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Het Vaderland, «betrouwe
Bluf lek tot ,n den doet

hoogoplaaiende debatten op den soc,»al»
democlatischen Partijdag en het duidelijk
geluid op de Deputatenvergadering, g-eft
de cbristelijk-Historische jaarvergadering,
om eene volksuitdrukking te gebruiken,
toch wel zeer kinderachtige!, smaak in den
mond, behalve dan dat men aan het eind
daarvan even wijs is als aan het begin.
Het begon al met de openingsrede door
den Hr. Schokking, die niet zoo verzorgd
was al» anders en al heel onregelmatig was
opgebouwd, wellicht een gevolg van de
overmatige hoeveelheid werkzaamheden,
die op de schouders van dezen staatsman
rusten. Men denke er toch niet ger.ng

over, dat deze geachte staatsman, die niet
ver van de leeftijdsgrens is. die den
Psalmist ons gesteld heeft, niet alleen leider

van de Christelijk-Historische Unie en van
de Kamerfractie is. maar tevens burgemeester van de gemeente Katwijk, die meer dan
15.000 zielen telt. Als wij hierbij de op»
merking maken, dat het ons niet wensche.ijk
voorkomt, maar juist het tegendeel daarvan,
dat e«n burgemeester tevens leider is van
eene politieke partij, ligt daarin zeker geen
verwijt aan het adres van den Hr.
Schokking, die.-«ooals in politieke kringen
bekend is, het burgemeesterschap nooit
heeft gezocht, maar eerst na lange aarzeling voor den herhaalden en krachtigen
aandrang van de toenmalige regeering. om
het te aanvaarden, is bezweken. Wie
daaruit met droefenis zon concludee»en,
dat er dan in ons land al bitter we nig
keuze was om tot een geschikten burgemeester voor Katwijk te komen, vergete
niét,, dat het beheer van eene hadblaats
op confessioneelen grondslag, uit den
aard der zaak zeer eigenaardige moeilijk»
lieden met zich brengt. Maar als de Hr.
Schokking, wat mogelijk is, niet vanzins is
zijn burgemeesterschap op te geven, ion er
ook eene andere oplossing mogelijk zijn,
en wel door den Hr. Slotemaker de Bruine
leder van de partij te maken, een man, die
juist als de Hr. Schokking aller achting
geniet, en die in politiek inzicht zijn
evenknie kan genoemd worden.
De rede van den Hr. Schokking was

voor ons eene teleurstelling, al was ze dan
ook van buitengemeene hoffelijkheid en
zachtmoedigheid, wat echter dit nadeel
meebracht, dat geene enkele quaestie zoo
werd aangeraakt, dat men- er eenig
houvast aan kreeg, wat toch zoo kwaad
niet zou geweest zijn, nu door den
redenaar als gevolg van de economische
depressie eene. verwarring in de geesten
moest worden geconstateerd, die ook voor
de Christelijk-Historischen het gevaar doet
ontstaan om zich door uitwendige
middelen (1) kunstmatig in de eene of
andere richting te laten dringen. Met die
«uitwendige middelen" is niet, zooals teen
argeloos lezer zou kunnen vermoeden, iets
bedoeld wat met het bedrijf van den
apotheker of van den coiffeur in verband
staat, maar middelen, die van andere zijde
dan. vah hen, die op Christelijk-Historisch
standpunt, staan, worden aanbevolen en
dus .voor de' leden van de Unie onaannemelijk kunnen worden genoemd.
Mét het oog op de ontevreden boeren in
'de partij kwam, de Hr. Schokking niet .erder dan een pleiten van een „non guiltv";
het. was, toch niet onze schuld, dat de ban»
délsconventies, die Colijn zoo gaarne bad
gewild, en waaraan hij zijne beste krachten
bad besteed, niet tot stand waren .gekomen. En met het oog op dit feit bezwoer
hij de Christelijk-Historische landlieden er
kien toch goed rekenschap van te ge» en.
boe moeilijk de zaak is, en dus het Pa» tgbestuur van de Unie er niet boos om aan
te kijken, dat de zaak niet beter opschiet.
Toch haastte hij zich, ook hierin weer zijne
bekende zachtmoedigheid . ten toon sprei«lende, er aan toe te voegen, dat men hierbij niet van onwil kan spreken, want zou
men idat moeten doen, dan zouden de gedelegeerden die niet met.Co.gn verkozen
tncé te gaan, „misdadig" moeten genoemd
morden. En „misdadig", dat is een woord,
dat de Ht. Schokking niet gaarne op zijn
medemensen w;l toepassen. Liever dcc de
bij n»»e, dat het internationaal overleg ge»
teel ligt in de lijn van het ChristelijkHistorisch beginsel, maar toen wij daa' in
gedachten een vraa«teeken stelden, en wy
■
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zouden haast zeggen ademloos verder la»
zen, werden wij teleurgesteld door de uit»
spraak: „Ik zou gaarne in eene nadere uit»
werking treden van dit punt, maar moet
dit ter wille van den tijd achterwege
laten".
Zoodoende werd wel het landelijke ge»
deelte van de vergadering, dat met smart
op een middel zat 'te wachten dat in het
heden uitkomst zou kunnen brengen, met
een wissel op St. /uttemis afgescheept. En
zoo verwonderde het ons dan ook niet, dat
de afdeeling I.oosdrecht met eene motie
kwam. om de Algemeene Vergadering het
Bestuur der Unie en hare vertegenwoordigers ter Staten-Generaal te verzoeken de
vorderingen
ter gen d-langzame (1)
van de Nederlandsche Regeering niet af
te wachten, maar met alle gepaste ,1)
middelen aan te dringen op de vaststelling
van een onderhandelingstarief. Waarop van
nletlandelijke zijde betoogd werd, dat de
boeren het nog zoo slecht niet hadden, en
dat aan de andere zijde van de grens, niet»
tegenstaande de hooge tariefmuren, de toestand van de landbouwende bevolking nog
heel wat meer te wenschen overlaat, en
dat men zeer zeker den landbouw niet mag
helpen ten koste van de industrie.
Nu zou men gedacht hebben, dat men
tot eene discussie was gekomen, die al.es»
zins de moeite waard kon worden, hier
kwam toch de alles overheerschende vraag
in het geding, of het aangaat den nood,
waarin de eene groep der bevolking «er»
keert, ten koste van andere groepen te
lenigen, en of men al of niet jot
protectie moet komen. Maar wie dat
verwachtte, had buiten den waard
gerekend, want als er lets vermeden
'
wordt in de «.jaarvergaderingen van
de Christelijk-Historischen, sinds de groote
Lohman die niet meer leidt, is pridcipleele
discussie. Niemand minde?'dan Dr. "tovink bracht pais en vree door zijne uitspraak, dat zoowel voor- eri tegenstanders
van het onderhandelingstarief in hunne oeschouwingen daarover wel eenig gelijk
hadden, maar waar nu 50 jaar in ons land
voor den vrijhandel is gestreden en met
succes, was het moeilijk ineens van batterij
te veranderen, en daarom was het b«?ter
al te wachten, wat uit de verschillende
stroomingen zou voortkomen. De Voorzatter, verrukt over deze vondst, bezwoer
Loosdrecht zijne motie terug te nemen, en
deze afdeeling, bij zulk een wedstrijd in
lievigheid niet wenschende achter te blij»
yen, trok hare motie in. Eene duidelijke uitspraak over onze handelspolitiek bleef dus
achterwege. Natuurlijk trok de Hr. Schok»
king van leer tegen de revolutionaire elementen, met name tegen die in Rusland,
wat echter geheel onnoodig was, ' waar
niemand de Christelijk-Historische Unie
kan verdenken, daarmee ook maar in het
minst te svrnpathiseeren. Even werd. met
het oog op de verkiezingen, gegeurd met
het feit, dat de Hr. Lovink ChristelijkHistorisch is, en dat de boeren dus de
voor hen voordeelige maatregelen van .de
Regeering aan de Christelijk-Historische
partij te danken hebben, waar de commisfie
tot voorbereiding van die maatregelen onder zijn leiding stond. Dat dit eene redeneering is, die slechts in eene verkiezi.gsrede vierden rang op haar plaats zou zijn,
wordt duidelijk, als men bedenkt, dat de
Hr. Lovink geen voorzitter van die cmmissie is geworden, omdat hg ChrnteIljk-Historisch is, maar omdat hij een van
onze beste landbouwspecialiteiten kan genoemd worden.
Het geeft alles zoo het bewijs, dat men
daar in eene sfeer leeft, waarin men van
de grootheid en van de moeilijkheid van
den tijd waarin wg leven, geen be/np
heeft. Waaruit het dan ook verklaarbaar
is, dat een zekere Hr. Wilbrink uit Leiden het r.u, zegge n u, terwijl eene wereldrevolutie zich voltrekt, plicht vond eene
motie in te dienen, waarin werd uitgesproken, dat ridderorden alleen moeten verleend worden, als zeer bijzondere verd ensten daartoe aanleiding geven.
Wij zouden willen adviseeren: decoreer
den Hr. Wilbrink, dan is het met dit gemier uit maar wat te zeggen van eene
atmosfeer, waar in dezen ernstige» tijd
dergelijke voorstellen mogelijk zijn?
Wij zijn van meening, dat wij goed zullen doen maar niet veel meer over de rede
van den Hr. Schokking te zeggen; ze werd
wel uitgesproken in eene nieuwe lente,
maar gaf geen nieuw geluid; wij hebben
reeds «00 dikwgls gehoord, dat de Christelijk-Historischen onmogelijk met de liberalen samen kunnen gaan, en inderdaad
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Net tooneel een
Als men in öéne en dezelfde week zijn
oordeel heeft gevormd over het congres
van de S.DA.P. en over de Deputaten.
rergadering, waarover volgende maal een
voord, moet men, als men gaat schrijven
„ver de jaarvergadering van de (.hriste'ijk»
Historische Unie. zichzelf wel zeer surveilleeren om niet onbillijk te worden. Na de
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Be commissaris der Koningin U Limburg, mr. E. O. J. M. baron van
m«t burgemeester van Oppen, van
Hövell tot Weatértlier/
Welslagen
Maastricht, een glas op bet
van de Vnboutem. Rechts de
lieer 5. LeliaepKena van Rlempat; voorzitter van de Kamer van Koop»
handel en Fabrieken.
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KNOCKED OUT

ONZE TRAM-EXPLOITATIE

Onze aanval op de onverantwoordelijke
rij f-maar-raak journalistiek der Residentiebode heeft doel getroffen. Het blad kan zijn
bewering, dat „verschillende liberale Haag-

Behalve in ons blad zijn ook in andere
Haagsché bladen in den laatsten tijd eenige
sche bladen" aangedrongen hadden op grieven tegen het trambeleid in onze stad
afschaffing van en gespot hadden met de tot uiting gekomen, vooral ten aanzien va.»
wegneming van lijn 3 van het Marlot-ge»
Stille Week, niet met bewijzen staven, noch de
„Het geheel lijkt ons een misselijk
deelte.
uit de Handelingen van den (Gemeenteraad relletje toe,
dat vooral van de zijde van een
opdiepen, dat de liberalen in den Raad ge»
burgerlijke
pers zeer sterk wordt op»
der
deel
stadig op de afschaffing hebben aangedrongeblazen," schrijft nu het Haagsché Volk.
gen. Ons Hallemannetje is te fatsoenWij behoeven ons dat verwijt van „opblalijk, ziet u, om op ónzen aanval in te gaan. «en" niet
aan te trekken. Maar toch willen
Maar zooals het een Hallemannetje past, we iets zeggen
Haagsché Volk
laat hét zijn geniepige jokkentjes onweer- Hrder zegt : van wat het
sproken en de lezers van de Residentiebode
worden dus ,'n den waan gelaten, dat die
«Had dit deel van de per» indertijd wat
liberalen net als de bolsjewieken zulke gemeer van zich laten hooren toen de vraag
meene vijanden zijn van elke uiting van
aan de orde was, gemeentebedrijf of gemengd bedrijf, en had het zich toen op het
godsdienstzin....
standpunt geplaatst, dat in verband met het
Dat kan geen kwaad tegen de verkiezinalgemeen belang, gemeentelijke exploitatie
gen, niet waar?

.

. Geschenk van Onze Vloot aan
viceatlmiraai Quant

boven semigemcentebedrijf te prefcreeren
wa», dan zouden de burgerlijke bladen zich
nu niet behoeven te „ergeren" aan maat»
regelen door de directie van het Gemengd
Ledrijf ten aanzien van de exploitatie ge»
nomen."

Hoe nu? Is gemeentelijke exploitatie een
panacee voor alle kwalen? En Amsterdam
dan? Moet er daar niet elk jaar meer geld
van de belastingbetalende burgerij bij ? Moet
men daar niet veel meer dan ergens anders
de exploitatiekosten trachten te drukken
door invoering der impopulaire eenmanswagens? Kent men de geschiedenis der overstapkaartjeS'b,j-w,jze»van.proef? En Rot'
! terdam? Men heeft nóg pas kunnen lezen,
! dat daar een tariefverliooglng dreigt en dat
de tekorten op de exploitatie er een snel
toenemende stijging vertoonen. En wordt
de tram daar zoo ideaal gevonden? In geen
stad ' is het aantal tramklachten zoo groot
als in, Rotterdam. Of we ons dan hier niet
zouden ergeren, als de tram volledig overheidsbedrijf geworden ware, staat zeer te
bezien 1

We zijn hedenmorgen nog eens even een
kijkje wezen nemen hij dc ruïnes van wat
eens het Scala-tooncel was. Het zag er hopeloos desolaat uit; stukken decor hingen
naar deneden, half geroosterde matrassen
uit de kribben van Frank van Wezel en zn
„slapies" lagen her en der: in de kamer van
het schakelbord was het een wirwar van
gebogen en gewrongen duisleidingen van
het electrisch licht; tot boven ,'n dc kap
was alles zwart geblakerd, kortom, het was
een vreeselijke ravage.
Ondanks dit alles, sprak de heer vouwmeester, met wien wij nog een kort onderhoud hadden, de hoop uit, morgen, of
uiterlijk Maandagavond, weer te kunnen
„draaien", indien ten minste brandweer en
gemeente toestemming verleenen tot het
leggen van een noodleiding van het licht,
waartoe uit veiligheidsoogpunt volgens den
electricien geen enkel bezwaar behoeft te
bestaan. Het geheele personeel stond
hedenmorgen gereed on» aan den arbeid te
gaan. Het wachten was nog slechts op de
assuradeuren, daar eerst de schade moet
worden opgenomen, alvorens men kan gaan
opruimen.
De heer W. A. vever, vertegenwoordiger
van de Brandwaarborg Mij. De jong en
Co,, bij welke maatschappij het gebouw
verzekerd is, was omstreeks 10 uur vanmorgen reeds bezig met de schade aan het
gebouw op te nemen; gemakkelijk bleek
dit werkje niet, overal is wat beschadigd of
vernield. De inventaris is bij een andere
maatschappij op beurspolis verzekerd. Een
dedrijfsverzekering was er niet.
De totale schade kon dan ook nog niet
worden vastgesteld, doch naar de heer
vouwmeester ons verzekerde, kost alleen
en de oude
een nieuwe licht-installatie
reeds een bedrag van
is totaal vernield
circa f 15.000. De waterschade in de groote
zaal is nog al meegevallen. Wel zijn de ta»
pijten en de zittingen der voorste rijen
stoelen natuurlijk geheel doordrenkt, doch
aangezien dit alles nieuw was, en er feitelijk niets anders dan schoon water op is gekomen, verwacht men, dat dit nog al mee
zal vallen.
De soor hedenmiddag vastgestelde voor»
stelling van het gezelschap De Harren onder directie van Paula de Waart kon natuurlijk niet doorgaan.
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RECEPTIE BURGEMEESTER
Naar men ons mededeelt, zullen de burgemeester

van 's Oravenhage en mevrouw

KEMPS'
KOLEN

op Woensdag 15, Vrijdag 17, Woensdag 22
en Vrijdag 21 April a..s, des nam. van half

Telefoon 772180
late v. d. Boschstraat A.

—In de Rotterdamsche bioscopen ls ten
bate van het Bio-vacantieoord een bedrag van
f 4.522.70 ingezameld.

BETER DAN ALLE ANDERE

Bosch van Rosenthal , geb. Pauw van Wiel»
drecht te hunnen huize bezoek ontvangen

vier af.

is dit ook voor ieder liberaal onmogelijk, dat haar bijeenkomen rechtvaardigde. Zelfs
tenzij hij het fundament bij uitnemendheid, wat over den terugkeer tot het Rech sch
parlementair Kabinet werd gezegd, is niets
waarop hij moet staan, de absolute atwijzing van de vermenging van politiek en nieuws, maar letterlijk herhaald van ver»
godsdienst, dat groote gevaar voor de godsleden jaar. met steeds dezelfde vermij.ing
van het hoofdpunt, waarom het gaat.
dienstvrijheid, zich vrijwillig onder de voewegnemen.
Eene rede van den Hr Schokking te
ten laat
Wg willen nog even aanstippen, dat wij lezen, is eene worsteling en dat reeds
in deze redevoering hebben gemist twee daarom, omdat hij zelf voortdurend moet
zaken, die toch wel de moeite waard wa» worstelen om aan zijne gedachten uitdrukren geweest ter tafel te brengen. In de king te geven. Maar wij hebben ze va», a
eerste plaats de openbare behandeling van tot z tweemaal doorgelezen; ook een jourde vraag, of de misleiding, waarvan Dr. de nalist is niet altijd voor zijn pleizier uit,
Visser in 1929 het slachtoffer is geworden, en plicht is plicht. Maar toen hebben wij
als verjaard(l) ongestraft zal blgven; in om ons voor volbrachten plicht te be<oode tweede plaats deze, die met de eerst» nen, naar eene rede van Dr. Kuyper ge»
'genoemde in nauw verband staat, waa om grepen, het was „Uit het diensthuis uitzoovele figuren, wier aanwezigheid vroeger geleid". En gelukkig, want nu werden wij
de jaarvergaderingen van de Christeijk- tegen de dwaling behoed, dat er op
Historische Unie luister bijzetten, zich christelijker, grondslag geen „.hing of
beauty" zon kunnen worden opgebouwd.
daar niet meer vertoonen.
Het ergste is, dat op deze vergade ing
(1) Spatieering van ons.
niets, waar ook letterlijk, niets gebeurd i».
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-Princesse Schouwburg-,
Dir. HU6Q HELM

FRITZ HIRSCH OPERETTE
Slechts t/m Maandag 13 April

Zigeunerweisen
Laatste Opvoeringen.
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Dinsdag 14 April
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WENN ZWEI
SICH LIEBEN

Operette van Raïpn Benatzky.
Hoofdrollen:
BOCK
ROLY
»,«.„«,
X als
gast'

EVA HELD

Een foto van den schotel van Delftsch aarde»
werk. vervaardigd door De Porceldne Fles,
aangeboden door Onze Vloot aan viceadmiraal Quant.

grooteravage

’

van het Metropoltheater, Berlin.

PAUL HARDEN.
JULA RILLO. ARTUR EUGENS.
ALBERT MAV. WALTER TRIEBEL.
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Huldiging mr. H. Smeenge
Veertig jaar voorzitter van

Schuttevaer
In de gistermiddag voortgezette vergade»
ring van de Schippersvcreeniging Schutte»
vaer, is mr. H. Smeenge gehuldigd ter ge»
legenheid van zijn -INjarigè voorzitterschap.
Mr. P. J. Nex mer, de Minister van
Waterstaat, zeide, gaarne de jaarlijkse!»»;
vergadering van Schuttevaer bij te wonen,
Thans is hij om een bijzondere reden gekomen en wel om zijn waardeering voor den
voorzitter, mr. Smeenge» uit te spreken.
Veertig jaren voorzitter van Schuttevaer
te zijn is een heele tijd, veel is er in dien

tijd veranderd, maar mr. Smeenge is nog
altijd de jeugdige grijsaard, die in Schuttevaer den goeden nationalen geest heeft weten hoog te houden. Hij is een goed vader»
lander geweest, sedert lange jaren heeft spr.
mr. Smeenge gekend. Hij wenschte hem ge»
luk met zijn arbeid en verklaarde, dat hij
den nationalen geest in Schuttevaer zal blijven hand-iavcn. De regeering viert dezen
dag mee en. biedt mr. Smeenge haar geluk»
wenschen aan. Namens de Koningin deelde
spreker mede, dat Zij den heer Smeenge
heeft benoemd tot grootofficier in dc orde
van Oranje-Nassau. Hij spelde den jongste»»
grootofficier in die orde de onderscheiding
op de borst. Dat God mr. Smeenge nog
lange jaren moge sparen en zijn werk gezegend moge zijn in lengte van jaren! (Luid
applaus.)
Mr. Smeenge. diep ontroerd, bracht
dank aan H. M. de Koningin, aan dc Regeering. aan den Minister van Waterstaat. Hij
herinnerde er aan in. 1911 tot commandeur
in de Oranje Nassau-orde te zijn benoemd:
deze benoeming geeft hem aanleiding te
verklaren, dat Schuttevaer hen meermalen

Dirigent: HANS LicHTENSTEIN."""

BRUTALE INBRAAK
Een buit van vier mille

In den nacht van Donderdag op Vrijdag
hebben inbreker(s) zich toegang verschaft
tot het gebouw van de Sociëteit De Plaats
Royaal, op den hoek van de Parkstraat en
de Mauritskade. Zij zijn hiertoe over den
aan de Parkstraat gelegen tuinmuur geklommen, hebben vervolgens een keuken»
raam opengeschoven en zijn zoo het ge»
houw binnengedrongen.
Allereerst werd een bezoek gebracht aan
de kamer van den beheerder der Sociëteit,
waar een aantal, voorwerpen van waarde,
zilver e.d., gereed werden gelegd om bij het
vertrek mede te nemen. Met dezen buit
waren de heeren blijkbaar echter niet te»
vreden. Zij zochten iets anders, hetgeen zij
dan ook vonden in de bestuurskamer. In
deze kamer staat een kleine onaanzienlijke
houten kast. Deze werd met een valsenen
sleutel geopend, en daarin troffen de hee»
ren wat zij zochten, n.l. een niet afgesloten
geldkistje, waarin toevallig, doordat juist
een vrij belangrijk bedrag aan contributie
was binnengekomen, vrij veel geld aanwe.
zig was.
Hieruit werd een bedrag van circa vier-

duizend gulden ontvreemd; dat scheen den
heeren genoeg te zgn, want de overige
voorwerpen, welke gereed waren gelegd om
mede te nemen, werden verder niet aangeroerd. Langs denzelfden weg al» «g gekomen waren, verlieten zij het gebouw.
De politie, die een uitgebreid onderzoek
instelde, beeft nog geen spoor gevonden.

Minister Reymer speldt mr. H. Smeenge,
40 jaar lang voorzitter van Schuttevaer, het
insigne van grootofficier m de orde va»
t>r»u»le>Na«aat> op de borat.

2

—

MN' VADERLAND

MIJNHARp-rS

NIEUWS UIT D ERESIDENTIE
Hofberichten.

zijn waardeering beeft betuigd. Gaarne verbindt hij zich aan die vereeniging opnieuw.
Vijf en veertig jaar is spr. volksvertegen,
woordiger, hij heeft minister Reymer ook in
die functie leeren kennen en leeren waardeeren als een uitnemend minister van
Waterstaat. Spr. belooft de goede nationale
vaderlan«M>r te zullen blijven, vurig orangist
en Neder^^der, die hij altijd is geweest. Hij
vil Schuttevaer gaarne in het goede spoor
houden- en hoopt dat men den weg, dien hij
den juisten acht, zal willen blijven volgen.
De hem toegezwaaide lof komt voor een
groot deel aan den heer Keyzer toe. Het is
spr. moeilijk zljn gevoelens op dit oogenblik
onder woorden te brengen. Hij eindigt met
den wensch, dat Nederland de wereld er van
zal kunnen overtuigen, dat het zijn beteekenis in de wereld heeft. Dat kan, als we allen
trouw en arbeidzaam zijn.
Aan deze woorden van persoonlijken dank
voegde ♦»§ namens Schuttevaer woorden van
dank aan den minister en zijn hoofdambtenaren voor hun komst toe.
Er volgde nog een gansehe reeks van
sprekers.

De vice-voorzitter van Schuttevaer, de
beer L. Hortensius, sprak namens die
vereeniging. Hij dankte mr. Smeenge voor
zijn arbeid in het belang van de schipperg',
als leider van de vergaderingen is hij onover»
trefbaar.

Het hoofdbestuurslid K. Bets (Zaanstreek) huldigde den jubileerenden voor-

zitter, bracht enkele herinneringsdagen naar
voren en meende, dat de versterking van de
vereeniging tot 47 afdeelingen met 2400 leden
voor een belangrijk deel aan diens werken is

danken.
De voorzitter van de huldigingscommissie,
de heer J. H. Bergman» uit Amsterdam,
bood twee portretschotels van De Porce»
te

leyne Fles aan, met een gedenkboek, vervaardigd in het atelier Grevenstuk te
Amsterdam, waarin Prins Hendrik zijn
handteekening heeft gezet.
Mr. G. H. A. Grosheide was de

woordvoerder

van,

Binnenvaartbureau,

het Nederlandsche

waarbij

aantal
«hippersorganisaties zijn aangesloten. Deze
-.merkte
op, dat 28
eigenlijk «re
een

Januari

jubileumdag was, maar het Binnenvaartbureau wilde mr. Smeenge niet huldigen,
v'ür Schuttevaer dat had gedaan. Spr. bood
mr. Smeenge de penningen aan, door
Begeer geslagen bij den 50en verjaardag van
de Koningin.
Burgemeester jhr. Van Spengler
deed zijn gelukwenschen vergezeld gaan

van een bloemenhulde.
De heer Buisman, eerelid, huldigde de
dochter van mr. Smeenge met bloemen.
De heer Hoogland bood namens-de

afdeeling Langendijk een bloeménschip aan.
De heer C. Timmermans sprak
namens den Alg. Ned. ' Rijnschippêrsbond
en

.

bood een foto van Rotterdam met

opschrift aan.
De secretaris van den Prot. Chr. Schippersbond, de heer De Bo o bood de
felicitaties van zijn organisatie aan; de
heer
havenmeester, de
Alkmaarsche
Jonker, droeg een toepasselijk gedicht
voor. Dc toespraken werden gesloten met
een rede van den heer T. P. Keyzer, den

secretaris van Schuttevaer.
Mr. Smeenge heeft alle sprekers hartelijk dank gezegd.
Na deze huldiging werd het Wilhelmus
gezongen. Er volgde een druk bezochte
receptie. Des avonds vereenigde men zich
aan een gemeenschappelijkcn maaltijd .in
hotel De Roode Leeuw te Zuid-Scharwoude.

BELGISCHE

ONDERSCHEIDINGEN

—

Z.K.H. Prins Hendrik beeft hedenochtend een kort bezoek gebracht aan de

kattententoonstelling in den Dierentuin.

De Prins, die werd rondgeleid door den
secretaris, den heer H. Peters, toonde zee.'
veel belangstelling in deze tentoonstelling,
er, speciaal ih de bijzondere inzendingen.
De adjudant van den Prins, luitenant ter
zee le klasse Termijtelen, werd rondgeleid
door den heer Rolandus Hagedoorn, één
van de juryleden.

Diplomatie
Het huwelijk van freule Van Swinderen.
Woensdag 15 April zal, zooals gemeld is,
de dochter Van onzen gezant te Londen,
Freule Elizabcth de Marees van Swinderen,
in het huwelijk treden met den heer Frederiek Hoyer Miller, een jong diplomaat.
Als bewijs van waardeering voor wat de
heer de. Marees v»»» Swinderen in den loop
der jaren voor de Nederlandsche kolonie
geweest is, vormde zich eenigen tijd geleden
een commissie uit haar leden, als gevolg van
wier werkzaamheid gisteren ,'n het gebouw
van de Hollandsche Club het cadeau bezichtigd kon worden, dat een groot deel der
kolonielcden Freule van Swinderen aangeboden heeft. Het is een prachtige in Neder»
land vervaardigde hanger van brillanten en
veel saffieren.
Te zelfder ure gaf de heer van Swinderen
te zijnen huize een receptie aan het corps
diplomatiriue, waarbij dit tegelijk in de ge»
legenheid gesteld werd de talrijke geschenken
te bewonderen. Onder deze geschenken behoort in de eerste plaats het door de hoofden
der missie gezamenlijk aan de bruid gcgevene
en dat alleen hierom reeds de aandacht trekt,
omdat zulk een gezamenlijk geschenk der
missiehoofden zeer zeldzaam is. Het bestaat
uit een omvangrijk en rijk versierd pièce de

In verband met het bezoek der Neder»
landsche Marine aan Antwerpen tijdens de
wereldtentoonstelling 1930, heeft de koning
van België aan

verschillende Nederlandsche

«eofficicen onderscheidingen verleend.
Vice-admiraal Quant is benoemd tot
Grootkruis in de Orde van Leopold 11;
kapitein ter zee C. Rühl tot commandeur in
de Kroonorde, kapitein-luitenant ter zee E.
A. Vreede, tot officier in de Kroonorde,
kapitein-luitenant ter zee P. Eikenboom
tot commandeur in de Orde van Leopold
11, de officier van den Marinestoomvaart»
dienst le klasse G. den Hertog tot officier
in de Orde van Leopold 11, de luitenant ter
zee Ie klasse E. J. Borgesius tot officier in
de Kroonorde, de officier van gezondheid
Ie klasse F. J. A. Baden, de luitenants ter
zee le klasse D. C. M. Hetterschy. G.
Mante, H. J. F. K. van den Arend, allen
tot officier in de Orde van Leopold H en
de officier der administratie 2e klasse L. A.
van Houte tot ridder in de Kroonorde.

N.R.V..REIS NAAR CANADA EN
AMERIKA.
Het hoofdbestuur van de Nederlandsche'
Reisvereeniging deelt mede, dat in voorbereiding
is een reis naar Canada en de Vereenigde Staten
van Amerika. De reisroute is: Rotterdam, Londen, Liverpool. o»>«hec, Montreal, Ottawa,
Toronto, Niagara Falls. Nieuw Vork. Cher-

bourg, Parij» (bezoek aan Koloniale Tentoon
stelling), Rotterdam.
De duur van de rel» is 29 dagen (5 Augustus,
2 September). De reis.o.n bedraagt f 980.
Zoodra voldoende voorloopige aanmeldingen
zijn ingekomen, wordt het omvangrijke reisprogramma definitief aangekondigd en wordt de
aanmelding opengesteld.
Al, leider zal optreden de heer W. F. J. Bastiaan te '«Gravenhage. die Amerika reed» een!»
,e malen bezocht, en die vorig jaar met veel
succes «en groep der N.R.V. daarheen leidde.

—

De telegrafische verbinding met St. John
(Virgini,ch« eilanden) i, verbroken. Telegrammen met vol adres worden van St. Thomas af
per post verzonden.

De heer Ter Hall en de commissarissen van den Dierentuin
Naar aanleiding van het bericht betreffen»
de de vergadering van aandeelhouders van
het Kon. Zool. Botanisch Genootschap
(Dierentuin) wordt ons van de zijde van den
heer Henri ter Hall medegedeeld, dat . de
daarin gegeven voorstelling van den gang
van zaken niet overeenkomstig de feiten is.
Door het bestuur is mededeeling gedaan
aan de vergadering, dat in de vacature» ontstaan door het periodiek aftreden van den
heer ter Hall voorloopig niet zal worden
voorzien. Uit de vergadering is tegen deze
handelwijze ernstig geprotesteerd en tot een

stemming over een bestuursvoorstel is bet
niet gekomen. Het i» bij een mededeeling
gebleven.
Wat betreft de mededeeling Van commissarissen, dat dë heer ter Hall genoegen zou
hebben genomen met de wijziging van bet
rooster, deelt deze mede, dat dit ten eenenmale onjuist is.
Commissarissen badden bun misnoegen
te kennen gegeven over het feit, dat de beer
Ter Hall voor een liefdadig doel als karakterkomiek was opgetreden en hadden.daar»
om het rooster zoodanig gewijzigd, dat
de heer Ter Hall thans aan de beurt van
aftreden is. Deze wijziging is echter geheel buiten den heer Ter Hall om geschied.
Eenige weken geleden heeft de heer Ter
Hall door mr. Mobach een brief doen richten aan commissarissen om tot een minnelijke oplossing van het conflict te komen.
Commissarissen hebben echter hierop niet
■

geantwoord.
'"'\
De heer Ter Hall overweegt thans door
middel van een brochure het publiek in te
lichten omtrent de gestes van commissarissen, afgezien nog van de gerechtelijke
maatregelen, welke hij overweegt.

OP REIS NAAR PALESTINA.
Met den Parijschen trein van 10 uur vertrokken hedenmorgen van bet 11011. Spoorstation de bekende kanselredenaars pale^
in den vorm van een bowl» heneyens Borromaeus de Greeve en pater Henri de
tot het ondernemen van een studiereis
vier zware kandelaars» alles van verguld Greeve,
Palestina,
georganiseerd door het Bijbel
in
zilver, en vervaardigd in den tijd van
Instituut te Rome.
George V, omstreeks 1825, door Garrards.
De reis gaat via Rome, waar zich verschillende Europeestbe kanselredenaars zullen aansluiten, o.a. twee Poolsche «n een Engelsche
geestelijke en de beroemde conferencier van
de Notre Dame te Parijs pater Pinard. de la
Opening der
Loullaye.
Op het perron was het bestuur van den
te Scheveningen
K.R.O. vertegenwoordigd ' door de heeren M.
K,aus en N. Grijpink. die bij het vertrek van
den trein de paters een goede reis toewensebten.
feestelijkheden.
De
De paters zullen met Pinksteren hier te lande

milieu^

Binnenhaven

terugkeeren.

In verscheidene
bijeenkomsten der
comités is ten aanzien van de uitvoering
GESLOTEN VOOR HET VERKEER
van. de..voorloopig opgemaakte plannen '~lhVü»&e'Münfag'a.s. zal de Zuidelijke, rij»
voor de feestviering .bij de ingebruikneming weg van het gedeelte van de Groót-Hertoginne»
van de tweede Scheveningsche binhenlaan tusichen de Waldeck.Pyr»nontka«le J wegens werkzaamheden aan de bestraling tijdelijk
haven, overeenstemming verkregen!
voor het verkeer zijn afgesloten.
Omstreeks 20 dezer zal de officieele feestgids verschijnen, waarin o.a. bekend zal
UIT HET RAAM GEVALLEN.
worden gemaakt wanneer de Koninklijke
bij
tegenwoordig
zijn.
de
feesten
Familie
zal
De 24» jarige H. W. K., wonende in de
De K.A.W.O.S.H.feesten (algemeene Kalkoenstraat, is op het terrein van de oud.
winkeliers) worden geopend op 21 April gasfabriek aan de Newtonstraat uit het raam
aldaar van een hoogte van
des nam. te 3 uur in het Haagsch Koffie» van een4 magazijngevallen
en met een hersenpl.m.
M.
huls; de V.I.Z.A. (vischtentoonstelling) schudding en
naar het ziekeneen
hoofdwonde
wordt den volgenilen dag om 12 uur in huis Zuidwal vervoerd.
Zcerust geopend.
Op 28 April geeft de middenstands»
OUDE VROUW AANGEREDEN.
operetteclub Amicltia in Seinpost een uit»
Op de Wagenbrug werd de 60-jarige voet»
voering, met medewerking o.a. van mej. A.
mej. A. v. d. B.» wonende in de Chr.
gangster
van der Zalm (zang), waar de heer J. D. Bruninghstraat, aangereden
door «en onbeBrinkmann de feestrede houdt.
kenden wielrijder. ten gevolg» waarvan zij een
Omtrent de automobielfeesten op Vrijdag bloedende wond aan het achterhoofd bekwam.
24 April de 3 uur volgen nadere berichten. Voormelde wielrijder, alsmede getuigen deze:
Voorzitter der uitvoerende commissie is de aanrijding worden verzocht zich te melden bij
heer P. H. v. d. Zalm. Het secretariaat van de afd. C, Hoofdbureau van Politie. Alexander»
VI.Z.A. en K.A.W.O.S.H. is gevestigd plein 15.
Prinses Mariestraat 21.
INLICHTINGEN VERZÒCHT.
Op 7 April jl.. des «m. te 4.45 uur. heeft op
■

J. VROLIJK.

Aan de Nederlandsche Marine

ZATERDAG 11 APRIL 1931

Onder buitengewoon groote bewijzen van
belangstelling heeft de heer j. Vrolijk tScheveningen gisteren zijn sOen verjaardag
mogen vieren. Een stroom van schriftelijke en
telegrafische gclukwenschen, waaronder enkele
uit het buitenland, gewerden den jarige. Aan
zijn huis werden tal van fraaie bloemstukken
bezorgd. Daaronder was er een van de hulpvereeniging voor Gerei. Schoolonderwijs in de
Gl>«en»v!jk. Onder de velen, die hun opwachting kwamen maken, was het bestuur van d*.
h„!pvereenig!ng voor Geref. Schoolonderwijs
te Scheveningen. waarvan de heer Vrolijk reeds
meer dan een halve eeuw voorzitter is. dat een
couvert met inhoud aanbood, alsook de vier
p'aatseüjlle Geref. predikanten.
Den heer Vrolijk gewerden ook «al van geschenken in natura.

HALTE LEIDSCHE TRAM.
Voorloopig

proef.

als
We hebben «enigen tijd geleden medegedeeld,
dat de onderhandelingen over een vaste halte,
met vluchtheuvel, van de Leidsche tram bij Het
Wachtje. waren vastgeloopen op «en geschil
tusschen Waterstaat «enerzijds en Domeinen
anderzijds. Waterstaat achtte het n.l. nood»
zakelijk, indien er een vluchtheuvel kwam. ten
behoeve van het verkeer eenlge boomen te
vellen, en voor dit laatste was Domeinen niet te
vinden.
Zooals men in on. Avondblad van gisteren
echter heeft kunnen lezen, stopt met ingang van
heden dc Leidsche tram toch bij het Wachtje.
Het betreft n.l. een proefneming met een halte
zonder vluchtheuvel, waardoor men het con»
Niet tusschen Waterstaat «n Domeinen kon
omzeilen.

—
West

De afdeelingen 's Cravenhage Centrum en
van de Nat. Chr. Geheelonthouders»
vereeniging houden in de aula van de Chr.
H.B.S. in de Populierstraat op Maandagavond
13 dezer een openbare propaganda-avond,
waarin als spreker zal optreden ds. C. Ferguson.
Medewerking verleenen: declamatie G. van
Dienen, zang Jobanna de Geus, Willy Übel,
piano, H. v. d. Ven viool en J. L. van Dorssen
violoncela

Schalkburgerstraat
den hoek
eer. aanrijding plaats gehad tusseben twee
wielrijders, ten gevolge waarvan één van her.
een kneuzing in de lendenen kreeg. Getuigen
dezer aanrijding worden verzocht zich onverwijld te melden bij de afd. C. Hoofdbureau van
Politie, Alexanderplein 15.

AUTO-DIEFSTAL.

Ten nadeele van den heer R. Is ten
Chevrolet-auto, genummerd H.58986, onbeheerd
staande op dc Groote Marktstraat, gestolen.

—

Op de eerste vergadering van de afd. Den
Haag der Vrijz. Dem. Jongeren Organisatie,
op Dinsdag 14 April a.s. te 8 uur in een der
bovenzalen van café Bagatelle, zal mr. A. C
Josephus Jitta een inleiding houden over: Hel
sociale vraagstuk en de overheid.

—-

Het Hof«tads Jeugddrkest onder leiding
van «Kr. Tilly Talboom Smits, gaf gisteravond
een uitvoering voor de oudjes in het Tehuis voor
ouden van dagen in de Morsestraat. Er werd
dapper gespeeld door de jongelui en de oudje,
betren van de/e jeugdmuziek heerlijk genoten.

—

De afd. Den Haag van dc N«d. Vereeni'.
ging van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden
houdt Vrijdagavond 17 April «tl openbare ver»
gadering in bet gebouw Chr. Soc. Belangen,
Prinsegracht 75, ter bespreking van het ont»
werp^werktijdenbesluit voor kantoorbedienden.

—-

Maandag a.s. zullen de Vereenigde
Zangers, onder leiding van den dirigent Jos.
Vranken op bet concert van den Haagzeben
Hond van Zangvereenigingen in het Gebouw
van K. en W. de mannenkoorwerken ten gehoore brengen, waarmede zij op het concours,
uitgeschreven door de mannenzangvereeniginct
Zanglust te Utrecht den eersten prijs behaalden
benevens den directeursprijs.

—

Het Gerechtshof te 'sGravenhage heelt
hedenochtend beeedigd mr. W. van Traa, be-

noemd tot officier van Justitie bij dc arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
Verbetering.

—

Van de drukfouten in

voor
on» verslag der lezing van dr. Schotman
Oost en West eilchen er twee verbetering.
Men leze nl. ongeveer op de helft:
jongelui
De Chineezen zijn van oudsher een conserdebatingclub
voor Joodsche
De
Eloquent.,» geeft Dinsdag 14 April te 8 uur in vatief volk. De clan is er blijven voort»
voelt de Chinees
het Hof van Berlijn een kunstavond. H«t pro beslaan. Binnen zijn groep (Er
stond, „clou"
gramma omvat: muziek, zang, declamatie, sociaal, daarbuiten niet, enz."

—

tooneel en cabaret.

en «greep".)

—

AVONDBLAD A

POGING TOT DOODSLAG

KUNST EN LETTEREN

Kattententoonstelling

in den
Dierentuin

Man snijdt zijn vrouw met een
scheermes in den bals

Hedenmiddag is de 19e Peter» Show in
den Dierentuin geopend.
Het aantal inzendingen op deze 19d« tentoonstelling is weer grooter dan vorig jaar.
127 nummers waren ingeschreven. Bijzonder
rijk
voorzien is de afdeeling langharige»,. Ook
Hedenmorgen te circa kwart voor zes
er heel mooie Siameesche dieren en in
zijn
werd de politie telefonisch gealarmeerd Europeesche
katten zijn alle kleuren aanvoor een moordaanslag, welke in het wezig.
Achterom zou hebben plaats gehad. Een
De beste kat van de tentoonstelling is
vrouw zou nl. door haar man met een no. 92, een chinchilla, uit Engeland ge»
ïmporteerd door mej. H. L. Posthuma uit
scheermes in den hals zijn gesneden.
Oogenblikkclijk begaf de politie zich Haarlem. Dat " dier is de zilveren medaille
van Prins Hendrik toegekend.
naar de plaats van «et gebeurde, waar men
Zooals altijd zijn de dieren keurig gehuisinderdaad een vrouw aantrof met een vest en worden goed verzorgd. Zondag is
hevig bloedende balswonde. De vrouw de tentoonstelling geopend van 10 tot 6
werd door den G.G.D. naar het Ziekenhuis nur.
Zuidwal vervoerd, waar de wond gehecht
werd. Direct levensgevaar schijnt, er niet
INBRAAK IN
DE BADHUISSTRAAT.
te bestaan.
Ongeveer 188 gld. is vannacht gestolen uit
In verband biermede werd, als verdacht de cassa van de Uniewinkel in de Badhuisstraat.
van poging tot doodslag, in het bewuste Het politieonderzoek heeft uitgewezen, dat de
daders door een aangrenzend gebouw zijn binpand aan. het Achterom gearresteerd de nengekomen,
een gangdeur hebben opengebroechtgenoot van het slachtoffer, de 45-ja.ige ken en. zoo den winkel zijn binnengekomen. Ook
mijnwerker C. K., wonende te Utrecht, die, de cassa is opengebroken- 188 gld, ongeveer,
was, zooals gezegd, de buit.
zooals uit bet voorloopig onderzoek ble^k,
Van de daders geen spoor. "
inderdaad zijn 40>jarige vrouw met een
scheermes een ernstige wonde in den halst
De Gemeentelijke Kiesvereeniging 's»Graheeft toegebracht.
venhage der Chr. Hist. Unie vergadert Vrijdag
17 April in de Oranje Sociëteit, waar ds. G. B.
Nader vernemen wij:
Westenburg en de heer H. van Boeyen, lid van
De dader K. woonde te Utrecht. Vroeger Ged. Staten, zullen spreken over de Statenveris hij mijnwerker geweest in Duitschland. kiezingen.
"
Een ongeval beroofde hem van zijn gehoor.
Sindsdien leeft bij in Utrecht. Hij was gehuwd met het slachtoffer, maar sinds jaren
leefde hij van zijn vrouw gescheiden. Acht
UIT WASSENAAR
dagen geleden is hij uit Utrecht naar den
Haag gekomen en heeft zgn vrouw weer
opgezocht, die intern was bh' een familie»
LIBERALE STAATSPARTIJ
als dienstbode. De vrouw heeft hem toegeDB VRIJHEIDSBOND.
staan op haar kamer te komen wonen, maar
zij wilde hem weer kwijt en heeft in dien
geest met hem gesproken. Daarover waarIn bet Kasteel Oud-Wassenaar heeft de
schijnlijk is de man gaan wrokken.
. Staatspartij de Vrijheidsbond,
Lib.
Toen de dienstbode vanmorgen om vijf uur Wassenaar, een algemeene vergadering afd.
gewakker werd, vroeg haar man om nog even houden.

-

—

te blijven liggen. Hij greep toen onder zij»,
kussen een scheermes en gaf haar, voor zij
er op bedacht was, een snee over den hals.
De vrouw begon te gillen en wekte daardoor
een andere dienstbode, maar trok bovendien
de aandacht van een surveilleerend agent. De
andere dienstbode kwam toegesneld en zag
den man nog gebogen over het bed van zijn
slachtoffer staan. Hijzelf had haar niet boo»
ren aankomen, omdat hij doof is. Toen hij
zag. dat er hulp kwam, is hg naar beneden
gegaan, trok daar zijn kleeding aan, maar
werd door den agent en toegeschoten huisgenootèn vastgehouden.
Zooals gezegd, is de vrouw naar bet

ziekenhuis gebracht. Zij ia er goed afgekomen. Noch de slagader, noch de luchtpijp is getroffen. De politie heeft het
blijft
..«heermes in beslag genomen. De man
«-v .

'in tiMaring. 'V" ::.":." v.-;-■

Ven buitenlander onthult
geheimen van onze politie
Polizeihauptmann F. W. Korff is hier geweest en heeft onder leiding van den hoofdcommissaris, naar bij in Die Poliiei vertelt,'
twee dagen onze politie in baar optreden

bestudeerd.
De studie heeft dingen aan bet licht ge-

bracht; welke ook voor ons Hagenaars gloednieuw zijn en welke we daarom onzen lezers

niet willen onthouden.
Men oordeele.
De bekende kiosken met teleloon»aansluiting verhuurt de hoofdcommissaris uit»
sluitend aan betrouwbare handelaren (mine- '
raalwater, kranten, sigaretten, fruit, etc.),
die zich inspannen om de Politie te steunen,
aangezien zij ieder oogenblik hun winstgevend bedrijf door opzegging kunnen verliezen. Het verhuren van deze kiosken is een
voordeelige zaak, aangezien de 'stichting*kosten gering zijn, zoodat deze spoedig uit
de huur zijn afgelost, en de verdere op»
brengst dan als zuivere winst kan worden
beschouwd.
, Verdere voordcelen van deze kiosken zijn.
dat de straathandel er bijna geheel door
wordt uitgeschakeld, waardoor den surveilleerenden agent veel werk wordt bespaard.
Bovendien is aan iedere kiosk een kleine cel
bijgebouwd, teneinde tijdelijk een arrestant
op te kunnen bergen.
Deze ontdekking, waarover menigeen in
naieve onwetendheid dat bij nog nooit
zoon cel aan een krantenkiosk heeft gezien, het hoofd zal schudden, is niet de
eenige. Wij Hagenaars hebben bet eigenlijk nut en doel van die huisjes nooit be»
grepen.

Want:

Bij grootere onlusten kunnen deze klosken bewapend worden met lichte machinegeweren, die ten gevolge der, uit een politie-tactisoh oogpunt bezien, gunstige ligging der kiosken, een groot aantal straten
tegelijk onder vuur kunnen houden; de onderbouw der kiosken bestaat uit beton.
Onze hoofdcommissaris is zeker in de
leer geweest bij de Duitschers, volgens de
fabels, die overal van tevoren geschut»
emplacementen hadden gemaakt, voor al»
er eens oorlog kwam. Enfin, we weten 't
nt», zoon juffrouw in een kiosk zit feitelijk
"n een gecamoufleerd mitrailleurnest.
De Verkeersbrigade is door den Polizeihauptmann ook bevorderd. Ze is de garde
van ons politiekorps; ze moet. als 't spant,
de beslissing brengen, gelijk Napoleons beremutsen.
De agenten der verkeersafdeeling toch, de
voor Den Haag opvallend groot ls gemaakt,

en dat zou de hoofdcommissaris zelf gezegd
hebben, vormen zijn „stille" reserve, die hg
in uitersten nood als gesloten eenheid kan
gebruiken.
Of daar dat „opvallend groot" verband
mede zou houden?
We gaan op onderzoek naar de oefenplaats waar onze agenten de mitrailleur,
leeren hantceren en naar de oefening van
onze verkeersagenten in gesloten verband.
Et» als we die gevonden hebben zullen we
't eerlijk mededeelen, met 1 April

Door den fungeerend voorzitter, de beer
Hirschmann, werd de bijeenkomst geopend
met de verklaring dat hij in plaats van den
heer mr. N. Molenaar deze functie waar
moest nemen, daar het volgens de voor»
schriften niet geoorloofd was, dat «en «andidaat gesteld lid het voorzitterschap waarneemt. Na de verkiezing dus zal de beer

-

Molenaar zijn voorzitterschap weer over»
n<m«n.

Verder roept hij alle aanwezigen een har»
lelijk welkom toe; het verheugt spreker dat
zooveel dame» aanwezig zijn; hij vindt dit

Het Muziek-Autenrsrecht
Gegoochel met cijfers.

Het blijkt ons achteraf, dat de beer Loman,
directeur van het bureau Buma, inderdaad
gelijk beeft gehad met te wijzen op de onjuistheid om de opgaaf van zijn bureau, n.l.
dat 't Concertgebouw f 43.30 per concert betaalde, tegenover de opgaaf van't Concertgebouw te stellen, dat f 90 als gemiddelde voor
en
uitvoering had aangegeven. Want
" een
heer
Loman
de
dit misverstand wachtte
hier worden twee.
wel om op te helderen
ongelijksoortige grootheden met elkaar vergeleken.
Het Concertgebouw betaalt een zekere
som per jaar aan Buma, om het werk van
bij dit bureau aangesloten componisten te
mogen uitvoeren. Als het Concertgebouw
aan bet einde van het seizoen weet, hoeveel
keeren zulk een werk is gespeeld, bereken*
het, wat elk werk aan auteursrechten heeft
gekost. Dat is dan geweest circa l 90. Dat
wil zeggen: voor elke uitvoering van een
werk van een der componisten, bij Buma
aangesloten, wordt f9O betaald. Aan de
Société' des Auteurs et Compositcr,
(Sacem) wordt echter nog geen f 25 per
werk betaald. Dit is een aanzienlijk ver-

—

—

schil.

Maar Buma zelf redeneert anders.

Zij

zegt: bet Concertgebouw heeft in dat seizoen b.v. f3500.— betaald. Er werden in het
«geheel gegeven plm. 80 concerten. Ergo be»
per concert.
taalt het Concertgebouw f 43.30
berekening
naar
van
krijgt
Buma
die
M.a.w.
elk concert f43.30. ook al wordt er geen
enkel werk van Bumaleden uitgevoerd en
wordt er een geheel klassiek programma ge-

speeld.

Waarom Buma er zich dan op beroemt
wel eens meer dan f 43^0 per concert aan «
uitgevoerde componisten uit te keeren, l»
niet duidelijk. Want tegenover die gulheid
staat het feit, d.-!t zij ettelijke keeren 143H)
ontvangt, waarvan zij geen cent uitkeert.
Maar nu komt ook het lijstje van het bedoelde concert, dat de heer Loman in ons
nummer van 4 April publiceerde, in een
geheel ander licht te staan. Immers op dat
concert werden 9 werkjes van Buma
ponisten uitgevoerd. Daarvoor betaalde dn»
bet Concertgebouw 9Xf9O auteursrechten.
En wat kwam er van die ruim f 800 ten
goede aan de componisten? Volgens 's hee»
ren Lomans eigen opgaaf f 98.501
Men begrijpe ons goed. Natuurlijk kan
niet alles, wat geïnd wordt, aan de componisten worden uitgekeerd. Er zijn ook
onkosten te dekken (47 pCt. der inkomsten
bij Bümal). Maar bovenstaande uiteenzetting
geeft toch een anderen kijk op
Buma's royaliteit tegenover de componisten
als zijn opgaaf van deze week deed uitkomen.

éen verblijdend teeken. Verder heet hij in het
bijzonder welkom mevr. Overvoorde Gordon,
prof. Eerdmans en de dames Colthoff en
Kingma.
Alvorens aan mevr. OvervoordeGordon
het woord te geven, memoreert de heer
Hirschmann, dat Donderdag dr. J. W. IJzermap zijn YOst«n verjaardag-mocht vieren, HU
wenscht " dezen ;-_ krachtigen -.' «n «minenlen
grijsaard veel geluk en hoopt «fat deze Kranige
in het April-pumen internationale geest nóg lang nationaal !■_ Richvd.H. Stem.schrijft
over «Zablen»
«en
artikel
mer
van
Die
Musik
bezit zal blijven, vooral bok voor dc gemeente mystik".
aan het feit.
hij
herinnert
o.a.
waarin
hij
«preekt
Wassenaar en
den wensch uit dat
werd beWagner
leven
van
hoe
sterk
het
voor ons allen een voorbeeld moge zijn.
13.
getal
Hierop wordt besloten «en telegram van heerscht door het
Richard Wagners naam bestaat uit 13 -etgelukwenscb te zenden aan den jubilaris.
ters; zijn geboortedag viel in het jaar 1813 en
Hierop wordt het woord gegeven aan mevr.
hij stierf op 13 Februari 1883. Hij beeft 13
OvervoordeGordon.
geschreven. In 1822^.
Zij hield een uitvoerige causerie over het opera's en muziekdrama's
opgeteld
geven als som 13Z
cijfers
(deze 4
werk van de Prov. Staten, hun samenstel»
de
te Dresden. Ia
hij
op
kwam
Kruisschool
ling, belangrijke taak, enz.
de Universiteit
hij
werd
aan
13)
1831 (opgeteld
Deze lezing werd met applaus beloond.
gelijk»
en
studeerde
Leipzig
ingeschreven
te
Hierop gaven de dames Colthofl (zang) en
tijdig
compositie
bij
den Thomaskantor WeinKingma (piano) een viertal nummers ten
,'n
jaar
lig;
hetzelfde
schreef hij zijn eerste
beste.
2.
In 1840 (opgeteld 13)
compositie
Op.
1
en
pauze
bovengenoemde
brachten
dames
Na de
en volhij
componeerde
de
FaustOuverture
nog «en viertal zeer geapprecieerde stukken ten
in dit jaar
tooide Rienzi. Bovendien maakte hij Liszt.
gehoore, waarop het woord werd gegeven aan
Den
voor het eerst vluchtig kennis met
prof. Eerdmans over het vredesprobleem.
13en September 1841 eindigde hij het compoSpreker zeide, dat, wanneer wij worden op»
sitie-ontwerp van Der (liegende Hollander. Op
gezweept tot eenzijdige ontwapening, het met
13 Juli 1843 begon hij de compositie van Tann»
Wij
ons als koloniale mogendheid gedaan is.
zijn geen oorlogspartij, maar wij willen hou. hauser en op 13 April 1845 was de partituur
op zijn
den onze vrijheid en wenschen geen knechting klaar. Op 13 Mei 1849 komt Wagner
in
bij
Liszt
Weimar. op
en zullen er voor waken dat ons land door ont» vlucht uit Dresden
vriendbegin
groote
het
van
de
datum
welken
wapening juist niet het brandpunt van het oorschap tusschen de beide meesters valt. Op 13
logsterren zal worden. De vrede is een kwestie
zijn balvan internationale gezindheid van den «en tegen» October 1856 komt Liszt Wagner in
13en
Maart
lingschap
Zürich
Den
te
bezoeken.
over den ander.
1861 vindt de gedenkwaardige eerste uitvoeSpreker eindigde met de hoop, dat zijn woor13
den den toehoorders tot denken zullen brengen. ring van Tannhauser te Parijs^plaats. Op de
Met applaus werd ook deze rede van prof. i Mei 1871 begint Wagner in Iriebschen met
uitgave van zijn Lesammelte Schriften. Op
Eerdmans begroet.
13 Augustus 1876 geeft het Festspielhaus te
vragen
van
gelegenheid
bellen
Van de
tot
gebruik
Bayreuth
zijn eerste voorstelling, welke tevens
ge»
werd door eet viertal personen
begin
Baart
de
la
het
van de eerste complete uitvoering
Hierop
mevrouw
maakt.
betrad
Ring
van
der Nibelungen vormt. Op 13
den
Faille—Wiche-s Hoeth he» podiumzijen met «en
beval
de
«nd.»
is
de partituur van Parsifal voltoespraak
1882
Januari
gloedvolle
korte
maanden later sterft Wagner in Vedate mevr. OvervoordeGordon vooral bij de tooid;
netië. 13 jaren is hij met Cosima gehuwd gedames aan.
weest, 13 jaren leefde hij in de verbanning,
Door den heer Hirschmann werd vervolgens
mevr.
Overvoorde
voor
de
13 jaren na de voltooiing van Lobengrin maakgebracht
aan
dank
te hij voor het eerst een uitvoering ervan mee.
wijze en sympathieke rede. aan de dames King»
13 jaar was Siegfried Wagner oud, toen zijn
ma en Coltbbff, onder overhandiging van bloevader stierf. De Siegfriedldylle is voor «en
men voor de muzieknummers door ben voorge»
klein 13»st«mmig orkest geschreven. In 1930
dragen, en aan prof. Eerdmans, die het Vredes»
(opgeteld 13) stierf eerst Cosima en «enige
probleem had besproken.
Verder sprak hij «en woord van opwekking in maanden later Siegfried. Deze laatste heeft,
evenals zijn vader, 13 opera's gecomponeerd
verband met de a. s. Statenverkiezing.
Spreker riep aller medewerking in en eindigt
en zijn oudste zoon was bij het overlijden van
Siegfried eveneens 13 jaar oud.
de
woorden
van
Pzn.
Coen:
wat
„Enziet
met
J.
Ongetwijfeld «en merkwaardige samenloop
een goede courage vermag."
van toevalligheden.

.
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Uit onzen Lezerskring

—

Henry Holst, eerste concertmeester
van de Berlijnsche Philharmonie, is benoemd
tot eerste vioolleeraar aan het Royal College
of Musie te Manchester.
Holst is een leerling van prof. Willy Hesz.

WITLOF.
Waarom, zoo vraagt ons «en belangstellend
lezer, laat de Nederlandsche tuinbouw aan den

bu'lenlandschen concurrentie de teelt van
Brusselsch lof ove»?
Hoewel per jaar toch nog altijd een 400.000
word»
K.G. witlof op de veilingen in ons land onder,
aangevoerd.' i, het toch een tamelijk
geschikt product. Dat komt. omdat de grond
in België zich beter leent voor de teelt van
witlof. De grond i» daar droger en levert «en
vaster product dan onze grond.

DE

PARIJSCHE KOLONIALE
TENTOONSTELLING.

Het Nederlandsch Paviljoen van de Internationale Koloniale Tentoonstelling «1 eind

April gereed komen.
President Doumergue zal waarschijnlijk 6 Mei
de tentoonstelling openen, waarna op 7 Mei de
openstelling voor het publiek zal volgen. Het
Nederland»che paviljoen zal 8 Mei worden geppend.

'n Frizze, tooneellmtkje in tln be»
drijf door Tel» Pzn. Uitg. N.V. Hol.
landia»Drukk»rij.
Baarn.
Geert Teis heeft al» letterkundige van het
dialect uit ons hoo?e Noorden zijn sporen reeds
verdiend. Er is reed» heel wat van zijn hand

—

verschenen.
Dit tooneelstukje heeft niet heel veel om 't
lijf. Het is een aardig grapje, een moppig effect je, dat het bij «en zeker publiek wel zal
doen, doch meer ook absoluut niet.
Met 'n frizze wordt de spreuk bedoeld: van
dlzze op 'n frizze en van deie op 'n neie. Het
handelt o*er een trouwlustig jonkman, die bij

een rijke burgerdochter een blauwtje loopt en
dan zegt:
Deze niet, goed, dan maar een
anderei Maar de nieuwe bruid in »p«. i, daardoor hoog», verontwaardigd «n ze neemt den
vrijer er stevig tusseben. zoodat hij ten tweede
male met het neen-woord, naar hui» kan kee»
ren.
Nogmaals: bij een goedlachscb publiek zal 't

—

stellig in den smaak vallen.
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VADERLAND

HET

Waar zijn dePostvliegers?

Weerkundige waarnemingen

Hoeveel dagen aijn zij onderweg?

Temp. 8 n. Vn».
'«^Gravenhage, 11 April.
41 gr. F.. 5.0 gr. C: 2 u. hm. 54 gr. F.. 12.1
gr. C.J hoogste temp. (gisteren) 43 gr. F., 6.0
gr. C; laagste (heden) 40 gr. F., 4.6 gr. C
Barom. 8 uur vm. 768, nm. 2 uur 768.

Uit:

Thuis;

Amsterdam..

Batavia

IVeenen
Boedapest

Bangkok
Tavoy
.Akyab
Calcutta

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

Medan

Neurenberg.
Praag

....
....
Mersamatruh

Belgrado

'

'B«.lonik-

Allahabad
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Jodpoer

Karachi

Alexandritz...
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Caïro
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....
....
......
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Calcutta....
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Boedapest

Akyab
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Bangkok....

Medan
Batavia

....

Weenen

-met-xo

*■► Prang

Neurenberg

Amsterdam

—

Eigen mededeeling.

door het Koningklijk Nederlandsch
Instituut in de Bildt.
Medegedeeld

Hoogste barometerstand 769,5 Calal, en Vlia»
singen.
Laagste barometerstand 736,0 Seydisfjord.
Verwachting: Meest matige Zuidelijke tot
Westelijke wind, «waar bevolkt of betrokken,
aanvankelijk weinig of geen regen, later iets

koeler.

—_——

%

De depressie bij IJsland drong een weinig
Zuidoostwaarts door tot over Schotland. Ovet
het Zuiden van de Britsche eilanden, het vaste»
land en Scandinavië ligt «en gebied van hooge»
drukking met hoogste barometerstanden in de
omgeving van België.
'
De wind is matig tot krachtig uit Zuid tot
ZuidWest in lerland, ten Noorden van Schot»
land -en aan N de Noorsche kust. Overigen» is
de windkracht gering.
De bewolking is zwaar met regen in het
Noorden van de Britsche eilanden; In het Zuiden van Frankrijk en Zweden is de bewolking
lichter.
De temperatuur is boven de normale in
Schotland en ten Noorden daarvan en het
Zuiden van de Oostzee, overigens is zij met
kleine afwijkingen daaronder

Het vliegtuig op de thuisreis is heden te
Boedapest geland en weer naar Praag ver.
der gevlogen. Het wordt morgen tusschen
2 en 3 uur op Schiphol verwacht.
Zooals uit bovenstaand lijstje blijkt, heeft
de P.H.A.F.R., de uitgaande machine, een
anderen weg genomen, dan tot nog toe ge»
bruikelijk was. Via Tavoy en Alorstar is
naar Medan gevlogen. Bangkok hebben de
piloten links laten liggen;

* " postvliegtuig
eerstvolgend
■*

Vertre-l.
op

16 April

uit

Amsterdam.

DE GRAF ZEPPELIN NAAR
PALESTINA.
Prompt op tijd is de Graf Zeppelin bedenMorgen weer boven Cairo verschenen, waar
het luchtschip gistermiddag reeds aangekomen,was, 13 uur te vroeg; toen waren de
maatregelen voor de landing nóg niet gereed.
Maar toen het luchtschip vanmorgen weer
verscheen, na een tochtje hoven NoordEgypte, was alles gereed op Almaza en bereidden duizenden den luchtvnardcrs een
hartelijk ontvangst. Toen 't luchtschip verbinding kreeg met den gronddienst, doorbrak
de menigte de afzetting. Dr. Eckener kreeg
een groote ovatie. De officieren van het
schip werden verdrongen door bewonderaars die handteekeningen wilden hebben,
aan welke verzoeken zooveel mogelijk werd
voldaan. Ongeveer 150 man van de Britsche
luchtmacht en 200 Engelsche soldaten hielden het gevaarte een uur vast. Toen men
om 7 uur weer wilde vertrekken, moesten
waterstralen tè hulp' worden genomen om
de menigte tot plaats maken» te dwingen.
Om 7.30 uur is het luchtschip, onder lulde
toejuichingen, naar Palestina vertrokken.

O. DIE FORMALITEITENI
Prins George Bibesco, president van de
F.1.A., is met zijn Ford eendekker naar
Saigon vertrokken, om op grof wild te gaan

jagen. Maar aan een correspondent van
Reuter vertelde hij het eigenlijke doel van
zijn tocht. „O, die formaliteiten," riep de
prins uit, „ik ben verplicht een actetascb
mee te «emen, om alle kaarten, passen en
vergunningen in te bergen. Internationaal
luchtverkeer behoorde snel te zijn; maar al
die ' belachelijke formaliteiten maken hét
langzaam. Zij zijn antidiluviaansche obstakels ' voor snelheid. Want niet alleen moet
ik beginnen met toestemming te vragen aan
alle gouvernementen, over wier land ik wil
vliegen, maar als ik dan eindelijk al die
paperassen heb, mag ik nog geeneens mijn
geweer meenemen, of mijn filmcamera, ja
«elfs niet mijn onschuldige kodak."
De Prins zal van zyn ervaring een punt
'op de agenda van het congres der F.I.A
maken.

PRINCE CHARMING DEMONSTREERT
De Prins van Wales, die in Brazilië is.
nam deel aan een escorte van vliegmachines
bij de aankomst van Hr. Ms. Eagle, een
moederschip voor vliegtuigen, te Rio de
Janeiro. De Prins vloog met vier Faireys
naar zee en landde op het dek van de Eagle.
Daarna stegen van de Eagle 18 vlieg,
machines op. De prins ging mee demonstreeren boven de stad en de haven. Ook
de Puss Moth van den Prins van Wales was
in de lucht. Daar zat Prins George in.

DE SPITHEAD-DRIEHOEK.
Het parcours van den wedstrijd om den
3chneider-beker is thans definitief vast»
gesteld. In driehoeksvorm ligt het juist

tusschen Portsmouth en het eiland Wight
in. Bij Ryde op Wight is weer het punt van
vertrek. De lijden van den driehoek hebben
deze afmetingen: ten Oosten van Cowes
tot Sea View 7H mijl, van Sea View naar
Wittering 8).. mijl. van Wittering naar het
punt ten Oosten van Cowes 14J4 mijl.
Calsbot wordt de basis. Spithead wordt op
' <len dag van den wedstrijd, 12 September,
gesloten.
s

-

ROTTERDAM LLOYD RAPIDE.
Marseille—Den Haag.
De firma Ruys en Co., Korte Vijverberg
5, hoofd agentschap van de N.V. Rotterdamschen Llovd, meldt, dat de Rotterdam
Lloyd Rü'iide, in aansluiting op het mail»
schip Baloeran, op den 14 April as. om 9.19
uur in Den Haag wordt verwacht (station
H.V.S.M.). Dc-e trein stopt te Roosendaal.

HET NIEUWE VLIEGTUIG
VOOR
ELLYBEINHORN.
. Na verschillende proefvluchten is gisteren
te S.u.lgart het voor Elly Beinhorn, die
haar vliegtuig in de Sahara moest achter»
.loten, bestemde vliegtuig, dat door een
Berlijnsch blad te harer beschikking is ge»
steld, uit Bublingen gestart. Het wordt
bestuurd door den vlieger Ousterkamp. De
-riutlbt iaat via ParZs en Madrid, ,

—

ZATERDAG II APRIL 1931

Officieele opening Enboutem
Maastricht

««^a

/m° «-»-».»

«g».

Tegen 3

Voor den politierechter te Almelo heeft Don»
derdag een. jongeman uit lonneker terecht ge»
staan, die ervan was beschuldigd, zijn meisje
gebeten te hebben.
Het jongemensch bekende grif. maar mijnheer,
zoo zeide hij. ze heeft het toch niet aangegeven, en bovendien bijten we elkaar zoo dik»

uur bad zich gistermiddag in bej

tentoonstellingsgebouw van de Lnboutem te
Maastricht, een Uitgezocht gezelschap vereenigd. Autoriteiten, hoofden van takken
van dienst, leden van gemeentebestuur en ge»
meenteraad, en vele genoodigden.
De voorzitter van het tentoonstellings»
comité, burgemeester mr. van Oppen, heette
alle aanwezigen welkom en wijdde enkele
woorden aan de wording en totstandkoming
van deze tentoonstelling, waaraan de heer
Boosten, architect en technisch leider den
«toot heeft gegeven. Waar de bouwkunst in

de laatste jaren bier een

wijls.
Dat gebeurt toch anders alleen maar bij die»

ren. zeide de politierechter, mr. I.eei.dertz.
O neen, edelachtbare, antwoordde verdachte,
dat ls een uiting van liefde. Dat gebeurt zoo

dikwijls, en bovendien was het ook niet zoozeer
«en beet, doch wel een zuigzoentje.
Als getuige werd het gebeten meisje gehoord.
Zij verklaarde, dat haar geliefde haar een zoen
op de wang had gegeven, maar gebeten, neen,
gebeten had hij haar niet. Zij had dan ook geen
aangifte gedaan, maar haar zuster was boos geweest en was naar den veldwachter geloopen.
De veldwachter vertelde het heel anders; hij
heeft wondjes op de wang van het meisje gezien. Ook heeft zij hem gezegd, dat zij gebeten
was.
Het meisje bleef echter bij haar verklaring,
dat het maar «en zoentje was geweest.
De officier van justitie achtte dezen zoen echter geen lielkoozng. maar een mishandeling en
eischte tegen verdachte f 15 boete, subs. 10 dagen

hoó^e vlucht heeft

genomen, mag men onderstellen, dat dit zoo
voort zal gaan. De gestadige toeneming van
winkels en handelshuizen, de moderne win»
keitechniek, gevoegd blj het vraagstuk der
volkshuisvesting is wel het beste bewijs, dat
deze tentoonstelling reden van bestaan heeft.
Spreker bracht dank aan allen, dje hun
medewerking verleend hebben bh' het totstandkomen van deze tentoonstelling ei»
verzocht den Commissaris der Koningin
deze tentoonstelling te openen.
De Commissaris der Koningin, mr. baron
van Hövell tot Westerflier. nam daarop het
woord, met te zeggen, dat hij volgaarne
aan dit verzoek voldeed. Deze tentoonstel»
ling is de eerste van dien aard in Limburg,
misschien wel in Nederland. Hij wees erop,
dat ons woonhuis, de kerk, ziekenhuis, ja,
alle bouwwerken worden opgebouwd^ uit
dé hier tentoongestelde materialen. Spreker
gaf een overzicht van de bouwwerken door
alle eeuwen heen. Limburg gaat eeh nieuwe
periode van bloei tegemoet. Het tot stand
komen van het Juliana-kanaal «et al de
daaraan verbonden wérken, de goede w»terwegen in Limburg, geven alle reden om
aan dien opbloei te gelooven. Met een gevoel van optimisme gaan we de toekomst
tegemoet. Die zal echter moeten leeren, hoe
de uitkomst zal zijn. Het tegenwoordige ge»
«lacht met zijn werklust en energie mag
zeggen aan dien bloei te hebben meege-

hechtenis.
De politierechter noemde dit stelletje «en mooi
stel en legde de door het O.M. geeischte straf op.

VERKOOP VAN EEN AUTO
De procureur-generaal bij het Haagsché
Gerechtshof vroeg heden bevestiging van het
vonnis van de Rotterdamsche rechtbank, waar»
bij C W. van C. werd veroordeeld tot 9 maan»

den gevangenisstraf terzake van diefstal. Ver»
dachte had voor een ander diens auto willen
verkoopen, waartoe de betrokken eigenaar toe»
stemming had verleend. De koop was echter
aanvankelijk afgesprongen, had verd. «enige
ritten met den wagen gemaakt, waarna de
eigenaar hem dit had verboden, onder mededeeling, dat hij er in het vervolg zelf bij wilde
zijn. Niettemin was verdachte kort daarna
begin October jl. weer met den wagen gaan
rijden: hij verkocht hem toen contant voor
f 102.50 en hield het geld onder zich. Wel bood
hij een bedrag van f3O en een accept aan,
waarmee de eigenaar geen genoegen had ge»
nomen. Verdachte beweerde het geld aan «en
ander te hebben afgedragen, die tevoren den
auto zou hebben gekocht.
De verdediger pleitte voorwaardelijke ver»
oordeeling.
Uitspraak 22 April a.s.

—
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De barometer

daalt

Als laatste spreker was de heer Sch aejiken» van Klem pst, voorzitter van de
Kamer van Koophandel voor Maastricht Ai.
Onistrekeh aair bei woord. Ook hij wlhW.»
te bet comité van harte geluk met het g«»
durfde en stoute plan, dat tot zoon schitterend resultaat heeft geleid. Hij wenschte,
dat deze Enboutem er toe moge bijdragen
den natuursteen van ons gewest ook verder
in den lande bekend te maken.
Hij eindigde niet den besten wensch voor
het slagen van de tentoonstelling.
De eerewijn werd aangeboden en een
rondgang over de tentoonstellig gemaakt,
die menig gisteren vergeten boekje op zyn
best liet zien.

langzaam.

Licht opr

. Op

Stand

19.19. uil 4.42.
van da Maant

Nieuwe Maan 18 April 1.19.
Zona op- en ondergang:
Op 5.16. onder 18.49.
Hoogwater te

verdagen:

921 m, 32,17 rnn.
11 April
.

.
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Waarneming»punten

', Morgen, 8 u.
Keulen
Nijmegen i

Arnhem

..........

Westervoort

Evsden
Maastricht (B.)

GEMENGD NIEUWS

Waterh. ten opz. v. ,<, April
N. A. p»cnid>«chaal hooglaa,
(in Meter»)

39.07
9.70
9HI
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46.74
41.46
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Maandag begint te Dusseldorp het proKürten den moordenaar en
brandstichter. Ongeveer ZOO getuigen zijn
opgeroepen en meer dan twintig deskundigen zullen bun rapport uitbrengen.
Kürten zal zich te verantwoorden hebden

—

SUIKERFRAUDE.
Voor het Gerechtshof alhier werd heden
voortgezet dc meermalen uitgestelde behande»
l'ng van de zaak tegen de schipper, B. M»
J. S.. J. H.» den expediteur v. K., den koopman
G. E. M. v. H. en den chocoladefabrikant G.
J. K., die op 7 Dec. in hooger beroep .terecht
stonden wegens het ongedekt vervoeren en
afleveren, sub», opslaan van suiker in 1926 en '27
Nadat de heer A. van der Slik, te Rotterdam,
als getuige had verklaard dat hij in 1926
kantoorruimte aan verdachten had verhuurd,
deelde de Rijksadvocaat. jhr. mr. A. K. C. dc
Brauw, mede, dat . hij persisteerde bij zijn
vroeger genomen eisch, evenals de procureur»
generaal.

Arrest 22 April.

HELING EN DIEFSTAL.
De gedetineerde los werkman H. H. N., Ij
door de Rechtbank te Dordrecht veroordeeld
tot «en jaar gevangenisstraf wegens heling en
diefstal, van welk vonnis hij in booger beroep
is gekomen.
Als getuige werd gehoord een 24»jarig«
vrouw, met wie verdachte samen in «en woon»
schuit leefde. Deze vrouw, die thans zelf ge»
vangenisstraf wegens verschillende diefstallen
ondergaat, kwam gedeeltelijk terug op verklaringen, door haar voor dé rechtbank afgelegd.
Verd., wien ten laste is gelegd diefstal van
eenige voorwerpen uit een uitdragerij te
Dordrecht en rijwieldiefstal, bekende het eerste
feit en ontkende het laatste. Voorts heeft verd.
verschillende voorwerpen, o.a. «en armband»
horloge en «en paar gouden krullen, welke door
de vrouw gestolen waren, verkocht.
De procureur-generaal achtte het vonnis van
de Dordtsche Rechtbank juist gewezen en
concludeerde tot bevestiging.
De verdediger pleitte clementie.

-

LAATSTE BERICHTEN

ces tegen Peter

Aerotrans-

van Malmö
port,
naar Amsterdam vertrok, kreeg 436 kilogram post te vervoeren, hetgeen voor deze
lijn een mooi record is. Men rekent, dat er
gemiddeld zeventig poststukken in een kilo
gaan, zoodat hèt toestel ongeveer 30.000

brieven, briefkaarten, enz. uit Scandinavië
vervoerde.

— In Washington is. internationale
lucbtvaartvereeniging opgericht.
een

„Commander" is generaal William Mltchell.
Eckencr wil hoofd worden van de

Dr.

Duitsche afdeeling. .Italië. Frankrijk en
Engeland hebben «icb eveneens bereid verklaard om nationale afdeelingen te stichten.

DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.
De R.K. Kiesvereeniging te Vlaardingeram»
bacht beeft de volgende kandidatenlijst vastgesteld voor de as. gemeenteraadsverkiezingen:
1. C. j. G. Winkes; 2. j. van Vliet: 3. F. D. J.
v. d. Knaap; 4. L. Olsthoorn. 5. j. Blom; 6.
N .v. Adrichem: 7. C. de Bruin; 8. P. J. T. Roeling; 9. A. C G. Knijnenburg.

TELEFOONVERKEER MET MAROKKO
Met ingang van 1 Mei 1931 wordt het tarief

—

Peter Kürten

'

6
3

De Engelsche Royal Air Force
heeft dit jaar reeds 16 ernstige ongelukken
te betreuren gehad, die 34 menschen het
leven hebhen gekost.

A.B.
— Hetdatvliegtuig
Woensdagochtend

Het proces tegen den moordenaar

voor telefoongesprekken «het Marokko verhoogd tot f 1650 per 3 minuten en f 5.50 voor
elke minuut meer.

wegens zeven pogingen tot moord, waarbij
zijn slachtoffers, meest vrouwen, min of

meer ernstige kwetsuren hebben opgeloopen. en wegens negen moorden. Een dezer
moerden is reeds 8 jaar geleden gepleegd op
een tienjarig meisje uit KeulenMülbeim.
De overige acht moorden zijn tusschen Februari en November 1929 gepleegd. Negen
maanden lang heeft Kürten Dusseldorp in

rep en roer gebracht.
Steeds weer werd de

politie versterkt,
politieambtenaren
ook
de
uit Berlijn
doch
stonden voor een raadsel. In elk geval had
de politie reusachtig veel werk te doen. Ongeveer tienduizend brieven zijn in den loop
van den tijd ontvangen. Deze kwamen alle
in een karthotheek en moesten bewerkt
worden. Duizenden sporen, door het pu»
bliek aangegeven, moesten worden nagegaan en honderden menschen gearresteerd worden.
Tenslotte is bet toeval te hulp gekomen.
Een jonge vrouw, die door tüürten over»
vallen was, bad een brief aan baar vriendin
gericht. Door verkeerde adresseering kwam
deze brief in andere handen. Hierdoor is de
politie op het spoor van Kürten gekomen.
Op 24 Mei van het vorig jaar is hij einde»
lijk gepakt.
Tijdens zijn verhoor beeft hg omvangrijke bekentenissen afgelegd. Teekenen van
berouw heeft men hij hem niet ontdekt.
Op grond van hun waarneming verklaren de psychiaters, dat bij voor zijn daden
verantwoordelijk is. Kürten beweert uit
wraak jegens de menschheid .te hebben ge»
handeld, daar^ hij jarenlang in een tuchthuis
heeft gezeten.
Om bet aantal getuigen niet nog grooter
te maken is in. ongeveer 45 gevallen van
brandstichting geen aanklacht ingediend. De
straffen, die hem hiervoor zouden worden
opgelegd «ouden daarenboven toch in het
niet zinken bij die voor de moorden. .
Het proces zal gehouden worden in de
groote zaal van de politie-kazerne, daar de
eigenlijke «el-Kaal voor «IK een proces
veel te klein is.

.

-

In een vergadering van belanghebbenden
is de verkoop van de Hoogeveensche waterlei»
ding aan het comité voor Noordelijk Overijsel
besproken.
Besloten l, bi» den gemeenteraad aan te dringen op volledige publicatie van eventueele
voorstellOM.

Officieele Berichten
Onderscheidingen.
Bij Kon. Besluit is bevorderd tot groot»
officier in de orde van Oranje-Nassau mr. H.
Smeenge, voorzitter der Schippersvereeni»
ging Schuttevaer te Amsterdam.
Gevangeniswezen.

Bij Kon. Besluit is bepaald, dat, te rekenen
van 1 Januari 1931, mr. J. S. Kor te weg,
inspecteur van het Gevangeniswezen in algemeenen dienst bij het Departement van Justitie,
den rang zal innamen van referendaris.
Departement van Justitie.
Bij Kon. Besluit zijn benoemd bij het departement van Justitie met ingang van 10 April 1931
tot adjunct-commies W. G. Bogisch, thans
schrijver le klasse bij dit departement en mej.
S. C. G. R e ij n d e r s, thans schrijver le klasse
bij voormeld departement en tot tijdelijk adjcommies mej. J. C. H. Nij ho f, thans tijdelijk
schrijver 2e klasse bij dat departement.
Landbouwhoogeschool.
Bij beschikking van den minister van
Staat, minister van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw is, te rekenen van 1 Februari 1931,
aan dr. C. H. Oostingh. in verband met
zijn benoeming tot paleontoloog bij den dierst
van den mijnbouw in N«derlandsch»lndië, op
zijn verzoek eervol ontslag verleend al» conservator aan de Landbouwhoogeschool te
Wageningen.
Rechterlijke macht.
Bij beschikking van den minister Van
Justitie is aangewezen in de «nkelvou
kamer voor de vereenvoudigde behande! »»g
van strafzaken van de Arrondissemerts»
rechtbank te Haarlem tot plaatsvervangend
lid mr. M. A. van Rijn van Al ken, ad e,
rechter.

.

-

3
H. W. BARON VAN TILL.
Te Nieuw»Vork is, 59 jaar oud, overleden
de beer H. W. baron van TUI. oud-directeur
der Delflandsche Hypotheekbank en oudvice-consul van Nederland te Jacksonville

ZIJN MEISJE GEBETEN.

Het was dan ook een gelukkige gedachte
deze tentoonstelling te houden. Hij bracht
hulde aan het comité en wensohte het ge»
luk met het slagen van de onderneming,
die niet alleen eeh Maastrichtse!,, maar bok
een Limburgsen belang is.
Uit het tentoongestelde zal blijken, dat
men voor bouwmaterialen niet naar het
buitenland behoeft te. gaan, maar dat men
een nationaal belang "■dient, als men in Ne»
"
"
derland koopt. "
Hij hoopte, dat de tentoonstelling zich in
een druk bezoek zal mogen verheugen en
verklaarde de tentoonstelling geopende <

il!»»"'». «

AVONDBLAD A

RECHTWEZEN

werkt.

«wek.
V «Ut,, f"
trr btdrttf» ww, mr

—

(Flor.).

NIEUWE DOODVONNISSEN
IN RUSLAND.
Het proces te Balasjof tegen 28 contra-re»
volutionnaire koelaki (welgestelde boeren),
dat einde Maart begon, is gisteren, zoo verneemt de Times uit Riga, geëindigd met het
uitspreken van zes doodvonnissen; 22 verdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2—lo jaar, wegens het tegenwerken van de inzameling van graan.
Ex-koning Aman Oelah naar Mekka.
LONDEN, 11 April. De voormalige koning van Afghanistan Aman Oelah is giste»
ren te Port Said aangekomen, vanwaar hij
per extra-trein naar Sul zal gaan. De koning zal vandaar een pelgrimstocht naar
Mekka maken. Sommigen schrijven aan
dezen tocht naar het Mohamedaansche centrum politieke bedoelingen toe.

.

De schoolstaking te Brunswijk voortgezet.

—

NiettegenBRUNSWIJK. 11 April.
staande het besluit van den Brunswijkschen
minister van Onderwijs om strenge straffen
te zullen geven aan diegenen, die de Leerplichtwet overtreden, is de schoolstaking
hedenmorgen in vollen omvang voortgezet.
Van de 3000 kinderen, die in de stad Bronswijk de openbare school bezoeken, zijn hedenmorgen er slechts 120 verschenen.
De minister van Onderwijs heeft geweigerd de leiders van de beweging, die een on»

derhoud hebben

aangevraagd, te ontvangen.

De dochter van Tolstoi niet in Canada
toegelaten.

OTTAWA. 10 April (Reuter) -» De auto»
riteiten nebben definitief aan Alexandra Tol-

stol, dochter van den grooten Russischen
romanschrijver, geweigerd om naar Canada
te komen, omdat zij geen behoorlijk paspoort
kon toonen. Alexandra Tolstoi bevindt zich
tegenwoordig in Japan en heeft onlangs
medegedeeld, dat de consulaire vertegenwoordigers van Sovjet-Rusland haar geen
pas willen geven voor Canada.

Moeilijkheden bij de Roemeensche
regeeringsvortning.
BOEKAREST. 11 April. De leiders der
groote politieke partijen schijnen weinig ge»
negen hulp te verleenen en Titulescu, te
steunen bij zijn pogingen tot regeeringsvorming, aangezien hij door den koning wordt
gesteund. Zij geven de voorkeur aan het
voorstel tot ontbinding van het Parlement.

Minister Michalahe

ernstig ongesteld.
BOEKAREST, 11 April. De Roemeensche
minister van Blnnenlandsch Zaken Micha»
lahe is gisterenavond tijdens een partijconferentie over de kwestie der regeeringsvor.
ming, plotseling ernstig, ouwel " geworden.
Het was noodlg hem naai* buis te tramsporteeren, waar de geneesheeren een vleesch»
vergiftiging constateerden.

.

Machinisten-examens.

—

Geslaagd voor diploma C
(theoretisch gedeelte) D. van der Wal,
Groningen, en W. J. Vosman, Alkmaar.

DEN HAAG.

BEURS

VAN MONTREAL.

British Empire Steel
Dito pref
Canadian Car
International Nickel
Nat. Steel Cy
Power Corporation
Ouebec Power
St. Canada Power
Steel Cy. of Canada
Bank Montreal
Canadian Bank
Royal Bank

3

16

17H

175..

34
34
59) j 60

43«

30
39
295
22?

285

43«

30

38%
295

226
285)5

SCHEEPVAART
Kon. HoU. Lloyd.

Zeelamdia, thuisreis, 11 April v.m. 3 uur van
Las Palmas.

Flandria. uitreis. 10 April n.m. 5 u. van Babia.
Holland Amerika Lijn.
Damsterdijk, 11 April van Paeific Kust te
Rotterdam.
Veendam, 8 April van New Vork n. Bermuda.
Edam, uitreis, pass. 11 April Vlissingen, van
Antwerpen.
Statendam, Rotterdam n. New Vork, 11 April
van Boulogne.
Gaasterdiik, uitreis, 10 April te Vera Cruz.

—

Amerika Lijn.

Aludra, uitreis, pass. 11 April Dungenes.
Algorab, 10 April van B. Aires te R'dam.
Holland—O. Azl« Lljn.
Oldekerk, 10 April van Japan te R'dam.
Gemma, uitreis, pass. 11 April Dungenes».
Mij. Oceaan.

Glaucus, Amst. n. Java, pass. 9 April Gibraltar.
Neleus, 11 April van Liverpool n. Batavia.
Machaon, Japan n. Amst., pass. 11 April Sagres.
City of Wellington, Japan n. Rotterdam, 9

April te Londen.
City of Athene, Rotterdam n. Japan, 10 April
van Shanghai.
Kon. Ned. Stoomb. Mlj.
Amazone, thuisreis, 10 April n.m. 7 u. te Havre;
vertrekt 11 April n.m. 5 u. naar Londen.
Aurora, 10 April van R'dam n. Middell. Zee.
Brielle. thuisreis. 10 April n.m. 7 u. te Havre;
wordt 12 April v.m. tusschen 11—12 uur te
Rotterdam verwacht.
Irene, 10 April van Oporto n. Vigo.
Nero. 10 April van Bordeaux n. La Pallice.
Oberon, 10 April van Alexandrie n. Galama.a.
Odysseus, Amsterdam n. Danzig. pass. 11 April

Holtenau.

Poseidon, II April van W. Indiê te Amst.
Stella, 10 April van Valencia n. R'dam.
Theseus, Stettin n. Amsterdam, pass. 11 April
v.m. 2 uur Brunsbuttel.
Hermes, 11 April van Hamburg te Amst.
Pluto, 10 April van Aarhuus n. Am»t.

Mij. Nederland.
VERDOVING.
thuisreis,
10 April van Port Sald.
Tarakan.
Gisteravond is een stadgenoot op den Poelau Laut, 11 April van Batavia n. Amst.
Schiedamscben dijk te Rotterdam op stap ge
Java—
Vork Lljn.
Singkep, New Vork n. Java, pas». 11 April
g?an met twee hem niet bekende vrouwen. Zij
zijn. na vele café'» te hebben bezocht, gaan
Gibraltar.
toeren in een auto. Op de West-Kruiskade is Palemhang, 8 April van New Vork te Philahij uitgestapt. Hij kwam toen tot de ontdek»
delphia.
king, dat-bij van 16 bankbiljet» van f25 wa» Kota Baroe, 11 April van New Vork te Belawan
beroofC-De viouwen waren inmiddels ver» Breedijk, New Vork n. Java, pa»». 10 April
tyeenen.

Perim.

Holland—Afrika Lijn.

..

East London.

Waalkerk, 10 April van Mozambique n. Port

Amelia.

April van Calais n. Antwerpen.
Klipfontein, 11 April van R'dam te Hamburg.

Wissekerk. 11

CRANS

&CO.

Passagebureau N. V. Stoomvaart Maatschap»!

.

—

„Nederland"
PLEIN «A DEN HAAG
Telefoon 115815 (3 lijnen)
Eerstvolgende afvaarten:
m.s. ..MARNIX VAN SINT ALDEGONDE'

dd. 21 April a.s.

Jan Pieterszoon Coen" dd. 5 Mei a».
..Varen en Genieten" per S. M. N. naar
SOUTHAMPTON. ALGIERS en GENUA.

s.s.

,

Radio-Holland
De volgende passagiersschepen zijn Zondag

en Maandag in radiotelegrafische verbinding
met .de daarnaast vermelde kuststatlóns en via
die stations rechtstreeks te bereiken. Mede-

gedeeld door.de N.T.M. Radio-Holland N.V.

Alphacca: Rio de Jan. Radio. 3)
Alpherat : Rugby Radio. 3)
Aludra: Cabo Finisterre Radio 1), Monsanto
Radio. 2)
Baloeran: Scheveniiigén Radio. 3)
Ghrist. Huygens :. Scheveningen Radio. 3)
Crynssen: Rugby Radio. 3).
Dempo: Scheveningen Radio. 3)
Flandria: Scheveningen Radio. 3)
Gelria: Scheveningen Radio. 3)
Gernma: Caho Finist. Radio. 3)
J. Pz. Coen : Scheveningen Radio. 3)
Volendam: New Vork Radio WSF. 1)
Zeelandia: Scheveningen Radio. 3)
Joh. dc Witt: Scheveningen Radio. 3)
Nickerie: Rugby Radio. 3)
Poelau Bras : Batavia Radio. 3)
Poelau Laut: Singapore Radio 1), Meda»
Radio. -2) > "
Poelau Tello: Ouessant Radio. 3)
Poelau Roebiah: Ouessant Radio. 3)
P. C. Hooft : Scheveningen Radio. 3)
Rotterdam: Scheveningen Radio. 3)
Sibajak: Scheveningen Radio. 3)
Statendam: Scheveningen Radio. 3).
Tjerimai: Scheveningen Radio. 3)
Venezuela: Scheveningen Radio. 3)
1) Zondag 12 April; 2) Maandag; 3) Zondag
en Maandag 13 April.

.

.

-

-

SPOEDREIS VAN DE BALOERAN
Om tusschen twee reizen te kunnen repareeren.
De Baloeran van den Rotterdamschen Lloyd,
die Donderdagavond van Port Said vertrokken
is, kan. volgens het Hbl., Maandagmorgen in
Marseille verwacht worden. Het schip placht

daar anders steeds op Dinsdag aan te komen.
Deze reis kan echter de mail van de Baloeran
reeds op Dinsdag in Nederland verwacht wor»
den. De oorzaak dat de Baloeran ditmaal de rei»
vlugger volbrengt dan volgens het gewone reisprogram, en dan ook niet zooals anders op
Woensdagmorgen, m^ar'den? Zaterdag of Zondag daaraan voorafgaande te Rotterdam wordt
verwacht, ligt hierin, dat het schip gedurende
deze reis voortdurend volle kracht stoom,, wat
bet anders rliet doel.
Het is in Indie in aanvaring geweest. De
daarbij bekomen schade is in Indiö voorloopig
hersteld. Het schip zal hier echter moeten dokken en definitieve herstellingen moeten - ondergaan en om die te kunnen uitvoeren in den tijd
tusschen aankomst en vertrek, wordt deze reis
zooveel mogelijk bespoedigd.

BURGERLIJKE Kl'Allv.

3

16

Lloyd.

Heemskerk, thuisreis. 9 April te Mombassa.
Spsingfonteln, uitreis, 10 April van A.goaba<l.
IJstroom. Il April n.m. 10 uur van Hamburg
te IJmuiden verwacht.
Giekerk, .11 April van Hamburg n. Amst.
Meliskerk, uitreis. 10 April van Tanga.
Nijkerk, vertrekt 12 April van Durban n.

10 April 9 April
21% 2.).;
1%
1%

BrazTraction

Rotterdam

Rott.

Kedoe, thuisreis, pas». 11 April Ouessant.
Sitoebondo, thuisreis, 9 April te Liverpool.
Kota Pinang, thuisreis, 9 April van Belawan»

II April.
G
G.
31. dan,«n, geb. VeTrnon.
BEVALLEN:
A. G. F. v. d. Ilerg «eb. Uoijovaar, z.
leu, x.
A. TV. J.
P. r. Dijk geb. Volbeda. e.
31. t, d. Toorn
Uoeriuan geb. Hoogland, d.
geb. Violijk, z.
G. N. Pronk geb. v. d. Nerg,
x.
G. Froeke «eb. ilüilclnar. *.
U. Neul
J. C. G. TVouterlood een.
geb. Aziria. ».
E. J. 31. Enzkainp een. Nein.
Akkerman,, d.
ke. t en il. goh.G. v. dole'd.«eb. llosselaar t, -*
E. de Uruin
Ilaron.
GVIi»LEVE>: F. J. A. TVarga, z.. 2 w. L,
j. —I. 11. v. TVe,tin,l. n
Ontenbrue. o! vr., 63Vink,
wed. v. P. A. ilaiim»
1 m.
U. Tb. K.
80 j.
31. 15. der Kinderen, wed. v. P. Pee
rebcorn. 7ö j.
A. do Visser, wed. v. T. Pot.
J- G. Reedijk,
«7 j.
.1. 11. Vone!,. d.. 2 j.
o. vr., 65 >.
l». l^«'<!i»ilen. wed. v. tl. F. v,
Gampen, 60 j.
il. E. M.dc Xocker. d.. 1 j.

— —
—

———

—

——
— ——
—
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—

—
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«6WUI.U riBAI-'iiU>HIIUI.>U.
II A|..».
N. A. 2. It4i»»cl ven G>mnieh «n G. TV. Dam.
A. TV. ttci^rr en il tl. U. ten Voorde.
me.
il il. »Ac den Uloek eu 31. J. Dame.
J. fan
den Elsllont, en TV. A. van Santen.
F. 11.
Froene en l. Faaie.
J. U. Gordijn en P. L. J.
Smits.
J. Uli!,lnea en M. il. vnn Wijk.
TV. G. Klein
F J. dansen on E. J. ran Veen.
en A. do \Vïli.
C. M. A. tan der Kluct en
TV. E. J. van Dure.
4. G. 3lante! en Gh. TV.
A. A. 31. 3le,ser!>m«! en E. ll»
lleenemar».
linden koeilomo Pr!»wlrl>d>ldjo en TV. G.
ni^.Koning
,1, E. Ill<!i„lra en A. 11.
de
Gnns.
iiartrieh.
G. G. van Hinkel en A. ran der
Vli»t.
P. 11. Schoon en Th. C. 31. Sleobe.
I. J. A. A Stcerhaoer en J. H. Verdonk.
31, K. Veld; en TT. «o
G. Verdenk
.1. 1,. TV. Rekker en
en G. TT'. Strenbnier.
11. J. van den Ner^
31. E yin Riern,»l>jk.
en T. Keiler.
L. G. Nruinina- on A. 31. Mn
Gleelf.
H. J. van Iluoren en N. van Loipen.
P. A. Go'ter en A. L. Jacobs. r TT. J. L.
Nrobbel en G. Ma*.
R. van den vulne en
P. 31 Droste.
.7. .1. L van Gaaien en G. N.
TV. Gelder en H. van Uolle.
van Wissen.
TT. van der
i. G. Groot «n E. P. Ligl»<»t.
0., van der Heiden en
Harst en I. Knoezter.
E. A. do TVe^er.
L. P. A. lloeberieht, en.
3. llolxtein en H. Gh. J. do
E. Verhaegh.
J. F. X. II»rk» en ,1. G. van BotèxGraal.
meer.
G. J. in 't Veld en G. L. G. v»n l)iu>
gele.
X de Jon« en A. Hans. —G. Ken, en
TV. Korporaal on J. G. UoalerG. G. Nan.
M. Kot-ving en TV. 3!es!«mak«r.
F.
baan.
TV. Krens en L. Petülon.
>T. G. van de I^ar
en G. Th. Karnerbeea.
J. vnn loeuwen en
U. A. F. Nonraehodt.
Ph. H. Ix>n« en 31. TV.
Gelauf.
P. 1.. Ne Lint en 31. A. van der
Kouii.
L. 3lan,veld en tl. Ito».
8. J. van
der Tlenlen en E. Ilooe'ta,!.
d. 11. Tleijning
en 31. 31. Schaap.
1.. J. G. van 3!«,ei en
O. van den llerp,
TV. F. vnn Kis n' en 31.
ilnnn.
U. Upllenóer? en E. van Neen,.
A. Planten»» er F. G i'lue.
H. .]. Plateel
en TT. l. r»n den tlr«K.
J. H. van der Poel
J, L. Th. Itoiien en 31. J.
en T). G Krui».
N. N.
31. de Huiler en t. Bot.
A. Rijk»», en J. Vedder.
T. G. r,n Rijn en
G. TV. <?*> l)<^,.
L.
en A. Kuiper—
H. Só>lonk«mn en A. G. Jan»«en.
G. 11. Staan
»n 31. 31. Vi»,er.
TT. T. Ta>n,o en G. G!as»«n.
J de Vries en 3^. Pekelder. .U. van
't TV«»te!nd« en A van >'.e Pa».
N. Alben
»n T. Nrerner.
H. Uoekhuiaen «n G. v?»
llruinawaard.
tl. G. Kimme! «n J. G. Kienver.
N. J. M. Vo»kuit en 31. 1. van I^ijden.
G. P. W. van den Broek en G. N. 3f. Robijn».
—. A. G. Verheelt en I. 8. 31. Grunheid.
F.
D. 31. Mom
Kowiniean M. G. A. Krielaart.
J. langen au G. Tee»
v on Gh. N. 31. Randen.
k«na.
11. A. van Wijlen en A. lf. rToo«,lra»
ten.
J. P. SehreeanloM en L. van der lfouven.l
/, G. Siemon» n A. U. V. Xntlpen»,
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BET VADERLAND

Heden overleed, onae lieve
Man en Vader
L. RÜHMANN.
in den ouderdom van rum» 68
jaar.
's»Gravénhage :

Voor de vele bewijzen van deel»
neming, ontvangen bij het overlijden va» onze Tante,

GOVERDINA
MARIANNE STUART.

"betuigen

P. A. RVHMANNVAN KWAWEGEN.
RÜHMANN.

W. BONGERS.
Semarang:
G. E. L.

RVHMANN.

's-Gravenhage :

J.

E.

RVHMANN.

's»Gravenhage, 11 April

1931.

Ut aller naam,
1. D. N. DE

GPAAF?.

-wij

H. VERSTEEG
G. M. VERSTEEG-SOLLEVELD

'

Eenlge en Algemeene

Kennisgeving^

Heden overleed te Delft tot
onze diepe droefheid, ons klein»
zoontje en neefje

2% jaar oud.
H.

INDIVIDUEEL ONDERWIJS

extraneï voorb. alle kl. M.U.L.O,
H.B.S. en Gvmn. vooral v. zwak.

WILLEM,

5. v. EEDKN—

COUVKE.

5. v. EEDEN.
Statenlaan 119.
v. Boetzelaerlaan 219,

of ten achter zijnde leerl. Hulp en
toez. b. huisw. Prima ref. bill. cond.
Br. No. 2437, Bureau van dit Blad.

Blj wien zal lk Fransche con»
versatlelessen nemen?
Natuurlijk bij een Franschman.

Den Haag. 10 April 1931.

Heden overleed, voorzien van

de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve Moeder, Be»

huwd-, Groot» en Overgroot»
moeder,

HENDRIKA TH6RÜBE
CLASINA VINK.
Weduwe P. A. DAUM.

in den ouderdom van 80 jaar.
Bandoeng,

M. KOOPMAN—DAUM.
S. DAUM-BOUCHER.
B. DAUM.

Les
Fransche
ged.
Franschman, 35 Acaclastr.
d.
Muziekleeraar
met diploma's voor piano en viool

heeft nog enkele uren vrij, uitsluitend privaatlessen; opleiding v.
examen. Cond. 1 les p. week tA*—
p. maand. Brieven onder No. 2444,
aan het Bureau van dit Blad.

pianoleerares
uitat, ref, diploma Kon. Conserv.
Eerstbeg. en vergevorderden fL—
en f IHI. Brieven onder No. 2448,

aan het Bureau van dit Blad.

Blaricum,

H .f. DAUM.

Mej.

Malang,
L. DAUM.

';..-.. L. DAUM—BCHULTZ.
Princenhage,

.

TH. H. C. DE KATER—
DAUM.

's»Gravenhage,

.

FRANS DAUM.
H.W. DAUM— "
VAN ROSSUM.
klein» en achterkleinkinderen.
's-Gravenhage, 10 April 1931.

Parkweg 6.
De H.H. Uitvaartdiensten zullen
gehouden worden Maandag a.s.
in de Parochiekerk vat» St. Anthonlus Abt (Oude Scheveningsche weg), de Stille H. Missen
zijn te 8 en 8% uur, de plechtige H. Mis van Requiem te-9%
uur, waarna de teraardebestelling zal plaats hebben op de
R.-K. Begraafplaats (Kerkhoflaan) te circa half twaalf. Vertrek van het sterfhuis te elf u.
Volstrekt eenlge en algemeene
kennisgeving.

Heden overleed onze lieve Moe»

der, Behuwd» en Grootmoeder,
AMÉRENTIA DE VISSER.
Weduwe van T. POT,
in den ouderdom van 57 jaar.
Wassenaar,

A. WENTGES-POT.
TH. R. WENTGES.

'«Gravenhage,

.

B. W. POT.
H. A. POT—TAK.
H. W. POT.

I». M. POT
en kleinkinderen.

's-Gravenhage, 10 April 1931.
Badhuisweg 175.
Geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Maandag a.s. te twaalf
uur op de begraafplaats Oud
Kralingen te Rotterdam.
Eenlgo en algemeene kennis»
gevang.

Heden

overleed

Zuster,

onze

AMÉRENTIA DE

lieve

VISSER.

Weduwe T. POT.
in den ouderdom van 57 jaar.

Wassenaar,
W. B. E. 5. MUNNICH—
DE VISSER.
'sGravenhage,

H. J. BIJL VAN

DUYVENBODEN—

7.»M.

DE VISSER.

DE VISSER.
's-Gravenhage. 10 April 1931.

ENGELSCH.H. TEN

BROECKE HOEK»
STRA, leerares M.O. A. en Mid»
delb. Handels Corresp. OpL: L.O,
Mercurius, Ver. Leer, bijw. leerlingen. Privé- en Clublessen.
v. Weede v. Dijkveldstraat «L

COHVERSATIQH

lieve

Behuwdzuster,

AMÉRENTIA DE

VISSER.

Weduwe T. POT,

in den ouderdom van 57 jaar.
Kinderdijk,

Rotterdam,

A. POT.
B. POT.

J. POT.

C POT.
's»Gravenhage, 10 OApril 1931.

FM

GEVRAAGD

LEIDING BIJ HUISWERK voor
leerlinge 2e klasse H. B. S. 5 j. e.;
Archipelbuurt. Brieven onder No.

1354,

Bureau van dit Blad.

NOODKREET.

Wie helpt huishouden door ziekte
en werkeloosheid aan wat Meubelen en Beddegoed? Man nog we»«
keloos. Br. No. 1342; Bur. v. d. Blad

TENNISCLUB
o. 1. r. trainer vraagt nog eenige
ongeoef. dames voor Dinsdagmorgen. Inlicht.: Koningin Ernmakade
133. Telefoon 333348.

neming ontvangen bij het overlijden van onzen innig geliefden
V^der, Behuwd» en Grootvader,
den Heer PIERRE LANDRY.
weduwnaar van
Vrouwe I. M. COOPS.
betuigen wij onzen kartelijken

dank.

G. W. S.

WICNERB—
LANDRY.
P. 7. LANDRY.
N. LANDRY-DULAC

en kleinkinderen.
Wennelron», 10 April 1931.

»

Op een kantoor in Duinoord
WORDT OEVRAAOD «en

JONGMENSCH

niet ouder aan 20 jaar. P. G, voor
hulp bij de administratie. Goede
getuigschriften. Kan.oo-»outlne en
machineschrijven gewenseht. Aan»
vangssalaris f 70.—.
Brieven onder No. 2438, aan het
Bureau van dit Blad.

STENO-TYPISTE
gevraagd door Handelskantoor,
alhier, met kantoorervaring:
bekend met eenv. boekhouding
en bij voorkeur eenigszins op
de hoogte der moderne talen.
Aanv.salaris ca. fBo.—. p. mnd.
Brieven met volledige ml-, vo»
rigen werkkring, leeftijd etc,
onder No. 1332. Bur. v. d. Blad.
Zeetrwsche Juffr, 36 j, b. z. a. al»

HUISHOUDSTER
bij Heer alleen of

in kl. gez. w.
d. vr. ontbreekt. Prima get.
Br. lett. Z^, Boekh. G. J. VAN
PEURSUM. Zeestraat 40.
mmmamm
'
In een gezin te Rijswijk (Z.H.)
WORDT OEZOCNT een
im

■—■

JONGE DAM!
zoowel als hulp ln de huishouding
bode aanwezig.
Brieven onder No. 2439, aan het
Bureau van dit Blad.

I CHAUFFEUR !
Een ongeil. Heer van U. l»,
37 jaar. flink groot postuur, veel
gereisd, moderne talen machtig
ook Maleisch en Noorsch, zot»
gaarne bij goede familie geplaatst worden. Brieven letters
S^N, NIIGH 6. VAN DITMAR's Adv. Bur, den Haag.

PERZISCHE TAPIJTEN EN KLEEDJES

in het perceel VNTVIDNIMOIII' 41A tegenover Hertenkamp,
De veiling begint DINSDAG 14 APRIL 10& uur precies.

BESCHAAFDE DAME,
HELDERZIENDE.

is te spreken na schriftelijke aan»
vraag. Br. No. 432, Boekh. BERKHOUT. Valeriusstraat 22.

TENNISBAAN

ZONDAGAVOND. TE HUUR.

fso.—, uitst. kwal. Te bevr.: lep-

laan 119 ('savonds).

TENNISBANEN W.W. op
te buur
enkele banen

Nog

Maandag, Dinsdag en Donderdag.
Zich te vervoegen bij den opzichter, v. Hogenhoucklaan 35.

DE DIRECTIE VAN

ODETTE-ODETTE
DE PARIS
Noordeinde 96
wimmtmtmtmim

berichten de

ontvangst

der

NIEUWE

PARIJSCHE

MODELLEN
Onze

ERVAREN DOCENT

van 10-5 uur, van da Buitengewone Valling dar prachtcolleotle

Ai.

«tellen

staan onder

leiding van den Heer van
de Ende en Madame Vill»?
yprige coupeur en coupeuse
van Galeries I^l^ette

GEVRAAGD

vraagt

Oevraagd: HANDELSREIZIGERS
zich te vervoegen Maandag 13 April
'aavonds «li, uur in Café Sprenger
v/h Hollandais, Oroenmarkt, den
Haag, waar H. Schutjes ca W. A.
de Tello U willen spreken over:
De Rechtspositie van den Handels»
reiziger in verband met het komende Wetsontwerp.
Het bestuur v/d Vakgroep
Reizigers v/d «Algemeene",
Prinsegracht 33.
den Haag.

ft 250.

Slechts beden 12 en Maandag N April laatste kijkdagen

JONG ARTS

FONDSPRAKTIJK TER
OVERNAME. Evt. associatie.
Brieven onder No. 2435, aan het
Bureau van dit Blad.

2HMSM

GEKLEURDE
BADKAMERINRICHTINGEN

gratnm.

als bij de kinderen. Extern. Dienst»

Voor de vele bewijzen van deel-

HEERENGRACHT 9

phil. par
prof. CHARLES K., lic. és-lettres
de l'Un.v. de Paris, 32 v. Galenstr.

lecons de litt.

"snMnnMßßßnnHi

Heden overleed onze

TOONZAAL

P,

ZENUWARTSEN,
AFWEZIG TOT 19 APRIL.

'j-CjRAVeNHACje

KON. FABRIEK v. METAALWERKEN N.V.

onzen hartelijken

aankomst van trein 13.16 uur
halte DriehuiS'Westerveld.

dank.

I

W. J. STOKVIS*

Ex. Test.

Vianen a/d. Lek.
Voor de vele bewijzen van deel»
neming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echt»
genoot, Behuwdzoon, Behuwdbroeder en Oom,
SIMON ANTON SPAARWATER,
betuigen

>

_■*.-

2446

10361
Uit aller naam,
CSPAARWATER—DE HAAS.
'sGravenhage, April 1931.

"

_

wij onzen hartelijken

Tomatenstraat 88.
De verassching zal plaats heb»
ben in het Crematorium te Vel»
zen op Dinsdag 14 April, na

AVONDBLAD A

SPECIALE
PRIJZEN

April 1931.

M. C. BONGERS-

-~

ZATERDAG 11 APRIL 1931

Mej.

dank.

Semarang:

—

met 1 Mei een net Holl. Meisje,
P. G, v. «L en n. en v. g. m. g. v.
Zich aan te melden 'savonds na
7 uur: Prins Mauritslaan 23.

BUROERJUFFROUW.

midd. leeftijd, biedt zich aan als
huishoudster, voor terstond of later. Van prima referentiën voor»
zien. Adres: Ailileistraat 43 11,
den Haag.
13306

GEVRAAGD
besch. Kinderjuffrouw, P. G, bij

2 kind, bekend met babyverzorging. Br. met opgave van refer,
onder No. 2452, Bur. van dit Blad.

ROOKSTER,
oud 37 j, b. z. a, bek. met fijnere
keuken, pr. ref. uit Ie huizen, voor
tijd. of vast. Spreekt Holl, Fr,
Duitsch; in- of extern. Brieven
onder No. 1344. Bur. van dit Blad.

HANDIG COST.»

EN LINNENNAAISTER.

bek. m. bontwerk, uitstekend kunn.
moderniseeren, b. z. a. v. 9—5 a
f3,50 p. d. Brieven onder No. 1358,
aan het Bur. van dit Blad.

WEENSCHE COSTUIÉRE~

b. z. a. voor maken en modernis.
van dameski, mantels, japonnen,
bontwerk enz. Weensch salonwerk.
Wilhelminastraat 22, Telef. 773371.

GEVRAAGD
1 of 15 Mei in gezin van 2
pers. MEISJE-ALLEEN. goed
zelfst. kunn. koken en werken, v.
g. g. v. Leeftijd ongeveer 30 jaar.
Aanmelden 'savonds tusschen 7%
en 9 uur: Danckertstraat 4.
tegen

Huize

'».<3r»voub»Zo.

2 Jonge Hollanders, leidende func-.
ties beklcedende in de Amerikaan» Witte Pakken en gedr. Heeren»
sche automobielindustrie, willen in kleeding tegen hoogen prijs te koop
gevraagd. Mej. R. NORDEN. Oed.
Holland een N.V. oprichten, waaraan groote winstkansen verbonden Gracht 235, telefoon 339848.
zijn. Zij roepen daarom kapitaal^
krachtige heeren op, die zich finan»
tieel kunnen interesseeren. Nog
eenige functies en commissaris»
plaatsen vacant. Brieven onder No.
Nog te huur: Landhuis, Schev.
2457. Bureau van dit Blad.
laan 124, Meer en Boschlaan
102, beide zeer mooie en logiable
huizen. Inl. Kijkduinschestraat
201 Tel. 396258. Duinlaan 137.
Tel. 396378.
Koningstraat.
van 70NGEBREUR.
Tel. 117750-117751. is ook voor U
een overwegend belang.
Echtpaar vraagt GEMEUBIL.
Kalfsborst (gevuld) f IJS p. pond.
Bij dame van z. g. huize mét vol»
wassen» studeerenden zoon, eigen str. water en badk. gewenseht, goehome, bestaat gelegenheid tot tew. de omgeving. Br. met opgave van
voor HEER van middelbaren leef- prijs, No. 1353, Bur. van dit Blad.
tijd, P. G. Brieven onder No. 1339,
aan het Bureau van dit Blad.
TE HUUR
degelijk
huiselijk
meel Bovenh. v. Neijenrodestr. 88
Zoekt U een
en
pension? Maak dan eens kennis m. b/d v. Hoogenhouckl, 7 kamers
b.«lll, keuken, f 800.— p. j.
«PRETTY-HOME».
Te bevr.: CARMIGGELT. DrulBalistraat 88, h. L. Copea. Tele».
115344. Dag- en maandprijzen. W. venstraat 19. telef. 338862.
enk. str. water. Pr. referenties.
TE HUUR
In villa, op Ie st, bi) Dame, oud rala» Benedenhnla
gelegen in rust.
gedipl. verpl, is
breede straat (b/d. Bezuidenh. weg)
Huurprijs f 600.—. p.j. Huuraan»
rang .15 Jun» »-». -." Br. Lett. H..
van bej. échtp. of Heer v. StanNoeleh. GROH. Theresiastraat 109.
ding: desgew. eigen ineüb. Comfort, garage enz. Telef. 1727. Br.
TE HUUR
No. 132. Bid,. EBERT. Bussurn.
gemeub. of gestoff. tegen 1 Mei
Suite met Serre, mooien stand, v.
GEZELLIG WONEN.
echtpaar
of 2 «lames met volledig
Besch. fam. z. k.. biedt gelegenheid,
zoo noodig verzorging, prijs
te den Haag, aan alleenw. H. of D. pens.
billijk.
Adres: Zoutmanstraat 61.
tot inw, pens. én desgewenscht
ged. huis. verkeer. Brieven onder
Zeer royale ZIT-SLAAPK. of ak.
No. 2461, Bureau van dit Blad.
SLAAPK, part. z. rustig, te huur
voor heer. Hall, c v. enz. Laan v.
N. O. Indiê bij Schenkk. (trams

VLEESCH

Zit- en slaapkamer

xelesenlu tot in^

II
!l

il
««UU»
TE KOOP BOVENBOVEN» EN 8

of
f8
BENEDENHUIZBN, ETAETA» f
Z8 BENEDENNUIZEN.
GEWONINGEN,
GEWONINGEN. HEEREN.
NEEREN. I
8

W

88

PAK»
HUIZEN,
WINKELS, PAK.
HUIZEN. WINKELS.

1

HUIZEN enz, in verschil. 8
lende stadsgedeelten gele» W

4—6—7). Brieven onder No. 2464,
aan'het Bur. van dit Blad.

TE HUUR

SCHEVENINGEN: GEMEUBIHEERENHUIS m. centr.
3 gen. Inl. blj de eigen.: N.V. 8 LEERD
verwarming, bev. 6 krs, badk,
Alg.
Handel MIJ. van Onr. §
F
zolder. Huur f235,— per
U Goederen, Laan van Meer» 8 keuken,
maand.
Makelaarskantoor
F dervoort l«a. Telef. 337686. D KIMMELBevr.
& Co, Wassenaarscheweg 15. den Haag. Tel. 112345.

!

fserïefjß

I IH: SUÈDE
I VJUMP.

.-

I Pl 1P

WASCHLEDER

>^^V VJWWW

I

. . 2** I

BONTMANTELS
peralaner. Bisam,
Nerz,
PRschjanlel. Sela

Veulen.
Electric. Mol en

andere lste klas soorten van af

f4O--. door omstandigh. te koop.
DELFTSCHE LAAK 104.
Ook 2«s»d»W.
1349»»

>

-

-

moderne

VEENESTRAAT

Dame, heerenh. bewon. in een der
hoofdlanen Slatenkwartier» zoekt
Jonge Dame, h. b. b. h. h, als
PAYING GUEST. Groote zit-

PENSION EVENAAR
54, 56 en M.

8^35

Genon
slaapkamer. Brieven onder No. 2458
aan het Bur. van dit Blad.

X
8I

/

W

■I

8 AFWASCHBAAR NAPPA
8■
V*
4

8
*%** 8
■
»anar»«
SÜÊDE

nr. bad»

AANGEBODEN

GENERALE VOOR GEMEUBILEERDE KONINGEN
TE KOOP HEERENHUI2EN voor f 6.500.—, lage erfpacht.
SCHITTERENDE VILLATERREINEN TE APELDOORN.5

Te Kuur gevraagd
echtpaar z. k.
van 15 Mei af door
«ten», of gestoff. ZR» en Slaapk.
met zoo<mog. bad'en keuken, In
Belg. Park of Schev. Brieven met
opg. van huurprijs minstens 3 a
4 maanden, onder No. 10377, aan
het Bureau van «lit Blad.

TE KOOPop druk-

een BANKETBAKKERIJ
ken winkelstand te den Haag. voor
zeer bill prijs. Br. No. 117, Adv.
. Serv.
Bur. HOND, Edisonstraat 145
GEVRAAGD een GEMEUBIL.
HUIS met veel slaapplaatsen,
dichtbij Boschjes of Strand, voor
de maanden Juni en Jull
Brieven onder No. 2453, aan het
Bureau van dit Blad.

MVIUR

Heerenhuis gen». Parterre met pension voor Heer en Dame of 2 Dames, vaste waschtafel en bad; alle
tramlijnen.
Suezkade 143.

LAANDENCOPEB
74.
HAAG.
Chique gemeub. ruime Ie ETAGE
met modern comfort m. of z. pen»
sion voor direct aangeboden.

TE HUURZR» en

allééninw. prachtig

gem.>

Slaapkamer «f twee ZR-Slaapkarn.
alle modern comfort. Tel. 771013.
Laan van Nieuw O. Indiê 211.

TE HUUR
dame ruime ongem. of gestoff.

Kamer en Kab. v. dame b. b. h. h,
Nicolaïstraat. Brieven onder No.
1343, Bureau van dit Blad.

SPOED!
vertrek

SPOED!

te koop mahonie

20 April Geen opkoopers. Te bez.:
Johan van Oldenbarneveltlaah 77.

I

RIOUWSTRAAT

Apparte»». Hsponlbol «net uitstekend pension. Modern comfort,

Woningbureau N.V. Adm.-Mij. Leenvliet

SMAAKVOL gem. Suite m. Erker
in rustig milieu voor 1 of 2 pers,
stroom, w. en Tel. Direct te aanv.
of 1 Mcl Fred. Hendriklaan 207.

b.

noodlging.

GEZOCHT

einde AprU Bovenhuis, minstens 4
kamers, str. w. Omgeving Vredespaleis. Huur f45.— tot f4B.— "p.
mnd. Br. No. 1333, Bur. v. d. Blad.

tegen zeer lagen prijs, tot uiterlijk

KUNSTZIJDE
vanaf
c
ft--%
\Ö3 X

DIRECTEUR
salaris f 5.000.
f 6.000.—, naar bekwaamheid. Leef»
tijd tusschen 30 en 45 jaar.
sollicitaties schriftelijk met opgave van levensloop
en referenten onder No. 10322, aan het Bureau van dit
Blad. Bezoeken worden uitsluitend verwacht na uit-

kleuren

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT

II XDAMESHANDSCHOENEN/^ II

.

>

»»>

Dij het H. T. O. (Haagsch Tehuis voor plannen) te
's-Gravenhage is te vervullen de functie van

Imprimée, gegarneerd
met biezen van effen
Crêpe. Alle mengW

Wegens

Nassauplein 29.

Beschikb. keurig gemeub. Appartementen met alle mod. comfort,
privé bad en tel. Prima referenties.

biezen. Mo. «B»V
derne dessins tWmSSS
HAPPLCOAT
van
prima kwaliteit lainette

I

KIJKDUIN

PART. VERPL.

zoekt Mei of eerder gestoff. Ka»
mer en ineen!. Kab. met gebr. van
teL Prijs 125.— a f3o.—. Brieven
onder No. 2454, Bur. van dit Blad.

GARNITUUR bestaande

nlt Pvama, Happi.Coat
en etui van prima Lal»
nette imprimée, gegarn.
met elfen mm,i\êm

INDISCHE

FINANTIEELE DEELNAME.

heelt uren disponibel voor het bijwerken van jongelui in Wis», Nat»»»»,
en Scheikunde » «250 per uur. Vele referenties. Telefoon 391082.
Brieven onder No. 10361, aan het Bureau van dit Blad.

Uitst

PIANO-

a. g. a. n. f 300.—, Gebr. Neuraeyer
ter overname wegens vertrek; te»

SINGER INZAK»MACNINE
lTO. ; geen opkoopers. Ter overyens

name gevraagd een MARKIES, in
goeden staat, br. 3.50 M. Dag. tel.
No. 774943, van 10—1 uur.

OUDE
MAHONIE
Stoelen,
Tafels en andere
Kasten,
meubelen te koop gevraagd. Brie»
ven onder No. 1347. Bur. van dit
Blad of Telefoon 111795.

TE LOOP!

—

Laan van Itteerdervoort 203

»!^

telefoon 335818

„

PARRV repareert alles onzichtbaar, Porcelein, Vazen, Bronswerk.
Antiek Schildpad. UITSLUITEND: 5 HEERENSTR. 5. Teleph. «1««

J.

LANDHUIZEN TE KOOP

____________

voorzien van Stalen ramen, parketvloeren, centrale verwarming, koud
en warm water-voorziening, volledig sanitair gebouwd op het Landgoed
de Paauw met oud hoog geboomte.
Inlichtingen geeft H. W. VAN LINDONK, Architect. 76 Lange
Kerkdam. Wassenaar. Telefoon 716832.

TE KOOP

Nog slechts 2 van de 19 door ons gebouwde HEERENHUIZEN
op eigen grond. Druivenstraat bij Eikenduinschelaan, Tramhalte
5-20-12-3, Buslijn Kijkduin, met Voor» en Achtertuin. Opper.
13.500.—.
vlakte grond 182 M*. Vrij op naam voor slechts
HEERENHUIS LARIXLAAN No. 26. pracht uitlicht «18.000.-.

HEERENHUIZEN SCHOUTENSTRAAT. Duinzicht.
<15H00.^.
iets zeldzaams, voor ....'
Ziet en overtuigt U van de pracht huizen. Ruime Hypotheek voorhanden. Dagelijks te bezichtigen van 11 tot 5 uur.
Verdere inlichtingen Bouwbureau

L. P. v. BRUSSEL

LOOSDUINSoIIEWEG «55
TELEFOON 331045

A. KORTMAN

KAMPERFOELIESTRAAT «9
TELEFOON 331689

—

TE HUUR

F"

TE HUUR OP TE KOOP

of woon.
PARTERRE LANÓE VOORHOUT 23. Geschikt voor kantoren
huls. Te bevragen: Lange Voorhout 23A. Pand eventueel te koop.

GEBOUWD PAND,
Klim EN 80lM «^A..

gelegen te ROTTERDAM
groot 378
a. d. LEUVEHAVEN. doorioopende en uit»
komende a/d. Schiedamschedijk, bestaande
op den beganen grond uit: SHOWROOM. KANTOOR. MAGAZIJN en OPSLAGPLAATS en voorts een Bovenhuis, ingericht als
Showroom, kantoren en conciërgewoning ; verder diverse woningen
a. d. Schiedamschedijk. Nadere ml. bij B. Hoovkaas & Zn.. Architecten, Telefoon 50731 en 57089, Gelderschekade 10, Rotterdam.

~~~

OVERNAME HUUR
KANTOORGEBOUW. WALDORPSTRAAT. TEGEN
SPEOIALEN PRIJS OVER TE NEMEN 2 GROOTE KAMERS EN
EEN WAcHTKAMERTJE. CENTRALE VERWARMING. 8 MIN.
GAANS VAN HOLL. SPOOR STATION. BRIEVEN.ONDER No. «78.
ADVERTENTIEBUREAU DIE HAGHE. PLEIN «A.
IN MODERN

tmmmmmmmmmmmmmammummmmmmm^mem^^um^immumuu^^^mmummmmma
TE HUUR OP EERSTEN WINKELSTAND
TE ROTTERDAM (HOOPDSTEEG) EEN

GROOT WINKELPAND

bestaande uit winkel met kantoor, showrooms, magazijnen, grooten
waterdichten kelder en pakhuis met aparten uitgang. Spoedig te
betrekken. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij B. HOOVKAAS
& Zn., Gelderschekade 10, Architecten, R'dam, Tel. 50731 en 57089.

Erfpachtsuitgifte ven Gemeentegronden
te 'sGravenhage.

,

De Directeur van den Dienst der stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting maakt bekend, dat met ingang van Maandag
13 April aH. eiken werkdag des morgens van 9— nor te
zijnen kantore Van spevkstraat No. 75 inlichtingen worden
I GELEENSTRAAT 5.
verstrekt betreffende erfpachtuitgifte van bouwterreinen geTELEF. 771»».
legen aan de PRUNIENLAAN.
Meer stilte. Leer uw jeugd geGegadigden gelieven zich vóór 27 April a^. persoonlijk
voel voor welluidendheid en wel»
levendheid. Kinderen kunnen soms bij den Ingenieur VAN DER PLOEG van bovengenoemde*
spelende op straat verschrikkelijke
Dienst aan te melden.
gelulden uitstooten.
Wegens dringende omstandigheden een Edison Salon-pathefoon m.
circa 100 platen, loopt op diamant,
gekost 1000 gulden, thans 175
gulden, spotprijs

HET VADERLAND

De regeering verdedigt zich met verboden van allerlei aard
mnj Tiet uitbreken van het conflict in
Nitlers legerscharen hebben we hier nog
eens de kracht nagegaan van de nationaal»
socialisten als aanvallers en de burgerlijk»
socialistische coalitie als verdedigster der
republiek van Weimar.
We kwamen toen tot de conclusie, dat
beide partijen in vergelijking met September
1930 sterker waren geworden. Net front der
verdedigers was versterkt door betere organisatie van materiaal en manschappen
men had daar alle voordeel getrokken uit
liet feit, dat men de macht in handen heeft
in den staat. Net front der aanvallers was
sterker geworden, doordat het aantal soldaten groeide door nieuwe vrijwilligers uit
het Kamp der teleurgestelden en vroeger on»

—

verschilligen.

Nu Kwamen er dezer dagen echter be»
richten uit Berlijn, die ons noopten onze
conclusies nog eens na te gaan. Berlijn toch
sprak van verliezen en gevoelige nederlagen
der nationaal-socialisten bij de verkiezingen
voor de bedrijfsraden. Dat scheen in directe
tegenspraak met den tot nog toe geconsta»
teerden groei van Nitlers leger. Wat was
hiervan aan?
Voor het eerst in den strijd.
Wij hebben na het ontvangen dezer be»
richten de kwestie der verkiezingen voor de
bedrijfsraden eens nauwkeurig nagegaan. Al
gauw bleek ons, dat van verliezen in den
gewonen zin van het woord geen sprake was.
Immers bh' verlies denkt men aan achteruit-

gang vergeleken bij vorige verkiezingen. Van
..nederlaag" Kon men in zooverre spreken,
dat de nationaal-socialisten bij de verkiezingen in de minderheid, soms ver in de minder»
heid gebleven waren. Net woord „nederlaag"
bleek eenvoudig overgenomen uit berichten
in de socialistische pers.
Wanneer men echter een goed begrip van
de ontwikkeling der nationaal-socialistische
beweging wil hebben, dan moet men vragen:
gaan zij vooruit of achteruit?
Dan blijkt het, dat in tal van bedrijven de
nationaal-socialisten dit jaar voor de eerste
maal candidaten hadden gesteld en dat zij
dit vaak met succes gedaan hadden Cijfers
daarover vindt men uiteraard niet in dc
socialistische bladen, maar wel in de bladen
der Nitlerianen. Bij die vergelijkende cijfers
merkt men hetzelfde verschijnsel op, dat men
ook ai bij de gewone verkiezingen had ge»
conslateerd: de socialistische vakbeweging
gaat achteruit, de radicalen (nationaal-socialüten en communisten) gaan in het algemeen

vooruit.

Een tweede conclusie is, dat de nazi's meer

succes hadden bij de ambtenaren dan bij de

arbeiders.'

Enkele cijfers.
Wij kunnen natuurlijk geen lange lijsten
van cijfers publiceeren. Maar enkele belang»
rijke bedrijven willen we hier toch ter il»

lustratie noemen.
Bij de Leuna»werKe traden de nazi's dit
jaar voor het eerst in den verkiezingsstrijd.
Zij behaalden er 1060 stemmen, wat hun
recht gaf op drie zetels. (De socialisten heb
ben hier 10 zetels en de communisten 11).
Bij de Agfa werkten de nazi's samen met
andere nationaalgezinden bij den ambten-,
renraad. De lijst was zoo opgesteld, dat de
eerste vier candidaten Nitlerianen ware.
Alle vier werden gekozen. Net aantal stemmen steeg, vergeleken met het vorig jaa'
met 20 pet.
Van de 800 arbeidersstemmen kregen de
nazi's er hier slechts 60. Net vorig jaar echter
was er nog geen lijst.
Bij Krupp kregen de nat.»soc. ambtenaren
zetels
tegenover O in het vorig jaar; bij dc
5
arbeiders werd de eerste Nitleriaan in den
bedrijf«raad gebracht.
Bij Junkers Flugzeugwerk kregen de
Nazi's 4 zetels in den ambtenarenraad (vorig
jaar 0) en 1 zetel in den arbeidersraad (0).
bij Junkers Motorenbau resp. 3 (0) en 1 (0).
In 185 mijnen van het Roergebied was he'.
verloop der stemmen aldus:
Vorig jaar
43.64 pet
Socialisten
38 pet.
262 «
Chr. bonden
217 „
232 „
Communisten
28.0 „
Syndicalisten
1.4 „
0.8
„
HirschDunKer
0.8
11
29 „
Duitsche arbeiders.. 4.8
00 ,
Nat.-soc
2.5 „
Polen
07 „
0.09 „
Bij de Hamburg-AmeriKa Linie behaalden
de nat.-soc. 6 van de 11 zetels. Hier hebben
zij dus de meerderheid.

....

„
„

„

Na het uitstooten der revolutioNai^n.
Met zulke cijfers voor oogen kan men
misschien spreken van „nederlagen", maar

Britsch-lndiè, bewoond door vele volken»
met een bonte sociale structuur, vertoont
toch dit alleen gemeenzame Kenmerk, dat
de boeren overal nog de grondslag der be»
volking vormen. Wil Indië uit zijn tegenwoordigen toestand naar hooger ontwikkeling Komen, dan is het volgens veler oordeel
noodig, dat men bij den boer begint.
Zoo merkte onlangs de Directeur van Ondenvijs van eon der voornaamste provinciën
van Britscli'lnd.ë tot een Nederlandsch be»
zoeker op, dat >>" het dorp het geheim ligt
voor Indiê en voor de verlossing van dit
land.
Daarom, zoo rededeerde deze ambtenaar,
verder, moet men in het dorp beginnen met
beschavende» arbeid. Hij ziet het middel
daartoe in de school.
„De school, zoo sprak hij, moet het middelpunt worden van het dorp, het middel
tot opheffing en vooruitgang, niet alleen
voor de jeugd, maar ook voor de volwassenen. De onderwijzers moeten een groep
mannen worden met „missionarv spirit", die
licht, blijdschap en leven wekken in het
dorp. In Europa waren vroeger naast den "
onderwijzer, de dokter en de grondeigenaar
Het Volksbegenren.
menigmaal de notabelen, die de bronnen
waren van Kennis en verlichting. Dat is in
hij
Nitler
dat
het,
nadeel
voor
is
Een
Indiê helaas meestal niet het geval. De mulouder deze omstandigheden al die menschen lah en de pandit (de locale godsdienstige
moet teleurstellen, die op een spoedige, verleiders in het dorp, voor Mohammedanen
rassende overwinning hoopten. Een voor» en Hindoes) zijn meestal eerder machten
deel is het, dat hij nu nauw kan samenwerder duisternis te noemen. De hakim (dorpsken met de andere strijders tegen het dokter) is in den regel een Knoeier en de
Roomsch-Roode front. Met Nugenberg zamindars (grondeigenaars) zijn voor een
wordt geregeld overleg gepleegd bij kwesgroot deel uitzuigers. Daarom moet in Inties van tactiek in den Rijksdag. Met de dië de onderwijzer, die in de landen van
Stahihelm gaat Nitler nu ook meedoen aan West-Europa vaak andere factoren naast
het Volksbegehren voor ontbinding van den zich had, de eenige factor van verlichting en
Pruisischen Landdag.
vernieuwing zijn."
Men weet. dat Nitler zich in den beginne
De Nederlander, tot wien deze directeur
niet aan Se?dte en Düsterberg heeft gebonvan het onderwijs aldus sprak, was dr H.
den, maar nu heeft hij een oproep verKraemer. de bekende zendingsman, die in
spreid, waarin het de plicht van alle partij» De Stuw van 1 Maart vertelt over zijn reis
genooten en aanhangers der partij wordt in Britsch-Indië eind 1929
begin 1930
genoemd, op de lijsten van den Stahihelm
Hij vertelt 'm dit artikel over de poginte trekenen. „Helpt mee (zoo heet liet daar» gen, die men in Britschlndië heeft aanin verder) ook op deze wijze de politiek van gewend om de juiste methode van ont..»
terreur en vernietiging van ons volk door wijs te vinden en vertelt van
Centrum en Marxisten te brengen. Zorgt er
een modelkweekschool.
voor, dat Pruisen weer wordt, wat het
eeuwen lang was: een trotsch bolwerk
van Duitsche kracht, een vaandeldrager die eenige leiders der zending in den
Peudzjab (het Vijfstroomenland) hebhen
d?r Duitsche vrijheid."
afloop
den
te
belangwekkend
zijn
opgericht.
Net zal
„Net Uartog.report (zoo schrijft '«ij)
zien van den veldtocht van twee weken van
Seldte, Nugenberg en Nit.er. gesteund door heelt in Britsch-Indië de belangstelling in
christelijk socialen volksdienst, landvolk,
het onderwijs zeer verlevendigd. Het
volkspartij
partij
en liberale
economische
werd samengesteld als een onderdeel van
doen
hun
uiterste
best
om
verdedigers
. De
het onderzoek der commissie-Limon Die
den aanval te keeren. De regeering past al voelde behoefte aan zulk een onderzoek,
middelen toe, die haar ter beschikking omdat het vraagstuk van de uitbreiding
staan: verbod van vergaderingen, verbod
der democratische bevoegdheden en liet
van plakkaten en betoogingen en propaganhebbén van een intelligent kiezerscorps «en
dafilm*, vérbod van " nieuwsbladen en nauwste met elkaar samenhangen. Nevis»
uniformen
de jongste noodverordening trouwens opmerkelijk, vooral in een gebied*
wordt op ruime schaal toegepast.
als den Pendzjab met zijn viriel menschenslag, hoezeer de politieke belangstelling,
die voor het onderwijs bij de bevolking ten
zeerste verlevendigt. Lr komt allerwegen
belangstelling voor „rural education". ook
al blijven zulke pogingen in de ontzaggelijke uitgestrektheid van India nog oasen
Dr. Goebbels, die, zooals werd gemeld, in de woestijn.
met griep te bed ligt. heeft tegen Maandag
Die belangstelling Komt van Inheemsche
twee dagvaardingen ontvangen. De eerste
zijde;
zij is er ook bij verschillende Engelals getuige tegen den drukker van Der sche bestuursambtenaren. IK denk bij dit
Angriff, die vervolgd wordt wegens beleed',» laatste b.v. aan een boek als F.CBravn«.'s:
ging van den adjunctpolitiepresident dr. Locrates in an Indian village. Zonder
overdrijving mag men echter zeggen, dat
de Zending, die in lndië van haar eerste
optreden af een sterke sociale belangstelling heeft getoond, in dit land van «erbluffendmoeilijke sociale vraagstukken in
het laatste decennium een bijzonder nut»
tige activiteit heeft ontwikkeld op het
gebied van het onderwijs. Net initiatie! is
daartoe veelal uitgegaan van de „Natiofal
Christian Council", het lichaam, waarin
zich de eenheid der verschillende zendingen

het woord „achteruitgang" zal men in dit
verband «iet kunnen gebruiken en daar
Komt het alleen op aan als men naar aan»
wijzingen zoekt voor de ontwikkeling van
het nationaal-socialisme.
Over verzwakking van liet leger van
Nitler Kan men eerst spreken als men denkt
aan den strijd tegen Stennes. den hoofdman
der Berlijnsche stormtroepen. Hierdoor is
het aantal volgelingen van Nitler ongetwijfeld ingekrompen. Of de splitsing op den
duur verzwakking zal beteekenen, valt
moeilijk te voorspellen. Want tegenover
het verlies van een aantal mannen der S. A.
staat, dat di beweging homogener geworden is dan ze was. Tot nog toe waren revolutionaire en legale bestrijders der republiek van Weimar in een organisatie vereenigd. Nu zijn de revolutionairen tot zwijgen gebracht en de heele beweging van de
nationaal-socialisten volgt het wachtwoord»
dat Nitler den 25n September 1930 gaf, toen
hij in Leipzig voor .het rijksgerechtshof
onder eede verklaarde, dat zijn beweging op
den lega'-en weg zou blijven.

—

—
Goebbels gedagvaard.

manifesteert.
Net was in

samenwerking met dit
lichaam, dat in 1920 eenige groote Zendingsorganisaties de Fraser Commission on
Village Education naar China. Japan, de
Filippijnen en lndië zonden. Deze commissie heeft zeer bevruchtend gewekt.
Zij vond op haren weg reeds eenige onder»
wijsexperimenten. waarop haar secretaris,
prol. D. J. Fleming, in een boekje „Schools
with a Message" de aandacht vestigde.
Een van deze scholen was die te Mog«».
een plaatsje in den Pendzjab, tusschen
Ludhiana en Fcrozporc gelegen, plm. 90
mijl van Labore. Deze school te Moga wera
in 1911 opgericht door Rev. Ray N Carter
met het doel onderwijzer voorgangers te
vormen voor de dorpsgemeenten, die voor
het grootste deel uit vroegere outcasts be
staan. Hem zweefde de gedachte voor

-

..ELS

Weiss. In deze zaak is Goebbels zelf een

jaar geleden veroordeeld. De behandeling
in hooier beroep kon niet geschieden, omdat hij nimmer verscheen. De rechtbank
heeft thans besloten hem door den sterken
arm te laten halen.
De tweede dagvaarding is tot Goebbels
als beklaagde gericht. Hij moest zich n.l.
verantwoorden wegens beleediging van een
wethouder in een artikel in Der Angriff.

Duitsch-Roemeensche
economische onderhandelingen
BERLIJN. 11

—

April (Wolff).
De
Duitseh Roemeensche onderhandelingen
zijn na de Paaschdagen te Weenen hervat.
Naar het Berl. Thl. meldt, venvacht men in
goed ingelichte Kringen, dat zij begin Mei
zullen worden gesloten. Het verloop doet
venvachten, dat er positieve resultaten
worden bereikt.
Net verdrag zal zijn gegrond op het verleenen van preferentieele rechten en een
onderdeel vormen van het streven naar
regionale Europeesche samenwerking op
economisch gebied, dat met de Duitsch—
Oostenrijksclie tariefunie een aanvang heeft
genomen, met welke overeenkomst die met
Roemenië in «en rechtstreeksch verband zal

—
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Beteekenis van het dorp voor
de ontwikkeling van dit land

slaan.

zelfs onder zuike armen en verwordenen
een
sterke onafbankelijke werkgemenschap van het dorp op te bouwen.
Daardoor werd hij tevens voor de noodzakelijkheid gesteld de alzijdlge (economische,
sociale, moreele, godsdienstige) opheffing
van liet dorp in zijn plannen op te nemen
Hij legde daarom bij zijn opleiding grooto
nadruk op eenvoud van leven, handenarbeid
zelfonderhoud en de aankweeking van onal.
hankelijkheid en zelfrespect. In 1920 kwam
de school onder leiding van Mr. W. J
Mc Kee. Hij maakte zich de geheimen ten
nutte, die in Amerika tot de opheffing van
den neger geleid hebben en studeerde op de
middelen, waarmede een dergelijke beweging
onder de bewoners van den Pendzjab begon
nen kon worden. Door hem kreeg Mog»
een geheel nieuwe onder wij s»
methode en kwam de combinatie van
ondérwgzer en „rural worker" tot star.d.
waardoor Moga zijn reputatie en inspireerende werking heeft verkregen.
Net Departement van Onderwy, van den
Pendzjab had de ruimheid van blik. het belang van dit experiment in te zien. De school
werd erkend als een experimenteerende
school en heeft nog steeds vrijheid een
schoolrooster uit te werken, dat past bg de

landelijke verhoudingen, en methoden te gebruiken. die zeer afwijken van de algemeen

—

Madeira en de Azoren hebben
de rebellen de macht reeds
in handen
Op

—

LONDEN, IJ April. Talrijke berichten
bevestigen, dat de Portugeesche garnizoenen
op de Azoren tot de opstandelingen zijn
overgeloopen. Medegedeeld wordt, dat de
revolutionairen geruimen tijd weerstand zou.
den kunnen bieden en dat zij voldoende ge
schut, munitie en andere strijdmiddelen bezitten.
Ook omtrent den toestand in Madeira
heelt men thans nadere berichten ontvangen. Een Fngelsch vrijmetselaar, die had
deelgenomen aan de inwijding van een nieuwe Vrijmetselaarsloge op het eiland, ver»
Klaarde, dat de revolutionaire beweging op
Madeira dc zelfstandigheid van het eiland
beoogt. De militaire dictatuur heeft een manifest uitgevaardigd, waarin wordt gezegd,
dat de volledige autonomie van het eiland de
eenig mogelijke oplossing der moeilijkheden
is. De Lngelsehe consul op Funchal heelt
de Lngelsehe touristen aangeraden Madeira
te verlaten. Net zakenleven ligt geheel stil
en de bevolking heeft zooveel mogelijk le>
vensmiddelen ingeslagen en bij de banken
zooveel geld opgenomen als mogelijk was.
De revolutionairen hebben de telefoon vei
bindingen verbroken en een strenge censuur
ingesteld. De uitvarende schepen worden
streng door hen gecontroleerd en het geheele motorboot, erkeer langs de kust is it,
hun handen. De omwcntelingsplannen zijn
door ervaren personen tot in onderdeeier,
uitgewerkt. Wanneer Portugeesche regeeringstroepen arrivceren, zal men allereerst
trachten in onderhandeling met hen te treden. Wanneer de troepen een poging zouden
doen te landen, zouden de revolutionairen
trachten dit met geweld te verhinderen. Alle
regeeringsgetrouwe ambtenaren en officieren zijn gearresteerd. De toestand in Portugal zelf is, ondanks alle verzekeringen van
het tegendeel door de regeering, tamelijk
critiek. Generaal Norton Matos, die bij he»
slagen van een omwenteling waarschijnlijk
president van de Portugeesche republiek zal
worden, zou in het militaire hospitaal te
Lissabon in arrest worden gehouden.
gebruikelijke. Met subsidie, sympathie

en

raad stond de Staat het Departement steeds
tér zijde. De school streeft er echter steeds
naar ondanks haar geheel afwijkende methode en programma de algemeen geldige
eischen van het departement voor het onderwijs te vervullen met het resultaat, dat op
examens de abituriënten over het algemeen
glansrijk aan die eischen hebben beantwoord.
De school 'te Moga is nu

een school met internaat voor dorpsjongens.
meest al outcasts, dus de armsten der armen
gelijk reeds vermeld en grootendeels Chris»

ten, ofschoon niet-Christenen ook toegelaten worden.
Net schoolareaal is een groot stuk land,
dat grootendeels gecultiveerd is, me» putten,
2 silo's en een veekraal. De gebouwen zijn
een hoofdgebouw met 9 klaslokalen, een
lokaal voor doeleinden op het gebied van
landbouw en handindustrie, een kleine aula,
een bibliotheek en een bureau, drie inter»
naatsgebouwen, woongelegenheid voor gehuwde leerlingen, woningen voor het pers»,neel en een model dorpsschool, alles van de
grootste soberheid eu eenvoud. Net aantal
leerlingen bedraagt plm. 150, waarvan lel
grootste deel op wat wij desa- en Standaard»
school zouden noemen, gaan."
De schrijver vertelt dan over het pro»
gramma van onderwijs dezer Kweekschool
voor onderwijzers, dat zeer uitgebreid is en
goed in elkaar zit en zegt dan verder:
„Daar de school door dc Zending geleid
wordt en bedoeld is voor de opheffing der
Christendorpen uit de „depressed classes",
is de geest natuurlijk ChristelijK.gadsdienstig.
Het doel van dc dlormaalschool is dorps»
kinderen op te voeden en te onderwijzen op
een wijze, die aansluit bij de behoeften en
nooden van hun omgeving, om ze terug te
zenden naar hun dorpen, ten einde ze tot
medewerkers te maken in de opheffing van
hun eigen dorpsgenooten. Ze worden uit»
gekozen naar Karakter en begaafdheid, omdat een zonder onderscheid uitgedeeld onderwijs aan een zoo arme bevolking te Kostbaar zou worden. Men past voor deze
selectie aan Indische toestanden geadapteerde,'ntelligencetests toe".
Bij het onderwijs houdt men rekening
met het maatschappelijk leven der om»
geving en maakt gebruik van de liefde voor
den zang. 't dramatiseeren van gebeurtenissen, voor folklore en nutt'.?e dorp-gebruiKen. Aldus bedoelt men afzijdige belang»
ste'l'N*? voor het dorpsleven te Kweeken.
De jongens wasschen en koken zelf.
leder heeft zijn eigen tuintje. Hij moet de
zaden zelf koopen en kan zijn producten
aan de school verkoopen. Zoo leert
men den jongens onafhankelijkheid en overleg. Ook krijgen ze voor het werk, dat ze
verrichten, heharve voor het wasschen hun»ner kleeren (dat verplicht is), geld uitbetaald. Niet enkel landbouw, ook handwerken worden beoefend. Ook de daarbij tol
stand gebrachte producten worden door de
school van de jongens gekocht.
Voorts hebben zij een e'gcn aandeel in
het bestuur van de school en «en eigen
Voedingscomite.
Waar in het Oosten (zoo eindigt dr.
l*.raemer met een verwgzing naar het be>
too.? van prof. Boeke over Dualistische
Economie) economische behoeften en doel»
stellingen nooit zelfstandig voorkomen,
maar steeds samenhangen mei ethische,
sociale en godsdienstige factoren, daar kan
deze modelkweekschool van groot belang
zijn voor de toekomstige opvattingen over
onderwijs en sociale politiek.

Wel films, geen tooneel
op Zondag
LONDEN, 11 April. De nieuwe Zondags
wet zal zoowel het maken van muziek in
openbare gelegenheden, als het geven van

filmvoorstellingen toestaan. Tooneelvoor»
stellingen blijven echter op Zondag ver»

doden.
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DREIGENDE CRISIS
IN PORTUGAL

IN BRITSCH-INDIE

De verkiezingen der bedrijfsraden toonen aan, dat ook daar
de nazi's binnendringen
Volksbegehren

/?Al««0A«3 11 Al^«lL IS3I

ONDERWIJS

HITLERS LEGERSCHAREN

Hitler steunt het

-.

HET HUWELIJK IN HET TYRRELL BRENGT
STRAFRECHTSYSTEM FRANSCHE VOORVAN SOWJET-RUSLAND STELLEN NAAR LONGEN
Het individueele huwelijk een

De Engelschen lichten Briand
nader in over Chequers

Dr. Gregor Wirsjoebski heeft in de: „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissen»
den
schaft" een studie gepubliceerd onder
in,
SovSittlichKeit
titel: „Der Schutz der
jetstrafrecht". waaraan wij het volgende

Lord Tyrrell, de Engelsche gezant te
Parijs, is gisteren naar Londen gereisd.
Men neemt aan, dat hij het ministerie van
Buitenlandsche Zaken op de hoogte zal
brengen we.Ke voorstellen de Fransche gedelegeerden bij hervatting van de onderhandelingen over het vlootverdrag zullen
doen, inzake de punten, waarover men het
nog niet eens is geworden. Zooals men
weet, heeft Tyrrell Donderdag een langdurig onderhoud gehad met Briand.
In welingelichte kringen neemt men aau,
dat de ambassadeur aldus de nieuwe bijeen»

,,kleinburgerlijke instelling"

ontleenen :
De Sowjet-wetgever ontkent het recht op
bescherming voor de onschendbaarheid van
huwelijk en gezin. Volgens de communist',sche opvatting is het individueele huwelijk
een Kiemcel van egoïstische en individualistische dwaalbegrippen, in het Kort een Klein»
burgerlijke instelling. Zijne instandhouding
als voortdurende levensgemeenschao is voor
den socialistischen opbouw eerder hinderlijk
dan bevorderlijk. Van dit standpunt bezien
is het volkomen consequent, dat de Sowjet
wetgever door de bepalingen omtrent de
echtscheiding zeer gemakkelijk te maken,
het geheele huwelijk op losse
schroeven heeft gesteld.
Hierbij gaf ook de overweging den doorslag, dat volgens de opvatting van den Sowjet-wetgever het huwelijk geen sacrament is,
en ook niet het Kenmerk draagt van een
voortdurende, wederzijdsche levensgemeenschap, maar, zooals het in een beslissing van
het opperste gerechtshof der Sowjet»unie
heet: „uitsluitend een vrije samenleving
van man en

vrouw."

Ten gevolge van deze slappe opvatting
over den aard van het huwelijk erkent do
Sowjetjurisprudentie de mogelijkheid van
verkrachting van de eigen echtgénoote. in
tegenstelling met de opvattingen, die daar»
over in de burgerlijke landen bestaat. Dit
wordt daarop gegrond, dat volgens de Sow»
jet»Russische opvatting voor den man geen
contractueel recht op geslachtsverkeer bestaat. Terwijl de burgerlijke wetgevingen er
van afzien, dergelijke intieme zaken uit het
gezinsleven in het licht der openbaarheid te
brengen, daar haar doel is de instandhouding
van huwelijk en gezin, stelt de Sowjet-wet»
gever zich juist op het tegenovergestelde
standpunt, omdat hij zich over die instandhouding niet bekommert.
Mede ten gevolge van deze slappe opvat»
ting van het huwelijk, is

echtbreuk

natuurlijk niet strafbaar.
Daarentegen is geregistreerde bigamie een
strafbaar feit, doch slechts in het geval, dal
„men omstandigheden heeft verzwegen
welke aan de huwelijksvoltrekking in de.,
weg stonden" (art. 88 Strafwetboek van
1926). Strafbaar is dus niet de bigamie op
zich zelve, daar het een ieder vrijstaat naast
het geregistreerde huwelijk tevens een feitelijk huwelijk aan te gaan. Beide huwelijken
zijn geldig en in beide gevallen hebben de
echtgenooten erfrecht.
Maar strafbaar '
hier de misleiding der autoriteiten, omdat
volgens de wettelijke bepalingen geen nieuw
huwelijk mag worden geregistreerd, wanneer
het oude huwelijk niet ontbonden is. (Art. 6
van de wet over huwelijk, familie en voogdij).
Bijzondere bepalingen zijn er gemaakt
voor de landen der Kirgiezen, voor Turkestan. Basjkirië en het Karatsjewo-TsjerKe;.
sen-gebied. Deze verbieden het dragen van
den sluier door de vrouwen. In deze streken
is de veelwijverij (dus ook bigamie) en 'iabetaling van het Kalym (bruidsgeld) verboden.
Dc strafbaarheid van den bruidskoop is
daarop gegrond, dat men daarin een onrecht-

matigen dwang tot huwelijkssluiting voor de
vrouw ziet. Voorts is de gewoonte an
bruidskoop een middel tot exploitatie van
onvermogende lieden, die wenschen te trouwen, door de ouders van de bruid, daar de
onvermogende huwelijkscandidaat, die den
prijs voor de bruid niet in contanten betalen
Kan. gedwongen wordt in het bedrijf van den
vader van het meisje hiervoor te werken.
Zoo is er een geval bekend, dat een Knecht
twaalf jaar lang om een bruid voor niets
werkte, en ten slotte de bruid " toch niet
kreeg.

De bruidskoop wordt ook daarom als
gevaarlijk beschouwd, daar hel een von,
Kan zijn van handel in vrouwen, welke uit
het vaderland naar China en Mongolië gedreven wordt. In Turkestan is het een veel
voorkomend verschijnsel, dat in de koffiehuizen een marktprijs voor vrouwen wordt
vastgesteld evenals voor iedere andere waar.
Een typisch geval van dezen handel in
vrouwen was wel het feit, dat een vader zijn
dochter tegen een Koe en een Kalf verruilde.
Daar de strafrechtelijke bescherming van
huwelijk en gezin opgeheven is, is

Komst der vluotdeskundigen van Engeland,
Frankrijk en Italië voorbereidt.

Een hooge ambtenaar van het Engelsche

ministerie van. Buitenlandsche Zaken zal

zich. naar men verneemt, binnenkort naar
Parijs begeven on» Briand uitvoerige opheldering te geven over de beteekenis van
de uitnoodiging aan dr. Brüning en dr.
Curtius om naar Chequers te Komen.
In een zeer scherp artikel veroordeelt de
Londensche Daily Express het feit, dat
Engeland zijn standpunt min of meer ondergeschikt maakt aan de Fransche opvattingen. De publieke opinie in Engeland is,
volgens het b.ad. van oordeel, dat Duitschland en Oostenrijk ten aanzien van hun
tariefovereenkomst, niet slechts volkomen
in hun recht staan, doch tevens, dat er
geen beter bolwerk tegen het bolsjewisme
is, dan een sterke Centraal-Europeesche
economische eenheid. Hoewel MacDonald
het voorstel heeft doorgezet, dat de ministers van Duitschland naar Londen zullen
Komen, heeft hij toch toegegeven aan den
wensch van Briand. dat dit bezoek eerst zou
p'aats vinden na de zitting van den Vol»

.

kenbondsraad te Genève.

Eenig verzet in Frankrijk tegen
Doumergue's rede
Een socialistische en een radicale critiek.
De socialistische
PARIJ'S. II April.
Populaire laat zich heden in scherpen vorm
uit over de rede, die president Doumergue
te Nice heelt gehouden. Het blad schrijft,
dat reeds sedert een maand gebleken is, dat
de president het niet eens is met de
buitenlandsche politiek van

—

Briand.

Net gezonde verstand, aldus het blad,

had Doumergue echter moeten raden zijn
mond te houden en den internationalen toestand nog niét meer te verergeren. Deze is

waarlijk al slecht genoeg.
Gustave Nervë pu
PARIJS. 11 April.
bliceert in de Victoire een artikel over de
rede van president Doumergue. Hij zegt,
dat Doumergue de verblinding deelt, die de
meeste Fransche patriotten en nationalisten hebben over de Fransche buitenland»
sche politiek. Evenals de andere» wil ook
president Doumergue den vrede handhaven en tegelijk het verdrag van Versailles
behouden. Als men het vredesverdrag echter niet wijzigt, zal er nog een veel Moediger oorlog ontstaan dan in 1914 is uitgebroKen. Doumergue stuurt «lus, evenals de andere nationalisten, direct op een oorlog

—

aan.
Net tragische en dramatische van den
huldigen toestand van Frankrijk is, dat de
beste patriotten uit patriottische verblinding weigeren te erkennen, dat het verdrag
van Versailles het economische leven van
Europa verwoest en voor Frankrijk onvermijdelijk tot nieuwe catastrofen moet lei»
den.
Tegen den Anschluss.
PARIJS. 11 April. De republikeinsche
federatie, waarvan dc af?evaard'gde Louis
Marin de voorzitter is. heelt een oproep
gepubliceerd tot het bijwonen van een protestvergader ng tegen de Anschluss, op 13
Anril in de zaal Wagram. De oproep is in

—

vrij scherpe bewoordingen gesteld. O-i.
wordt daarin gezegd: De Anschluss dreigt
werKell'Kheid te worden. Moeten wij deze
nolitiek dulden, die onder voorwendsel van
den vrede te dienen, in werkelijkheid zeker
tot een oorlog voert?

Wakatsoeki wederom Minister-

ook de bioedschande niet strafbaar
president
bepalingen
gelden
bijzondere
meer. Hier
De oud-minlsterpresident Wakatsoeki
voor Georgië, waar bioedschande wel straf» heeft de uitnoodiging om de plaats van den
baar is.
wegens ziekte afgetreden Japanschen minisOp zichzelf is het huwelijk tusschen bloedter N-maioets.i als leider van het Japanverwanten in directe lijn (b.v. tusschen sche Kabinet, te willen innemen, aangevader en dochter) of tusschen broeder eu
nomen.
zuster evenzoomin strafbaar als bigamie.
He» is dan ook onlogisch, dat de SowjetFascistische militie in Spanje
wetgever dergelijke huwelijken niet wenscht
georganiseerd?
geregistreerd te zien. ja, di» zelfs strafbaar
Er is opMADRID. 10 April (velga).
stelt, daar hg er principieel geen bezwaar in
van
een
besprake
nieuw
revolutionaire
volgens
opvattingen
ziet, en
de bestaande
zijn
te
weging
Spanje,
in
die
ontstaan
zou
waarde
feitelijk
huwelijk
een
evenzooveel
Barcelona.
geregistreerd
huwelijk.
een
Toch
heeft als
Het blad El Pueblo te Valencia zeg», dat
wordt in breede kringen van de bevolking
het feitelijke huwelijk als een huwelijk van het morgen mededeelingen zal doen over
een plan tot organisatie van een fascistische
minder soort beschouwd. Daar de Sowjetmilitie, die bestemd is om naar Madrid op
wetgever de registratie van de bigame huwelijken en van de huwelijken tusschen bloed» te trekken.
verwanten in rechte lijn verboden heeft,
heeft hij deze opvatting versterkt en rekedere personen gemeenschappelijk gepleegd
ning gehouden met het zedelijke gevoel van wordt. 'Als bijzonder geval van verkrachting
deze kringen.
wordt beschouwd het listiglijk en bedriegeDe Sowjetwetgeving kent drie soorten lijk verkrijgen van geslachtelijk verkeer, daar
van delicten tegen de geslachtelijke vrijheid tengevolge van de Sowjetwetgeving. die de
der vrouw, namelijk verkrachting, dwang tot echtscheiding zeer gemakkelijk maakt, jonge
geslachtelijk verkeer uitgeoefend op een meisjes tot een Kortstondig huwelijk verleid
vrouw, die ambtelijk of economisch afhankeworden.
lijk i, van den dader *), en dwang tot prostitutie. Bij verkrachting zgn de volgende mis*)
«owletstrafrecht kent dit misdrijf ook
drijven geoualiliceerd: L De straf wordt in deNet
omgekeerde orde: dwang tot geslachtelijk
verhoogd, wanneer het slachtoffer zelfmoord verkeer, uitgeoefend op een man, die ambtelijk
pleegt. 2. Wanneer het slachtoffer minderof economisch afhankelijk is van de dadere».
jarig is. 3. Wanneer het misdrijf door meer- Red.

--

—

NET VADERLAND

2
3 October te Leiden

ZIJLICHTJES
Nòg

Wat de één aanbiedt, wil de ander nog
liet altijd hebben. Onze wenschen zijn op
aarde zéér verscheiden. Ons levensgeluk
hangt nu eenmaal van zooveel verschillende
dingen af. IK heb er de Krant eens op na»
gekeken. Ik bedoel: een stapel Kranten.
Een heele boel Kranten. Uit alle denkbare
deelen van ons land. En vond dit bonte
H»loembed :

Te koop: erwtenrijs, boonenstoKKen en
draadpalcn tegen billijke prijzen. Bejaarde
dame vraagt bridgeles van beslist be»
schaafd heer (géén buitenlander). Vraagt
de brochure: Tegen de Knevclwet van
Honger-Ruys, prijs 5 cent. Wegens over.
compleet te Koop: deegmachine 125 K.G.
Heel Nollywuod draagt Vlisco, Kleur- en
waschecht, vraagt gratis de Pargsche modellen der filmsterren! Net persoon, vrij
van sterken drank, biedt zich aan voor licht
werk, onverschillig wat. Voor den Bloementuin: 150 gladiolen in schitterende Kleuren.
Mevr. Ster, helderziende voor dames en
neeren. Consult f 1.. Overtuigt u, ook
's Zondags. Te Koop: mooie Pyrolaphon
voor billijken prijs. Een nieuwe zachte
blanke huid in drie dagen. Voor mijn zoon
(25 j.) zoek ik een vrouw, liefst academisch
gevormd en vermogend. Te koop: een
drachtig varken, een beste vierdckalfskoe
en een goed bevleesde guste Koe. Aan het-

zelfde adres: 200 K.G. sjalotten. Serieus
nieuw roulette-systeem. Spa of Monte. Ne»
derlander, betrouwbaar wiskundige, zoekt
reisgezelschap met minimum deelneming
van f 10.000. Geslibd krijt, likstecnen,
vleeschmecl en ochtendvucder, ook in
groote partijen te koop. Tot en met
Woensdag: bij % pondspak thee één ons
flikken a25 ets. gratis. En betere waar. En
tien procent. Die zit. V.A.R.A.leden vraagt
prijs voor coöperatieven inkoop tuingereedschap, Kippengaas. asfalt, e.d. Nette juffr.
35 jaar, niet onbem., zoekt Kennismaking
met beslist degelijk heer, niet boven 45 jaar,
liefst partijgenoot. Buffetjuffrouw gevraagd, hoog loon en verval. RuuwKleeding,
binnen 24 uur gitzwart geverfd en droog.
Pianiste en slagwerkster gezocht voor
Dameskapel; geregeld werk. Neer vraagt
hoogstaande conversatie met ethisch denKende dame, voor de Woensdag- en Vrijdagavonden. Tweed mantels, prachtvolle
dessins f 9.50 (gesloten huis). Omzet grooter, prijzen lager: eigen gesmolten rundvet.
Koffie, slaolie, pinda's. U spaart toch óók al
cactusplaatjes? Gids voor Natuurvrienden:
ZomerboeKje. Aufgebotl Es wird zur
Schmidt,
Kenntnis gebracht, dass Neinrich Patschul,
wohnhaft Essen und Karulina
vurher wohnhaft im Haag die Ehe mit ein
ander eingehen wollen. Weggeloopen:
dwergpincher met groen lintje, luisterende
naar den naam van Hendrik en den bijnaam van Nenny. Een paar blauwe parkieten in ruime kooi te koop aangeboden.
Prijs gevraagd van Kar zonder wielen. Voor
R.K. Molenaarsknecht: levenspositie. Dames! Laat u permanenten zonder kroes.
Beslist diepe golven. Commanditaire Vennoot gevraagd in goed rendcerenden bouwPhys.
materialenhandel. Ben. Kap. f 15.000.
uren
benog
enkele
Math. Cande heelt
tegen
geven
van
lessen
voor
het
schikbaar
uiterst billijke condities. Mevr. de wed. Bissoen.v. d. Vedelaere is zeer tot haar leedwezen verhinderd Vrijdag a.s. te ontvangen.
Prima
gevraagd
KachelKunstmocdcr
af.
Tennisbaan
van
f
3.50
elastieken kousen
des Maandagavond» vrij. Mevr. Jollen
wenscht bij genocgz. deelt», te haren huize
een fröbclklasje te leiden. Prima tweede
verkoopster gevraagd; goed figuur vereischt. Te koop: groote klantenwijk ,n koffie, thee. boter, poetsarlikelcn, gemakkelijk
en Cornellle.
uit te breiden. Molière. Racine
uitsluiavonden,
in
twaalf
litteratuurcursus
wituw
adres
voor
Dit
is
dames.
voor
tend
Te
het
uit!
knip
ten en schoorsteenvegen.
en
Creditloten
Grond
koop gevraagd: Noll.
andere
en
Panama
Conga.
Witte Kruis.
soorten. Prima luidspreker.
Ik schei er uit. M'n stapeltje ,s halfweg.
beMaar ik wou enkel zeggen, dat onze
cel,
nog
zijn
dat
't
en
hoeften verscheiden
mirakel is, hoe we elkaar nog zoo dikwijls
vinden 1

.
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Men meldt ons uit

Suiker

Amsterdam:

commissie van de tentoonstelling De
Suiker heeft gisteravond in Hotel de
honderd,
De

I'Europe een groot aantal, ruim
genoodigden verzameld aan een diner, dat
gegeven werd ter eere van de opening van

dezo expositie.
Aan de honfdtafcl. die met smkerbroo»
den «etooid met suikeren rozen, versierd
voorzitter, den heer
w.15. hadden naast den
Chr. Schrcuder. burgemeester De Vlugt. de
heer F. K. I. Heringa als vertegenwoordiger
mr.

van «len minister, mr. T. J. Verschuur,
S. J. van Lier. secretaris voor de Algemeene
Zaken ten stadhuize en wethouder dr. E. J.

karakter

De Minister
zitter

van

van Koloniën voor-

het eere-comité

Ter gelegenheid van het feit, dat de 3
October»Vereeniging te Leiden 45 jaar be»
staat, heeft het bestuur aan den dit jaar te
houden optocht een bijzonder karakter wil»
len geven. In de j.l. gehouden vergadering
werd het voorstel van het bestuur aangenomen, waarbij het gemachtigd werd voor
den op 3 October as. te houden optocht
een Keuze te doen tusschen een lokaalhistorischen optocht en een optocht getiteld Oost en West.
Dezer dagen heeft er een persconferentie
plaats gehad, waaraan ook de heer *-. w. A.
v. d. Brugh, algemeen secretaris van de
vereeniging Oost en West deel nam en
waarin de voorzitter van de lOctober»
Vereeniging, de heer W. van der Laan, en
het lid van het bestuur mr. F. J. J. Trap»
man, een uitvoerig overzicht hebben gegeven van de plannen, die er voor den a.s.
30ctoberdag bestaan.
De Keuze is gevallen op een optocht
Oost en West, welke optocht ten doel heeft
belangstelling te wekken voor onze overzeesche gewesten. In tegenstelling met de
andere feestvieringen, welke meest werden
bijgewoond door duizenden bezoekers uit
de onmiddellijke omgeving van Leiden,
vooral uit Den Haag, wil de vereeniging
thans een optocht organiseeren, welke de
belangstelling van ons geheele land trekken
zal. Men wil in dezen optocht iets toonen
van de geschiedenis, de kunst, het bestuurswezen, de volksgebruiken, de cultures
en van het verkeer van Oost- en West»
Indie.

Bij de voorbereidende maatregelen werd
reeds van verschillende zijden daadwerkelijke medewerking verkregen. Een eerecomité werd in het leven geroepen, waarin
een groot aantal vooraanstaande personen
uit de Indische koloniale wereld zitting
hebben genomen, vertegenwoordigers van
cultuurondernemingen,
stoombootmaatschappijen, enz. De minister van Koloniën,
de heer S. de Graaff, heeft het voorzitter»
schap van dit eere-comité aanvaard. De
vereeniging Oost en West gaf op verschillende wijzen blijken van groote sympathie
voor het plan. De heer C. Poortman, oudresident van Djambi, woont de verschillende bestuursvergaderingen bij en zal dezer
dagen verschillende groote maatschappijen
enz. bezoeken, ten einde hen op te wekken
aan dezen optocht roede te doen. De
K.L.M. vroeg spontaan een plaats in den

aan, verschillende studentenverenigingen zegden principieel toe aan
den optocht mee te willen werken.
Noodig is echter, dat het bestuur zoo
spoedig mogelijk opgave krijgt van de uit
de Oost en de West hier te lande vertoevende personen, die bereid zijn aan den optocht mee te willen doen. Net ligt namelijk
,'n de bedoeling, dat de verschillende in den
optocht voorkomende personen zullen worden uitgebeeld door menschen uit het land
zelf afkomstig. Ook ziet het bestuur gaarne
ter beschikbaarstelling tegemoet van voorwerpen, die voor dezen optocht dienstig
kunnen zijn. Het adres van den secretaris
van de 3-Octaber-Vereenlging is: de heer
N. G. Spaargaren, Haagweg 31, Leiden.
De optocht zelf wordt thans ontworpen
door den kunstschilder, den heer D. van
Driest uit Den Haag, die vele jaren zelf in
Indiê heeft vertoefd.
Het voorloopig plan maakt melding van
de volgende afdeelingen: 1. geschiedenis
(voorname historische figuren en van de
episodes uit de koloniale geschiedenis), 2.
kleederdrachten en volksgebruiken (Javaansche bruidsstoet, Tjap Game (Papieren Draak), DajaKsche maskers. Negerdanspartij, Gamelang, Wajangpoppen. enz.),
3. cultures (Oost- en West-Indische producten), 4. verkeerswezen (zoowel te water,
te land als in de lucht, 5. gouvernement,of bestuursgroep, terwijl de stoet zal worden besloten met een wagen, waarvan de
voorstelling het best Kan warden weergegeven met de kernspreuk van de Vereeniging Oost en West: Oost. West en Nederland, krachtig door het Rijksverband.
Er wordt gerekend, dat ongeveer 350 personen en tal van praalwagens aan den optocht zullen mee doen, terwijl ook gerekend

optocht

wordt op Indische muziek.
De Europeesche medewerkers in den optocht, waarvan ook een groot aantal noodig
zijn, zullen bij voorkeur gezucht worden
onder de inwoners uit Leiden, die zich ieder
jaar steeds welwillend ter beschikking heb-

ben gesteld.
Als bijzonderheid deelde men ons nog,
mee. dat het feit, dat in September as. te
Leiden het XVIIIe Internationale Oriëntalisten Congres wordt gehouden, mede de
Keuze tot dezen optocht heeft bepaald. Men
verwacht, "dat nog verschillende congresbezoekers ook nog op 3 October ln ons
land zullen vertoeven.

Abrahams plaats genomen.
De heer
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Een optocht met een nationaal

een Mirakel!

Tentoonstelling De

—

Schrcuder begon met een

Koninklijke
dronk uit te brengen op de
allen dank
hij
Familie. Even later bracht
hulp.
hij
bij
het tot stand komen
die
voor de
expositie
ondervonden had.
van de
zeide, dat hij met
Heringa
heer
Dc
genoegen zal blijven denken aan de energie,
die hier getoond is. De minister stelde dezen
ijver vooral in dezen tijd in het bijzonder
op prijs. Spr. wijdde een dronk aan den
voorzitter, in wien hij de personificatie zag
van al dezen arbeid.
Burgemeester De Vlugt zede,
dat eenige jaren van werken in dezen avond

zijn bekroning vinden. Als burgemeester
en als eerevoorzitter roemt spr. de Hollandtot uiting Kwam op
sche nauwgezetheid, die
tentoonstelling
moest
de
het moment, dat
pennend worden. IK hoop, zeide spr., dat
«leze internationale tentoonstelling zal slagen in het doel. «lat zij beoogt.
Dc heer J. M. Scheltêma bracht
hulde aan den chefkok, den heer Koelman,
die zorg had gedragen voor de prachtige,
uit suiker vervaardigde bloemenmanden, die
bij het dessert werden opgedragen en die

SPOORWEGHALTEN.
15 Mei a.s. worden de halten (stopplaatsen)
der Nederlandsch Spoorwegen BaardwijkBijste«leeg. Resoyensche
steeg.
sche
ren, Dorst, Dusschoten, de Haandrik, Hooge»
«leeg. Kerklaan. Keverdijksche weg, Kisveld.
zieedsterweg. Princenhage, Slichtenhorst, Warken, Zeeland, Zoeterwoude en Zuidplaspolder
opgeheven en moet de halte Eikelhof als stopplaats worden beschouwd.
Voorts wordt aan den spoorweg den Helder
Amsterdam een halte (stopplaats), genaamd
Koog Bloemwijk, tusschen Zaandam en Koog.
Zaandijk en aan den spoorweg Haarlem Uit»
geest een halte (stopplaats), genaamd Velsen
Hoogoven,, gevestigd.

dc goedkeuring van de aanwezigen in ruime
mate mochten verwerven.
Ten slotte bracht de voorzitter hulde aan
de buitenlanders, vooral aan Polen en Hongarije voor hun medewerking. De consul
van het eerste land sprak hiervoor zijn

dank uit*

GEMEENTERAAD

Predikbeurten

De aanvullingsagenda voor de vergadering
van den gemeenteraad van Maandag a.«. bevat
de benoeming van: een tijdelijke leerares in de
lichamelijke oefening aan de Gem. Handels»
dagscholen 4»j. c; twee tijdelijke leeraressen in
de geschiedenis aan de H.B.S. s»j. e. en het
Lyceum; vier leden van elk der vijf schatting,commissiên voor de RijksinKomstenbelasting
en vier onderwijzers aa:, openbare lagere
scholen.
Verder de beraadslaging over:
10. Het voorstel tot vaststelling van het aan
Gedeputeerde Stalen uit té brengen verslag
over 1930 omtrent de verstrekking rechtstreeks
van Gemeentewege van kinderkleeding.
11. Het praeadvies op het adres van de
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland,
houdende verzoek om een bijdrage ten behoeve
van het alhier in 1931 te houden Nationaal
Congres voor Vakopleidingsvraagstukken.
12. Het voorstel om aan A. Claus en J. A.
Persoon 'm erfpacht uit te geven een oppervlakte gemeentegrond, aan de Meloen- en de
Abrikozenstraat.
13. Het voorstel om aan de N.V. Bouw» e»,
Handelmaatschappij Het Viaduct in erfpacht
uit te geven een oppervlakte gemeentegrond,
aan de Jan Wapstraat en de Aarnout Drostlaan.
14. Het voorstel om aan F. A. van
Beukering in erfpacht uit te geven een oppervlakte gemeentegrond aan de Perenstraat.
15. Het voorstel betreffende uitgifte in erf»
pacht van aan de Waldorpstraat en het Hildebrandplein en aan de Slachthuiskade en het
Hildebrandplein gelegen oppervlakten grond
onderscheidenlijk
aan de N.V. American
en aan de N.V. De
Company
Petroleum
Petroleum Maatschappij.
16. Het voorstel betreffende de e-cplpitatle
van het bij de Gemeentelijke Buitenschool aa,.
de Doornikschestraat 8 behoorende herstel»

Zondag 12 April.
Aula Duitsch Gymnasium. Jeugddienst 10 uur
30, de heer H. van Schothorst.
Christengemeenschap, Assendelftstraat 18, te
10.15 de heer F. Mojet uit Utrecht en te 7
uur 30 de heer Ph. Looy uit Rotterdam.
Christengemeenschap. Koninginnegracht 70,
Beweging tot religicuse vernieuwing, te
10 uur Menschenwijdingsdienst.
Christen-Socialistische Kerk, lokaal Maranatha,
Lange Beestenmarkt 102, te 10.30 uur dr.
A. K. Kuiper, cm. pred. te Amsterdam.
Christologische beweging Excelsior, Oranje»
Sociëteit te 10.30 uur ledenmorgendienst
voor leden en aspirantleden.
Doopsgezinde Kerk te 10.30 uur, ds. S. H. N.
Gorter van Rotterdam.
Duinoordkerk te 10.30 uur prof. dr. J. A. Cra»
mer van Utrecht; jeugddienst 10 uur van
12 tot 17 jaar, «preker ds. Ferguson; te 11
uur 30 voor joggeren, spreker mej. dr. Gerlings.
Duitsche kerk, 10.30 uur pastor Hérbst.
Engelsche en Amerikaansche Kerk te 8.30 uur,
11 en 8 uur.
First Church of Cbristian Scientist, Andries
BicKerweg 1, Hollandsch te 9.45 uur en
Engelsch te 11.15 uur. Zondagschool te
9.45 uur.
Haagsché Jeugdorganisatie. Gebouw Excelsior,
Zeestraat 57 te 10.30 uur ds. Kuylman,
koorzang, voor jongeren mej. van Ooyen.
Leger des Heils: Prinsegracht v.m. 10 u. heil!»
gingsdienst, n.m. 6 uür prediking Maliebaan,
n.m. 720 uur verlossingssamenkomst, leid»
ster adjudante van Echten. Molenstraat
v.m. 10 uur heiligingsdienst, n.m. 7.30 uur
verlossingssamenkomst, leidster kapiteine
v. d. Boom. Fisherstraat v.m. 10 u. heil!»
gingsdienst, n.m. 7.30 uur verlossingssamen»
komst, leider stafkapitein Kolder. Jac Catsstraat v.m. 10 uur heiligingsdienst, n.m. 7.30
uur verlossingssamenkomst, leidster kap,teine Verheul». Hemsterhuisstraat v.m. 10
uur, heiligingsdienst; n.m. 7.30 uur verlossingssamenkomst, leidster Kommandeure
Scherer.. Wassenaarschestraat (Scheveningen) v.m. 10 uur heiligingsdienst; n.m. 8 u.
verlossingssamenkomst, leidster kapiteine
Venema.
lalithersche kerk, te 10.30 uur ds. Zwahler.
Nederl. Protestantenbond, Muzen straat 2, te
10.30 uur ds. Reddingius.
Nieuwe Badkapel, te 10.30 uur ds. Boer.
Pinkstergemeente, Conradkade 61, samenkomsten te 10 en 6 uur.
Remonstrantse!»,. Kerk te 10.30 uur dr. L. J. van
Holk, rem. pred. te Utrecht
Soefikerk, Unlverseele eeredienst te 11 uur in
Pulchri Studio, mevr. G. Eggink—van Stolk
over: afhankelijkheid van God.
Soefikerk, te 11 uur, Anna Paulownastraat 78.
Vrije Katholieke kerk, Goudenregenstraat 36,
te 10.30 dienst
Vereeniging van Vrijz.-Hervorn.den. Abeelstr.
te 10.30 uur dr. K. H. Boersema, Leiden;
Ant Duyckstraat te 10.30 uur ds. J. N. Patlist; Wilh. van Pruisenstraat te 10.30 uur
Kinderkérk, Mijténsstraat te 10.30 u. d». C.
H. Hagen, 's»Hertogenbn«!ha
>Vaal«he Kerk. te 10.30 uur ds. Michelin
Moreau.

.««.«oord.

17. Het voorstel om aan de Vereemguig
Haagsché IJsclub te verhuren oppervlakten
grond en water, aan den Lezuidenhoutscheweg.
18. Het afwijkend praeadvies op het adres
Vereeniging Keizerstraatbelangen.
de
van
houdende verzoek te bevorderen, dat het
sluitingsuur voor de winkels in de'Keizerstraat
van 15 Juni tot 15 September op 22 uur wordt
vastgesteld.
19. Het voorstel tot aankoop van het perceel
2.
Ammunitiehaven 21/Lamgroen
20. Het voorstel tot aankoop van de perceelen
Weststraat 276. 278. 146. 148, 150. 152. 154
,
en 156.
21. Het voorstel tot aankoop van het perceel
Weststraat 361.
22. Het voorstel tot overplaatsing van onder»
wijzend personeel bij het openbaar lager
onderwijs.
23. Het voorstel om goed te vinden, dat thans
geen gebruik wordt gemaakt van de gelegen»
heid om te beschikken over den zetel van den
heer M. Joêls Jr. in den Raad van Beheer van
het Gemengd Bedrijf H.T.M.
24. Het voorstel om voor het doen van «P»
gravingen op Ockenburgh voor 1931 f4OOO
beschikbaar te «tellen.
25. Het voorstel om aan de N.V. Mode»
magazijnen v/h. Gebr. Lampe te verkoopen
perceelen grond aan het Spui en de Groote
Marktstraat.
26. Het voorstel tot het aangaan van oen
geldleening van f 10.000.000 (nominaal kapitaal).

.

.

... .

GEMEENTELIJKE SCHOOLBIOSCOOP.

Wegens de buitengewoon groote belangstelling, welke de film Sven Hedin heeft ondervonden en op veelvuldig verzoek, zal deze film nog
lessen,
eenmaal vertoond worden in de openbare
die gegeven zullen worden op Woensdag 15
April, in het Gebouw Noefkade 602 en op Donderdag 16 April in het Gebouw Hemsterhuu»
teven,
straat 2E, telken, te 20 uur. Dit zal dan
de sluiting van het seizoen voor de openbare
lessen zijn.

MUSEUM VOOR NET

ONDERWIJS.

In een der bovenzalen van het Museum voor
het Onderwijs. Hemsterhulsstraat 2E, is een
kleine tentoonstelling ingericht, betreffende het
menschelijk lichaam.
In het bijzonder vallen
hierbij op de modellen ter verduidelijking van
den bloedsomloop en de «pijsvertering en over
de werking van oog en oor.
Op Zondag 12 April zal te 14 uur precies na
een toelichting met lichtbeelden een rondgang
onder geleide door deze tentoonstelling plaats
vinden.

ERFPACHT.
B. en W. «tellen voor 2840 M2. grond aan
de Perenstraat in erfpacht uit te geven aan F.
A. van Beukering, tegen een jaarlijkschen
canon, berekend naar f 1.17 per M2. voor
zoover en voor zoolang de grond wordt gebezigd voor het daarop bouwen en hebben van
uitsluitend woningen en naar f 182 per M2.
voor zoover en voor zoolang de grond voor
andere doeleinden wordt gebezigd. En «el
voor het daarop bouwen en hebben van étagewoningen en eventueel een winkel met twee
afzonderlijke boyenwoningen en/of een berg»
oi werkplaats.
ONZE PETROLEUMHAVEN.
B. en W. «tellen voor aan de American
en de Bataafsche
Petroleum Company
Petroleum Maatschappij resp- 2700 en 3200 M2.
grond in erfpacht te geven aan Waldorpstraat
en Hildebrandtplein en Slachthuiskade en
Hi'.debrandtplein. waarbij 't noodig is de
rooilijn van het Hildebrandplein tusschen d.Waldorpstraat en de Slachtbuiskade te ver..«deren, het beloop van de Laak te wijzigen
en de onder de' Slachthuiskade aanwezige
duiker om te leggen: een gedeelte der ter
plaatse aanwezige schoolwerktuinen te ontruimen, wa» voor de eerste twee resp. f 13.003
en f40.000 zal kosten, welke voldoende gedekt
worden door de opbrengst der in erfpacht uit
geven terreinen, waarvoor jaariijksche
te
canons, berekend naar f 1.60 per M2. zulle»,
worden betaald.
De terreinen zullen uitsluitend mogen worden
gebruikt als opslagplaat, en/of voor het daarop
bouwen
en hebben van (een) fabriek»
gebouwen), kantoorgebouw(en), woning(en),
bergplaats(en) en dergelijke, een en ander voor
de distributie van petroleum en benzine.

HANDELBREIZIGERSWET 1931
In verband met de toezegging in de Troon»
rede 1931 heeft de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden een ontwerp van
llandelsreizigerswet gemaakt en zal dit ontwerp
besproken worden in een openbare vergadering,
welke gehouden wordt op Maandag as. ,'n Café
Sprenger vh. Hollandais Groenmarkt, waar
teven» de rechteloosheid van de handelsreizigers
een onderwerp van bespreking zal uitmaken.

—

De heer J. H. Smeele in de Heerenstraat
alhier heeft heden de eerste grasboter aan
lI.M. de Koningin aangeboden»

,

""*

ds. Venema. Kinderkérk 10 uur de heeren
Schüngel en Benning. Stiehtingskerk Bloc»
mendaal 10 uur en 2.30 uur ds. Bootsma.
Rij «wij k: Ned. Herv. Kerk te 10.30 uur da.
Post en 's avond, te 6 uur ds. A. B. te

Winkel, pred. te '«Gravenhage; Gebouw
voor Chr. belangen te 10 uur ds. J. Lange»
wan, pred. te Wassenaar.
Voorburg: Vereeniging van Vr.jz.-Gnd».
dienstigen te 10. 30 uur ds. E. J. van der
Brugh, van Tiel.

Waasenaar: Ned. Herv. Gemeente Dorp,,
kerk te 10 uur de heer J. A. Hoekendijk,
van Heemstede en te 5 uur 30 ds. Langman; Kievitkerk te 10 uur prof. dr. Slote.
maker de Bruine.

Dienst der Apotheken
Van 11 April '«avond» 8 uur tot 18 April
', ochtend, 8 uur zijn geopend de onderstaande
apotheken:
Grendel-Pepp.nl.
L. v. N. O.lndiê 221;
TeL 771442.
Korte Poten 7',
Fa- Nanning (apr.
Tel. 110266.
Relijk)
v. Leeuwenhoek » Apo- Rijswijksche weg 113;
theek (apr. v.Tooren) TeL 118030.
Transvaal-Apotheek
Kempstraat 113;
TeL 336164.
(apr. Bilgen)
Groote Markt 13;
Heren,
TeL 115514.
Brandsrna (fa. Swart) L. Cop. v. Cattenb. 90.
TeL 1114,».
Fa. Furnée (apr. Fur- A. Paulownastraat 51;
née^lover»)
TeL. 112214.
Koningsplein 32;
Faber
Velder
Duindorp-Apotheek
(apr. Ekker)
Dr. van der Feen

Stronck

....

TeL 330406.
L. v. Meerdorv. 629;
Tel. 338279.
Gr. Hertog.laan 212;
Tel. 333759.

Tesselscheplein 1;

TeL 554912.

Fred. Hendr.laan 32;

Tol. 550040.

(Duin»Apoth.) Leuvenschestraat 35;

Tel. 551866.
Buiten dezen dienst vallen de Apotheken:
Hpui 113; Tel. 180123.
Dr. Blomberg
Duymaer van Twist
Spui 237; TeL 111175.

Koedoe»Apoth-ek

..

A. Duyckstraat 112;

Tel. 554850.

Oosten.... Theresiastraat 28A;
TeL 771308.
die «teed» geopend zlin.
Apotheek 't

Aanwezig aan het Hoofdbureau van Politie,

Ale-.anderpl.in 15a, en aldaar te bevragen op
alle werkdagen tusschen 12)Hen lAH uur, de
navolgende voorwerpen, als gevonden gedeponeerd op 10 April 1931:
een flesch slaolie, een wollen da». 2 nummerplaten, een nummerbewij» en een we^en»
belastingkaart, een gedeelte van een gesp, 3
damesparaphlies (tompouce), een sleuteltje
aan ring, een mes, een grijze handschoen, een
bril met hoornen rand, een schop, een rechterheerensohoen, een ring met sleutels, eeh beige
kinderta«!hje, een zakmes, een portem. met
inh., een das, een leesboekje ('t is maar een
dienstmeisje): een krat, een beursje met inh.,
een rijwielhandbeschermer, een paar motor»
handschoenen, een Belgisch geldstuk, een heerenrijwiel Sparta, een ongem. beerenrijwiel,
een blauwe jongensmuts, een lichtbruine da»
-nesschoen, een Lloyd boekje, een glacé motor»
handschoen, een dameshandschoen, een sleutel,
een «chokbreker van auto', een autonummer
met lamp van motorrijwiel, een damestaschje
ro. inh., een doublé armbandje, een re».u voor
storting van fll voor rij. en nummerbewijs,
een ijzeren alsluitboom, een rijwielbelasting,
merk in étui, 4 huissleutels.
Aanwezig en te bevragen bij de navolgende
ingezetenen, onderstaande voo
pen:
een grijze angora kat Haket. iimonszstraat
27; een Vale sleutel, rest De Econoom, Laan
van Meerdervoort 214; een bruine jachthond,
met wit vlekje op den kop. Arts, Bleijenburg
31; een doublé armband, een kinderleesboekje,
èen zijden shawl, een broche (gouden munt),
een paar beige dameshandschoenen en een
paar nappa dameshandsohoenen^ Vroom en
Dreesmann. Spuistraat; een verm. gouden
broche, v. Haastrecht, Beeklaan 377; een rij»
wielbela«tin«-merk. Roestenburg, Varkenmarkt
2a; ecu bruine damestasch m. inh., Doeden»,
Prins Hendrikstr. 115; een kat. Gips, Koninginnegracht 44; een autostep no. 9, v. d.
Meuten, van Osslraat 11; een kinderportem.
m. inh., Kiikduinschestr. 61 Loosd.; een kin»
derta«ohje, Rondeltap^ Draaistr. 100; een rij»
welbelastingmerk, Buwalda, Capadosestr. 134;
een zilv. broche, Maarseveen, There«iastr. 35;
een fantasie broche, de KoningGans, Maystr.
6; een bruin lederen heerenhandschoen. Kroes,
Cartesiusslr. 149; een verm. gouden armband»
horloge. Hoever», Teylerslr. 23; een wildlederen bruine handschoen, v. d. Water, Nicolaistraat 49; een étui met rozenkrans, Waande»,
Pijnboomstr. 25; een witte duif, Feil, Gov.
Bidlooslr. 42; een gouden' manchetknoop,
Dijkhuizen, Zeezwaluwstr. 26; een paar gym»
nastiekschoenen, de Boer, Beeklaan 251; een
zakmes, v. Reenen, Groot Hertoginnelaan 65;
een pak inh. vet en boter, Aldewereld, West»
einde 555; een pak gereedschap. Ren», Jaeobastraat 252; éen Duit«ahe herder (bastaard),
Warmenhoven, Noordwat 122; eén vulpenhouder, 't Hart, Copernicusstr. 15; een heerenportem. m. inh., " Hoogeboom, Dijkweg
151
Honselersdijk; een ring mét sleutels, Mooiman
Kolenwagenslag 67; een jonge gele Duitsche
herder, ? Paulus Potterstr. 70; 6 katten. Westduinweg 183, Dierentehuis; een defect dames»
beursje, Gutwirth, Ge„t«he«tr. 24; een «teekbeitel, v.' d. Plas, d'Aumeriestr. 43; 3 honden,
1 kat 1 doode kat, Asyl, Nieuwe Haven 73.
Opgevangen honden:
Voor Informatie,: Asyl, Nieuwe Haven 73.

NEDERLANDSCH-DUITSCHE
VEREENIGING.
De Nederlandsch-Duitsche Vereeniging zal
tienjarig bestaan vieren op Zaterdag 18
April lri Hotel Wittebrug alhier, met een feestvergadering des namiddag, 3 uur, waar de
voorzitter van het hoofdbestuur, prof. mr. dr.
Ant. van Gijn, een openingsrede en de oud-mi»
nister van Onderwij» in Pruisen, prof. dr. C.
H. Becker, een lezing zal houden over: Nationaler Gedanke und Internationale Verstand!»
gung, een en ander afgewisseld d»»r klassieke
Duitsche muziek, uit te voeren door het Haag»
sche Strijkkwartet Daarna is er receptie. Des
avond» half acht eveneens in Hotel Wittebrug
officieel diner.
Het hoofdbestuur der Vereeniging is gevestigd Frankenslag 32 alhier.

haar

Loosduinen: Ned. HêrvK. Kerk 10 en 6 u.

Van Laaren

Geveonder voorwerpea

JEUGDVERGADERING.

Vanwege de Jeugdcommissie der Ned.

Herv.
Gemeente alhier, zal op Woensdag 15 April
a». in de Groole Kerk een jeugdvergaderlng
worden gehouden met de nieuwe lidmaten der
Gemeente. Al» «preker» zullen optreden de
heeren ds. C. Ferguson. dr. M. M. den Hertog,
ds. Is. Voorsteegh en ds. G. B. Westenburg.
De heer J. A. de Zwaan zal met zijn instru
ment en de heer Paul Pul met het bekende
jeugdienstkerkkoor medewerking verleenen.

NEDERLANDFRANKRIJK.
Donderdagavond te 8 uur 30 spreekt in het
gebouw Excelsior voor het Genootschap Nederland-Frankrijk de heer Jean Noyer. hoofdinspecteur van den dienst van het toerisme der
Fransche Spoorwegen, over den weg door de
Pyreneeën.

—

Maandagavond wordt in het gebouw van
Haagsch Vak.Com.te. Stille Veerkade 16.
een openbare enrsusvergadering gehouden,
waarin de heer A. van Meekeren uit Dellt een
inleiding «al houden over: Ghandi, zijn strijd
en zijn geloof.

he.

UIT LOOSDUINEN
UIT DEN TUINBOUW.
Tot op heden hebben de tuinders, wat de
opbrengst der producten betreft, geen reden
tot Klagen. Vanzelf moeten de groote aanvoeren nog komen, zoodat nog afgewacht moet
worden hoe het verdere verloop van den bandel wezen zal. Maar wat nu ter veiling komt,
maakt een behoorlijken prijs. Vooral salade
heeft ditmaal al een zeer gunstig resultaat af»
geworpen, In geen jaren zijn zoolang zulke
goede prijzen bedongen al« nu dit jaar het ge»
val is. Ruim 20.000 kroppen worden hier da»
gelijk, op de vellingen verhandeld. De kwaliteit van de salade is nog niet wat het wezen
moet; over net algemeen zijn het nog lichte
kroppen, dooh nu begint de kwaliteit van lieverlede te verbeteren en worden de kroppen
zwaarder en vaster. I>e handel besteedde voor
eerste soort van f 8.60—15.80 en voor tweede
soort van f 4—ll per 100 krop. Stoofsla deed
van f 1.16-2.15 per kist van 6 kilo.
Bloemkool wordt nu ook, «H het dan in zeer
bescheiden hoeveelheid, aangeroerd. Hoewel
het nog kleine kooltjes zijn, betaalde men hiervoor toch van f 26—30 per 100 «ti»l««. De komkommer, liepen iri «Ie laatste dagen iet, terug,
maar toch zijn de noteeringen nog redelijk;
deze waren voor eerste soort kaskonuuer» -van
f 2620—10, voor tweede «art van f 23—
f24.40 en voor derde soort van f 18.10—22 per
100 stuks. Rijen-komkommers «leden voor lste
«oort van f 26—29 en voor tweede soort van
—28
f 16—19 en witte komkommer, van f
per 100 «tuks. Komkonunerstek bracht van
f 19—40 per 100 kilo op. De «pinaziehandel
bleef levendig: door het uitblijven der natuur»
spinazie bleven de noteeringen hoog. De handel besteedde, vooral voor de goede kwaliteit»
een flinken prijs. Er komt echter heel wat spinazie ter veiling, welke niet zuiver is en dan
een mindere noteering maakt. De prijzen ver»
schillen nog al een». Gisteren besteedde men
van f 0.55—0.90 per kist van 4 kil»; de aanvoer bedroeg hiervan op de groenteveiling
aan den Houtweg 21.804 kilo. Deze week verschenen de eerste tomaten aan de veiling: het
waren nog wel eerstelingen, maar het is toch
een voorbode, dat de tomaten-aanvoer weer
voor de deur staat Er worden hier heel wat
tomaten geteeld, zoowel in de koude als in de
verwarmde kassen. In de laatste jaren leverde
de uitvoer van dit exportartikvl nogal moeilijkheden op, wat op de prijzen zeer drukte.
Wat het dezen zomer worden zal, dient afge»
wacht te worden. Wintergroenten hebben afgedaan: van buiten komen alleen nog wnt keu»
kengroenten, anders is zoowat alles kas- en
glasproduct wat aan de veilingen komt.
Radijs bleef veel animo tot zich trekken;
besteed werd hiervoor van f 4.70—7.90 per 100
bos. Raapstelen brachten van f 1.70—250 per
100 bos op. Voor rabarber betaalde men totop heden een flinken prijs. Gister besteedde
de handel hiervoor van f 11—12 per 100 bos.
Keukengroenten hield zij vrij goed: de aanvoer hiervan is thans zonder beteekenis. De
noteeringen waren voor prei van f 4.70—7.30,
voor selderij van f 2.10—2.90 en voor peter»
selie van f 8.70—9.60 per 100 bos. Andijvie
komt in kleine hoeveelheden af; kooper» zijn
hier nu wel voor; besteed werd van f 090—
1.20 per kist Peen deed een hoog bod; «te aanvoer is gering, vandaar die hooge noteeringen.
p. 100 bos»
Besleed werd hiervoor van f 36

—

UIT VOORBURG

——
—

Zondag-, avond- en nachtdienst der Apo.heken.
Van Zaterdag 11 April '«avond» 8
uur tot Zaterdag 18 April vm. 8 uur is voor
spoedgevallen geopend Apotheek Koster, Oost-

einde 79. teL 778204.

De 84-jarige ongehuwde mej. v. d. V., die
verleden week met ernstige brandwonden in
Antoniushove werd opgenomen, i, overleden.

BURGERLIJKE STAND
PROTESTANTENBOND.
De voorganger der Vrijzinnig-Hervormden
hier ter «lede, ds. W. G. Reddingius. zal
morgenochtend half 11 optreden in de gods»
dienstoefening der afdeeling '«Gravenhage van
der: Nederlandschen Protestantenbond (kerkzaal Muzenstraal 4).

PSYCHOMETRISCHE SEANCE VAN

MEVROUW Dr. AKKERINGA

Movrouw dr. A. E. Akkeringa—Kromme zal
Donderdag 16 April te 8 u. een psychometrische
séance geven voor de Vereeniging van Spiritua»
listen Hooger Leven in de Oranje-Sociëteit De
séance staat onder leiding van den heer A. M.
Conslandse en zal door den heer W. Nelck met
orgelspel worden opgeluisterd.

DE HAAGSCHE IJSCLUB.
B. en W. stellen voor eenige oppervlakten

water, gelegen aan den
Bezuidenhoutscheweg. aan de Vereeniging
Haagsché IJsclub voor een jaar te verhuren
voor f 750.

gemeentegrond en

CONCERT IN DE BATAAF.
In de Bataaf (Schev. Boschjes) wordt
Zondag 12 April te 3 uur door de arbeider»

Niuziekvereeniging Crescendo, directeur de heer
l. W. Gelok, een concert gegeven met het
volgend programma: 1. Toujour, en féte,
marsch; 2. Le Roeher Fantöme. ouverture,
Popy; 3. Rosé» du midi, wal», Strauss; 4.
Tannhau«r, fantasie, Wagner; 5. Französisch
Lustspiel, ouverture, Keler Bekt; 6. Fantasie
Romantique. Montainc; 7. Fantasie Ballet,
Gabr. Pare; 8. Vllle Franche, marsch, Popy.
—De Gereformeerde Jeugdraad voor Den
Haag en Scheveningen. waarbij een 45-tal Gereformeerde Jeugdverenigingen zijn aangesloten,
zal Vrijdag 1 Mei a. s. in jaarvergadering bijeen
komen in de Oranje-Sociëteit onder presidium
van zijn voorzitter, dr. K. Dijk. predikant b,,
de Gerei. Kerk van Den Haag-Wet

—

In de afgeloopen week werden door het
Leger de» Heil» te dezer stede in de werkm»
richting voor mannen in totaal m ruil voor
arbeid verstrekt 393 nachtverblijven en 1572

CHRISTEL. HIST. UNIE.
maaltijden.
plaatselijke
kiesvereeniging der Christelijk
De
Hist Unie zal op Vrijdag 17 April a.,. in
Bij de uitvoering van Ole Droomeman,
openbare vergadering bijeenkomen in de
a-s. in het Gebouw voor
waarbij
Zondagmiddag
als spreker, zullen
Oranje Sociëteit,
optreden de heeren ds. G. B. Westenburg. Kunsten en Wetenschappen ten bate van de
Parkherstellingsoorden, zal de heer
Ked. Herv. predikant alhier, met het onder- Vereeniging
werp: Waarom ChristelijkHistorisch?, en H. L. W. Nijland voor de jongeren in de zaal
van Boeijen, lid van Ged. Staten, te Voorburg, aan ieder tafereel van het danssprookje een uitlegging doen vooralgaan.
«et het onderwerp: Drieërlei belang.

—

Geboren: Franciscus Ulrich Casper, zoo»
van A. G. Benz en R. Hoff; Frank Willem Hendrik, croon van W. F. K. Hussen en A. G. P.
Kluit; Maria Agatha Femia. dochter van J.
Langelaan en H. Wiebeuga; Hendrik, zoon van
H. Rouwenhorst en M. Nieuwdorp; Petrus Corzoon van P. Th. Bontje en M. J. Vieveen;
Wllhelmina Francisca, dochter van J. P. v. d.
Meer en F. van de Pas.
Ondertrouwd: IJ.ze van Seijen en Antje
Volders: Johamie, den Engelsen en Wllhelmina
Eijsbertse: Matthia-i Höhenwater en Maria Eva
Bauer; Willebrordus van Zwieteren en Everdina Francina van Gelder; Hendrik Christaffel
Kühlman en Marrigje Oosterom; Frederik
Adriaan van Beek en Corneüa Mourits; Jacob
de WVde en Maria Adriana Bonter; Jan Pieter
Schregardu» en Len» van der Houven.
Gehuwd: Pieter Antonie Rueck en Gezina
Joanna Catharina Oudshoorn; Theodor Arend»
en Margaretha Maria Julien.
Overleden: Hendricus Aloysiu» Petrus de
Waart, 67 j.; Jaeoba Jobanna Mazeu, 74 j.,
weduwe van H. J. Enter; Adriana Comeba
Kokshoorn. 42 j., echtg. van C J. de Graaf;
Jaeoba Paardekooper, 55 j., weduwe van J. Knij»
nenburg; Jannigje Rutgers. 92 j., weduwe van
H. W. Verkerk,; Anna Margaretha van der
Veen, 84 j. ongehuwd; Leent je Narinmga, 70 j.,
echtgénoote van J. Boelehoven, Helena Betsü
Posthumus, 52 j.. echtgénoote van R. B. do
Roos.

-

neus.

UIT RIJSWIJK
BURGERLIJKE STAND.
Geboren: ttugo Franciscus, z.v. G. J. Rosse»
naar en van TV. A. v. d. Waal. Johannes Gornelis Leenderl. z.v. P. L. Gentenaar en G. Rijlaarsdam. Theodorus Marinus Johannes Wilhelmus, tv. Th. M. v. d. Bom en J. 31. Heijnen.
Garel. z.v. J. P. Vivian en J. van Doorn. Johannes Gerardus Antonius, z.v. A. B. M. Engelman en J. W. M. E. van Boesscholen. Petra»
Franciscus l^icolaaz Josephus, z.v. F. J. A. van
Schaijik en G. G. A. H. van Giesen. Neeltje El!-zabeth. d.v. J. 11. Meert, en A. Verhorst. Johanna Gerda VVÜhelmina, d.v. P. Vermeulen en J.
C, van der Lee- Emanuel Felhe, z.v. S. E. M.
Gohen en H. Derijan t
Ondertrouwd: H. A. J. Duehaleau. 25 j. en G.
H. H. Edle 20 j.
Getrouwd: N. Gillen 34 j. en M. lfolzener 2? J
H. J. Kuipers 30 j. en A. N. A. Nollestelle 25 j.
W. A. van der Nouven 29 j. en G. M. P. van
Buijtene 23 j.
Overleden: Wilhelmus alarcelis Klcijweg, 3
dagen. Ghristiaan Dirk van Ea 80 j., wedn. van
J. van der Wees. Jaenue, Godfried Simonl» 71
jaar, echtgenoot van Hl. X. O. Gonsten.

_.

—

NET VADERLAND

PACIFIC PUBLIC SERVICE CY.
Dividend voorloopig in geld.
Volgen» uit Nieuw Vork ontvangen telegrafisch bericht heeft de Pacifie Public Service

FINANCIEEL NIEUWS

A een regelmatig
$0.32% in geld gedeclareerd, betaalbaar te Nieuw York op 1 Mei
aan aandeelhouders, welke op 18 April in de
boeken der Maatschappij stonden ingeschreven.
De Maatschappij heeft besloten voorloopig
Company op de aand. clas,

kwartaalsdividend

INTERNATIONALE

STAATSMIJNEN IN LIMBURG.

SUKERCONFERENTIE.

In 1930.

Te Parijs is overeenstemming bereikt.
Reuter seint uit Parijs:
De internationale suikerconferentie l», nadat Cuba de Nederlandsche voorstellen had
afgewezen, gisteren tot overeenstemming
gekomen op den volgenden grondslag:
1. Bereikt de prijs den stand van 2 dollar»
cent»
tob Cuba, dan komt automatisch
225.000 ton voor den export vrij.
2. Komt de prijs op 2.25 cents, dan kan
de suiker-exportcommissie 254 pCt. der
quota voor export vrijlaten.
3. Komt de prijs op 2.50 cents, dan moet
225.000 of 112,500 ton voor export worden
vrijgelaten, al naar de exportcommissie bij
den prijs van 2.25 cents al dan niet het
exportcontingent van 2% pl.l. heeft vrijge-

laten.
Do conferentie zou, daar nog eenige pun-ten -van ondergeschikt belang geregeld moe-

ten worden, gisteravond of hedenmorgen
««Kr bijeenkomen.

CO.
N.V. v/h G. VAN VOORNVELD
ENpet.
(v.j.

Divident
12 1/2
Blijkens het verslag

15

over 1930 liet de minder
gunstige economische toestand niet na ook op
dit bedrijf eenigermate zijn invloed te doen gelden. Bovendien was het seizoen voor den verkoop niet zeer gunstig. Het mocht echter gelukken niettemin bevredigende resultaten te
bereiken. Sedert den. aanvang van het jaar vertoonen zich weder betere perspectieven, blijken»
de uit de omzetvermeerdering der laatste maanden, zoodat thans weder op volle capaciteit kan
worden gearbeid. Ten «lotte wijzen wij er op,
dat dit jaar het laatste gedeelte wordt afgeschreven van den kostprijs der indertijd gekochte bewijzen van deelgerechtigdheid.
De netto-winst bedraagt f 95.335 (f 16.338).
De verdeeling behoort als volgt te geschieden:
Dividend 12J4 pet (15 pet), onverd. dividendsaldo f 4282 (f 1987). amort 5 bew. van deelger.
en afschr. koopsom f 5000 (f 10.000), tant. en
grat f 18.555 (f 21.998). reserve f 5985 (f 7585).

N.V.

NED.

AANNEMINGMAATSCHAPPIJ
Een gunstig jaar.

«et

versaag over 1930 van de N.V. Neder-

landsche Aanneming

. Boersma
volgens:
H. F.

Hei

Maatschappij v/h. firma
vermeldt o»a. het

alhier,

jaar 1» fn alle opzichten
de omzet was belangrijk
hooger dan die in een der voorafgaande jaren.
Zoomin hier te lande als in Indiê heeft dan
«ok de heerschende wereldcrisis tot nu toe een
ongunstige» invloed op het bedrijf gehad. Ge»
lukkig valt tevens te vermelden, dat ook than»
<ie vennootschap nog van voldoend toonend
werk is voorzien. Bij de beoordeeling van
onderstaande cijfers is er rekening mee te
houden, dat thans voor het eerst de cijfers
van het Indische bedrijf in de balans met de
overeenkomstige cijfer, van het Hollandsche
bedrijf zijn gecombineerd».
De balans per 31 Dee."93o vermeldt onder
activa: onroerende goederen f 200.000 (f427.000)
Inventaris 124.001 (1124.000), voorraden
l 116.542.61 (f 178.289.15), deelneming m, en
vorderingen
op
andere ' vennootschappen
(f40.000).
1220.453.93
effecten f215.354.93
(f99.079.13). uitgezette gelden f 502.958.03,
debiteuren f4.906.753.42 (f 6.150.747.53). kas
127.457.99 (f 16.004.21). bankiers f 1.054.338.78
(5249.000.65), te goed inkomsten vervallende
1931 f5.905.26. vooruitbetaalde kosten f3308.93.
en onder passiva: gestort aandeelenkapitaal
f 1.500.000 (onv.), statutaire reserve f375.000
(onv.). dividendreserve f 338.727.38 (f266.646.53)
reserve div. doeleinden f89.500 (f25.000).
crediteuren f 580.507.05 (f396.376.67). nog uit
te voeren werken f3.853.462.44 (f4.350.161.24).
©«afgehaald dividend v.j. f9OO (f1440). dividend
1930 f375.000 (f270.000). tantième en belading
f 160.113.60 (f 99.496.23). nog te betalen kosten
glanzig

afgeloopen
geweest;

f3.795.85.

De winstrekening wijst een winst aan ter
deeling van f 613.783.70 (1405.895.40).

ver-

KLENE EN CO.

Dividend 13 1/3 (v.j. 20) pct.
Aan de op 24 dezer te houden algemeene ver»
gadering van aandeelhouder» der N.V. Fabriek
van Chocolade, en Suikerwerken J. C. Kiene en

Co. te Amsterdam, zal worden voorgesteld om.
na ruime afschrijvingen, uit te keeren f 135 per
aandeel van f 1000 (v.j. 20 pet.)
In aanmerking genomen dat de export door
hooge tolmuren, sterk belemmerd werd en dat
in 1930 zoowel het winter- als het zomerweer
zeer slecht is geweest, mag de uitkeering over
het vergroote kapitaal alleszins bevredigend
genoemd worden.
De winst- en verliesrekening per 31 Dec. 1930
vermeldt onder credit: int. en eff. f 2865 ( f 436)
expL-rek. f 186.331 (f 261.734). totaal f 189.197
f 262170) en onder debet: afschrijv. f 52447
(f 129.000) en saldo winst na afschr. f 136.749
(f 133.170).

Rijkspostspaarbank.
Opgave betreffende het postkantoor 's Gra»
venhage en zijn bijkantoren over de maand

Maart:

...

Aan bovengenoemde kantoren werd, in.den
loop der maand, op spaarbankboekjes ingelegd
en terugbetaald f 1.038,063.71.
f).
ingelegd dan terugbetaald
meer
Derhalve

285.749.53.

1247.685.82.

.

Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 1129.
Door tusschenkomst dezer kantoren werd ter
directie op staatsschuldboekjes ingeschreven
nominaal f 24.450, en afgeschreven f28.000.
Derhalve minder in» dan afgeschreven f3550.
Het aantal nieuw uitgegeven staatsschuld»
boekje» bedroeg 8.
Tot aankoop van Nationale Schuld ten behoeve van inlegger» werd uitgevoerd 1 order,
tot een nominaal bedrag van f2OO.
Westlandsche Hypotheekbank.
De N.V. Westlandsche Hypotheekbank alhier
bericht, dat zij den koer» van uitgifte harer
4 pCt. pandbrieven heeft verhoogd en gesteld
op 98% pCt.

RUSSISCHE SUIKERVERKOOPEN.
Voor Nederland.
LONDEN. 10 April. De Russische suikerverkoopen houden aan. Op de Londen«he
markt zijn 15 a 20.000 ton Russische kristalsuiker a 61% tot 6/9 Xc.i.l. verkocht Het
grootste gedeelte van deze suiker is voor Nederland bestemd en hier verluidt, dat de Ne»
derlandsche koopers zullen trachten de suiker

ter afwikkeling van hun Am»terdam»che »ul»
kercontracten te leveren. Dit schijnt inderdaad
de bedoeling van hun aankoopen geweest te

zijn. Slecht» rijst de vraag of de Russische
suiker aan de bij levering te Amsterdam ge»
stelde eischen voldoet Misschien zal een
seheidsgerecht hierover hebben te beslissen.

Aan het verslag over 1930 ontleenen wij het

volgende:
De kolenproductie van het Saatsmijnbedrijf
In 1930 bedroeg 6.959.387. tegen 6.811.964 ton,
in 1929.
Hoewel de toestand op de kolenmarkt in den
loop van 1930 allengs ongunstiger en de afzet
moeilijker werd, kon mede in verband met reeds
eerder afgesloten contracten, een bevredigend
resultaat verkregen worden. Het laat zich aan.
zien, dat de daling in deprijzen en de algemeene
depressie in zakene haren invloed in het jaar
1931 in sterke mate zullen doen gevoelen.
De opbrengst^per ton bedroeg in 1930. gemiddeld f 9.96. tegenover f 9.88 in 1929. De kostprijs met inbegrip van de afschrijvingen en de
rente op de obligatieleeningen beliep per ton in
1930 f 9.64, tegenover f 9.57 in 1929.
Het gemiddelde loon per dienst, dat in 1929
f 5.50 bedroeg, kwam in 1930 op f 5.61, zijnde
een «tijging van 2 pet
In verband met den gedaalden rentestand
werd van de 5 pet. leening een bedrag van
f 9.038.068.69. gelijk aan de over het jaar 1929
gedane afschrijvingen, in een 4)4 pet. leening
omgezet.

Na aftrek van de rente ad f 1.704.809.66 op de
5 pet en A% pet. leeningen, te zamen groot
f 35.000.000, beloopt
het bruto-overschot
f 12.163.940.46. Hierop komt in mindering voor
afschrijvingen f 9.961.931.31 en voor storting
in de reserve f 52.009.15, zoodat voor winstuitkeering op het aandeelenkapitaal ad f 43.000.000,
beschikbaar blijft een bedrag van f 2.150.000, of
5 pet. van het aandeelenkapilaal.
De in 1929 tijdelijk ingevoerde contractueele
verhooging der loonen met 5 pet. eindigde door
het verstrijken van den overeengekomen termijn
op 31 Augustus 1930. Het peil der uitbetaalde
loonen onderging in 1930 echter nog geen ver»
laging.
De aanleg van het Stikstofbindingsbedrijf, alsmede de uitbreiding van de cokesoven», de centrale en de overige bovengrondsche inrichtingen
op Staatsmijn Maurits vorderden nog aanzienlijke bedragen.
Het Stikstofbindingsbedrijf begon in Mei te
produceeren; de productie nam geleidelijk toe,
zoodat sinds 1 Januari 1931 de fabriek geacht
kan worden in volledige exploitatie te zijn.
Voortaan zal ook het finaneieele resultaat van
dit bedrijf in het totaalresultaat van het Staats»
mijnbedrijf worden opgenomen.
In 1930 werden in ammoniak gebonden 9.398
ton stikstof. Dc amoniak werd hoofzakelijk
door het Stikstofbindingsbedrijf en gedeeltelijk
ook door de cokesfabrieken tot zwavelzure am»
moniak verwerkt, terwijl een deel in den vorm
van ammoniakwater verkocht werd. De productie aan zwavelzuren ammoniak van het Stikstof»
bindingsbedrijf bedroeg 39.170 ton.
In totaal werd voor aanlegwerken een bedrag
van f 13.724.101.67 besteed.
Het grondbezit van het Staatsmijnbedrijf, dat
op 31 December 1929 rond 939 H.A. bedroeg,
nam in 1930 toe met .rond 43 HA., zoodat het
op 31 Dec. 1930 rond 982 H.A. uitmaakte.
De reserve» bedroegen op 31 December 1929
f 6.125.000 en thans f 6.675.000.
Gedolven werden in 1930 6.959.387 ton kolen,
makende met den voorraad op 1 Jan. 1930 ad
39.048 ton, totaal 6.998.435 ton. Voor eigen gebruik werden aangewend 190.123 ton en ver»
kocht in 1930 6.768.367 ton, zoodat de voorraad
op 31 Dee. j.l. bedroeg 39.944 ton.
*
.'< De voorraad briketten (Staatsmijn Wilhelmina) bedroeg op 1 Jan. 1930 71295 ton, vervaardigd in 1930 393.600 ton. totaal 394.313.95
ton. Aangewend voor eigen gebruik 1.506.20
ton. Verkocht in 1930 374.51254 ton en in voorraad op 31 Dec. 1930 18.294.21 ton.
De voorraad cokes en bijproducten (Staat»»
mijnen Emma, Hendrik en Maurit»). bedroeg
op 1 Jan. 1930 15.332.81 'ton. vervaardigd in 1930
1.883.628 ton, totaal 1.898.960.81 ton, aangewend
voor eigen gebruik 9.120.30 ton, verkocht in
1930 1.847.136.34 ton, voorraad op 31 Dec. 1930
42.704.17 ton.
LEENING SOERABAJA.
Groot 2 millioen.
Soerabaja. De gemeenteraad besloot tot een
leening van ruim twee millioen gulden ten be»
hoeve van de waterleidingen de passars (Aneta)

’

BEURS VAN BATAVIA
Medegedeeld door de Ned.-Indische Handels»
bank N.V., bijkantoor alhier:
In thee-aan
vindt nog sleed, '. vrijwel
geen handel plaat», zoodat de geseinde noteeringen min of meer taxaties zijn.
Ook in de overige fondsen kwamen slecht»
uiterst weinig afdoeningen tot stand.
Cuhuur-Ondernemingen:
27 Mrt. 10 April
Ardjoena A«am Thee Ondern
90 90
140 140
Ariana Cult. Mij
95 90
Bagelen Thee en Kma Mij
Bodjong Dalar Cult. Mij. gew
70 70
Idem idem pref.
70 70
25 25
Boekit Lawang Cult. Mij. pref.
140 145
DajeUh Manggoeng Landb. Mij
145 140
Gedeh A^am Thee Ondern
Goenoeng Hedjo As jam Thee Ond... 90 90
60 60
Juliana Cult MÜ
90 90
Mandaling Cult Mij
90 90
Masmati Cult. Mij
30 30
Moeara Laboe Landb. Mij. gew.
30 30
Idempref.
50 50
Moelia Landb. Mij. gew
70 75
Pangheolan Thee Cult Mij.
Papandajan Cultuur Mij. pref.
60 60
Pasir Randoe Cult Mij
50 45
Pasir Salam Assam Thee Ondern... 60 60
Pasoemah CulL Mij
125 125
Perbawalie Cult Mij
Randjamandala Landb. Mij
50 50
80 80
Siti Ardja Thee Ondern
125 120
Soemadra Assam Thee Ondern
Taloen Assam Thee Ondern
245 240
Tjimonteh Cul». Mij
160 160
200 200
Wanasoeka Assam Thee Ondern
Veemen en Veren:

....

— —

Indisch Bllauwvriesvéem
Java Veem
Ztrooboedenveem

Tagalsch Prauwenveer
Vereenigde Prauwenveren
Electriciteit Maatschappijen:
en Lombok Electr. Mij
Banjoemas Electr. Mij
G. E. B. E. 0
Rembang Electr. Mij
Zoloscbe Electr. Mij
Sumatra Electr. Mij
Industrieele Ondernemingen:
Bandoengscbe Kininefabriek gew.
Idem pref.
N.-I. Metaalw. en Emb. Fabr.
Mijnbouw Maatschappijen:
Alg. Ind. Mijnbouw en ExpL Mij
Exploratie Mij. Ned.-Indië
Holland Siam Mijnbouw Mij. ..;....

'Bali

....

Diversen:
Hotel des Inde»
Grand Hotel Preanger
Woning Mij
» ex dividend.

70 70
135 120
80 85

'240 240
60

60

117
115
220
9?
270
95

115
115
222

97

270

95

260 265
147 149
60 55
180

170

—

150 160
»—

145 148
104 96*

103» 103

—

ZATERDAG 11 APRIL 1931

van

het dividend in geld en niet meer in
(e betalen.

aandeelen

Rolls Royce Ltd.
Royce
De Rolls
Ltd., die bij een winst van
pd. 147.171 (v.j. over 14 maanden pd. 201.706).

wederom 10 pCt. dividend uitkeert, reserveert
voor belasting pd. 20.000 (pd. 35.000). Het
reservefonds wordt met pl. 15.723 gecrediteerd
(40.000). terwijl het pensioenfonds wederom
pd. 30.000 krijgt. Op nieuwe rekening wordt
pd. 55.148 (pd. 66.07?) overgebracht.
CRÉDIT FONCIER DE

FRANCE.

—

KUNSTZIJDE-INDUSTRIE.

Duitschs dividenden.
Radio A.G. D.S. Loewe weder 5 pCt.
A.G. für Chemische Industrie te Celsenkir»
cbenSchalke weder 5 pCt
Deutsche Eisenbahn Betrieb A.G. te Rerlin
5 (v.j. 7) pCt.
Beton- und Monier Bau A.G. te Berlijn 8
(v. j. 12) pCt.
Breitenburger Portland Zementwerke A.G.
6 (v.j. 12) pCt
Armaturen und Maschinenfabrik A.G. vorm.
A. Hilpert te Neurenberg weder 7 pCt
Gesellschaft für Linde'» Eilmaschinen A.G. te
Wiesbaden weder 15 pCt
Kabelwerk Duisburg weder 10 pCt

Wallstreet-nieuws.
De F. W. Woolworth and Cy. kondigt het
gewone kwartaalsdividend van d. 0.60 per aandeel aan.
De Continental Can Cy. heeft het gewone
kwartaalsdividend van d. 0.02)4 per aandeel uitgekeerd.
De Nash Motor Cy. heeft in het eerste kwartaal 1931 een netto winst van d. 1.1. mill. behaald (v.j. d. 1.78 milli.) „f 41 cent per aandeel
(v. j. 65)
Blijkens statistiek van den Federalen Reserve
Board zijn de omzetten der Amerikaansche warenhuizen in Maart 3 pCt kleiner geweest dan
in Maart 1930.
De Phelps Dodge Corporation, een der
grootste koperconcerns van de Ver.
heeft
in het afgeloopen jaar een nettowinst van
slecht, d. 520.000 (d. 9.600.000) geboekt, hetgeen
naar reeds gemeld werd, overeenkomt met
slecht, 18 cent per aandeel (v. j. d. 4.80).

Thee-industie.
Productie Maart
Cultuur»Mij. Sambawa.
176.000 en sedert 1 Jan. 479.000 halve K.G.

—

thee.

Koersen der Edele Metalen.
(Medegedeeld door H. Drijfhout en Zn.)
Ongefineerd zilver in baren per K.G. fijn
verkoop fijn zilver per kilo f26.50.
21.50;
f
Ongefineerd goud in baren per K.G. fijn f 1650.
verkoop fijn goud pér kilo f 1670.

Handelsberichten

Mij. 154, Redjang Lebong 119, N.I.S. 153, Simau
575, Delispoor 154, Kol. Bank 128. Java Sumatra Handel Mij. 71 vraag, geen aanbod (Aneta)
Java-Suiker.

Soerabaja.
rieur ready f

Tweedehandssuikermarkt. Supe8.25. April l 8.25. Mei. f 8.25, Juni

l 8.50, hoofdsuiker ready f ?.37)H, alles vraag en
levering Soerabaja. De markt was stil.
De V.I.S.P. verkochten 300 ton superieur
(Aneta)
tegen den prijs van f 8.25.

Productenmarkt
Soerabaja. Rubber sheets f 0.16)4 vraag. De
(Aneta)
koffiemarkt is onveranderd.
Tabak.

ROTTERDAM. 10 April. Afloop der in»
schrijving van 21,329 pk. Java:
3079 pk. F/Bcsoeki/K/div.. tax. 23 c, afl. 30 c.
516 pk.WA/div.. tax. 35H c, afloop 53 c.
127 pk. HGG. tax. 21 c, afloop 26 c.
30 pk. GTM/Banjoemas. tax. 27)4 c, afl. 38 c.
25 pk. Kadjar/Banjoemas, tax. 22 c, afl. 30 c.
144 pk. DG/Lie/Banjoemas, tax. 22)4 c.. af»
loop 31 c.
72 pk.DG/Lie. tax. 25 c, afloop 37 c.
19 pk. L/Lie/Magelang. tax. 13)4 c, afl. 27 c.
71 pk. LLK/Magelang. tax. 13 e., afloop 19 c.
14 pk. Tidar/Magelang, tax. 11 e., afl. 16 c.
359 pk. Boroboedoer/Magelang, tax. 12)4 c,
afloop 15 c.
3158 pk. F/Bcsoeki/K/div.. tax. 23 c, all. 30 c.
71 pk. DJD/A. tax. 23% e.
24 pk. DJD/B. tax. 23 c.
Voor de 95 pk. bijeen afloop 33 c.
pk.
GDB/K/div.. tax. 23)4 c. afloop 31 c.
2256
1745 pk. Abang/div., tax. 22)4 c, afloop 31 c.
24 pk.Tedjo Katon/HB. tax. 19% c.
35 pk. OKT/TMG. tax. 12 c.
65 pk. OKT/TMG. tax. 10)4 c.
7 pk. OKT/TMG/A/C. tax. 13 c.
17 pk.l'andjoeng/SOL. tax. 11 c.
Voor de 148 pk. bijeen afloop 18 c.
35 pk. Trang/KRD. tax. 11 c. alloop 16 c.
1521 pk. Nangkaan/KK/div, tax. 25)4 c. afloop 36 c.
1325 pk.KK/div.. tax. 24)4 c. afloop 28 e.
1021 pk. KED/KK/div^ tax. 24 c-, afloop 31 c.
Vóór de inschrijving verkocht: 129 pk
XP/C. tax. 23 c, en 142 pk. XP/D. tax. 23)4 c,
de 271 pk. tegen 30 c.
De niet genoemde partijen werden opgehouden of tot geheimen prijs verkocht.
Voor de aangeboden partijen Besoeki hangkrosok en krossok wa», zoowel van Hollandsche
als van Duitsche zijde, veel belangstelling. De
taxaties werden belangrijk overschreden. Ook
voor Besoeki losblad werden hooge prijzen betaald. De partijen Banjoemaas waren licht«oor>
tig goed sigarenmateriaal en brachten goede
cijfers. Het Locmadjang blad miste kleur. De
Kedoe Krossok was grootendeels zwaar en
gering van «oort.

ZWEMMEN.

VOETBAL.
Formenoy weer thuis.
Gistermorgen is Formenoy uit het St. Fran»
ciscus Gasthuis ontslagen en naar zijn wo»
ning getransporteerd.
Natuurlijk was hij erg blij weer thuis te zijn,
al is hij een en al lof over de verpleging welke
hij in het Gasthuis genoot. Rn dan was hij op»
getogen over de belangstelling, welke hem van
alle zijden geloond was. Dezer dagen nog had
hij bezoek gehad van oud-minister Kan, meldt
het Rolt Nbld., die zeer genoegelijk een half
uurtje aan zijn bed had gezeten.
Nu nog een paar weken thuis rust houden
en dan is het ergste leed weer geleden.
HOCKEY.
dameswedstrijd Nederland-België.
Morgen beëindigen de Nederlandsche dames
haar internationale wedstrijdenreeks in dit
seizoen met den traditioneelen kamp tegen de
Belgische sportzusters die ook de eersten waren
tegen wie onze speelsters sedert de invoering
van de internationale spelregels in het krijt
traden. Als we de verrichtingen der Neder»
landsche dames in dit seizoen nagaan is er
reden om met voldoening te constateeren dat
haar spel goed vooruit gaal. Begonnen werd
met een wedstrijd tegen de Australische dame,
te Amsterdam, die dank zij een paar zwakke
momenten van de achterspeelsters met
2
verloren werd. Te Parijs werd toen met
van Frankrijk gewonnen en vervolgens te
Crefeld tegen West-Duitschland met een
eenigszins verzwakten aanval een niet geheel
verdiende nederlaag geboekt Tbans is het
elftal nog versterkt en morgen treedt d»
Nederlandsche ploeg om 2 uur in de volgende
samenstelling op het fraaie veld van te Werve
in Den Haag aan:
L. Molhuysen. S. de Josselin de Jong en
M. Rollin Couquerque; P. Kist. A. Eilers en
N. Hees: L. Polano, T. Leeuwenberg. M.
Dros-Canters. S. Bauduin en N. Hofland.
De versterking beslaat daarin, dat de oudmidvoor, meluffrouw Canlers, thans als mevr.
Dros haar plaats weer zal innemen en zelfs al
tijd
nemen we aan dat het feit dat zij geruimen
net oefende van invloed, zal zijn op haar «pel,
dan nog is haar opname m de ploeg als een
versterking van den aanval te beschouwen.
Velen heeft het verbaasd, dat mej. Leeuwenberg. die tot dusverre niet voldeed, alsnog ge»
handhaafd is en aan een rechtervleugel v. d.
BergPolano zouden velen de voorkeur
geven. Doch misschien dat mej. Leeuwenberg
juist in déze ontmoeting haar kracht toonen
zal. De achterspeelsters zullen terdege op haar
qui vive moeten zijn voor het vlotje tempo
der Belgische speelsters. Intusschcn zien we
dezen laatsten wedstrijd onzer hockey-damei
met vertrouwen tegemoet. Het krachtsverschil
zal gering zijn. doch wij verwachten niettemin,
dat na de voe-ballers en de heeren hockeyers
de Belgen overthans ook onze hockey-dan.esgeval
verwachten
winnen zullen. Maar in elk
wij veel spanning en een interessante match en
we gelooven dat er voor het sportiefmondame
publiek in de residentie geen mooier gelegenhe-d is om de nieuwste lente creatie, te laten
bewonderen dan morgen op het veld van te
Werve bij de dames-hockeymatch Nederland

De

——

_

—België.

Het Belgische dames-elftal
Hel Belgische nationale damesteam. dat morgen op Te Werve tegen de Hollandsche dame»

speelt, is als volgt samengesteld:
d. Devos; a. Caesens. Haegh— d.

Willigen;

m. Baudoux. Kuhn, Berrowaerd, v. d. Spiriet,

lttner. Ghase, Ragout,

de Ryckman.

SCHERMEN.

Kon. Nederl Amateursschermbond
De competitie begonnen.

In het oefenlokaal van de «portvereeniging
Incassobank aan de Heerengracht te Amster-

dam is gisteravond de competitie van den
K. N. A. S. B. begonnen met een floretwedThee.
strijd tusschen de ploegen van de SportverIncassobank, van de Amsterdamsche
eeniging
LONDEN, 10 April. De aanstaande week
en van de Amsterdamsche S. C.
Schermclub
veiling
volgende
de
hoeveelheden:
komen in
Indische 51,347, Ceylon 26,934, Java en andere Dos.
De heer G. Vigeveno trad al» hoofd»econ17.510 kisten.
✓dant op. De ploegen waren al» volgt «amengesteld.
Koffie.
Amsterdamsche Schermclub: met Mosman,
Blitz en van Bruinen;
Dullemönd,
April.
Na de feestdaAMSTERDAM, 11
DOS.: met v. d. Vuurst Ferd. Helwes, Schot
gen trad nog geen merkbare opleving in en
en Fr. Helwes;
de omvang der zaken wal van geringe beteeDe Incassobank: met v. Weert, Boom, Wüstkenis. De zwakke houding van den Braziliaan»
ling
en Jongsma.
sohen wisselkoers blijft een remmende factor
uitslagen waren:
De
opwaartscbe
prijsbeweging,
terwijl
een
voor
verwachting,
dat de aanstaanAmsterdamsche Schermclub won van D.O.S.
daarenboven de
met 8 tegen 8 winstpartijen. 28 ontvangen en
de Santos-oogst opnieuw een zeer ruime
productie belooft op te leveren, uiteraard niet 33 gegeven treffer»; De Amsterdamsche
stimuleerend werkte, zoodat de termijnprijzen Schermclub won met 12 tegen 4 winstpartijen.
24 ontvangen en 42 gegeven treffers; D.O.S.
nogmaals fraclioneel terugliepen.
Volgen, de heeren G. Duuring en Zn. te won met 12 tegen 4 winstpartijen, 24 ontvanRotterdam bedroeg de zichtbare voorraad op gen en 39 gegeven treffers.
De beste persoonlijke resultaten waren voor
1 dezer 5.969.000 balen tegen 5.878.000 balen
op 1 Maart j.l. en 5,267,000 balen op l April de heeren Mosman met 8, Dulleman, v. d.
Vuurst en Schot, elk met 6 winstpartijen en
vorig jaar.
Fr. Helwes met 5 gewonnen wedstrijden.

De Londensche metaalprijzen.
Nadat Donderdag op de metaalbeur, een
zeker prijsherstel is ingetreden, was gister de
stemming weer onzeker. Slechts koper en lood
waren weer wat vaster. Uit Nieuw Vork wordt
gemeld, dat de laatste twee dagen de binnenlandsche Amerikaansche vraag naar eleclro>
koper wa, grooter i» geworden. Vooral in de
mcinginduslric gaat wat meer om. Daarentegen
laten de exporten nog steeds veel te wenschen
over. Het herstel van Donderdag der tinprijzen,
tengevolge van een vermindering van de pro»
ductie van tinertsen in Maart in Malakka als
resultaat van de beperkingsmaalregelen. heeft
gisteren weer voor een lichte prijsdaling plaats
gemaakt, welke duidelijk de onzekere markt«temming tot uitdruking brengt. Klaarblijkelijk
voert een groot aantal tinproducenten een
DE STEELTRUST.
zeer actieve propaganda tegen de restrictie,
Vermeerdering onuitgevoerde orden.
waarvan de praktische gevolgen zich nagenoeg
De hoeveelheid onuitgevoerde order» van de nog niet hebben doen gevoelen, hoewel ze na»
U.S. Steel Corporation i, ,'n Maart met 30.000 tuurlijk op langeren termijn de vooruitzichten
der restrictie niet beter maken. De productie van
ton vermeerderd.
Zij bedroegen du, op den eersten van deze linerlsen in Malakka is tegenover Februari in
maand 3.995.000 ton. Tot vergelijking diene het Maart met 1009 tot 4.461 ton gedaald en zoodoende 989 ton geringer dan in Januari. Aan
volgende «laatje:
den anderen kant verwacht men een productie
1931
1928
1930
1929
in
van de «melterijen in de Strait
April van niet minder dan ca. 9700 ton.
Januari 3.944.000 4.417.000 3977.000 3.973.000
Bij terughoudendheid der verkoopers trokken
Februari 4.132.000 4.469.000 4.109.000 4.276.000 de loodnoteeringen gister
aan. Omtrent
Maart
3.965.000 4.480.000 4.144.000 4.398000 een definitief besluit der verder
loadproducenten'pool
April
3.995.000 4.571.000 4.411.000 4.335.000 ten gunste van een productiebepering is nog
.— 4.354.000 4.428.000 3.872.000
Mei
niet» officieel bekend. Slecht» verluidt,
.— 4.059.000 4.304.000 3417.000 sleed»
Juni
dat de meerderheid van de pool, wellicht met
—.— 3.968.000 4.257.000 3.637.000 succes, een beperking met 15 pCt zal trachten
Juli
Augustus —.— 4.022.000 4.038000 3.571.000 tot «tand te brengen. Voorstellen tot beperSeptember
.— 3.580.000 3.658.000 3.624.000
met 20 pCt. zijn daarentegen op te groo»
October
—.— 3.424.000 3.903.000 3698.000 king
getuit. Een restrictie van 15
tegenstand
ten
November —.— 3.482000 4.087.000 3.751.000 pCt zou een vermindering
van de gemiddelde
3 640.000 4.125.000 3.673.000 wereldproductie per maand
December
*—
van ongeveer
Het aantal gewone aandeelhouders van de 20.000 ton beteekenen.
States Steel Corporation, is in het eer»
De zinknoteeringen blijven daarentegen zeer
ste kwartaal van het loopende jaar vad 141.900 flauw. De Amerikaansche voorraden zijn wel»
tot 149.100 gestegen (einde Maart '30 124.400). iswaar in Maart met 3000 ton gedaald, doch
Het aantal preferente aandeelhouders is daardaarentegen drukken op de Engelsche markt
entegen van 61,300 op 31 Maart '30 en 59,200 zeer groote Australische zendingen alsmede
begin '31 tot 58.700 op 31 Maart j.l. «edaald.
tamelijk groot aanbod van Canadeelche zijde.

—

SPORT EN WEDSTRIJDEN

Myszkon.
De balans op 31 December 1930
van de Société de Soie Artificielle de Myszkon
«lult met een totaal verlies van fr. 8.773.232; op
31 December 1929 bedroeg het verlies 1.327.652
franc».

Introductie van 4 pet. comm. premieloten 1931.
De heeren Korijn en Co. berichten, dat zij
van 13 dezer af ter beurze van Amsterdam INDISCHE BERICHTEN VAN 11 APRIL
zullen doen verhandelen 4 pet. communale
Beurs van Batavia.
premie-obligaties Crédit Foncier de France 1931.
Koninklijke
276, eert. Ned. Handel Mij.
De eerste koers zal worden vastgesteld in over» Batavia.
Handelsbank
Ned.-Ind.
145.
124. eert. Ned.-Ind.
eenstemming met de noteering te Parijs en zou
Mij. 74, Internatio 200, H.V.A. 372,
heden ca. 101 pet. Amsterdamsche usance ge» Escompto
Poerworedjo 25, Scheepvaartunie 128, Kon. Pak.

weest zijn. Te beginnen met 1 Mei zal loopende
rente bijberekend worden.
De noteering in Rubriek II van de officieele
prijscourant der Ver. v. d. Effectenhandel zal
worden aangevraagd.
Aan een desbetreffend bericht ontkenen wij
het volgende:
Het Crédit Foncier de France werd opgericht
in 1852 en heeft ten doel: het verleenen van
hypotheek op onroerende goederen, het uitgeven en verhandelen van pandbrieven en
grondbrieven, het verstrekken van leeningen
voor drainagewerken, het geven van voorschotten aan de departementen, gemeenten,
openbare instellingen, het uitgeven van commu-.
nale obligatiën, het verstrekken van leeningen
aan de koopvaardijvloot, alsmede de uitgifte
van «cheepsverband-pandbrieven, enz.
De opbrengst der emissies van grondbrieven,
schccpsverbandbrieven en communale obligaties
mag nimmer het bedrag der daartegen ver»
strekte leeningen overtreffen.
Het nominaal bedrag der uitstaande obligatiën
bedroeg voor de uitgifte der betreffende leening
fr. 11.925.247.350.
Op 10 Maart 1931 werd overgegaan tot de
uitgifte van een 4 pel. premieleening, groot
fr.2)4 milliard. verdeeld in 2.500.000 obligatiën
van fr. 1000 nominaal, rentende jaarlijks 4 pet,
betaalbaar halfjaarlijks op 1 Mei en 1 Nov. De
obligatiën zijn aflosbaar binnen 50 jaar door
trekkingen, a pari of met premlën. Het Crédit
Foncier de France behoudt zich het recht voor
te allen tijde na 1 Mei 1936 de geheele leening
vervroegd af te lossen.
Zij is na genoemden datum eveneens gerechtigd, één of meer der 230 series van 10.000
obligatiën. waaruit de leening i, samengesteld,
door middel van uitloting vervroegd terug te
betalen a pari plu» loopende rente.
Een gedeelte der onderhavige leening 1» bestemd tot aflossing der S% pet. obligatieleening
191? en der 5)4 pet obligatieleening 1920.
De obligatiën nemen, te beginnen met 11 Juli
1931, jaarlijks deel aan 4 trekkingen.
Bovendien hebben van 11 Januari 1936 af
jaarlijks twee maal, n.l. op 11 Januari en 11 Juli,
amortisatie-trekkingen plaats. De bij deze
amortisatie-trekkingen uitgelote obligatiën worden aflosbaar gesteld a pari, zonder aftrek van
eenige korting, op den len Mei en op den» len
November op dë trekking volgende. De eerste
amortisatietrekking zal plaat, hebben op 11 Jan.
1936 en de laatste uiterlijk op 11 Januari 1981.
De drie soorten schuldbrieven, «loor de
Vennootschap uitgegeven, n.l. grondbrieven,
«cheepsverbandpandbrieven en communale obligaties, zijn bevoorrecht op de ontvangsten uit
de leeningen van iedere groep afzonderlijk.
Het aandeelenkapitaal dient als waarborg
voor de engagementen der Vennootschap en
meer speciaal als garantie voor de door de
Vennootschap uitgegeven obligaties.
De obligaties worden officieel aan de Parij»
sche beur» genoteerd.
De rente der hier te verhandelen obligatie»
gaat in op 1 Mei 1931. De eerste coupon is der»
halve betaalbaar op 1 November 1931.
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Bespreking der schermreglementen.
Op Maandag 13 April a.s. zal in een der zalen
van het café Het (Zouden Hoofd door den heer
Chr. Sluyter voor leden van den Haagschen
Schermbond een bespreking worden gehouden
over de geldende scliermreglenienten.
KEGELEN.
Kampioenschappen 'sGrav. Kegelbond.
De '«-Gravenhaagsche Kegelbond houdt van
2—7 Mei a.s. op de banen van het Café Olympia
aan dc leplaan alhier zijn jaariijksche wed»
strijden om het club- en persoonlijk kampioen»
schap.
Volgens de bepalingen van het reglement
worden de banen voor dezen wedstrijd gevlakt
De loting voor de inschrijving van den korps»
wedstrijd heeft bereid, plaat, gehad. Verschil»
lende prijzen zijn reed, door club, en particulieren beschikbaar gesteld.

Aanbleding

voor een Nederl. Kanaslovertocht.

Tot dusver heeft nog geen enkele Neder»
landsche zwemmer of zwemster den Kanaal»
overtocht van Calais naar Dover kunnen
maken, hoewel reeds enkele pogingen werden
gedaan.
Het weekblad Het Leven, dat de tot dusver
door Nederlanders gedane pogingen heeft gesteund, zal nu een andere methode volgen om
toch voor ons land te trachten de eer van een
gehikte Kanaalovertocht te bereiken. Voor den
Nederlandschen zwemmer (of zwemster), die
véór 31 December a.«. onder de noodige
waarborgen den Kanaalovertocht zwemmende
zal maken, heeft Het Leven een pms van f 5000
uitgeloofd.
Wie den tocht wil beproeven, zal zelf voor
de regeling, de training, medische hulp en
verdere organisatie moeten zorgen (reeds zijn
hier en. daar comités opgericht, die dit voor
eer. of anderen favoriet op zich nemen), voort,
moet bij Het Leven een legitimaliekaart worden
aangevraagd, terwijl de Depulé-Maire van
Calais, de heer Leon Vincent, en de heer Emile
Ranson aldaar, president van de Ecole de
Natation et de Sauvetage de Calais, de vertegenwoordigers zijn van Het Leven, voor de
goede controle op de candidaten en hun
eventueele prestaties.

ZEILEN.
Nationale kampioenschappen 12-voetsjorren.
De wedstrijden om het nationaal kampioenschap 12-voetsjollenklasse zullen dit jaar gehouden worden op Zaterdag 16 en Zondag 17
Me. op de wedstrijdbaal, van de Koninklijke
Zeil- en Roei- en Molorsportvereeniging D,
Kaag.
De inschrijvingen sluiten voor deze wedstrijden op 1 Mei a.«. aan het Centraal Bureau
voor Watersport

Weeroverzicht
4- 10 April.
Onze weerkundige medewerker schrijft :
Van Zaterdag 4 tot Maandag 6 April trok
een diepe depressie in Oostelijke richting
over de Noordelijke helft van Europa, waarbij een Westelijke, uit het Noorden afkom»
stige koude luchtstroom nog al koel en regenachtig weer veroorzaakte. De daarop volgende depressie, die in N.W.Europa ver»
scheen, trok naar het Noorden, daar zich
van Dinsdag 7 April af in den loop der volgende dagen een gebied van hoogen druk
over Skandinavië en Midden-Europa ontwikkelde, dat den doortocht der depressie
naar het Oosten verhinderde. Over West»
Europa begon toen een Zuidelijke luchtstroom te waaien, die daar de temperatuur
deed «tijgen. Ons land kwam meer en meer
onder den invloed van den hoogen druk,
waarbij het weer eerst helder en warm werd,
maar heel tegen het einde der week ontwikkelde zich over ons land en West-Duitschland een kleine ondiepe depressie en begon
over ons land een Noordenwind te waaien,
die aanleiding gaf tot een sterke afkoeling
van Donderdag op Vrijdag. Daarbij viel op-

nieuw eenige

regen.

In de afgeloopen weck kwamen nog twee
nachten voor (Maandag en Dinsdag) waarin het een weinig vroor. De temperatuur was
aan vrij groote schommelingen onderhevig.
Zij steeg van het begin der week tot Donderdag ruim 7 graden en viel dan plotseling
af. Maar ook tusschen de nachten en de
dagen waren groote tegenstellingen. Den
Ssten bedroeg het verschil met de minimumtemperatuur in den nacht en de maximumtemperatuur op den dag 15 graden. Den volgenden nacht daalde de thermometer tot 3 5
gr. C. om overdag tot 17 gr. C. te stijgen,
ofschoon deze maximum-temperatuur voor
dezen tijd van het jaar niet bijzonder hoog
is, komt zij in de meeste jaren toch niet
voor. De gemiddelde temperatuur der week
bleef ruim een graad beneden de normale.
Met betrekking tot den vochtigheidstoestand der lucht, de bewolking en den zonneschijn was de afgeloopen week ongunstiger
dan de vorige. De relatieve vochtigheid was
hooger, de bewolking zwaarder en het aantal
zonncschijn-uren kleiner. Die dagen in het
midden der week waren echter rijk aan zonneschijn.
Er viel 8 inch regen, waarvan ruim 5 van
5 op 6 April.

......
....

28 Mrt.-3 April.
Gemidd. temperatuur
5.2
Hoogste temperatuur
13.5
Laagste temperatuur
4.5
Warmste dag
10.5
Koudste dag
2.9
Aantal vorstdagen
5
Gem. veranderlijkheid... 1.9
Totale neerslag in m.M... 0
Aantal regendagen
0
Gen», relat, vochtigh
Gem. bewolking 8 uur

.

61

4.9
Gem. bewolking 2 uur
5.3
Aantal uren zonneschijn 42
Gem. dagel. lichtsom
362

-s-15 c.M

..

Bodemtemperatuur.
—3.3

4-10 April.
72
17.0 9/4
2.0 7/4
11H 9/1
4.6

2
2.9
S

4/4

4

77
7.1
5.4
33
299

02

Jaarvergadering van den Ned. Kegelbond.
De Nederlandsche Kegelbond houdt op Zon.
dag 10 Mei a-s. in de bovenzaal van het Zuid»
Hollandsch Koffiehuis alhier zijn jaariijksche
algemeene vergadering.
De agenda omvat 0.a.: jaarverslag secretaris;
rekening en verantwoording van den penning»
meester: behandeling voorstellen van het hoofdbestuur: begrooting 1931; verkiezing drie leden
van het hoofdbestuur.
De vergadering vangt om 11 uur v.m. aan.
SCHAKEN.
De match om het wereldkampioenschap
toch in Havanna?
Reuter «eint ons uit Nieuw Vork:
Aljechin. de wereldkampioen «-baken, heelt
aangenomen zijn titel tegen den ex-wereldkampioen Capablanca te Havanna te ver»
«ledigen.

De eigenaar van den hond op de zesde
dieping laat 'savonds zijn lieveling «i*.

ver-

4

—

NE? VADERLAND

DAMESKLEERMAKER
WIND,

PORCELEIN STUK?

—

_—

DE RUVTERSTRAAT 22.
JAGY. DE
TELEFOON 111,09
TAILLEUR.coSTUMES EN MANTELS NAAR MAAT.
PARRV repareert «Ile» ONZICHTNIEUWSTE STOPPEN
NIEUWSTE MODELLEN
Bel even op 113839. Alles
BAAR.
prima
Atelier voor veranderen en vernieuwen.

coupe, billijke prijzen.

wordt gehaald en gebracht.

wm- PRIJZEN VERLAAGD

van de 's-Gravenhoogsche Ver»
«enlgln». voor Geiondheldsknlonles
(Haagscho Bleekneusjes) op Zaterdag 18 April 1931. de, avonds
te 8 uur, op bet kantoor Loos»
duinsche Weg 499.
Agenda: 1. Opening, notulen.
2. Meedeelingen. 3. Jaarverslag,
enz.
2445
Namens het bestuur.

TELEFOON 112769

BAD MET EMAILLE
„RECORD" GEYSER

A. VAN VEEN.
Secretaris.

(laatste type) f 122,50.

m\m^BM^*

"--

N.V. ROTTERDAMSOHE
DISOONTEERINOS BANK

Nieuw model WASCHTAPEL m.

.

hoogen spiegel en compleet garni<43.«»1
'.
tuur

»*~*s|

ENGELSCH AARDEWERK.

ROTTERDAM

SANIT. INSTALL.
REIST mot het nieuwe
de Riemer»
passagiersschip„Arfadne" GODDEFROY,
117
332454

C2OOO ton,) on not 5.5.

„Iris" straat

naar

|

—

Het dividend over het boekjaar
1930 is vanaf 20 April as. betaalbaar met 140.— op dlVabewlls No. 2
ten kantore der Bank, Goolsingel

Telefoon

131ate Rotterdam.

NOORWEGER
„NEDERLANDSCHE
ETALAGE INDUSTRIE"

DE DIRECTIE.

Rotterdam. 10 April 1931.

—

I Afvaart van Rotterdam ledere».
prachtig»
Woensdagavond.
Noordkaap»
Fjorden,
Noorsche
«n Spitsbergen-tochten per s.y-„Ivloteor" en m.v. ..Stsll»

'

—

STATIONSWEG 13-19.
DEN HAAG.
b/d. Wagenbrug.
TELEP. 116580.

Het VERTROUWDE adres
VOOR A1.1.E ETALAGEDENOODK3DIIEDEN.

Naaamlooze Vennootschap

THOMSEN'S HAVENBEDRIJF
te Rotterdam.

polaris" (6000 tons).

Jaariijksche Algemeene Vergade»
ring van Aandeelhouders,
op
MAANDAG 27 APRIL 1931. des
voormiddags te hall twaalf, in bet
Notarishuis te Rotterdam.
De punten van behandeling,
waartoe behoort een voorstel tot
vaststelling van gewijzigde statu»
ten, liggen van heden af ten kan-,
tore der Vennootschap ter inzage.
Aandeelhouders, die deze vergadering willen bijwonen, zijn gehouden minstens drie dagen voor
den datum der vergadering hunne
aandeelen tegen re^u te deponee'
ren bij een der kantoren der

Vraagt inlichtingen en geill.
brochures blj d» «genten:

D. BURGER

&

ZOON

*

passagC'Nfd. No. Rotterdam
als ook bi) de Reisbureaus

I

G.T.M.
QEDEMPTE mjsg

ROTTEHDAMSGHE BANKVER»
EENIGING.
De Raad van Commissarissen:
Jhr. A. R. SCHUURBEQUE

BOEVE. president,
Mr. TH. A. PRUIN.
Secretaris.
Rotterdam. 11 April 1931.

BUROWAt l*r

D

REPARATIE
INRICHTING

__

il
I

»»

N.V. FLATGEBOUW

„CARNEGIEPLEIN11
TE '«GRAVENHAGE.
Buitengewone Algemeene Verga»
dering van Aandeelhouders op
Maandag 27 April 1931. te 14 uur,
ten kantore der Vennootschap,
alwaar de punten van behandeling
vanaf beden voor de aandeelhouder» ter inzage liggen, terwijl al»
daar de aandeelen tot uiterlijk 22
April a-s. kunnen worden gedeponeerd.
DE DIRECTIE.
',-Gravenbage. II April '31.

Voor *"e soorten Rijwielen en Corners

VMUIOT Xe».

motor spoed reparatiedienst door de ge»
««el-, stad.
Goed gesorteerd in RIJ»
WIELONDERDEELEN en toebehooren

—

4502

-t

6

LEDENVERGADERING

POFFERTJES gaan eten bii
VULSMA en WAFELS thuis
PRINSESTRAAT 62

-

Flatgebouw Duinwij ek
van Alkemadelaan, hoek Ru>ghroclcloa»»-—Sonderdanckstroat.

Bij vonnis van de Arrondisse»
ments-Rechtbank te '«Gravenhage
van 26 Maart 1931 is
WILLEMINA GORNELIA
KEHRER.
ongehuwd, wonende te '«Graven»
hage, wegen» zwakheid van ver»
mogen» op eigen verzoek gesteld
onder curateele.
De Officier van Justitie bij

voormelde Rechtbank.
LUVKEN GLASHORST.

Bericht van Inxet

—

Bij de op 7 April 1931 gehouden
veiling is het pand en erf, tuin,
«tal en pakhuis te 's-Gravenhage
aan de Riviervischmarkt 2, met
recht van uitgang door de poort
naar de Laan» groot 7 A. 66 «^A.,
ingezet op

INLICHTINGEN: Javastraat 44, Tel. 115035.
Huurprijzen van f900.—

t«Usoa—

centrale Keuken en Autoboxen

BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING
Op Dinsdag 14 April a-s., des

te 10 uur, zal door den
mV »t> beêed. Makelaar J. OOSTERVEEN. ten overslaan van den
fICL Deurwaarder G. L. STAPELKANT, in opdracht van den
WÊ^Sm Wel"' Geb. -leer W. PUITENAAR. e. a.. ten huize K».
ninginnegracht No. 5, te 's»Oravenhage, publiek a contant worden
M»

t 75.000.-^

v^n.

Gunning: 14 April 1931, des umi.
2 uur, in het Venduhuis te '«-Gra»
venhage.

verkocht :

Notaris JANSSEN.
Alexanderstr. 9 te 's-Gravenbage.

Een deftige en leer goed onderbonden INBOEDEL,

waarbij: pracht n.w. en eikenh. Eetkamer, dito Slaapkamer, n.w. Hee»
renkamer en modern notenh. Salon-ameublementen, ant. eik. poortkast.
uitgebreid pitriet Serre-ameublement m. Buffetje, fraaie porselein» en
2,'lverka.ten, ant. gebogen Bureau, Jap. lak Scherm, led. Club- en pan-

tasie

Fauteuils, Bureau-Ministre.

Bericht van Inzet

Boekenkasten, fraai n.w. Buffet,

Bij de veiling gehouden ten over»
staan van den Notaris A. G. VAN

eenige fraaie Bijzctmeubeltjes. Ch<n. en velflsche Borden en Vazen,
Klokken en pendules, ant. staande klok. electr. Kronen, Lampen en
Schemerlampen. Smvrna», Moquette- en eenige Perzische Tapijten,
Kleedjes en Loopers, Meubelgordijnen, oude Sjaals, Eet» en vrinkser»
vlezen, Electr. Haarden, Spiegels, grijze Spiegelkast. Gramofoon met
platen. Stofzuigers (Electro Lux en premier), wit lak Tuinameublement,
lfalbank, geëm. Ga«fornuis (Senking), eenige postzegels.
Voorts: Schilderijen en Aquarellen, w.o. van bekende Meesters,
eenige Bontmantels. 2 groote palmen en hetgeen verder ter veiling zal
worden gebracht. Bezichtiging: Zondag 12 en Maandag 13 April «a,
telkens van l» tot 4 uur.

~^T!
ÈLgf

■*»

MOURIK BROEKMAN te 's-Gra.

venhage op Dinsdag 7 April 1931,
is het perceel Molenstraat 36 ingezet op

f 12.500.—.

De gunning heeft plaats op Dlns»
«lag 14 April 1931, des namiddags te
2 uur.
Te bezichtigen Maandag 2—l uur.
Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris. Reestraat 86, Telefoon
117350 en 117351.

VENDUHUIS „DIE HAGHE"
SGHEVENINOScHE

VEER

21

Bericht van Inzet

OPENBARE VERKOOPING

Op Woensdag 8 en Donderdag 9 April as, telkens des voormiddags
te 1» uur, zullen door de Directie van ..DIE HAGHE" in het openbaar
worden verkocht: Twee zeer GOED ONDERHOUDEN INBOEDELS,
w.o. mah.», eiken» en w.-noten salon» eu eetkamer ameublementen, eiken
en pitch-pine slaapkamerameublementen, mah^, eiken en gesch. hang. en
.egkasten, c>l.»bureaux, oud-Hol!. meubelen, bonheur du jour. spiegels,
schilderijen, tapijten, karpetten, loopers, meubelgordijnen. divans, led!»
kanten met en zonder beddegoed, hand- en trapnaaimachines, mah. sa»
longramophoon, electr. stofzuigers, «t. lampen en kronen. 1 orgel, 1 plan»,
1 vle-.gelpiano, I radlntoestel compleet, met Ingebouwden gramophoun»
1 partij linoleum, baden met en zonder geisers, ijskast, toonverste,
bank met gruttenbakken, Jaarsma en andere baarden, kachels, fornuizen, gashaarden, enz.
Bezichtiging Maandag en Dinsdag as, van 1» tot A «mr, Schevening.
scho Veer 21, tegenover Badinrichting Mauritskade.

TT
»

Notaris Jhr^ H. A. JUST DE LA
PAISMRES te sGravenhage. Be»
richt, dat het pand Javastraat 60
te 's-Gravenhage is ingezet op

f 20.000.—
Gunning Dinsdag 14 April «u, des
namiddags 2 uur, in het Venduhuis
der Notarissen, Nobelstraat, alhier

Bericht van Inzet.
Bij de veiling op 7 April 1931 1,
het perceel BADHUISWEG 7. in
bod gekomen op

OPENBARE VRIJWIIUGE

INBOEDELVERKOOPING

f 20.400*—
en het perceel HEERENGRACHT
44/44» op
t 37.400.—.

ZONDAG 12 en MAANDAG 13 APRIL van 10—5 uur laat«t« kijkdagen van de op DINSDAG 14 en WOENSDAG 15
De gunning blijft bepaald op
April a.«. in het Venduhuis der
14
APRIL, des voormiddags te 10 nar te nouden VEILING ten
Notarissen te 's-Gravenhage. Nohuize NASSAUPLEIN 35 te 's-6mvennnBe.
belstraat 5.
Inlichtingen ten kantore van
De Deurwaarder,
Notaris H. J. SLUIS. Willemstraat
i. H. VAN DALEN.
.73 te 's»Gr»venl»a««. Tak 116743.

Ia

ZATERDAG 11 APRIL 1931
N.V.

l«B0«n 10<*V, pCt.

>^gtglS»y

Bericht van Inzet

tot en met

voor VRIJE inschrijvingen

.

Bericht van Inzet
Bij de op 7 April jl. ten overslaan van Notaris N. S. ARRMNS
te 's-Gravcnhage gehouden veiling
is het winkelhuis met 2 afz. boyenwoningen aan de plet Helnstr.
Nos. 67—
te 's-Gravenhage in
bod gebracht op

Notaris

DAGEN 5 en 12 MEI 1931.
om of na 2 uur. in
het Venduhuis der Notarissen te

1

en tuin te

NDORNSTRAAT
MN VAN 4/6/8
groot 1,53 Are. Totale lallen over
'
1931 f 122.04.
Verhuurd voor ,n totaal f1524.—
per jaar.
111. Het PORTIEKHUIS. be»
«taande uit benedenhuis met 2 afz.
boyenwoningen, erf en tuin te
's-Hage aan de

MN VAN HOORNSTRAAT
U/12/14.

.

groot 1,59 Are. Totale lasten over
1931 f 122,06.
^
Verhuurd voor in totaal f 1578.—
per jaar.
Aanvaarding van alle perceelen
onmiddellijk na de gunning.
Bezichtiging van alle perceelen
Maandags en Donderdag, van
2-4 uur.
Betaling der kooppenningen voor
of op 15 Juni 1931 met bijpassing
van 5 pGt. rente sedert den dag
van aanvaarding tot en met dien
van betaling.
De perceelen -ij" inmiddels ult
de hand te koop.
Nadere inlichtingen ten kantore
van genoemden notaris. Javastraat
46. 's-Hage. TeL 110933.

.

.^«/» Ten overstaan van Notaris
NOUHUVS te
H. G. VAN NOUHUYS

f

«N 's-Gravenhage. zal op DIN8»
DAGEN 21 en 28 APRIL
1931, telkens des namiddags om 2
uur in het Venduhuis der Vereeni»
ging van Notarissen in de Nobel»
straat te 'sGravenhage. in het
openbaar worden geveild en verkocht:
Het HEERENHUIS met ERF
en TUIN te 's-Gravenhage aan de

Mll.

Laan van

Meerdervoort No. 44

.

kadaster sectie O no. 471, groot 3

A^l2c.A.

Bevattende in

.
sousterram: keu»

kelder: bene»
ken. bijkeuken ensuite,
kabinet en
den : 2 kamers en
serre: op le étage: 2 kamers en
suite, 2 kabinetten en balcon-. op
2e étage: 3 kamers, kabinet, zol-

der en vliering.
Grondbel-, straatbel. en sluisg.
resp. 1106.74. f60.20 en f6.91.
Het perceel is voorzien van gas-,
electr.» en waterleiding.
Aanv. dag na gunning, terwijl de
betaling der kooppenningen zal
moeten geschieden op 10 Juni 1931.
onder bijbetaling van 5 pGt. rente
per jaar van 29 April 1931 af tot
en me» den dag van betaling.
Bezichtiging Ma-mdag en Don»
derdag van 2 tot 4 uur.
Nadere int. ten. kantore van gezegden Notaris VAN NOUHUVS.
Hugo de G'ootstraat 12 te 'sGravérhage.

LEEST HET VADERUND

I

B'JKANTOOR ,VNAVc^NAVI:

—

I

I

INCASSO-BANK
/
/

30.000000.—. Reserve 9.000.000.—

HOOFDKANIOOR TE AMSJERDAM
Kantoren te s»Gravenbage,
LANGE HOUISIRAAI 19
stal«nlaan 46. L. v. >leenlervoort 226

Parkweg 55. Voorburg

ALLE BANKZAKEN

Safe*lnrichting
Open en Gesloten Bewaargeving

i^ledeslandsch-lndische

Escompto Maatschappij

I

—

EFFECTEN
COUPONS
I

!

lg

Volgestort Kapitaal

U" A 165%

OeVCSTIOD re ALKMAAR

-

*

£*£ A 140°/o

LANDBOUWCREDIET.
.

OPGERICHT IN 1837.

Hoofdkantoor BATAVIA

—

Elgen vestigingen en correspondentschappen tn geheel
Nederlandsch.lndiL.

KANTOREN IN NEDERLAND:

«AUN!TI«Al)l.

29-31

,-NRAVENNAGE
ROTTERDAM
Lange Vijverberg 13. Lchled. Singel 92

AMSTERDAM

l

Keizersgracht

573/5.

KAPITAAL f 50.000.000

waarvan geplaatst en volgestort tl. 47.000.000—

I

RESERVE

NEDENLANDS(HE

HANDEL- MAATSCHAPPIJ, n.v.

—

—

8
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DINSDAGEN 21 en 28
»M
IlaWll. APRIL 1931, de» namiddags

na 2 uur, in het Venduhuis der
Notarissen aan de Nobelstraat 5
te 's»Gravenhage, veilen en verkoopen :
Het HEERENHUIS MET ERE
EN TUIN aan de

-

4
THERESIASTRAAT
kadaster sectie

te '«Gravenhage,
R no. 4393. groot

I^9 Are.
Het perceel is. breeder bij bil.

letten omschreven.
Het perceel is te aanvaarden vrij
van huur daags na de gunning.
Betaling der kooppenningen 1
Juni 1931 met bijbetaling van 5A
'sjaars sedert den aanvaardings»
dag.
Lasten per jaar: Grondbelasting
Straatbelasting f2168:
f50.73:sluisgeld
f3.77.
DelN.
Bezichtiging Maandags en Donderdags van 2 tot 4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van genoemden Notaris, prins
Hendrikplein 12 te 's-Gravenhage,
Tel. 333888.

t/H* Ten overstaan van den Notaris Mr. S. K. D. M. VAN
U»
'lig LIER te 's-Gravenhage. zal
'IM in het Venduhuis der Nota-

rissen aldaar op DINSDAG 21
APRIL 1931 worden geveild en op
DINSDAG 28 APRIL 1931 worden gegund, telkens des namiddags te 2 uur:
Een groot HEERENHUIS met
TUIN en ERF, staande en gelegen aan de

Nr. 7
Amaliastraat
'«'Gravenhage, kadastraal be-

te

'sGravenhage,
Sectie E. nr. 1823, groot 3 aren

kend

gemeente

55 centiaren.
Het perceel bevat:
Beneden: Keuken met bijkeu»
ken, verwarmingskelder. kelder
met wijnrekken» provisiekast en
tuin ;
'
Ie étage: 2 kamers en suite met
serre, waarin aanwezig krachtlei'
ding voor electriciteit en voorkamer en achterkamer met balcon.
Op deze étage is een spijslift
naar de keuken:
2e étage: 3 groote kamers met
badkamer ;
3e étage: 3 kamers, zolder en
bergkamer.
Het perceel is voorzien van centrale verwarming.
De grond- en straatlasten en
velflandssluisgeld bedragen resp.
i 19229, f 109.10 en 112^8.
Het perceel is te aanvaarden 1
Me» 1931, en betaling kooppenningen 1 JUNI 1931. met bijpassing van 5 p(st. rente van de koop«n» vanaf den dag der aanvaar»
ding.
Te bezichtigen MAANDAG en
DONDERDAG van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen te bekomen
ten kantore van Mr. VAN LIER
voornoemd aan «3» Laan Gope»
van Gattenburch 46 te '«-Graven»
hage.

aTen

a<»?«aTen overstaan van Notaris
H. L. MORRA te 's-GraI>«M venhage zal in het VenduJIW huis derNotarissen aldaar op
DINSDAOEN 21 e» 2» APRIL
1931, telkens te 2 uur n.m^ publiek
worden geveild en verkocht:
Het HEERENHUIS met er» en
tuln, aan de

I

zj

Grondl. 169.40; Straatg. 131.72;
sluisg. f4.48. AANV. VRIJ VAN
HUUR EN ONTRUIMD OP 1
JUNI 1931: betaling koopp. mede
op 1 Juni 1931. Bezichtiging Maandags en Donderdags van 2—4 u.
Nadere ml. ten kant. van voorn.
Notaris J. v. Nassaustraat 25.
t

OPENBARE VERKOOPN
zHla
«W
«NA
Hm.

Notaris W. H.

HOOGEN»

STRAATEN te Voorscho»

WOENSDAGEN
22 en 29 APRIL 1931. tel»
kens dcs vóórm. 11 uur, in het
ten zal op

Café Al a. d. Damlaan, hoek Voor»
burgsche Weg te VEUR. In het
openbaar veilen en verkoopen:
De zeer gunstig nabij de Electr.
Tram (Halte Damlaan) gelegen

VILLA HELENA
no. 54

a. d. Veurschen Straatweg
te Veur raet erf en tuin en een
daarachter gelegen perc Weiland,
in twee perceelen en combinatie:
Perceel I. De VILLA HELENA
met erf, tuin eu boomgaard en
ged. weg, kad. gemt. Veur Sectie
B nos. 2784 en 2787. groot 12 a.
84 ei-, bevattende de villa: Bc-»»
den: vestibule, gang, keuken, kelder en 4 kamers; Boven: 4 ineenl.
kamers, badkamer, kabinet, vóór»
en achterbalcons: daarboven zolder met 3 vertr.; voorz. van alle
gemakken, vaste kasten, gas.
electr. licht en watert. Groote
steenen loods in den tuin.
Perceel 11. Een perceel WEILAND achter perceel I en daarvan gescheiden door de Trambaan,
kad. gemt. Veur Sectie B no. 2615,
groot 29 a. 75 «.: ook geschikt
voor TUINLAND.
Grondl. pl.m. f4820; StraatbeL
plm. fI6H), Poldert, pl.m. f 2.—,
alles per jaar. Aanvaarding daags
na de gunning. Perceel I vrij van
huur. Betaling kooppenn. 1 Juni
1931. Bezichtiging: Dinsdag» en
Donderdagmiddag van 2—3 uur.
Nadere inlicht, verstrekt gen.
notaris. Voorstraat 39 te Voor»

schoten (Tel«f.

tw.

15).

ZONDAG 12 APRIL

AVRO: 5.00-6.00 VARA;
6.00-4.00 VPRO; 800—12.00

AVRO.

8.50 Voetbalnieuws,
§ 8.55 S. S. Lantinga: Tuinarbeid
en Tuingereedschap.

5

: 9.25 Gramofoon.

1

i 9.35 Voetbalnieuws.
! 9.40 Lezing door Martien Bei
versluis.
5 10.00 Concert VARA-orkest o.L
S
v. H. de Groot R. Bresser
! cello). L. Sjouwerman (fluit),
D. Wins (piano),
1030 Toespraak door G.

z
i
!

Zwertbroek.
1 11.10—12.00 Slot concert,

J.

z 12.00—1230
§ Klankfilm.
s 12.30—2.00 Concert AVRO§ octet oLv. L. Schmidt Bori«
L.

De

J. Jordaan:

Len,ky (viool).
5
2.00—230 Boekenhalfuurtje.door
i 230—2.50 Pianorecital

j

Jella Pessl.
2.50—3.30 Concert
-j kwartet.
lste bedrijf van
I 3.30—4-45van
Amerika, van
\ Keizer
s

De
G.
HofstadTooneel
B.
Shaw.
I o.Lv. «2. v. d- Lugt Melsert.
!|
4.45 Gramofoon en Vazd)ias.
! 500—6.00 Kinderurtje. Hierna
Kerkdienst der VPRO.
: 8.00—8.15 Vaz Dias.
Opera La Serva Pa»
5 8.15—H.15
drona van Pergolé-e. Eén
bedrijf. Bew. M. Heuckeroth.
|
l.luzik. leiding: N. Treep. Regie. L. Roberts. Orkest en

z

\z

.

|

solisten.
5 9.15—9.30 Gramofoon.
! 9.30—1030 Concertgeb. orkest
1 10.30—11.00 Omroeporkest o.Lv.
N. Treep.

S 11.00—12.00 Gramofoon.
HUIZEN. 1875 M.
!
j
8.30 KRO; 1020 NCRV;
12.00-5.00 KRO: 530 NCRV;
Daarna KRO.
§

-

I
!

i

i
!
!

1

!

z

z

§

I

§

i

Morgenwijding door
8.30—
Pater van Roy.
10.20 Kerkdienst vanuit de
Lutherkapel. Amsterdam.
12.00—130 Concert KRO-sextet"lv. P. Lustenhouwer.
1.30—2.00 Godsd. onderricht
voor ouderen.
2.00—2.30 Litterair halfuurtje C
C Bender.
2.30—4.15 ConcéVt Arnhemsch
Dubbeln,annenkwartet o. 1. v.
A. Kettelarij. m.m.v. 2 violen.
cello, p^na en bas.

....

._

" 4.15—5.00 Gramofoon.
i 5.50 Kerkdienst uit de Ned.
Herv. Kerk te Alblasserdam.
; 7.45—4.10 P. Hendrix: Russi»
|
«che Religiositeit (I)

! 8.10—4.15 Voetbaluitslagen.
i 8.15—10.40 AansL m.h. Vereenigignsgebouw te Nijmegen,
Concert KRO-orkest o.Lv. J.
l
Gerritsen. Solist: Johan VolgtSchmidt (cello). Willy Francols (vleugel.)

i

jj

RADIO-PROGRAMMA

HILVERSUM. 298 M.
D! 8.50—12.00
VARA; 12.00—5.00

z
!

PRINS HENDRIKSTRAAT 22
te 's-Gravenhage, kad. Sectie 2
no. 1069, groot 1.90 Are.
Bevattende: gelijkvloers: vestibule, gang, voork., keuken, lusschenkelder, tuin, berghokken; le
Etage: Teer ruime Suite, waarvan
de voork. over de geheele breedte
v/h huis, overdekt balcon; 2e
Etage: Groote voor- en dito ach»
terk., voorkabinet: zolderverd.: gr.
beschoten zolder met 2 kamers.
Het perc. is voörz. van gas» en
watert.. vaste kasten enz.; het i,
aangesloten op het gemeenteriool.

... ...

% N 3 maanden opzegging 1% %
1» dagen opzegging
*/* % 6 maanden opzegging 2 1/* %
4 %
1 maand opzegging
1 % 1 jaar opzegging
Voor andere termijnen zoomede voor groote bedragen rentes
7327-60
vergoeding nader overeen te Komen.
Direct opvorderbaar

SAFE-DEPOSIT
H. C.
G. LABBERTON
»>»»aNotaris
te 's-Gravenhage zal op

12.011.760—

Rentevergoeding op deposito's per:

AMSTERDAM
ROTTERDAM
's-GRAVENHAGE
Rente voor Deposito's blj de Kantoren In Nederland:
Direct opvorderhaar Vi % per jaar.
Voor groote bedragen, alsmede voor deposito's op vallen termijn
of met opzegging, rentevergoeding nader overeen te komen.

VAN GALENSTRAAT
.18.
perceel is ge»
erf

zijn opengesteld

II
A «00NVNVI»I.^«DHcN
my

's-Gravenbage. resp. veilen en verkoopen :
I. Het HEERENHUIS met erf
en tuin te 's-Hage.

boyenwoningen,
'«Hage aan de

—

1

De Directie )J Mr- J' P' S- «U^THöRIE VAN WEEZEL.
Mr. j c KAKEBEEKE.

t 37.900.—.

De gunning blijft bepaald op
Dinsdag 14 April u. 's nam. 2 uur,
in het Venlluhuis van de Vereeni.
güng der Notarissen aan de Nobelstraat te 'sGravenhage.

178.81.
be»
PORTIEKHUIS.
11. Het
staande uit benedenhuis met 2 afz.

A.

jaarverslagen, prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn ver.
krijgbaar bij de Correspondenten, Bankiers en Effectenhandelaren en ten kantore der Bank.

f 14.900.—.

groot LLO Are. Het
heel ontruimd.
Totale lasten over 1931

—

voor elk aandeel bijvoegen 10 claims (div.bewijs No. 30)

Bij de op 7 April jl. ten over»
staan van Notaris N. S. ARRMNS
te 'sGravenhage gehouden veiling
is het heerenhuis aan de Koningin
Mariastraat 2 te 's-Gravenhage; in
bod gebracht op

i

UITVOERING VAN
EFFECTENORDERS

des n.m. 4 uur, als volgt:

voor PREFERENTE inschrijvingen

-|

LANGE HOUTSTRAAT 8
DEN HAAG
TELEFOON 117470
117471
117472
-

z

Woensdag, 15 April 1931

Bericht van Inzet

W telkens
WU.

Aandeelen zal

:

STAAL & CO

!

te Deventer.

De inschrijving op bovengenoemde

Notaris Mr. VAN LIER.

v. RRVMAN. le
DINS'«-Gravenhage. zal op DINS»
's-Gravenhage,

«V

in stukken van f 1000.—, waarop te storten 10

f 11.000—.

De gunning blijft bepaald op
Dinsdag 14 April sa, 's nam. 2 uur
in het Venduhuis van de Vereeniging der Notarissen aan de Nobelstraat' te 's-Gravenbage.

Overijselsche
Hypotheekbank

'

i

f 100.000.. AANDEELEN

De gunning blijft bepaald op
DINSDAG 14 APRIL 1931. des
N.N». 2 uur, in voormeld Vendu»

»

\ r!

UITGIFTE van

Bij de op DINSDAG 7 APRIL
1931 in het Venduhuis der Notaris»
sen aan de Nobelstraat 5 te '«-Gra»
venhage gehouden veiling, IS IN
BOD GEKOMEN:
Het Huls hoek BRANDTSTRAAT
SCHEEPERSSTRAAT te
en
's-Gravenhage. plaatselijk gemerkt
BRANDTSTRAAT 72 en SCHEE»
PERSSTRAAT 119, kad. Sectie
A. B. nommcr 2476, groot 89 cen-

huis.

nmo*nmimmMHi^m»iMtitmtmttmtttmitttiiitiitttmttttm

/fSt%
lij

paulownastraat 97

*}.<% HYPOTHEEKBRIEVEN

tiaren, op

AVONDRLAI

i

Hypotheekbank
Residenti
e
S.GRAVENHAGE
Anna

—

10.40—11.00 Epiloog door het
Klein Koor oLv. Jss. H.
Picckers.

KÖNIGSWUSTERHAUSEN. k
k
1635 M
10.50 Halt im Gedachtnis Jesum
Christ, cantate No. 67 van J.

S. Bach. Uitzending uit de |
Thomaskerk te Leipzig.
lz

DAVENTRY.

398.9 M.
925 n.m. Concert door het
BBC»Orke«t 0.1.v. Malcolm
Sargent Eda Kersey, viooL
Fritz Wolff. tenor. Prelude
Fritz
Sappho, Bantock.
Wolff. zingt. Eda Kersey en
orkest: Concert in a kl. t o»
82. Glazounov, Moderato, An*
Orkest:
dante. Allegro.
Eerste Symphonie in e kl. t

—

—

op. 39,

Sibelius.

DAVENTRY.

L

8

§

|

k
»

|

b

§
!

:

1554.4 M.

9.25 n.m. Concert door Albert
Sandler en zijn Park Lane
Hotel Orkest. Olive Kavann,
al».
Orkest: Ouverture Eg»
mont, Beethoven.
Valse
Olive Ka»
Triste. Sibelius.

—

!

!
§
S
§

—
—
Dei,
j
Air
Albert Sandler,
— Intro» |
duetion
Saint-Sacns. — Olive Ka- j
:
me,
Liza
Love'z §
—
Quarrel,
— jj
14, Liszt —
i
Heart.
vann, Agnus

Bizet. —»
op
viool.
de G snaar, Bach.
et Rondo Capriccioso. i

Nightingale,
vann. O teil
Lehmann.
OrCyril Scott.
kest Hongaarsche Rhapsodie
No.
Sanctuary i
Ketelby.
of the

I

MUNCHEN 553 M.
|
720 nm. Die Ta.,/grafin, ope. j
rette in drie bedr'» en van L. !

Jacobson en R.» fiodanzky.
Muziek van R. Stolz. Mv»
zikale leiding: Kurt Pastor.
Het Omroeporkest, Omroepkoor en solisten.
ROME. 441 M.
7.50 nm. Mam'zelle Nitouche.
operette in drie bedrijven van
Hervé. Dirigent A. Paoletti.

GEMEENTELIJKE

RADIO-DISTRIBUTIB^
Programma I. Alle uitzendingen
van Hilversum met aanvulUngen uit de programma's
11. 111 en IV.
Programma 11. Alle uitzendin»

!

|

!

i
i

:

|
8

|

§
r

§
§

i

\

j

gen van Huizen met aanvul- !
lingen uit de programma's l
!
I. 111 en IV.
Programma 111.
!
3.50— 435 Londen 11.
4.35— 635 Daventry.
8.15—1120 Daventry.
Programma IV.
Kalundborg.
1120—
Kalundborg.
330
120—
720— 8.15 Kalundborg.
8.40— 915 Kalundborg.
9.15— 1.50 Kalundborg.

S
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HET VADERLAND
NEDERLANDSCH-INDIE

Wat het Haagscho orkest allengs voor
het muziekleven der Residentie is gaan beteekenen, behoeft eigenlijk wel niet te worden uiteengezet. Denken wij hier slechts
aan de Dlligentia» en de Zondagmiddag,
concerten, aah de voor de ontwikkeling van
de breede massa zoo belangrijke Volkse
concerten, aan de paédagogische concerten
voor onze jongeren (de jseugdconcerten),
de Xurhausconcerten, onze kooruitvoeringen Excelsior, H 0.Z., Stem des Volks,
Toonkunst, de buitengewone opera-avonden
onder leiding van den Intendant van het
Gebouw, dr. Meihuizen, en aan onze offi.

DE BEZUINIGING
OP DE DEFENSIE-UITGAVEN.
Batavia. Ten aanzien van de voorgenomen

vermindering der oorlogsbegrooting met 454
millioen, deelt de regeering mede, dat zij een
nauwgezet onderzoek instelt hoe de bezuinigin» op de zuivere gewone uitgaven lot
f60.350.000 in 1934 kan worden bereikt, terwijl
het leger ten volle berekend blijft voor handhaving van rust en orde. Op de permanente
fondsen voor de moderniseering van het leger
moet aanzienlijk worden besnoeid, terwijl
voorloopig niet kan worden overgegaan tot
voorzieningen voor de kustverdediging van
Soerabaja, zoumede voor de luchtverdediging
van Soerabaja en TandjongPriok, en voorloopig. moet worden afgezien van de inrichting «n de verdediging van Batik Papan en
Tarakan. Door deze maatregelen, gepaard
met het aanzienlijk lager stellen van net
totaal bedrag voor het genie werkplan en
versoberingen van verschillenden aard, zal
vorenbedoeld te bezuinigen bedrag echter niet
worden bereikt. De Regeering overweegt
daarom een verdere bezuiniging door de
reorganisatie van het leger zelf. Op den
buitengewonen dienst der begrooting van
1931 kan een bedrag van f48.000 worden bespaard wegens inkrimping van den woning»
bouw, terwijl op de gewone uitgaven voorloopig een bezuiniging is gevonden van ruim
vier millioen, namelijk: gelden voor oefening
f 71.000, personeel en verdere personeelsuitgaven 1943.167, ' materieele voorzieningen
f 1224.128, modernlseeringen van de defensie
CAneta)
f 1.783.400. totaal 14.021.695.
■

GEEN VERGIFTIGINGSGEVAL.
Soerabaja. Het Soer. Hbld. meldt, dat volgens
het rapport van den Gouvernementsarts in
het. geheel geen vergiftiging van personeel
van de ond. Nayoep heeft plaat« gehad en
dat de assistent, die stervende zou zijn,
lijdend was aan malaria, doch reeds aan de
(Aneta)
beterende hand is.

.

PERSONALIA.
Bandoeng. Verl. 1 j. verl. w. ziekte m. 1 Mcl
a. d. off. v. gézondh. E. H. G. van Ginkel.
Overgepl. n. Medan de id. V. P. lacunissen;
n. Timor de contr. B. 8., J. J. Kempe Valk;
B. Gelebes de id. dr. J. W. van Royen-

(Aneta)

Het benefice-concert van het
Residentie-Orkest
Men verzoekt ons opneming van het vol-

gende:

Zooals wij reeds hebben meegedeeld, zal
op Vrijdag 17 dezer het Residentie.orkest
een extra concert geven, waarvan de opbrengst ten bate van de orkestleden zal
zijn. Tot het geven van dit beneficeconcert
heeft het bestuur van de Vereeniging Het
Residentie-Orkest besloten uit overweging»
dat de salarissen der orkestleden bij hun
Inspannende»» en belangrijken arbeid, gelijk
'algemeen erkend, te laag zijn, daarop door
de het vorige jaar getroffen pensioenregeling,, een niet onbelangrijke pensioenkorting
wotdt toegepast en de financiën der vereeniging een verhooging der salarissen
zelf niet toelaten. In het bijzonder is bedoeld de opbrengst te doen strekken ter
tegemoetkoming in genoemde korting op
de salarissen.
Gaarne wekken wij onze lezers op, In het
bijzonder de muziekbeminnaars onder hen,
om dit sympathieke plan te steunen, in de
eerste plaats door het koopen van entree.bewijzen. Verder door verhooging van het
netto provenu van dit concert, door het
schenken van een gift (giro Heldring en
Pierson no. 1844) l

La vraie Mata Hari
in een Nederlandsch kleed en de
critiek van Het Vaderland
(Ingezonden.)
De litteraire criticus van Het Vaderland
heeft in het nummer van 24 Maart aan mijn
Nederlandsche bewerking van La Vraie
Mata Har» zekere beschouwingen gewijd,
waartegen ik ra verplicht acht te protesteeren.

Inderdaad duidt de bij-titel van mijn boek
in de eerste plaats aan, dat ik Mata Hari niet
beschouw als artieste, als kunst-danseres,
maar eenvoudig als een courtisane, die haar
pseudokunst enkel dienstbaar maakt aan de
winstgevende uitoefening van haar beroep
van galante vrouw. En in de tweede plaats,
dat ik haar schuld aan spionnage ten bate
van Duitschland, die haar door den derden
Krijgsraad te Parijs in 1917 ten laste werd
gelegd boven eiken twijfel verheven acht.
De criticus meent dat ik van die schuld
geen overtuigend bewijs heb gegeven, daar
ik niet kon beschikken over de stukken van
het proces, die nooit werden gepubliceerd.
Het is waar: die stukken sluimeren nog
steeds in de archieven van het Fransche
ministerie van oorlog. Maar zij hebben dat
gemeen met de dossiers van alle spionnen
die tijdens.den oorlog door de verschillende
Fransche krijgsraden werden gevonnist.
Toch heeft niemand in of buiten Frankrijk er
ooit aan gedacht hun schuld in twlfel te

Otto Walburg (de verdediger). Oskar Homolka (de president der
rechtbank), I^ilian Harvev (de beklaagde) en Gustav Gründgens (de
Officier van justitie) ontmoeten elkaar op een soupertje.
(Asta-Theater)

Carnaval romain van Berlioz, waarin het
Italiaansche karakter van het werk op schil-

derachtige wijze uitkwam.
Ons rest nog mede te deelen, dat de dirigent
na de vertolking van de symfonie van Tsjaikofsky is gehuldigd met een paar weiver-

diende bloemstukken.

De gobelins in de Abdij
te Middelburg

.

.

-

voortgezet.

Tentoonstelling

Finsche kunst

Men meldt ons uit Amsterdam:
In de bovenzalen van het Stedelijk Museum
heeft hedenmiddag de opening plaats gehad
van de tentoonstelling van Einsche Schilderen Bouwkunst en Kunstnijverheid.
In de afdeeling Schilderkunst zijn vooral" de
uitingen van de jongeren vertegenwoordigd.
De schilderijen van Magnus Enckell, Hugo
Simberg en Juho Rissanen geven een beeld
van een vroegere periode. Veel werk voor
deze expositie is in bruikleen afgestaan door
het museum te Turkku-Albo en de Kunst vereeniging te Helsingfors.
Op het gebied van de architectuur Is er 'n
groote verzameling foto's, waardoor men
eenigen indruk krijgt van hetgeen de laatste
tien jaren in Finland gebouwd is. Gebouwen
van uiteenloopend genre zijn volgens de
nieuwste architectonische opvattingen ont»
worpen. Er kwam ook hier een streven naar
eenvoud en strakke monumentaliteit. De
moderne materialen al,, beton, ijzer en glas
worden bij dezen bouw vaak gebruikt. Voorbeelden hiervan leverden de architecten Frik
Bryggman en Alvar Aallo (de laatste met
een modern ingericht theater).
Ook bij de kunstnijverheid wordt de strijd
gestreden tusschen de nieuwe zakelijkheid en
.de meer romantische richting. Vooral zDn in
deze. afdeefing heziens.i^rdig de p»achlij.e
1 weefsels,. die in hun uitvoering sterk "
aan. dë '
'Oóstersche tapijten doen denken. Deze w«»efsell, waarvan de motieven steeds verschillen,
werden oorspronkelijk gebruikt als spreien,
terwijl zij nu dienst doen als wandversiering.
Ook Finsch aardewerk en mctaalarbeid «jn
hier te bewonderen.
De tentoonstelling trekt vooral de belang»
stelling door het groot aantal onbekende
kunstvoorwerpen, dat er getoond wordt. Op
dezen eersten middag heeft de voorzitter van
het uitvoerend comité, de heer W. Gra?dt
van Roggen, dc genoodigden welkom gehee.en
en een korte inleiding gegeven bij het tentoongestelde.
De consul-generaal van Finland in den
Haag, de heer Bruno Kivikoski, heeft daarna
de expositie geopend.

-

SJALJAPIN TE STOCKHOLM
Opera
te Stockholm gaf Woensdag een
De
voorstelling van Boris Godoenov met Sjaljapin
als «ast. Hoewel Sjaljapin reeds vaker daar in
de rol van den Tsaar in Eoris Godoenov is opgetreden en boewei de plaatsen 6 tot 35 kronen
per «stuk kostten, was de zaal geheel uitverkocht.
Het publiek was enthousiast en bracht Sjaljapin
na elk «bedrjji langdurige ovaties.
Vrijdag zou Sjaljapin in Faust optreden. Voor
deze voorstelling ' waren Donderdagmorgen
reeds bijna alle biljetten verkocht.

Grock en Max v.

Op het 10e Mengelbergconcert (Serie A)
van Zaterdag 18 April in het Gebouw «en
Egmont;
BeeMovenprograrmna:
ouverture
Embden.
Zimmermann
en
Eroica»
«vioolconcert door
(City Theater) symphonie-

het Hof van Cassatie moest toelichten en
verdedigen, niets kon doen dan zich referee»
ren aan de prudentie van het Hof.
2. de medeceeling door mr. Clunet, Mata
Hari's verdediger voor den Krijgsraad, gedaan aan een der bij de Fransche regeering
geaccrediteerde diplomaten. Elle nest
nas innocente, verklaarde hij toen, met
de reserve alleen, dat zij volgens hem den
dood niet had verdiend.
De criticus beweert verder dat ik, waar ik
de verliefdheid van Mata Hari's advocaat ter
sprake breng, een „boulevardpraatje" navertel. Ik verwerp die bewering ten stelligste.
Die verliefdheid was geen boulevardpraatje,
maar een „fait avéré", dat door geen der intimi of medewerkers van den advocaat werd
ontkend; zelfs niet door zijn gewezen
secretaris, thans een der beroemdste Parijsche pleitbezorgers.
Trouwens mijn boek berust geheel op
authentieke bescheiden en onwraakbare,
zorgvuldig gecontroleerde getuigenissen, gedurende een tweejarige enquête verzameld
en nimmer ben ik afgegaan op losse geruchten. Wat die verliefdheid van mr. Clunet be»
treft, zij verklaart veel in zijn houding, o.ahet feit dat hij lang vóór hij Mata Hari's verdediger vóór den krijgsraad werd, haar overal
brengen.
trachtte te introduceeren, o.a. bij den gezant
tegenover
dat
de
staat
eenstemmige
Daar
Jules Cambon te Madrid (die mij dit in een
veroordeeling van Mata. Hari door haar recent schrijven mededeelde).
Ik begrijp niet, waaruit de criticus heef»
zeven militaire rechters, die allen bevestigend
kunnen opmaken dat ik den advocaat heb
op al de hun gestelde vragen hadden geantwillen ridiculiseeren. Ik ben van meening
woord, werd'bevestigd door het Hoog Milidat een grijsaard, die verliefd wordt op een
tair Gerechtshof en het Hol van Cassatie.
Afgescheiden nog van de behandeling der jonge vrouw, nooit belachelijk maar op zijn
zaak door den krijgsraad wordt de schuld hoogst beklagenswaardig is. Zoo zou ik er
aangetoond».
nooit aan gedacht hebben Goethe belacheI. Door het feit dat mr. Raynal» de advo- lijlc te vinden omdat hij op 75-jarigen leeftijd
caat die het beroep van de veroordeelde voor op «en jong meisje verzot raakte. Seniele

—
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Een der beroemde gobelins» welke hangen in
de Stater»», van de Abdij, voorstellende de
slag van Bergen op Zoom onder Romer», en
31 Januari 1574, is dezer dageneer
Boisot
restauratie opgezonden naar Parijs. Het gobelin
,'s de oudste en grootste van de 7 wandtapijten,
welke tot dé merkwaardigheden van de Abdij
behooren en waarvan er zich nog 5 stuks in de
Abdij bevinden. (Een is ter restauratie naar
"
Amsterdam gezonden.) Zij zijn vervaardigd, door
Berlioz.
Jan de Maeght van Middelburg en Frans Spierins- van Delft. De groote belangrijkheid, dezer
gobelins is uit verschillende onderzoelnngen
van meer dan een zijde gebleken.
De belangstelling voor de Volksconcerten
Naar de Middelb. Gl. verneemt, is aan «k
van het Residentie-Orkest is dit seizoen tot den verzending van het gobelin «aar Parijs :Aet
gebleven,
Een volle grootst.mogelijkelaatsten avond onverzwakt
zorK besteed: het i, geheel.
luisteraars, dle zichtbaar ;in .een,zinken omhulsel
aaaliluet aandachtige
gesoldeerd, ' ten «inde»
genieten van de op een hoog peil slaande uit-' beschadiging door Vocht te voorkomen.
veft><
voeringen van ons Orkest^ mag wel als een zekering voor dit kostbare stuk bedraagt fOe15.000/
verschijnsel
heugelijk
in onzen zooveel afleiding
biedenden tijd worden beschouwd. Die onverflauwde belangstelling tot het einde is wel het
beste bewijs van de opvoedende kracht, welke
van deze concerten uitgaat, waarom wij bij deze
gelegenheid al vast den wensch uitspreken, dat
ook den volgenden winter deze concertenreeks
op dezelfde wijze als thans is geschied, moge

trekken, die door ieder in het algemeen, als
vaststaand aangenomen en als «chose jugce"
werd aanvaard.
Dat er uitsluitend in verband met het proces-Mata Hari door een minderheid van
rechterlijke dwaling werd gesproken
en er nog steeds door personen, uiteraard
onbekend met de détails van de rechtzaak,
aan de schuld van de als spion geëxecuteerde
wordt getwijfeld, was en is nog steeds een
gevolg van een Duitsche perscampagne gedurende den oorlog, die reeds begon vóór
den aanvang van het proces en werd be»
heerscht door hetzelfde motief als de weigering van de Duitsche regeering in 1898 om
zich uit te spreken omtrent de in Berlijn als
zeker bekende onschuld van Dreyfus. Dat
motief was: demoralisatie te brengen of te
bevorderen in het vijandelijk land.
Niemand van de twijfelaars toch heeft
kunnen wijzen op de minste of geringste onrechtmatigheid of wetsschennis gepleegd
door de militaire rechters, en generaal
Gempp, die in 1929 nog, twaalf jaar na het
proces, kwam beweren, dat Mata Hari nooit
voor den Duitschen spionnagedienst had gebijgevolg onschuldig was gefusilwerkt
»leerd
wist voor zijn bewering geen schijn
of schaduw van argument of bcvgs bij te

/«

Wie reeds als kind van zeven jaar in 't vak
komt en dan doorspeelt tot zijn zesenzestig»
ste, om dan, op het moment, dat men nog
ten volle geëerd en gewaardeerd wordt, als
iedereen je nog heel, héél graag ziet en zegt :
„Toe blijf n0g... .", om dan vast te hou»
den aan zijn plan en niet te willen wachten,
tot 't succes misschien zou afzakken.... dat

—

Tot het verblijdend succes ln dlt seizoen met
deze uitvoeringen behaald, heeft zeker veel bij»
gedragen de gelukkige samenstelling der pro»
gramma's, waarbij, hoewel rekening houdende
met den «maak van het speciale publiek, dat de
volksconcerten bezoekt, het voorname peil,
waarop de concerten steeds hebben gestaan,
niet is verloochend.
Onder de leiding van den zooveel toewijding
toonenden 2en dirigent Leo Ruygrok, heeft ons
Orkest zich gisteravond weder van zijn besten
kant getoond. Het eerste deel bestond uit een
schitterende wedergave van de vijfde symphonie van Tsjaikofsky. Met veel talent heeft het
Orkest de intenties van den genlalen Rus vertolkt en alle eer gebracht aan het grootsche
karakter van het werk.
Na de pauze boorden we eerst de variaties
van ArenSky op een thema van Tsjaikofsky
(voor strijkorkest). De buitengewoon knap be»
werkte variaties werden met veel gevoel gespeeld, evenals de IHe Suite Les Erinnyes van
Massenet, waarvan de scène religieus», door
Charles van Isterdael op zeer kunstzinnige
wijze ten gehoore werd gebracht. Hij mocht
daarvoor een apart applausje in ontvangst
nemen.
Het slot van den avond gaf ons de ouverture

>^>3La'^<l

ren. dan is dat een weemoedig oogenblik.

——

worden
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Wanneer men op zHn zevende levensjaar
reeds de planken heeft betreden, als men zijn
leven lang gespeeld heeft, lief en héél veel
leed gedeeld heeft en plots het dappere besluit neemt, dit bestaan den rug toe te kee-

Volksconcert Residentie-Orkest.

KUNST EN LETTEREN

-'UV.»!'^'

Na 59 jaar van onvermoeide arbeid.

cieele feestavonden 1

Een stad van de beteekenis van Den
Haag zetel van het Hof en het algemeen
bestuur en bezig internationaal centrum te
worden kan een eigen eersterangs orkest
niet meer missen.
Orkesten zijn echter duur; zonder steun
van overheid en welmeenende particulieren
kunnen zij niet beslaan.
Dat dit de salarissen der orkestleden on»
gunstig moet beïnvloeden, ligt voor de
hand. Deze zijn dan ook bij het ResidentieOrkest absoluut te laag.
Onze hard werkende orkestleden, die ons
van den winter onder hun zoo bekwamen
aanvoerder weer zoo veel schoons gebracht
hebben denken wij slechts aan het laatste
Zondagmiddagconcert, het laatste Diligen»
tiaconcerl,' de Matthausuitvoeringen —.nu
eens te verrassen met een mooie gratificatie, dat moet toch een gedachte zijn, waarvoor velen in onze goede en rijke stad wat
zullen voelen.
Komaan dan, gij allen, voor wie de muziek beteekenis heeft, grijpt de gelegenheid
aan om uwen stadgenooten-musici een
feestdag te ' bereiden 1 Op naar het concert
op 17 April a.s. in het Gebouw en zendt een
bijdrage ter verhooging van het finaneieele
resultaat aan de penningmeesters van het
Regelingscomiti. de heeren Heldring en
Pierson (Giro 184.).
Het programma voor het concert, gelijk
bekend, luidt:
Pidelloouverture; Concert 3 violen. Vi»
valdi (Swaap. Poth, Rodrigue?): Andante
fluit en harp» lUozart (mej. Heuckeroth,
Poolman); Kol Mdrei, Bruch (cel, van
Isterdael); Nocturne, Hochzeitsmarsoh,
ölendelssohn (hoorn, Veenstra); Ouverture Die lustigen Weiber von Windsor, Nicola»; Lied van d'lndv (alt. Devert); Serenade a I.label en Ülarche des Highlanders.
Godard (hobo, Stotijn) ; ölarche hongrolse,

"

Juliette Roos verlaat het tooneel

■

telegrammen van 10 April.

ZESTIGSTE JAARGANG

liefde acht ik een soort ziekelijke aandoening
en voor Mr. Clunet werd zij. gelijk mij uit
absoluut betrouwbare bron werd meegedeeld,
het grootste zielsverdrict van zijn laatste
levensjaren.

Maar het verband tusschen Clunets ver»
liefdheid en een bewijsvoering voor Mata
Hari's schuld ontgaat mij te eenen male.

"""

De criticus beweert verder dat Les
Espionnes a Paris van Emile Massard
mgn eenige bron was voor het proces zelf.
Dat is geheel en al onjuist. Indien hij Massards bock had gelezen zou hij hebben kunnen constateeren dat ik van diens tekst maar
een zeer spaarzaam gebruik maakte en dan
nog maar alleen wanneer die van andere
zgde werd bevestigd. Wat ik schreef over
Clunet, over de houding van Mala Hari voor
den krijgsraad, de hoofdzaken van het pleidooi en over wat er voorviel op den morgen
der executie in St. Lazare, ontleende ik aan
een veel betrouwbaarder bron: den rechter van instructie (capitaine rapporteur) in
de , zaak Mata Hari, Pierre Bouchardon
(thans raadsheer bij het Hof van Cassatie)
en den auditeur militair (commissaire du
gouvernement) in de zaak-André Mornet
(thans eveneens raadsheer bij het Hof van
Cassatie). Beide hooggeplaatste magistraten
gaven mij meer dan eens bereidwillig alle inlichtingen, die zij vermochten te geven zon»
der hun ambtsgeheim te schenden. Raadsheer Mornet deelde mij o.a. mede. dat hij in
heel zijn lange rechterlijke loopbaan nooit
de schuld van een beklaagde op zulk een absoluut overtuigende, haast wetenschappelijke
wijze had kunnen vaststellen. Die schuld was
„flagrante, eclatante" en hij was zijn requisitoir begonnen met den militairen rechters
verschooning te vragen voor het feit te

is kranig, dat is wezenlijk moedig.
Juliette Roos oordeelt haar tijd gekomen.
En het publiek moge een andere meening
toegecaan zijn, th zelf wil doorzetten en het
tooneel verlaten. En nu, aan den vooravond
van dit afscheid, heeft zij de journalisten bij
zich genoodigd en eens met hen gepraat,
op de rustige manier van een vrouw, die in
haar lange loopbaan zoovéél gezien heeft en
geleerd heeft, heel veel te begrijpen, wat jongeren nog niet zoo gemakkelijk inzien.
Zij weet, hoe laag het lichtje van ons nationaal tooncel brandt, zij weet, hoezeer de
namen harer groote voorgangers en voor»
gangsters vergeten worden, hoe een naam
als Veltman hier nu al vrijwel niets meer
zegt, hoe de naam: l^leineGartman alléén
nog maar herinnert aan een plantsoen....
Deze vergankelijkheid is het lot van den tooneelspeler. De schrijver, de schilder, de componist, de bouwmeester, ze blijven voortleven
door hun werk. Zelfs de filmacteur ziet zijn
kunst niet met hem ten grave dalen, maar de
tooneelspeler laat zijn werk niet achter en
zijn naam verbleekt op den duur.
Nederland is niet het theaterland hij uitnemendheid; Bij lange na niet. De. tooneel»
loopbaan is hier een lijdensweg. Men denkt
er hier te lande niet heel ver over na, men
wéét veelal niet eens, hoe dapper hier gevochten wordt, op het slagveld met de drie
wanden. Men denkt er eenvoudig niet over
na. Maar zij, die het tooneel eenigszins meer
van nabij kennen, weten het wél en bewonen meer nog de actrice
deren den acteur
het
talent, maar ook om
alleen
om
niet
de taaie vasthoudendheid en den moed.
waarmee zij volhouden en om hun liefde voor
het tooneel, die trouw blijft en levend.
Als ik mijn leven nog eens kon overdoen, zei mevr. Roos, dan koos ik wéér het
tooneel 1
En mèt die liefde en die trouw, heeft
Juliette Roos toch het besluit genomen, om
het tooneel te verlaten. Werkelijk, het is éenafscheid van beteekenis. Op. Vrijdag 24 Apr,l'
a.s. zal zij haar afscheidsvoorstelling in den
Koninklijken Schouwburg geven.
Ja. zeven jaar was zij, toen zij voor 't eerst
optrad. Dat was in Groningen onder Jacques
Pareira en Stoete in de Kijk in 't Jatstraat.
Maar wie kent nu die oude namen nog?
Dat is allemaal uitgewischt en terra incog»
nita voor de jongeren.
Zes jaar lang was zij ambulant op reis.
Speelde: Het Gebed der Schipbreukelingen
en een reeks van andere stukken, die geen
onzer meer kent. Toen, toen zij dus dertien
was, ontmoette zij mevrouw Kleine Gartman.
Die stuurde haar naar dc Tooneclschool,
waar zij (intern) tot haar achttiende jaar
bleef. Haar beschermster vond het beter, dat
zij hierna niet één der vele jongeren van
't (oude) Nederlandsch Tooneel zou worden,
maar zond haar naar den Salon des Variétés,
waar Jetje Roos het repertoireDejazet af»
speelde.
Drie jaar later ging zij dan naar het Leidsche Plein. Debuteerde daar met Mathias
Sanderow en vierde triomfen in de operette:
Dc Trompetter-Majoor, waaruit dc ouderen
onder ons het succeslied. O Popjelief! nog
wel zullen kennen.
Deze loopbaan werd plots afgebroken door
haar huwelijk met den kunstschilder Gcrard
Muller, waarvoor zij negen jaar lang het too»
neel verlaten en veel gereisd heeft. Daarna
kwam zij in het Paleis voor Volksvlijt bij

—

—

—

moeten betoogen, dat

tweemaal twee vier is.
Massard is wel degelijk con
troleerbaar. Zoo werd wat hij meedeelt over
het radiogram van den Duitschen militairen
attaché te Madrid aan den chef der Duit»
sche spionnage te Amsterdam, in elk opzich,
bevestigd door het 2e Bureau (Bureau van
ContreEspionnage) te Parijs, dat met Mata
Hari's gangen gedurende den oorlog, in
Frankrijk, Engeland, Spanje, België en Ne»
derland, zooveel mogelijk op de hoogte werd
gehouden. De inlichtingen over Mata Hari's
spionnage van kapitein Ladoux, den eigen»
lijken chef van dat Bureau, waren mij een
waardevolle bron, hoewel geenszins de
eenige.
Ik bestrijd Massard heftig, waar hij het
vaderland (zonder hoofdletter!) en een onOverigens

zer groote

—

staatslieden verdacht maakt en

valseh beschuldigt. Toch houd ik Massard,
oudvoorzitter van den Pargschen Gemeenteraad , oud-directeur van het blad La Patre en thans nog een der invloedrijkste gemeenteraadsleden van Parijs, voor een eerlijk
man, wiens goede trouw ik boven allen
twijfel verheven acht. Tijdens de vele gesprekken die ik met hem had, kon ik constateeren, dat hij menigmaal lichtvaardig
gebruik had gemaakt van leugenachtige verklaringen van Mata Hari zelf over haar verhouding met sommige machtigen der aarde,
verklaringen die in het dossier schenen te
zijn vastgelegd.
Ondanks mijn scherpe critiek op zijn Espionnes a Paris heeft hij loyaal de
waarde erkend van mijn boek, dat hij in een
brief, mij ter inzage gegeven door den
geadresseerde, „une belle oeuvre" noemt,
steunende op een „documentation complete
et

inédite."

"* *

Het Lyrisch Tooneel, onder directie van
Rohman, Raabe en Henri Engelen. Helaas
liep deze onderneming al spoedig mis.
In 1902 kwam Juliette Roos bij Prol. gin,
van daar korten tijd naar het Brondgeest»
Ensemble te Rotterdam. Dit liep óók mis en
toen volgden twee prachtige jaren hij
Royaards. Zij speelde I.ecker in Hoofts
Warenar en tal van andere blijspelen.
. Volgden drie jaar Frascati, waar o.a. Perzik en Pruim ten doop gehouden werd,
Macame la Présidente en zoo meer. Verkade
verbond haar aan zijn Uaghespelers en alles
leek veelbelovend. Maar na vier maanden
liep de onderneming vast. Toen ging Juliette
Roos met Louis Davids en Marga Graf de
provincie inDaarna komt zij hij Cor Ruys in den Princesseschouwburg. Hier was prettig werk te
doen, maar Cor Ruys kon het niet bolwerken. En Juliette Roos ging naar Cor v. d.
Lugt, waar zij nu zes jaar gespeeld heeft.
En nu het afscheid. Den datum: 24 April
noemden we reeds. Dan wordt: Miquette en
haar Moeder ten tooneele gevoerd, een blijspel van Caillavet en de Fiers, dat in den stijl
van 1880 geënsceneerd wordt. Het «tuk. dat
hier ter stede nooit eerder vertoond werd»
werd zesentwintig jaar geleden in Amsterdam
gegeven en Louis Gimberg krijgt er dezelfde
rol in, die hij toen daarin vervuld heeft. Miquette is Carla de Raet, Juliette Roos: de
Moeder. Ook Anton Roemer heeft er een
hoofdrol in.
En nu : de vrienden.
Er vormt zich een. damescomité, waarin
mevr. dr. W. W. v. d. Menlen het eerepresidentschap bekleedt en waarin o.m. mevr. Vlielander Hein-Meyer, Jeanne Kloos-Reyneke
v Stuwe, Eline v. Sluwe, mevr. Westerman
'
é.a. toelradéhv"
Men heeft hét plan opgevat; Juliette Roos
eens echt hartelijk te huldigen. Men geeft
zich zeer veel moeite, het afscheid mooi voor
haar te maken.
Moge dit slagen 1 Wie

Juliette Roos

ont-

moet, voelt zich aanstonds geroepen, dien
wensch te ondersteunen. Wie haar op het
tooncel zag. heeft dezelfde gevoelens. Maar
wij zullen haar niet heel lang meer op het
tooneel zien. Dus is hier een woord van oprechte spijt op zijn plaats.
Nogmaals: het afscheid zij waardig aan
dit lange en welbesteo'e tooneelleven 1

L. W>
Alexander Sohmuller zal in Me, en Juni t>
zijnen huize, Minervalaan 48 te Amsterdam,

«en cursus houden in de practijk en paedagogiek van het vioolspel. Net doel van dezen
cursus is aan Nederlandsche jonge violisten en
ook aan onze leeraren en leeraressen zijn denkbeelden en ervaringen als kunstenaar en pae»
dagoog mee te deelen.

Dirk Coster is benoemd tot ridder in de
Belgische Kroonorde als blijk van waar»
deering voor zijn aan de Vlaamsehe letteren
in Nederland bewezen diensten.
La Algentina zal. na een langdurige afwezigop 28 April met «en geheel nieuw
plogram te Berlijn optreden.

heid,

De criticus vreest (dat woord vreest is
teekenend l) dat mijn boek „in zekere kringen" van ons land zeer veel gelezen zal worden. Waarschijnlijk ducht hij van een eventueele verbreiding gevaar voor de „nagedachtenis" van Mata Hari. (De inzender
noemt hier eenige bekende Nederlanders,
die zijn boek gelezen hebben en vervolgt
dan):

En de Duitschers zelf, die ik waar ik het
noodig achtte, zeker niet heb gespaard, heb»
hen mijn werk weten te apprecieeren. Zoo
«chree. Felix Baumann (van wien ik een in
«er hoffelijke termen gestelden brief ont»
ving) in Schori's Ma ga zin (een der
uitgaven van de nationalistische pers van

Hugenberg) van Juli 1930:
„Haben bisher nur zwei Mata Harißiographen...... das Opfer des drillen Pariser
Kricgsgcrichts fast rein sachlich geschildert,
so hat jclzt der Hollander Ch. S. Heymans
seinen, Buch L a vraie Mata Hari...
zum crstcn Male an der Hand authentischer.
Scl.riftsti.cke die wirkliche Lebensgcschichte der Tanzerin offcnbart und...» mit der
Legende aufgeraumt."
Deze en andere appreciaties geven mij de
zelfvoldoening van iemand die gelooft dat
hij zijn «loei nabij is gekomen: de legen»
dein zake Mata Hari te zien
vervangen door de historisch»
v/ aa rhe id, en stellen mij in staat ook af»
brekende critiek met de noodige sereniteit to

,„

lezen en te ontvangen.
Charle» S. Heynl«n».

Paris. 2 April '31.

NET» VADERLAND
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Net P.E.N.-congres

FILMKRITIEK

voorloopig programma van het
lXe P.E.N.-congres, te houden in den Haag
en Amsterdam van 21—26 Juni a.s., is het
volgende ontleend:
Op Zondag 21 Juni heeft «les avonds in
Pulchri Studio een niet-officieele bijeenkomst
plaats ter begroeting en kennismaking. Mej.
To van der Sluys zal oude volksliederen van
verschillende landen zingen.
Maandag d.a.v. zal minister Ruys de Bee»
renbrouck in de Ridderzaal het congres
officieel openen. Het koor van Arnold Sooel
zingt vervolgens «enige liederen, waarna een
gemeenschappelijke lunch wordt gehouden,
welke door de Hollandsche P.E.N.-club wordt
aangeboden. In den namiddag wordt .de
eerste zitting van het congres gehouden,
gevolgd door «en ontvangst door het gemeentebestuur. Des avonds biedt de Hollandsrhe
P.E.N.-club een tooneelvoorstelling aan in het
Theater Seinpost te Scheveningen. waarbij
Raden Mas Jodjana dansen zal uitvoe,en,
waarna het tweede bedrijf van Op hoop van
,cgen en de Bruiloft van Kloris en Roosje
met op het congres toepasselijken wensch in
verschillende talen, zullen worden opgevoerd.
Na alloop is .er Regeeringsreceptie, waarschijnlijk in «en van de groote holels te
Lcheveningen.
De tweede zitting van het congres wordt
Dinsdag 23 Juni des ochtends gehouden. In
den' middag wordt een tocht met autobussen
via Delft naar Rotterdam ondernomen, welks
gemeentebestuur de congressisten zal ontvangen. Een tocht met motorbooten zal door de
havens worden gemaakt, tijdens welken aan
boord thee zal worden aangeboden. Des
avonds wordt een diner aan boord yan het ss.
Sibajak aangeboden door de directie van den
Rotterdamschen Lloyd.
Woensdag 24 Juni heeft des morgens dé
slotzitting van het congres plaats. In den
middag wordt «en tocht met sightseeingcars
gehouden, waarbij het Mauritshuis, het Ge»
meenten.useum en het Vredespaleis met des»
kundige , voorlichting zullen worden bezichtigd. Des avonds is er een feestmaallijd
in het Palace-H tel ol het Kurhaus te
Scheveningen.
Donderdag d.a.v. vertrekken de congressisten per extra-trein naar Amsterdam; aan
het slation aldaar zullen autobussen gereed
staan om de deelnemers naar verkiezing te
brengen naar Rijksmuseum, Stedelijk museum
of Koloniaal Instituut. In den middag wordt
een rondrit gemaakt ter bezichtiging van de
oude en nieuwe architectuur, gevolgd door
een thee, aangeboden door het Amsterdamsche
gemeentebestuur. Des avonds (waarschijnlijk)
receptie in de verlichte zalen van het Rijksmuseum.
Des Vrijdags gaat het gezelschap per trein
naar Enkhuizen, vanwaar een feestelijke tocht
per overdekte boot naar de Zuiderzeewerken,
aangeboden door de Hollandsche P.E.N.club, wordt gemaakt. Aan boord zal de lunch
worden genuttigd. Des middags wordt «en
bezoek aan het eiland Marken gebracht, met
diner aan boord, muziek en gelegenheid tot
dansen. Het congres eindigt dien dag.
Dc Vereeniging Nederland in den Vreemde
arrangeert den dag daarna, dus Zaterdag 27
Juni. '«en tocht naar Hilversum voor de mannelijke deelnemers van het congres. De
Amsterdamsche Vrouwenclub biedt den
vrouwelijke», deelnemers een lunch en auto»
tocht aan.
Secretaresse van het congres is mevr. Jo
van AmmersKuiler, Schubertslraat 80,
Amsterdam-Zuid.

Aan

het

.

-

In aansluiting aan de vorige berichten betreffende de voorstellingen van Die Fledermans en Hoffmanns Erzahlungen door het
Mainzer Theater te Utrecht, met medewerking
van het Utrecht«ch Stedelijk Orche«t, kan nog
worden meegedeeld, dat in de Fledermaus de
rol van Eisenstein vervuld zal worden door den
tenor Willi Wörle, die reeds het vorig jaar,
met succes drie malen te Amsterdam in dezelfde
rol is opgetreden, bij de vertooning van dit
stuk, gegeven door de Wagnervereeniging, on»
der leiding van Bruto Walter.
De schilder Jack Hamel zal deze maand
zijn nieuwste schilderijen exposeeren in Oen
kunsthandel Jack Niekerk te Amsterdam.
Deze collectie bevat «en reeks beelden van de
Cöte d'Azur, waar hij de laatste maanden
werkzaam was.
Franz Schalk, de bekende Weensche dirigent,
is na een afwezigheid van drie maanden te
Weenen teruggekeerd en heeft dadelijk zijn ar»

«istieke werkzaamheden hervat. Op Paasch»
Maandag heeft Schalk, de groote strijder voor
Bruckner, in de Holburgkapel 'scomponisten
groote Mis gedirigeerd en een

dag later de
Zondag 12
April wordt de Matthaus Passion gegeven met
het koor en het orkest van de Staatsopera. Julius Patzak zal de partij van den Evangelist
zingen.

vierde symphonie van Bruckner.

Het Japansche Goethegenootschap zal den
terugkeer van den 100en sterfdag van Goethe
herdenken.
Ten gevolge van het sluiten van vele
schouwburgen in de provincie zijn thans n.eer
dan 400 acteurs in Oostenrijk zonder engagement. De Staat heeft hun reeds een bedrag
van 350.000 schilling steungeld uitgekeerd, dat
i, de helft van de geweigerde subsid es,
waardoor de ontbonden gezelschappen in staat
zouden zijn gesteld te blijven doorspelen.

In de collectie Rara Avis te Parijs zal verschijnen Paroles de Renan a vn adolescnt
door Romain Rolland.

CONCERT- EN THEATERGIDS.
Hedenavond en morgenavond geeft het Ver.
Rolterdamsch-IlofstadTooneel, directeur Cor
v. d. Lugt Melsert. in den Kon. Schouwburg
alhier twee vertooningen van: De Duivel,
van Franz Molnar, Zondagimd ' en Maandag,

,

avond gaat het amusante F; j che blijspel:
Papa van Robert de Fiers en G. A. de Caillavet.

Het Haagsch Strijkkwartet
speelt Woensdag 15 en Zondag 19 April voor
de Volksuniversiteit in Niligenlia kwartetten
van Guillaume Prémolle en Cesar Franck en
met Paul Frenkel aan den vleugel, kwintet van
Ernest d'Angréves.
De werken van Frémolle en d'Angréves zijn
lerste uitvoeringen.

Het Schouwtooneel. Adr. van der Horst en
Jan Musch, zal op Woensdag 15 April a.s. in

den Koninklijken Schouwburg opvoeren Dr.
der medische wetenschap. blij*;»-:! in 3
bedrijven door Jules Romains, "in de vertaling
van J. C. van der Hors». Jan Muscb speelt de
titelrol, Ko van Dijk di» tan dl Pa.palaid,
terwijl in de overige rollen optreden
de
Vries. Jac. Snoek. Lei.a Kley, H Rijken—
van Rijk. I.!ze v. d. Poll—Hamakers, Emile
van Stuwe, B. Nooy, Daan van OUoler. Sr.,
Tiemeyer en M. van Praag.

Knock, of de triomf

Asta Theater
Hokus Pokus.
Het heeft inderdaad den schijn, alsof het
verweer tegen gefotografeerd tooncel geen
stand zal kunnen houden. We hebben film
gehad en 't heeft geen zin, dit vaker nog te
constateeren. Ook al komt soms, zulk een
uitverkoren enkele maal, een werk als: Ab»
schied, dat zoowel een kunstwerk als een
film is, de verpletterende meerderheid van
rolprenten is gefotografeerd tooncel;
operette, revue.
Als men dit feit nu eenmaal vastgesteld
heeft, blijft niets anders over, dan te onder»
zoeken, wat dat tooneel waard is; een
klucht als: Der falsche Feldmarschall, een
zangspel als: Einbrecher, een tooneelstuk
als: Hokus Pokus.
Welnu, met het leveren van een tooneel»
critiek op een schaduwspel, gooit men
uiteraard zijn illusies overboord en het ver»
worvene van vele jaren wezenlijke filmkunst. Maar daaraan is niets te verhelpen,
men kan niet datgene critiseeren, wat
voorbij is, wat men gaarne, neen ziels»
graag had zien voortleven, maar móét zich
noodzakelijk bepalen tot datgene, wat nu
eenmaal geboden wordt.
Dus Hokus Pokus, tooneelstuk in. drie
bedrijven door Carl Gótz.
Het eerste bedrijf speelt ten huize van den
Officier van Justitie (Gustav Gründgens),
wien door de bladen verweten wordt, dat hij
steeds op sterk onvoldoende bewijsmateriaal en vage aanwijzingen ongemeen scherp
requisitoir houdt en de zwaarste vonnissen
eischt. Deze Officier beleeft een hoogst onaangenaam kwartiertje, doordat een onbekende hem nu.eens aan den lijve laat ondervinden, hóé gauw aanwijzingen tegen een
onschuldige kunnen getuigen. Deze onbekende (door Willy Frilsch héél vlot en luchtig gespeeld) wordt gedreven tot zijn optreden door het moordproces Kitty. Keilermann, dat in het tweede bedrijf in behandeling komt. Alsdan blijkt, dat de Officier
niets veranderd is door het lesje van den
vorigen avond. Hij valt de mooie beklaag»
de (Lilian Harvey) mét de grootste heftig»
heid aan. De beklaagde houdt staande, dat
haar man zelfmoord heeft gepleegd, de Officier veronderstelt moord. Drie dagen voor
de verdwijning van haar man heeft het
vrouwtje vier rouwtoiletten besteld
af en
aan gaat het geloof van den toeschouwer in
Kitty Kcllermans schuld of onschuld. Oskar
Homolka presideert de rechtbank. Otto
Walburg verdedigt (onverstaanbaar) zn
mooie cliënte. Margaretha Schön is een
jurylid, die het voor haar sexe-genootè op-
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zijn eigenlijke nummer en kan het lachen

beginnen.

Natuurlijk kan hier de critiek eindigen.
Er is hier geen sprake van film, maar van
de precieze weergave van het nummer, dat
we indertijd al in het Gebouw voor K en
W. in levenden lijve hebben gezien. Wat
natuurlijk niet wegneemt, dat men er bij
kan zitten schateren. Van ganscher harte.
En de kinderen (dit nummer is natuu.,ijk
écht voor de jeugd!), die bij de voor-

—

AVONDBLAD C

Doch wat hij hier laat zien is een
prestatie, is zeer artistiek en is een inleving
in den Shakespeariaanschen geest. Zoo willen
«e Barrymore nog wel vaker zien.
: Door deze revue loopt in tegenstelling
van de andere geen . draad, ex was geen
liefdesgeschiedenis of iets dergelijks ingevlochten. Dat maakte natuurlijk alles nog
veel onsamenhangender, het was een kijkspel
en meer niet. In Amerika zal het zeer zeker
een groot succes zijn geweest, maar voor
ons zijn al die Amerikaansche liedjes en
grapjes toch eigenlijk niet bedoeld.
Aan deze film wérkten vele sterren mee,
John Barrymore en Richard
.w.0.:
Barthelmess en Dolores en Helene Costello,
Palsy Ruth Miller, Irene Bordoni. Lupo
Lane, Ben Turpin, Lloyd Hamilton, Betty
Compson, Myrna Loy, Loretta Voung,
Doug Fairbanlis Jr., Lila Lee, en anderen.

was

Ik rijd sinds 3 jaar een Mercedes 8/38 en
met hem in Spanje, Zwitserland, Italië, Praag,
enz. De wagen loopt keurig, flink-en zonder reparatiên. Schitterend neemt hij hellingen. Net
benzine verbruik is gering. Een ideaal-auto l Ook
mijn (ïontinental-banden houden zich onberis(Adv.)
pelijk.
F. O. >Valdmann.

—

film. Een bestrijding dus van de cinemato-

DE ELFDE MUZE
Over het algemeen laten kunstenaar»
zich niet al te veel met spoN in; afgezien
van een enkelen beeldhouwer, die op een
oogenblik dat niemand keek, een beeld
hieuw, of bouwde, als u dat liever hebt, dat
een polospeler te paard moet voorstellen en
ergens in AmsterdamZuid boeren, burgers
en buitenlul vroolijke dagen bezorgt, omdat
het meer op een aardbeving dan op een
speler van wat dan ook, al of niet op een
paard gelijkt, gaan de scheppingen der

grafie in haar machtigsten en meest verbreiden vorm. Dat lijkt wellicht vreemder,
dan het in wérkelijkheid is, want de bezwageschiedenis van de ontrouw uiteraard
ren van den inleider tegen dezen filmvorm
verbaasd en niet begrijpend naar het doek
zijn
van
louter prineipieelen
keken, kraaien en gieren van uitbundig
plezier, als Grock zijn dwaasheden uitaard.
haalt.
Immers : de speelfilm staat altijd bloot aan Kunstenaars de sport voorbij.
Jammer, jammer, dat Grock gemeend
het groote gevaar van niets anders te zijn,
Als ik mij niet vergis, is Honegg^r de
heeft; een soort roman te moeten fabriceedan gefotografeerd tooneel. Dat gefotograeenige
musicus geweest tot dusverre, die
rent Dat dit allemaal maar maakwerk is,
feerd tooneel kan op zichzelf beschouwd zich te buiten is gegaan aan het schreven
om met goed fatsoen tot zijn eigenlijke
mooi en interessant zijn, we kunnen wellicht van muziek, die.de bedoeling had weer te
nummer te komen, doorziet iedereen terblij zijn, dat de gelegenheid geboden wordt, geven een impressie
van het rijden met een
stond. Maar zónder dat goede fatsoen was
te genieten van buitenlandsche tooneelkunst, Fordje en het bijwonen van een rugby»
het heusch óók wel gegaan!
welke óns anders niet zou geboden wormatch. Klng Zoccer heeft, voor zoover mij
Ik herhaal: het nummer zélf is dolCentraal Theater
den.... het is én blijft een misbruiken van bekend, slechts een flauwe relatie met d»
vermakelijk en men lacht werkelijk héél
het cinematografisch apparaat, dat verlaagd kunst, al dan niet met een groote K, onderParamount Parade
hard. Maar het Kollege Chaplin is op zn
wordt tot een toestel ter reproductie en verhouden, die slechts daarin bestaat, dat bij
zachtst vsjorbarig.
nog
repertoire
gemenigvuldiging, inplaats dat het benut wordt internationale wedstrijden de Tramharmodeze
het
op
wordt
week
Een reeks kleine montage-foutjes zijn houden.
voor zijn eigenlijke doel : scheppend werk te nie Blaze away, den Nibelungenmarsch en
waarschijnlijk te wijten aan het proces mét
verrichten.
Alte Kameraden blaast, of het Politiecorps
Leo Peukert, dat juist met betrekking tot
grenzen te trekken. Alle Kameraden, den Nibelungenmarsch en
moeilijk,
is
heel
Het
Olympia-Theater
die montage werd gevoerd
Film en tooneel hebben zeer veel punten Blaze away.
De dwergjes zijn geprolongeerd en
van
overeenkomst. Men kan duizendmaal
De
Vier
Duivels
Er is thans evenwel ergens een schep»
hebben wederom groot succes, niet 't
voelen:
is
en
is
scherp
dit
filmisch
dat
du
pend
kunstenaar verrezen, die zich daadminst, wanneer ze na afloop in de zaal wordt hier nog eens teruggebracht. Het is
het
een
vloeit
niettemin
in
het
werkelijk
théatre.....
bemoeid heeft met voetbal eh een
pasgestorven
komen.
een der filmwérken door den
leder,
eenigen
ander
óver.
die
ernst
mét.
heeft
gewrocht Pass, Shoot, Goal!,
onestep
de
regisseur
Duitschen
F. W. Murnau voor
nadenkt over de cinematografie, heeft nood» daarmede voor de niet al te spitsvondige
Fox Film Corporation vervaardigd.
zichzelf uit te maken, waar hij auteurs der lichtere muze een onbetreden
Het is niet zijn beste werk, doch zeer zakelijk bij
eigen
een
aard toekent en waar niet.
film
terrein openende, waarop zij velerlei ukzeker boeiend genoeg om nog eens te verTrianon Theater
dogmazijn
uiteraard
avant-gardisten
De
stapjes kunnen maken.
toonen.
Zij
zou
het
vormen
een
tisch.
Wie
laken?
Het moet voor de dichters der elfde muze
speelt
Gaynor
er een hoofdrol in.
Janet
tegenwicht
tegen de gedachtelooze een vondst van zeer. groote beteekenis gewaakzaam
Als de jeugd wist....
filmconfectie» die. steeds de wereldmarkt acht worden, deze ontdekking, die hen in
Passage-Theater
Deze film wil een aanklacht zijn tegen
dreigt te overheerschen. In hun ijver plegen staat stelt het min of meer leeggeplukte
een verkeerde, slappe opvoeding. Hier wordt
zij
veel te ver te gaan. Dat hindert niet. Dat tuintje der rozen, de al te veel gekuste lipSturme uber den Mont-Blanc
aangetoond, dat wanneer de vader op strennoodzakelijk.
jes der babies en de al te vaak berijmde
is
wellicht
ge, doch rechtvaardige wijze zijn zoon wil wordt met succes geprolongeerd.
een maan eindelijk eens te kunnen laten rusten
altijd
Maar
in
Nederland
heb
ik
dat
opvoeden, de moeder geheel verblind door.
beetje jammer gevonden. Ofschoon: waar» en daarvoor in de plaats schoone woorden
de liefde voor haar kind, weer zoo heel
Cinema
Odeon
onvermijdelijk. In Nederland is te wijden aan blauwe schenen, dikke knieën»
schijnlijk
veel bederven kan.
nog zooveel baanbrekend werk te doen. Daar scheenbeschermers en voetbalschoenen, die
Das Lied ist aus
Dat alles laat deze film zien, en zij spint
de ruwe grond nog geploegd en geêgd, niet voorzien mogen zijn etc., zie regel zooin den breede uit, waartoe zoon zwakkeling blijlt nog een week in onze stad resldeeren. moet
veel van de spelregels. Want, nu eenmaal
gemest en bezaaid worden voor de eerste zul»
eigenlijk wel in staat is. Natuurlijk is hier
nu
komen om zoo te zeggen dc bal aan het rollen is
vere en elementaire ideeën. En
het» noodige pathos voorhanden, en men
kwesties,
reeds
dié gebracht, zullen er nog veel meer doelpunde aesthelen met hun
moet al in het bezit zijn van een zeer priSeinpost-Theater
ten gemaakt kunnen worden, want voor
zijn.
van
min
of
internen
aard
meer
mitieve gemoedsgesteldheid, wil mén zich
wie ze weet te vinden, is poëzie overal»
Waarvan de portee en de verhoudingen móéHier wordt
door al die realiteit laten meesleopen; doch
mijne vrinden.
ten ontgaan aan hen, die nog hun film-A. B.
het onderwerp blijft toch ernstig genoeg
Wilde Orechideeën.
Wie, die iets voelt voor vocale kunst,
C. moeten leeren. Voor dezulken is blijkbaar
om er nog eens de noodige aandacht aan
eens deze inleiding niet geschreven.
nog
Garbo
met
Greta
in
de
hoofdrol
zijn borst niet ontgloeien, wanneer hij
voelt
wijden.
te
op
op
en
op een perron loopt te
vertoond.
Verder
de
matinees
de
Zondagavond
En als men zich afvraagt, voor wie zij- wil op
In dit filmwerk speelt Margarethe Schon,
avondvoorstellingen
extra:
geschreven
werd, komt men tot een klein wachten en de voctbalvereeniging hit
die eens geschuierd heeft door haar Gergroepje,
komt men tot de Liga. Hier wordt Weclikveel, getrouw aan het motto: Sport
maansohe schoonheid in de NibelungenConducteur en Wagenbestuurder.
pour les convainsage, een afgewerkt . portiersvrouwtje, de
staalt spieren, alcohol verzwakt, strompelt
en Maandagavond zijn er geen het uiteraard een prêcher
Zaterdagcus, terwijl aan brecderen kring zoo heel, de trap op, een hol chorus weggevend van :
moeder van twee volwassen kinderen. Zij bioscoopvoorstellingen.
heeft meermalen blijk gegeven een zeer
héél veel verteld had kunnen worden, zelfs Der is geen club in Holland, die Weetik1.. W.
veelzijdig talent te bezitten. De laatste jaindien de grens tusschen gefotografeerd veel kan slaan?
ren zagen we haar weinig, doch de sprekentooneel en filmische film eens i t» minder
Wie, die ook maar «ets van aesthetica
brengt
de
film
baar
af
en
Zoo
was.
scherp
getrokken
toe
ziet niet de verborgen schoonheid in
weet,
terug.
neemt.
speelde
zij
in
Das
van
goed!
mógen
Flötéhkonzert
Maar
Wie
zou
den
het
min
of meer eenzijdig onderhoud tuséisch
De kansen staan voor Kitty Kellermann
Sans
Souci
een
rol
de
kleine
als
van
schen
betalend
altijd
popupubliek en onbetaalde spe»
zusier
dat
ieder
studiewérk
maar
stellen,
ernstige
plotseling
zeer gunsig, als
een zeer
Frederik
Groole
en
ook
in
Hokus
dén
werd,
lers,
omlaag
lair was, dat alles maar
resulteerend in uitspraken als: „Geef
gehaald
wending in 't proces komt. De beklaagde Pokus werd haar een rol (lid van de jury)
massa
hem
da»» aan Jen, vuile suffert", of: „met
mag
bij
om de breede
te lichten? Men
wordt door onmacht overvallen, de dokter, toebedacht.
linkerpoot,
je
bij
wijn,
niet
doen
de
kinkever". En wie is niet ten
opdat
water
allen
die haar bijstaat, doet een mededeeling.
Herzberg,
Verder
werkten
mee:
Martin
van de voor kunstenaars
doordrongen
volle
deren
zullen
kunnen
meedrinken.
Maar
heeft
waarop de zitting verder met gesloten deuvenster
Net
linnen
en uit Die
bekqpd
Siebzehnjahrigen
uit
dan
een
uitermate
roerende
schoonheid van het
geachte
de
inleider
stu»
diepgaand
ven plaats heett. Kitty Kellermann ls> n.l. Letzte Kompagnie. Leopold von Ledebur
oogenblik,
dat
één
bijdraagt
lot
1«én»
vreemde
dame' je-in je?
Brusse
Rotterdam
zal
diewerk
de
geschreven,
en
te
dat
Bij
haar
is
L.
vijf
J.
zwanger
en
man
W.
drie maanden
«peelde de vader- en Erna Morena de 'verschijnen,
nog
en
vreemdere
knijpt
arm
een
heer jo»»w
monogranis der cineasten, der makers van de Ware
een reeks van twaalf
maanden dood
uitgebeeld door
gooit,
moederrol.
De
werd
omdat
een
zoon
iemand
hoed
in
de
lucht
mr.
?
scheppende
leiding
van
film, dé
krachten .
Tot zoover. De lezer heeft zich thans te Henry Peters Arnolds, een acteur, die in fieën over filmkunst, ónder
getrapt?
En
ten
lijn
een
heeft
bal
over
zijn:
(in
reeds
eer»
Neen.
Hans
Richter
Roggen.
van
Zooals
Een
heeft
prepareeren op het feit, dat heel het toohij
ons land nog weinig op den voorgrond trad. C. J. Graadt
eng
geest,
van
dat
niet
Filmfreunde von slotte, wie is zoo
medegedeeld, zijn hier Filmgegner von heute
neelstuk hier plotseling in een klucht omHij typeerde uitmuntend, doch hij was wel der in ons blad werd
bijzonder
welgeslaagde ziet de ontelbare mogelijkheden, verborgen
op
Morgen)
L.
reeds
scherpJordaan
aangezocht
voor
de heeren
J.
slaat. Hóe, dat verraad ik niet. De
voor deze rol.
oud
wat
in een zoó simpel ding als beoorde wezenlijke grondprincipes der zui- liggend
zinnige toeschouwer heeft al lang tevoren
regie kwam niet boven de middelmaat (Dertig Jaar Film), mr. Henrik Scholte manier
Dc
van den scheidsrechter,
deeling
(niet:
(Nederlandsche filmkunst). Th. B. I. Hoyer vere film klaar en duidelijk voor ieders oo^en waarbij zich ver)
zijn conclusies getrokken. In elk geval uit.
schakeeringen, vaallerlei
brengt het derde bedrijf ons bij de beklaag»
gesteld. Terwijl een Bela Balacs (Der sicht(Russische filmkunst), Simon Koster (Duitgroote
van
steenen tot rolde
de thuis. Er is gedekt voor het souper en
sche filmkunst), mej. Elisabeth de Roos bare Mensch en vooral: Dér Geist des Films) rieerend
van
Amsterdamsche
en
Officier van Justitie, President der Rechtde typische vakman is, die zoozeer zijn stof sinaasappelen,
(fransche filmkunst), dr. J. F. Otten (Amescheldwoorden
tot
Zuld-Amerikaansche
.
bank en verdediger staan met bloemen in
rikaansche filmkunst), dr. Menho ter Braak beheerscht, dat hij er zijn vakgenooten mee revolvers, kunnen vertoonen.
Flora-Theater
op
gasthun
charmante
kan.
Film),
de hand te wachten
Constant v. Wessem dienen
(De absolute
Waarlijk, de man die op het idee .van
Bij een technische kunst als de cinematovrouw...
(De komische film). Lou Lichtveld (De
Pass, Shoot, Goal l gekomen is, mogen «sij
Geluidsfilm). M. H. K. Franken en Joris grafie is, is hét nu eenmaal gebiedend noodspannend .«. onverOnderhoudend
De Man
zonder
V
rees.
op
Broadway wel een standbeeld geven.
en
Ivens (De Techniek van de Kunstfilm), P. zakelijk, praktisch gewerkt te hebben
wacht... ziehier de kwaliteiten van dit stuk,
worde»
De
vlammen
Brandladders
Na
deze afdwaling op het gebied van de
loeien.
om er geheel in door te dringen.
dat wel een beetje erg ernst en dwaasheid 'aangedragen. Hevige rook beneemt elkeen Zwart (Filmreclame) en bovengenoemde duchtig 1
sportrubriek
zijn we weer geheel en al
geven
wij
door elkaar haalt, maar dat tevoren toch
redacteur, die het eerste deeltje schreef, bij Een aesthetisch oordeel.... dat
hout
is
tot de bespreking van
wij
den
adem.
Een
van
brandend
thuis
als
komen
lucht
allen, elk naar eigen ontwikkelingspeil en bewijze van inleiding. De heer Graadt v. Rogreeds door zijn titel: Hokus Pokus 1 ons
De
Rosé
en Tobias, getiteld:
Harry
Piel-film:
een wals van de
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has
turned
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Hij
zonder Vrees.
When
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Connelly
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een
de
door
te
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in
Er wordt voortreffelijk gespeeld; de DuitAlvorens over te gaan tot een bespreking voelt dan zijn medemensen.
wordt.
Hoewel
dit
gepubliceerd
zijn bijl in de
Europa
die
hakt
en
houwt
met
held,
Maar wat voor poëzie voldoende is, is dat walsje wel een tikje te veel doet denken aa»
schers hebben er slag van, zulk een stuk brandende muren. Vangzeilen worden uit- van het eerste, zoo juist verschenen deel
te arrangeeren en men beleeft er een boeien» gespreid, verschillende spuiten rukken aan, dezer reeks Monografieën, moet een woord nog niet voor film, die zoozeer uit de techeen 3/4 zetting van, If I had a talking picover niek oprijzende kunst. Men kan niet goed
worden
verheuging
uitgesproken
den avond aan. De geluidsproductie is voorvan.
het publiek kijkt in gespannen aandacht toe. het feit, dat thans in Nederland een uitgever over haar schrijven, zonder'het proces van ture of you, bezit het toch voldoende kwatreffelijk.
liteiten om te verklaren, dat het op het
Buiten gekomen, na afloop van de voor» het onderwerp: Film van zulk een belang haar ontstaan buiten beschouwing fe laten.
oogenblik zeer populair is in Engeland.
hangen.
Het
stelling, blijft iets van dc «sfeer
Niet, dat de schrijver dezer inleiding zich
geacht, dat hg er een twaalftal boek»
heeft
Dat hij, als beur haar zilver geworden is,
menigte
de
nog
naar brand en
hokt deeltjes aan heeft willen wijden. Wat tevoren daar geheel afzijdig van houdt. Maar juist,
ruikt
nog
evenveel van haar zal houden, is voor
aan
en
aan
geen
samen. Er is
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waar hij het gladde ijs betreedt, vergist hij
op dit gebied in ons land is verschenen, kan
insiders
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einde
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de Groote
zich gauw. Zoo lezen we op pag 17 woordebij het buiniet
in
de
verste
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halen
Een andere publicatie van hetzelfde Eneen verward kluwen van menschen, auto's
lijk: „Alleen de technische moeilijkheid, het gelsche huis verdient eveneens vermelding,
tenland.
en daartusschen de uniformen van de verIndien wij hét miserabele debuut, dat de teekenen van de duizenden stilstaande beeldnamelijk We two, geschreven door de beide
Grock.
keerspolitie van den hoogsten tot den laag.
Verkruysen maakte, door als eerste jes, waaruit een beweging is opgebouwd, zooheer
firmanten
en Jack Payne; ook dit is een
van 'n Hollandsch bock over de dat elke teekening goed is, waaruit ten slotte walsje en ook dit is een nummer, dat door
„Also, da war einMal ein Clown, der sten graad.
schrijver
Scala brandt. Wéér zien we brandweercinematografie te verklaren: '„Film bestaat het groote bewegingskunstwerk, de film moet zekere kwaliteiten uitsteekt boven het gehiess Grock und war nicht mehr schr
lieden
en weer zien we spuiten. Droomen we
begint
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jung....", aldus
dan blijkt, ontstaan, brengt groote bezwaren met zich. wone genre.
niet een beetje on» niet!".... liefderijk voorbijgaan,
soms?
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komen. Zeker, dr. ter Braak heeft een lezenswe liever de bewegingen aan de natuur...." ceerden, zoowel als schreven den foxtrot,
Het is net alsof de directie van het Flora» waardig boekje: Cinema Militans (gebuneigen film.... ja, men zou, om hel
Meent de inleider dit in ernst? Het moet Goodnight swcetheart, die redelijk genoemd
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vergis»
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en Blighh kan er eveneens mede door, terOp
andere
Zoo vloeien werkelijkheid en filmbeeld in maar een belangrijk werk over de film moest sing.
hiess Sprechfilm und war noch sehr, sehr
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Daar wordt
van den filmkunsteMen wist nog niet al te goed. elkander!....
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Beide laatstgenoemde foxtrots zagen ook
haar ter reproductie van alles en nog wat.
ernstig werk in. Twaalf deeltjes, als dit eerst de tribune van het voetbalveld, in hun sprong het licht bij Campbell en Connelly.
Maar laat ik eerst eens een beetje ordelijk
V. D. B.
Uitgekomen boekje, vormen te zamen een over een hindernis, tijdens een processie. H ij
vertellen. Het is in Grock (die in het f lm»
Apollo-Theater
zeer omvangrijk werk. Weliswaar een werk kan alles gebruiken, stukken
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zonder eenheid
twaalf auteurs móéten journaal, die hij vindt op de
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lm und Ich, waarin . hij dezen uitnoodlgt,
Show of Shows.
des
Weekbladen
erg.
maar
dat
is
Du
choc
spreken
niet
Ik spatieerde deze woorden, omdat ze geen
zn film te komen zien), ik zeg: het is in
twaalf
opinions....
En
bovendien:
de
mono-'
een
kleine,
vergissing
Elke groole Amerikaansche filmonderbeteekenen. Er bestaat
Grock' opgekomen, dat hij zijn nummer zou
grafisten, de elf heeren en de eene dame, filmsoort, die men: montagefilm noemt en
ingezonneming
haar
de
wereld
de
heeft
revue
van
vereeuwigen
door middel
kunnen
Hoe President Hoover aan boord van eet.
milieu waarin men oude films herschept, doof ze in
sprekende film. Het was reeds eenigen lijd den en heeft daarin haar eigen sterren laten komen toch allen uit een en hetzelfde
oorlogsschip per Zeppelin zijn
Amerikaansch
kamp
z.g.
garde.
het
uit
der
avant
een
Maar
die
paradeeren,
nieuw
verband
ordenen.
dus kon Warner Bros» niet
te
zijn plan, den arbeid te staken en nu kwam
ontvangt,
de titelpagina van Wepost
Als men meent, dat twaalf monografieën montagefilms zijn min of meer exceptie en reldkronieklaatzien.
die nieuwe uitvinding juist bijtijds, om er achterblijven.
De aflevering brengt
En weer zien we een eindelooze reeks van over filmkunst, door twaalf verschillende beteekenen geenszins de normale, verder aardige kiekjes van een bruiloft in het
een glorieus slot aan te geven.
essayisten beteekenen zou, dat hiermee de of de filmische gang van zaken. BuitenSohwarzwald en merkwaardigheden uit Japan,
Tot zoover gaat alles goed. In dé eerste dansende beenen, van groteske en overladen cinematografie
van
was
bekeken,
Amerika, Berlijn en elders. Fraai geïllustreerkrggt
schijn,
alle
kanten
dien
het
alsof
de
van
hier
den
toiletten:
we
wonderen
zien
technisch
plaats heeft zulk een mechanische afbeelvergist
men
de
artikelen zijn gewijd aan den stedebouw in
dan
zich.
Dit
is
van
het werk
maker van films zou (moeten) handelen
ding van het werk van Grock een zekere gebeuren, waar tenslotte niets achter zit;
Amerika
en aan het gulden Mainz.
groep,
een
zeer
bepaald
groep,
sponéén
in
omlijnde
inspiratie,
onmiddellijke
onder een
documentaire waarde. In de tweede plaats steeds wisselen de heelden yan close up tot
verkrijgen zijn clownerieën thans «en een uiterst geraffineerde massaregie, en dié der Filmliga. Daardoor heeft dit dozijn tane opwellingen en invallen. Dit is tegen
zoodanige verbreiding, dat werkelijk ieder bovendien alles ngg geheel in natuurlijke boekjes wel eenheid verkregen, is er een alle werkelijkheid in, onverschillig, of het
De Prins brengt den goeden ouden tijd
gemeenschappelijk ideaal, een gemeenschap- gefotografeerd tooneel of zuivere film bein herinnering door te laten zien hoe in Maren elkeen in de gelegenheid wordt gesteld, kleuren.
kelo nog het spinnewiel in eere i». Een histoDe Hollywood Revue (Metro Goldwyn» pelijke overtuiging en een geloof in de filmtreft.
den beroemden clown eens van dichtbij te
*
n.l. het zaaien van
Bij deze enkele voorbeelden wil ik het risch moment is vastgelegd,
film) bracht een groote verrassing met «en kunst uit een zeer resoluut ingestelden beeldzien.
Wieringermeerpolder.
den
het
eerste
in
zaad
hoek,
zijn,
die kenmerkend is voor het wezen der laten. Zij zouden aan te vullen
doch
Maar Grock heeft méér gewild dan dit. harer nummers, waar Marie Dressler
Vermelding verdienen voorts o.a. eenige marktreeds wordt aangetoond, dat een zoo prinHg was niet tevreden mét dc mechanische domineerde in: I'm the «Ineen. Show ot avantgardc.
kiekjes en afbeeldingen van de diamantwinning
'
Dé inleider zet zich dan ook onmiddellijk cipieel mogelijk doorgevoerde aesthetica in Zuid-Afrika.
afbeelding van zgn nummer, hij wilde.... Shows had zoo ook een uitblinkertje en
schrap
en sluit geen compromis. Hij weet onvoldoende is, om het gekozen onderwerp
nummer
Barrymore
fragment
een film. Dat
móést deel uitdat was John
in een
h«,
drama,
waarheen hg wil en al heeft hij daar „voor meergevorderden" te behandelen.
precies,
Shakespeare's
Henry
van
een
van
maken
drama
den uit
VI.
Het Leven geeft voorbeelden van vroubeetje veel woorden voor noodig
een
Barrymore
ook
clown, naar het klass:»'<e: Lach dan,
grootste
is
de
Anderzijds past een woord van warme wensport in Amerika en laat Durow, den RusShake»
John
Paljas! En zoo verzon hij een heel verhaal spearevertolker van Amerika èn wanneer (zijn taal mist eenvoud, is gecompliceerd en waardeering voor de genomen moeite, de toe«isohen Hagenbeck zen, in zijn grappigen
van een ontrouwe Vrouw en een medev/ij hem in een filmrol zagen, dan deed hij. zwaar van stijl en laat zich dus niet heel wijding en de liefde voor het onderwerp. En omgang met apen en honden. Op onderhoudende wijze vertelt W. Ruge bij veelzeggende
minnaar en dit gedeelte van zijn rolprent óp een enkele uitzondering na, vreeselijk gemakkelijk lezen), zgn gedachtegang is niettevens: voor de uitgevers, die zulk een aanfoto's,
hoe hij met Udet vloog. Het Salvator»
goeden
is
Romeoachtig.
eenigen
verzorging
is finaal mis. Dat
dilettantisme én
wijdden aan het
wil best terug te trekkelijke, mooie
Met andere woorden, hg hing temin met
Munchen, nieuwe Amerikaansdie refeest
in
peil.
behoorlijk
Gelukkig
jeune
beneden
vormt steeds den
premier uit en daar werd vinden.
op kunstdrukpapier gedrukte boekje, dat clame-dwaasbeden
en ander fotografisch allerhet maar 50 pCt. (het eerste deel) van de Barrymore nu zoo langzamerhand te oud
In de eerste plaats kant Graadt v. Roggen sierlijk en modern aandoet.
dragen
lei
van
overal
verder bij tot de ««ofilm, want din komt Grock ten tooneele in voor.
aich met de grootste scherpte tegen de «peel»
l-W, dlgM yer«cl»eid«lck«id. ,
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inzichten. Maar er is
één achtergrond, en één doel. En dat is de
aanbidding, in geest en waarheid. En tevens
komt de gedachte op: hoe gelukkig dat nle»
mands overtuiging gecanoniseerd wordt lot
MODERNE GOOSVOORSTELLINGEN. die heiligheid metgerechtigheid verbonden. officieele belijdenis 1 Hier zijn zes theolo.
God het Irratióneele te noemen acht hZ »n gieên, in den meer beperkten zin van het
woord. In elke voelen wij iets verwants. Bij
Barchem-biaden, dubbel
strijd met «Ie centrale waarden van het Chrisdé man, die inde/ de een iets meer.dan bij de ander. Ten»
Als wij spreken van moderne Godsvoorstel- tendom. Daar getuigtChristendom
tracht te minste: voor zoover zij op ondogmatische
practijk des Jevens hét
lingen, dan bedoelen wij: voorstellingen-gerijk is toch hét wijze hun overtuigingen vestigen. Dr. de
vormd door menschen uit dezen tijd. Voor» verwerkelijken. Hoe oneindig
brengt
dèn ««n tot we» Vos is ons veel meer verwant dan dr. Van
Christendom! Het
stellingen welke het karakter dragen van onbépeinzihg der problemen van Senden, en toch voelen wij met den laatste,
zen tijd. Argumentatie en inzicht, beschot»- reldvlucht eneh Godsvoorstelling,
zich buigend in zijn vUrige geloofsontwikkeling, ook iets
ving en formuleering dragen het stempel Godsidee
ongenaakbaarheid'
gemeenschappelijks. Juist nu men bezig is te
voor de ontzagwekkende
van onze tegenwoordige theologie en de moperhunkerend
tot een gemeenschappelijke geloofsnaar
komen
Irratióneele,
van het
derne wijsgeerige stroomingen.
moet de nadruk blijven gevestigd
verklaring,
ander
wordt
door
verlossing.
soonlijke'
Én
de
Met voordacht hebben wij den titel niet zóo
gestort,
op
broederkring
in
het
volle
leven
den
die wijd getrokken is.
Christendom
geformuleerd, dat het den schijn heeft, dat het
perstellig theïstisch geredding
van
van
voor
hoewel
ons,
Wij
aangevuurd
tot
daden
wij Godsvoorstellingen van. Modernen been het brengen op hooger plan van oriënteerd, zouden niet gaarne pantheïsme
doelen. Associatief zou men kunnen denken sonen, samenleving,
waarbij het Koninkrijk of monisme uitsluiten. Wij blijven daaraan
een
aan den titel: Christus beschouwingen onGods zijn onmiskenbare aantrekkingskracht geestverwant.
der Modernen, het geschrift, waarin een twinAllen zoeken en tasten immers? De redaclaat gevoelen.
tig jaar geleden op uitnoodiging van de Ge«oessingh.
naar
openlijk
verwijst
teur P. Minderaa heeft dat in zijn Gebed op
De Vos
«chriftenconaMissie van den Protestanteninvloed
bezielenden
ontroerende wijze erkend:
bond een aantal Moderne theologen hun Banning verraadt den
De
Graaf.
van
Christusbeschouwingen samenbrachten.
„Vergeef, vergeef de kreupele namen» "
Maar in dezen bundel van theologie?» in
Er is wel een diepe schakeering in den ge- .
Waarin ons vuurverteerd verlangen
en ons hoogmoedig, ijl beramen
engeren zin spreken mannen van allerlei dachten- en gevoelsinhoud van de verschillenAalders
wij
niet de medewerkers. Want hoever staan
Uw maatloos Zijn tracht te omvangen.
overtuiging zich uit. Wel kunnen
l
Van
Senden
zeggen: van uiterst-rechts.tot uiterst-links: en. De Vos niet af van Van
Onnoembre, dien wij noemen moeten,
Senden is de monist voor wien God en het
Wel bereiken wij ter linkerzijde een uiterO duizelhelle onkenbaarheid,
ste in dr. G. H. van Senden, maar rechts zijnde één zijn. God te stellen als het „AnWees in den warrel van ons wroeten
grondlooze, diepste zekerheid.
dere" is, zoo v. 5.: God tot een deel van het
komen wij niet verder dan de Ethische schakeering.
zijnde te maken, en hem dus te beperken.
J. J. M.
Laat ons er trouwens bijvoegen, dat theoVoor hem is de evolutie, ook op het terrein
logen van meer rechtzinnige «structuur, Con» der godsdienstfilosofie, nog het uitgangsfessioneelen en Gereformeerden, in hun punt: van goden schrijdt de ontwikkeling
NED. HERV. KERK.
theologie de geijkte voorbeelden van Bijbel voort lot één God, van één God tot „God",
aanduiding.
terwijl
verlaten,
merkwaardige
Beroepen:
de. zoo is zijn
te Vaassen ds. G. v. d. Zee te
en confessie niet zullen
het
Wapenveld.
van
.
geïnspipractijk
de
Bavinck,
Kuyper
hij
en
in
theologie van
Maar toch : als
Mulder
:
Kierden
ds.
W.
L.
dan
Bedankt:
voor
moet,
dogmatisch
zeer
gebonden
spreken
té
„God"
opCalvijn,
reerd
vrome leven over
te Voorthuizen.
moet worden geacht dan dat zij anderen dan Ican hij de „mythische" termen niet missen.
van het religeestverwanten zou kunnen boeien. GeWant de gewone uitingsvorm
zwegen van de belangrijkheid, welke de begieuze leven is niet het wetenschappelijke
GEREF. KERKEN.
schouwingen van een man als Bavinck bp denken, maar " voorstelling, verbeelding,
vermindering
belangstelling
Wegens
zichzelf mogen bezitten voor theologen van mythe. En alles wat wij geneigd zouden zgn worden de diensten van devanGeref. Kerk «n
samen te vatten als anthropomorflsme en H. V. voortaan te Makkum niet meer ge.
professie.
zgn
opstellen
Doch de hier gebundelde
anthropopalhisme. elk symbool, draagt bi, houden.
maar
voor
de
koks,
niet bestemd voor de
Van Senden den naam van mythe. G«vk nu
die
zijn,
gasten
wel
gasten. Al moeten het
eenmaal een hieuw geslacht zich steeds be»
Aangenomen: naar Opperdoes en beeens in de keuken hebbén geneusd of zelfs dienen blijft van termen, ontleend aan de
dankt
voor Brouwershaven en Zuilichem de heer
een greintje koksbekwaamheid bezitten. voorstellingswereld van een overwonnen J. Vrolijk
Czn., theol. cand. te Scheveningen.
Trouwens, een der koks behoort strikt geperiode: de zon gaat op, de sterren fonkelen
nomen niet onder de koks.
aah het hemelgewelf, enz.
CHR. GER. KERK.
Want de heer N. Stufkens moge oud-secre„Ach ja. gebrekking is de mensch ,n zgn.
Beroepen:
te Rijnsburg ds. W. Bijleveld
taris van de N. C. S.V. zijn, de rechten en voorstelling, welke hij zich maakt van de te Haarlem: te Vlaardingen
ds. J. W. van Ree
niet de theologie vormen zijn gebied van Godsidee. Ja, deze Godsidee zelve is product te Barendrecht.
van onze beperkte denkwijze. Boven het
studie.
getheoloog,
bijbelse!,
Rechtzinnig
inadaequaté stijgen wij nimmer uit. FgnzmAls
oriënteerd, staat hij naast prof. dr. W. J. nig getuigt Van Mourik Broekman : „d,t »s
ROOMSCH KATH. KERK.
Huldiging
Aalders. En als wij zeggen: bijbelsch, dan misschien wel het merkwaardigste van alle
dr. G. C. Noort.
breidt zich dat vanzelf uit tot: bijbelsch» geloofsleven, dat men altijd door in raadselen
plannen
De
voor de huldiging van den Deken
dogmatisch. Echter is het dogmatische bij
wandelt en moeilijkheden niet definitief opder hoofdstad, dr. G. C. van Noórt, kanunnik
ter gegebondeze beide heeren niet tot volstrekte
lost, en dat toch aankan, omdat blijkbaar van het kathedraal kapittel van Haarlem,
verjaardag,
op
zijn
zeventigsten
legenheid
van
geïnspireerd
werkelijkheid
in
een
denheid aan een onfeilbaar,
Gods wezen ons leidt
aangenomen.
vorm
10 Mei, hebben een vasteren
Godswoord verstard. Zij hebben er dan ook van leven, waarin moeilijkheden ondergedaarvoor uit het algemeen comité gevormHét
geen bezwaar tegen gehad met vier Vrijzinschikt worden."
subcomité,
de
bestaande uit de beeren prof. dr.
nigen van verschillend inzicht, maar toch
Gulden woorden, welke ons verzoenen met A. H. J. M. van Rooy. P. dé Vilder en L. A. P.
met Vrijzinnigen, tezamen hun inzichten veel strijd en twijfel. En wat getuigt Van M. van den Broeke. heeft voor het eerste deel
wereldkundig te maken. Hierdoor hebben vj. Senden? Dat „Als wegvallen de inhouden der eére-samenkomst in de groot, zaal van het
Concertgebouw, op Zondagmiddag 10 Mei, de
bij'aUe zelfstandigheid en verantwoordelijk» van de religicuse voorstelling van een bemedewerking verkregen van het knapenkoor van
gaarnog
vervalt
datwij
hun
niet
paalde phase, daarmee
heid voor eigen inzicht, welke
het St. lgnatiulcollege, onder leiding van rector
ge» gene in den mensch. 't welk deze voorste-Urnne toekennen, zich niet zóó principieel
A.
Wezsels Sa-J. verheugt
en kan "
-F<.
scheiden van dè andere medewerkers gesteld,. gen totreligieuze, maakt. Dit bHft,
zich bovend»eO'<le
Het^sub'«om.té
serz.aan>v,rl
getuigen,
wilden
tezamen
'net
zij
niet'
hen
welken
inhoud,
. dat
nlèt»wen
ih
met.
spontane medewerking té hebben verkregen^ah
-«n hun geloof.
en wereld zich heeft gekristalliseerd, de R-K. Oratoriumvereehlging, die na de pauze
léven
■'"''.'
Nu, hierin zijn haast allen dan ook éen, opnieuw tot religieuzen inhoud maken."
't Te Deum van Berlioz zal uitvoeren, waarbij
geGod
belijden
Gods aseïtas.
als het
«fat zij
Van Senden wil zeggen : de menschenziel de leiding in handen is van den heer Theo van
religieus humanisme, wil het ethische van het
religieuze niet schelden, en wil, in tegenstelling met Aalders eh De Vos. aan het begrip:
heilig het zedelijkvolmaakte niet uitsnijdend
Hij beroept zich daarbij op Israéls profeten,
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van overtuigingen en

Het verhaal van drie Vrienden

Voor de Jeugd

nummer.

#

167. Alleen blauwtje kon den slaap niet vatten, Hij was
gewoon des nachts op jacht te gaan en voelde zich wat
vreemd in het bed. Bovendien hij had goede voren en hij
meende eenig geritsel te hooron, dat hem aan een muiL deed
denken. Hij*richtte zich op en hij had zich niet bedrogen.
Een muisje was op den rand van zijn bed geklommen, bru-

'

—

#

_

van

-

heel-Andere, het inadaequaté, of hoe men
het maar uitdrukken wel, om te kennen te
geven, dat God en mensch gescheiden . zijn.
Alleen in de wijze, waarop er toch verbinding
tot stand komen kan, is er eenig verschil.
Maar dit verschil is er een van graad, niet
van wezen.
Haast allen spreken van God als het „Andere." Zij leggen er den.nadruk op, dat heilig
niet onderstelt: zedelijke qualiteit, maar het
ongenaakbare, het afzonderlijke (Aalders),
dat het heilige is : majesteit, het Verborgene,
het Irratióneele (De Vos).
Doch Van Mourik Broekman, hoewel uitgaande van hel transcendente (het overschrijden van de wereld), staat niet zoo stiak
op het absolute standpunt. Hg is iets milder
in zijn opvatting en spreekt de hoop uit, dat
wij gespaard mogen blijven voor de absolute
gescheidenheid van het menschelijke en het

—

goddelijke.

En Banning, die het dichtst staat bij een

NATUURLIJK BRONWATER.

Sedert 188? Nederlandsen» Onderneming.

FEUILLETON

geschiedents uit het
hedendaagsche Rusland
ROMAN NAAR HET RUSSISCH
door

ILJAILF

en

EUGEN PETROF

(Nadruk verboden).

Klawdia Iwanowna was echter niet In
«laat te antwoorden. Haar gezicht was lang-

zamerhand blauwachtig rood geworden. Ook
Worobjef begon moeilijk adem te halen. Hg
zag duidelijk de kame»'. in zijn eigen huis
voor zich, het notenhouten meubel met de
gebogen pooten, de gewreven parketvloeren,
de ouderwetsche bruine piano en de zwarte
ovale lijsten met de portretten van de voor-

familieleden.
naamste
„Nu", zeide Klawdia Iwanowna

.

.
bijna
toonloos: „Ik heb indertijd mijn kostbaarheden in de zitting van een dezer stoelen
genaaid".
Worobjef keek de oude vrouw verbaasd
aan. „Welke kostbaarheden?" vroeg hg
' werktuigelijk. maar schrikte van zijn eigen
woorden. „Zijn die dan toen niet bij de huis»
zoeking in beslag genomen ?"
„Ik heb de kostbaarheden in de zitting van
een stoel genaaid", herhaalde de oude vrouw
hardnekkig.
Worobjef sprong op, keek in het onbe-

...

.

,

Hoofdpijn

en

Klawdia Iwanowna, dat
licht
van een petroleumlamp
gele
door het
in te zien, dat zij
begon
werd beschenen en

Een burleske

.

■

is ingesteld op religieuze behoeften, welke Bijl.
De huldiging zal in besloten kring plaats heb»
den inhoud van zijn voorstellingen bepalen. ben.
De behoeften blijven, en scheppen telkens
nieuwe voorstellingen. Zoo is bijv het eigen»
aardige standpunt van A.H. Gerhard te ver»
ISRAËL. KERK
klaren in zijn Vroomheid, een gevoelig
Ned. Israël Synagoge te Groningen
werkje dat men paradoxaal zou kunnen om»
In Maart was het 25.jaar geleden, dat de
schrijven als godsdienst zonder God.
nieuwe synagoge van de Ned. Israël. Gem. te
Met een glimlach van begrijpen zien wg Groningen in gebruik werd genomen, voor omzoo bij dr. Van Senden de „mythe" terugstandigheden i, de herdenking uitgesteld. Thans,
keeren om vorm en leiding te geven aan de zal vanmiddag in de gerestaureerde synagoge
hebben.
anders onbepaalde religieuze gevoelens. WZ de herdenking plaats
De waarnemende opperrabbijn A. B. E. Bands
zijn toch allen de hulpbehoevende menschen,
het koor den
beperkt in aanleg en omschrijvend vermogen. zal een predicatie houden, terwijl
Des
avonds heelt
middagdienst
opluisteren.
zal
Vooral als wij staan tegenover de Eeuwige er een feestelijke bijeenkomst in de Ilarmon e
Machten.
plaats.
Dan tasten en zoeken en stamelen allen,
Aalders zoo goed als Van Sen«len.
Zie, dat maakt ook dat wij ons gemeenzaam weten met allen of bgna allen. Hoe ook
geschakeerd, wie niet in dogmatische ter»
men zgn geloof wil vastleggen, ook voor anderen, leeft in eeh ruime geloofsgemeenschap,
zullen spoedig bedaren door
lengte
diepte
dan op de
waar meer op de
en
Mijnhardt's Poeders
de breedte van het geloof wordt gelet. Daar Vraag daarom Mijnhardt's Hoofdpijnpoeder»
erkent men allen te staan voor het mysterie. en Mijnhardt's Kiespijnpoeders. Alleen echt als
Allen met denzelfden «chroom, den diepen op doos en poeders de naam Mijnhardt slaat.
eerbied, het kinderlijk geloof.
Let bij het koopen hierop. Per poeder 8 C en
Men zou kunnen zeggen: een staalkaart per doos 45 et. Verkrijgbaar bij Uw l)lo«.»..
wogen gezicht van

TWAALF STOELEN

van

+

Kiespijn

nu zuchtte Klawdia Iwanowna
diep en zonk met geheel haar lichaam legen
den rand van het bed. Haar arm beschreef
een halven cirkel en trachtte Worobjef te
bereiken, maar viel terstond op de paarse
gestikte deken neer.
Worobjef trilde van angst en liep naar de
vrouw van den landbouwkundige. „Ik geMaar

niet ijlde.
„Uw briljanten!" riep hg uit en schrikte
zelf van den omvang van zgn stem. „In een
stoel 1 "Wie heeft u dat 'aangeraden ! Waarom
hebt u ze niet aan mijgegeven?"
„Waarom zou ik jou mijn briljanten geven, loof. dat zij sterft".
De vrouw ging met haar man, den baardjpu, die het vermogen van mijn. dochter er
rijken landbouwkundige, de woning van
door gebracht hebt?"
Worobjef binnen. Zelf echter verwijderde
Gelaten en boos zeide zij dat.
Worobjef ging zitten en stond onmiddellijk hij zich en liep door het standsplantsoen. En
weer op. Zijn hart klopte luid, wild stuwde terwijl het echtpaar met zijn dienstmeisje »n
de bloedstroom door geheel zijn lichaam. de kamer van de doode orde maakte, dwaalde
Zijn hoofd duizelde.
Worobjef in het park rond, struikelde er
„Maar hebt u ze er weer uit genomen? óver de banken en hield de paartjes, die daar
Zgn ze hier?"
op dezen vroegen lenteavond in liefde verDe oude vrouw schudde ontkennend het eenigd zaten, voor struiken.
hoofd. „Er was geen tijd' meer om dat te
Het hamerde in zijn hooSd. Zigeuncrmudoen. Je herinnert je, hoe plotseling en onziek klonk. Een dameskapel speelde onopvoorbereid wij moesten vluchten. Zij zijn in houdelijk tango's, hij dacht daarbij aan den
den stoel, die tusschen de lamp en de kachel winter in Moskou en aan den grooten -warstond".
ten hengst voor zijn slede, die minachtend
„Dat is toch dwaasheid! Ach. wat lijkt u naar de voetgangers keek. Hij dacht aan
toch op uw dochter!" riep Worobjef woedend den vroegeren tijd, aan de onderdanigheid
uit; bet kon hem niet meer schelen, dat hij van de lakeien en al het andere.
zich in de kamer van een stervende bevond,
De Zigeunermuziek hield op.
Worobjef liep langzaam voort en struihg rukte rumoerig een stoel weg en liep de
kamer rond.
kelde plotseling over het lichaam van den
Dé oude vrouw sloeg de bewegingen van doodkistenhandelaar Besentsjuk. Hij lag »n
Worobjef onverschillig gade.
zijn pelsjas op den weg en sliep. Van
„Denkt u toch eens na! Wie weet, waar den schok werd hg wakker, nieste en stond
de stoelen terecht zijn gekomen 1 Of gelooft snel op.
u, dat ze doodstil in de kamer van mijn huis
Worobjef liep hem voorbij en zonk weer
zijn blgven staan en er nu op wachten, dat weg in zgn droomen. Besentsjuk volgde
hem, rekende op zijn vingers iets uit en
n uw bezittingen komt halen ?"
mompelde als gewoonlijk iets onverstaan»
De oude vrouw zeide niets.
„Wat? Briljanten voor eeh waarde yan baars. De maan was al lang verdwenen. Hel
70.000 roebel in de zitting van een stoel was koud alsof het winter was. In de straat
naaien ? In een stoel, waarvan men niet weet, Kameraad Gubernsky vocht de wind met de
wie er op zal zitten {"
uithangborden der firma's. Besentsjuk

.

taal rondkijkende.

-

168.— „Wel heb ik van mijn leven", zeide ttauwlje. „vat
is werkelijk brutaal. Hoe durft een muis op mijn bed te
komen". Langzaam gooide hij de dekens van zich af en.
sprong toen pardoes naar het muisje, da» links het ledikant verliet. Onder veel lawaai en gerucht begon de jacht
en het spreekt van zelf, dat de rust iv het huis verstoord zou
worden.

TWEEDE INTERNATIONAAL
CONGRES VOOR OPENLUCHTSCHOLEN.

ONDERWIJS
Prof. dr. BIANCNI BADINELLI.
Afgekondigd is het st/bl. met het Kon. Be»
sluit tot aanwijzing van de Stichting Groninger
Universiteilsfonds als bevoegd om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen een bijzonderen leerstoel te vestigen.
reeds door ons
Net betreft de «benoeming
gemeld
van dr. Conté R. Bianchi Badinelli,
tot hoogleeraar in de oude Grieksche en voorAziatische archaeologic.

—

—
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ALGEMEEN KATHOLIEK VLAAMSCH
STUDENTENVERBOND.
Men meldt ons:
Ondanks de tegenwerking van verschillende
zijden mag de landdag voor dc gouw Lim-

burg van het Algemeen Katholiek Vlaamsch
Studentenverbond uitstekend geslaagd heeten.
De geestelijke overheid had den jongstudemen
verboden aan dezen landdag deel te nemen,
zoodat het aantal aanwezige Vlaamsehe studenten een weinig tegenviel, De belangstel»
lende en Vlaamschsprekende studenten uit
Nederlandsch Limburg waren bijna even «terk
in aantal als hun Vlaamsehe broeders.
Door het kerkelijk verbod werd ook het
programma ir» de war gebracht. De Hchognns
mocht niet opgedragen Worden, evenmin «et
middag,
plechtig lof met feestpredikatie, dat
gecelebreerd zou worden. Ook de'» tooneel.
uitvoering, waar de jong-studenten Elckérlyc
ten beste zouden geven, kon natuurlijk niet
doorgaan. Daarbij kwam nog. dat de zaal waar
de vergaderingen gehouden worden, geweigerd
werd, zoodat de studenten hun toevlucht
moesten zoeken in de Stadsfeestzaal. Deze
werd met behulp van den Vlaamschen Meisjes»
bond afd.-Maeseijck «hel in orde gebracht en
zag er werkelijk heel aardig uit.
Op het uur, oorspronkelijk vastgesteld voor
de Hoogmis, begaven de «tuds zich naar de
werd met
kerk. waar de rozenkrans gebeden
de intentie 0.a., „dat onze geestelijke overheid ons toch ten spoedigste moge begrijpen.
In de ochtendvergadering was. na een welkomstwoord van den voorzitter, het woord
aan advocaat Pol Cools, die de studenten inleidde in de geschiedenis van de Limburgsche
studentenbeweging en een duidelijk beeld gaf
van den tegenwoordigen toestand.
Óp de namiddagvergadering was eerste spreker mr. M. Croonenberghs, die het bisschoppelijk verbod te berde bracht en ter dege on»
der de loupe nam. Na overbrenging van den
broedergroet door twee Noord-Nederlanders
was het woord aan Wies Moens. Deze schilderde Rodenbach als toonbeeld voor de «tudenten en voortrekker van het Vlaamsch-

-

Onze correspondent te Brussel meldt:
Het Dinsdagmiddag in hel Paleis der Academiën door den Belgischen Minister van
Kunst en Wetenschappen, Vaulhier, geopende
tweede internationaal congres voor openluchtscholen, heelt Woensdag zijn werkzaamheden
voortgezet met vergaderingen der afdeehngln,
in het Schoolmuseum «n bezoeken aan een
paar openluchtscholen ln de omstreken van
Brussel. Ook Donderdag kwamen de afdeelingen bijeen. Op de agenda van de eerste
afdeeling stonden de volgende punten: 1. bestudeering van verschillende soorten van openluchlscholen (internaten, externaten, tijdelijke
klassen, speelpleinen) .voor de diverse graden
van onderwijs in elk land; 2. voorwaarden
aan dewelke deze instellingen moeten voldoen
inzake ligging, inrichting, materieel, enz.; 3.
leerplan en onderwijsmethodes der openlucht»
scholen: homogeniteit der klasse; 4. werving
van leerlingen voor de verschillende soorten
van openluchtscholen: 5. opleiding van det
personeel der openluchtscholen en der speel»
pleinen; 6. het speelplein tijden, de schoolperiode. In de tweede afdeeling werd gehandeld over: a. samenwerking van geneesheer
en onderwijzer in de openluchtschool; b. algemeene lichamelijke opvoeding en heilgym»
nastiek in de openluchtschool; c. zonnekuu, en
voeding van het verzwakte kind; d. kleeding
van het kind in de openluchtschool.

-

SUCCES VAN EEN BLINDE.
Bij het te Utrecht gehouden examen voor
machinesehrijven is o.a. geslaagd de blinde
L. J. Snoek, Azn. uit Almkerk, die behaalde
het hoogste cijfer, 10, voor alle onderdeden,
iels wat een ziende zelden doet.

HET NAAMKAARTJE OP DEN VLOER
Het aantal studenten te Berlijn is op het.
«ogenblik het dubbele van voor den oorlog,
wat tot allerhande misstanden leidt. Zoo waren er b.v. In de laatste semesters alleen voor
Engelsch 900 en meer hoorders, wat maakte
dat de seminaria en proseminaria meer dan
vol gepropt waren, velen niet konden werken

—

van de beide plaatsen is
en de hoogleeraar
er sinds jaren slechts één bezet
assistenten
en hulpkrachten overladen met werk zijn. Ver«heldene hoogleeraren moeten college hou.
den in de nieuwe aula. met 1000 a 1500 hoorders. Een jurist, wiens collegezaal te klein is
geworden, heeft een tweede laten aansluiten
door middel van luidsprekers en in eenige
overvolle zalen moeten op den vloer geprikte
visitekaartjes den student «en staanplaats verzekeren.

—

nationaal ideaal.

Ofschoon de optocht, die volgen, programma moest volgen, door het stadsbestuur verboden was, werd er toch een stoet geformeerd en trokken de studenten met hun
vaandels zingend door het oude stadje. Alles
ging in de beste orde.
's Avonds werd er op Ons Huis een gilde»
vergadering gehouden, in plaats van de onmogelijk gemaakte tooneeluitvoeringen.

—

Wegens het hereiken van den 65-jarigen
leeftijd heeft ds. 11. J. Rooseboon,, met ingang van 1 September a.s. eervol ontslag verzoet, als leeraar in de llebreeuwsche taal, aan
het Gymnasium te Delft.

krabde zijn borst onder de pelsjas. „Zal ik

dus de kist werkelijk zonder stof en kwasten maken?"
Op dit oogenblik had Worobjef zijn besluit genomen. Ik zal er heen gaan, redeneerde hij, en ik zal ze vinden. Zelfs zijn
overleden schoonmoeder kwam hen, in zijn
briljantendroomen aangenamer voor dan zij
was. Hij draaide zich om naar Besentsjuk:
„Voor den drommel! Een kist, die met stof
is overtrokken! Met kwasten".

HOOFDSTUK III.
In de verte.

Examens voor radiozendamateurs.
Op 6 Mei a.s. en eventueel daarop volgende
dagen, telkens te 19 uur, zal wederom examen
worden afgenomen voor hel verkrijgen van een
zendmachtiging voor radio-amateur of van een
verklaring van bevoegdheid voor het bedienen
van een amateurzender.
Het examen zal gehouden worden te Amsterdam.
Zij, die aan dit examen wenschen deel te
nemen, moeten hun verzoek om een zendvergunning aan den minister van Waterstaat of.
on, een verklaring van bevoegdheid aan den d!»
recteur-generaal der P.T.T. richten, uiterlijk
30 April a.s.

anderen, angstig dat zijn kaartje wel eens
verkeerd kon zijn en pas toen hij in den wa»
gen was, vond hg zijn gewone rust terug en
werd zelfs vroolijk.
Dc locomotief floot met volle kracht, dc
trein zette zich in beweging en droeg vader
Fedor naar onbekende verten voor een raad»
selachtige, maar profijt belovende /aak.
Den dag na de begrafenis, die Besentsjuk
zorgvuldig had georganiseerd ging Worobjef naar zijn kantoor en registreerde eigenhandig den dood van Klawdia Iwanowna.
59 jaren oud, partijloos, woonachtig in de
stad N., van adel, geboren in het district
Stargorod. Vervolgens vroeg Worobjef
veertien dagen verlof, kreeg een en veertig
roebel voorschot, nam afscheid van zijn col»
lega's en ging naar huis. Onderweg hield hij
zich in een apotheek op.

Analystexamen.
Voor het analystexamen le gedeelte slaagden de dames E. C. Geluk. G. M. Klijn. H.
Immink, W. Meerburg en M. J. Saur, alhier,
mej, H. C. Pfauth te Bodegraven en de heer
D. Chaudron alhier, allen leerlingen van den
Haagschen Analystencursus.

ZEE- EN LANDMACHT
LANDSTORMKORPS

ZUID-HOLLAND WEST.
De gewestelijke Landstormcommissie heelt»
na overleg met dè plaatselijke Landstormcommissie alhier, tot plaatselijke leiders benoemd: kapitein M. van Ouüheusden, eerste
luitenant P. H. Nollen, kapitein J. Kruis,
eerste luitenant R. Bordewijk en kapitein Th.
L. S. Leislikow.

.

—
—
—

Res.^fficier van gezondheid 2e kl. R. A.
Prins, bij het hospitaal te Utrecht onder de
wapenen, vertrekt met groot verlof.
De res.-oflicier van gezondheid 2e kl. H.
ten Have komt 13 dezer bij het hospitaal te
Utreoht voor zes weken onder de wapenen.
Res.-2e-lu.ts. J. Buntjer en M. H. L.
Weslstrale, van het 15e reg. inf., komen van
20 t/m 25 dezer te Nijmegen onder de wapenen
tot het volgen van een gecomprimeerde»,
cursus. ,

. — De

Ie ploeg dienstplichtigen der lichting

1931, niet bestemd voor de officiersopleiding
bij het bereden gedeelte van het 2e reg. veld»
art. te 's-Gravenhage, wordt 16 Juni voor eer«te oefening ingelijfd. (Verbeterd bericht.)
De afdeeling Friesland van den Nederl.
bond vaii gemeenteambtenaren heeft den heer
F. W. Steenhuizen, secretaris van Franeker, bij
enkele candidaalslelling herbenoemd tot lid van
het hoofdbestuur. . "
■

—

-

H. Augustinus Enchiridjon, bewerk,
L J. Romen
door Carel Bloemen.
Zonen,
en
Roermond.
Goed verzorgd, op stevig papier, met flinke
letter en in keurig gewaad, heeft Carel Bloemen opnieuw Augustinus' beroemde hand»
boekje, oorspronkelijk geschreven voor zijn
vriend Laurenlius en handelend over Geloof
Hoop en Liefde, uitgegeven.
zien wee», dat hel Enchiridion de eerst*
plaats na de Confessiones inneemt en alle
eeuwen door even hoog door protestant en
katholiek is gewaardeerd en dat Thomas van
A«,uino het tot voorbeeld nam voor zijn Compendium:
De onverdeelde lof, het Euchiridion toegebracht, en de overweging, dat geen werk beter
geschikt is. om een inzicht te geven van de
leer van Augustinus en van zijn immense
persoonlijkheid, waren den vertaler aanleiding
tol deze X'ederlandsohe bewerking en deze
heeft geen andere prelenlie d.in Augustinus'
meesterlijk geschrift voor een breede schaar
van vereerders en bewonderaars aan den Kerkvader toegankelijk te maken.
In deze laak is de schrijver, dunkt ons, ge»
slaagd.

—

.

„Wat zegt u van Shanghai?" vroeg de
provisor. „Ik zou nu niet graag in die streek
zijn".
„De Engelschen zijn toch schurken", antwoordde Worobjcf, „nu krijgen zij hun loon.
Zij hebben Rusland altijd verkocht". '
Leopold Grigoriewitsj haalde weemoedig
de schouders op, alsof hij wilde zeggen: En
maar
wie heeft Rusland niet verkocht?
hij ging tot de zaken over: „Wat zal het
zijn?"
„Een haarmiddel".
„Voor groeien of voor verven?"
„Waarom groeien", zeide Worobjef, „ont
te verven natuurlijk".
„Dan heb ik een prachtig kleurmiddel,
Titanik. juist van het douanekantoor gekomen. Smokkelwaar. Is niet met koud en

—

Een uur voor het vertrek van den avondtrein stond de priester van St. Laurentius,
Fedor Wostrikof, zonder den gewonen tooi
niet met heet water en niet met petroleum
van lange haren, in burgerklccding bij de
noch zeep at te wasschen. Een radicaal zwarkas en keek angstig naar de deur. Hij was
kleur, lk beveel het u als een goede
te
De provisor Leopold Grigoriewitsj stond
bang, dat zijn vrouw toch nog mee zou gaan,
kennis
aan.''
ofschoon hg het niet gewild had. En dat de achter de rood gelakte toonbank, omringd
Worobjef
draaide de vierkante flesch
heer Prusis, die bij het buffet zat en bier door mclkkleurige vergiftdoozcn en be» Titanik in zijn handen, bekeek zuchtend het
opperinschonk, hem zou kunnen herkennen. Va» diende juist de schoonzuster van den
etiket en betaalde.
der Fcdor keek vreemd en verlegen naar zijn brandmeester. Hij bood haar juist crème
Hij keerde naar huis terug en begoot hier
zomersproc
Ango aan legen zonnebrand en
gestreepte broek.
een gevoel van wrevel haar en knevel
ten, veroorzaakt een bijzonder blanke huid. met Titanik. Een
Een agent van dc G.P.OE. trad de zaal
sterke onaangename geur
binnen, legde een of anderen twist bij en De schoonzuster van den brandmeester met
verspreidde
zich
in
de woning.
hield zich er mede bezig, verwaarloosde kin» wenschte echter poeder Rachel, dat de huid
Des middags was de lucht iets minder,
deren naar buiten te jagen, dié het waagden, een gelijkmatige, bruine kleur geeft alsof maar haar en knevel droog en opec.igep.akt
zij verbrand is, zooals zij langs natuurlijken
de wachtkamer eerste en tweede klasse binen men kon er niet dan met groote moeite
weg
niet te bereiken is.
nen te dringen en die hier met houten lepels
De radicaal zwarte
In de apotheek was echter alleen crème met de kameendoorheen.
muziek maakten. Zij zongen op de maat:
beetje
groen over. Om bij
in
kleur
ging
Ango tégen zonnebrand voorradig en dc
„Eens bestond Rusland, een machtig rijk".
geen tijd meer.
echter
hij
strijd tusschen vraag en aanbod, in dit ge» te verven had
Het instappen in den trein, zonder plaat.'Worobjef
zijn schoon»
kast
van
uit de
val tusschen de zoo tegenstrijdige parfume» moeder denam
kaarten, had het gewone bloedige karakter
kostbaarheden,
lijst
van
die hij
Gebukt' onder den last van de reusachtige rieproducten, duurde tamelijk lang, Tengevonden,
zijn
dag
den
had
telde
tevoren
zakken, liepen de reizigers van het eene slotte overwon toch de provisor en verkocht
de
woning,
de
stak
na,
geld
sloot
einde van den trein naar het andere. Vader «Ie schoonzuster van deri brandmeester een contant
achtcrhrockzak,
zijn
in
den
stapte
sleutels
in
Fedor liep versuft met hen mee. Evenals de lippenstift en Klopowar, een toestel in prin- sneltrein nr. 7 en reed naar Stargorod.
anderen sprak hij raet den conducteur op cipe als een samovar gebouwd, dat voor de
(Wordt vervolgd),
onderdanigen toon, maakte zich gelijk alle vernietiging van wandluizen bestemd was.

—

HET VADERLAND

4

N.V. PERLAK
PETROLEUM
MAATSCHAPPIJ
de heden gehouden Algemeene
Vergadering van Aandeelhouders
werd door den Directeur verslag
uitgebracht over het jaar, 1930 en
de balans benevens de winst- en
verliesrekening door H.H. Aandeelhouders goedgekeurd.
Het dividend werd vastgesteld
op 17 pCt» of 14229 per aandeel,
betaalbaar met ingang van Maan»
dag. 13 April 1931. bij de TVVENTSCHE BANK. N.V. te Amsterdam en te 's-Gravenhage, tegen
intrekking van DIVIDENDBEWIJS No. 2?.
VGravenhage, 10 April 1331.
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POUR LA PREMIÈRE FOIS EN HOLLANDE:
NOLLANDR:
Le céßbro Orchestre hongrols «Time r«nonm.«o mondiale
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De Vereen. Schouwspelen
Dr. PIERRE MOLS

BÉLA KISS

Dirken,
L. L A. RLIMRR.

DU GELLERT HOTEL DR RUDAPRST

ZONDAG 12 APRIL- 20 u.
wegens enorm succes,.nog één,
laatste populaire Voorstelling in dit seizoen van:
tevens

:

toöp. Winkelvereen. „Eigen Hulp" u.a. RESTAÜR. CATSHEUVEL
HET BESTUUR brengt ter kennis van de Leden, dat de uitslag van de
gehouden stemming voor vervulling van een vacature in het Bestuur is
dat HERSTEMMING moet plaats hebben tusschen de twee volgende
candidattn:
ckön Neer J. 6. TIRLLNIUS «RUVTNOPI'
DAM.
«n Mevrouw de Wed. F. L. C. VAN VLIET—
Voor de dagen, uren en plaatsen voor déze herstemming vastgesteld,
wordt verwezen naar de «Eigen Heraut" van 16 Maart of van 1 April j.l.
»»—"—■
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TEL. 550446
DINER f 1.50

Diner» a t 2.50 avee Saumon du RKin ou Homard traia
ou Poulet roti, eomvote et fruits.
ft

LUST 11

V

Vrijzinnig-Democratische

Riesvereenlsins
Den Haag.

CAFE-RESTAURANT

«»

RIJKSSTRAATWEG 390

de Rlylterstrnat <?.

-.

Sprekers»
Sprekers.

D
B
V»»^

Mr.H.P.
MARCHANT
over: De Lan«hapo>t!elc en de Staten.

MM

UW

Mr. V. H. M. WERKER
over: Net belang van den arbeid der State»».

LIJST 11

""DE NIEUWE DEYL

—

|a-|M |^ aHaHß»llaaßMr»-|»H». M-H

DE DUIVEL
Pr. Molnar. Vert.
A. Engers. met
EDUARD VERKADE fr.

Heden»' en
TREFFELIJK
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ÊÊ W%n'Ëm\

OVERWELDIGEND" (N. R. C.)
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ZONDAG 12 APRIL
2 UUR
GEBOUW VOOR KUNSTEN RN WETENSCHAPPEN

„OLE DROOMEMAN"
i^^'^V

NIET

LANGER\y|jfl^P

GEZOND,

DAN HET TOEVAL WIL !
Eeh 'stelling die lange jaren
«naangevocnten bleef. Tol
(aist-tamine haar radicaal ver-j
janderde in „gij zijt net zooHang gezond als gij Gist?
«amine gebruik.
living^s d.ist taminë tabletten"
bevatten gist, vitaminen en
'andere waardevolle stollen.
Twee tabletjes per «lag hou*
JJen U kerngezond en vrij van
hoofdpijn, depressies, maag-,
"*
<en ingewandsstoornissen.

VOOR MODERNE.MUZIEK

v. d. Ned. Ver. voor Hedendaagsche' Muziek)

(Ad.

SCHOLIEREN-OPVOERING 19 APRIL» 20 UUR. VAN DR

SCHOOUPERA „DER ««na»

Nog ENKELE metscholierenkaarten verkrijgbaar i f IH» p. p. (rechlen
Inbegrepen) dagelijks 10—4 uur a/h. Gebouw Excelsior, Zeestraat 57b.
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«IJ ALLE GOEDE DROGISTEN |N
Flacon van 20 tabletten f 0.75

"
APOTHEKERS

flacon van 50 tabletten f 1.65
Flacon van 120 tabletten f 3.-j
Flacon van 300 tabletten l 6.—

n.v. ALGEMEENE «OLL. HANDEL- & INDUSTRIE MIJ.

DENNEWEG 140 = DEN HAAG e»

A«lr. v. d. Horst

en Jan Musch

CENTRAAL-THEATER

—

LANGE POTEN 41
TELEFOON 115569
VOOR HEDENAVOND EN VOLOENDE DAOEN IS

PARAMOUNT OP PARADE

nog op het programma. Het is ongetwijfeld een film, welke tot de
meest amusante behoort ,'n dit seizoen verschenen. Elke scène
wordt in de Nederlandsche taal ingeleid door THEO PRENKEL,
terwijl andere artisten van naam als LOUIS DAVIDS en /«lEN
DUVI«AER VAN TWIST in eenige scines medewerking verleenen.
Het meest grandiose kijkspel wat U zich voor kan
stellen en noodigen wij U dringend uit met Uw familie en loge's
vooral dit programma niet over te slaan.
Avondvoorstelling S uur 15.
Dagelijks 2 uur 30.
Zondags doorloopend van 2 tot 11 «nn»
TOEOANO VOOR ALLE LEEFTIJDEN
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Plaatsbespreking in het Gebouw v. K. en W. op Zaterdag, van
tot 4 uur. Zondag van 920 tot 2 uur. Prijzen der plaatsen:
fOjt», tl.—. fliOen 12.—.
De opbrengst, van deze K>nder»«perette is ten bate van de op»
richting van een Parkherstellingsoord In den Haag.
v'

NAAIiSCNR
STUDIEKRING
Haag

"*

WOENSDAO 15 APRIL.«, «.

VOORSPEL eh ZEVEN TAFEREELEN;'

I

Schouwtooneel

■«»

Eerste oorspronkelijk Danssprookje naar ANDERSEN door
LOUISE DEN HOLLANDER. Muziek van DINA APPELDOORN

Sjjm^^m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

Ti*

ftjak

f 0.50 { alle rechten inbegrepen.
Plaatshespreklng Zaterdag 11
en Zondag 12 April, v. 92e—A u.

(HbL)

Zondagmiddag 2' uur en
Maandag 13 April
8.15

mmm^Êma^mmmm^mmt^^^ÜM^^mUO^^ESPt*BßS^*mm\mmm^

m. SCHOUWBURG >
»«.«Het

Zondagavond

"

g*§% WruTÊ
WAS

.

U. d. P.: NET WAS VOOR.

van

«NET SUCCES

"

N. V. Ver. Rotterdamschdér Lugt Melsert.

Directeur Cor van

Hofstad-Tooneel.

'

In de hoofdrollen:
LXNV MOLS—
LEEUWE.
JULIA CUVPERS. PIERRE
UOLS en JOHN TIMRO7T.
Populaire prijzen: f V—i tyHSz

11

TELEFOON 716098
E.
SNELLEMAN.
J.
Aanbevelend.

KONINKLIJKE SCHOUWBURO.

HET BESTUUR.

70E0ANU VRIJ.

.

|».IHBaB M i > aHa

Mevr. W. A. L. ROS—VRIJMAN
ROS—VRISMAN
over Het weel. van do vrouw in de Prov. Staten.

I'ooneelspel in 4 bedrijven
naar den wereldberoemden
roman van

FLORENCE BARCLAV.

HEROPEND:

OPENBARE VERÖADERINO op «AANDAO
13 APRIL «a, des avonds te 8 nnr. In het Oebonw

ir'

ROZENKRANS"

Potage Henry IV
Filet de Boeuf
a la Jardinière
Pommes Rissolëes
Coupe Pêche Melba

Oeufs pochés a la florentine
Médaillon de Veau
Petits pol»
Pommes chateaux
Bavaroise Caroline

...^^M

«NE

—

ADRIAAN GOEKOOPLAAN SI
LUNCH f 1.50

Prinsestraat 11

»—»»»»■

«r«Hl^

luxe uitvoering, wit emallle, nikkel
overtrokken pooten, zelf regulee»
rende brander, geheel uitneembaar,
spaarbranders (slaan. niet in),
braad» en griloven
ti9*—

I'OUVERTURE DU
RESTAURANT PAVIILLON ROYAL

's-GRAVENHAGE.

KVONVV^V C

GASFORNUIS

MERCREDI le 15 AVRDL prochain

GEVESTIGD

TE

—

11' APRIL 1931

ZATERDAG

Blijspel in 3 bedrijven door
Jules Ronlahl.»,

ÊBJHjBÏS^'*'

Dr. Knock. FAN lUUSCR

VI

ISEINPOST-THEATERI
TeL
«Schevettlngen

-?'-'

—

Bekwaam
,
,

'

*.*. Maandagavond
GEEN BIOSCOOP.

vakpersoneel

Zondag en Woensdag 124 uur
Spec. Jeugd» en PemUlemaUnee

«l»«r1»a

.

WATT
WATT
als CONDUCTEUR
WAOENBESTUURDER.

— —
ZONDAO. Dinsdag.
.Donderdag — 8.15
Entreeprijzen:
0.65
0-80

—

.

.

TAPIS-BELGE

57» per Meter

AXMINSTER

-

*" WILTON
200x300 39—
50- grooter

:
325 :

en grooter

-

200x300.197» tot7s—
225 x 325: 39. tot 93.
en grooter .
BOUCLÉ KARPETTEN
200x300 : 19— tot39—

-

.

tot 95.tot 125—

225 x 325 24—tot 49—

■

LOOPERS:

beschikking,

IJOO.

-

KARPETTEN :

3, 4ei 9.90t0t 33—
3',, X4', el 16. tot 43.

ter
..

en

fN.4O

.

47»

70 c.M. breed 2.60
. 90 M„ „ 3.50 [ per Meter
100
3.9*.
verder; Vil. Tapijt, Axmlnster Tapijt en P«nt«.« Moquette.

.

»5«?1,'

- i-r
Heden ZATERDAG- en'.!■■

-

circa 70 c.M. breed 37»

Bouclé: 50 br. 17» tot 2.9» Moquette : 50 br. 2.60 tot 5.2»
70 br. 3.60 tot 6.7»
70b5.2.»0t0t3.9»

Woensdag.
uur

per

GRETAINGARBO

Meter

per

-

Meter

L'JItS.UAN

"

WILDE

ORCHIDEEËN
& '/« WATT
WATTCONDUCTEUR
en

MAGA7HNCNJ

r>PIC IVs)<;^A^

Vóór de Pauze:

OROOTE MARKT 16
111620
TEL*

als

WAOENBESTUURDER.

Entreeprijzen' f OH5^-f 120.
TOEGANG BOVEN 18 JAAR.

~

.AANVANG 8 UUR

332833 J

331560

TEI*

'

Zondagavond 12 April - Dierentuin

BEEKLAAN 2911
TEL»

«OBBEMAPLEIN 32

'

'

■
>

'

SCHOUWBURG
KONINKLIJKE
K. V. Het Nederlandsch Tooneel: Dir. Saalborn en Verbeek.
DINSDAG 14 APRIL

—

I
->

AANVANG ACHT UUR PRECIES

Een enkele buitengewone voorstelling van

i

"

Vq&khïi JÜWmïtiuoceS Ta zaken heeft;

NENS(HEN

van
1

M

/^-^^^

Een avond van
dolle vroolijkheid

'

BE^«^«Bkim|9^'

:;^^^H

AFSCHBIDSLIED zal gezongen worden In Tropencostuum,
gratis geleverd door ALTER, Ind. Uitr.. Gedempte Burgwal.
(Dit refrein ,'nstudeeren):

MVMMD

—

AL MIJN VRINDEN.
K ROEP TOT WEERZIENS
VOOR IK WEGGA NAAR DB OOST.
"K HOOP OOK DAAR T SUCCES TE VINDEN.
WAT IK HIER STEEDS HEB GEOOGST.
'K WENSCH JE T BESTE
NOU TABé DAN.
T UUR VAN GAAN DAT NADERT NUI
LAAT ONS NOOIT ELKAAR VERGETEN:
DENK AAN MUI IK DENK AAN UI
BLOEM VERSIERING gratis geleverd door N.V. VAN HOUWENINGE IJSSELSTIJN. Lange Houtstraat 17.
PALMENVERSIERING gratis geleverd door: A. W. TEN
BROBKE. Elandstraat 4».
Prijzen der plaatsen: 1075, f l<-> 1125, f 1.50, plus rechten.
Plaatsbesprelclng: Vrijdag van 10 tot 4 uur.
Zaterdag van 10 tot 4 uur.
Zondag van 10 tot 12 uur.

*

ELSE MAUHS (als gast)
Johan de
Hoofdrollen: Nel Stants. Marie van Westerhovên.
van
Dijk.
Hans
Flor
Frits
Meerten.
Paul
van
Meester Jr^
Huf.
la Roche. Willem Hunscbe. Rob Geraerds. M. van Warmelo,

GRUSINSKAJA

tm^mW

" "i-"fl^^^|

Kapelmeester:

«i?s9t?j\fepferxtlas u^tóllc zijn,!
Tz \£feï^égea\^Q»»cllq2a um/zöcöJc
Wröktó qpckbejfe v/yza.

naar den bekenden roman van Vicky Baum.
Regie en decorontwerpen van Joh. de Meester Jr.

i^H^lll^Kii^lr.^^B
'*■$m\\\\\\

met meerdere medewerkers en groot orkest.

,A^!^6m^t7H
zjyrt
l^nl^cl,Hn^.
denkt

IN T HOTEL

fKP^ÏIB

voor zün vertrek naar

—

—

Bob van lersél en anderen.

■v Unaniem

t
DW

I

Prilzen van f 0.75

tot

_

.

schitterende Persoordeelen.

fs.—. alle rechten inbegrepen.

PLAATSBESPREKING DRINGEND AANBEVOLEN.
t

*

H
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PULCHRI STUDIO

TENTOONSTELLING
VAN WERK TIER LEDEN VAN DE MU.
ARTI ET AMICITIAE TE AMSTERDAM
6—29 .APRIL 1931.
-<»«-"

TOEGANG 26 CENT.
ZONDAGS 2—« uur.
DAGELIJKS 10—4 uur.

.

HÈT VADERLAND

.

DE BELANGEN VAN
TERNEUZEN

Wat wil Antwerpen, wat wil
Brussel?

Wij hebben ln ons eerste artikel over Gent
aangetoond, hoezeer deze haven zich heelt
ontwikkeld en hoezeer zij behoefte heeft aan
een nieuwen verbeterden haveningang, die
dan alleen maar op Nederlandsch gebied aangelegd kan worden.

Alleen op Nederlandsch gebied. Er is wel
is waar over anc'ere plannen gesproken. Ook
" Gent heeft men willen helpen door een direct kanaal naar zee, geheel binnen de Bel»
gische grenzen gelegen : het is het bekende
plan tot het graven van een «Belgischen

scheldemond". een nieuwen waterweg van
Antwerpen ov«v Gent naar Zeebrugge. De

Gentenaars voelen niets voor dit fantastische
plan. Ziehier wat er over gezegd wordt in
«en memorandum van het havenbestuur van
16 Nov. 1929.
oude plan..Van verschillende zijden worden
in een
ontwerpen
opgerakeld,
verouderde
nen
kleedje
gestoken.
nieuw
doen doorgaan

Eenerzijda wil Zeebrugge zich
Belgische
als de Voorzienigheid der andereonvermijdetijd
korten
met
Havens die binnen
lijken ondergang zouden bedreigd zijn. Ander»
zijds verdedigen zekere voorstanders van een
nationale oplossing voor het vraagstuk van onze
verbindingen met de zee. den bouw van 'n kanaal
AntwerpenZecbrugge met het klaarblijkelijk
doel drukking uit te oefenen op onze Noorder»
buren.
Laat ons geen droombeelden koesterenI Wil
moeten practisch te werk gaan, nu vooral dat
de Schatkist niet naar believen over millioenen
of mZlliarden kan beschikken.
Er is een doorslaand argument tegen alle
dweperij. De Haven van Gent heeft een tweeden

uitweg naar de zee noodig, beter uitgerust dan
de tegenwoordige sluis, en zij heelt hen, onmiddellijk noodig.
Er kan dus geen sprake meer zijn van meuwe
twijfelachtige toekomstplannen.
Wanneer wij de beginselkwestie terzijde laten,
evenals het onderzoek naar mogelijke voordee»
len voor Gent van een uitweg over Brugge,
wanneer wij niet spreken over de moeilijke
vraagstukken, noch
technische en finaneieele
aard, waarpractischen
over de problcma's van
ingestuontwerp
grondig
geen
enkel
nog
van
niet
vertijd
zou
er
deerd is welke kostbare naar
oplossmg
wachten
een
met
te
gaan
laren
bevredigt?
die onze verlangens het
ontwerp te Terneuzen
Integendeel wacht
Het ,s kant en
nog slechts op de uitvoering. beschikking,
de
ter
gronden
liggen
klaar: de
plannen zijn gereed, men hoeft geen lngew.k»
diplomatieke onderhandelingen meer te

—

kelde

ontwerV°Wij moeten het betreuren dat zekere
meening w»l-

„en de aandacht van de openbare
be»
Vtn afleiden, en onze Noordergrens doen
die
ons
muur
een
chineeschen
als
»cb«>wen
van Holland afsluit.
economisch voor eeuwig
Simplistische en belachelijke opvatting die
niet kan weerwij hebben het reeds gezegd
onderzoek
uit technisch
grondig
staan aan een
oogpunt.
en financieel
Moest men er zich aan vastklampen, nu dat
men droomt van de Vereenigde Staten van
Europa, dan zou men moeten wanhopen. wijs«en
heid en gezond verstand uit de zege te door
Gent
beschikken
Antwerpen
en
thuishalen.
uitde Zcheldemonding over een uitstekenden
weg naar zee, en men zou aan dien natuurlijken
weg moeten verzaken omdat hij door een naburig land loopt, met 't welk vriendschappelijke
betrekkingen geboden en door beide naties ge»
wenscht zijn.
Wij mogen beter verwachten van den geest
van vooruitgang, van het verlangen naar econo»
mischen vrede, van het saamhoongheldsgevoe.
tusschen de volkeren van óns oud Europa.
Gent wil dus een nieuwe sluis te Terneu»

—

—-

zen; niet zonder eenig ongeduld dringt het
er op aan, dat men zoo spoedig mogelijk een
aanvang zou maken^met den aanleg er van.
In het reeds geciteerde memorandum lezen
wij nog:
«De bouw van een nieuwe sluis komt in de al»

lereerste plaats in aanmerking onder de voor»
ziene werken en vormt de hoeksteen van het
uitbreidingsprogramma.
Haar verwezenlijking is van het grootste be»
lang voor de toekomst van onzen zeevaart-

.

handel.
. .
Wij aarzelen niet te beweren dat de bonder»
den millioenen door het Gemeentebestuur ten
in onze Haven
koste van zware opofferingen kapitalen
die de

belegd. —en de geweldige
nieuwe uitbreidingen zullen vergen nuttelooze
zoolang
en ondoeltreffende uitgaven zullen zijn
crcdieten
niet
noodige
wij van de Regeering de
de
drinwaarvan
werk
zullen bekomen voor een
gende noodzakelijkheid algemeen erkend »s.
Naar het oordeel der bevoegde technici moe»
men voor den bouw van een nieuwe sluis op vu»
jaar rekenen. Er blijft dus geen oogenblik meer
indien het reeds niet te laat «s
te verliezen
on, de rampzalige gevolgen te vermijden van
een onverschilligheid die reeds te lang heeft ge»

—

—

—

.

duurd.
,
Er dient geconstateerd te worden, dat zootong
,s.
de nieuwe sluis te Terneuzen niet gebouwd
niet
kan
de Haven van Gent haren vollen bloei
bereiken."
„Antwerpen kan wachten, maar wij niet!"
zoo kan men telkens in Géntsche havenkrin»
gen hooren klagen. „Als Antwerpen geen
beteren weg naar den Rijn krijgt dan het
thans heeft, dan kan dat niet verhinderen,
dat het zijn verkeer over zee uitbreidt; te
Gent echter dreigt door verder uitstel van
den sluisbouw juist het belangrijkste deel
van het havenverkeer in de knel te komen"
Natuurlijk is het niet zoozeer de quaestie
van de f nancieele hulp. waarvan er in den
aangehaalde»» passus uit het Géntsche men..randum sprake is. cie den bouw der sluis
steeds doet uitstellen.
De voornaamste reden is. dat er n.et gebouwd kan worden, zoolang er geen aceoord
is tot stand gekomen tusschen de Nederlandsche en de Belgische regeering "
En juist op dat punt is het Géntsche belang in conflict met het vermeende Antwerp»
«che belang en met de Brusselsche opvattin»

een.

Brussel

-—

en

'

Antwerpen?

—

ZATERDAG 11 APRIL 1931

Gent dringt aan op een spoedige behandeling van de sluisquaestie.
Afzonderlijke afcoening van deze zaal. zal
wel niet mogelijk zijn, .vanneer men van Bel»
gische zijde nog speciale concessies eischt
ten gunste van Antwerpen of van Gent, die
alle waarde zouden ontnemen aan de Belg»»
sche tegenpraestatie in zake de spoorwegtarieven.
Gent zal dus waarschijnlijk toch moeten
wachten op een volledige afdoening van de
heele erdragsquaestie met al haar ap- en
dependenties.
Men zal dit betreuren, niet alleen te Gent,
maar ook in Zeeuwsch-Vlaanderen en dus
ook in het Noorden, waar men de ZeeuwschVlaamscho.belangen stellig niet wil verwaar-

DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE QUAESTIE
EN DE GENTSCHE HAVEN

.

—

meent dat de

zaak voor België beter wordt, naarmate men
langer wacht. Men kan of men wil daar blijk»
baar nog niet gelooven, dat de plannen, die
thans in Nederland besproken worden, hun
oorsprong vinden in de politieke gedachte
der goede nabuurschap en der internationale samenwerking, welke ook door vele
tegenstanders van het oude verdrag voor loozen.
Maar er schijnt nu eenmaal niets aan te
juist gehouden wordt. Men schijnt daar nog
het
een
doen
te zijn.
slechts aan
steeds niet te weten, hoe
ongelukkig toeval der parlementaire proceDe eenige weg on, uit de moeilijkheden te
is, dat men alle quaesties zoo spoedig
komen
is,
gedachte
goede
wijten
dure te
dat deze
der
samenwerking «et den buurstaat door de mogelijk als een geheel oplost in den geest
der goede verstandhouding. Brussel moet dan
Eerste Kamer zelf op den dag der verwerping plechtig is uitgesproken. De Neder» ophouden te gelooven, dat de Hollanders
landsche plannen en suggesties houdt men „nog wel meer concessies zullen doen" en het
caar no? voor concessies, gedaan uit vrees. moet zichzelf bevrijden van den angst voor
Vrees voor wat, voor wie? In ieder geval Hellegaatsche en andere spoken.
te
De Gentenaren hebben vanouds den naam
wil men
althans willen sommigen
van
onopgelost
eenigen
tijd
realisten te zijn. Moge dit realisme thans
Brussel de zaak nog
België
in
er
dan
het
mooie ideaal der Nederlandsch-Belgische
hoop,
laten
dat
voor
de
toenadering
dienen.
„nieuwe
weer
concessies" komen.
Maar Gent heeft andere belangen. Gent
moet onmiddellijk geholpen worden. Daarom
dringt het thans aan op een afzonderlijke behandeling van de quaestie der «luis te Terneuzen. Maar ook daarvan wil men te Brussel niet weten, evenmin als men daar vroeger heeft willen weten van een afzonderlijke
behandeling van de quaesties betreffende de
Maas. Men koestert namelijk de illusie in
Brussel, dat België door een concessie in Gisteren is de Boltha geopend in
zake het spoorwegtarief voor Terneuzen niet
het natuurpark De Donkere
alleen de toestemming zou verkrijgen tot het
maken van den nieuwen haveningang op
Duinen
Nederlandsch grondgebied, maar ook nog
verdere voordcelen in zake de verbinding
De Anna Paulownapolder heelt zich ln den
Rijn-Schelde.
loop
der laatste twintig jaar tot een belangrijk
dat
sterk,
»s
illusie
zoo
Deze Brusselsohe
centrun,
van bollen teelt ontwikkeld. En de
de Gentenaren er blijkbaar eenigszins van tentoonstelling de Boltha, die gehouden wordt
onder den indruk gekomen zijn. Dit een in het fraaie natuurpark de Donkere Duinen
merkwaardig boioog van den heer van der bij Den Helder e» die tot 26 Mei a.s. zal duren, is daar dc levendige en levende demon»
Stegen, burgemeester van Gent, dat eenigen
tijd geleden in een aantal Belgische bladen stratie van.
Een groot aantal genoodigden, waartoe be»
verscheen, blijkt althans, dat men ook in „de hoorden
dc commissaris der Koningin in de
meening
is
toestad van lade en Schelde" de
provincie
Noord-Holland, jhr. mr. dr. A.
gedaan, dat Nederland in ruil voor een beter Itöcll, dc vice-admiraal Quant, commandant
spoorwegtarief naar Terneuzen nog heel wat van de marine te Den Helder, de heer Ernst
H. Xrclage e. a., was gisteren ter gelegenheid
meer dient te geven dan alleen maar de toestemming tot het uitvoeren van de noodige van de opening van dc tentoonstelling op het
te Den Helder te zamen geko»
werken om van Gent een groote, een nog gemeentehuis
daar door burgemeester Driessen
men
werd
en
grootere, haven te maken. Die „meerwaarde"
uit
naam
van
het gemeentebestuur welkom
wil men daar echter ten voordeele van Gent geheeten.
Na 's burgemeesters toespraak werden ver.
zelf zien gebruiken. Natuurlijk moeten de
versohingen rondgedicnd.
Hollanders meer geven, zoo redeneert BurPer auto reed men vervolgens naar' het
gemeester van der Stegen, maar dat meertentoonstellingsterrein,
het natuurpark de Donzijn,
het
Antwerpen
dere moet niet voor
Duinen,
eigendom
der gemeente, die het
kere
dient aan Gent ten goede te komen. Nederoorlogsjaren
door
in
de
werkeloozen deed
land zou zich namelijk, volgens dit Géntsche aanleggen. Het ligt op enkele kilometers af.
plan, moeten verbinden om voortaan havenstand van de stad. aan den voet der duinen.
rechten te heffen in de rijkshaven Terneuzen. Een groot gedeelte van het geaccidenteerde
Op die wijze zou Terneuzen het voordeel terrein, ongeveer 38 H.A» is met dennen be»
van de lagere spoorwegtarieven weer geheel plant en men vindt er ook een grooten, visch»
rijken
Tot het levende gedierte behoo»
of ten deele verliezen, zou Gent evenmin als ren er vijver.
voorts
de losloopende pauwen en favroeger de concurrentie van Terneuzen be»
,
.
zanten.
"
hoeven te vreezen (deze vrees zal wel nooit
In
het bij het natuurpark gelegen cafi
zeer gegrond zijn. daar de scheepvaart 't Duinoord had de openingsplechtigheid plaats.
Het welkomstwoord sprak hier notaris J. \V.
liefst zoo diep mogelijk in het land doorJ. Schrcuder, voorzitter van het hoofdcomitc.
dringt) en zou men toch de groote sluis kunDe commissaris der Koningin in de pro»
op
wachten
nen bouwen, zonder te moeten
Noord-Holland, jhr. mr. dr. A. Itöell,
vincie
der
Nederlandscheen volledige oplossing
sprak hierna de openingsrede uit. Hij releBelgische quaesties.
veerde, dat het initiatief om deze tentoonstel»
Van hier uit gezien lijkt die discussie over ling te houden, uitgegaan is van de afdeeling
Den Helder van de Ned. Maatschaooij voor
wat Nederland nog meer zal dienen te geven
Nijverheid en Handel. De tentoonstelling van
ten
spoorwegtarief
beter
voor
een
in ruil
1928 was de eerste krachtsuiting en nu is de
gunste van Terneuzen, wel een beetje mal.
gevolgd, die ook demonstreert de toe»
Boltha
Nederland zal wel niets meer geven. Nederpassing
van beplanting met bloembollen van
land stelt Gent in de mogelijkheid een machduinen
en parken Spr. twijfelt er niet aan of
tige haven te worden en krijgt daarvoor in
de cultuur zal ook de crisis van dezen tijd te
boven komen.
ruil de mogelijkheid, dat er van dien GentDaarna maakte het groote gezelschap een
schen rijkdom eenige kruimels voor het kleirondgang
door het natuurpark.
ne Terneuzen afvallen.
jammer was, dat er althans gisteren nog
niet heel veel te zien was. Alleen de crocus»
**
bloeiden er volop en dan hier en daar wat
Het is te danken aan een Initiatief van sen
narcissen
en scilla's. De sneeuwklokjes waren
een
is
zeehaven
Koning Willem I. dat Gent
hyacinthen nog niet, al begonnen
er
nog;
de
geworden. Zonder de vereeniging van 1815 zij te kleuren. En de tulpen waren er nog
tot 1830 zou er geen quaestie van de sluizen heelemaal niet. Maar als het weer een beetje
meewerkt, als er een paar zonnige dagen kote Terneuzen bestaan, evenmin als er zonAntmen, kan het desnoods reeds binnen een paar
zijn
zou
van
vereeniging
sprake
der de
een ocgenlust worden.
werpens rechten op een weg naar den Rijn. dagen
totaal,
In
zoo vernamen wij, staan er niet
Dat Antwerpen als een Rijnhaven kan beminder
half millioen bollen in den
dan
een
is,
schouwd worden en dat Gent een zeehaven
grond, alle gratis door de kweekers alge»
zijn twee stukken Groot-Nederlandsche werstaan en met de grootste zorg geplant. Den
kelijkheid, die den ondergang van het geheelèn winter is het park in verband hier»
Koninkrijk van 1815 overleefd hebben. De mee gesloten geweest.
vooral
Ten slotte vereenigde het comité zijn nasEuropeesche diplomatie van 1830
aan een zeer uitvoerige koffetalel. Hier
ten
behoop
nog
er
toen
tijd.
in den eersten
heelt
o. a. nog het woord gevoerd de heer
Nestond op een personeele unie tusschen
Ernst
H.
die wees op het eigenaar»
het behoud «..-«e feit, Krelage,
derland en België meende, dateenheidsfragdat een maritieme plaats als Ven
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Helder zoon groote liefde heeft gekregen
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AVONDRLAD D

ken merkwaardige storing
in de weersgesteldheid

MALAISE IN DUITSCHLAND

Onze weerkundige medewerker schrijft:
De heer Ettv I.cal schrijft ons:
Na het warme weer van Donderdag was
Ons jaariijksche Paaschbezoek aan Kleef
de sterke afkoeling wel een onaangename ligt weer achter den rug en als men zoo geverrassing, die vooral in dezen tijd van het
jaar, als iedereen naar zomerweer en warmte regeld in een streek terugkeert, dan ziet
verlangt, in het geheel niet weikon, is. Het men als men goed oplet, steeds ingrijpende
weer in April heeft eigenaardige grillen, die veranderingen. Reeds verleden jaar was in

-

juist nu zoo onaangenaam zijn. omdat warm
weer in dezen tijd het karakter heeft van
zomerweer en het koude weer van gisteren
niets beter is dan cc» volslagen januaritoestand. Een even sterke afkoeling in den
zomer verplaatst ons van de hitte in een
koelere soort warm weer, terwijl in den
winter een graad of vijf daling der tempera»
tuur de overgang beteekent van dooi op
vorst, die ten minste de schaatsenrijders verheugt. Maar in .April is zoon afkoeling

den algemeenen gang van zaken daar weinig
bemoedigends, maar thans was de malaise
wel zeer merkbaar. Terwijl in een hotel als
Maywald de groote drukte zich vroeger
concentreerde op de avonduren met dans
en souper, was thans de groote toeloop naar
den middag verlegd; dat is toch een veel
goedkooper uitgangetje en gedurende het
Duitsche middagskoffieuur, dat daar in de
plaats treedt van onze van Engeland overhaast een terugkeer naar den winter.
afkoeling
van
deze
is
De oorzaak
wel heel genomen „Afternoon Tea", werd ook druk
eigenaardig. I» de laatste dagen ontwikkelde gedanst, maar de consumptie is dan veel
zich over Midden-Europa een bc'angrijk ge.
bied van hoogen druk tegenover lage druk. goedkooper; men neemt eenvoudig een kop
king over den Oostelijke!» Atlantischen koffie en een stuk taart, Ook aan het minOceaan, waardoor in West» Europa een alge» der druk bezochte souper viel het ons op,
meene Zuidelijke luchtstroom v .?mer weer dat, waar in vroeger jaren op zoo te zeggen
bracht. Deze luchtdrukverdeeling scheen elke tafel een flesch wijn stond, die direct
voor ons land zeer gunstig te kunnen -worden, daar toch de meeste kans scheen te werd nabesteld, als zij ,lijk" was, er dit jaar
bestaan, dat de wind uit Zuidelijke richting zooveel meer bier werd genomen en als de
zou blijven waaien.
keuze op wijn viel, een nabestelling tot de
Het is echter eenigszins anders gegaan. uitzonderingen hoorde.
Van Donderdag op Vrijdag ontwikkelde zich
Niet alleen Kleef en omstreken, heel
midden in dit gebied van hoogen druk een Duitschland worstelt thans met alle mogezeer ondiepe depressie met barometerstanden
lijke problemen en hoewel het in ons land
in het centrum van ongeveer 765 m.M. Wij
door de slechte tijdsomstandigheden ook al
kunnen bij deze depressie ternauwernood geen rozegeur en maneschijn is, in Duitschvan lage drukking spreken, hoewel natuurlijk land is het vrijwel niet anders dan „Dooraan de voorwaarde, dat in de kern de luchtnen en Maansverduistering". Het is daar in
drukking lager was dan aan de randen, volalle opzichten zeer veel erger dan bij ons
daan was. Het ging bij deze depressie dan en dat merkt men al dadelijk uit de berichook eigenlijk meer om het windstelsel, dat ten in de dagbladen. De criminaliteit is er
ons land Noordenwind bracht omdat het wel niet zoo hoog als in Chicago, maar
centrum dezer vlakke depressie zich ten van Al Capone en zijn makkers heeft men
Oosten van ons land bevond. De sterke af- daar toch wel iets gc'ecrd en in de enkele
koeling is dus eenerzijds een rechtstreeksch dagen van ons verblijf kwamen wij in de
gevolg van het doorkomen van een Noorden» kranten tegen:
wind (echter niet uit hoog Noordelijke
Een bankroof op klaarlichten dag in
streken), anderzijds van het ophouden van West Holstein, waarbij gemaskerde bandieweer heeft gebracht.
ten met revolvers een inval deden in het
Waarschijnlijk lag Donderdag de warme plaatsje «luickborn en 2000 mark bemachsector van de depressie tden» h»?r -"-«te tigden ; het was op Goeden Vrijdag en daar»
ontwikkeling over ons land en zijn wij daar» om was dc kas betrekkelijk klein.
Een groote assurantiezwendel te Gladna, toen de depressie naar het
i.ok,
bach
van een koopman, die dc verzekeringsbuiten dit warme gebied geraakt en in de
voor honderdduizenden
maatschappijen
gekomen.
koude Westelijke helft
Het gebied
van hooge druk heeft zich intusschcn verder marken heeft opgelicht, voor het meerenblijven ontwikkelen, zoodat ,'n de algemeene deel door valsche claims voor spoorwegongevallen. In het proces, dat thans voor is,
luchtdrukverdecllng niet heel veel verandezijn 57 getuigen en 24 artsen als deskunring is gekomen.
digen
gedagvaard!
(Nadruk verboden).
In Keulen werd een juweelendiefstal geo'eegd, waarbij sieraden ter waarde van
8000 mark werden gestolen.
In Dortmund wordt een zaak berecht van
De waarde van Groninger
oplichterij en gros gepleegd door het
grafelijke echtpaar von Zchillersheim en het
boerderijen
gaat hier om een bedrag van 300.000 mark.
Voorts is het aantal zelfmoorden zeer
groot en in enkele gevallen zelfs verschrikBelangrijke daling der kooppprijzen.
kelijk; de Duitscher heeft hier weer een
mooi woord voor gevonden „Ereitod" en het
Volgens aanteekening van particuliere zijde betreft hier voor het meerendeel malaiseheeft, naar het Volk mededeelt, de gezamenslachtoffers.
lijke verkoopprijs van 31 boerderijen in dc pro»
Een der grootste kwesties Is natuurlijk de
vincie Groningen, waarbij 592.07.15 H.A. werkeloosheid; de commissie-Brüning heeft
bouw- en weiland, verkocht in het tijdvak haar rapport uitgebracht en concludeerde
October 1930—April 1931. en totaal jaarlijksche vaste huur f 1211.50 opbrengende, f942.550 tot:
1. verbieden van uitoefening van bijbaan»
bedragen. Die vaste huur tegen 4 pCt. kapitaliseerende, zou de totale opbrengst f 972.530 of tjcs aan allen, die in dienst zijn bij Rijk of
gemiddeld f1643 per H.A. zijn geweest.
Gemeente: zoo mag dus een gemeente»
Ter vergelijking volgen hier de koopprijzen werkman in zijn vrijen tijd bij particulieren
der verkochte Groninger boerderijen in de 8 geen karweitjes verrichten.
voorafgaande jaren:
2. de gehuwde ambtenares moet verdwijnen;
zij zal worden ontslagen en schadeboerderijen,
1922—
30
groot 1182.50 HA..
loosstelling ontvangen door uitbetaling van
gemiddelde koopprijs f2275 per H.A.
1923—'24 31 boerderijen, groot 686.26 H.A.,
een afkoopsom ineens.
gemiddelde koopprijs f2303 per H.A.
3) de werkweek terugbrengen tot een
1924—'25 37 boerderijen. 5.r00' 790.78 H.A.. arbeidsduur van 40 uur.
gemiddelde koopprijs f2388 per HA.
4) pogingen om fabrieksarbeiders „umzu1925—'26 29 boerderijen, groot 588.12 H.A.. schulen" in landarbeiders.
gemiddelde koopprijs f2323 per H.A.
Dit laatste ls vooral voor ons land van
1926—'2? 31 boerderijen, groot 535.34 H.A.,
belang; het is toch bekend, hoe de agragemiddelde koopprijs f2332 per H.A.
1927—'28 54 boerderijen, groot 1307.43 H.A.. rische politiek van het huidige Duitschland
gemiddelde koopprijs f2384 per H.A.
georiënteerd is. Men kan er natuurlijk niets
1928—
33 boerderijen, groot 755.33 HA., tegen doen, dat Duitsch'a'nd zijn overtolgemiddelde koopprijs f2539 per H.A.
lige fabrieksarbeiders op het land aan het
30 boerderijen, groot 606.98 H.A..
1929—
werk zet, waardoor zijn eigen teelt van
gemiddelde koopprijs f2379 per H.A.
landbouwproducten moet stijgen, waardoor
Met de voorafgaande jaren vergeleken, valt automatisch onze afzet daarheen inkrimpt.
dus een belangrijke daling, ongeveer f7OO per Maar er zijn nog andere maatregelen in dat
HA., in de koopprijzen te constateeren, ofwel verband, die onze aandacht verdienen.
ongeveer 30 pCt.
Door de DuitschOostenrijksche tariefOok de pachtprijzen van boerderijen, van unie
toch zou de handel in landbouwprozijn
aanmerkelijk
gebouw- en weiland
zeer
daald. Ook van g.oenland bedraagt de dal.ng ducten tusschen Duitschland en Oostenrijk
zeer toenemen, ook al weer ten koste van
der huurprijzen 25 a 40 pCt.

strijd geweest.

Kan het nlet anders?
Burgemeester van Cauwelaert heeft het
oude ideaal zoo geformuleerd: dat tusschen
beide landen alle economische quaesties zoo
zouden dienen geregeld te worden, alsof ze
maar een land vormden."
Ongeveer dezelfde formule vindt men in
een der eerste memoranda van de Nationale
Unie en in de groote rede. welke dr. H.
Colijn heeft uitgesproken in het debat over
het oude verdrag in de Eerste Kamer is er
heel wat te vinden, waarin hetzelfde ideaal
Is Oslo trouwens met reeds te beschouwen als een begin van de „organisatie der
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lijden, nog toe.

De opening van de tentoonstelling in De Donkere Duinen nabij Den Nelder. De commissaris der Koningin, jhr. dr. A.
Röell, knipt het lint door. Links vioe^dmiraal Quant» rechte burgemeester Driessen.
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Een andere kwestie, die voor onze pluin»
veeteelt van overwegend belang is, is de
reclame in Duitschland voor het „Deutsche
Kleef»
Oualitatsei". Wij kwamen in een der ook
in
sche bladen een artikel tegen, dat
andere Duitsche dagbladen grif is afgedrukt.
Naar aanleiding daarvan hebben we e«-»>
onderhoud gehad met Herr Droessler, den
redacteur van een belangrijk landbouwblad,
den geestelijken vader van dit artikel. In de
eerste plaats werd erop gewezen, dat Hol»
land zijn eieren veel goedkooper kaN leveren
dan Duitschland; dat is natuurlijk een gevolg van zijn tariefmuren, waardoor goedkoope granen buiten het land worden ge»
houden en de boer zijn graan hooger kan
verkoopen dan ergens anders. De kippenboer
is daar de dupe van, want hij moet dat dure
graan inkoopen en daar zijn pluimvee mee
voeren. Het onderstaande staatje geeft de
graanprijzen in Holland en Duitschland.
p. 100 K.G.

Tarwe

Rogge
Gerst

Holland
12 Mark
10 Mark
10 Mark
8 Mark
8 Mark

Duitschlan«l
29,10
18,50
22,20
16,50

Mark
Mark
Mark
Mark
33.00 Mark

Haver
Mais
Herr Droessler vertelde ons, dat in Holland tegen een marktprijs van 4 cent eieren

nog toonend kunnen worden afgezet, terwijl
bij een marktprijs in Duitschland van 6.8 Pf.
door de eierboeren verlies wordt geleden.
Men mag aannemen, dat in den detailhandel
een ei in Duitschland ongeveer 8 Pf. kost
(bijna 5 cent). Nu is dc kwade pier in deze
elergeschiedenis voor Duitschland niet
Holland, maar China; volgens onzen zegsman toch is de concurrentie uit het Oosten
veel erger dan uit het Westen. China toch
voert enorme quantiteiten tegen dumping»
prijzen in en de groeibedrijven, die eieren
verbruiken, b.v. de banketbakkers en biscuitondernemingen, koopen deze eieren in mas«a's en wel tegen een prijs van 6 pfennig.
Ook uit de Balkanlanden komen vele goed»
koope eieren. Deze eieren zijn over het alge»
meen ongeschikt voor de gewone consumptie (de Chinéesche zeker). Dezer dagen nu
treedt een nieuwe wet in werking, waarbij
stempeling van eieren naar land van herkomst verplicht is gesteld en ons land zal
van dien maatregel eer voor» dan nadeel
ondervinden, daar het Hollandsche ei goed
bekend is en van goede kwaliteit.
Toch kunnen wij onze oogen niet sluiten
voor eenige sprekende cijfers, waaruit blijkt,
hoe ver Duitschland op weg is om wat zijn
eierproductie aangaat „selfsupporting" te
worden :
In 1913 bezat Duitschland 72 millioen
stuks pluimvee en in 1929 98 millioen (waarvan 70 millioen leghennen) ; in 1913 bedroeg
het verbruik in Duitschland 7% milliarden of
135 per hoofd van dc bevolking, in 1930:
9 milliarden' of 130 (in Amerika is het verbruik per hoofd 185 en in Canada 340).
Het treffendst zijn de i». oerstatistieken
en hieruit blijkt duidelijk, hoe de invoer in
een jaar tijds is geslonken; deze was toch in
1930 al 142 millioen eieren minder dan in
1929; de waarde van den invoer bedroeg in
1930 toch nog 128 millioen Mark; daarom is
Herr Droessler van meening, en met hem
velen, vooral de kippenboeren natuurlijk, dat

buitenlandsche eieren geweerd moeien worden en dat die 128 millioen Mark in het land

moeten worden gehouden, vooral ook om de
werkeloosheid te verminderen. Zijn artikel
eindigt met de woorden: „Een volk, dat 5
millioen werkeloozen heelt, kan zich niet de

weelde veroorloven jaarlijks honderden mil»
lioenen voor buitenlandsche eieren uit ».ft
geven."

De pluimveestand ging in 1928/29 met 7
millioen en in 1929/30 met 4 millioen stuks
naar boven en volgens hem zal binnen drie
jaar Duitschland, wat de eieren aangaat, in
eigen behoefte kunnen voorzien.
Ten slotte nog eenige crisismaatregelen,
zooals wij die thans ook kennen. Er is in
Duitschland ook extra belasting op sigaret»
ten en men

doorschemert.

solidariteit"?
Veel zal er echter nog moeten veranderen,
alvorens de Brusselsche specialisten der
Ned..Belgische quaestie door dit ideaal beZe kunnen «-eb daar
zield blijken te zijn
niet los maken van de oude formules , ze,
ons een Gentenaar. Blijkbaar! En ook van
nog
zekere oude methodes kan men zich
journaIn
steeds niet heelemaal losmaken.
listieke kringen te Brussel vernamen wy
cezer dagen bv, dat de Nederlandsche auto»
riteiten zouden geweigerd hebben. Belgische
technici den toestand in het Hellegat te laten
onderzoeken. Ach korol Natuurlijk wil
Nederland meester blijven in eigen huis,
maar wij twijfelen er niet aan, of onze water»
staatkundigen zullen hun Belgische collega,
graag van alles op de hoogte stellen. Van
een desbetreffende Belgische vraag echter is
ons niets bekend. Hoe komen dergelijke
praatje, in de wereld?

onzen landbouw; de Invoerrechten op vee
en zuivelproducten zijn in Duitschland immers tienmaal zoo hoog als in Oostenrijk
en als de tolmuren tusschen deze twee landen wegvallen, kan men zich indenken, dat
ons land daarvan den terugslag zal onder»
vinden.
Voorts komt uit Keulen het bericht, dat
het aan een der chemische fabrieken aldaar
gelukt is om een nieuw soort kunstmest
samen te stellen, die veel goedkooper is dan
hetgeen thans a«» de markt, is; kan deze
stof in het groot gemaakt worden, dan wordt
de productie per HA. weer opgevoerd en
neemt de overproductie, waaronder wij than»

heeft er daar dit op gevonden,

dat in een doosje van 10 er maar 9 zitten;
overal heeft men plaatselijke extra indirecte
belastingen in toepassing gebracht; b.v. ver»
hoogingen in de bierbelasting, welke tot 100
pet. bedragen op «le vroeger geheven accijnzen. In Kleef heeft men een «Gctraenkc«teuer" ingevoerd van 5 pet. op alles, maar
aangezien een hotel als Mavwald dien met
op koffie, thee etc. kan verhalen, merkt men
het alleen bij de consumptie van wijnen. De
kellners moeten alle mogelijke idiote berekeningen maken, n.l. eerst 5 pet. belasting
bij den gast op de wijnrekening heffen, daarna hun 10 pet. fooi, zoodat men bij afrekening de raarste bedragen te voldoen krijgt.
Met de Paaschdagen en even daarvoor,
heeft men in sommige zaken weinig last van
de malaise gehad; men raamt den totalen
omzet op 10 tot 20 pet minder dan verleden
jaar; het best was de omzet in damesconfectie en hoeden en dat vindt zijn verklaring
hierin, dat in Duitschland vooral de mindere
man met Paschen op zijn Paaschbest gekleed gaat, met geheel nieuwe plunje.
De schouwburgen gaan in Duitschland
slecht, heel slecht en de Duitsche tooneelschrijvers klagen steen en been, net als bij
ons de Hollandsche.
Dc smokkeiarij van ons land uit naar
Duitschland viert weer hoogtij en aanhoudingen van smokkelaars in koffie, thee, cho»
colade etc., zijn aan de orde van den dag.
Een dame werd gesnapt, die uit ons land
brillantea ter waarde van 200.000 mark in
een glazen oog over de grens wilde smokkelen. Een oude truc
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wetenschappen

Het is thans precies een maand geleden, dat
«ns de droeve tijding bereikte: «Prof. dr. Mar»
tin Haudek, de bekende Weensche Röntgeno»
loog. is plotseling overleden." Met professor
Haudek is «en der bekendste Röntgenologen uit
onzen tijd heengegaan: daarom zij het mij ver»
gund met enkele voorden zijn nagedachtenis
te eeren.
Haudek werd den 27sten November 1880 te
Weenen geboren en genoot terzelfder plaatse
zijn gymnasiale en academische opleiding. Als
assistent en leerling van Aothnagel was hij aanvankelijk in het Wiener Allgemeine franken»
haus werkzaam. Daarna werd hij assistent in
het Centrale Röntgcninstituut van prof. Holz»
knecht en weldra door zijn bekwaamheid, flink»
heid en vlijt tot conservator dezer instelling
bevorderd. Toen in 1920 in het Wilhelm!»
nenspilal te Weenen een Röntgenafdeeling werd
opgericht, werd Haudek, die toen reeds internationale bekendheid bezat, hiervan directeur.
In 1927 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar
aan de Weensche Universiteit, na jarenlang
als privaatdocent de Röntgenologie onderwezen
te hebben. Juist in den zomer van dit jaar zou
de bouw zijner Röntgenafdeeling gereed zijn
gekomen. Haudek heeft het niet meer mogen
beleven.
In het jaar 1910, toen Maudek nog assistent
bij Holzknecht was, publiceerde hij zijn wereld»
bekende onderzoekingen over de „Röntgendia»
gnose des I»lagengeschwürs", welke voor de geheele Röntgenologie van het maagdarmkanaal
principieel en baanbrekend zijn geworden. De
..Haudeksche Nis" maakte zijn entree in de
Röntgenologische wereldliteratuur. De huidige
bloei der maagdarrnchirurgie heelt zich voor
een goed deel op «lezen arbeid van Haudek ge»
baseerd. Sindsdien gold hij terecht als de
leidende autoriteit op het gebied der maagdarmröntgenologie, die hij nog met veel anderen
vruchtdragcnden arbeid verrijkt heeft. Strenge
kritiek, scherp inzicht en innig verband met de
kliniek kenmerken het werk van Haudek.
Als leider van het Röntgcninstituut in het
VVilhelminenspital heeft Haudek zich met bijzondere energie op de röntgenologie der longen
toegelegd. Hij voerde nieuwe gezichtspunten in
bij de beoordeeling der ontwikkelingsstadia en
de prognose der longtuberculose en bracht hier»
over o. a. een schitterend verslag uit op de
Katurforschertagung te Innsbruck van enkele
jaren geleden. Haudek is mede-grondvester der
z.g. „nieuwe" leer der longtuberculose, die aan
de longtoppen hun overdreven beteekenis ontzegt, en heelt de belangrijkste typen der rönt»
genbeelden bij longtuberculose vastgelegd. Tal»
rijke röntgenologen, zooals in Weenen de be»
kende privaatdocent dr. Fleischner, zijn uit de
school van Haudek voortgekomen.
Prof. Haudek, de pionier der maagdarmrönt»
gcnologie, kon zich zoowel in binnen» als bui»
tenland verheugen in een groot aanzien en een
zeldzame bemindheid. Hij was eerelid van vele
binnen» en buitenlandsche Röntgenologenver»
eenigingen. Van het laatstgehouden Duitsche
Röntgen-Kongrcss was hij de voorzitter. Bij
de discussies over de meest uitéénloopende rönt»
genologische vraagstukken kon men de belangwekkende en diep doordachte argumenten van

Haudek met bewondering aanhooren.
Wat zijn persoon betreft, was prof. Haudek
de charmante geleerde. Patiënten en collega's,

allen hadden voor hem de grootste vereering
«n hij genoot het onbeperkt vertrouwen van
«en ieder zander uitzondering. De rouw over
zijn heengaan is dan ook algemeen en dit niet
alleen onder genoemde categorieën maar ook
daarbuiten en wel op een heel ander gebied,
n.l. dat der sport. Van zijn jeugd af was
Haudek een enthousiast sportman.
Na een periode van actieve beoefening werd
hij leider van verschillende de sport dienende
vereenigingen, om ten slotte voorzitter te worden van het Oostenrijksclie Olympische Comité.
Ook in deze hoedanigheid hebben velen onzer
landgenooten prof. Haudek leeren kennen en
hoogachten. Na zeven jaren aldus de belangen
van Oostenrijks jeugd te hebben behartigd en
na als kroon op dit werk de Spelen der IXe
Olympiade te Amsterdam nog te hebben mee»
gemaakt, zag prof. Haudek zich einde 1923 om
gezondheidsredenen genoodzaakt zich uit zijn
niet-mcdische bezigheden terug te trekken. Toen
reeds deden zich de eerste symptomen voor
van het dreigend «pook, den dood, dat zijn
leven zoo ontijdig der menschheid zou ontrukken. Moge hij echter al heengegaan zijn, zijn
geest zal voortleven en met ons blijven en on»
lnspireeren datgene voort te zette», wat hem
des levens hoogste ideaal was.
Z-eiden, April 1931.
Dr. Van den Berg de Bruyn.

Het water in de

woestijn

Hoe ontstaan «fe oasen? Op deze vraag geeft
prof. dr. Behrmann in de Urnschau een belang»
wekkend antwoord.
Eerst vertelt hij van den kouden winter 1928
—1929 en velen zullen niet weten, dat wij toen
door verschuiving der klimaatzones een kleine
herhaling van de gebeurtenissen in den
Ijstijd hebben gehad. Dat jaar toch heeft de
Sahara van buitengewoon rijken regenval ge»
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Keizer Marcus Aurelins
van dekleine
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In memoriam
Prof. Dr. Martin Haudek
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noten. Sinds menschenheugenis stond de gerst
er in Tuid-Tunis niet zoo prachtig voor en de
holbewoners van Matmatta namen de modder,
welke in hun leemen woningen doordrong,
gaarne op den koop toe, daar mensch en dier
zich over nooit beleefde oogsten mochten verheugen. In 2uidAlgiers trokken de nomaden
dieper de woestijn in, ze konden hun kudden
tot in de lente laten grazen, terwijl anders al
veel vroeger de hooge steppen van den Atlas
moesten worden opgezocht.
De mogelijkheid van duurzame nederzetting
hangt enkel en alleen af, vervolgt de schrijver,
van de aanwezigheid van voldoende en bruik»
baar water. Maar water en oase zijn in de letter»
lijke beteekenis van het woord vreemdelingen
in de woestijn. Hoe en waar komt water regel»
matig in de woestijn en hoe komt het, dat de
oasen zoo verschillend zijn in hun vegetatie?
Het regenwater, dat episodisch ook in de
woestijn neervalt
in elke woestijn regent
het looal niet jaarlijks, dan toch in den loop
van jaren
verwekt slechte episodische
riviertjes en episodische overstroomingen, want
als het eenmaal regent, valt het water met plas»
sen' uit den hemel, maar even snel als het ge»
komen is. zakt het weg in den uitgedroogden
grond. Daarom kan de regen, die
in de woestijn neervalt, niet de
oorsprong der oasen zijn.
Het water komt dan ook uit andere klimaatzones; het kan slechts komen uit streken, waar
de neerslag grooter is dan de verdamping en
daarom op den wandel gaat. Die streken kun»
nen dichtbij en op grooten afstand van de
woestijn liggen. Zoo kunnen b.v. bergen in de
woestijn zelf regenvangers zijn of de lucht tot
afstaan van regen dwingen. Gebergten zijn de
waterpakhuizen voor de omliggende droge gebieden. Uit het tropisch regengebied brengt de
Nijl zijn water dwars door de woestijn; Tibesti
als bergland en vooral de Atlas in het Noorden als randgebergte brengen water in en naar
de woestijn.
Het water nu kan op de verschillendste
manieren afvloeien: boven den grond als rivier
(de Nijl); het kan in een put in de woestijn
neerzakken (Damaskus) of in een eind-meer
verdampen (Jordaan).
De menschelijke cultuur heeft eigenaardige
aanpassingsvormen bedacht, om zich het water
ten nutte te maken. De oudste beschavingen
hadden hier hun wieg; men kende en gebruikte
het stijgen van den Nijl (juliOctober), al, de
zomerregens in Abessiniê gevallen waren. In
den modernen tijd heeft men door stuwdammen
zich onafhankelijk van het jaargetijde gemaakt.
Minder bekend is, dat de vegetatie van den
grond zeer verschilt, naarmate het water
bovengrondse!, of ondergrondse!» wordt aangevoerd.
Het water zakt in den berg weg en komt
aan den bergvoet in bronnen weer voor den dag.
Staat het water onder hoogen bergdruk, " dan
kan men door boren artesisch water verkrijgen,
dat vanzelf naar de oppervlakte borrelt.
Groote streken in Australië en Z.-W. Afrika
konden door artesisch water vruchtbaar ge»
maakt worden. Op den rand der Sahara hebben
de Franschen op deze wijze oasen geschapen
(Ziban). Meestal volgen deze onderaardsche
wateraderen oude rivierbedden uit den Plu»
viaaltijd. Het gesteente werd door deze verwerkt tot zand en de wind stapelde dit tot
duinen op. De normale woestijn is
een steenwnestijn (Hamada) en de
duinvormingen zijn de uitzonderingsverschijnselen. De duinen kunnen pas worden opgestoven, als de rots verteerd is. Dit kunnen
temperatuurverschil en wind alleen niet doen,
alleen het water kan den steen tot zand verwerken. Duinen in de woestijn zijn bijna alle»
maal overblijfselvormen van een vroeger
klimaat.
Zoo komt het, dat juist de grondwateratroo»
men dikwijls met de groote duingebieden innig
verbonden zijn, wanneer namelijk de zandvoor»
raden niet al te ver van hun oorsprong, waar
rivieren uit het verleden hen schiepen, wegge»
waaid zijn.
Eindelijk kan echter ook het grondwater in
diepere lagen doorsiepelen. Vooral als een kalkplaat grondslag van de woestijn is, komt in de
diepte rotswater voor, «lat echter, omdat het
overal slechts plaatselijk is, moeilijk ' aan de
oppervlakte is te krijgen.
Wij kunnen dus het volgende oase-schema
opstellen, waarvan de belangwekkendste typen
allen aan den rand der Sahara voorkomen:
A. Bronoasen. B. Rivier-oasen, a. de rivier
komt uit naburige regengeb.eden. b. een rivier
komt „ii gebergten met regentijden. C. de
rivier komt uit de gebergten met gletschers (bij
de Sahara niet het geval). Einde der rivieren:
a. de rivier loopt door de woestijn, b. de rivier
verdampt in een eindmeer, c. de rivier verdwijnt en zet als grondwaterstroom haar tocht
voort. C. Grondwater-oasen: a. grondwater
voedt de oase, b. artesisch water voedt de oase,
c rotswater voedt de oase.
Al deze typen brengen ook anthropogeogra»
fisch, d. w. z. wat het bebouwen van den grond
door den mensch betreft, totaal verschillende
vormen van grondverzorging en vegetatie te
voorschijn.

—

—

Prof. dr. Diner, von WilamovrrtzMoellendorf
schrijft in Forschungen und Fortschritte een
merkwaardige studie over Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius was noch voor een troon ge»
boren noch geschapen. Hadrianus had schik in
den aardigen jongen, leidde zijn opvoeding en
legde ,'n zijn testament den opvolger de ver»
plichting op, den jongen Marcus tegelijk met
Cejonius. die later Lucius Verus heette, te adop»
teeren. Antoninus Pius heeft dadelijk Marcu»
tot Caesar, d. w. z. tot zijn opvolger benoemd.
Marcus verklaart van zich zelf, dat hij zeer
langzaam ontwikkelde, ook op geestelijk ge»
bied. De brieven, welke hij als Caesar aan
Fronto gezonden heeft, maken het haast ongelooflijk, dat hij later het beroemde boek „Aan
mij zelf' schrijven zou. In den leeghoofd
Fronto en don Athener Herodes Atticus had
hij de in dien tijd beroemdste leeraren in de
rhetoriek ontvangen, maar hij gaf later deze
mode-kunst heelemaal prijs. Hij schreef aan
Fronto van alles, maar niet dat hij zich sterk
tot de leer der Stoa aangetrokken voelde, d.w.z.
tot het godsdienstig element in die leer, met
haar logica en physica heelt hij zich weinig
opgehouden. Epictetus mocht hij heel graag.

Toen Marcus Aurelius in 101 Keizer werd,
had hij zijn adoptielbroer Cejonius naast zich.
Deze stond hem in den weg als vroeger Brittannicus aan Nero. De wereld zou er zich niet»
over verbaasd hebben als Cejonius een bloedig
einde had gevonden als Brittannicus. Marcus
dacht er anders over. Hij verhief den in Lucius
Verus omgedoopten Cejonius tot zijn mederegent. Lucius heeft slechts kort geleefd en zijn
luiheid deed aan de eenheid van het bewind geen
kwaad. In naam ontving hij het opperbevel in
den oorlog tegen de Parrhen, maar hij hield
zich ver achter het front in Antiochiê, waar hij

—

AVONDBLAD D

Medische Pasmunt
HONGER
Dit is niet de strijdkreet bij een demon»
stratie van werkeloozen, maar het antwoord
óp de vraag van een dame, wat de oorzaak
kan zijn van het ongemotiveerde hongerge»
voel, waaraan zij lijdende is en wat daar te»
gen te doen is. Het is Ü bekend, dat de maag
een buitengewoon nerveus orgaan is en dat
storingen ,'n den eetlust en het hongergevoel zeer dikwijls kunnen optreden, geheel
onafhankelijk van eenige maagziekte. Vooral
bij neurasthenische personen komt dit dikwijls voor. WH kennen verschillende soorten
van afwijkingen. In de eerste plaats het versterkte hongergevoel, dat tot z.g. „geeuwhonger" toe kan gaan, waarbij de patiënten
pijn in de maagstreek hebben, duizelig en
bleek worden, terwijl het koude zweet hun
ontbreekt en zij een onmacht nabij zijn. Na»
dat de patiënt gegeten heeft, verdwijnt dit
gevoel weer. Dit verzadigingsgevoel duurt
meestal slechts kort, reden waarom personen, die er aan lijden, altijd chocolade of iets
dergelijks bij zich hebben, zelfs 's nachts,
om direct, wanneer zij door dit ellendige gevoel geplaagd worden, het te kunnen stillen. Zeer dikwyls is bij zulke patiënten ook
het gevoel van verzadigd zijn afgestompt,
zoodat zij er gemakkelijk toe komen hun
maag te overladen, waardoor dan een werkelijke maagcatharr of maaguitzetting ont-

Een taak voor Dierenbeschermers

Medicus.

Dr. K. E. Russow uit Aronsburg in Estland
schrijft in de Urnschau:
De bedwelming van het slachtdier voor het
slachten neemt slecht, een honderdste weg van
de wreedheden, aan het alachtersbedrijf verbon.
den.
De ontzettenilste kwelling ondergaan de die»
ren op weg naar de slachtplaats. Het angstig
geloei der lotgenooten. «te geur van bloed en
.van doode dieren zeggen aan het offer voldoende. wat het te wachten staat. Wil het niet vooruit gaan. dan hebben de «lagersknechts de ge»
meene methode, om den «taart van het dier in
een zeer pijn doende spiraal te draaien.
Vreeselijk is ook het verblijf van de dieren in
de naar bloed en cadavers riekende slachthuis,
«tallen. Wil men de zaak werkelijk humaan
maken, dan zou de bedwelming een paar bonderd meter van het abattoir onder den wind
nieten gebeuren. Men zou dit kunnen doen
op een open wagen, welke over rails het bedwelmde dier zoo spoedig mogelijk onder het
mes zou moeten brengen. Het moeilijkst op te
lossen blijft het vraagstuk van den abattoir»
stal.

(Adv.)

met diertjes, die tevoren voorzichtig ingedroogd waren, maar bij draadwormpjes (die
in mossoorten leven) werd geconstateerd dat
ze ook in verschel» staat een etmaal het le-

ven konden behouden bij 253 graden onder
nul. In sommige gevallen gelukte dit zelfs
bij snel afkoelen, waartegen dc meeste diertjes niet bestand waren.
Bij de koeltechniek hebben we veel te maken met de onderste grenzen, waarbij lagere
plantjes (bacteriën en schimmels) kunnen
leven. De praktijk heeft wel bewezen, dat by
ongeveer zeven graden boven nul de bacter. iën en schimmels, gevaarlijk voor voedingsmiddelen, vrijwel geen werking meer vertoonen; bij het vriespunt komt dat nog sterker
uit, al móet geconstateerd worden, dat een
voor vleesch onaangename schimmel, de
zwarte schimmel, pas bij temperaturen, la»
ger dan minus negen graad Celsius, niet
meer voorkomt.
Moderne koelinrichtingen en koelkasten
kunnen gemakkelijk rondom het nulpunt gehouden worden en dit maakt dan weer het
opslaan van andere gemakkelijk bedervende
levensmiddelen gedurende langeren tijd en
bij hooge buitentemperaturen mogelijk en
dikwijls ook voordeelig.
In bestendigheid bij hoogere temperaturen
zijn bacteriën en schimmels en vooral de spo-

„Is het hoorapparaat voor mijn man klaar?"
„Neen. mevrouw. Ik zeide n toch, dat hel
eerst morgen klaar zon zijn. Heeft hij het bepaald vandaag noodigl"
Ja, ik wou hem een beetje uitschelden."

—

die scherp afsteekt tegen de onredelijke om in Kantiaansche termen te spreken: juist omdat het al, niet>pryzenswaardig
hartstochtelijkheid, waardoor onze Oostelijke theoretisch denken «n practisch willen of geldt, indien men dit nlet doet. Het „óf óf",
oder" is echter hier zoo
buren inwendig worden verdeeld. Klaar zelfs handelen. Overdrijving en dogmatiseering het „entweder
Engeland dreigt de partysplitsing voort te van een van de beide factoren is nu het op» min als elders het ware. Het ware en vollein
door
dige is het „zoowel
als". Zoowel aan zijn
gaan en wel langs twee groote lijnen, die ook vallende van ons huidige partijwezen, waardoor het politieke leven voor de zich daar- beginselen hechten al, niet aan zijn beginsein het politieke leven van Nederland te herIr. B. wigersma
kennen zijn.
voor interesseerende burgers tot een karaklen hechten, dwz. zijn beginselen stellen om
Alle partijen hebben zich, naar het mij terloos schema wordt verlaagd.Voor karak- deze als regels te gebruiken en niet om
voorkomt, hier op dogmatische wijze ont» tervolle burgers, wier persoonlijke invloed in er zich slaafs aan te onderwerpen, is
het teeken der ware, karaktervolle vrijheid.
wikkeld, echter zoodanig, dat «enerzijds meer het mechanisme van het schematisch tot vrij111.
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Het Liberalisme

Bij het beoordeeten van de grenzen in temdie verdragen worden door levende wezens, dient wel onderscheid gemaakt
te worden tusschen temperatuur van dat wezen zelf en die van de omgeving. Nij den
mensch b.v. is in normale omstandigheden
de temperatuur tusschen 36.8 en 37.5 graad
Celsius. Bij ziekte kan de temperatuur stijgen tot bijna 42 graden en dan is verreweg in
de meeste gevallen het einde nabij, hoewel
enkele malen iets hoogere temperaturen zijn
geconstateerd bij patiënten, die toch her»
stelden.
Welke temperaturen van de omgeving de
mensch kan uithouden, kan niet precies aangegeven worden, omdat dit geheel afhangt
van de beschermingsmiddelen tegen warmte
en koude en van de wijze, waarop in ver»
schillende omstandigheden van vochtigheid,
etc. het lichaam kan reageeren.
Bij behoorlijke beschutting kan de mensch
den felsten poolwinter doorstaan, terwijl voor
heete vuren, in mijnen, etc., alle, afhangt
van de verversching van de lucht vlak bij het
lichaam, van de mogelijkheid van afkoeling
door water of door zweet, enz.
Zeker is het ook wel, dat de lichaamstemperatuur van den mensch, bij het gevaar van
„bevriezen", niet mag dalen beneden ongeveer 25 graad Celsius, wil hij nog te redden
peratuur

melk uitgevoerd kan worden bij 62 g.aden.
hierdoor gaan niet alle bacte. «en dood, maar
wel de ergste, zoodat de melk in gêpasteuri»
seerden staat eenige dagen in goeden staat
te bewaren is.
Voor de boterzuurbacil is een temperatuur
van 50 graden ook wel een 'bovenste grens
voor zijn ontwikkeling, terwijl b.v. de melkzuurbacil die temperatuur gemakkelijk ver»
draagt. Dit wordt weer toegepast bij het
kweeken van reincultures van melkzuur^a»
cillen ; houdt men de temperatuur b.v. op «55
graden, dan kan geen boterzuurbacil, toet»
tredend uit de lucht, meer gedeien, zoodat
de andere bacteriën, die wel kunnen groeien
«n zich kunnen voortplanten zuiver verkregen kunnen worden, om ze later te gebruiken, b.v. in de zuivel, en in de gistindustrie.
Het verschil in weerstandsvermogen van
bacillen en hun sporen wordt misschien wel
het best aangetoond door proeven met «te
hooibaeil (die vooral in mest sterk voorkomt). De«e sterft bij ongeveer 80 graden
af, sporen ervan (d.w.z. nog kleinere celletjes
dan de bacil zélf, die hieruit ontstaan en al»
een rusttoestand der bacteriën beschouwd,

kunnen worden) houden echter een temperatuur van 80 graden drie tot vier dagen uit.
Zelfs een paar minuten koken bij 100 graden
houden ze uit en er zijn proeven gedaan, die
zijn.
bewezen, dat ze zelfs temperaturen tot 130
Voor zoogdieren geldt ongeveer eenzelfde graden konden uithouden. Verreweg de
grens als voor den mensch, terwijl voor
meeste bacteriën sterven af bij temperaturen,
enkele lagere dieren de grenzen zeer sterk boven 80
graden. Vandaar, dat het zoogestaat.
afwijken, zooals hieronder aangegeven zal naamde
wecken bij dergelijke temperatuur
Zooals ik V gezegd heb treedt dit verschijnworden.
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is dus in ieder geval noodzakelijk.
leven blijven bij een temperatuur van 65 granoodig dat steriliseeren na enkele da»
Is dit laatste niet het geval, dan kan men den onder nul, zoo als die in uitgestrekte zelfs
gen te herhalen, omdat dan in dien.tljd nog
door een behandeling van de oorspronkelijke bosschen van Siberië voorkomt. Bij die lage levende sporen tot bacteriën kondee» uitkwaal, de neurasthenie, en verder door «n temperatuur is de boom geheel in rusttoedie bij de tweede, bewerking te
nauwkeurige regeling van de maaltijden en stand en is er van sapstroom geen sprake groeien,gaan.
gronde
Lr zijn enkele gevaarlijke bacdoor het voorschrijven van een z.g. „Robmeer; de cellen schijnen dan in een toestand teriën, die zelfs temperaturen van 107 graden
kost" dieet veel succes hebben.
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dachte aan of het zien van voedsel
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voorraad in blik vrij warm, omdat dan na
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daar dan zelfs de molekulen en atomen der
later geen gevaarlijke, infectie.zal kunan<tafê "spijzen eén onoverwinnelijke», afkeer materie geen beweging meer vertoonen en opdat
»
nen
plaats
vinden. '
idUoöeemen. Speciaal tijdehs de zwanger- warmte alleen bestaat in de beweging der
1.. A Qr.
schap komt een dergelijke afwijking wel molekulen). De proeven werden genomen

aan zijn uilspattingen ten gronde ging.
Marcus beeft toen zijn zoon Comniadus, «n
losbol, tot caesar en mederegent benoemd, zeer
tegen den zin van Julianus.
Hoe kon een zoo verstandig en plichtgetrouw
mensch als Marcus, die zijn leven voor het welzijn van het Rijk geofferd had, zoon zware
schuld op zich laden, dat Rijk aan den onbekwamen losbol op te offeren?
Dit wordt pas begrijpelijk, als men den godsdienst der Stoa kent. Had Marcus zich ge»
stoord aan wat het heil van den staat eischte,
dan had hij geen zoon mogen hebben, want ainda
Neiwa gold het voorschrift, dat de Keizer kin»
derloos moest blijven en den beste uit het land
adopteeren moest en tot zijn opvolger aan»
wijzen. Maar de Stoa eischte volgens de natuur
te leven en dit gold ook voor het huwelijk. Het
stoïcijnse!» determinisme en het geloof aan een
goddelijke voorzienigheid verboden den mensch
elk gewelddadig ingrijpen in het bestuur van
den goddelijken logos. Daarbij kwam, «lat
Marcus de vergankelijkheid van al het aardsche
zeer hoog schatte en de macht der staatkunde
zeer gering achtte. Uit zijn boek «begrijpen wij,
dat hij handelen moest zooals hij heeft gehan«leid; hij schreef het niet voor anderen maar
voor zich zelf; hij wil geen stoicljnsche filosofie
leeren, maar zich zelf altijd weer in herinnering
brengen, hoe hij volgens dien godsdienst leven
moest.
Onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat
de keizer zijn boek begonnen moet zijn in den
winter van 171 op 173, terwijl hij bij het leger
was. Later, in Rome terug, is hij op de ge.
dachte gekomen, dat het boek. welks vervaard!,
ging den schrijver tot zoo grooten steun ge.
weest was, ook voor anderen iets zou kunnen
zijn. Hij werkte het wat om, schrapte het al
te persoonlijke en voorzag het van een inleiding;
waarin hij alle menschen dankt, die hem zede»
lijk verder 7 hebben gebracht;.vervolgens een
dankbetuiging aan de goden, waarin hij geen
woord over het succes van zijn regeering rept.
Het is niet bekend, of hij zelf het boek nog een, voor.
heeft uitgegeven dan wel of dat pas na zijn dood
Zoo kennen wij tenslotte ook toestanden,
is gebeurd, maar wel is zeker, zegt prof. Von
Wilamowitz, dat het de uitwerking heeft gehad, waarbij bet gevoel van verzadigd zijn is ver»
waarop de auteur hoopte en dat het nog «en loren gegaan en andere gevallen, waarbij dit
goeden invloed kan uitoefenen, want Marcus gevoel ziekelijk verhoogd is. Bijna altijd ligt
Aurehus is een van de zuiverste,onzelfzbchtigste aan dergelijke afwijkingen niet een maagaan»
en vroomste menschen geweest, die ooit op de doening, maar algemeene zenuwafwijkingen
wereld hebben geleefd.
ten grondslag en daartegen zal men dan zijn
therapie moeten richten.

MENSCHEN MET VERZWAKTE WERKING
VAN HET HART verschaft een glas natuurlijk
„Fr»nz^o«el"bitt«rwater. dagelijks '«ochtend,
op de nuchtere maag genomen, zonder forceeren
gemakkelijke» stoelgang. Bij Apoth. en Orog.

De uiterste temperaturen van het leven
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Nieuwe Uitgaven
lseiwkandscl» »«l»v«»a««ul«l»a».
Jaarboek 1931. door S. de Leve. Laan

v. Meeedervoort 33d, Den Haag.
Trots «ruis en scheuring heeft de heer T}*
Leve kans gezien, het mooie jaarboekje, lp

1925 geboren, in
handhaven. Men
voor een lid der
weten. Het licht
-I'Ngen «n hun

zijn

zevende

levensjaar

té

vindt er weer alles ln, wat

vereeniging van belang I, te
in over hoofdbestuur, afdeebesturen, commissies, groepreizen, privtreizen, zomerhuizen, bibliotheek,
de zomerverblijven der N.R.V. en het geeft een
k«ur van reisprogramma's voor alle beurzen.
Ook aardige programma's voor reizen in

Nederland.

Kortom, het ls weer een handig boekje ge-

worden, waarmee

ook menig niet»lid zijn Reis»
kennis kan vergrooten.
Reisprogramms

N.C.R.V.

Voor de tweede maal, meenen wij, heeft de
Ned. Christelijke Reisvereeniging «en jaarboek
uitgegeven met het volledige program van al
de door haar voor J.931 ingerichte reizen. Er
ren hiervan het verst.
zijn ér in 't geheel zoowat tweehonderd:
ontalgen
(Oscillana)
blauwgroene
De
uitstapjes van een paar dagen naar Zuid»
wikkelen zich nog bij ongeveer 50 graden, kleine
Limburg,
Belgische Ardennen, den Rijn,
waarbij hoogere planten (en dieren) steeds enz., maar deook flinke reisondernemingen naar
te gronde gaan.
Schotland, Spanje, den Oriënt en wat men
De meeste bacteriën worden bij verwar» verder droomen kan. De reizen zijn telken»
ming tot ongeveer 70 graden wel gedood en zeer overzichtelijk beschreven, het heele boekje
zelfs nog bij 62 graden. Dit blijkt reeds hier» ziet er, hoewel het «ober gedrukt i», toch
uit, dat het zoogenaamde pasteuriseeren van alleraardigst uit.

wanneer hij waarlijk géén leider, maar een ner partijgenooten op den voorgrond weten,
door het dogma geleide is, wanneer hij, als te stellen. De kracht van het liberalisme ligt
mensch voelende, dat van het beginsel der juist in de erkenning van de redelijkheid van
verdraagzaamheid in het algemeen belang de opvattingen «n wenschen van alle paruit te
zou moeten worden afgeweken, zoo onzeker tijen en zg dient dus zeker niet zich
opvattin»
deze
van
bestrijding
in
putten
in
de
een
is van zichzelf «n zoo veilig zich voelt
gen. Wat zij wel moet doen. is het op overhoede van het dogmatisch'Verstyfde beginsel, dat hij, in zgn onzelfstandigheid, vreest tuigende wijze erkennen en door haar daden
aantoonen van het gelden van de door de
naar d e andere zijde gedreven te zullen worpartyen
op den voorgrond gestelde beginseden. De politicus, die zich bewust is van de
totaliteit van iedere samenleving
in
de
zware en verantwoordelijke taak, die op hem len
deze beginselen, maar
niet
rust. de waarlijk groote leider zal voelen of om eenzijdige
forceering der
de
geen
ongebonbegrijpen, dat. indien vrijheid
beginselen
ten
koste van de
eenheid, maar zelfbeperking beteekent. ook
geleidelijke
ontwikkeling
waar
van
daar,
het
zelfbeperking geboden is
geheel
Op
het
te
deze
bestrijden.
Voor
beginselen.
gaat om de toepassing der
wyze
een
geniale
geleid
door
zou
politici
van
de
onbeeisch
zulk een leider is de
liberale
tevens
bovenpartij,
party,
hoewel
beginsel
het
«en
handhaving
van
perkte
partijdig kunnen zijn en zou zij in staat
eisch om. ten koste van het algegaan
kunnen blijken mannen van karakter uit alle
meene belang, het voor het wel
van het geheel als régulateur dienen lagen der bevolking tot zich te trekken, Of
moetende beginsel op den voorgrond te de libarele partij in Europa of Nederland
rijp is, waag ik
stellen. Het beginsel, op de wijze van het voor zulk eenn ontwikkelde
er enkele aanzijn
voorspellen.
ondergeschikt
niet
te
Wel
dogma opgevat, is niet meer
een nieuwe
op
zulk
opgeofferd
«luidingen,
hoop
niet
die
de
aan en wordt zoo noodig ook
zouden
kunnen
recht»
party
het
den
toekomst
der
te wille van het proces,' waarvan
Inregenregelen.
vaardigen.
moet
geleidelijken gang.
deel, de geleidelijkheid van den zang wordt
juist opgeofferd terwille van net dogmati1) In «en vorig artikel heb Ik er op gewezen,
que
dat
coüte
coüte,
concequente verdraagzaamheid ook de onmen,
dat
beginsel,
sche
tracht te handhaven. Een liberale party, die verdraagzaamheid zal kunnen verdragen.
het beginsel der verdraagzaamheid op deze
wijze vereenzgdigt, moet wel verzwakken te
midden van de andere partyen, die alle het»
zg geestelijke, hetzg stoffelijke belangen hun-

—

HET VADERLAND

GEMENGD NIEUWS

Zooals gemeld werd, is dezer dagen te
Rotterdam de juweliersfirma I.lerk« aan
de Xipstraat opgelicht voor een partij
juweelen, ter waarde van 2700 gulden, door
een man, die daarbij gebruik had gemaakt
van den naam van een familie, wonende
aan de Nieuwe Haven, en deze zichtzen»
ding in het pakhuis onder het woonhuis
van dè familie in ontvangst had genomen.
Bij zijn nasporingen kwam een rechercheur van de centrale recherche te Rotterdam er achter, dat de man. die de zending
avond aangehouden en legde onmiddellijk
een volledige bekentenis af Op grond van
gegevens uit zijn verklaringen ontdekte

De Commandant der Brandweer te Amsterdam de heer C. Gordyn deelt mede, dat in Maart
van dit jaar 19 baldadige alarmeeringen hebben
plaats gevonden. Het aantal door de politie aangehouden personen, ter zake van het uit baldadigheid in werking stellen van brandmelders
co., vernieling van ruitje» was 4. Het aantal
malen dat procesverbaal werd opgemaakt be»
droeg 3. Bij uitspraak van den Kinder» ei. po»
litierechter werd een veroordeeld tot een week
tuchtschool, voorwaardelijk met een proeftijd
van «en jaar en een werd gestraft met een be»
risping.
Het aantal gevallen, waarin op* baldadige
alarmeeringen voertuigen zijn uitgerukt bedroeg
19, terwijl voorts het aantal gevallen, waarin
voortuigen waren uitgerukt op een baldadige
alarmeering, terwijl tegelijkertijd voor brand in
hetzelfde gebied werd gealarmeerd, nihil was.

_

juweelen in ontvangst had genomen, de
29.jarige W. 8., groentenkoopman te Rotterdaa,, was. Deze man is Donderdag-

dat de partij juweelen was vervoerd
»»aar Amsterdam. Vrijdag is daar een
onderzoek ingesteld.
Dank zij de zeer actieve medewerking,
zgn aldaar aangehouden de gebroeders S.
en N. 8., kooplieden. Óp S. werd een

het goed gevonden, terwgl
hg bg een later in zijn woning geheimen
huiszoeking de rest, die in een kast was
geborgen, aan de politie overgaf.
Uit de verklaringen der broeders bleek,
dat als tusschenpersoon tusschen den
groentenkoopman en de twee Amsterdam»
mers had gefungeerd de 33-jarige Rotter<lamsche koopman X. L. Deze is toen
Vrgdagavond nog aangehouden en legde
eveneens een bekentenis af. Een k'ein
gedeelte van het goed is aan de helers
ontstolen door een buitenstaander, die de
wijk heeft genomen. De man, die er
achter zat» is de Rotterdamsche koopman
V. v. d. D., oud 24 jaar, die de fit ma
Hferkes heeft opgebeld en «r zoo voor
heeft gezorgd, dat de groentenkoopman de
partg in ontvangst kon nemen. V. v. d. D.
is ook aangehouden
in bewaring gesteld. De loopjongen vun de firma Iderkes,
die te goeder trouw het goed heeft afgegeven, heeft don groentenkoopman B.
herkend als de man, met wien hij heeft
gedeelte van

.

DANSKAMPIOENSCHAP AMATEURS

VOOR OVERRIJSEL.

Te Zwolle is een wedstrijd gehouden om het
amateur-kampioenschap dansen van Zwolle en
van de provincie Ovcrijsel.
Acbt getrainde dansparen namen deel aan de
competitie. Tenslotte werden tot kampioenen
van Overijsel gekozen mej. Nieboer en de heer
I. de Leeuw, die ook reeds bij een vorigen jaar»
l.jkschén wedstrijd dien provincialen kampioens-

titel behaalden.

DE SOEPKEUKEN VAN AL CAPONE

OPGEHEVEN.

gesproken»

Men meent een zekere vermindering van de
te Chicago te kunnen waarnemen, in verband met het feit, dat het bezoek
aan de soepkeuken, opgericht door Al Capone
en waar gedurende den afgeloopen winter per
dag een duizendtal werkeloozen voedsel kon
krijgen, nog slechts door een zeer gering aan»
tal personen werd bezocht, zoodat Al Capone
besloten heeft de inrichting te sluiten.

werkeloosheid

OVERREDEN.
Gisteravond is de 10-jarige T. P. I.«euder«

op den Botterdamsohedijk te Schiedam, toen hij
achter een sleeperswagen vandaan kwam en de
rails over wilde steken, door een tramwagen
overreden, en onherkenbaar verminkt.
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EFFECTEN VERDWENEN.
In de Vrijdag gehouden vergadering van den
gemeenteraad van Wouw heelt burgemeester
Goosen meegedeeld, dat nn het overlijden,
enkele weken geleden, van den ontvanger en
penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur,
diens boeken en kas zijn nagezien en op een
klein verschil na in orde bevonden. Bij het
nazien van de effecten, die volgens de boeken
in het bezit moesten zijn van het Burgerlijk
Armbestuur, bleek echter, dat een tekort aan
effecten was ran f 10.500, en bij «en nader
onderzoek kwam aan het licht, dat de penning
meester sedert 1914 renten had verantwoord,
terwijl de kapitalen er niet meer waren. Verdere
mededeelingen wenschte de burgemeester hler
niet over te doen en op zijn verzoek werden er
cok geen vragen over gesteld.

DE BOTSING TUSSCHEN DE GLORIOUS
EN DE FLORIDA TE WIJTEN
FORCE MAJEURE.
AAN
De Marinecommissie, die een onderzoek heeft

8

,a«

moet zijn!

cc,< ?0-jar!g eigenaar van een linnengoed
plotseling eenig geluid, dat van achter de deur
van de slaapkamer scheen te komen. Hij begaf
zich naar het vertrek naast zijn slaapkamer en
stond plotseling voor een gemaskerden inbreker,
die zich op hem wierp. Ondanks zijn hoogen
ouderdom, slaagde hij erin na een worsteling,
die bijna een uur duurde, de revolver te be»
reiken, die op een stoel ir» zijn slaapkamer lag
Hij loste twee schoten, waardoor de indring»
op slag gedood werd. Toen de gendarmerie
arriveerde, bleek uit de papieren, dat de
inbreker de zoon van een in de omgeving
wonend grondbezitter was, die als officier
dimst deed bij een artillerieregiment. Men
vermoedt, dat de jongeman schulden had en
toen tot dit middel zijn toevlucht had genomen
om aan geld te komen. Waarschijnlijk gaat de
oude heer vrij uit, aangezien uit alles blijkt, dat
bij uit noodweer gehandeld heeft.

wordt gemeld, als baar conclusie
opgesteld, dat het ongeluk, waarbij 32 menschen
on, bet leven kwam» slechts kan worden toe»
geschreven aan lorce majeure. Net resultaat
zal pas volledig worden gepubliceerd, nadat bc.
rapport door de admiraliteit is goedgekeurd.

UIT DE PERS
CONCENTRATIE VAN
PROTESTANTSCHE PARTIJEN.

Tredend in de voetstappen van mr. Fock,

■■*

■

Hugo van Dalen speelt Maandagavond om
8.15 voor de A.V.R.O. te Hilversum het Ze

pianoconcert Per Aspera ad Astra
Bortkiewicz met versterkt orkest.

Afd. B. 5 klassen M. U. L. O. Uit de 4e klas wordt het
M. U. L. 0.-examen gedaan. In de 6e klas vnl. let»
terkunde van Nederlandsch, Fransch, Duitsch en
Engelsch en kunstgeschiedenis. Nieuwe vakken:

OPSTOOIV.EN

Italiaansch, eenvoudige scheikunde.

Aangifte voor deze klas gaarne vóór 16 Mei.
Zpr.uur der directrices Dinsdag en Donderdag van 2.16—4 u.
E. M. A. MEVBOOM.
'-■■"
A. S. M. HAAKMAN.
■
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GROOTE SORTEERING
PRIJZEN VERLAAGD
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80H!MMELI»ENN!NG»LAAN 38/40
DEN HAAG
Afd. A. 6 klassen L. O. met Fransch. Opleiding voor H.8.5.,

TEL.

VIPLOM 6 PARIS Nl LA HAVE.

zegt dc Tijd, ook dr. 11. Colijn in zijn
Deputatenrede geconstateerd, dat onze constitu»
tioneele instellingen niet werken zooals het behoort. Wat men het allereerst van de StatenGeneraal mag verwachten: het oefenen van invloed bij de Regeering, komt onvoldoende tot
zijn recht. En de antirevolutionnaire leider stelde in dit verband de dubbele vraag: of de politieke verdeeldheid over dc geheele linie onafwendbare noodzaak is en of elke gedachte aan
concentratie van te voren reeds als niet te verwezenlijken moet worden afgewezen.
De heer Colijn wil allereerst in de protestantsche gelederen „een concentratie, die geenszins
alleen in versmelting tot uitdrukking behoeft te
komen
waartoe de tijd nog in geen enkel opmaar die haar uit»
zicht gekomen schijnt
drukking óók kan vinden in wel beraamd overleg, zoowel vóór als na de stembus. Een overleg «lat dan op den duur misschien zou kunnen
leiden tot heeling der breuk san 1894".
Met andere woorden: tot samenvoeging van
de groote protestantsche groepen in één partij.
Deze woorden zijn Donderdag in Utrecht uit»
gesproken.
En Woensdag had dr. Schokking, de voorzitter der Christelijk-Historische Unie te Amsterdam, een politieke rede voor zijn partijgenooten
gehouden.
In de twee redevoeringen ziet de fantirev.)
„Rotterdammer" het zeer nadrukkelijk bewijs
hoe dicht de twee groote protestantsche partijen
naast elkaar staan.
De Tijd hoort deze stemmen met groote voldoening.
De veelheid van politieke partijen maakt een
goede functionneering van het parlementair stel»
sel onmogelijk.
Concentratie is de eerste elsch.
Om wille van de democratie.

heeft»

Meisjesschool op «Mistel, grondslag
R. J.

S.v.
&
ZONEN
GELDER
113433 MOLENSTRAAT 1214 ANNO 1860
"

MAGERSFONTEIN.

Off Paascbmaandag heeft de herbegrafenis
plaats gehad van burgers, die in den tweeden
vrijheidsoorlog hij Magersfontein, Modderrivier
en Rimberlev gesneuveld zijn. Voor bun nagedachtenis is tevens een gedenkteeken onthuld.
De graven lagen alle verspreid, zoodat de
voorbereiding veel werk vorderde. Eigenaar
van de plaats waar het gedenkteeken is onthuld,
is de beer G. van Vuuren die alle mogelijke
medewerking heeft verleend om de plechtigheid
te doen slagen. De klippen waarachter de burgers destijds hebben geschuild, zijn voor het
voetstuk van het monument gebruikt. De heer
van Vuuren stond den grond voor bet kerkhof
kosteloos af en zal een openbaren weg daar»
Blijkens de ambtelijke verheen
slagen bedroeg van de Vrijstaters het aantal
gesneuvelden 55 en gewonden 135 v.w. er enkelen
onderweg op /acobsdal overleden en 2 krijgsgevangenen. Van de Transvalers sneuvelden 60
burgers.
Een overzicht van den slag gaven de oud»

In verband met de sluiting van de Handels»
bank te l.odz werden op bevel van de justitie
de directeur-generaal van de Bank Gordowski
en een der hooggeplaatste -.molenaren Rotzvk
gearresteerd.

Voor yzeubilccelnz van
uw buis is, was en blijft

voor geheele beh. (alle» inbegrepen) f 10.—

BEN GEDENKTEEKEN TE

TWEE BANKDIRECTEUREN
IN WARSCHAU GEARRESTEERD.

Gibraltar

--

dagen getuige geweest van een opwindende ge»
beurtem's. In «en van de nummers van het program treedt n.l. de dierentemmer Berberidas
met tien leeuwen op, waarbij de dierentemmer
met een van de leeuwen moet worstelen. Zondagavond werd deze leeuw bij de worsteling
plotseling wild, sloeg met zijn klauw naar het
hoofd van den temmer en scheurde hein daarbij
een oor letterlijk van het hoofd. De temmer
verloor echter zijn tegenwoordigheid van geest
niet. Met zijn stok in de eene en zijn revolver
in de andere hand beschermde hij zich tegen
verdere aanvallen van het wilde dier en slaagde
er zoo in, achteruitloopend, uit de kooi te ontsnappen. Berberidas werd naar een ziekenhuis
gebracht, waar men het afgerukte oor weer aan
zijn hoofd naaide.

FRANSCH ARTILLERIE-OFFICIER
ALS INBREKER.
Gisternacht, zoo meldt men uit Parijs, hoorde

ingesteld naar de scheepsbotsing tusschen bet
Engelsche vliegtuigmoederschip Glorieus en bet
Fransche stoomschip Florida heeft, naar, uit

335908

-

—

f 10.

RIBANA
ONDERGOEDEREN

duide-

Zoowel zij als haar man waren niet opgewassen tegen «len sterken wil van de priesteres,
en bij een bezoek aan het huis van Miss Dilley
werd zij zich plotseling bewust, zoo vertelde
zij, dat zij slechts door gebruik te maken van
haar physieke kracht zich zou kunnen bevrijden van de geestelijke tirannie van de leidster
van den cultus.Met een flesch had zij Miss Dilley
bewusteloos geslagen en haar toen verder ver»
moord. Mrs. Thompson is moeder van drie
kinderen.

EEN DIERENTEMMER EEN OOR
AFGESLAGEN.
Net publiek in het Czaja-cirkus te Boedapest
i, naar men ons van daar meldt, in de Paasch.

verovert Den Haag en Omstreken met haar
nieuwste PERMANENT WAVE MACHINE.
Schitterende resultaten, ook bij wit, geverfd > "
Bewerking met olie en heete lucht. NEEN
en gebleekt haar.
brandgevaar. OEEN hitte op 't hoofd. Korte aangen. behandeling.

.

Ladybrandcommando. Als sprekers traden bij

.

„JEANNETTE"
DAMESKAPSALON
Laan
Meerdervoort 604
Telefoon
van

LIEFDE.

Een eenigszins wonderlijk verhaal van «en de plechtigheid nog op de voorzitter van de
moordenares wordt uit Nieuw-Vork gemeld: commissie die het initiatief nam: majoor F. j.
In Wilkesbane heelt een gehuwde onderwijze, Oosthuizen, ds. S. Perold van l'looysburg,
Thompson genaamd, een zekere ds. F. W. Liebenberg van Barkly West, prof.
res. Francess Dilley,
bekend als de priesteres C. de Wet van Potcbefstroom, ds. Albertyn
Miss Minnle
van de „Liefdescultus". vermoord. De moor» van Rimberley, generaal Hertzog, minister
denares verklaarde, dat zoowel zij als haar Havenga, nünister D. F. Malan, ds. Haupt»
echtgenoot, evenals vele andere aanhangers van fleisch van Leaconsfield, senator C. van Nie»
den cultus, zeer sterk onder den invloed van kerk. generaal Smuts, kolonel
Creswcll en
de priesteres stond. Miss Dilley had Thompson kolonel Nussey. Er was veel belangstelling van
overgehaald .Hoogoriester" van den cultus te de omliggende steden en dorpen.
worden en mrs. Thompson vreesde, dat haar
huiselijk leven geheel verstoord zou worden.

BALDADIGE ALARMEERINGEN.

rFen,

Bei op 334773.
PROP. S. POONS.
VONDELSTRAAT 254—

DER

OVER DEN KOP GESLAGEN.

Gisteren geraakte «op den Korteraarschen
Keitkweg onder Ter Aar de handelsreiziger
Meyers uit Amsterdam, die daar per auto pal»
seende, door te snel rijden het stuur kwijt,
waardoor de wagen eenige malen over den kop
sloeg en tenslotte op het land van een tuinder
terechtkwam. De bestuurder werd uit den auto
geslingerd en bleef bewusteloos liggen. Hij
werd in de woning van den heer Vonk binnen»
gedragen, waar een geneesheer verschillende
wonden constateerde. Nadat hij weer tot be»
wustzijn was gekomen, is de heer M. per auto
naar zijn woonplaats vervoerd. Zijn auto was
geheel vernield.

commandanten Tollie de Beer van het Bloem»
hofcommando, en veldcornet Muller van het

MOORD OP EEN PRIESTERES

Hedenmorgen kwam te Katwijk de tijding
binnen, dat aan boord van den motorlogger
Katwijk 149, toen deze zich op zee bevond, een
ongeval met doodelijken afloop heelt plaats
gehad. De schipper Arie van der Pias, 31 jaar
oud, is tusschen de winch bekneld geraakt en
aan de gevolgen overleden.

Verschillende arrestaties.

heele en gedeelten van Inboedel».

3

AVONDBLAD D

EEN ZEKER TEEKEN !

DOODELIJK ONGEVAL
OP EEN MOTORLOGGER.

DE JUWEELENDIEFSTAL
TE ROTTERDAM.

MeubelhuisVondel
Geeft de hoogste waarde voor

—
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PRIJS
40 CENT PER M'
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Aflevering binnen 24 uur.
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PALTHE

ALMELO
Eigen winkels in allo
stadswijken.

I

B

II

«
H

B
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B
B

B
M

EB

MEUBELEN
ANTIEKE
PORCELEIN.

OUD

DELETSCH.
p». EEItKLEV. Willemstraat 77.
Inkoop
Verkoop
Tel. 114092.

DONZEN DEKENS

Groote voorraad donzen Dekens,
Nederlandsch fabrikaat, o. gar. v.
kwal. Diverse stollen, effen en gebloemd, van f 15 af en hooger.

DEKENHANDEL.

Van Speykstraat 6. TeL 330540.
Overtrekken van watten»
en donzen dekens.

>

A. DE LEEUW

De Verpakte Suiker van
(Dinteloonl
Heeft iedere Huisvrouw steeds

HEERENGRACHT SOA

(bekoordl
'
Vraagt Uwen winkelier
DiNTELOOitDI
Verpakte Suiker slechts 1 et. p. p.
duurder dan uitgewogen Suiker.

Goed adverteeren vermeer»
dert den aftrek van 'n artikel,

Door deze behandeling worden stof,
mot en motkiemen
volkomen verwijderd, terwijl de
kleuren hun oorspronkelijke srischheld terug krijgen.

Telefoon 111271

VRAAGT TE KOOP
hooge prijzen geheele of ge»
deeltelijke INBOEDELS. ANTI»
QUITEITEN en al hetgeen wat
men van de hand wenscht te doen.
Sedert 10 jaar gevestigd en het
tegen

l

I

"

, vertrouwde adres.

.

,
BEURSOVERZICHT

VADERLAND

NM«

BEURZEN EN MARKTEN

WISSELKOERSEN

ADAM.
11 Apr. 10Apr.
11 Apr.
landen-»/ 12.11^ 12.11^ Stokholw../ 66.15
Berlijn
.59.35 59.33% 0510—.... 66.10
Parus.
.9.75 9.«% N-York^. 2.49^
vandaag
De stilte werd ook
door niets verstoord, zoodat BeH««^». 34.66
34.66
Nletofflo.
de Zaterdag heel normaal Is vérloopen. Abnormaal wordt Zwitserlaa... 48.03
47.99 Madrid.......
het namelijk, als er in e«. of anderen hoek eenige belangWeenen». 35.05 25.07% Nal!«—«„.I-.stelling is. In Philips en Unilever ging niets om. ter- Kopeuh-». 66.67% 66.67% Praag—»-.wijl Aku's tamelijk kalm en goed prijshoudend waren.
(R.B.D.) WISSELKOERSEN.
Telkens wanneer de koers nelging tot stijging vertoonde,
kwam er eenig aanbod los, en zoo bleef men dus op om en

BEURS VAN AMSTERDAM, 11 APRIL.

Nabij den vorigen koers handelen. Veel hadden de zaken
echter nlet te beteekenen.
Aandeelen Koninklijke waren eenlgermate aangeboden en kwamen, in navolging van New Tork een weinig
lager. De prijs voor ruwe petroleum In Amerika schijnt
thans wel op een rulneerend laag peil aangeland. Gemeld
wordt nl., dat er reeds ruwe olie tegen 20 cent per vat
wordt afgegeven. Dit zou dan tevens nog petroleum met
hoogen graad van zuiverheid zijn.
Van mijnbouwaandeelen trokken Redjang Lebong
vederen, door een vaste stemming de aandacht. Boeton
»n Algeme»«»e Exploratie waren op nieuwe laegterecoords.
Gult»»»,«ondsen over de geheele Unie verlaten.
Eenlge verrassing heeft het bericht in de ochtendbladen
gebracht inzake het voorstel van de verlaging der staatsgarantie tH.v. het dividend der aandeelen Nederlandsche Spoorwegen van 5 tot 4 pet. Voor aandeelhouders zal echter de gelegenheid worden opengesteld,
hun aandeelen te verwisselen tegen 4 pet. obUgatlen.
welke tegen 105 pet. aflosbaar zijn tot een gelijk nominaal
bedrag plus 10 pet. in contanten, waarin da», tevens het
dividend van 5 pet. is verrekend. Aandeelhouders worden
dus feitelijk met 105 pet. naar huls gestuurd. Hoewel
dit voorstel op het eerste gezicht eenigszins vreemd, ja
zelfs onbillijk schijnt, krijgt de kwestie echter een andere
beteekenis. wanneer men rekening houdt met de bestaande naastingsovereenkomst,krachtens welke de Staat
het recht heeft om het kapitaal a pari over te nemen.
Men merkt nu op. dat de staat, zoodra de dividendgarantie effectief zou worden. alle aanleiding zou hebben
om tot naasting over te gaan. nu de rentestand tot ongeveer 4 pet. is gedaald en men derhalve het vSreKchte
kapitaal ad 40 millioen tegen dit percentage kan leenen.
Het voorstel der spoorwegen voor aandeelhouders heeft
door den Staat
<vs feitelijk hetzelfde effect als wanneer
tot naasting zou worden overgegaan, behalve, dat men
thans nog een klein douceurtje geeft, zoodat aandeelhouders, dle hun aandeelen door de beurs den laatsten
tijd op ongeveer 110 pet. zagen gewaardeerd, niet ai te
zeer benadeeld worden.
Prolongatie 1% pet,

’
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5.---,.. -ung.

18—
4NTurkßagd
45l>D.Turk.ll 4.40
22%
CanadaPaelf
NambH»aketf 16%
Namb.sudam 121HansaDamp

SUIKER.

LONDEN. 10 April. Ruwe stil Cuba 96 dij partij per
April/Mei 6/7% ett. Witte Java kostvracht Brltsch-lnd»
April/Mei 7/10% en Sept/Oct 8/1% verkoopers. ASP
VAN BERLIJN.
cubes. prompt 9/1% v^b.
<ltßJl>.) LONDEN. 11 April. Slot Stemming kalm.
11 Apr. 10Apr.
April
888/3 en 7/7%, Mei 8/3 en I/IN verkoopers en
Bergb...
88Gels.
Ges.f. «I lint. 124% 134%
LONDEN. 11 AprU. Ruwe op termijn. Slot per Mei
ThGoldschm 55% 55%
6/9 en 6/8% per Aug. 7/0% en 7/0%. per Dec. 7/4 en
Harpener«—
18% 19%
7/3%. per Maart 1/7 en 7/6% verk. en koopers; stem-

10Apr.
66.75
(R.B.D.) BEURS
66.10
2.49%
11 Apr. 10Apr.
Eend.geld.... 4%-«% 4%-«%
27.62% Abl. AnleUu»» 59.60 29.60
13.04
Abi.Anlz.Ua.
6%
6%
7.38
65. Rijkst. °27 85- 85.-

LONDEN. 11 AprU. Opening. New Vork 4.85"/,,. Parijs
124.28, Berlijn 20.41%. Spanje 43.85. Brussel 34.95%. Italië

—

Wrsch»Kupf

—

18-

_

——

Hoesch Eisen
15— 15%
4.40 HohenlWerke
22% llseßergbau. 200% 204%
16% KaUA.ct.erl. 117% 119121- lUöcknerw.».
15% 15%
971, LaurahUtte...
«9— 39%
17% «annesmann 83— 84%
96% MansfHergh 38— 39—
112% Mas.UntnAG 47% «8%
155— Moto.- Deutz 54% 55130- Nordd.Wolle
70% '11%
122% GbHChlEis.b
43% 43151% Obers. Koks.. 84— 84%
115% OrenstKopp 53- N%
116— Phünlxßergb 66% 56%
274— llhelnsiahl^ 80— 91%
113% Rütgerswerke 62— 62%
116% SchlßgbZlnk 34% 34%
68— SchuckldDo 145% 14598- scl.ulth.Patl .79% 181%
57% ZiemHalske 189% 190%
92% zw Lucifers. 266- «6%
116- ver. Glanst». »18% 125—
34%
Ver. Stahlw»
62% 63%.
87- Westeregeln. 181— 182%
96% otavlMinen. 32% 33%

......
.
. .
f'oAo ............
..
.......
1......

——
——

_

—

—
—

GRANEN EN ZADEN.
ROTTERDAM, 11 April -Tarwe op term. Rott Ver. V./N.
Tennl». in Granen.f.otecr.ngenp. »00KG Koersv.heden:
Hoogste Laae-st» Vroegk. Swtk Vor.sL
"»'..,
6.10
5.10
5.05

.»««„

,

,

■

Bentember»

6.05

,-—__

—

-

—

5.01%
5.07%

5.02%
5.02%
6.05

«01%
3 X 100.000 X.Q.
Mals op term. Rott Ver. v./d.
ROTTERDAM. 11 ApriL
ming kalm.
nen lotsgring p. -.000 KG Koers v. heden:
HAMBURG. 11 April. (Medegedeeld door den makelaar Term^la in G..
Hocste Laagste Vroegk. Slotk. Vo«-,sL
N. Leons. Rotterdam.) Slot per Mei 7.15 en 7.10 per Aug. MM
-,
90%
90--90%
90%
8.25,
per
per
Dec. B.— en 8,
Maart 434 en
7.65 en 7.60.
85%
8585%
85FUU
all?s verkoopers en koopers. stemming vast.
85-r
85%
«5<R.RTI.) PARIJS. 11 April, stemming gedrukt. April -sentember—
86November
86%
3
v.
3
V.
Juni
209.50.
20150,
Mcl
Juni
208.50.
Mci
206.
207.
15 x 50.000 K.Q.
Omzet
Sept. 207.50. 3 v. Oct 208. 3 v. Nov. 209.
S^taEßl^El"
VETWAREN
92/- a 102/».
,_i „—
ROTTERDAM. 11 April. Peper (Ltunpongl.
LONDEN. 10 AprU. Bacon hooger. lersche
MM V.N. v-ensche 72/- k 80/-. Zweedsche 72/. i, 78/-. Holl 67/Ocht Mid. V.N
34— September-» 32—
32— -& 72/-. Poolsche 62/- & 66/., lithauscl» 62/. a 66/-. EstApril..«.>. 243434- December..... 31
31landsche 68/- A 70/-. Letlandsche 64/- a 67/-, Russische
Mcl
60/- a 64/-.
-kalm kalm kalm
DROOERIJEN
Omzet.
Week-omzet.
Maand omzet "—
' LONDEN. 10 April Gom Benzoë Sumatra fair tot
j goede
KATOEN.
£ 6.15/- a £ 7.15/-. Honig Jamaica bruid tot bleek
ROTTERDAM. 11 April. (Noteering van de Vereenlglng
goede tot fraaie 35/- i, 42/6.
voor den Katc'nhandel. Rotterdam Uotton AssoclaUon.) , amber 27/- & 22/6.
EN HARSEN.
N
0.».'."-!.
per
mlddllng
staplo
universal
28
mHI.
Loco
f 031%
prljsh. TN loco 97/6.
April.
Schellak
10
LONDEN.
% KG.
Schellak
loco Rs. 2.«. AprU
April
10
1
CALCUTTA.
LIVERPOOL, 11 April. Geschatte loco verkoop 2000. »-. 29. Mei R». 30«.
Loco noteeringen American Mlddllng 5.61. Egyptlan Sa»
kellarldes F.GF». 9.—. dito Upper P.GJ". 6.66. Eastindian CHEMICALIEN.
LONDEN. 10 April Arsenlk Com. £ 19 a 20 t.05. iMka*
M. G. Surtee F. G. 4.92. dito M. G. Broach 4.27. dito IK.
American Sind Prinjab P.G. 337. 85 pet. £ 6 f.05. Caustlc soda 76/77 pet £ 14.10/-. .?ot»
G no. 1 Oomra 4.49.
E-.., Tn-u-r.
asch 90—92 pet £ 23.10/-. 96—98 pet £ 25.
G. pen?»,! 3.68. «"ti 1.1. G. Scwda 3.68.
METALEN.
(R.8.D.) LIVERPOOL. 11 April. Slotkoersen.
April
10
Antlmonlum. Eigelsch £ 36
trar
LONDEN.
Amerikaanse!'s
41.10/-; Chlneesche trager. Loco £ 24.10/-, spoedige lev.
8 AprO
11 April 10 April
9 April
£ 22.15/-, op verscheping £ 21.10/- elf.; Crude loco £ 22.
5.54
5.45
Anril
5.42
5.41
op
verscheping £ 14.10/- elf. Ruw-ljzer Cleveland no. 3
5.58
5.48
«46
5.45
Mei.——
58/6: Hematite Mixed 67/- a. 67/6.
5.52
5.50
5.49
5.62
H,mi
BOTER EN KAAS.
5.£8
b.l>s
5.53
5.66
,«.
JuU
LONDEN, 10 April Boter trager. Nieuw Zeeland fijnste
5.60
«neust",
5.59
5.57
5.70
109/.. inferieure
110/- i. 112/-. goede tot fijne A103/» a Australische
5.60
5.73
5.63
5.62
September^»
fijn104/- a. 103/-. ongezouten 114/- 118/-.
5.65
5.64
5.77
5.6?
Gctober
ste 108/- i» 110/-. goede tot fijne 106/. a 107/-. inferieure
5.10
5.«8
5.67
5.t0
November...
104/. & 105/-, ongezouten 104/- a 114/»; Argentijnsche
5.71
5.84
5.74
December— " 5.?°!
fijnste 108/- a 112, go?de tot fijne 102/- a 106/-. info5.75
5.88
5.'8
«-16
Januari-H. 5.80
rieure niet genoteerd, lersche roomboter nlet gen.:
5.79
5.92
5.82
februari
Deensche
122/- a 124/»: Holl. roomboter 124/- a 125/-.
"-5.84
5.82
5.9?
°>.86
rollen 14/- a 14/6; Siberische 110/.. Eztlandsche Lithaui.89
AprU
'. 5.8?
5.86
5.99
sche en letlandsche niet genoteerd.
Egypt. SakeU F.G.F. traag.
Kaas. HoU. Edam 40 pet. 58/- i. 63/-, 30 pet 46/- A
«49
8.42
8.62
1.43
JuU.
20 pet 36/- a 44/-: Gouda 45 pet. 68/- a 70/-. 40
58/-.
8.59
8.65
8.5?
8.77
November.
pet. 57/- a 59/-. 20 pet 50/- a 52/-. 20 pet 40/- & 43/-.
Upper P.G^
MESTSTOFPEN.
6.53
6.62
6.25
juli.
6.49
Chlli-salpeter per Juni £ 10. ZwaAprU.
10
LONDEN.
6.10
6.14
6.67
6.80
November
export ln dubbele zakken £ IJS/0,
vetzure
ammoniak
voor
(R3X>.) LIVERPOOL. 11 April. Amerikaansche goed
VH.b. prompte levering.
prljsh. Opening Mei SHI. JuU 5.5», Oct 5.70. Dcc 5.17. in enkele zakken £ 7
Jan. 531, 2e. noteering Mcl 5.51, JuU 5.60, Oct. 5.70. Dec.
ZUIDVRUCHTEN.
5.77. Jan. 5.81.
Egyptische SakeU. F. G. F. goed prljsh. JuU 424, Nov.
April
Amandelen zeer vast en stijgend.
LONDEN. 10
8.71
Majoroa gesorteerde prompte verscheping 87/6 kostvracht.
Upper F.G.F. Juli 657.
Malaga uitverkocht.

92.83, Zwitserland 25.32%.
10 u. 15 vm». New Vork 4.85"/».. Parijs 124.27. Berlijn
77%
20.41%. Spanje 43.85%. Amsterdam 12.11%. Brussel NorddLlovda.
D: ut. Kr 96%
34.95%, Italië 92.83. Zwitserland 25.22%. Kopenhagen
113%
18.16%. Stockholm 18.15%. Oslo 18.16%. Helsingfors 193.03. Barmerßkv.. 133%
Praag 164.04. Boedapest 21.87. Belgrado 216%. Sofia 610%. Ba^r.Hßnk.
Bsri Hand.g. 131Roemenie 817, Buenos Aires 39'/,».
Domm.Pr.v.B 122%
Darmst.Bnk. 150%
LONDEN. 11 Apr. 10 Apr.
11 Apr. 10 Apr. D.BkaU.V.G. 115%
New-York. 485*«» 485 N Boekarest 81?.Dresonerßk 115%
Montreal. 4865&3
486% Boedapest 27.87% 27.81% Relonsoink
21439A
Frankrijk. 124.26
124.28 R-Alres.. 38%
ld. n. afg. A. 173%
BelglD
34.95% 34.94% Bomt»?— 1/5%
1/5%
117%
A.E.G
92.84 Calcutta- 1/5%
Italië^-. 92.83
1£5%
Au":b. urnb 69—
Zwitseri.. 25.23
25.23% Konstant. 1025.- 102».—
BergmElekt. 98375315%
Spanje— 33.8744 33.83 Athene
BuderusEls... 51%
108.24 Mexico-. 10.N
10.27
Portugal.. 108.24
Gharl.b.Wass 92—
Amsterd... «.11,». 12.11 Monfvid.
34%
34%
118%
GonLCauts...
Denemark 18.165, 18.16% Praag
164.15 164.04
DalmlMotor. 33%
3.65
Noorw
1 .16% 18.16% R..Janeiro
3.66
DeutscheErd. 85—
39.94
Zweden— 18.15% 18.15% Valparaiso 39.94
Deutlch.lain. 97Helstaat- 193.05
43.27
193.05 Warschau. 43.37
0?n. Nobel— 78% 11% DeutschePetr 66-68% 62%
34.56
Dultschl- 20.40% 20.41% Weenensh 34.56
Fvrben-ind.» 157% 158% siomannSalp 70— iv—
Belgrado» 276.— 276.—
96— 95% Goloanlelhe. 92% 92%
& Gun 1.
' Exdivideiad.
LONDEN. 11 Apr. 10 Apr.
11 Apr. 10 Apr.
Hongkong... 1/-% 1/-% Singapore
2/3» 2/3 U
KOFFIE.
Slanghal.... 1/3% 1/3% Bangkok.... 1/94. 1/9%
Kobo
ROTTERDAM. 11 Apr. (Med. d. de Ver. v./d. Goederenh.
2/-% 2/^r, Alexandris.. 97% 97%
Gemengd contract.
te R'dam».
Goud
84/10% 84/10% Par. Disconto
Ocht Mid. V.N.
13Ocht Mld VN.
12{4
Zilver
AprU
1919- Dcc
17%
18%
17%
BERLIJN.
11 Apr.
McL
18% Maart*32 11%
lb%
„, 10 Apr.
Bic
Laten Sepl.«^> 17%
kalm kal-np-ils...
18%
Bieden Laten
1.458
1.462
1.451 1.455
Omzet»"—....
Week»omzet. 500 Maand omzet
Buenos-Alres
20.289 10.429
20.393 20.433
honden
Loco: Santos 'il ct.:-«obusta 25
4.1955 4.2045
4.1910 4.2050
AMSTERDAM, 11 April Op termijn contract
New-York
168.39 168.73
168.» 168.62
Ocht. Mid. VN.
Ocnt. Mid VU.
Anuterd/Rotterd.
58.44
58.345 58.465
Brussel/Antwerp.
Aprils. 18%
58.32
17%
1818% Dcc
Boedapest
Me,
73.15
?3.19
73.15
73.29
17%
18— Maart "32 17%
18Dantzig
81.53 81.69
81.50
81.66
Sept..- 17%
18«alm kalm kalm
10.561 10.581
W.556 10.516
Helsingfors
Omzet
Week-omzet.
Maand omzet
21.965 22.005
21.965 22.'05
Loco: Santos 26 et.-Robus.a 24 et
Italiëi
41.8?
41.95
41.815 41.953
16.404 16.444
16.406 16.446
ParUs
HAMBURG. 11 ApriL (Tel van de G.V.
12.4.9 12.449
12.43
12.45
v./h. D. Schumacher. Amsterdam.) OpZning: Mei 25%,
Praal!
80.73
80.19
80.75 80.91
JuU 25%. Sept 25%. Dec. 25%, Maart 25%.
R ".".....
80.815 80.915
80.825 80.985
Zwitserland >
HAVRE. 11 April. Tel. van de U.V. Uormnlssieh. v./h.
111.69 111.91
111.65 111.8?
D. Schumacher. Amsterdam). Liet per Mei 182 (vorig
59.10
58.99
59.11
58-98
Weenen
slot 182). Juli 180% (181). Sept 180% (180). Deo. 180
(180,. Maart 119% (179%).
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