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Z I E DE É T A L A G E 

PRINSES E N DAAD. 

Prinsesje fijn, dat kind'ke klein, 
W e r d ons nog plots geboren! 
En 't Volk was als een kindertal, 
W a n t arm en rijken wisten 't al, 
Maar wilden 't zéker hooren, 
Hoe aan dien oud' Oranjestam, 
Een klein, heel klein groen twijgje kwam, 
De stam was niet verloren. 

Prinsesje fijn, dat kind'ke klein. 
Groeid' op tot eed'le vrouwe. 
Naar Moeders trant, met vaste hand, 
In plicht en deugd tot 't Vaderland, 
Fier Nederland getrouwe. 
Dat klein gemoed, toen fijn ien teer, 
Is nu geen kind, klein meiske meer, 
W i j gaan reeds op haar bouwen, 

Prin ses, nu sterk, het crisiswerk 
Hebt gij als taak gekozen. 
Het voorbeeld van Uw voorgeslacht, 
Dat U tot goede daden bracht, 
En sterkt de moedeloozen. 
Zóó is Uw Leven 'n heilzaam zijn 
Van werk'lijkheid, geen leege schijn, 
De Daad hebt gij verkozen. 

Prinses is stil, en wijl zij 't wil, 
Kan nu geen traan weerhouden. 
De pi;n, die Moeder en Zij leed, 
En Holland ook zoo n smarte deed, 
Zoodat zij samen rouwden, 
Doet saam de toekomst gadeslaan, 
Doet Vorst en Volk weer verder gaan, 
Wilhelmus van Nassaue! 

Bilthoven. 30 April 1934. 
P. C. P O O R T M A N . 

OFFICIEEL G E M E E N T E N I E U W S . 

BEKENDMAKING. 

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van de 
Bilt brengt ter openbare kennis: 

lo. dat door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun besluit van 24 April 1934, 2e afd. no. 
1103/743 is goedgekeurd het raadsbesluit van 21 
Februari 1934 strekkende tot wijziging van het uit-
breidingsplan der gemeente de Bilt, voor zooveel 
betreft het deel, gelegen tusschen den Hessenweg, 
Groen van Prinstererweg, Waterweg en Looydijk, 
alsmede tot vaststelling van bebouwingsvoorschrif-
ten voor dat terrein, en dat voormeld raadsbesluit 
met bebouwingsvoorschriften in uitvoerige kaarten 
gedurende 14 dacjen ter gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage is gelegd; 

2o. dat door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun besluit van 24 April 1934, 2e afd. no. 
783/743 is goedgekeurd het raadsbesluit van 21 
Februari 1934, strekkende tot vaststelling van 
voor- en achtergevelrooilijnen voor de bebouwing, 
te stichten op het terrein, gelegpn tusschen den 
Hessenweg, Groen van Prinstererweg, Waterweg 
en Looydijk. 

De Bilt, 28 April 1934. 

Het Hoofd van het Gemeentebestuur 
voornoemd, 

H. P. V A N DER BORCH. 

Burgemeester en Wethouders van de 
Bilt brengen ter openbare kennis dat de 
bureaux der gemeente-secretarie van 
bouw- en woningtoezicht en van gemeen, 
telwerken op Zaterdag 5 Mei vanaf v.m. 
11 uur GESLOTEN zijn. 

Van Heinde en Verre. 
In deze heerlijke Meimaand, die ons 

een weelde van bloemen geeft, schijnt ook 
het tijdstip aan te breken, dat er iets meer 
hoop komt in het economisch leven. Er 
zijn weer- van die feiten zichtbaar, die op 
een kentering wijzen. De Voorzitter van 
de Unie-Lever, het grootste wereldcon-
cern, heeft verklaard, dat naar zijn mee-
ning de autarchie op de laatste beenen 
loopt, en dat overal een streven is waar 
te nemen om voor den handel weer ruim 
baan te maken. Vrijwel gelijktijdig ver-
klaarde de Amerikaansche minister van 
Buitenlandsche Zaken Huil, dat de staats-
lied,en die nog heil zagen in een isolatie-
politiek wel met blindheid moesten gesla-
gen zijn. Deze twee uitlatingen uit de 
hoogste regionen van het economisch 
leven geven ons weer hoop. Of men in 
den tabakshandel de opleving al voor de 
deur ziet weten we niet, doch men zou het 
haast denken, gezien de hooge prijzen, die 
op de laatste veiling zijn geboden. Er zijn 
partijen verkocht voor ƒ 12.50 per half 
K.G. En niet alleen dat onze sigarenfabri-
kanten dezen prijs durfden te geven, ook 
Amerika en Duitschland boden flink. Nu 
is het voor Duitschland geen groote kunst 
om hooge prijzen te bieden, want. tusschjen 
bieden en betalen ligt een lange weg met 
veel hinderpalen. Leest men de laatste 
1 Mei-proclamatie van Hitier, dan ziet 
men daar, dat voor 't eerst in de Duitsche 
geschiedenis de eenheid is bereikt, alsook 
dat zegenrijke slagen zijn geleverd tegen 
nood en ellende, tegen werkloosheid en 
wanhoop. Als men echter daar naast leest 
wat Dr. Schacht, de president van de 
Duitsche Rijksbank, die deze week nog 
verklaarde n.1. dat de Duitsche export met 
tweederde is gedaald, en dat de Duitsche 
positie dusdanig is, dat betaling niet meer 
mogelijk is, dan is dit laatste in feite 
waar, en in flagrante tegenspraak met wat 
Hitier zijn volk voorzet. Toch heeft 
Duitschland nog ettelijke honderden mil-
lioenen voor bewapening en tientallen miL 
lioenen voor buitenlandsch gekuip be-
schikbaar, terwijl de eenheid verder weg 
is dan ooit. 

In Amerika is een vredespact tot stand 
gekomen tusschen Bolivia, Cuba, San-Sal-
vador, Guatamala, Panama, Venezuela, 
Honduras, Haïta, Nicaragua en Costari-
ca, die — ongeveer als de Balkanstaten 
— een politieke en economische eenheid 
zullen gaan vormen. De vraag is gewet-
tigd, zou er in Europa tusschen de staten 
niet eenzelfde overeenkomst mogelijk zijn, 
indien het vervloekte wantrouwen eens 
op zij werd gedrongen? W a t zouden er 
met de milliarden die nu in de muil der 
wapenindustrie verdwijnen, onnoemlijk 
veel leed gelenigd en.. . voorkomen kun-
nen worden. Ach waren alle menschen 
wijs 

In het arbeiders-paradijs „Rusland", 
waar nog dagelijks vele arbeiders, ambte-
naren en intellectueelen den hongerdood 
sterven van gebrek, heerscht in de leiders-
kringen een weelde die de luxe aan 't hof 
van den Czaar nog overtreft. De hofhou-
ding van Stalin die het Kremlin bewoont 
kost per jaar ruim 25 millioen gld. Deze 
„arbeider" bezit bovendien de twee rijkste 
keizerlijke landgoederen buiten Moskou, 
terwijl duizenden geen onderdak bezitten. 
Hoe lang zal het uitgemergelde Russische 
volk die slavernij nog dragen? 

Men vindt op dat terrein toch vreemde 
dingen. Dezer dagen verscheen een bro-
chure van een ooggetuige over Oostenrijk, 
waarin gemeld werd, dat de Burgemeester 
Braun in Weenen een salaris genoot van 
slechts 25000 gld., plus nog „eenig" re-
presentatiegeld, en de salarissen van zijn 
meest nabij staande vrienden wanen na-
venant, Dat de burgerij tot op het been 
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werd afgekloven om aan dat egoïsme te 
voldoen, vraagt geen toelichting. He t ver-
baasde ons te lezen dat de 35 uit Weenen 
gevluchte S.D. leiders thans uit Tsjecho-
Slowakije zijn vertrokken naar Sovjet-
Rusland, waar ze met open armen wer-
den ontvangen net als Dimitroff en de 
zijnen, terwijl hun een warme hulde werd 
gebracht. Vóór de vlucht werd wel aens 
gehoord dat men met Rusland niets te 
maken had of wilde hebben. Blijkbaar 
waren de principieele geschillen niet erg 
groot. 

Oostenrijk heeft de eerste Mei zijn 
grondwet gekregen, het houdt daarmee 
op republiek te zijn, en geeft aan de Habs-
burgers vrijheid zich weer in Oostenrijk 
te vestigen. Het behoeft volstrekt niets 
te verwonderen als zoowel Oostenrijk en 
Hongarije als Spanje nog eens weer mo-
narchieën worden. De republiek heeft het 
volk waarlijk niet veel geluk gebracht. 

Met schrik namen we kennis van het 
bericht dat Amerika — hoewel het offi-
cieel „overtuigd" is van de vredelievend-
heid van Japan, — toch maar vast 1500 
millioen dollar vroeg voor uitbreiding 
van de vloot, terwijl Japan den volgenden 
dag bij de 640 vliegmachines nog 500 oor-
logsvliegtuigen bestelde en Engeland 23 
van de zwaarste bombardementsvliegtui-
gen op stapel liet zetten. Alles vanwege 
de vaste overtuiging, dat men de vrede 
wil. Toch zijn de Japansche financiën 
ruïneus, en wel geen natie zal het thans 
nog een leening verstrekken. 

Men moge over inflatie en deflatie den-
ken hoe men wil, doch een feit is het, dat 
Engeland regelmatig in de stijgende lijn 
gaat. Ook deze maand daalde het aantal 
werkloozen weer met 100.000. Dat soort 
daling heeft practische waarde, omdat 
deze werkloozen niet aan 't marcheeren 
worden gezet gelijk tienduizenden Duit-
schers, waarvoor ze dan de kost of een 6 
a 7 mark per week bekomen, doch in En-
geland komt men inderdaad in 't produc-
tie-proces, Ziet men in Engeland de belas-
tingen dan ervaart men dat een gehuwde 
in Engeland met een inkomen van ƒ 1500 
indien hij geen kinderen heeft ƒ 8.45 moet 
betalen en hier ƒ 49.50 betaalt. Met één 
kind zijn die cijfers: in Engeland niets, 
hier ƒ 35.90. Bij een inkomen van ƒ 2250 
betaalt een kinderloos paar er ƒ 76.— en 
hier ƒ117; met één kind resp. niets en 
ƒ 97.— en met een inkomen van ƒ 3000 
zonder kinderen ƒ 143 en ƒ 193; en met 
één kind: daar ƒ101 en hier ƒ178. Het 
is waarlijk om van te watertanden. 

W i j hebben ons verbaasd over de laat-
ste landdagrede van den heer Mussert, 
die te Amsterdam verklaarde dat het be-
kende ambtenaren-verbod wel 1000 leden 
doch geen 1000 Nat. Soc. had gekost, ter-' 
wijl ten aanzien van het verbod der Kath. 
Bisschoppen, die verschillende functies 
onvereenigbaar hebben verklaard met het 
lidmaatschap van de N.S.B., te hooren 
werd gegeven: houdt uw godsdienst, doch 
blijft trouw aan de N.S.B. Zoo'n openlijke 
aanbeveling tot karakterloosheid — im-
mers voor de schijn de rijks- of kerke-
lijke overheid trouw blijven, doch inwen-
dig ze helpen ondermijnen met de N.S.B. 
—, is van een zeer twijfelachtig kaliber. 
De heer Mussert zou nog wel eens kun-
nen ervaren, wat wind zaaien en storm 
oogsten beteekent. 

In onze mijnindustrie voelt men de wan-
hopige concurrentie van het buitenland, 
zelfs van de Japansche kolen. Wellicht 
dat enkele groothandelaren daarmee extra 
winsten kunnen maken, doch het is toch 
onduldbaar, daar er tot nu reeds bijna 
7000 arbeiders zijn ontslagen. Daarbij zijn 
zeker 4000 Nederlanders die waarschijn-
lijk aan 't werk hadden kunnen blijven, 
als de Japansche kolen in Japan moesten 
blijven. 

Het 60 millioenenplan mocht de goed-
keuring der Kamer ontvangen, zoodat er 
werkgelegenheid wordt geschapen. Toch 
moet bedacht worden, dat er ook aan we-
gen- en bruggenbouw en droogleggerij 
een einde zal komen, en dan moet er ook 
nog werk zijn. V a n groote beteekenis was 
dan ook wat de heer Vliegen opmerkte, 
n.1. dat het nog urgenter was de industrie 
en nijverheid te steunen, omdat er nog 
zooveel uit het buitenland wordt gehaald 
dat ook hier vervaardigd zou kunnen wor-
den. Met name vensterglas, stofzuigers, 
dames-confectie, terwijl juist een nieuwe 
ontdekking was gedaan om uit suikerbie-
ten alcohol te vervaardigen, die met ben-
zine vermengd, in millioenen liters ver-
bruikt kan worden. Daardoor zou veel 
benzine achterwege kunnen blijven, waar-
door onze handelsbalans minder passief 

Izou worden, terwijl dit product plus de vele 
bijproducten prachtige werkobjecten zou-
den opleveren. Bovendien merkte de spre-
ker op, men kan toch van ons opkomend 
geslacht niet alleen grond- of polderar-
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H E T A D R E S voor de be-
handeling van Uw wasch — 
beiders maken. W e hopen dat op die uit-
bouw alle aandacht zal gevestigd worden. 

Onze regeering heeft dezer dag,en een 
rondschrijven gericht tot de Gemeentebe-
sturen om loon en salarispeilen te brengen 
op het peil van de loonen in het vrije be-
drijf. Er moge bedacht worden dat daar-
aan zeer scherpe kanten zitten. Vast staat, 
dat er hier en daar in 't „vrije" bedrijf 
reeds loonen betaald worden, die ver be-
neden het ethisch minimum liggen. In het 
land- en tuinbouwbedrijf kunnen zelfs 
deze lage loonen nog niet verdiend wor-
den. Met deze wetenschap gewapend kan 
men toch gerust verklaren, dat het in hoo-
ge mate onzedelijk zou zijn als de over-
heid ook dien weg volgde. Sympathieker 
was ons het rondschrijven aan de Ge-
meentebesturen om geen vrouwelijk per-
soneel meer aan te stellen, en het aange-
stelde zooveel mogelijk te ontstlaan, ten-
zij overwegende bezwaren zich daartegen 
zouden verzetten. 

Het echtpaar Abrahams heeft „trein 
8.28" verlaten. W i j vernamen echter niet 
of het echtpaar, na de kwalificiatie „on-
behoorlijk" het onbehoorlijk teveel ont-
vangene van deze liefdadigheids-instelling 
had gerestitueerd. Aan fijngevoeligheid 
mangelt het hier en daar nog al. 

Onze regeering zit waarlijk niet stil. 
Deze week is ook het kweekschool-wetje 
afgekomen. Het ligt in de bedoeling het 
aantal met het grootste deel te verminde-
ren, omdat minder dan de helft nog ge-
noeg krachten kan leveren. Het is ook 
waarlijk onpractisch om met vrij groote 
kosten jaarlijks eenige duizenden tot on-
derwijzer te promoveeren, en zijn deze ge-
reed, hun dan te zeggen: „er is geen plaats 
voor U in 't maatschappelijk leven." E n 
als laatste nouveauté krijgen we zeer 
waarschijnlijk een nieuwe spelling. W e 
durven ons daarover geen oordeel aanma-
tigen, omdat de geleerden in hun oordeel 
al diametraal tegenover elkander staan, 
zoodat niet-taalkundigen beter kunnen 
zwijgen. W e l zal er een geslacht over-
heen moeten gaan eer er iweer feilloos ge-
schreven zal worden volgens de nieuwe 
spelling. 
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XXXVIII 
(Nadruk verboden). 

In mijn hof staat d' appelboom 
Nu in vollen bloei te pralen . 

En de bloemen, rose-wit, 
Lichten, als de sterren stralen. 

't Is of al de sterretjes 
Uit den hemel kwamen zakken, 

En zich rijden, zonder tal, 
Als een melkweg rond de takken. 

'k Sta er in bewond'ring stil, 
En h e r w o r d t een tuin der 

droomen, 
W a a r de Schoonheid, ongerept, 

Tot haar hoogsten glans kan 
komen. 

(Willem van Lanxmeer.) 
Weleer bestond hier en daar de ge-

woonte voor elk kind des huizes een 
boompje, dikwijls een appelboom te plan-
ten, dat zijn levensboom zou zijn, waaruit 
men zijn levenslot zou lezen. Nu we niet 
meer als voorheen gebonden zijn aan de 
ouderlijke scholle, maar de adresboeken 
jaarlijks door de vele verhuizingen groo-
te wijzigingen ondergaan, heeft dit oude 
gebruik weinig zin meer. Maar toch doet 
het mij soms leed, dat niet meer vrucht-
boompjes worden geplant in den siertuin. 
Zij toch geven het geheele jaar door stof 
tot vreugde- Zie hoe schitterend de appel-
boom bloeit en zich straks tooit met tal 
van vruchten, die wij in haar ontwikke-
ling gadeslaan, totdat wij eindelijk in den 
herfst de blozende appels mogen plukken. 
En is het wintersche beeld van den appel-
boom onfraaier dan dat van vele andere 
/boomen? 

De appel is van zeer ouden oorsprong. 
Reeds in het Oud-testamentische verhaal 
van Eva in het Paradijs ontmoeten we 
deze vrucht. Geen wonder, dat we haar 
in sagen en legenden en in het volksge-
loof overal terugvinden, alsook in zeer 
vele spreekwoorden en gezegden, terwijl 

zij in tal van huismiddeltjes tegen ziek-
ten werd aanbevolen. In den tegenwoor-
dig en tijd maakt de Pomologische Ver-
eeniging propaganda voor het eten van 
fruit en geeft hiertoe o.a. varianten op het 
Engelsche: one apple a day, keeps the 
doctor away. 

Men moet de appels echter met verstand 
eten, zei men vroeger vooral, want: Kase 
und Apfel sind morgens Gold, mittags 
Silber, abends Blei. Nu gelooft men hier-
aan niet meer zoo vast en eet ook des 
avonds rustig een of meer appels. Met 
de schil, maar afgewasschen schijnt het 
best te zijn, als de maag dit verdraagt. 

Ongetwijfeld stond de appel in grooter 
aanzien toen we nog niet werden voor-
zien van sinaasappels en andere zuid-
vruchten, waarbij weldra ook de Oost-
Indische geregeld zullen worden aange-
voerd en aan de appels concurrentie 
laandoen. Onze voorouders lieten de on-
sterfelijken appels eten en aan de helden 
bij hun intrede in het walhalla appels 
aanbieden, die hun eeuwige schoonheid, 
kracht en jeugd verzekerden-

In de plantlors vindt men telkens ge-
wag gemaakt van den appelboom en zijn 
vruchten. De hellevorst der oude Per-
ziërs, Ahriman, kon zich in een appel-
boom veranderen en in het „Wonderlyck 
en Waerachtich Verhael" uit 1587 van 
de bezeten non Jeanne Fery uit Bergen in 
Henegouwen lezen we haar verhaal, hoe 
de duivel door een appel in haar was ge-
komen. Hetzelfde beklagenswaardige 
meisje verzekerde later ongeveer hetzelfde 

!ten opzichte van andere vruchten, zoodat 
we dit bijgeloof mogen laten voor hetgeen 
het is. 

Vermeldenswaard is overigens nog een 
ander verhaal betreffende een achtjarig 
meisje uit Wetschgershausen in Duitsch-
land, dat van haar zinnen beroofd was 
door den duivel, die zelf op herhaalde 
ondervraging verklaarde/dat hij door een 
bij name genoemde boerenvrouw door 
middel van een appel in het kind was ge-
komen. Of dit geval tot een der tallooze 
heksenvervolgingen aanleiding heeft ge-
geven, lezen we niet. 

W e l werd door de magistraten te Nan-
'cy een treurig geval onderzocht, dat 
voorviel met het zoontje van een schaap-
herder te Dalheim in Duitschland, waar-
in de duivel Abrahel van den herder Pier-
son eischte, hem dit eenig kind te offe-
ren door een appel te eten, die hiertoe 
door dezen duivel werd geschonken. Het 
kind stierf, maar herkreeg het leven na-
dat Piersori den duivel had aangebeden. 
Het jongetje echter was bleek en mager 
en had holle oogen, loome bewegingen 
en werd zwakzinnig, want de duivel zelf 
bewoonde zijn lichaam en verleende het 
schijnbaar leven. Na een jaar verliet de 
booze het lichaam, dat een kwalijk riekend 
lijk werd, dat men zonder ceremonie in 
een akker begroef. Omtrent de uitspraak 
der magistraten te Nancy vinden we niets 
vermeld. 

Zinrijker is het verhaal van den duivel, 
die de appelboomen in Devonshire (En-
geland) verdierf terwille van den bier-
brouwenden abt van het klooster te Glas-
tenbury, die op voorstel van den duivel 
hem zijn ziel verkocht, opdat zijn bier de 
concurrentie van den appelcider zou mis-
sen. De abt was slimmer dan de duivel en 
istelde voor, dat de appelboomen op 17, 18 
en 19 Mei (eigenaardig dicht bij de da-
gen der IJsheiligen!) zouden worden be-
schadigd, waarop volgens de berekening 
van den abt de boomen reeds zouden zijn 
uitgebloeid en hun vruchten zouden kun-
nen behouden. Als nu toch eens door late 
nachtvorst de appelbloesems gedeeltelijk 
worden vernield, spreekt het volk nog al-
tijd van den duivel en den abt St. Dun-
stan. 

Tenslotte herinner ik slechts aan een 
Judassage, waarin Judas appelen steelt 
bij zijn vader, dezen, als hij hem hierbij 
betrapt, maar niet herkent, zoodanig 
slaat, dat hij aan de gevolgen sterft, 
waarop het gerecht Judas veroordeelt de 
weduwe te trouwen-

Overtalrijk zijn de volksgezegden, 
waarin de appel wordt genoemd. Ik be-
gon met een aansporing om appelboomen 
te planten en de vruchten te eten. Laat 
mij eindigen met het gezegde, waarin 
overdadig eten wordt gewraakt: „De ap-
pelman komt om zijn geld", waarop ik laat 
volgen deze woorden van vader Cats: 
Koom, pluckt nu met 'er hand, en eet met 

volle kaken, 
Maar wilt 'et niet te grof, of niet te 

gulsig maken 
Maar denckt oock boven dat, hoe seer 

het is te schromen, 
Dat eens den appelman staat om syn geit 

te komen. 

P. J. SCHENK. 

UTRECHT koopt goedkooper 
VULPENHOUDERS en alle 

KANTOORARTIKELEN in de 
S P E C I A A L Z A A K 

N E U D E 10 UTRECHT 
TELEFOON 1 1 4 8 3 

Op Vulpenreparaties kan gewacht worden 
Benut 't gunstig SWAN-RUILAANBOD 

N I E U W S UIT D E GEMEENTE. 

Ingekomen personen. 
M, Nijhoff en gez„ Koppellaan 3 van 

Utrecht; G. Boverhuis en vrw., Dr. Jul. 
Röntgenlaan 32 van Zeist; Mej. D. J. v. 
Ligtenberg, Ruysdaellaan 15 v. Utrecht; 
W e d . C. H. Haak-Deuvelingen, Parklaan 
5 van Amsterdam; Mej. H. Schumacher, 
Julianalaan 236 van Zutphen; L. Koen-
derman, Paltzerweg 37 van Afrika; M. v. 
d. Zande-Schreuder, Sweelincklaan 77 v. 
Italië; L. v. d. Boogerd, Ten Katelaan 8 
van 's-Hertogenbosch; J, L. Nieuwpoort 
en gez., Paltzerweg 99 van 's-Gravenha-
ge; K. G. de Bot, idem van idem; B- J. C. 
van Stralen en gez., Groenekanscheweg 
96 van Utrecht; H. J. G. J. ten Berge en 
gez., Röntgenlaan 46 van Groningen; 
Prof. A. W . M. Odé en gez. Ruysdaellaan 
23 van Delft; N. Hemminge en gezin, 
Hobbemalaan 48 van Utrecht; H. v 
Nieuwenhuyze en gez., Wate rweg 85, 
van Bergen op Zoom; R. E. Englert en 
vrw., Soestdijkscheweg 95 Noord van 
Rotterdam; Mej. B. Diez idem van idem; 
S. Cats en vrw., Sweelincklaan 89 van 
Rijswijk (Z.H.) ; Mej. G. D. Dorrestijn, 
Bilderdijklaan 74 van Rotterdam; Wed-
T. de Jong-de Jong, Gezichtslaan 4 van 
Dordrecht; W e d . S. Hoogstraten-Voge-
lenzang, Soestdijkscheweg 79 Noord van 
Gouda; Mej. P. Dormaar, Waterweg 85 
van Bergen op Zoom; Mej. A. Kramer, 
Soestdijkscheweg 30 Noord van Tiel; 
Mej. D. H. L. E. Jonckers Nieboer, 
Soestdijkscheweg 18 Noord van Utrecht; 
G. van Dijk en vrw., Hoofddijk 41 van 
Wijk- bij Duurstede; Mej- C. Rombout, 
Haydnlaan 44 van Buren; Mej. G. Ho-
gendoorn, Overboschlaan 39 van IJssel-
stein; H. J. M. Schimmel, van Dijcklaan 
11 van Roosendaal; Mej, I. E. Groene-
veld, Haydnlaan 45 van Soest; P, Taze-
laar, P. Potterlaan 5 van Rotterdam; F. 
J. Brockbernd en gez., Hessenweg 173 v. 
Utrecht; E- B. M. C. Bruns en gez., 
Röntgenlaan 14 van Voorburg; Mej. A. P. 
Heystek, Soestdijkscheweg 39 Noord v. 
Valburg. 

Vertrokken personen. 
Mej. A. W . v. Sas van Gezichtslaan 15 

naar Utrecht, Heerenstraat 41; Mej. E. 
Grit van Haydnlaan 45 naar Smilde, Eëk-
houtswijk b 438; W . G. H- C. Bickes en 
gez., van Parklaan 44 naar N.O. Indië; 
C. Quint-Spies van Bilderdijklaan 14 naar 

Drietyergen-Rijsenlburg, Zonstraat 59E; 
Mej. A. Sliwik van Haydnlaan 52 naar 
Maartensdijk, Utrechtscheweg 110; H. 
van Barneveld en gez, van Julianalaan 
271 naar Utrecht, Wolvenplein 25; Mej. 
C. H. C. Lievegoed van Gezichtslaan 4 
naar Bussum, Statenlaan 18; Mej. M. C. v. 
Wuytswinkel van Soestdijkscheweg 224 
Zuid naar Desschei (België), Hide 14; A. 
J. M. Wenners en gez., Julianalaan 235 
naar Rotterdam, Schieweg 129; C. Onnen-
Duys en gez., van Rembrandtlaan 88 n. 
Utrecht, Heerenstraat 48; Mej. J. Schür-
mann van Nicolailaan 9 naar Tilburg, 
Koningshoven 242; Mej. J. Bohnhart van 
Ruysdaellaan 6 naar Duitschland; Mej. 
M. Jansen van Soestdijkscheweg 19 
Noord naar Amersfoort, Koningin Wil-
helminastraat 46; F. Piekema van Alb 
Cuyplaan 7 naar Utrecht, Merwedekade 
225 bis; J. Heller-de Geest van Leijen-
scheweg 24 naar Utrecht, v. d. Doem-
straat 27bis A; C. Anker Larsen van 
Soestdijkscheweg 82 Noord naar Oslo; 
Mej. D. A. W . Rückert van Nachtegaal-
laan 16 naar Duitschland; Mej. C. Rink 
van Wilhelminalaan 42 naar Leerdam; 
Mej. H. H. de Jongh van Soestdijkschew-
148 Zuid naar Soest, Amersfoortscheweg 
109; Mej. A. Kruyff van Hessenweg 148 
naar Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 
30; Mej. E. de Rooy van Soestdijksche-
weg 77 Noord naar Zeist, Hortensialaan 
16; Mej. K. Mitterer van Hasebroeklaan 

SPECIAAL 
DAMESZAAK 

te BILTHOVEN 
Uitgebreide collectie 

Dameshoeden 
zoowel kleine als groote maten. 

Ruime sorteering 

Kinderhoeden 
W i j vragen uw bijzondere aandacht 

voor de nieuwe zending 

Shawls 
die we juist ontvinglen, T A F F E T ZIJDE 
ORGANDIE, C R E P E D E CHINE in gekleede 
en sportieve dessins. 
H M H H Om te voldoen aan de vele vraag 
brengen wij thans ook een fijne sorteering 

Dameshandschoenen 
Aparte Afdeeling: 

Corsetten 
BUSTEHOUDERS ETC. 

BOM-TON ORTEX 
ROYAL WORCESTER 

ORTEX VERBAND 
Vakkundige bediening. Paskamer aanwezig. 

G O O S S E N S 
JULIANALAAN 57 TELEF. 26884. 



VELTMAN-L IEST ING 
HEERENMODES 

OUD KERKHOF 3 UTRECJHT 
T E L E F O O N 10965 

Wij berichten U hierdoor de overdracht van onze jaren-
lang bekende zaak in heerenmodes aan den heer 
L. Vermeer die de zaak onder dezelfde firmanaam zal 
voortzetten <en Vrijdagmiddag 2 uur de zaak geheel 
gemoderniseerd HEROPENT. 
U dankend voor het vertrouwen dat ik zooveel jaren 
mocht genieten, beveel ik mijn opvolger beleefd aan. 

M. J. VELTMAN. 

9 naar Hilversum, Burg. Gulcherlaan 26; 
Mej. J. J. v. d- Bunt van Blauwkapelsche-
weg 90 n. Maartensdijk, Nieuwe Wete-
ringschew. C 29; G. J. van Hessel en gez. 
van Oude Brandenburgerw. 43 naar Zui-
len, v. d. Pekstraat 64; Mej. J. P H. M. 
van Basten Batenburg van v .d. Helstlaan 
37 naar Lichtenvoorde, A 14; G. van 
Walen van Alb. Cuyplaan 54 naar Am-
sterdam, le Helmerstr. 241; J. van Bar-
neveld en gez. van Prins Hendriklaan 30 
naar Soest, Kolonieweg 2 D; Mej. R. P-
M. v. Meurs van Gezichtslaan 170 naar 
Bussum, Bijlstraat 92; Mej. H. Zadowny 
van Kerklaan 30 A naar 's-Hertogen-
bosch, Noordwal 20; P. A. v. d. Broek 
ven Wilhelminalaan 15 naar Boskoop, 
Nieuwstraat 42. 

Burgerlijke Stand. 
Geboren, Evert, zoon van Wouterus 

Bakker en van Mina Theodora Roze-
boom; Jannetje Jacoba, dochter van Lode-
vicus Johannes Maria IHerber en Dirkje 
Maria de Jongh; Harm, zoon van Albert 
Gotlieb en van Roelfina Bekkering; Pie-
ter Cornelis, zoon van Pieter Meijer en 
van Teuntje Willemijntje van Laar. 

Overleden: Levenloos aangegeven zoon 
van Albertus Marinus Beekes en van 
Hendrika Johanna van Basten. 

Ondertrouwd: Frans Johannes van der 
Sluijs, oud 29 jaren en Hendrika Heger, 
oud 27 jaren; Aalbert van de Baan, oud 
24 jaren en Hardina Goudkamp, oud 26 
jaren. 

Gehuwd: Marinus Veenendaal, oud 26 
jaren en Dirkje Gesina Hendrica Maas, 
oud 24 jaren; Louis Heller, oud 27 jaren 
en Jannetje de Geest, oud 26 jaren; Mari-
nus Gerrit Franciscus van den Brink, oud 
26 jaren, en Nicolina Benima, oud 21 ja-
ren. 

Gevonden Voorwerpen. 
Een zak aardappels, Utrechtscheweg 

247; een zegelring, Burg. de Withstraat 
30; damestasch met inhoud, Nieuwstraat 
31; wit kinderhoedje, Tulpstraat 21, 
Utrecht; groote bruine tasch, Politiebu-
reau; ijzeren 5 K.G. gewicht, Parklaan 71; 
een schaartje, Beetslaan 19; bruin lederen 
ceintuur, Hertenlaan 19; portemonnaie 
met inhoud, Schoolstraat 17; portierkruk 
van een auto, Nieuwstraat 23; rijwiel'be-
lastingmerk in étui. Waterweg 49. 

Inlichtingen betreffende deze voorwer-
pen aan het Bureau van Politie te de Bilt 
op werkdagen tusschen 3 en 6 uur n.m. 
(niet telefonisch). 

Rijkstelefoon. 
Nieuwe aansluitingen. 

26861 Dr. W . v. d. Molen, Leeraar Fran-
sche Taal en letterk., Rubenslaan 
4, Bilthoven. 

26868 Ir. W . Kropholler, Ingenieur der 
A.E.G., Zweerslaan 4, Bilthoven. 

26882 Prof. A. W . M. Odé, Ruysdael-
laan 23, Bilthoven. 

26891 Mevr. Wed. M. v. Essen—Stolp, 
Soestd.weg 57-Noord, Bilthov,en. 

Schoolkinderen naar de tentoonstelling 
„Nationaal Park". 

Naar wij vernemen, zijn de leerlingen 
van de hoogste klassen van alle scholen 
in onze gemeente uitgenoodigd om onder 
geleide van de onderwijzers de bloemen-
tentoonstelling aan den Soestdijkschen-
straafweg te bezichtigen. Zij zullen daar 
worden rondgeleid door onzen plaatsge-
noot, den heer P. J. Schenk, die de kinde-
ren op veel moois opmerkzaam zal kunnen 
maken. Oók op vogels, die van den nieu-
wen toestand aanstonds gebruik hebben 
gemaakt om veel nestjes te bouwen in de 
groenblijvende gewassen. 

Bioscoopvoorstellingen voor school-
kinderen. 

Een voorstel van Wethouder Keg. 
Door den wethouder van Onderwijs, 

den heer Q Keg, te Bilthoven, is aan de 
raadsleden, aan leden van oudercommis-
sies, schoolbesturen, commissies van toe-
zicht op het L.O., hoofden en onderwijzers 
der scholen in de gemeente een schrijven 
gericht, waaraan we o.m. het volgende 
ontleenen: Zooals het bekend is, heeft de 
vereeniging „Museum ten dienste van het 
onderwijs", gevestigd te Utrecht, de leer-
lingen der scholen dezer gemeente in staat 
gesteld om een bezoek te brengen aan de 
Sumatra-tentoonstelling. Bij die gelegen-
heid is een tweetal smalfilms vertoond, die 
een aanschouwelijk beeld gaven van de 
rijstcultuur in onze koloniën. De belang-
stelling der kinderen werd door een hel-
dere toelichting gaande gehouden en ge-
prikkeld. Naar mijn meening is het stre-
ven van deze vereeniging in hooge mate 
toe te juichen en verdient het, naast groo-

ACCOUNTANTSKANTOOR 
A. & H. W I E R E N G A 
UTRECHT, ASSEN, KAMPEN, 

Trans 7, Beilerstr. 16 Oudestr. 49 I 
Tel. 14774, Tel. 430 Tel. 116 
GORINCHEM, Westwagenstr. 45, tel. 43 

belast zich met alle ACCOUN-
TANTSWERKZAAMHEDEN, 
BELASTINGZAKEN, ADMI-

NISTRATIE van VERMOGENS, ENZ. 

ten lof, den noodigen steun en aanmoedi-
ging. De ongewone wijze van doceeren 
trekt de kinderen aan en maakt de belang-
stelling meer gaande dan anders het geval 
is. Tot mijn genoegen kan ik u meedeelen, 
dat genoemde vereeniging zich bereid 
verklaart heeft alhier een demonstratie-
avond te geven, uitsluitend toegankelijk 
voor onderwijsautoriteiten, hoofden van 
scholen en onderwijzend personeel, school-
besturen, oudercommissies, commissies v. 
toezicht op het L.O. etc. Op een nader 
vast te stellen avond wil de vereeniging 
laten zien, welke films zij voor het on-
derwijs wil brengen en tevens nader de 
organisatie daarvan bespreken en regelen. 

Ik vertrouw, dat u van het nu van even-
tueel alhier voor de scholen te geven film-
vertooningen met mij overtuigd is en dat 
u bereid is alle gewenschte medewerking 
te verleenen, wanneer daarop een beroep 
gedaan wordt. Spr. vraagt ten slotte in 
dit schrijven ommegaand bericht, opdat 
de demonstratie nog in Mei gegeven zal 
kunnen worden. 

Plaatselijk Crisiscomité De Bilt. 
Op 19 April j.1. ƒ 20943.50 
Crisiscentcoll. Bilthoven 65.50 
idem De Bilt 12.80 
H. W . T. 1.— 
Z R. A. Th. F. 2.50 
Mej. M. C. C. M. 2.50 
Dr. W . B. 10.— 
Dameskoor 213.— 
Opbrengst coll. tijdens pauze 

„De Eekhoorn" 48.25 

ƒ 21299.05 

Sohoenreparatiën in de betere uitvoering 
Onze uitvoering is o n h e r i s p e 1 ü k, zelfs van de meest luxe schoenen of maatwerk 

Veldhuijsen's Schoenhandel, Vinkenlaen 6, Tel. 26191, Bilthoven 
ihet fascisme het bewijs kon leveren de 
wereld te kunnen redden, dan zou voor 
het Socialisme het tijdstip inderdaad 
aangebroken zijn te overwegen, zijn 
ideaal prijs te geven. Maar dit is geens-
zins het geval. Italië toch geeft daarvan 
het bewijs, want het gaat daar niet an-
ders dan overal elders. Ook daar zijn de 
economische toestanden zeker niet gun-
stiger dan b.v. in ons land. Het huidige 
Duitschland vormt zelfs een oorlogsge-
vaar. Ten slotte gispt spr. de 1 Mei-bood. 
schap, welke ditmaal in Duitschland aan 
het volk is gebracht om dan te eindigen 
met een bespreking der toestanden in 
ons land. Hierbij legt s,pr- er den nadruk 
op, dat de Moderne Arbeidersbeweging 
er niet zonder meer mee accoord zal gaan, 
dat de werkloozenuitkeeringen nóg meer 
verlaagd zullen worden. Met een vurige 
peroratie tot handhaving der democratie 
en versteviging der S.D.A.P. eindigde 
spr. zijn gloedvol en met luid applaus be-
loond betoog. 

Na de pauze zong het Arb. Zangkoor 
opnieuw enkele liederen, terwijl de heer 
Van Zalingen enkele treffende staaltjes 
van snelteekenen ten beste gaf, welke 
zéér in den smaak vielen. De één-acter. 
opgevoerd door de bekende Tooneelver-
eeniging „Onze Strijd" sloeg zeer in en 
kreeg veel applaus. 

Dr. D. A. Sloos. 
Met ingang van 1 Mei heeft onze 

plaatsgenoot Dr. D. A. Sloos, zijn functie 
als Directeur van de H.B.S. te Amster-
dam neergelegd. 

Treffend is de belangstelling welke de 
scheidende Directeur de laatste dagen 
heeft ondervonden en in zeer hartelijke 
bewoordingen heeft men van Dr. Sloos 
afscheid genomen. 

Wi j lezen over den afscheidsavond 
welke Woensdag in Bellevue werd ge-
houden in het Alg. Handelsblad het vol-
gende: 

Woensdag hebben de oud-leerlingen 
van Dr. D. A. Sloos te Amsterdam hem 
een avond aangeboden in „Bellevue". De 
voorzitter van de commissie van voorbe-
reiding, de heer H. G. Claassen Jr., sprak, 
nadat men een welkomstlied gezongen 
had, den aftredenden directeur hartelijk 
toe. Daarna gaven oud-leerlingen mu-

Gevestigd ie Bilfhouen, Julianalaan 268, J. J. JAHSEII 
GEDIPLOMEERD BELASTINGCONSULENT EN ACCOUNTANT. 
LID VAN DEN BOND V A N BELASTINGCONSULENTEN. 

BELAST ZICH MET ALLE 
B E L A S T I N G Z A K E N EN A D M I N I S T R A T I Ë N . 

NIEUWS UIT BILTHOVEN. 
Algemeene Jeugdvereeniging 

te Bilthoven-
Eerstvolgende repetitie van de zang-

club o,p Vrijdag 11 Mei a.s. 's avonds 8 
uur. Op den instuifavond van Vrijdag 18 
Mei (8—10 uur, in het gebouw Parklaan 
82) zal Dr. L. H. Louwe Kooijmans ge-
durende een gedeelte van den beschikba-
ren tijd een en ander vertellen over: De 
levende wereld, 1000 maal vergroot. 
Eenige interessante preparaten zullen 
daarbij met de microscoop gedemonstreerd 
worden. Allen welkom, toegang vrij! 

De uitbreiding van Concordia. 
In ons vorige nummer hebben wij uit-

voerig stil gestaan bij deze uitbreiding, 
maar wij moeten nog even vermelden, 
dat de Voorzitter van het Bestuur der 
N.V. Vereenigingsgebouw „Concordia", 
de heer Paul Nijgh, door verblijf buiten 
Europa, niet in staat was door zijn aan-
wezigheid mede te doen blijken van zijn 
waardeering voor de door het Gemeente-
bestuur en anderen op Zaterdag 21 April 
betoonde belangstelling. 

eedipi. PEDICURE - momcuRE 
Mevr. E. v. SON-HONNEF 

Vrede-Oord, Soestdijkerstraatweg 
t.o. Dolderscherweg, 

postadres Lage Vuursche. 

BEHANDELING AAN HUIS 
— VOLGENS AFSPRAAK. — 

1 MEIFEEST. 
In „Concordia" alhier had Dinsdag-

avond wederom het 1 Mei-feest plaats, 
hetwelk door het Comité van Actie in el-
kaar was gezet. Voor deze avondbijeen-
komt bestond een flinke belangstelling. 
Bij de opening van dit avondfeest werd 
mededeeling gedaan, dat 's middags te 
Soestduinen reeds een kinderfeest had 
plaats gevonden, waaraan door een 150-
tal kinderen was deelgenomen- Verder 
bleek, dat het ledental der S.D.A.P. hier 
in de Bilt en Bilthoven momenteel 163 
bedraagt. 

Allereerst trad daarop het Arb. Zang-
koor „De Biltsche Stem" op, welke op 
zeer verdienstelijke wijze een 3-tal toe-
passelijke liederen zong. Hierop sprak 
de heer H. Ploeg Jr. uit Utrecht de Mei-
rede, getiteld: Vóór democratie en socia-
lisme uit. In een enthousiast betoog wees 
spr. er op, dat het Mei-feest in de laatste 
jaren een meer ernstig karakter had ge-
dragen en in dit verband herinnerde hij 
aan de ineenstorting van de Duitsche 
partij, welke ineenstorting bij velen 
twijfel had doen ontstaan. Ook in Oosten-
rijk was de Soc. Dem. Partij ineenge-
stort, maar daar hadden vele partijge-
nooten getoond, dat zij zelfs ten koste 
van hun leven, hun beginsel niet hadden 
willen verloochenen- Al dit gebeuren, al-
dus spr., stemt tot ernst, maar het nieuwe 
regime, hetwelk thans in Italië en 
Duitschland de macht in handen heeft, 
heeft thans het bewijs geleverd, dat, wat 
de Soc. Democratie altijd heeft verkon-
digd, n.1. dat het kapitalistisch stelsel tot 
bankroet moet leiden, ook daar bewaar-
heid is geworden. Zou het waar zijn, dat 

ziek- en voordrachtnummers, alsook een 
menuet, dat zij hadden ingestudeerd on-
der leiding van mej. L. Straus. De pen-
ningmeester, de heer A. B- Levi, legde 
hierna „rekening en verantwoording" af, 
waarbij hij zijn verlies- en winstrekening 
liet sluiten met een groot batig saldo aan 
„uitmuntend menschenmateriaal". Daar-
na kwam een huldiging eerst door den 
voorzitter, daarna door Dr. A. Groene-
veld als vertegenwoordiger uit een com-
missie van nóg vroegere leerlingen. 

Dr. Sloos dankte allen, ook het leeraren-
corps, dat het hem naar hij zeide mogelijk 
had gemaakt, directeur te zijn zooals hij 
dat graag wilde: door het gezag te hand-
haven, zonder het rechtvaardigheidsge-
voel van den leerling te krenken. 

Lunchroom „De bonte Koe". 
Donderdagmiddag heeft de heer J. 

Wapstra de lunchroom „De bonte Koe" 
officieel in exploitatie genomen. Wi j heb-
ben een kijkje genomen en de gezellige in. 
tieme sfeer van het interieur trof ons, 
waartoe de talrijke bloemenmanden na-
tuurlijk veel bijdroegen. 

Keurig ziet alles er uit en als eenmaal 
de voorgenomen verbouwingen zullen 
zijn uitgevoerd, zal de nieuwe exploitant 
zeker tevreden kunnen zijn over zijn 
zaak. De heer Wapstra zal stellig, zooals 
een goede ondernemer betaamt, door een 
prettigen omgang met de bezoekers, van 
deze lunchroom een gewild trefpunt ma-
'ken. 

Vereen, van Huisvrouwen. 
Maandag 7 Mei des middags half drie 

houdt de Vereeniging van Huisvrouwen 
een bijeenkomst in „Concordia", in 
welke zal worden gesproken over: ,,De 
Zilvervos als dier en als pels". Voor 
deze lezing is introductie toegestaan. 

Vrouwen Vredes Actie. 
Wij vestigen nog even de aandacht op 

den Stillen Rrondgang van Vrouwen 
welke op Vrijdag 18 Mei wordt gehouden 
in Den Haag. 

Zij, die nadere inlichtingen wenschen 
kunnen zich wenden tot het Plaatselijk 
Secretariaat, Rubenslaan 56, Bilthoven. 

v.Sandwijk en Stekelenburg 
v.h. H. J. Loor 

OUDKERKHOF 10 UTRECHT 
K L E E D I N G N A A R M A A T 

Steeds de N I E U W S T E STOF-
FEN, Flanels en Palmbaech. 
MANILINE REGENKLEEDIiNG 

U i t g e b r e i d e STALENCOLLECTIE 
op aanvrage. 

KENT U DE 

W i s a S t o f z u i g e n ? 
PRIMA — HANDIG — GOEDKOOP. 

COMPLEET SLECHTS ƒ47.25. 
in huur ƒ 2.25 per maand 
Na 2 jaar uw eigendom. 

N.V. JO MUYSERT — UTRECHT 
Oud Kerkhof 16 Telefoon 10749 

Gratis demonstratie of op proef. 

NIEUWS UIT DE BILT. 

Een aanrijding. 
Dinsdagmiddag werd een wielrijder uit 

Utrecht, nabij de Kerklaan door een auto 
aangereden. De wielrijder reed op het rij-
wielpad in de richting van De Bilt- Nabij 
de Kerklaan gekomen, stak hij plotseling 
zonder een teeken te geven, naar links 
van den rijweg over, waarbij hij door een 
auto, die in de richting Utrecht reed, in 
botsing kwam. 

De wielrijder bekwam verwondingen 
aan zijn rechterwang en klaagde over 
pijn aan de rechterschouder. 

De gemeente-arts dr. H. K. Lette, ver-
leende geneeskundige hulp, waarna de 
patiënt naar zijn woning te Utrecht is ver-
voerd. 

De politie maakte proces-verbaal op. 

Opbrengst collecte. 
De collecte voor de school voor Schip-

perskinderen, op 30 April j.1. gehouden, 
heeft opgebracht ƒ 117,77. 

40-jarig bestaan der Parochie 
„St. Michaël". 

Over het feest van het 40-jarig bestaan 
der Parochie „St- Michaël" kan nog het 
volgende worden medegedeeld: 

Dinsdag 8 Mei, des morgens 9 uur 
plechtige H. Mis met assistentie en feest-
predikatie. Des middags bijeenkomst in 
het gebouw „De Vereeniging" voor kin-
deren beneden 16 jaar. 

De koster die 40 jaren deze functie be-
kleedt van de parochie en enkele zangers, 
die tot de oprichters behooren van het 
koor, zullen dien dag zeker vele blijken 
van belangstelling ondervinden bij dit 
jubileum. 

Na de H. Mis zullen de zangers worden 
gehuldigd. 

Er zij op gewezen, dat kaarten voor 
toegang tot het gebouw „De Vereeniging" 
alleen worden afgegeven aan Katholie-
ken van De Bilt. Ieder gezin kan aan-
spraak maken op twee toegangsbewijzen. 

Tjalling W o l t h u i s 
Vinkenlaan 13 — Bilthoven 

. Tel. 26755 - Postgiro 220215 
Gedipl. Bekroond Horlogemaker 
Gedipl. Opticien — Juwelier 

Reparatie-inrichting 

VOETBAL. 
De afgeloopen Zondag was verreweg 

•de grootste aandacht geconcentreerd op 
den wedstrijd België—Holland, waarvoor 
duizenden een tocht naar Antwerpen 
hebben ondernomen. De uitslag werd 4— 
2 voor de onzen en hiermede hebben wij 
het bewijs geleverd dat Nederland in de 
voorronde voor het wereldkampioenschap 
in haar afdeeling onbetwist de sterkste 
was. 

De oranjehemden gaan nu naar Rome 
en wij hopen op behoorlijke resultaten, al 
jzullen de Nederlandsche sportmenschen 
goed doen ons elftal niet te beschouwen 

als een wonderteam, want heusch dat is 
het niet. 

In de eene étalage bij onze drukkerij 
hebben wij een aantal fraaie foto's aan-
gebracht van dezen wedstrijd. 

Voor Zondag trekken de wedstrijden 
't Gooi—Velox en V.V.A.—U.V.V. de 
aandacht. Vele supporters zullen de reis 
meemaken en gelooven dat beide Utrecht-
sche clubs kunnen winnen. 

Wij vestigen nog even de aandacht op 
den wedstrijd in Zeist op het terrein Koe-
burg, waar Longa en Haarlem tegen el-
kaar spelen. Longa is de club van Peli-
kaan, terwijl de linksbinnen uit het Ned. 
elftal, Smit, in Haarlem speelt 

Voor Zaterdagmiddag valt te vermel-
den de tocht van de Amateur Voetbal 
Vereeniging Bilthoven, naar Amersfoort, 
waar tegen de H.B.S. aldaar zal worden 
gespeeld. 

J.1. Zaterdag speelde A.V.V. Bilthoven 
tegen de Korfbalclub Bilthoven en won 
met 8—1. 

Wandelsport. 
Reeds thans vestigen wij de aandacht 

op den grooten Nationalen Afstands. 
marsch welke onze plaatselijke Wandel-
sportvereeniging „Steeds Verder" orga-
niseert op 22 Juli. Vertrek des morgens 
half elf van Concordia, terugkomst aldaar 
's avonds half zeven uur. Men verwacht 
deelname van honderden wandelaars en 
zeker mogen wij op verschillende ingeze-
tenen een beroep doen hun steun te ver-
leenen door het beschikbaar stellen van 
een medaille of iets dergelijks. Het secre-
tariaat is Soestdijkseheweg 114 Z, De 
Bilt, waar men ook gaarne nieuwe leden 
zal noteeren-

Pas op, de MOTTEN vliegen reeds 
geeft uw 

BONTWERKEN 
ter bewaring. 

Bontmantels vanaf ƒ 1.50 p. seizoen. 
Verzekerd tegen alle schade. 

E. G. V A N HATTUM, UTRECHT 
Bontwerken 

Nobelstraat 13 Telefoon 13723 

TENNISSEN. 

Tennisclub „Bilthoven". 
W a a r de eerste competitie-Zondag een 

succes bracht voor ons le team, dat met 
6—2 won van de Wag. Stud. Tennis 
Ver. werd de tweede Zondag de eer op-
gehouden door het 2e team dat met 6—2 
van Prinses Juliana III won. Het 1ste team 
was dezen Zondag minder fortuinlijk en 
moest 2 kostbare puntjes aan Arnhem II 
afstaan. Het 3e team dat natuurlijk op 
wedstrijdgebied nog geen routine heeft 
opgedaan, heeft den strijd nu 2 maal 
achtereen verloren, doch daarom niet ge-
treurd. 
A.s. Zondag spelen Bilth. I en II beiden 

thuis, resp. tegen Blauw-Geel (Ooster-
beek) en Sharp II (Amsterdam. Gezien 
de vorige uitslagen zal het le team nu 
moeten winnen en zoodoende de verloren 
puntjes weer trachten op te halen. 

Het 2e team zal een zeer zwaren strijd 
te strijden krijgen tegen Sharp II dat 
j-1. Zondag kans zag het sterke Gooiland 
II met 5—3 te slaan. Het 3e team zal a.s. 
Zondag uitspelen tegen Woerden en is 
dit, ook alweer gezien de vorige uitslagen 
een aardig kansje om nu eens te winnen 
of althans gelijk te spelen. Moed houden 
Bilthoven III. 

Een spelkiek uit den wedstrijd België—Holland. 
Hoog boven allen uit kopt Bakhuys den bal. 

Het BjV.C.-elftal zooals het in de laatste wedstrijden uit-
kwam en hetwelk naar wij hopen in het komende seizoen 
een beter resultaat zal weten te bereiken. 

BILTHOVENSCHE 
PLANTENAPOTHEEK 

Albert Cuyplaan 54 Telefoon 26801 

LAAT U NIET LANGER PLAGEN! 
„SLAKKENDOOD" ook tegen pissebed-

den, enz. 
0.5 kg 1 kg 2,5 kg 
ƒ 1.— ƒ 1.75 ƒ 4.25 

„MIERENDOOD" 
0.1 kg 0.25 kg 0.5 kg 
ƒ 0.50 ƒ 1.25 ƒ 2.25 

„MOTTENDOOD" 
0.1 kg 0.25 kg 0.5 kg. 
ƒ 0.60 ƒ 1.40 ƒ 2.50 

„MUGGENDOOD" 
0.25 kg 0.5 kg 1 kg 
ƒ 0.95 ƒ1.50 ƒ2.45 

Telefoneer of stort op postrekening 11005 
en U ontvangt franco thuis, 

P. J. S C H E N K 
Plantendokter en 

Tuinbouwvakonderwijzer. 

RechtsMio 
v. umshade en, üirecm, Tel. 16680 

Rechtszaken, Belastingzaken, Dagv., 
Incasso's, Echtscheidingsprocedures. 

Volledig advies ƒ0.50. 
Zitting Donderdagsavonds 7—9. 

J. BROUWER & Zn. 
Hofleveranciers. 

BAKKERSTR. 23, UTRECHT 
TELEFOON 12322. 

Herstellen van Antieke 
Uurwerken onder persoon-
lijke leiding. 

? W e n s c h t U 
e e n S P A A R B U S J E 

in boekvorm 
van de 

Nederlandsche 
Middenstands Spaarbank 

Hoofdkantoor AMSTERDAM 
Heerengracht 5 8 0 , Tel. 3 2 2 2 6 

Vraagt inlichtingen bij het 
Agentschap te De Bilt 

den Heer H. SCHOUTEN 
Utrechtscheweg 2 6 3 . 

PREDIKBEURTEN. 

BILTHOVEN. 
BILTSCHE KAPEL. 

lederen Maandagavond: 
BIJBELLEZING. 

WOUDKAPEL. 
Vrijz. Godsd. Gemeenschap „Bilthoven & Omstr." 

(Afd. Ned. Prot. Bond) Beethovenlaan. 
Zondag 6 Mei. 

Voorm. 10.30 uur: 
Ds. J. C. W A N N É E , Em. Rm. Vrije Ge-

meente Den Haag. 
JEUGDKERK BILTHOVEN. 

(Broederschapshuis Sweelincklaan). 
Zondag 6 Mei. 

Voorm. 10.30 uur: 
Dr. M. C. SLOTEMAKER DE BRUINE 

uit Utrecht. 

MAARTENSDIJK. 
G E R E F O R M E E R D E KERK 1 f 

Zondag 6 Mei. 
Voorm. 9.30 uur. 
Ds. R. BROUWER, Em. pred. te Laren. 
Nam. 6.30 uur-
Ds. R. BROUWER, Em. pred. te Laren. 

LAGE VUURSCHE. 
NED. HERV. KERK. 

Zondag 6 Mei. 
Voorm. 10 uur. 
Ds. BATELAAN van Huizen. 
Nam. 6 uur-
Dr. HOFSTEDE van Leusden. 
In den morgendienst Voorbereiding H. 

Avondmaal en H. Doopsbediening. 
GER. KERK T E UTRECHT (H.V.) 

Maliebaan 25. 
Zondag 29 April 1934. 

Geen opgaaf ontvangen. 

VRIJE KATHOLIEKE KERK. 
Heerenstraat 27 Utrecht. 
LITURGISCHE DIENST Zondag voor-

middags 10.30 uur. 
VESPER en LOF Dinsdagavond 8 n.m. 

ZONDAGSDIENST DOKTOREN 
ZONDAG 6 MEI. 

wordt de praktijk waargenomen 

Te BILTHOVEN doon 

Dr. V A N SCHAIK. 
DONDERDAG 10 MEI (Hemelvaarts-

dag). 
Dr. ZWAARDEMAKER. 

V E R F K E I Z E R ' S 
goedkoope GLANSVERF 21 ct. p. p. bij 2 pd. 

JAPOLIN LAKVERF de verf voor ieder-
een, 34 cent p. pond bij 2 pnd. 

G R O N D V E R F 35 ct. p. Ko. 
PLAMUUR 25 ct. p. Ko. 
LIJNOLIE 17 ct. p. L. 

D E J V E R P K E I Z E R 
Tel. 15383, V O O R S T R A A T 108, Utrecht. 



7 1 w m c u j J & ' f 
Schoenmagazijn „Hef Rooster" 

Weet U??? Onze prijzen 
OP ANKEN-WEEK-END-PUMPS ƒ 2.95 
Bruin en Zwart Heeren WEEKENDS „ 2.95 
Zwart-Bruin SANDALEN m. crêpe vanaf „ 0.75 
Bruin-calfs Molière !en BANDSCHOEN „ 1.25 

ZIE O N Z E ETALAGE. 

iVi. Z W A R T , 
DORPSTRAAT 50 DE BILT. 

B A R T E N 
NIEUWSTRAAT 87 DE BILT 

f s U w a d r e s 
voor RIETMATTEN, TONKINGSTOKKEN, RAFFIA, 
TONKINGSTOKKEN, zeer geschikt voor BOONEN, 

BLOEM-, TUIN- E N LANDBOUWZADEN, 
BLOEMBOLLEN, KUNSTMEST 

TUINBOUWGEREEDSCHAPPEN enz. enz. 
G R A S M A A I M A C H I N E S vanaf ƒ 9.50. 

Beleefd aanbevelend. 

Zomerprijzen Brandstoffen. 
BELGISCHE ANTHRACIET, afm. 20/30, 30/50 ƒ 145. 
E N G E L S C H E A N T H R A C I E T afm. 20/30 ƒ2.10 

per H.L. vanaf 5 H.L. 
Beleefd aanbevelend, 

W. van Nimwegen & Zn., 
N I E U W S T R A A T 8, TEL. 28008, DE BILT. 

Zonneschermen ^ 
Houten 

$ 4 ? e n 

SralenroIluiKen 
yzeren-rolheKKen 
B r o e i k a s t b e t l e K h i n g 

T E L : 11553 
Filiaal: G. REIJMERS 

BEHANGERIJ — STOFFEERDERIJ — MATRASSENFABRIEK. 
BURG. D E WITHSTR. 22 b. h. Postkantoor, Tel. 28014, D E BILT, 

Vraagt inlichtingen en prijsopgaaf zonder eenige verbintenis, 

Bioemen-ïentoonsielling 
B I L T H O V E N 
Soestdijkerstraatweg 

gelegen tusschen 

BEETHOVENLAAN en MOZARTLAAN 

GEOPEND 
van 9 Mei tot 10 Juni 

V A N 9 TOT 9 UUR. ENTREE 50 CENT, 

Zaterdagmiddags 25 cent. Doorloopende kaarten geduren-
de de geheele tentoonstelling ƒ 7.50. Deze kaarten zijn 
verkrijgbaar Maandagimiddag 7 Mei van 2—4 uur, op 
het terrein. 

RUSSISCHE KUNST. Wegens invoerverbod slechts één 
dag aanbieding van linnen kleeden, handgekloste kant, lin 
nen voor lakens etc., origineele Hongaarsche blouses, 
tegen ongekend lage prijzen in Hotel „CENTRAAL 
Nachtegaallaan 2,'Bilthoven, op DINSDAG 8 MEI, 
1—5 uur 's nam. 
M. A. GONLAG v. d. VIJVER. C. M. LIJSEN 

HOE VAAK WILT GIJ UW FIETS BETALEN? 
U kunt voor een krats een fiets koopen, 
maar in den loop der jaren betaalt U 
dan nóg een paar maal dat bedrag aan 
reparaties. — U kunt ook een Gazelle 
koopen- Dan koopt U meteen de zeker-
heid, dat U er bij normaal onderhoud 
in jaren geen reparaties aan krijgt. 
De keus is gemakkelijk: koopt 'n Gazelle! 

Pr i j zen g e h e e l c o m p l e e t vanaf ƒ 4 3 . " 
Deze prijzen zijn met inbegrip van omzet-
belasting. Prijscouranten bij onze agenten 
en aan de fabriek g r a t i s beschikbaar 

N . v . G A Z E L L E RIJ W I E L F A B R I E K • D I E R E N 

J. M. VAN DIJK 
UTR.WEG 271-275, DE BILT 

TELEFOON 2 8 3 4 7 

V a n , c ^ T & a / i e K p i f a l o v d ^ ! 

%mt vje£k& iooit tyouute fySetiti t a f a k 

HvHit -óteedb M h t e r V ' 8 ubtdoot, 

l i j n qeutuqe enzadvte,ine£a*t<ie - &ée&6> 

is een p i j p Voum taéuk de 6ebte 

-4antehaacCvan den U/nten pijploohek 

D 0 U W E EGBERTS 
T A B A K 

7K aMrJhwtëettm i n &0C& ptfoestdefatóe-

E66 

RECLAME-VERKOOP 

KOUSEN 

MATTE WASCHZIJDE 
zeersolidekwal., ^ _ 
m. exlra verster- r% 
king. Modekl. \ J * J 

GEPLATEERDE WASCH-
ZIJDE, solide 
kwaliteit, mo- C I C 
derne kleuren 

MATTE WASCHZIJDE 
Fijn weefsel, pri- _ _ 
ma versterking, g R 
modekleuren # + J 

MATTE BEMBERGZIJDE 
fijn weefsel, pr. _ _ 
solide verster- K 
king,nieuwste kl. # 

MATTE BEMBERGZIJDE ZUIVER ZIJDE, zeer fraai 
Zeer fijn weefsel, _ — _ weefel, speciale « j - r j 
prima versterking, voetversterking - | ^ ^ 
nieuwste kleuren! Modekleuren I 

V e r z o n 
ADD: M . B A L J E U 

BILTUeVEN 

Laat uw huis al kamers iarichten daar het 
Utrechts Binnenhuis 
onder leiding van GERARD V A N BASTEN 
en A. G. MIDDELBEEK, Meubelfabrikanten. 

MUSEUMLAAN 7 — UTRECHT 
Hoek Emmalaan Telefoon 17285 

W I N K E L P O T T E R S T R A A T 4, t.o. 't Postkantoor 

Een goed en werkelijk mooi meubel vormt een prettig oezit 
Dit kunt U tegen zeer redelijken prijs koopen in 
onze beide huizen. 
Komt daarom ook bij ons zien. 
Dat is niet ALLEEN ONS belang. 

WIJ O N T W E R P E N ZELF 
WIJ MAKEN ZELF 
WIJ K E N N E N ONS ARTIKEL 

EETKAMERS van ƒ350.— en duurder 
ZITKAMERS van ƒ 270.— en duurder 
SLAAPKAMERS van ƒ 295.— en duurder 
FAUTEUILS van ƒ 24.— en duurder 
BOEKENKASTEN ... van ƒ 75.— en duurder 
TAFELKLEEDEN 

(handwerk) van ƒ 4.50 en duurder 
DIVANKLEEDEN 

(handwerk) ƒ 11.50 en duurder 
RUSTBANKEN ƒ 40.— en duurder 
Groote keuze KLEINMEUBËLEN, KUSSENS, 
MAROKKAANSCHE KUSSENS, TEA OOSES, 

LAMPJES, ENZ. ENZ. 
Onze ARTIKELEN zijn GOED en GOEDKOOP 
PERZISCHE KARPETTEN ƒ 95.— en duurder 
' M O Q U E T T E KARPETTEN ƒ 57.50 en duurder 

ENZ. E N Z . 
Onze huizen zijn vrij te bezichtigen zonder dat 

door ons over koopen wordt gesproken. 
Zaterdags geopend tot 10 uur. Dagelijks tot 8 uur. 

Adviezen geheel zonder kosten. 

Directeuren van de Onderlinge Brandwaarborg Maat 
schappij, gevestigd te Amsterdam, brengen ter kennis van 
belanghebbenden, dat in de plaats van den Heer W . S. 
van der Sterre, aan wien eervol ontslag is verleend, thans 
definitief is aangesteld als correspondent voor Bilthoven 
en naaste omgeving de waarnemend correspondent, 
de Heer 

F. M. la Chapelle, Notaris, 
SOESTDIJKSCHEWEG 244Zuid te BILTHOVEN, 

bij wien voortaan alle verlangd wordende inlichtingen te 
bekomen izijn. 

Mei 1934. Directeuren voornoemd, 
DE JONG & Co. 

DAMESHOEDEN 
MAISON GROENENDIJK, Poortstraat 85, UTRECHT. 

CHIQUE DAMESHOEDEN en SHAWLS. 

Wij hebben ook voor oudejre dames mooie 
modellen in groote imafien, 
ELECTRISCH VERVORMEN vanaf ƒ 1.50. 

Vervaardigen van alle so*>rt modellen n a a r m a a t . 

J O H N - W E D D E R " ! 

LIJHMARKT a d ' V ^ ^ R I ^ ^ ^ M A R I A S T R A A T 
TEL: 10379 ^ Q n g ^ TEL'17313 

UTRECHT ^ ^ UTRECHT 

COLBERT-COSTUUM NAAR MAAT f OK , 
M E T T W E E P A N T A L O N S V Ü i 

VERSIERT UW TUIN MET BLOEMEN 
o.a. LATHYRUS \ 

DAHLIA'S ' z e e r groo*bloe-
ASTERS \ m ' 9 e s o o r t o n 

n.v. ui. c. VERKERK'S M e e l t en zaarniemiei 
U T R E C H T , V I S C H M A R K T 3 - T E L E F O O N 12426 

N U T E N N I S S E N 
maar met een racket van 

Firma EILERS of TEMMINK 
vanaf f 4 .90 

Alleen verkrijgbaar bij 

P. G. DELFGAAUW, UTRECHT 
Jansdam 2 Teleph. 10970 

Maison Montagne 
LIJNMARKT 16 U T R E C H T 
DAMES, 

Wij ontvingen onze N I E U W E COLLECTIE 
VOORJAARSHOEDEN reeds vanaf ... ƒ1.90 
Onze vakkundige bediening garandeert U den 
juisten hoed. 

ZOMERPRIJZEN 
B R A n O S T O F F E I I 
Vraagt onze prima Domaniale An-
thraciet. De eenige Hollandsche an-
tbraciet welke met goud is bekroond. 
Deze leveren wij U reeds vanaf f 1.50 
per H.L. Voor Uw centrale verwarming 
lste soort Hollandsche of Duitsche 
Brechcokes, in iedere afmeting vanaf 
f 13.50 per 1000 K.G. 

Alles franco bergplaatsen. 
Aanbevelend, 

R A D E I Ï I A H E R ' 8 
Centraal Koienpark 
Koppellaan 10 — Bilthoven 

Telefoon 2 6 0 4 9 

Lange Viestraat — Stadhuisbrug 
UTRECHT 



De Avonturen van Toontje Ezelsvel 
door 

G. TH. ROTMAN. 

9. 
Een hoop oud zeildoek wordt gekocht, 
Drie parachutes daarvan gewrocht; 
Ook wordt, tot onderhoud der magen, 
Een voorraad eetwaar ingeslagen. 
Voorts drie stel waterdichte kleeren 
En zwaar kaliber jachtgeweren; 
Zoo komt het groote oogenblik, 
En iedereen is in zijn schik. 

De halve stad is toegesneld 
Naar 't voor den start (4) bestemde veld; 
De twee ballons zijn reeds gevuld, 
En ieder wacht vol ongeduld; 
Maar eind'lijk roept Professor: „Los! 
En lustig zweeft het stalen ros 
Gelijk een leeuw'rik steil omhoog, 
Weld ra onttrokken aan het oog. 

(4) vertrek. 

11. 
Maar door 't voortdurend krachtig 

trappen, 
Is weldra een der windsellappen 
Van doctor's beenen losgeraakt 
En heeft zich om een tak gehaakt. 
Nu wordt de toestand zeer kritiek! 
Professor krijgt een angst-koliek! 
De oude /iets staat steil omhoog, 
En wanhoop straalt uit ieders oog. 

De doctor rukt en trekt verwoed, 
Hij krijgt er kramp van in z'n voet! 
De voet schiet los! — Maar door den ruk 
Gebeurt opnieuw een ongeluk: 
De windselband geraakt, o smart, 
In doctor's jachtgeweer verward 
't Geweer gaat af, en schiet pardoes 
Den voorsten luchtballon tot moes! 

K E N T U R E E D S 
het verzilverd schepwerk van 
„SNEEUWWIT ZEEPPOEDER" ? 
Het beproefde product van de 
Zeepfabriek „DE KLOK" — 

nu slechts 1 0 C t . per pak ! 

I Voorat, geven recht op 1 Theelepel 
Yoor 12 Voorzijden krijgt U 
1 Theeschep of 1 Suikerschep 
30 Voorzijden zijn er noodig voor 
1 Theeschep en 1 Suikerschep 
Juweeltjes van modern smeedwerk. 

Bovenstaand schepwerk is verkrijgbaar bij de bekende depóts: 
Sig.Mag. S Leesbibl. F. de Boer, Westerkade 17; Sig.Mag. F. Ol-
lerraans, Biltstr. 115-, S. Heideman, Joh. Camphuysstr. 16; O. N. v. d. 
Giessen, Amsterdamschestraatweg 171, allen te Utrecht. 

COMPLETE 
MEUBELINRICHTING 

Meubelmakerij 
Mach. Houtbewerking JlCMcobse 

Burg. de Withs t raa t 36, 
Telefoon 28332, ' de Bilt. 
JE ADRES 

voor MEUBELEN en 
A A N V E R W A N T E 
ARTIKELEN. 

Kanioorboehen 
Md. G.LeGué& zoon 
Pieterstraat 5, Tel. 11486, 

UTRECHT. 

INi Boorden 
worden moo dan nieuw 

gestreken door de 

Amer. stoom strilK-lnrlchtlng. 
A. W. SNIJDER 
Jutphaasscheweg 171a. 

UTRECHT. 
Telefoon 14570. 

Wij komen elke week te 
DE BILT en BILTHOVEN 

K U N S T H A N D E L 
L i j s t e n in alle maten 

A. DE JONGH 
ZADELSTRAAT no. 4 

Telefoon 13767 Utrecht 

Voor Wol, Sajet, 
Kousen en Sokken 

naar 

W. BAATEN, 
Oudegr. 276, bij de Smeebrug, 

UTRECHT 
Aanbreien van voeten en 

maatwerk in eigen Machinale 
Breierij _ _ _ _ _ _ 

DAMESKAPSALON 

JO HUIJGENS Jr. 
CATH.SINGEL 181, Utrecht 
(100 M. vanaf de Cath.brug). 
Damesknippen 25 ct. 
Onduleeren 35 ct. 
Meisjes knippen 20 ct. 
Ongevaarlijke PERMANENT 
compl. ƒ 3, Watergolven ƒ 0.75 

Prima bediening. 

S T E R 

T A X 
met 4 deuren en voorzien van 

onsplinterbaar glas! 
Passagiers zijn verzekerd! 

Telefoon 14646. Telefoon 14646 
Muntkade 8 Zonstraat 46a, 

UTRECHT. 

IEMAND VAN SMAAK 
VRAAGT: 

T H E E 
VAN 

FOCKE S. KLEIN 
O U D K E R K H O F 4 8 

= = = = = UTRECHT = = 

jChoohhaa,CBeb^ 

r m w 

T e l : 1 1 5 5 3 

Filiaal: G. REMMERS 
BEHANGERIJ — STOFFEERDERIJ — MATRASSENFABR1EK. 
BURG. D E WITHSTR. 22 b.h. Postkantoor, Tel. 28014, D E BILT. 

Vraagt inlichtingen en prijsopgaaf zonder eenige verbintenis. 

P A S K L U Q M sleutel zoen? 
U W SLOT DEFECT? 

'^Ganearll lonopol 4 5 ct 6 5 ct 

3 

Vleutenscheweg 13 
UTRECHT 

Wij maken alle soorten sleutels 
onverschillig welk merk, ook voor 

Auto's. 
Veiligheidssloten met 2 en 3 sleu-

tels ƒ1.50, ƒ2.25, ƒ 3.00. 
Losse cylinders met 3 sleutels ƒ 2.-. 
Wij leggen ook banden om kinder-

en invalide wagenwielen. 

D. PARLEVLIET 
voorheen handelende onder den firmanaam van Engelen-Buter. 
O U D E KAMP no. 4 TELEFOON 10083, UTRECHT. 

Versche EIGEN GEP. GARNALEN, GEROOKTE 
PALING, GER. ZALM, Z E E U W S C H E OES-
TERS, VERDER ALLE S O O R T E N VERSCHE en 
GEBAKKEN VISCH W A R M THUISBEZORGD. 

D E Z E B O N IS ƒ 3.— W A A R D . 
„LIDO" rijwielen, compl. met kast, drager, 
3 veer of model Terryzadel, eerste klas ban-
den ƒ 28.—, 3 jaar garantie. Zend. fr. remb. 

Vrij zicht. Bij inzending van deze bon nog ƒ 3.— korting 
op deze toch al lage prijzen. Vraagt gratis prijscourant. 
RIJWIELFABRIEK „GARANT", Wageningen, tel. 2165 

SPAARBANK 
opgericht door het Departement Utrecht der Maatschappij tot Nut van 

't Algemeen (NUTSSPAARBANK). 
HOOFDKANTOOR: Achter den Dom 22. Utrecht, geopend dagelijks 

van 10 uur v.m.—12.30 n.m. en van 1.30 n.m.—3 uur n.m., boven-
dien Zaterdagsavonds van 8—9 uur. 

BIJKANTOOR! Amsterdamsche straatweg 194 Utrecht, geopend dage-
lijks van 10 uur v.m.—12.30 n.m. en van 1.30 n.m.—3 uur n.m., 
bovendien Zaterdagsavonds van 7.30—8.30. 

RENTE: 3 % 's-jaars, ingaande daags na den dag van inlage en door-
loopende tot en met den dag, voorafgaande aan dien van terugbe-
taling. H E T INBRENGEN van gelden kan ook geschieden door 
storting of overschrijving op de postgirorekening der Nutsspaarbank 
(no. 46246). 

SPAARBUSSEN: worden in bruikleen gegeven. 

SAFE-INRICHTING 
De Spaarbank verhuurt in de safe-inrichting van het Hoofdkantoor 

aan houders van spaarboekjes loketten, geschikt voor het bergen van 
spaarboekjes en waardepapieren. Huurprijzen vanaf ƒ3.— per jaar 
of ƒ1.— per 2 maanden. D E SAFE-INRICHTING IS G E O P E N D 
DAGELIJKS van 10 uur v.m.—3 uur n.m. 

G E B R . H O O F T , 
Kaas Specialisten 

TELEF. 13777 - 13199 - 13120 
Burgem. Reigerstr. 17 Twijnstr. 65 seruetstr. 4 

U T R E C H T . 

Uw dartele 
vriend 

kan het U wel eens moeilijk maken 
op de wandeling. - Als hij z'n 
kapriolen gaat uitleven en onver-
wachts tegen U opspringt, z'n 
scherpe nagels op Uw kleeding 
plant. . . . nü - dan moogt U daar 
wel „op gekleed zijn"! 

Maar 'n pak van P. & C. kan er 
tegen. - Zoo'n pak van P. &. C. is 
als het ware op zulke uitbundig-
heden berekend. - Èn . > . P. &. C. 
is beter dus goedkooper! 

Sterke Plusfour-costumes 
ƒ 8 5 0 - 1 0 5 0 - 1 4 5 0 - 1 8 5 0 

en hooger. 

PEEK & CLOPPENBURG 
Oudegracht-hoek Vinkenburgstraat 

I ZAADTEELT EN ZAADHANDEL f ) 

i FivmaL J » H u i l e m a n $ 
| OUDEGRACHT 140, (t.o. de HEMA), Tel. 11446, UTRECHT | 

| GROENTEZADEN | 

S BLOEMZADEN A 

RIETMATTEN § 

STONKINGSTOKKEN | 

ROZENSTOKKEN <Z> 

S KUNSTMESTSTOFFEN @ 

SIERKURKSCHORS $ 
§ VOORJAARSBLOEMBOLLEN | @ Vraagt gratis en franco onze prijscourant. (p 

FIRMA J. en J. J. WESSELO, 
TANDHEELKUNDIGEN 

Mgr. v. d. Weteringstraat 12 
(Weistr. 12,) b. d. Nachtegaalste. Utrecht, Tel. 12474 
PLAATSEN en REPAREEREN Kunsttanden 

en Gebitten 
Alle werkdagen te Consulteeren van 10-12, l'/2~5 uur 

Zaterdags 9-1 uur en volgens afspraak 

C. Senten, 
Nieuwstraat 44, De Bilt 

Telefoon 28181. 
Lood- en Zinkwerker. 

AANLEG 
van gas-, koud- en 
warmwaterleiding. 
Mastiekbedekking 

onder langdurige garantie. 
Beleefd aanbevelend. 

JAN VAN LIEFLAND 
v.h. Joh. F. C. Staffhorst, 

JACOBSKERKSTRAAT no. I 
b. d. Jacobiekerk te Utrecht. 

BOEKBINDERIJ - DRUKKERIJ 
PAPIERHANDEL 

ETALAGE-ARTIKELEN 
VULPENREPARATIËN. 

TELEFOON 16918 

FEUILLETON 
ZIGEUNERBLOED 

door 
CH. GARVICE. 

tl 8 

,,Ik kan het nauwelijks werken noe-
men", hernam hij. „Ik vind gelegenheid 
genoeg, om in het bosch te rusten, terwijl 
ik op zoek ben naar den struikroover, op 
wien ik door lord Dartworth attent ben 
gemaakt". 

,,Ik herinner het mij", zeide zij. „Hebt 
u nog ontdekt, of het een van üw mannen 
is?" 

.,Ik ben er van overtuigd, dat het niet 
zoo is", antwoordde Tazoni, wiens gelaat 
een oogenblik betrok. ,,De laatste twee 
nachten heb ik den kerel op de hielen 
gezeten, maar hij is zoo sluw, dat het mij 
niet gelukte hem te grijpen". 

„Hebt u gehoord, dat Lord Raymond 
door een struikroover is aangerand, ter-
wijl hij in de bosschen van Northbridge 
wandelde?" 

,;Heeft hij den kerel gezien?" vroeg T a , 
zoni in spanning. 

„Dat durf ik niet zeggen", antwoordde 
Veronica; er volgde een oogenblik van 
stilte, terwijl Tazoni peinzend voor zich 
uitkeek. Toen, terwijl een blos haar wan-
gen kleurde, zeide het meisje: 

„Ik ben blij, dat ik u zie, want ik moet 
u nog betalen voor de ponies. Ik heb het 
geld bij me, hier is het." Zij nam wat geld 
uit haar gouden beursje en stak het hem 
toe. Terwijl Tazoni zijn lippen op elkan-
der klemde, stak hij de hand uit om het in 
ontvangst te nemen. Zij gaf hem vijf pond. 

j D a t is veel te veel", verzette hij zich, 
terwijl hij slechts twee goudstukken ac-

cepteerde en de andere terug wilde geven. 
„Wel nee, het is heusch niet te veel", 

antwoordde Veronica schuchter, „ik. . ." 
„Neem u mij niet kwalijk", zeide hij op 

bedeesden toon", ,,het is geen schande op 
een eerlijke manier geld te verdienen. Dat 
doet iedereen, of hij hoog of laaggeplaatst 
is in de maatschappij; maar geld aanne-
men, dat niet verdiend is, vernedert een 
man. Wil t u het terugnemen en mij ver-
geven, dat ik zoo spreek?" 

Haar lippen trilden, toen zij aan zijn 
verzoek voldeed. Een wonderlijke uit. 
drukking kwam in de oogen van den man. 
Als hij het geld had behouden, zou hij ge-
daald zijn in haar achting, dat wist hij en 
toch scheen zij zich gekwetst te voelen 
door zijn houding. 

Onwillekeurig bleven zijn oogen rusten 
op haar. Zij raadde wat hij wilde zeggen 
nog voor hij sprak. Of hij haar de toe-
komst mocht voorspellen? Lacheend stak 
zij de hand uit. Haar hart bonsde, toen 
zijn sterke vingers zich sloten om haar 
hand, terwijl hij de lijnen in haar hand-
palm bestudeerde. 

Er kwam een onbeschrijfelijke trek op 
zijn gelaat en zij voelde, hoe de hand beef-
de, die haar vasthield. Gedwongen om te 
spreken van louter zenuwachtigheid over 
zijn zwijgen, zeide zij: 

„Begint u als-'t-u-blieft. Ik ben erg 
nieuwsgierig, al sta ik er wat sceptisch 
tegenover. 

Veronica sloeg de oogen neer voor zijn 
blik, toen hij begon: „Ik zou willen, dat 
uw levenspad effen was ;en makkelijk; 
rozen moesten bloeien, waar u uw voeten 
zet. U behoorde eigenlijk niet anders te 
kennen dan geluk. Maar ik zie in uw 
hand, dat er een wolk hangt over uw le-
ven — iets geheimzinnigs — een groot 
verdriet, zal ik nog meer zeggen?" 

„Vertel u als-'t-u-blieft, al wat u ziet," 
zeide zij; haar trots omsloot haar als een 
mantel, hoewel zij zich afvroeg, wat deze 
zigeuner van haar zou weten. 

„Ik zie u wandelen in den tuin van uw 
jeugd; gelukkig is uw leven, geen wolk 
drijft voor de zon. Maar er komt een man, 
wiens verlangen naar geld hem zelfzuchtig 
en begeerig maakt. Zijn stem is verleide-
lijk. Hij staat op het punt uw geluk voor 
altijd te verwoesten". * 

Onmiddellijk begreep Veronica, dat hij 
haar waarschuwde tegen Hubert Denville; 
de gedachte alleen reeds verwekte verzet 
in haar en zij trok de hand terug. W e l k 
recht had Tazoni, 'n doodgewoneizigeuner, 
een smet te werpen op de eer van iemand 
als (Hubert Denville? Zij voelde zich ge-
krenkt in haar standsgevoel en een oogen-
blik vergat zij, dat ze Tazoni verlof had 
gegevien, de woorden die haar kwetsen uit 
te spreken. 

„Ik weet al genoeg, dank u wel", zei-
de zij, met iets van haar vroegeren trots, 
wat Tazoni verbaasd deed opkijken. 

„Het zou me spijten, als ik u beleedigd 
heb", antwoordde hij koel. ® 

„Het kan moeilijk een beleediging zijn, 
nu ik het zelf uitlokte", ging zij voort. „Ik 
reiken er op, dat u goed voor Bess zult 
zorgen". 

Daar kunt u verzekerd van zijn", was 
het kalme antwoord. „Binnen een week 
is het paard weer terug". 

Tazoni floot het paard, dat met tegen-
zin van zijn meesteres scheidde, nam be-
leefd zijn muts voor Veronica af en liep 
terug naar het kamp. Het meisje bleef 
achter, boos en ontevreden over zichzelf. 

Toen zij op het punt stond naar huis 
te gaan, viel haar oog op het boek, dat 
Tazoni verzuimd had mee te nemen. Zij 
raapte het op en merkte, dat onder elenige 

verzen op het titelblad haar naam stond 
— Veronica. 

Zij las, wat er geschreven was en toen 
zij het boekje dicht klapte, blonken haar 
oogen van tranen. 'Het hunkerend verlan. 
igen van dezen man, al zijn zoeken naar 
schoonheid was neergelegd in deze 'korte 
verzen. 

Veronica keek in de richting, waar 
Tazoni verdwenen was en fluisterend 
kwam het van haar lippen: „Als hij geen 
zigeuner was, had ik van hem kunnen 
houden". 

H O O F D S T U K XIII. 
Lord Raymond bezat de kalmte, den 

moed, noch de kracht, welke noodig zijn 
om goed te kunnen rijden, doch de weg 
naar de ruïne, waar ditmaal zou worden 
gepicnict, was vrijwel één recht stuk met 
uitzondering slechts van een scherpen 
bocht en hij slaagde er in behoorlijk te 
mennen. 

Het was een stralende dag. Lady Dart-
worth zelfs was meegegaan, om een dag-
je in de vrije natuur te vertoeven. Lord 
Raymond behield zijn goed humeur, zoo 
lang zijn moeilijkheden hem niet in de ge-
dachten kwamen; zijn succes om zelf te 
kunnen rijden zonder ongelukken, vervul-
de hem met vreugde. 

Zoodra zij bij de ruïne kwamen, hielp 
hij de lunch gereed maken, slechts zoo nu 
en dan één van de bedienden uitvloekend, 
en het slot was zelfs, dat hij alles, wat de 
anderen gedaan hadden, opnieuw arran-
geerde. Het gezelschap lunchte, terwijl de 
paarden 'gelegenheid vonden te rusten, 

„ W a t een prachtig tochtje!" begon Ju-
dy Slade, toen Raymond haar champagne 
inschonk. „Je moet geen zenuwen hebben, 
om zoo'n span te kunnen rijden". 

Raymond glimlachte en voelde zich ge-
vleid. 

„Vind-je?" zeide hij. „Het is ook lang 
niet ieders werk, vooral met dit span. De 
vandehandsche merrie is bijna niet te hou. 
den, maar het is mij vrij aardig gelukt. 
Denville zou het niet kunnen. Die deugt 
niet voor zulke dingen". 

„Misschien heb je gelijk", beaamde 
Hubert Denville verveeld. 

Zijn houding tegenover Veronica dezen 
morgen, nu hij haar voor het eerst zag 
sedert den avond, waarop hij haar zoo 
sluw het hof had gemaakt, gaf blijk van 
de oude onverschilligheid. Het zou haar 
zeer zeker geriefd hebben, wanneer haar 
gedachten niet zoo vervuld waren ge-
weest van geheel andere dingen. 

Na de lunch vroeg Denville of lady 
Dartworth niet te moe was om naar de 
ruïne te wandelen. Veronica en Judy 
Slade bleven achter met lord Raymond, 
die geen lust toonde, de champagne in 
den steek te laten. 

Toen lady Dartworth en haar begelei-
der terugkeerden op het schaduwrijke 
plekje, waar zij hadden geluncht, was lord 
Raymond buitengewoon opgewonden en 
had hij nog steeds het champagneglas in 
de hand. 

De lunchkoffer was reeds gepakt; een 
van de bedienden had reeds tweemaal 
gevraagd, of hij de overgebleven cham-
pagne kon meenemen, doch telkens werd 
hij uitgevloekt. 

Hubert Denville keek Veronica veel-
zeggend aan, doch zij sloeg de oogen 
neer, beleedigd als zij zich voelde door 
het gedrag van den gastheer. 

„Zeg kerel", begon Denville, Raymond 
op den schouder kloppend, „wordt het 
geen tijd om te gaan! De dames wachten". 

„ W a t vertel je me nou?" vroeg lord 
Raymond. „Geen sprake van. W e moeten 
nog wat champagne drinken, vin-je ook 

niet, Judy?" 
Miss Slad^, die voelde, meer dan zij 

zag, dat de oogen van Lady Dartworth 
op haar gericht waren, weigerde. Lord 
Raymond vulde echter zijn glas. Hubert 
Denville gaf den stalknecht een teeken 
de flesschen weg te nemen en dit noopte 
Raymond tot opstaan, Een paar cham-
pagneflesschen, lagen waar hij had ge-
zeten en met een dronkemanslachje wierp 
hij zijn glas stuk; toen liep hij naar het 
rijtuigje, zonder zich een oogenblik om de 
dames te bekommeren. 

„Raymond", zeide Denville op fluiste-
rende toon, maar luid genoeg, om door 
Veronica te worden verstaan: „Is het niet 
beter, dat ik rijd. De paarden zijn nogal 
vurig en. . ." . 

Het schouderophalen, dat den zin be-
eindigde, zeide meer dan woorden. 

Lord Raymond keek hem boos aan. 
„Dacht je, dat ik mijn eigen span niet 

zou kunnen rijden? W a t wed-je?" spotte 
hij, terwijl hij op den bok plaats nam. 

Lady Dartworth en Judy Slade keken 
Denville ongerust aan. 

De rimpel op diens anders zoo glad 
voorhoofd stelde haar allerminst op haar 
gemak, doch Veronica, die van nature 
geen vrees kende, keek naar de prachtige 
paarden, schijnbaar onbewust van het 
dreigend gevaar. Op een teeken van Den-
ville liet de stalknècht de paarden los en 
onmiddellijk vlogen de dieren vooruit. 
Met een zweepslag dreef lord Raymond 
zijn span tot grooter spoed aan, terwijl hij 
de teugels stevig in de handen hield. Doch 
na en'kele oogenblikken begon de wijn te 
werken en telkens striemde de zweep de 
flanken van de voortjagende paarden. 

(Word t vervolgd.) 



T W E E D E B L A D 
behoorende bij de Biltsche en Bilthoven-
sche Courant van Vrijdag 4 Mei 1934. 

IjÉh - 7 ' ;; 

Jhr, J. W. Steengracht van Oostcapelle f 
Groot was de verslagenheid in ons dorp toen Dinsdag het bericht de 

ronde deed, dat Jhr. Steengracht van Oostcapelle was overleden. 
In den ouderdom van 42 jaar is hij uit ons midden opgeroepen en hoe-

wel wij weten dat hier enkel berusting past, zullen wij moeite hebben te 
wennen aan de gedachte dat Jonkheer Steengracht niet meer is. 

In de volle kracht van zijn leven overleed hier één der meest beminde 
persoonlijkheden van het oude dorp en het verlies dat in het bijzonder 
enkele vereenigingen lijden is wel zeer zwaar. 

Jonkheer Steengracht was geen groot redenaar, maar ieder die met hem 
in aanraking kwam onderging den invloed van zijn hartelijk medeleven 
met alles wat het dorp en de inwoners betrof. Wanneer men op Beerscho-
ten de belangen kwam bepleiten van het dorp, wist men reeds bij voorbaat 
dat men kon rekenen op een gunstig antwoord en de 'band tusschen de 
bewoners van Beerschoten en het dorp is hechter gebleken dan velen in 
den tegenwoordigen tijd nog mogelijk achtten. 

Duidelijk kwam dit tot uitdrukking bij de Gemeenteraadsverkiezingen 
in 1927, zoowel als in 1931. De eerste maal werd Jhr. Steengracht gekozen 
als vertegenwoordiger van de groep Gemeentebelangen, doch in zijn zit-
tingsperiode trad hij toe tot de Chr. Hist. Kiesvereeniging en zoodoende 
kwam hij in 1931 op de lijst van deze partij. De plaats welke hij innam 
was niet zoodanig dat men van zijn verkiezing verzekerd kon zijn, maar 
toen kwam in die dagen de groote achting voor dezen waren Biltschen 
candidaat naar voren en zelden hebben wij een zoo spontane activiteit zien 
ontwikkelen als in die dagen door de Biltenaren. Het resultaat was natuur, 
lijk dat Jhr. Steengracht van Oostcapelle met honderden voorkeurstemmen 
wederom gekozen werd en tot op dit oogenblik zal het niemand hebben 
berouwd aan hem zijn stem te hebben gegeven. 

Wi j leven in een tijd waarin de macht van het woord schijnbaar van 
het grootste belang is, maar wat geven woorden wanneer niet de daden 
getuigen van naastenliefde. Welnu als wij terugblikken op de nagedachte-
nis van den overledene, cjan kunnen wij dankbaar getuigen dat hij in daden 
omzette, wat vele anderen slechts met woorden toezeggen. Zijn hart hing 
aan De Bilt en wij hebben het steeds als een voorrecht beschouwd ver-
schillende plaatselijke belangen met hem te mogen bespreken. 

Wi j verloren één onzer beste ingezetenen die wij nimmer zullen ver-
geten. 

De gedachte dat hij er naar streefde anderen steeds zooveel mogelijk 
helpend tegemoet te treden, zal blijven voortleven. Onze innige deelneming 
gaat uit naar de zoo zwaar getroffen verwanten. 

De teraardebestelling zal plaats vinden Zaterdagmiddag half één uur 
op het oude kerkhof te De Bilt aan de Burg. de Withstraat. 

Als een schok ging Dinsdag door onze gemeente de droeve mare, dat 
Jhr. J. W- Steengracht van Oostcapelle overleden was. Allen, die in ver-
eenigingsleven of anderszins met deze nobele figuur in aanraking kwamen, 
trof dit bericht diep. Zijn sympathiek optreden tegenover ieder, zonder uit-
zondering, heeft hem een blijvende plaats veroverd in het hart van menig-
een. Veroverd is misschien niet de juiste term, dit toch zou een zekere op-
zettelijkheid van zijn kant doen onderstellen en niets is minder waar: hij 
gaf zich, zooals hij was, zonder eenige gekunsteldheid en zonder eenig 
streven naar het najagen van populariteit. Zooals hij leeft in de harten — 
vooral van de oude Biltenaars — als ,,de Jonker" en als men dan den toon 
weet te beluisteren, waarop deze naam door hen uitgesproken wordt, heeft 
hij zich een standbeeld ter herinnering opgericht zonder zulks zelf te 
zoeken. 

Voor het plaatselijk vereenigingsleven beteekent zijn verscheiden een 
zeer groot verlies. In de eerste plaats voor de Oranje-Vereeniging, waar-
van hij sinds 12' Februari 1919 onafgebroken voorzitter is geweest. Voor 
deze vereeniging is een vergadering of een Oranjefeest moeilijk denkbaar 
zonder zijn sympathieke leiding: er zal telkens en telkens weer een gemis 
gevoeld worden. Zooals zijn geheele optreden door eenvoud en beminne-
lijkheid gekenmerkt werd, evenzoo was zijn prettige samenwerking met 
de leden van het Dagelijksch Bestuur. 

Een tweede vereeniging welke door dit verlies getroffen wordt is zeer 
zeker de Biltsche Harmonie. Het welzijn der plaatselijke muziekvereeniging 
heeft de familie Steengracht van Oostcapelle steeds zeer na aan het hart 
gelegen, welke belangstelling zij nooit nagelaten heeft in woord en daad 
tot uiting te brengen. De overledene leefde in voor, en tegenspoed ook 
altijd met de Harmonie mede: ook hier zal zijn welwillende en hartelijke 
interesse in het wel en wee der vereeniging noode gemist worden. 

Moge de familie eenigszins een troost putten uit de wetenschap, dat de 
nagedachtenis van den overledene voor ons allen onvergetelijk zal zijn-

Onzen hooggeachten en beminden doode wenschen wij uit den grond 
onzer harten 

,,Rust in vrede". 

De Besturen der Oranjevereeniging 
en de Biltsche Harmonie. 

OOG EN OOR VAN ONZE LEZERS 
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie 

LEEFTIJDGRENZEN. 
ANTWOORD AAN DEN HEER C. J. GROOTHOF. 

Zooals de lezers misschien zich nog zul-
len herinneren heb ik in mijn vorig arti-
keltje gemeend een ernstig waarschu-
wend woord te moeten doen hooren tegen 
overdreven praestaties zooals die zoo 
vaak in wedstrijden tot uiting komen. Dat 
ik langen tijd geaarzeld heb om deze 
meening neer te schrijven, die zoo tegen 
de vrijwel algemeene opinie, die in deze 
materie heerscht ingaat, spreekt wel haast 
vanzelf. 

Na de lezing van het goed gedocumen-
teerde artikel van den heer Groothof, 
wiens schrijven, dit behoeft nauwelijks 
gezegd, ik ten zeerste waardeer; dien ik 
echter te verklaren, dat zijn zienswijze 
mijne meening in geenen deele eenige wij-
ziging heeft doen ondergaan. 

Ook is dit niet het geval door hetgeen 
Prof. I. Snapper hieromtrent gezegd zou 
hebben op de Amsterdamsche Vereeniging 
voor Sportjournalisten, welke voordracht 

trouwens niet bekend is, maar zeker, 
daar stqat de persoon van den Hooglee-
raar 'bA

rg voor, van groot belang te ach-
ten if 

Hn L is elk geneesheer zeker bekend, 
°ok zal dit dus nimmer ontkennen, dat 
m e i u h a ^ p ] e e n e n k e l e m a a \ v a n z j j n hart 

buitengewone krachtsinspanning vergen 
kan, maar of dit bij herhaling zonder 
schadelijke gevolgen mogelijk is, meen ik 
toch ten zeerste, te moeten betwijfelen en 
ben overtuigd in dit opzicht vele mede-
standers te vinden. 

De heer Groothof is, naar ik uit enkele 
regelen in zijn artikel kan opmaken, ook 
niet bijster gerust over het vergroote 
Sporthart, immers hij schrijft ongeveer: de 
natuur regelt dat sporthart vanzelf; na 
eenigen tijd is dat vergroote hart weer 
volkomen normaal. Het is dus blijkbaar 
gewenscht om na de praestaties, die dat 
vergroote hart ten gevolge gehad hebben, 
een relatief rusttijd in te schakelen, omdat 
dit weer normaal zal worden ten opzichte 
van zijn volumen. Een ideale toestand is 
zulk een hart dan toch blijkbaar weer 
niet, echter ook weer niet om van te 
schrikken of er reden voor te vinden de 
drager maar zonder vorm van proces di-
rect in zijn bed te stoppen. 

Verder schrijft de heer Groothof, en 
mijns inziens zeer terecht, dat toppraesta-
ties slechts aan bepaalde levenstijden ge-
bonden zijn, maar wat deze er verder op 
laat volgen is in haar algemeenheid zeker 
niet vol te houden. Wanneer de sportbe-

oefenaar niet weet wanneer voor hem den 
tijd gekomen is, dan zullen toch zeker die 
groote praestaties hun nadeelige invloe-
den in den een of anderen vorm zich doen 
gelden. In dit opzicht zal de heer Groot-
hof het zeker wel met mij eens zijn. 

Gaarne zou ik argumenten gehoord 
hebben, die mij de overtuiging bij konden 
brengen, dat aan wedstrijdsport voor de 
beoefenaren hygiënische voordeelen ver-
bonden waren, helaas is dat punt niet 
aangeroerd, wel bepaalt de geachte schrij-
ver er zich toe te kennen te geven, dat 
wedstrijdsport geen schade voor het be-
treffende individu met zich brengt. Ik zou 

mijne meening omtrent deze materie als 
volgt willen formuleeren: wil men de na-
deelen aan de wedstrijdsport verbonden, 
tot geringere proporties terugbrengen, dan 
is een nauwkeurig medisch onderzoek op 
geregelde tijdstippen herhaald dringend 
noodzakelijk te achten. Het spreekt wel 
vanzelf, dat het te groote bezwaren met 
zich zou brengen op zuiver medische 
gronden mijn standpunt, dat ik al sinds 
jaar en dag inneem op zuiver medische 
gronden nader te ontvouwen. 

Dr. L. MES, 
De Bilt. 

RECHT EN WET. 

neven en nichten: derde graad 

( 1 9 ^ % 
alsvoren van dezelfde ( 

bedragen ( 2 1 ^ % 
( 2 2 ^ .%. 
( 23̂  % 

(Is nu b.v. ƒ 320.— te erven, dan is 
niet 13 % verschuldigd van ƒ 320.—, doch 
slechts ƒ 10.—. Dus bij grensgevallen is 
het wel eens anders en het zou ondoenlijk 
zijn een en ander in zijn geheel te speci-

enz-

vierde graad 
28 % v. h. geërfde bedrag' 
29 % 
30 % „ 
31 % „ 
32 % „ „ „ enz. 

(inkomen. 
wordt ontslagen, kan v. d. E. echter niet 
verplicht worden tot bijdrage voor le-
vensonderhoud. 

Het nieuwe park wordt geopend op 
8 Mei a-s. 

Het is bekend, dat in de Nederland-
sche kweekerijen millioenen fraaie sier-
planten, bloemheesters en boomen in voor-
raad zijn. Onze kweekers besteden alle 
energie aan de verschillende cultures, 
doch de crisis was oorzaak, dat het afzet-
gebied aanmerkelijk werd ingekrompen 
en het gevolg er van was, dat de verkoop 
van de boomkweekerijproducten belang-
rijk beperkt werd. 

Dat beteekent voor de kweekers achter-
uitgang. Wan t niet alleen missen zij de 
opbrengst van hun kweekproducten, maar 
zij zijn ook niet in staat om voor nieuwe 
aanplant te zorgen, daar de ruimte daar-
voor ontbreekt. Er is reeds aan gedacht 
om een deel van de cultures te vernieti-
gen, doch zoover is het gelukkig nog niet 
gekomen. Een Nationaal product mag 
niet worden vernietigd en kan voor de 
gemeenschap bewaard blijven. 

Een ,,Nationaal Park" zou de oplossing 
kunnen zijn. 

W a t de kweekers zich daarvan voor-
stellen heeft de bekende heer J. H. van 

Straaten van Nes uit Boskoop willen la-
ten zien te Bilthoven. 

Onder zijn bekwame leiding is daar 
namelijk een Bloemen- en Plantententoon-
stelling ingericht- Deze expositie is een 
„Nationaal Park" in 't klein en zal van 9 
Mei t.m. 10 Juli geopend zijn. De ten-
toonstelling, die aan den Soestdijker-
straatweg ligt, temidden der mooie bos-
schen, bevat een schat van Azalea's, 
Rhododendrons en vele andere Sierhees-
ters. De bezoekers wandelen er temidden 
ivan een rijke bloemenpracht en allen zul-
len dan pas begrijpen, dat men in deze 
tentoonstelling op bescheiden schaal de 
gedachte heeft gelegd van een toekomstig 
Nationaal Park. 

Jhr. G. F. van Tets van Goidschalx-
oord, voorzitter van de Commissie tot 
Stichting van een Nationaal Park zal de 
Bloemen- en Plantenshow op Dinsdag 8 
Mei officieel openen. 

Een theeschenkerij en een restaurant 
worden ingericht en bieden den bezoekers 
een rustig en aangenaam zitje. 

Vereeniging tot viering van Nationale 
Feestdagen te Bilthoven. 

De Voorzitter herdenkt H.M. de 
Koningin-Moeder en Jhr. J. W . 
Steengracht van Oostcapelle. 

Grootsche plannen voor de viering 
Koninginneverjaardag-

De Vereeniging tot viering van Natio-
nale Feestdagen kwam gisteravond in al-
gemeene vergadering in Gebouw Con-
cordia bijeen. De vergadering was in af-
wijking tot andere jaren ditmaal druk be-
zocht. 

De Voorzitter, de heer C. Keg, hield 
nadat alle aanwezigen zich van hunne ze-
tels hadden verheven, de navolgende toe-
spraak. 

Op de eerste algemeene vergadering 
onzer vereeniging in dit jaar moet ik mij, 
alvorens U welkom te heeten kwijten van 
den droeven plicht te herdenken het ver-
scheiden van onze Landsvrouwe Konin-
gin-Emma, onze Koningin-Moeder. 

Op 20 Maart j.1- bereikte ons de droeve 
mare, dat de vlag op het paleis aan het 
Voorhout te Den Haag halfstok daalde 
en was het werkelijkheid dat de Konin-
gin-Moeder na een kortstondige ziekte 
was heengegaan. Zij werd met eerbied 
Hare woning uitgedragen en rust thans, 
plechtig bijgezet te Delft, te midden van 
Haar volk dat zij zoo innig lief had. Na-
latende een herinnering van arbeidzaam 
leven en van zich volledig geven aan onze 
natie. 

In alle piëteit zal de herinnering aan 
Haar bij ons geheele volk blijven voortle-
ven en al zullen wij als Vereeniging niet 
meer in de gelegenheid zijn Haar 
geboortedag jaarlijks te herdenken en 
men zou kunnen spreken van een 
leegte, zullen wij steeds dankbaar blijven 
gedenken al hetgeen Zij ten bate van het 
Nederlandsche Volk heeft verricht. 

Ik verzoek U thans eenige oogenblik-
ken in stilte met eerbied aan haar te wij-
den. 

Vervolgens moet ik U de droeve mare 
brengen dat ook onze gemeente een ern-

stig verlies trof door het verscheiden van 
den heer Jhr. J. W . Steengracht van Oost-
capelle, den voorzitter onzer zusterver-
eeniging, de Oranjevereen. van de Bilt. 

In de grootste harmonie werd door 
beide vereenigingen samengewerkt wan-
neer Nationale feestdagen in onze ge-
meente werden gevierd. De eminente en 
vriendelijke manier waarop de heer 
Steengracht van Oostcapelle het overleg 
<pleegde te voeren zal bij ons allen blijven 
voortleven, omdat wij steeds op hem kon-
den rekenen als een vriend, óók al was 
men niet van nabij met hem bekend. Zijn 
nobel karakter en aangename vriendelijk-
heid kunnen een ieder ten voorbeeld 
worden gesteld en ook dit verlies zal ons 
nog lange jaren zwaar drukken. 

Dat hij ruste in vrede in betere ge-
westen! 

Ook na deze rede werd een minuut 
stilte verzocht. 

Het jaarverslag uitgebracht door Jhr. 
G. J. van Holthe werd met dank goedge-
keurd, evenals het financieel verslag van 
den penningmeester den heer C. M. A. 
Koot. Het saldo bedroeg ƒ 76.30. De uit-
gaven bedroegen ƒ 691.03 en de ontvang-
sten ƒ 767.33. De heer J. F. Burgersdijk 
bracht namens de kascommissie verslag 
uit en stelde voor den penningm. voor het 
gevoerde beheer te déchargeeren. 

Aan de beurt van periodieke aftreding 
was de heer Jhr. G. J. van Holthe, die 
zich wegens zeer drukke werkzaamheden 
niet herkiesbaar stelde. De Voorzitter 
sprak den heer van Holthe op bijzondere 
hartelijke wijze toe, hem dank brengend 
voor het zeer vele werk door hem in zijn 
8-jarig bestuurslidmaatschap gedaan. De 
vergadering onderstreepte met een harte-
lijk applaus deze woorden. De heer van 
Holthe dankte voor deze vriendelijke 
woorden, waarna werd overgegaan tot 
benoeming van een secretaris. Met bijna 
algemeene stemmen werd gekozen de 
heer E. J. Cool, directeur der Geldersche 
Credietver. te Bilthoven. 
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Door ligging en inrichting, meest ideale inrichting ter plaatse. 
Hoogst mogelijk comfort. 14 Kamers. Centr. verwarmde slaap-
kamers, met vaste waschtafels, warm en koud stroomend water. 
Bijna alle kamers met balcon, serre of terras. Telefooncel. 
Lommerijke bloem- en moestuin. 3 Minuten vanaf station. 
Vlak nabij bosch. Aanbevelend W. KERSEMAEKER 

No. 24. J. de P. schrijft: Wanneer bij ficeeren. Hoofdzaak is, dat de P. nu zelf 
overlijden geen kinderen zijn, hoeveel be- zijn conclusies kan trekken), 
dragen dan de succesrechten voor uit- De wet geeft geen termijn aan, binnen 
keeringen aan broeders, zusters, neven en welken de nalatenschap aan de erfgena-
nichten? men moet worden uitgekeerd, wel wan-

Zijn kleine bedragen vrijgesteld en zoo neer de memorie van successie moet wor-
ja tot welk bedrag? den ingeleverd; d.i. binnen 8 maanden na 

Geeft de wet een termijn aan, binnen overlijden, 
welken de nalatenschap aan de erfgena- No. 25. K. v. d. E. vraagt: Kan men 
men moet worden uitgekeerd? mij verplichten bij te dragen in de kosten 

De P. heeft zijn vragen zeer bekort, van verpleging voor een broer, die mo-
W i j nemen aan, dat er geen testament is. menteel in een ziekenhuis is opgenomen, 
Indien broeders en zusters van den erf- en zoo ja, op grond waarvan? En hoe 
later, alsmede kinderen van die broeders wordt dan een dergelijke bijdrage ibere-
en zusters (dus neven en nichten — oom- kend? Ik meende niet wettelijk verplicht 
zeggers >— in den derden graad) minder te zijn tot bijdragen voor broers of zus-
dan ƒ 300.— erven, is geen successie- ters. 
recht verschuldigd. Volle neven en nich- U is tot bijdragen verplicht op grond 
ten (in den vierden graad) tot ƒ 100.—. van de bepalingen der Armenwet. De bij-

De verschuldigde successierechten be- drage wordt berekend naar gelang van 't 
dragen: Als die broeder uit de ziekeninrichting 

broeders en zusters: 
van de eerste ƒ 1000 — 13 % van het geërfde bedrag 

„ tweede ƒ 1000.— 14 % „ „ 
„ ƒ 2000.—ƒ 5000.— 15 % 
„ ƒ 5000.—ƒ 10000^— 16 % „ „ 
„ ƒ 10000—ƒ 25000.— 17 % 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, 
dat het bestuur reeds plannen heeft ge-
maakt voor de viering van 31 Augustus 
a.s. Reeds hebben besprekingen plaats 
gevonden met de besturen van de Biltho-
vensche Handelsver., Ver. V . V en Z, & 
P. V. „Bilthoven". 

Het voorloopig programma luidt: Des 
morgens groot bloemencorso en rondgang 
der schoolkinderen. Des middags zal op 
een nader vast te stellen terrein een groot 
Volksfeest worden georganiseerd, waar-
aan medewerking zal worden verleend 
door een achttal vendelzwaaiers uit Bra-
bant en een 30-tal volksdansers van den 
Meihof uit Oosterbeek. Een en ander is 
reeds met zeer groot succes in andere 
plaatsen opgevoerd, terwijl nog andere 
attracties zullen worden toegevoegd. Des 
avonds zal een concert wordlen gegeven, 
met weder optreden van de vendel-

zwaaiers en volksdansers, onder Ben-
gaalsch vuur en lampionverlichting 
met als slot een groot vuurwerk. Des Za-
terdagsmiddags zal in de gem. zwemin-
richting, welke ter beschikking van Ver-
eeniging tot Viering van Nat- Feestdagen 
wordt gesteld, een groot volkszwemfeest 
worden georganiseerd, waaraan door alle 
Bilthovenaren kan worden deelgenomen. 

Vanuit de vergadering werd het be-
stuur hulde gebracht voor dit werkelijk 
aantrekkelijke programma, waarvoor het 
bestuur de noodige machtiging werd ver-
leend. Reeds zijn eenige sub-commissies 
benoemd, welke spoedig van zich zullen 
doen hooren. 

Na eenige geanimeerde besprekingen 
over deze punten werd de vergadering 
met een woord van dank tot de aanwezi-
gen voor de prettige wijze waarop alles 
was geregeld, gesloten. 

BLAUWE WEEK. 
U weet toch, lezer, wat dit opschrift 

beteekent? 
Verschillende stroomingen, richtingen, 

bewegingen in ons volksleven hebben een 
der kleuren van den regenboog gean-
nexeerd. Er zit ook iets aardigs in zoo'n 
kleur-symboliek, en het is soms duidelij-
ker dan lange opschriften. 

Bij blauw denkt U natuurlijk aan de 
drankbestrijding. Inderdaad, de Blauwe 
Week is het tijdvak van Hemelvaartsdag 
tot Pinksteren, gedurende welke de 
,.blauwe knoopen" nu reeds vele jaren 
achtereen een bijzonder krachtige actie 
voor hun beginsel ontwikkelen. Dan wor-
den er propaganda-bijeenkomsten belegd, 
blauwe (bloempjes verkocht, affiches op-
gehangen, bladen verspreid, radio-uitzen-
dingen gehouden. En als een machtig 
sluitstuk heeft er dan op Tweeden Pink-
sterdag een nationale demonstratie plaats, 
waar duizenden uit alle deelen van het 
land tezamen komen, om te getuigen van 
\hun eensgezinde geestdrift 

Dit jaar zal de Blauwe Week-actie ge-
yoerd worden onder de leuze „Verkeer en 
Maatschappij — alcoholvrij!" En dat is 
wel een slagwoord, dat in vele harten 
weerklank zal vinden. Het Verkeer, en 
we denken inzonderheid aan het snelver-
keer, is in méér dan één opzicht een 
maatschappelijk vraagstuk geworden. W i e 
denkt er niet aan de vele verkeers-onge-
vallen, waarover de pas verschenen sta-
tistiek een somber licht heeft laten schij-
nen. Hadden er in 1932 in ons kleine land-
je niet 41195 van die ongevallen plaats 
en sterven er in dat jaar niet 717 perso-
nen als slachtoffer daarvan? W e juichen 
het daarom toe, dat er den laatsten tijd op 
verschillende plaatsen in ons land Ver-
eenigingen voor Veilig Verkeer werden 
opgericht. Het motor-gevaar op den 
openbaren weg wordt steeds grooter en 
bedreigt ons allen. W i e zal echter ont-
kennen, dat dit gevaar gevoed wordt, 
wanneer de bestuurders alcohol gebrui-
ken? En daarom: als de drankbestrijders 
tijdens de Blauwe Week den luiden roep 
doen hooren: „Terwille van de veiligheid 
— geen alcohol bij snelverkeer!" — dan 
zullen ook duizenden, die overigens geen 
geheelonthouder zijn, daarmee instem-
men. 

De groote Sluitingsdemonstratie zal dit 
jaar op Tweeden Pinksterdag te Hilver-
sum gehouden worden. Allen, die mee 
willen getuigen voor een alcoholvrij snel-
verkeer, zullen er welkom zijn. 

Inlichtingen kan men verkrijgen bij het 
secretariaat van de Blauwe Week Com-
missie, Willem Barentzstraat 39 te 
Utrecht. 

T l A H O I N S T I T U U T 
U A Pl O " P. WILDSCHUT 
Kromme Nieuwe Gracht 48, Utrecht. 

(b. d. Muntstraat). 
Dagelijks — óók 's avonds — gelegen-

heid tot geven van 
PRIVÉ-DANSLESSEN. 

Deelname 1 tot 6 personen. Tel. 16079. 

Gebouw K. en W . 
Mariaplaats 24, — Tel. 10099. 

Vrijdag 8 uur: Feestavond Utr. Politie 
Sportclub. 

Zaterdag 8 uur: Cabaretavond Utr. Ver-
eeniging v. Spoorwegambt. 

Maandag 8 uur: Kamermuziekavond. 
'Dinsdag 2.30 uur: Nederlandsche Vereen. 

v. Huisvrouwen. 
Woensdag 11 uur: Gereformeerd School-

verband. 
Donderdag 11 uur: Algemeen Democra-

tisch Verbond. 

Gebouw „Plompetorcn" 
Drift 14. — Telefoon 14384. 

Zondag: Dancing. 

REMBRANDT BIOSCOOP. 
Oudegracht 73 — Telefoon 12556. 

De warner Bros film „Footlight Parade" 
met variété en bijprogramma. 

Flora Bioscoop 
Oude Gracht 156. — Tel. 10457. 

De bewaarschool (geprolongeerd) met 
bijprogramma. 

Scala Bioscoop 
Lange Viestraat 12 — Tel. 12461. 

Een nacht in Venetië met bijprogr. 

Olympia Theater 
Amsterd. Straatw. 350. — Tel. 14962. 

42ste straat. Teilnehmer antwortet 
nicht met bijprogramma. 

Palace Theater 
Vredenburg. — Tel. 13178. 

Het geheim van Dr. Brenner met bijprogr. 

Vreeburg Bioscoop. 
Vredenburg. — Tel. 10552. 

De Voetbalkampioen- De kleine Schwind-
lerin met bijprogramma. 

CABARET MODERN. 
Steenweg — Telefoon 11088. 

Tom van der Spek. 

Cabaret La Gaité 
Domplein 16. — Tel. 12693. 

lederen dag 3—6, 8—12 
Internationaal Cabaret-programma. 
The Five Blue Bee's. 

Jaarbeursrestaurant 
Vredenburg. — Tel. 13820. 

Middag- en Avondconcert. 
Ensemble Willy Honsbeek. 

Hotel Terminus 
Stationsplein. — Tel. 15810. 

lederen dag: Middag-, Diner-, Avond-
concert: Orkest-„Noyer". 

Hotel De L'Europe 
Vredenburg. — Tel. 11820. 

lederen dag Middag- en Avondconcert, 
met zangnummer. 

Orchestre Lancé. 
Zum Klausner (Concert-Restaurant) 
Oude Gracht 195—197. — Tel. 15090 

4 — 6 ^ , iy 2 — l l ^ u u r : 
Middag- en avondconcert. 
Erwin Illmann met zijn 5 solisten. 
Concert en Stimmung. 

U T A M 
Ridderschapstraat 6-8-10, UTRECHT. 

DAG en NACHT GEOPEND. 
— TELEF. 11202 en 14730 — 

't KALFJE. 
Woensdag, Donderdag en Zaterdags-

avonds: Dancing. 

HOTEL POLL — DE BILT. 
lederen avond Concert. 
Dinsdag- en Vrijdagsavonds Soirée Dan. 

sant. 
Gebouw Trianon. 

- y , - Oudegracht 252 — Tel. 14272. 
| f \ J \ I O Zondag 8 uur: Dancing. 

Wat is er in Utrecht 
te doen ? 

Week van Vrijdag 4 Mei tot 
Donderdag 10 Mei. 

Stadsschouwburg. 
Vredenburg — Telefoon 11850. 

Vrijdag 7.30 uur: Liebe blüht auf allen 
wegen. 

Zaterdag iyA uur: Een troon wankelt. 
Zondag 8 uur: Voor leden van de Stem. 
Maandag 8 uur; Idem. 
(Dinsdag 8 uur: Strijders in het wit. 

Tivoli. 
Concertzaal. Kruisstraat. — Tel. 12068. 

De geheele week: Dameskroniek. 

BERN. J. TAP 
Achter den Dom 10, Telef. 12203 Utrecht 
HEERENKLEEDER M A K E RIJ 
Stééds voorhanden de N I E U W S T E stoffen 

Zeer voordeelige prijzen 
Coupeurs in alle plaatsen te ontbieden 

Malinine Regenkleeding 
(Stalen-collectie op aanvrage) 

B E Z O E K T bij Uw Uitstapje de van 
ouds-bekende 

Poffertjes- en Mlensalon 
Nachtegaalstraat 10 Utrecht. 

Prima consumptie — Rustig Zitje. 
Matige prijzen. 

Aanbevelend, GEBR. LUIJTERS. 



UITGE VERS-MEDEDEELINGEN. 
BUREAUX: 

BILTHOVEN: 
Stationsplein 20 (Emmaplein), Boekhan-

del Havekotte, Telefoon 26213. 

DE BILT : 
Hessenweg 2, Telefoon 28067. 

Abonnementen kunnen te allen tijde ingaan, doch 
kunnen alleen worden beëindigd bij het einde van 
een kwartaal. 

Abonnementsgeld per 3 maanden 75 cent, waar-
voor men iedere week tevens het geïllustreerd bij-
blad ontvangt. 

Zonder geïllustreerd bijblad is het abonnements-
geld 50 ct. per 3 maanden. 

Over het abonnementsgeld wordt bij vooruitbe-
taling beschikt. 

Advertenties kunnen worden opgegeven aan de 
Bureaux te de Bilt en Bilthoven tot Vrijdagmiddag 
12 uur. Groote advertenties bij voorkeur tot Don-
derdagavond 5 uur , 

Met speciale verlangens ten opzichte van be-
paalde plaatsen wordt zoovee mogelijk rekening 
gehouden. 

Advertentieprijzen: per regel 15 cent. Op voor-
pagina en pagina 2 dubbel tarief. Bij contract voor 
geregelde plaatsing wordt reductie verleend. 

Alle stukken bestemd voor de redactie gelieve 
men te adresseeren: Redactie Bilthovensche en 
Biltsche Courant, Hessenweg 2, de Bilt en moeten 
uiterlijk Donderdagsavonds in het bezit van de 
redactie zijn. 

BEZOLDIGDE PHILANTHROPIE. 
De Minister van Sociale Zaken heeft 

een aanschrijving gericht tot verschillen-
de vereenigingen, die de belangen van 
zwakke kinderen behartigen en hun uit-
zending naar buiten bevorderen, waarin 
erop wordt gewezen dat bestuurders van 
dergelijke organisaties, wanneer zij van 
rijkswege gesubsidieerd worden, geen be-
zoldiging behooren te genieten. Het ver-
band van deze aanschrijving met een re-
cent geval, dat tot een cause célèbre is 
geworden, springt aanstonds in het oog. 
Ik geloof, dat men goed zal doen met 
dezen wenk rekening te houden, óók 
daar, waar niet een regeeringssubsidie 
wordt genoten, en dat men het ook niet 
enkel tot bezoldiging van bestuursleden 
in denstricten zin van het woord moet 
beperken, maar in het algemeen er naar 
heeft te streven, dat de bedrijfsonkosten 
van philanthropischen arbeid zoo gering 
mogelijk worden gehouden. 

Dat het zeer omvangrijke werk niet 
altoos gratis kan worden verricht is stel-
lig waar, maar dat de opzet van melige 
collecte zoodanig is, dat een belangrijk 
percentage van hetgeen voor het goede 
doel werd bijeengebracht aan collectanten 
en anderen moet worden gerestitueerd is 
een euvel, dat krachtig bestreden dient te 
worden, vooral in den tegenwoordigen 
tijd, nu liefdadige arbeid zich dikwerf 
slechts met de grootste moeite kan staan-
de houden. Ik wil hiermede geenszins den 
indruk vestigen, alsof ik voorbij zou zien, 
hoeveel arbeid op dit terrein gelukkig 
nog geheel belangeloos wordt verricht; 
maar juist deze schitterende voorbeelden 
van onbaatzuchtige toewijding geven mij 
aanleiding om erop te wijzen, hoe men in 
die richting heeft te streven, met uitslui-
ting zooveel mogelijk van alles wat tot 
onttrekking van voor menschlievende 
doeleinden geofferde gelden aan hun di-
recte bestemming leiden moet. Ik denk 
thans ook aan bezoldigde collectanten. 
Het zal niet in alle gevallen van bestuur-
ders of leden eener vereeniging te ver-
wachten zijn, dat zij zich zelf voor het 
verzamelen van gelden beschikbaar stel-
len, dikwerf zal de aanstelling van een 
bezoldigde kracht daartoe onvermijdelijk 
wezen, maar dan moet men zoo n kracht 
eenvoudig billijk beloonen en toch niet 
met een percentage van het gecollecteerde 
bedrag salarieeren. Gevoelt men niet hoe 
onjuist dat is, ook tegenover degenen, op 
wier goedgeefschheid men een beroep 
doet. Onjuist ten slotte ook tegenover 
dengene, die men op die wijze noopt ten 
deele voor eigen belang te gaan vragen. 
Wanneer men daartegenover opmerkt, 
dat het meer commercieel is, omdat de 
ijver van de collectanten geprikkeld wordt 
wanneer zij er belang bij hebben zooveel 
mogelijk te verzamelen, dan antwoord ik, 
dat men met die redeneering eenvoudig 
opnieuw bewijst, tot welke afmetingen het 
kwaad reeds is gegroeid. Van een man, 
die een behoorlijk dagloon verdient, mag 
ik eischen, dat hij de hem toevertrouwde 
belangen goed behartigt. Is hij daarin na-
latig, dan blijkt hij ongeschikt voor zijn 
betrekking. Mij maakt het altoos kriebelig, 
wanneer ik begrijp, dat een evenredig 
deel van wat ik voor een bepaald liefda-
dig doel wil afzonderen, op deze meer en 
meer gebruikelijke wijze, aan zijn bestem-
ming wordt onttrokken, en ik meen, dat 
het een karakterbederf wordt van den-
gene, die aldus gedwongen wordt onder 
zijn betoog van het groote belang, dat 
hij vertegenwoordigt, voor eigen zaak 
te gaan pleiten. Een koopman, die een 
reiziger op provisie laat werken, kan 
daarin zijn belang zien. Het is mogelijk, 
dat hem is gebleken, dat dit voordeeliger 
uitkomt en niemand kan hem daarvan 
eenig verwijt maken, omdat hij tenslotte 
voor zijn particuliere belangen en met zijn 
eigen geld werkt. Maar 't wordt anders 
zoodra ideëele belangen in het geding 
worden gebracht en finantieele belangen 
van een philanthropische onderneming 
erbij betrokken zijn; dan wordt het een 
m.i. ongeoorloofd exploiteeren van de pu-
blieke weldadigheidszin. Het aldus gecoL 
lecteerde bedrag houdt verband met het 
doel, waarvoor het wordt geschonken en 
staat in geen enkele betrekking tot de 
moeiten aan het bijeen brengen daaraan 
verbonden. Een tevoren overgekomen 
percentage van de opbrengst is altoos van 
weerskanten speculatief en zal óf den 
man een hongerloon geven — als het 
tegenvalt — öf hem meer bezoldigen dan 
hem billijk toekomt. In het eerste geval 
is het tegenover den collectant als loon-
arbeider, in het andere geval tegenover de 
gevers en de belanghebbenden niet te 
verantwoorden. 

DE N I E U W E SPELLING. 

Ons hangt een nieuwe spelling boven 
het hoofd. Minister Marchant heeft met 
eenige geleerden geconfereerd en men is 
tot een resultaat gekomen, dat in een 
aantal spellingsregels is neergelegd, wel-
ke hoofdzakelijk dienen ter vereenvoudi-
ging van onze schrijftaal en om deze meer 
in overeenstemming met de gebruikelijke 
spreektaal te brengen. 

Dat het een en ander in onze lang niet 
eenvoudige schrijftaal voor wijziging vat-
baar is, zal wel niemand tegenspreken, 
maar dat deze veranderingen met groot 
beleid zullen moeten aangebracht, zal toch 
ook moeten worden toegestemd. Of deze 
hoog noodige bedachtzaamheid in elk op-
zicht bij de jongste plannen is betracht 
meen ik te mogen betwijfelen. Een taal 
heeft een geschiedenis. Ze is niet toeval-
lig zooals ze is, daarom kan men maar 
niet willekeurig een streep door het ver-
leden halen. Aan den anderen kant moet 
een taal ook een toekomst hebben. Zij kan 
niet altoos blijven zooals zij is, daarom 
moet ze kunnen groeien. Tusschen de 
spraakmakende gemeente en de geschre-
ven taal behoort een geregeld contact te 
zijn, dat in ons land helaas te veel ont-
broken heeft. In Frankrijk heeft men in 
de Académie frangaise een instelling, die 
geregeld toezicht houdt op de ontwikke-
ling van de taal en de orthographie van 
nieuwe woorden vaststelt. W i j missen 
zulk een instituut en dat wreekt zich 
thans, nu een — ongetwijfeld hoogst be-
kwaam, maar toch betrekkelijk willekeu-
rig samengesteld college plotseling geroe-
pen wordt te zeggen hoe het moet. Op 
bijzonderheden van de voorstellen zullen 
wij niet ingaan, dat ligt zoowel buiten 
onze competentie als vermoedelijk buiten 
de belangstelling van een groot deel van 
onze lezerskring, maar er mag hier toch 
wel eens op worden gewezen, dat het af-
slijpen van onze schrijftaal een verdere 
vervlakking van de spreektaal onvermij-
delijk ten gevolge zal hebben. Een zekere 
slordigheid in de manier om zich uit te 
drukken is een van de kenmerken van het 
thans opgroeiend geslacht. Wanneer deze 
thans in de officieele schrijfwijze wordt 
gesanctionneerd, zal het verlies van een 
karakteristieke pittigheid onvermijdelijk 
zijn. Misschien laad ik den schijn van 
groot conservatisme op mij, wanneer ik 
hier uitspreek, dat naar mijn gevoelen al-
leen mag worden afgeschaft, wat totaal 
verouderd is. Een taal als levend organis-
me heeft ook het vermogen, dat elk le-
vend organisme heeft, n.1. om doode be-
standdeelen uit te storten. Dit te consta-
teeren en te registreeren is naar mijn be-
sef de taak van degenen, die de taal heb-
ben te reorganiseeren; als zij verder willen 
grijpen loopen zij aanstonds gevaar mis 
te tasten. Het is stellig op den duur on-
verdragelijk, wanneer men de schrijftaal 
als een drukkende last en de geldende 
taalregels als knellende banden gevoelt, 
maar nog erger wordt het, wanneer de 
nieuwe taalregels als zoodanig worden 
ondervonden, want dan ontkomt men niet 
aan den indruk, dat men bezig is een taal 
te maken, terwijl deze moet groeien en 
hoogstens in haar ontwikkeling geleid 
mag worden. Het zou mij niet verwon-
deren wanneer — indien de thans aan-
hangige voorstellen worden aangenomen 
— daartegen eerlang weer verzet ging 
rijzen. Ik bedoel niet van het oudere ge-
slacht (dat zal men wel altoos te wachten 
hebben) maar ook van het nieuwe ge-
slacht, dat weer onder andere omstandig-
heden opgroeit, dan het onmiddellijk 
voorgaande. 

De gemakkelijke levenscondities van 
de thans blijkbaar voor goed afgesloten 
periode hebben een zekere gemakzuchtig-
heid gekweekt, die zich ook in de taal 
doet gelden, maar die als niet alle voor-
teekens bedriegen onder veranderde le-
vensomstandigheden ook weer verdwij-
nen zal. Toen, nu vijftig jaar terug, de 
tachtigers hun aanval op het oude bol-
werk van onze taal ondernamen, waren 
zij van nog andere idealen vervuld, dan 
de zekere gemakzuchtigheid en onver-
schilligheid, die kenmerkend zijn voor de-
genen, die thans 't hardst roepen om ver-
eenvoudiging van onze schrijftaal. Ik 
vrees zeer, dat degenen, die thans 'n nieuw 
taalmonument willen oprichten, daarvan 
weinig pleizier zullen beleven. Zou het 
thans de tijd wel zijn om tot deze hervor-
ming over te gaan, of zou het meer van 
wijs beleid getuigen, wanneer men in af-
wachting van de tijden, waarin een dui-
delijker beeld van de taalontwikkeling 
kan worden verkregen, zich thans be-
paalde tot het bevorderen van een zekere 
soepelheid, die voor een vrije ontwik-
keling bevorderlijk is? Ik geloof, dat een 
dergelijke geste onder ons vrijheidslie-
vende volk in het algemeen meer zou 
worden gewaardeerd, dan de nivelleering, 
waaraan men zich thans waagt, die den 
indruk maakt van weinig consequent te 
zijn. 

VIJANDEN V A N D E N 
DOUGLASSPAR. 

Van verschillende kanten bereikten mij 
vragen betreffende de Douglassparren, 
weshalve ik hier een korte mededeeling 
op haar plaats acht. 

W a a r de naalden van het vorige jaar 
in korten tijd zijn bruin geworden, treedt 
vrijwel zeker de zwam Rhabdoeline pseu-
dotsugal op, die in het bijzonder de blau-
we en de grijze vormen van den Douglas-
spar aantast. 

Aangeraden wordt spoedig opruimen, 
maar velen zien hiertegen op en trachten 
liever uitbreiding te voorkomen, door 
eenige malen te sproeien met een koper-
kalkpreparaat. In een paar tuinen liet ik 
deze bespuiting reeds uitvoeren. 

Dit voorjaar treedt ook de wolluis 
Gilletea (chermes) Cooleyi in sterke mate 
op. Gelukkig is deze gemakkelijker te be-
strijden dan de bovengenoemde zwam. 
Er zijn verschillende goede bestrijdings-
middelen. Afdoende resultaat verkreeg ik 
met 2-5 % Poliflor voor zomerbespuiting. 
Herhaald stuiven met nicotinepoeder 
Morsdood, dat zoo uitstekend voldoet 
tegen tal van insecten, gaf eveneens vol-
doende resultaat. Het is dus zeer goed 
mogelijk om de door de luis aangetaste 
Douglas te zuiveren. 

P. J. SCHENK. 

Het wonder der FolotectinieH 
ROLLEICORD 6 x 6 met Zeiss-
Triotar 4.5 slechts ƒ67.50. 

Goedkoop in gebruik. 
12 opnamen ƒ 0.55 

FOTOLUX 
Nieuwe Gracht 29 — UTRECHT. 
BILTHOVEN PARKLAAN 51. 

„DE WURGER". 

Iemand, die er, naar ik meen te weten, 
over oordeelen kan, vertelde mij, dat het 
tooneel tegenwoordig gebrek heeft aan 
werkelijk goede stukken. Onze- jonge too-
neelschrijvers probeerden volgens hem 
niets meer, bet schijnt hen aan durf of 
vruchtbaren geest te ontbreken. 

Maar ik voor mij geloof daar niets van. 
Mijn inzicht is, dat menschen, zooals mijn 
zegsman b.v. wier taak het is de nieuwe 
tooneelstukken uit te zoeken en te beoor-
deelen, niet meer weten wanneer zij wel 
iets goeds tegenkomen en wanneer niet. 
Bijvoorbeeld: 

Ongeveer een maand geleden, in een 
hoekje van een derde klasse coupé (bij mij 
is het ook crisis) van den trein Amsterdam 
—Maastricht, schreef ik werkelijk een 
alleraardigste drie-akter, welke al zeg ik 
het zelf, in stijl en genre voor de meest 
beroemde schrijvers niet behoeft onder te 
doen. 

Natuurlijk kan ik het heele stuk hier 
niet neerschrijven, maar met of zonder 
Uw permissie zal ik beginnen met U het 
eerste hoofdstuk ervan voor te lezen- Ik 
heb dat opnieuw geschreven en nu in 
boekvorm. U kunt dan voor Uzelf oor-
deelen. 

Zij, die deze voordracht niet wenschen 
aan te hooren, worden verzocht zich te 
verwijderen. Niemand wordt hierna meer 
toegelaten... Dank U wel, pas op. W e 
beginnen het eerste hoofdstuk van ..De 
Wurger" : 

In de Ochtendschemering! 
Langzaam trok de grijze schemering 

door de modderige straten van Wilgen-
veen, de zwarte schaduwen van den 
nacht moeizaam voor zich uitdrijvende. 
Natuurlijk trok eveneens de grijze sche-
mering door de modderige straten van 
Heerenveen. Groningen en A dam, om 
nog maar niet eens te spreken van Rot-
terdam. Maar laten wij ons bepalen tot 
Wilgenveen. Zoo op het eerste gezicht is 
Wilgenveen een lief, zindelijk en rustig 
plaatsje. Maar achter de keurig verzorg-
de voortuintjes en achter de gesloten rol-
luiken Ach 

W a t een boeiende verhalen zouden 
daarvan te vertellen zijn. Oude vrouwen 
met een onuitputtelijk repertoire van reeds 
lang geleden en nog recente schandalen 
uit de buurt, kwakkelende, kwakende 
tongen, vol venijn, geniepige kleine 
oogjes, die achter de horretjes en door de 
spionnetjes op de loer lagen naar onge-
rechtigheden, om hun fittige hersentjes 
nieuwe stof te geven tot het samenstellen 
van op sensatie gerichte verhaljen 
Schreeuwende baby's met natte luiers, 
welke vader moet wasschen en waar hij 
geen zin in heeft, maar eindelijk moet 
zwichten voor de niet te stuiten verwijten-
vloed van moeder Enfin, te veel om 
op te noemen. 

Het was dat grijze, koude uur, waarin 
de laatste nachtelijke zwerver zijn schuil-
plaats opzoekt, want maar al te gauw 
zou het heldere zuivere daglicht aan den 
ostelijken hemel zichtbaar worden, de 
zwarte schaduwen... oh neemt U mij niet 
kwalijk, deze natuurbeschrijving heb ik 
hierboven al eens gebruikt om de af-
schuwelijke herinneringen aan den nacht 
weg te vagen. 

Maar in de smalle Kerkstraat leek het 
wel of de schaduwen langer talmden dan 
ergens anders. De Kerkstraat moet U 
weten, is een aardig vredig straatje met 
glimmend gepoetste belknoppen en brie-
venbussen en schoone blauwe stoepjes-
De menschen, die daar wonen, zijn van 
het goede soort, harde werkers, ijverig en 
oppassend. 

Het Geheim van No. 17. 
Agent Janssen kende de Kerkstraat 

evengoed als de Kerkstraat Agent Jans-
sen. Terwijl hij langs al die gesloten blin-
den liep, schudde hij nadenkend het 
hoofd Waarom dacht hij plotseling 
aan den Wurger ' die onheilspellende 
figuur altijd gekleed als een dominee, 
naar de hardnekkige geruchten beweer-
den. 

„ W e moeten hem op heeterdaad be-
trappen en inrekenen, Janssen ", had zijn 
Superieur hem gezegd, „we moeten hem 
zien te snappen en spoedig ook". 

De hemel sta dengene bij, die hem 
tracht te vangen die Wurger . 

In een klein huiskamertje aan den ach-
terkant van No. 17 flikkerde plotseling 
een klein lichtje op, om direct daarna weer 
te verdwijnen; maar Janssen had dat niet 
gezien. Ook zag hij den man niet met de 
zware wenkbrauwen, in een grijze klee-
dij en muilen aan de voeten, die als een 
kat in het donker rondsloop, zonder ook 
maar iets aan te raken. Het leek wel, of 
deze sluipende gestalte ieder plekje ken-
de, waar hij ging. Onbewegelijk bleef hij 
daarna naar een blauw vlammetje staan 
turen, dat sissend een zwak schijnsel 
wierp onder langs een zeer grillig ge-
vormd metalen bakje. Telkens uitte hij 
een verwensching, zooals neen, die 
schrijf ik hier niet neer, de redactie zou 
ze toch maar schrappen, maar ze waren 
allesbehalve mooi. 

Dicht bij zijn rechter hand lag een heel 
klein zwart pakje, dat met een rood zegel 
was dicht gemaakt. Hij opende het heel 
voorzichtig, zonder ook maar voor een 
oogenblik zijn aandacht van dat blauwe 
vlammetje, dat zijn gezicht met een af-

schuwelijke en geheimzinnige gloed ver-
lichtte, af te hóuden-

Eindelijk... hij ontdekte een dun streep-
je stoom en glimlachte veelzeggend. Uit 
het verzegelde pakje woog hij met de 
uiterste nauwkeurigheid een beetje, een 
héél klein beetje van de ruwe zwarte poe-
der af toen een bleeke blauwachtige 
vloeistof ook van dat niet te veel... 
want anders... 

Vanuit de grauwe morgenschemering 
drong het ijle gemiauw van een kat tot 
hem door, maar hij liet zich nergens door 
afleiden. 

Nu eenige witte cristallen Agent 
Janssen zou ze direct hebben erkend. 
Scheikunde was altijd één van de beste 
vakken op school geweest en speciaal de 
koolhydraten zijn lievelings-studie. Deze 
witte cristallen waren in de wetenschap 
bekend onder de formule C 1 2 H22 O u . 
Maar Agent Janssen was reeds lang een 
halve Kilometer doorgeloopen, terwijl hij 
erover nadacht met welk middel hij het 
beste de slakken in zijn tuintje kon ver-
delgen. 

Tenslotte was zijn arbeid voltooid. Het 
blauwe vlammetje flikkerde nog even en 
doofde uit; geruischloos sloop de man met 
de zware wenkbrauwen de kamer uit, 
sloop de gang door, terwijl hij aldoor uit-
keek, steeds scherp uitkeek Nu de 
trap één trede kraakte hij bleef 
stilstaan en luisterde Toen liep hij 
door en bleef op de eerste verdieping voor 
een gesloten deur staan Zou zij sla-
pen? Hij draaide de deurknop voor-
zichtig om en gleed geruischloos de ka-
mer binnen. In de diepe stilte klikte er 
iets, iets van metaal iets dat glinster-
de in het zwakke licht en met een ge-
smoorde kreet werd de vrouw in het bed 
wakker en keek verschrikt om zich heen: 

,,Wa<(:E", schreeuwcjje ze. >,,Wat! 
wat in 's hemels naam Oh, ben jij 
het!" Kees van Holten bracht zijn 
vrouw een warm kopje thee op bed. 

Nu mijn geachte toehoorders, dit zal U 
toch wel een indruk gegeven hebben, hoe 
of mijn werkelijk spannend tooneelstuk in 
zijn geheel heeft moeten zijn. Maar toch, 
toen ik mijn copy inzond bij degeen, die 
erover oordeelen kan, raadt eens wat hij 
deed: 

Hij lachte ironisch Ha-ha-ha-ha, 
op die manier. Eenigen tijd later, nadat ik 
herhaaldelijk om zijn oordeel had aange-
drongen, erkende hij, dat het als tooneel-
stuk maar één fout had het begin 
was te ver verwijderd van het einde! 

Desalniettemin liet ik het bij hem, in de 
hoop van ,,je kunt nooit weten", en een 
paar maanden later belde ik hem op, om 
zijn eindbeslissing te vernemen. Tot mijn 
hartgrondige verbazing en overgroote 
vreugde zei hij: Oh, je bedoelt de „Wur-
ger" Wat , wist je dat niet, de vorige 
week kwam het op het tooneel! ja 
heusch in den schouwburg van het 
Gebouw van K. en W- ja werkelijk, 
jouw stuk op het tooneel op m'n 
eerewoord je moet namelijk weten, 
we hadden een sneeuwscène in een ander 
stuk en omdat we sneeuw tekort hadden 
scheurden we dat boeiende stuk van jou 
in heel kleine snippers en strooiden dat 
toen over den Held in de derde Akte. En 
het maakte wat een goed effect!! 

Nooit in mijn levensdagen schrijf ik 
ooit weer een tooneelstuk. 

V A N ONZE ADVERTEERDERS. 

45e Beurs van de Dameskroniek. 
Deze werkelijk gezellige tentoonstel-

ling mag zich in een stijgeij|d bezoek 
verheugen. Wi j kunnen dan ook niet an-
ders zeggen, dan dat er een gezellige 
stemming heerscht. De fraaie stands met 
interessante nieuwigheden op huishoude-
lijk gebied trekken ieders aandacht. 

Het Electro-Glashuis is „the topic of 
the day" en duizenden en duizenden 
verdringen zich om dit nieuwste snufje 
op het gebied van huizenbouw te bewon-
deren. 

De Modeshow van het Indanthrenhuis 
is voor elke voorstelling zoowel des mid-
dags als des avonds geheel bezet. 

En ten slotte mogen wij niet vergeten 
het buitengewoon gezellig cabaret, waar 
doorloopende voorstellingen worden ge-
geven door nummers van een groote ver-
maardheid als Rodi Roeters, de onna-
volgbare goochelaar en teekenaar, Claire 
Feldern in haar repertoire, The jewels in 
hun buitengewoon rolschaatsnummer. 

Ook zeer velen maken van de gezel-
lige dancing gebruik, waar onder de 
vroolijke toonen van bet orkest menig 
dansje wordt gemaakt. 

H e f S j p o v l h u i s 

A.STRAMROOD 
Achter St. Pieter 6, Utrecht, Tel. 12585 

TURNARTIKELEN 

Pension huize Theodora. 
De heer Kersemaeker, die reeds meer-

dere jaren in Bilthoven een pension ex-
ploiteerde heeft thans het groote riante 
pand aan den Soestdijkerweg hoek Nach-
tegaallaan betrokken en dit als familie-
pension ingericht. 

Deze villa gelegen direct bij het station 
en de bosschen, leent zich bijzonder voor 
het doel en de inrichting ervan is wel zoo 
up to date, dat men gerust kan spreken 
van het grootst mogelijke comfort. 

Op alle kamers koud en warm stroo-
mend water, vanzelfsprekend centrale 
verwarming, een donkere kamer, kortom 
<n alle opzichten zullen de gasten zich hier 
,uit" en toch „thuis" kunnen gevoelen. 

Meer dan vroeger stellen de gasten 
eischen, welnu iedereen die in huize 
Theodora" zijn intrek neemt, zal in alle 
opzichten tevreden zijn, daarvan zijn wij 
overtuigd. 

Eenige en Algemeene Kennisgeving. 
Heden ontsliep tot onze diepe droefheid, onze 

geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom 

Jhr. JOAN WILLEM 
STEENGRACHT V A N OOSTCAPELLE, 

in den ouderdom van 42 jaar, 

DE BILT, 1 Mei 1934. 
Beerschoten. 

De Bilt, 
C. Steengracht van Oostcapelle— 

Schimmelpenninck. 
Maarseveen, 

IH. M. Huijdecoper van Maarse-
veen—Steengracht van Oost-
capelle. 

J. Huijdecoper van Maarseveen. 
Geen rouwbezoek. Geen toespraken. 

Eenige en Algemeene 
kennisgeving. 

Heden ontsliep tot mijne 
diepe droefheid mijn gelief-
de Man en Vader 

Jhr. JOAN WILLEM 
STEENGRACHT 

VAN OOSTCAPELLE, 
in den ouderdom van 42 
jaar. 
De Bilt, 1 Mei 1934. 

Klein Beerschoten. 
A. R. Steengracht van 

Oostcapelle— 
Kneppelhout. 

De begrafenis zal plaats 
hebben op Zaterdag 5 Mei 
a.s. op de Oude Begraaf-
plaats bij de Ned. Herv. 
Kerk te de Bilt, des nam. 
half één. 

Geen rouwbezoek. 
Geen toespraken. 

Heden overleed tot ons 
groot leedwezen onze zeer 
Hooggeachte Directeur de 
Hoogwelgeboren Heer 

Jhr. I. W . 
STEENGRACHT 

VAN OOSTCAPELLE. 
Zijn nagedachtenis zal 

ons tot trouwe plichtsbe-
trachting voeren. 

Het Personeel Techn. 
Metaalw.fabriek v.h. 

Meijer 6 Greeven N.V. 
De Bilt, 1 Mei 1934. 

Heden overleed tot mijn 
diepe smart mijn zeer Hoog-
geachte collega de Hoog-
welgeboren Heer 

Jhr. J. W . 
STEENGRACHT 

VAN OOSTCAPELLE 

J. D. H. MEIJER. 
Directeur Techn. Me-
taalw.fabriek v.h. 

Meijer 6 Greeven N.V. 
De Bilt, 1 Mei 1934. 

Met groot leedwezen ge-
ven wij kennis van het 
overlijden van onzen hoog-
geachten Heer 

Jhr. J. W. 
STEENGRACHT 

VAN OOSTCAPELLE, 
Zijn nagedachtenis zal bij 
ons in hooge eere blijven. 

PERSONEEL en 
PACHTERS. 

De Bilt, 1 Mei 1934. 
„Klein-Beerschoten". 

De Oranje-Vereeniging de 
Bilt vervult hiermede met 
diep leedwezen den treuri-
gen plicht kennis te geven 
van het overlijden van 
haren Voorzitter 

Jhr. J, W . 
STEENGRACHT 

VAN OOSTCAPELLE. 
Zij, die in nauwer contact 
met den overledene zijn ge-
weest, zullen beseffen w;elk 
verlies de vereeniging in dit 
overlijden heeft. 

Namens het Bestuur: 
Dr. H. K. LETTE, 

Vice-Voorzitter 
G. P. v. ZUTPHEN, 

Secretaris. 

Voor de vele blijken van belang-
stelling, mede voor de muzikale 
hulde, ontvang'en bij ons 50-jarig 
Huwelijk, betuigen wij onzen har-
telijken dank. 

P. HAM. 
M. HAM—LEWIS. 

Bilthoven, Spoorlaan 58. 

Gevraagd: 
NET DAGMEISJE. 

HAYDNLAAN 6, Bilthoven. 

Fa. B. Cuperus Az. 
Hessenweg 2 — De Bilt 

Telefoon 2 8 0 6 7 

HET ADRES 
V O O R UW D R U K W E R K 

Gevraagd: 
NET MEISJE 

voor dag en nacht. Mevr. C. M. 
v. Daatselaar, Lassuslaan, einde 
Wagnerlaan, Bilthoven. 

Gevraagd voor direct of per 
15 Mei 

NET DAGMEISJE, 
zelfstandig kunnende werken, van 
's morgens 8 tot 's middags 5 uur, 
v.g.g.v. 

BELL, Utrechtscheweg 331, de 
Bilt. 

15 Mei 
NET DIENSTMEISJE 

gevraagd 
van 8—2'uur, goed kunnende wer-
ken. Aanmelden 7—8 uur le Bran-
denburgerweg 5. 

In een gezin met kinderen een 
KEURIG DAGMEISJE 

gevraagd 
van 8.30 tot 5 uur. Julius Rönt-
laan 50, Bilthoven. 

Tegen 1 Juni a.s. gevraagd 
EEN NET MEISJE, 

als meisje-alleen, Holl. of Duitsch. 
Zelfst. kunnende werken en ko-
ken. Aanmelden 's av. na 7 uur. 
Mevr. FRIJLINK, Hazebroeklaan 
9, Bilthoven. 

Net Meisje ZOEKT 
EEN BETREKKING," 

voor dag en nacht, als hulp in de 
huishouding, oud 20 jaar. 

Brieven ond. no. 18B aan het 
bur. van dit blad. 

Biedt zich aan: 

NET DAGMEISJE. 

DAHLIASTRAAT 11, de Bilt. 

Op VRIJDAG 11 MEI 1934 bij 
inzet en op VRIJDAG 18 MEI 
d.a.v. bij toeslag des nam. YJ 2 
uur zal in het Notarishuis Achter 
St. Pieter No. 18 te Lltrecht, in 
het openbaar worden 

VERKOCHT: 
De onder architectuur gebouw-

de villa „De Leemhoeve" te Bilt-
hoven a. d. Soestdijkschera straat-
weg no. 28Noord, met achteruit-
gang naar de Tollenslaan, groot 
39 A„ 14 cA„ Bevattende: 
10 kamers, badkamer, keuken. Ga-
rage met uitweg naar de Tollens-
laan. 

Voorzien van centrale verwar-
ming, gas, electrisch licht en wa-
terleiding. Bij de villa behoort een 
mooi aangelegde voor- en achter-
tuin met groot tuinhuis en prieel. 

Te Veilen in twee perceelen en 
wel: 

Perceel I. De villa met voor-
tuin en een gedeelte van den ach-
tertuin, groot 27 A.. 84 c.A. met 
uitweg naar de Tollenslaan. 

Perceel II. Een perceel bouwter-
rein gelegen aan de Tollenslaan 
ter breedte van ± 36.40 Meter en 
ter gemiddelde diepte van ± 32.62 
Meter ter grootte van ± 11 A., 
30 c.A. (geschikt voor het bouwen 
van een dubbele villa). 

Te veilen eerst afzonderlijk en 
daarna in combinatie. 

Betaling uiterlijk 2 Juli 1934, 
te aanvaarden bij de betaling der 
kooppenningen. 

Bezichtiging Dinsdags en Don-
derdags van 2—4 uur op vertoon 
van toegangsbewijs. 

Uitvoerige beschrijving met 
photo en kaartje, alsmede toe-
gangsbewijzen worden verstrekt 
door de Notarissen Mr. J. G. 
BROUWER NIJHOFF, Kr. Nw. 
Gracht 84 te Utrecht en F. M. la 
CHAPELLE, Soestdijkschestraat-
weg No. 244Zuid te Bilthoven. 

Notaris F. M. la CHAPELLE 
te de Bilt (Bilthoven) zal op 
Woensdagen 23 en 30 Mei 1934 
telkens des n.m. 2 uur in Café 
„Brands" te Bilthoven: 

IN HET OPENBAAR z 
VERKOOPEN: 

Een perceel BOUWTERREIN 
aan de Gezichtslaan te Bilthoven, 
nabij den Soestdijkscheweg, ter 
grootte van pl.m. 8 are 60 centiare. 

Het bouwterrein is gelegen op 
zeer gunstigten stand, nabij Hotel 
„de Leyen". 

Aanvaarding bij betaling, uiter-
lijk op 27 Juni 1934. 

Nadere inlichtingen worden 
gaarne verstrekt door genoemden 
Notaris. 

li l e i 
Burgemeester en Wethouders 

van de Bilt (U.) zijn voornemens 
op Zaterdag 12 Mei 1934, des 
voormiddags 12 uur aan te be-
steden: 

HET B O U W E N VAN 
ACHT ARBEIDERSWO-
NINGEN MET SCHUUR-
TJES OP EEN TERREIN 
IN HET TUINDORP TE 
BILTHOVEN (Gemeente de 
Bilt). 

Bestek en teekeningen zijn van-
af Donderdag 3 Mei 1934 tegen 
betaling van ƒ 2.50 per stel te 
verkrijgen aan het Bureau van 
gemeentewerken en worden des-
verlangd tegen overmaking van 
postwissel ad ƒ 2.75 franco toege-
zonden. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan 
bovengenoemd Bureau elkfen werk-
dag van des voormiddags 10—12 
uur. 

Inzending der biljetten moet 
plaats hebben uiterlijk Zaterdag 
12 Mei 1934, -voor des voormid-
dags 11 uur ten gemeentehuize te 
Bilthoven. 

De Bilt, derf 27 April 1934. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
H. P. VAN DER BORCH, 

Voorzitter. 
DAMSTÉ, Secretaris. 

OOK VOOR U 
STAAN WIJ KLAAR! 

Een ieder die nog gebruik 
wenscht te maken van de 
GRATIS proefbewaking tij-
dens de maand Mei, kan zich 
daar alsnog geheel VRIJ-
BLIJVEND voor opgeven. 

BILTHOVENSCHE 
NACHTVEILIGHEIDSDIENST 
Lathyrusstraat 4 de Bilt. 

fde Patent 
Nederlandsch Fabrikaat. 

P A T E N T 
N O O I T LOSLOOPEN. 

P A T E N T 
T E G E N SLIJTAGE. 

P A T E N T 
SMEEREN OVERBODIG 

C. R. ten Ham, 
Mr. Rijwielhersteller, 

LEIJENSCHEWEG 99, Bilthoven 

MEVROUW ? 
biedt wegens teleurstelling 

TE KOOP aan 
KINDER LEDIKANT met 

MATRASIE, DEKENS 
enz. en GEHEELE 

BABY-UITZET, 
beneden de halve waarde. 

Te zien en te bevragen: 
VAN OJEN'S 

MANUFACTURENHANDEL 
Vinkenlaan 15, Tel. 26828 

BILTHOVEN. 

ZANGKANARIES. 
SIERVOGELS. 

Jonge Mannen f 1.50; Vlotte Zan-
gers ƒ 2.50, twee maanden garantie 
en niet goed geld terug; Pracht Par-
kieten ƒ 1.50 p, paar; Volièrevo-
gels ƒ0.40; Kanariekooien ƒ1.50; 
Broedkooien ƒ 1.25. 

NICO BORNEMAN, 
Merelstraat 3Ibis, Utrecht. 

Tel. 16035. 

STAATSLOTERIJ. 
Loten verkrijgb. voor de 5e klasse. 

Mej. A. W . PETERI, 
Obrechtstraat 3 Utrecht 
Telefoon 17402. Postgiro 39982. 

Tennisbaan 
Hobbemalaan 
Door toevallige omstandigheden 

de Zondagmiddag 
VRIJGEKOMEN. 

Adres: 
VAN OSTADEPLEIN 7. 

TE KOOP: 
i/2 P K. ELECTR. MOTOR, 

220/380 volt, 1450 toeren. 
Te zien Fa. W I T Z E L & DON-

N E W E G , Julianalaan 237, Bilt-
hoven. 

JEANNE J. v. d. BROEK, 
Blauwkapelscheweg 54, 

de Bilt, 
Gediplomeerd 

PÉDICURE, MANICURE 
Spreekuur: dagelijks 1H-2H 
Volgens afspraak aan huis. 

HUURT 
E E N N I E U W E STOFZUIGER 

voor 60 cent per week. 
Na 2 jaar eigendom. 

Geen onderhoudskosten. 
Inlichtingen: 

De Stofzuiger-Centrale 
D. WOOLDRIK — UTRECHT 
Minrebroederstr. 25, Tel. 10799 

P. BERGMAN 
MARIAPLAATS 9 

Telefoon 15181 Utrecht 
Opgericht 1906. 

G O E D E P I A N O 
aangeboden 

Koopprijs f 150.— 
Adres: VAN DAM 

Soestd.weg 2 5 3 Z 
Bilthoven 

PIJN, EELT DAAR? 
Afdoende hulp 

door 
Dr. SCHOLL's 
M E T H O D E 

JAC. VAN OS, 
Schoenmag. en 

Rep. 
Julianalaan 21, 

Tel. 26135 
BILTHOVEN. 

NATUURBAD. 
Mejubileert Uw pension-
kamers met 

OPKLAPBEDDEN. 
Prijzen vanaf ƒ 8.50. 

Keuze uit 15 modellen. 
Toonkamer: Minrebroeder-
straat 24, Utrecht. 

MAISON HAHN, 
Julianalaan 34, Tel. 26318, 

BILTHOVEN. 

N i e u w e sorteeringen 

Wa s c hechte 
KINDERJURKEN 



J O N G E N S K L E E D I N G MOET S T E R K Z I J N 
Wil brengen U een zeer uitgebreide sorteering in: Suffolkcostuuvn met golfbroek, de groote mode, leeftijd 8 laar vanat f 6.75 kleine stijging 

per maat. Practische schoolkleeding: Lumberpakïes leeftijd 4 jaar vanaf f 2.95 kleine stijging per maat. 
BEZOEKT ONZE AFDEELING KINDERMODEARTIKELEN D D A E I f M A U I I T D C / U f 

POLOSHIRTS vanaf f 0 . 6 0 waschecht ETONPETTEN vanaf f 0 .60 DASJES vanaf f 0.15 l l E D K * D K v E l l l T l l l l l " I I I K E \ I 1 I 
Elisabefhstraat 20 - Amsterdamschestraatweg 196 

L U N C H R O O M 
DE BONTE KOE 

HEROPEND 

Geheel gerestaureerd 
Onder nieuw beheer 

Lunchroom Prijzen 
Vanille IJs 
Roomijs 
met s lagroom 

25 ct. 
30 ct. 

Gezellige Terrassen 

D A M E S ! 
Laat Uw haar voor de a.s. FEESTDAGEN bij ons PERMANENTEN. 
Wij verzekeren U vakkundige behandeling, geen afbreken of verkleuren 
der haren. 

Permanent Wave f 5 r 
Geheel compleet zonder bijkomende kosten. (Wij verzoeken U, met 
het oog op de drukte van de a.s. feestdagen vroegtijdig te bespreken). 
Tevens herinneren wij U aan onze le KLAS INRICHTING voor 
VOETBEHANDELING. W i j zijn in staat, na eenïge jaren studie te 
hebben genoten, U alle geWenschte adviezen te geven, en absoluut zon-
der pijn te behandelen. 
Ook onze MASSAGE AFDEELING breidde zich steeds meer uit. Wi j 
passen met succes toe de „EMIGUEL" PNEUMOMASSAGE, systeem 
Dr. Burlage, op zuiver wetenschappelijke basis. Dames die nog geen 
kennis met het systeem maakten, geven Wij gaarne op verzoek EEN 
GRATIS BEHANDELING. 

HAARVERVEN, MANICUREN ENZ. 
ONTHAREN, systeem „PAP" het meest afdoende op dit gebied. 
Op het gebied van PARFUMERIEËN, TOILETARTIKELEN, 
BIJOUTERIE, zijn wij ook ruim gesorteerd. 
Bij Uw nieuw zomertoilet behoort een nieuw COLLIER en ARMBAND. 
Wi j hebben een schiterende collectie ontvangen. Wi j vestigen Uw 
aandacht op onze moderne inrichting en le klas bediening. 

Hoogachtend, 

W. GROOT 
GEDIPL. DAMESKAPPER en VOETSPECIALIST. 
Lid van het Ned. Gen. voor Voetspecialisten. 

JULIANALAAN 49, TELEFOON 26077, BILTHOVEN. 

U W ADRES VOOR 

G. LEKKERKERKER 
LIJNMARKT 25, 

T E L E F O O N 13125, 
U T R E C H T . 

H.H. WINKELIERS EN 
WEDERVERKOOPERS. 

Het meest gesorteerde en goed-
koopste adres in Galanterieën en 

Huishoudelijke Artikelen 
is en blijft 

H. KEY — UTRECHT 
Oude Gracht 4, (b. d. Zandbrug) 

Telef. 10646. 
Vraagt reizigersbezoek. 

Waarheen ? 
N a a r H O T E L „ P O L L " 
Onze nieuwe attractie 
KfiPELLE WALTER UIEIDIG 
Middag- en avond concert 

Dinsdags en Vrijdags 
SOIRÉE D A N S A N T E 
Prachtig verlicht terras. 

W. VAN GERDEREN, Utrecht, 
Poortstraat 94-94bis, Tel. 13394 

Alvorens te verhuizen, vrage men 
tevens ONZE prijsopgave. 

H.H. WINKELIERS EN 
WEDERVERKOOPERS. 

Goedkoopste adres voor MANU-
FACTUREN, KOUSEN, SOK-
KEN, GALANTERIEËN. 

J. H. VERKERK, Grossier, 
Nachtegaalstraat 19, Tel. 17629, 
Utrecht. Vraagt reizigersbezoek. 

DAMES 
WAAROM ZELF TOBBEN? 

LAAT PLISSEEREN 
AJOUREEREN 

FRSTONNEEREN 
BORDUREN 

en U W JAPON BEWERKEN 
bij 't MODEHUIS 

JuliaxfJ aan Bilthoven, 
Vlug en goed 

ELECTRISCHE SOLINGER-
SLIJPERI] en Staalwaren 
E. A. W I T T E , 

Willemstraat 35, Utrecht. 
Reparatie-werkplaats voor alle 
Snijbenoodigdheden voor Huis-

houding en Bedrijf. 
(Erkend vakkundig adres). 

Utrecht, Vinkenburgstraat 7. 

LEGER DES HEILS. 
Al uw papier halen wij gra-
tis weg. Archieven, kran-
ten, boeken, enz. Onze loo-
pelrs zijn voorzien van een 
legitimatie-bewijs. Vraagt 

inzage. Breedstraat 38, 
Telefoon 11248, Utrecht. 

VERF. 
Grondverf p. pd. 20 ct. 
Glansverf p. pd, 25 ct. 
Japanlak „Succes" 

p. kilo 65 ct. 
Lijnolie p. Liter 17 ct. 
Terpentijn p. Liter 54 ct. 
Geschaafde W a s 

p. ons 25 ct. 
Witte Japanlak 

per kilo vanaf 60 ct. 
DIJKMANS' Drogisterij 

Willemstraat 31, Utrecht 
(zijstraat van 't Vreeburg) 

Tel. 12362. 

Fransch Duitsch, Engelsch, 
Bijwerken van leerlingen, Tevens 
Conversatie en Handelscorresp. 
W . P. Smits Cz., Albert Cuyplaan 
56, Tel. 26806. 

SPQRTSOKJES? 
P. B E R G M A N 

MARIAPLAATS 9 
Telefoon 15181 Utrecht 

Opgericht 1906. 

Loden Stoffen 
V O O R O N S KLIMAAT N I E T S 
P R A C TI S C / H E R D A N E E N 

Lodenstof - Regenjas 
WIJ ZIJN D E S P E C I A L I T E I T E N 
V A N I H O L L A N D V A N DE 
O R I G I N E E L E 

LODEN STOFFEN 
Zuiver wollen kwaliteit per Meter 

F 1,95 
Buitengewone e x t r a voordeelige 
aanbieding. 

Verder groote sorteering in de prijzen 
van ƒ2.45, ƒ2.95, ƒ3.25, ƒ4.15 per 
Meter. 

KLEERMAKERS F O U R N I T U R E N HANDEL 

DE GROOT 
L A N G E J A N S S T R A A T 2 
T E L E F O O N 13440 - U T R E C H T 

KOOPT U HET VOORDEELIGST 
IN DE FIJNE LEDERWARENZAAK RFISKflFFFRS <m s « s , e e r • m m 

I I L I U I I U I I L I I U VOORSTRAAT 1, hoek Lanqe Jansstr. 

Natuurbad „DE BILTSCHE DUINEN" 
JULIANALAAN — BILTHOVEN TELEF. 26762. 

O p e n i n g Seizoen 5 Mei 1934 
Geheel nieuw gerestaureerd. — Groot strand. Zonnebaden^ 

Kanovijver. — Kindergraafvijver. — Tennisbanen. 
Ook gelegenheid voor afzonderlijk dames-zonnebaden. 
Schitterend gelegen te midden van bosch en duinen. 

Gemakkelijke verbindingen per bus en trein. Verrukkelijk ontspannings 
oord. Groot terras. Restaurant. Het nieuwste systeem waterfilter in 

gebruik genomen. Gediplomeerd Sportleider aanwezig. 
ENTRÉE ƒ 0.55. KINDEREN ƒ 0.30. 
GROOTE GEZELSCHAPPEN R E D U C T I E . 

3 j R e c I d i M e ^ c g g f c n 
geVen wij bij de OPENING van het Natuurbad. 
ZATERDAG, M A A N D A G en DINSDAG a.s. 
bij AANKOOP van een BADPAK boven ƒ2.50 
a contant krijgt U een AARDIGE Z O N N E H O E D 

C A D E A U . 
Ziet onze étalages. 

Aanbevelend, 

Ta. C. Monïc 
Nachtegaallaan 4, Tel. 26321, Bilthoven. 

UOOR FUflE ULEESMlEi 
naar ALBERT HElJü 
Uitsluitend de Allerfijnste Kwaliteit, da-
gelijks versch in onze filialen verkrijg-
baar. Machinaal en vakkundig gesneden. 
Let U deze week eens op onze speciale 
Etalage en Extra Lage Prijzen. 

per ons 
BLAASHAM 18 ct. 
P L O C K W O R S T 14 
SAKSISCHE W O R S T 13 
T O N G E N W O R S T 15 
G R O V E SNIJ W O R S T 14 
B R U N S W I J K E R W O R S T 13 
C R O W N SALAMI 16 
SAUC. DE B O U L O G N E 17 
BERLINER L E V E R W O R S T ... 22 
L U N C H W O R S T 9 
B L O E D W O R S T 7 
LEVERKAAS 20 
O S S E N R O O K V L E E S C H 18-22-27 
ONTBIJTSPEK M A G E R 9 
ROLSPEK 12 
P R O C U R E U R S P E K 15 
T H E E W O R S T i J E S per stuk ... 22 
G R O V E M E T W O R S T p. pond 50 
G E L D E R S C H E R O O K W O R S T 

per pond 43-52 
L E V E R P A S T E I p. blik 

1 2 ^ - 1 4 ^ - 2 0 - 2 7 
K A L F S G E H A K T per blikje ... 2 2 ^ 
C O R N E D B E A F per blikje 29 
LUNCIHTONG per blikje 32 

Alleen van ZATERDAG 5 t.m. 
VRIJDAG 11 MEI 

EXTRA AANBIEDING 
per ons 

GEKOOKTE HAM 12 ct. 
Fijnste GELD. HAM 17 „ 
B O T E R H A M W O R S T 6 „ 
L E V E R W O R S T 6 „ 
Paarden Rookvleesch p. ]/2 pond 29 „ 

Lunchschotel (10 soorten vleesch) 
gegarneerd 25 ct. 

Lunchschotel (extra groot) gegarneerd 

A L B E R T B E I J N 
Maakt U het leven goedkooper! 

BILTHOVEN, TEL. 26095 
SOESTDIJKERSTR.WEG 134. 

Lange Jansstr. 

(VAKKUNDIG REPARATIE-ADRES) 

1 
m 

VORMT UW HAAR 
met de I D E A A L W A T E R G O L F K A P 
Behoudt Uw haar gezond, glanzend, na-

tuurlijk en mooi golvend! 
Geeft Uw rijk bezit niet prijs aan brand- en kookinstrumenten, 
die het haar zeer zeker grondig verwoesten. Bewijzen in 
overvloed. De IDEAAL KAP is er nu met alle denkbare 
voordeelen en de behandeling doet U zelf met gewoon water. 
Geen stoom. Geen electriciteit. Om de nieuwste IDEAAL 
WATERGOLFKAP bekendheid te geven, wordt W A A R D E -
COUPON afgedrukt, welke recht geeft op de KAP tegen 
RECLAME PRIJS, zijnde ƒ 1.30. Op de demonstraties waren 
allen overtuigd van de gunstige resultaten na slechts eenmaal gebruik, op volkomen natuur-
lijke en gemakkelijke wijze. Patent veerende golfverdeeler. Geen knellen- op het hoofd. 
HOLLANDSCH FABRIKAAT en 1 jaar schriftelijke garantie. Voor lang en kort haar, 
onverschilig welke scheiding. Bij elke IDEAAL KAP wordt een zeer duidelijke HOL-
LANDSCHE GEBRUIKSAANWIJZING gevoegd, terwijl de behandeling uiterst eenvou-
dig en geen Cent verdere kosten met zich brengt. Hebt gij PERMANENT? houd dan zelf 

de watergolfslag bij. Hebt gij geheel 
sluik en moeilijk haar? vormt dan met 
de IDEAAL KAP. Uw kapper(ster) 
zegt, vanzelfsprekend neen. Wi j zeggen 
neemt proef, want uw RECOMMAN-
DATIE IS ONZE RECLAME. Toe-
zending gesschiedt in volgorde. Voor-
deelen: Veel tijd- en geldbesparing. 
Geen haaruitval, branden, WACH-

ƒ 1.30 

W A A R D E - C O U P O N a ƒ 1.30. 
Ondergeteekende verzoekt directe toezending 
van de IDEAAL KAP a ƒ 1.30 met uitvoerige 
HOLLANDSCHE GEBRUIKSAANWIJZING 
en schriftelijk garantiebewijs. (Rembaurszending 
plus portokosten). 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 
Inb. en Leesgez.: Coupon overschrijven;. 

Duidelijk invullen s.v.p. 

en 
branden, 

TEN, enz. enz. Haalt uw IDEAAL 
KAP zelf af, of zend Waarde-Coupon 
aan DE GROOT'S EXPORT, MELK-
PAD 17, ROTTERDAM. Vooruitbe-
talingen FRANCO huis. Rembours-
zending (plus kosten). 

WINKELPRIJS W O R D T ƒ 2.60. 

Onze belangrijk vergroote afdeeling D A M E S K L E E D I N G is H E D E N 
G E O P E N D . 
Onze zaak is een waar modeparadijs geworden, 
U koopt er thans aangenaam, rustig en overzichtelijk. 
Onze nieuwe collectie M A N T E L S , C O S T U U M S , J A P O N N E N en 
K I N D E R K L E E D I N G is zoo ruim gesorteerd, dat iedere dame verrukt zal 
zijn over de leuke en interessante modellen. 
Gaarne noodigen wij U uit tot een bezoek. 

Maison de Bonneterie, 
NACHTEGAALSTRAAT 16. UTRECHT. 

(Eigen expeditie naar de Bilt en Bilthoven). 

GORDIJNROEDEN 
en alle soorten STEUNEN, 

RINGEN enz. 
in koper en brons 

koopt U het goedkoopst in 

„ D e Huisvlijt" 
Steenweg 33, Utrecht. 

+ Haar 
van Dr. Mortreux, prijs 
f 4.50. Alle kleuren. Succes 
gegarandeerd. 
1 W Elastieken KOUSEN, 
zonder naad ƒ 5.00 p. paar, 
met garantie. Ook 
KNIEKOUSEN, 

KNIEKAPPEN en 
ENKELSTUKKEN 
voorradig. 

M - HONDENGÈNEES-
MIDDELEN. 

$ DE ECHTE 0 
„SANITAS" WINKEL 

Utrecht: Zadelstraat 39. 
Hilversum: Leeuwenstr. 12. 

+Aurvt5cl 

KINDERWAGENS 
V O U W W A G E N S 
OUDECRACtiT TZ. n R Q U T R E C H T i J O 

Telefoon 15310 

Voor 60 cent per week 
openen wij U de mogelijk-
heid een prima 
„PELIKAAN" Stofzuiger, 
na 2 jaar huur in eigendom 
te hebben. Geen onder-
houdskosten. Vraagt inlich-
tingen: Firma J. Schuurman, 
Oude Gracht 260, Voor-
straat 75, Utrecht. 

BEZOEKT D E SCHITTERENDE 

T E N T O O N S T E L L I N G 
van de 

Wilt gij Uw omzet doen verleren, 

DAMESKRONIEK 
in G E B O U W „TIVOLI" — UTRECHT 

van 30 APRIL t.m. 10 MEI (Zondags geslotien). 
Reeds duizenden bezoekers. — Ruim 60 fraaie 
stands. — Gratis Thee-uurtje bij de fa. Van Nelle. 
Demonstraties van div. practische Huish. Artikelen. 
Schitterend Variété- Programma onder leiding van 

onzen conférencier en snelteekenaar 
R O D I R O E I E R S , 

Optreden van: 
THE JEWELS, rolschaatsennummer. 
CLAIRE FELDERN, de beroemde Weensche pa-

rodiste aan den vleugel. 
In ons CABARIÏT-ZAALTJE GRATIS gelegen-
heid tot D A N S E N , onder leiding van den dans-
leeraar A. Kok. Geen verlichte consumptie. 

Doorloopend concert. — Mode-revue van het 
Indanthrenhuis. — Het Electro Glashuis, 

een wonder van glas en ijzerconsfcructie, ingericht 
door Woninginrichting Serrée. 

Elke 10de bezoeker (ster) ontvangt een fraaie 
doos heerlijke Chocolade of ©en fraaie doos 
Zeep (inhoud 3 stuks) of een doosje heerlijke 
Sigaren of Sigaretten, terwijl voor de 50e, 
100e, 250e, enz. zeer fraaie en kostbare 
CADEAUX beschikbaar zijn gesteld. 

GEOPEND van 1—5 uur en van 7.30—11 uur. 
Entrée Tentoonstelling ƒ 0.50 incl. sted. belasting. 
Kinderen tot 12 jaar ƒ0.30 incl. sted. belasting. 
INCLUSIEF alle bovenstaande ATTRACTIES. 

D U S G E E N EXTRA ENTREE'S. 
Bezoekt des Zaterdagsmiddags en Wosendagmid-
dags ons K I N D E R M A T I N É E met U w kinderen. 
Ieder kind ontvangt éen aardige verassing, bene-
vens een H.O. kwartetspel, terwijl oom Rodi voor 
de kinderen zal goochelen. 

HOEDEN 
I Igsp 

—Ir/l/'̂ -'t 

P A N A M A 
in 6 zeer chique 
modellen • 
maten . 
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C L O C H E 
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S T R O O 
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ring . . %J 
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PAARDEHAAR 
met lintgarnee-
ring, in mode- 9 0 
tinten O 
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IZEER GEKLEEDE 

C L O C H E 
met zwarten mé s\r\ 
lakband - in C y U 
wit en kleuren <LJ 

I n z w a r t , w i t e n 

b leu - zeer f l a t teus 
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Gemeenteraad uan De Bilt 
Officieel Raadsverslag. 

Openbare Vergadering van den Raad der 
Gemeente De Bilt op Maandag 23 April 

1934 des avonds half 8. 

Voorzitter: H. P. Baron van der Borch 
tot Verwolde van Vorden-

Secretaris: Mr. H. P. Damsté. 
Afwezig met kennisgeving van onge-

steldheid waren de heeren Steengracht en 
Ter Laan. 

Goedgekeurd werden de notulen van 20 
November 1933, van 19 December 1933 
en van 22 Januari 1934. 

De Voorzitter wenscht na opening 
met gebed den beiden afwezigen raadsle-
den een spoedig herstel toe en stelt daar-
op de navolgende Ingekomen Stukken 
(I) aan de orde: 

1. Goedgekeurd raadsbesluit dd. 19 
December 1933 tot overname om niet van 
den eigendom van geprojecteerde wegen 
en stukjes plantsoen van Dr. C. W . Th. 
Baron van Boetzelaer van Dubbeldam op 
het terrein, gelegen tusschen den Hessen-
weg, Groen van Prinstererweg, Wate r 
weg en Looijdijk. 

2. Verslag der Commissie van Plaat 
selijk Toezicht op het Lager Onderwijs 
over 1933. 

3. Mededeeling van de N.V. Natuur-
bad „De Biltsche Duinen", dat besloten 
is nog voor dit seizoen een afgescheiden 
dameszwem- en zonnebad in te richten. 

4. Goedgekeurd raadsbesluit van 21 
Februari 1934 tot wijziging van het raads 
besluit van 20 November 1933 strekken 
de tot overname om niet van den eigen-
dom van strooken grond langs den Groe-
nekanscheweg en den Soestdijkscheweg 
van J. v. d. Krol te Bilthoven en H. W . 
van Riessen te Zeist. 

5. Goedgekeurd raadsbesluit van 21 
Februari 1933 tot overname om niet van 
den eigendom van een geprojecteerden 
weg van Th. J. Belle-

6. Goedgekeurd raadsbesluit van 21 
Februari 1934 tot aankoop van een stuk-
je grond van het R.K. Kerkbestuur van 
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurenden 
Bijstand te Bilthoven. 

7. Goedgekeurd raadsbesluit dd. 22 
Januari 1934 tot aankoop van ƒ 7000.— 
4 % obligatiën der Stichting „Het 
Utrechtsch Landschap". 

8. Goedgekeurde begrootingswijzi 
ging, dienst 1933. 

9. Schrijven van Ged. Staten dd- 6 
Maart 1934, 3e afd. no. 624/596, hou-
dende mededeeling, dat de Minister van 
Binnenlandsche Zaken na ernstige bestu-
deering van het voorliggende vraagstuk 
van de wijziging van Ütrecht's grenzen 
naar alle zijden tot de slotsom is gekomen, 
dat het tijdstip, om eene definitieve be 
slissing in deze te nemen, nog niet is aan 
gebroken. 

10. Goedgekeurd raadsbesluit van 22 
Januari 1934 tot het aangaan eener geld-
leening ad ƒ 353000.— met de Nat. Le-
vensverzekering-Bank N.V. te Rotter-
dam. 

11. Goedgekeurde verordening op de 
heffing van eene belasting op tooneelver-
tooningen en andere vermakelijkheden. 

12. Verslag der Commissie tot W e -
ring van Schoolverzuim te de Bilt over 
1933. 

De heer Vlek: Ik zou iets willen vragen 
naar aanleiding van hetgeen de Plaatse-
lijke Commissie van Toezicht op het L.O. 
in haar rapport naar voren heeft gebracht 
in verband met de school aan de Tuin-
straat. In dat rapport toch wordt aange-
drongen op een betere voorziening van 
drinkgelegenheid aan die school en op het 
nazien der gymnastiekwerktuigen al-
daar. Is hieraan thans reeds tegemoet ge-
komen? 

Wethouder Keg: In de verschillende 
klassen zijn reeds fonteintjes aangebracht 
en wanneer er verder nog geld beschik-
baar is, dan zal de verbetering van het 
gymnastieklokaal van de school aan de 
Tuinstraat nog een punt van bespreking 
in het College van B. en W . uitmaken. 
Deze kwestie heeft de volle aandacht van 
ons College, maar daaromtrent valt op dit 
moment nog niets met zekerheid te zeg-
gen. 

De heer Vlek: Ik hoop dan toch dat 
deze kwestie de aandacht van B. en W . 
zal blijven houden, inzonderheid wijl het 
hier de eenige O.L. school betreft, die 
wij in ons dorp bezitten. 

Wethouder Keg: Ik geef den heer 
Vlek de verzekering, dat het College van 
B. en W . voor de belangen van de 
school aan de Tuinstraat een open oog 
heeft en dat die school zeker niet bij an-
dere scholen in onze gemeente achterge-
steld zal worden. 

De heer De Hoog: Ik zou willen vra-
gen, of er niet verzuimd is een ingezon-
den stuk ter visie te leggen. In den Raad 
van de gemeente Utrecht toch is de kwes-
tie betreffende de door Ged. Staten voor-
gestelde salarisvermindering van Burge-
meester, Secretaris en Ontvanger ter 
sprake gekomen en daar is er toen be-
zwaar tegen gemaakt, dat de Raad niet 
in deze kwestie is gemoeid. Mijn vraag nu 
is, of ook hier niet een dergelijk verzoek 
van Ged. Staten is binnengekomen. 

De Voorzitter zegt, dat alléén een pro-
vinciaal blad is binnengekomen, waarin 
de regeling wordt aangegeven. 

De heer De Hoog: Maar moeten we nu 
met een dergelijk voorstel van Ged. Sta-
ten zonder meer genoegen nemen? 

De Voorzitter: Volgens de gemeente-
wet worden de salarissen van Burgemees-
ter, Secretaris en Ontvanger door Ged. 
Staten, den Raad gehoord, vastgesteld. 
Ged. Staten hebben echter alleen de 
kwestie betreffende pensioenaftrek naar 
voren gebracht. W a t de verlaging betreft 
is de Raad niet gehoord- De kwestie is 
echter in 't College van B. en W . nog 
niet besproken. 

De heer De Hoog: Wanneer de kwes-
tie in 't College van B. en W . besproken 
is, laten B. en W . daaromtrent dan ook 
overleg plegen met den Raad. 't Komt 
mij voor, dat er een formeele fout wordt 
gemaakt, indien de Raad niet wordt ge-
hoord, Wanneer er echter van deze sala-

rissen zooals hier reeds een aftrek heeft 
plaats gehad, dan lijkt het me bovendien 
toch onjuist, die salarissen nog eens met 
een aantal honderden guldens te gaan 
verlagen. M.i. moet het College van B, en 
W . inzake deze kwestie dan ook nog eens 
overleg plegen met Ged. Staten, teneinde 
zooiets ongedaan te maken. 

De Voorzitter: B. en W . kunnen deze 
kwestie dan eerst nog eens met Ged. Sta 
ten bespreken. De Raad kan dan inzake 
deze kwestie later altijd nóg een beslis-
sing nemen, 't College van B. en W . heeft 
zich in deze kwestie evenwel nog niet in-
gewerkt. 

De heer De Hoog: Wi j krijgen hierom 
trent in de volgende raadsvergadering dus 
nog een nadere mededeeling van het Col 
lege? 

De Voorzitter zegt zulks toe. 
Wethouder De Geus: W i j moeten deze 

zaak in groote lijnen bekijken. Er is ook 
m.i. inderdaad een formeele fout ge 
maakt, maar ik geloof niet, dat die fout 
bij Ged. Staten ligt- Ik geloof ook niet, 
dat overleg daadwerkelijk eenig resultaat 
zou opleveren. De gemeente Utrecht heeft 
thans echter geprotesteerd, omdat dit be 
wuste overleg van Ged. Staten met den 
Raad niet heeft plaats gevonden. Heeft 
dit protest nu gevolg, dan geldt dat ge-
volg natuurlijk over de gehééle linie, dus 
voor alle gemeenten-

De heer De Hoog: De heer De Geus 
wil de zaak maar laten gaan, omdat het 
tóch niet helpt, maar dat lijkt me toch wel 
wat al te gemakkelijk, 't Komt mij voor 
dat zooiets ook verkeerd is. Wanneer 
Ged. Staten dien kant op zouden gaan en 
wij gaan daarnaast onzen gang, dan ont 
staan er onaangenaamheden en die zou ik 
liever willen voorkomen. 

Wethouder De Geus: Over 't algemeen 
ben ik het met den heer De Hoog inzake 
deze kwestie wel eens. Wanneer men 
echter op de hoogte zou zijn van de cor-
respondentie met Ged. Staten gevoerd, 
dan zou men echter weten, dat Ged. Sta-
ten niet het standpunt huldigen, dat zij 
moeten decreteeren. Bovendien is de 
Raad m.i- inzake deze kwestie wel dege-
lijk gehoord. Destijds toch heeft de Raad 
het prae-advies, waarin 't College van B. 
en W . zijn standpunt inzake deze kwes-
tie uiteenzette, overgenomen. Dit sloot 
aan 'bij de salarisregeling, welke hier in 
December j.1. ter sprake is gekomen. Nu 
Ged. Staten ons voor den tweeden keer in 
deze kwestie kennen, moeten wij zeggen: 
„Ons standpunt is U bekend". Zóó gezien 
staat deze kwestie voor de gemeente de 
Bilt dus toch wel iets anders. 

De Voorzitter: Kan de Raad er zich 
dus mee vereenigen, dat B. en W . deze 
kwestie nog eens onder het oog zien? 

Z.h-s. wordt aldus besloten. 
De heer Lucassen: Mij is ter oore ge-

komen, dat een schrijven is binnengeko-
men, waarin de deurwaarder van de be-
lastingen voor een verdere uitoefening 
van die functie bedankt. 

De Voorzitter: Een dergelijk schrijven, 
aan B. en W . gericht, is binnengekomen. 
Deze functionaris is echter door B. en W . 
benoemd en wordt óók door B. en W . 
ontslagen. De bewuste functionaris ver-
zoekt ontslag met ingang van 1 Augustus 
1934. 

II. Mededeelingen. 
De heer Vlek vraagt, hoe het nu staat 

met de kwestie der te bouwen arbeiders-
woningen gezien de a.s- ontruiming van 
de „Armitaan". 

De Voorzitter: B. en W . hebben met 
het bestuur der R.K. Kerk te De Bilt 
overleg gepleegd inzake deze kwestie en 
gedaan weten te krijgen, dat de men-
schen tot 1 Aug. a.s. in de huizen mogen 
blijven wonen. Teekening en bestek der 
te bouwen woningen zijn thans klaar, 
maar we zoeken een oplossing voor den 
bouw van woningen in een bepaald ka-
der. 

De heer Vlek: Maar wij hebben de 
teekening van die woningen toch reeds 
ter inzage gehad! 

De Voorzitter: Maar een dergelijke 
bouw zou boven het bedrag zijn gegaan, 
hetwelk wij daarvoor genoteerd hadden. 
Voor den bouw is een bedrag van ten 
hoogste ƒ 18000.— bestemd. 

De heer Vlek: Wanneer de huren een-
maal bepaald zijn is er toch ook een op-
zet-

De Voorzitter: Er was een voorloopige 
opzet, 't Betreft hier alléén een centen-
kwestie. 

De heer Van Scherpenzeel vraagt of 
een speciaal architect den bouw van die 
woningen in handen heeft. 

De Voorzitter: Wi j hebben dit werk 
door een specialen architect laten doen, 
omdat wij daarvoor geen menschen meer 
tot onze beschikking hebben. 

De heer Troostheide: Ik zal hier over 
deze kwestie niet veel zeggen, Wè l wil ik 
opmerken, dat het mij voorkomt, dat het 
met deze kwestie erg mysterieus is toege-
gaan. W a t mogen wij thans echter aan-
nemen? De vorige maal toch is hier ge-
zegd, dat de bewuste woningen op 1 Mei 
a.s. klaar zouden zijn en nu is het al bijna 
1 Mei en er is nóg niets gebeurd. Zul-
len die woningen nu werkelijk 1 Aug. a.s. 
klaar zijn? 

De Voorzitter: Ik durf ten aanzien van 
deze kwestie werkelijk haast geen datum 
meer te noemen. De aanbesteding kan 
ook wel zóó tegenvallen, dat het College 
weer opnieuw moet trachten, dfeze zaak 
voor elkaar te brengen. Er zijn bij kwes-
ties als hier nu eenmaal wel eens om-
standigheden, die een rol mede spelen-
De betrokken menschen kunnen thans 
echter tot 1 Aug. a.s. blijven wonen. 

De heer Vlek: De kwestie van arbei-
derswoningbouw is in deze gemeente 
evenwel tot 'n brandend vraagstuk gewor-
den. Wanneer het nu met den bouw van 
deze arbeiderswoningen al zóó gaat, dan 
komt er van dien anderen woningbouw 
heelemaal niets. 

De Voorzitter: Dat zal van de woning-
Douwvereenigingen afhangen. 

De heer Troostheide vraagt, hoe het 
sericht in de wereld is gekomen, dat de 
woningen waarover thans wordt gespro-
ten, al onder de kap waren. 

De Voorzitter zegt, dat hij dat niet 
weet, maar dat zoo n berichtgeving voor 
rekening van den betrokken berichtgever 
blijft. 

III. Request Oudercommissie OL, 
school aan de Middellaan. 

De heer Vlek: Ik zou hieromtrent wil-
len opmerken, dat B. en W . de Ouder-
commissie aan die school wèl wat al te 
scherp hebben aangepakt, al moet ik toe-
geven, dat zij met haar adres aan den 
Raad misschien wèl buiten haar bevoegd-
heid is gegaan. De bewuste corresponden-
tie heb ik doorgelezen en nu geloof ik 
wèl, dat de Oudercommissie, althans vol-
gens het betrokken schoolhoofd, te ver 
is gegaan, maar de terechtwijzing welke 
daarop is gevolgd, lijkt me tóch wel wat 
al te scherp. 

De Voorzitter: De zaak is gehéél, zoo-
als die thans wordt meegedeeld. 

De heer Van Scherpenzeel: Maar alles 
is toch wel wat scherp gezegd en men 
moet m.i. toch óók waardeering hebben 
voor de bedoeling, waarom de Oudercom-
missie zoo handelde. 

Wethouder Keg: Misschien is de be-
doeling der Oudercommissie hier in ze 
kere mate miskend, maar ook thans blijkt 
weer, dat het bij eventueele moeilijkhe 
den beter is, daarin eerst de afdeeling 
Onderwijs te betrekken, welke thans ge 
passeerd was. B. en W . trachten, wat het 
onderwijs aan de school aan de Middel 
laan betreft, zoo gunstig mogelijke resul 
taten te bereiken en zij kunnen meedee 
len, dat ook het betrokken schoolhoofd in 
die richting uitstekend werk heeft ver 
richt- De Oudercommissie van de schoo 
aan de Midellaan nu heeft hier een klas 
sebezetting gesignaleerd, welke haars in 
ziens te hoog was. Ik kan echter mee 
deelen, dat er onmiddellijk na de Paasch 
vacantie in die bewuste gecombineerde 
klasse 40 leerlingen zaten. Het komt mij 
vóór, dat dit de gemoederen wel eenigs 
zins gerust zal stellen en dat thans we 
blijkt, dat de betrokken Oudercommissie 
wèl wat al te snel handelend is opgetre 
den. 

De heer Vlek: Ik begrijp volkomen, 
hetgeen de Wethouder van Onderwijs 
hier over deze kwestie naar voren heeft 
gebracht, maar ik blijf vinden, dat de 
Oudercommissie van bedoelde school we 
wat al te scherp is neergezet, vooral ge-
zien de goede bedoeling, welke bij haar 
handelwijze heeft voorgezeten. 

De Voorzitter: B. en W . zullen dan 
voortaan hun prae-advies" wat minder 
scherp opstellen. 

De kwestie wordt daarop voor kennis 
geving aangenomen. 

IV. Benoeming onderwijzer U. L. O. 
school. 

In verband met het vertrek van den 
heer A- L. Dubel, boden B. en W . den 
Raad de navolgende voordracht aan: 1. 
H. J. Meijer, onderwijzer aan de O. L. 
school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Slochteren; 2. W . L. Weytze, onderwij-
zer aan de centrale openbare school voor 
het 7de en 8ste leerjaar te Rotterdam; 3. 
J. Buys Jr., onderwijzer aan een openbare 
school te Overveen. 

Op den heer Meyer werden uitgebracht 
13 stemmen, op den heer Weytze 0 stem 
men en op den heer Buys Jr. 0 stemmen, 
zoodat de heer Meyer met algemeene 
stemmen werd gekozen. 

De Voorzitter deelt mede, dat den heer 
Meyer bericht van zijn benoeming zal 
worden gezonden-

V. Aankoop torenuurwerk. 
De Voorzitter: In de sectievergaderin 

gen bij de begrooting is er reeds op aan 
gedrongen, een nieuw torenuurwerk in 
den Biltschen toren te doen aanbrengen. 
B. en W . kunnen thans meedeelen, dat 
met een bedrag van ƒ 1200.— kan wor 
den volstaan. . 

De heer Vlek: Ik heb hedenmorgen 
reeds met U over deze kwestie gesproken. 
Ik zou echter willen vragen, of er nu de-
finitief een nieuw uurwerk in den toren 
komt. 

De Voorzitter: Er komt een nieuw elec-
trisch uurwerk in. Wèl is ook over :een 
restauratie van het bestaande uurwerk 
gesproken, maar dan zou men op den 
duur tóch in een nieuw uurwerk moeten 
vervallen. 

Z.h.s. wordt daarop tot het door B- en 
W . voorgestelde torenuurwerk besloten. 

De Voorzitter: W e zullen de goedkeu-
ring hiertoe van Ged. Staten aanvragen. 

V I . Belegging van gelden.. 
Z.h.s. wordt goedgekeurd wat B. en 

W . hieromtrent voorstellen-
VII. Wijziging raadsbesluit verkoop 

effecten voor arbeiderswoningbouw. 
Z.h.s. wordt besloten als B. en W . 

voorstellen. , 
VIII. Beroep tegen beslissing Ged. 

Staten inzake financieele verhouding. 
Z.h.s- wordt besloten als door B. en W . 

wordt voorgesteld om tegen deze beslis-
sing van Ged. Staten bij de Kroon in be-
roep te gaan. 

IX. Vaststellen aantal opcenten ge-
meentefondsbelasting . 

B. en W . berichtten hieromtrent den 
^aad: 

Blijkens onze nota tot aanbieding der 
gemeentebegrooting voor 1934 en de be-
handeling van die begrooting zelve, werd 
er doelbewust naar gestreefd, verhooging 
van den belastingdruk te vermijden. 
Thans, nu het tijdstip voor de vaststelling 
van het aantal opcenten, op de hoofd-
som der gemeentefondsbelasting voor het 
belastingjaar 1934—1935 te heffen, is 
aangebroken, meenen wij te mogen con-
stateeren, dat deze doelstelling werkelijk-
heid kan worden. 

Op de begrooting is een bedrag van 
ƒ 86.000.— uitgetrokken wegens op-
brengst der opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting. Deze som moet 
geheel aan het dienstjaar 1934 ten goede 
komen, zoodat de opbrengst van het be-
lastingjaar 1934—1935 zal moeten wor-
den gesteld op X ƒ 86.000 of 
ƒ 129-000. Rekening houdend met de ons 
ambtelijk verstrekte gegevens betreffende 
de opbrengst over het belastingjaar 1933-
1934, waarbij 1 opcent ongeveer ƒ 3100 
heeft opgebracht en met het stijgende in-
wonerstal der gemeente, zijn wij van mee-
ning, dat ook voor het a.s. belastingjaar 
een bedrag van ƒ 3100 per opcent alles-
zins aanvaardbaar is te achten. Wi j stel-
len U dan ook voor het aantal opcenten 
op de hoofdsom der gemeentefondsbelas-
ting voor het belastingjaar 1934—1935 
te handhaven op 41. 
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Z.h.s. wordt besloten als B. en W . 
voorstellen. 

X. Vaststelling verordening school-
gpldbelasting. 

Ten aanzien van bovengenoemde kwes-
tie schrijven B. en W . den Raad o-m.: Wi j 
hebben de eer Uw Raad mee te deelen, 
dat de verordeningen op de heffing en in-
vordering van schoolgelden in deze ge-
meente bij Kon. besluit van 15 Maart 
1933 tot 1 Mei 1934 zijn goedgekeurd. 
Wi j stellen U voor deze verordeningen 
met ingang van dien datum opnieuw on-
gewijzigd vast te stellen. 

De heer Schimmel: Ik kan me niet ver-
eenigen met hetgeen B. en W . hierom-
trent voorstellen. Zelfs al zou een wijzi-
ging in de schoolgeldheffing de gemeente 
géén financieel voordeel opleveren, dan 
nog ben ik het niet eens met wat B. en 
W . voorstellen. M.i. toch is het niet juist, 
dat iemand met een inkomen van ƒ 10.000 
evenveel schoolgeld betaalt als iemand met 
een inkomen van /25-000.— of ƒ 50.000. 
Ik begrijp niet, dat voor dergelijke hooge 
inkomens de normen niet worden ver 
hoogd. 

De Voorzitter: Deze kwestie is in de 
afdeeling van financiën nader onderzocht, 
maar die hoogere inkomens zijn zóó ge 
ring in aantal, dat een eventueele wijzi 
ging der schoolgeldregeling de gemeente 
hoegenaamd géén .voordeel zou opbren 
gen. W e zouden dan bovendien de ge 
heele verordening moeten wijzigen, terwijl 
we tóch reeds wat schoolgeldheffing be-
treft, aan den hoogen kant zijn. 

De heer Lucassen: Ik kan niet toegeven 
dat wij hier met onze schoolgeldheffing 
aan den hoogen kant zijn en zeker niet, 
wat betreft de hoogstaangeslagenen als 
door den heer Schimmel bedoeld. In deze 
gemeente woont een 50-tal personen, die 
voor een hooger bedrag dan ƒ 10.000.-
is aangeslagen. Een verhooging van die 
aangeslagenen nu kan de gemeente een 
voordeel opbrengen van ƒ 500 tot ƒ 1000. 
Wij nu willen met een wijziging der 
schoolgeldheffing, de groote gezinnen 
die het meest worden geknepen bij de 
huidige schoolgeldheffing, tegemoet ko-
men. De gemeente Utrecht b.v. heft van-
af het 3e kind géén schoolgeld meer. Ik 
zou nu tot en met het 4de kind school 
geld willen heffen en de rest vrij laten. 
Op deze wijze zouden we den grooten ge-
zinnen in niet-onbelangrijke mate tege 
moet komen en door opvoering van het 
schoolgeld voor kinderen uit gezinnen 
met hoogere inkomens, zou het aldus ont 
stane tekort kunnen worden gedekt. Ik 
hoop derhalve, dat B. en W . alsnog een 
wijziging der schoolgeldheffing in over 
weging zullen willen nemen. 

Wethouder De Geus: Het wil mij voor 
komen, dat we de schaal betreffende 
schoolgeldheffing zooals we die hier 
thans kennen, moeten handhaven. Naast 
de schaal, zooals wij die hier thans heb 
ben, zijn tal van andere schalen in an 
dere gemeenten te noemen, die daarvan 
weinig afwijken. De heer Lucassen nu 
wil de hoogere inkomens hooger zien 
aangeslagen, maar de gemeente Zeist 
b.v. heeft voor inkomens van ƒ 10.000.— 
en daarboven ook eenzelfde schoolgeld-
regeling als wij. De gemeente Bussum b.v. 
gaat maar tot ƒ 9000.— en niet hooger, 
hetgeen m-i. toch wel bewijst, dat wij hier 
ten aanzien van de vastgestelde normen 
in een goed milieu zijn. W a t verder den 
aanslag der lagere inkomens inzake 

schoolgeldheffing betreft, maken wij hier 
m.i. óók een goed figuur. 

Wanneer men gaat vergelijken 
dan blijkt wèl, dat ook de heffing van 
de lagere inkomens hier in de gemeen-
te de Bilt over het algemeen juist is te 
noemen. In deze gemeente zijn pl.m. 40 
gezinnen met schoolgaande kinderen, die 
een hooger inkomen hebben dan ƒ 10-000. 
Gaan we nu tot wijziging van de bestaan-
de verordening over als door den heer 
Lucassen bedoeld, dan zal blijken, dat 
zoo'n wijziging de moeite eigenlijk niet 
loont en daarom zou ik den Raad willen 
adviseeren de bestaande schoolgeldrege-
ling niet te wijzigen. 

De heer Lucassen: Het spijt me, dat ik 
het met den heer De Geus niet eens kan 
zijn. De doorslaggevende reden waarom 
ik hier voor een wijziging der schoolgeld-
regeling pleit is, dat de groote gezinnen, 
mede tengevolge van de vele prijsver-
hoogingen der verschillende artikelen, 
door de bestaande regeling inzake school-
geldheffing in het gedrang komen. 

De gemeente Utrecht is met haar 
schoolgeldheffing wat het 1ste en 2de 
kind uit een gezin betreft hooger dan wij, 
inderdaad hooger dan wij, maar met dat 
feit hebben wij weinig te maken. Onze 
kinderen gaan niet of zeer sporadisch in 
deze Gemeenten op school maar ze gaan 
wel naar Utrecht waar 't schoolgeld lager 
en door de leerlingenschaal voordeeliger 
is voor de ouders. Ter wille van de groote 
gezinnen blijf ik dus een wijziging beplei-
ten in de richting als door mij hier aange-
geven is. 
Wethouder De Geus: De heer Lucassen 

ïerhaalt thans datgene, wat bij de be-
ïandeling der begrooting over deze 
cwestie óók reeds is gezegd. Bij de behan-
deling van de begrooting is er echter op 
gewezen, dat het aantal van die hoog-
aangeslagenen met schoolgaande kinderen 
in onze gemeente zóó gering is, dat van 
een wijziging der bestaande verordening 
op de schoolgeldheffing al héél weinig 
heil te verwachten is. Dat is momenteel 
nóg zoo en daarom lijkt het mij verstan-
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dig, de bestaande verordening ongewij-
zigd te laten. 

De heer Schimmel: Maar ik vind het 
toch iets ongezonds, dat die 40 personen, 
die boven de ƒ 10.000.— zijn aangesla-
gen, evenvéél betalen als die voor 
ƒ 10.000.— zijn aangeslagen. Er is m-i. 
dan ook niets tegen, dat dit gewijzigd 
wordt. De bestaande wijze van school-
geldheffing is m.i. niet eerlijk. 

De Voorzitter: De regeling zooals wij 
die hier kennen, geldt vrijwel algemeen 
ook in alle andere gemeenten! 

De heer Schimmel: Dat mag waar zijn, 
maar tóch vind ik het niet juist. 

De Voorzitter vraagt den heer Lucas-
sen, of hij er een voorstel van maakt, het 
schoolgeld voor kinderen uit gezinnen, 
aangeslagen boven ƒ 10.000.— te verhoo-
gen en om slechts voor de eerste 4 kinde-
ren uit een gezin te laten betalen . 

De heer Lucassen, wiens voorstel door 
den heer Schimmel wordt gesteund, ant-
woordt bevestigend. 

Wethouder De Geus: Laat de heer Lu-
cassen dan een „schaal" noemen! 

De heer Pelt vraagt, of het de bedoeling 
van den heer Lucassen is om ook niet 
meer dan 4 kinderen te belasten uit de 
gezinnen, die boven de ƒ 10.000.— zijn 
aangeslagen-

De heer Lucassen: Het hoogste bedrag 
hetwelk thans wordt betaald 

is naar ik meen ƒ 121.—, ter-
wijl men tot ƒ 142.— mag gaan. 

De heer Troostheide: Het lijkt me een 
wonderlijk voorstel toe, hetgeen de heer 
Lucassen hier doet en waarvan ik toch 
waarlijk de portée niet kan overzien. W a s 
de heer Lucassen hier met 'n behoorlijk 
uitgewerkt voorstel gekomen, dan hadden 
we dat kunnen bekijken, maar zooals dit 
er thans ligt, is dat onmogelijk. Ik voe 
véél voor de gedachte, welke de heeren 
Lucassen en Schimmel hier naar voren 
hebben gebracht, maar op het oogenblik 
zouden we in het wilde weg gaan stem 
men, zonder dat we eigenlijk weten waar 
over en daaraan wensch ik niet mede te 
doen. 

De heer Lucassen: Maar we weten 
toch tot welk een bedrag we mogen gaan 
en we weten óók, dat er een 40-tal men 
schen in de gemeente is, die boven de 
ƒ 10.000.— is aangeslagen en voor een 
verhooging van schoolgeld in aanmerking 
zou komen. 

De heer Vlek: Ook in gevoel voor het 
argument, waarom de heer Lucassen wij-
ziging van de bestaande regeling bepleit 
maar ik moet toch ook gehéél onder-
schrijven, hetgeen de heer Troostheide 
hier daaromtrent heeft gezegd. De heer 
Lucassen heeft hier gezegd, dat een wijzi 
ging als door hem wordt voorgesteld, 
méér geld in het laatje zal brengen, 
maar dat nu staat m.i. nog geenszins 
vast. 

De vraag toch is óók, of er onder die 
beter gesitueerden véél zijn met méér dan 
4 schoolgaande kinderen, welke meerdere 
kinderen immers volgens het voorstel van 
den heer Lucassen vrijgesteld worden. 
Al deze dingen moeten eerst worden over 
zien om een positief oordeel te (kunnen 
vormen. Van die beter gesitueerden zou 
den nu immers wel héél wat kinderen 
vrijgesteld kunnen worden zoodat de wij. 
wijziging in 't geheel geen voordeel zou 
opleveren. 

De heer Troostheide: Aan zóó n voor 
stel kan i'k mijn stem niet geven! 

De Voorzitter vraagt, of de heeren 
Lucassen en Schimmel hun voorstel hand-
haven. 

De heer Troostheide wijst er op, dat 
deze zaak toch bij de begrooting al reeds 
in behandeling is gekomen. 

De heer Lucassen: Het is wanhopig, 
dat B. en W . eerst nu in deze tweede 
vergadering na de begrooting en vlak 
vóór 1 Mei, met zoo'n voorstel komen. 

Wethouder De Geus: Deze kwestie is al 
lang voor 1 Mei in behandeling geweest. 
B. en W . zijn echter nu met dit voorstel 
gekomen, omdat de bestaande verorde-
ning goedgekeurd is. 

De heer Lucassen: W a s er echter vóór 
deze vergadering nóg 'n zitting geweest, 
dan had daarin deze zaak behandeld kun-
nen worden. 

De heer Schimmel: Eerst op 18 April 
bereikte ons het voorstel van B. en W . 
om de verordening op de schoolgeldhef-
fing zonder meer ongewijzigd te laten. 
En wanneer er nu nog bij vermeld was, 
dat er pl.m- 40 gezinnen met schoolgaan-
de kinderen boven de ƒ 10.000.— waren 
aangeslagen, dan hadden wij onze maat-
regelen kunnen treffen en met een afge-
rond voorstel kunnen komen. 

De heer Troostheide: Maar men had 
dan óók de grootte van die inkomens 
moeten weten! 

Wethouder De Geus: Dat getal 40 is 
bij de begrooting óók reeds genoemd! 
Thans worden weer precies dezelfde 
argumenten als bij de begrooting aange-
voerd. Er is geen enkel nieuw gezichts-
punt geopend! 

De heer Lucassen: Bij de begrooting 
heeft Wethouder De Geus gezegd, dat hij 
deze kwestie nog eens nader zou bekij-
ken, maar dat nu is achterwege gebleven. 
Ik heb bij de begrooting om wat meer ge-
détailleerde gegevens gevraagd. 

De heer Vlek: Volgens dit voorstel van 
den heer Lucassen zouden slechts de 
eerste 4 kinderen óók uit een gezin met 
een inkomen van b.v. ƒ 25000.— tot 
ƒ 100.000.!— belast worden. Dat nu uit 
die gezinnen die meerdere kinderen niet 
belast zouden worden, daar ben ik abso-
luut tegen. 

De heer Lucassen deelt dan mede, dat 
hij, nu de zaak er zóó v o o r s t a a t , zijn 
voorstel intrekt. Spr. hoopt deze kwestie 
echter een volgende maal, voorzien van 
Detere gegevens, opnieuw aan te snijden. 

Z.h.s. wordt daarop gelijk B. en W . 
voorstellen, besloten, de verordeningen 
op de heffing en invordering van school-
gelden met ingang van 1 Mei 1934 op-
nieuw ongewijzigd vast te stellen. 

De heeren Lucassen en Schimmel ver-
zoeken aanteekening, te hebben tegenge-
stemd. 

XI. Wijziging legesverordening. 
Z.h.s. wordt besloten als B. en W-

voorstellen. 
XII. Voorstellen tot wijziging Alge-

meene Politieverordening. 
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De heer Vlek vraagt in verband met 
het innemen van een standplaats aan den 
openbaren weg, hoever of dat verbod 
„zichtbaar vanaf den openbaren weg iets 
uit te stallen" strekt. Spr. vindt een der-
gelijke omschrijving wat vaag. 

De Voorzitter leest het desbetreffende 
artikel in de Algemeene Politieverorde-
ning voor en merkt op, dat dit „zichtbaar" 
afhangt van de omgeving. In het open 
veld b.v. zal zooiets b.v- op een afstand 
van 100 M. nog goed zijn waar te ne-
men. 

De heer Vlek: Men zou ook een stand-
plaats b.v. 10 a 20 M. vanaf den openba-
ren weg in kunnen nemen. 

De Voorzitter zegt, dat de bedoeling 
van dit artikel is, dat er géén verkoop 
van artikelen anders dan met toestem-
ming van B. en W. , langs den weg zal 
plaats vinden. 

De heer Vlek: En wanneer nu iemand 
een voortuintje heeft en dat voor dat doel 
zou aanwenden? 

De Voorzitter: Ook dit is absoluut 
verboden, want dat zou eveneens stagna 
tie in het verkeer veroorzaken. 

De heer Vlek: Maar ik zou namen 
kunnen noemen van hen, die overdag in 
hun tuintje de verschillende artikelen, die 
zij verkoopen, étaleeren. Overdag worden 
die artikelen buiten gezet-

De Voorzitter zegt, dat dit iets anders 
is. 

Wethouder De Geus merkt ten slotte 
nog op, dat het er hier om gaat, dat géén 
vericoop langs den weg plaats heeft, an-
ders dan met toestemming van B. en W . 

Z.h.s. wordt daarop de door B. en W . 
voorgestelde wijziging der Algemeene Po-
litieverordening goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt daarop het initia-
tief-voorstel der heeren Lucassen, De 
Hoog, Schimmel en Troostheide aan de 
orde, hetwelk wijziging van art. 39 der 
politieverordening beoogt en dat luidt: 

Het is verboden: 
a. zich op den openbaren weg te ver-

toonen in badcostuum, onvoldoende of 
onbehoorlijk en daardoor aanstoot ge-
vend, gekleed; 

b. zich op den openbaren weg te ver-
toonen, vermomd of gemaskerd. 

In dat initiatief-voorstel verzoeken 
genoemde heeren de woorden „en daar-
door aanstoot gevend" te schrappen, om-
dat als vanzelfsprekend mag worden aan-
genomen, dat het zich in onvoldoende of 
onbehoorlijke kleeding op den openbaren 
weg vertoonen, moet verboden en straf-
baar zijn. 

De Voorzitter zegt, dat deze kwestie in 
de commissie voor strafverordeningen 
géén meerderheid heeft kunnen vinden en 
dat ook 't College van B. en W . zich met 
de voorgestelde wijziging niet kan ver-
eenigen. 't College van B. en W . acht de 
bestaande redactie juister en doelmatiger. 

De heer Lucassen: Eerlijk gezegd, heeft 
het me werkelijk bevreemd, dat het Col-
lege van B. en W . zich niet heeft kunnen 
opwerken tot de gedachte in dit voorstel 
vervat, om op dit terrein eens wat scher-
per te gaan optreden- De voorstellers nu 
van het voorstel wenschen in art. 39 der 
Alg. Politieverordening, luidende: 

„Het is verboden: 
a. Zich op den openbaren weg te ver-

toonen in badcostuum, onvoldoende of 
onbehoorlijk en daardoor aanstoot gevend 
gekleed" de woorden „en daardoor aan-
stoot gevend" geschrapt te zien, omdat 
door deze woorden het verboden en 
strafbaar zijn van het zich in onvoldoen-
de of onbehoorlijke kleeding bevinden op 
den openbaren weg, discutabel wordt ge-

maakt. M.i. geeft trouwens onvoldoende 
of onbehoorlijke kleeding steeds aanstoot. 
Volgens de voorstellers wordt het meer 
dan tijd, dat aan genoemd kwaad een 
einde wordt gemaakt. Op den 2den 
Paaschdag nog fietste een héél stel jonge-
lui — jongiens en meisjes van 18 tot 25 
jaar — in minder dan badcostuum door 
de Bilt. Een ieder nam daaraan aanstoot! 
Dat nu zal straks, wanneer het nog war-
mer is geworden, nog erger worden. 
Trouwens ook van regeeringswege zijn 
de gemeentebesturen aangeschreven, aan 
dergelijke excessen een einde te maken. 
Bij de begrooting heeft U, Mijnheer de 
Voorzitter, gezegd, dat er in dit opzicht 
door het Natuurbad „De Biltsche Duinen' 
nog geen excessen waren voorgekomen. 
Even aannemend, dat dit juist is, zou ik 
willen vragen, of het nu wel een ver-
standige politiek genoemd kan worden, 
om de put te dempen als het kalf ver-
dronken is. 

In het belang van onze jongens en 
meisjes zou ik nu reeds den put willen 
dempen- Ik voor mij ben intusschen over-
tuigd, dat hier in onze gemeente op dit 
terrein buitengewoon veel over de schreef 
is gegaan. En het zijn volstrekt niet alléén 
de Anti-Revolutionnairen en Katholie-
ken, die zich aan dit kwaad ergeren! Dat 
onvoldoende gekleed zijn wekt in véél 
ruimeren kring ergernis. 

(Ongecorrigeerd.) 

(Wordt vervolgd.) 
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LASTOFLEX 
de nieuwe elastieken kous, rekt in 
twee richtingen en zit zonder rimpels 
of plooien. 

Waschbaar en herstelbaar. 
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