzake de
schulden af. — De quaestie der oorlogs-
schulden.

(blz. 6.)

Berichten over een staatsgreep in Bolivië.—Zuid-A merïka.
(blz. 6.)

Nationale Grotius-herdenk ing te Delft. —
(blz. 9.)

Een nieuwe bron van de Astra Komana
aangeboord. — Beurs en N'ijverheid-.

(biz. is.);

Een aanval op hefc bestuur van Jurgema.— Beurs en Nijverheid.
(blz. 15.);

Rotterdam.
Familiedrama.

Een l>ewoner van den Heemraadssinge] zat
Woensdagavond in zijn kamer te lezen, toenhij werd opgeschrikt door een paar schoten,
meldt dc ~N. R. Ct.". Hij snelde naar boven
en trof daar zijn vrouw aan, verwond door een
kogel in den linkerschouder. Het bleek dat zij
een woordenwisseling had gehad met haar
moeder, die tijdelijk bij haar inwoonde, en dat
deze op haar geschoten had. Daarna had de
oude dame het wapen op zichzelf gericht. Een
te hulp geroepen geneesheer heeft haar doodl
vastgesteld.

De dochter is ter verpleging in het zieken-
huis opgenomen. Haar toestand is bevredigend.

Brutaal.
Zondagnacht ongeveer 2 uur bemerkte een

surveilleerende agent van politie, dat de bui-
tendeur openstond van het café, gevestigd in
pand 39 aan het NoWdplein, meldt de „Voor-
waarts". De eigenaar werd gewaarschuwd en
deze ging dadelijk mee. Alles werd aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen. Er werd
niets verdachts gevonden, terwijl ook niets
werd vermist. Vandaar dat men aannam, dat
de deur van het café niet goed was gesloten,
toen de caféhouder zijn zaak had verlaten.

Des anderen daags kwam 's morgens een
nachtwaker in het café, en daar de caféhouder
aangesloten was bij een particulieren naohtyei-
ligheidsdienst, toonde, hij zich tegenover den
nachtwaker ontstemd, dat de politie hem had
moeten waarschuwen en dat dit niet was ge-
schied door den waker.

Deze echter, den eigenaar van het café niet
persoonlijk kennende, vertelde toen, dat hij
's nachts van alles op de hoogte was geweest
en dat hij zelf. den caféhouder had gesproken.

Deze stond stom van verbazing over de bru-
taliteit van den nachtwaker en ontkende ten
stelligste eerder met hem gesproken te hebben.

„Wel zeker", aldus de waehtman, „heb ik
vannacht alles gezien." En hij vertelde verder:
„Zoo ongeveer half twee zag ik de deur openrstaan en in het café licht branden. Toen ik
binnentrad zag ik een man achter den toonbank
staan. Deze zeide bij mijn binnenkomst „Goe-den avond" en ik beantwoordde zijn groet ook
met „goeden avond".

„Ik kom den boel nazien en ga dan naar
huis", aldus de onbekende man. ,

Een praatje volgde daarop en de niets
kwaads vermoedende nachtwaker kreeg tot slot
de mededeeling: „Kom morgen maar terug,
dan zal ik het wel goed met je maken."

Samen waren ze toen naar buiten gegaan
waar nog eenigen tijd het gesprek werd voort-
gezet, nadat de deur was dichtgetrokken. Na
afloop van de discussie hadden de mannen
elkaar een hand gegeven en met een „Tot
morgen, mijnheer", had de nachtv.eiligheids-
man daarop afscheid genomen.

Men kan zich voorstellen het gezicht van
den nachtwaker toen hij hoorde, dat hij des
nachts niet don caféhouder, doch den inbreker
had gesproken.

LAATSTE BERICHTEN.

(Ontvangen na het ter perse gaan
van dit nummer.)
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STORM-RAMP.
Verantwoording gelden blz. 3.
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Radio-nieuws.
Programma 29 Augustus.

10 u. 35. Berl ij n. (430 en 505 va). Weer-
en nieuwsberichten.

11 u. 5. Frankfort (470 m). Nijver-
heideberichten.

11 u. 20. Berl ij n. Concert.
12 u. Hilversum. (N.S.F. 1050 m).

Politiebericht.
12 n. 20. Zürich. Weersverwachting.
12 u. 35. Hamburg. (396 m). Beursbe-

richten en Wagner-oonoert. — Berl ij n.
Beursberichten.

12 u. 50. Munster (410 ai). Beurs- en
persberichten. —Par ij s. (1750 m). Con-
cert. — Cardiff. (5 W. A., 353 ai). Con-
cert.

1 u. 20. Zürich. Nieuws- en beursberich-
ten. Weersverwachting. Pianovoordracht.

1u.30. Hamburg. Scheep- en luchtvaart-
berichten.

2 u. 5. Pa..rijs. Mededeelingen en koersen.
2 n. 25. Hamburg. Kamermuziek.
8 u. 35. Berl ij n. Beursberichten.
2 u. 50. Munster. Concert. — Glas-

gow. (5 S. C, 422 m). Pijpers-concert..
3 u. 5. Hamburg. Beursberichten.
3 u. 20. Cardiff. Militair Concert. —München. (485 m). Quartet. — Frank-

fort. Beursberichten. Zürich. Concert.
3u. 30. Berl ii n. Beursberichten. —Hamburg. Nijverheids- en beursberiohten.
3 u. 35. M a n c h e st e r. (2 Z. Y. 378 m).

Concert.
3 u. 30. Aberdeen. (2 B. D., 495 m).

Orkest.
4 u. 5. Birmingham. (5 I. T., 479 m).

Dansmuziek. — Bournemouth. (6 B. M.
356 m). Orkest.

4 Ti. 20. Frankfort. Nijverheidsberich-
ten. — Londen. (2 L. O. 385 m). Green-
wich-tijdsein. Concert. Voordracht. — N'éw-
-oastl e. (5 N. 0., 408 va). Sopraan- en
ibariton-soli. ,

4u. 50. Frankfort. Concert.
5 u. 5. Pa r ij s. Concert. — Birming-

ham. Voordracht en sopraan-solo.
5 u. 20. München. Concert. — Ber-

-lij b. Concert. — Brussel. (265 m). Con-
cert. — Z ü r i Oh. Concert.

5 u. .30. Hilversum. H. _>. 0.-ooncert.
5 u. 40. Ha m b ur g. Scheepvaartberichten.
6 u. 20. Londen. Kindervertellingen. —Birmingham. Concert. — Frank-

fort. Kinderuurtje en berichten. — Ham-
burg. Jong Russisch Concert. — Brussel,
Mededeelingen.

6 u. 35. Zürich. Concert.
6 u. 50_ Aberdeen. Orkest.
7 ii. 20. Londen. Tijdsein van Big Ben,

weer-, nieuwsberichten, voordrachten, muziek.— Betl ij n. Voordrachten.
8 u. 20. Londen. Orkest en Koor. Voor-

drachten. 3e afd. Radio Radiance. — Car-
diff. Dubbel quartet, sopraan-, solo en voor-
drachten. — Manchester. Koor, quartet
en soli. — Birmingham. Vocaal en in-
strumentaal concert. — Aberdle.en. Zang,
voordracht. — Bournemouth. Orkest,
voordrachten en zang. Glasgow. Orkest en
zang. — Newcastle. Orkest en soli.

8 u. 35. Brussel. Kamermuziek. — Zü-
rich. Solothurner Abend (voordrachten en
concert). — Hamburg. Militair concert.

8 u. 50. Frankfort. Concert. — P a-
rij s. Mededeelingen. — Munster. „Kun-
terbunt Abend". — Ber 1 ij n. Vroolijk con-
cert. — München. Puccini-avond.

9 u. 5. Par ij s. Gala-concert.
9 u. 20. Brussel. Nieuwsberichten, voor-

drachten. — Munster. Dansmuziek.
10 u. 10. Zürich. Laatste mededeelingen

en concert.
10 u; 20. Londen. Greenwich-ti-dsein en

weerbericht. Voordracht. — Brussel.
Nieuws. — Berl ij n. Mededeelingen. —
Frankfort. Declamatie en liederen. —
München. Mededeelingen.

10 u. 35. L o n di e n. Savoy-band. — Ham-
burg. Dansmuziek.

10 u. 50. B e r 1 ij n. Dansmuziek.
11 u. 20. L o n d e n. Savoy-band.
Het station Daventry (5 XX 1600 m),

zendt uit: 4 u. 20—8 u. 20 : programma Londen;
g n 20—10 u. 20: programma van Glasgow en
10 u.'20—12 tt. 20: programma Londen.

DE ARBEIDSINSPECTIE IN 1924.

Het dezer dagen gepubliceerdeCentraal Ver-
slag der Arbeidsinspectie over 1924 begint met
de mededeeling, dat één der grootste moeilijk-
heden, die de Arbeidsinspectie bij de vervulling
harer taak ontmoet, nl. den vrij algemeen ge-
drukten toestand in de meeste nijverheidstak-
ken zich in 1924 in iets mindere mate gevoe-
len 'deed dan in 1922 en 1923. Ofschoon lang
niet alle oorzaken hadden opgehouden te be-
staan, was er toch, vooral na de opheffing der
Ruhrbezetting en de stabilisatie der Duitsche
Mark, een geregelder verkeer ontstaan, ter-
wijl, afgescheiden hiervan, menige onderne-
ming er in geslaagd was zich een nieuw afzet-
gebied te veroveren ter vervanging van hetgeen
verloren was gegaan. Van bijzonder groote
waarde voor tal van industrieën was ook ac
gunstige bedrijfsgang in Ned. Oost-Indië. Toch
waren de toestanden en verhoudingen op de an-
ternationale markt van industrieele vo°rt-
brengselen nog geenszins zoodanig, dat de

werktijdverlenging boven 48 uur per week kon
uitgeschakeld worden als middel om voor onze
industrie productiemogelijkheid te scheppen.
De lage productiekosten in landen met ge-
daalde en nog dalende valuta, de invoerbelem-
meringen in'voorheen vaste afzetgebieden de
langere werktijden in concurreerende landen,
vooral in Duitschland, vormden nog een be-
lemmering voor Nederland, om de 48-urige ar-
beidsweekste beschouwen als een onaantastbaren
factor in den concurrentiestrijd.

Geklaagd wordt over de vermindering van
het aantal ambtenaren der Arbeidsinspectie,
welke vermindering een gevolg was van de
noodzakelijk geworden bezuiniging in de huis-
houding van bet Rijk. Deze vermindering, als-
mede de wisseling van personeel, heeft niet na-
gelaten haar r# -ledigen invloed te oefenen op
de handhaving der Arbeids-, Veiligheids- en
Steenhouwer, wet. Het kostte moeite met de m
dienstzijnde ambtenaren de loopende zaken
tijdig af te doen. Tijd voor het rustig en volle-
dig rnspecteeren der fabrieken, voor het syste-
matisch bezoeken van al'e tot een bedrijf be-
boorende inrichtingen, voor het bestudeeren
van moeilijke vraagstukken was er bijna met.
Werden er dan ook in 1923 in totaal 90.084
bezoeken door de Arbeidsinspectie afgelegd, in

1924 bedroeg dit aantal 86.145. Het toezicht
der Gemeentepolitie op de naleving der Ar-
beidswet, ging in 1924 eveneens achteruit, mede
als gevolg van door diverse gemeenten inge-

voerde bezuinigingen. Werden in totaal in 1923
door de Gemeentepolitie 122.883 bezoeken aan
inrichtingen gebracht, in 1924 was dit cijfer
106.999. Vooral op het platteland het dit toe-
zicht veel te wenschen over. De medewerking
der Rijksveldwachi en der Kon. Marechaussee
rmrr eveneens achteruit. Legden Rijksveldwacbt
_n marechaussee in 1923 resp, 52.242 en 42.139
bezoeken af. voor 1924 waren deze cijfers resp.
48.623 en 40.714.

Medewerking werd ook ondervonden vari

hen, dio klachten omtrent plaats gehad heb-
bende overtredingen inzonden. Kon voor 1- 23
reeds een stijging in het aantal ingekomen
klachten gemeld worden, ook in 1924 zette zich
de_» stijging voort: in totaal werden, 2839
Wachten ingediend, waarvan er 1357, d.i. bijna
48 %. van arb»idszijde, hdttr. direct of door
bemiddeling der vakvereeniging. Van de klach-
ten w»rd bijna 28 % ongegrond of slechts ten
deele :?«n__/_id bevonden Vaak waren de
klachten tió vaag of onvolledig, dat een onder-
zoek hf onmogelijk bf heel moeilijk was. Voorts
w»ren do klagers vaak ni_t op de hoogte der
«Wttel^k» bepalingen, terwijl de medewerking
&gr arbe'dem Bij het opsporen van strafbare

feiten nog dikwijls veel of alles te wenschen
overliet.

Kinderarbeid', d. w. z. arbeid door
kinderen beneden 14 jaar of nog leerplichtig,
werd nog veelvuldig geconstateerd. Zoo werd
eene klacht ontvangen) dat in een confectie-
atelier 2 dertienjarige meisjes werkzaam waren,
doch bij onderzoek waren de betrokken meisjes
niet in de zaal. Na eenig zoeken werden zij uit
de .V. C. te voorschijn gehaald. Nog tal van
dergelijke gevallen staan in het verslag gemeld.

Aan de winkelverwarming, spe-
ciaal aan de bekende zaak der firma
C. Jimin, wijdt het verslag eveneens eenige
bladzijden, terwijl verder tal van mededeelingen
betreffende de veiligheid van vrouwen en
jeugdige personen worden gedaan. 'Zondags a r b e i d werd verschillende
malen toegestaan,, terwijl 17 processen-verbaal
wegens het verrichten van verboden Zondags-
arbeid.werden opgemaakt.

Betreffende den vrijen Zaterdag-
middag wordt gemeld, dat — ofschoon in
het algemeen de indruk bestaat, dat het verbod
van arbeid op Zaterdagmiddag goed wordt
nageleefd (mede omdat de arbeiders zéér op
den vrijen Zaterdagmiddag gesteld zijn) —toch nog vele malen overtredingen werden ge-
constateerd.

Overwerkvergunningen werden
veelvuldig verleend, in totaal werden 24196
vergunningen door de districtshoofden der
Arbeidsinspectie verleend. Hiervan werden er
9390 met maohtiging van den Directeur-Gene-
raal van den Arbeid gegeven; deze maohtiging
is noodig, indien de vergunning zich over meer
dan 14 dagen uitstrekt "of sedert het eindigen
van eene voorgaande, voor dezelfde personen
geldende, vergunning nog geen 6 dagen zijn
verloopen. Alvorens op een verzoek om over-
werk te beslissen, werd vaak de situatie ter
plaatse opgenomen en ook werd in vele ge-
vallen overleg met vakvereenigingen gepleegd,
alsmede bij de Arbeidsbeurzen inlichtingen
ingewonnen om te weten of er van bepaalde
categorieën arbeiders krachten beschikbaar
waren.

Beroep tegen* eene afwijzende beschikking
van het districtshoofd op een verzoek om
overwerkvergunning werd dit verslagjaar 385
malen ingesteld; in 189 gevallen werd de be-
slissing van het districtshoofd door den Minister
gehandhaafd, in 132 gevallen werd zij vernie-
tigd. Verder bleven 54 beroepen buiten eene
beslissing wegens intrekking van het beroep of
omdat de aanleiding tot het instellen daarvan
kwam te vervallen, terwijl op 3 beroepen nog
niet beslist werd en 7 niet-ontvankelijk werden
verklaard.

Ten aanzien van' den nachtarbeid in
broodbak kerij e n deelt het verslag
mede, dat door den Minister 277 malen ver-
gunning tot nachtarbeid werd verleend1.Zooals_ onze lezers zullen weten, verbiedt de
Arbeidswet het vervoer van versch of opge-
warmd brood vóór 9 uur 's morgens of het ver-
koopen of afleveren van zulk brood vóór 10 uur
's morgens. Vergunningen tot afwijking van
deze verbodsbepaling werden door de districts-
hoofden 1869 keer verleend,, o.a. wegens jlaat-
selijke feesten, tentoonstellingen, markten,
vertrek van schepen, enz. Voorts werd in ver-
band met Christelijke feestdagen en Nieuwjaar
door den Minister eveneens het vervoer- en
verkoopverbod buiten werking gesteld.

De controle op de naleving van het verbod
van bakkersarbeid gedurende den nacht bleef
moeilijk. Eén der geliefkoosde middelen om het
constateeren eener Overtreding te verijdelen is
niet open te doen. De wensch naar een vroeger
aanvangsuur bleef, gelijk vorige jaren, sterk.

Voorts werden nog processen-verbaal opge-
maakt wegens het niet geven van ver-
langde inlichtingen of wegens het
weigeren van toegang aan inspeo-
teerende ambtenaren.

In verband met de veiligheid der
arbeiders werden in 1924 in totaal 27827 voor-
schriften 'en aanwijzingen gegeven. Onder de
beschreven ongevallen nemen die, ver-
oorzaakt door den electrischen stroom, eene
aparte plaats in. In totaal kwamen 135 ongeval-
len door electriciteit voor, waaronder 11 doo-
'delijke. Het totaal aantal doodelijke ongeval-
len bedroeg 174. _ _

Dat de beteugeling der huisindu-
strie niet gemakkelijk is, bewijzen wel de
in het verslag voorkomende mededeelingen
over het garnalenpellen te Harderwijk. De gar-
nalénhandelaars achtten zich niet verplicht in
overleg met de Arbeidsinspectie de Arbeidswet
door de thuiswerkers to doen naleven.

In het med-ischie hoofdstuk staan onder-
scheidene geneeskundige onderzoekingen ver-
meld, terwijl daar ook eenige bladzijden gewijd
worden aan het luchtbederf door automobie-
len. Gepleit wordt voor een verticalen
uitlaat van gassen bij deze voertuigen.

Vervolgens worden besproken de arbeids-
toestanden in met de visscherij samen-
hangende bedrijven (haringspeter ij en
en -rookerijen), in de veende-
rijen en bij het eikschillen. Uit
deze besprekingen blijkt o.a. dat speciaal in
de Drentsebe " venen de toestanden zéér on-
gunstig waren en de turfgravers buiten den
graaftijd ('lO a 14 weken) het geheele jaar
door werkloos zijn. Aan de gedwongen
winkelnering moest dan ook vooral in
de veenderijen bijzondere aandacht worden ge-
wijd. Buiten de veenderijen kwam evenwel ook
hier en daar gedwongen winkelnering voor.
Het verslag vermeldt nog een ergerlijk staaltje
hiervan. Het betrof eene steenfabriek, waar de
meesterknecht tevens caféhouder was en de
arbeiders, die na afloop hunner dagtaak in het
café van den meesterknecht de grootste verte-
ringen maakten, verzekerd konden zijn van
vast werk.

Aan de r e i s t ij d e n van a r b e i d e r s,
die in andere plaatsen woonden dan in die,
waarin hun fabriek gelegen was, wordt in het
verslag een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Het
onderzoek vond plaats in het lste district, het-
welk Limburg en Oostelijk NoQrdbrabant om-
vat, en strekte zich uit over 2339 arbeiders,
werkzaam in 50 fabrieken met een totaal per-
soneel van 23377 personen. Uit het onderzoek
blijkt, dat de arbeiders, die een normalen
werkdag 'hadden, zich voor het grootste ge-
deelte 's morgens tusschen 6_ ey 7 uur op weg
begeven, om 's avonds tusschen _£ en 7 uur
weer in hunne woningen terug te keeren. De
improductieve tijd bedraagt voor hen per dag
gemiddeld 3$ uur, d.i. 38,57 pet. van den
werktijd.

Het slot wordt gevormd door eenige staten,
waarin tal van gegevens, o.a. betreffende over-
werkvergunningen, arbeidskaarten, processen-
verbaal, statistisch bewerkt zijn.

Talrijke fotji*s en afbeeldingen verluchten
het verslag.

Dringend Verzoek
tijdelijke adresveranderingen tijdig, d. w. %.

eenige dagen van te voTetn, op te geven.
On»e administratie kan bij opgave op het
laatste oogenblik, onmogelijk voor tijdige
toezending naar het nieuwe adres zorgen.

Tevens wcrdt men beleefd verzocht niet
alleen bet nieuwe, maar ook het oude

>adres op te geven.

Het Koninklijk bezoek aan Haarlem.
De aankomst.

Haarlem heeft zich vanmorgen vroeg al op-
gemaakt voor de ontvangst der koninklijke
familie. Het groote aantal vreemdelingen,
dat zich hiervoor naar de hoofdstad der
provincie had begeven, werd verwelkomd
met koraalmuziek van den toren der Groote
Kerk, uitgevoerd door leden der muziek-
vereeniging „Harmonie-Crescendo" onder lei-
ding van den heer H. W. Hofmeester. Het
programma zette in met het „Wilhelmus" en
sloot deze opening van den dag met het „Wien
Neêrlandsch bloed".

Hierop liet de beiaardier, de heer H. W. Hof-
meester, zijn vroolijk carillonspel van den hoo-
gen toren klinken. Volksliederen en oud-vader-
landsche liedekens brachten de prettige stem-
ming van den feestdag onder de talrijken, die
allengs de straten in het centrum der stad
vulden.

De vlaggen wapperden van de gebouwen en
huizen en wuifden boven de hoofden der hon-
derden met het vroolijk spel van den toren
mee.

Toen te half tien de heer Van 't Hof met zijn
Politie-Muziekvereeniging in de muziektent op
de Groote Markt opnieuw het Wilhelmus in-
zette, had zich daar op het plein al een groote
menigte verzameld in afwachting van de komst
der vorstelijke bezoekers. Een langs den intocht-
weg groeide de menigte steeds aan, zoodat de
politie daar en op het Stationsplein al maat-
regelen trof tot afzetting van den weg. Op het
Stationsplein verleende de groep Haarlem der
Nederlandsche Padvindersvereeniging daartoe
ook haar medewerking. .

Intusschen was ook op het station een stij-
gende spanning merkbaar. Op het perron was
opgesteld een eerewacht van leden van de com-
pagnie Haarlem van het Landstormcorps „Ken-
nemerland" van den Bijzonderen Vrijwilligen
Landstorm onder commando van den reserve-
kapitein A. Kluyver. Hot publiek werd binnen
een afzetting gehouden. ,

Op den aangegeven tijd, 10 uur 47, reed de
trein, waarin zich het salonrijtuig der Koningin
bevond, bet station binnen. Toen H. M. den
trein verliet, steeg een gejuich op, dat zich her-
haalde toen ook prinses Juliana en Prins Hen-
drik waren uitgestapt.

De Koningin was gekleed in een groen zijden
mantel waaronder H. M. een toilet droeg van
crêpe de chine in lichtgrijze kleur. De Koningin
droeg een hoed in dezelfde kleur met een
cerise-roode pleureuse. De Prinses was in het
wit gekleed, de Prins droeg de admiraals-
uniform.

Op het perron werden de vorstelijke personen
verwelkomd door den commissaris der Koningin
jhr. mr. dr. A. Röell en den burgemeester, den
heer C. Maarschalk, waarna het nichtje van
den burgemeester, Keesje Maarschalk, aan de
Koningin, en Max Slingenberg, zoontje van den
wethoudei» mr. Slingenberg, aan prinses Juliana
bloemen aanboden.

Na de begroeting inspecteerde H. M. de
eerewacht en liet ziel* den commandant, kapi-
tein Kluyver, en den plaatselijken commandant,
majoor De Reede, voorstellen, met wie zij zich
enkele oogenblikken onderhield.

In het gevolg van H. M. bevonden zich me-
vrouw G. C. gravin yan Lijnden van Sahden-
burg, geb. barones Van Nagel, grootmeestores;
baronnesse A. R. A. H. M.' 0. van Heeekeren
van Keil, hofdame; mejuffrouw A. E. Ooster-
lee, gouvernante 'van prinses Juliana; J. H. F.
graaf Du Monceau, grootmeester; R. F. C.
baron Bentinck, eerste stalmeester; F. M. L.
baron van Geen, kamerheer en particulier secre-
taris, C. baron de Vos van Steenwijk, luitenant
ter zee le klasse, adjudant der Koningin, jhr.
C. E. J. M. Verheijen, le luitenant, ordonnans
officier, jhr. W. Laroan Trip, kapitein, adju-
dant van den Prins, jir. mr. J. W. G. Borpel.
van Hogelanden, kamerheer in buitengeWouen
dienst, jhr. mr. D. E. van Lennep, kamerheer
in buitengewonen dienst.

Onmiddellijk na de ontvangst begaf de
koninklijke familie zich met gevolg door den
ingang van het station naar buiten, haar de
wachtende rijtuigen.

Toen de Koningin naar buiten trad, hief de
menigte op het Stationsplein 'een luid gejuich
aan, terwijl onmiddellijk de daar onder leiding
van den heer Lieven Duvosel opgestcide
Koninklijke Liedertafel „Zang eu Aaiend-
schap" het oude „Wilhelmus" aanhief in de
bewerking van Lieven Duvosel. Nadat de
Koningin met een buiging voor deze ontvangst
had gedankt, begaf de koninklijke familio
zich naar haar niet vier paarden bespannen
rijtuig.

Langs het Stationsplein werd door Kruis-
weg, Kruisstraat en Barteljorisstraat — waar
een groote menigte stond opgesteld, die bij Jiet
voorbij trekken Van den stoet een hartelijk ge-
juich aanhief. — naar de Groote Markt gereden.

' Een zeer bijzondere hulde was die van 39 ver-
eenigingen uit Haarlem en omstreken. Bij de
Parklaan stonden van elke vereeniging 4 afge-
vaardigden met hun vaandels en banieren,
waarmee zij H. M. hun eerbiedigen groet
brachten.
Op het oogenblik, dat de stoet, die uit zeven
rijtuigen bestond, het plein opreed, zette de
Politie Muziekvereeniging, onder leiding van
den heer R. van 't Hoff, het „Wilhelmus" in.

Vóór het ruime plankier, d!at voor de hooge
stoep van het raadhuis is aangebracht, bleven
de rijtuigen staan en toen de Koningin, de
Prinses en de Prins de stoep bestegen hieven
de duizenden, die op het plein waren opge-
steld, opnieuw een gejuich aan.

Ten Stadhuize.
Iri de hal van het raadhuis, die zeer smaak-

vol met bloemen en planten is aangekleed, werd
de koninklijke familie ontvangen door het col-
lege van burgemeester en wethouders. De
soc.-democratische wethouder, de heer Reinal-
da. was niet aanwezig.

Hier bood de echtgenoote van den burge-
meester, mevrouw Maarschalk—Coppenaal, san
de Koningin en aan de Prinses bloemen aan
in de Haarlemsche kleuren.

De oude raadszaal was voor de ontvangst
der koninklijke gasten door het gemeentebe-
stuur ingericht. De Raad was voltallig, op de
soc.-democratische leden en het communistische
lid na, en buiten mevrouw Willekes Macdonald
—Reynvaan, die ernstig ziek ds.

Nadat de vorstelijke personen en gevolg
hadden plaats genomen, hield de burge-
meester de volgende rede;

Majesteit,
Namens den gemeenteraad van Noord-Hol-

lands hoofdstad heet ik Uwe Majesteit eerbie-
dig welkom binnen onze veste en welkom ook
in dit historisch gebouw, waarin reeds eeuwen
geleden in zoo donkere tijden de bemoedigende
stem van uwen roemruchtigen voorvader dank-
baar werd gehoord. En ik behoef Uwe Majes-
teit wel niet te zeggen, hoezeer wij het waar-
deeren, dat Z. K. H. Prins lïendrik en H. K.
H. Prinses Juliana u heden vergezellen.

Werd met groote vreugde door de burgerij
vernomen, dat het Uwe Majesteit had behaagd
gevclg te geven aan onze uitnoodiging om
Haarlem met een bezoek te vereeren, die blijd-
schap over uwe komst is bezegeld door den
wedijver van de ingezetenen om Uwe Majesteit
een hartelijke en warme ontvangst' te bereiden,
al moest geëerbiedigd worden uw uitdrukke-
lijke wensch om uw bezoek een eenvoudigkarak-
ter te doen behouden. Die vreugde blijkt voorts
uit de toejuichingen van zoo heel velen op uwen
weg van het station naar hier, die allen, dank-
baar Uwe Majesteit hersteld te weten van het
letsel dat haar onlangs in den vreemde over-
kwam, hebben willen getuigen van hunne gevoe-
lens van aanhankelijkheid en trouw aan hun
geli.fd Vorstenhuis.

De Tlaarlemsche burgerij, zich langzaam her-
stellend van den druk der laatste jaren, al
ervaart zij nog steeds de gevolgen van de
schommelingen, die zich in sommige takken
van nijverheid voordoen, gevoelt zich heden, nu

haar Koningin in haar midden is, voor alles
kinderen van één vaderland, onderdanen van
Uwe Majesteit en acht zich gelukkig thans in
de gelegenheid te zijn uiting te geven aan hare
verknochtheid aan het Huis van Oranje. Want
nog altijd is waar, wat de oude toondichter
zong: „Geen Vorst en volk zoo nauw verwant
als Nassau is met Nederland".

Majesteit, namens de burgerij dank ik u
voor uw bezoek en ik meen dien dank niet beter
to kunnen uiten dan met de bede, die nu en
altijd in ons aller harten leeft: God zegene en
behoede Uwe Majesteit, God spare Haar Huis.

De Koningin antwoordde op deze rede
met de volgende woorden:

Mijnheer de Burgemeester,
Het hartelijk wolkom ons opnieuw in Haar-

lem en ditmaal ook onzer dochter alzijds bereid,
heeft ons ten zeerste getroffen.

Ik vind het nogmaals bevestigd in uwe woor-
den, namens den Raad tot mij gericht en breng
daarvoor mijn oprechten danl_.
Toen ik heden dezen historischen grond weder-

om betrad, herdacht ik dankbaar de vele be-
wijzen van trouw en aanhankelijkheid mij hier
herhaaldelijk zoo ondubbelzinnig bewezen.
Veel, wist ik, zou er sedert mijn vorige komst
naar het uiterlijk veranderd zijn. Het doet goed
op een dag als dezen weder te ervaren, dat die
verandering slechts getuigt van groei en voor-
uitgang en dat achter haar onveranderd staat
dezelfde kloeke geest van trouw en volharding,
die in het verleden velerlei beproeving door-
staan en Haarlem groot gemaakt heeft.

Met dien geest bezield blijken de burgers
van heden, voortbouwende op wat de voor-
ouders brachten, zich aan het nieuwe te kun-
nen aanpassen. Tijdelijken tegenspoed onge-
acht, weten . zij hunne oude roemrijke stad
nieuwe welvaart en aanzien te versohaffen,
aldus tegelijk haar en het Vaderland dienende.

De spreekwoordelijke trouw van Haarlem in
het roemrijk verleden met het bloed harer
zonen en dochteren bezegeld, vervult elkeen
alhier met gerechtvaardigden trots. Het zal
hen tevens een aansporing zijn om, evenals tot
dusver, onverdroten voort te arbeiden aan, wat
God geve, zal blijken te zijn een gelukkige en
voorspoedige toekomst, zoo voor haar als voor
ons dierbaar Vaderland.

De raadsleden hieven na deze rede een „Leve
de Koningin" aan.

Vervolgens leidde de burgemeester H. M.
door de raadszaal rond en stelde de raadsleden
aan de Koningin voor.

Wethouder mr. Slingenberg stelde de heeren
voor aan den Prins en de wethouder mr. Hee'r-
kens Thijssen aan Prinses Juliana.

Hierop begaf het hooge gezelschap zich op-
nieuw naar de hal van het raadhuis, waar door
den gemeente-secretaris, mr. Th. A. Wesstra,
voorzitter der Vereeniging „Koninginnedag",
de hoofdbestuursleden dier vereeniging, de
heeren mr. P. Fuhri Snethlage, le secretaris,
Ed. A. van Bilderdijk, 2e secretaris^archivaris,
en R. Fonteyn, penningmeester, aan de
Koningin werden voorgesteld.

Voordat H.M. en gevolg zich daarop naar
het bordes onder het baldakijn begaf,, tot het
aanhooren van de aubade van 4000 schoolkin-
deren, werden door Ellen Kesstra, dochtertje
van den gemeentesecretaris, aan de Koningin
bloemen aangeboden. »

H. M. en gevolg namen daarop plaats op den
uitbouw en volgden met groote aandacht den
zang der kinderen, die onder leiding van den
heer Jan de Nobel een vijftal liederen ten ge-
hoore brachten. Na het eerste couplet van het
„Wilhelmus werden gezongen „Wij willen
Holland hoven", „Hollandsch liedje", „Des
zomers" en tot besluit twee couplotten van het
„Wien Neêrlandsch bloed".

Als slot van de aubade trok de lange stoet
van kinderen juichend langs de koninklijke tri-
bune. H.M. liet zich daarna de heeren Jan de
Nobel en B. J. te Kiefte, voorzitter der com-
missie voor de kinderfeesten, voorstellen en
betuigde hun hare bijzondere ingenomenheid.

De lunch.
Inmiddels was het 12 uur geworden. Het

vorstelijk gezelschap nam nu, onder het gejuich
der menigte op het plein, weer in de rijtuigen
plaats, waarna de stoet zich langs Zijlstraat,
Zijlvest, Wilhelminastraat, Wilsonsplein, Raam-
singel,' Van Eédenstraat, Julianastraat, Plein,
Groote Houtstraat, Groote Markt, Jansstraat,
Nieuwe Gracht, naar de woning begaf van
den commissaris der koningin, waar de lunch
zou worden gebruikt.

Aan tafel was rechts van Hare Majesteit
gezeten jhr. Röell, commissaris der koningin;
ter linkerzijde zat de heer C. Maarschalk, bur-
gemeester van Haarlem. Tegenover 11. M.
zaten de Prins en prinses Juliana; naast den
Prins zat .mevrouw Röell en naast de prinses
jhr. Boreel van Hogelanden, oud-burgemeester
van Haarlem, kamerheer in buitengewonen
dienst. Verder namen aan de lunch deel Graaf
Dumonceau, opper-ceremoniemeester, de heer
Joh. de Breuk, president kerkvoogd der Ned.
Herv. Gem., jhr. van Lennep, kamerheer in
buitengewonen dienst, jhr. Verheven, ordon-
nans-officier, jhr. Leman Trip, adjudant vau
den Prins, Baron Bentinck, lste Stalmeester,
do heer J. N. Hendrix, lid van Ged. Staten,
Gravin van Lijnden van «andenburg, groot-
meesteresse, jkvr. Bsse. van Heeekeren van
Keil, hofdame, mr. Bomans, lid van Ged. Sta-
ten, Baron de Vos van Steenwijk, adjudant der
Koningin,' mr. Wesstra, voorzitter der Vereeni-
ging „Koninginnedag", jhr. W. Röell, Baron
van Geen, particulier secretaris der Koningin,
majoor .de Reede, garnizoéns-oommandant, en
mej. Oosterlee, gouvernante van dc prinses.

Bij het binnentreden weiden door den zoon
van den commissaris der Koningin bloemen
aangeboden aan Hare Majesteit en door diens
dochtertje aan de prinses.

Er werden geen officieele toespraken gehou-
den.

Het kerkconcert.
Na den lunch zou te 2 uur het concert in

de Groote Kerk door H. M. en gevolg worden
bijceiVoond.

Op den aangegeven tijd werd op de Nieuwe
Gracht de stoet weer geformeerd en onder luid
gejuich van de ook hier in rijen opgestelde
talrijke belangstellenden werd rechtstreeks ge-
reden naar de Groote Kerk., Aan den ingang
aan de Oude Groenmarkt werden de koninklij-
ke bezoekers ontvangen door de heeren Joh.
de Breuk, president-kerkvoogd, en A. J. H.
graaf van Lynden en I. van Marie, kerk-
voogden.

Langs de talrijke bezoekers — er waren 4600
zitplaatsen in de kerk — werd de Koningin
geleid naar het vóór het koorhek en recht
tegenover het orgel gebouwde podium, waar
de hooge gasten plaats namen. De kerk was
sober, maar geheel in den toon van bet inte-
rieur versierd met planten en kostbare
tapijten.

Het programma, uitgevoerd door Mia Pel-
tenburg, op het orgel begeleid door George
Robert, en door een gemengd koor, bestaande
uit 90 zangeressen en 43 zangers, vermeldde
na den inzet van het ~Wilhelmus", dat door
het publiek werd meea-ezonsen, werk van
Valerius. Jos. de Klerk, .Van Brucken Poch,
Philip Loots, J. S. Bach. H. Andriessen,
Alphons Diepenbrook en César Franok.

Met groote aandacht luisterde de Koningin
naar den zang van soliste en koor en naar het
orgelspel.

Toen de laatste klanken van César Franc!.*;
Final verstorven waren, verhief het vorstelijk
sezelschap zich van zijn zetels en na een wan-
deling door de kerk —- in de consistoriekamer
werden nog enkele leden van het hoofdbestuur
van ..Koninginnedag" aan H. M. voorgesteld— werd het gebouw door een anderen uitgang
verlaten., Het buiten wachtende publiek hief een ge-
juich aan teen, te ongeveer 3 uur, de Konin-

gin weer in het rijtuig plaats nam voor het
maken van den grooten rijtoer.

De rijtoer.

Op den langen weg door de stad, dien de
stoet van de kerk naar het station aflegde, was
overal een groote menigte belangstellenden op-
gesteld, die de vorstelijke personen toejuichte.
Een groot deel van den rijtoer ging door de
volkswijken, een ander deel door het noorde-
lijke kwartier van de stad. Op enkele punten
hield de stoet stil, opdat deputaties of parti-
culieren H. M. bloemen konden aanbieden. In
de Anegang werden voor het huis van den heer
Luyken bloemen aangeboden, een zoontje van
den heer Posthumus uit de Zijlstraat deed het
op de Groote Markt, een dochtertje van den
heer Voet in de Groote Houtstraat deed het
daar namens het bloemenmagazijn fa. Annie
Wigman; voor het Geref. Weeshuis aan den
Wagenweg stonden de kinderen uit wier naam
bloemen werden aangeboden; een dochtertje
van ds. Postma overhandigde vóór het Diaco-
nessenhuis haar bloemstuk aan de Koningin,
terwijl op het Nagtzaamplein de kinderen van
den Kinderbond „Prinses Juliana" hun hulde
aan de vorstin brachten. Voor het huis Joh.
de Breukstraat 11, werd even opgehouden, om-
dat het 6-jarig dochtertje van den heer J.
Vergunst bloemen kwam aanbieden. Daarna
hield de stoet nog stil aan de Kleverlaan bij
de Marnixstra.at, omdat de Koningin de hulde
wenschte in ontvangst te nemen van de kin-
deren der Vereen. School en Werktuinen; en
ten laatste stond in het Kenaupark bij "de
Kenaustraat het dochtertje van den heer
Duytshof den stoet met bloemen op te wach-
ten.

Zoo was de stoet'op zijn één uur langen rond-
rit weer het stationsplein genaderd. Hier
juichte een groote menigte 'het koninklijke ge-
zin voor het laatst hartelijk toe, waarna de
Koningin zich langs den ingang van het
station naar het perron begaf. Daar had
zich dezelfde eerewacht opgesteld, die biji
de aankomst der Koningin was tegenwoordig
geweest.

Te 4 uur 8 minuten vertrok het vorstelijk
gezelschap.

HET NIEUWE COLUMBARIUM OP
WESTERVELD.

Men schrijft ons uit Alkmaar:
Eenigen tijd geleden deelden wij mede, dat

op advies van de architecten dr. Berlage en
Gratania door het bestuur der Facultatieve
Vereeniging voor lijkverbranding aan den heer
W. M. Dudok, architect te Hilversum, do bouw
van het nieuwo columbarium op Westerveld
was opgedragen. Omtrent dit nieuwe columba-
rium worden thans de volgende nadere bijzon-
derheden in de jongste „Berichten en Mededee-
lingen" der Vereeniging opgenomen. Het zal
een open hofbouw worden, aansluitende bij het
bestaande columbarium; de oppervlakte, die
het inneemt, bedraagt 50 x3O meter. Uit de
schetsteekening van den hof blijkt, dat het ge-
heele beeld er een zal worden van groote stem-
ming. Er komt een g_£on met lage heesters; een
kleine vijver wellicht met een fontein; daar-
achter een rustieke bank, waar dan tevens een
beeld als Rodin's „Le Penseur" plaats zou
kunnen vinden. Daarbij sluit zich aan een
zuilengalerij, die een prachtig verschiet opent.
Het geheel wordt bekroond door een 19 m hoo-
gen toren in wit en zwart, waarop een ver-
gulde urn zal komen te staan. Het geheel zal
een mooi aspect hebben. 'Men heeft gedacht
aan eene verbinding met het crematorium,
waarvoor een zeer gelukkige oplossing is ge-
vonden. Een kleine verbouwing aan_het crema-
torium zal daartoe noodig zijn. Aan het eind
van deiverbindingsgang komt een kleine koepel.
Het geheel zal in volle harmonie zijn met de
omgeving. Het geheele plan kan in twee gedeel-
ten uitgevoerd worden hetgeen met het oog
op de kosten in de bedoeling van het hoofdbe-
stuur ligt. Het gedeelte, dat het eerst voor uit-
voering in aanmerking komt, is het eigenlijke
columbarium, zooals het definitieve project te
zien geeft. De schetsteekening geeft aan, hoe
het columbarium kan aangesloten worden aan
het crematorium, daarmede dan één schoon
bouwkundig geheel vormende. Dit aansluitend
gedeelte is gedacht als een fraaie opgang naar
den rechtervleugel* van het crematorium en het
kantoor tan den adjunct-directeur. De daarbij
ontstane galerij biedt eveneens gelegenheid tot
het plaatsen van urnen. De toegang is boven-
dien daarom zoo mooi, omdat het een prachtig
uitzicht geeft op het achter het crematorium
liggende landschap met een fraaien den op den
achtergrond. Zoolang deze toegang niet is ge-
maakt, eigent het terrein zich schitterend voor
oen landelijken opgang aan den rechterkant van
den heuvel.

Niét alleen past de bouwtrant zich bij de
omgeving aan, doch bij het ontwerp is ook
rekening gehouden dat op verschillende plaat-
sen het schoone natuurpanorama te aanschou-
wen valt, dat aan de ligging van het Colum-
barun zulk een bij»zondere bekoring geeft. Aan-
gezien de behoefte van ingebruikstelling van
het geheele nu uit te voeren gedeelte zich eerst
langzamerhand zal doen gevoelen, worden voor-
loopig alleen vakken gemaakt in de 9 nissen en
de beide open gangen, waar totaal 1230 urnen
plaats kunnen vanden. Deze gedeeltelijke afwer-
king doet geen schade aan het geheel, omdat
zij symmetrisch wordt uitgevoerd. Zij zal aan-
genamer aandoen dan dat het gebouw een groot
aantal ledige vakken bevat. Hoogere kosten
brengt die geleidelijke afwerking niet met zich
mede, omdat de nissen gevormd worden door
in elkaar sluitende uniforme platen, die al naar
gelang ' van behoefte kunnen aangebracht
worden.

Voor de urnen zal een bepaald model ont-
worpen worden. Opdat het aesthetisch inwendig
aanzien niet geschaad wordt door urnen van
allerlei vorm en kleur. Het bestuur der N.V.
Begraafplaats Westel-veld heeft het plan goed-
gekeurd. Weldra zal het contract worden af-
gesloten. De bestekken voor de aanbesteding
zijn gereed, zoodat binnen enkele weken de aan-
besteding aan den geschiktsten aannemer
gegund kan worden eu de bouw van het Co-
lumbarium een aanvang kan nemen.

Omtrent den nieuwen oven kan worden
medegedeeld, dat de keuze der oven-commissie
gevallen is op de Didier-gasoven van de Stet-
tiner Ghamottenfahriek, die zoowel om finan-
ciëele redenen als op technische gronden de
voorkeur verdiende, omdat: _ . ,

le. de stookgassen cjoorloopen een circuit, dat
geheel gescheiden is van dat der verbrandings-
gazen van het lijk. De stookgassen komen dan
ook niet in de eigenlijke ovenkamer, waarin de
kist wordt ingevoerd, doch verhitten deze
kamer door middel -van een dubbelen wand van
holle steen. Hierdoor is het zelfs onmogelijk het
lijk in de directe vlam te verbranden, terwijl
bij de asch ook geen verontreinigingen Tan de
stookgassen kunnen komen, gelijk dit wel het
geval is bij alle andere bestaande oventypen,
alwaar de eigenlijke ovenruimte voor het in-
voeren van binnen door de vlam op tempera-
tuur wordt gebracht.

2e. het verbrandingsproces is aanzienlijk
beter dan in alle bekende oventypen, terwijl de
oven practisch rookloos is.

's-Gravenhage.
HAAGSCHE CAUSERIEËN.

Het seizoen gaat ten einde loopen.
Deze zomer is zeer mooi en voor d« bad-

plaats Scheveningen zeer gunstig geweest.
lets van de oude internationale glorie was
er in de mooiste dagen. Maar de eerste
buiige dagen en windvlagen komen den (herfst
al aankondigen, de profusie van dahlia's en
gladiolen en zonnebloemen op de karren van
de venters verkonden al de komst van het
najaar, het is niet meer zoo> warm, dat de
Hagenaar de zoelte op den boulevard gaat
zoeken, de glorie van den zomer is voorbij,
de familie®, die met kinderen hun vacantie
aan zee zochten, denken al aan koffer pak-
ken. De laatste afselieidsvooTstollingen van
Hagebeck worden aangekondigd.

We moeten de pleziertjes, die bet seizoen
biedt, nog even uitbuiten.

Pisuisse werkt zijn laatste programma, af.
Kurhaus, circus, Seinpost en cabaret zijn
nog vol, maar in de dansgelegenheden is 't
op een kouden avond al stil. Als de theaters
uitgaan staan er nog lange files bij de
trams, maar het gedrang mj de laatste bus-
sen, die nachtdiensten hebben georganiseerd,
omdat de laatste tram3ondanks de groote
menigte, die nog naar Den Haag terug moet,
onherroepelijk omj twaalf uur vertrekken, —bij de laatste bussen is niet meer die drukte,
dat vechten om een plaats als in de dagen
van het drukste seizoen. En op den boule-
vard zijn de avonden stiller. De zon is eer-
der kimme, en de Rotonde en het Palaca
café en, de andere inrichtingen met terras
zijn nog net zoo bezet, dat het er niet ver-
laten uitziet, met heeren, die zioh in een
demi-saisonnetje bullen en dames, die reied3
prijken met de weelde van bontmantels.

E'en seizoen in Scheveningen zien wij
Hagenaars met weemoed ten einde loopen.

Niet omdat de hotelweelde, de mode-
parade, de strandgeneugten, de zonne- en
de zeebaden ons uitverkoren vreugden zijn,
maar de eenvoudige genoegens die als bij-
schotel ons geboden worden. Er is zoo veel
geuoegelijks te doen, zoo veel prettigs te
beleven, dat we bier 's winters moeten ont-
beren. Je gaat hietr in den zomer het heer-
lijkst uit, en je spendeert dan graag een
mooien warmen avond voor de genoegelijk-
heden, die er in de zaaltjes geboden worden.

We moeten daar 's zomers van profiteeren,
want 's winters krijgen we ze niet.

Wie in Amsterdam uit wil gaan vindt
daar steeds iets naar zijn gemoed, naar zijn
stemming, en naar. zijn behagen. Wie geen
drama wil vindt wel een blijspel in de
agenda der vermakelijkheden aangekondigd,
een serieus of een mal dol ding, en anders
is er wel een revuetje, een specialiteiten-
voorstelling, een arc-us-programma, een
operette-je, een .-.ardig volksstuk of een
cabaret-vertooi

Maar wij kri 'i in de paar theaters die
keuze niet. '- bet theater, dat vroegei*
uitkomst, gaf. .-'_ voorzag in die grooteleemte van ver;*;_k-.!_jkheid naast te serieuze-
kunst, geeft soms tijden achtereen ook V

bioscoopvoorstellingen, en als we zoo ineens

HET DRIEHONDERDJARIG BESTAAN
VAN HOOGEVEEN.

Burgemeester Bouma verwelkomde gister-
middag op het stadhuis, na het bezoek aan de
Landbouw-tentconstelling, het hoofdbestuur en
de afgevaardigden van „Schuttevaer". De be-
schermheer der Vereeniging, Prins Hendrik,
was ook bij deze receptie aanwezig. De bur-
gemeester bracht daarbij hulde aan den grijzen
voorzitter van „Schuttevaer", mr. Harm
Smeenge, die een 10 tal jaren als kantonrech-
ter in deze] fdo ontvangzaal recht had gespro-
ken. Spreker memoreerde verder de verbeterin-
gen welke in de la,.t<*te jaren voor de scheep-
vaart waren tot stand gekomen, dc verbetering

van de Hoogeveensche vaart, het nieuw-aan-
gelegde omkanaal, terwijl straks#ter algemeene
vergadering wederom belangrijke punten aan de
orde komen. Voortdurend is het oog gevestigd
op de verbeteringen, welke voor de scheepvaart
noodig zijn. Snel verkeer te water is voor Hoo-
geveen een zeer belangrijke factor. Er moet
komen betere snelvorbinding te water naar het
Zuiden en een eenvoudige doelmatige spoor-
haven.

Mr. H. Smeenge, voorzitter van „Schutte-
vaer", dankte den voorzitter voor zijn woor-
den. Hij hoopte, dat de plannen, die thans op
de agenda staan, tot uitvoering mogen komen
en dat daardoor voor Hoogeveen meerdere wel-
vaart wordt geschapen.

De heer Radijs, voorzitter van de afd. Hoo-
geveen van „Schuttevaer", voerde daarna het
'woord en prees zich gelukkig, de algemeene
vergadering in Hoogeveen te mogen begroeten.

Hierna werd in 'versierde gondels, vooraan
de groote motorboot van burgemeester Bouma
gestoomd lanss de streek, en bet Griendteveen-
kanaal naar de plaats, waar men zich de toe-
komstige _poorhaven denkt. De vertegenwoordi-
ger van den Spoorwegdienst, ir. Krook, was ter
plaatse aanwezi _. alsmede directeur en hoofd-
opzichter van The Griendtsveen Mij.

Hierna werd de terugtocht aanvaard naar
het gebouw „Irene" waar de C2e algemeene
vergadering is gehouden.

Achtereenvolgens werd hierbij bet woord ge-

voerd door de heeren H. Radijs en mr. H.
Smeenge, , welke laatste o.a. releveerde den
strijd van „Schuttevaer" voor goed onderwijs
aai. schipperskinderen.

Hierna werd aangenomen het voorstel van
Hoogeveen om het zoogenaamde Spoorgat te
maken tot Spoorhaven, welk voorstel door den
heer»Padding werd toegelicht. Te bevoegder
plaatse zullen besprekingen worden gehouden
om de Hoogeveensche vaart vrij te geven voor
vaartuigen met mechanische kracht.

Verder komt aan de orde het voorstel om
het aantal sluizen tusschen Meppel en Hooge-
veen te brengen van 6 op 3 of 4 en de bruggen
te Meppel den geheelen dag voor de doorvaart
te doen openstellen. Verder een voorstel cm
te verzoeken alle Drentsche kanalen Rijkska-
nalen te doen worden en van Rijkswege te doen
voorzien in de verkrijging van proviand en
drinkwater op Schokland.

De heer Smeenge sprak nog den wensch uit,
dat nu ook spoedig tót -uitvoering mocht ko-
men het zoo pas aangenomen punt om voor
Hoogeveen te maken een spoorhaven.

Ten slotte overhandigde mr. H. Smeenge
aan den Prins vier foto's van Wilhelminaboo-
men, welke ■in het feestjftafr te Hoon-évêen
waren geplant bij de iScbool te Slood. Haagje
en Kerkstraat en welke reeds tot feuzen wa-
ren gegroeid.

De Prins gaf de verzekering, dat de aange-
name ontvangst te Hoogeveen hem prettig
heeft gestemd.

Staande werd daarna op verzoek van den
burgemeester het „Wilhelmus" aangeheven.

(Ingezonden. Mededeeling.)

Met LISSONE naar:
Berlijn en Potsdam ...... 2 Sept.
de Ardennen .-"""".. 7 Sept.
Stalië, groote reis ...... 8 Sept.
Parijs en Omstreken . , . 14 en 21 Sept.

Programma's en Inlichtingen gratis.

N.V. LISSONE & ZOOITS REISBUREAU
Leidsches.raat 5, AMSTERDAM, Dam 10.
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Op bet denkbeeld komen om uit*èa gaan, en
*9 ccmsulteeren de krant, dan is de keuze
ïoo klein, dat wie niet al te defti"- in sme-
king naar een Shakespearestuk of een Strind-
bergdrama wenscht te gaan kijken, op de
onvermijdelijke bioscoop is aangewezen, als
fcij per se dien avond buitenshuis zijn ver-
tier wil zoeken.

Maar als de zomer in het land komt, dan
wordt bet anders. Dan kan je te kust en te
keur gaan. Dan kan je genoegelijk buik
hooren spreken, dan kan je een Indianen-
opperboofd in volle wapenrusting een natio-
naal Hollandscli lied, dat. hij zelf niet be-
grijpt, hooren verhanselen, en een Engel-
schen snelteekenaar met een Italiaanscben
naam, en een Parijs sohildersbaasje met zijn
linker band Hollandsche landschappen zien
teêkenen in enkele seconden, dan kan je
Duitsche operetteaTtisten de vreeselijkste
levensomstandigheden op do minst aanneme-
lijke maar hoogst genoegelijke wijzen met
gezang en gezwaai van beenen zien uitbeel-
den, dan kan je op artistieke of semi-artis-
tieke wijze dramatisch en humoristisch boe-
ren zingen en spelen door de vroolijke kame-
raden van Pisuisse, die steeds zijn vrienden-
tal met genoegelijke losse kunstenaars nit
alle windstreken vermeerdert, en dien we
self altijd weer graag hooren praten en zin-
gen. Dan kunnen we, als het ons lust, tijgers
en leeuwen vervaarlijk hooren brullen, paar-
den op de achterpooten zien staan, en oli-
fanten op tonnen, en fantastische balletten
niet karavanen van danseressen aanschou-
wen, en nog tal van vertooningen en voor-
stellingen bijwonen, die dienen om den
avond te breken, zooals fantasiedansen en
rangnummer.jes en transformatie actés, van
mindere dienaars en dienaressen der tiende
muze, die in diverse dansgelegenheden het
bal afwisselen en de hooge consumptie-prij-
zen aannemelijker moeten maken.- En van het Kurhaus met zijn bekende en
beroemde concerten spreek ik niet eens, noch
van carnavals, die ter wille van het seizoen
in een wat wonderlijken tijd vallen, waarbij
aan vasten niet gedacht behoeft te worden
en nog minder aan een voorschot op 's levens
geneugten, omdat er een tijd van soberheid
wordt aangekondigd.

Het is voor ons arme Hagenaars nu een-
maal niet anders. De vermaken, die andere
stedelingen in den winter gouteeren, die
worden ons alleen maar geserveerd als het
zomer is, en dan hebben we de gelegenheid
te baat te nemen. Dan moeten we maar wat.
puffen en in het zweet ons aanschijns ons
pleziertje genieten.

En we schrikken er niet voor terug.
De koelte van den zeewind, de avondstem-

ming in het bosch, de eleganteweelde in het
park rondom bet Kasteel Oud Wassenaar,
we geven het graag voor een Duitsche ope-
rette of een cabarat van Pisuisse of* een
Varièté-programma. We schrikken voor
tachtig of negentig graden in het oude tentje
van de Kurhausbar niet terug. Geen avond
kan zoo warm zijn of de zaal is vol, en ik
heb er den leider van het troepje de stralen
zweets van het hoofd zien 'gudsen,- terwijl hij
maar welgemoed doorratelde, zijn breede ge-
laat zoo nu en dan afdrogend met een om-
vangrijken zakdoek.

We hebben nu nog een paar weekjes en
'dan is het plezier op. Maar nu zijn de zomer-
avonden niet zoo lang meer, en niet zoo
warm,,.nu is het de tijd om gepast gebruik
te maken van de diverse amusementen, die
ivan Kurhaus zoowel als van lichteren aard.
En mocht u soms meenen als ge om half tien
over het Gevers Deijnootplein loopt of langs
den boulevard, dat er niet zoo &rx? veel men-
schen in de badplaats zijn, wacht dan nog
even. Om ruim tien uur stroomt het Kur-
haus leeg en de files bij de trams groeien in
een paar minuten tot halve mijlen. Wacht
nog even en ge constateert een nieuwen aan-
was, want de Pier gaat sluiten, en dan spuwt
de groote circuspoort een telbare menigte
uit_ en dan loopt het cabaret leeg en Sein-
post, en de menigte wordt ontelbaar. Niets
dan Hagenaars, die gespeend van lichte ver-
■maikero gedurende tien maanden van " het
jaar, hun hart komen ophalen, met Scheve-
ningen niets te maken hebben verder, regel-
recht van hun huis naar de oorden des ver-
inaaks trekken en van daar weer regelrecht
naar huis.

Aki.

* OUDEPEKELA, 27 Aug. In de hedenavond
gehouden raadsvergadering kwamen ter sprake
de moeilijkheden, die van regeeringswege wor-
den ondervonden ter bekoming van de gelden,
welke ingevolge raadsbesluit van 28 October
1924, zijn geleend op aandrang der regeering
bij de Bank van Nederlandsche gemeenten,
teneinde de financiëele moeilijkheden der ge-
meente te boven te komen. Op last van den
Minister van Binn. Zaken ds daarvan nog ruim

’ 25000 niet aan de gemeente uitgekeerd.
Daar op 1 en ?1 December jl. daarvan reeds
betaald had moeten worden rente en aflossing
van geldleeningen en premie aan het Pensioen-
fonds, eischt het gemeentebelang, zeggen B.
fn W., dat de raad maatregelen neemt om die
gelden te bekomen, nu B. en W. daarin niet
slaagden. In de zeer uitvoerige, toelichting'
wordt gezegd, dat B. en W. verweten is, dat
voorschotten voor werkverschaffing en steunre-
geling, van het Rijk ontvangen, voor andere
doeleinden zijn gebruikt en dat er op gezin-
speeld i3, dat de financiën van de gemeente in
d_ war zouden zijn geweest, hetgeen B. en W.
tegenspreken. Zij meenen integendeel, dat de
belangen der gemeente als speelbal worden ge-
bruikt op 'het Depart. van Binnenl. Zaken,
waardoor de gemeente in niet geringe mate
wordt geschaad. Daarom stelden zij het vol-
gende besluit voor, da. de raad eonder stem-
ming aannam: De Raad, kennis econo-
men hebbende van de mededeelingen van B. en
W., spreekt als zijn meening uit, dat aan het
ministerie van Binnenlandsche Zaken en L. op
allertreurigste n meest onrechtmatige wijze
wordt omgesprongen met de belangen der ge-
meente Oudepefcela; verzoekt Z. E. een per-
soonlijk onderzoek naar de reden van het nog
steeds achterhouden der geleende gelden te
willen instellen en Ged. Staten van Groningen
de machtiging te verstrekken om voor 15 Sept.
1925 de aan de gemeente Oudepekela toeko-
mende gelden te kunnen afdragen, opdat de
belangen der gemeente niet meer dan tot dusver
reeds door bemoeiingen van ambtenaren der
Regeering worden geschaad; en noodigt B. en
W. uit een raadsbesluit voor te bereiden, om
langs gerechtelijken weg bedoelde gelden in de
gemeentekas te krijgen, indien aan het sub 2
bedoeld verzoek niet werd voldaan."

Aanbestedingen.
De architecten Janssen & Schrakamp te

Hengelo hebben aanbesteed het verbouwen en
vergrooten van het R.K. Ziekenhuis. Laagste
inschrijver: H. Reefman, Hengelo, voor
/ 90.750.

Stadsnieuws.
Koninginnedag.

D_ Vereeniging tot Veredeling van het
Volksvermaak deelt ons mede dat bij de feeste-
lijkheden welke Maandagmiddag in het Sta-
dion zijn voorbereid, op haar verzoek oo3_
twee maal vertooningen zullen worden, gege-
ven door de gilden van St. Gangulphus en St.
Laurentius nit Huissen in Gelderland, die
merkwaardige eeuwenheugende instellingen.
Zij zullen defiloeren en de vermaarde banier-
dragers zullen proeven geven van het kunstige
vaandelzwaaien. Men kan zich hierbij herinne-
ren dat zij daarmede bij de Nationale Hulde-
betooging op 6 September 192'3

t voor het Paleis
op den Dam, groote 'bewondering en lof hebben
geoogst.

Jubllea.
Den len Sept. ars. zal de heer C. Remmers

40 jaar bij de N.V. Blaauwhoeden-Vriesseveem
werkzaam zijn.

Dinsdag 1 September zal de heer H. Mars-
man vijftig jaar bij de firma Hofonann, Schöf-
fer & 00., 'alhier, in dienst zijn.

De heer L. F. van" Rooyen, chef van de
import-afdeeling' der N.V. Blaauwhoedenveem-
Vriessev'een., zal op 1 September a.s. den dag
herdenken, dat hij vóór '35 jaren, verbonden
werd aan de N.V. Vriesseveem, thans N. V.
Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, Amsterdam.

Branden.
Sinds onze laatste opgave bluschte do brand-

weer een kleinen binnenbrand, Van Baerle-
straat 14.

Gemengde Berichten.
Een vereenvoudiging.

Naar aanleiding van een opmerking, die wij
gemaakt hadden, over eon rede van den heer
Stenhuis in Limburg, heeft deze ons voorge-
steld o.a. eens drie maanden als centrifugist te
gaan wenken in een aardappelmeel, of suiker-
fabriek. Dan zou ons de vreugde aan het wer-
ken wel vergaan. In verband daarmede zendt
ons een lezer uit Groningen de afbeelding van
eein machine, door hem geconstrueerd — men
zie de fotopagina — die dit inderdaad zeer zware
werk sterk vereenvoudigt.

Om de centrifuge te ledigen heeft de man niet
anders meer te doen dan een handel eenige kee-
ren rond te draaien, waardoor het meel er als
het ware uitgeschud wordt, terwijl het door
zijn eigen snelheid uit de centrifuge in een
transportschroef vliegt. De constructeur voegt
er aan toe: zooals men op bijgaande foto ziet
aan het tevreden gezicht van den arbeider, is
inderdaad voor hem „de arbeidstijd zn levens-
tijd".

In de suikerfabrieken is dit toestel nog bijna
niet ingevoerd.

Weer een auto in die sloot.
De acent van de Holland-Friesland-Groiiin-

geii-lijii,° Tj. Platte, te Lemmer, was gister-
avond omstreeks 6 uur met zijn auto op reis
van Heerenveen naar Lemmer, toen hij halfweg
Heerenveen—Joure voor een melkwagen wil-
lende uitwijken, door de van Heerenveen
komende tram van achteren werd aangereden,
waarbij de auto in de langs dien weg loopende
sloot werd geslingerd. Door het stukslaan van
do ruiten wist Platte zich te redden. Hij ge-
raakte daarbij ernstig aan hoofd en handen
gewond en moest onmiddellijk geneeskundige
hulp inroepen.

Baldadigheid.
De baldadigheid welke de jeugd in Nieuwer-

Amstel in den -laatsten tijd aan den dag legt,
gaat alle perken te buiten, meldt men ons. Op
velerlei wijze wordt het meest ergerlijke vanda-
lisme gedemonstreerd. Bijna alle straat, en we-
genborden, kortlings door do gemeente aange-
kocht, zijn beschadigd en vele van déze borden
daardoor onleesbaar geworden. Naar auto's en
auto-bussen wordt met steenen geworpen, parti-
culiere eigendommen beschadigd en thans is
weder een groot ijzeren maximum snelheidsbord
aan den Amsteldifk niet paal en al nit den grond
getrokken en in den Amstel geworpen. .

Verdacht van brandetichting.
De schipper van de ligger met bunkerkolen,

die Dinsdag op den IJsel bij Zwolle in brand
raakte, is gearresteerd wegens verdenking van
brandstichting. Hij is naar de marechaussee-
kazerne te Zwolle overgebracht.

Visscherij.
VLAARDINGEN, 17 Aug. Alhier zijn bin-

nengekomen de haringschepen SCH. 255, 15
last; SCH. 7, 16 last; SCH. 32, 16 last.

Aan den afslag werd besteed voor: volle ha-
ring ’ 31.10—34.80, maatjesharing f 23.90—
28.40 per kantje.

HUIZEN, 27 Aug. De eerste botaanvoer be-
droeg van de aangekomen spannen en een koop-
sohuit: 2040 p. a 33—36^ ets.; zeeaal: 203 p.

49 52 ets.; garnalen. 32 ben h 16 ets. p.
kg; Noordzeevisoh: 2470 p. a 7_—30 ets.

SPAKENBURG-BUNSOHOTEN, 27 Aug. De
botvisscherij door afwisselende weersgesteldheid
beter; 35—-55 p- per span; prijzen gemiddeld 34
ets. p. p-; schol (hoofdzakelijk Noordzee):
1725 p. a 5-Jr—12 ets.; garnalen :90 kg a 15—
17 et.; zeepaling en wat aal: 470 p. a 37—48 et.

ENKHUIZEN, 27 Aug. Heden hebben 28
vaartuigen hier aangevoerd. 315 pond Zuiderzee-
sehol, 174 Pond ko_bo'fc, 600 pond garnalen en
1191 'pond hookbot. De schol gold / 11 k 14.95,
de korbot ’ 21.50 k 26.45, de hoekbot / 37.40 a
27.70 per 50 kg. Garnalenprijs ’ 1.25 per mand
(28 pond).

URK, 27 Aug. Door 24 vaartuigen, zijn heden
hier aangevoerd 550 pond aal, prijs ’0.38; 160
manden garnalen, ’J).75—0.30 per mand.

Waterstanden.
Vrijdag 28 Aug.

2 o Sedert§§ _?« Sisteren
oï . .

Waarnemings- S , > Amstebdampunten. ?- |. | J
'S 2 _£co o "______ 11 es | 1 "*"*- | I

Keulen 138.27 37.79 0.06 — Kanaahoater
Lobith 10.9110.27 0.03 — 8u0.41M-AP
Niimegen B.6t> 8.01 — 0.1012 0.85,, — .
Sfe.Ar.dr.Waal. 3.83 3.01 0.05 — 1 ü.35 „— „
Arnhem 8.86 8.12 — — Stadswater
Vreeswijk — 0.71G0 07 — BnO.4IM—AP
Westervoort 9.22 8.6c0.06 — 12 0.35*—.
Deventer 3.15 2.46 0.03 — 10.35.— .
Kampen 0.12 0.28 0.05 — Anmtelwater
Maastr. sluis 41.55 41.88 — 0.49 8u0.41 iI—AP
Venloo 9-50 10.64 — 0.05 12 0.35 .— „
Grave 5-66 6.46 0.88 — 10.35.— .
StAndr. Maas 1.94 1.94 0.63 — ZuiderteeioaterBuO.I7M+AP

12 0.07r — „
1 0.10 . — .„

Zuiderzee hoogwater v.m. 6.45 0.18 + M A.P.
OONSTANZ 28/8 v.m 4.07-4-0-05 m.
FUNINGEM 28/8 v.m 2.47+0.06 m.
__EHl_2B.Bv.m -a*^t2-__i m-MANNHEIM2B.B v.m 3.61+0.34 m.
RINGEN2B/8 v.m 1.95+C.0l m.
OAÜB2B/8 v.m 2.09-0.03 m.
DUISBURG 28/8 v.m 0.38+0.09 m-

Laatste Berichten.
CHINA.

De beweging tegen de vreemdelingen.
Geen „noodtoestand" meer 'te

Sjanghai.
SJANGHAI, 28 Aug. (Reuter.) De

„noodtoestand", die op 1 Juni wegens de
staking geproclameerd was, is thans opge-
heven verklaard.

CRICKET.
N.C.B.-elftal—Dragen Flies.

Toen vanmorgen tegen elven de spelers op
het zeer fraaie terrein van ~Ter Werve" te
Den Haag verschenen, was de mat nog doornat
van den regen, en het terrein nog wat zacht,
waardoor het niet zoo snel liep. Kessler, die
den opgooi gewonnen had, zond om elf nur 20
Schill en Vis in, die zich op het bowlen van den
Cambridge-bowler Jaggor en den lii.ksolien
Fastbowler Pawle kalm inspeelden, zoodat in
de eerste twee minuten slechts 10 runs gemaakt
werden. Daarna ging het scoren wat vlugger
en 10 minuten later was het totaal 20, terwijl
na drie kwartier spelen de 30 op het bord ver-
scheen. Dan worden de beide aanvallers vervan-
gen door Hennon en Strachan, van wie laatst-
genoemde het eerst' succes heeft, als hij Schill
in de slips mooi door Hennon weet gevangen
te krijgen voor een uitstekende 20. (1 voor 41).

Er is. dan een klein uur gespeeld. Dezelfde
bowler heeft, wanneer het totaal 54 is,, weer
succes met een bal die buiten het wioket pitchte.
Vis raakte hem half en werd voor een fraaie 25
door Hennon makkelijk gevangen. Kort hierop
wordt Max Jansen voor drie gestumpt (3 voor
69). Van Manen, die aanvankelijk wat onzeker
speelde, konjt er dan hoe langer hoe beter in
en laat eenige mooie slagen zien. Vooral zijn
runnen met Van Bueren is uitstekend en
menige scherpe 4*un wordt genoteerd. Wanneer
om een uur voor de lunoh gestopt wordt is' hettotaal precies 90.

De scoreszijn:
Adriaan Schill, c. Hennon, b. Strachan 20R. Vis idem, idem 25H. van Manen, niet uit 32Max Jansen, st. Smith, b. Jagger 3Pietér L. van Bueren, niet uit , 2Extra's 3

Voor drie wickets. 90

Scheepstijdingen.
Binnenlandsche Havens.

AMSTERDAM aangekomen 27 Aug. (Sur/k.)
Di do, S. Bordeaux, stukg.. oarg. N. Rjj n.
vaart Mij.; Are s, S. Hamburg, stukgoed
carg. Vrachtmail; (0. _tth.) Fre ja, s.Söderhamn, stk.hout, oarg. Ver. Cargadoors- ■kant.; (H.k.) Hontest r o o m, S. Lon-den, stukgoed, carg. Holl. Stoomboot Mij.;Maasstroom, S. Huil, stukg., carg'
Holl. Stoorab. Mij.; (Borneok.) Hyson S.Java, stukg., carg. Meyer & Co.; (R,iètl.)
Evelyn Man o r, S. Rochester, lediw
carg. Salomon's Shipping. — 28 Augustus!
(Levantk.) Berenice, S. Triest, stukg.'
carg. Ver. Cargadoorskant. ; Her m es s'Hamburg, ledig, carg. ddem; Achill'<_ s '
S. Rotterdam, ledig, 'carg. Vrachtmail-'(H.k.) Redst a r t, S. Londen, stukg 'carg. Gen. Steam Txansp. Cy.; Ri T |^
Ribble S. Goole, stu&g., ' carg. N. V.Geibrs. Scheuer.

UMUIDEN aang. 28 Aug. RiverßibbleS. Goole; Cer a m, S. Autwei-pen.
Vertr. August Leffler, S. MethilUMUIDEN aangek. _28 Aug. Haro 1 d'Beek e r, S. Wasa; Redst a r t, S. Lond;UMUIDEN aangek. 28 Aug. K-at e Chris-"tophensen, S. Leningrad.
Vertr. 28 Aug. E 1fsto n e, S. Sunder-

land.
MAASSLUIS, aangek. 27 Aug. Bomb ar -dier, S. Huil; Cliffwood, S. Galve-

ston 1. v. Havre; Havelland, S. Buenos
Ayres; Sesosties, S. Hamburg.

Vertr. 27 Aug. Themis, S. Hamburg;
Cari n g, S. Stockholm; Sm o s, S. Lis-
sabon ; E re y, S. Malmö; Archangel,

-S. Harwich ; Oakf o r d, S. Goole; — 28
Augustus Viator, S. Noordzee; Cr o -mer, S. Harwich; Ja mes Te n n an t,
S. Goole.

MAASSLUIS aang. 28 Ang. Douio, S. Lon-
den; Rhea, S. Koningsbergen; Bav a-
ri a, S. Londen; Sassenheim, S. idem
voor kolen ; A 1 d er n e y, S. Leningrad.
Vertr. Margerethe, S. Hamburg;
Eks j o, S. Hohabaai; Peno Rocias,
S. Blyth; EnseignoMaurice, S.
Sunderland.

MAASSLUIS aang. 28 Aug. High 1 a n d
Prince, S. Buenos-Aires; Sesos t r i s,
S. Hamburg; China Maru, S. New
Vork; Hauler w ij k, S. Bougie; Bever-
wij k, S. Hornillo n. Vlaardingen;Kat h e
S. Amsterdam; Leominster, S. Mon-
treal; T h i s b e, 'S. Caen; B e r n i s s e, S.
Hamburg; 'Nereus, S. Amsterdam;
Werra, S. Hamburg; C 1 io, S. Amster-
dam ; Jan, S. Noordzee (voor kolen) ;
A f o.u ndr i a, S. Mobile; Hare 1 d a, S.
Southampton; St. Denis, S. Harwich;
Glenbrook, S. Brighton; Athe n a,
S. -Yarmouth n. Vlaardingen; Westha-
ven, S. New Vork 1. v. Antwerpen; Isa r,
S. Ibrail; Hodd e r, S. Goole; Bata-
vier 4, S. Londen; Ary Seheffer, S.
Havre 1. v. Antwerpen; St. Annaland,
S. Immingham ; C o r n c r a k e, S. Londen;
H e n n e r, S. Middlesbro.

Vertr. 28 Aug. Viat or, S. Noordzee;
Crom e r, S. Harwich ;James Ten-
na nt, S. Goole; Tre n t, S. Savona.

MAASSLUIS aangek. 28 Aug. Luc i e, S.
Wiborg; Ohar 1 e s, S. Dagenham; Mo-
r e a, S. Alexandrië.
Vertr. 28 Aug. Gunt h e r, S. Stettin;
River Dart, S. Bordeaux; Kat e n-
dreo h t, mb. N. Orleans; Lar a, mb.
Thameshaven.

VLISSINGEN, 27 Aug. Gepass. naar Antw.
II allgy n, S. Rotterdam; Juliana-
par k, S. Rotterdam; 01s e n, S. Amster-
J

Gepass. van Antw, Wolfram, S. W.-
Afrika. . '■ _ „ . . .

Gepass. van Terneuzen: {Japitaine
111 iaqu c r, S. Duinkerken.

VLISSINGEN gep. naar Antwerpen 28 Aug.:
Edd i, S. Rotterdam; Mal i a, S. Ham-
burg ; All o, S. Bremen; Viator, S.
Vlaardingen.

Gep. van Antwerpen 28 Aug.: Cairngo-
wan, S. Montreal; Gunther Russ, S.
Hamburg; Uruguay,,S. Santos.

ZIERIKZEE aangek. 26 Aug. Deßuyter,
ms. I-ond. n. Vreeswijk. — 27 Aug. J an-
tine Fennegina, z. Lond. n. Keulen.

Nederlandsche Schepen
RIJNOIJK 27/8 v. B. Ayres n. Rosario.
SASSENHEIM 27/8 v. Londen n/d Witte Zee.
STA_> ZAANDAM 27/8 v. Uleeborg n. Ter-

neus_en.
STENTOR, sleepb. 28/8 v. Rott. te Kingslynn

met lichter Albatros.
THÊANO 27/8 v. Belfast n. Armst.
VEOHT 28/8 Brunsbuttel gep.; Raumö n. Rott.
WAAL 28/8 Holtenau gep., Rott. n. Koningsb.
WASSENAAR. 28/8 v. Amst. te Blyth.
WINSUM 26/8 Skagen gep-, v. Stettin B; Ar-

changel.
WITTE ZEE pass. 27/8 Sagres Rott. n. Genua.
ZEELAND, m.sch., 25/8 r. Nijmegen te Ro-

chester.

STOOMVAARTLIJNEN.
STOOMV. MIJ. NEDERLAND.

GERAM 28/8 v. Antwerpen te Amsterdam.
JAN PIETERSZ. OOEIN (tWsr.) pass. 27/8

Perdm.

PRINSES JUIIANA (uitr.) 27/8
Colombo. "RADJA (uitr.) 27/8 te Bremen.

KON. NED. STB. MAATSCHAPPIJ.
CLIO 28/8 v. Amst. te Rott.
GANYMEDES 27/8 v. Constanza n. Constan-

tinopel.
HEBE 27/8 v. Valencia n. Tarragona.
HERCULES 27/8 v. Messina n. Palermo.
NEREUS 28/8 v. Amst. te Rott.
PERSEUS 27/8* Kopenhagen n. Aarhus.
PLUTO, Alicante n. Amst., pass. 27/8 nam.

2 u. 30 Ouessant.
STELLA 27/8 v. Piraeus te Smirna.
TELLUS 27/8 v. Lissabon 11. Faro.
THESEUS 27/8 v. Oporto n. Vigo.
ULYSSES 25/8 v. Constantinopel n. Amst.
VULOANUS 27/8 v. Rotterdam te Tanger.

KON. HOLL. LLOYD.
DREOHTERLAND 27/8 v. Hamb. te Bremen.
ORANIA (uitr.) 27/8 v. Montevideo.

KON. WEST-IND-MAILDIENST.
AMSTERDAM, v. Chili, 27/8 v. Duinkerken

11. Hamburg.
BPJELLK (thuisr.) 26/8 te Pisagua.

HOLLAND—AFRIKA LIJN.
HEEMSKERK 26/8 v. Kaa.pstad n. Algoa-

baai.

JAGERSFONTEIN (thuisr.) .. pass. 27/8
RIETFONTETN (uitr.) 27/8 te Beira.
SPRINGFONTEIN (uitr.) pass. 25/8 Oues-

sant.
HOLLAND-AMERIKA LIJN.

EDAM, Rott. n. New Orleans, 27/8 te Gyon.
RIJNDAM, Rott. n. New Vork, 27/8 o.m.

1 u. 30 v. Soutliampton.
HOLLAND-AUSTRALIË LIJN.

AAGTEKERK (uitr.) 27/8 te Adelaide.
ARENDSKER'K (thuisr.) 27/8 te Duinkerken

HOLL. BRITSCH-INDIË LIJN.
BENNEKOM (uitr.) 26/3 te Rangoon.
RIDDERKERK (uitr.) pass. 27/8 Sagres.

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
KAWI (uitr.) pass. 27/8 Perim.
SLAMAT (thuisr.) 28/8 v.m. 9 u. te Mar-

seille.
ROTTERD. ZUID-AMERIKA LIJN.

ALGORAB (uitr.) pass. 2^B Madera.
STOOMVAART MIJ. „OCEAAN”.

PERSEUS, v. Japan n. Bott., 26/8 U
Tsiiiiïtao

TROILUS, v. Japan H. R***- 26/8 te Lond.
EMZETCO LIJN.

JONGE JACOBUS, v. Antw. n. Barcelona,
pass. 37/8 Gibraltar.

Buitenlandsche Beurzen.
WISSELKOERSEN.

PRAAG, 28 Aug. Ut.B.D.. Wisselkoersen.
23 Aug. ' 27 Aug.

Amsterdam .... 1363.50 1363.50
Berlijn 804 25 804.25
Zürich ...... 655 25 655.37%
Parijs ...... 158.871. 157.874
Londen. ..... 163.95 163.95
N. V.. Cable . .'. . 33.75 33.75
Brussel 153.124 152.124
Weenen ..... 476— ' 476.—

LONDEN. 28 Aug (R.8.D.) Wisselkoersen.
28 Aug. 28 Aug. 28 A ug. 28Anf.
lO.öOu. 11.15u. lO.öOu. 11.15u.

N. Vork 4.855. _.Só»/j_ Z«reden 18.09 18.09
Frankr. 10...55 103.50 N'oorw. _M.60 24.53
Eelgiß . 107.50 107.43 Hels.f. . _._ 192^
Italië .. —— 129.91 Praag.. —._ 103^
Spanje. —.-- 33.75 Belerad —.— 271.—
Zwits.. 25.06 25.06 Sofia... —— 670.—
vAmst.d. r_.os-.il l-_.05».8, Boekar. —— 9.80
Dtschl. 20.40 20.41 Budap. —— 346.000
Denem. 19.63 19.55 Brazüifi 6% 6%

Onze kantoren zullen
MAANDAG 31 AUGUSTUS GESLOTEN ZIJN.

INDUSTRIEÊLE WAARBORG MIJ.

IDe kantoren van
PH. STRAETS¥IAÜS 5 I
COMEOTISSiO^AiR IN EFFECTEN

te Amsterdam, worden per
1 September 1925 VERPLAATST I

naar
NICOLAAS WITSENKADE N°. 30 I
De Telefoonnummers worden:
36081, 36181, 37081, 37181 en 37281

N.V.Amsterdamsche Naalmachlnenhandel
v/h A. Lewensteln.

Aandeelhouders worden, ingevolge
besluit der Vergadering van Aandeel-,
houders d.d HO Juni 1925, uitgenoö-
digd ten kantore der Vennootschap,
tegen inleveringvan Dividendbewijs
No. 15, in ontvangst te nemen een
Oblloatle der 570 ODliqatieleening 1925., (37914) DJü DIRECTIE.

Amsterdam, 28 Augustus 1925.

I VER, TOOWFABBIEKEN.
Wie meer wil weten omtrent

stijging van dit Aandeel, sclirflve
onder No. 1660, Adv.-Bur. Belin-
fante & Co., Koningspi. 38b, Haag.

INDUSTRIE,
ALLEEN DIRECTEUR eener be-

langrijke Industr. Onderneming,
Metaalbranche (specialiteiten),
steeds ruim ook voor export van
zeer loonend werk voorzien, 120
arbeiders, wenscht wegens gemis
aan Opvolger, uit zaken te gaan en
zone AANDEELEN (de helft van
het Ma. ■"_. Kapitaal) met Dir.-
zetel over te dragen.

Aangename werkkring in provin-
ciestad en voor een of twee men-
schen prachtpositie. Benoodigd ka-
pitaal ca. 80 mille. Steller dezer is
genegen als Aandeelhouder en Com-
missaris werkzaam te blijven. Br.
No. 37946, Bureel Handelsblad.

' \«M^HOEDENjM| I
Klnderhoed Klnderhoed

van prima vilt mei prima vilt. met lint-
aparte lintgarnee- y _^*-. garnituur in
ring. in zwart,bruin. deze'fd* **""", "*_ /^i<^_^___S?(___L zwart, bruin, beigebeige en houtkleur (^^GUW%_^___. en havana *

3.90 3.90

S>y&( j Dameshoed — prima ff-y '^'^^^V§Êï_y "'r ""«-«e1. slaP model met /„, /JfSS)Jy^ «Q*/ doorstikten rand en m_ É| .
fl dern lintgarnituur, alle l

1 É.7SDameshoed °'' ° Dameshoed

I
vilt, moderne vorm. .»»_ lijden velours chiffon. |
met viltgarneering /f^Êfk 4Ës?*\ geheel doonstiki en
in dezelfde kleur, Kw&il '\_-__l_l. 'rsaie «eekspeld-gar-
in 15 modekleuren üi -\ C JP; neer,'ng, in bois de _

voorhanden [ -Z> >—. V "-"««.houikleur, zwart

3.90 A^7\ uw br9.7s'c 1

1 f^'lluïïll Costuum Costuum mfPf-niC ill il k 'CTêPe de a,,ne' wollen crêpe" °Pen 11\ 11. i
1 lil lffi^É"in ZWBrt' 'erra' enogdeeSrne dk.okro'k'^^\ Mk I

I .^ ,JP26.soten I
„SONJA" ~m_ '’? rf .ALICE" E| Casaque stof, —— « /rffTl^kp 1 Casaque f| voorbanen & zakjes (^As^J^~& van crêpe de fe met fijne gestikte _

~ _-!.:__.
_ . ~ 1_ _i_„iti_,_.„„i,____ Cor«ts.gegarandeerdepa_vorm&kwaltet Cnine met gep is-■ plooit es en knoop- Allé-énve?kSopvoorNe(rer|andenKoioniên seerd iabot in deg garn., in wit, marine K XKru laaol- ln °c

erijs. fraise, beige VRAAGT ONZE kleuren wit, rosé* en reseda CORSETS-CATALOGUS en champagne
7 Qrv Toezending franco op aanvrage irv -r__"

I VRAAGT CENTRAALBOEKJE HET VERGEMAKKELIJKT I 'I U HET INKOPPEN IN DE DIVERSE AFDEELINGEN [

m BIJENKORF
AMSTERDAM

■aMß__BMWW»M»iWß___ü_M_B_________-_W__^^ "■^waMM.l

The American Lunchroom Cy.
Kah.erst.aat 16-18 - Telefoon 42471

Luxe Kreofenbrooden
85 ets. per stuk

Ten eind 3 teleurstelling te voorkomen, is
het 'raadzaam, vooral des Zaterdags
tijdig te bestellen of te laten halen.

GeroutineerdeAdv.Reizigers
op provisie-basis gevraagd voor Fransch Industrieel
Wereld Jaarboek, hetwelk voor de adverteerders waarde-
volle diensten op verschillend gebied oplevert. Steun
door Reclame naar wensch van de reizigers eventueel
mogelijk. - r-RANCE EUROPE Office Economique
Internationale, Amsterdam, Keizersgr.6oBl, Tel. 36781.

DE STÓRM-RAMP
De Administratie van het Algemeen Handelsblad zal zich'

" tot en met 29 Augustus gaarne belasten met het ver-zamelen van gelden voor leniging van den nood, ontstaan
door de vreeselöke ramp die Borculo en andere plaatsen
heeft geteisterd. W _ verzoeken onzen lezers na dezen
datum hunne bijdragen te willen doen toekomen aan hetA'damsche Comité of aan Comités in de plaatsen hunner
inwoning.

Op geldzendingen (t/m 29 Aug.) gelieve men beslist te
vermelden „Stormramp". — Elk bedrag is welkom. —Post Giro No. 80. — Gemeente Giro Adam H. 3000. Gelden
kunnen eveneens worden afgegeven aan onze bureaus te
Amsterdam; Den Haag, Molenstraat 17; Haarlem, Tempe-
liersstraat 32; Hilversum, Kerkstraat.

Administratie van het Algemeen Handelsblad
Amsterdam — N. Z. Voorburgwal 234—240.

Hieronder volgt de vijftiende verantwoordingt
The Gillette Safety {____ y__ Breukelen „ 2.50Razor Cy., Adam, H. A. D. v. d. W.
$500.- / 1240.— 8., Hilversum 25.-,

Postduiven vereen. ir. R. A. G., Adam „ 10
~Columbia", Adam „ 2-5.— J. E. S„ Veen „ 2.50

B. E. R., Adam .... „ 10.— Mr. D. G. V., Bloe-
Person. N.V. Verk.- mendaal „ 10 "centr. Verg- ïtarga- Wed. H. H. v. W—
rinefabr. afd. Adam „ 23.17$ v. T., Heemstede , 10.—

Inzameling afd. W. p. ■____ Adam „ 15—
nmgbeurs en Statis- j jy., Adam „ 50—tiek Gemeentelijke C. A. B-j Hoorn ._ 10

____
Womngdiènst „ 21.75 A. M. H ., Adam ... „ ' 10—I. P. en S. P. "" „ 5.— L. Y. W Rabishau „ 10—Oost of West! -als m_ 0 A dam % __

Nederlander c B

_
; A,f]am 10

__
Steunt en helpt de j c A w A

,dam g
_

een den ander „ 3— H. G. g H'sum.... „ 100—Nelleke v. D., Bus- MG H ' Vleuten... „ 10—
.r

Urn «-_ït'"ï " ._""" N* N*. Hengelo .... „ 2.50Mevr. F. B Bussurn „ 10.- cH 'B
p- 4?,'; '- " 22— A., Adam 2.50&tPGotfe^ da.m.:: ;; is -10**- k-** , ,
Kleine bijdrage B. ... „ 10.— N jj " 150H. H., Adam „ 25.- o*w»^'l_iiï_ï_£ "Pa.! K.: A-dam".:: _'. 10.Z _^ ■.■"■""■■" »■«
E. v. H., Adam , 2.50 Dames S- B* Sy
M. v. W., Adam .... „ 5._ „ n ■ A dam h ®**-
N. N., Haarlem „ 3._ D-^ dam

M " I^—
P. R., Hilversum ... , ; 1000._ Jf*?**- Br *' A dam- » »-*-**
G. v. ''tK. teß „ 7.- S- N"nHa

Aa^ " &""C Laren 250 F' v' D* A dam » 2o—
J."A. H., Ëde ,; 2.60 ■*■»»" M., Adam „ 3.-50
Eenige mannenpatiën- /" Adam „ 2.50
ten van Prov. Zie- 2e Bijdrage perso-
kenhuis „Duin-en- ]'cc' fa* «. Deenik
Bosch", Bakkum ... „ 12.55 *Zo??- A da:?, "-* '" I**55
J. G. F v A., J* G* H* K > A dam » 5-—

Nieuwkoop „ 25.- Dir. Nieuw-Engeland,
Kinderfeestie in de Adam „ „ 100—

Buunderkamp, Wolf- Tersm. Nieuw-Bnge-
heze g_ land, Adam „ 98.50
j- v R.,"ü.re.ht".::: !' ö._ ;T; .R-' A'dam.,v » i-m
L. J. Hengelo 750 Me-* L* B *> Adam... „ 5—
Mevr Wed Mr N " A- J- d* L > Adam... „ 2.50
F- W. te Adam ..." „ .50— A.W A*dam_.. „ 10—

Jhr. H.W.R., Adam , 100.- *" d? \: Jr;; A dam '" ~_—
Fam. p Bloemen- Mr* J* V*> A da*u "**" » 100--
daal ...' 10 _ I „Elleke", Adam.... „ 5—

H. C W " A-dam"" *> 50 A* B' Adam „ 6—
Mej. k. i: k.S.; : _C- An w->°'. Adam "- » "*5
A. C. B. F.,

Soestdijk „ 2.50 Totaal f 3&0.52JMevr. Wed. T. C. Verantw. 1 t/m 14 „ 165119.T1
8., Zeist ~ 100.—J- v- A. N., Adam „ 50.— Totaal-Generaal .... / 168770.25_

O- A. P._ Adam ...\ „ 7.50c- J. W., H'sum ... *„ 10 Rectiicatie.
"" B. H'sum „ 15.— _.-,/._ - , , .....fam. Hs., H'sum ... „ 10— °P 16 AuS- koL "^rmelde brj-
Mevr. L.'Sr-h. v. 8., drage Mr. C, A'daim, moet zijn

Wiesbaden „ 5.— Mr. C, Zeist.

Z NAGEKOMEN SCHOUWBURG.

F FLORA
AANVANG OE EINDE

8.10 POPPENKAST "-20
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fl Hrat is sterkerf ||
G|U Natuurlijk het koord zonder knoopen! \\\ | 9Wanneer ge nu bedenkt, dat het'koord,carcas of ti_ *j

*4 geraamte van Uw autoband, speciaal bij het- ballon- Pi i*4S| ty type. het gedeelte is, dat alle wringing moet opvan- MU
gen, en tegelijkertijd den rubber in den band'Vorra" U§ *4fö| \é -moet houden, dan zal U * blijken, waarom wij deze n|fIE 'A vergelijking aanhalen. fyl _\«i 3 ■«! 2ö| S tCELLY heeft 0.1. gebroken met het bovenstaande ralßtfrSn 5 systeem. %IK__ll 3 _► o__s

U| Bij KELLY is het geheele binnenwerk één stuk. ' |B|
OH| Hierdoor worden zwakke plekken in het carcas vermeden. £ ra

Hierdoor kunt ge Uw band berijden tot het laatste |R|
rubber van het loopvlak is afgesleten. KELLY is P__ ||&jfll ly daarom niet alleen het goedkoopst, maar verzekert tevens Wtira

___B __ genotvol rijden met minimum pech. #2__R_

II "DE BAND UIT ÉÉN STOKT Éf
I ICBLIVIiil llEbbl il

ftOLL- OVERMAN BANDEN MU MOTORKADE AMSTERDAM
.

I VRAAGT UITSLUITENDIDE NIEUWE ___-——""^___T tt _____! "~~'"^8 GASCOMFOREN "**_&*_. tf^k B W^« I
w ■*| I^*^ ,I, if— "*"" NIEUWSTE

sm*—-—-^ \-^4 _— """ VINDING BRANDERS_JZ^ 50 °/o GASBESPARING
Adres voor den handel:
A. P. DE WILD H.Mzn., vertegenwoordiger, Zacharlas Jansestraat 42

Telephoón Intero. No. 53538, AMSTERDAM

Aflossing Geldleening
GEMEENTE VEENDAM

groot ’425,000.-,'
aangegaan in 1925,

aflcsbaar 1 November a.a.
Getrokken: Nos. 1, 18, 30, 40', 53,
58, 63, 100, 129, 133, 156aen 156b.

N. V. Unie van Ijsfabrieken.
Dividendbewijs No. 13 is van

1 September 1925 af betaalbaar ge-
steld bü de NEDERLANDSCH-
INDISCHE HANDELSBANK met
2 pCt. of wel Gld. 20.—, Gld. 10.—
en Gld. 2.—.

(37866) DE DIRECTIE.
De DIRECTIE der

N.V. UMIE VAN IJSFABRIEKEN
geeft hiermede kennis dat door
liaar zijn geplaatst tegen inleve-
ring van Aandeelen en Oprichters^
ibewijzen New Singapore los Works
Ltd. nog
3 è f 1000 Nos. 4097, 4998, 4999,
3 _ f 500 Nos. 163, 164, 165
aandeelen Unie van Ijsfabrieken.

Deze mededeeling geschiedt in
verband met de aanvrage tot op-
name van deze aandeelen in de
Prijscourant van de Vereeniging
voor den Effectenhandel te Am-
sterdam. (37936)

's-Gravenhage, 28 Aug. 1925.

ToifflsirGßiiENiiiG:
Burgemeester en Wethouders van

TIETJERKSTERADEEL brengen
ter kennis van de houders van 6 %
Obligatiën der geldleening, oor-
spronkelijk groot ’ 144.000.—, aan-
gegaan bfl raadsbesluit van 28
Maart 1922, dat het restant dezer
leening ad ’ 142.000.— op 1 Octo-
ber 1925 & pari zal worden afge-
lost en dat degenen, die hunne
stukken _ pari in 5 % obligatiën
ivenschen te converteeren, daartoe
hunne schuldbekentenissen kunnen
inleveren bi) alle kantoren van de
FRIESCHE BANK. (37819)

Bergum, 26 Augustus 1925.
Burgemeester en Wethouders

voornoemd,
STEENHUISEN, Burgemeester.
HIEMSTRA, Secretaris.

HANDEL IN EDELE METALEN
— Comm. Venn. H. LOETÉ & Co., —
Singel 289—293 — AMSTERDAM — Tel. 33289
Agentschap: MAEEET, BONNIN, LEBEL & GUIEU, te Parijs.

20.000 Gld. tot 25.000 Gld
Flink geroutineerd zakenman, 45 jaar,

wenscht opgenomen te worden in goed ren-
deerende fabriek of engros zaak.

Brieven, No. 37860, Bureel Handelsblad.

_a_-- — — ..-. i ■ —~.,.-m. _____■_—■ ■. ~ — - , - - — ~—-■■■■—■ — i ..i ■-*<

I lil \Jm M\m Lu
E Holland-Oost-Azië Lijn

VEREENIGDE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ.

Geregelde vierwekelijksche dienst naar:

MANILA, HONGKONG, SHANGHAI, KOBE, YOKOHAMA,
WLADIWOSTOCK, DALNY en TAKU BAR (TIENTSIN).

nnnrßK__Rirsi*\. 2 Sept* van ROTTERDAM.
s.s. „OUDERKERK" ) j 5 Sept van AMSTERDAM.

WPCTPRni lirii_\ 30 SeP'- van AMSTERDAM,
s.B. „WESTERD_JK"§) j 3 oct van ROtterdam.

__« ___.i__rE.__r_- _ia S2B °et- van ROTTERDAM,
s.s. „OLDEKERK"f), j3l oct van AMSTERDAM_

") Laadt ook voor PUKOW. §) Laadt ook voor ILO-ILO.
t) De schepen welke tusschen 15 October en 15 Januari worden ge-

expedlëerd, worden niet voor TAKU BAR (TIENTSIN) direct aangelegd.
Naar de hierboven niet genoemde havens In CHINA, JAPAN en SIBERIË

wordt eveneens, bij voldoend aanbod, lading voor rechtstreekse!, vervoer
aangenomen, anders met overlading.

Gelegenheid voor een beperkt aantal kajultspassaglers.
Vrachtnoteerlngen en verdere Inlichtingen worden gaarne verstrekt

door
VRACHTBUREAUderStoomvaartMl|. VAN NIEVELT.GOUDRIAANiCo.

„NEDERLAND", Amsterdam. Rotterdam.

_*»" ■ '■***■ — .....——■■_■ i., .1 , in . ■ ■■■ „i ■ -~., "' ' —-

stoomvaart-maatschappljen 1
„nederland". „rotterdamsche lloyd".

Eerstvolgende afvaarten naar BATAVIA, CHERIBON, SAMARANG en SOERABAIA.
Van AMSTERDAM: Van ROTTERDAM:

MAILBOOTEN
(wekelijks)

12 s.pi. s.s. „KON. D. NEDERLANDEN". s sept. s.s. „TJERIMAI".
26 Sept. S.S. „J. P. COEN". 19 Sept. s.s. „SLAMAT".

via SOUTHAMRTON, ALGIERS, GENUA via SOUTHAMPTON, TANGER, MARSEILLE
beide via PORT-SAID, SUEZ, COLOMBO SABANG, BELAWAN-DELI, SINGAPORE

SNELVRACHTDIENST
(veertiendaags)

laden ook voor SABANG, BALIK PAPAN, MACASSAR.
s sept. s.s. „RADJA". 17 s.pt. s.s. „DJEMBER", ,% %%\_\ * gsBS2.°*

Extra loshavens: BEUAWAN, TEGAL. Extra loehavan: PADANG.
VRACHTBOOTENI " laden ook voor BELAWAN, SINGAPORE.

is sept. s.s. „BINTANG", 3S it^» genuarpen' 10 sept. s.s. „BANDOENG", 21 sept v. catania.
Extra loshaven: PALEMBANG.

VOOR VERDERE AFVAARTEN EN NADERE BIJZONDERHEDEN WORDT VERWEZEN NAAR DE AFVAARTKAARTJES OER MAATSCHAPPIJEN.I WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

„STEAUJ& ROMANA"
Société Anonyme pour I-Industrie du Pétrole.

Siège Social: BUCAREST, 5, Boulevard Carol ler.

BERICHT AAN AANDEELHOUDERS
DIVIDEND. DeAlgemeeneVergaderingvanAandeelhouders derSTEAUA

ROMANA, welke gehouden is op 22 Juni 1925 te Bucarest, ten kantore der
Maatschappij, heeft besloten over het boekjaar 1924 een dividend uit te keeren
van Lel 100.— bruto per aandeel.

Het netto bedrag van het dividend zal, na aftrek van Rumeensche be-
lasting, bedragen:
I. voor in Rumenië gevestigde aandeelhouders, alsmede voor Naamlooze

Vennootschappen van onverschillig welke nationaliteit:
Bruto dividend: Lei 100.—
Rum. belasting: - 18.—
Netto dividend: Lei 82.-.

* """""""""*""""-""""-""""

2', voor de andere aandeelhouders, die geen domicilie in Rumenië hebben i

Bruto dividend: Lei 100.—
Rum. belasting: „ 25.50
Netto dividend: Lei 74.50

Het dividend zal, onder aftrek der belasting, van 15 Juli 1925 af en
tegen inlevering van dividendbewijs No. 24 betaalbaar zijn bij de navolgende
kantoren J

te Bucarest: ten kantore der Maatschappij.
te Londen: bij de Heeren STERN BROTHERS, 6, Angel Court.

Throgmorton Street, E. C. 2.
te Amsterdam: bij deBanque de Paris et desPays-Bas.
te Brussel: bij de Banque de Paris et des Pays-Bas.
te Genève: bi] de Banque de Paris et des Pays-Bas.
te Zürich; bij het Crédit Suisse.
KAPITAALSVERHOOGING. De Buitengewone Algemeene Vergade-

ring van Aandeelhouders, gehouden te Bucarest op 30 Juni 1925 tenkantore der ,
Maatschappij, heeft besloten hetmaatschappelijkkapitaal vanLei 585.000.000—
te brengen op Lei 666.250.000.— door de uitgifte van 162.500 nieuwe aan-
deelen ad Lei 500.— nominaal elk, recht gevende op het dividend over 1925.

Een deel dezer aandeelen zal afgedragen worden aan den Rumeenschen
Staat ter uitvoering van een overeenkomst goedgekeurd door de Algemeene
Vergadering, terwijl het Bestuur gemachtigd is voor de tegenwoordige aan-
deelhouders de inschrijving open te stellen op de resteerende 117.000 nieuwe
aandeelen tot den prijs van Lei 560.— (zijnde Lei 500.— nom. kap. en
Lei 60.— agio) vol te storten op het oogenblik van inschrijving. De uitgifte
geschiedt in dier voege, dat 10 oude aandeelen recht van inschrijving geven
op één nieuw, terwijl geen rekening zal worden gehouden met inschrijvingen
met minder dan het vereiscbte aantal aandeelen. Houders van oude aandee-
len, die geen voldoend aantal stukken bezitten om voor een nieuw aandeel
in te schrijven zullen door samenvoeging van hunne respectieve oude aan-
deelen aan de nieuwe emissie kunnen deelnemen.

Vrije inschrijvingen zullen niet worden toegelaten.
Inschrijvingen moeten vergezeld gaan van 10 dividendbewijzen No. 25

van oude aandeelen voor elk nieuw aandeel en worden van 15 Juli tot
15 September aangenomen:

te Bucarest! ten kantore der Maatschappij.
te Londen: bij de Heeren STERN BROTHERS. 6, Angel Court,

Throgmorton Street, E. C. 2.
te Amsterdam i b_| deBanque de Paris et desPays-Bas
te Genève: bij de Banque de Paris et des Pays-Bas.
te Zürich: bij het Crédit Suisse.
Dividendbewijzen.No. 25 zijn na de inschrijving waardeloos.
Dividendbewijzen No. 24, waarop, zooals boven is aangegeven, het di-

vidend over 1924 betaalbaar is, kunnen voor hunne netto bedragen ter vol-
doening der volstorting bij de inschrijving in betaling worden gegeven.

Bij de inschrijving zullen kwitanties worden afgegeven.
De nieuwe aandeelen zullen later, na bericht van de Maatschappij, tegen

overgave van de kwitanties, bi) de inschrijvingskantoreri verkrijgbaar worden
gesteld tegen betaling van eventueele zegelkosten op de plaatsen van inschrij-
ving verschuldigd.

De aandacht van H.H. Aandeelhouders wordt gevestigd op het feit,
dat, aangezien het voorkeursrecht geen statutair recht is, degenen,die bin-
nen het bovenaangegcventijdsbestek geen gebruikvan hun voorkeursrecht
maken, of hunne stortingen niet op de In dit bericht vermelde voor-
waarden verrichten, hun recht onherroepelijk en definitief verliezen.__________________________

Onder verwijzing naar bovenstaande annonce bericht ondergeteekende:
I. dat, voor zoover aanspraak wordt gemaakt op de lagere couponbelasting

van Lei 18.-. de aanbieding van dividendbewijzen No. 24 vergezeld moet
gaan van de bij haar verkrijgbaar gestelde lijsten, waarop de ver-
klaring voorkomt, dat de aandeden in eigendom toebehooren aan eene
Naamlooze Vennootschap. Deze verklaring dient te worden onderteekend
door de Naamlooze Vennootschap zelve of door de Bankinstelling,
Bankier of Cómmissionnair in effecten, die de dividendbewijzen aanbiedt.

2. dat zij van 24 Julitot 15 September 's. n.m. 4 uur, inschrijvingen aanneemt
op 117.000 nieuwe aandeelen STEAUA ROMANA è Lei 560.- per aan-
deel van Lei 500.- rechtgevende op het volle dividend over 1925.

Inschrijvingen moeten voor elk verlangd nieuw aandeel vergezeld gaan van:
a) het bedrag der volstorting ad Lei 560-. te voldoen in Ned. Courant tot

een dagelijks door ondergeteekende vast te stellen wisselkoers, of in eene
door haar geapprouveerde bankcheque op Bucarest, of in coupons No. 24
onder verrekening van het ontbrekende.

b) 10 coupons No. 25, die alleen recht geven tot deze inschrijving en die
na 15 SEPTEMBER a.s. waardeloos zijn.

c. Fis. 3.- per nieuw aandeelvoor Nederlandsch zegel (behoudens verhooging),
d) het bedrag van het zegel der toewijzingsnota.

Alhier worden Nederlandsche Recepissen uitgegeven, later kosteloos
inwisselbaar tegen origineele aandeelen, nadat deze van de Maatschappij,
ontvangen zijn.

Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar Heerengracht 539. Amsterdam.
Amsterdam, 24 Juli 1925.

BANQUE DE PARIS 6 DES PAYS-BAS;

#«a__Bii__iH_ii_ißn_iE_-s_tni^.

/f f T*c\
\2 2 **"**J

'"■■■■■■-^■■■■■■■■■*
De Kantoren, Magazijnen en Werkplaatsen der firma

WILLEM VAN RIJN
Keizersgracht 171, Amsterdam,

zullen op MAANDAG 31 AUGUSTUS A.S.
(Koninginnedag) GESLOTEN ZIJN.

._ - -- - - - - —

De Disconto- en Effectenbank
bericht, dat haar Hoofdkantoor met ingang
van 1 September 1925 VERPLAATST wordt

HEERENGRACHT 499.
Telefoon blijft onveranderd. (37913)

J. VINCENT
hervat 1Sept. zün muzieklessen. Voor
de ex. 1925 slaagden van de 7 leerl.
6 voor diploma's der N.T.V. enN.O.V.
Prosp. verkrügb.Nassaukade 77 Adam

AMSTERDAM-CANADA
HYPOTHEEKBANK.

De per 1 September 1925 verval-
lende COUPONS der 5 en 6 %
Pandbrieven ztjn betaalbaar ten
kantore der Bank, Schledamsche-
singel 36 te Eotterdam; bü de

NEDERLANDSCH-INDISCHE
HANDELSBANK te Amsterdam en
bü bare Correspondenten.

De Pandbrieven (37836)
AMSTERDAM-CANADA

HYPOTHEEKBANK
kunnen worden omgewisseld in
Pandbrieven Vereenigde Transat-
lantische Hypotheekbanken.

Blijkens proces-verbaal van den
1 Mei 1925, zijn in tegenwoordig-
heid van het Aigemeen Administra-
tie- en Trustkantoor te Rotterdam,
trustee der geldleening, uitgeloot
de onderstaande obligatiën, ten
laste van de te *s-Gravenhage ge-
vestigde (20433)
COMMANDITAIRE

VENNOOTSCHAP
onder de firma

Jm ii. MULLER Ho."
als No.'s :

'5 239 247 292 312 332
360 369 405 524 525 526
592 637 643 682 753 760
761 772 836 857 909 1005

1066 1140 1151 1220 1238 1242
1273 1308 1342 1350 1359 1379
1380 1416 1420 1422 1441 14&5
1491 1499 1679 1695 1702 1726
1761 1773 1783 1784 1824 1840
1912 1916 1971 2034 2087 2105
2110 2125 2127 2175 2191 2192
2196 2214 2220 2244 2281 2294
2304 2312 2315 2324 2333 2383
2428 2453 2496 2-330 2595 259.8
2035 2640 2646 2652 2665 2674
2688 2694 2726 2735 2827 2843
2877 2886 2948 2995 3052 3071
307-6 3136 3214' 3247 3273 3294
3323 3507 3506 3605 3610 3643
3645 3663 3692 3695 3719 3754
3779 3751 3801 3811 3850 3917
3331 3971 3934 3991 4038 4056
4098 4165 4194 4201 4217 4228
4358 4391 4402 4407 4439 4475. 4494 4543 4671 4682 4712 4726
4815 4855 4885 4910 4946 4984

Welke uitgelote obligatiën met
alle daarbij beboorende niet ver-
schenen coupons van af den len
September 1925 betaalbaar zullen
zijn ten kantore van de ROTTER-
DAMSCHE BANKVEREENIGING
te Rotterdam, Amsterdam en
's-Gravenhage.

Van. vroegere aflosbaar gestelde
obligatiën is nog niet ter betaling
aangeboden No. 616, uitgeloot in
1924.

Mr. VAN WIJNGAARDEN &
KOOPMAN,

Notarissen.

Nederlandsch-Indischß
Rubber en Koffie Cultuur

Maatschappij
Amsterdam.

Ter uitvoering van het besluit,
genomen in de Algemeene Vergade-
ring van Aandeelhouders, gehou-
den te Amsterdam den 28en Augus-
tus 1925, deelt de Raad van Beheer
den Aandeelhouders mede, dat het
dividend over het jaar 1924 is vast-
gesteld op 20 % of ’ 20.— per aan-
deel aan toonder en ’ 2.— per aan-
deel waarop 10 % gestort.

Het dividend is van 1 September
a.s. af betaalbaar, voor de volge-
storte aandeelen tegen inlevering
van Coupon No. 11 en voor de no-
minale aandeelen tegen afgifte van
een bewijs, dat aan de rechtheb-
benden zal worden toegezonden:

in Holland: bij de AMSTER-
DAMSCHE BANK, 587—60? Hee-
rengracht, Amsterdam;

in België: bij de BANQUE
D'OUTREMER, 48 rue de Namur,
Brussel; (37856)

in Indië: bij de KOLONIALE
BANK, te Soerabaja.

Naamlobze Vennootschap
Alg. Nederl. Kleeding Uitvoer Mij.

in Lig.
" te Amsterdam.

AANDEELHOUDERS in bovenge-
noemde N.V. wordt kennis gegeven,
dat de DERDE UITKEERING van ’so.—
per aandeel van ’500.— betaalbaar
is van af 1 Sept. 1925, tegen inlevering
van DIVIDEND-BEWIiS No. 4 ten kan-
tore der Vennootschap,Keizersgr. 158.

De inlevering moet geschieden op
onderteekende nota's, waarop de
nummers der dividend-bewijzen in
volgorde z\jn vermeld,

Van event. verdere uitkeeringen
zal t. z. t. nadere aankondiging
geschieden. (37857)

DE LIQUIDATEUR.
Amsterdam, 28 Augustus 1925.

DG" TTiii__r_Bk@"S"iffe_f__i tr in n __u_r
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AMSTERDAM - ROTTERÜAM " 's-.RA.£HH_EE - COROREGHF - UTRECHT - ZAANDAM ■ ZWOLLE
Kapitaal ’ 36.000.000.—. - Reserven circa f 13.000.000.—

ten volle aansprakelijk voor de verbintenissen van
B. W. BLIIDENSTEIN & Co., 54-55-56 Threadneedlestreet. London E. C. 2.B. W. BLIJDENSTEIN lunior, Enschede. LEDEBOER & Co., Almelo.

Verricht alle Bankzaken.
Rente voor DEPOSITO" S.

Direct opvorderbaar 1 pCt. r * __.._,_.__ „.,,, <op nader overeen teTlen dagen opzegging \% _, ten ma*na vas* [ komen voorwaarden.
Drie maanden opzegging. ... ZH pCi. ) - _._.', t_es d

4 (Van den dag der opzegging at
Een laar" " ■" " « i wordt.. pCt. minder rente vergoed
Voor anders termijnen, zo .mede voor qroote bedragen, volgens overeenkomst

K VAN DA^~Azn. & ZONEN
AMSTERDAM — SARPHATISTRAAT 35

- KOOPEN EN BELEENEN HYPOTHECAIRE VORDERINGEN. —_____—. ■ . 1 1 ——— __

r Mndemn
moeten flink eten, wiiien zij net nood-
zakelijke weerstandsvermogen bezitten.
Geef hun op de boterham de heerlijke

CL.IM.AX
MELANGE

Dan zullen zij deboterham lekker vinden
en er meer van eten. Dat is goed voor
hun gezondheid. Climax-Melange
is ook uitnemend voor de keuken
om te BAKKEN en te BRADEN

I Vraagt Uw winkelier!

WESSANEN'S
KONINKLIJKE FABRIEKEN
OPGERICHT WORMERVEER ANNO 1765

In verband met den Koninginnedag zullen onze
KANTOREN en MAGAZIJNEN opI MAANDAG 31 AUGUSTUS

1 GESLOTEN ZIJN.
De Erven de Wed. J. VAN NELLE,

Amsterdam.

ONZE KANTOREN TE AMSTERDAM, DEN HAAG,
GRONINGEN, UTRECHT, ZWOLLE ZULLEN OP

31 AUGUSTUS a.s. GESLOTEN ZIJN.

liü" ■ u_u_^_^_m_mÊÊammÊimm^mÊÊÊimmm
Da KANTOREN der

KONINKLIJKE PftKETVAART MAATSCHAPPIJ
zullen op Maandag 31 Augustus a.s. GESLOTEN zijn.

De kantoren van de

Hollandsche Sociëteit
A° 1807 zullen op (37920)

MAANDAG 31 AUGUSTUS GESLOTEN ZIJN.

IDe ondergeteekenden deelen hier»
door mede, dat hunne kantoren op

MAANDAG 31 AUGUSTUS
a.s. den geheelen dag GESLOTEN

I
zullen zijn.
Alsberg Goldberg & Co. Incasso-BanK
Amsterdamsche Bank Kas-Vereeniging
Amsterdamsche Liquidatielias Kol ö Co.
AssociatieCassa-Deßente-Cassa Koloniale Bank
Bank-Associatie Wertheim ö Lippmann, Rosenthal ö Co.

Gompertz 1834 en Crediet- Nederlandsche Handel-Mij.
Vereeniging 1853 Ned. Ind. Escompto Mij.

Bank voor Indië Ned. Ind. Handelsbank
Bankierskantoor van Mendes Nederlandsche Landbouwbank

Gans © Co. Ontvang- en Betaalkas
Banque de Paris <ö des Pays-Bas Pierson ö Co.
De Twentsche Bank Rotterdamsche Bankvereeniglng
Disconto- en Effectenbank Gebr. Teixeira de Mattos
Holl. Bank voor de Middel- Uniebank voor Nederland en

landsche Zee Koloniën
Holl. Bank voor Zuid-Amerika Vermeer <ö Co.
Hope «S Co.

AMSTERDAM, 26 Augustus 1925.
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Onder de Streep.
Persoonlijkheden.

Cecile Spoor—Carelsen. — „Zóó; en
hier zijn mijn foto's en daar de knipsels.
Portretten uit alle tijden: Barendse en De
la Mar, Haarlemisch Tooneel, Indië,
Royaards, België. En critieken : Rössing,
Van Bruggen, De Meester. Snuffel, en lees
maar."

Maar ik wil niet lezen, en om te snuffelen
wordt mij de tijd niet gelaten. Wie bij
Cécile Spoor te gast gaat, leest niet en snuf-
felt niet. Die zit stil en luistert.

Dus zat ik stil. En luisterde.
Naar het relaas, waaruit ik vernam, dat

de actrice begeerig was om weer te spelen in
Holland en dat zal doem op het Leidsche
Plein. Bij Verkade en Verbeek. In een om-
geving, die haar vrijwel vreemd is. Met con-
fraters en confra,teres_en, die haar voor
negen tiende onbekend zijn. En dat is het
/juist, wat zij ambieerde: het werken in een
entourage, die haar niet herinneren zal aan
al het leed, dat zij in Holland, in Amster-
dam, achterliet, toen zij, twaalf jaar geleden,
na den plotselingen dood van haar man,
zóó van de planken scheep ging naar Insu-
linde. Zóó, rut deN rommelige kamer van
Mark Violier stapte in dat andere nuchtere
leven, dat het sluiten van verzekeringen op
het leven is.

Wie een dozijn jaren wèg is uit Holland,
en wèg van het vadeiriandsche tooneel, die
raakt wel een beetje in het vergeetboek. Dat
kan niet anders; dat overkomt zélfs den al-
lergrootsten. Maar als van hen, die achter-
bleven, en die zich voor het leven en gebeu-
ren in de tooneelwereld interesseeren, het ge-
heugen een beetje wordt opgefrischt, dan
doemen toch even vergeten herinnerin-
gen op; herinneringen aan rollen, aan crea-
ties, aan familiebanden.

Zoo met Cecile Spoor.
~Ziji is de moeder van Fie Carelsen", zal

men elkander inlichten. _
„Weet je wel, dat niemand Rosalie in

De Violiers kon spelen als zij. Laat ons
hopen dat zij weer die Rosalie— "

Maar dan zal mevrouw Spoor, als zij dat
hcort, protesteeren. Zii wil voorloopig niet
meer Violieren. Zij heeft haar Rosalie ecu
half duizend keeren gespeeld, hier en daar-
ginds, zij is voorloopig uit-ge-Violierd. Mis-
schien l^ter — veel later — als zij negeoitig

wordt — of honderd — want dat is ze van
plan, dan, ja dan is het wat anders. Maar
nü zal zij toonen, dat zij wel wat anders óók
kan opbrengen dan. die temperamentvolle
gewiekste vrouw uit den1 rarnschwinkel,
die zich den heelen dag te sappel maakt met
haar oude, snoepgrag. moeder, met den
kiiivenden broer, het hooghartige nichtje en
den trouwlustigen bediende. ,

Cecile Spoor heeft nu andere verlangens,
die zij- hoopt uit te spelen bij het Vereenigd
Tooneel.

Zij is een brok natuur, schreef eens van
haar Kees van Bruggen.

Zij typeert schilderachtig en vol karakter,
verklaarde Rössing.

Zij is serieus eu zij kan véél, vertelde
Johan de Meeste, zijn lezers.

Als wij een senimetje maken van die waar-
deerend,? woorden, krijgen wij een uitkomst,
die een gelukwensc-h'is v<_or de directie,
waaraan mevrouw Spoor verbonden wordt en
waar zij hoopt goed werk te kunnen spelen.
Want goede kunst is de eenige, waar zij iets
voor voelt.

Dat "wij n^ar °P onze) fotopagina nu
juist brengen in de rol, die zij, voorloopig,
terzijde heeft gelegd — zie, het was geen
boos opzet.

Het was alleen om van het publiek, datzoo
spoedig vergeet, even de herinnering op te
fris'schen.

Een herinnering, die een belofte is tevens.
O. d. S.

Bij de Joden der Bergen.
door ADOLF FRIEDEMANN.

Het Hongarije van Kossuth of van den
ouden Andrassy bestaat niet meer. De tegen-
woordige Magyarenstaat beperkt zich tot de
smalle laagvlakte van den Donau, zonder na-
tuurlijke grenzen, en reeds bij Episkopia
Bihor, waar Zevenburgen begint, ligt de
Roemeensche grens. Men krijgt den indruk,
dat Groot-Roemenië, dat zich zoo plotseling
vergroot zag, zich langzamerhand begint te
consolideeren. Een nieuw ruim grensstation
is neergezet en ten minste op de hoofdlijn
naar Boecharest loopen, in tegenstelling met
vroeger, mooie nieuwe spoortreinen, die
waarschijnlijk wel van de Duitsche schade-
loosstelling afkomstig zijn.

De treinen loopen precies op tijd, en de
douanen zoowel als het spoorwegpersoneel
zijn zeer voorkomend. Zoo rijden wij tot
voorbij Szatmar, én dan nog eenige uren tot
aan den rand der Karpathen in een lokaal-
trein, waarvan ik alleen maar zeggen wil,
dat de wagens schijnbaar nog uit den tijd
stammen toen koning Siegmund tegen Tur-
kije tèn oorlog trok.

In het schilderachtig gelegen stadje Baia-
Mare, aan den voet van net voorgebergte der
Karpathen, zijn goudmijnen en een schil-
derskolomie. Zevenburgen is rijk aan natuur-
schoon en delfstoffen. Middelgebergte, omge-
ven door fijn, blauw waas, wisselt af met
wild, grootsch hoogland. Overal stroomen
riviertjes en beken, overal vindt men erts,
steenkool, aardgassen en geneeskrachtige
bronnen. Al deze rijkdommen wachten
op exploitatie. Slechts de wouden wor-
den in bescheiden mate productief ge-

maakt. En wat voor wouden zijn hier!
Eindelooze dennenwouden in het hoog-
gebergte, waar 's menschen bijl nog
nooit gezwaaid heeft, en wondermooie,
eeuwenoude eikenwouden in het middelge-
bergte en in de vlakte. Zij strekken zich ook
kilometers ver om het stille plattelandsstad je
uit, maar zij zijn hier voorbeschikt om te ver-
dwijnen. Zij zullen worden onteigend en ver-
deeld onder deRoemeensche boeren, die deze
■woudreuzen vellen en den gekregen grond
in weideland veranderen zullen. Dat stemt
den natuurvriend treurig. Zooals trouwens
de geheele landbo'uwreforni veel schoonheid
en romantiek zal doen verdwijnen. En ook
voor de rationeele bewerking van het akker-
land en de verzorging der steden is de ver-
deeling der groote bezittingen niet gunstig.
iVerstandigeRoemenen verhelen zich dat ook
niet en West-Europeesche economen, wier
hoogste wijsheid in de leer der onvoorwaar-
delijke nuttigheid van de verdeeling van allo
groote bezittingen culmineert, kunnen hier
ervaringen opdoen, die ze tot nadenken zul-
len brengen. Maar het valt niet te ontken-
nen, dat zonder deze landverdeeling aan de
ontzettend arme, Roemeensche boeren van
Transsylvanië, een boerenrevolutie na den
oorlog waarschijnlijk onvermijdelijk zou <_e-
weest zijn. In de Middeleeuwen heeft men
het grondbezit van de Roemeensche boeren
tot een minimum beperkt en men heeft ze
dikwijls in het gebergte teruggedrongen.

De geweldige uitgestrektheden, het z.g.
„Koningsland", werden door Saksische
grensboeren onderhouden ter beveiliging
tegen de Turken en Magyarische magnaten.
Dit onrecht wreekt zidh thans. Men kan
slechts hopen, dat al té groote wreedheden
bij de verdeeling en onsystematisch hande-
len vermeden worden.

In den oorlog heeft de legerafdeeling van
Mackensen een prachtigen straatweg van
Baia Mare over den Goetipas in de Marmar
ros "— dat 1S nefc gedeelte, dat het hoog-
gebergte der Karpathen omvat — aange-
legd. In dit land met oneindige wouden,
die bijna 62.000 km2 bedekken, komen de
volksgrenzen van Magyaren en Roemenen,
Roethenen en Slowaken bijeen. En tusschen
ihen wonen vele tienduizenden Joden, die
in de steden, en vaak ook in de dorpen, de
meerderheid der bevolking vormen. Zij wo-
nen steeds zeer dicht bij elkaar in geslotengemeenschappen aan den hoofdweg; de an-
dere stammen niet altijd in gesloten dorpen,
maar dikwijls in de bosschen verspreid in

afzonderlijke boerengehuchten. Zoo krijgt
men» den indruk van een land, dat bij ge-
deelten geheel Joodsch is.

Wij rijden den langen weg tot aan de
hoogte van de Goeti langzaam omhoog, niet
zonder daarbij een wagen met ossen bespan-
nen in het graf te helpen. De dissel #aat
omhoog, zoodat de witte ossen aan hun juk
in de lucht zweven. Met Oostersche onver-
schilligheid schikken de voerlui, die van den
grond opstaan, zich in hun lot. Wij rijden
hooger en hcoger eu aanschouwen, achter
ons kijkend, dit mooie vruchtbare land, dat
tot een gcdstuin gemasfkt zou kunnen wor-
den. Zoo ver het oog reikt, bergketens, die
de vlakten scheiden en die zich geenszins
aan den atlas houden, die hun voorschrijft,
Zev_nburgon in een halven cirkel te omrin-
gen. Maar in het Oosten is men nergens
gewoon, zich zoo stipt aan de voorschriften
te houden en van de natuur kan men dat
ten slotte het allerminst verlangen.

Op het hoogste punt van den pas wordt
onze auto door eenige rondzwervende kerels
aangehouden, die opgewonden hét verlangen
te kennen geven, to willen meerijden. De
toestand wordt «enigszins onaangenaam,
aangezien zij reeds op de treeplank van den
wagen klauteren. Maar de chauffeur redt
de situatie :

„Wat doen jullie toch", schreeuwt hij
hun tos. „de Minister in de auto zal jullie
laten straffen." Hij gebruikt het oogenblik
van verwarring, dat op deze woorden ont-
staat, om snel door te rijden. Aan den
anderen kant van den bergrug een verras-
send beeld : maïsvelden, omgeven door on-
metelijke wouden, waarachter reusachtige
bergen zich verheffen. Rechts aan den hori-
zon de witte, met eeuwige sneeuw bedekte,
toppen van den Pietros en links in de verte
de witte torens ©ener stad : Marmarossziget.

In dit landjs alles van hout — de huizen
in de dorpen" de bruggen der dikwijls ver-
vallen straten, dekerken op de heuvels, vaak
zélfs de ploegen van de boeren.

En dese boeren dragen' de schilderachtig-
st© kl eederdrachten, uit zelf geweven stoffen
vervaardigd. De vrouwen witte kleederen
met blauw, rood en zwarte borduursels, de
mannen bestikte kleeren uit bruin leder en
daarover langharige schapenvachten. De
schoenen draagt men meestal in de hand,
wanneer men wandelt. Zij dienen slechts
als versiering bij de Zondagsche kleeding of
bij bezoeken in de stad. De bewoners van
dit woudland zijn stille, vlijtige, deemoedige
menschen, met scherpe gelaatstrekken en
golvend hoofdhaar, zooals men dat bij ons
in de middeleeuwen placht te dragen. Maar
tusschen. dit bonte gewemelvan kleederdrach-
ten ziet men vele hocge gestalten, met lange
baarden in de meest armoedige Europeesche
kleedij, die op het veld werken, mais ver-
bonwen, groenten planten, hout uit de bos-
schen aandragen. Zij allen zijn Joden, die
met harden lichamelijken arbeid hun dagen
doorbrengen, precies zooals de Roemenen en
Roethenen om hen heen.

In de kleine veranda's der huizen, uitruwe
bocanstammèn opgetrokken, zitten grijze moe-
dertjes en spinnen garen van zelfverbouwd
vlas, zooals wel vroeger de vrouwen der
patriarchen het gedaan hebben. En pa-
triarchen-gestalten met grijze baarden zitten
naast hen en leeren in het licht der onder-
gaande zon uit den Talmoed en de middel-
eeuwsche wijsheid der Kaïbala. Want van een
wijs man wordt verlangd, dat hij naast zijn
studie een handwerk uitoefent','en van den
boer, dat hij naast het verrichten van het
werk op het veld, in de Schrift leest. Jood-
sche smeden beslaan de boerenpaarden en
smeden hoepels, en er omheen spelen een
bende armoedig gekleede, kleine jongens, den
breedgoranden.hoed op het hoofd, waaronder

de lange voorhoofdlokken bij de slapen uit-
komen. Datzelfdo schouwspel in ieder dorp,
vele uren ver, tot Bersa, het laatst bewoon-
bare plaatsje, waar de pas naar Dornawatra
begint. Hoogalpenlandschap. Het groote
dorp, door sneenwtoppen omgeven, telt 3,000
Joden, die hier aan denvoet van den Pietros,
als van de wereld afgescheiden, leven.

Zij zijn zeer vroom, Chassidiem, aanhan-
gers van den stichter eener sekte, van den
~Ba_! Sjeni", die eens — voor 200 jaar —in de wouden der Karpathen leefde en
leerde. Zij. oefenen alle beroepen uit, die
de eenzaamheid vau het woud van hen
eischt; werken in de groote houtzagerijen en
bewerken de zware stammen der eiken, ha-
len met de handen de zware stukken rots uit
de steengroeven, werken onder den grond
als mijnwerker en rijden op hun kleine
bergpaardjes, die met de melkemmers bela-
den zijn, naar boven, naar de Alpenweiden,
naar hun kudden, die daar grazen. Zij zijn
met de oerwouden, waarin nog heden ten
dage beren en wolven, wilde zwijnen en
wilde katten in grooten getale leven, ver-
trouwd. Zij groeien op met het geluid der
Alpenhorens, waarop de Roemeensche
schaapherders, boven op de Alpen, blazen en
waarvan de langgerekte, klagende toon ste.ds
weer door de stille dalen weerklinkt. En hun
sterven is even bescheiden als hun stille zijn,
dat onder -da-gelijkschen arbeid van twaalf
uren en onder ontberingen van allen aard
verloopt.

Want zij kennen niet eens een zerk en
leggen reeds twee uren na het sterven het
lichaam in den schoot van Moeder Aarde.
En zij bezitten slechts één hoop, nl. zich
»«"'__ de «iroevi.-jo levensom-'aiidigheden en
aan de vereenzaming te onttrekken, huil
akkers m der _t*<*k in laten en hetzelfde oc-
soheidcr leven en dezelfden har..en arbeid
in het ontwakende Pale.ll-1 " voert '»> Jetien.
De geheele Marmaros wil emigreert/n, dorp
na dorp, stad na stad. Slechts weg, naar het
blauwe Zuiden, naar het land Israël, dat
uit de verwoesting naar omhoog komt.
„Want hij, die grond verwerft in het'He-
ilige! Land, baant den weg voor den Mes-
sias, zeggen de Wijzen.

„En het zijin Messiaau.che tijden," zoo
zegt de Rabbijn, terwijl hij; zijn droomerige
oogen van het lijvige Talmoedfoliant op-
slaat.

Stroomafwaarts — langs de Theiss — rolt
onze trein Sziget tegemoet. De oever aan
den overkant is Tschechisch gebied en de
grensrivier baant aich door diepe bergklo-
ven haar weg. Zij bruischt en schuimt tus-
schen de rotswanden, en door den maal-
stroom schieten, vlot na vlot, geheele wou-
den, die men stroomafwaarts stuwt naar den
Donau.

Velen van deze houtvoerlui zijn Joden,
die met hun kameraden vier en twintig uur
lang op de gebrekkige vaartuigen moeite en
gevaar deelen. Tot voorbij Belgrado gaat
de tocht, dikwijls met de' vlugheid van een
sneltrein, tusschen klippen en rotsen. Tegen
den avond wordt Sziget zichtbaar, gelegen
tusschen groene bergweiden. Een stad der
armoede en zonder verdiensten, want de
nieuwe grens scheidt de plaats va^i haar
natuurlijk achterland. Van de 28.000 inwo-
ners zijn meer dan 22.000 Joden en de helft
daarvan bestaat uit zoogenaamde „Luft-
menschen". Niemand weet waarvan zij leven.
Zij loopen in lompen en wonen in huizien,
waarvan het een raadsel is, dat ze niet
ineenvallen. En toch koesteren deze men-
schen nog vurige verwachtingen: God en het
Heilige Land, dat uit de verte wenkt. Ein
bijzonder dicht bij God staat de Wónder-
rabbi, die de zielen van deze stad beheerscht.
In de Marmaros zijn nog heden ten dage
vele heiligen. In de bosschen wonen katho-
lieke en Grieksch-Orthodoxe kluizenaars,
naar wie 'men pelgrimtochten onderneemt,
en die wonderen verrichten. Voor de Joden
doet dit de nakomeling van den ~Baal
Sjern", den armen voerman, die op den
roep van God naar de kloven derKarpathen

vluchtte, waar hij waardig werd geacht met
den Heer der wereld mondeling te verkeeren.
Zijn scholieren en volgelingen leeren dat
men den oorsprong van het „Ziin" door
verinnerlijking kan naderen, en dat men
hem niet met hangend hoofd, doch met
dankbare opgewektheid dienen moet. Green
zoor gemakkelijk taak, onder zulke levens-
omstandigheden! Maar men helpt elkaar
naar 'beste kraohten, en de opvolger van den
„Baal Sjem" helpt en begenadigt door zijn
gebed. Zelfs door zijn aanraking en door
de verdeeling van door hem aangeraakte
spijzen aan de geloovigen. De meeste uit-
werking heeft dit echter op Vrijdagavond,
wanneer de ISabbath ingezegend Wordt en
hij een feestelijk maal gebruikt.

Honderden " verdringen zich, in afwach-
ting, zwijgend in de met waskaarsen mat
verlichte zaal, om de lange, ,witgedekte
tafel, waaraan hij met zijn zonen en naaste
getrouwen zit. Vrouwen mogen deze heilige
plaats niet betreden. Wij zien een bleeken
man, in een lang zwart gewaad, de met zil-
ver versierde gebedsmantel over het. hoofd
geslagen, die aan het eind van de tafel met
halfgesloten oogen de lange gebeden fluis-
tert. Door de menigte eromheen worden ze
met eigenaardig, dikwijls jubelend gezing-
zang begeleid. Zijn vermoeid, verheerlijkt
gelaat draagt de uitdrukking van het ver-
toeven in hoogere sferen. En wanneer het
dan Sabbath geworden is en het feestmaal
begint, keert de geest op de aarde terug.
Maar ook het eten is geestesvervoering.
Langzaam* brengt hij de spijzen naar den
mond en de omstanders volgen zwijgend de
dankceremonie voor het goddelijk geschenk.
Al deze mannen met lange baarden dragen
een baret, uit vossenvacht vervaardigd, zoo-
als de Duitsche burgers der Middeleeuwen.
Na ieder gerecht ontstaat opgewonden ge-
fluister ; want de helper, die achter den
wonderrabbi staat, verdeelt de resten zijner
nauwelijks aangeraakte spijzen aan de ge-
loovigen. Geziene mannen zijn van verre
gekomen om een beete te bemachtigen en
zijn hand te kussen. En dan weer gebeden,
gezangen, alles met een vroolijkheid, als
ware de messiaansche tijd reeds aangebro-

ken. Zoo verloopt uur na uur, voordat de
lange maaltijd is afgeloopen.

De lichten branden af, men gelooft ver-
plaatst te zijn in vervlogen tijden,. onder
menschen die Rembrandt schilderde en
Heine bezong, in de ghetti der Middeleeu-
wen met al haar engheid en mystische extase.
En als wij bij het ochtendgloren naar buiten
treden in de stille straten, weten wij, dat
vandaag geen winkel zal opengaan in deze
stad, dat de smidshamers zullen rusten, nie-
mand rijdt en nieirrjand werkt. Want Sziget
is de hoofdstad van het land der groote ber-
gen en oneindige wouden, van den zwaren
arbeid en den knagenden honger, de burcht
van. het mystische geloof en vertrouwen' in
de geheimzinnige machten, die over het lot
der menschen en volken beschikken.

Dingen, die gebeuren.

Modem en.... legelijk. , De vacantie in
Bergen (N.-H.) doorbrengend, bezocht ik
Vrijdagmorgen de kaasmarkt te Alkmaar,
waar het wemelde vau vreemdelingen.

Twee_ Amerikanen kwamen de Waag op.
Links liep een persoon, jongenskop, heeren-
hoedje, heerenjas, kortom, een man.

Rechts iemand in een getailleerde jas, een
hoedje, dat veel van een dameshoedje weg
had, in één woord: een vrouw.

Totdat rechts zn jas losknoopt en een
heerencostuum voor den dag komt.

Man wordt vrouw.
Vrouw wordt man. V.— D —'

Dingen die gebeuren.
Het huwelijksbureau „Safetg fint". —

Mijnheer Pilger nestelde zich, nadat hij
even te voren een fijne sigaar had opgesto-
ken, behageJijk in rijn clubfauteuil.

Het was Bartolomeus Pilger aan te zien,
dat hij zich in een zeer prettige stemming
bevond. En geen wonder! Had hij zich
eenige dagen geleden niet officieel verloofd
met Eleonore van Oud-Heusden, zijn
knappe Eleonore?

Ja, wat kon het toch raar loopen in de
wereld, overdacht Pilger. Al wat hij had1kunnen denken, maar dat hij als weduw-
naar nog eens een lief vrouwtje zou krijgen
van 28 jaar... neen, op zooveel geluk had
hij niet durven hopen. Maar eere wien eere
toekomt! Zonder het huwelijksbureau „Safe-
ty first" had hij zijn Eleonore nooit leeren
kennen.

En alsof het gisteren gebeurd was, herin-
nerde hij zich nog hoe hij drie weken ge-
leden met looden schoenen naar het hem op-
gegeven adres van het huwelijksbureau was
gegaan. Niet waar, het was voor een man
van zeven-en-vee. tig jaarvan eenige standing
toch altijd nog iets gênants.... Een vriende-
lijke oude heer had hem opengedaan en het
had niet lang geduurd, of Pilger had zich
bij dien goeden ouden baas geheel op zn
gemak gevoeld. „Ach mijnheer Pilger,"
had hij gezegd, „door mijn bemiddeling zijn_
er reeds ver over de duizend gelukkige hu-
welijken tot stand gebracht, 't Is tegen-
woordig heusch heel gewoon om van de tus-
schenkomst van een huwelijksbureau gebruik
te maken." En onder het praten door had
de vriendelijke oude heer hem verschillende
portretten van jongedamesvoorgelegd. Maar
al die portretten waren in 't niet gezonken
bij dat eene.... het portret van zijn aanbid-
delijke-Eleonore. Angstig had hij den ouden
heer gevraagd, of hij ook eenige anteceden-
ten.... ~Or mijnheer Pilger," was zijn gast-
heer hem in de rede gevallen, ~op end'op
een lady en een humeur als een engel. In
één woord een prachtVrouw." Wat beteeken-
de een bedrag van vijftig harde guldens,
die betaald moesten worden om in kennis
te komen met zóó'n juweel van een vrouw?
En nu hij zich officieel verloofd had, had
hij dien goeden 'ouden heer, behalve het be-
drag van de declaratie ad f 150, nog stil-
letjes f 25 extra in de handen gestopt.

Overmorgen zou hij haar weer zien. O,
hoe gelukkig gevoelde hij zich als hij met
zijn Eleonore op het terras van Trianon
piaats nam en de bewonderende blikken
zag, die sommige heeren op zijn verloofde
wierpen.

Hier werd Pilger in zijn blijde overpein-
zingen gestoord door het dienstmeisje, dat
hem een brief overhandigde. Met een ruk
vloog hij overeind, toen hij het handschrift

van Eleonore herkende en met een verheugd
gezicht scheurde hij de enveloppe open.

Nauwelijks had hij een blik op het papier
geworpen, of Pilger's gelaat werd aschgrauw.

Wat is daaaat, mompelde hij, terwijl zich
op zijn voorhoofd reeds eenige zweetdrup-
pels begonnen af te teekenen

En in drie en een halven regel werd den
armens stumper medegedeeld, dat Eleonore
tot de overtuiging was gekomen, dat zij niet
genoeg van hem hield (hij was haar wel
sympathiek) en hierbij de verloving afbrak.

Dienzelfden avond betrad een elgante ver-schijning het huis, waarin het huwelijks-
bureau „Safety first" gevestigd was. Zij
werd onmiddellijk toegelaten tot een kamer,
waar de ~vriendelijke oude heer" haar reeds
zat op te wachten.

~Goeien avond, mijnheer," zei de jongedame, die niemand anders was dan Eleonore,
~dat varkentje is alweer gewasschen. Zijn
er al nieuwe pretendenten?"

Doodkalm antwoordde de exploitant vanhet huwelijksbureau „Safety first" : ~Morg-
enochtend om 11 uur komt jé zes-en-der-
tigste a.s. verloofde met je kennis maken,
Marie. Het bedrag vóór de kennismaking
is al binnen." H.

Allerlei.
Steek maar eens even 'de tong uit . . . —Nagels en karakter, loop en karakter, kleur

en stand van de oogen, vorm van de vin-
gers, houding van het hoofd — ze zijn alle
reeds in verband gebracht met het meer
of minder hoogstaande karakter van den be-
zitter of. de bezitster van scheefstaande
oogen, breed geplante of bolle nagels, spits
of breed uitloopende vingers, enzoovoort,'
enzoovoort.

Er is nu een nieuw element bijgekomen:
de tong. De een of andere geleerde En-
gelschman heeft verband ontdekt tusschen
karakter en vorm van de tong. Hoe het ook
zij, of er inderdaad een spoortje, een grein-
tje van waarheid in zit, wie zal het zeggen ?
Een f ei- is het dat de Brit — hij moet ad- \
vocaat zijn en rechtsgeleerden kunnen, dik- 'wijls heel vindingrijk wezen, — een feit is
het, dat hij het aardig heeft gecombineerd.

ledereen steke dus bij het lezen van deze
karakterbeschrijving zijn tong uit en conclu-
deere, met behulp van een spiegel natuur-
lijk.

Een lange tong wijst op vrijmoedigheid.
Ecu korte tong duidt op geslotenheid.
Is de tong breed, dan is de bezitter mede-

deelzaam; is zij 'smal, dan bete«%snt heti, dat

de eigenaar de gave van concentratie bezit.
Een smalle en lange tong wijst op gepaste

vrijmoedigheid, de lange en breede daaren-
tegen op inconsequentie en buitensporige
babbelzucht. Deu lange, breede tong praat al
maar door, zonder na te denken over het ge-
sproken,, de lange, snialle bedenkt, wat ge-
zegd wordt, zonder alles te zeggen, wat
wordt gedacht.

Kort en breed: babbelzucht en leugen; er
wordt veel gepraat, maar er wordt niet ge-
zegd wat men denkt.

Kort en smal zijn teekenen van list en
buitengewone leugenachtigheid, van ondoor-
grondelijkheid en groote voorzichtigheid, iPas op, pas vooral op, zegt de Engelsche
■advocaat voor de kort- en smalgetongden;
ze zitten altijd op den sprong, u een loer te
draaien.

Wel, wij hebben nu dus een prachtige aan-
wijzing voor het karakter van hen, die ons
lief en dierbaar zijn, voor onze vrienden enbekenden, voor hen, die wij niet al te best
vertrouwen, enfin, voor vriend en vijand.

Het is nu niet meer: Zeg mij, met wien
ge omgaat en ik zal u zeggen, wie ge zijt;
het is nu : Steek maar even je ton" uit, dan
weet ik, wat ik aan je heb! O. d. s'

De Zonnewijzer.

REVOLUTIONAIRE ODE AAN DE
VACANTIE.

De moralisten prediken
Dat arbeid adel brengt.
Dat werk de ziel bevredigt
En 't hart in vreugde drenkt.Maar toch wil het gebeuren.
Dat ik — met allo tolerantieVoor 't moralistelijk geloof,
Mijn zin zet op vacantie. __
De dichter zingt, dat arbeidl
Het eeuwig rhythme slaatDat zonder werk geen drijfkracht,
(.cen groeikracht meer bestaatMaar ./. groei toch niet langerIn mijne late' instantieEn drijven kan ■'*_ naar' hartelustAan zeo in mijn vacantie.
Ik ben niet hang voor ledigheid.\ oor dolce far ni___te.
Ik snak — ais haring naar de zee —WaaV t leven van mijn renteMaar daar geen rente' tiert op' 't landVan post-helium financieZoo speel ik pseudo-rent snier
En treur om ~Labon. ï/o-rt" geen tier,En juich: Heil UI [Vacantie!

Moraal.
Van Juli tot October
Doet d'arl.eidsmorali._t verstandig
Zich aan te sluiten bij de groep
Zich noemende: Uitlandig.

Jan Haring.
# **V OOR HET overige brengt de onvolprezen

..Punch" — huldigende hèt beginsel dat elke
medaille twee zijden bezit — de betrekkelijk-
heid van het vacantiegenot in herinnering
met do volgende wijsgeerige opmerkingen:

Men zegt dat de automobiel ons in staat
stelt om 'meer van de wereld te zien. Zeer

'juist, maar welke wereld, deze of die van
hiernamaals?

En men zegt dat de vacantie ons de moge-. lijkheid opent om idealen op te wekken die
in den roes van don arbeid wellicht zoudon
zijn blijven sluimeren. Bravissimo 1 „Home,
sweet homo"^ bijvoorbeeld.

# *#

JA, KATINKA... *Uw -_e_is__]ievende werk-
gever gaat voor eenigen tijd tot do vrije
natuur om te bekomen van de vermoei)
die verbonden zijn aan het opplakken e*i
naar de zetterij sturen vaa bijdragen van
onbeloonde maar ambitieuse medewerkers...
Een welverdiende rust... houd tijdens mijn
afwezigheid de traditiën van deze rubriek zoo
hoog mogelijk, Katinka... Dans les images...
Beantwoord de brieven mot zachtheid c_
spaar de knipsels uit de humoristische bla-
den, zoodat Phoebus wanneer hij terugkomt
een welvoorzienon disoh troffe... Wat of ik
doen ga?... Mijn lui karakter hervormen...
Een vriendelijk criticus heeft mij een stan-
daardwerk toegezonden dat franco per post
voor 35 cents verkrijgbaar is... ..Hoe kan ik
mijn persoonlijkheid ontwikkelen -en vat
krijgen op mijn medemensehen"... Dat is
juist wat ik altijd gewenscht heb, Katinka...
Vat op mijn medemensch... Wat enkelen be-
treft, bij voorkeur-bij do k 001... Zio mij goed
aan, my dear... Als ik terugkom zult ge mij
nauwelijks herkennen... Voor en na het ge-
bruik... Net als in do advertenties van ont-
vettingsbooncr.i». Tbans ziet ge in mij een
man zonder invloed, oen man dio door zijn
critici niet wordt gevreesd of bemind... Wacht
tot ik terug hen!... Zod* sterk zal mijn per-
soonlijkheid afstralen op mijn omgeving dat
de Zonnewijzer in een lijst zal moeten worden
gezet teneinde de rest van O. d. S. niet aan
te steken... Au revoir, Katinka... Soyea
sage..: Neen, mijn praktijk zal niet worden
waargenomen... De menschen moeten be-
komen... Küss dié* Hand!... Taxi!

PHOEBUi.

BUITENLAND.
Algemeen Overzicht.

De Duitsche regeering zal voorloopig op
hetgeen in de nota van Briand wordt te
berde gebracht niet ingaan. De rijkskanse-
lier dr. Luther en de minister van buiten-
landsche zaken, dr. Stresemann gaan met
vacantie. Alleen is er een kort antwoord ge-
zonden aan de Fransche regeering, waarin
dank wordt betuigd voor de hoffelijke nota
en het voorstel wordt aanvaard om deel te
nemen aan een conferentie van juridische
deskundigen. Dat bindt natuurlijk tot niets.

Iv de Duitsche-nationale pers — de pers
dus van de sterkste regeeringspartij —wordt intusschen na.ar aanleiding van de
nota van Briand weer scherpe critiek ge-
oefend op de Duitsche regeering en in het
bijzonder op den heer Stresemann, die al-
dus het loon krijgt voor de sl\uwe manoeu-
vres, waarmede hij indertijd de Duitsch-
nationalen in de regeeringszetels loodste.
Zoodat nu esri linksche buitenlandsche poli-
tiek, want dat is de politiek van den heer
Stresemann toch eigenlijk — als hij oprecht
is "—- moet worden gevoerd door een recht-
sche regeering, gebaseerd grootendeels op
een partij, die, het blijkt nu weer-uit de
Duitsch-nationale bladen in de beschouwin-
gen over Briands nota, van zulk een poli-
tiek niets moet hebben, en voor zoover ze
niettemin haar steun verleent, dit doet met
aohterbaksche bedoelingen.

Zou echter wellicht door het optreden van
den heer Wirth, den leider van den link-
schen centrumvleugel de mogelijkheid komen
van een 'zuivering der politieke atmosfeer in
Duitschland en van een nieuw* constellatie,
die de democratische partijen weer een kans
zal geven.

Hieromtrent zijn nog geen voorspellingen
te doen. Maar het antwoord op deze vraag
zal voor den verderen gang van zaken in
de Duitsche binnenlandsche en buitenland-
sche politiek van groote beteekenis zijn. En
met aandacht zal men dan ook den strijd'
moeten volgen, die thans in den boezem vanhet* Centrum wordt uitgevochten.

Weerbericht.
Vrijdag 28 Aug.

De hooge druk in het Zuidwesten won
terrein, die in het Noordoosten nam in be-
teekenis af; de depressie ovor Opet-Duitsch-
land is bijna verdwenen, die in' het Noord-
westen* kreeg weer versterking en veroor-
.!,-' bezuiden IJsland storm uit het Zuid-

.l. Hoogste standen 769.8 te Bayonna
en 764.1 te Hap&randa; laagste 740.1 te
Vestmanöer en 757.1 te Meunel.

De temperatuur is gestegen tem zuiden en
ten oosten van ons, __i,| daialde bij IJsland.
Onder normaal is de temperatuur bij Aber-
deen, in Oo_t-l)uitschland en Zuid-Frank-
rijk ; verder is zij meest een weinig er boven.

De meeste Tegen viel in Zaïidwest-Noor-
wegen: Skudesnaes meldt 35, Kuin 15,
Blavandshoek 8, Amsterdam % de Bilt 6 en
Blacksod 5 mm.

De barometer bij ons 'is regelmatig
stijgende.

Verwachting van het K. N. M. I. te del
Bilt van heden- tot morgenavond 6 a 7 uur :
Zwakke tot ma.tige Zuidelijke tot Westelijke
wind, half tot zwaan-bewolkt, -wjemig of geen,
regen, iets warmer.

Hoogste temp. 23 gr. C. ;=.*■ 73 gr. F. Ta
Perpignan.

Laagste temp. 8 gr. C. ".'■**. 46 gr. F. te
Stensele en IJsland.

__n.ro_r.tr. Win.. Temp. g

<-" + o I Tel 'Do-setand . | S

a _p £ ___ -__■ o van fi 0.
£ |" g-a -g s ~+ i g
* |S g 5 S W belucht &?_ _$

£ >-_ . êë x

* I'
Gron 64.4+ I.C west 3/ onbew. 59+0 3
Helder... 64.6+2.0 w.n.w 'i 1. bew. 63 +2 t
Amsterd. 65.5+ 1.9 west 3 , 63 +2 7
De Bilt.. 65.5+ 1.3w.z.w. 1 zw. bew. 61 + 1 6
Vlissing.. 66.5-- 1.9 z.w. .''3 „ 63+3 1
Maastr... 67.11+ 0.9 „11- „ 61+3
Luctitdrukgradient of \
verschil inluchtór.ge-( Hedenmorgen 7u. 1.2 iau-Ken over 111K.M.in > jfoord riohting .de richting van net \ *»
grootste verschil. /

Thermometerstanden a/h. Stadswaterkantoor.
28 Aug. 's morgens 6 unr 60 gr. F.

's morgens 8 „ 63 „ „
's morgens 10 „ 68 „ „
's morgens 12 „ VO „ „
's middags 1 70 „ „

Het vraagstuk van de veiligheid.
Het Duitsche antwoord.

Het bezoek van Von lloeseh
aan Briand.. PARIJS, 28 Aug. (Eigen ber.)

Het bezoek, dat de Duitsche gezant «aan
Briand heeft gebracht ter overhandiging
van het Duitsche antwoord op de jongste
Fransche nota inzake het Veiligheidspact,
maakt den indruk van een ietwat koude hof-
felijkheid. Von Hoesch heeft, verre van te
trachten de beteekenis der door de Duitsche
regeering gemaakte reserves te verzachten,
er den nadruk op gelegd en uiteengezet hoe
veel waarde zijn regeering er aan hecht, o-a.
aan het verband tussdhen de ontruiming van
Keulen en het sluiten van het Pact. De
Fransche diplomatie echter scheidt deze
quaesties volstrekt.

Ingezonden Mededeeling.
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(Ingezonden Mededeeling.)

Een der onaangenaamste
gewaarwordingen,

die men somtijds in den omgang met zijne
medemensohen verdragen moet, is een slechte
reuk uit dén mond. Velen meenen, dat deze
slechte reuk het gevolg is eener bedorven
maag. Deze veronderstelling is meestal ver-
keerd. Bijna altijd moet de oorzaak van dezen
slechten reuk gezocht worden in slechte of
niet goed onderhouden tanden. Menschen,
die aan kwalijk riekenden adem lijden, moe-
ten meermalen daags hun mond en tanden
met het echte Odolmondwater reinigen. In
ieder geval moet men zulks in den beginne
drie maal daags doen, ui. 's morgens, 's mid-
dags en 's avonds. Odol heeft de merkwaar-
dige eigenschap, dat het niet slechts de
tanden reinigt en verfraait, echter werkt

het, ingevolge zijner wonderbaarlijke eigen-
schappen, nog urenlang, nadat men zich den
mond daarmede gespoeld heeft. Odol voor-
komt niet slechts het holworden der tanden,
doch vernietigt tevens de gevaarlijke bac-
teriën, die anders door den mond in het
lichaam zouden koanen, en aldaar gevaarlijke
besmettelijke ziekten zouden kunnen veroor-
zaken.

(Ingezonden Mededeeling.)

Ziet gij ouder uit dan gij zijt ?
tt- * Slechte spijsvertering,_____ _Ë_B_'*S^_k-x I verstopping, maagkwa-______ mF~.*<JS I 'en' enz-- werken na-

'vS* s_pr .»■*. "f* 's? JJ deeltgoptrwhumeuren
"V^^ -i LM ?sK Jr dl gestel. Foster'» Maag-

_/~>^ N_r**^|-Tjyjki<jH P'l'cn *>jn **" *»chi
■"""^tfT _\jy\ 'M werkend laxeermiddel,

\ I dat uw kwaal spoedig

\ ' Prij. f 0.65 p. flacon.

<___ __ ' IM, 1.1.1. __\ .
(Ingezonden Mededeeling.)
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De quaestie der Oorlogsschulden.
De besprekingen tusschen Caillaux en Churchill

Amerikaansche persstemmen.
NEW VORK, 28 Aug. (Reuter.) De

voornaamste ochtendbladen stellen, commen-
taar l-veiend op dc Enge!s_h-Fra_is.he
schuldovereenkomst, het voor alsof Caillaux
wenscht de V. S. in moeilijkheden te,bren-
gen.

De „World" zegt : Als Caillaux en Chur-
«hill denken, dat het probleem der schulden
kan worden vooTuitgebracht door diploma-
tieke handigheid, dan vergissen zij sich. Vol-
strekte openhartigheid en eenvoudigheid
zullen Frankrijk meer doen bereiken bij de
aanstaande 'Amerikaansche onderhandelin-
gen dan de al te geslepen goochelarij van
den ingewikke'lden Caillaux. Het blad be-
sluit met te zeggen, dat wat er Woensdag
gebeurd is de Amerikaansche vrees voor ver-
wikkelingen miet Europa bevestigt.

De ~N. Yj. Times" zegt, dat de Ameri-
kaansche schil ildpolitiek niet zal worden
beïnvloed door de Engelsch-Fransohe onder-
handelingen. De Britsche voorstellen komen
neer op een annuleering van een deel der
Fransche s<*9mld, maar de Amerikaansche
regeering hec^ft meer dan eens plechtig ver-
klaard, dat -.tij geen annuleering kan toe-
laten of iets anders, dat de heiligheid der
internationale .schuld zou aantasten.

Caillaux in den ministerraad.
Naar Havas meldt heeft Caillaux in den

ministerraad vi.rsjiag gedaan van zijn bespre-
kingen te Londlen, waarna Painlevé hem be-
dankte .oor zijn pogingen om het Engelsche en
Fransche-standpui.it nader tot elkaar te brengen.

löe FransrJie ministerraad
neemt heden een besluit.

PARIJS, 28. "Aug. (Eigen ber.) De
ministerraad zal heden besluiten of hij het
Engelsche voor_vtel inzake de betaling der
schuld zal aanva. arden. In afwachting daar-
van heeft Caillaux verklaard :■ Men moet
niet zeggen, dat .vij triomfeeren; de defini-
tieve actie zal te Washington, plaats hebben.

De toestand v.t*ot_dt hier aldus samen-
gevat : Frankrijk '.verklaart dat het den
geallieerden evenveel zal betalen als het
van Duitschland ontvangt. Engeland ant-
woordt dat de ccß-oessi'.es, die het Frankrijk
zal doen zullen afhangen van de nieuwe
concessies, die de _Ver"_ Staten „uilen doen.
Dientengevolge is men; in officieele kringen
van oordeel, ondaiak"» de protesten, van
eenige Parijsche bladen, dat de directe of
indirecte deelneming yan Engeland aan de
toekomstige Fransoh-Amaerikaansohe bespre-
kingen aannemelijk en twenschelijik zal zijn.

Bevestigd wordt dat <5e Bank van Enge-
land de Fransche schatkist een leening of
voorschotten zal toestaan om de regeling te
vergemakkelijken indien het aceoord tus-
schen Caillaux en Chturchall tot stand
komt. De vorm dezer operatie zou later
worden vastgesteld.

De Fransche regeling met
Amerika.

PARIJS, 28 Aug. (Havas.) Het
~Journal" meldt dat CaiUaux, die in den
ministerraad de Engelsche voorstellen heeft
uiteengezet, verklaard heeft, dat hij het niet
mogelijk achtte dat het Britsche departe-
ment van financiën nog verder zou kunnen
gaan. Hij kondigde zijn voornemen aan om
de 16 September alleen naar Washington te
gaan teneinde snel de modaliteiten voor de
regeling vast te stellen. Daarna zou een dele-
gatie de bijzonderheden der transactie gaan
vaststellen.

De „Echo de Paria" verwacht, dat de
overeenkomsten met Amerika en Engeland
niet vóór October definitief zullen zijn ge-
sloten. De „Matin" zegt, dat Caillaux heden
met Theunis, de Belgische oud-premier, die
uit Washington terugkeert, een be3PT€,king
zal houden.

In Engeland niemand tevreden
over de regeling. |

LONDEN, 28 Aug. (Eigen ber.)
Niemand in Engeland is tevreden over de
voorloopige schuldregeling. De bekende lord
Bradbury heeft een verklaring het " licht
doen zien waarin hij uiteenzet, lat terwijl
Engeland slechts een vermindering niet
20 % van zijn schulden aan de V. S. bereikt
heelt, Frankrijk niet minder dan 22 % van
zijin schulden aan Engeland geschrapt heeft
gekregen en dat de mogelijkheid niet uitge-
sloten is, dat dit cijfer in dein loop van de
tijden nog voor Frankrijk verhoogd zal wor-
den. Bradbury meent, dat deze regeling
niet in het belang van Engeland en de be-
lastingspl-ohtigen is.

De „Daily Telegraph" zegt, dat Engeland
tegenover Frankrijk zeer welwillend is ge-
weest. Het blad vreest, dat Engeland nooit
de kosten van zijn betalingen voor zijn
schuld aan Amerika van zijn Europeesche
schuldenaars bij elkaar zal krijgen, nu het
Frankrijk een vermindering heeft toege-
staan. Van Italië kan Engeland ten hoogste
9 millioen per jaar verlangen. De opbrengst
van de betalingen ingevolge het plan-Dawes
aan Engeland wordt op 10 millioen 's jaars
geraamd. Het verschil tusschen wat Enge-
land kan hopen te verkrijgen en wat het
aan Amerika betalen moot blijft derhalve
ongedekt. Engeland kan nauwelijks ver-
wachten, dat de Baltische landen dit deficit
zullen dekken. Bovendien hebben de landen
van N.O. Europa, zooals Polen, Estland en
Letland, reeds overeenkomsten met Groot-
Britannië, waardoor zij zich verplichten eten
hoog percentage, vaak zelfs het totaal hun-
ner schulden aan Engeland te betalen. Dit
is met het oog op de huidige regeling met
Frankrijk een onrechtvaardigheid.

De schuld van Frankrijk aan de V. S.
Omtrent de verklaringen van het lid der

'Amerikaansche aehuldencommissie Smoot
meldt men ons nog uit Londen, dat deze er
op wees, dat een deel der Fransche schuld
aan Engeland door goud gedekt is, terwijl
dit met de Amerikaansche aanspraken niet
het geval is. Verder heeft Engeland zijn
deel der schadevergoedingen ontvangen,
doordat het vroegere Duitsche koloniën enz.
krreeg, terwijl Amerika daarvan heeft afge-
zien.

Van Engelsche zijde wordt verklaard, dat
men geenszins invloed wil oefenen op de hou-
ding van Amerika, doch anderzijds wordt er
in do bladen nogmaals de nadruk op gelegd,
dat alleen het feit, dat Amerika niet van zijn
afspraken afziet, de heele regeling #oodza-
lij.k maakt, *

Uit Washington wordt over de a.s. onder-
handelingen met Frankrijk gemeld, dat deze
waarschijnlijk op 24 September zullen be-
ginnen.

Volgens den correspondent van de „N.Y.
Evening_ Post" .te Washington bestaat het.
vooruitzicht, dat tusschen Amerika enFrankrijk een dergelijke regeling als met
Engeland tot stand komt. In dit geval zouFrankrijk ± 14 millioen per jaar te betalen
hebben.

Amerika en Frankrijk.

WASHINGTON, 27 Aug. (Reuter.)
Winston, de plaatsvervangende minister van
financiën, verklaart, dat de Amerikaansche
commissie voor de schulden, als zij wil na-
gaan hoe groot Fratnkrijks capaciteit is om
Amerika te betalen, vanzelfsprekend ook
za]> rekening houden met het bedrag, dat
Frankrijk voorstelt aan Engeland te beta-
len. Het ministerie dringt er op aan, dat
de Fransche schuld op precies dezelfde wijze
zal worden behandeld als elke andere bui-
tenlandsche schuld, het vraagt, betaling van
het geheele kapitaal met den interest, maar
hij kan niet het totaalbedrag voorspellen,
dat van Frankrijk zal kunnen worden ver-
kregen.

Internationale Arbeiders
beweging.

Het Intern. See. congres.

MARSEILLE, 27 Aug. (8.T.A.) Het
Intern, soe. congres heeft met algemeene
stemmen de resolutie der vredescommissie
aangenomen.

Internationale Samenwerking.
XIVe ZIONISTENCONGRES.

Aftreden der Executieve van den
Zionistenbond.

WEENEN, 27 Aug. (W. B.) Aan het
slot der zitting van hedenmorgen deelde de
voorzitter dr. Weizmann mede, dat de leden
van het uitvoerend comité en van het comité
van actie zich met het oog op de gistermid-
dag gehouden stemming en de daaraan voor-
gegane verklaringen genoodzaakt zien af te
treden.

Weizmann verkreeg bij de stemming
slechts 136 stemmen, terwijl de absolute
meerderheid 159 bedroeg, hetgeen, naar de
~Wiener Allg. Ztg." schrijft, bij de stem-
ming nopens de ondersteuning een nederlaag
beteekent.

De verklaring van Weizmann werd door
het congres met volmaakte kalmte opgqpo-
men.

DUITSCHLAND.
De loonstrijd.

De actie der mijnwerkers

ESSEN, 27 Aug. (W. B.) De vertegen-
woordigers der vier mijnwerkersorganisaties
hebben onder het motief, dat de behande-
ling der mijnwerkers wat de loonen betreft
onrechtvaardig is en dat zij bij de andere
beroepen worden achtergesteld, den rijks-
minister van arbeid verzocht; de arbitrale
uitspraak niet bindend te verklaren.

Een arbitrale uitspraak in zake de
salarieering der bankbeamoten.

BERLIJN, 27 Aug. (W. B.) In het
rijksdept. van arbeid hadden heden de ar-
bitrale besprekingen plaats in zake het
bankbedrijf. Na een langdurige discussie
werd uitspraak gedaan, waarbij werd be-
paald, dat de bestaande salarissen der be-
ambten tot 31 October zullen worden ge-
handhaafd. D© vertegenwoordigers van het
personeel stemden hiertegen.

Het optreden van Wirth.
Dg mogelijke gevolgen op de

Duitsche partijconstellatie.

De latente crisis,' die in de R. K. Staats-
partij sinds' geruimen tijd bestaat en door
het uittreden van dr. Wirth uit de rijksdag-
fractie echoogenblik fel belicht werd, blijft
het onderwerp van gedachtenwisseling in de
pers. Immers, van een beantwoording van
de vraag of de thans ook naar buiten aan
het licht getreden soheur kan worden -bij.
gepleisterd, dan wel dieper zal worden en
leiden zal tot een uiteenvallen van het con-
trum, ja zelfs wellicht in de toekomst de
door velen noodig geachte wording van een
tweepartijenstelsel zal bevorderen, zal voor
de bannen- zoowel als de buitenlandsche
politiek van het Duitsche rijk veel afhangen.

De Beiersche volkspartij, de rechtsche loot
van het centrum, neemt een koel afwach-
tende houding aan ten opzichte van het ge-
beurde. Naar de Münchensche correspon-
dent van de „Köln. Z." echter meldt, is
men in leidende kringen der' partij van
oordeel, dat de quaestie-Wirth een erstige
scheuring in het Centrum beteekent.
Een bijlegging van het geschil zou intusschen
slechts leiden tot een versterking van de
tegenstelling tusschen B. volkspartij en
centrum, daar alsdan de linksgeoriënteerde
Wirth in het herstelde centrum een te groo-
ten invloed zou krijgen. Komt het niet tot
een compromis, dan moet men afwachten
wat Wirth met zijn republikeinsch-demoora.
tisch-unitarietische en pacifistische beginselen
bereiken kan.

Het orgaan van den Beierschen minister-
president Held, de „Regensb. Anz.", wijst
erop, dat het uittreden van Wirth uit de
centrumsfractie niet alleen een gewenscht©
zuivering beteekent, maar wellicht ook het
begin is van een algeheele wijziging van de
binnenlandsche politieke toestanden. In het
oentrum is een nieuwe generatie opgegroeid,
die althans- wat haar politieke inzichten en
opvattingen aangaat geheel naar links neigt
en met de oude dragers van de centrums-idee
niet veel meer nog dan den naam gemeen
heeft. Daartoe rekenen wij, constateert het
blad, in de eerste plaats de vertegenwoordi-
gers van de democratische München-Glad-
bacher richting, verder echter ook de verte-
genwoordigers van den zuidwestelijken hoek
van het rijk, de Badensche, Hessen-Nassau-
sche en eenige Wurtembergsche afgevaardig-
den. Tot onbestreden leider van dezen vleu-'
gel heeft zioh dr. Wirth opgeworpen, toen
hij in 1921 het roer van staat greep.

En dan stelt het blad de vraag of Wirth
bij zijn uittreden zal volhouden, of zijn
getrouwen zich bij hem zullen aansluiten,
of een scheuring in den boezem der partij
zelf zal ontstaan en welke gevolgen dit
eventueel zal hebben^ op de positie van de
regeering-Luther en daardoor op de buiten-
landsche politiek. In het optreden van
dr. Wirth kan de geboorte liggen van een
zich vormende republikeinsch-democratische
partij, die zou kunnen reiken van den
linker vleugel van het centrum tot diep in
do sociaal-democratie, hetgeen tot een conso-
lideering ter linkerzijde zou kunnen leiden,
waarop automatisch een analoge beweging
rechts zou moeten volgen.

Afgewacht moet worden of werkelijk de
oude oentrumstoren vaneen zal splijten en
in zijn val de geheele bestaande Duitsche
partijconstellatie met, zich mee zal sleuren.

Luther en Stresemann met vacantie.
BERLIJN, 27 Aug. (W. B.) Bijkskanselier

Luther wordt tijdens zijn vacantie vervangen
door den rijksweerminister Gessler.

HAMBURG, 27 Aug. (W. B.) Volgens de
bladen zal Stresemann hier kp.rten tijd verblijf
houden. Hij zal tijdens zijn verblijf ecu ver-
trouwelijke bespreking hebben met de leiders
der D.V.P.

De door den storm veroorzaakte' schade.
HALLE, 27 Aug. (W.8.) De door den stprm

in het district Mannsfcld veroorzaakte schade
bedraagt volgens de jongste schatting 1.200.00Q
mark. De stortregens der laatste dagen hebben
de schade nog vergroot en nog'meer huizen doen
ve__akken.

FRANKRIJK.
Het congres der IIe Internationale.

De slotrcf-olutie. — Het congres
geëindigd.

MARSEILLE, 28 Aug. (B, T. A.) He_j
oongres der He Internationale heeft met;
algemeene stemmen eén resolutie van Otto
Bauer (Oostenrijk) aangenomen, waarin de
communistische Internationale, welke de
nationalistische oproeren in Azië en Afrika,
aanmoedigt, wordt veroordeeld: de socialis-
tische partij wordt uitgenoödigd tegen elke
vijandige politiek tegen de Sovjet-republielk
te strijden ; de hervatting der politieke en
economische betrekkingen met de Sovjets
wordt geëischt; en de socialistische landen
der Unie van Sovjetrepublieken worden
aangemoedigd te streven naar'het democra-
tiseeren van het staatsbestuur en naar het
herstel der politieke vrijheid. De resolutie
noodigt ten slotte alle socialistische secties
uit voor het recht op zelfbeschikking der in
Azië en Afrika onderdrukte volken en voor
het doen eindigen van welk terrorisme ook
te strijden.

Het congres is geëindigd.
De staking bij de banken.

De morecle steun der genestelijkheul
Het is esu handige zet geweest van het

stakmgsQotmité der bankemploy*é_ om de
bemiddeling in te roepen zoowel van Kardi-
naal Dubois, den Aartsbisschop van Parijs,
als van den bisschop vah Clermont, die uit-
teraard niet persoonlijik kunnen ingrijpen,
maar toch onomwonden hun sympathie met
het streven der stakers hebben betuigd,
waardoor de zaak der stakers een krachtigen
moreelen steun gekregen heeft. De bisschop
van Clermont prijst de kalme en waardige
wijze, waarop het personeel der banken zijn
eischeti tot uiting brengt, zonder overeen-
komst te tocnen „met die bonden, welke,
vervuld van vooroordeel, klaeaenhaat en
atheïstische leerstellingen prediken". En
hij maakt van de gelegenheid gebruik om te
wijzen op de „belachelijke salarissen", die
de geestelijkheid geniet. In 1923 werden
er salarissen van 1000 francs per jaar uit-
betaald, in 1924 stegen ze tot 1300 fres. en
thans hebben ze 1600 fras. bereikt.

Het-feit dat de stakers een groote open-
lucht-meeting op Zondag 6 September heb-
ben aangekondigd, wijs* er op dat as niet
verwachten dat het conflict vóór dien datum,
zal zijn bijgelegd.

Eergistermiddag hebben ze op de Place
de I'Opéra betoogd1, waar een groote politie-
macht was geconcentreerd, zonder dat het
echter noodig was in te grijpen. Een depu-
tatie van het staikingscomité was naar de
prefectuur van politie getogen om zich to
beklagen over het hardhandig cptreden der
politie, den vorigen dag, zonder dat daar-
voor aanleiding bestond. Haar Werd toage-
zegt dat de politie voortaan een welwillender
houding zal aannemen.

Dagelijks worden collectes gehouden onder
de vakvereenigingen, terwijl het plan be-
staat om ook in de restaurants te gaan
inzamelen.

BELGIË.
Het geval van godsdienstwaan.

Doop door verdrinking.
Uit de nadere bijzonderheden, welke zijn

ontvangen omtrent de handelingen van een
fanaticus in Belgiseh-Kongo, die den dood
van 50 inlanders op zijn geweten zou heb-
ben, blijkt dat de fanaticus, M'Wanalesa
genaamd, zich zelf de Profeet en een „zoon
van God" noemde. Hij predikte dat hij
door God was gezonden om de onderdrukte
inlandsche rassen op te beuren. Om dit te
bereiken moest hij hen, volgens een godde-
lijke opdracht, doopen. Dengenen, die zich
wilden laten bekeeren, deelde hij mede dat
zij van deze aarde zouden scheiden, doch
gereinigd zouden terugkeeren gelijk" de
blanken. Hij liet ze daarop in de rivier
neder en verdronk ze.

Tot dusver zijn 55 lijken gevonden. Der-
tien politiebeambten, die een onderzoek
instelden, zouden zijn gedood. Naar ver-
luidt zouden 60 inlanders tot de medeplich-
tigen van M'Wanalesa behooren.

BALTISCHELANDEN.
Litauen en Pelen.

BERLIJN, 27 Aug. (W. B.) De Litau-
sohe legatie verzocht om publicatie eener
mededeeling, waarin o.a. wordt verklaard :

De bladen hebben-berichten gepubliceerd
nopens op 31 Aug. te Kopenhagen te hou-
den Litausch-Poolsche onderhandelingen.

Daar zooals bekend is tusschen Litauen
en Polen, wegens de bezetting der Litau-
sche hoofdstad Wilna en de omgeving dezer
stad door de Poolsche troepen nog steeds
een permanente toestand van oorlog be-
staat, kunnen de berichten omtrent de a.s.
onderhandelingen tot de onjuiste gevolg-
trekking leiden, dat Litauen zich' in de be-
zetting zou hebben geschikt en normale be-
trekkingen met Polen zou aanknoopen.

Hiertegenover wordt nadrukkelijk ver-
klaard, dat Polen, alvorens normale be-
trekkingen met Litauen te kunnen aan-
knoopen, zal moeten voldoen aan de onaf-
wijsbare voorwaarde, dat het, bezette gebied
van Wilna wordt teruggegeven.

HET BRITSCHE RIJK.
Wijzigingen in het Britsche kabinet?

LONDEN, 28 Aug. (E i g e n b e r.) Er
gaan geruchten, dat zoodra Baldwin van
zijn vacantiereis terug is, belangrijke wijzi-
gingen zullen worden aangebracht in de
samenstelling van het kabinet. Men spreekt
er over, dat lord Derby, de vroegere minis-
ter van oorlog, in het kabinet zal terug-
keeren.

De staking om het hondje.

De staking van chauffeurs en conducteurs
pener autobusonderneming in Oost-Surrey, ont-
staan door de weigering van een conducteur
om een hond in de bus mee te nomen, is alweer
afgelooppn. Na e__i conferentie met den trans-
portarbeidersbond besloten de stakers het werk
te hervatten in afwachting eener behandeling
vet) dc :asl vsri den ontslagen conducteur.

DE VAMPIER...
(Van onzen Londenschen correspondent.)

Londen, 25 Aug.
We have gono, in all conscience, far

enough upan the road of legitimate
sentimeatal conderation. „Daily:
Telegraph".

Dit ter verwelkoming van den Franschen
minister, van financiën, thans in ons mid-
den. „Onze schuldenaren dienen nu de schul-
den eens werkelijk en niet slechts in theorie
op hun schouders te nemen," voegt de „New
Statesman" er aan toe. En de „Daily News"
zegt, dat het er waarlijk veel van heeft, alsof
Caillaux niet kwam onderhandelen met een
inschikkelijken schuldeiseher over de gedeel-
telijke afdoening eener oude schuld, doch
zijn berooide vaderland zocht te beschermen
tegen do klauwen van een meedoogenloozen
Shylock.

Deze trits van gematigde organen aller
drie staatspartijen vertolkt de publieke opi-
nie, welke het liberale orgaan in dezen ~def-
initejy crystallised" noemt. Sedert den oor-
log is zulke eenstemmigheid hier niet gezien,
concludeert het in een hoofdartikel „Brit-
tanje, de Vampier" getiteld.

Aanleiding tot dezen sarcastischen scheut
noemt het den toon-der Parijsche pers, waar
bijvoorbeeld een „Figaro" Engeland ervan
beschuldigt te trachten heel Europa te zijnen
behoeve tot dwangarbeid te veroordeelen, en
een ~Ere Nouvelle", geldende als Caillaux'
eigen lijfblad, onder verwijzing naar den
vermeend precajren toestand van het Brit-
sche rijk waarschuwt, dat „dit geen gunstig
oogenblik is om den Shylock te spelen", ter-
wijl de ~Matin" den Franschen minister
met steeniging bedreigt, zoo hij ook maar de
helft inwilligde van Engeland's laagsten
eisch. „Cailloux voor Caillaux!" spot de
„Daily Chroniole" "De laagste eischvan Engeland is inderdaad
zoo laag, dat naar de algemeene opvatting
hier te lande Frankrijk's tekeer gaan er
tegen wel eenig sarcasme wettigt. Zelfs een
blad als de „Morning Post", dat zich in
francophilie heeft uitgeput, verdedigt thans
ten volle het standpunt der Londensche re-
geering tegenover de Parijsche. Het herin-
nert eraan, hoe Engeland van meet aan al-
geheele schuldvergeving der bondgenooten
onderling heeft voorgestaan als de op den
langen duur voor de wereldeconomie, de al-
gemeene wereldbevrediging en het progres-
sief cultuurherstel verstandigste maatregel.

Had Amerika den bondgenooten de ge-
leemde twee .milliard pond sterling geschon-
Iren, zoo zoude Engeland gaarne zijn bond-
genooten hebben willen schenken de twee
milliard en honderd millioen pond sterling,
welke het hun naar de berekening der
„Times" geleend heeft. Nu echter Amerika
niet zulk een ruimen blik op het wereld-
verloop heeft gehad, alhoewel het. zelf on-
vergelijkelijk het minst tot de bevochten
victorie heeft bijgedragen, doch van Enge-
land, van hetgeen dit voor ziin bondgenoo-
ten borgde, iederen penning heeft opgeëischt
in zware annuitciten tot in het derde en
vierde geslacht, heeft deze staat zich genood-
zaakt gezien van zijn rechtmatige aanspT_a.
ken slechts zooveal te laten vallen, dat van
het reeteer ende het aan Amerika gewaar-
borgde kan worden terugbetaald.

Nog meer doen dan dit kan Engeland
echter niét. Een Labour-órgaan. als de
„New Stateaman" klaagt toch al, dat Enge-
land zich een al te zorgeloos schiuldeischer
heeft betoond. En de „Daily News" wijst
er op, dat Frankrijk's bevolking per hoofd
nog niet de helft betaalt der belasting van
Engeland's) bevolking :in ponden sterling
uitgedrukt £ 7.6.11 tegen £ 15.7.2.

Ook de „Morning Post" wijst op deze
overbelasting, zelfs onberekend wat aan
Amerika moet worden opgebracht, desge-
lijks op dé werkloosheid', den steeds dalenden
eo_portha.i-.del, en de steeds zich verscher-
pende economische conflicten. Juist dit
orgaan der uiterste franöophileu betoogt,
dat Frankrijks troef der verwoeste zone hier
niet meer kan worden uitgespeeld, omdat
Engeland even goed een verwoeste zone
heelt, al bedekt de zee ze. Op dat Engel-
sche terrein heeft een in de geschiedenis on-
geëvenaarde vernieling plaats gevonden.
Engeland, zegt het blad, heeft op zijn aller-
minst evenveel geofferd als welke der bond-
genooten ook. JSm het heeft in den oorlog
een dubbel aandeel gehad door dien te voe-
ren op zee zoowel als te land. De milliarden
door Engeland lang en lang vóór den oorlog
reeds aan zijn geweldige krijgsvloot _ ten
koste ■ gelegd, hebben Frankrijk gered.

Vooral stelt Engeland er prijs op goed te
doen uitkomen, hoe het slechts door den
nood gedrongen van Frankrijk ten besehei-
den terugbetaling vordert. De.blaam voor-
deze onpleizierige noodzakelijkheid vensobt
het to plaatsen, waar die thuis hoort: bij
Amerika. Amerika heeft hot initiatief ge-
nomen, en dient dit dan nu ook te behou-
den: een der redenen, waarom men niet
wenscht, dat een Fransoh-Engelsche over-
eenkomst zal voorafgaan aan een Frausch-
Amerikaansche. Ook in dit onderdeel toch
heeft Amerika wederom het initiatief geno-
men, is Engeland slechts gevolgd om niet
geheel achter het net te visschen.

Te Parijs schijnen sommigen zioh thans
blij te maken met Amerika's behandeling
van België. Spoedig genoeg echter zullen
die bemerken, hoe exceptioneel deze teiian-
deling was om zeer bijzondere historische en
„sentimenrefele" redenen! Alsdan kan het
zeer piepend Parijs eerst eens het verschil
leeren apprecieeren tusschen de „realisti-
sche" Amerikaansche eischen en de ~s.n--
timenteele" Engelsche... "_ .

Toch roemt men alhier in Caillaux juist
den financieelen „realist". Een blijk van
dat „realisme" ziet, men in het feit, dat hij
niet ter onderhandeling is verschenen aan
het hoofd van een stoet experten gelijk de
mislukte commissie van een maand geleden,
doch in het gezelschap van slechts één enke-
len financieelen vertrouweling, terwijl hij
tevens heeft doen weten, dat bedoelde com-
missie voorshands niet weder op het tapijt
zal komen. Zoo zal Caillaux' bezoek inder-
daad dienen, gelijk hij zelf zeide, „pour
établir dcc contacts", als ook een terreinver-
kenning zijn naar de reëele gestemdheid
alhier, zoodat hij straks zijn standpunt
tegenover Amerika beter zal kunnen be-
palen .Want er is fundamenteel verband tusschen
de Fransch-Eugelsehe en de Fransch-Ameri-
kaansehe financiëele relatiën. Gelijk de
~Timei_", vraagt: wat kon het Frankrijk
baten, of Engteland het zelfs alle schuld
kwijtscheld, wanneer het dan des te meer
aan Amerika zoude kunnen en dus zoude
moeten betalen? Voor Engeland daarentegen
zonde dat zeer veel bc t.eksnen ! Want geen
Engelsche regeering zou een regeling kun-
nen aannemelijk maken, volgene welke Enge-
!!--._ rail Amerika 31 % betaalt, terwijl

Frankrijk aan Engeland nog geen 2 % zoude
betalen enkel om aan Amerika desgelijks
3Jr % te kunnen betalen.

"Daarom wenscht men hier eerst eens te
zien, welke voorwaarden Amerika 'zal af-
dwingen. Het beste zou zeker zijn, zoo de
onderhandelingen met Washington pari
paesu werden gevoerd, of anders, naar het
oordeel der ~Times", zoo aan de Fransch-
Ehgelsche overeenkomst de bepaling werd
verbonden, dat, indien Amerika betere
voorwaarden v/eet te verkrijgen, evenwaar-
dige automatisch Engeland' zullen ten deel
vallen.

Voor het overige heeft men hier momen-
teel geen haast. Gelijk de ~Daily Tele-
graph" betoogt, is dit niet het psychologi-
sche oogenblik voor het vaststellen van
Frankrijk's gedeeltelijke terugbetalingen.
Ten eerste is Frankrijk door een paar kost-
bare overzeesche campagnes in tijdelijke
moeilijkheid. Ten andere is Frankrijks wel-
vaart stijgende en hebben dei jaarlijksche
balansoverschotten er blijkbaar hun peil
neg niét gevonden, waardoor de betaalkracht
van dat land bepaald wordt. En in de derde
plaats moeten Amerika.'s eischen in Frank-
rijk straks nog het begrip van proportie
kweeken.

Voorshands toch is men te Parijs nog
heelernaal niet dankbaar voor Engeland's
groote royaliteit en edelmoedigheid. Dat
komt, omdat het Fransche volk door zijn
leiders te lang met illusies gepaaid werd,
met de groote illusie, dat het ten slotte er
wel heelernaal zonder terugbetaling af zoude
komen. Zoodoende werd zelfs Engelands
edelmoedigheid nog een tegenvaller.

En zoodoende tracht men te Parijs er nu
weder anderszins op te beknibbelen door
middel eener zeer eigenaardige interpreta-
tie van Engelands aanbod aan zijn bondge-
nooten. Men heeft namelijk die vrijgevig-
heid aldaar zich dadelijk tot een recht wil-
len maken. De „New Statesman" heeft
weinig moeite de ongerijmdheid hiervan aan
te toonen, als ook hoe het Engeland niet
te doen was om een ijdele rekenkunstige
oefening, doch om een Europeesche garan-
tie, dat het niet alléén het kind der rekening
zoude worden, althans ten opzichte der gel-
den, waarvoor het in Amerika borg stond
ten behoeve der bondgenooten.

Het gaat dus niet aan invorderbare en
niet-invorderbare schulden maar door el-
kander te rekenen — ook die der Russisohe
holsjeviekenI■— om dan van Frankrijk zijn
gelijke aandeel te krijgen, naar Parijs voor-
stelt. Want voor de aandeelen der insolvente
staten zou Engeland zoodoende zelf mogen
bijpassen! Wat Engeland verlangt, is dat
zijn schuldenaars naar vermogen zullen bij-
dragen tot het totaal bedrag, zij het natuur-
lijk binnen de grenzen der werkelijke
schuld. Ein onder die schuldenaren staat
alsdan Frankrijk verreweg boven aan.

Frankrijk nu is Engeland 623* millioen
pond sterling schuldig, voor welke som al
deze jaren nu reeds de Engelsche belasting-
schuldigen 5 % interest hebben betaald, of
ruim 30 millioen pond per jaar. Daarvoor
wilden de Fransche financiëele experts de
vorige maand dan 4 millioen pond betalen
plus 9 % der Dawes-annuïteiten waarvan
Frankrijk er 52 % trekt. Nominaal komt dat
laatste op 120 millioen mark. Doch wegens
de Drritsche kapitaalcrisis en andere ongun-
stige omstandigheden durven Lord Brad-
bury, de financiëele specialiteit, en Sir Otto
Niemeyer, de adviseur der Engelsche schat-
kist, aan deze Dawes-annuïteiten slechts'
een waarde toekennen van ten hoogste 50 %.
dus van 3 millioen pond. Zoodoende kwam
het Fransche aanbod alles tezamen slechts op
7 millioen pond ! En die betalingen zouden
dan pas over vijf jaar beginnen! Er zijn
grenzen, zegt de „Daily Chronicle", ook
aan het ontzien van uw schuldenaren....

Engeland moet aan Amerika jaarlijks tot
37 _ 38 millioen pond betalen. Het heeft
reeds ruim 60 millioen betaald, zoodat ruim
3 millioen aan interest daarop gevoegd moet
worden 'bij genoemde annuïteiten en deze
dus op ongeveer 41 millicen komen. Dan
heeft Engeland recht op Dawes-annuïteiten
ten bedrage van nominaal 20 millioen pond,
welke inderdaad echter gesteld moeten wor-
den op ten hoogste 10 millioen. Vervolgens
rekent Engeland nog op jaarlijks 10 millioen
van zijn andere schuldenaars te zamen, bui-
ten Frankrijk om, zoodat er voor dit laatste
land 21 milioen overblijft, waarvan 18
millioen direct en 3 millioen aan Dawes-
annuïteiten. Vielen Hie annuïteiten echter
mee, dan zou Engeland bereid zijn zoowel
ten opzichte van wat het daar direct uit
trekt als van wat het via Frankrijk er van
krijgt, aan dat land het batig overschot
af te dragen. Want Engeland wil zich tevre-
den stellen met nog geen 2 % interest plus
1 % voor het sinking fund.

Frankrijk jeremieert nu wel, dat dit niet
kan. De ~Figaro" bij voorbeeld verklaart,
dat zelfs bij betaling van slechts 10 millioen
de Fransche landbouw reeds duurzaam ge-
ruïneerd zal zijn. Doch Lord Bradbury, de
in Frankrijk woonachtige Engelsche finan-
ciëele specialiteit, '"heeft in een onderhoud
met de „Daily News" duidelijk gemaakt,
dat die Fransche armoede een mythe is. Nog
geheel afgezien van hetgeen Frankrijk van
Duitschland ontvangt," kan zijns inziens dat
land aan Engeland en Amerika jaarlijks 40
a 50 millioen pond opbrengen. 90 % der oor-
logsvernieling is, zegt hij, reeds ongedaan
gemaakt, zoodat, mede door de aanwinst van
het Elzas-Lotharingsch ertsgebied, Frankrijk
thans rijker is dan zelfs vóór den oorlog. .Met een bevolking slechts weinig kleiner
dan die van Engeland heeft het een budget,
dat nog niet de helft van het Engelsche
bereikt. In de eerste helft van dit jaar had
het een export saldo vaa 28 millioen pond,
hetgeen, daar de zaken crescendo schijnen
te gaan, op 56 millioen per jaar is te schat-
ten. Voorts krijgt het uit de Dawes-annuï-
ten ongeveer 28 millioen. Zoodat uit deze
beide bronnen alleen Frankrijk reeds 84
millioen pond zoude kunnen betalen. Indien
men Duitschland in staat acht 50 millioen
op te brengen, kan zulks dan ook zeker van
Frankrijk verwacht worden.

Het is duidelijk dat met dezen stand van
zaken Churchill niet voor een Britsch parle-
ment zoude durven verschijnen met een
Fransch aanbod van 4 _'ii!Ho_n plus wat
Duitsch geld over vijl jaar.

ITALIË.

Een minister niet vijf functies.

In Italië is een nieuw ministerie in het
leven geroepen : .het departement voor de
luchtvaart. Mussolini heeft zich zelf voor-
loopig met de leiding belast.

Daar Mussolini reeds premier, minister
van buitenlandsche zaken, oorlog en marine
is, is dit de vijfde regeerdersfunctie, die hij
op zich neemt.

POLEN.
De metaalbewerkersstaking.

Hervatting van het werk.
WARSCHAU, 27 Aug. ('W. B.) De voor

twee weken uitgebroken staking der metaal-
bewerkers is geëindigd door een overeen*
komst, die gisteravond werd geteekend.

NOORD-AFRIKA.
De oorlog in Marokko.
De Franschen bezetten het ge-

bied der Branes-Actie bij,
Sjesjoean.

FEZ, 28 Aug. (H av a s.) De Fransche
kolonnes vereenigden zich met elkaar ten
noorden van het gebied der Branes, waar-
mede de feitelijkei operaties tot onderwer-
ping van deze streek geëindigd zijn. Groe-
pen van de Beni Oeriagoel en Branes open-
den onderhandelingen; de Branes, die zich
niet willen onderwerpen, wijken naar heb
Noorden uit. Na twee dagen is dus het ge-
bied der Branes niettegenstaande het heftig
verzet onderworpen.

In het centrum blijven de vliegers de in
front gelegen bergstreken met bommen be-
strooien.

In het westen heerscht groote actie rondom
Sjesjoean, waar contingenten van de Beni
Oeriagoel met artillerie en munitie zich zou-
den bevinden. ■■

Een luchtbom-ba/rdement.
MELILLA, 28 Aug. (draadl.) Een

„lucht-Armada" van meer dan 40 Spaan-
sche vliegtuigen heeft tijdens een raid boven
het bergland der Peni Ourriaguel en om-
liggende gebieden een aantal tonnen met
sterk ontplofbare stoffen neergeworpen.

ZUID-AFRIKA.
Moeilijkheden met de zeelieden te Kaapstad.

KAAPSTAD, 28 Aug. (R eu t er.) De
moeilijkheden met de zeelieden hebben zich
tot Kaapstad uitgebreid. Het s.s1. „Bal-
laxat", dat des middag naar Australië moest
vertrekken., werd er door tegengehouden.
Hét s.s. A-rr.ndël Castle" ie er ook bij be-
trokken en zal mogelijk morgen niet kunnen
uitvaren.

Een oud- administrateur van Transvaal
overleden.

Een R e u t e r-bericht uit Pretoria meldt
ihpt overlijden van den heer Johan F. B.
Rissük, Nederlander van geboorte, die
van 1911 tot 1917 administrateur \va_
vare de provincie Transvaal en sedert
lid was geweest van den Spoorweg- en
Havanraad. De heer Rissik was lid van den
Volksraad van Transvaal toen dit een zelf-
regeerende kolonie was en was van 1907—
1910 minister van landen en naturellen-
zaken.

ZUID-AMERIKA.
Een staatsgreep in Bolivië?

Volgens te New Vork ontvangen betrouw-
bare berichten bïbben zich, naar een draad-
loos N. T. A.-bericht meldt, buitengewone
politieke gebaurtenissen voorgedaan in La(
Paz, de hoofdstad van Bolivië, waardoor da
inhuldiging van den nieuiwgekozen president
Villanueva, die Dinsdag moest plaats heb-
ben, werd be!et_ Gemeld wordt, dat presi-
dent Saavedra, die had moeten aftreden,
aan het bewind 't lijft met steun van het
leger.

TURKIJE.
Een grensinoident.

ANGORA, 28 Antg. (B. T. A.) In den
ochtend van 25 Augiistus hebben 500 ban-
dieten, uit het noorden van het Hakkiara-
gebiod (ten noordoosten van het Mosoel-
gebied) koniend, een atmval gedaan op een
Turksche grenspost in het gebied van Chaf-
fatan. De aanvallers werden met eenige
verliezen afgeslagen.

De Turksche regeering zal de aandacht
van den Volkenbond op het incident ves-
tigen.

VEREENIGDE STATEN.
Ongeluk aan boord van een oorlogsschip.

WASHINGTON, 28 Aug. (N. T. A.,
draadl.) Er is een man gedood en een ernstig
gewond bij oefeningen met een geschuttoren
aan boord van het slagschip „<Oklaha_na" f
op weg van Nieuw Zeeland naar Samoa.

De strijd tusschen de Chineesche
genootschappen.

De dreigende strijd over het heele lan3
tusschen de Hip Sing Tong en deOn Leong
'Tong is althans voorloopig vermeden. De
leiders hebben namelijk volgens een draad-
loos N. T. A.-bericht besloten het krijgsbe-
drijf te staken tot ze, heden, een. bijeen-
komst hebben gehad in het bureau van den
district-attorney te New Vork.

Slapende wakers.
Twee mariniers, zoo meldt een draadloos

N. T. A.-bericht, die in slaap waren gevallen
toen ze do wacht, hadden voor het, zomerverblijf
van president Coolidge te Swampseott, zullen
zich dezer dagen voor een krijgsraad aan boord
van het presidentieele jacht de „Mayflower"
ta verantwoord .1 hebben. Er wordt niet bij
vermeld of Coolidge zelf, naar het voorbeeld
van Napoleon I, de slapers betrapt heeft...

JAPAN.
Slachteffers van den storm.

TOKIO, 28 Aug. (Reuter.) Officieel
wordt gemeld, dat er 18 personen zijn ge-
dood1en 9 gewond tengevolge van den storm _,
die Woensdag boven Tokio en Yokohama
heeft ge-woed.

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1925 — AVONDBLAD — TWEEDE BLAD
(Ingezonden Mededeelingen.)

Voor lï.B. S. en 6YMNSSIA
ACTE-TASSCHE?. bruin en M _>!_,
zwart rundieder, met hsnd- £_t *-*"'*-' ,
vat en 2 sloten, reclameprijs ,

BIJ JICHT EN ..iERL.JDCW
ft-ink& mast aaa «fen maaltijd_r

Lk6 ,ciJ!s__£___^£°-___S_S_m__S_S_B
instituutmsc hot voor meisjes
14, Place de Jambllnne de IKeux, Brussel, België

Eerste Klasse Pensionaaat.

6



HONGARIJE.
IN GUNSTIGER OMSTANDIGHEDEN.

(Van onzen correspondent.)
Boedapest, 16 Aug.

Aan het begin van het huidige zomersei-
zoen werd hier eene grootsche actie geënsce-
neerd tot bevordering van het vreemdelin-
genverkeer. Thans is de zomer weer zoo lang-
zamerhand voorbij, maar, afgezien van het
belangrijke feit, dat men den aartshertog
Joseph Frans het presidium van de vereeni-
ging heeft aangeboden en dat daarna eene
deputatie met den aartshertog aan het hoofd
naar diens papa, den aartshertog Joseph
trok, om dezen weder het protectoraat aan
te bieden, waarbij door beide hooge heeren
leer verdfènstelijke redevoeringen werden ge-
houden, afgezien van dit natuurlijk niet te
onderschatten resultaat der actie, hebben
wij daarvan nog zeer weinig practisohe ge-
volgen kunnen waarnemen. Wel lezen wij af
en toe in de bladen, dat nieuwe commissies
benoemd zijn ter bestudeering van verschil-
lende vraagstukken en dat zeer belangrijke
discussies plaats vonden, maar, dat b.v.
eenige restaurant er toe is overgegaan, van
de ongelooflijke winsten, die deae inrichtin-
gen maken, iets te laten vallen, ter bevorde-
ring van het vreemdelingenverkeer, daarvan
hebben wij nog niets bemerkt en hoe droef
het ook moge klinken, feit is nu eenmaal,
dat de reizigers zoo materialistisch zijn, dat
zij er zich minder voor interesseeren, wie in
een land de president van de Vereeniging
tot bevordering van het vreemdelingenver-
keer is, dan wel, wat zij in dat land voor
hotel en pension moeten betalen.

Intusschen vrijwelu tegelijkertijd met de
oprichting van bovengenoemde vereeniging
zag ook een nieuwe politieverordening, rege-
lende het vreemdelingenverkeer en de vesti-
ging van vreemdelingen, het licht.

Tot de bepalingen der nieuwe verordening
behoort ook, dat vreemdelingen, die zich
langer dan twee maanden in het land willen
ophouden, daartoe toestemming moeten aan-
vragen. Ten einde die toestemming te ver-
krijgen, moet men echter eerst weer een reus-
achtig vel papier met de ongelooflijkste vra-
gen invullen. Resultaat, dat de meeste men-
schen dit papier of verkeerd invullen of
daarmede moeten worden geholpen, met, het
verder resultaat, dat, naar gisteren een mid-
dagblad wist mede te deelen, ondanks het
feit, dat bij het nieuwe bureau zes beambten
zijn aangesteld, dezen toch dikwijls op een
dag niet meer dan twintig stukken kunnen
afdoen, zoodat, daar oorspronkelijk was be-

paald, dat de vreemdelingen hunne aanvra-
gen allen voor den eersten September moes-
ten hebben ingediend, deze termijn thans
tot den eersten December is verlengd. Welk
een laat zulk eene verordening voor het pu-
bliek is, kan men nagaan, wanneer men bij
het nieuwe bureau de tientallen menschen
ziet, die hier dikwijls dagen lang wachten tot
hunne beurt komt, om geholpen te' worden.
Daarbij is, naar genoemd middagblad wist
te berichten, - tot dusverre nog over geen
enkel verzoek tot vestiging beschikt, aange-
zien men blijkbaar in het ministerie voor-
loopig oolc tot den hals toe in deze lijsten
en de vele stukken, die als bewijsstukken
daarbij moeten worden gevoegd, verdron-
ken is.

Na maanden van economische depressie is
er op het ootgenhlik van hier niet veel anders
dan gunstigsi te melden. Voor de departe-
menten van landbouw en volkswelvaart en in
hoofdzaak: ook voor dat van handel'heeft de
volkeiibondcommissaris het investeerirugspro-
gram goedgekeurd en het ministerie heeft
besloten, niet eerst af te wachten totdat ook
de overige gedeelten van het program zijn
■aangenomen, maar direct tot de uitvoering
der goedgekeurde werken over te gaan.
Aangezien het nu de bedoeling is, dè ter
beschikking gestelde sommen uitsluitend te
besteden voor het herstel van Hongarije's
handel en industrie en men in verband
daarmede bestellingen slechts dan in het
buitenland zal plaatsen, wanneer men de
verlangde artikelen onmogelijk in Hongarije
kan krijgen, staat te verwachten, dat de
werkloosheid hierdoor zeer aanzienlijk zal
afnemen. Teeerder kan men dit verwachten,
aangezien het in het bijzonder de trooste-
looze toestand in de mijnindustrie was, die
tot dusverre de afneming van het cijfer der
werkloozen tegenhield. Aangezien nu vrijwel
alle orders, die de overige industrie ont-
vangt, ook den'mijnen ten goede komen, zoo
kan men inderdaad de beste verwachtingen
koesteren van de wederopleving van het-
economisch leven.

Een hoogst verblijdend verschijnsel is het
ook, dat de opbrengst van 's lands middelen
van dien aard is, dat zij der regeering de
mogelijkheid biedt, verschillende belastingen
en heffingen voor het komende budget jaar
te verminderen. Zoo is in de eerste
plaats de beruchte omzetbelasting, waar-
tegen in handelskringen zooveel is gesput-
terd, van 3 op 2 % teruggebracht.
Dan heeft het ministerie van han-
del aangekondigd', dat binnenkort, in ver,
band met de koersstijging van de kroon, de
post- en telegramtarieven zullen worden

verminderd, terwijl, nadat reeds tot ver-
mindering der spoorwegtarieven bij het
vervoer van tomaten, meloenen, augurken
én druiven besloten is, binnenkort ook een
beslissing zal .worden genomen omtrent een
meer algemeene tariefverlaging voor graan,
aardappelen, meel, enz.

De regeering doet dan ook harerzijds
alles, om eene daling der prijzen en op dese
wijze weder de saneering van het 'jconomi-
sehe leven te bevorderen en wordt daarbij
zeer gesteund door de omstandigheid, dat- de
oogst van dit jaar, wanneer niet alle vóor-
teekenen bedriegen, een reoordoogst belooft
te warden. Van tarwe, rogge, gerst en
haver, waarvan de oogst reeds heeft plaats
gehad,,wordt de opbrengst op 33.75 millioen
centenaar geschat tegen 25,12 in het vooraf-
gaande jaar, terwijl voor de overige gewas-
sen, die nog te velde staan, de officieele
schattingen van het ministerie van landbouw
den stand overal met cijfers, die varieeren
tusschen goed en uitmuntend, aangeven. In
verband daarmede moet het inderdaad ver-
wondering wekken, dat, gelijk in het begin
van dit artikel is opgemerkt, b.v. derestau-
rantprijzen zioh nog steeds op dezelfde hoogte
handhaven. Ook de plaatsvervangende
minister-president, dr. Jószef Vass, heeft
hierover zijne verwondering te kennen ge-
geven en tegelijkertijd, met verwijzing,naar
het feit, dat de wet tegen den levensmiddel-
woeker nog steeds geldigheid beeft, de ver-
tegenwoordigers van het restaurant- en
hotelhoudersbedrijf, alsmede die van de
levensmiddelhandeaars tot eene conferentie
bijeengeroepen. Dat ook buiten het restau-
rantbedrijf op dit gebied heel wat kan wor-
den hervormd, bewijzen o.a. de cijfers van
een enkel marktbericht, waaruit men zien
kan, dat b.v. voor meloenen in de markthal
aan de Donau alhier 2500 kronen per kilo
werd verlangd, terwijl voor dezelfde
vrucht in andere stadsgedeelten 6000 kranen
werd gevraagd, voor tomaten was die ver-
houding resp. 300 tot 400 en 1000!

Een pech is het voor Hongarije, dat de
go^de oogsten in dit jaar een vrijwel alge-
meen verschijnsel zijn en dat in het bijzon-
der ook in de nabuurstaten .deze zeer gunstig
zijn uitgevallen. In verband daarmede zal
de goieide oogst eerder tot verlaging der prij-
zen dan tot verbetering der cijfers van den
buitenlandschen handel leiden. Dat deze
echter toch ook sterk daarvan zal profiteeren,
staat wel vast. Intusschen vertoonen reeds
de getallen over het eerste halfjaar, die
thans werden gepubliceerd, een aanzienlijk
gunstiger beeld dan in verband met de alge-
meene depressie werd verwacht, in het bij.
.—__.,.... i r i 111 __________ r_i___n '

zonder, wanneer men bedenkt, dat in 1924
nog een aanzienlijk uitvoeroverschot uit den
goeden oogst van 1923 over was, terwijl in
de eerste helft van dit jaar bijna niets meer
van den laatsten oogst over was. Desniet-
tegenstaande vertoonen de cijfers in mil-
lioenen goudkronen, vergeleken met 1624,
toch nog eene stijging, die voor den invoer
34,5, voor den uitvoer 32,2 bedroeg. Daarbij
waren de maanden Mei en Juni in hetbijzon-
der voor den uitvoer zeer gunstig, zoodat
het, invoeroversohot in deze maanden resp.
—,4 en 1,3 bedroeg tegen 11,9 en 13,2 in
1924.

Op het gebied der politiek is het rustig
en de minister-president benut dezen tijd,
om na zijne operatie een langdurige vacantie
op zijn landgoed door te brengen. Boedapest
heeft, na maandenlang door een regeerings-
commissaris bestuurd te zijn, thans eindelijk
met den nieuwen gemeenteraad ook weder
een eersten burgemeester gekregen. Na een
eindelooze strijd, die tot geene oplossing
scheen te zullen voeren tusschen democraten
en anti-semieten, waarbij de kleine groep
der liberalen en der conservatieven (regee-_ ingspartij) tevergeefs trachtte tusschenbei-
den te komen, is geheel onverwacht eene
voorloopige oplossing verkregen en hoeft men
den regeeringsoommissaris, leider der regee-
ringsgroep, tot eersten burgemeester verko-
zen. De overige burgemeesters : de vroegere
eerste burgemeester Sipöcz en de beide vice-
burgemeesters, allen uit de anti-semietische
partij, blijven voorloopig in functie tot in
den herfst over de definitieve bezetting der
beide burgemeestervacatures zal zijn beslist.

Nadat hier voor kort twee groepen van
Hollandsche pleegouders : een katholieke en
een protestantsche, op bezoek WStren, verwijlt
hier op het oogenblik een groep Belgische,
pleegouders, die eveneens hier met de ge-
bruikelijke feestelijkheden werden ingehaald.
De voorspellingen betreffende het weer zijn
ditmaal gelukkig goed, ooodatde Vlamingen
waarschijnlijk meer geluk eullen hebben dan
met de Nederlanders het geval was, wier be-
zoek in den letterlijken zin des woords in
het water viel.

ZWITSERLAND.
Het seizoen.

Onze Geneefsehe correspondent schrijft:
De Zwitsers zijn tevreden over het seizoen.

Het is weer aanmerkelijk beter dan het vorige,
dat het eerste gunstige was sinds vele jaren.

Luzern, dat als de belangrijkste vreemdelin-
genwaag te beschouwen is, telde in Juli 41.000
gasten tegen 34.000 in dezelfde maand van bet
vorige jaar. Toch is dit cijfer nog slechts 87 %
van dat van 1913.

Voor Genève worden. bijzonder gunstige
cijfers genoemd. Hier vertoefden in de eerste
7 maanden van dit jaar ruim 74.000 gasten
tegen nog geen 62.000 in deeielfde periode van
1934. Deze vooruitgang is niet te verklaren
door een toeneming vau het aantal Fransche
reizigers, voor wie Genève een der voornaamste
invalspoorten is, doch veeleer door de attractie,
welke de zetel van dien Volkenbond blijkt te
oefenen. Er zijn dagen, dat het secretariaat-— waar toch bitter weinig to zien is — door
meer dan honderd personen bezocht wordt. Hoe
zal dat zijn als de Volkenbond eens over een
eigen Paleis beschikt ?. Vooral de Amerikanen
gevoelen zich tot de voor hen verboden vrucht
sterk aangetrokken. En handig profiteerend
van het drukke bezoek, maakt het secretariaat
op ietwat Amerikaansche manier propaganda
door die uitstalling in de corridors van allerlei
kaarten, facsimile's en grafiekon, welke de
snelle ontwikkeling van de Volkenbondsactivi-
teit duidelijik in het licht stellen. Maar de
Amerikaan, die een paar millioen achterliet
voor het nieuwe paleis, is er nog niet geweest.

Zoo langzamerhand komt Zwitserland dus
weer tot de cijfers van liet vreemdelingenbe-
zoek in de jaren vóór den oorlog. Dat is vooral
'te danken aan den terugkeer van. de Duitschers
en Oostenrijkers. Het aantal Hollanders en
Engelschen schijnt vrijwel gelijk gebleven.
Savoye en Dauphine hebben dit jaar sterke
concurrentie aangedaan. Franschen laten zich
nog heel weinig in het land van den frank
zien. De Amerikanen zijn zeer talrijk, maar
toch had men er meer verwacht. Voor velen
hunner behoort Zwitserland niet tot de groot-
ste attracties van een Enrópeesehe reis. Ber-
gen hebben wij in Amerika ook, zegt menigeen
hunner on lang «iet allen nemen Zwitserland
in hun reisplan op. Kn als zij al hierheeni
komen, „doen" zrf Zwitserland in een paar
dagen. Het zijin ook niet meer louter millio-
naii's, de tegenwoordige Amerikaansche toe-
risten.

Bij de beoordeeling van de financiëele resul-
taten van de ~vreeindelingeninrlusti io" mag
men niet uitsluitend rekening houden met de
quantiteit, de qualiteit is een even belangrijlk©
factor. En deze blijft een eind onder het vcor-
oorlogsoUe peil. Aan duizend vreemdelingen
van weleer verdiende Zwitserland tweemaal
zooveel als aan eenzelfde aantal van thans. De
hooge cijfers zijn nu meestal to danken aan
reisvereenigingen of gezels_ happen, di^ op een
koopje reizen. Ook do individueele reizigers
zijn niet zoo kwistig als vroeger: de gasten,
die een langdurig séjour maken on een reeks
vertrekken in de duurste hotels afhuren, __ijn
zeer zeldzaam. De meeste blijven kort, net
lang genoeg om van den pensiortprijs te kun-
nen (profiteeren], sta,pp_n af in de tweederangs
hotels (welke hier trouwens uitstekend ziin en
vaak wel zoo goed te eten. geven als de duur-
dere), 'koopen geen kostbare souvenirs on rei-
zen derde klas gelijk alle Zwitsers.

Dat de reizigers tegenwoordig minder op
één plaats blijven cm meer het geheele land
doortrekken, komt natuurlijk den spoorwegen

ten goode. Al verdienen deze dan ook aan de
abonnementen 3e klas, die zulke reizigers
nemen, niet heel veel. De le en 2e klas zijn
doorgaans slecht bezet, want juist degenen,
die dese benutten zouden, reizen vaak per
auto. Alloen de bergbanen profiteeren van de
quantiteit. Want de bekende berg'banen wil
natuurlijk iedereen „doen." en de trucs om op
doze duTe lijnen goedkooper reizen, kent
alleen de- Zwitser.

Rechtzaken.
Verduistering in dienstbetrekking.

Voor het Amsterdamsche Gerechtshof diende
gisteren de zaak tegen een ontsl»gen kantoor-
bediende van ecu financiëele instelling, die
zich had schuldig gemaakt aan verduistering
van coupons ten bedrage van circa ’ 1200 en
deswege door de Amsterdamsche Rechtbank
was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
den tijd van 4 maanden.

Beklaagde was oud-verpleegde in een ïsraë-
lietiseh weeshuis, lid van de Marchand-Ver-
eeniging, een vereeniging die zich ten doel
stelt de belangen van de oud-verpleegden van
Joodsche weeshuizen te behartigen en hein, die
als regel verstoken zijn van de allernauwste
familieleden, niet raad en daad in den moei-
lijken strijd om het bestaan te steunen.

Toen do Marchand-Vereeniging na het von-
nis in eersten aanleg kennis genomen had van
de veroordeeling van haar lid en pupil, stelde
de voorzitter, de heer Gompertz.,, zich in ver-
binding niet bekkagde's raadsman, mr. Schor-
lesheim, en met den procureur-generaal, met
het gevolg dat hij als getuige werd gedag-
vaard.

De heer Gompertz gaf het Hof een uitvoerige
uiteenzetting van de wenkwij&e der Marchand-
Vereeniging en deelde mede, dat indien het
Hof bereid was bekl. voorwaardelijk te veroor-
deelen en hem onder toezicht te stellen van het
Nederlandsoh .Genootschap tot Zedelijke Ver-
betering van Gevangenen, de Marchand-Veree-
niging gaarne in Samenwerking met dit Ge-
nootschap en ook na verstrijken van den proef-
tijd van 3 jaren, alleen, da zorg voor den 'be-
klaagde op zich wilde nemen. En hij ver-
klaarde zich tevens bereid bekl. aan een hem
passende betrekking te helpen.

De procureur-generaal meende onder deze
omstandigheden tot het opleggen van een
voorwaardelijke straf te moeten requireeren,
waarbij mr. Schorlesheim zich gaarne aansloot
onder bijvoeging van een woord van dank èn
.aan den proc.-gen. voor diens _ne*nsc__kundig
requisitoir èn aan de Marchand-Vereeuiging
voor haar poging om 'beklaagde op de been te
houden.

_____»« —*»- ' JS-S-T^ ImT-MJ I lll_________]
______ '' j*f-TDEfTEuS/

Onder „Treffers" worden kleine annonces van toevalligen aard
verstaan, dus geen annonces waarin reclame wordt gemaakt voor een
handelsartikel of wat daarmede gelijk kan worden gesteld. Deze hooren
thuis in onze gewone advertentie-kolommen tegen de daai'voor vast-
gestelde prezen.

Trefferbiljetten aan onze bureelen.advertentie-bureaux, bij buekhande
l ft ft laren en aan alle kiosken verkrijgbaar ft _\ ___

PRIJZEN: Enkelvoudige Treffer f 2.—
Dubbele Treffer f 4.—
Drievoudige Treffer ! 6.—

SBjjTE IWOggOS
NEDERL. POSTZEGELS

aanb. gevr. en gros van alle kl.
waarden en uitg. na 1914 ge-
bruikt. Br. T 1/123, Handelsblad.

GEBRUIKTE PIANO
te koop gevraagd. Br. niet op-

* gave van prijs en merk T 17156,Handelsblad.
WINKELOPSTAND

te koop gevr-: toonbank (en) vitri-
nes, kasten enz. Br. lett. 8., Cein-
tuurbaan 241.

TE KOOP GEVRAAGD: een
groote eiken BOEKENKAST, om-
schrijving met prijsopgaaf onder
T 17189, Handelsblad.

gaTEftoopia%K|s AANGEBODENffl jf

’ 550.- IBACH-PIANO
TE KOOP.

Br. T 16879, Handelsblad.

a. ’ 7200.—
leeg TE KOOP. Modern ingericht,
15 min. f. h. station. Bevr.: Jan
de Braystraat 6en Soendaplein
16, Haarlem.

TE KOOP GEBODEN:
HONDENHOK

(drie ineenloopende hokken). Te
bezien Emmalaan 6.

EIKENH. ZEILJACHT
TE KOOP, D-klasse 9.5 X 2.25 M.
m. kajuit en 4 slaappl., pl.m.
45 M2. doek. Compl. m. invent.
zeilklaar. Uitst. voor clubje vr.
Eigen, genegen z. h. les te geven.
Prijs fix / 900. Br. T 17155, Hbl.

TE KOOP
RASHONDJES, Duitsche Her-

der, prachtbeestjes, 6w. oud.
Ruijsdaelstraat 53n, Amsterdam.

WILLYS KNIgItTmtÖT
Door omstandigh. aangeboden

5 pers. Sedan de luxe, Brougham,
donkerbeige kleur; van Maart
1925, dus als nieuw. Gekost
/ 6750 voor / 3850. Bezichtigen
Gudelalaan 13, Bussurn.

AANGEBODEN door partic.

HEKDERSON DE LUXE
type 1925 met zijspan en alle toe-
behooren, slechts enkele maanden
gebruikt. Te bevragen J. ROTT-
SCHAFER, Reguliersgracht 94,
Amsterdam.

Te koop: 5 draadspaakwielen
vcor Ford (compleet). Te bevra-
gen bij AV. DE WIT, Café „De
Zwaan", Monnikendam.
TE KOOP DIVAN nret mooie be-
kleedingstof (koperen veeren)
f 14.-; DIVANDEK f 10.-.

Lijnmarkt 24, Utrecht.

DËLAgTb Cyl.
Carbriolet, laatste type, voor spot-
prijs. Telefoon 27826.

MATHISIOP. K.
Coupé de Ville,

geheel als nieuw. Buitengewoon
lage aanbieding / 1600. v. Weede-
straat 5, Soestdijk. Tel. 61.

Te koop: Villa in Caux, Zwit-
serland, prachtig gelegen tegen do
berghelling met schitterend "uit-
zicht op het meer. Tuin en moes-,
tuin terrasvormig aangelegl. Het
huis voor eenige jaren onder archi-
tectuur hoogst artistiek gebouwd
en gemeubeld. Allo mod. gemakk.,
12 bedden. Nad. ml. T 17149, Hbl.

"Wegens vertrek naar Indië ge-
heele of gedeeltelijke INBOEDEL
ter overname aangeboden. Brede-
rodestraat 125, Zandvoort.

Eend. Uitgeverszaak ter overn.
aangeb. mcl.* contracten, mede-
werkers, etc. Koopsom / 2000.—
Brieven T 17141, Handelsblad.
-■111 11-ll_l _MI.II_I—.1.1 ■„ II- I 111■lI.W——Il 11.LI—I

TE KOOP OF TE HUUR
Centr. stad, zeer gunstig gelegen

GEBOUW,
uitstekend geschikt voor Magazijn
met Kantoor. Br. T 17147, Hbld.

PTEHUUt»
TM"gevraagd "jEep
TM Rh — iiiw_»_r«Mim__l a_r

Heer zoekt voor direct gem.
Zit- en Slaapk,, met pension bij
Katholieken, liefst omtr. Roelof
Hartplein. Br. ,T 17002, Hbld.

GOOI. Gezocht door jonggehuw-
den Zit- en Slaapkamer, str. wa-
ter voork., m. of z. pens. per 1
Nov. Br. m. pr.opg. T 17023, Hbl.

Vrij Bovenhuis of Benedenhuis,
liefst Ruyterweg of omtr. Over-
toom, Concertgeb. of Ceintuurb.
Huur ’ 5 a 700. Br. T 17125, Hbl.

4 ineenloopende KANTOORLO-
KALEN, centrum stad. Aanv. Oc-
tober. Br. fr. lett. H. 04, Adv.-Bur.
ItOKIN 81.

GEZOCHT beg. Sept. voor twee
jonged., oud 16 en 17 jaar,

GEZELLIG PENSION
met of zonder huiselijk verkeer.
gebr. Piano, liefst buurt Huishoud-
school Zandpad. Prijs niet boven

’ 140 p. m. Br. T 17131, Ilandelsbl.

TEÜfT¥VRA_GD
gem. ZIT- en 2 SLAAPK.
met gebruik van keuken en dienst-
bodekamer, op deftigen stand. Br,
T 17136, Handelsblad.

%WAANGEBODEN mW

Gemeubileerde Kamers
aangeboden.

Van Eeghenstraat Nó. 40 boven.

Laren vlak bij bus en tram te h.
art. gem. Villa met groot atelier,
6 k., keuk.,-moest., ’ 150 p. m.
Brieven T 17122, Handelsblad.

GESTOFF. REL-ETAGE
BILLIJK TE HUUR,

Direct te aanvaarden op prima
stand. Br. N. S. 1573, RICAR-
DO'S Adv. Bur., Adam.

Hollandsche Familie in Zuid-
Zwitserland zou gaarne de

VERZORGING
van twee ouderlooze of zwakke
kinderen op zich nemen. Gezonde
en prachtige ligging, uitstekend
onderwijs. Prijs f 1200 per jaar.
Brieven'T 17137, Handelsblad.

SCHITTEREND UITZICHT,
gem. of gest. KAMERS aangeb.,
m. of z. pension. Corn. Kruseman-
straat 1 hoek Valeriusplein.

AANGEBODEN te OVERVEEN
gemeubileerd HUISJE

voor September of langer, rustige
omgeving. Br. T 17134, Hbld.

Aangeb. p. 1 Sopt. nette frissche
Zit-Slaarik. voor heer, z.b.b.h., als
alleen inw. Prijs ’ 35 p. m. Omtr.
Concertgeb. Br. T 17135, Hbld.

TE HUUR 2 mooie groote
KAMERS en Suite. Zeer geschikt
v. 2 heeren, met of zonder pensio..

PRINSENGRACHT 794.

Zandvoort-Bad. Pens. / 3 p. d >
Sept. / 2.50, Week-end / 6 p. P-
Zomer- en winterverblijf. Dr. Jon-
Mezgerstraat 71.

Garage te huur voor stalling
één auto, electr. licht, centr. ver-
warming. Omtrek Willemspark b*J
Amstelv.weg. Br. T 17140, Hbld.

Benedenhuis (flat), Concertgeb.
buurt, / 950 p. j. Direct te aan-
vaarden. Br. A. K., BOON'S
Boekh., Corn. Schuytstraat 11. ,

1 Oot. aang. Bovenverd. v. vr\j
bo.enh. (4 k.) f 40.-; 2 kam. daar-
van f 30.-, begin Valeriusstr. Br.
50, K. v. d. Schot, J. Obr.str. 14.

Keur. gem. Z.-Sl.k. v. Heer, 1
Sept., alle oomf., badk., tel., in
heerenh., Conc, f 40 z, p., f 55 n>.
ontb. Br. No. 53, J. Obr.str. 14.

In Heerenhuis (Concertgeb.)
per 1 Oet. keurig gemeub.

SUITE,
balc. waranda, privé badkamer (3e
k. dispon.) alle comfort en telef.
aanwezig. Zonder pension / 190,
met pens. v. 2 pers. / 375, ook
gedeelt. pens. Br. No. 52, Boekh.
K. v. d. Schot, J. Obrechtstr. 14.

Driebergen te huur mooiste
stand gein. VILLA m. tuin, ’ 3500
p. j., minstens IJ jaar. Ook onge-
meubeld. Bevr. Appels, Traaf 28.

TE HUUR
VRIJ HEERENHUIS,

Tulpstraat 15. Onmiddellijk b/h
Amstel-Hotel. Direct te aanv.
Dag. te bez. Te bevr. S. B.
FRANK <fc Zn., Achterburgwal

118, Tel. 45612 en 52570.

~TËliüüir
KEIZERSGRACHT 256

PERCEEL,
best. uit Kantoor, Magazijn en
Woning, voorz. van centr. verw. en
parketvloeren. Ook in gedeelten te
huur. Te bevr. Bi) T. LAMMEES,
Prinsengracht 256, Tel. 48900.

Woningb. Gebr. Wajer, Adam. Te
huur natte midd.st.w., 4 k. k., ver.
enz. van af f34 p.m. Bez. Oude
IJselstr. Dir.keet, tel. 26340, 28176

TB HUUil compleet gemeubileerd
BENEDENHUIB met Bel-étage,
Museumterrein, ’ 300.— p. m. Br.
fr. lett. A. 87, Adv.-Bur. Rokin 81.

FRAAI GEMEUB. BEN.HUIS
met bel-ét. te huur, 6 k., bad, tel.,
tuin, omg. Rijksinus., ’ 275 p. m.

Brieven T 17120, Handelsblad.

TE HUUR vrij DUBBEL BO-
VENHUIS, Koninginneweg, gemeu-
beld, ongemeubeld of gestoffeerd.

Brieven T 1716(i, Handelsblad.
«'

Winkelhuis-Overtoom.
TE HUUR GEBODEN

WINKELHUIS, OVERTOOM 64
b/d. le Const. Huygensstraat. Huur

’ 1300.— p. j. Voorkeur genieten
reflectanten, welke genegen zijn
inventaris der thans in het perceel
uitgeoefend wordende manufactu-
renzaak over te nemen.

M. I. VAN ENGELEN & ZOON,
Keizersgr. 115.—— t

AANGEBODEN:
Mooie ger. ZIT-SLAAPK. met

balcon en voll. pension; a. d. straat.
Ie Helmersstraat 66 huis.

ZANDVOORT.
Te huur voor de wintermaanden

gemeub. Beneden- of Bovenhuis,
billijke prijs. Hoogeweg 25.
*M_n____n__-_n-_--i----_-__---_-PB-p

in ffy^j^fir
Stenotypistin, Deutsclie, 2*7 Jahre
mit 10 Jahren Buropraxis (samtl.
Buroarbeit) SUCHT STELLUNG.
Prima Zeugnisse. Br. T 17124, Hl.

Jongeman v. g. h., 26 jaar, zoekt
positie. Gen. iederen werkkr. energ.
te aanv. Br. P. 32, Alg. Adv.-Bur.
Rouma,& Co., Heerengracht 226.
~~ DAME-HüiSHOUDIGT"

DAME, v. g. f., bekend met alle
huisel. bezigh., zag zich gaarne ge-
plaatst aan het

hoofd der leshouding
bij eenige Dame of Heer.

Brieven T 17164, Handelsblad.

HEER zoekt administratieve
betrekking of plaatsing als contro-
leur of Magazijnm. Wil desverl.
borg storten. Br. T 17076, Hbld.

" VOLONTAIR.
JONGEMAN, 22 jr., algem.

ontw., zoekt plaatsing als VOLON-
TAIR in een zaak van huishoude-
lijke art. of iets dergelijks. Brie-
ven T 17077, Handelsblad.

Eenv. Dame, P. G., wil gaarne
blinde of. andersz. hulpbeh. Dame
of Heer begeleiden. Zat. en Zon-
dags. Br. T 17177, Handelsblad.

Biedt zich aan Juffrouw Huis-
houding in net gezin, waar hulp
van dienstbode aanwezig. Brieven
T 17178, Handelsblad.

Dame, nette .ersch., goed bespr.
Zakenvrouw,'zoekt werkkr., onv.
wat, heeft pens. best. Pr. inf. Br.
A., Bkh. LORENZ, Zandvoort.

Bij CULTUURMAATSCHAPPIJ
zoekt landij.k. ing., 5 j, Ind.
onverschillig wat of waar. Brieven

. PLAATSING,
overschillig wat of waar. Brieven
onder No. 89, Boekhandel C.
FASTRE, te Zwolle.

Jongni., 24 j., G.6. in 't bez. v.praktijkdipl. boekh., cand. M. 0.,
z. betr. in den handel (1. graanh.)
.of op kantoor. Br. T 17187, Hbld.

Noodhulp of Dienstbode per 1
September gevraagd in klein ge-
zin, waar juffrouw aanw. Hoog
loon. Br. T 17096, Handelsblad.

Gevraagd 1 Sept. of later Tweede
Meisje, v. g. g. v. Aanmelding
's av. na 8 uur Mevr. A. Kwast,
Vondelstraat 81.

Voor direct gevraagd flink
MEISJE

in klein gezin. Aanm. na 7, mevr.
v. HESSEN, Wouwermanstr. 13.

Ab 15. Sept. in jungen Haushalt
■np j*f£>__fp O

MADCHEN GESUCHT. "
Vorst, ab 1. Sept, J. Obrechtstr. 64.

TUCHT. MADCHEN
als Nothülfe für Sept. in kl. Haus-
halt gefragt. Holl. od. Deutsclie.
Frau Loewfcs, Bronckhorststt*. 10.

Flinke DAGDIENSTBODE
gevraagd bij mevr. BLAAUW,
Breede Weg 36 hs (Watergr.meer.)

Gevraagd omstr. 10 Sept. een zeer
besch. Persoon (liefst gepens.).
Uitstekend kunnende tafeldienen.
Brieven T 17185, Handelsblad.

ZWEITES MAEDCHEN
gesticht per sdf. od. spate_, in
ruh. Haush. in d. Nahe v. Utrecht.

Briefe T 17198, Handelsblad.

Mevrouw BOELEN,
68 Van Eeghei raat, zoekt een

WEfSKÏv-.CISJE,
als externe hulp van 9 tot o uur.

JUFFROUW gevr., pl.m. 50 j.,
bekend met de keuken, ter ver-
zorging van oudere Dame. Br. No.
9240, MAK. R, NUNES, Adam.

15 Sept. gevraagd een Keuken-
meisje, Paulus Potterstraat 7
(tijdelijk adres: „Duinhoeve",

Kostverlorenstijaat, Zandvoort.)

TertaalwerkT
Voor vertalingen uit heb Engelsch
wordt door weekblad bekwame
Vertaler (Vertaalster) gezocht.
Alleen geroutineerde krachten ge-
lieven onder bijvoeging van kort
stuk proefwerk, hetwelk p. o.
wordt geretourneerd, onder op-
gave van verlangd honorarium te
schrijven onder T 17197, Hbld.

jjIESSENgf
PIANOLESSEN

door gedipl. LEERAAR. ’ 12.50 per
kwartaal. Aanvang 1 Sept.

Br. T 16880, Handelsblad.

BOE KHOU DEN-H ANDELSREKE-
NEN. Nog enkele uren beschik-
baar door Leeraar M. O. Brieven
T 17097, Handelsblad.

Door gedipl, Pianoleerares gron-
dig ONDERWIJS AANGEBO-
DEN. Cond. / 10 p. m. bij leerl.
a. huis. Br. T 17098, Hbld.

Engelsch. Privaatles aangeboden
door H. A. Evers (eert. London
University). Veerstr. 23. Vergoe-
ding / 8 p. ra., 2 peftonen ’ 10.

Dansen leeren, 75 cent. Besl.
Zaterdagmiddagclub, leiding le kl.'
leer. vr. besch. D. en H. k f 0.75
p. W. Br. lett. R., kiosk Munt.

HEER vraagt
ONDERRICHT IN MASSAGE

van deskundige. Br. mét prijsopg.
onder T 17127, Handelsblad.

I__4Tm_ wennink
HERVAT 15 SEPTEMBEK* haar
GSuli- en Prlï.Ees vanknippen,
naaien van Gosfuums enz.
Inschrijv. van 1 tot 3 en van 7 tot
8 uur, P. C. Hooftstraat 106*_

AMST. CHAUFFEURSSCHOOL
f 40 per cursus, I. J. BOEGEM,
gedipl. Werktuigkundige, Kerk-
straat 351-356. Tel. 36487. (Adv.)

Boekhouden M. o_, akte P„
Staatsprakfijk diploma enz.
PRIVAAT- en CLUBLESSEN. 65
geslaagden voor de Staatsexamens.
(Ook schriftelijke lessen). Spreek-
uren ringdijk. 6—lo (behalve
Maan-ea Dinsdag). (Adv.)
A. v. d. MEM, Accountant, Adam.

Leeraar M. O. akte K. 13 en Q.
N. Z. Voorburgwal 22ï (gebouw

TACOMA), Tel. 33227.
Jonge -. Dame geeft Hollandsche

conversatielessen aan buitenland-ene dames en kinderen a ’ 1 per
uur. Brieven T 17179, Hbld.

DUITSCH. Dame heeft nog
enkele uren beschikbaar. Convers.
firninm. Handelscorr. Opleiding
Praktijkex. Br. T 17184, Hbld.

JONGEDAME geeft
PIANOLESSEN

«an eerstbeginnenden. Billijke con-
ditiën. Br. T 17192, Handelsblad.

ONDERWIJZER-"
stelt zich gaarne beschikbaar voor
TOEZICHT OP HUISWERK en
BIJWERKEN van leerlingen der
lagere school. Brieven T 17191,
Handelsblad.

HERMINE BÜCHNER,
Piano-Leerares. Aanv. lessen 1
Sept., cond. op aanvr. Brieven
T 17205, Handelsblad.

Hdiversd#
Huwelijk. Net knap persoon,

algem. ontw., 33 j., wenscht ken-
nisni. met Dame, liefst met verm.
of zaak. Br. T 17099, Hbld.

Dame, 30 j., zoekt dito dame om
samen gezellig reisje te maken,
liefst Parijs. Br. A. 66, Boekhan-
del „Zuid", Amstellaan SO, Adam.

Eerste hypotheek geld beschik-
baar van particulier, voor Amster-
dam. Br. ond. L. O. 3137, Alg. Adv.-
Bur. A. de la Mar Azn., Adam.

AGENTUREN.
Energiek Zakenman vraagt ter

overname Agenturen van prima
huizen of Associatie in Agentuur-
zaak. Alleen deze, welke een be-
hoorlijk bestaan opleveren, komen
in aanmerking. Discretie verzekerd.
Brieven met uitvoerige inlichtingen
onder T 17132, Handelsblad.

HEER, 30 j., eervolle vaste rijks-
pos., z, k. m. Dame van standing
en met eenig vermogen om tot
huwelijk te ger. Br. T 17175, Hbl.

Portret-suites!
Kleine schilderij van ernstig

ziek kind door de ouders ge-
wenscht. Dezer dagen te schilde-
ren. Voll aanb. gaarne spoedigst
onder No. C. U., Alg. Handels-
blad, Den Haag.

HYPOTHEEK GEVRAAGD
van 20.(W0 Mk. op een grondstuk
waarop Tuinbouwbedrijf wordt, uit-
geoefend in Duitschland (Han-
nover) . De grond is geheel vrij en
is de belastbare waarde op dit
oogenblik 60.000 Mk. Steller dezes
staat voor de soliditeit der firma in.

Brieven T 17196, Handelsblad. ■

HOLLANDER
vraagt voor Antwerpen offerte in
FLUITKETELS, div. huish. arti-
kelen, ook levensmiddelen als
agentuur en voor eigen rekening.
Br. onder lett. D. N. F., Alg. Adv.
Bur. A. DE LA MAR Azn., Hof-
weg 11, Den Haag.
■ ■ _

DIRECTEUR
gezocht voor bijkantoor te Bus-
surn. Eenig kapitaal vereischt.
Brieven T 17142, Handelsblad.

m^/K ÜkenTvond treffers 'l£^il'^^^^^y- HIERDOOR BEREIKT MEN BINNEN 24 UUR NA INZENDEN REEDS ZIJN DOEL C^^^^^ I
TPFFffFK^Lf TREFFERBILJETTEN a ’ 2.— AAN DE BUREAUX, EN AGENTEN VAN HET HANDELSBLAD EN BI.J ALLE ADV.-BU REAUX, BOEKHANDELAREN EN KIOSKEN, J^fRE TERS

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1925 — AVONDBLAD --TWEEDE BLAD 7



1

ADVERTENTIEN: / 0.75 per regel (Corp* 7, min. 2* m.M.). Hanaels-
advertentiën / 0.70 p. r. Zaterdagavond, Zondagochtend, Feestdagen en
daaraan voorafgaande avonden / 0.10 p. r. extra. Bewijsnommer 10 cent
en 10 cent dispositieko_ten. Contractprijzen volgens afzonderlijk tarief.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; dubbel tarief; voor speciale
plaatsen enz. vrage men tarief. Minimum aantal regels: voor Adver-
tenticn 4, voor Reclames 3.
..TREFFERS" (kleine advertentiën) f 2 Trefferbiljetten (door
het koopen waarvan de adv. is betaald) aan onze Bureaus, bij de
Advertentie-Bureau-t, Boekhandelaren en Kiosken.
BOEKAANKONDIGINGEN met premie 4/3 maal.
LIEFDADIGHEIDSADVERTENTIËN met 50 pCt. korting.
Een bepaalde plaats in het blad door inzenders voor hunne Advertentie,
opgegeven, wfcrdt niet gewaarborgd.

AANKONDIGINGEN.
In plaats van kaarten.

Ondertrouwd:
Mr. J. A. RUBENKONING

en
A. C. VELSEN.

Aerdenhout,
_- 27 Augustus '2...

(37848)

Geboren: (37942)
JURRIAN,

ZOON van
A. J. TER VEER—

STROINK
en JOH. L. TER VEER.

Amsterdam, 28 Augustus 1925.
De Heer en Mevrouw
VAN REIJENDAM—HAGEN

geven kennis van de geboorte van
hunne DOCHTER (37939)

JACOBA HENDRIKA.
Amsterdam, 27 Augustus 1925.

Kastnnjcplpin 3.

Tot onze diepe droefheid!
overleed lieden plotseling door
een noodlottig ongeval pnze ge-,
liefde Man en Vader

FERDINAND CHAIU.ES
PAHUD DE MORTANGES,

in den ouderdom van 28 jaar.
Arnhem, 26 Augustus 1925.

M. E. J. PAHUD DE
MORTANGES—LAMPING

en Kinderen.
De teraardebestelling zal

plaats hebben Zaterdag 29
Augustus a.s. op de begraaf-
plaats Westerveld; na aan-
komst van trein 2.07 n.m. aan
de halte Driehuizen.

Geen bloemen. (37770)
Eenige en algemeene kennis-

geving.
__.__.J___.__ _Il__lM,__... I. _________r__

Heden overleedplotseling tot
onze diepe droefheid onze ge-
liefde Zoon, Broeder en Be-
hmvdbrocder

FERDINAND CHARLES
PAHUD DE MORTANGES',

in den ouderdom van 28 jaar.
Haarlem.

Wed. Mr. W. TH. PAHUD DE
MORTANGES—BOGAERDT.

Bussurn,
W. F. PAHUD DE

MORTANGES.

lE. M. PAHUD DE
MORTAS*GES—QUARLES

VAN UFFORD.
Diepenveen,

F. TH. PAHUD DE
MORTANGES. g

W. C. R PAHUD DE
MORTANGES—VAN §

HASSELT. fi
26 Augustus 1925. (37771) |

I Eenige en algemeene
kennisgeving.

I Heden overleed plotseling,
tot mijn diep leedwezen, ten-
gevolge, van een noodlottig
ongeval, mijn jonge Vriend en
Compagnon, de Heer

FERDINAND CHARLES
PAHUD DE MORTiVNGES,

met wien ik slechts kort het
voorrecht had op de meest
vriendschappelijke wjjze te
mogen samenwerken. Dit heen-
gaan treft mij zwaar.

Zijn aandenken zal bij mjj
steeds in dankbare herinnering
bljven. (37868)

H. BOISSEVAIN.
Lid v. d.Fa. A. VAN DER POT,

Arnhemsche Passement-
en Bandfabriek.

Arnhem, 26 Aug. 1925.

Heden overleed plotseling,
zeer tot ons leedwezen, tenge-
volge van een noodlottig onge-
val, onze hooggeachte Patroon,
de Heer (37869)

F. C. PAHUD DE
MORTANGES.

Zijn aandenken zal bü ons
in. eerbiedige herinnering
bl.ven.

Bedrijfsleider en Personeel
der Fa. A. VAN DER POT,
Arnhemsche Passement- en

I
Bandfabriek.

Arnhem, 26 Aug. 1925.

I Heden overleed, door een
npodlottig ongeluk, onze ,innig
geliefde Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader, de Heer

D. H. COHEN,
in den ouderdom van 71 jaar,
diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam:
Wed. D. H. COHEN—

KEIZER.
Amsterdam.
I-eeuwarden.:

B Groningen.
Utrecht.
7 E'.loel 5685.

27 Aug. 1925. (37918)
De teraardebestelling zal

plaats hebben Zondag a.s. van
af Waterlooplein 21, te 1 uur

I naar Mnidcrberg.

I Heden overleed onze innig B
geliefde Echtgenoot, Vader, M
Behuwd- en Grootvader,

idei
Heer

LEOPOLD ROELOF SCHOOR, 1
in den ouderdom van 71 jaren. |

Uit aller naam;
C. W. SCHOOR—

CORNEUSZ.
Amsterdam, 27 Augustus 1925.

Kloveniersburgwal 91.
Bezoeken kunnen niet wor-

den afgewacht. (37902)
De teraardebestelling zal

plaats hebben Zaterdag a.s,
te 3 uut op de begraafplaats
~2-Orgvlied" (Amsteldijk).

Eenige en algemeens
kennisgeving.

__t__rr—-r__-_f,ii-iiiini-iiiiii yii"""****l
Heden overleed in . den

ouderdom van 60 jaar onze
lieve Vrouw, Moeder, Be-
huwd- en Grootmoeder

TRIJNTJE ZIJT.
H. Jb. AVIS.
Je. H. AVIS.
A. AVIS—DONKER.
K. SCHOEN—AVIS.
D. SCHOEN

(37874) en Kleinkinderen.
Midwoud, 26 Aug. 1925.

Heden overleed in den
ouderdom van 60 jaar mijn
lieve Behuwddochter

TRIJNTJE ZIJP.
Wed. D. D. AVIS—

(37875) NOORDELOOS.
Midwoud, 26 Aug. 1925.

mmmm^^m^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^m.^^^^^—

Heden overleed in den I
ouderdom van 60 jaar onze I
lieve Zuster en Behuwd- I
zuster (37876) I 1

TRIJNTJE ZUP
Echtgenoote van H. Jb. AVIS. I

Sijbokarpsel,
J. DONKER.
T. DONKER- I

HOEFNAGEI.. |
Midwoud,

RGe. KOSTER—ZIJP. I
J. KOSTER.

Lisse,
H. ZIJP.
D. ZIJP—SMIT.

Midwoud,
K. AVIS.
M. AVIS—RENOOY.

Midwoud, 26 Aug. 1925.

Voor de vele blijken van belang-
stelling, die wfl dezer dagen zoowel
van elders als van bier mochten
ontvangen, betuigen wtj onzen bar-
teljjken dank. (37527)

M. BOLLE Jr.
M. BOLLE—BLITZ.
LEO BOLLE.

De Heer en Mevrouw
SÖHILTMAN—BLASÉ

betuigen hiermede hun hartelijken
dank voor <_e betoonde belangstel-
ling bij de geboorte van hun
Tweeling. (37935)

Tijdelijk: "Bloemendaal, „Maria's Lust".

Mijnen dank aan allen, die deel-
neming topndeh met mijn verlies.

E. C. DULL—
VAN DER VEEN.

Delden, Aug. 1925. (37947)

Langs dezen, voor ons eenig
mogelijken weg, betuigen wij
onzen hartelijken dank aan allen
die van hunne deelneming blijk
gaven bij het overlijden van onze
lieve Moeder, Dochter, Zuster,_
Bëhuwdzuster en Tante,

Mevrouw
P. C. G. VAN LEEUWEN,

Weduwe
J. REIJSENBACH.

-s-Bosch:
ABJE REIJSENBACH.
LOUTJE REIJSENBACH.
Mr. H. J. VAN LEEUWEN Sr.
A. A. C. VAN LEEUWEN—

FRANOKEN.
Middelburg:
Ir. J. J. VAN LEEUWEN.
E. VAN LEEUWEN—DROST

en kinueren.
S. F. Wonopringo (Indië):
Ir. D. VAN LEEUWEN.
L. VAN LEEUWEN—GESS.
's-T^osch

_
Mr.Dr. Ö-M. VAN LEEUWEN.
M. VAN LEEUWEN—

GROENEVEI_DT
en kinderen.

Mr. H. J. VAN LEEUWEN Jr.
C. L. VAN LEEUWEN—

MEIJER WIERSMA
(37887) en kind.

Voor de zeer vele blijken van
deelneming, ons betoond bij het
overlijden van onze lieve Dochter,
Zustér, Bëhuwdzuster. Tante en
Nicht (37893)

PAULINA BROUWER,
betuigen wij uitsluifeid langs
dezen weg onzen hartelijken dank.

Uit aller naam:
R. BROUWER—HEIJMANS.

Amsterdam, 28 Augustus 1925.

Voor de vele blijken "fan deel-
neming, zoowel van hier als elders
ondervonden met het overlijden on-
zer dierbare Echtgenoote en Zuster

REBECCA SWAAB—POP,
betuigen w|j onzen innigen dank.
Den Haag, M. SWAAB.

E. KULKER—POP.
Amsterdam, R. BEUTH—POP.

ADVERTENTIËN.

Ir. W. J. ENNES,
civ.-ingenieur,

JACHTLAAN 8, APELDOORN.
Bureau voor projecten van villa's,

landhuizen, fabrieken en burger-
woningen met toezicht op de uit-
voering., Hypotheek op nit te
.oe_«n bouwwerken beschikbaar.

E. VAN MINDEN,
Arts,

HERVAT de PRAKTIJK.

Dr. CH. BLES
Arts voor Zenuw- en Rhwimatische
Ziekten en vcor Röntgenologie,

Frederiksplein 45,
Ia weder plle werkdagen I—3 te

" consulteeren. (37884*). J

CT.t_.__.. .i_-___.,>i._>-^_\_>>.__».^^^_______.__ /,,/„ <_,__, tm*?-"-' '""■'lB

-tiirsck & Cic |
j COUPONS I

HS". 'iiii>'fï'ii"iniui iipiiMi>nF^t»mnwT»m'»'»mm'tim^g

VLEESCHHOUWER en POELIER,
Onder Rabbinaal Toezicht,

N. AMSTELSTRAAT 123 b/d AMSTEL.- . 45400
-■*-*" 45986

Bezorging per AUTO door de geheele stad zonder prl]sverhooging.

i HOUSE Of QUALITYI
VAN BAERLESTRAAT 2 - AMSTERDAM

I Voortzetting I
I Restanten-Uitverkoop I
I van alle overgebleven ZOMER-

COSTUUMS, DEMISAISONS, REGEN-
JASSEN enz. (37855)

TEGEN KOLOSSAAL LAAG
GETAXEERDE PRIJZEN.

mr ook voor corpulente heeren.
3 Zaterdags geopend tot 10 uur 's avonds. jßm

fjj^* -*■■*■' -*»> ■__r_j~,fl_ <_,„_■__ ii._iJ_._Ki

jffOv mk onze ./^_T\rw Maat- ;/Y\<i a\ Af<ieei;"s:■ / i S\V r3e étas ;

r* ) l->( f. C "1 1.Ji \k \ I l c'a-le]i*
l__t_W_ I' m Reclame .
' .JLLr" -piJCjlegante .fT Mantel :

I\ f v. velours :
' Vin \ -M-Ouiiné .
-"■^Jrtej ■ prima !

" pels- ": garneering, geteel _ _
:m. oucnesse gevoerd j/Ol :

V elours-xloeoje 9.75

: JVxaison oe Vries ;

" L/eioscnepleirt JYalverstraat ■

S. J. FABRIGÏUST
Tandarts, 'AFWEZIG.

Dr. SGHOENEWAID
heeft ((e PRAKTIJK HERVAT:
BELANGENGEMEENSCHAP.
Een ingevoerde Chocolade- en

Suikervrerkfabriek zoekt belangen-
gemeenschap met dergel. Fabriek.
Br. Xo. 37944, Bureel Handelsblad.

SUSIE MINDEN
heeft haar Pianolessen

HERVAT.
Spreekuur Dinsdags en Vrijdags

van 2—3 uur. Tel. 36046.

Luni ■ H i—___J
VERHUISD:

LEO SMIT,
Leeraar Compositie en Piano,

naar

HAGQUARTSTRAATI3.
TELEFOON 28713.

Hervatting der lessen 1 September.

heeft U steeds bij de
hand indien U zich

ons
Dubbeltjes- kokertje
-111111M1111.11.1C1i11111111.11111l

aanschaft.
Aan elke Ca .sa

verkrijgbaar
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. BUITENGEWONE VERKOOP I1 RESTANTEN I_
iJ -COLBERT- EN SPORTKOSTUUMS )

V . Prima Engelse stoffen, coupe en afwerking l
l SERIE I SERIE II )

112 H 1115 H 1
f SERIE 111 SERIE IV J

24Ü 29Ü
f * Donkerblauw kamgeren 1

REGgNJASSEN <qs%7B
/ Prima wollen gabardine met zijd. ■ _______■ \( gevoerd. 49.75 3».75 29.7 S ■«^ — * /

GERZON
K HERENZAAK (

H^nïïiiiMHiïïiïïiiïïïS

■«■B5 K3__i %t_W i Bgfy________i _n__BTI i_________7 _________« B_i_MB_B____i QgB_H_BI B________-^Sf_9_ — "__

ïl ONZE BEKENDE SERIEWEEK BIEDT „ELCK WA? WILS" VOOR WERKELIJKE ilil SERIEWEEK-PRIJZEN, DIE, ZOOALS GEWOONLIJK, ONGEKEND L&AG ZIJN. ||
ofi = __—___»__-___--,-^—M

_____
M
__

MMtMMMM_,___,_,|MMM|„ww^^MM,^^„^, , MMMMM
, m-a-iii.. ■■■■----________n__-w_-?----___-_----_-^__w______M.MMMM_gM^;W__,^^MM S_ H

H9B9|= mii___«.iii_iiiiiih___iiiii Poolbont,dubbel Dames direct. Pantalons /Cffic Pluchelte, 130 cM. br., «B __9ft l ŝ"""*5"""*"1"»"»"* Witte Spreien. -_\
tam _ SERIE breed.div. «»Ac alle kleuren, spec. aanbieding WW prima kwaliteit lalw 2-persoons, — «IJ

__^
strepen. .#U Eng. Keper en Zwanen-£■ Ac Wollen Dames Kousen *M 4A SERIE diverse» _ftft =■*Sl_f_i Beige «lamme, dons solide kwaliteiten O. „Lama", groote reclame la*S~W | dcssins_&._t»W E|3U _ s

tc_"-,rienlftc Cocos Looper 50 cM. breed,/É" Ac Wollen Heeren Sokken <« M/pk !"__ Kl___H Groote Theei =K
HE dubbel br. «_»W goede kwaliteit WW prima kwalit, div.kleuren 8.-ÏU §ü_&. S_V'3J doeken, diverse =H______ 1 CENT Zware Bad- prim» kapok verpakt - per .£Ac Prima Tafellakens - « jfltf» ";t5?; s___ O-H■=II doeken 3QC p0nd...... ...OU -/.Xio;4. zeer solide kwalit. I.<__*_ 9 ' ' p,.doz.___a^W

1- _" ,_ __ -10900*"- **** Jongens Kruippakjes — fiAc Jaeger gevoerde Da- _ ___\\_n ren Hemden brimakwa9 __ _!___ ïi|i Prima wit Flanel - groote gAc fi_„fi, diverse kleuren t>U mea-pantalons,gr.maat 1.-»Ume.t . .'. . a 2,90 =S■ - reclame..... *# Badstof voor Luiers -£Ac Witte Zakdoeken — Flanellen .«____"____' __ «__. _____E\_ Sportflanel -de nieuwste £Ac 70 centimeter breed WW 40 X4O cM, goede kwalit. _ M_f__ Dames en HeerTn 2.90 =■BSÏ|B_ dessins, prima kwal teit «S»W _. _„, ... _
ner doziin .. . ■ _!___» uames en neeren mm*x&*a -BHB■= ~„„ ' . . __ Prima Satijn en Liberty JCAc Pu uu"1" " «a-arw „.. D_k___ <■ v.r» _n _<__» -_!___H= Witte Handdoeken -met 3|jc Satinet alle kleuren WÖ Dames en Heeren Fla- eroot?*! zwaar 2.90 = KBS E monogram, zware kwaliteit.. «3W nellen, (op eigen ate- UB JSA S «-"Bar*»»' =M■ = Bonte Handdoeken, groote _\Ac I I Molton Dekens Hers vervaardigd) la-tlf FlanellenDames Nacht- A AA =«Mï maat _._ 30 I SERIE "nd 90° Dames Hemden en «ySft hemda"-"'e*"ye des*"3- ***i»W =1

|= Wit Katoen, 90 cM. breed, <9Ac _-*___»_ !".."__'. Pantalons, met broderie EiW wmi_.ii.-_— Onze wettig gedep. =■|s reclame kwaliteit <SW Off| *"' n^_\__Te Dames Nachthemden, « i«A SERIE &«$? m
b**TZt = 11= Oogjes,blokjes en gerste- «Ac 9V Q8" " 90° solide kwal.teit I.<_}V »**.,■. siuk v AA =B■ = korrel, 80 centimeter breed «9V CENT Zwaar Gras- Boude Loopers, 50 cM. 4 iBA «1 «SJHB 10e1..'3_90 11f|BH_ Theedoeken, 70/70 centim, QAc linnen 180 centi- breed, uiterst solide kwal. _B-_rU Uli|#W -____}■p mooie luiten *>W " meter'br.Aftc Combinations, vervaar- _ Mg& EM ««""" Spreien =BflM|l

■ I Etamine, 90 centlm. breed, «Ac voor extra breede lakens... 9U digd van primawit katoen ■■'""W HOOGER groote <» AA -fflH= zeer solide kwaliteit <*V Gordijn Serge, 125 cM. AAc tmammmm-m—a Damast Tafel- I m I maat Si9Q lÜÊfifl■ = Prima Taftlint, breedte 80, 4Ac rood, goud, brons S»W ccdip 'ekens, 7/4XIO/4 Amerikaanse!. Vouw- __ AMM= alle kiemen «*"_» Zware Baddoeken, extra Q«c s=Klt zeerso-* ©tt bed JfuTSIS =H m__Wk_ Allovernet, 90 cM. breed, «Ac groote maat, 60 X 125 cM,.. »W Ajjfc, "-^kw.Bn^W Spiraal Matras methou- -| OA =ï»= nieuwe patronen «»W Wollen Dameskousen, - Aftc *B Ss_T_l Bijpassende ten raam jgSO =1H= Heeren Sokken - mooie «Ac zwart en gekleurd »M |||^W F. v"« m -—-________________________»«.._^. =■B= '»**talsie dessins <9V Keuken Tafellakens, solide AAc 60 cent .».__ _" __
_______= ■_________________■■ ~„„ _, kwaliteit ffU _ ■■■ Withouten Kinder Le- £L AA =■181h5 c Cd,_

WtteSloopen- *w*il'te't ;n" ~'____ *,M,J,— Een groote partij dikant 55/110 Oi?0 HgB= SERIE effen en Cocos Loopers, - 70 cM. AAc Dameshemden en Pan- u.__i____ __-__._ <_/i_. __ ______ =H |3Ii __»*4M, gefe.tonn.6||c breed, goede kwaliteit »ö ,a.ons, vervaardigd van *©A *.rJso 1_de ' 8.90 =1
M= Mtgll overslag.. WW Graslinnen Sloopen.prima AAc prima shirting B_3>ll ze-r sollde

**■-*"=»VV Damesflanellen kwaliteit, rondom gefestonn. jaeger Heeren Pant. en <" AA Solide Divan met Jute <| <■ AA =K
r»c_ix T f_''.e __Oc D»me» Flanellen, diverse AAc Borstrokken, mooie kwal. iB»ll bekleeding E ■■S'W E|

i= bn' kwanten WW modellen 3W Ongebleektßreikatoen, <fl Aft Staaldraad Matras «« Aft =B■ = ■«"■■"■■■■"iii ii " Dames - __?__c Dames Pantalons en Hemden- per pak van 25 knot li7U .Globe" 1 persoons ... M li9v =■f_= Pantalons eigen confectie .DU v«n solide shirting veivaar-AAc siaapkamermatten, —M Atfft Staaldraad Matras a„ AA -■i = Dames Hemden - met fi Ac _**'_\j"\ _.""-__ V 140 X 180 .Succes" 1.9 U „Qlobe" 2 persoons ... 14.9O =H■ = borduursel ./«en confectie .OU Flanellen Jongen» Oïtr-ftAc Witte Heeren Overhem- _« Aft Prima _,■_____«_„_>_ _■#* __a =HB|lf= hemden, d.verse dessins... »W den met piqué borst ... I.aTU 90/190 19.90 =■9= Ruige Matten — 35/70 cM., £" Ac Bouclé Loopers, 50 centi- AAc perca l Heeren Overhemden — '<-~r _w
IE zeer sterk OV meter breed, div. randen.... 9V nieuwste dessins— met 4 ftft Damast Kapok -~*%*} C___ -H■ = Modern bedrukte Tafel- _CAc ■""■"■"■"■"■'Tl Grijze Molton stijven of slappen boord . ■aS'ö Matra» 85/185.. _t«i3rV =B|
B= kleedje» 90 X9O cM. OU - CDIC Deken» - Graslinnen Lakens, -4_ AA ' =HHB| 10/4 Graslinnen voor2pers. gAc SERI__ fw->««|Af| 2-peis, gefestonneerd.... IbWU Gedurende de Serie-Week ver- =M9= lakens, groote reclame WW kwalit. Ba»..*.'* r^ppa Dames Hand- _ AA koopen wij onze bekende prima :|B

___&__ Groote zware Beddoeken *g <te _ffl BB ZuiverWol Che- schoenen, prima kwalit. li7_ Axminster Karpetten «A AA 1 OMEm= extr mooi WW 3a*feF'ttF viot, 130 cM br., Waschechte Tatelkleeden, - nlaat 200 X 300 v00r... «3.9|?U ||H
U_= Halflinnen Handdoeken en fiAc zwart &«B 4|A 130X 160 centimeter, —_ AA ÜA A/M> =■■ = Luiers, prima kwaliteit WW }lm , „, _ marine la"_.W prachtige dessins Ibm^W Idem 230 X 330 voor . t¥afmaf^9 =B

IVROOM & PREESMANNI
|| ZIET VOORAL SPECIALE ETALAGES KALVERSTRAAT R©KSI>I ZIET VOORAL SPECtoLE ETALAGES |
|| VIJZELGRACHT, BILDERDIJKSTRAAT, UTRECHTSCHESTRAAT, WEESPERSTRAAT, WITTENBURG, ROZENSTRAAT 1
|nlllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIHI|lllll.|IHI|||||UMlMllllllllllllll!ll1IIIH

DE INSCHRIJVING— voor onzen —,
FOTO-

WEDSTRIJD
1925

sluit beslist
12 SEPT. A.S.

Programma
voor deelname
verkrijgbaar

aan onze
FOTO-AFDEELING

(PARTERRE)
DE

BIJENKORF
AMSTERDAM

I ALLEEN
NORGEN

'i^liiT^vi^.y

GRATIS!

lIIIIIIUI 111Dlllll 1 1111_1.1_11...1.1...11__.._.
EEN ORIGINEEL

GILLETTE APPARAAT
BIJ AANKOOP VAN

U.S.A.
GILLETTE MESJES

GERZON
KALVERSTRAAT

■_■■■■■■__■ iiiiii r

Kwaliteit *» UI
Hoofdzaak nr^ÊP'
Velen letten alleen op denprijs, ÈÊÈÈ^_joo^
terwijl de kwaliteit hoofdzaak B^eil^^ _/_^
is:'n schoen van f 10.-, waarop tU^^ /_B__^___fA
gij een jaar loopt, is goed- £_\ _\_4_\
kooper dan een van f5-dien gij HEEREN MOLIÈRES __M WPslechts 3 maanden dragen kunt. zwan boxca ,f 695 JM m
Wij zorgen inde eerste plaats bruin^boxcalf i7.95 Jg<£_^r Z<&
voor prima kwaliteit en leve- lak leder'.«^ 9.95 G&^^ <_\wL'M,
ren zoo goedkoop mogelijk. Z*dZ»"*r jj 4
Presburg's schoenen zijn jongenslaarzen ffl WA
mooier, en goedkoope? boxcaif. dubb/zoien fm w\j
dan van ieder ander. 2^P_%_-zÉ^- j&&ffl^

4.95 4.50 995 M %_§&
DAMES-FANTASIESCHOENTJE

hoogst modern
merkr.,| mperial" AMSTERDAM.A^ dus betrouwbaar ___■_____.;_._._.jfIK«V Oude Doe!Bns_-/.-6-8 Haarlemmerstr. 51

Kinkerstraat 57 Ferd. Bolstraat 36
M _■ HP^PU__R Ie van Swindenstraat 51 Utrechtschestr. 12BL _H Ej,Uu\ \ Ie Oosterparkstr. 182-164 van Woustr. 42;'

«**"___ ___o\ \ HAARLEM HILVERSUM\ Gr. Houtstraat 83. Kerkstraat 47

_____ M /lßa_b\. \ WÊM& >abriek""tVWAALWIJK

|(§erzmi
( „Deux Plèces" )
( De nieuwe model )

( rr^ \( DAMES KOSTUUM )
/ .LOUISON" \

V Beslaande uit Casaque en /
/ Rokje van ptima Crêpe de ]) Chine, m. moderne plissé's. L
\ Voorr. in alle modetinten. /

■ ■M^M____B-_a-a___________________M_H__ii_______„_______________-______a__aßßn^M |

I HUISHOUDWEEK I
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SPECIALE AANBIEDING

I ALPACCA EN NIKKEL 1
Alpacca Lepel of Vork per stuk . . . ft 4A

AlpaccaDessertlepel ofVork per stuk ft 4_\_f
I Alpacca Koffie of Theelepel per stuk A4A

~m—mm.—m^mi^mimmm^^ m^m_—_—_m Vl ■ ___■

Koffie en Theeservies pr. nikkel,6-dlg. _f AB

H Tegelbladen m. nikkelen rand, vierkant <■ Ag
Tegelbladen ovaal, met nikkelen greep ft Aft;
■---—■-■■■■'■'■—,~~^—■■■■—"———_________________ Vi9_S
Taartvorkjes, hoorn of paarlmoerheft ft Eg

I ü BIJENBCORF 1
Hotel Pension „Enoa",

bergen crv.H.)
Sept. tarief fs— p. d. p. p. Tel. 34.

"XTTSÉNDRATH's LEESBIBLIOTHEEK,-
Rokin 117, Amsterdam, Tel.. 4*5.249,

bericht haar geachte Clientèle, dat **_ vnn «f 15 September a.s. een ge-
heel naar de eischen des tijds ingerichte

LEESPORTEFEUILLE
in circulatie gaat brengen en verzoekt belangstellenden omgaand con-
dities aan te vragen. (37945)

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1925 — AVONDBLAD — TWEEDE BLAD8



Nationale Grotiusherdenking.
Het verschijnen, driehonderd jaar geleden, van Grotius werk:

De Jure Belli Ac Pacis.
De plechtigheid in de Nieuwe Kerk te Delft. — Redevoeringen

van prof. mr. M.W.T. Treub, minister dr. J. Schokking, den
Griekschen gezant en mr. H.C. Dresselhuys.

.*-& 'd& Nieuwekerk te Delft werd heden-. dag plechtig herdacht (heb verschijnen;
'e honderd jaren geleden, vaa het Stand-
'-dwerk van Hugo de Groot: De Jure
®i Ac Pacis.
j"er gelegenheid van deze herdenking

*->oen tal van inwoners van de oude Prin-
"tetad gevolg gegeven aan de -uitnoodiging,
*°r het gemeentebestuur tot hem gericht,
*j door het uitsteken de_ vlaggenvan hunne
-kngstelling te doen blijken. De statige
echten, de mooie straten hadden dan ook
-* feestelijk aanzien, in den omtrek van
-k historische kerkgebouw was het druk
Wege de velen, waaronder tal van auto-
riten en vele vertegenwoordigers van
deinde mogendheden, die de nationale

"fdenking kwamen bijwonen, en bij den
ingang stond een -talrijk publiek,

jachtende de komst van H. M. de Konin-
g-Moeder, die te kwart over tweeën
■fiveerde en luide werd toegejuicht.

Do openingsrede.
Klokslag half drie zette het groote orgel

* „Wilhelmus" in, de historische zang
6r vaderen gaf wijding a__. dit samenzijn.
Öet koor van de afdeeling Delft van de
'Maatschappij tot bevordering der Toon-
Wt", die onder leiding van den heer H.
'ü den Berg eenigo verzen van Psalm 24
■tt gehoore bracht, droeg tot die wijdings-
*Daming het zijne bij.
Onder plechtige stilte werd hierna, door
tafessor mr. M. W. F. Treub, voor-
'tter vah de "Vereeniging voor Volkenbond
[l Vrede, onder-voorzitter van de Union
*s Associations pour la Société des Nations,
* herdenking geopend met een rede, waar-
in wij het volgende ontleenen.
Professor Treub begon aldus:

"Bet Comité stelt het op hoogen prijs, dat all©
"len van het Koninklijk Huis zoo ondubbel-
inig van hun sympathie met deze huldiging
ta de nagedachtenis van den grooten 17de-
Wschen Nederlander hebben willen blijk ge-
"ïi. Mijn woord van welkom richt zich dan
»k uiteraard in de eerst© plaats tot de Konin-
i'i-Moedor, die nooit faalt getuigenis af te
'ggen van Haar liefde voor ons volk en van
laar belangstelling in alles wat binnen

' Lands grenzen voorvalt.
Majesteit, zoo wendde spreker zich tot de
'Oningin-Moeder, uwe tegenwoordigheid te
lezer plaatse wordt — ik behoef het nauwelijks
. zoggen — door het Comité op hoogen prijs
Jesteld? Zij kan en zal niet nalaten de beteeke-
is van deze plechtigheid tot het geheel© volk
Uidelijker te doen doordringen
Het doet het Comité bijzonder leed, dat de
.mingin door een reeds geruimen tijd te voren

ast"esteld bezoek aan d©. hoofdstad van Noord-
lolland aan haar. voornemen hier in persoon
"Sïenwoordig te -*"jn> niet heeft kunnen ge-
ol_ «even. Het spreekt wel van zelf, dat,
Wien het maar eenigszins mogelijk ware ge-
lest, wij den dag dezer huldiging zouden heb-
«n verzet. Onder deze omstandigheden waar-
leert het Comité het_ te meer dat het van den
'articulieren secretaris van H. M. het volgende
elearam mocht ontvangen:
„Door het reeds vastgestelde officieele bezoek

in Haarlem is net H. M. de Koningin tot
ïaar leedwezen niet mogelijk de plechtigheid
ler Grotiusherdenkmg bij te wonen. H. M.
leeft Haar opperkamerheer graaf van Lyn-
len van Saiidenburg opgedragen om bij dePlechtigheid tegenwoordig te zijn.»
Voorts 'droeg H. M. haren vertegenwoordiger

lp, van haar bijzondere belangstelling dn deze
Plechtigheid te doen blijken.

Gij allen, vervolgde spreker, zult met ons dit
>lijk van instemming met deze plechtigheid van"n'ze Landsvorstin op zijn juiste waarde weten
te schatten. Ik mag en wil niet nalaten hier-
lan toe te voegen, dat het Comité van den
frins der Nederlanden een schrijven mocht
ontvangen waarin Z. J4.. H. aan zijne wari*<_
empathie met deze huldiging uitdrukking
geeft. ~ .

Prof. Treub verwelkomde vervolgens de mi-
nisters en zeide, dat het Comité het ten zeer-
ste waardeerde, dat de Minister van Justi-
tie zich bereid heeft verklaard met een enkel
Voord aan de gevoelens der Regeering fn ver-

i met deze plechtige herdenking uitdruk-
king te geven.

In d© Fransch© taal verwelkomde spreker de
Vertegenwoordigers vtan hevriendie naties,
Vaarna hij zich richtte tot het Permanent Hof
Van Internationale Justitie, d© Grotius Socie-
ty, do Engelsche League of Nations
TTnion, de lerscha League of Nations Socie-
ty, den International Council of Women. I'As-
sociation des Femmes pourja Paix et la Liber-
té, den Wereldbond der Kerken en de Neder-
landsche Juristen-Vereeniging.

De League.of Nations Union verwelkomde
spr. in de Engelsche taal.

Prof. Treub achtte het een aangenomen plicht
'uit naam van het Comité, den Kerkeraad van
de Ned. 'Hervormde Gemeente te. Delft dank te
magen zeggen voor zijn welwillendheid het
comité in staat t© stellen dez© plechtigheid te
doen geschieden ter plaatse, die het stoffelijk
loverschot van de^Groot bewaart en die uit dien
hoofde voor de herdenking van zijn naam en
beteekenis is aangewezen.

Zooals wij' hier samenzijn, ging spreker voort,
herdenken wij slechts één zijde van liet leven
en werken van Hugo de Groot. Zijn roman-
tischen levensloop laten wij onaangeroerd. Gin-
gen wij daarop in, dan zou er menige bladzijde
in zijn levens-boek zijn, welke bij het opslaan
ons van elkander zou verwijderen; Wij zijn
hier echter gekomen om, te zoeken niet naar
wat ons in de historie v.in den tijd, waarin hij
een belangrijke rol vervulde, zou kunnen schei-
den, doch naar hetgeen ons bij de huldiging
Van den voorzaat samenbindt. Daarbij kunnen
wij eendrachtig zijn ook in het uiting geven aan
een gevoel van weemoed, dat deze grooto

lerlarider als gevolg van de fel opgelaaide
.dienstig© en politieke hartstochten van zijn
en van de zijde,'die hij op ©en der meest

ieke oogenblikken meende te moeten kie-
len, zijn léven verder in ballingschap, ver vanSijn' vaderland, heeft moeten slijten.

Maar ook in die ballingschap hebben wij een
hestiering te zien. Het is nauwelijks een vraag,
«f, indien Grotius al» staatsman meer voor de
Provincie Holland en voor de Republiek der
Vereenigde Nederlander, had kunneji doen, hij
Voor het nageslacht en inzonderheid voor onzen
tijd had kunnen geven, wat hij ons gegeven
heeft. Voor zijn eigen tijd zou zijn beteekenis
«n invloed dan zeker grooter zijn geweest. Doch
Vat zijn tijdgenooten aldus hebben verloren,
hebben' hunne nakomelingen met rente vergoed
gekregen. Hij was door do omstandigheden een
Wentel jaren lang geheel en een ander tien-
tal jaren gro o tend © e ls wat d- physio-
c"-aten zouden genoemd hebben: „vn homme
<*isponible". En hij heeft die dispombiliteit ge-
buikt aan het voortzetten en verdiepen der
*tudiën, di© hem van zijn jongelingsjaren af
?adden aangetrokken en waartoe hij door zijn
Hast verbijsterende belezenheid, zijn grooto
k-Minis der 'klassieken en zijn sterk ontwikkeld
**chtsgevöel was voorbeschikt.

:<*tis;hier niet dc. plaats om zelfs maar een
le bloemlezing te geven uit zijn vele en

velerlei geschriften. Hier denken wij allen in
de eerste plaats, zoo niet uitsluitend, aan den
schrijver van het onvergankelijke werk D e
Jure Belli ao Pacis. Wat Grotius
daarin aan tijdgenoot en nageslacht heeft ge-
geven, is niet uit zijn brein gekomen gelijk
Minerva uit het hoofd van Jupiter. Hij heeft
ook op het terrein, dat hij in dat werk be-
treedt, velo voorgangers gehad en zoowel uit
den Bijbel als uit de geschriften derklassieken
geput. In zóó sterke mate is dit het geval,_ dat
men bij het lezen van zijn werk telkens duizelt
van de aanhalingen en verwijzingen, die zoo
veelvuldig zijn, dat zij aan een coquetteeren
met ongeëvenaarde belezenheid doen denken,
en de lectuur van zijn boek niet juist tot een
ontspanning maken.

Doch daarnaast wordt men telkens getroffen
door de diepte en de breedte zijner beschouwin-
gen. Men voelt -voortdurend, dat daar een man
aan het woord is, die onmiskenbaar een kind
is van zijn tijd en zijn land, maar die tegelijk
is van alle tijden en alle landen.
Dejure Belli ao Pacis had, toen

het verscheen, haast niet anders dan door een
Nederlander kunnen zijn geschreven. De repu-
bliek had zioh weliswaar formeel nog niet aan
de Spaansche opperheerschappij ontworsteld,
maar zij was toch in het begintijdperk van haar
eoonomischen bloei en haar politiek overwicht.
Hugo de Groot had in zijn qu__iteit eerst van
advocaat-fiscaal van Holland en West-Fries-
land en later van Pensionaris van Rotterdam
gelegenheid te over gehad om zoowel de betee-
kenis van geregelde internationale verhoudin-
gen als de gevaren en nadeelen van lichtvaar-
dige en niet door overwegingen van lijfsbehoud
gewettigde oorlogen van nabg gade te slaan.
Geen wonder, dat hij, die zich ondanks de
jegens hem geoefende gestrengheid, een zoon

foleof voelen van de machtige Republiek, in zijn
gedwongen rust zich zette aan de uitwerking
van een samenstel van rechtsregelen, die het
verkeer tusschen de volken dienden te beheer-
schen en welke, gegrond zoowel op de ordinan-
tiën Gods als op algemeen erkende voorschrif-
ten van zede en recht, het natuurrecht zouden
handhaven en de volkswelvaart „ouden be-
vorderen.

Aan de verheerlijking van een abstract na-
tuurrecht zijn wij sedert lang ontgroeid. Sedert
den tijd, waarin Grotius dacht en schreef, heb-
ben wij de relativiteit ook van de rechtsvoor-
schriften leeren beseffen en is tot ons doorge-
drongen, dat recht en moraal deel uitmaken
van het steeds veranderend en — laat onshopen — zich ontwikkeld en vervolmakend
volksleven.

Ondanks zijn abstract uitgangspunt is Gro-
tius in verschillende zijn?r heschouwingen zóó*
modern, dat hetgeen hij in het midden brengt
in onzen tij_ zou kunnen zijn geschreven.

Hetgeen Grotius in par. XXVI van zijn Dis-
oours Préliminaire over den oorlog schrijft,
had door een Wilson of een Robert Oecil kun-
nen zijn gezegd: „Pour ce qui est de la guerre,
bien lom qu'on puiss© tomher d'acoord de ce
que quelques-uns s'imaginent, que I'obligation
de tóut Droit cess© entre ceux qui ont les
armes a la mam I'un oontre. I'autre: il est
certain au contraire, que Von na doit même
entreprcndre auewne Guerre que peut main-
tenir av, poursuivre son droit: ni la faire,
quand on y est une fois e.ngagé, qu'en se
tenant dans les bornos de la Ju-stice & de le
bonne foi." (D© vertaling van prof. Jean de
Barbeyrac.)

De gedachte, welke in deze passage uit de
inleiding is neergelegd, beheerscht het geheele
werk, dat men een commentaar op dien tekst
zou kunnen noemen.

Het uitgangspunt van Girotius is, dat er
niet een tweeëerlei recht ia voor personen en
vorsten of staten, maar dat hetgeen recht en
billijk is tusschen individueele personen ook de
verhouding der publiekrechtelijke corporaties
moet ibeheersehen.

De afleiding van hetgeen tusschen volken en
staten als wet_ moet gelden, uit hetgeen het
recht voorschrijft aan particuliere personen,
loopt als een roode draad door het geheele
werk. Reeds bij de aanwijzing van de eenige
reden, die volken kunnen doen gelden voor een
geoorloofde oorlogsverklaring, beheerscht dit
uitgangspunt het gansche betoog. Een particu-
lier persoon heeft geen recht een ander aan te
vallen en desnoods te dooden, tenzij het ge-
schiedt uit lijfsbehoud. Welnu, voor vorsten en
staten geldt, volgens Grotius, geen. andere
rechtsnorm.

Spr. staafde dit fundamenteels punt met
enkele citaten.

Men heeft het, vervolgde hij, wel als een
tekortkoming van Grotius aangemerkt, dat hij
dit als een feit heeft aanvaard en zich niet on-
ledig heeft gehouden met het ontwikkelen van
een schema van een internationaal gerechtshof,
voor hetwelk de geschillen tusschen de staten
zouden kunnen en moeten worden gebracht,
alvorens, zonder rechtsverkrachting, tot een
oorlog zoii mogen worden overgegaan.

Zij, die aldus oordcelen, miskennen naar
sprekers meening geheel zoowel het karakter
als de beteekenis van een boek als „De Jure
Belli ac Pacis". De auteurs, di© zich met het
uitdeuken van zulke schema's in vorige eeuwen
bezighielden, waren utopisten, die zich ver-
diepten en verlustigden in producten van eigen
phantasie. Grotius was allesbehalve een phan-
tast. Hij was een jurist, die zich hield op den
bodem der werkelijkheid, en die, al blijkt op
verschillende plaatsen van zijn werk dat hij het
een zegen zou hebben geacht, indien er een
rechter ware geweest, die naar het voorbeeld
van de rechtbanken voor particulieren, het
recht ook tusschen volken en staten had kun-
nen handhaven, geen vrucht verwachtte van
overpeinzingen over hetgeen er zou gebeuren,
indien er wèl zulk een rechter geweest ware en
nog minder van het uitdenken van een samen-
stelling van een rechtscollege over de staten,
dat toch niet de minste kans op verwezenlij-
king had. De waarde en de beteekenis van zijn
werk zijn er waarlijk niet minder om.

Drie eeuwen hebben er moeten verloopen al-
vorens het denkbeeld eener internationale
rechtbank, waaraan de staten zich zouden
onderwerpen, ook wanneer het gaat om ge-
schillen, welke zij terecht of ten onrechte als
van vitalen aard beschouwen, binnen den
kring der practische mogelijkheden zou komen.
En wij weten thans maar al t© goed, dat zelfs
uu nog dat denkbeeld in het rijk der vrome
vensoheii zou zijn gebleven, indien Europa
niet had bloot gestaan aan een wereldbrand,
welke een groot deel van zijn welvaart en van
zijn ideëels goederen verwoeste en die, bij
herhaling, hetgeen overbleef, finaal dreigt te
gronde te richten.

En welk een werk is er zelfs thans nog niet
te verrichten om de publieke opinie en daar-
mede de verschillende regeeringen te overtui-
gen van de noodzakelijkheid om het recht van
oorlogsverklaring, ook wanneer lic. gaat om
belangen, welke van de hoogste orde worden
geoordeeld, ondergeschikt te maken aan een
voorafgaand onderzoek van een internationaal
gerechtshof.

Het zal wel niet verwonderen, dat Grotius
niet slechts den onrechtmatig verklaarden oor-
log veroordeelt, maar ook regelen stelt omtrent
hetgeen in een rechtmatig begonnen krijg al
dan" niet toelaatbaar is. Hem toch was niet
minder dan aan zijn tijdgenoot, onzen grooten
dichter Vondel bekend, hoeveel onredelijks en
onmensohelijk. er als d© vijandelijkheden een-
maal zijn begonnen, wordt bedreven.

Wie keert den dollen leeuw, nae 't breken
van zijn kfeten ?

Hij volgt zijn wreeden aert, en vliegt met
eenen loop,

En grabbelt blindelings den reedsten uit den
hoop.

Wanneer 't verbolghen zwaert geraekt uit
's krijgsmans scheede,

Het keert er langzaem in, en acht gebodt
noch bede.

Zoo was het destijds. Kunnen wij er ons op
verhoovaardigen, dat het thans anders en min-
der wreed toegaat? Maar, hoo dit ook wezen
moge, Grotius, die de wreedheden kende, welke
in zijn eigen tijd in den krijg begaan werden,
geeft uitvoerige beschouwingen omtrent de
grenzen van het geoorloofde ten aanzien van
het dooden van vijanden en vijandelijke onder-
danen, alsmede van het verwoesten van vijan-
delijke eigendommen, enz.

Opmerkelijk is daarbij, dat hij zich telkens
beroept niet alleen op de eischen van het
recht, maar niet minder op de geboden val-
den Christelijken godsdienst en van de alge-
meen mcnschelijke moraal. Vooral in die hoofd-
stukken komt het karakter van zijn werk, ge-
lijk hij het zelf bedoelt, duidelijk uit. Het is
niet zoozeer een rechtsverhandeling als een
van algemeen erkende rechtsbeginselen uit-
gaande code de moral public voor
oorlogvoerenden; voor welker nakoming» de
sancties niet liggen in het vonnis van een
rechter, maar in het geweten van den bellige-
rent.

Deze karaktertrek komt ook duidelijk uit,
waar De Groot de vraag bespreekt of een
onrechtvaardig begonnen oorlog kan worden
gewettigd door dien op behoorlijke wijze te
voeren.

Niet minder spreekt deze opvatting, waar do
schrijver koningen en staatslieden op het hart
drukt den oorlog te vermijden door het onder-
werpen vanhun geschillen aan de uitspraak
van scheidslieden.

Van ten minste evenveel belang als deze ver-
maning om toch vooral den weg der arbitrage
te verkiezen boven het wapengeweld', is voor
ons hetgeen Grotius schrijft over het zelf-
beschikkingsrecht der volken. In dit opzicht is
hij een rechtstreeksch voorlooper van "Wilson.

De drie eeuwen, die ons van D© Groot schel-
den, hebben hem niet van ons vervreemd.
Veeleer het tegendeel. Hij is meer onze tijd-
genoot dan hij het was van onze voorouders
van één of twee eeuwen geleden.

De verklaring hiervan is alweer, wanneer men
er een oogenblik over nadenkt, niet moeilijk, al
is zij voor ons nationaal gevoel niet al te
vleiend. In. onzen bloeitijd, in do 17de eeuw,
waren onze voorouders groot in alles wat zij
ondernamen, groot in hun doen,, groot in hun
denken, groot in hun kunst. F.en sterk bewijs
van den ónverbrekelijken samenhang van allo
maatschappelijke uitingen in een bepaald tijd-
perk van het leven van een volk.

Die grootheid echter was, als al het opder-
maansche, vergankelijk. In de 18de eeuw. ging
hot in de Republiek der Vereenigde Nederlan-
den allengs bergaf. Haar beteekenis in de rij
der volken begon meer en meer te tanen. En
ook op het gebied van. kunst en wetenschap
bracht zij weinig uitstekends meer voort. Men
verzonk allengs meer in den poel der middel-
matigheid.

In het laatste vierendeel der vorige eeuw kwa-
men er, speciaal op liet gebied van kunst en let-
teren, teekenen van een nieuw leien op. Maar
een vergelijking met hetgeen de 17de eeuw voor
ons land opleverde, kon het nieuw ingezette tijd-
perk toch niet verdragen. Zbö bleef het ongeveer
tot de.wereldoorlog ook hier alles uit zijn voegen
rukte. Velen hebben gemeend, dat dit ongekend
tragische en grqotsche gebeuren de gemoederen
,zoo hier als elders zoodanig zou aangrijpen, dat
er opnieuw kunstuitingen van' de hoogste orde
uit te voorschijn zoudon komen. In dit opzicht
heeft tle moderne wereld ons teleurgesteld.

Spreker maakte vSn een en ander melding om
duidelijk te doen uitkomen, dat dc lauwheid, die
hier te lande op het gebied der politiek, inzon-
derheid in verband met de nieuw geschapen in-
ternationale verhoudingen en toestanden
heerscht, niet op zichzelf staat, maar slechts één
der symptomen is van een algemeenengeestes-
toestand. Ware dit anders, dan zou ons volk
thans krachtiger réageoren op den nieuwen toe-
stand. Want de oorlog heeft in zijn gevolgen ook
voor Nederland veel veranderd. Do algemeen©
verzwakking, welke hij met zich bracht, heeft
ons land relatief sterker en van meer invloed ge^
maakt, zoowel op econonmiseh als op internatio-
naal politiek gebied.

Misschien niet eens steeds volkomen oonscient
hebben de groote mogendheden ingezien, dat Ne-
derland niet zulk een klein en onbeteekenend
land is, als waarvoor men het tevoren, ook wel
door eigen schuld, veelal aanzag. Met zijn Kolo-
niën telt het omstreeks GO millioen inwoners. En
nu Azië steeds meer aandacht vraagt en weldra
in het centrum van do internationale politiek
van heel de wereld zal komen te staan, zal ook
het grooter Nederland met zijn vitale belangen
in Indië daarin in do naaste toekomst een rol van
beteekenis hebhen te vervullen.

Ons land heeft thans bij bijna alle internatio-
nal© vraagstukken een veel grooter recht-
streeksch en indirect belang dan vóór 1914 en 't
heeft dientengevolge ook een veel belangrijker
taak op de schouders gekregen. In dit opzicht
is Nederland thans opnieuw het land van Gro-
tius geworden. De Vereeniging voor Volkenbond!
en Vrede, welke ook tot deze nationale her-
denking van den grooten voorzaat het initiatief
nam, stelt zich tot taak het nog ontbrekende of
op zijn best sluimerende besef van dien nieu-
wen toestand bij ons volk wakker te schudden.

Veel van wat in Grotius.' tijd nog voor verwe-
zenlijking onvatbaar was, is thans reeds gereali-
seerd of staat op het punt van gerealiseerd te
worden, indien zijn geest over de volken en de
regeeringen der staten van de wereld opnieuw
vaardig worden zal. De Volkenbond is een feit
geworden..Zeker omspant hij nog niet alle sta-
ten, wier toetreding niet kan worden gemist, en
is ■ zijn invloed nog in de verste verte niet zoo
groot als velen wenschen en als in het belang dei-
vreedzame beslechting van geschillen nuttig en
noodig zijn zou. Maar ook deze schepping kon
niet van den eerste dag af, dat zij het levenslicht
aanschouwde, in .olie kracht en heerlijkheid op-
treden.

Onder hen, die hier opgekomen zijn om met
ons aan do nagedachtenis van De Groot eer te
bewijzen, is er niemand, die miet weet, welk
een stap' van beteekenis verleden jaar in
Genève door de aanneming van het „protocol"
werd gezet. En al staat nu wel vast, dat het
in den daar aangenomen vorm niet zal worden
verwezenlijkt, niet minder yast staat het, dat
de gedachte, welke in dat staatsstuk werd
neergelegd, niet meer zal worden losgelaten en
dat het slechts een quaestie van betrekkelijk
korten tijd zijn zal, alvorens men den vorm zaj
hebben gevonden, welke voor alle leden van
den Volkenbond aannemelijk zijn zal.

Wanneer eenmaal alle beschaafde volken zich
zullen hebben verbonden, elkander niet met
wapengeweld te lijf te gaan, maar hun geschil-
len te onderwerpen aan den aangewezen inter-
nationalen rechter wiens uitspraak zij zullen
hebben te eerbiedige» op straffe van als mis-
dadiger te worden gebrandmerkt en door de
vereenigd© international© overmacht. als zooda-
nig te worden behar.deld, zal het recht ook
onder' do volken pndcri'.ng zegevieren, zal er
veiligheid zijn miet slechts binnen tl© verschil-
lend© landsgrenzen, maar ook over die grenzen
heen. Is het eenmaal zoover gekomen, dan zal
Grotius' code van internationale moraal een
werkelijke rechtscode zijn geworden. Dan zal er
tot ©en vermindering van bewaperang bij de
verschillende aangeslotenen bij den Volkenbond
kunnen worden overgegaan. Dan zal.een groot
deel van do volkskracht, die nu aan het paraat
zijn in geval van oorlog meet worden besteed,
vrij zijn geworden tot hei zich in dienst stellen
van de bevordering der volkswelvaart en daar-
mede van de verzorging van die heoBere
ideëele belangen, welke een volk eerst tot een
waarlijk beschaafd volk maken.

Wij kunnen, besloot prof. Treub, de nage-
dachtenis van Grotius niet beter eeren dan door
ieder najar de mate onzer krachten er toe bij
te dragen, dat dit thans grijpbaar geworden
ideaal zoo spoedig mogelijk worde verwezen-
lijkt. Moge dit weldra zijn bereikt 1

Hiermede verklaarde de spreker deze natio-
nale Grotdus-herdenking voor geopend.

Minister Sohakking
spreekt.

De minister van Justitie, Zijne Excellen-
tie dr. J. S oh ok k i n g, vertolkte daarna
de gevoelens der regeering bij deze plechtige
herdenking die het nageslacht huldigen doet
een onzer grootste voorvaderen, wiens naam
internationalen klank verkreeg en in den
loop der ■ eeuwen behield en wiens groote
werk, waarvan het verschijnen deze natio-
nale herdenking deed organiseeren, een
monument is in het leven der volken.

Rede van den Griek-
schen gezant.

Zijne Excellentie Eimmanuel Kaïp-
s o m be 1 i 9, buitengewoon gefcant en ge-
volmachtigd-minister van Griekenland bij
het Nederlandsche Hof, sprak daarna, in
het Fransch, de volgende redevoering uit:

„Majesteit, mijnheer de president, dames en
heeren.

De Grieksche vereeniging voor den Volken-
hond te Athene, onder voorzitterschap van den
eminenten staatsman, den heer Négris, heeft
mij de eer gedaan .mij aan te wijzen als; haar
vertegenwoordiger om deel tè nemen aan de
viering van den 300sten gedenkdag van de
verschijning van het werk van Grotius, „Het
recht van oorlog en van vrede". Ik wensch
mij zelf daarmede geluk en tevens wensch ik
oprecht het comité geluk dat is ingesteld op
aanstichting -*an de Nederlandsche Vereeni-
ging voor Volkenbond en Vrede, dat het ge-
lukkig initiatief heeft genomen ons bijeen te
roepen om op waardig© wijze hun beroemden
landgenoot te herdenken en om zooals het be-
hoord© aan dit feest een bijzonder internatio-
naal kar*kter te'geven.

Terecht, want de roem van Grotius heeft
de grenzen van zijn geboorteland, Holland,
overschreden, hij is een internationale figuur
geworden door de verspreiding van zijn wer-
ken, die vertaald zijn, niet alleen in alle Euro-
peesche talen maar ook in het Arabisch, het
Maleisch en het G'hineesch.

Grotius, man van groot verstand, gepaard
aan veelzijdige kennis, uitnemend rechtsge-
leerd© en Nederlandsoh geschiedschrijver, stich-
ter van het internationaal, recht, -de gelijke,
zoo niet de meerdere, van all© groot© geestenvan zijn tijd, fijn diplomaat, dichter vol inspi-
ratie, diep analyticus van de Grieksche klas-siek© «beschaving, heeft de hoogere taalweten-schap verrijkt met critische uitgaven van ver-
■scheidene Grieksche schrijvers en met name
van Theocritus, Euripides en Meander.

Om, deze talrijke redenen zou Griekenland,
W'eJks Acropolis cle heilige haard is geweest,
van waaruit het licht der beschaving is uitge-
straaldj dat de wereld heeft verlicht; van Grie-
kenland, zeg ik, te kort gekomen zijn aan zijn
hoogstèu plicht; indien zijn.stem zich niet had
doen hooren bij deze plechtige herdenking.

Bovendien heeft Grotius, krachtig verdedi-
ger van de individueele onafhankelijkheid en
vooral van de vrijheid van geweten, krachtig
verdediger van den wereldvrede, öns door zijn
wotonschappelijken arbeid den weg gewezen,
welken wij moeten gaan en waarheen wij, na
lang te,hebben gewacht, ons met groote schre-
den begeven, getuige de Volkenbond en dat
Vredespaleis, opgericht in dit Nederlandsche
centrum, temidden van een. kalm, bezadigd en
bezonkéu volk, dat, bij uitstek gunstig gezind
is' aan Ylen vrede en de broederschap der vol-
ken, in den boezem van wolk volk;Grotius het
levenslicht heeft aanschouwd.

Laten wij ons verzamelen omzijn heilig graf
en bidden, dat hij ons beziel© in ons voortdu-
rend streven voor den vrede.

Laten wij het hoofd ontblooten voor den groo-
ten werker, die bestemd was door de Goddelijke
Voorzienigheid, om der menschheid na een
onafgebroken arbeid de weldaden te schenken
van eer» vreedzaam en gelukkig leven.

Laten wij, de gedachtenis zegenen van hem,
die in. onze oogen den vrede van den naaste,
den vrede der volken belichaamt, den wereld-
vrede,-zonder welkenu de mensch hier beneden
niet zal kunnen vinden datgene, waarnaar zijn
ziel verlangt, hot betrekkelijk geluk, dat, ge-
geven de menschelijke geaardheid, het ware
aardsche geluk is.

Ik verzoek u, mijnheer de president, Wel acte
te willen nemen van deze betuiging van be-
wondering van de Atheensche Vereeniging van
den Volkenbond, opdat de geschiedenis ons niet
kunne verwijten te kort te zijn geschoten in
een hoogen en voor ons zoo aangenamen plicht,
bij de deelneming aan dit plechtige feest ter
herdenking van Grotius.

Mevrouw Tar t a u d—Kl ei n droeg
"daarna voor de ~Rey van Jongfrouwen uit
Bato", en „Aan Mijn Heer Huygh. deGroot" van P. C. Hooft, waarna het woord
werd gegeiven aan mr. H. C. D' re s s el-
-huys, lid der"Tweede Kamer, oud-_sor_-
taris-generaal van Justitie en voorzitter van
de Centrale Organisatie voor een Duurzamenvrede.

R e d e v a n m r. D r e s s e 1 h u ij s.■ "/. ÏS . 6ne vallzehsheid," aldus spr. „dat
in dit jubeljaar, onze herdenking van het derdeeeuwfeest van het groote boek, de Jure, overhet wereldrecht, dat als een lichtende hand-
wijzer _n een tijdperk van donkere oorlogen,
Va" _„Sri,wehjkst geweld en onrecht, aan deïnenschheid den weg toonde naar den berg vanhet licht, het Recht op aarde, die viering moesteulmmeeren in een bedevaart naar het grafvan lïen grooten denker; dn een eeregang naarGrotius, wien het gegeven was zijn tijdgenooten
en hun verre nakomelingschap blijvend dit
ideaal, als bereikbare doelzetting voor eenbetere en gelukkiger wereld voor oogen tostellen.

* . "ij, bedevaartgangers, zijn de geloovigen
in die komende heerschappij van het Recht, hier
vereenigd om voor ons zelven en voor anderen
nieuw geloof te putten, nieuwe kracht te zoekenom dit ideaal uit te. dragen; en wanneer wijstraks weer dezen tempel hebben verlaten, zal
deze sterkte ons zeker gegeven zijn en onsb6

M
<-*ic..vrvK'ht hebhen gedragen.Maar wij zijn dan slechts enkelen van deeindelooze.rij der velen, die reeds in stilte alspelgrims woorden van bemoediging hoorden uitdit Sraf, en wij zijn ook niet de eersten, diehier behoefte gevoeldeno p e n 1 ij k te getuigenvan diepe bewondering voor den ziener van 300

jaar geleden en zijn invloed! up den geest vanhet nu levend geslacht. Meer dan dat op dedaden van dezen tijd.
Het was, zooals Bertha von Suttnerzeide in haar geschiedenis van d© eersteVredesconferentie in 1899, een erkenning,die door alle gedelegeerden werd gevoeld alsdiepe waarheid, toen dr. White namens deVereenigde Staten van Noord-Amerika dengouden lauwerkrans plaatsende op. dit graf,

verklaarde, dat die grooto eerste wereldconfe-
rentie gekiemd was uit Grotius' boek.

Het was wederom de gemeenschappelijke
gedachte vau alle beoefenaren van het volken-
recht, toen bij de tweede openlijke huldiging
aan dit graf, bij het Vredescongres van 1913,
diens voorzitter prof. de Louter ver-

klaarde, dat De Groot niet slechts is de vader
van het international© recht, maar in letter-
lijken zin do voorlooper der internationale con-
gressen en der conferenties voor den Vrede.

Het schijnt dan oc1. geen doel te hebben, bij
deze derde openbare eerebetuiging opnieuw de
ons allen bekende waarheid uit te spreken, dat
[de nieuwe vredesgedachte, die zich haan brak

in den Volkenbond en het protocol van Genève,
wederom ontsproten is aan het besef, dat geen
veilige en gelukkige wereld denkbaar is zonder
heerschappij van het recht, zonder ordening,
en dat wederom de gedachte van wereldorde-
ning en organisatie, een denkbeeld, dat nu ge-
makkelijk als axioma wordt aanvaard, toch
eerst door De Groot moest worden neergeschre-
ven om den menschelijken geest daarvoor ont-
vankelijk te doen zijn.

En toch is er alle reden voor ons, die hopen
en' streven naar ' verwezenlijking van die
jongste vruchten van den geest van Genève, die
over enkele weken als in ademlooze spanning
zullen gadeslaan, of in de zalen van den Vol-
kenbond kan worden verstevigd, wat verleden
jaar in heerlijke geestdrift werd ontworpen, op-
nieuw te spreken over zijn werk, over zijn boek.

Om drie redenen.
In de eerste plaats, omdat wij andere men-

schen zijn. Ditmaal zijn het in de eerste plaats
Nederlanders, die de schepping van hun land-
genoot willen huldigen, van den grooten zoon
van hun volk, helaas door benepen- en bekrom-
penheid en godsdiensthaat bij zijn leven als
balling uitgestooten, doch die zich/velf voor
eeuwig een blijvend huis heeft gesticht in hunne
harten, waarin als een kostbare reliquie in
gouden schrijn wordt bewaard de essentie van
den mensch en burger De Groot. Want dit was
het juweel, waarin het karakter van Grotius
zich ljristalliseerde, dat hij, het wereldtalent,
bleef de Hollandsche burger, bescheiden van
harte;

dat hij, de verstooten Nederlander, vreem-
den roem en eer weigerde;

dat hij, wien zooveel onrecht was aangedaan,
zelfa tegenover zijn tegenstanders rechtvaardig
bleef tot in bet uiterste en zelfs hun deugden
verhief;

dat hij, in armoe lovende, de geschenken ver-
smaadde, «üo hem als gezant werden geboden;

dat alle kronkelingen van de diplomatieke
en politieke loopbaan, die hij volgen moest,
hem geen haaf breed deden wijken van het
pad van rechtvaardigheid en eer.

En bovenal, dat hij, het slachtoffer van on-
verdraagzaamheid, altijd bleef de verdraag-
zame bij uitnemendheid, hij,_ d© innerlijke
vrome, eerbied hehield voor ieder geloof van
anderen los van vooroordeel, hij als ideaal van
liberalen geest, slechts bij alle anderen zocht
na/ar hun deugden, om die t© samen te binden
in hoogere eenheid, naar harmonie van het
goede, iv_aarin hij vond het recht, en daardoor
den vrede.

Zóó zien ,wij Nederlanders hem vooral, en al
is in de laatst© 300 jaren misschien niemand
op oneen gro-ld geboren, die zijn evenknie zou
zijn, wij eeren in hem dat karakter, dat al
on.© volksdeugden tot haar grootst© volkomen-
heid bracht en dat wij daarom groot-Neder-
landsch durven noemen.

Dat alles zeggen wij hier, terwijl niet De
Groot zelf, maar zijn boek thans het voorwerp
onzer huldiging uitmaakt, omdat alléén zóó een
man, zulk een boek kon schrijven. Omdat ook
dit werk volmaakt het karakter van D© Groot
weerspiegelt en wij daarom het wagen, het d©

xJure, al is 't geschreven in de wereldtaal van
toen, het Latijn, te roemen als een Neder-
landsoh boek."

„Wil dat nu zeggen", vervolgde spr., ~dat het
boek van Grotius volkslectuur is-geworden, zoo-
als wordt gezegd van Koning Gustaaf Adolf,
dat hij eiken av<jnd een hoofdstuk van het
meesterwerk als leering en meditatie genpot.

Zeker, ook óu is het boek nog literatuur
van dezen tijd, im den zin, dat het ook nu nog,
voor meer dan de 75ste maal, opnieuw is uit-
gegeven, dat de vertalingen, waaronder zelfs
in 't Arabisch, nog voortgaan, dat het ook nu
nog in den boekwinkel verkrijgbaar is, en in de
diplomatieke wereld en het verkeer der volke-
ren nóg vaak als scheidsman wordt ingeroepen.
Maar toch durf ik te zeggen, dat het overgroot

deel der meer ontwikkelden, buiten den kring
van juristen en volkenrochtsbeoefenaren, het
toch nauwelijks heeft doorbladerd, wellicht
zelfs in dezen kring niet allen het werkelijk ge-
heel hebben gelezen.

Volmaakt hegrijpelijk. Want, ondanks den
levendigen stijl, die voor geen modern leerboek
in gebondenheid en helderheid onderdoet, is de
inhoud, zooals die oorspronkelijk in drie folian-
ten was vervat, voor den modernen mensch
moeilijk leesbaar meer.

Wie onzer heeft nog den moed, do letterlijk
duizenden aanhalingen uit de geheele yassieke
wereld, uit alle wijsgeeren, schrijvers, dichters,
zelfs redenaars opnieuw te volgen, de citaten
van kerkvaders en allo juristen uit middel-
eeuwen en oudheid te waardeeren ?

Een van Do Groots meest verdienstelijke
voorloopers Alberico' Gentili, wiens beroemd
werk- over het oorlogsrecht onlangs ook door
een kranslegging op zijn standbeeld t© San
Ginesio, door Volkenbond en Vrede werd her-
dacht, schreef van zichzelf, dat hij alles wat
ooit over den oorlog was gezegd, gelezen had,
„zij het tot walgings toe". Do Gtoo. zegt het
niet, maar dat al wat in boeken stond in zijn
hoofd was verwerkt, wordt in d© Jure ons ad
oculos gedemonstreerd."

„Niet slechts de reeds genoemde Gentilli,
maar ook;d© Spanjaarden Franoiscus a Vittoria,
de in 1480 -geboren beroemde Dominicaner en de
in 1548 geboren Jesuïtenpater Franciscus
Suarez hebben hun recht op erkentelijkheid
van het nageslacht, Volkenbond en
Vrede zijnerzijds in November door huldebe-
tonii zal doen blijken.

Maar wat van De Groot alleen was, was de
schepping van het recht van den Vrede, zijn
do Jure Pacis; en helaas hierin is hij nog vol-
komen actueel op dezen dag. Hier moet naast
alles nog komen, en het lijkt ons of De Groot
in dezen tijd nog spreekt te midden der Geneef-
schc vergadering, wanneer wij lezen drie zijner
conclusiën, reeds zoo dikwijls aangehaald, maar
die, ik opnieuw citeer:

Ten eerste de" jiaraphras© hij voorbaat van
het protocol van Genève, in " zijn Ilde Boek,

Hoofdstuk 23, par. 8, waarin wij lezen; „Nu
om deze en meer ander© oorzaken zou het dien-
stig zijn, dat er van de Christenmogendheden
zekere bijeenkomsten werden gehouden, alwaar
de geschillen door onpartijdigen beslecht wor-
den, ja ook middelen werden beraamd om de
twistende partijen o,p eerlijke voorwaarden tot
yrede te dwingen.'-

En dan in het 25e hoofdstuk van het Ilde
boek d© eisch, dat niet uit eigen belang, maar
als beginsel van solidariteit van alle natiën,
elk© Staat ten plicht.heeft den anderen aange-
vallen Staat daadwerkelijk hulp en bijstand te
verleenen. Ziehier het inzicht, dat de wereld
hervormd moet worden naar een door het Recht
beheerschte samenleving.

En eindelijk als derd? leerstuk van De Groot,
wel het meest actueele nog van alle eu ook hier
in Nederland een nog te weinig begrepen wijs-
heid, nl. dat hij die gelooft in vrede door
recht niet zijn tegenstanders alleen moet zoe-
ken in de geweldenaars, de militaristische Sta.
ten, möar evenzeer geheel aan de overzijde, bij-
hen die het recht niet willen dienen, omdat
zij het onthouden de middelen tot zijn hand-
having.

Terecht zeide Van Vollenhoven in zijn jong-
ste. Gidsairtikel over- „het Boek van 1625", dat
dit een sterken strijd voert tegen twee fron-
ten, dat der internationale bandeloosheid èn
dat der internationale weerloosheid der vol-
strekte ontwapenaars."

„Het was de groote verdienste van Francis-
cus & Vittoria, dat hij, hoezeer monnik, zich
ten-doel stelde het internationale recht te la-ici-
seeren, toegankelijk te maken voor leeken.

Terecht. Ook de kracht van het Christen-
dom lag hierin, dat het den voorhang van het
heiligdom wegschoof, de terreinen der priesters
openlegde voor den leek; het was de victorie
der Hervorming, diat rij het volk in onmiddel-
lijke aanraking 'bracht met het Goddelijk
woord.

Welnu, tot ' onze roeping behoort hot de
ideeën van De Groot to maken tot bezit van
het volk en daarmede het nieuwe Recht een
fundament te geven in het volksgeweten."

Ten slotte zette de heer Dresselhuijs uiteen,
welk© de derdo reden was, waarom hij in den
aanhef van zijn red© zeide, dat Volkenbond en
Vrede recht had tot een nieuwen openlijken
gang naar dit Meoca van het volkenrecht.

„Het is omdat wij in andere tijden leven
dan in 1913 en geheel nieuwe en ongedachte
levenskansen .zijn gehoren voor den blijvenden
vrede door het recht.

Ik doel nu niet alleen op de veranderde
mentaliteit der volkeren, zooals die zich nu in
Genève openbaart.

Ondanks alle heerlijke verwachtingen, welke
wij te dien aanzien koesteren, is toch de
vredesbeweging als zoodanig te groot om met
dat werk van thans te staan of te vallen. De
wereldhervoi-ming van chaos tot orde isvan een
ontzaglijken omvang, onberekenbaar in haar
gevolgen voor all© verschijnselen der samenle-
ving. Het nationale staatsrecht wordt er even-
zeer door in zijn grondvesten geschokt als het
begrip van internationale verhoudingen.

Wanneer dan ook, wat God verhoede, ook
diitmaal het Volkenbondswerk nog onvoldragen
mocht blijken, niet meer dan een eerste poging
zou zijn, het zou ons niet mogen ontmoedigen
en ook hier zou moeten gelden: zij die geloo-
ven haasten niet.

Voel meer dan dit is voor ons van waarde,
dat de oorlog eindelijk zichzelf verslagen heeft,
en door zijn hypertrofie in den laatsten wereld-
krijg zich voortaan onbruikbaar heeft gemaakt
als instrument tot bevrediging van begeerigheid
of haat, geen hanteerbaar werkt\jig meer kan
zijn in de handen van gewetenlooze machtsheb-
bers."

De oorlog past niet meer in het arsenaal
van moderne politiek of diplomatie, omdat
geen staatsman ook in de verte meer kan bera-
men, wat uiteindelijk de politiek© gevolgen zijn
zullen, veel minder of d© economische conse-
quentiën zelfs hein, die den oorlog wint, niet
weldra tot krachteloosheid zullen doemen.

ÏS'iet slechts spreekt thans de stem van
onzen roemrijken landgenoot tot ons: wij
kunnen nu ons ook tot hem richten en zeg-
gen: „uwe victorie is komende", en wij, vol-
gelingen van uwe leerlingen, geïnspireerd door
uwe gedachten, beloven u te zullen volharden
in den goeden strijd voor het wezenlijk© Jus
Gentium, het Recht van en voor alle volkeren
der aardel"

De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede
heeft van een groot aantal buitenlandsoho ver-
eenigingen, die niet in staat zijn zich bij d©
plechtigheid te doen vertegenwoordigen, bewij-
zen van sympathie en gelukwensoh ontvangen,
o.a. van den t© Genève gevestigden vertegen-
woordiger der Chineesche vereeniging voor den
Volkenbond, van de Association francais© pour
les sociétés deß Nations, van do Vólkerbund
Liga's in Oostenrijk en in Duitschland, van
het Groupement universitaire francais pour les
sociétés des Nations( van de Hongaarsche en
Italiaansche vereenigingen van den Volken-
bond, van den secretaris-generaal van de Inter-
parlementaire Unie, van de Poolsche vereeni-
ging van Internationaal Recht en van de Juri-
dische vereeniging te Warschau. Van de juridi-
sch© vereeniging Lwore (Lemberg) zullen twee
vertegenwoordigers, dr. Breziusiki en dr. Te-
viga.^, bij do plechtigheid tegenwoordig zijn.

Sir Brio Drummond, secretaris-generaal van
den Volkenbond, die verhinderd is aanwezig te
zijn of zich te doen vertegenwoordigen, heeft
aan het comité zijn hartelijke gelukwensten,
toegezonden.

Het uitvoerend comité van de Nationale Gro-
tiusherdenking heeft hedenochtend, dus op
den sterfdag van Grotius, een krans doen hech-
ten aan het standbeeld op de Groote Markt te
Delft. Doze krans, versierd met de Nederland-
sche en Delftsche kleuren, draagt aan de eene
zijd© de woorden: Aan Delfts grooten zoon;
aan cte andere zijd/* den datipnt 28 Aug. 192^

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1925 AVONDBLAD > DERDE BLAD
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Herdenkingsuitgaven.
„Concise Bibliography of Hugo Gro-

tius', by Jacob ter Meulen.
Leiden, A. W. Sijthoff.

„Laste Bibliogra.phique de 76 éditions
et traductions du ~De lure Belli
ac Pacis" de Hugo Grotius".
Leiden, E. J. Brill.

Dr. Jacob ter Meulen, d© bibliothecaris van
liet Vredespaleis, heeft ter gelegenheid van de
Grotius-herdenking, die thans te Delft op Huig
de Groots sterfdag plaats hpeft, een beknopte
bibliografie gepubliceerd, weik© voor de Biblio-
theek van het Vredespaleis is uitgegeven door
A. W. Sijthoff's U.-M. In deze beknopte lijst
van werken van en over De Groot zijn alleen de
titels van de eerste edities ten volie gegeven. Dr.
Ter Meulen heeft ook niet steeds de aandacht
kunnen .estigen ep het feit, dat soms een uit-
gave van een werk nog een of meer kleinere ge-
schriften bevat. Dit is met name het geval met
„Mare Liborum", cl-.t in verscheidene edities
van „De lure Belli ac Pacis" voorkomt in de
~Inleydin|s tot de Hollandsche Rechts-Gcleert-
heyd" en in de „Nederlandsche Jaerboeken en
historica' .

De waarde van d© publicatie wordt verhoogd,
doordat dr. Ter Meulen daarin ook heeft op-
genomen de door jhr. E. A. van Beresteyn
samengestelde geneologia, van do familie De
Groot over de 16de en 17de eeuw en het kort
overzicht van Hugo de Groots leven, die beide
etaan in den catalogus voor de van 13 Juni tot
5 Juli te 's-Gravenhage gehouden tentoonstel-
ling.

Het boekje is verlucht met de portretten,
naar schilderijen, van Jan de Groot, Hugo de
Groots vader; zijn broeder Willem; zijn oud-
sten zoon Cornelis; zijn tweeden zoon Pieter en
die vaa hem zelf en zijn echtgenoote. Boven-
dien zijn er afbeeldingen in van Hugo Grotius
op 15-jarigen leeftijd en van het hem in 1598
geschonken medaillon-portret van Hendrik IV.

De Fransche publicatie van dr. Jacob ter
Meulen, die eveneens op bibliografisch terrein
ligt, heeft betrekking op d© zes en zeventig uit-
gaven en vertalingen van „De lure Belli ac
Pacis", het werk, dat spoedig na zijn ver-
schijnen reeds in aanmerking bleek te komen
voor commentaren, alsof het hier klassiek werk
gold.

Een bibliografie te geven van de zoo talrijke,
elkaar door de eeuwen heen opvolgende uit-
gaven van het boek, achtt© dr. Ter Meulen
geenszins overbodig. Want wèl bestaat de uit-
nemende bibliografie van wijlen den oud-biblio-
thecaris van d© Universiteitsbibliotheek to Am-
sterdam, professor H. C. Rogge, maar deze is
al veertig jaar oud en niet overal verkrijgbaar.
Bovendien betreft zij al de werken van Grotius
en niet speciaal zijn werk over het recht van
den oorlog en van den vrede.

Het lag zeker op den weg van den bibliothe-
caris van het Vredespaleis een speciale biblio-
grafie te wijden aan „De lure Belli ac Pacis",
waarvan de door hem beheerde boekerij een bijna
volledig© collectie bezit. Zijn voorganger, dr.
P. C. Molhuysen, verzamelde het grootste ge-
deelte van de „Grotiana" dezer 'bibliotheek en
spoedig na de stichting der boekerij ontving
zij van de uitgeversfirma Martinus Nijhoff niet
minder dan vijf en veertig uitgaven, in het
Latijn en in vertalingen van het „'t Recht des
oorlogs en vredes".

In een toevoegsel beeft de bibliothecaris van
het Vredespaleis een chronologisch overzicht ge-
geven, dat voor elk der 76 beschreven uitgaven
o.a. aangeeft: de taal, het formaat, het aantal
deelen, jaar en plaats van publicatie, uitgever,
den gever van den commentaar en dengeen, die
«org droeg voor de uitgave of de vertaling.

D© Grotius-herdenking heeft dus aanleiding
gegeven tot de publicatie van een paar nieuwe
bibliografieën, die men als aanvulling op do
j-eed'S bestaand© beschrijving van De Groots
werken met erkentelijkheid mag aanvaarden.

Kunst.
N. V. Het Nieuwe Nederlandsch Tooneel.
Wij hebben, eenige dagen geleden, een

bericht geplaatst over de plannen die „Het
Nieuwe Nederlandsoh Tooneel" heeft voor
het aanstaande seizoen, waarin het gezel-
schap nagenoeg alle dagen den Hollandschen
Schouwburg zal bespelen en in dien schouw-
burg voor den dag zal komen — zoo althans
zijn de plannen — met een flink repertoire.

Een gesprek, dat wij hadden met een der
leden van het dagelijksch bestuur van de
nieuwe combinatie geeft ons aanleiding, nog
het volgende te plaatsen :

Het bei.tuur van ds N.V. „Het Nieuwe
Nederlauclsch Tooneel" zal in den Holland-
schen Schouwburg op dezelfde wijze de goed-
verzorgde voorstellingen geven als dat onder
dr. Rcyaards geschiedde. Het verschil zal
wel voornamelijk bestaan in een grooter
.repertoire, dat men gaat brengen.

Het is een eisch van dezen tijd., zoo onge-
veer hoorden wij die uitbreiding van het
repertoire toelichten, ~dat meer verschei-
denheid wordt geboden. Het is vrijwel on-
doenlijk en het is ook geen goed systeem,
te jagen naar een stuk, dat het doet, dat
dan weken lang op het programma blijft en
dat ep een gegeven oogenblik is afgespeeld.
Dan wordt een ander stuk uitgebracht, dat
niet lukt, nog een stuk, dat niet trekt en
men raakt hopeloos achterop. Daarom zal in
den Hollandschan Schouwburg iedere veer-
tien dagen een première gaan, waarbij acht
splinternieuwe stukken. Valt in het reper-
toire dan misschien een stuk, dat het niet
doet, wel, dan gaat het van het programma
en een stuk, dat een kasstuk bleek, wordt
er weer voor eenige avonden op geplaatst.

Maar behalve dat grootere repertoire
blijft aan het Nieuwe Nederlandsoh Tooneel
alles bij „het oude" en wil men blijven het
tweede Amsterdams»!.© Tooneelgezotechaip.
Alleen de leiding werd1* een andere en het
aantal jongere, vrouwelijke krachten zal
grooter worden.

Het pensicenfondsvoor tooneelisten.
Het bestuur van het Algemeen Pensioen-

fonds voor Nederlandsche Tooneelisten
schrijftons:

Behalve de directies van ~Het Schouw-
tooneel" dir. A. v. d. Horst en Jan Musch,
~Het Vereen. Tooneel" dir. E. Verkade en
D. Verbeek, -traden nog toe tot Het Alge-
meen Pensioenfonds: ~Het Nederlandsche
Tooneel op Java" dir. Henri Brondgeest,
de „Vereeniging Het Nieuwe Nederl. Too-
neel'\ artistiek leider Louis Saalborn <m
„De Hollandsche Tooneelvejeeniging", dir.
Piet Vink.

Vele acteurs en actrices meldden zich
reeds als deelnemers aan bij den secretaris
Jb. E. Joachimsthal, Banstraat 6, Amster-
dam.

De circulaire aan de artisten en aan het
technisch peTso»eel, verbonden aan de
gezelschappen, is thans verzonden. Den-
genen die deze circulaire door verandering
van-adree niet bereikte, wordt verzocht zich
schriftelijk bij den secretaris le melden.

Voor de stichting van het Suppletiefonds— dat in het leven wordt geroepen om
ouden van dagen te steunen — kwam bij
den secretaris in van: E. A. L. f 25.—,
A. v. d. K. f 100.— Moge dit voorbeeld
navolging vinden

Reclameplaten voor Sport.
De tentoonstelling van reclame-platen met

het onderwerp „Sport", ingezonden voor. de
prijsvraag, dia de afd. Rotterdam van het
Nederlandsoh Kunstverbond in opdracht
van de Zilveren Voetbal-Commissie heeft
uitgeschreven, zal op 1 September a.s. te .3
uur in Huize „Van Hasselt", Schiedamsahe
Singel 35, wordem geopend.

Reinhardt's pantomime.
Hugo von Hofmannsthal, die reeds voor

Salzburg het dansspel „Die Grime Flöte"
samenstelde, werkt thans aan een nieuw
stuk van dien aard, „Till Eulenspiegel",
dat, met de muziek van Richard Strauss,
door Reinhardt's pantomime-gezelschap zal
worden opgevoerd.

Ghanda Soewasti.
De Indische danseres Ghanda Soeiwasti is

te Den Haag aangekomen op haar doorreis
naar Parijs, waar zij met Javaansche, Bali-
ne-sche en Sumatraanscthe dansen zal optre-
den. De danseres is voornemens om ook in
Nederland uitvoeringen te geven.

Tooneel te Berlijn.
Het Berlijnsche „Komödienhaus" opent het

seizoen op 4 September met Georg. Kaiser's
blijspel „Margarine".

Van 30 Augustus af zal d© danseres Anna
Pawlona met Laurent Navikof en Alexander
Volinien gedurende een week in d© „Oper am
Königsplatz" optreden.

Tijdschriften.
„Opgang".

Henri Buning heeft voor ~Opgang twee
gedichten en een stukje lyrisch proza bijgedra-
gen uitizijn binnenkort in eigen beheer versdhij-
nenden bundel „De Tocht". Gedichten zijn er
verder van Wies Moens, Pierre Kemp, Jer.
Vermin, M. S. C. Jos. Verjans, Ton Kersse-
makers, Jozef Hollandt en van Gerand Wijde-
veld, van wien ook een romanfr^gment, ~Prae~
ludium" werd opgenomen. „Javu" geeft een
onbelangrijk versje in onherkenbaar dialect,
dat bovendien nog naar Grim werd „bewerkt".
Dan is er nog Ivrisch proza „Aan een vriend"
van J. Adams Pr.

Bij dezen stroom van middelmatige hejletrie
vraagt men zioh ai, of de redactie van dit
m.aandhlad haar eischen niet wat al te laag
begint t© stellen.

Belangwekkender is de voordracht over
Magnanimiteit door W. Lutkie Pr," op 8 Juli
j.I. voor „De Ploeg" te Nijmegen gehouden,
waarvan de aflevering het eerste gedeelte
brengt. Th. de Jager vertaalde een passage uit
den Oud-Saksischen „Hêtialid".

CONCERT- EN TOONEELNIEUWS.
Naarde n,

Zondag 30 Augustus zal in de Groote Kerk
te Naarden een orgelconcert gege-ven worden
door den heer H. V. P. Sohoonderbeek (orgel-
begeleiding), met medewerking van mevr.
J. van West—Heniger (mezzo-sopraan), mej.
Jettie Craamer (violoncel) en den heer Wouter
Westerhoud (orgel). Uitgevoerd worden compo-
sities van Baoh, Handel, Mendelsohn, Wjdor,
Schulz en Verhulst,

Wetenschap.
Plantenziekten en Geneeskunst.

In den laatsten tijd zyn er ontdekkingen ge-
daan op het gebied der plantenziekten, die ook
voor de geneeskunde van belang kunnen zijn.
Bekend is welk een gewichtige rol de onzicht-
bare, filtreerbare bacteriën spelen en hoe groot
het aantal ziekten is, dat zij bij mensch en dier
veroorzaken. Deze filtreerbare virussoorten
komen nu ook bij planten voor; d© zoogenaam-
de mozaikziekte van de aardappelen, de tabak,
het suikerriet, de tomaten on de komkommers
wordt door een filtreerbaar virus veroorzaakt,
"olijk reeds onze landgenoot Beyerinck heeft
bewezen. De mozaikziekts is een aandoening
van de bladeren van d© plant; deze worden ge-
spikkeld, zoodat naast elkaar donkere en
lichtgroen© plekken voorkomen. In verband
hiermede zijn dikwijls d© planten slecht ont-
wikkeld en misvormd..De ziekte is besmettelijk,
zij kan van plant tot plant worden overge-
bracht door luizen en men kam haar ook op pe-
zende planten overbrengen door verwonding
met een mes, waaraan weefselvocht kleeft uit
een zieke plant. Beyerinck heeft vroeger ge-
sproken van een vloeibare smetstof (contagium
fluidum) maar Olitsberg heeft aangetoond, dat
dit onjuist is en dat de smetstof corpusculair
is. nieuwe onderzoekingen van Johnson in
AVisconsin is verder gebleken, dat sommige
planten wel het virus herbergen, maar zelf niet
ziek worden, ze kunnen dan toch de ziekte op
andere gevoeliger planten overbrengen. Men
kan dus ook bij planten te doen hebben met
„gezonde bacillendragers", dit is natuurlijk
van het grootste belang, daar een dergelijke
virusdragend© plant de pro©ven over deze ziekte
leelijk in de war kan brengen.

Ook de gezwellen bij planten worden vaak
veroorzaakt door micro-organismen, gelijk
reeds lang geleden E. F. Smith heeft aange-
toond. Deze geleerde is nu bijzonder in zijn
schik met de ontdekkingen van Gye over de
oorzaak van dierlijke gezwellen;, immers nu
kunnen d© dierlijke- en de planten-tumioren
weer van hetzelfde gezichtspunt uit bezien
worden .

(„Journal of the Am. Med. Ass.")

British Association.

Bij de opening, Woensdagavond, van de
bijeenkomst dei- British Assocdation for the
advanoement of Soience in Central Hall, te
Southampth.cn, hield de voorzittef, professor
Horace Larnb, een rede, aan het slot waar-
van hij liet uitkomen, dat een van de meest
belangrijke functies van het genootschap is
te bevorderen dat de eene tak van weten-
schappen profiteert van de kennis in een
anderen tak verkregen.

In het begin van zijn rede wees hij: er op,
dat het practisch nut menigmaal een doel
moge hebben gevormd voor wetenschappe-
lijk werk, doch in 't algemeen daarin toch de
drijfveer niet is gelegen voor de i.nsrp>a__ning
van het onderzoek en het denken. Het doel
der wetenschap is de verschijnselen der
natuur te onderzoeken, hunne onderlinge
Telatievast te stellen en ze voor zoover moge-
lijk in " een, vast en begrijpelijk systeem te
brengen. De nuttige! gevolgen komen later,
als zij tenminste komen, en dikwijls langs
'een zeer indirecten weg.

Ih verband met een een va,n desillusie ge-
tuigende uitlating van president Wilson
over de wetenschap, dieveel voor den mensch
tot stand braoht maar hem niet bevrijdde'
van zich zelf, zeide professor Lamb voorts,
dat de wetenschap de pretentie niet kon
hebben 'dè menschelijke natuur te verbete-
ren; niet aansprakelijk kon zijn voor het ge-
bruik dat van hare gaven gemaakt wordt.

Eo daarna sprak hij, hoofdzakelijk uit
mathematisch en physisah oogpunt, over
«enige onderdeeilen. der geophysica in 't bij-
zonder die welket verband honden met de ge-
steldheid van de aarde. Daarbij memoreerde!
hij, sprekende over de zwaartekracht, dr.
Vening Mêinesz' methode om deze te bepa-
len. De ouderdom van de aardkorst, aard-
bevingen en,de inwendige warmte van de
aarde behoorden verder tot de onderwerpen,
die professor I_amb in zijn rede aanroerde.

De kunstmatige kweek van Amoeben.
De meeste bacteriën kunnen in het labora-

torium op kunstmatige voedingsbodems betrek-
kelijk gemakkelijk gekweekt worden; de 'kweek
van eencellige diertjes, van „protozoën" is in
de meeste gevallen veel moeilijker. Zoo was bet
tot heden niet gelukt om den verwekker van
dl© amoebendysenterie, de ~amoeba histoly-
tica", op kunstmatige voedingsbodems te
kweeken.

Twee Amerikanen zijn hierin thans geslaagd.
Boeck en Drbohlav van de Harvard Medical
School hebben de amoeben gekweekt op voe-
dingsbodems, di© bacteriën en roode bloedcellen
als voedsel bevatten. Zelfs bleek het aan ge-
noemde onderzoekers, dat de amoeben met bac-
teriën alleen genoegen nemen en zonder roode
bloedcellen kunnen leven, in tegenspraak met
wat* men vroeger dacht. Men kon de ziekt© door
middel van de cultuur weer ep jonge katten
overbrengen, die typisch© dysenterie kregen
met darmzweren en leverabcessen.

Ook ratten schijnen besmet te kunnen worden
met de amoeben van de menschelijke dysen-
terie; S. F. Chiang uit hetzelfde laboratorium
kon aantoonen, dat de amoebe van rat op rat
kan worden overgebracht zonder zijn ziekte-
makende eigenschappen voor jonge katten te
verliezen. Deze ontdekking is van veel belang,
omdat het niet onmogelijk is, dat ratten bij de
verspreiding van de amoebendysenterie bij den
mensch betrokken zijn.

(~J. of the Am. Medl. Ass."')

Schouwburgen enz.
Amsterdam.

Heden.Stadsschouwburg: 8J u. Rijnwijn.
Grand Thédtre: 8J u. D© lelie van Mont-

martre.
Centraal Theater: 8£ u. Baron von Haber-

niks.
Theater Nöggerath: 8J u. 't Zondaresje.
Flora; 8J n. Revue „De poppenkast".

'Paleis voor Volksvlijt: Bu. Nou kan je
lachen.

Cabaret Za Gaitê: 8_ u. Voorstelling.
Concertgebouw Mille Colonnes: 3 en 9 u.

Voorstelling.
Bijksmuscwn en Stedelijk Museum: 10—5 u.

Historische tentoonstelling der stad Am-
sterdam.

's-Gravenhage.

' Zaterdag 29 Augustus.
Kon. Schouwburg: %\ u. Boefje.
Princessc-Schouwburg: 8 u. De Vrijbuiter.
Openluchttheater Wassenaar: SJ u. Can-

ter's Poppenkast; Bu. Lotti Muskens-Sleurs en
leerlingen.

Cabaret Pisuisse: 8£ u. Voorstelling.
Circus Hagenbeck: 2 n. en 8 u. Voorstelling.
Scala: 8 u. Variété.
Seinpost: 8J u. Operette ~Der Mustergatte".

Rotterdam.
Zaterdag 29 Augustus.

Circus Schouwburg: Bu. Janus Tulp.
Tivoli: 8J *n. D© 'juffrouw ram. boven.
Groote Schouwburgt 8 u. Jut en Jul's avon-

turen.

School en Opvoeding.
Examen Landbouwkunde l. o.

Wageningen, 27 Aug. Geslaagd heeren
C. J. F. van Alphen, Dorst bij Breda; A. C.
H. Aquarius, Weert; B. Th. Kennepohl, Ber-
kel en Roderijs; J. M. Peters, Montfort bij
Roermond; J. C. F. Pieters, Raalte; J. H. P.
Kemperink, Enter. Afgewezen 3, teruggetrok-
ken 1.

VER. VAN LEERAREN M.O.

Heden werd te Utrecht de 59ste algemeene
vergadering van de Algemeene Vereeniging
van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs ge-
houden.

De voorzitter, de heer L. C. B u u r v e 1 d
uit Rotterdam, opende de vergadering met een
.bespreking van de positie der leeraren, den toe-
stand van het Middelbaar Onderwijs en dien van
de Vereeniging. Daarbij is nog veel, dat tot
pessimistische "beschouwingen stemt.

De teleurstelling over het Bezoldigingsbesluit
1925 was in velei-lei opzichten groot. Met het
stelsel der volledige betrekking is gehroken
en het aantal wekelijksche lesuren kan tot der-
tig worden opgevoerd.

Het minimum werd omstreeks ’ 1000 naar
beneden gedrukt. De gymnastiekleeraren bleven
ongeveer 34 % bij hun andere collega's ten
achter, terwijl de teekenleeraren getroffen wer-
den door een nieuwe differentiatie.

De Tweede Kamer zette het werk, door de
regeering begonnen, voort.

Zij nam een motie aan, di© meebracht, dat
alle ambtenaren boven de / 6000 tien procent
werden gekort fjn dit bracht speciaal aan de
directeuren der H.B.S. groot nadeel toe. Nog
was de maat niet vol. Het jaar 1925 bracht,
en nu voor de leeraren alleen, in verband met
art. 27 'van het Bezoldigingsbesluit, nieuwen
achteruitgang. Ten opzichte van dit laatste
punt is de regeering niet geheel onontvanke-
lijk gebleven voor de'bezwaren van de leeraren-
organisaties. , .

Tot 1 Januari 1926 althans zullen de kortin-
gen van 1924 gehandhaafd blijven.

In het Bezoldigingsbesluit 1925 staat een
bepaling, waarbij aan leeraren, die op den voet
dier regeling een salaris genieten van minder
dan / 2500, door den Minister een persoonlijke
toelage kan worden toegekend. Met dit artikel
heeft de regeering feitelijk een ernstige aan-
klacht uitgebracht tegen haar eigen bezoldi-
gingsbesluit.

In Januari van dit jaar werd een commissie
benoemd om te overwegen in hoeverre de
regeering een normale ontwikkeling van het
openbare en bijzondere M. 0., ook in de toe-
komst kan mogelijk maken en in hoeverre zij
een redelijk verband kan bevorderen tusschen
de salarissen van het personeel aan Rijks-
scholen, Gemeentescholen eu Bijzondere -scho-
len. Het rapport dezer commissie dient nog te
worden afgewacht.

In dit verband herinnert spreker er aan, dat
in navolging der vijf vrije steden, Utrecht na
1 Januari 1926 met de tegenwoordige rijks-
regeling zal broken. Ook van
i. een kraohtige poging daartoe uitgegaan.
Hoewel daar de Raad voor hoogere machten
heeft moeten hukken, vormt de gewone wijze,
waarop deze voor de ondorwijsibelangen tegen-
over d© Gedeputeerde Staten en Kroon pal
stond, een ernstige aanklacht tegen de salaris-
politiek der regeering.

Het afgeloopen jaar gaf nog andere dan
materieele' teleurstellingen. Het aantal leer-
lingen kan nog altijd tot dertig per klasse wor-
den opgevoerd, in weerwil van het feit, dat
overal geklaagd wordt over de slechte resul-
taten op de middelbare school bereikt.

Verder kwam het op 15 December 1924 door
de regeering ingediende wetsontwerp op het
Voorbereidend Hooger en Middelbaar onderwijs.
niet meer in behandeling. Dit ontwerp belooft
aan het lyceum en aan do literair-economische
afdeeling der H. B. S. een wettelijiken grond-
slag te geven, terwijl daarnaast ook nog het
M. O. voor meisjes zou worden geregeld. Vrees
voor de bestaansmogelijkheid van sommige
gymnasia bracht een aantal classici in het ge-
weer. Het ingediende wetsontwerp toch be-
paalde, dat de leerlingen der literair-economi-
sch© scholen met een aanvullend examen in
het Latijn, af te leggen voor de juridische
faculteit, examens konden doen in d© rechts-
wetenschap. Bovendien vreesde men, dat door
onderricht van Latijn op da literair-economi-
sche scholen ©en vijfjarige opleiding voor
jurist kon ontstaan. Hoewel ten slotte de
hoofdbesturen van alle bestaande leeraren-
organisaties 'bij het Middelbaar en Voorberei-
dend Hooger Onderwijs een regeling aanvaard
hebben, waarbij het aanvullend examen in het
Latijn overgebracht zou worden naar een
Staatscommissie en in de vrije uren op de
literair-economische school geen vakken zon-
den worden onderwezen, die tot de kernvakken
van een ander© school behoorden, raakte het
ontwerp van de baan.

Maar het vraagstuk dor literair-economische
school zelve is daarme© niet van de baan. De
ontwikkeling van handel en industrie, de
groot© economische problemen, waarvoor de
maatschappij na den wereldoorlog is geplaatst,
stellen nieuw© eischen aan het opkomend ge-
slacht. De literair-economische school is onaf-
wendbaar, evenals de middelbare school van
Thorbeeko onafwendbaar was in een eeuw van
natuurwetenschappen en techniek. Ook om an-
der© redenen wordt d© behoefte aan eene
nieuwe school gevoeld. De materialiseering van

_het leven, gevolg van de groote ontwikkeling
der techniek in d© vorige eeuw, de groote
catastrophe, waarin di© materialiseering ver-
liep, hebben het besef doen ontstaan, dat niet
alleen langs den weg van het intellect d© groote
problemen van dezen tijd tot oplossing kunnen
worden gebracht. In hoeverre de literair-econo-
misch© school aan één of aan beide richtingen
dienstbaar kan worden gemaakt, zal door twee
sprekers op de_e algemeene vergadering van
verschillend© zijden worden belicht.

Waar nog tal van vraagstukken op afdoening
wachten, dreigde aan het eind der vorig© maand
de opheffing van het Ministerie van Onderwijs.
Het stemt inmiddels tot voldoening, dat dit
niet is geschied.

Een krachtige organisatie van leeraren is in
deze tijden een allereerste noodzakelijkheid. De
maatschappelijk© verarming, de minder© Waar-
deering van den geestelijken arbeid, hebben ook
het Middelbaar Onderwijs in ernstig gevaar
gebracht. De leeraren dienen zich schrap te
zetten tegen iedere verslechtering, opdat een-
maal verworven cultureele waarden in gaven
toestand kunnen worden overgebracht aan het
komend© geslacht. In dat opzicht blijve de
A.V.M.O. haar oude roeping getrouw.

Maar daarnaast dwingt de ontwikkeling dor
"maatschappij den leeraren tot een krachtigen
strijd voor eigen bestaanszekerheid.

Daarna komt spreker aan den toestand van
de vereeniging zelve.

In April 1924 verliet een deel der leden de
A. V. M O. en stiolitte den Bond van Leeraren
in Nederland. De algemeen© vergadering der
A. V. M. O. van 1924 benoemde een commis-
sie om de eenheid t© herstellen. Bij de daarop
gevoerd© onderhandelingen bleken geen prin-
cipieele verschillen tusschen heide organisaties
te bestaan. Ten slotte werd de eenheid her-
steld op den voet van een basis, die berustte op
een vrijwillig 'terugtreden der toenmalige
hoofdbesturen en vorige redacteuren.

De A.V.M.O. heeft moeilijlko jaren achter den
rug, maar het Hoofdbestuur vertrouwt, dat de
kentering reeds is gekomen.

Sprekerd hoopt, dat de vergadering aan dat
vertrouwen een vasten grondslag zal willen
geven. In dat geval acht hij d© toekomst van
del A.V.M.O. opnieuw verzekerd.

Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs.
Wij ontvingen de nieuwe programma-bo*'

van "de Vereen, voor Voortgezet Handelso**"
wijs te Amsterdam, waarin de lessen en
voordrachten vermeld zijn, welk© gedut»
den a.s. winter-cursus zullen worden geg*
in d© lokalen der eerste Openbare Ha"**
school. Ze omvatten de vakken: boekhoU
en rekenen. Engelsch, Duitsch, Fran4-h, -.'
sisch, Italiaansch, Spaansch, Portuge*
Zweedsch en Maleisch, en bij genoegzame ®\
neming de beginselen der Staathuishc#dl'lllli
Do lessen kunnen gevolgd worden doo:
lui met eind-diploma 3-j. H.B.S. en door >1
die eene ontwikkeling hebben, daarmede g«"
staande. Behalve Russisch en Japanse»
iedere cursus een-jarig. Voor de oud-leerlij
en hen, dio reeds kennis betreffende de Spa'
sche, Italiaansche en Zweedsche taal bezit*
bestaat in een afzonderlijken cursus gelegen'»
deze kennis te onderhouden en aan te vu"'

Verder zal de Vereeniging voordrachten °°houden voor hen van belang, die reeds ü1
praktijk werkzaam zijn. Over de Binnenschfl
vaart, over de Britsche Handelspolitiek, o'
de wettelijke bepalingen van den In-, Uit-
Doorvoer van Goederen, over Zeerecht en*.

Kerknieuws.
Broederschap voor Diakonen.

Evenals vorig jaar hoopt d© Broedersd1'
voor Diakonen weer een conferentie te houd»
van 15—18 September, in het bekende cow
1-ïitle-oord te Lunteren. Bedoeling is, de arW
ders(sters) in dienst der Inw. Zending sa"'1'
te brengen. In behandeling komen de volgeH
onderwerpen : „Mag men den ziek© spreW
dver den naderenden dood ?'■' door dr. Hijro*1
van Giessen-Nieuwkerk; „De krankzinnige
verpleging vroeger en nu", door br. H. Oost*
rijk. van Zutfen-^,,dr. Adler en verwaarloos1kinderen" door dr. Oberman, van Lfeeuward*'
„Gezag en vrijheid dn d© praktijk der op^ding" door br. D. Brussee van Utrecht; ~ï>'
modern© God-zoeken naar Larsens Steen <*
Wijzen" door dr. Norel, te Heemstede;^ „Ma*1
en enkeling als object van evangelisatie" do*
br. Frankena, van Tiel. D© conferentie st*
onder leiding van dr. 0. Norel; in de morg«J
godsdienstoefeningen zullen spreken de heerd
Boekenstein, . van Neerbosch en Smit, v*
Heemstede. Voor het verkrijgen van plaats*
kan men zich aanmelden bij den heer A. "Boenderniaker, Blinden-Inrichting, PI. MM
denlaan Amsterdam.
KERKN.

„Surrogast-religies”.
(Ingezonden.)

Den heer H. van Gelder, uit Bussurn, kal
ik waarlijk niet te woord staan. Hij stikt zó*
danig in zijn drift en in zijn woorden, dat ■'
met hem niet valt te redeneeren. Alleen **ik even constateeren dat ik geen enkele geeste!
richting „gehekeld" heb, zooals hij hÉ
noemt. Ik heb ze alleen vergeleken.

Veel serieuzer bespreekt, elders in het avon<>
blad van heden, de heer Hörchner de quaesti*

Voor debat is hier natuurlijk geen plaats
Maar ik mag toch zeker wel even doen opmef
ken dat de secretaris der „Dharma-loge" v. °Theos. Ver. afd. Amsterdam merkwaardigelj
wijze het woord God tusschen aanhalingste*
ken plaatst, waarmede hij natuurlijk te keii
non wil geven dat dit voor den theosoof iet
geheel anders beteekent dan voor den christen
Juist, zoo i s het ook, daar w*ou ik hem ei
de zijnen juist hebben, en dat was de kern vaJ
mijn betoog..

Overigens heb ik niet, „in verban"
met karma en reïncarnati e"i
gesproken van een Oostersoh despoot die „zijl
vriendjes heeft"*, maar integendeel in veïban'
met d_ beschuldiging; van de theosofie en haal
causaliteitsleer, dat het Christendom
iets van dien-aard zou leeren.

Ik voor mij beschouw iedere verdere gedach-
tenwisseling te dezer plaatse als onnut. Maal
zeker wensch ik, met den heer Hörchner, dat
de. groote pers meer publiciteit geeft aan d<machtige geestesstroomingen van onzen ontred-
derden tijd.

F. E. P. __£.
(Discussie gesloten).

Het wereld congresder kerken.
Blijkens een draadloos N. T. A.-bericht vit

Stockholm werd het oecumenisch congres gis-
teren geopend door den aartsbisschop van
Upsala. Ten aanzien van het onderwerp ~d«kerken en de christelijke opvoeding" zeide prof.
illiWam Adams Brown uit New Vork, dat hefc
de taak van d© christelijk© kerk is bij het op-
stellen van haar program van opvoeding, da
individuen welke het moet onderwijzen, te be-
grijpen, gebruik te maken van alle aspecten'
van d© Heilige Schrift en geschikte punten van
aanraking te vinden. De kerk, die onderwijzen
wil, moet ook zelf nog leeren.

Prof. Carnegie Simpson uit Cambridge sprak
over de opvoeding eener christelijke persoon-
lijkheid. Hij zeid© dat God iedere ziel tot een
persoonlijkheid maakt; niets wat machinaal
wordt gemaakt, heeft het kenmerk van per-soonlijkheid. De vrijheid der persoonlijkheid iain wezen een innerlijke vrijheid; het is ook eem
rationeel© en derhalve een moreele vrijheid.
Christelijkheid is niet dat een mensch zich in
God verliest, zooals de mystici zouden willen,
maar het is dat de mensch zich in Jezus Chris-
tus terugvindt. Het is verantwoordelijkheid!
aan Christus, die den mensch vrij maakt. Per-soonlijkheid is de moed, het leven tegemoet te
treden. Een mensch met persoonlijkheid kan
steeds zichzelf zijn.

Dr. J. S. Motoda uit Tokio zeid© naar aan-
leiding van de uitspraak „het Oosten voor het
Oosten en het Westen voor het Westen", dat
het christelijk ideaal dient te zijn: het Oosten
en het.Westen voor de menschheid.

Zee- en Landmacht.
Tchuis voor Militairen te Kampen.

yRampen is gisteren 't nieuwe „Tehuis voorMilitairen geopend in 't voormalig Eethnogra-
fisch Museum van den " Hoofdcursus, van de
gemeente aangekocht door de afdeeling Kampen
van den Militairen Bond. Het heeft een gron-
dige verbouwing ondergaan en maakt mot den
breedten, witten gevel en den hoogen stoep aande Nieuwe Markt een statigen indruk.De voorzitter, ds. van Schaick, lichtte het
doel van den Bond toe en ging d© geschiedenis
der stichting na. Voor de toekomst hoopt© hij
op een zeer gewenschte uitbreiding in den vorm
van schiet-, tennis- en kegelbanen, van een
flinke blijardzaal enz., daarbij rekenend© met
het bestaand© dualisme in het Kamper garni-
zoen en dus evenzeer met d© behoeften van de
ontwikkelde jongemannen als met die van deu
gewonen milicien.

Woorden van dank en aanbeveling werden
achtereenvolgens gericht tot het gemeentebe-
stuur van Kampen, tot den directeur der Ver-
lofsschool majoor Donck en den kapitein-adju-
dant Moggenstorm, tot de legerpredikanten
majoors Bootsma en Petersen, tot het hoofdbe-
stuur van den Militairen Bond, vertegenwoordigd
door overste jhr. Röell, ds. Vokenberg en over-
ste Stem Oallenfels, tot het Kamper Dames-
comité, dat met haar bazaar de belangrijk© bij-
drage voor den bouw had verschaft, tot den
huismeester Tamminga-en echtgenoote, tot ar-
chitect en aannemer en ten slotte met warmte
tot de beide deputaties van militairen.

Luit.-kol. Röell, voorzitter van den Militairen
Bond, verklaarde dit „Tehuis" tot een pronk-
juweel, dat onder de zuster-inrichtingen in den
lande haars gelijke niet vindt.

Ten slotte bracht de burgemeester hulde aan
de royale wijze, waarop de zaak van het Tehuis
door het bestuur der Afdeeling was aangepakt
en voltooid, daaraan verbindende den wensoli,
dat het streven om den geest van het ouderlijk©
huis ook gedurende den militairen diensttijd te
bewaren en te onderhouden, -.aaardeering «on
mogen vinden.

(Ingezonden mededeeling.)

AUen, die tot oordcelen bevoegd
zijn, zeggen het, dus ook gij
kunt het gerust zeggen: Geef

_
MIJ maar

Missßlanche
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_*"**' ' ' ' ' " ' = —~

(Ingezonden mededeeling.1) «

m EEN GEZONDE GEEST. ffy IN EEN GEZOND LICHAAM ||
* -—"--■ * *^a niaanden Van ingespannen arbeid op kantoor of t£& '-'^V______S-___ m studeerkamer, m rechtszaal of in ziekenkuis, Voor 2nH_
/„*___B ®L en bloei Van zaken, Voor ket geluk Van gezin is ket, v%
4 f jjgr ' «Ven nuttig als noodig, lickaam en geest te Versterken J^SÜI
f_JÉlr f oc-ring en te Verfrisscken. Ons land met zijn tallooze mooie _£9_!
v ___ -'"*-*■' plekjes biedt U gelegenkeid te oVer en de Ford brengt wwj»ILh f^b.Rott«rdM» U er op de meest comfortabele Wijze. jM
|T Jl In de ruime carrosserie, naar keuze, kobalt-blauv., Ü*lüJJa-Ö donker rood, grijs of standaard zwart, op ket nieuv?e, JZT_i"Bfgl Verlaagde ckassis, dat den -Wagen zulk een sierlijke \fïy\
;f»F* lijn geeft, is elk ritje een genot. VlaI l _-’. > ■ " mwmmmm^i&& Met de -Wetenschap, Voor Fl. 1.435 een uiterst __*^_H_H___f«gaS betrouwbaar Vervoermiddel te kebben, dat U gekeel
"^y*? onafhankelijk maakt, Waarkeen en -Wanneer U ook « OT)
\Y__,,\ gaan Wilt, bestaat er nauwelijks een beletsel, eigenaar FarJorSedan HoSiIVy" te zijn Van een Ford. (4-<Uu_) \v»J|
>*S"C FL2375 l^Standaarduitrusting : Vijf De dichtstbijzijnde Official Tndor Sedan Ld~_JVISm ballonbanden, -«.aar.an een Dealer zal U gaarne alle (2-d.ur) fjyfl.I.VU op dereserVeVelg; electrische : .1. 1 . Fl. 2.125 \(l¥i
foÏÏt start- en lichtinstallatie; *"*«"»«»>«" mliektingen UKJ
3lr< achteruitkijkspiegel; ruiten- Verstrekken, zonder eenige R^cUT K/l■-/Pr vrtsicheren dashboardlampje. Verplichting UvJerzijds. _T_iO-i

i &&F<% I
fc\g> N.V. FORD MOTOR COMPANY OF HOLLAND. gpö
fegj VAN HELMONDSTRAAT —ROTTERDAM (^
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CIRCA 50 MILLIOEN VERKAPTE VERLIEZEN
SCHROMELIJK GEMANIPULEERDE BALANSEN

AAN Z. EXCELL. DEN MINISTER VAN JUSTITIE

"_■»»' ■ —______

N. V. Cultuur Maatschappij
„TJIMONTEH"

V\ gevestigd te BATAVIA.

Maatschappelijk Kapitaal ’ 400.000.—
(geheel geplaatst en volgestort)

Statutaire en Extra Reserves ...... „ 146.000.—

INSCHRIJVING op 400 Aandeelen aan Toonder
elk groot

Ind. Crt. ’ 500,- nominaal,
ten volle deelende in de winst over het boekjaar 1925.

Gelegenheid voor Aandeelhouders tot ÏN£ _HRIJVrNG op boven-
genoemde Aandeelen bestaat van 1 tot en met 8 September 1925, van
des voormiddags !) uur tot des namiddags f uur, ten kantore de. VEN-
NOOTSCHAP te Batavia eti van de Heeren GEO. AVEIIRY & Co. te
Amsterdam, tot den kQers van 150 %. (37871)

Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren van
Inschrijving verkrijgbaar.

N.V. Cultuur Maatschappij „TJIMONTEH".
DE DIRECTIE:

GEO. WEHRY & Co.
BATAVIA, 24 Juli 1025.

DAMES CONFECTIE.
Ter overname aangeboden in welvarende stad in Z.-H. een

BLOEIENDE ZAAK in Datuesconfectie, Welke een royaal bestaan
oplevert, ook geschikt voor een of twee Dames. Direct benoodigd kapi-
taal ca. 10 mille. Alleen serieuse reflectanten gelieven te schrijven onder
Ko. 37870, Bureel Handelsblad.

„ALIO-SPREE"
Onmisbaar in elk gezin.

Kantoor: Pt. V. Mierisstraat 12.Telefoon 20878, Amsterdam.
Direct aan Particulier, geen

ÈBSSchenpersGiien,

STEYR
. persoons TORPEDO, f 2500.
Proefritten Expertise toegestaan.
Br. onder No. 37880, Bur. Hbld.

Assur. Bureau te Utrecht
zoekt werk

iroor geh. Nederl., tritgez. N. en
J5.-Holland.

Br. ond. No. 37877, Bur. Hbld.

(Kostel. plaatsing weg. onverm.)
Blijkens exploit d.d. 12 Augus-

tus 1925 v^n den deurwaarder
Hugo Vincent te Amsterdam, is
ten verzoeke van Maria Cornelja
Henrioa Hendriks, wonende te
Amsterdam, aan Bendrikus Pe-
trus Antonius Engelhart, zonder
bekende woon- of verblijfplaats, be-
teekend een vonnis op 2 Maart
1925 door de Anron-Jissements-
Rechtbank te Amsterdam, Tweede
Kamer, tusschen partijen bij ver-

stek gewezen, hij welk vonnis het
tusschen hen bestaande huwelijk
is verklaard ontbonden door eetit-
scheiding. (37888)

„ALIO-SPRCE"
Eenvoudig — Goedkoop.

KaDtoór: Pr. v. Mierisstraat 12.
Telefoon 25878, Amsterdam.

TënootschW
(Goedgekeurd bjj Koninklijk Besluit van 1. Juni 1912 No. 68).

EXAMEN
voor PRIVAAT-DOCENT in het BOEKHOUDEN.

Hét COLLEGE VAN CURATOREN brengt ter kennis, dat
ca..half October zal worden gehouden het EXAMEN ter ver-
krijging van het Diploma voor PRIVAAT-DOCENT in het
BOEKHOUDEN. (37883)

Prospecti met daaraan gehechte aanvraagformulieren zfln
verkrijgbaarbij BRINKMANs BOEKHANDEL, Ha. tenstraat 15,
Amsterdam; MENSING & VISSER, Wagenstraat 27, 's-Graven-
hage ; H. A. KRAMERS & ZOON, Gelderschekade 26, Rotterdam;
de ERVEN J. BIJLEVELD, Janskerkhof, en de Firma M. VET,
Oudegracht 261, Utrecht; W. MEKKING, Koningstraat 73, Arn-
hem, alsmede b_ den Secretaris van het Genootschap B. G. TAL,
Stille Veerkade 24, 's-Gravenhage.

Aanmelding kan geschieden tot en met 30 September a.s.
De esamenvraagstukken 1923 en 1924 zijn bü vooruitbetaling

van ’ 0.50 voor de opgaven en "’ 0.75 voor de uitwerkingen ver-
krijgbaar brj den Secretaris, Stille Veerkade-24 te 's-Gravenhage,
en bij den Heer JAN J. VOORZAAT, Voorstraat 59 te Utrecht,
examenopgaven met uitwerkingen van vroegere jaren, voor zoo-
ver nog aanwezig, ’ I.— per exemplaar.

REISABONNEMENTEN
ALGEMEEN HANDELSBLAD

AMSTERDAM.

Evenals verleden jaar kunnen onze lezers ook dit jaar TIJDELIJK
een TWEEDE ABONNEMENT ontvangen tegen betaling van
50 CENT PER WEEK voor het BINNENLAND of f 1.50 PER
WEEK v—r het BJJITENLAND.
De bedoeling hiervan is, dat één exemplaar * bezorgd blijft
aan het gewone adres in Nederlanden het tweede exemplaar aan een
tijdelijk reis-adres in binnen- of buitenland van den abonné.
Beleefd verzoeken wij bij de opgaaf tev.n*- het verschuldigde*
b<-""ra_ te v_2_ï3 vr-'.'-Ccii.

I
b ADMINISTRATIE

AI GEMEEN HANDELSBLAD I
AFD. ABOI-.NEM__._TFN.

___________^_____^______^-_^B_BB_______CW__P__l_B__________B^E^_____B---_^__^«^_____r_____-___r_i

„A LI O-S PR E E"
Verfrischt tapijten.

Kantoor: Fr. v. Mierisstraat 12.
Telefoon 25878, Amsterdam.

HENRIËTTE VAN PLOEG
PIANO-L.EERA._ES

Einddipl. Conservatorium Toonkunst
heeft hare lessen HERVAT.

Huddekade 3, b/h Amstelhotel.
Telefoon 53432. (37915)

Assem Thee Onderneming
MALABAR.

Dividendbewijs No. 44 der aan-
deelen is van 2 September 1925 af
betaalbaar met lef. 50.—(vijftig gulden Indisch Courant),
i-ijnde 10 % interim, dividend over
11)25 ten kantore van de NBDER-

LANDSOBLE HANDEL - MAAT-
SCHAPPIJ te Amsterdam eu hare
Agentschappen- te Rotterdam en
"s-Gra.ven*_tage. . (37909)

Assam Tiiee Qnderne-inlng
TALOEN.

Dividendbewijs No. 28 der aan-
deden is van 2 September 1925 af
betaalbaar met lef. 50.—
(vijfti§ gulden Indisch Courant),
zijnde 10 % interim-dividend over
1925 ten kantore van de XED'ER-
LANCSOHE HANDEL -MAAT-
SCHAPPIJ te Amsterdam en hare
Agentschappen te Rotterdam en
's-Gravenhage. (37910)

Assem Thee Onderneming
-WANASOEKA.

Dividendbewijs No. 42 der aan-
deelen is van 2 .September 1925 af
betaalbaar met lof* 50.—
(vijftig gulden Indisch Courant),
zijnde 10 % interim, dividend over
1925 ten kantore van de NEDER-
LA.NDSOHE HANDEL -MA& __■

SGHAPPIJ te Amsterdam en nare
Agentschappen te Rotterdam eu
's-Gravenhage. (37911)

H. E. oVTncT Jr.'s
IJzer- en Staalhandel.

Naamlooze Vennootschap.
ROTTERDAM.

De DIRECTIE maakt hiermede
bekend dat de halfjaarlijksohe
Coupon van de 5 % Obligatie-
leening 1914, vervallende 1 Sep-

tember a.9., van af dien datum
betaalbaar is: 1

te Rotter-Jam en Den Hsrag bij
de Heeren R. MEES & ZOONBN;

■ te Amsterdam bij de Heeren
JAN KAMT & 00. (37878)

Eotterdam, 26 Augustus 1925.

Verzekering Maatschappij
NEDERLAND.

Dividendcoupon No. 10 is van
28 Augustus 1925 af met 5 % of

’ 6.— betaalbaar ten kantore der
Vennootschap, Beursplein 5, alhier.

G. VAN DER AA,
(37862) Directeur.

5 pCts. EERSTE HYPOTHECAIRE
OBLIGATIELEENING

ten laste der
Coöperatieve

Beetwortelsuikerfabriek
„PUTTERSHOEK".

De Centrale Trust Compagnie be-
richt, dat het Bestuur der Coöpe-

ratieve Beetwortelsuilterfabnek
„PUTTERSHOEK" zün wensch te
kennen gegeven heeft alle nog uit-
staande obligatiën dezer leening op
1 NOVEMBER A.S. ad 100 pCt. af
te lossen, en daartoe de medewer-
king van den Trustee der Geldlee-
ning heeft ingeroepen.

De Centrale Trust Compagnie is

bereid, die -medewerking te verlee-
nen, mits zfl daartoe gemachtigd
wordt door eene vergadering van
obligatiehouders, overeenkomstig
artikel 5 der Trustovereenkomst

Dientengevolge worden obligatie-
houders uitgenoödigd tot bijwoning
eener VERGADERING, te houden
7 September a.s., des namiddags
3 uur, ten kantore der Centrale

x__sfcC/__E"v,-?»ii6_ K."_rs_!pr»**'-_444_
Amsterdam. (37846)

Obligatiehouders zullen hunne
bevoegdheid tot het bflwonen dezer
vergadering moeten staven door
üe__<.*- "■-'*'""'',' hunner obligatie". te-
gen reen uiterlijk tot 5 September, f
te 12 uur, M ten kantore der CEN-
jrati. TRU?T COMPAGNIE|
voornoemd, öf der INCASSO-BANK
te Rotterdam.
i Amsterdam, 28 Augustus 1925,

„A LI O-S PR E E"
Verdelgt alle ongedierten.

Kantoor: Fr. v. Miarisstraat 12.
Telefoon 25378. Amsterdam.

Goud-Doublé
met

Glasheldere randen

f4.50
VERAX-Glazen en Klapétui.

AMSTEL 21©
n/h PostEantoor. I

WALDBESTANDÊ
im südl.chen Norwegen
2000 'hektar Kiefern und Fichten,
hauptsUckllch Rainnipfahle, Mas-
ten und Telegrafenstangeiï, Gru-
ben- und Papierholz, ca. 200.000 fm
sehlagbar, ist im ganzen oder ger
teilt billig zu verkaufen unter giin-
stigen Zalilungsbedingungen gegen
jede Konkurrenz. Reflektantcn wol-
len sich sofort melden. (37126)

NORSKE TOMMER EXPORT
AKTIESELSKAP OSLO

Zweigniedcrïassung, Hamburg.
Grosse Alle 4 ptr links, Telefun:

Hansa 4303.
NB. "Bezw. TEILHABER oder

Bank zwecks xVusbeutung gesucht.

rvEriïN"TJ. Th. PETERS en Zn., g8 Makelaars, zullen op Maan- „

Bdag 7 September IS2sdes Ë
avonds na Zes uur in „Fras- |
cati" ten overstaan van de _

81 Notarissen C. E. J. BRANDS H
m en J. H. VAN DE POLL in ESM 'veiling brengen:

' Het Woonhuis met-Erve aan de J__B

S Lange Leïdschedwarsstr.lSQ
Kad. sectie i No. 8015. groot B

-g 82 centiaren. (37838) |

STe zien Dinsdag en Donder- -dag'alsmede op den verkoop- B
dag van 2 tot 4 uur.„ Nadeie inlichtingen verstrek- m,a ken de Dir. Makelaars J. Th. 'B PETERS & Zn.,Overtoom 109, H
Tel. 2.100.

_H__\W B S___ïï __.
_____ B ___£__! B !_______

VEILING.
De Makelaars P. A. J. COELE-

VIX c.s., zullen op Maandag 14
September ■ 1925,' des avonds
na 6 uur, in het Verkooplokaal
„Frascati", ten overstem van
Notaris JACQUES ZOEST te Am-
sterdam in veiling brengen:

Het op gunstigen stand gelegen
KOOPMANSHUIS en erve, aan de

WARMOESSTRMT 5,
groot 1 ARE 55 CENT.

TE AANVAARDEN, ONT-
RUIMD, NA BETALING.

Bezichtiging des Dinsdags, Don-
derdags en op den Verkoopdag
van 2—4 uur. (33255*)

„AL&O-SPREE"
Verdelgt motten.

Kantoor: Fr. v. Mierisstraat 12.
Telefoon 25878, Amsterdam.

_______! ' *?B______-f-____■■a-ftMWWMgiiimi mnmwm ■ i n ifi|fftfg--'-f--f»-*ffl'^^

KONINKLIJKE ENGELSCHE POSTVAART

1 ZUID-AFRIKA "en'wEST-AFRIKA 1
| voor Kaapkolonie, Natal, Transvaal, Nhodesia, 1
I Angola, Zuid-West-Afrika, Mauritius, etc. via I

Madeira en Kanarische Eilanden.
Vertrek van:

Stoomschip Rotterdam Londen Southampton m
I * Cawdor Castle — 3 Sept. —M § Edinburgh Castle.... — 4 Sept.m Grantully Castle .... f29 Aug. 10 Sept. —I § Walmer Castle _ _ 11 Sept.I 0 Gascon _ 17 Sept. — __.I § Saxon _ __ 18 Sept. Il
f [ Gaika fl2 Sept. 24 Sapt. — M
S § Arundel Castle — 25 Sept. mI * Eampton Castle .... 1 Oet.M (§Mai!steamsr) (fAlleen vcor Vrachtgoederen). (OVia Suezkanaal, fm laadt geen goederen van Amsterdam voor Oost-Afrikaansche mffl havens), (* Laadt ook voor Mauritius). {[ Laadt ook voor üm Ascenslon & St. Kelena).

(Onvoorziene omstandigheden voorbehouden)
GOEDKEEN worden op directe en doorconnossementen !I ter verscheping aangenomen door de Agenten*.

DE VRIES & C0.,. KUYPER, VAH DAM & SMEER, I| De Ruljterkade 100 - Amsterdam. Rotterdam.H -laliohüi>aea-fcat*aatP_l__a_US£ '*y<»__*_ar'*»Mrt(^.«b_^« _ genie*, f*I Amsterdam: Rotterdam:
DE VRIES & Co., Dam 6 KUYPER. VAN DAM & SMEER 1
THOS. COOK &, SON CH. CORNELDER & ZONEN'S |
HOYMAN & SCHUURMAN-S SCHEEPSAfiENTUU.1. P*|

VGravarrua.: EYi.i_NSI.UY TERS & TROMP

«n verder. Agenten i„ Nederland (37931) &

„A L 8 O-S PREE"
Eenig, erkend afdoende.

Kantoor: Er. 'V. Mierisstraat 12.
Telefoon 25878, Amsterdam.

Una rölGnriës da Costa
Onderwijzeres in de Handwerken

WEESPERSTRAAT 20
hervat 1 Sept. hare lessen.

IC.
WIEGAND Jr.,

C. DE ZWAAN Czn.,
L. F. DELLEBARRE L. Fzn.

c.s. Makelaars, zullen op |
MAANDAG 21 SEPTEMBER g
1525, des avonds na ZES uur |
in het Verl.oop_o_.aal „Fras- |
cati", ten overstaan van de L
Notarissen M. KLUWER en |
C. G. POUW in veiling g
brengen:

Het

Winkelhoekhuis
en Erve ingericht als

1._■_[.._._&___
met bovengelegcn

MKTOORLOKMEN
en WONING aan het

1 hoek VROUWENSTEEG I—3, |I Kad. Sectie F 6269, groot

1 Are 62 Cent.
Het gebouw is buitengewoon || soliede geconstrueerd en inge- |I richt,.op de Verdieping gelijk- |I straats als Café-Restaurant en |

I achtergeiegen Bar, met eigen |I ingang in de Vrouwensteeg.
I De bovenverdiepingen zijn || bereikbaar per Electrische lift || en hebben voorts een eigen In- |
I gang, een fraai gebouwd Trap- || penhuis, ten dienste der ver- |
£ schillende aldaar gevestigde i| Kantoren. Hierboven nog een |I woning, Voorts zijn nog aan- 1
| wezig in het ruime Sousterrein §

DRIE JAARSMA KLUIZEN, f| waarvan één voorzien is van 1
E een Safe-Inrichting, met groote i|en kleine Safes. Ook deze |1 Safe-Inrichting heeft een afzon- I| derlijken ingang van uit de |
I Vrouwensteeg,

HET CAFE-RESTAURANT |
1 en BAR ZIJN IN EIGEN R| GEBRUIK. (36014) |

Te bezichtigen Dinsdags, 1
I Donderdags en op den Ver- |I koopdag van 2—« uur.

„AL! O-S PR E E"
Voorkomt motscbade.

Kantoor: Fr. v. Mierisstraat 12.
Telefoon '25878, Amsterdam.

Openbare Verkooping.
De Makelaars P. PEBREBOOM

Pzn., J. M. RAAÏ, W. C. DEENIK
Zzn. c.s., zullen op Maandag .
September 1925, ten overstaan
van Notaris A. BONGA in het
openbaar verkoopen:

Het gunstig gelegen HEEREN-
HUIS met tuin en Erve, aan de

J, W. BROUWERSSTBMT 20
Kad. Sectie V Nr. 4514, groot
1 ARE 13 CENT. met front vaar
de Van Baerlestraat.

Met uitzondering van _en werk-
kelder, die tot 15 Febr. 1926 ver-
huurd is, is het perceel VRIJ
VAN HUUR TE AANVAARDEN
NA BETALING DER KOOPPEN-
NINGEN. (35146)

Te bezichtigen Dinsdags, Donder-
dags en op deß verkoop-lag vau
2—4 uur.

vëiiinK wegens Sterfgeval",
HARTOG DE LANGE en G. F.

WEZEL, Slakelaars, zullen op
Maandag 21 September 1925, na
6 uur, in „Frascati", ten overstaan
van Notaris JACQUES ZOEST, in
veiling brengen:

Nr. 1. Plet WOONHUIS met afz.
verh. bovenhuizen, aan de .

GEOcB^GHE^OE 51
Kad. Sectie G. Nr. 5565, groot
1 Are 10 Cent.

Nr. 2. Het WOONHUIS met ___f_,
vei-b. ."-"fnliuizen, aan de

REGHTBOOISLÖÖT 95
Kad. S .ctie «. Nr. 3^4. gr^*-
-38 Oeut.

Te bezichtigen Dinsdags, Don-
derdags en op den verkoopdag van
2—£ uur. __

t^_ (37834)

MUZBEKSOHOOL WATERGRAAFSMEER,
LINNAEUSPARKWEG 39 — AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN voor den CURSUS,
aanvangende September 1925, van af lieden dagelijks van 2—3 uur en
van 7—B uur des avonds tot 3 September a.s.

De Directeur, DAN. BELINFANTE., ■■■. ...-■ ■ ~ , ■
_ — 1 i. -m

WEESP, onmiddellijkbij Amsterdam.

VEILING WEGENS FAILLISSEMENT.
Ten overstaan van de Notarissen .'ACQUES ZOEST te Amsterdam en

G. H. A. SNEL te Weesp, zullen op Vrijdag 25 September 1925, des
namiddags te 5 uur precies, in het Hotel „DE ROSKAM", te Weesp, worden
Verkocht: De kapitale, grootendeels in ijzerconstructie en van
gegolfd plaatijzer opgetrokken

FABRiEKSQEBOyWEH
der N.V. Vereenigde Emballagefabrieken te Weesp,

mfit enkele met zandsteen gevulde muren en methout afgeschoten, gedeel-
telijk Shedbou-y en met glazen lantaarns, groote Werklokalen, ijzeren
dichte en open Loodsen, van hout opgetrokken, gemakkelijk te verplaatsen,
groot KANTOORGEBOUW, waarin monsterkamer, diverse Lokalen en Schaft-
lokaal, afzonderlijk Wachtkamergebouivtje en Portiersloge met groot
open TERREIN, ter grootte van 86 Aren 53 Centlaren.

De gebouwen worden eerst voor afbraak verkocht en later met
het terrein In afslag gebracht, terwijl daarna de vooraf provisioneel
toegewezen Machinerieën, welke op 22 September 1925 en volgende dagen
worden geveild, eveneens in verschillende combinatiënmet de Gebouwen
en grind zullen worden samengevoegd. .Te bezichtigen lederen werkdag van 10—12 uur en van 2—4 uur,
Zaterdags tot 12 uur.

De VeilcondiÜën zullen acht dagen te voren, lederen werkdag, des
voormiddags ter inzage liggen ten kantore van Notaris Jacques Zoest,
Weteringschans BB te Amsterdam, en copie der veilcond-tiiin by Notaris
G. H. A. Snel te Weesp

_fe,dere informatiën bij de Deskundigen CORN. DE VLAMING &, L BACKER,
Frederiksplein 5:., Amsterdam, Ttlefoon j.2li>3. . ' (:170--2)

WEESP, onmiddel-ijl*-- faJJ Amsterdam.

Zeer belangrijke
Machinerieën-Verknoping

WEGENS FAILLISSEMENT.
Complete Tentoonsteitüng van gebruikte Machinerieën.

CORN. DE VLAMING &L. BACKER, beëedigde Makelaars in Machine-
rieën en Metalen te Amsterdam, zullen op Dinsdag 22 September 1925
en volgende dagen telkens des voormiddags te'lo uur, in Hotel „Da
Roskam", te Weesp, ten overstaan van do Notarissen JAGQUES ZOËST,
te Amsterdam en G. H. A. SNEL, te Weesp, ten verzoene van belang-
hebbenden en Mr. D. K. G. DE JONG, als Curator verkoopen:

Oe buitengewoon groote en fraaie collectie Machinerieën
en Gereedschappen der Blik.abr.ek, Cartondrukkerij,
Cartonnagebewerking, Houtbewerking en Machine-Her*

stelpiaats benevens de kleine Machinerieën en
groote Magazijnvoorraden.

een en ander hehoorende aan en tot bedrijf gere.d zijnde

N.V. VEREEN. EMBALLAGEFABRIEKEN TE WEESP.
Eerst voor afbraak: de uit gegalvaniseerd .plaatyzer geconstrueerde

Fabrieksgebouwen, frarie Loodsen, enz.
Alles te bezichtigen iederen werkdag van af 14 September 1925

van 10—4 uur, Zaterdags tot 12 uur en op den eersten verkoopdag
van B—Si. uur, Uitgebreide catalogi intijds verkrijgbaar. (37923)

ASV3STERDABVB 1925
ZELDZAAM VOORKOMENDE

VEHODPINB vi MACHINERIEËNILlllivvl lE.U Vuil EISniiiIiEILIIILLU
op liet gebied van Cacao-, Chocolade-, en Suikerwerk-Fabrïcaga

CORN. DE VLAMING & L. BACKER,
BeSedigde Makelaars in Machinerieën en Metalen, te AMSTEBDAM,
zullen op DINSDAG 13 OCTOBER 1935, en volgende dagen,
telkens desvoormiddags te 10 uur, in het Verkooplokaal„FRASCATI",
te Amsterdam, ten overstaan van de Deurwaarders V. H. VANDEBPOL
en A. C. GSOOTHAND, verkoopen i

de zeer fraaie Machinerieën, enz.
behoorende tot eene groote modern ingerichte

CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEK.
D. o. k. v.: 8 Kapitale etage-walsen met 4 rollen O.K) x 0.40 M. -waarvan 8

verstelbaar zij., 4 dito dito 1x0.40., 9 vierdeelige Wrij,machines (Lanereib)
met onderuitlaten, Breek- en Verleesmachines. 3 Kapitale Drieling Cacao-
molens, groote- en kleine Melangeurs, kapitale Conische Elevatoren, Trans-
porteurs, Roerkuipen, Tempereer Stoven, complete Kruis. lag-Su.kern._len, Pot-
persen, van i*. Jü en 5 potten, Reepenvormvulmachlnss, grooteparty Dribbel-
tafeis, Tempereer- en Koelmachines, met Amoniak- en Koolzuur verdamper»,
6 diverse _acaobranders, groote en kleine Vormstovei", Crème- of Fondant-
machines. Nietmachines, Nou{)at-. Snij-.-Grien-, Buil- en Poetsmachlnes, Marse-
pein, Reepen-en Bonbonlnpakmachines, Flikjespersen, Poetsmachlnes, Boterfiiters,
Aartiappelmeelstarnpmachine. ijzeren Vormbakken, Boteremmers, Cacaobiikken,Chocoiadebakken, Appeluoormachlne. groote partij diverse Chocoladevormen,
pl.m. 100 diverse Electroivotoren van 00 tot % P.K., 220 Volt, (Fabr. Asea,
A. E. G. en W. Smit), ifoekenbrcker, Oliefilter, ijzeren Dróögrekken, Boter-
kulpen, Exhausters, groote party diverse Assen en Drijfwerken, pl.m. 20Q
diverse Drijfriemen, groote party Poeder. Reepen- en Bonbonbakken, Lorries,
Meng- en Kcokketels, rondkoperen Kookpannen. Grond- en Toonbankbascules,
koperen en ijzeren Gewichten, Aluminium Bladen en Planken. Koel-en andera
Tafels, Glaceertafe's, Lichtbakken, Giettafels, houten en ijzf-ren Troggelt,
Zeeften, Doozenkraiten, glazen Vitrines. 2 Centrale Verwarmingsketels, (Nari_>
nale, Beilin), Koolzuurcompressor 40.000 Calorie"*3 'fabr. lig ,VM.CK_~.i-_'**».
Amoniak-Cnmn'-cssor £0.000 O_or'___i 'Fabr N.V. Grasso, den Boscb), Kooi-
Tuur- en Amoniakcondensator, doozen Elevatoren, Transportbanen, Verticale
Arroniak-Compressor. eo.COO Calorieën, div. electr. Ventilatoren, electr. Lieren,
Electrische en Handliften. Brandbluschapparaten, grooteparty Krukies, Parallel-
en S'?_ l*____ nl"*ohroeven, iizeren en electr. Fitting, div. Bak- en Handwagens,
Gereedschappen, Eic;'.-;r?-»«i Benoodigdheden, bruikbaar Houtwerk, koperen
Pijpen, Takels, Tafels en Stelllnces, ?.-__;-!_;":*. ___ !__";"«*, i^d '-z:~, Ê^tzM
reclame Sjees met Tuig, enz. *

._ J'ts te be*ien.ige« t« AHSt; __::::_,AR", oy'^Jtnt^.-a "f', *"-;■■"'''enïafff'fl
«/rl/tfag 9, Zaterdag 10 en Maandag 12 October 1925 van 10-4 ure,
Waterdag tot 12 ure,alsmede op den lsten Verkoopdag van 8-9 H uur v.m.■
ter plaatse nader vermeld in den Catalogus, welke op aanvrage ver- ■krljgbaar is by de Makelaars CORN. DE VLAMING en L. BACKER, .Frederiksplein 63, Telei. 32195. (37921) ______
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oe Inschrijving,
zoowel voor de lessen als de voordrachten, Is

opengesteld' van 25 Aug. tot 5 Sept.
aan het -luspau der Vereeniging, Beurs, Kamer No. 2, lederen I
werkdag, 's nam. I—3 en 'sav. B—9 (uitg. Zaterd.av.) — Volledige I
programma's zijn aldaar en bl] de firma J. H. OE BUSSY, I
Rokin 58/62, verkrijgbaar.

De Raad van Beheer: S_M«_
ABRAM MUULER, Voorzitter. Dr. H. F. R. HUBRECHT. H
Mr. R. E. KIELSTRA, Secretaris. D. N. J. COEN RAHDER.■ J. D. RAHUSEN, Penningmeester. Mr. P. J. C. TETRODE.

Eerste Particuliere Muziekschool en Conservatorium
BELINFANTE - VAN ADELBERG

JOH. VERHULSTSTRAAT 112.
Onderwas wprdt gegeven in: «

Solozang en Zangpaedagogie door Mej. L. PROOST.
SQlo-Piano-Klasseu door den Heer WOUTEB, DENIJS. .
Verder» Piano-Klassen door de Dames S. SCHIM v.r>. LOEFF, A. HESSE,
M. GORDON, C. P. FRANKEMA, F. EIJLDERS en de Heeren L. ADR.
v. TETTERODE en J. SCHOTANUS.
Hoogste Vioolklassen door den Heer SIMON VAN ADELBERG.
Verd. Vioolklassend;d.Heeren A.C. WAGEMAKENen W.LANFERMEIJER
Violoncel-klassen door den Heer B. H. DRILSMA (voor deze leerlingen
zijn instrumenten aan de school aanwezig).
Fiuit-klassen door den Heer D. A. DE VRIES.
Solfège- en Kinder- en Koorzang door Mej. L. PROOST.
ElementaireKinderzang enRhythm. Gymnastiek enz.—klasse voorkinderen
van 5-8 jaar door Mej. L. PROOST.
Harmonie-Analyse en Muziekgeschiedenis door den Heer JACQ. BEERS.
Solfège en Paedagogie door Mevr. SCHIM v. d. LOEFF.
Ensemble-klassen door den Heer SIMON VAN ADELBERG.

(In deze laatste zes klassen worden ook hospitanten toegelaten).
Speciaal Opleidingsinstituut voor de Examens van het

Nederl. Muziekpaedagogisch Verbond enz.
Sollicitanten voor een geheele of halve Vrijplaats voor de Hoofdvakken
Viool en Violoncel kunnen zich aanm. Dinsdags en Donderdag-s van 3-4 uur.

Prospectus aan de school. (37849)
Inschrijving van af 1 tot 15 September dagelijks van 2—3 unr.

HENDRICK DE KEYSERSCHOoTI
BROUWERSGRACHT 115 ZZZ AMSTERDAM

NIJVERHEIDSSCHOOL VOOR
BEGINNEND EN MEER GEVORDERD ONDERWIJS.

f BOUWKUNDE
MEUBELTEEKENEN
HANDTEEKENEN- DECORATIEF -

STOOMWERKTUiGKUNDE
SCHEEPSBOUWKUNDE

Volledige, practische en theoretische opleiding.
Duur van den cursus 8 maanden, 5 lesavonden per week van

7-9% uur, lesgeld voor den volledigen cursus ’35.—, inkomgeld
voor nieuwe leerlingen ’ S —.

Inschrijving van leerlingen op Dinsdag 8, Woensdag 9 en Donderdag
10 September, telkens des avonds van 7-9 uur, aan het schoolgebouw.
Prospectus op aanvrage bi] den Directeur.

Het Bestuur: De Directeur:
Ir. E. J*. WEVERS, Voorzitter. G. J. FEITH,
W. F. GNIRREP Jr., Secretaris. Van Baerlestraat 130.

BirmT—n hl-Mimi iiir_____T_rnmi i i __■ —a—iiii \m iiiHtiiiinim

jj^-m_m■■___■_____■_"__amc INSTITUUT ■BJÉ____________Bfe.

PH. VAN DER MEER FILS 1
leeraar v/h. Amst. Studentencorps

KEIZERSGRACHT 72? B/d Reguliersgracht. Tel. 48827.

HERVATTING DER LESSEN
l=l MEDIO OCTOBER. I=l

Spreekuur van 2—5% en 7—lo unr
van af 5 September.

Privaatlesaen dagelijks. Prospectus op aanvrage.

DAMESMODEARTIKELEN ENGROS. 1
GEVRAAGD op onze Magazijnen een

FLINK PERSOON, met de bezigheden vol-
komen vertrouwd, in staat zelfstandig te
werken.

Uitvoerige sollicitaties uitsluitend
schriftelijk.

I. DEJO N G H & Co., ROTTERDAM, 1

r r r-
z SEIZOEN-AANBIEDING *§ HAARDEN en KACHELS |
50 ___«____n__a__________i «■»« -flEonde kachels ajour met nikkel ....,, 15.95

Vierkante „ B 25.25 M
(E idem nieuw model „ ».«"_"« 29.25 2
-0 Huisboudkachels, ryk nikkel ...... 21.75 !?

Luiksche „ „ „ .... 24.95-22.95 >5j ZwarteSalamanders „Couvln" 14.25—11.75—10.85— 10.25 H
O Lu-te » - 85.75-28.75-27.75y22.75 _
GE_ id. „ groenEmaille m/nikkel _2.25—28.25 Qlersche kachels, groen Emaille ~Tellus" .36.75—29.75 -__ „Harras" . 51.25-39.75
5 » » . . Nes*or Martin 49.75-44.75 —<e£ , Haardkachel „ ».'"'«""" 98.50 SB

5 Haarden „LUNA" 88.75 _m« „ „ARES" . 107.50 g
i*. „ „IRAN!" 115.00 o

„BALDUR" 134.50 2,
a> „ „HELLAS" 142.50

„ „ALMA" 188.00 SO

= OPRUIMING HENGELSPORT-ARTIKELEN. 5

Vakkundige Plaatsing van Haarden en Kachels
'B-___l_B__-_______________P^________________.________l_____BH_______a'a'H'''^H

LOCOMOBILE
BIG-SIX. — JUNIOR-EIGHT.

i
Verbaasd zijn allen geweest, die

de JUNIOR-EIGHT 8-Cyl. in een lijn
met 4-wieiremmen, ballonbanden, enz., enz. gezien en er mee
gereden hebben, omdat het een Automobiel is welke door
________________=____ geen ander merk te overtreffen is. _____________________=_=

Prijzen der JUNIOR- EIGHT- modellen zijn:
Touring f 6700.—, Roadster f 7850.—, Sedan f 8500.—
_=____= Brougham f 8500.—, Chassis f 6050.— =====
Voor verdere inlichtingenen demonstratie wendemen zichtot den
Importeur JEAN GQLDWURM, AMSTERDAM,
TELEFOO.-4 52253 en 52254 — SARPHATISTRAAT 58.

I ï I ■__£_ _— l^ltWllf— _*■>_._ i f 1 ::Ï^V_

Voor stugge baarden.
Imp. J. F. HAKS, KEIZERSGRACHT 158, AMSTERDAM.

_.___!_l_ l lW" ■*L7F**ffM_Bll__-_ l HlT_li|_|_f_. *'■**—"—.*"tiiKnniW^m^a^a^^^'^'^wy—-' ~~,aFmF"l'*Wl!lfKa'*

I Zij, die onderstaandon bon Invullen en ons toezenden, ontvangen tot \
/ 1 SEPTEMBER A.S. HET HANDELSBLAD GRATIS. \
/ ABONNEMENTSPRIJS bl] vooruitbetaling per kwartaal f 5.50, pet \

’ maand f 1.90. Buiten Amsterdam verhoogd met 20 cent per maand voot \
/ frankeering en bezorging. \

4m_w_K____mßnmßud- UITKNIPPEN K-l.^—. ,IWI, „„, „Juf;

A BRIEF Aan de Administratie van het
ALGEMEEN HANDELSBLAD
N. Z. Voorburgwal 234—240,

Amsterdam.
Datum Aug, 1925

Mijne Heeren,

Hiermede verzoek ik U met ingang van 1 September a.s. mij In te schrijven als
kwsr 13.3.1■""' abonné op uw blad, volgens bovenstaand tarief, fk verzoek U mij het

maand-
HANDELSBLAD GRATIS toe te zenden tot 1 September a.s.

I Hoogachtend,

Naam * , ; |
Adres ■ _

wmmmmmaßßßsmß i m I

" ! "Gepensionneerd AMBTENAAR
vraagt voor 1 jaar

Fis. 300.- ter leen
voor collegegelden Dochter. Maan-
delijksche aflossing. Prima bor-
gen. Desnoods bewonend Heeren-
huisje als onderpand. Br. onder
_\To. 37882, Bureel Handelsblad.

FAILLISSEMENT
__, V. Eerste Nederl. FHm-

relnlglng Maatschappij
voorh. H. SCHEUERMANN & Co.

Door den E.A. Heer Rechter-
Co_imissa.ris in opgemeld faillisse-
ment is bepaald:
le. dat do termijn -vóór welks af-

loop de schuldvorderingen in-
gediend moéten worden, zal
eindigen den 1 October 1925;

2e. dat de verificatievergadering
zal gehouden worden op Dins-
dag, den derden November
1925, des namiddags om 2\
uur, in het Palei3 van Justitie
to Amsterdam. (37921)

De Curator:
Mr. W. C. VAN HEUVEN,
Kantoor: Heerengracht 420.

Amsterdam, 28 Augustus 1925.

(Kostel. plaatsing weg. onverm.)
Uit «en esploit van mij deur-

waarder, d.d. 25 _Augustus 1925,
blijkt, dat ten verzoeke Tan
Trijntje van Roe__el, wonende te
Amsterdam, procureur Mr. H. J.
Hellema, aan den Singel 303, te
Amsterdam, is opgeroepen Adria-
nus Johannes Harbers, thans zon-
der bekende woon- of verblijf-
plaats binnen het Koninkrijk,
wiens werkelijk verblijf mede is
onbekend, om op Donderdag 3
'September 1925, des v.m. 10 uur,
te verschijnen voor H.H. Commis-
sarissen, zitting houdende in de
Raadkamer, Derde Kamer, Arron-
dissements-Rechtbank Amsterdam,
aan de Prinsengracht bij de Leid-
sohestraat, aldaar, teneinde ge-
hoord te worden, naar aanleiding
van een door ' mijn requirante
voornoemd aan gemelde Rechtbank
ingediend verzoekschrift om kos-
teloos te procedeeren. J. P. van
Rossunu Deurwaarder, (37925}

I

B Vraagt offerte en nadere inlichtingen voor I
den bouw van ventileerende*I SUKA-SILO'S I
voor graan, maïs, enz.

H Enorme besparing; vlugge uitvoering; H
m groote voordcelen. H

In Nederland en Duitschland in uitvoering

Eenige concessionarissen:

I KON. ROTT. BETONIJZER-MAAT" I
1 voorheen VAN WANING & CO., I

ROTTERDAM.

P^l:4_flil__ËAM_^,^
P_fr~ Vraagt offerte metmonsters. "3MI

|TOB GROEN & Co., Amsterdam.
Telefoon 37341, 46441. 51454.

jg| Specialiteiten in ALLE soorten Reelam e-A rtike I e n. jj

ff KANTOREN en MAGAZIJNEN van de JB
N. V. W M BERG & Go.'S METAALHANDEL, I
PRINS HENDRIKKADE 162, 163, 164, AMSTERDAM,

zullen 31 AUGUSTUS a.s.1 DEN GEHEELEN OAG GESLOTEN ZIJN. I__ JB

MODE-INSTITUUT
Da Costastraat 31 bü het plein

INSCHRIJVING. KNIPCURSUS
20 lessen succes verzekerd. Eigenwerk
DAG- en AVOND-, CLUB- en PRIVAATLES.
F_ii_aDAMÊ¥\^MDEN BERG

gediplom. Coupeuses.
ENGELSCH

AMSTERDAM -UTRECHT
Opl. L. 0., M. 0., Prakt.-Dipl. [enz.

Priv.-, Club- en Cursuslessen.
Ook per correspondentieles.
HOMOERDEN GESLAAGDEN.

H. v. d. LINDEN, Leeraar M. 0.
lo Helrnersstraat_236 - Adam.

SPOEDT
Wegens plotseling vertrek, gloed-
nieuwe OLDSMOBILE, 5 pers.
COACH, nieuwste model f 3350,
nog geen 300 K.M. geloopen. Br.
ond. No. 37879, Bur. Handelsblad.

<i____EGELD__ DIENST:
ROTTERDAM - NEW-ORLEANS

GALVESTON - HOUSTON
PENSACOLA — MOBILE

SOUTHERN STATES LINE
ROTTERDAM —NEW ORLEANS

s.s. Effna 11 Sept.
s.s. Tripp 12 Sept.

ROTTERDAM—GALVESTON
s.s. West Durfee . 12 Sept.

ROTTERDAM-HOUSTON
s.s. Cliffwood . . . 1. Sept.
s.s. Conness Peak . 12 Sept.
s.s. Waban 29 Sept.

MOBILE OCEANIC LINE
Rotterdam-Pensacola-Mobile

s.s. Afoundria . . 4 Sept.
s.s. West Hardaway 5 Sept.

Generaai Agenten:

Rotterdam Oceaan Scheepvaart- lAïj
Rotterdam.

Agenten te AMSTERDAM:
voor de Southern States Line

Van Es & Van Ommeren.

PIANO-ONfDHBWIJZBE.ES, dipl.-
(Ned. Toonk. Ver.), nitst. aanb<

PRINS HENDRIKKADE 185.
' *■""*- —m

GEZONDE ■__KINDEREN'!
EEN REINE TAND - GEEN TANDBEDERF"
GEEN TANDBEDERF .GEZONDE KINDEREN

gjap* popUia;re tandpasta is van een
\_— uitnemende samenstelling en- daarbij icei"- Tr—

billijk in prijs. Zij beantwoordt aaa daverwachting.
*■* Mondreiniging moet niet op financiëele
bezwaren kunnen stuiten; moet dus door
een ieder kunnen worden betracht.
Indien ge g|JïK TANDPASTA Icoopf,
ontvangtge HETBESTE, en HETMEESTE

I voor het MINSTE. Vraag daarom Uwenr-1 winkelier ijjgfc' TANDPASTA indoosje» IT"
laH_ in cireuUtienjna«ioßn«>liti'njreldijtot3lDec.1921 I

■LmJ^-opuiaire
IP^TANDPASTA

SCHOUWBURGEN ENZ.
I STAQSSCHOUWBUR6 |
I VEREEHISO TOONEEL I
I Directie VERKADE EN VERBEEK E

ss Hedenavond BH uur\__] RIJNWIJN I
Zaterdagavond BH uu_ ■\__\ RIJNWIJN 1
Zondagmiddag Z% uur

E 0 RIJNWIJN I
Zondagavond BH uur

|B RIJNWIJN 1
Regie: ED'JARD VERKADE

| Zomerpi'ijzen van f 0.30 tot f 2.- i
Ti__i__'««iaM_i___f_i_'.'*l---_!_<':i8- mitTx

Hmmmïfkïi
I STADSSCHOUWBURG II VEREEHIBD TOONEEL I

1 Directie VERKADE en VERBEEK I
I Maandag 31 Aug. Z% uur f

KINDER-
-1 VOLKSVOORSTELLING

I HANS en GRIETJE I
Im.Mevr. Esther de Boer-Van Rijk |8

Pryzen: f 0.25, f 0.40 en fOM) 1
| plus 20 pCt. Sted. Bel., 5 ot. I
1 Vestiare en 5 et. BespreekgeLd. I

Plaatsbespr. van af heden.

Hollandsche Schouwburg
N V HET NWE. NEDERL. TOONEEL
Artistiek Leider: LOUIS SAALBORN.

Maandag 31 Augustus 8.15 uur
(KONINGINNEDAG)

en eerstvolgendo avonden:
Het schaterlach succss

INKWARTIERING
Plaatsbespreking aanbevolen.

OPEKINGSKGORSTELLINGEN
5 Sept.: VONDELS JEPHTA.

12 SBpt.: DE BAAS ZOEKT N VROUW.
Plaat3bespreking voor het

REPERTOIRE ABONNEMENT
nog slechts enkele dagen van
10—4 uur bureau Hollandsche
Schouwburg,- Telefoon 51591.
Prospectus gratis op aanvrage.

THEATER NÖGGERATH
Regullersbreestraat 34, Tel. 48206.

Nog slechts enkele dagsn

'T ZONDARESJE
Wereld succes operette In 3 bedr.
Plaatsbaspr. dringendaanbevolen.
—i—:

Van af 1 September komt

DE „SPEELDOOS"

HORTUS BOTANICUS, Adam
Verlichting der kassen wegens bloei der

VBCTORIA REGSA,
op Heden- en Zaterdagavond 28 en 29
Aug.van 8-10uur.’0.25 per persoon.

HET
VEREENIGD TOONEEL
DIRECTIE VERKADE EN VERBEEK
stelt voor het seizoen 1925—'26

in den
STADSSCHOUWBURG

naast de abonnementen in:

COUPONBOEKJES
Deze boekjes van 12 coupons
bieden eene reductie van pl.m.
_o/o, per biljet en zijn niet per-'
soonlljk. Zij geven recht van
toegang totalle gewonevoorstel-
lingen van hetVereenigd Tooneel.

UITVOERIGE PROSPECTUSSEN
zijn te verkrijgen- aan de bureanx
van den STADSSCHOUW-
BURG, alwaar tevens de ver-
koop plaats vindt, terw'il de ver-
koop sluit (37850)

15 SEPTEM BER.a. o.

STADSSCHOUWBURG
9 N.V. Ver. Potterdamsch-

Hofstad-Tooneel
Directeur: Cor van der Lugt Melsert.

Dinsdag 1 September - 8 uur
Annie van der Lugt Me!sert-Van Ees

in de 34e opvoering van

VLINDERTJE
Tooneelbewerkingnaardenroman

van HENRI BOREL.
RegleiCOß VAN DER LUGT MELSERT

Prijzen van 30 cent tot ’2.—,
plus belasting. (37685)

r^mTi^ENi
IFRANKENDAAL

(Watergraafsmeer)
Hedenavond GEEH VOORSTELLING. |
Zaterdagmiddag Z'H uur
Zondagmiddag 2 _ uur

KINDERVOORSTELLING

I HANS en GRIETJE
Pi Zaterdagavond 8'» uur

I Zondagavond SU uur

ADAM IN
BALLINGSCHAP
Regie: ALBERT VAN DALSUM

Plaatsbespr. Tel. 51510

[2l| GRAND THEATRE jaf
I lederen Avond 8i u

Wpll MONTMARTRE
HslJ M Mevr.Lobo, Chrls-
lSö^*§ff PlJnSr.,J.deVosJr.

____?_B_| L- van Dommelen.

r CENTRAAL THEATER-,
HET VROOLIJK TOONEEL
Dir. LOUIS DE BREE

BW Nog sleclits korten tijd
B.'_j uur

Baron'von Haberniks______ Enorm lachsucces

Het RIKA HOPPER GEZELSCHAP
(Dir. JACQUES VAN HOVEN)

komt I September in den Plantage Schouwburg
met

JF"E313O 3Ft _A.
waarin Rika HoppetvEinma Morel, En^lJJjnj^tUjan^Brünlng de hoofdrollen spelen.

14 LAATSTE VOORSTELLINGEN ■ 'BOUWMEESTERS _s^<si,REVUE^^>-§gO^PALEIS
-= ZONDAG LAATSTE MATINEE.

HUW I SEPTEMBER SLECHTS ENKELE GASTVOORSTELLINGEH

"£>^ MADAME DE

I
HARRY BODA s^*^ *Jl/_&_’>
JACQ v. BIJLEVELDT
NETTY GERRITSEN, ENZ,, ENZ. Cf

plUlllUJillUJM
1 RESTAURANT „TRIANON" 1
| LEIDSCHEPLEIN - AMSTERDAM §
= TELEFOON 33417-33418. ==
=3 De Directie bericht hare geachte clientèle de =

FEESTELIJKE HEROPENING van de =3
|= Diner- en Dancingzalen op 31Augustus a.s. ___:

= Er wordt dagelijks gedanst tijdens de
Ej Thé van 4.6 uur — Diner van 7-12 uur — Souper van 9-12 uur. _S
""= Souper des Zaterdagsavonds verplicht. _z
~ Diner- en Dancing Band onder bekwame leiding ==
z_ van Messieuj-s ACHILLES DOUHARD-BLOKLAND. __
= Café-ensemble het welbekende TRIO „CHARMAN". =__ Zij verzoekt beleefd voor Koninginnedag tijdig tafels __
_\\ te reserveeren. "N (37823) ==|§ „TRIANON IS TOCH GEZELLIGER". M
jlllllllllllllllllllllll^
| Dancing „Krasnapolsky" j
jj Maandag 31 Augustus Afscheidsavond van JJ
jj MEVROUW EVELINE NOVACEK ■

met de bekende

| „KRASNAPOLSKY-BAND" |
_m Van Dinsdag 1 September af optreden van

| „THE FAMOUS MERRY BOYS" |
ÜÜ onde. leiding van

DEN HEER D. CORONEL.
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Ter dood veroordeeld.
SOERABAJA, 28 Aug. (Aneta.) De tuïn-

jongen Arowman, die 28 Juni jl. de vrouw van
den commies der posterijen te Lawang, Kriiit,
vermoordde, den echtgenoot zwaar een de kin-
deren licht verwondde, is tot den doodstraf
veroordeeld.

Een hoenderfokkerij.
BATAVIA, 28 Aug. (Aneta.) Het Depar-

tement van Landbouw overweegt de oprichting
van een hoenderfokstation.

Gemengd.
De gevolgen yan eenscHaking.
In de kampong Djongaja, afdeeling Soeng-

goeminassa, in Zuid Selebes, werd een jong,
adellijk meisje geschaakt, hetgeen de oorzaak
werd van een hevige vechtpartij tusschen de
betrokken families. Er vielen daarbij vijf doo-
den en verschillende gewonden.

De onberaden wedder.
Naar het Engelsch van

Rafael Sabatini.
(Een verslag van de zonderlinge vrijage

van Sieur Marcel de St. Pol, Marquis
van Bardelys en van het verdere dat
hem in 1632, het jaar van den op-
stand, godurende zijn verblijf in
Languedoc overkwam.), 20

Zoolang ik sprak, maakte ze nauwelijks
-H beweging. Stil lag ze tegen mij aan, met
W geziohtje opgeheven en een meelijwek-

" *l»d angstige uitdrukking in haar oogen —* oogen van een schichtig dier, datzich ge-
""Hgen weet, maar wiens angst gedeeltelijk

wordt door de spanning voor
H er nu gebeuren gaat. Maar toen zij zelf
V«- te spreken was het, of haar wil zich
|.er deed gelden. Niet langer lag ze nu
"zaan. in mijn arm, ze worstelde, om; los. tomen. Maar met haar behoefte, om ten
Me van alles aan den dwang van die ge-

armen te ontsnappen, groeide mijn ver-
J"§en, om haar evenecnr ten koste van alles
"«ouden en dus hield ik haar stevig vast.

~?>Waarom haat je me?" vroeg ik ernstig.
£**1 jezelf die vraag Roxalanne, en vertel
J Set antwoord, dat je hart jegeeft. Nu,
C. e_fc 'het, kind ? Dat je me niet haat —

je van me houdt?"
mon Dieu, zoo beleedigd te worden en

-liefe _e kunnen yerweren!'-' barstte ze

uit. ;,Hoe durft ge me vasthouden, mise-
rable. Moet ik de bedienden, to hulp roepen ?
Als ge denkt, zoo iets ongestraft te kunnen
d0en....! O, zoo waar er een hemel is, dit
zal je duur te staan komen!"

Maar _zoo driftig was ik, zoo volkomen
werd ik door mijn gevoel beheerscht, dat ik
er niet aan dacht haar los te laten.
Smeekbeden, dreigementen, worstelen om
vrij te komen, alles was tevergeefs. Noem 't
de daad van een bruut, noem het een.han-
delwijze een edelman onwaardig — zooals ge
wilt. Maar, bedenk ook, wat ik voelen moest,
nu ik zoo miskend werd, nui de vrouw, die
ik liefhad, zich tegen jpie verweerde,, alsof ik
een man van het laagste allooi ware en oor-
deel dan niet te hard.

Toen, nog steeds met haar, een onwillige
gevangene! in mijn armen, nam ik opeens
het besluit om haar alles te vertellen. Dagen-
lang had ik geaarzeld, op hefc kritieke oogen-
blik had me steeds weer de moed ontbro-
ken. Nu voelde ik' dat ik bet kon. Wat de
resultaten ook mochten zijn, erger dan zóó
kon het niet tusschen ons worden en dit kon
ik niet langer verdragen.

„Luister, Roxalanne!'_
~Ik wil niet luisteren. Hoeveel beleedi-

gingen hebik al aangehoord ! Laat. me los!"
„Neen.... eerst zal je mij aa'nhooren. Ik

ben René de Lespéron niet. Als die beide
MarsacH van cfcfjeu morgen wat bezadigder

niet zulke stomme heethoofden—■ geweest
waren en ze hadden gewacht, tot ze me ge-
zien hadden, dan zouden zij het je verteld
hebben."

Een oogenblik vergat ze, dat zo zich ten
koste van alles uit mijn armen bevrijden
moest en met groote oogen keek ze me aan.
Maar toen bedacht ze zich; met een min-
achtend lachen hernieuwde ze haar pogin-
gen" krachtiger dan te voren worstelde ze
nu om los te komen.

„Wat voor nieuwe leugens gaat go 'nog
meer bedenken ? Laat mij vrij — ik wil niets
meer hooren — niets meer weten."

„Den hemel roep ik tot getuige, dat ik je
d_ waarheid verteld heb. Ik weet, dat het
alsi een -pe-rinsel klinkt :— dat is ook in

hoofdzaak de reden, waarom ik hefc niet eer-
der gezegd heb. Maa.r je minachting kan ,en
wil ik niet yerdragen. Dat je me een leuge-
naar durffc noemen, omdat ik ae_, dat ik
je liefheb..."

Maar haar pogingen, om vrij te komen
waren nu zoo heftig geworden, ze _spam.de
zich zoo bovenmatig in, dat ik wel gjenood-
zaalct was haar los te Men. Dit kwam ech-
ter eoo onverwacht, dat ze haar evenwicht
verloor en een oogenblik gevaar liep achter-
over te vallen. Om dit te voorkomen, greep
za zich aan mijn wambuis vast met het ge-
volg, dat zie de sluiting van voren geheel
lostrok.

Ze stond nu een armlengte van me af.
Trillend over al haar leden en doodsbleek
van drift keek ze mij aam. Haai- oogen
striemden me met, hun uitdrukking van
toornige minachting, maar voor mijn rusfci-
gen, doordringenden blik gingen ze ten
slotte toch achter hun leden schuil. Toen ze
mij weer aankeek, was de toornige uitdruk-
king verdwenen; in plaats daarvan speelde
er nu^een smadelijk glimlaicjtje om haar
lippen.

„Durft ge zweren", vt*oeg ze me, ~dat
ge niet René de Lespéron zijt? Dat Made-
moiselle de Marsac niet uw verloofde isl"

~Ja, bij alles wat me heilig is!" nep ik
hartstochtelijk uit.

Een paar oogenblikken lang bekeek ze
me zwijgend, steeds met datzelfde irrifceerend
superieure glimlachje om haar mond.

„Ik heb vaak hooren beweren," zeide ze
toen onnatuurlijk kalm, „dat de* grootste
leugenaars juist die menschen zijn, die het
lichtvaardigst den eed afleggen en me dunkt,
in die bewering is veel waars." Toen, met
een snik van wanhoop en een gebaar van
intense walging: ~Ge hebt, geloof ik, wat
verloren, monsieur." Ze wees naar den
grond, keerde zioh zonder antwoord af te
wachten om en snelde weg.

Vlak voer mijn voeten, met den beeltenis-
kant naar boven gekeerd, lag het medaillon,
dat de Lespéron me in zijn laatste oogen-
blikken toevertrouwd had1. Tegelijk met hefc
opentrekken van "mijn wanibuis was bet

dunne kettinkje blijkbaar gebroken en af-
gaande op de houding van Mademoiselle
Roxalanne behoefde ik nu niet langer -te
twijfelen, of het conterfeitsel was dat van
Mademoiselle de Marsac.

Een wonderboom van onzen tijd.
De Amerikaansche schrijver Bellamy heeft

een kleine veertig jaar geleden een boek ge-<
schreven, dat in den tijd onzer jeugd grooten
opgang maakte en velen, die verstard waren
in de overgeleverde vormen van het toen-
malige leven, tot bezinning en nadenken-
bracht. Dat boek, Het jaar Tweeduizend ge-
naamd, begint met het verhaal van ean rijken
jongen man, die veel le*_d aan hoofdpijnen
en daarom in de diepste kelderverdieping
va_n zijn huis een slaapkamer had laten bou-
Wen,waartoe geen enkel geruchtvan. het woe-
lige stadsleven vermocht door te dringen. Op
"en avond, voorafgaande aan den dag van
2ijn voorgenomen huwelijk, nam hij een
slaapmiddel in en viel in storelooze verdoo-
ving, waaruit hij. niet ontwaakte vóór hefc
jaar 2000. De auteur beschrijft dan op be-
vallige wijze de verbijsterende maatschappe-
lijke veranderingen, die hij na zijne jaren-
lange lethargie met verbazing en bewonde-
ring waarneemt.

Zoo zou Liet in menige stad en vooral op lieit
platteland den Neiderlandschen arts kunnen
vergaan, die aan het einde der negentiende
eeuw in zulk een lethargisclien toestand zoo
zijn geraakt en pas dezer dagen -weer tot volle
bewustzijn kwam en zijn praktijk hervatte.
[Wat is er gebeurd, zou hij zich verwonderd
afvragen, dat ik heden bij al mijne patiën-
ten, die dit noodig hebben, de hulpmiddelen
aantref, welke gisteren alleen in de zieken-
huizen bekend, of althans in gebruik waren ?
Hoe komt het, dat ik overal geschoolde ver-
pleeghulp tot. mijn beschikking heb, terwijl
ik vóór mijn slaap in Godsnaam berustte in
allerlei goedlbedoe.de, maar kwalijk uitge-
voerde hulp door de huisgenooten? Heeft het
ligtenten geregend, dat ik die allerwegen in
tuinen erf weiden zie staan en de zieken nu
ïonder bezwaar een reddende luchtkuur kun-
nen doen . Daar aarzel ik bij een der lijders
het woord ~Ziekenhuis" te gebruiken, we-
tende, hoe dat woord door velen als een bode
des doods Werd aangezien, en hij glundert
bij de gedachte, daar te worden opgenomen.
En als ik aarzelend er van spreek, den bode-
wagen te bestellen, om er hem heen te bren-
gen, kijken ze mij aan, of ik niet wel bij het
hoofd ben en zeggen: maar dat gaat toch
immers per ziekenauto van het Groene
Kruis! En waarlijk, hoewel het reeds nacht
Was, werd er getelefoneerd, en dat nog wel
terwijl men erkende, dat hefc telegraafkan-
toor gesloten was, en er kwam kort daarna
een schitterende ambulance-autc., zooals ik
niet had kunnen droomen. En hoe verstan-
dig praten de menschen mede over dingen,
waarvan ik niet denken kon, dat ze zelfs
maar gehoord zouden hebben. En waar is de
oude welbekende baker van onzen Hilde-
brand gebleven; fijne en reine, goed ge-
tehoolde jongekrachten helpen kraamvrouw
en kind. Groote statistieken heeft men mij
laten zien van moedercursussen, die week
aan week gegeven worden. Ruime sanatoria
zijn overal verrezen. Wat is er toch gebeurd;
wat is er toch gebeurd ?

Wat er gebeurd is? Terwijl onze imagi-
naire Aasculaap den jarcnlangen slaap des
rechtvaardigen sliep, as er ©en wonderrboom
opgegroeid, zooals de profeet van
het „Oude "Volk" ons verhaalt. In ée'ne
nachtwake schoot

_
hij op en dekte den

Godsman met zijn schaduw tegen het
branden der zon.

Die wonderboom is de vereeniging ~Het
Groene Kruis".

In 1900 opgetnclit door een predikant te
Broek op Landendijk en een arts te Lange
Ruigeweide, is, dank zij taaie volharding en
de samenwerking van duizenden bezielde
tnedewerkers, een organisatie gegroeid van
ongeveer 800 vereenigingen cii 428,395
leden.

Een onbekende in den hof der hygiënische
""olkszorg was deze wonder-boom eigenlijk
liet. In Noord-Holland stond esn stoere
struik, die bloeide, dat het een lust was:
bet Noord-Hollandscihe Witte Kruis. Daiar
bebben de beide tuinieren een takje van
ifgesneden en het geënt in _et Zuid-
Elollandsche polderland. En toen daar een-
maal een eigen plant was, hebben ze niet

Berust voordat ook in de overige provincies
fie wondetrboom was overgeplant. En. nu
]>taat hij op zijn beurt te bloeien, dat het
ten lust heeft. Jaarlijks groeit aan zijn
akken en twijgen een nieuw looverdek: dat
ijn de contributies, giften en subsidies, die
eder jaar meer dan anderhalf millioen be-
nepen. De moederplant, ~Het Witte
Cruis", is er ook al niet kwaad bij gevaren.
Telde zij in 1900 slechts 62 afdeelingen met

9373 leden, nu heeft zij er 110 met 63,267
bieden. Men zou zoo zeggen : de twee kruisen
hebben bevruchtend op elkander ingewerkt.
Eenigei jaren nadat de Groene Kruisen
hun onderlinge federatie, de ~Algemeene
Nederlandsche Vereeniging Het Groene
Kruis", kortweg de A. N. V. genoemd,
hadden opgericht, heeft het Witte Kruis
zich daarbij zusterlijk aangesloten en neemt
sedert een hoogst eervolle plaats in den
bond in. De verbonden vereenigingen, die
volmaakt dezelfde doeleinden op volmaakt
dezelfde wijee nastreven, heibben dus te
zamen een 900 afdeelingen met een half
millioen leden. leder die bij ervaring weet,
hoe moeilijk hefc is een groot aantal men-
schen voor eenzelfde streven te bezielen en
te bewegen, daarvoor jaarlijks terng-
keerende geldelijke offers te brengen, zal
niet zonder stille .lewq-ndering heb succes
dezer beweging aanzien.

Op 1 en 2 September viert het Groene
Kruis onder belangstellende medewerking
van het Witte te Utrecht zijn vijfentwintig-
jarig bestaan. Een groote schare van be-
langstellenden wordt daaTbij verwacht en
.bovendien zullen allen die een radiographi-
sche installatie in hun huis hebben op
1 September mede kunnen hooren naar wat
daar gesproken en gezongen

_
wordt. Ook

gezongen, want een groep feestliederen, door
den welbekenden en hooggevierden compo-
nist Julius Höntgen op muziek gesteld, zal
er door een selectie-koor gezongen worden,
des namiddags te 4 uur precies. Een feest-
gave van een tweetal Groene Kruis-
vrienden en de bereidwillige en belangelooze
tegemoetkoming van de Eerste Nederland-
sche Fabriek van Seintoestellen hebben dit
mogelijk gemaakt. Het koor zal geleid
worden door Johannes Röntgen, terwijl de
componist zelf de piano-begeleiding voor zijn
rekening nam. Mevrouw Julia Röntgen—
Fentener van Vlissingen zingt de solopartij
en een kinderkoor het kinderlied, dat tol-
de cantate behoort. Het Witte Kruis zelf
viert veertien dagen later te Alkmaar,
onder hartelijke belangstelling van het
Groene, zijn vijftig-jarig jubileum.

De wondetrboom uit den Bijbel, die in
enkele uren opwies, ging °°k weer plotseling
te gronde. Zal dat ook met het Groene
Kruis het geval zijn? Wij kunnen hefc niet
aannemen; daarvoor heeft het te diepe
wortelen geschoten in ons volksleven en is
een te struische en kerngezonde plant. Hij
zal zich handhaven trots storm en noodweer
en in, lengte van dagen de uitnemendste
diensten bewijzen aan land en volk.

F. C. F.

Onze Oost.
De moord op den theeplanter.

BATAVIA, 28 Aug. (Aneta.) In het
moordiproces op den theeplanter werd de moeder
tot twaalf jaar, de zoons Chris en Willem ieder
tot 15 jaar veroordeeld, met in mindering bren-
ging van den tijd in preventieve hechtenis door-
gebracht. De dochter Agatha werd vrijgespro-
ken.

Brandhout in plaats van vanille.
BATAVIA, 28 Aug. (A n et a.) Het requisi-

toir tegen den beklaagde, die brandhout in
plaats van vanille naar Amerika leverde, doch
op de cognossementen vanille deed vermelden,
luidt vier jaar met aftrek van preventieve
hechtenis.

De toestand in de Semarangsche haven.
SEMARANG, 28 Aug. (A ne t a.) 150 ma-

trozen vau het Prauwenveer alhier hebben ziich
aangemeld en er wordt verwacht, dat morgen
nog 60 dit voorbeeld! zullen volgen. De aan-
melding geschiedde buiten de prauwowvoerders
om enliet salaris werd lager bepaald dan aan-
vankelijk geboden werd..

Sport en Wedstrijden.
LAWNTENNIS.

NEDERLAND—ENGELAND.
Dit jaar heeft, in tegenstelling

_
met andere

jaren, de Davis Cup-wedstrijdserie de andere
internationale ontmoetingen geheel en al over-
vleugeld. Het is een geluk geweest, dat de
jaarlijksohe landenwedstrijden niet zoo m bot-
sing geweest zijn met de Davis Cup-wedstrij-
den, dat zij moesten woiden afgelast.^ Het
eenige gevolg was, dat de wedstrijd! Duitsch-
land—Nederland versohoven is naar 12 en 13
September te Keulen. De wedstrijd Nederland—
België is al vroeg in het seizoen gespeeld, de
wedstrijd tegen Engeland kon op de oorspron-
kelijk data: 29, 30 en 31 Augustus worden ge-
handhaafd.

Zoodat we dus a.s. Zaterdag en Zondag weer
andere spelers op de Noordwijksche banen zien,
na de verschillende nationaliteiten welke er dit
jaar al gespeeld hebben. Een ander soort wed-
strijd ook. Geen wedstrijd alloen voor heeren,
doch een met dames-partijen. Geen wedstrijd
waarvoor met groote nauwgezetheid dè beste
spelers van het land worden uitgekozen, althans
bij de Engolsöhen niet, doch waarvoor de spe-
lers genomen worden, die beschikbaar zijn. Op
het punt van uitzseruden van ploegen naar het
vasteland heeft Engeland, evenals vroeger, niet
zoo heel veel zorg voor de beste vertegenwoor-
diging.

De ploeg die dezen vierden wedstrijd komt
spelen bestaat uit de dames mevr. Mcllqulian,
mej. C. Beekenham, Gilbert, Turnbull, Crole
Roes en Godfree.

De namen dei* dames zijn' voor ons Hollan-
ders onbekend. Dat wil zeggen dat zij in inter-
nationaal tennis weinig of niet voorkomen. Het
zijn geen McKane's, geen Fry's of Coleyer's,
anders zouden zij stellig nu met de Engelsche
dames-ploeg in Amerika zijn! Het zijn speel-
sters van de klasse die op die der genoemde
internationals volgt. Dames die Engeland er wel
eemige dozijnen heeft, goed genoeg om in elke
Nederlandsche ploeg opgenomen te worden.
Mevr. Mcllqulian bereikte in Wimbledon de
laatste acht door een gelukkige overwinning in

de vierde ronde op de Australische mevr. Har-
per (6—2, I—6, 11—9). Zij heeft als sterkste
slagen haar goede drives en evenals elke En-
gelsche dame kent zij het positie-spel. Mej.
Beekenham heeft een meer allround spel; zij
sloe* met 'haar goede vollies en haar lobs eenige
weken geleden mrs. Lycett en mrs. Beamish,
doch sindsdien heeft zij van beide weer in 2
sets verloren. In Wimbledon verloor zij in de
eerste ronde van een middelmatig speelster.
Het is dus aan mej. Bouman om te toonen,
dat zij zich boven deze Engelsche middelmaat-
klasse uitgewerkt heeft. In daiuesduhbelspel
speelden deze dames nog nimmer samen.

Wat dè heeren aangaat, Gilbert is de meest
bekende voor de Hollanders. Hij speelde al
tweemaal in Nederland-Engeland en kwam daar-
buiten eem paar maal tegen van Lennep, van
wien hij nimmer won. Wel sloeg hij in 1923
Timmer en in 1922 Castendijk.

Hij is een speler met accuraat vast baseline
spel, doch hij is allround genoeg om meer-
malen met succes den net-aanval in te _etten.
Een speler met een goede tactiek ook, die reeds
verloren gewaande wedstrijden door taai vol-
houden uit het vuur kan sleepen. Zijn lage
drives langs de lijnen zijn de gevaarlijkste
slagen die hij heeft.

Turnbuul is een ander type. Nadat hij eenige
jaren niet in internationaal spel uitgekomen
ïs, heeft hij dit ja_r plotseling succes gehad
zooals nooit tevoren: In Wimbledon spelend na
'betrekkelijk weinig oefening, scheelde het
weinig of hij had voor de grootste verrassing
gezxirgd, die men zich denken kan, nl. een
overwinning op Borotra. Niet dan na, 4 sets

B—lo, 5—7, 7—5, B—lo verloor hij. Die goede
prestatie was te danken aan» zijn geweldige
vlugheid en aan zijn kogelende drives. Zelden
heeft men in Wimbledon zoo hard zien slaan
ook door de Australiërs en Amerikanen niet.
Turnbull was dien middag in een van die buien
die ieder speler wel heeft, een vorm waarin
men 30' boven normaal speelt. Ook later in
het seizoen, de week daarop bv. toen hij in den
Davis Cup wedstrijd tegen Frankrijk tegen
Lacoste uitkwam, bleek hij een speler met ster-
ken aanval in zijn slagen en ondanks zijn
zwaar gewicht een uiterst bewegelijk speler
ook. Zijn service is al direct een gevaarlijk
w-apen om de snelheid en zijn effect doch zijn
kracht ligt vooral in de „dazzling drives".

Crole Rees is een van de spelers, die de laat-
ste jaren naar voren zijn gekomen, ja eigenlijk
pas dit seizoen. Hij is een speler di© het mo-
derne spel speelt, wel niet als een Borotra,
maar toch geen baseliner, zooals veel Engel-
schen zijn. Zijn volleeren is echter verre van
zeker, de risico's die hij neemt, zijn soms boven
zijn kunnen. Zijn drives zijn echter snel en vol
durf.

Godfree is meer een dubbelspeler dan een
enkelspeler. Het is zelfs te verwonderen, dat
de Engelschen hem als zoodanig laten uit-
komen. Twee jaar geleden verloor hij zoowel
van Timmer, toen nog lang niet zoo goed als
nu, als van Van der Jecn zonder een set te
winnen. Dit jaar heeft hij weinig in enkelspel
gepresteerd doch is een zeer goed dubbelspeler.
Zijn lage halfoourt slagen leenen zich daar
beter voor .In enkelspel beteekent het echter
vrij zeker twee punten voor Holland, daar zoo-
wel Van der Feen als Bryan hem kunnen slaan.

De .wedstrijd die Zaterdag a.s. vermoedelijk
te twee uur begint, ds de vierde ontmoeting
'tusschen beide landen. In 1921 wonnen de En-
gelschen met 7—4. Onze ploeg debuteerde toen
zeer goed tegen de toen nog zoo sterke Engel-
schen met Kingscote en Crawley en Roper
Barreet en mevr. Beamish. In 192*2 trok een
zwakke Hollandsche ploeg naai* Engeland, zon-

der Van Lennep en zonder Diemer Kool, om
daar roet I—ÏO te verliezen en in 1928 had de
historische wedstrijd plaats te Noordwijfc, waar
een aeer sterke Engelsche ploeg door de onze,
die over de geheele linie uitstekend op dreef
was, met 11—? werd geslagen.

CRICKET.
Het programma voor morgen en Zondag.

Tweede klasse.
Zaterdag.

A. Amsterdam: V.V.V. ll—Haarlem 11.
Zondag.

A. Haarlem: C.V.H.—R. en W. 11.
Derde klasse.

A*. Amsterdam: V.V.V. UI—R.C.H.

Maandag a.s. wordt te Amsterdam do 2e kl
kampioenswedstrijd gespoeld tussche» V.V.V
II en Phoenix.

WIELRENNEN.
MEYER WINT TE PARIJS.

PARIJS, 27 Aug. (Eig. ber. Vertr.) Op de
Buffalo-baan zijn heden zes ritten verreden tus-
schen de amateurs Jaap Meyer, Oszmella,
Revelli en Galvaing. Het gold hier een z.g.
revanche-wedstrijd van Amsterdam. Meyer
toonde zioh superieur en won den kamp. In den
wedstrijd voor profs om den Grand Prix de
Buffalo ibleef Kaufmann overwinnaar voor
Michard en Degraeve.

Moeskops heeft het in de halve beslissing
jaoeten afleggen tegen Michard, doch w*ori de
beslissing der „tweeden" voor Scbilles.

Parijs—Arras.
PARIJS, 28 Aug. (Eig. ber.)' De wegwed-

strijd Parijs—Arras (184 km) werd gewonnen
door Oharles Pelissier in 5 uren 57 sec.

VOETBAL.
U.D. uit den N. V. B.

De voetbalvereeniging Utile Dulci te Deven-
ter zal Dinsdag 1 Sept. a.s. te Deventer een
algemeene vergadering houden, waarin o.m.
wordt behandeld het voorstel van het bestuur
tot het niet inschrijven van U. D. in den N.
V. B. en behandeling van de verdere plannen
tot beoefening der voetbalsport.

In zijn toefiehting zegt het bestuur:
~Het behoeft betoog, dat het bestuur

eerst na langdurige besprekingen, wikken en
wegen dit voorstel ter tafel brengt. Het be-
stuur is van meeuing, dat bovengenoemd voor-
stel en de . hieronder vermelde plannen de
eenige wegen zijn, die U. D. ban gaan, wil het
mogelijk zijn, de oude club in stand te houden.

Het voorstel is gebaseerd op de harde wer-
kelijkheid, nl. deze: Hoewel wij nog een flink
aantal leden van verschillende categorieën heb-
ben (oud-leden, gewone leden en buiten-leden),
van wie het allergrootste deel echter niet meer
en vooral niet geregeld speelt en velen trots
stijging der jaren,, lid zijn gebleven uit oen ge-
voel van aanhankelijkheid jegens de vereeni-
ging, waaraan men nog steeds zulke aange-
name herinneringen uit de jongere jaren be-
houden heeft, voorts uit een soort traditie, —is het aantal leden, dat werkelijk geregeld wil

—' maar wat nog méér zegt — geregeld kan
spelen, uiterst klein, tè klein om in den N. V.
B. zelfs met een minimum succe'3, uit te ko-
men.

Het bestuur stelt er prijs op "te verklaren,
dat ongetwijfeld in de 2e klasse zou zijn uitge-
komen en aanvankelijk zou dit waarschijnlijk
ook mogelijk zijn geweest, doch bij den wapen-
schouw aan het begin van het seizoen, is geble-
ken, dat vele krachten, waarop gerekend was,
niet beschikbaar zijn door verschillende —grootendeels van hun wil onafhankelijke fac-
toren (verblijf buiten de stad, studieredenen,
doktersattest, etc).

Dit wat betreft de spelers. Do tweede — niet
minder belangrijke factor is. dat liet financieel
niet mogelijk zal zijn in de 2e klaSse te spelen,
zonder het voortbestaan van L". D. in gevaar
te brengen.

1. Jaarlijks worden er een aantal vriend-
schappelijke wedstrijden georganiseerd tegen
vereenigingen en combinaties, waarmede U. D.
reeds jaren een vriendschapsband onderhoudt.
In doze ontmoetingen zal XJ. D. dan uitkomen
met haai' sterkst op de been te brengen elftal.

2. Indien er voldoend animo bestaat, zal
met één (mogelijk later méér) elftal, bestaand*
uit spelers, die goregeld beschikbaar zijn, wor-
den, deelgenomen aan do competitie van den
Plaatselijken Bond.

3. IJ. D.-combinaties zullen vriendschappe-
lijke wedstrijden spelen.

KRACHTSPORT.
Da kampioenschappen van „Hercules”.

De cluibka.nipioensc-ha.ppen van d,e Am.ster-
dsmische Atliletenclub ~Hercules" die Zondag-
middag verwerkt worden, mogen zich in een
grooto"belangstelling verheugen.

Onder de 40 deelnemers voor het worstelen
bevinden zich o.a. M. Nuisker, C. G. Coerse,
F. Brinkman, W. J. Loloux, J. Reinderman,
G. Bedorf, J. Balkema, J. Oostermeyer en J.
Houtman.

Voor het baksen schreven 20 deelnemers in,
onder wie M. Mathysen, .1. de Metz, J. den
Slager. J. «Joutkoop en S. Kanne.

Èr wordt geworsteld volgens, het systeem
Looman.

Uit propagandistisch oogpunt zijn deze wed-
strijden voor ieder belangstellende kosteloos
toegankelijk.

Zaterdagmiddag-competitie van den A.C.S.
De laatsto wedstrijd van deze competitie

wordt morgen 29 dezer gespeeld op het terrein
van de Nederlandsche Bank tusschen de
Twentsehe Bank en de Nederlandsche Bank.
Deze . wedstrijd zal tevens beslissen wie dit
seizoen kampioen van bovengenoemde competitie
zal worden: Twentsehe' Bank of K. N. S. M.
De stand dezer twee elftallen ds momenteel als
volgt:

gesp. gew. gel. vrl. pt. gem.
De Twentsehe Bank 11 7 2 2 16 1.45
K. N. S. M 12 7 3 2 17 1.41

De Twentsehe Bank zal dKis, wil zij het kam-
pioenschap behalen, morgen van de Nederl.
Bank moeten winnen.

De vorige wedstrijd tusschen deze beide elf-
tallen eindigde in een overwinning van de
eNderl. Bank.

Het terrein van die Nederl. Bank is gelegen
Middenweg, naast Ajax.

ATHLETIEK.
Wedstrijden van den Amsterdamschen
Turnbond.

De voor a.s. Zondag uitgeschreven athletiek-
wedstrijden van den Amsterdamschen Turm-
bond, zijn uitgesteld tot Zondag 13 Sep-
tember a.s.

AUTOMOBILISME.
Wedstrijden te Boulogne sur Mer.

PARIJS, 28 Aug. (Eig. ber.) Gisteren werden
te Boulogne sur Mer wedstrijden gehouden.
Ortmans op Panhard Levassor bleef eerste in
het algemeen klassement. De beste behaaldeuurgemiddplden zijn om en nabij 156 km.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Een nachtelijk alarm.

Bij mijn fcehuiskomst van een lange wan-
deling dienselfden middag — hefc was een
om-zwerven van uren geweest, dank zij mijn
rusteloóze stemming, welke me dwong aflei-
ding en liohamelijke inspanning te zoeken —
zag ik midden op het vierkant van de binnen-
plaats een reiskoets staan, welke te oordce-
len naar de onrustig trappelende paarden
en de vele bedienden er omheen, gereed
stond om weg te rijden. Eh, tpen ik de vrij
smalle stoep opging, verscheen Mademoi-
selle boven op het bordes, blijkbaar met de
bedoeling, om dezelfde stoep af te dalen.
Ik drukte me tegen de steenen balustrade
aan om haar te laten passeeren, hetgeen ze
deed, m«fc heb kleine sierlijke hoofd in den
nek en haar rok bijeen in den greep van
haar linkerhand, uit angst, dat hefc dunne
weefsel mij misschien zou aanraken.

Bijna had ik haar aangesproken, maar
ten eerste keken haar groote blauwe oogen
daartoe te opzettelijk langs mij heen eh
ten tweede was de tegenwoordigheid van een
half dozijn bedienden een beletsel om een
negeeren te. riskeeren. Dus boog ik voor
haar, zóó, dab de pluim van mijn hoed langs
de steenen treden streek — en liet haar on-
gemoeid voorbijgaan. Verder ging mijn zelf-
bedwang echter niet. Van de plaats waar
zij mij gepasseerd was, bleef ik haar gade-
slaan. Ik zag haar instappen, zag de koets
wegrijden, ratelend de houten ophaalbrug
over en den breeden landweg op, waar een
snel verdwijnende stofwolk weldra het eenige
was, wat er van hefc geheel overbleef.

Toen ik mij omdraaide en de stoep verder
besteeg, overviel mij opeens zulk een gevoel
van verlatenheid, vergezeld van zulk een
curiegse pijn, dat ik al mijn beheersching

van noode had, oni voor het uiterlijk bedaard
te blijven, 't Was mij, of dit weggaan een
voorgoed uit mijn leven verdwijnen betee-
kende, of geen daad van mij zou kunnen
heelen wat er door het gebeurde van dien
morgen gebroken was. Hoe onvergeeflijk
dom en hoe onvergeeflijkonkiescih had ik ge-
handeld! Ik had moeten begrijpen, dat zij
in een overspannen toestand verkeerde, dat
zij tot vertwijfeling toe in haar trots ge-
krenkt moest zijn doorelk woord, door Made-
moiselle de Marsac over de vermeende rela-
ties tiisschen haar zelve en mij geuit. Bitter
betreurde ik nu mijn gemis aan consideratie.
Want mijn overpeinzingen tijdens mijn wan-
deling hadden mij maar al te duidelijk doen
begrijpen, dat ik door mijn heethoofdic
willen doorzetten mijn laatste kans op een
voor mij althans gelukkig einde onherroepe-
lijk vergooid had.

Nu kon zelfs het betalen van mijn wed-
denschapen een terugkeer onder mijn varen
naam rn« niets meer baten, 't Betalen van
mijn weddenschap! — 't waa om te lachen!
Zoodanige daad miste na hefc gebeurde in
denrozentuin toch immers alle waarde. Van
een heroïsche geste was het een noodzake-
lijkheid geworden. Immers ik had verloren!
En van degeen, die een weddenschap verliest,
verwacht men niet anders, dan dat hij zijn
inzet betaalt.

Dwaas en nog eens dwaas, die ik geweest
was! Waarom had ik haar stemmin-* van
onzen tocht op de rivier niet beter benut?
Waarom had ik haar toen niet de geheele
geschiedenis opgebiecht van het laag-bij-de-
grondsche begin tot het verrassend-mooie
einde? Dan. had ik haar kunnen zeggen,
als iets dat voor mij pleitte, dat heb-mijn
bedoeling was, om naar Parijs terug te gaan
teneinde het bedreven kwaad zooveel moge-
lijk te herstellen om daarna weer te keeren
en haar te vragen mijn vrouw te worden ?
Dien weg zou iedere man met een gewone
dosis gezond verstand gegaan zijn. Hij toofi
zou de gevaren van zulk een valsche positie
hebben voorzien en ze op de eenig mogelijke
manier — zonder voorbehoud alles beken-
nen — yoorkoonen hebben^

Edoch — wat gaf al dit ijdele gespeculeer:
over wat had kunnen zijn? Wat gebeurd was,
was gebeurd! Het spel was uit — het gor-
dijn was gevallen en ik bleef achter met het
weten mijn rol te hebben verknoeid. Eén
ding restte mij nog. Te zorgen op tijd in
Grensde te zijn, teneinde de nagedachtenis
yan dien armen de Lespéron recht te doen
wedervaren. En daarna? Wat daarna ge-
beurde kwam er voor mij althans niefc op
aan. Mijn weddenschap betalen stond: gelijk
met mezelf ruïneeren en een geruïneerd
edelman werd in de omgeving vah Lodewijk
XIII niet geduld. De schitterende ster aan
het firmament Marcel de St. Pol de Barrde-
lys zou even ongedachte als volkomen ver*

duistering te ondergaan krijgen en daarmede
was de zaak afgeloopen. En ten slotte legde
het ook inderdaad weinig gewicht in de
schaal. Ik had verspeeld wat mijn hoogste
goed had kunnen worden, ik had verloren
wat mijn leeg, nutteloos bestaan inhoud en
doel had kunnen geven.

Later op den dag vertelde de Vicomte mij',
dat er een gerucht de ronde deed volgens
hetwelk de beroemde Bardelys dood was.
Op een lusteilooze vraag van mij hoe een'
dergelijk gerucht we! ontstaan mocht B_j_ï
vertelde hij mij, dat eenige boeren ecfct dag
of drie geleden een gezadeld paard opge-
vangen hadden, dat. de bedienden van Mon-
sieur de Bardelys als toebehoorend,a&n hun'
meester hadden herkend en, daar hij reeds
een veertien dagen lang spoorloos verdwei-
nen was — immers, niemand had hem ge-
zien nooh iets vam hem gehoord — werd
algemeen aaugenoonen, dafc hetm een' onge-
luk was overkomen. Ik deed of ik aandach-
tig toeluisterde, maar inderdaad maakte
zelfs zoodanige tijding mijn belangstelling
niet gaande, 't Stond den menschen vlij,
mij dood te gelooven, alsi hun dat genoegen
verschafte. Voor een, die zich geestelijk
dood Voelt is het feit, dafc hij1 lichamelijk
dood had te zijn, van nul of geener waarde..

(Wordt vervolgd.)

WATERSPORT.
Haarlemsche Jachtclub.

Het programma van do zeilwedstrijden van
de Haarlemsche Jachtclub, welke 12 en 13 Sept.
a.s. worden gehouden omvat een strijd in 12-
-voetsjollem (seniores, juniores en dames) 16
kw. meter jachten, 45 kw. motorjachten en
regenboogjachten, benevens groepswedstrijden.

Waterspertvereeniging Loosdrecht.
Bovengenoemde vereeniging houdt Maandag

a.s. zeilwedstrijden op da Loosdreehtsche plas-
sen. Het programma bevat wedstrijden in
dames-12-voetsjoillen, vrijbuiters, Soheldejollen,
16 kw. meterjacahten, trjotters O. E., schou-
wen O. D., 1-1-voetsjollen (onderlinge wed-
strijd) 12-voetsjllen.

Om den Zilveren Bal.
Aangezien Be Quick, Groningen 6 %Septe__-bei- in. den eindstrijd most uitkomen van deseriewedstrijden om den Groninger Da.gblad-

bekev en wanneer _>,ij wint den beker in Vitron-
dom krijgt, heeft de Groningsche vereeniging
haar inschrijving voor de Zilveren Bal-wedstrij-
den niet gestand kunnen doen. Voor haar zal
nu Bredania uit Breda in de plaats treden.
Deze club komt dus den eersten dag uit tegen
Sparta.

PAARDEN.

Concours hippique te Waalwijk.

Onder groote belangstelling van het publiek,
dat zich niet door het slechte weer liet afschrik-
ken, had op het sportterrein der Intern. Ten-<
toonstelling te Waalwijk een goed geslaagd con-
cours Hippique plaats met groot springcon-
cours. Hieronder laten wij de uitslagen volgen
van drit-concours.

Luxe Eenspannen. Open klasse. Max. hoogte
1.55 m stolmaat. le prijs zilv. mcd. en ’ 75
H. T. Loomans, Nijmegen, met vosmerrie
Chorming Wonder; 2e prijs f 50, C. A. G.
Deterding, Den Haag, met donk. vosm. Gold
Star; 3e prijs ’ 25 Jac. Rijks, Nijmegen, met
donk. vos bles m. Phyllis Lady.

Concours bestgaand Rijpaard, le prijs zilve-
ren mcd. en ’ 75, Baronesse E. de Werthern,
Scheveningen, met goudvos Lucky Day; 2e prijs

’ 50, Tattersall Manege, Den Haag, met sch.
ruin Hassan; 3e prijs f 25, jhr.K. F. Quarles
van Ufford, kapt. der Art. Tilburg, met br.
volbl. ruin Oh no; 4e prijs ’ 15 J. H. Assel-
berghs, Antwerpen, met vos Rrown Sugar.

Concours luxe Eenspannen. Open klasse.
Boven 1.55 m stolmaat. le prijs zilv. mcd. en
f 75, .1. H. Asselbergbs, Antwerpen, met Alezan
Pac, Tread. Leopard; 2e prijs ’ 50, A. J. de
Kamper Jr., Den Haag, met vos ruin Froctor's
Sensetiou ; 3e prijs f 25 H. T. Loomans, Nij-
megen, met vos merrie Esscx-Princess.

Concours schoonste rijpaard. Operf klasse,
le prijs zilv. mcd. en f 75, baronesse E. de
Werthern, Sclieveningen, met goudvos Lucky
Dav; 2e prijs ’ 50 G. P. de Kruyff, Ltreeht,
met br. ruin King of Hearts; 3e prijs / 25
Tattersall Manege, Den Haag, met sch. rum
Hassan.; 4e prijs / 20 baronesse E. de Wer-
thern, Schcvonijigen, met goudvos As You
Wcre; 5e prijs ’ 15 J. VL. Asselberghs, Ant-
werpen, met 'grijze merrie Lady Grey.

Concours Tandem. Open klasse, le prijs adv.
mcd. en / 75, Stal Doorwerth, Heelsum, met
vosbonte.i ruin Punch, zw.'bonten ruin

Pierette; 2e prijs ’ 50 C. A. G. Deterding Jr.,
Den Haag, met donk.br. merrie Henriette,
donk.br. merrie Dolly ; 3e prijs ’ 25 Jac. Rijks,
Nijipegen, met d.vosbl. merrie Phyllis Lady,
idem Walsoben Rosette.

Springconcours open voor rijpaarden van alle
klassen, 'gereden door houders van rijvergun-
naiigen. In dit nummer zijn uitsluitend offioie-
renuitgekomen, hoewel ook burger-rijders had-
den ingeschreven. De kapt. der AH. G. W. Le
Heux uit Bergeai-oprZoom komt bij het nemen
van een wal .met boom en een sloot voor en
achter te vellen met Preten, zelfs twee maal..
Het paard trapt over hem heen, dooh gelukkig
niet ernstig, en onder luid applaus gaat de
kapitein verder. De uitslag van dit concours,
dat znvaar te noemen was, is als volgt:

Zilv. w-isselbeker, waarde f 400, en le prijs
f 250 gewonnen door ritm. Huzaren, Ch. H.
Labouchere uit Amersfoort, met zwarte ruin.
Copain; 2e prijs / 150 kapt. der Art. J. M. de
Kruyiff. Amersfoort, met br. ruin Roland; 3e
prijs f 75, le luit. Huz. A. Th. Colenbrander,
Den Haag, met Gaza, vosruin ler; 4e prijs
f 50, J. Portheine, le luit. rijd. Art. Arnhem,
met d.br. ruin Poor Gunner; 5e prijs ’ 25, A«
Th. Colenbrander, le luit. Huz., Den Haag,
met vosruin ler Ozardas; 6e prijs / 25 le luit.
huz. A. D. HeuiM uit Tilburg met hatfbi,
vos r. Fox.

(Ingezonden mededeélinff.)
MODERNE VOETVERPLEGING.

geschiedt zeker, onovertrefbaar en succesvol
met Vasenoloformpoeder. Onaangename geur
wordt direct verwijderd. Het lichaam wordt
verfrisoht. Eenmaal geprobeerd en de Vase-
noloformpoeder is de huisvriend geworden.

(Eischt Hollandsche Blikverpakking).
Voor' Nederland en Koloniën: C. F. van

Dijl & Zoon, Dordrecht.

(Ingezonden mededeeling.)
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OFFICIEELE PRIJSCOURANT.
AMSTERDAM, Vrijdag 28 Aug.

BTAAT3_.E__._I-.G_-..

NEDEBL. * V.K. H.K. |jjg
Obligatißn
103 '22 A 6 1064' 106%

' 500 '22A-B 6 106 106%
10C0'22A-B 0 105% 10511 105.J-
-2500'22A-B 6 105%*105%

500 '23 A 6 102% 102I-
1000 '23 A 6 103/V103* ■500 ü 6 102% 102.J-
1000 _3 B 6 ÏOUA- 103*

100 1918 5 100% 100-h ■500 1918 5 ÏOOA 100%sl00ij
1000 1913 5 IOO4J- 100%§
100 1919 5 103% 99% .
500 1919 5 100% 100%z1C0%

1000 1919 5 100% 100%§
100 1916 44 97% 97%
500 1916 4} 98 98*

1000 1916 44 98% 98w -—100 1.917 4J 974 97%
500 1917 4J 97% 97%

1000 1917 4J 97$ 97-if-
100 1916 4 93 93%

[SÜO 1916 4 92% 93
1000 1916 4 93 93 z

bOÜ-1000 '11 óh 874 8.%
1000 '93/05 3 75% 75%
C.V.LIOOO 3 74% 74% "Cert. 1000 24 62% 62%
Gr.b.0.1000 3 7_4 7*ft
N.W.Ö.IÜOJ 24 62% 62_j
OOST-INDIË
11001921 A 7 102* 102%3

' 500 1921 A 7 102% 102% s ■

10001921 A 7 1Ü2%*_02%
1001921 B 641024*5102*
5001921 B 64101% 101..z ■10001921 B 64101**101%
100 1919 ö __._.>» 101%s
500 1919 6 101* 101 a ■

1000 1919 ö 101% 101%z101%« 500 A '22 6 10_% 1024
$1000 A '22 ü 102% 102% ■ —
& 500BC'22 6 102% 1024
jj 100C '23 ö 103% 102% -—l 5001923 D 6 IU2-.S- .02-ft
10001923 D 6 102* 102tS
/1001923 D 6 102% 102.»
S 600 '21 D sUuu-_- 100%
siooo'2l D sa_oo%_ioo% — —
S 500 '23 O ÖJIÖO4 100% —
ÜIOOO '23 054 100% §100% '100 1915 o 99% 100
500 1915 e 1004 100.b — —

1000 1915 5 100% 100%
100 1916 5 99% 99% —
500 1310 5 100% 100%

1000 1316 5 1004 1004
100 1917 5 99% 99%
stt) 1917 5 100% 100%

1000 1317 5 100% 100%
5001923 A5 100f. 100 s

10001923A5103.. 100%3

£ 100 _3 B 5 i)7-ii 97* —_
£ 500 238 98 z 97;_* 97%
£1000 238 98 z 97%z

Tis gedaan; *is gedaaa en laten*»
J is gedaan eu bieden; . is lateuj
8. 1. bi-tiea.

pCt. V_-B_.L.K.H.__..
BULGARIJE.
Tabaksleening 1902 5 25% 26 —Zege-leening 1901. 5 26% _0%
O. ir. 5-250019034*pCt. 134 13.
DENEMAKKE.N.
Balastingvr O 1912 4 81% 81%
Binnenl. Obl. 1894. 3 58
i-i, üSCHLANO.

Bnitschland . Obl. 7 £8% 98%
lCijl_-_ een.Jan.-Juli 3 1* 1*
l.'i.sl. April-Oct. 3 1* 14
\l usenCons.2-100C 34 Ift 1%
i-ruis. Oous. 2-500C 3J 1* 1%
PruUen 1830-1901 . 3 1% 1%

* LN LAND.
6tss-0.-w.leen. 1889 . 31 57% 55
HONGARIJE.
Obligatiën 1914 .. 44 12 12%
Goudleen. 1881-1899 4 12% 13
O. ii. 20001892.-1910 4 2% 2%
NOOHWEGEN.
Obligatiën 1888. . 3 61% 61%
OOöi'ENKWK.
Oostenr.Febr.-Aug. 5 2* 2*
O.Schatk.bilj. 1914 44 21% 20
B.vr.Kr.r.Mri_-Sept.4 3% 3% 3%
B.vr.Kr.r. Mei-Nov. 4 24 3
Bel.vr.__.r.r.u_ Od. 4 20% 20%
"-OU. UUAL.
Port. Tabaksl. 1890 44 704 71%
Portugal le ser. afg. 3 '<*5% 26
Port. 3es.fr. 500 afg. 3 27% 27% 28
Port.3es.fr. 2500 afg.3 27% 28
Port. Beu-el Cert afg. 3.70 3.70
RUSLAND.
C. v. Ins. in 8.-As. 6 2% 2%
CAdm.Hamb.lB2C 5 2% 2%
Obl. 1906 fr. 25-5000 5 3* 3%
O. '09 fr. 5003. 31-36 4 J 24 2%
0.'09 fr.25003.31-36 44 24 2%
O.Gr.Bus.S.M.IBOI 4 2% 2%
O.Gr.Bus.S.M.IBB. 4 3% 3*
O.Gr.Bus.S.M. 1890 4 3ft- 3„
O.Gr.Bus.S.M. 1898 4 2% 2%
Nicola! Sp.w. £ 100 4 4% 4*
Geo. 1880 G.B. 125 4 2% 2%
Gec. 1880 G.B. 625 4 2* y
Tambow-Sarat. Sp. 4 1* 1% 1%
Bothsch. 1889o. I'_s 4 84 2%
Bothsch. 1889c. 625 4 4% 4*
Hope&O. 1889-90125 4 2% 2%
Hope-tO. 1889-90620 4 3% 3*
Boths. 18903eU. 625 4 2,'j
Boths. 189040 U. 625 4 3 3
Boths. 18913ea. 625 4 2% 24
Bot. '94 6e Em. 625 4 24 2*%
Donetz Sp.w. leen. 4 1% 1%

pCI. T.K.L-K.H.K.
Binnenl. Leen. 18. i 4 1% 1*
Transo. Sp.fr. 5-2500 1 2% 2% —"Wed.z. Gr.crd.'9B 3I!'„ 1% 1% ■Goudleen. '59 £ 100 3 3% 3%
Gr. Buss. 5.'80125 3 1* 1%
Gr.Russ.Sp.'Bo62s 3 1* 2
TraDsc. Spoorw. . 3 2% 1% ——

<i_BVl___.
Obligatiën fr. £00 4 14 14%
Obligatiën fr. 2500 4 14 14%
TSJ EOHO-SLO WAKIJE.
TsiechoSlow.'22o. 8 102%102%
Geunif.Sch. fr.500 4 14% 15
Geunif.Sch.fr. 2500 4 15 15H
Bagdad Sw. les.'o44 9% 10%
AMUKA (EGYPTE).
BEP. LIB. D.nel. 5 84% 84%
AZIË. (OHINA.)
China Spr.w.l. 1904 5 59 59
Spoorwl.£2o-100'12 5 60 60%
Oblig. in goud 1895 4 80% 80%
AZIE (JAPAN).
Japan $ 500-1000 '24 64 92* 92% —■Obligatiën 1899 .. 4 61 62%
MEXICO.
Mexico$ 1-1000afg. 5 8* 8% 8%
8.-v.G.1.£20-100afg.5 38% 39%
ZUID-AMERIKA (ARG. REP.)

Arg. B. Buit £100 4 78 79
BRAZILIË.
Pund.Ln.'9B£2C/100 5 89% 89*
Obligat. 1903 £100 5 75% 76%
Obligat.'l3£ 20-100 5 61% 61%
Obligatiön 1883 .. 4. 55% 56 56%
Obligatißn 1889 .. 4 484 49%
Bahia 1889 fr. 500 5 18% 19
Babia 1904£ 20-100 5 31% 31%
Mina. Geraes 1910 4. 31 30%
Minas Geraes 1911 4. 30 304
ParaStaatafgest'ol 5 29 30
ParaStaatafgest'o7 5 16% 16%
Parana 1905.... 5 25 . 24% 25%
Parana 1913. ... 5 18% 18%
Bio de Janeiro '05 5 67 67%
Bio deJ.'l2£20-100 4 J 72% 73 73%
Sao Paulo 1921 Obl 8 100.4100%
CHILI.
Obl. 1896 £ 100 . . 5 87% 88%
Obl. 1912 £ 20-100 5 87% 884
Obl. 1906£ 20-100. 4J 924 92%
PROV, __iN UEM. LEENINGEN.

vtt tr _■ leK. 2eK.V.K. H.K. 1-4C_.j 2-2.30
Amsterdam

1920 6 104 104%
le 1924 6 102% 1034

1322 SHOI _zKU4 —- —1915 5 100;s sl03% —-1923 5 100 >jz 100%z
19iö-'l7 4J 9ö% **_% "
1900-'Ol 4 94% 94% s '1916 4 91 94. s

1896 25 90 s 90 s
's-Gravenhaga
1/5-1/111921 o 104%z104%z 103%

1919 SHOI zlül z 100%
5-j. 1923 5 101% 101%3 >1905-1906 34 97* 97 s

1906 3} 87 s 88%z
1903 34 89 s 89 3

Rotterdam
1920 7 101 §101 s'.'."■ 1921 7 102% §102%
1921 6\ 101* 101 3
1921 8 101 lül s
1922 6 101%§lÜl*s -—1919 óHOI% 101 s
1922 5.101 zlOl z
1925 SÏIOI 101 s
1915 5 100% 1004s
1918 5 100% 100%3
1919 5 100% 1004s
1923 5 IOO.s 10348
1925 5 100% 10.%s — -

1914-1915 4. 964 96 s
131Ö--917 4l 90% 96 s

1318 44 96% 96 s --1900-1913 4 92>jz 92%.
1898-1909 3J- 88 z 87%z ■
1834-1897 3 86% 86%

t is gedaan; * is gedaan en laten;
$ is gedaan ca bieden; %, is laten;
s. ia bieden.

pCt. VK.L.K.H.K.
Almelo 1921. . O. 6i 101%101%
Arnhem 1920. .U. 7 101 ioo* —Baarn 1920. . . O. 7 1014*014
Bandoeng 1918. O. 5 83% 994
Batavia 1922. . O. 7 1054105*
Breda 1920. . . O. 7 101 101
Delft 1924 ... O. 6 103 102%
Ede 1920. ... O. 7 102-&102
Eindhoven 1917 O. 41 98% 93
Gelderland 1022 O. 6 101 Ul4
Gron. Pr. 1868.830.34 88% 87%
Haarlem 1*23 . O. 7 101 101
Haarlem 1918 . O. 5 101% 101%
Heerlen 1923. .O. o 934 934
Hilversum 1920 O. 7 102*102%Hilversum 1921 O. 61 101>ai0l%Hilversum 1924 O. 6 1034 103%
Hilversum 1925 O. 5 100^ 100* ■

Leeuwarden 1921 0.6. 101% 101«
Leiden 1914/1917 0. 4j 97% 97%
Limburg 1922 . O. 5* 101. 101%
M.Corn_lis 1922 O. 7 lu2,V_o_%" —N.-Brabant 5-j. 1920 6 lüj. «1004
N.-Holland 1921.0. 7 102*102%
N.-Hol)and 1920 O. 6 100% 100%
N.-Holland 1913 O. 5J 103% 103
_>.-Holland 1916 O. 4 91 94%
Preang. 8eg.1921 O. 7} 1024 102%
Semarang 1921. O. 74 101%101%
Semarang 1921/22 . 6 100*100%Semarang 1911 O. 4\ 95% 94%
Soerabaja 1921. O. 74 103 102%
Soerabaja 1922. O. 6 10J%101%
Tilburg 1525. .O. 5 93_£ 98H-
Utrecht Prov. 1917 44 98% '9S*

pC_. V .__.l..r_.H.K.
utrecht Gem. 1925 5 103*100%Utrecht Gem. 1917 44 98 98%
ütr. Gem. 1890/97 34 93% 944
Vlaardingen 1922 . 6 101*101%
Wageningen 1920. 7 101% 101*Buitenland,
DEINEMAKKKN.

Kooenu. 1910/11 . 4 80 80%
HONOAKIJE.

Budapest'l9l4. . . 4i 40% 40%
Budapest 1897. . . 4 5% 5% 6%
OOSTENRIJK.-

Weenen 1932 . . . 4** 7% 7%
KÜSLAND.
Moskoul9o3£2o/10C 5 3% 4%
Mosk. 1912£20/1000 44 2% 2%
Mosk. '02B.530/1000 4 1% 1%
ZUID-AMEKIKA (ARG. REP.).
8.-Ayres £ 20-100. 34 50% 50%

BANK. FN CXEOIET INST.
Alg. B. Zak. Ond. 0.4| 22% 22%
Amsterd. Bank. . A. 1524151 .
Bank-Ass. 503-1033 A. 42% 42
B._. v. Om*, zaken O d 100 103
Bauk.MendesGans A. 90% 934 ——Geld. Cred. Vereen. A. 77 77% ——Gem.-Cr. (Mij. v.) 0.5 100%100%
G.n_.-Cr..My.v.)0.34 85% 85%
Holl. Bk v. Z.-Am.A. 63% 65%
Incasso Bank . . A. 115 115
Javasohe Bank C.v.A. 294 295
Kas-Vereeniging .A. 132% 133 -■—
Nei.-rnd.Eso. Mij.O.A. 1013*101%
Ned.-Ind. H.b. O.v.A. 145*4145%
Ned.-Ind. Hand.b.O.4 98* 98%
Nederl. Bank . . A. 185!* 185
Ned. Bk. ’lOOO O.v.A. 188% 185
Ny-.d. Grondbr.bk 0.5 99% 99%
N id.Hand.My C. /100 1374 138
..atv.-enßetaalkasA. 99% 100 —■Rott. Bankvere-m. A. 73% 74

Buitenland.
Beichsb (Deutscbe)A 127% 1274128
Beichsbauk (D._ Afg. 123% 121

HYPOTHEEKBANKEN.
(Werkzaam ir» Neden-md.)

Alg. Fr. Hypb. Pbr. 5 103% 1.00.'_
Algem. Hypoth.bk. 6 101 101 .
Alg.m. Hypoth.bk 5 101 10L
Amst. Hyp.bk. Pbr. 6 102 101%
Amst. Hyp.bk. Pbr. 5 100%100%
J.3tuw.Hyp.bk.P.b_.s 1004100%
Centr. Hyp.bk. Pbr. 5 99 99
Dordr.Hy_.bk. Pbr. 5 101 101
E -rste Ned. Hyp.bk.5. 1014101%
L-ï-.-Gron. Hyt>. bk. 4 914 91%
Groning. Hyp.bank 54 101 101
Haarl. Hypoth.bk. 5 101%101%
Haarl. Hypoth.bk. 4 91% 9L
Holl. Hyp.bk. Pbr. 5 100% 101.
HoU. Hyp.bk. Pbr. 4. 95% 96
HoU Hyp.bk. Pbr. 4 90% 90%
Insul. Hyp.bk. Pbr. 5 103% 103%
Mij.v.Hyp.Ur.i-Ned. 5 100 103
Mij v.H.Gr.Ned.(z.d..34 80 80
Nat. HyxbankPbr. 5 ICI% 102%
Nat. Hyp.bankPbr. 4} 934 994
N.-Ho_l.G-.cr.b.Pbr.s 103 JOO *Noord-NedH.bk. P. 5 90 90
Noord-Ned.Hbk.P. 4 74 75
Or.-Nass.Hyp.bk.P.4 82 82
Overijs.Hyp.bk.Pbr.s"- 101 101%
Over;is.Hyp.bk.Pbr.s 100% 101
Ove_ys.Hyp.bk.Pbr.4i 93 98
Prov.. Hyp. bk. Pbr. 5 98% 98%
Prov. Hyp.bk. Pbr. 4 86% 86%
Besid. Hyp. v. Nel. 6 101% 101%
ttoUerd. Hvp.buk. 5 10l%iUl._
Botterd. Hyp.bnk. 4. 98 98%
Botterd. Hyp.bnk. 4 93% 94
Standaard Hyp.bk. 5 100 100
Sted. Hyp.bk. 's-Gr. 6 100%
Ütr. H.bk.Mei/Nov. 4J 95% 97
Vaderl. Hyp.bank 5 974 97%
Veeud. Hypoth/bk. 5 80% 80%
Westland. Hyp.bk. 6 102410_%
Zeeuwsche Hyp.b. 5\ 101 lül
Zeeuws-h. Hyp.b. 5 1004100%
ZuiderHyp. b.^br. 5,1 100% 101
Zuider Hvp.b. Pbr. 5 100% 100%
Zuid-Hul'.Hvp.b. 1.5 101 101

(Werkzaam in fosl-f.die),
Hyo. <_Grantßank 6 100 103

Werkzaam in het Buitenland).
Holl.-Oan. Hyp.bk. 0 96 96
Holl.-Can.ssoo/10006 96% 96%
H^U.-Can. Hyp.b. ’5 83 83» Holi.-Can. Hyp.b. g 5 84 81

Groe A Vorige le Koers 2e Koers 3e Koers 4e Koers 5e Koers 6e Koers 7e Koers Slot-p A Koers 1.30-1.40 1.40—1.50 1.50-2 2—2.10 2.10—2.20 2.20—2.30 2.30—2.45 koers

Koloniale Bk. A. 177% 1774 177% 178* ■ 1774 S —-N. Ind. H.bk. 1000 141 141% —"
, 1414'N.H.M. eert 1000 136% 136% 136%

N.Hand.My.res_. 1.36% 136 135% 136 ■Jurgens Gew. A. 136% 138% 183 131% 134 134% 134 134% 134 134% 132 134 130% 132 131% 131%Jurgens Pref. A. 90% 89%§ 90 89% 88 89% 88Jurg.B.pr.wd.A.
Jurg.B^pr.wd.A.

".001/28604 90% 90% 89% 90 89% 89% 89% 894Jurg. C. pr. wd.A. 92% 924 92% 91% 92 . 91% 92
i.J_nlips gew. A. 111% x 410 z — —— -— —— 105%Philips pref. A. 153 z 155 z — . — ——Philips Gam.B.A. 339% 400 z 396%
Bedj. LebóngA. 282 297 306 305 303 305 .303 —
Dordt Petr. pr.A. 139% 310 3 343(_econs.Holl. 1000 157% 159 159% —■ —- 1534 163 1K. Petr. /1000 A. 174 3744 375 377 374 3744 > 375 375%Adam Bubber A. 291 286 287 2864 287 286% 287% 288 288 28Ö 289 287% 288%HoU. Amerika A. 68 68 z ■ ——. . ■ 63
O Vorsten.. g.A. 1-53 153% 154% —- 1 ZZ
C.VorstenLw.A. 119.30 148.50 — —H. V. A. 500 539 537 538 530%Poerworedjo A. 112% 113 z —- — — 111% 112HDcli Bat. 250/1000 361 365 ■ 338 367Dcli My. 1000 397 398 397% 396% 397 397 1Senemb. 500/1000 430% 481% 480 481 481 481 477 480 180 481

t gedaan * gedaan en laten § gedaan en. bieden x laten s bieden

pOt. V.K.L.K.H.K
Holl.-LaPl.Hvp.b. A. 112% 112%
H.Mex.Mij.v.H.C.p.A. 47 47
Holl.-Texas Hyp.b. A. 93% 93%Holl.-TexasHvp.b. P.ö 100 100
North-W.a.Pac.(2e)4i 77 77%
Pret. Hyp.bk. My.P. 5 91% 914Pret. Hyp.bk.My.P.44 804 80 —-Scneepsverband Maatschappijen.
Amst.Sch.verb.b.P. 54 1004100 —-E.Ned.Sohe#psv.P.44 91 91
BottScheepsh.b.P.s. 101 101

Buitt .land.
C_.Hyp~&Beal_r.o.4J 75 74%
Mex,V.B.ss-1000afg44 17% 18
Nordiska Act bk. P.44 65% 63%

«NDUSTRIEFXÈ 3NDERN.
Alg. N.-L El. Mij. G.A. 197 197
Alg. N.-I. El. Mij. Pr.A 192419.% —-Alg. N-I. El. My. 0.6 101%10t%
Alg. Norit My.. .A. 93 934
Allan & Co.K. Mf. 0.5 92 91% —-Amstel Bierbr.de O. 5 99% 99%
Amst Super_i.s_.br. A. 48% 49%
v.d.B.fa. 1003A.P.W.A 94 91%
Bergb, Am. v.d.Emb. 5 95% 95%
Calvé-D. Fr.-H. O.f. A. 83% 91
Calvé-Delft. . C.v.A 85% 87% 83%
Calvé-Delftl92s O. 5i 100*1.03%
Carp's Garenf. Wd.A 52 51 ■

Centr. Suik. My. G.A 1164116
Centr. Suik M\j. C.v.A. 120% 120
Centr.Suiker Mij.O. 54 99 '4 93%
OVV. d. Croo& Br. 0.5 88% 33%
Fijenoord. .... A. 141%141%
Fjjenoord. . . Obl. 44 —" 92%
GoudaKStKaarsf.A. 8% 8%
Gouda IL St.Kf C.v.A. 9 9
GoudaK.Kf.Pr. Wd.A 32% 32 ■GoudaK.Kf.Pr.Wd.B. 9% 9%
GoudaK. Kaarsf. O. 5 88 87%
Gruyter (De) P.W.A. 93% 93%
H.ra Industrie My. A. 7% 74
Heralnd.My.pr.wd. A. 12% 12
Hill.Sig.enTab.f. 0.7 83% 87%
Hoek's M.& Z.stfa.A. 125 124%
Holl. St-Meelfabr. A. 69 63%
HoU. St.-Meelfabr. 0.5 96 93%
Holl.Fabr.Kattb.G.A. 27% 20%
H. Fabr.Kattb. p.w.A. 57% 55
Hollandia Melkpr. A. 126% 126
HoU. Dr. en Kab.f. A. 55 55% —-
Holl. Kunstz. Ind.A 1554153 157%
Holl.Mij.v.Gew.Bet.A_ 165 165
HV.te.v.Marg.p.w.A 85% 86%
Int Gew. Betonb. A 41%.41%
Int,Gew. Betonb. 0.7 96 95%
Jurg.Ant. ’5OO c0n.0.6 1024101%102%
Jurg.A. f 2500 c0n.0.6 102% 10141024
Kondor Gew. Bet A. 142 1124
K.Fa.v.Bytßeyn.G.A. 844 83%
Kon. Ned. Zoutind. A. 143 149
Kon. Ph.Fabr.v/h.Bro-
eide* <_. Stheem . A 89 91%

Kou. Ver. Tap.fa. G.A. 40% 40%
Kwatta StCh.enCf.A. 60% 60

_
Leerd. Glasfabr. G.A. 27% 27
Leerd.Gl.fabr. P.W.A. 61% 64
Lugt Stoom!-. . . 0.7 109.4 99%
Maas-r.Zkw.My.'2so.s 91 94
Maequbee Kunstz.f.A.;3.ls%l_7 119
Ned.-lnd. Gas Mij. A. 1734172%
Ned.-Ind. Gas My.0.6 102% 103
Ned.-Ind.GasMy. 0.54 103 103
N.-L Gas My. '23 0.5 103 100 —N.-L Gas M;j. Obl. 44 93 93
N.-I. Porti. Cement A. 534 53%
N.GHst. en Spir.fa. A. 337 335%
Ned. Kabelfabriek A. 261 2624 --*Ned. ICuustzijdefa. A. 350 311 317
Ned. Knnstzydef. 0.6 103% 103%
Ned. Scheepsb.Mij. A. _3% 39 41
OvmgJr'slJ.&Sth.o.7 102%102%
Philips'Gem.Bz.C.v.A. 403%4'30B.mm.h.Kl.&Z.s. 0.5 97 97%
Botc. Droogdok My.A. 166%163
Botterd. Droogd. O. 6 103% 103
Bijsd.(Fr.)lnd.Ond.A 534 61
Scl_olten_Aa_d,mf A. 103% 100%
SoerabayaDr.d.My. A. 41 50
Stokvis&Zn Pr.A.B. 31% 34% 354
Stv.&Zn./'IOOOP.A.B. 37 37%
Tvvjnstra'sO.'.P.W.A. 99
Veeu.d.St-Sp.enW.A. 7C 70 .
Vet.Uham. Fabr. G.A 44 46 >Ver. Cbem. fc'abr. P.A. 93% 97 ■

Ver. Glasfabriek. A. 100 99 ■Ver.£.Pap.f. Gelder A. 145 147 —-Ver. TouwfabJ*. GA. 49% 42 444
Ver.TouwfabrP.W.A 97% 91 94

pCt. «&-1..K.H.K.
Ver. Touwf. Conv. 0.6 96 96
Victor.-Eg.Cig.Mn.A. 120 120
Vlissing.a-Oo.Katf.A. 207%208
Vliss.&Co.Kat.f.P.A. 105 104%
Wester Suikerraff.A. 123 123
West. Suik.raf.lo 0.44 94 95
Wilt Dok-&WmG.A. 68 68
WiltD.-__W.m.p.w A. 87% 87 ■_JselwerfSch.b.Ma.A_ 10 10
Uselw. Sch.b.P.W.A. 29% 31 31%
Zeepf.(M.tE.v.)A.p.A. 82% 82
Zeep.;M.t.E.v.l P.W.A. 824 82
Z.-H Bierbr. P. W A 79% 79
Z.-H. Bierbr. Obl. 7 101% 101%

Buitenland.
Adv. Bumely Ore. v.A. 17 16% 16.|
Am.BeetSug. C.v.g.A. 33% 37%Am.Sm.&Bef.C. C v.A.?10_% 1094109%
Am.W.WorksC.lep.A. 99'i10lAnacondaCopo.C.g.A. 86% 85%85%*Bethl. St. Corp. C.v.A 42 42
Centr. Leath. Oy.G.A 19* 19%
Emers.BrantC.v.pr.A 21% 26%
Ganer. Oig. Cy. Cv. A. 91% 91
Studeb. Corp. Cv g.A. 1170 1205
Unit. St. Corp O.v.g.A. 1234123%

HANDELSONDERNEMINGEN.
Alg. Vr. Imp. Mij. A. 1084108%BandaCred.&Han. A. 80%. 824 83%
BorneoSnm.H.Mij. A. 124% 121%
Comp. Merc. Arg. A. 8% 8%
Comp. Mer. Ar. C.v.A. 84 8%
CuraQ. Handel jj. A.M 126 129 129%
Esp. M. v. Leeuwen A. % *H. Mjj. Guntz., Sch. A. 94 —■Handelsv. Holland A. 68 69 71
Handelsver. Java A. 90 89
Hand. Ond. Belang A. 52% 51% 52%
Hatfdel. Heiss &00. A. 58 5.4
Int. Cr.& Han.Bott A. 223 224
Int. Cr. &H. Bott O. 5 101 101%
IntHd.&Cred.My.A. 58% 53% 53%
Moluk. Han. Ven. A. 114%115 115%
Nederl. Wol Mpü-B.A, 117 116 116%ft. Afrik.Handelsv A. 33% 33%
Tels & Co's Gew A. 60% 00

MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN.
AequatorMyn. Mij. A. 182 135%
Alg. Exploratie My. A. 133% 135 137
BoekalMjjnb. conc.A. 164 17%
Guyana (LP. Mjj.Pr.A. 29% 29%
Highland Mijn. Mij. A. 10% 104
Muller &Co's Mb. P. A. 21% 20 %
Muller& Co's 1911 0.5 69
Oost-BorneoMij. G.A. 1334133% —Paleleh Mbn. My. G.A. 174 16%
Suriname Mijn. Mij.A. 34% 35:_
Totok Mijab. Mij. A. 7% 8%Buitenland.
Pittsb.-C al Cy. G. A. 42% 41% -—Pittsb.-C.al C.v.G.A. 41% —Tecolote Cop C.C v.A 12% 124
Tecol.Cop.C.C.v.2P.A 12% 13

PETROLEUM-ONDERN.
Dort Petr. Ind. Ov. A. 351 355
Gaboes Petr. Mij. A. 23 27
GecHPetr/100 C.v.A. 158%159
Kon. Ned. P. f 100 o. A. 374%374%Kon. Ned. Petr. C.v.A. 373 374
Kon. N.P. M*j.Prior A. 97 96%
MoearaEnimP. Mij. A. 3444346
Ned. Pr. & Asph. M. A. 24% 21%
Perlak Petrol. Mij. A. 49% 50
Peudawa Petrol. . A. 37* 37% 37%
Tarakan Petr. Mij. A. 2G2 263
Z. PerlakPr. Mij. pr.A. 12.—12.10

Buitenland,
Phoe.Oil.&T_-!CyC.v.A. 93 93

RUBBER-GND!-- !-_.£_.__ NGEN.
Alg. Belg. JavaQuitA. 129 128Ambal.fiubberMij.A-- 190 190
AmstBvb.C.M. C.v.A. 291 288
Amst.Javaßub.Cy A. 42 424
Amst.Tap. 8,0. Mij.A. 153% 153 159
BandarßubberMy.A, 2114203 210
Batoe Suin. Bubb. Mij. 133 133 ——Delil.ataviaaub.M.A. 183 BIJ 193
Delißat.Bub.My.CvA 183 190
Hessa Bubber My. A. 3934383 392
lud. Bubber Comp.A. 3094303
Java Caoutch. Cy. A. 153 157% —■Kali Tel. Banj.Bub. A. 2814235Kend. Lemb. Bubb. A. 283 235 290
Lamp. Sura.Bub.M A. 223%228%231
Lamoongs (de) Mij. A. 42% 424Link. Bom. Bubb. A. 84 82%N.-L Bnb.&Kof.C.A. 252 255 253

pCt- V-K.L.K.E.K.
Oost-Javaßubb.M.A. 292 300 304
PadangßubberMg.A. 233%_35% —-PreangerBvb. Mg. A. 155 155
Bott. Tap. Cult.Mij. A. 53 59.^*
Salatrt-Plant C.My.A. 180 18!)
Serbadi. Sum'. Rub. A. 273-_271%
StlaUSiim.Rub.MiJ.A. 157%157%
Soerowinang. C. M. A. 216 250 ?—Sumatra Bubb Cult.A. 257 258
Tjib.Tjip. Caoutoh. A. 159 160 -—Ver. Ind. Cult. Ond. A. 121 1_0%125
Wai-Sumatra Bvb.A 245%247% ■

WarinjtinCult.My. A. 217 215
West-Borneo O.M. A. 21% 22
Zuid-Preang. Bvb. A. 128% 130

Buitenland.
Intercont, Eb. Cv.A. 16% 16% 16%

_CHEEPV-.AKT.MIJ,
Holl.-Amer.LijnC.v.A. 68 69% —-
H.Am.L.g.eig.C.v.A. 51 54..
Holl.Am.Lijn. 5030.6 87% 87%
Holl. Z.-Afr.-Lgn G.A. 58 58
Holl. Stoomb. My. A_ 18 18 J_
Holl. St. b. Mij. Ov.A. 19% 16
Holl.St.b.My. H.«.v.A. 13% 13!*
Houtvaart N.V.. .A. 88 85
Java-China-Japan A. 107 107%
Jav_.Ch.-Jap. C.v.A. 107%L07%
Kon. Holl. Lloyd. A. 46$ 47
Kon.Holl.Lloyd C.v.A. 40 43
Kon. Holl. Lloyd O. 4. 59% 59% —■

Kon.H.LloydAfg.o.4t 51% 52 .
Kon. Ned. St.b. My. A. 66 66 66%
Ko_L.Ned.Stb._l. C.v.A. 66H 65*,'
Kon. Ned Stb.N.b.v.A. 6L% 61%
Kou.Ned.Stb.N.C.v.A. 64% 64%
Kon. Paketv. Mg. A. 176 178
Kon Paketv Mg. O. 4 97 95
MaasStv.M.De C.v.A. 105 105%
Maatsoh. Zeevaart A. 83 82
Ned. Scheepv. Unie A. 146 146
Ned.Sch.v. Unie C.v.A. 146 148
_.iev. G-.udr. St.v. A. 97% 96%
Niev. Goudr. St.v. 0.6 101341.01%
Niev. Goudr. St.v. 0.5 100^ 100. i
Sem.St.b.en Praüw. A. 165 160
Stoomv. Mg. Ned. 0.4 93% 96%
St.v. My. Noordzee A. 56 57
SUv. Mg. Oostzee A. 69% 69%
Stoomv. Zeeland. A. 85Va 87% ——Stoomv. Zeeland O. 3 95% 98 —Buitenland.

lint. Merc. Mar. Or. g.A. 9t_ 9% 9%
I L_t.Mere.Mar.Or.P.A. 3L% 31% 31%

lat. Merc.Mar.C.v.P.A. 31% 3-,-fr
Int. MercMar. G. 0. 6 84-_- 81if ■—t

SUIKERONDERNEMINGEN.
Bangak Landb. Mij.A. 256 26J 261
Bodfong Suikerf. A. 176 1753 ——BodjongSuik.t C.v.A. 179%179^
C.Mij. d. Vorst.l. C.v.A. 159 157 ■

CultMg.d.Vor.t.l.P.A. 2t5%221
Hand.v. Adam Ov.A. 541 537
Hand.ver. Adam O. 5 101 101%
H.v. Adam 1905-03 0.4 95% 95%
Javasohe Unit. Mij.A. 335 328
Jav. Cult. Mg. O.v.A- 338 331
Kaliredjo Saikerf. A. 49 47
KrianSuikerfabriekA. 112%U2%
Maron Cult. Mg.. A: 264 261
Medar_C-.lt.Mg.C.v.A 152 158%158%
Moorman & Co. C.O.A. 392 391
Ned. Ind. Snik. Unie A. 221 220
Panggoongr.'C.My. A. 19_%199%
Panigoon.gr.C.Mij.O.7 102^102^
Pradjek.TangerCM.A. 365 86ï
Suiker Cult. My. A. 239._235%
SuikerCult. Mij.C.v.A. 240 239 'Tjevveng-Lostari . -A. 21_%2_7
Wonolangan OM. A. 206 205

TABAKS-ON_.£-..n-f..._!GEN.
Besoeki Tab. Mij. A. 301 301
Besoeki T. Mij. C.v.A. 303 306
Dsli-Bat. My. C.v.A. Öuö%367
Dcli My. .-. .C.v.A. 3.7 396
Bimb. T. Synd. B.v.D. 10 '4 10%
SeuembahMy. O.v.A. 481 480
SoekowonoLb.My.A. 311%311%

THEE-ONDERNEMiNGEN.
Amst.'TheeC.Mg. A. _5 75 ,
Bauj.T. __B.Cult. A. 163H16L
Ban.i.T._.a.C.P.\V. A, 187H<-88!i
Marywattie Tea O.A. 165 165
MelangbongC.M. A. 151% 151%
PasirKan.Lb.Mij. A. 171;:. 171 —Pasir-KaretC.Mg. A. 130%130 "Sedep Cult Mji.. A. 408 409!*
Sindangsar.C M. A. 223.£219%

' -Va
DIVERSE CUI.T.-ONDERN.

Ins. Cult. Synd. A. 172% 172
Kali-BendoC.Mij. A. 179 178% —Kali-TolloOult.M*j.A. 3t2%3U%
Ngredjo CultMy. A. 473 4.8
Pond.-Gedeh C.M. A. 247 245
Preanger Heg. L. A. . 157^155%
Soeban Ajam C.M.A. 195% 1.95
Soember Moedj. 4. 137Ji13i
Ver. Ind 8.Ex.M.0.8 100 100
W.JavaKma C.M. A. 205 203

,DIVERSEN.
Ver.v.d. Effecten!.. 4 v.k. 102.s 103z
h.k.lo2_s3z lok. 2ek. —- 3ek. -—
Amst. Bgtuig Mij. A. 43 42%
Blaauwh. Vr.v. . A. 105% 105% "Blaauwb.Vr.v. Pr. A. 102%t02%
Blaauwh.v.l9ol. 0.4 J 91% 91%
Blaauwh.v. 1914. 0.4 J 94 91%
Delfland Hoogh. 0.6 IC3 103
Uem. Eigendom . A. 137 137 137%
Gem.E.g.nd.P.W. A. W.HII2H
GroenhoedenveemA. 67% 69% ——Hth.vh.Jong-neelA. 76% 76%
Hth.Varssev.&Oo.A. 1914101 _
Krasnapolsky . . A. 85% Bi%
MtUler._-Co.o_. W.A. 25 26%
Muller <& Co. .O. 5 70% 71%
N. Grondbez.l9ooO.4| 91 94 —N.Grondb.l9lo/140.4t 93 93
N.My.v.Havenw. A. 49% 50
Ned. Veem ... A. 90;. 90

pCt. r.K.L.K.H.K.
O.Hardh.lmp.M.G.A. 74 73% —Ov. Hardh.lmp. O. 7 96 96
Paleis v. Volksvl. A. 36 35%
Polmansh.My.t.E. A. 68 65%
Bothe&.Tiskoot'sTab.

My. pr.win.3td. A. 93% 99%
Schev. Expl. Mij. A. *83 82%
Tabaks-Unie C.v.0.7 12% 124
Thomsen's Hav.b. A. 164 163%
Thomsen'sHav.b. 0.7 101% 104%
Wyer. t &H.ond. A. 85 86
Zeeh.enKol.Sab.C.A. 185%!86%
Zeeh. enK.Sab. ’lOOO 187 186

Buitenland.
MaxwellLd Gr. C.v.A 6* 6*
Maxw. L. Gr. C.v.1.8s 17% 17*
Peruvian Corp. C.v.A, 4% 4*
Peruv. Corp. C.v.P.A 84% 31%

SPOORWEGEN
vir TT TT leK* 2e K-v.is- __..__.. L4o_., 2_iao

Holl.lJz.Sp.w.
Ob!. 5-' lol* 101*1915-25 5 100% 101
1900 4 93% 93% §

1907-08 4 92% 92%§
1910-13 4 92& 92% s "1889-02 34 834 83% §■
1905-C3 84 87% 87%
1888-92 3 85% 86

My.t.Expl.v.Stsp.w.
Obl. 5H01% 101% >

1913-15 44 96% 96*1923 44 96% 96%1903-07 4 92* 92%§
1931-13 4 92* 92%

1923 4 91% 91%
1837 34 934 93*1890-91-91 34 3741 88%1893 34 91% 91%

" 1900 34 88% 83%1905-09 .34 874 88%1894-95 3 83% 83%Ned. Ind. Sp.w.
1914 5 100% 100*1913-14 44 96% 96*1901-08 4 92% 92 ■

1902 3J 87% 87%

_
t is gedaan" * is geeïaanen laten;

§is gedaan en bieden; _. is laten;
s. is bieden, *

pCt. *r.K.L.K.H.R.
DelïSpoorw.g.Mjj A. 147%147%-—Dcli Spoorw. M. O. 7 1024102*
Dcli Sprw. M.'2o O. 6 101%101%
Dcli Sprw. M. '22 O. 6 101*101*
Dcli Sp.w. 1925 ObL 5 1034100%Dcli Sprw. M. 88 O. 4 98 98%
DeliSpr.w M.'020. 4 94% 94%
Electr. Spr.w. M. O. 4 9d% 98%
Hol.El. 5p.M.'93,0. 4 81 80%
Holl. IJzer. Sp. Mij.A. 105%105%
Mij.tExol.v.S.Spw.A. 119%118
Nd. Ctr.Sp. M./ 250 3 80% _0%
Nd. Ctr. Sp.M. ’lOOO3 80% 804
Ned. Ind. Spoorw. A. 190 189
Ned. Ind. Sp.w. C.v.A. 1974192

B mtentend.
ENGELAND.

Und.gr.E.£2o-100 O. 44 98% 93%
.UKTUGAL.

Beir.-Baix '941 gpr. 3 10* 10%RUSLAND.
8ja5.Ur.'94G.8.125 4 1% 1%
Bjas. Ur. '94G.8.625 4 1% 1*
Bjasan Ur. 1897 ..4 1% 1*BjasanUr.lB9B. .. 4 Ijf lftBussis. Sp. Mij. '14 44 1% _fr
Wladikawk. So. '13 4* 24 1%Wladik.'BsG.B. 625 4 2* 2frWladik.'94 G.E 625 4 2* 2% 2%Zuid-Oost Sp.M. '97 4 1* i ij.
Zuid-O. st Sp.M.'9B 4 1* 1*Zuid-Oost Sp.M.'ol 4 1* 1*
AMERIKA.

Atch.Top.Alg.H.O. 4 89% 90
Baltim.&Ohiö C.v.A. 81% 81% -r-
Centr. Pac.le r.H.0.4- 87% 87%
Chic. & Erie le H. O. 5 100% 130%
Chic. Gr. W.C. v.g.A. , 154 154
Ohi_. Gr.W.C.v.pr.A. 334 23% 28%

__aKa_-_.CQ.I_H. 5 88% 88% ---D -,n v. & Bio Gr. Pr. A. 1% 1*
i-eiiY.&BioGr. C.p.A. 1% 1*
J_rie Spoorw. Gew. A. 34% 34%
Illinois Centr. C.v.A 1184119
lUin.Ctr. L.L.St. C.A.4 7ü 75 —Kans. C. Sth.Rw. G.A. 39 33%
Kans. O 'Sth. Pr. A. 61_V 614 *

Kans.C. Sth. C.v.P.A. 61* 61%Kiins. C. le Hvp. O. 3 72% 72*
Mex.lnt.PriorL.afg.44 17 18%
Miss. K.feT. By. CvA. 1080-lO.b
Mid3.K.&T.leHyp.o.4 84% 84%.
Mis.ouriPac.C.v.G.A 39% 394
Mis .om-i Pacifio O. 4 65% 65%
Nat. Bailr. Prior Lien

Obl.lJuJi'l4afg. 44 25 26. 27
N. Bailr. Mex. Oet .'l4

afgest 4 15* 15% 15%
N.By.Mèx.C.v.lePr.A. 6% 6%
N.t-y.Mex. Or.2aPr.A. 3% 3,V 3*
N.Bailw. Mex. afg 4J 17% 17^
N. YorkOnt&VVestA. 34 33 33%
South.Pac.Cmp. C.v.A. 101% 100%
South.Pac.Comp.G.O.4 854 85% .
UnionPacßy.C.C. v.A. 141% 144%
UnionPacßailr. G.0.4 92 92*Wab.BailwayC.v.GA 46* 43. & 47%W.Pac.Br.Cp.C.v.G.A. 30 30%We3t.Pac.Br.C.v.pr.A. 78% 73%
uanada.
Manit. Sthw. le H. 0.5 10C%100%
MENiOO.
VeraCruz&Pacafg.L1 19% 20% 22
BKAZILIE.
Bra_.itw.£2o-1001eHU 39% 20%
SorooabanaßaUw.O.44 41% 44% 45

TRAa/IWEC. ONDERNEMINGEN.
Batavia El. Tram A. 35% 34
Haagsche Tramw. A. 230 210
Mada.Stmtr. M. pr. A. 52 534

pOt. *? «M-K.B.K.
Mod.okerto Stmtr. A 73H 74
Oost-Java Stmtr. O. 7 101^102
Passoer. Stm.tr. .A. 90 90
Probolingo Stmtr. A. 89 89 —Bott. Eleo. Tram O. 7 103X103X
Semar.-Cherib. 0.7 101.3101%
Sera.ioedalSttr.M.A. 131X130

PREMIE-I.EEN.NGEN.
NEDERLAND.
Amst. Stad 1874(kl.) 3 102X104 —Amst. Stad 1874tgr.) 3 100X100_|
Amst. Olymp.L. 100 3 100& 100.f
Amst. Olvmp.r_.looo 3 "06X106^ —Pal. v. Yolksvl. 1869f 0.80 0.80—CLAIMS.
Transvaalsche Bank 61.50 62.50 —VOORLOOPIG GfcN. FONDSEN.
Kon. Holl. Lloyd 0.7 68X 68X
Kon. Holl. LI. Afg 0.7 52X 52 34 53
Bubb O. Mij. A. C.v.A. 129 128
Am. Gas El. Cv. G.0.6 97X 97X
Cuba Cert v. Obl. 5\ 102X102.*
Huds. Manh.B.C.G.A. 37X 37X'
Huds. Manh.B C.P.A. 71 71
Ned.Gist &Sp.f. C.v.A. 339 336
Hongar. Beo. v. O. 7\ 96 96 —Billiton le Bubr. A. 529 528 —Biliiton 2e Bubr. A. 485 484
Serbad.adt.Cert. v.A. 274X273
Soemb.AgoëngB.v.A. 155X155X —■**■

Zwitserland Beo. '25 5 98 97%
San Paulo 25-j. 1925 8 99X 99*i
MaekubeeK.z.f. C.v.A. 120 119X
K.Holl.LloydAPr.A. 27X 29 29X
K. Holl.l_ioyd B Pr.A. 32% S3X 34
K.H_ll.Llovd2H.O 4 47X48X49
K. Holl. Lloyd 1HO. 4 77 77
Eotterdam Beo. 19*25 5 100X1COX
Levers Zeep My.O. 5k 97-fë 97#
Intern. Viscose Cy. A. 93X 93H —Verschure&Co-s Stv. 5 96 96 —Batangara Mö C.v.A. 122.»125 ——BandaÜr.&H. Pr.W.A. 923. 92XBuitenzorg 1925 O. 5. IOL-frlOlX —Diuteloord.. . . .0. 5 99 99%Cult. Mij. de Oostkust
/ 100 Onder-C.v.A. 179X179X—Cult. Mö de Oostkust
/1000 Onder-C.v.A. 176 175X176XBatavia 1925 ..O. 5 98 98t£Denemarken 1925 5. 101 101

's-Gravenhage 1925 4. 97X 97XMarland Oili.ec.C.v.A. 1053 1053
Koloniale Cult Cie. A. 139X139.,
Ned.Kunstzijdef.N.A. 321 317 324
Semarang 1925 . O. 5 98-.V ÜB-,V —GELDKOERS.
Prolongatie 3X' pCt.

" Exdividend tEx claim
*** Ex coupon.

Dagelijksch Beursbericht.
Ook heden deden zioh aan dei beurs geen

nieuwe belangrijke factorein voor en zoover
er nieuws was, dat tot, bespreking aanleiding
"af bleek dit toch grootendeels zander
invloed.

Men heeft zich ten onzent omtrent de
draagwijdte van de faillissementen in den
Javaschen Suikeiïhandel hier nog geen
denkbeeld kuunen vormen, daar men niet
weet in hoeverre daar Nederlandsche bank-
of andere belangen, bij betrokken zijn.

Voor de eerste hand suikarbelangen,
m.a.w. de producenten zijn de moeilijkheden
vrijiwel zonder boteekcnis. Immers heeft de
Vi.p cogst 1925 vrijwel geheel uitverkocht.
Toen .kortelings de taxatie werd verhoogd
is dat restant al heel spoedig eveneens in
de tweede hand overgegaan. Overigens be-
staat de mogelijkheid, dat indien de faillis-
sementen op de 2e hand suikermarkt inder-
daad van veel invloed zouden zijn — het-
geen men éöhter uit de heden geseinde prij-
zen niet zou afleiden — de verkoopen uit
oogst 1926 daardoor eenigszins vertraagd
zouden kunnen worden.

Maar men heeft hiermede den tijd tot
October. Er bestond dus uit dezen hoofde
geen aanleiding voor een flauwere stemming
voor suikeraandeeïen en deze waren dan ook
nauwelijks veranderd evenals Indische cre-
dietwaarden.

De andere afdeelingen toonden al even-
min veel beweging.

In den hoek voor Oliewaarden waren
Koninklijken weer iets vaster, al liep de
koers later op den middag iet3terug. Consols
ondervonden den invloed van het bericht
omtrent het aanboren van een nieuwe krach-
tige bron bij de Astra Romana, die echter
op vrij korten afstnd van de brandende bron
der Romana Americana is gelegen.Rubbers hadden een kalme'markt en de
stemming was goed prijshoudend. Ook
tabakken bewogen zioh op vorige koersen.

Wat industrieel, waarden betreft waren

Kunstzijde eerder iets lager. Jurgens waren
een paar procent lager. Daar de markt ech-
ter uiterst kalm was, kan men niet aanne-
men, dat de elders bespreken open brief aan
het bestuur der mpij.. daarbij! van eenigen
invloed was.

De markt wordt trouwens gesteund door
vrij belangrijke contramine-posities, die in
de gewone aandeelen loppen.

Amerikanen meerendeels niet veel ver-
veranderd.

Gela op prol. 3\; part. disconto 3-fj^
(Ongecorrigeerd)

AMSTERDAM, 28 Aug. (2.45 uur.)

Executoriale verkecp.

/ 500 4 % Obl. Zusters van Liefde te Ven-
rav 88f.

’ 3000 aand. Alg. Ned. Ind. Thee Cultuur
3S{.

Amsterdam vOór 12 uur.
Vor..lot

Berliin 68,05 —59.10 69.G8
Weenen 34.95 —35 05 35.-
Londen 12.05i-.-li_.CsV_ 12.05%
Parijs 11.224-11.27 H 11.68
Brussel 11.20 -11,25 11.24
Cable New Vork. . . 2.484—2.48% 2.48X
Kopenhagen .... 61.— —61.75 61.45
Stockholm 66.65 —66.75 66.70
Oslo 48.90 -49.30 49.10
Bazel 48.10 —48.15 48.12).
Italië 9.25 - 9.32.* 9.30
Praa" 7.35 — 7.40 7.05. i
Madrid 35.70 —35.80 35.72.
Buenos Ayres. . . . ICO —1004 100-iV

Amsterdam officieel.
28 Aug. 27 Aug. paritist.

Londen. . . . / 12.05' 12.05Xff 12.107
Berlijn Hamburg. .59.08 59.0_ .„59.27
Pai*ü_ ..... 11.64 11.68 . „ 48.-
Bruase! Antwerpen „11.22 11.24 .„48.-
Bazel. ..... „ 48.13 .8.12 X„ . 43.-
Weenen. ... . 35.— 35.— . „ 35.—
Kopenhagen . . ,61.— 61.45 „ „ 66.R7
Stockholm .... 66.70 66.70 . „ 66.67
Oslo 48.95 49.10 „ „ 66.67
Spanje 35.67X—35.77 H
Italië C.27X-9.37X
Naw Vork part. 2.47X-2.48X

Rottram-officieel.
28 Aug. 27 Aug.

Londen 12.05$ 12.05JBerlijn (per 100 B. M.) ... 59.07 59.07£Parijs H.6Ö 11.65J
Brussel , 11.23 11.23_
New Vork 2.48 A 2.45|
Zwitserland 48.12^ . 48.11
Kopenhagen 61.— 01.72e
Stockholm C6.65 66.0"|
Oslo 48.96 49.'32.
Weenen (p. 100 Schilling) . 3-5.— 35.—
Madrid 35.72$ 35.70
Milaan 9.33 " 9.82_

Amsterdam (niet officieel.)
N. Vork zicht 2.471—2.48*.
N. Vork cable 2.4_i—2.48f.
Dollar bankpapier 2.47—2.49.
Marken bankp. 59—59.15.
Kronen bankp. 34.75—35.50.
Belg. francs 11.15—11.30.
Finsohe Mark 6.22*—6.30.
Eng. bankpapier 12.04*—12.07.
Fr. bankpapier 11.60—11.75.
Praag 7.33—7.38.
Madrid 35.65—35.75.
Italië 9.30—9.371.
Budapest 34*—85*.
Japan (Yen) 100—105.
Buenos Avres 99|—100*,
Indië cable 100*—100*.
Indië zicht 100—100|.
"Boekarest 120—130.

Steunactie voor de Zloty.
Engelsche leening

Naar verluidt, 'heeft de Poolsche regeering
zich tot Engelsche financiëele kringen gewer)3
voor het sluiten van een leening op langen ter-
mijn van £ 30.000.000 met als onderpand de
ontvangsten van het tabaksmonopolie. De lee-
ning zou dienen als steunactie voor de Zloty.

Uit de Ver. Staten.
Toestand IJzer- en Staalmarkt

De ~Iron Trade Review" deelt mede dat ge-
durende Juli de uitvoer van ijzer on staal
138.000 t. bedroeg en de invoer 64,000 t. Japan
plaatste een order voor 44,000 t. buizen bij
Fransche fabrieken. Groote activiteit in de
automobiel- cm landbouwwerktuigen-industrie
stimuleert aankoopen.

Britsch-Indischekatoen.
Beplante oppervlakte.

Volgens de eerste officieele raming vam den
Britschen katoenoogst 1925/26 bedraagt de
beplante oppervlakte 16,204,000 acres tegen
12,741,000 in het vorig jaar en een vijfjarig
gemiddelde van 12,834,000 acres.

»

Nagekomen Handel.
AMSTERDAM, 28 Augustus.

Koffie. Superior Santos 70 c, 'Robusta
faq 62 c. Afgedaan 380 bn. Glantangan Ro-
busta en 45 bn. Redjo Agoeng Robusta, ex
~Johan de Watt".

Cacao. Nog komen in veiling op 9 'Sept.
2312 bn. Java. Taxaties 34—74 c. per * kg.

Suiker kalm, Aug. /19 gedaan, Deo.
/ 18| genoteerd, Mei ’ 19J te koop.

Oliën. Noteering per 100 kg. Raapolie
vliegend / 57, Sept. 535, 53*,'Oet. 63*, prijsh.

Lijnolie vliegwiel 4dh, Sopt. 451, 46*, 45J, 46,
Oet. 45*, 46, 45*, Sêpt'.pec. 45*, 451, Jan./
April 45, 45|, 451, vast.

Koffie. (Koffiecontract.)
Amsterdam. 28 Aug. 28 Aüg. 27 Aug. 27 Aug.

2.30 10.15 2.30 10.15
Aug 59 59 69 59
Sept. ...... 59.4 594 594 59*.
Dcc 53% 53% 584 54*.
Maart 1926 . . . 18% 48^ 48% 494
Mei. ...... 46% 46% 46% 47
Juli 444 44% 44% 444'
Sept 444 444 414 44K
Stemming. kalm. kalm. kalm. willig.

Omzet 14000 bn. Weekomzet 62000 bn.

Specerijen. (Noteering op termijn.)
Amsterdam, Peper. Notemuskaat.

28 Aug. 27Aug. 28 Aug. 27 Aug.
Augustus . . 47,4 474 1304 1304
September. 44 44 1314 1314
December . 43H 43H 126 126
Maart ... 44 44

Stemming kalm. kalm. kalm. kalm.
Omzet — bn. Om::et — kn.

Koffie. (Santos op termijn.)',
flatterdam. 23 Aug. 28 Aug. 27 Aug. 27 Aug.

2..5 10.15 2.15 10.15
Augustus . ,'* 59 59 59 59
Sept 60X 59X 59X 59X
Deo 55.i 55X bW 55X
Maart 1926 . . 50H 50X 50^ 51
Mei .... 48X 48X 48X 49
Sept m* 45% 46X 46X
Stemming pry'sh. kalm. kalm. vast.

Gemengd contract
28 Aug. 23Aug. 27 Aug, 27 Aug.

2.15 . 10.15 2.15 10.15
Aug. . . ; . . . 58*4 _%% 58X 58>.
Sept. ....... 59X 59X 59 34 59X
Dcc 53X 53X &3X 54%
Maart 48% 48% 48% 49H
Mui 46% ■ 4i'H 46X 47X
Sept. '26 ... .. 44H U% <*_** 4.X
Stemming kalm. kalm. kalm. vast

LEIDEN, 2S Aug. Kaas. Aangevoerd 129
partijen, Ooudsche le soort / 64—67, 2e soort
/ 57—62; Leidsche le soort / 62—65», 2. soort
f 54—60. Handel matig.

Vee. Aanvoer 91 stieren / 170—305, 119
kalf -en melkkoeien / 230—455. 71 varekoeien
/ 175—320, 103 vette ossen en koeien / 280—
635, 72— 123-et. per kg 71 graskalvkren / 55
—110, 21 vette kalveren ’ 50—150, 11.5—172
et. per kg, 39 nuchtere tolveren f 9—22, 839
vette schapen ’ 36—54, 142—182 et. per kg,
656 weido schapen ’ 28—40, 931 vfcrkens voor

Londen / 20—55 64—72 et. per kg, 680 biggen
/ o—ls.

BUENOS AYRES, 28 Aug. Granen. (Tel.
van W. v. Steeden & Co., Rotterdam.) De Ar-
gentijnsche verschepingen gedurende de week
van 21—28 Aug. bedroegen : van tarwe naar
Engeland 500 tons, voor orders 13.400 tons,
naar Continent 4900 tons en niet-Europeesche
landen 7400 tons. totaal 26.200 tons, va>n maïs
naar Engeland 12.300, voor orders 68.400 tons.
Continent -44.900 tons en niet-Europeesche lan-
den 3ÖOO tons, totaal 128.800 tons. Van lijnzaad
naar Engeland 900 tons, voor orders 5900 tons,
naar het Continent 8100 tons, liaar de Ver.
Staten 4600 Ion», totaal 19.500,

NAGEKOMEN KOERSEN.
STAATSLEENINGEN.
Oblig. 1917 / 1000 4J- 3e k. 07'-Oost-Indië 1921 A ’ 100 7 3o k. 102f.

--" -n?_ A / s°o 73e k. 102**.Id. 1919 / 100 6 3e k. 1021lel. 1019 / 500 6 3e k. 101A.
t.' .ooi902 1922 B"C 9 1000 63e k. 1021 Q*fcH. 1923 £ 100 6 3e k. 103 GL.ld. 1923 A / 500 5 3e k. 100^.ld. 1923 A / 1000 5 3e k. lQQfa

GEMEENTELEENINGEN.
Amsterdam 1023 5 3e-k. 100*.Eotterdam 1920 7 3e k. 101 G.B,
Dito 1921 6* 3e k. 101-ft.Dito 1921 6 3e k. 101.
Dito 19*22 6 3e k. 101fV G.B.
Dito 1925 5* 3e k. 101.
Dito 1915 5 3e k. IOOf.Dito 1918 5 3e k. 100J,
Dito 1919 5 3o k. 100*.
Dito 1923 5 3e k. 100J*.Dito 1925 5 3e k. 100*.
Dito 1914-1915 41 3e k. 96*.
Dito 1916-1917 41 3e k. 96*.
Dito 191.8 4* 3e "k. 9_|.
Dito 1900-1913 4 3e k. 92*.

SLOTKOERSEN.
Banda Crediet en Handelsv. A. 83*,
Handelsv. Holland A. 71.
Moluksche Handelsvenn. A. 115}.
Ned. Wol Mij. B. A. 116.
Calv-é Delft eert. v. A. 88*.
Ned. Kunstzijdefabr. A. 348.
Nederl. Scheepsbouwmij. A. 41.

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1925 — AVONDBLAD — VIERDE BLAD

BEURSRUBRIEK
Voor het plaatsen van Adv e r-
tentiën in deze rubriek wend*
men zioh uitsluitend tot het Centr.
Adv.-Bur. MAK. R. NUNES, N. Z.
Voorburgwal 230-232, Amsterdam,— Telefoon 49383 — 42562 —37461.

BON i FRITZ
_~___-/ TABAK- EH THEEWAARDEH
A.VANVLIET&ZÖNEN

Commissionairs in Effecten,
Belasten zich met de afsluiting va»

PMSEAFFAIRES
op elktermijn ia alle courantefondsen
Uitvoering van NABEURSORDERS.

H. Hinde Zeylsfra&öo.
Amsterdam, Keizersgr. 604
Leiden, Rapenburg 63

Vraaotonze beschouwing
.er meest koopwaardige
lü»it_BßE_.

».l__«_u__i__---_r----___w_________»-______»___«_«

I WERP UW
I COURANT

AAN DE

I STATIONS
1 IN DE MAND VOOR

DE
1 ZIEKENHUIZEN I
"""Ti __MB___ïï__i_l_T'" 'r^TMBWiBrTTWW

I BESTELT f
Uwe drukwerken bij da

:>:K Drukk. Jacob r. Campen
O.Z. Voorburgwal 87-89

Gij zult wat uitvoering, prijs en afleve-

I 'ing betreft TEVREDEN ZIJN
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Beurs en Nijverheid
NEDERLAND EN KOLONIËN.

Verzekering Mij. Nederland.
Jaarcijfers. — Dividend 5 %.Blijkens de w.- en verliesrekening over 1924Verd aan premie ontvangen / 492.681, terwijlde bruto winst met inbegrip van / 256.043 uit

ide reserve voor loopend risico en de hangende"chaden vorig jaar / 762.65Sbedraagt. Aan"chade werd betaald ’ 354.677 en aan reserve
loopend risico / 110.604. De onkosten beliepenf 106,986, tam-ijl na reserveering van ’ 1803,
5 % dividend kan worden betaald.

Binnenlandsche leeningen.
Verbetering.Het bericht in het Avondblad van 24 dezer"betreffende conversie der 6 % leening Smallin-gerland pro resto groot f 142.000 in een 5 %ieenmg betrof naet die gemeente, doch de ge-

meente Tietjerksteradeel.
Cultuur Mij. Batoe Lempit.

Geen dividend.
Im de heden alhier gehouden jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders
werden het jaarverslag 1924 en de balans en
winst- en verliesrekening per ulto. December
van dat jaar goedgekeurd. Er wordt over 1924geen dividend udtgekeerd.

N.V. HandeleversenigingOost-Indië.
Div. 5 %.■In de heden gehouden algemeene vergaderingvan aandeelhouders werden de balans en winst-en verliesrekening over het boekjaar 1924 goed-gekeurd en werd het dividend vastgesteld

op 5 %.In de bestaande vacature van een commis-
saris werd voorzien door de benoeming van den
Iheer T. L. Leuftink.

Aan het jaarverslag ontleenen wij het vol-
gende :A. at den gang van zaken gedurende dit jaar
jn het algemeen betreft, merken wij op dat die,
ofschoon niet ontmoedigend, nog niet voldoet
aan onzo verwachtingen. Hoewel de eerste
maanden van het verslagjaar niet onbevredi-
gend zijn geweest, volgde daarna een minder
gunstige periode voor onze vennootschap, door-
dat tengevolge van scherpe concurrentie en de
voor verschillende artikelen overvoerde Java-
markt, hetzij de omzet nadeelig werd beïnvloed,
of de verkoopprijzen onbevredigend waren. NaSeptember 1924 trad echter weder verbetering
in, welke verbetering tot het schrijven van dit
verslag voortduurt.- Zij heeft ten gevolge gehad dat eensdeels
onze goederenvoorraad tot een geringer cijferkon worden teruggebracht per ultimo Decemiber
1924, terwijl anderdeels de post debiteuren alsnatuurlijk gevolg van den verhoogden omzet',
een liooger cijfer is gaan aanwijzen. De beta-
lingen dezer debiteuren zijn dn den aanvang van
het thans loopende jaar behoorlijk binnen-gekomen.

Nadat zijn afgeschreven alle dubieuze dfebi?* temen en het meubilair op ’ 1 per kantoor is
gebracht en nadat gereserveerd is voor te bc-

' talen belastingen en fleSftasten, sluit de winst-
en verliesrekening bij _e_ voorzichtige taxatie
der goederenvoorradeu met een voordeelig saldo
van / 98.412. Van dit bedrag moet 10 %,&zi]nd<_
’9841, overgeboekt worden op de aewonoreserve-rekening, waarna deze een totaal van

’ 36.667 zal aanwijzen. Daarna blijft ter ver-deeling over een bedrag ad / 88.571, hetwelk incitaat stelt, na bijvoeging van het onverdeeld_,Vi «r-_°- P°. 3',d f 14-160- een divid€nd tedeclareeren van 5 %.
Deli-Batavia Rubber Maatschappij.

In de heden alhier gehouden jaarlijksche alge-meene vergadering van aandeelhouders werdhet verslag over het boekjaar 1924 uitgebracht
€n dlm , '.. S en winst- ■» verliesrekening
f. AuSus °°r 3*»"»l»g " Avondblad

Faillissementen.
°Pg*fp.^n door v. d. Graaf & Co.

lAtd. Handelsinformaties).
Failliet verklaard: *

t. t-r '?' 7 *T. Velz e n te Hillegersberg.K.-c. mr. ü. ii.*-RoSen jaco*3Son cur . mr W

_
A. van Traa te Rotterdam.~~ T.T-._._?. 6iK °c k ' handelende onder den„aam Instituut de Koek te Rotterdam. R.-c.mr. J- E. Kosen Jacobson, cur. mr. J. S.Hoek.

"" *__ *'_ J %" _? 'J & zaak doende onder de
firma Maison Ledivo te Rotterdam. R.-c. mr.
J. E. Bosen Jacobson, cur. mr. C. H. van Win-kelhof.— G- H* Heuve 1 i m g, koopman te Rot-terdam. K-c mr. A. A. F. W. v. Romondt,
cur. mr. U a. van Ronterghem._ G. Hazen broek, wed. J. Meivogel,
ionder beroep te Nleuwerkerk a/d. Ussel. R.-c.
mr. A. A. r- «. v. Romondt, cur. mr. A. H.
van Ravesteyn te Rotterdam._ A. Koore v a a r, sigarenwinkelier te
Rotterdam. K-O. mr. A. A. F. W. van Ro-
mondt, cur. mr. N c. van Mastrigt.— -*--,-/f" "Sm, limonadeverkooper te
Soest, Soesterbergschestraat 25c. R.-c. mr. dr.
S. van Brakel, cur. mr

_ ___ j G Jaassen y.
Raay *<> *a"\T .—H- ,n p °S s ' e]öctficien te Zeist, Juf-
ferstraat 10. n-c. mr. dr. S. van Brakel, cur.
mr. E. C. Simons te Utrecht— ***_. VT *_ Woi,c-«nberg te Utrecht,
v

_
d. Boschstraat 15. R..e . mr

6
dr. g. van

Brakel, cur. mr. P. H. M. Hildebrand.
27 Aug.■ J:_VV. kokkete Nijmegen, Toorop-

straat 277. K.-c. mr. C. van Nievelt, cur. mr.
E. M- Hekking.— M* \i_ Hes ter en Jr. te Arnhem,
Onder de Linden 61. R.. e. nir. C van Nievelt,
cur. mr. o. Kozen daal.__ E. C. H. B e h r e n s, caféhouder te Laag
Soeren. K.-c. mr. C. van Nievelt, cur. J. J. van
der Stroom te Doesburg.__. H. Klok, smid te Renkum. R,.c.'mr. C
van Nievelt, cur. mr. W. Beker te Oosterbëek.— J. -Lvanden Boogaard, smid te
B»rg en Dal gem. Groesbeek. R.-c. mr. C. vanNievelt, cur. mr. A. van der Goes van Naters
te Nijmegen.— H. H e e s te Helmond, Veestraat. R.-c.
mr. Smit, cur. mr. Weitjens.— J. Verheyden, bakker te Rudel. R;-c.
en cur. als voren.— Th. v an, E e t e n te Gemert. R.-c. mr.
Smit, cur. mr. J. Mulder te Helmond.__

J. Luy b e n, kleermaker te Helmond.
r.-c. mr. Smit, cur. mr. J. Mulder.

geëindigd door verbindend worden
«enige uitdeelingslijst de faill. van J. J. v. d.
Waarden te Utrecht (uitk. 5.75 %); W. van
Eek te Woerden (uitk. 10 %) ■ J. Wander te
Rotterdam; M. Noordhoek te Oostvoome; E.
H. van Mild, zonder beroep, vroeger te Gouda,
thans wonende te Alphen a. d. Rijn (uitk.
59.8 $); J- van de Bruin te Rotterdam; J. J.
Lommen te Venlo (uitk. 13.95 %); id. na ver-
zet tegen de uitdeeling.lijst het faill. van G.
Oorthuis te Sellingen.

Opgeheven wegens gebrek aan actief de
faill. van A. Westen Jr. te Barger Compas-
cuum; J. Dissel, Rotterdam, handelende onder
Autogarage ..Achilles"; H. de Willigen te
Maassluis; A. den Hertog te Rotterdam; G. J.
de Graaff te Schiedam, handelende onder Han-
delsdrukkerij „Ooster" ; Th. van der Meer te
Rotterdam; J. Eshuis te Rotterdam; C. Paauw
te Vlaardingen; W. A. Vos te Rotterdam; J.
G. van Slooten te Utrecht; D. J. van Kuyk te
Ütrechht; J. H. Ileymans te Vleuten; J. J. C.
Houterman te Nijmegen; G. A. Verbeek te
Nijmegen; J. R. Eggink te Terborg; Chr. v.
lers'el—Dryvers te Helmond, thams te Hel-
voirt; L. Vallen te Venlo.

Vernietigd op grond van verzet de
f_ill. van N. V. Draadindustrie en Handel Mij-
Zwijsen & Co. te Helmond; J. H. Peters te
3_enlo.

ANTON JURGENS VER. FABRIEKEN.
Ernstige beschuldigingen.

Het heden verschenen nummer van de Haag-
sche Post bevat een open brief van den heer
A.. M. van Oss (een broeder van den hoofd-
redacteur van genoemd blad) aan het bestuur
van, Anton Jurgens Ver. Fabrieken, in verband
met de actie tot uitbetaling van dividend.

Die actie zelf heeft, zooals men weet, onze
instemming niet. Wij hebben er indertijd op
gewezen dat de gevolgen van de vroegere uit-
breidings-rage nog volstrekt niet geheel zijn
overwonnen en dat de maatschappij verplicht
is een conservatieve dividend-politiek te vol-
gen, wil zij. het hoofd kunnen bieden aan de
toenemende crediet-eischen harer ondermaat-
schappije_i, zonder de kans te loopen te eeni-
ger tijd opnieuw in moeilijkheden te geraken.

Wie in dit stadium van een beginnend her-
stel van zaken bij Jurgens, de maatschappij
vyil dwingen afstand te doen van middelen, die
zij bitter noodig heeft in het belang, van haar
liquiditeit, handelt o.i. noch in het belang der
maatschappij zelve, noch in het welbegrepen
belang der aandeelhouders afzonderlijk.

Wat dit punt betreft, is onze meening ook
door het le^en van den open brief niet gewij-
zigd. Dit neemt echter jaict weg, dat deze open
brief om andere redenen bijzonder de aandacht
verdient, en dat een onomwonden antwoord
van het bestuur dringend noodzakelijk moet
worden geacht.

De heer Van Oss komt met beschuldigingen,
naar het schijnt uit insiderskringen afkomstig,
omtrent boekhoudingsmethoden bij de maat-
schappij, die geen anderen naam zouden ver-
dienen dan valsche boekhouding en opzettelijke
misleiding der aandeelhouders, indien deze be-
schuldigingen inderdaad juist mochten blijken.

Uit den zeer uitvoerigen open brief, die vier
dichtbedrukte volle pagina's in de Haagsche
Post beslaat, kunnen wij uit den aard der zaak
slechts enkele punten in het kort aanstippen.
Wij releveeren de volgende:

In de jongste jaarvergadering antwoordde
de voorzitter op een vraag van een der aan-
deelhouders, dat de directeuren ook nog beloo-
"ringen ontvangen van dochterondernemingen,
welke belooningen a*n commissarissen bekend
en door hen goedgekeurd zijn. Hij voegde hier-
aan toe dit reeds het vorige jaar in de jaar-
vergadering te hebben medegedeeld. In 1921
blijkt echter precies het omgekeerde medege-
deeld te zijn. Van een vergissing kan hierbij
geen sprake wezen, daar destijds hieraan werd
toegevoegd, dat de bestuurders zich met hun
betrekkelijk klein inkomen tevreden stelden, in
do hoop, 'dat spoedig betere jaren zouden aan-
breken.

Veel erger zijn echter allerlei mededeelingen
van den heer Van Oss omtrent de wijze waarop
gemanipuleerd zou zijn bij 'het opmaken der
balansen. Dat deze geen „"zuivere koffie" zijn
is in confesso. Men wist algemeen wel en dat is
trouwens ook in de jaarvergadering medege-
deeld, dat de_ activa zijn „herschat" en dat
daarbij allerlei verliezen zijn weggewerkt door
beter rendeerende ondermaatschappijen boven
kostprijs te boek te stellen.

Mede hierop sloeg onze opmerking, dat de
maatschappij de thans beschikbare winsten bit-
ter noodig heeft voor een werkelijke consolida-
tie van haar financiën. Hetgeen de heer Van
Oss mededeelt omtrent de wijze waarop die
herschatting heeft plaats gehad en de manipu-
laties die hierbij ook overigens zouden zijn be-
werkstelligd, gaat echter, als het juist is, de
grenzen van het geoorloofde verre te buiten.

Mae men den heer Van Óss, of liever zijn
onbenoemde zegslieden gelooven, dan is het
opbrengstvermogen van de verschillende onder-
maatschappijen «iet bepaald op basis van de
werkelijk behaalde resultaten in het volle jaar,
maar op de basis der voor de margarine-indu-
strie steeds betere wintermaanden. Hierbij zou
a.v. te werk zijn gegaan: Als men in 3 maan-
den een half millioen verdient, is dat op de
basis van ’ 2 millioen per jaar. Kapitaliseert
men nu die 2 millioen op een 10 % basis, dan
is dp waarde van allo aandeelen in zoo een
onderhoorige zaak ’ 20 millioen. Deze bereke-
ning schijnt bovendien alleen te zijn toegepast
op ondel-maatschappijen, die winsten afwerpen,
terwijl die, welke met verlies werken op kost-
prijs op de balans zouden zijn gehandhaafd.

Volgens den heer Van Oss, zouden de Ant.
Jurgens Margarinefabrieken, die einde 1981
een verliéssaldo hadden van ruim f 19 millioen,
dat ten slotte door diverse terugboekingen van
vroeger gemaakte reserves, afschrijvingen etc.
tot / 1 millioen is gereduceerd, bij, de reValuatie
zijn aangenomen op een waarde van SCO %.De heer v. Oss geeft ook andere buitenge-
woon krasse staaltjes van balans-manipulatie,
doch al weder zonder te zeggen van wie hij zijn
gegevens heeft gekregen, zoodat het een open
vraag blijft, welke waarde aan zijn beschuldi-
gingen mag worden gehecht. Zoo beweert hij,
dat op een gegeven moment de Deutsche Jur-
gens Werke aan Anton Jurgens Margarine-
fabrieken voor ’ 15 millioen grondstoffen heeft
verkocht Deze verkocht ze weder aan de Zeep-
fabrieken, die ze op haar beurt verkocht aan
Anton Jurgens Ver. Fabrieken. Via Anton
Jurgens Margarinefabrieken werden ze daarna
"weder overgedaan aan de Deutsche Jurgens
Werke, de oorspronkelijke verkoopster. Per
saldo was er dus niets gebeurd, behalve, dat
aan de Trustee een vordering van / 15 millioen
Icon worden voorgetooverd, als zekerheid der
obligatiën overeenkomstig, de trustacte.

De heer Van Oss geeft te verstaan, dat de'
ontslagneming a ] s commissaris van den heer
Ter Meulen en van verschillei.de vooraan-
staande beambten van 'Jurgens verband zou
hebben gehouden met hun weigering om zich
te leenen voor het goedkeuren van of het mede-"
werken aan zulke manipulaties.

Het komt ons voor, dat de firma Jurgens
deze beschuldigingen niet langs zich heen
zal mogen laten gaan en dat het ook op den
weg van de'Ver. voorden Effectenhandel
zou kunnen liggen hieromtrent een officieel
onderzoek in te stellen met het oog op de
groote belangen van ons publiek bij de Jur-'
genswaj-irden. Tot zoolang zal men goed
doen zijn oordeel op te schorten, nu de heer
Van Oss door nergens zijn zegslieden te
noemen, het voor derden onmogelijk heeft
gemaakt om Éte beoordeelen of men met
feiten dan wel met lichtvaardige aantijgin-
gen te doen heeft.

Beurs te Batavia.
BATAVIA, 28 Aug. (Anet a). Cert. Handel

137, Handelsbank 140t, Kol. Bank 176J, Eseomp-
to 101*, H.V.A. "5101, Japanlijn 158, Red-
jang 295.

Java-Suiker.
SOERABAIA, 28 Aug. (Aneta). 2e hands

suiker disp. Aug./Sept. ’ 10.061 nom. Sept./Oct.
10.061 gedaan, Oet./Nov. 10.124 vraag, Kanaal
Sept./Oct. f8.50 vraag.

Soemadra.
Inruiling winstbewijzen.

BANDOENG, 28 Aug. (Aneta.) De statu-
tenwijziging der N. V. Assam Thee-onderneming
„Soemadra" is goedgekeurd. De inruiling der
winstbewijzen tegen aandeelen geschiedt op do
basis een tegen zes.

Nederlandsch-Indisch Rubber- en Koffie-
Cultuur Mij.

Div. 20 %.
In de heden gehouden jaarlijksche algemeene

vergadering van aandeelhouders werden he.t
jaarverslag 1924 en de balans en winst- en
verliesrekening per uit. December van dat jaar
o-oedgekeurd en werd liet dividend vastgesteld
Sp 20 %.

De aan do beurt van aftreden zijnde leden
van den Raad van Beheer, de heeren Ad.
Stoclet, H. A. van Nierrap, E. Lejeune Vincent
en P. Staes werden herkozen.

N. V. Cultuur Mij. „Tjimonteh” te Batavia.
'Uitgifte aand.

Het bestuur stelt voor aandeelhouders de
gelegenheid open tot inschrijving op Ind. Crt.'
/ 200.000 aandeelen, verdeeld in 400 aandeelen
aan toonder, elk groot / 500 en ten volle dee-
lend» in de wmst over het boekjaar 1925, tot
den koers van 150 pet. van 1 Sept. tot en met
8 Sept., ten kantore der vennootschap te Ba-
tavia en van de heeren Geo Wehry & Co. te
Amsterdam. Twee oude aandeelen geven rechtop toewijzing van één nieuw aandeel.

De uitgifte heeft ten doel, de kasmiddelen
te versterken en verdere uitbreiding te geven
aan de thee- en kina-aanplantingen.

Aan de toelichting van het prospectus ont-leenen wij het volgende:
De maatschappij exploiteert de ondernemin-

gen „Timonteh." en „Goenoeng Besser", ge*-legen in de Preanger Regentschappen, waar-
van de* totale uitgestrektheid der erfpachts-
perceelen bedraagt 19131 bouws, terwijl boven-
dien van de bevolking zijn ingehuurd op 12-
-jarige burrcontracten ruim 691 bouws.

Hiervan waren ultimo December 1924 beplant
met thee en kma 1214 bouws 116 R.R.. en 126
bouws in stadium van ontginning.

Vlgens taxatie komen nog voor verdere be-
planting: met thee in aanmerking circa 100
bouws en met kma ongeveer 120 bouws.

De volgende vooruitverkoopen vonden plaats
im 1924: Oogst 1925. Geheele oogst, exclusief
Bohea, tot gemiddeld 79 et.; oogst 1926. Halve
oogst, exclusief Bohea, tot gemiddeld 73 et. ;
oogst 1927. Halve oogst, exclusief Bohea-, tot
gemiddeld 73 et., aller per half kilo, franco
Batavia.

Over de laatste zes jaren werd uitgekeerd
aan dividend 40, 10, 7, 13, 30 en 30 %.
Mij. voor Ondernemingan in Nederlandsch-Indië.

Geen dividend.in de heden gehouden jaarlijksche algemeene
vergadering van aandeelhouders werden het
jaarverslag en de balans per 31 December 1924
goedgekeurd.

Er wordt over dat jaar geen dividend uitge-
keerd.

De aan de beurt van aftreding zijnde leden
van den Raad van Beheer, de heeren Ad.
Stoclet, M. Lippens en H. R. du Mosch, werden
herkozen.

BUITENLAND.

CONCENTRATIE IN DE KUNSTZIJDE.
Tusschen Courtaulds en Ver.

Glanzs'tofffabriken.
Volgens het „Berl. Tblt." zou tusschen het

Engelsche Courtaulds concern en de Duitsche
Vereinigte Glanzstoffifabriken te Elberfeld die
vaa Amerika ook relaties onderhoudt met' de
Italiaansche Snia Viscose, een wederzijdsche
belangengemeenschap zijn tot stand gekomen.
Toch schijnt de concentratiebeweging nog slechts
in het begin van uitvoering te zijn en het blad
meent, dat er nog verdere aansluitingen in de
internationale kuustzijde-industrie te wachten
zijn.

ASTRA ROMANA.
Een krachtige bron 'aangeboord.— De brand bij de 'PomanaAmericana.

De Astra Romana heeft volgens de Ag.
Ec." een nieuwe bron op Moreni aangeboord
met een productie van 80 t. per uur bet-
geen een buitengewone hoeveelheid is voor
dit gebied1. De sonde beeft een diepte van
1130 meteren is gelegen op 400 m. afstand
van de Romana Americana No. 1, welke
bron naar men weet in brand staat. Er zijn
maatregelen genomen om te voorkomen, dat
bet vuur zal overslaan.

De brand verslindt bij de Romana
Americana thans naar schatting 50 a. 60 w.
per uur, hetgeen een groot verlies voor deze
mpij. beteekent. Behalve het boren van een
nieuwe tunnel overweegt men blusschings-
pogingen met koolzuur. Door den druk van
het gas worden schokken gevoeld, waardoor
nieuwe onrust is ontstaan.

Olie in Spanje.

Naar gemeld wordt zijn in de provincies Bar-
celona en Teruel olieterreinen ontdekt.

D gevolgen der Ruhr-bezetting.

Dc schade van Thyssen.
De firma Thyssen berekent, dat zij door de

bezetting als gevolg van beslaglegging, bedrijfs-
schade en gedwongen leveringen een schade
heeft geleden van M. 70 mill.

Polen's wisselpolitiek.

Geen verplichte aflevering wissels
aan Bank Polski.

Men meldt ons uit Warschau:
Teneinde den uitvoer zooveel mogelijk te be-

vorderen, bereidt, de Poolsche regeering een
wetsontwerp voor, waarbij de exporteurs ont-

slagen worden van de verplichting, de door den

uitvoer verkregen vreemde wissels af te dragen

aan do Bank van Polen tegen den officiee.cn
koers. Tengevolge van de groote marge tus-

schen de koersen in officieel en particulier ver-
keer, welke tot 20 % toe bedroeg, maakte de

bestaande verplichting den exporteurs e/K.
transactie practisch onmogelijk. De moge'!"l_-
heid zal thans worden opengesteld! de vreer»de
wissels af te leveren bij de wisselbanken tegen
den algemeen geldenden, doch niet officieelen
koers.
Duitsche en Tsjecho-Slowaaksche ijzerindustrie.

Overeenkomsten
Men schrijft ons uit Praag:
Tusschen de Duitsche en do Tsjecho-Slowaak-

sche ijzeriudusti-ie zijn thans onderhandelingen
gaande welke de afsluiting van een pnjso. er-
eenkomst en de vaststelling van een contingent

voor den uitvoer van Tsjecho-Slowaaksch ijzer

naar Opper-Silezië ten doel hebben. Deze be-

sprekingen hebben tot een overeenkomst m be-

ginsel geleid; daarentegen is ten aanzien van
den omvang van het contingent nog geen over-
eenstemming bereikt. Ook met de ijzerindustne
van Westfalen zullen onderhandelingen met oen
soortgelijk doel worden aangeknoopt. Het groo_o
belang der te sluiten overeenkomsten ligt voor
de Tsjecho-Slowaaksche ijzerindustrie daarin
dat zij de mogelijkheid krijgt naar Duitschland
te leveren, zonder daarbij de prijzen der duit-

sche ondernemingen te hoeven onderbieden.
Engelsch crediet voor Polen.

£ 100.000 voor Lodztr textiel-
industrie. .

Naar uit Warschau wordt bericht zal een
Engelsche bankgroep, waarvan vertegf^J*-
gers thans Lodz bezoeken, de textielindustrie
aldaar door tusschenkomst van de LodZer Han-
delsbankeen crediet van £ 100.000 verstrekken.

(Dezer dagen meldden wn, dat verschillende
fabrieken te Lodz haar bedrijf beoben moeten
inkrimpen wegens het stopzetten van credieten
door de Bank van Polen. - Red. „Hbld.")

Tsjecho-Slowaaksche Ijzerindustrie.
Walsiizer naar Nederland

Men meldt ons uit Praag:
De Tsjechische bladen maken gewag van be-

langrijke leveringen der ijzerindustrie naar
Nederland. Behalve assen voor wagens -en
fietsen gaan grnote hoeveelheden walsijzer naar
Nederlftiid, te zamen de laatste weken twintig
wagons. De uitvoer van walsijzer naar ons land
steeg in deu loop van dezen zomer aanzienlijk.

New Yorksche koersen.

Ohicago Rock Island & Pacific Rw. Cert. v,
A. 40f.

Handelsberichten.
Amsterdam, 28 Aug. (Suiker', witte kristal.

26 Aug. 27 Aug..
Noteering op termijn G ein.t.. Gebod. Gelat, (..bod
Augustus . . . 19% 19 193. 19
September . . . 19% 19 19% 19
October .... 19 18?_ __M 18%
November . . . 18% 18% 18% 18.i
December . . . 18% !8S _ 18% 18H
Januari .... 18._ 18. 18.6 18%februari. ... 19 18% 19 18%
Maart .... __J< .18% 19*1. 18. i
April 193. 18.. 19% 19
Mei 19% 1:> 19.» 19%
Stemming kalm. Omzet 21 X £0 ton.

ROTTERDAM, 28 Augustus.
Katoen. (Noteering van de Yereeiiiging

voor den Katoenhandel, Rotterdam Cotton
Assooiation.) Middling universal Standard 28
mm stapte 73jj c. per 4 kg.
Mais op termijn 28 Aug. 27 Aug. 27 Aug. 26 Aug.

Rotterdam vroegk. slotk. vroegk. slotk.
September . . 2Vi 21iH 216% 214?_
November . . _*B% '-04 __:..'_ 204%
Januari . . . 198% 196% 198% 2003.
Maart .... 198% 199 .198% 201%

Umzet — contr.

AMSTERDAM, 28 Aug. Aardappelen.
(Bericht v/d. mak. Jac. Knoop). Zeeuwsche
bonte ’ 3.60—3.75, id. blauwe f 3.50—3.60, id.
Eigenheimers ’ 2.25—2.40, id. blauwe Eigen-
heimers f 2.75—2.90, IJpolder Eigenheimers
/ 2.80—3.15, blauwe Eigenheimers ’ 3.15—3.50,
Hillegommer Zandaardappelen ’ 4—6 per hl.

AMSTERDAM, 28 Aug. (Noteering Veiling-
geb. De Jong & Koene). Yellow Transparant
extra / 0.52—0.78, id. le s. f 0.30—0.42, id. 2e
s. / 0.20—0.26; Transparant de Cronsel extra
/ 0.30—0.42, id. le s. / 0.22—0.26, id. 2e s.
/ 0.14—0.18; Keswick le s.'f 0.18—0.28, idem
"2e s. ’ 0.11—0.15; bloeme zoet / 0.14—0.20, id.
2e s. ’ 0.09—0.12; zure appelen f 0.10—0.15;
Gladstone extra ’ 0.40—0.-50, id. le s. / 0.34—
0.40; Sweden appelen le s. / 0.40—0.65 per
kg; Sweden appelen extra / 15—18 per 100
stuks; Clap's favorite ’ 0.52—0.68, id. le s.
/ 0.42—0.48; dirkjesperen / 12—20; goudballen
/ 0.18—0.28, suikerperen / 0.20—0.31; trosjes-
pereii / 0.13—0.22; trosbessen ’0.60—0.66;
pruimen Victoria / 0.52—0.79; Belle de Louvain
/ 0,45—0.56 per kg; karbonkels f 0.70—1.20;

raetmeloeuen groot / 0.60—0.80, klein ’ 0.28—
0.40; suikermeloenen / 0.40—0.70; perziken le

's. / 0.18—0.30, id. 2e s. f 0.12—0.15 per stuk;
druiven Alicant ’ 0.64—0.78; Frankenthalers
f 0.68—0.84 per kg; tomaten le s. / 12—17,
id. le s. f 6—10; spercieboonen enkel f 13—
22, dubbel / 8—18; snijboonen ’ 12—26; augur-
ken fijn fijn f 38—40, fijn / 26—34, basterd
/ 16—20, grof ’ B—l2per 100 kg; bloemkool le
s. / 28—3i, id. 2e s. / 15—21; komkommers
geel le s*. f 3.50—5, id. 2o s. f 1.90—2.60 per
100 stuks; peen le s. f 12—18, iel. 2e s. / 4—

"6 per 100 bos ; sla ’ 4—6; andijvie / 2.50—4.E^

'per 100krop; postelein / 0.60—0.80 per mand;
uien f 1-40—1.50 per baal van 25 kg; zandeigen-
heimers / 8—10.80; drielingen / 4—7 per 100 kg.

Bloemen. Pullings / 2,5—38, Rayananten
w jt ’ 16—22, rosé f 18—25, brons / 16—20;
4_m anjers f 6—B, chabot anjers / 2—3.80;
dahlia's f 1.50—3.20; gladiolen f 1.50—2.50;
hadley / 6—9; Golden Ophelia ’ 3.50—6; Ophe-
j;a ’ 4--5.50; suntmrst f 3—4.50; keizerin /3—
6 per 100 stuks; Japansche lelies / 12—15 per
100 kelk; snijgroen ’ 3—B per 100 rank.

ALKMAAR, 28 Aug. Kaa s. Ter markt
waren 200 stapels, wegende 161,000 kg. Fa-
briekskaas kleine ’ 64, oommissie f 65, middel-
bare —, boerenkaas kleine f 60, commissie f 64,
middelbare —. Handel vlug.

LEEUWARDEN, 2. Aug. Boter. Aanvoer
23/3 en 159/6 v. Fabrieks- ’ 2.04—2.27, Notee-
ring van de commissie / 2.30.

Kaas. Sleutelkaas ’ 0.37—0.80. Nagelkaas

’ 0.H—0.47, Goudsche / 0.21—1.08, Edammer
/ 0.20—1. Aanvoer 46,216 kg.

LEEUWARDEN, 28 Aug. Vee. Aangevoerd
260 stieren / 175—550, 58 ossen, 235 vette
koeien / 230—480, per kg / 0.90—1.16; 540
melk- on kalfkoeien / 2*20—499, 51 vette kal-
veren / 45—105; 40 pinken ’ 110—210; 1045
graskalveren f 45—120; 115 nuchtere kalveren
f .7—17; 185 vette schapen / 35—55 ; 205 weide
schapen / 30—45; 163 lammeren ’ 20—32; 1148
vette varkens f 58—170, per kg ’ 0.76—0.88;
81 magero varkens ’ 2&—56; 664 vette biggen
/ 26—52; 285 kleine biggen / 9—15; 8 paar-
den, 42 bokken.

De handel mi gebruikt vee was kalm, in vette
koeien en zware stieren prijshoudeoid, in lich-
tere echter minder. De handel in graskalveren
was slecht, terwijl vette kalveren duur waren

Voor nuchtere kalveren was de handel
flauw. Vette varkens noteerden iets lager en
de handel in wolvee was fleuriger.

Zouters noteerden / 0.76—0.83, en varkens
voor Londen / 0.78—0.82. per kg.

E i e r cm. Aanvoer 20,000 kipeieren, prijzen

’ 7.50—9.50, 300 eeudeieren prijzen ’ B—9 per
100 stuks.

UTRECHT, 28 Aug. Kaas. Aan de markt
waren 44 partijen, tezamen 43,200 kg.' Prijzen
le qual. ’ 54—57, 2e qual. / 50—53, rijksmerk

’ 53 61, zwaardere tot ’ 63. Handel matig.
ZWOLLE, 28 Aug. Boter. Aangevoerd

70/8 v., 15/6 en 210 stukken, samen 1655 kg,
prijs 1/8 f 42—47, per kg f 2,40—2.50.

Vee. Aangevoerd 603 runderen, 99 gras-
kalveren, 73 nuchtere kalveren, 222 schapen,— lammeren, 215 varkens en 776 biggen.

Men besteedde voor vette koeien ’ 0.82—1.16,
idem kalveren / 1.40—1.95, idem varkens

’ 0.84—0.86 per kg, schapen f 20—50.
De handel in neurende- en versch gekalfde

koeien, en vaarzen was redelijk. Beste vette
koeien waren duur. De handel in stieren was
flauw en in schapen en kalveren voor Londen
prijshoudend.

BATAVIA 28 Aug. (Aneta). Rubber on-
veranderd.

Koffie. Aug. f 64J vraag.

Koffieberichten.
HAVRE, 28 Aug. (R, B. D.) Koffie.

(Open.) Stemming traag, omzet 6000 bn. Aug.

548 (v. slot 542J.), Sept. 534 (528i), Oet. 533.50
(528), Nov. 520.50 (515), Dec. 500.50 (495),
Jan. 487.75 (482|), Febr. 480.25 (479A), Mrt.
475 (468), April 471 (464), Mei 455 (447),
Juni 444.50 (436.), Juli 435 (428).

LONDEN, 28 Aug. (R.B.D)

Bulkeiop termijn ( Witte typo A):
28 Aug. 27 Aug.
opening slot

Gel. Geb. Ged. Gel. Geb. Ged.
Aug. 15/9 K 15/B.^ — 10/IOJi 15/9 —Dec. 15:9% 15/9 IS/9 15/10». \5',9% 15/10.*
Oct./Dec. 15/8% J5/8K — 15/994 1518% —Maart 16/- 15/10.1. — 16.' 15.10.. —Mei 15/HK 15/9 — 16,'1J_ 16,0% — .

Stemmiug kalm met weinig handel.

Katoenberichten.
HAVRE, 28 Aug. (R. B. D.) Katoen.

(Opening.) Stemming traag. Omzet 430 bn.
Lev. Aug. 645, Sept. 641, Oet. 636, Nov. 635,
Dec. 636, Jan. 644, Febr. 649, Maart 651, April
654, Mei 658, Juni 662, Juli 663.

LIVERPOOL. 28 Augs. Amer. Katoen.
Stemming kalm. (le not.) Lev. Oet. 12.11
(v. si. 12.10), 'Dec. 12.04 (v. si. 12.03), Jan.
12.06 (v. si. 12.05), Mei 12.18 (v. si. 12.16).
(2e not.) Oet. 12.13, Dec. 12.04, Jan. 12.07,
Mei 12.18, Egyptische (Sakell.) Stemming
kalm. Nov. 22.10 (v. si. 21.60).

ALEXANDRIK, 28 Aug. (R. B. D.) Ka-
toen. (Openine). Sakellaridis Nov. 43.30,
Jan. 42.60. Ashmoeni Oet. 30.60, Dec. 30.80.

Rubberberichten

LONDEN, 28 Aug. Rubber. (Medegedeeld
door Wijnand & Keppler. (10 u. 50.) Loco

Sheets 3/41, Sept. 3/31, o«t,/Dee. 2/10, Jan./
Maart 2/7 T. Stemming kalm.

LOC. DEN, 28 Aug. _Ru bber. (Medeged.
door Herm. J. v. Kooll___gen. (11 u. 32.)
Loco Sheets Oct./Dec. 2/10, Jan./Maart 2/7 k.
Stemming prijshoudeud.

NEW VORK, 27 Aug. Rubber. (Medege-
deeld door Joosten en Janssen.) (Slot.) Sheets
loco 5.51 dollarcent, Sheets Sept. 791 c, Aug.
83 e., Crêpe-Aug. 88 c, Oct./Dec. 701 c. Stem-
ming kalm, prijsh. v

LIVERPOOL, 28 Aug. Reuzel. (Opening.)
(Part. tel.) Sept. 89/6 (v. slot 88/9), Oet. 91/-
-(v. slot90/3).

LIVERPOOL, 28 Aug. (Part. tol.) Gra-
nen. (Opon.) Tarwe Oet. 11/21 (v. si. 11/2J),
Dec. IC/7J (v. si. mW-

CALCUTTA, 27 Aug. (R. O.) Schellak
kalm, loco R. 95 w., Sept. E. 95 k., O-et.
R. 95 k.

Jute vast, First .Grade loco R. 95.8 k.,
doch verk. gereserveerd, Sept. R. 90.8 k., doch
verk. gereserveerd, b'ghtnings loco R. 90 k.,
doch verk. gereserveerd, Sept. S5k., doch verk.

-gereserveerd.
Rij s t origez. tafel- It. 8.12, Telegraaf

Transfer l/6£.
ANTWERPEN, 23 Aug. (R.8.f).) Petro-

leum prijsh.''; Amerikaansche in citerns }*"
100 kg 81; in barrels p. 100 kg 88 25; detail-
prijs p. 100 liter 80; gasolie y. 100 kg 52; ben-
zine voor auto's zonder fust per lOOiiter 142;
voor automob. wederverk. per 1. 1.50; p. 100 1.
voor particulieren 1.60; degraissage p. Ï00 kg
235; paraffine p. 100 kg 270—330; smeerolie
'voor motors p. 100 kg 160; lichte machineolie
p. 100 kg 130—155; zwr.re machineolie p.
100 kg 160—220; cylinderolio in fusten 200—
270 ; gefiltreerde olie 270—330 ; locomotiefolie
in fusten p. 100 kg 330; stookolie (fuel oil) 45;
White Spirit p. 100 kg 130—190.
Terpentijn prijsh.; Amerikaansche hr.

-disp. 790; netto disp. 795; Fransche 17 % tarra
750; netto 755.

Spek en Vetwaren prijsh.; reuzel in
tierces 9.85; in frequins 9.Bs;'in cuvettes 9.90;
in caisettes 9.85; bellies (doorregen) 11.25;
Short Fat Back 9.75—10.10; Picnics Borax
8.90.

ANTWERPEN, 28 Aug. (R. B. D.) Mest-
stoffen prijsh. Chili-Salpeter loco 95 % 119J,
Aug. 119. Zwavelz. Ammoniak loco 12-41, Aug.
£ 11.12/-. Kaïnict 12.4 % franco stat. .Belg.
15.90. Potasch 20 % p. WjO kg 24. Superfosfaat
10/12 % water Belg. 165, id. 12/13 % water Belg.
160. Thomasroeel 15/20 % af fabr. Aug. 170, id.
15/20 % fr. st. Belg. 180. Salpeter geraff. 96 %
1251.

Oliezaden. Lijnzaad prijsh. Borobav stoo-
mend 237, Aug./Sept. 237. Calcutta st. 231,
Aug./Sept. 231. La Plata disp. 205, stooniend
205, Aug./Sept. 205, Sept./Oet. 205. Raapzaad
prijsh. Tm*ia Aug./Sept. 226. Ferozepore Ang./
Sept. 220. Lijnkoeken prijsh. Amerik. disp.
12(',J, Aug. 1261, Sept./Dec. 1271, binnenl. disp.
11&|, Aug. 1191, Sept./Dec. 121. Oocoskoeken
Java 115—118. ~ Palmkoeken 95—98. Maiskoe-
ken 105.

ANTWERPEN, 28 Aug. (R. B. D.) O r a-
nc n. Tarwe vast. Binnenl. disp. 110'—113,
Kansas No. 2 Aug.' 7.14, id. stoomend 6.72,
Entre Rio's 791 kg st. 2.79/-, Maniitoba I disp.
7.38, stmd. Oet 6.33, Manitoba II lev. Oet.
6.17; La Plata Barletta 771 kg disp. 278/-;
Rosario 79 kg-stmd. 281/-; Kurachee wit Amber
Durim stmd. 6.23.

Gerst zeer va_t. Ohevalier Chili'stmd. 148
—150, id. Australië disp. 160, Algerie Tunis
stmd. 98—100. Donau disp. 67/68 kg 103—106,
Moldavië 69/70 kg st. Aug./Sept. 111—113;
Bourgas st. 107—ltO; Californië. stmd. 113—
1151; Moutgerst 48 pd. disp. 105; onderw. 101
—102; lev. 4 laatste mnd. 96; La Plata nwe.
oogst 61/62 kg disp. 105—106. id, id. stmd.
105—106.

Maïs prijsh. La Plata gele nieuw diisp. 1061
—107, stmd. 1001-103, 4 laatste mnd. 99;
Oinquantine La Plata rood Aug. 110—112, id.
onderw. 113-Jö, id. loco 115—19, 4 laatste
mnd. 112—113.

Haver vast. Binnenlandsche disj». 99—102.
La Plat* Fag. ondei-w. 102—103, id. loco 102
—103, Canada West No. 3 disp. 107, id. No. 2
onderw. 115i; Canada Feed No. 1 disp. 101—
102, id stmd. 104, id. No. 2 disp. 100—101,
id. stmd. 98—99.
Rogge kalm. Binn«nlands<-he loco. 102—106,

Western disp. en st. 109—110, Pomeranie
stmd. 97—98.

MAAGDENBURG, 27 Aug. Suiker. Voor
de verdere ontwikkeling der beetwortelen in
Duitschland is het veelal vochtige, deels warme
ca deels koelere weder der afgeloopen week
bovenal daar gunstig geweest, waar tot nog too
reden was om te klagen over droogte, met
name in.Midden-Duitsch.aml. Doch om daar de
oogstvooruitzichten bevredigender te doen wor-
den, zijn nog meer doordringende regens^ en in
aansluiting daarmede zonnig en warm Septem-
ber-weder noodig, opdat na hernieuwde blad-
ontwikkeling ook het wortelgewicht en het
suikergehalte meer tot hun recht kunnen
komen. Uit Rijnland alsook uit 'Zmd-Duitsch-
land en Silezië, waar men in plaats van neer-
slag liever zonnig weder had gezien, wordt mel-
ding gemaakt van een goeden of zeer goeden
oogststand en een zeer krachtige bladontwikke-
ling.

In de overige bietverbouwende landen, waar
een meer of mindere rijkelijke regenval heeft
plaats gehad, wordt thans wel vrij algemeen
naar droog en zonnig weder verlangd, ten-
einde een snellere toeneming van het wortel-
ge-vicht en een spoedige verbetering in het ten
deele nog achterlijke suikergehalte te erlangen.

LONDEN, 27 Aug. Suiker nagenoeg om er-
anderd voor nabije posities, maar voor nieuwen
oogst was de stemming flauw. Witte Java loco
28/9, stoomend 16/- cif Londen en 16/4_ cif
Continent; Amerik. granul. fine loco 29/3,
Augs./Sept. 16/7^ cif, verscheidene op het Ver.
Kon. ..toornende partijen worden naar Rusland
gedirigeerd; Holl. granul. J. Augs. 16/9, Nov./
Decb. 16/14 verkoopers v. a. b.; Tsjecho-Slov,
Star fine Nov./Dec. 16/- v. a, b.; Holl. Cubes
A. S. P. Oet. 18/6, Nov./Dec. 18/3 v. a. b.
Koffie in veiling kalm, voor de beste soor-

ten werden weder volle prijzen betaald. Voor
goede grove tot mooie Costa Ricia buitenl. gejield
werd 163/- a 168/6 betaald en voor O. Ind.
Mvsore bold grey 132,6. Termijnen prijshou-
deiid. Sept. 108/- v. en 100/- fc not. 104/-, 'Decb.
107/- v. en 99/-k., not, 103/-.

Thee. De geveilde 6833 k. JavS. werden
grootendeels verkocht tot vorige prijzen, met
uitzondering van inferieure qual. en diist, welke
lager liepen. Betaald werd voor Pecco Oommon
a good 10_r d. a 1/1, broken Pecco inf. en Com-
m-on 74 a 9J d., Medium a good llf d. a 1/I},
Oranje Pecco 1000 8} d., good 1/3 a 1/4, broken
Oranje Pecco Medium a good llf d. a 1/6.Tapioca kalm. Singapore loco 21 d., Sept./
Nor. 18/9 cif Havre.

Hennep vaster, Manila Oct./Dec. G.
£ 48.10/-; Afrikaansche Sisal No. 1 Tanganyika
Augs./Oct. £ 45.10/-, No. 1 Kenva dito £ 45 cif.

Zwavelzure Ammoniak basis 21.1 % Sept.
£ 12.7/6, Oet. £ 12./9, Nov. £ 12,11/-; export-
prod. dubbele zaken £ 10.2/6. enkele £ 11.10/-;
Sept. resp. £12.5/- en 11.12/0 v. a. b.

Chili Salpeter ord. £ 12.10/-, geraffin.
£ 12.17/6.

Co p ra h vaster. Straits f.m. naar Rotter-
dam Juli/Aug. £ 29.10/-, f.m.s. Juli/Sept. en
A-ugs./Oct. gedaan ad £ 29.17/6 a 30.2/6, Oet./
Dec. ad £ 29.13/9 __ 29.18/9 cif; Java Juli/Aug.
£30.-: naar Marseille Straits f.m. Augs./Sept.
£ 29.10/-.Palmpitten kalm,, Aug./Sept. £ 21.12/6,
Sept./Oct. £ 21.10/- verkoopers ex quay Liverp.

Katoenzaad kalm, naar Huil Egypt.
f.a.g. Sept. £ 12,17/6, Oet. £ 12.15/- Nov.Man.
£12.10/- gedaan; Sakell. Nov./Jan. £11.16/3
bet., Bombay Sept./Oct. en Oct./Nov. £ 9.10/-.Har s Amerik. B. 54/-, F/G 25/-.Talk prijshoudend, fijne Austra.l. schapen-
-50/6 a 50/9.

Nagekomen Schepen
Nederlandsche Schepen.

ALBLASSËEDAM 23/8 v. Haiburg te Ar-
changel.

AMSÏÈLSTROj-M 26/8 v. Bristol te Swansea.
ANNA, m.soh.. 25/Sv. Castletown te Sharpn.
BATAVIER 111 29/8 v.m. 8 u. v. Rott. t*

Gravesend.
CATHARINA, m.soh., 23/8 v. Nijmegen t»

Rochostcr.
EMMANULL, m.sch,, 26/8 v. Assens te Hol-

tenau.
HECTOR, sleci. i., 27/8 v. Londen te Antwer-

pen met 2 lichtere.
K. Pi.LUK :ga n. Rotterdam.
J_lNGESTEOOM 26/8 v. Amst. te Lond
NEW VORK, t..;nkb., 27/8 Sciily gep., Phila-

dslphia ir. Rott.
PARKHAVEN 27/ Sv. Amst. te Nordenham.
POOL..XE, sleopb., 26/ S Dungeness gep., t.

Piraeus o, Rott.

Buitenlandsche Havens.
ADEN V. 2C/8 -Schwaraenfels, Bremen n.

Bombay,
BATAVIA V. 27/8 Minderoo, Singapore.
BEVEZIER gep. 26/8 Effna, New Orleans n.

l.i-emcii/Rott.
BORGA V. 21'SWilhelm Oelssner, Amst.
BUENOS AIRES V. 25/8 Barhill, Antwerpen;

Aldersgate, Madeira.
CIENFLEGOS A. 25/8 Cuba, Hamburg.
CIVITA VECCHIA A. 21/8 Patras, Rott.
COLOMBO V. 26/8 Oxfordshire, Londen n.

Rangoon.
CORRAL A. 26/8 Cedar Branch, Londen.
CUXHAVEN V. 25/8 Port Campbell, Mel-

bourne.
ELSENEUR gep. 27/SDis«, Rott. n
GALLE V. 24/SClan Mnciver, Ver. Kon./Cont.
GIBRALTAR gep. 25/8 Comm. Ramel, Hamb.

n. La Ciotat; Usambara, Hamburg n. Beira.
GIBRALTAR, gep. 26/8 Hafnia, Valencia u.

Rott.
HAIPHONG A. 25/8 Camranh, Duinkerken.
HAMBURG A. 25/8 Wermer Vinnen, La Plata;

26/8 Greystoke Castte, Houstou n. Hamb.;
M e x i o o, W.-Indië.

HAMBURG A. _6/S Cody, Houston n. Rott.— 27/SAltona, Java 1. v. Amst.; Kyphissia,
New Orleans 1. v. Rott.

HAVRE A. 25/8 Zenon, Pacific-kust.
A. 26/8 Aurigny. Brazilië.

HELSINGFORS A. 30/8 Rubens, Rott.
HONGKONG V. 25/8 Talthybius, Japan n.

Liverpool.
HULL A. 25/8 San Tiburcio, Los Angele*.
KINGSTON (Ja.) V. 26/8 Asiento, Curacao.
KOfi i Alps Maru, Bremen.

KOTONOW V. 21/3 Asië, Bordeaux.
LAS PALMAS V. 25/8 Tregonell, Bahia Blanca

n. Antwerpen.
LENINGRAD A. 16/8 Ruth Kayser. Rott,;

Robert Koppen, Zaandam. — 17/8 Helga
Boge, Rott.

LIVERPOOL A. 25/8 Lackawanna, P-uladel-
phia. — 26/8 Wandsworth Works, id.
V. 26/8 Limerick, Brisbane.

LIZARD gep. 26/8 Manistee, Santa Marte n.
Rott.

LONDEN A. 26e8 Laverock, Amst.; Douro,
Rott.

LOS ANGELES A. 215/8 Canadian Seigneur,
Antwerpen.

MADERA V. 25/8 Burdale, San Nicolas n.
Rott.

MADRAS A. 26/8 Mandasor, Londen.
MALMO A, 23/ STor, Rott,
MANCHESTER A. 26/8 Ousel, Amst.
MANILA A. 26/8 Ermland, Japan n. Hamburg.
MAiRIANOPEL V. 23/8 Despina, Gibraltar.
MARSEILLE A. 24/8 Compiegne, Japan.
MONTEVIDEO V. 20/8 Baxtergate, St. Ven-

cent.
NARVIK V. -gffS Narvik, Rotterdam.
NEW ORLEANS V. 25/8 Melpomene, Havre.

A. 25/8 Meanticut, Antw.
NEW VORK A. 25/8 Winnebago, Lond.

V. 2./8 Westemer, Antw.
NORFOLK (Va.) A. 27/8 Knookfieraa, Rott.
OR.AN A 20/8 Saumur, Rott.
OUESSANT gep. 27/8 Tabarka, La Goulette n.

Rotterdam.
OXELÖSÜND V. 28/8 Bratsberg, Rotterdam.
PADANG V. 25/8 Essen, Mai.asser n. Ham-

.burg.
PANAMA A. K/8 Arizona, Vanoouver n.

Antw.
PERIM gep. 28/8 Yang Tsze, Brisbane n. Lond.
PORT ARTHUR V. 25/8 Dirigo, Antw.
PORT NATAL V. 25/8 Ethel Radcliffe, Sabang,
PORT NATAL V. 25/8 North Britain, St. Vin-

cent.
PORT SAID A. 2.5/8 Chambord, Marseille n.

Mauritius; — 27/8 Hamburg, Rott. n. Java.
PORT SAID A. 26/8 Ajax, Liverp. n. Japan.
SAGRES gep. 25/8 Jodera, Bona n. Rott.
SAGRES gep. 25/8 Angelo Brunetti, Japan

a. Rott. -SAGRES gep. 27/8 Sdretul, Rraila n. Rotterd.
Anatolië, Rott. n. id.; U/rsula. Siemers, id. n.
Haifa; Vera Kathleen id. n. Odessa.

SAN ERAN'CISCO V. 24/8 Oklahoma, Antw.
SAN JUAN V. 24/8 Caravella, Havre.
SANTA FE V. 21/8 Armen, m..sch., Falmouth.
SANTOS V. 25/8 Monte Olivia, Hamburg.
SECOONDEE V. 22/8 Bassa, Ver. Ivon./Oo'nt.
SETTE CAMA A. 23/8 For de Vaux, Hamburg.
SHANGHAI A. 26/8 Laomedon, Yokohama.

V. 26/8 Alaska. Ma>ru,_ Bremen n. Japan;
Fürst B-ulonv, id. n. id.

SHTELDS A. 26/8 Spero, Amsterdam.
SHIMONOSEKI A. 23/8 Teucer, Liverp.
SINGAPORE A. 26/8 Mnluni, Morresundby.
ST. JOHN (N. B.) V. 258 Galileo, Huil.
SOUTHAMPTON A. 26/8 Wahehe, Rott. n. W.

Afrika; Usaramo, id. n. id.
SOUTHAMPTON verwacht 28/8 Majestic, New

Vork.
STETTIN V. 27/8 Phoebe, S. Rott. via

Liibeck.
SUEZ A. 25/8 Mangalore, Calcutta n. Lond.;

Huntingdon. Brisbane n. id. — 26/8 Malaya,
Japan n. Kopenhagen; Media, Calcutta n.
Antw.; Wartenfels, dd. n. Bremen.

SVENDBORG A. 23/8 Wagrien, Rott.
SYDNEY V. 25/8 Banffshire, Londen.
TALCAHUANO A. 23/8 Ansgir, .Hamburg.
TAMPICO V. 19/8 Santa Aurora, Lizard; 22/8

San Leonardo, Liverpool.
TANGO V. 26/8 Ussukuma, Beira n. Rott.
THAMES HAVEN A. 26/8 Tuscarora, Atreco.
TRELLEBORG A. 24/8 Astur, Rott.
ÏUXPAN V. 19/8 San Fernando, Lizard.
YOKOHAMA A. 24/8 Canton, Gothenburg,

NANTAISE. (Londen, 28 Aug.) Het Fran-
sche stoomschip ~Naivtaise", van Rotterdam
naar Brest bestemd, is twee mijl van Ouessant
op klippen gestrand.

Radio-telegrafische verbindingen.
De volgende passagiersschepen zijn Zater-

dag 29 Augustus in radio-tel. verbinding met
de daarnaast vermelde kuststations en via die
stations rechtstreeks te bereiken. Medegedeeld
door de N. T. M. Radio, Holland: Edam —Cabo Finisterre; Flandria — Cabo Finisterre;
Grotius — Medan Radio; J. P. Coen —Alexaudria.-Radio; Joh. de Witt — Schevenin-
gen haven; Kawi — Karachia Radio; Kon. d.
Ned. — Scheveningen haven; Leerdam — Sche-
veningen haven; Patria — Gibraltar Rock;
Pr. Juliana — Sabang Radio; Van Rensselaer— Ouessant TSF; Rindjani -— Karachi Radio;
Rijndam — Valentia Radio; Slamat — Solier
Radio; Veendam — Valentia Radio; Vene-
zuela — Ouessant TSF; Volendam — Chntham
Massachusetts; - Vondel — Alexandria Radio ;"
Zeelandia — Las Pa_mas Radio.

Herverzekeringen.
27 Aug. 26Aug.

Condor,nabjj Coquimbo gestrand 60°/ogns 6J°/ogn
Halgan, gestrand bjj do haven

van Pernambuco 25 —Campeiro, gestrand tusschen
Rio Grande en Pelotas 10 10
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Wat is een rebus?
lemand; die zoo vaak puaz-es in ons blad

ziet, is er opeens 'belang in gaan stellen te
weten, wat een rebus is. Nu kou het -vel is
waar eerder te verwachten zijn geweest, dat
hij ons gevraagd had wat een puzzle is, maar
vermoedelijk is hij o-p de gedachte aan do
rebus gekomen, doordat een puazle iets is,
dat opgelost moet worden en een rolus ook.
We hebben dit gevonden:

Hooi lang geledon waren er in Frankrijk en
vooral in Picardiö grappige notarisklerken,
die in carnavaltijd aardigheden bedachten
over de opschriften van notarisacten, over de
stadhuiswoorden, die in het werk der notaris-
sen voorkwamen. Nu hebben- die opschriften*
die op groote borden in do carnavalsoptochten
meegevoerd wordpn en die ook hardop werden
voorgelezen, bestaan uit, woorden en gedeelten
van woorden, waarbij dan do ontbrekende
deelen vervangen worden door teekeningen,
liefst spottende teekeningen. Er zijn er, dio
daaraan de uitvinding der rebussen toeschrij-
ven. Ken rein s is dus een zin, een uitspraak
of bewering, waarin woorden geheel of gedeel-
telijk door iets anders worden voorgesteld. Als
ik b.v. in den aanhef van een brief zou schrij-
ven: goSte heer inplaats geachte heer,
dan heb ik een rebus gemaakt, ook als ik onder
ren brief schrijf: jo toe ge 9 vriend dr. Lin-
kerhoek, of als we zouden spreken van een
ge4de zangeres dan maak ik rebussen.

Gewoonlijk worden evenwel in een rebus de
weggelaten woorden vervangen door afbeeldin-
gen van voorwerpen, door dingen. Nu vertaalt

men in net latjjn ~door zaïkeiy' niet het woord:
rebus en sommigen meenen, ten onrecht,
dat zoon ding een rebus heet, omdat daarin
gedachten door zaken worden voorgesteld. Veel
waarschijnlijker is evenwel, dat de naam af-
komstig is van den titel van do camavals-
aardigheden van de I'icavdisehe notariskler-
kten, die in een 'bundel werden verzameld en
uitgegeven onder den naam dc rebus, quac,
gcruitlcr, of in het Hollandsch gezegd: Van de
dingen die gebeuren, of ook zou men kunnen
zoggen: ~Wat er nlzoo in de wereld voorvalt".

We laten enkele voorbeelden van rebussen
volgen en wel eerst Fransch, omdat Frankrijk
een van do bclangrijikste uitvoerlandeu van
rpbusscn is geneest:

Pir Vent 'Venir
TJn Vient , Dun.

Zoo crp het eerste oog is er geen toun aan
vast te l^noopen, nietwaar? Maar door de
woorden to lezen en er _fen term bij te gebrui-
ken, al is het dan geen zaak of ding, wordt
het opeens ecu gedachte. Immers, de onderste
reeks woorden staat onder de bovenste,
natuurlijk. Welnu, lees bij elk woord sous
(onder) en ge krijgt: Tln so*i(s)pir. vient
sou(s)vcnt dun sou-(s)venir, of in het Hol-
landsch vertaald: Een zucht ontstaat dikwijls
door een herinnering. Als men een miserabel
school.apportjo beeft en men denkt aan den
vcrbeuzelden tijd dan zucht men natuurlijjkj!

Nu en dan is een droom als een rebus be-
handeld. Zoo wordt verteld, dat Alexaiider de

Groote m den tijd dat hij Tyrus belegerde, in
een nacht droomde dat iiij «en satyr, hij de
Grieken satyros genoemd, zag. De droomuitleg-gers verklaarden, dat die droom beteekendeSaI'yros ot anders gezegd: Tyrus is U, gij zult
Tyrus innemen.

"1.0 beroemde Romeinsohe redenaar Ciceromaakte van zijn naam een rebus, door zich te
bedienen van het woord ciccr, dat erwt betee-kent, hoewel hij overigens niets met erwten
had uit te staan.

In de jaren dat wij onze eerste sigaar■rookten, nu zoowat 65 jaar geleden, kre-
gen we op elke acht sigaren die we toen
voor een dubbeltje kochten (kom daar nu
eens om, acht voor tien cent!), op het
.sigarenzakjo een lieflijke puzzle cadeau en
onderweg naar de latijnsche school probeerden
wo dié op te lossen. AJs iemand beweert, dat
dr. Linikerhoek het onder het vertalen vanCicero heeft gedaan, dan jokt hij leelijk
tenminste als hij niet bewijzen kan, bij 'mij inde klas te hebben gezeten en het zelf gezien te
hebben. Dan zwijg ik.Ten slotte een "vage , belofte: Ik wil eens
probeeren, of ik mij nog een of andere rebusuit mijn jonge jaren kan herinneren en als ik
zoo gelukkig ben die te vinden, dan geef ik
die eens ter oplossing. Wo wilien het beste
ervan hopen. En tot allerslottigst slot dit:
Soms verbeeld ik mij, dat mijn eigen naam een
rebus is ©u dat ik dien te danken heb aan de
plaats, waar ik mijn conversatie met de lezers
nOud&n ma.g, maar dat moet verbeelding zijn.

Db. Linkbrhoek.

Het was deze week een halve eeuw geleden, dat capt. Webb, de vermaarde water-athleet,
het Kanaal tusschen Dover en Calais overzwom. Verscheidene_populaire zwemmers hebben
dit feit herdacht; men ziet eenige bij het met bloemen overladen monument van Webb

te Dover.

KONRAD VON HÖTZENDORF
de Óostenrijksche veldmaarschalk, is
overleden. Hij was chef van den Genera-

len Staf tijdens den wereldoorlog.

„Drie wijze gekken”, Austin Stron's populaire tooneelstuk (waarmede het Schouw-
tooneel zooveel succes had), wordt thans als film vertoond in het theater Tuschinski.
V. I. de dokter, de rechter en de bankier. Zoo men ziet wijkt de Amerikaansche type-

opvatting nogal af van de onzel

MEVR. CECILE SPOOR—CARELSEN
>A\e" in Schurynann's „Violiers". (Zie Onder de

Streep in dit nummer.)

Ellis Island, „Heartbreak Island” bijgenaamd, — waar de Amerikaansche emigranten worden onderzocht -het voorportaal van wat velen meenen te mogen zien als het land van belofte, waar het goud voor 't grijpen
ligt. Op Ellis Island is het goud echter ver te zoeken zooals eergisteren nog in ons blad werd betoogd. In 't'

midden het kanaal, waar de booten meren.

PASJITSJ,
de grijze maar nog steeds militante Servische minister-
president tijdens zijn vacantie in zijn hotel te Karlsbad

(rechts.)

INDIË voo. *»r mwaam- UITRUSTING
IS HETBEKENDEEN MEEST

AANBEVOLEN ADRES:

GEGR. DE JONG - DEN HAAG
STATIONSWEG 129 SPUISTR. 50

VRAAGT PRIJSCOURANT.V /

,

~ TEL3OB2B^
ABONNEMENTEN.
PAGE, POLKA, KOPJES

Het gesprek van den Dag:
Bij wie is jou haar zoo mooi
geknipt en geonduleerd ? ?

gS <£«_

_
LION FRÊRES

2e Jan Steenstr. 43, Tel. 21787
le huis b/d —. Woustraat.
MODELKNIPPEN: 50 et.

-»

t' IS TE ZIEN
aan het modgl waar Uw haar
geknipt is. Denkt daarom aart

ons speciaal adres

voor Hurverzorging
GALERIJ 14

21 SALONS SALONS 21

VAH VELZEN FRERES
ANDRÉ DE JONG SUCCESSEN.

i_t]&F*^kJ>J^rß-_PAF.EEnENI 'ALLES
*

GORINCHEM
AGENT VAT. HET

ALGEMEEN
HANDELSBLAD

* IS

A. 1. VAN DEURSEH.
A

Abonnementen kunnen
hier woi'den
aangenomen

MIDDENSTANDSWONINGEN
TE KOOP of TE HUUR, zeer Ml-
lijk. Aan de Röntgen- en Jenner-
straat v.m. *\V.meer. In te richten
tot WINKELS, waaraan .voorfliverse zaken hehoefte is. Te bevr.
bij J. G. DE GREEF, Makelaar,
Retiefstraat 53". - (37533)

BIJVERDIENSTE. |
Wenscht ge een regelmatige,
flinke BIJVERDIENSTE
te verkrijgen, waardoor te-
vens later gelegenheid be-
staat U een.positie te ver-
wenen?

Wendt ü dan tot ons om
inlichtingen! Alleen komen
mannelijke personen van 20
—35-jarigen leeftijd in aan-
merking. Br. onder No.
37841, Bureel Handelsblad.

■ ■■■■■ im auiiii

Latijn en Grieksch
Cursus voor Staatsexamen.

Or. A. RUTGERS) Leeraren
Drs. C.W.KRINGS^ Sted. Gymn.

Aanmelding en inlichtingen bijlaatstgenoemde: Oosteinde 12. (37Ï44)'

«-*-—«_«_-______w____»«» B̂ß^__.-
_

M
_______________

i>

Voor hétHerfstselzoen Sept.-October
BADEN-BADEN

VILLA DIANA
Gernsbacherstrasse 51 - Tel. 1021.
Prima keuken, groote kamers.— Heerlijk gelegen. —Men spreekt Hollandsch.

Een machine tot vereenvoudiging van het werk van den centrifugist in
aardappelmeel- en suikerfabrieken. (Zie Gemengde Ber. in dit nummer.)

De jaarlijksche klompenbeurs te Epe trok ook nu weer veel bekijks. Oud
vad«rtje maakt van de gelegenheid gebruik zich uit de groote keus een extra

mooi paar te zoeken.

Paul Richter, de bekende Siegfried-vertolker in de rolprent De Nibelungen,
speelt thans de titelrol van de film „Petro de Zeeroover", in het Rembrandt-

theater. Naast den acteur Aud Egede Nissen als Juana.

't Blijft een vinnige strijd aan 't Marokkaansche front. Men ziet hier een groote Fransche batterij op weg naar
't front bij Taza. Op den achtergrond het Noord-Afrikaansche heuvel-panorama.

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der gemeente
Hoogeveen is deze gedenkpenning door het gemeente-
bestuur aangeboden. Naar men weet is Van Echten de

man, wien Hoogeveen zeer veel dartkt.

KONING FERDINAND VAN ROEMENIË

werd Maandag j.I. zestig jaar. Een vlak voor dezen dag
genomen foto van den vorst.
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WIE ZINGT DAAR?
:.v>-,' „DE NEW EDISON"

gjfgr^ ___^_^_^_
__________« WèM
\__ 8_!^ll H lilÉl BP De beroemde EDISON-PLATEN met speelduur

van 5 minuten aan elke zijde, spelen zonder naald,
jjljyillyijlittillrtiiMtffi -11 zij" onbreekbaar! De weergave is zoo ver-

«^nra^^^nW' bluffend, dat de toehoorder onwillekeurig fluistert:
|^_^^^ ..WIE ZINGT DAAR?"

ALLE ANDERE PLATEN (naaldplaten enz.) kunnen echter ook op
den NEW EDISON PHONOGRAPH gespeeld worden, met onzen

IJewel-weergever. Wij garandeeren daarbij een betere weergave dan op
éénige bestaande gramofoon mogelijk is, al wordt het nooit „Edison-geluid",
dat alleen met EDISON-PLATEN te bereiken is op een

NEW EDISON PHONOGRAPH.
In prijzen van f 275.—. f 375.— 'en hooger.

■ Wij noodigen U uit tot een bezoek. — =====

B_f m*x- ROTTERDAM, Witte de Withstraat 88

I\UNSTZAAL tlDl SON AMSTERDAM,
"' Lei.h_=hest.aat 84
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	illustraties
	Het was deze week een halve eeuw geleden, dat capt. Webb, de vermaarde water-athleet, het Kanaal tusschen Dover en Calais overzwom. Verscheidene_populaire zwemmers hebben dit feit herdacht; men ziet eenige bij het met bloemen overladen monument van Webb te Dover.
	MEVR. CECILE SPOOR—CARELSEN >A\e" in Schurynann's „Violiers". (Zie Onder de Streep in dit nummer.)
	De jaarlijksche klompenbeurs te Epe trok ook nu weer veel bekijks. Oud vad«rtje maakt van de gelegenheid gebruik zich uit de groote keus een extra mooi paar te zoeken.
	KONING FERDINAND VAN ROEMENIË werd Maandag j.I. zestig jaar. Een vlak voor dezen dag genomen foto van den vorst.
	KONRAD VON HÖTZENDORF de Óostenrijksche veldmaarschalk, is overleden. Hij was chef van den Generalen Staf tijdens den wereldoorlog.
	Ellis Island, „Heartbreak Island” bijgenaamd, — waar de Amerikaansche emigranten worden onderzocht – het voorportaal van wat velen meenen te mogen zien als het land van belofte, waar het goud voor 't grijpen ligt. Op Ellis Island is het goud echter ver te zoeken zooals eergisteren nog in ons blad werd betoogd. In 't' midden het kanaal, waar de booten meren.
	Paul Richter, de bekende Siegfried-vertolker in de rolprent De Nibelungen, speelt thans de titelrol van de film „Petro de Zeeroover", in het Rembrandttheater. Naast den acteur Aud Egede Nissen als Juana.
	't Blijft een vinnige strijd aan 't Marokkaansche front. Men ziet hier een groote Fransche batterij op weg naar 't front bij Taza. Op den achtergrond het Noord-Afrikaansche heuvel-panorama.
	„Drie wijze gekken”, Austin Stron's populaire tooneelstuk (waarmede het Schouwtooneel zooveel succes had), wordt thans als film vertoond in het theater Tuschinski. V. I. de dokter, de rechter en de bankier. Zoo men ziet wijkt de Amerikaansche typeopvatting nogal af van de onzel
	PASJITSJ, de grijze maar nog steeds militante Servische ministerpresident tijdens zijn vacantie in zijn hotel te Karlsbad (rechts.)
	Een machine tot vereenvoudiging van het werk van den centrifugist in aardappelmeel- en suikerfabrieken. (Zie Gemengde Ber. in dit nummer.)
	Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der gemeente Hoogeveen is deze gedenkpenning door het gemeentebestuur aangeboden. Naar men weet is Van Echten de man, wien Hoogeveen zeer veel dartkt.


