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DoopplechtigheidH.K.H. Prinses Beatrix
van automobielen zich naar de Lint Jacobskerk
begeeft
In hun binnenste verbergen zij hooge hoeden,
steken, sabels en gouden kragen, toga's eh hét
stemmig zwart van geestelijken, ridderordes in
bonte rij op bonte uniformen eh grootkruisen
schitterend op het blank gesteven wit van rok»
hemden, dames met Orchideeën^ dié hun onwaar»
schijnlijken bloei voortzetten tusschen kant en.
zijde, paarlensnoerén en diamanten hangers
mannen in uniformen waarvan men het bestaan
niet vermoedde: witte capes; blauwe capes, tres»
sen en gouden epauletten, die lemand eervol én
ernstig als een hand óp de schouder liggen.
Groene jagers, roöde Johannlters, khakl pad»
vinders
een bonte stoet
Eén is er in de file wiens motor afslaat en
niet weer aan wil slaan tot zenuwachtig ongeduld van allen, niet het minst van den bezitter,
wien het klamme zweet op het voorhoofd parelt
van agitatie.
Ten slotte komen we. dan toch weer daar,
waar ons hart naar uitgaat: op dé plaatsen waar
de stoet voorbij zal komen. Kleine jongens
staan en hangen in de ongeloofwaardigste^
houdingen tegen de gevels, zitten als vliegen
gekleefd op plaatsen waar een gewoon mensch
geen steunpunt voor den voet zou kunnen vin»
den en bevolken;de lantaarnpalen, hekken en
stoepen gelijkte apen het oerwoud.

—

De eétewacht

marchecrtop

Van heel. vroeg In den morgen af stonden
tegenover liet Paleis aan het Noordelnde derf
milhschéndrommer^ Op kisten, stoelen en al-?
lerlel draagbaar materiaal, als verlengstuk^
voor ontoereikende menschhoogte, opgesierdH
met veel oranje en rood»wit»blauw wachtten
de nieuwsgierigen goedsmoeds op de komendedingen. Wie niet tot de uitverkorenen behoor»
de, welke In de Groote Kerk een plaats had»
den, konden zich geen plekje hebben gekozen :

*

"'. Groote belangstelling trok ; het voorbijtrek»
,ken der genoodigden die zlch naar de kerk.
' begaven in uniform of galakleedlng.
Vooral

Artillerie

de generaalstenue der Rijdende

wekte leders bewondering.
Om circa kwart voor elf werden de troepen
langs de route geïnspecteerd door den gouver»
neur der Residentie luit-generaal J. J. G.
baron van Voorst tot Voorst, waarbij bleek, dat
nog verschillende correcties van de opstelling
der troepen noodlg waren. Bataljonsgewijze
werden de troepen door hun commandanten
aan hem gepresenteerd. De manschappen had»
den hierbij het geweer in den arm.
Reeds vrij vroeg op den morgen van dezen
wonderschóoneN Meidag kreeg de G.G^>. zoo»
wél als de Ë.H.8.0. druk wérk. De op dlt ge»
bied* getroffen voorzieningen bleke» echter
ondanks de onverwachte warmte, alleszins
afdoende.
Was de stemming aanvankelijk erg rustig,
toen de muziek van hét Zesde den Llppe Det»
mold-marsch inzette, begon het publiek al
spoedig mee te zingen, en van dat moment al
zat de stemming er in en bleef er in, ondanks
het werkelijk zeer groole aantal personen, dat
onder de warmte en het gedrang hulp van het
Roode Kruis of anderszins noodig had.

DE DOOPDIENST IN
DE ST JACOBSKERK
DOOPPLECHTIGEID in de Groote
Kerk heeft een diepen indruk gemaakt op allen, die de gasten waren van
het Prinselijk paar. ook al heeft het kleine

DB
"

Prinsesje luide protesten laten hooren op
de wijze, waaróp babie« plegen te protezteeren tegen alles wat hun vreenid is.
Toen

het

Prinsesje was binnengebracht

en we na het afnemen van den grooten
sluier „Ons Kind" te zien kregen, kon men
de diepe voldoening van hen, die met ons
konden zien, van de verrukte gezichten
lezen: een frissche, kerngezonde dot van
een kind. Er is geen ander woord voor.
TIEN UUR komen de eerste gasten
In volkomen stilte liet de Prinses een
-L aan de Groole Kerk. Ze hebben.een langen stuk van het Formulier over zich gaan,
wachttijd voor den boeg en deelen dit lot met maar spoedig daarop klonken geluidjes
het publiek, dat langs den kant van den weg
van zwak protest.
is geschaard. Dit is echter in zooverre boven
Toen de Moeder haar van gezondheid
de gasten bevoorrecht, dat het voortdurend
aangenaam bezig gehouden wordt met wat stralende dochter had overgenomen, wist
zich op de Rlvlervischmarkt afspeelt. En dat ls Zij een oogenblik door een steels gegeven
kusje den storm tot bedaring te brengen.
niet weinig. De kolbakken van hot derde half-

Deensche belangstelling

TEGEN

regiment

huzaren wekken als altijd de speciale

DEN WEG GESCHAARD
H.K.H. Prinses Juliana heeft hedenmorgen haar eerstgeborene, Prinses Beatrix, ten Doop gehouden in i/e Groote of Sint
Jacobskérk. De tocht van /«et Prinselijk Paar e,» de jonggeborene
in de Gouden Koets van het Paleis in /let Woordeinde via Parkstraat, Kneuterdijk en Plaats naar /iet Godshuis is opnietnv een
triomftocht geivorden.
Hoe innig leeft ons volk toch mee «/et ons Vorstenhuis. Hoe
weer aangegrepen om een glimp te
heeft men deze gelegenheid
alen van de vorstelijke baby, aan wier beeltenis alleen *». krant
o/ tijdschrift of op /let witte doek de moeders niet voldoende
hebben. Duizenden stonden dan ook langs den betrekkelijk korten
wegygèschaard cii al vroeg was de drukte in de stad begonnen.

De stad stroomt vol

verkeer langs den weg stopgezet
Even na 0 uur begonnen de militairen óp
te rukken om de eerewachten te betrekken.
Tromgeroffel,' trompetgeschal klonk van vele
zijden., afgewisseld, door marschmuzlek. De
infanterie, dé huzaren, de mariniers en de
verdere deelnemende troepen marcheerden
naar hun standplaatsen.
Voor dé touwen waarmede de' trottoirs
waren afgezet, werden de militairen op den
rijweg opgesteld.
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DE GOUDEN KOETS KOMT BIJ DE KERK AAN
met meer' afwisseling en fleur. Elk kwartier
bracht leis om te zien.... en om te Juichen.
Te kwart over negen ongeveer kwam er
meer leven op het voorplein: de militaire afzetting kwam en vormde een zoom van veldgroen langs de wachtenden. Even later marcheerde de eerewacht, gevormd door eenlge
secties Grenadiers en Jagers op de klanken
der Koninklijke Militaire Kapel, op en betrok
haar plaats rechts en links voor de beide PaIcisvleugels. dwars op den hoofdgevel. Naast
den hoofdingang stelden rechts de tamboers
en links dé Kapel zich op.

De schare volgde In volmaakte orde dit voor»
beeld en weidra was het oogenblik gekomen,
waarop de Oude St Jacob leeggestroomd, tijd
kreeg, zich in stille te bezinnen op de volksge»
beurtenls. welke binnen haar stokoude muren
plaats greep, een gebeurtenis, die een profetie
was van Leven en Toekomst voor Oranje en.

Nederland.
Met God als Eerste In het Verbond.
Om half tien waren de deuren van do kerk
open gegaan en , tot elf uur stroomden door
de drie verschillende Ingangen de genoodlg»
den binnen. Het was een bont schouwspel,

---

Muziek op het Buitenhof

DE

GROOTE BELANGSTELLING lang» de
om»
route concentreerde zich in de omgeving van Kneuterdijk, Plaats, Vllverdam
en Buitenhof. De doorlaatplaatsen deden uitstekende diensten. Het publiek kon tot circa
elf uur de plaatsen welke het had uitgekozen
bereiken. Plaats en Kneuterdijk waren geheel
met hekken afgezet waardoor een belangrijk
grootere ruimte voor het publiek werd verkregen, dan bij de starre afzetting met palen en
touwen.

Het aanmarcheeren der troepen trok natuur»
lijk groote belangstelling. Opvallend goed was
dat van de mariniers zooals we dat van hen
gewend zijn
de Koloniale Reserve en de
Koninklijke Marine, doch ook de overige korpsen kwamen best voor den dag.
De stemming op het Buitenhof was opper»
best Daarvoor zorgde de muziek van het 6de
regiment Infanterie uit Breda, onder leiding
van kapelmeester M. C. v. Leeuwen wel.
Voorts had men er het gezicht op de hoog
spuitende fontein van den Hofvijver.
Op den Kneuterdijk was de abri van de
H.T.M, aardig met dennengroen versierd. Hier
waren tal van etalages en toegangstrappen tot

— —

perecelen dicht met

m»sehen bezet.

—

belangstelling: ze marcheeren met de
keurige!
„passo hollando" voorbij en nemen
plaats
in
de afzetting in. Even later komt
hun
wielrijders aangemarcheerd.
regiment
een
Zandwagens hebben op dit uur een belangrijke
taak. ze werpen het zand in groole scheuten
over de straat, maar als het kleurige groepje
Denen uit Amager bij den Ingang van de kerk
verschijnt, staken de mannen van de Gemeentereiniging een oogenblik hun werk en kijken,
zooals J"U allen. Het Is een schilderachtig ta»
freeltje: de mannen In het zwart met hun oud»
Hollandsehe halskragen zijn decoratieve ver»
schijningen, de vrouwen met haar roode hals»
doeken op zwarte japonnen, welke door gouden
gespen zljn versierd en vlotte, zwarte punt»
mutsjes, zien er allerliefst uit Ze mogen, door
den hoofdingang
waar een purper fluweelen
baldakijn is aangebracht
niet naar binhen,
zoomin als de andere gasten. Dit geeft wel
«enige strubbeling, want het ls niet prettig voor
een autoriteit, voor te rijden, uit te stappen en
te moeten wandelen naar een anderen ingang.
Om tien minuten voor half elf weerklinken
van den kant van de Groenmarkt de tonen van
een plttlgen marsen, de Koninklijke Marine,
bestaande uit een sectie mariniers en matrozen,
welke de ee.r«wacht bil de kerk gaan vormen,
komt aan marcheeren, het vaandel van het
korps Mariniers en de Marine Kapel met zes
tamboers en pijpers voorop. Commando's weer»
klinken, ze stellen zich ter weerszijden van den
ingang op, de vlotte matrozen rechts, de marl»
niers links en de Marine Kapel kort het wachten aanmerkelijk door nu en dan een „nummertje weg te geven".
Om elf uur inspecteert generaal Van Voorst
tot Voorst de gouverneur der Residentie, met
zijn staf de troepen. De mooie uniformen schitteren in de zon, welke ook het voorjaarsgroen
der hooge boomen in glanzen zet.

—
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kathedraal.

voldeden. Te kwart over negen werd het tram»

ACHT UUR vanmorgen begon
het'publiek zich geleidelijk meester te
maken van do standplaatsen, langs de route
van den doópstoet Te voren waren er reeds
enkelen geweest^ die, gewapend met een klap»
stoeltje,,een plaatsje hadden uitgekozen, maar
tegen acht Uur begon de groote trek uit de
buitenwijken naar de binnenstad merkbaar té
Als forens naar het feest.
worden. Klapstoeltjes en perisoopên deden
Voor den forens, dié, gelijk bekend, op zijn
opgeld, er werd druk gevlagd en veel oranje gemak
gesteld is en ln het vroege ochtenduur
gedragen.. ,...'..
niet al te best nog van humeur,' bracht dé dag
1
Aan de beide stations was. het om dien tijd' van heden niet alléén feestvreugde: een dubbel
nog betrekkelijk rustig. Wel was.het aantal treinstel en nóg staan we allemaal. Alleen de
vroegen zitten en een forens is nimmer- vroeg,
binnenkomende .reizigers' lets grooter dan ge» maar zij. 'die ter wille van het blijde
feest zich
woonlijk'.. en was zeer goed te zien. dat ver» opmaken naar Den Haag om daar uren te staan
ten einde een oogenblik de ontroering, van een
scheidene forensen in feestgangers
waren. maar.'Van een overweldlgendeh toeloop Volk.mee-té beleven en de gevoelens uit te
was nog niets te bespeuren. De groots drukte kunnen juichen, die hen bezielen, waren vroeg
werd hier eerst omstreeks tien uur verwacht en -vervulden den trein.,van een feestelijke,
.Haag ongewone stemming welke scherp contrasteert
Er waren op het traject Amsterdam—
—Rotterdam geen extra treinen 'Ingelegd, doch mét hét narrig zwijgend krantengelees van gisde treinen zouden- naar gelang van behoefte teren en morgen.
Het'rulkt er naar eau de Cologne en peper._..
veralerkst worden.
munt
en een epidemische beboette om „eve te
Na acht uur concentreerde zich de grootste p'seere" maakt zich voelbaar.
drukte hij het' Palels aan het Noordelnde en " In <Ie stad is het druk van auto's, fietsen eh
bij de Groote Kerk. waar al spoedig geen Vooral van voetgangers die zich haar de binplaatsje
onbezet was.
..-■-.
nenstad begeven, die het gewone beeld verOp
Malieveld was het een drukte, van toont van nationale festijnen. PoMlê»ii>.spec>
belang.
verzamelden' zich zoowel de teurs deelen hun laatste orders uit, de colonnes
militairen
aaft het e>ire-escorte zouden deel» van het Roode Kruis marcheeren juist af en
nemen, als die
voor de afzetting van de als zij .den kranigen troep van de rilksveld»
route zouden zorgen, om van hier uit naar hun wacht ontmoeten weten zlj
elkaar niét of
respectievelijke plaatsen té. vertrekken.
ze burgers zijn of militairen..
«Opvallend waren het keurige uiterlijk en de
Als dé militairen met tromgeroffel eh trompetgeschal én met de stafmuzlek aan het hoofd
goede houding van de troepen. Uit de keukenwagens werd hier, aan de rniuisehappeh, die de straten zljn blnnengemarcheerd
met korte
brood en kaas uit hun kwartieren hadden boelen, die den recntgeaarden militair óók als
meegekregen, koffie verstrekt, „ zopda.... ze, muziek lh de oóren klinken zijn opgesteld, een
alvorens hun sterfplaatsen te gaan innemen haai van grijze uniformen vóór de veelvoudige
burger», die deze beien,»
voor een wacht van verscheidene uren. eerst hageh.van.kijk/ustlgé
inerlng van hun uitzicht met goedaardig
nog «ten tnwendlgen mensch konden verliterken. begroeten,'
wordendoorgangen en toegangen en
Evenals 'dé vorige maal had «e politie ook z^lfs dé^ meest'clandestiene
sluipwegen, die wij
nu op de' Mispunten van de route
nog trachtten te bewandelen, afgezet
gemaakt van dé voor dit doei; vervaardigde
'Nu ls het aardig zich naar de Prinsegracht'te
houten hekken, ;die ook nu weer uitatekend begeven waarlangs een schier eindelooze we

OMSTREEKS

Nadat de Ouders en de Grootmoeders dl»
meegebeden hadden, kreegPrinses Beatrix weer
het hoogste recht en onder het zingen van het
slotkoor, verllé. het Hooge Doopgezelschap da
Moeder en „Ons Kind" In het eerste gelid de

.

Schitterende, uniformen van gezanten van
vreemde mogendheden^ van hofdlgnltarlssen,
doopwater,
oogenblik
slechts want het
«en
besprenkelde
viel hoofd» en opperolflcleren, de bisschoppen in.
waarmee ds Welter de kleine
hun purperen gewaden, predikanten en rechter»,
beslist nlet „in goede aarde" en kleine knuist
wreven het onder luid protest weg. Kortom van het permanente hof van Internationale,
Justitie in toga. het. Convent van de Johan»
Prinses Beatrix heeft ten slotte de woorden
vernlterorde
in scharlaken tunieken en niet t»
Doopformuller
bevestigd
welke
van het
vergeten
de
dames in lange robes met groote
klaren „dat onze kinderen nog niets daarvan
hoeden.
Tlen
voor elf klonken eenlge
kunnen begrijpen en verstaan". Toch heeft de orgeltonen enminuten
onmiddellijk daarop zong , het
kleine prolesteerende (een goed .protestante"
„Excelslorkoor" twee coupletten van ons volks»
hoorden we achter ons fluisteren) het onver» lied. Kort na dit plechtige moment, gedurende
hetwelk allen zich van hun plaats hadden ver»
getelijke ta.reél.blj de doopvont geen oogenblik geschaad. Integendeel, omdat Moeder en hoven; praeludeerde de organist en de verdere
tijd van het wachten werd gebroken door koor»
Vader,
natuurlijk
heeleroaal^ »<»r«it et»^rgelsp«L<>>»°
door hun Gu«ierpllcht werden^ b§g«l^l.it da
Omstreeks kwart over elf loopt «ie koste»
Moeder opgaand in haar kindje, de Vader In van de. Groote Kerk naar de doopvont en
zekere zorg voor het succes der moederlijke neemt het deksel weg.
Om half twaalf komen de Belgische officie»
bezorgdheid; ds Welter wig in zljn heilige banren, dle Koning Leopold op zijn vlucht naar
deling. Weer het. Drietal van 8 Januari 192?
Vpenburg vergezeld hebben, met eenlge heeren»
Zij nemen plaatsen in voor de Hof»
binnen.
vervuiling
Huwelijksvan de
toen smeekend om
waarin HrHls grootofficieren gezeten
bank,
belofte
thans dankbaar en gelukkig, hoezijn.
wel, bulten de regels om. do Vervulden BeKwart voor twaalf veroorzaakt het binnen»
trilden van de officieren, die In den stoet heb»
lofte het hoogste woord wilde hebben.
ben meegereden, eenlge beweging. In de Re»
Het was daarbij de doopvont weer, na zoo» geeringsbank neemt de Eerste Ltaimeeater
van
dagen, de Oranje» H.M. de Koningin, jnr Verheven, gekleed In
veel bange Jaren en
mystiek, welke ten slotte zich enkel ten volle zijn scharlaken roode tuniek, plaats. Nauwelijks
twee minuten later schrijdt de Vorstelijke stoet
uiten kan ln dankbaar zwijgen
binnen.
Er was moer bulten do reglementen van orAllen verheffen zlch van hun zetels en wen»
de. Het Is gewoonte, dat de Moeder na den den de blikken naar het pad, dat van de consistoriekamer naar den kansel leidt. Koning
Doop haar kleine weer aan de verzorgster over» Leopold
heeft H.M. de Koningin den arm aan»
draagt, maar Moeder Juliana hield haar Schat geboden. Prinses Jullana en Prins Bernhard
bij zich. confereerde even met Haar Moeder, die sluiten den stoet
Onder den gemeentezang: „Zie op ons neer
meer ervaring heeft en wij zagen, hoe Zij Haar naar
barmhartigheid" draagt Mevrouw
schreiende lieveling aan Haar hart drukte en SnouckUw
HurgronJe»van Tets het Prinsesje bin»
de oogen omhoog sloeg, ten de schare zon»: nen.

zoo.hee^t^al.

DUIZENDEN LANGS

Vat 's Heeren «er/en op u daal'
Zijn Gunst uit Zien U bestraal'
Hij schiep 't heelal. Zijn naam ter eer
Looft, looft dan aller Heeren Heer.

—

DE DOoppl^c«TlG«E«o.

"

NE? VADERLAND

2
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Daar is de Prins, achter de Prinses, in zijn
uniform van kapitein der grenadiers. De
Prins draagt het grootkruis der Belgische
Kroonorde, welke onderscheiding hem zoo
juist door koning Leopold is verleend.
WIJ zien de Prinses lnstijgen. Daar is ook
Prins Bernhard. Eerst zorgt hlj
het is roe»
rend om te zien
dat Prinses Jullana gemak»
kelijk zit en dan. dan buigt hij zich uit dekoets
en tilt In zijn armen zijn dochter. Hij lacht het
nog even toe en geeft het dan over aan Prinses
Juliana, die het zorgzaam op haar schoot neemt.
Het doopkleed is waarlijk prachtig.

—

—

Het doopkleed
Jurk, mutsje, kussen en sluier van het kleed,

dat de doopellnge droeg, vormen één geheel,
beslaande ult zeer fijne en rijk bewerkte Brusaelsche kant, z.g. polnt d'Ahgleterre. Het doop»
kleed werd besteld door Koningin Emma voor
den doop van Koningin Wilhelmina en ook
Prinses Jullana is er in gedoopt Prinses Beatrix
is zoodoende de derde generatie, welke in dit
kleed den doop ontvangt
In de voorbaan van de jurk Is het Koninklijke wapen met het devies „Je Maintiendrai"
in polnt de gaze aangebracht
Polnt d'Angleterre is een kantsoort, waarvan
de tulle geheel met de naald vervaardigd Is.
evenals, de zich daarin bevindende jours. Er

Kort voor half twaalf werd op het Bullenhof merkbaar, dat de stoet in aantocht was.

op den Kneuterdijk werden de geweren gepresenteerd en spoedig kwam de kop van den
stoet ln het gezicht. De Stafmuziek van het 6e
Reg. Infanterie zette het Wilhelmus in,, dat door
het publiek werd overgenomen en uit voile
borst meegezongen. De tamboers en pijpers van
het Korps Mariniers speelden tijdens het voor»
bijtrekken van den stoet den Parademarsch, het
voorgeschreven eerbewijs der Koninklijke
Marine. Met het naderen van de gouden koets,
waarin Prinses Juliana en Prins Bernhard gezelen waren, steeg het enthousiasme van het
publiek, en onder een storm van toejuichingen,
welke vriendelijk werden beantwoord, passeerde het jonge vorstelijke paar het Bultenhof. Het aantal Nauw vallende personen steeg
met het kwartier en verscheidene ervan moes»
ten per politlemolor weggebracht worden. Een
kwartier na den hoofdstoet verschenen de
auto's waarin allereerst HH>. de Koningin en
Z.M. de Koning der Belgen gezeten waren. Op
deze auto stonden de beide koninklijke standaards. De muziek van het zesde speelde bij
het passeeren de Brabanconne. Ook bij het pas»
seeren van H.M. de Koningin klonken lulde
hoera's, hoewel HM. en Koning Leopold in de
gesloten auto maar nauwelijks zichtbaar waren
en er in vrij snel tempo gereden werd.
Roode Kruis. GGD. en E.H.8.0. kregen
meer en meer «verk. Het aantal personen dat
door de warmte bevangen was, nam onrustbarende afmetingen aan. Met brancards werd
heen en weer gerend om maar zoo snel mogelijk hulp te verleenen. De ernstigste geval»
len werden overgebracht naar de Hoofdwacht op het Buitenhof. In de meeste gevallen betrof het vrouwen, maar.... we hebben
zelfs twee oud'Dellanen gezien, die het niet
meer konden bolwerken, en die voor de hekj
ken op den grond moesten gaan zitten.
Dank zij een radio-installatie in een café op
hét Buitenhof kon het publiek hier een groot
gedeelte van den kerkdienst mede beleven.
Orgel en zang waren zeer goed te volgen, terwijl ook brokstukken van de rede van ds
Blaauwendraad opgevangen werden.
Naar gelang het later op den middag werd,
werd ook de jeugd onrustiger, immers de
scholen hadden alleen voor den morgen vrijaf
gekregen en om 2 uur moesten ze weer pre»
sent zijn. Maar 't aantal niet- of te laatkomers
zal wel zeer groot zijn geweest want er was
voor de jongelui geen doorkomen meer aan,
terwijl zij bovendien op de terugkomst van
den stoet wilden wachten.
Te ruim kwart voor een kwam de stoet over
het Buitenhof terug. Tamboers en pijpers
«peelden opnieuw den Parademarsch en de
muziek van het ge regiment bracht de Bra»
banconne ten gehoore, toen de auto's pas»
seerden. Even later verscheen.de hoofdstoet,
wederom Parademarsch nu gevolgd door het
Wilhelmus. Lulde werden ook ditmaal de
vorstelijke personen toegejuicht De jubel was
al óp grooten afstand hoorbaar en plantte zich
geleidelijk door de menschenmenigte voort.
Grooter nog was het enthousiasme, dan op den
heenweg, want wat niemand verwacht had,
geschiedde: op den heenweg was Prinses
Beatrix voor het publiek onzichtbaar, maar op
den terugweg zag men het klelne Prinsesje
duidelijk op den schoot van Haar Moeder
liggen. Een geste, welke merkbaar blzonder
werd gewaardeerd.

Bij de kerk

Om kwart over elf beginnen ' plechtig,de^
zM,l,loemen van uiterst'^ljnekloskantln ver» ";klokken, te.beleren: in donkere Halmen.klinkt'
werkt, be kleur is. gezien den ouderdom, niet het geluld over het plein, waar de spanning
vit doch is van een natuurlijk zacht-creme.
nu begint te stijgen; de stoet moet immers van
Het doopkleed, dat door de firma „A la belle
het Palels zijn vertrokken.
dentellière" Is gereinigd en nieuw opgemaakt,
Hoewel het, met het zachte, zonnige weer.
Is met strikken van ivoor satijnen linten gegartoch niet benauwd Is. wordt het wachten hier
neerd en het mutsje ls van polnt de gaze met én daar iemand ult het publiek te machtig;
brldes. Onder de doopjurk is een onderjurk Roode Krulsmsnnen dragen eenlge flauwge»
van crème satijn.
vallenen weg.
Beide ouders zitten gebogen over hun ouoer».
Om half twaalf is het groote moment daar:
weelde en, schikken het doopkleed. Zoo ge» het reikhalzende publiek bespeurt heel in de
bogen over hun lieveling zitten zlj nog, als de verte het begin van den stoet; en dan wikkelt
gouden koets zich in beweging zet
zich in enkele minuten tljds het sprookje af,
Zachtjes, heel zachtjes iaat kapitein Walther waar velen het uren wachten graag voor over
Boer de kapel het Wilhelmus spelen en ge» hebben gehad. Na de fraaie, zwart met roode
dempt zingt hier voor het palels het publiek galarijtuigen en de kranig rijdende huzaren,
mee, in stede van te juichen.
rijdt de sprookjeskoels getrokken door de zes
Hoe toch zoon klein vorstelijk ding nu al prachtige zwarte vossen voor. Het goud glanst
invloed oefent op ons Nederlanders.
en flikkert In de zon. Aller oogen zijn gericht
Meestal, is een feestelijke plechtigheid ge» op den kostbaren Inhoud, aller oogen zoeken
borduurd op een stramien, enthousiasme.
behalve het Prinselijk Paar het kleine, witte
Maar deze morgen is rijker aan nuances en bundeltje op den schoot der Prinses, dat de
ook zljn de nuances dieper, want nu de baby hoofdpersoon ls van dezen grooten dag. En ter»
langs rijdt in de Gouden Koets met haar «ra» wijl de tonen van het Wilhelmus weerklinken,
lende ouders, nu is het nlet alleen enthouvangen velen een glimp van de klelne doopo»'
siasme, maar ook inniger en stiller gevoelens, llnge op. helaas belemmeren de huzaren te
dle de uitingen van het publiek bepalen.
paard het gezicht op wat zich daar bij den inTusschen de haag van enthousiaste Juichen gang van de kerk afspeelt wel «enigszins. De
door gaat de koets naar de Paleisstraat en, Prinses reikt Haar klelne dochter over aan
goudgllnsterend In de zomerzon verdwijnt zij jkvr. I?elth, de verpleegster. Dan stijgt Prins
uit de oogen van het publiek. Het Wilhelmus Bernhard uit en helpt zijn gemalin blj het uitklinkt nog na, dat de Kon. Militaire Kapel stappen. Er wordt gewuifd en gejuicht en veel
heeft ingezet Dan keert de rust weer terug.
te snel naar den zin van de Ingespannen
turende menschenmenigte Is het Prinselijk
Paar naar binnen.
Maar gelukkig Is er nog meer te zien.
HHI. de Koningin en de Koning der Belgen
arrlveeren een vijf minuten later. De kapel
het Palels in het Noordelnde ziet zet de Brabanconne in. Koning Leopold, ge»
officiersuniform wordt
V de menigte intusschen het ls halftwaalt kleed ln de Belgische
bewijs, hoe populair
wel
een
toegejuicht
lulde
geworden
reikhalzend uit naar het vol»
in zijn buurland is. HU i» HM. deKoningin
HU
gende groole oogenbllk, het vertrek van den behulpzaam blj het uitstappen.
stoet, waarin de koning der Belgen en de
Dan volgen de andere auto's, met de gasten,
Koningin der Nederlanden, gevolgd door de
reeds werden opgesomd. Aardig ls het,
welke
andere vorstelUke personen, zich naar de
Aschwin wordt toegejuicht En
Groole Kerk zullen begeven. Door de glazen dat ook Prins
schrijven, klinkt In de kerk
dlt
terwijl
wU
deuren van den hoofdingang van het Palels
wlj wachten maar weer
gezang.
En
plechtig
bewegen
goudgega»
zlet men vaak het
van
publiek
met
ons
tot de plechtigheid
en
het
loneerde figuren, de in galacostuums gestoken voorbij zal zijn en wij nog eens dat fraaie
gaan.
leden der hofhouding, die komen en
te zien zullen krijgen, en de gelief»
bezig met de voorbereiding den opstelling schouwspel
personen, die er het middelpunt
de
vorstelUke
van den stoet De hofauto's zijn voorgereden, van zijn.
de lakeien staan op het bordes gereed. Dan
klinkt het gejuich op: HM. de Koningin is
met haar gast in den Ingang verschenen, uitgelelde gedaan door den opperhofmaarschalk,
BU eenen bracht een commando: Geef acht!
jhr Boreel van Oldenaller.
Een kort bevel
in rep en roer. De milipaleisplein
het
hoeft geklonken en stram staat de eerewaeht, tairen namen deweer
houding aan, het publiek zocht
het geweer presonteerend. De regimentsvaan.
weer duwend en dringend naar vrUe perspecdels der grenadiers en jagers nijgen, de Kon.
lieven en statig klonk de Brabanconne van de
Militaire Kapel zet de Brabanconne in. De Kapel. Luid gejuich zwol aan» werd over»
belde vorsten beantwoorden even den groet
genomen en herhaald voor elk der gasten.
van het juichende publiek.
Voor korten tijd keerde de rust weer.
Als de belde vorstelUke personen In. de auto
Toen keerden de ouders en de baby terug.
hebben plaats genomen, verschijnt Prinses Nu was het publiek toch niet te houden. Het
Armgard, die als andere grootmoeder van het
juichte zoo hard, dat het de Kapel overstemde.
jonge Prinsesje eveneens hartelijk wordt toe» Het kroop achter de haag van militairen, onder
gejuicht tezamen met prinses Allee van
de afscheidingen door en drong, waar het maar
Groot»Briltanje. Beiden nemen in de tweede dringen kon, naar de voorste rijen om maar
auto plaats. De vorstin van Erbach-Schon»
geen glimp van het Prinsesje te missen.
berg en hertog Adolf Prledrlch van Mecklen»
Maar hier was van de straat af niet veel te
burg volgen In de derde auto en de hertogin zlen van de baby.
van Mecklenburg stapt samen met de gravin
Voor het Palels speelde zich weer hetzelfde
Kotzebue en prins Aschwin In de vierde huiselijke tafereeltje af van het uitrijden, een
auto. Prinses Helena van Erbach-Hchonberg tafereeltje dat wonderwel paste In de statie
en graaf Kotzebue sluiten den stoet In de van den stoet Ja, dat er de indrukwekkendheid
vijfde auto.
van verhoogde.
Terwijl het gejuich der menigte hen na»
Zooals Prins Bernhard zljn Beatrix van de
klinkt, verdwijnt de stoet door de Palelsstraat, Prinses overnam en in de armen legde van de
met een in vergelijking met den stapvoets grootmeesteres, zoo zou elke vader het gedaan
rijdenden eersten stoet vrij groote snelheid» hebben.
En zooals Prinses Jullana voor een der ramen
In minder dan een minuut lag het paleis»
verscheen met de baby in haar armen, zoo zou
plein weer open. De tamboers van de grenadiers zetten de diepe trommen af.
elke moeder haar kind hebben getoond.
Het waren weer onvergetelUke momenten,
Plaats rust Is het commando.
In de verte gaf de radio brokstukken van daar voor het Palels en wle ze meemaakte zal
gezang en gejuich.
«e izlmmer kunnen vergeten»

Het vertrek van den stoet
der Koningin
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DE GROOTE KERK waren rechts naast de
-t preekstoel vier zetels 'geplaatst In het midden zaten Prins Bernhard en Prinses Jullana.
Naast den Prins zat zijn moeder. Prinses Armgard én naast Prinses Juliana deKoningin. Recht
vóór den preekstoel «varen dezetelsvoor de vijf
peten. In het midden zat Koning Leopold, rechts
van hem 'Prinses Allee en naast deze Hertog
Adolf Frledrich van Mecklenburg. links van
den Koning zat de Vorstin van ErbachSchvn»
berg en vervolgens Gravin Kotzebue.
Achter deze vijf zetels stonden nog vler stoelen, waarop gezeten waren Graaf Kotzebue, de
Hertogin van Mecklenburg, Prins Aschwin en
Prinses Helena van Erbach-Schönberg. .",
In de Hofbank hadden de grootofficieren van
het Huis van HAL de Koningin hun plaatsen.
Links van de Hofbank en In het vak onmiddellijk daarvoor zalen de leden van hét Civiele
Huls van de Koningin met hun dames. Vóór de
plaatsen van de leden van het Civiele Huls in
het linkervak, waren dé plaatsen van den voorzitter van de Eerste Kamer, den voorzitter der
Tweede Kamer en
Van Schalk, den
oudsten ' (in anciënniteit) minister van Slaat én
mevrouw Van Karnebeek, den président van
den Hoogen Raad .en mevrouw Feith, 'den
procureur-géneraal bij dit college en mevrouw
Berger eh den minister van Slaat, mr D. Fock.
Ter rechterzijde van de Hofbank hadden.?de
leden van het Militaire Huls van Hare Majesteit
plaats genomen.
In de regeerlngsbank, onmiddellijk onder het
orgel, achter de plaatsen voor het corps dlplomatlque. waren gezeten de minister-president
en de. leden van het kabinet met hun dames,
met uitzondering,van den minister van Bultenlandzéhe Zaken:. In' do regeerlngsbank warden
ook dé plaatsen voor den landcommandeur^dér
Ridderlijke 'Dullsche Orde Balljé van Utrecht.,
dr O, J.;E. baron van Wassenacr van Catwijck
en voor den gouVerneur der Residentie, luit.»
généraal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst,
alsmede vóór den' secretaris vah het Hof van'
Arbitrage, mr Crommelln, .
. .
De plaatsen onder het orgel vóór de regeerlngsbank werden ingenomen door den minister
van Buitenlandsche Zaken,.mr J. A. N. PatlJn
en de leden van het corps dlplomatlque en van
het Hof ven Internationale Justitie.
Rechts van dlt vak waren de plaatsen van,
de overige ministers van Staat, de ridders
grootkruis in de Orde van den Nedérlandschéh
Leeuw, in de Orde van Oranje-Nassau en in de
Hulsorde van Oranje, die. voor zoover zlj ook
ridder grootkruis .in een Belgische Orde zijn,
ter eeré van' de aanwezigheid van Koning.
Leopold,'het Ihit der Belgische Orde droegen.!
Onder.hen zagen wij' generaal en
Snijders. .Bovendien waren daar gezeten Hr.Ms/
gezanten, Ie-Parijs, Berlijn. Londen en Brussel,
die morgen de. gezantenconferehtle op het Dep.
van ißUiteiilandsché Zaken zullen bijwonen en
de nieuwe gezant te Ankara, dr Ph. C. Visser.
Voorts zagen wij daar den voorzitter van de
Algemeene Rekenkamer, den heer Zuyderhoff
eh den directeur van het Kabinet der Koningin,
jhr mr Van Tets van Goudriaan.
Achter de plaatsen van de leden van het
Civiele Huls van H.M. de Koningin waren ge»
zelen de commissarissen der Koningin, de bur»
gemeesters van Amsterdam. 'sGravenhage en
Rotterdam en de leden en griffiers van de belde
Kamers der Staten-Generaal.

IN

De rijtqcht naar de Groote Kerk
Tien voor elven stelt op het Noordeinde ter
linkerzijde var» het palels hét eskadron huzaren
zich op. dat onder commando van majoor
P. W. Plelcrs straks de gouden koets zal voor»
afgaan .en volgen. De standaard van het tweede
regiment huzaren is erbij ingedeeld. Een kwartier ligt over het zonnige plein dan weer de
rust der afwachting. De soldaten slaan op de
plaats rust. de officieren coniereeren.
Zeven minuten over elven.
De schilderachtige figuur van den eersten
«lalmeesler. jhr Verheven. In zijn roode uniform met «vitte broek komt ie paard de Palelsstraat ingereden, achter hém twee galarijtuigen,
met twee naarden bespannen en een lakei naast
elk portier, fn het eerste zullen straks plaats
nemen de kamerheer van H.K.H, mr J. C.
baron Baud en de particuliere secretaris van
2.K.H, jhr mr C. Dedel. in het tweede gala»
rijtuig zullen plaats nemen de dame du palais
van HM. de Koningin, dienstdoend grootmeesteres van H.K.H., mevr. Snouck Hurgronje. geboren jkvr. van Tets en de d.d.. grootmeester
van HJS.H. E. H. Juckema van Biirmanla, baron
Ilengers van Warmenhuizen. Daarachter komt
de met zes paarden bespannen gouden koets.
De koetsier in zijn blauw-wlt-gouden 18e
eeuwsche uniform met driepuntigen steek en
pruik, hanteert zijn zweep als de koetsier van
een echte eprookjeskoets.
Het eerste galarijtuig is voorgereden tot den
paleisingang. In den rechterzijvleugel van het
paleis verschijnen achter de ramen der eerste
verdieping koning Leopold, Koningin Wilhelmina. Prinses Allee én Prins. Aschwin, dié het
vertrek van de gouden koels gadeslaan. Dlt is
het teeken voor gejuich en dit gejuich sterft niet
meer uit voordat de gouden koets ls voorgereden en
het gaat nu alles zeer snel
de
opperhofmaarschalk. jhr Boreel van Oldenaller,
aan den Ingang Is verschenen.
Daar Is zij!
Het volk ziet zijn Prinses en juicht én jubelt.
Zij groet terug, even zien wij haar gestalte op
het bordes, gekleed in een lang. teer groen gewaad met een toque met afhangende gele
paradijsveeren.
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AVONDBLAD A

volgens den aard van het sacrament, plaats te
hebhen te midden der gemeente. Vandaar de
aanwezigheid van een groot aantal leden der
gemeente. De banken binnen het doophek
waren bezet door Hervormde predikanten
alhier. De belde dienstdoende ouderlingen
hadden op stoelen ter weerszijden van "de
doopvont plaats genomen. In een vak, grenzend aan het doophek, waren ouderlingen en
diakenen dezer gemeente gezeten. Dan was er
nog een vak uitsluitend bestemd voor genoodlgden van ouderlingen en diakenen.
Verder werd een groot aantal plaatsen In»
genomen door het personeel van het Palels
Soesldijk en dat van de verschillende palelzen
van H. M. de Koningin.
Op de galerijen boven de consistoriekamer
waren plaatsen van journalisten en fotografen
én op de galerijen aan de zijde van het Kerk»
pielt»/ «varen de genoodigden der predikanten
gezeten.
In het koor, waar bij de Inzegening van het
huwelijk van het prinselijk paar een tribune
was geplaatst, stond nu een kleine verhooging, bestemd voor Excelsior.
Voor het aanwijzen der plaatsen deden
kamerheeren als ceremoniemeesters dienst,
bijgestaan door officieren van het garnizoen
die als ordecommissarissen fungeerden. Ook
leden van het college van collectanten deden
dienst als zoodanig, terwijl dé commiezen-griffier dér Eerste en Tweede Kamer de Kamer»
leden naar hun plaatsen geleidden.
De chef van hot Kabinet van den minister
van Buitenlandsche Zaken, jhr mr G. C. J.
van Reenen, bijgestaan door eenlge ambtenaren van dit departement was belast met de
aanwijzing van de plaatsen, bestemd voor de
leden van het corps dipiomaUque en hun
dames.

.
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De Preek van

_ ds Blaauwendraad

mevrouw.

ZIJN BAAMGEKÖMEN voor de plechTT tige bediening van het sacrament van den
heiligen doop en het spreekt dan ook vanzelf,
dat dat ons aller aandacht vraagt en onze volle
aandacht.
:-.■'.
IMaar dat sluit mede in, dat straks Gods heilige naam zal mogen worden verbonden aan den
naam van onze lieve Prinses Beatrix.
En dus mee onze bizondere aandacht gevraagd
«vordt voor haar en voor haar vorstelijke ouders
en grootouders, terwijl onze gedachten lévens
uitgaan naar hen, dié heengingen, maar dle
thans In den géést met ons zijn.
' En dat onze aandacht gevraagd wordt voor
hen, die als pelen of familieleden aan dé plechtigheid zullen deelnemen.
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den haag

Tot de genoodigden, gezeten achter de leden
van het militaire huls, behoorden de leden
van der* Raad van State, den Hoogen Raad en
de Algemeene Rekenkamer, de secretarissen»
generaal van de Departementen van Algemeen
Bestuur, de president van en de procureurgeneraal bij hel Haagsche Gerechtshof, de
president van en de officier van Justitie bij
de Haagsche rechtbank, de president-curator
en de rector-magnlflcus van do Leldsche Universiteit en de secretaris van de.» academlschen senaat.
In dit vak waren voorts de plaatsen van de
burgemeesters der provinciale hoofdsteden,
de rentmeesters van het kroondomeln. den
landsadvocaat, jhr mr G. W. van der Does,
verschillende predikanten niet behoorende tot
de Ned. Hervormde Kerk, de opperrabbijnen
van de Ned. Israëlitische en de Portugeesch
Israëlitische gemeente te 's-Gravenhage en-de
wethouder van deze stad. Gedeputeerde Staten
en de griffier van de Staten van Zuid-Hol-
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land.

In een vak waren plaatsen vrijgehouden
voor den R.-K. Aartsbisschop en de R.-K.
Bisschoppen, mgr Van der Tuyn, deken van
'sGravenhage en Aartsbisschop der oud-Bls»
schoppelljke cleresle.
Loodrecht op de rijen van het militaire huls
en het laatstgenoemde vak waren gezeten de
'vlce-admlraals, luit-generaals en generaals»
majoor in actieven dienst, de kolonels-inspecteurs van wapens en dienstvakken, de voor»
zitter en de secretaris der Vereeniging van
ridders der Militaire Willemsorde, de eereleden en het hoofdbestuur en eenlge militaire
commissarissen van het Roode Kruis, het
convent van de Johannlterorde. het kapittel
der Souveroine orde van Malta, mr L. J. A.
Trip, voorzitter van het Comité ter herdenking van het 4u-jarlg regeringsjubileum van
H. M. de Koningin, bestuursleden van het
Fonds voor bijzondere nooden en van Slmavl.
twee leden van de illustre Lieve Vrouwe
Broederschap, het bestuur van het Haagsch
Comité voor Volksfeesten, kerkvoogden, nota»
belen en leden van den kerkeraad der Ned.
Hervormde gemeente te Baarn.
In het vak grenzende aan het doophek zaten
op de eerste plaatsen dr J. de Groot en mevrouw en daarachter dr C. L. de Jongh en
mevrouw, dan volgden de plaatsen voor de
vrienden, de oud-hofdames van Prinses Juliana en oud-studiegenoolen uit Lelden. In
dlt vak zagen wlj prof. Huizing» en mevrouw.
Hetzelfde vak bood plaats OH. aan den' pres!».
dent. mr D. Crena de longh. én de dlrecteu>l
ren der Nederlandsche Handel-MaatschappU.'
den directeur-generaal der Koninklijke Petra- '.
leun, Maatschappij. Ir J. E. E. F. de Kok. den
directeur van de Militaire Rijschool te Amers-

EEN NIEUW SVSTEÉM
GLADDE SPRINGVEER MATRAS
VANAF

En dat onze aandacht wordt gericht op allen,
die aanwezig zijn. en daardoor de belangrijkheld van deze plechtigheid vergrooten.
Daarom leeft In ons aller hart de bede, dat
God Hunnen Koninklijken Hoogheden Prinses
Jullana en Prins Bernhard een rijken zegen
moge schenken, nu zU hun dochter Prinses
'
Beatrix aan hem mogen opdragen.
' En de bede, dat God Hare Majesteit onze Koningin en hare Hoogheid Prinses Armgard In
dien zegen doe deelen. geest
dien zegen doe
En de bede, dat Gods
neerdalen over alle aanwezigen en over heel
ons volk, dat in oprechte belangstelling met
dezen bizonderen dienst meeleeft
En te meer blijft ook daardoor onze volle aan»
dacht gericht op de bediening van het sacrament en daarom is het dat wij een woord Gods
als een inleiding daarop en als een uitlegging
daarvan willen doen voorafgaan. Dat woord
vonden wij in I Johannes 4 : «b:

GOD IS LIEFDE

God Is liefde. Om de beteekenis van dit mach»
tige woord «enigszins te benaderen moeten we
wel beginnen met ons te reallseeren, dat het
een waagstuk Is het uit te spreken. Het past
niet bij de ervaring, dle- wlj opdeden van de
wereld, die toch door God is geschapen en door
hem wordt geleld.
; Maar de bijbel Is daar niet bevreesd voor. En
daarom niet bevreesd voor, omdat het niet
oppervlakkig wordt gezegd. Johannes, die dit
schrijft kent de volle wérkelUkheld van het
léven, maar ziet ook «en andere wérkelUkheld.
zooals blijkt uit het vers, dat er op volgt En
die andere wérkelUkheld ls Christus. Hem kent
hU en Hem ziet hij. En als hij op Hem ziet dan
waagt hij het te zeggen: God Is liefde.
En dan kan niets, daar verandering .in
brengen. Ook niet het feit dat de wereld die
liefde van God nlet heeft begrepen. En ook nlet
het feit dat de menschen zich aan die liefde
van God hebben vergrepen. Al ziet hij Jezus
dan voor zlch zooals HU daar hing aan het kruis,
dan nog zegt hij: God is liefde.
Immers toen hU bij het kruis stond en om
zich heen niets vernam dan spot en verguizing,
toen heeft hU ook de woorden van den Heiland
gehoord. En dat waren geen woorden van haat
of verachting, over verbittering, maar van
liefde. En dat was die Heiland, die gezegd had:
Die Mlj gezien heeft dle heeft den Vader ge»
zien. Dat waren dus woorden Gods. En God
sprak door hem, en daarom houdt Johannes vol:
God Is liefde.
Alle oppervlakkigheid Is aan den bUbel
foort luit-kolonel Camerllng Helmolt, prof.
dr J. H. Scholte, uit Amsterdam, die Prins vreemd. En alle oppervlakkigheid Is vreemd aan
hen, die het met den bijbel houden. Dat blijkt
Bernhard in, de Nederlandsche taal heeft onderwezen, dr C. Th. van Valkenburg, die Prins ook zoo duidelijk uit het formulier, door onze
Bernhard na zljn auto-ongeluk ln het Burger-, vaderen opgesteld voor de bediening van den
ziekenhuis té Amsterdam heeft behandeld.den" heiligen, doop. Dat houdt ook de wérkelUkheld
architect' van de verbouwing van het Paleis van het leven volkomen in hét oog. Dat beziet
Soestdljlc. Ir De Bic Leuvellng Tjeenk. Een
het leven van ons en van onze kinderen ook niet
kleurrijke groep vormde In dit vak een depuvan den oppervlakkige» kant Maar Integendeel
tatie van afstammelingen van Nederlandsche zoo ernstig mogelijk. Het voelt terecht dat aller»
kolonisten op het eiland Amager bU Kopenlel moeilijkheden, die ons deel zijn geweest
waarschijnlijk ook onzen kinderen niet bespaard
hagen, welker leden In oud-Hollandscho Meederdrachten waren verschenen. Verder waren zullen blijven. Het vindt dat verschrikkelijk en
in dlt vak plaatsen gereserveerd voor een noemt dat ellende. Maar we mogen er ons oog
groep van acht lnheemsche studenten, afkom» nlet voor sluiten en straks zal blijken, dat we
stlg van Java. Sumatra, Mlmhassa en Amhon. dat ook allerminst behoeven te doen. En dié
moeilijkheden bedreigen, ons niet alleen van
dle aan onze Universiteiten studeeren.
Zeer vele plaatsen In de kerk waren gerebuitenaf, maar ook van binnenuit WU zijn zelf
serveerd voor predikanten en leden der Ned. niet die we zUn moeten. Dat brengen we mee
Hervormde gemeente alhier, Oe doop dient «is we in de wereld komen. En onze kinderen
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zijn niet die ze zijn moeten, dat zal

zich straks

al meer openbaren. Maar dat doet niets af aan
het feit dat God liefde Is. Als dle waarheid maar
niet gesteld wordt in oppervlakkige!» zin.
En daarom doet het ons juist nu dubbel
goed, dat het niet gezégd wordt In een opper»
viakkige beteekenis, omdat het. gaat om ons
heil. en omdat het gaat en daarbij Voelen we
het dikwijls nog sterker, om het heil van onze
kinderen. Nu doet het ons -goed, dat we onze
oogen niet behoeven te sluiten voor de 'werkelijkheid , maar dat we het leven in de oogen
mogen zien.
Dan wordt het ons «en reden van dankbaar»
held, dat we dat mogen zeggen. Dan brengt het
een rijken troost en ls het een uiting van dat»
zelfde optimisme, dat den. bijbel altijd ken»
merkt En ondanks alles kenmerkt
Waar ligt het geheim daarvan? Immers daar»
in, dat ons hier meegedeeld wordt dat God
liefde is, om ons daarmee te zeggen, dat God
die liefde niet voor Zichzelf heeft bewaard.
Maar die liefde aan de wereld heeft meegedeeld en zoo breed mogelijk. Dat die liefde
er is voor ons en voor onze kinderen.
Zoo sprak Jezus het immers zelf eenmaal
uit: Alzoo lief heeft God de wereld gehad; dat
Hij Zijn eenlggeboren Zoon. gegeven heeft opdat een ieder, die in Hem gelooft niet ver»
derve, maar het eeuwige leven h'ebbe.
Wat Johannes hier zégt, is dus niets anders
dan een echo op dit woord van' Jezus. En een
echo op heel het leven- van . Jezus, dat van
dat woord de bevestiging ts geweest .Jezus
heeft liefgehad. En zijn liefde geplaatst tegen»
over den haat en de onverschilligheid'van de
wereld. Hij heeft dat gedaan tot het einde
toe. En hij is daarmee doorgegaan, direct na
zijn opstanding.
Zoo heeft Hij overwonnen. En zoo overwon
Gods liefde.
,
En wat we nu hebben van die liefde hebben,
we van God. Dat is het ook alleen wat elk,
sacrament ons wil voorhouden. Niet wij doen',
iets, maar God. Dat is het wat öns 001. hèt
sacrament van den Doop wil voorhouden. God
komt daarin tot ons cri tot onze kinderen. Dat
is er de kracht en de beteekenis van.
Daarom verwondert het ons niet, dat die
troost ook zoo bizonder sterk uitkomt in, het
genoemde formulier. Ja, eigenlijk het-voor»
naamste is. wat. het ons.wil bijbrengen. Want
die zin, waarin gesproken wordt van de moei»
lijkheden van binnen en van buiten. is eigenlijk. nlet anders dan een inleiding. Maar dan»1
hoofdzaak."
volgt 'de hoofdzin eh 'dus
i Hoewel'dat zoo is, gelooft"g3niot'd»t uw
kinderen in Christus zijn geheiligd, en dus
bij Hem hooren, en dus behooren gedoopt te
wezen?
' Dat is weer niet oppervlakkig, omdat «In
Christus" ons er direct aan herinnert hoeveel
HIJ daarvoor heeft moeten lijden. Maar nu zljn'
ze geheiligd. Nu zijn ze afzonderlijk gesteld.
Nu zijn ze veilig gesteld. Veilig voor al wat
van buitenaf of van binnenuit hen kwaad zou
kunnen doen.
Daarom ging ook Christus' bizondere zorg
uit naar alles wat zwak en ongelukkig was.
En daarom heeft HIJ die bizondere genegen»
held getoond voor de kinderen, die Hem ge»
bracht werden. Daarom staat er zoo aandoen»
lijk van geschreven, dat Hij hen omhelsd, do
handen opgelegd en gezegend heeft
En als ergens de weerspiegeling van Gods
liefde nog hot best bewaard is gebleven dan
in het gezin. En als dat ooit uitkomt, dan
vooral als God ons de zorg toevertrouwt voor
een kind, een bizondere gave van Hem. Hoe
wordt dat dan van alle kanten met liefde om»
ringd. En ook al zijn dé omstandigheden moei»
lijk én al is de zorg groot, hoé moet alles wijken voor de liefde, die naar het kind uitgaat
En daarom spreekt Gods liefde het duidelijkst in het feit. dat ook HU onze jonge kin»
deren aanneemt, hoewel ze van deze dingen
nog niets verslaan.
Maar die openbaring van Gods liefde jegens
ons en onze kinderen legt daarbij tegelijk een
groote verantwoordelijkheid op ons. Immers
we worden geroepen om wat we krijgen ook
te beleven en er tot zegen mee te zijn voor
anderen.
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Waar het om gaat
.

Daarom gaat het eigenlijk in heel do om»
geving van den tekst '.-...
Daarom komt dit woord er zelfs tweemaal
In voor, dat God liefde is. En de belde keeren
met de nadrukkelijke, bedoeling, dat dat voor
ons een aansporing/zal zijn om, als we iets
van Gods liefde hebben begrepen, ook onze
liefde, daardoor gewekt,-'të toonen aan anderen. Daarom slaat hét er. eigenlijk zoo, dat-we
er uit moeten lezen, dat God zonder betoohen
van liefde nlet.te denken is. En daarom Is de
bedoeling, dat het zoo zal zijn. dat iemand,
die zich een kind. van God. noemt ook niet
te denken is zondertbetooning van liefde. Nlet»
liefhebben Is bij God onbestaanbaar. Want
liefhebben Is nu eenmaal karakteristiek voor
het wezen van God. Zoo wil Johannes daar
heel nauw bU laten aansluiten, dat nlet-llefhebben voor eén Christen iets onbestaanbaars
moet zljn. En. dat liefhebben ook voor hem
karakteristiek moet wezen.
Hier worden we een oogenblik herinnerd
aan wat Paulus schrijft' in dat wereldberoemde
hoofdstuk van de liefde. Al het andere, wat
we hebben, wat we zijn, wat we doen, Is minder belangrijk dan dat ééile, dat we de liefde
hebben. En dan d 1e liefde, die de weerspiegeling is van Gods liefde. Dat wil dus zeggen
die liefde die niet vraagt maar geeft,-die het
niet om zich zelf te doen is maar om den
ander, die' dus geen onderscheid maakt
Dle liefde, die een antwoord is op Gods
woord, uit zich op twee manieren.
.1
En wél eerst in liefde tegenover God. Daarom wekt het formulier» na de schuldbelijdenis
en na do genadeverkondiging, die we er duldelijk In terugvinden, op tot nieuwe gehoor»
zaamheid aan God.
En waarin bestaat, die nieuwe gehoorzaam»
heid? Als we ons dat reallseeren, dan staan
we versteld over het diepe inzicht, dat de opsteller» hebben gehad, niet alleen lh Gods
liefde, maar. ook In onze zwakheid. WU zouden
al spoedig geneigd zijn te denken, dat die
nieuwe gehoorzaamheid zich zou moeten uiten
In een optreden van onzen kant Maar zij stel»
len het. In heel iets anders. En, wel in een
nieuwe afhankelUkheld. In nieuwe afhankelijkheid van. God en, Min liefde, Wat'moeten
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wij doen? Alleen maar meer aanhangen, vertrouwen en liefhebben. En wien meer aanban»
gen, vertrouwen en. liefhebben? God, die de
vader is van onzen Heer Jezus Christus, God
die liefde is. Maar dan moeten we ook onze
verplichting kennen tegenover ieder ander.
God liefhebben boven alles en onzen naaste
als ons zelf. Dat was wei vanouds al bekend,
maar dat is werkelijkheid geworden in Chris»
tus. En. gretig heeft hij elke gelegenheid aan»
gegrepen on» dat meer naar voren te brengen.
En niet zonder resultaat Johannes zelf. die dit
alles neerschrijft, zoo oneindig teer, is er een
bewijs van. Want hlj was vroeger zoo heel
anders van karakter.

Hét eigen gezin
Waar zullen we wat God vóór ons was én
Is eerder en beter toonen dan in eigen gezin?
Maar waar zuilen we ook eerder leeren ge»
voelen hoe moeilijk dat ts?
Daarom Is het ten slotte een voorrecht dat
we mogen zeggen, dat het een bizondere genade Is dat woord te mogen beleven tot zegen
voor ons zelf en voor ons gezin: God is liefde.
Genade wil zeggen, dat het niet bij ons be»
, glnt., maar bij God.
, i Dat het niet van ons kwam, maar van God.
' eH'dat hét altijd van Hem' Wijlt kómen.
Johannes vindt het noodlg dat nog eens heel
afzonderlijk te vermelden in deze perlcoop.
HU zegt: Hierin is de liefde, niet dat wlj God
liefgehad hebben, maar dat HIJ ons liefgehad
heeft. En waarin komt die liefde van God uit?
Dat HIJ Zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
Het is dus alleen Gods genade, maar niet
een genade, die ver van ons gebleven Is. Doch
een genade, die God zoo dicht mogelijk tot
ons gebracht heeft. Want daarvoor Is Jezus
gekomen en zoo heel nauw met ons leven verbonden geweest
En alsof dat :»let voldoende was, vooral voor
hen, dle straks zouden gelooven in Jezus, nadat HU van de aarde was heengegaan, heeft
HIJ het nog dichter tot ons gebracht. En wel
doordat HU de sacramenten van doop en avondmaal heeft ingesteld. Nu hebben wlj niet alleen
Zijn woord, dat het ons zegt, maar wlj hebben
het sacrament als een toeken en zegel, waardoor óns Gods liefde in Christus, voor ons
en de onzen, wordt afgebeeld. We hooren het
nlet alleen uit de prediking, maar we mogen
het zien telkens wanneer het sacrament wordt
bediend' in het midden der gemeente: God ls

liefde.

En de zekerheid van die genade wordt ln
het formulier wel heel diep gegrepen en ge»
peild, als gezegd wordt: Als wij soms uit zwak»
held in zonde vallen, dan nóg 'moeten wij aan
Gods genade niet vertwijfelen, en niet in de
zonde blijven. En wel daarom niet, omdat uit
den doop blijkt, dat -we een eeuwig verbond
der genade met God hebben.
Zoo zijn Gods liefde en genade niet te schei»
den. En worden belde wérkelUkheld voor ons
door Gods geest. Daaraan herinnert ons het
woord, dat ontleend is aan een brief van Pau»
lus. en dat als een zegen op de gemeente wordt
gelegd bij het verlaten van het kerkgebouw.
Daar heet het Immers: De genade van Jezus
Christus, en de liefde van God, en de gemeen»
schap van den Heiligen Geest moge met u
allen zijn.
Als we daarom eigen zwakheid zwaar voelen, en dat doen we altijd ais het gaat om
ons heil en om dat van onze kinderen, dan
mogen we nooit vergeten, dat ook wij zelf zUn
gedoopt. En dat in dien doop Gods liefde tot
ons gekomen is, en voor altijd. En dat God
ons ook de kracht wil geven om onze geloften
te betalen en de kracht om tot rijken zegen
te worden gesteld ook voor onze ginderen.
Daartoe helpe de Almachtige God ook ons
Vorstelijk ouderpaar door zijn Heiligen Geest
Amen.
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Teekehingen van de tlroote Kerk

ResideMienieuws

De Poort. Noord»
einde alhier, heeft heden ter gelegenheid van
den doop van HXHI. Prinses Beatrix vier
60/80 cm <izroole potlopdleekeningen van Eug.
Rensburg tentoongesteld van het Interieur van
xle St Jacobskerk..gezlo«,. van verschillende
"': (hoeken) het midden met preekgesloelte, dito
van achteren naar het orgel gezien, een
zijvleugel Z.Z. en van bulten gezien van de
Drie Hoekjes af met links het stadhuls naar
dé kerk met toren gezien.
;
Onder de litho's Is er ook een van den zelfden
toren (dé z.g. peperbus) en twee litho's van
don
-dé Markt op de Prlnsegracht. gezien van
hoek'Boékhorslstraat af. Deze laatste werken
het verplaatsen van
zUhï actueel mét het oog op
in 1032 buiten gezijn
litho's
de kramen. Belde
teekend toen de oude boomen nog de mooie
gevels opluisterden.
De firma Bos.

het wring-

Het conflict in
visscherijbedrijf

In de gisteren met den RUksbemlddelaar en !
de Looncommlssie uit de Reedersvereenlglng
voor dé Nederlandsche Harlngvlsseherlj gehouden bespreking In verband met de moeilijk»
heden Ih het haringvlsscherUbedrUfto nogmaals
uitvoerig besproken de regeling van. het binnenllggen itisschen twee reizen. Tijdens deze,
onderhandelingen is getracht tot een oplossing >
te komen. De Looncommlssie is. ten aanzien
van het punt van binnenliggen tusschen twee
reizen, tegemoet gekomen aan de door de
Samenwerkende Organisaties gestelde" elschéo.
De volgende regeling werd voorgesteld.
Wanneer In het begin van het haringseizoen
met 40 en later met 60 netten wordt uitgevaren '
is het binnenliggen gesteld op 2 maal 24 uur.
Mocht een schip, na afloop, van de reis. meer
dan 25 last haring aanvoeren, dan wordt dé tijd
van binnenliggen gesteld op 3 maal 24 uur.
waarvan 48 uur vrij. Verder, ln het seizoen,
wanneer de schepen meer netten mogen medenemen, dan zal na 1 October de tijd van binnenllggen worden gesteld op 60. uur. waarvan
36 uur vrij.
Gisteravond heeft de Reedersvereenlglngvoor
de Nederlandsche Harlngvisscherlj een alge»
meene ledenvergadering gehouden, waarin de
looncommlssie verslag heeft uitgebracht van
haar besprekingen met den RUksbemlddelaar.
De vergadering heeft zich kunnen vereenigen
met de door de Loóncommlssle voor te stellen
regeling en den RUksbemlddelaar Is hiervan
mededeeling gedaan. Niet mogelijk zal het zijn
het antal vastgestelde vrije uren achtereen te
nemen, daar dit voor het bedrijf moeilijkheden
met zlch medebrengt en feitelijk niet uitvoer»
baar zal zljn. Een nadere verdeeling van deze
vastgestelde vrije uren, zal alsnog met de be»
treffende werknemers organisaties worden be»
sproken, teneinde een zoodanige regeling Avast
te stellen, waardoor de uitoefening van het be»
drijf zoo min mogelijk benadeeld wordt.
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Teraardebestelling
mr C. Uiterwijk

Hedenmiddag Is op Nieuw Eik en Duinen ter

ruste gelegd het stolfelljk overschot van mr
C. Ulterwljk. oud-kantonrechter hler ter stede.

In den stoet kwam met de familie o.a. mede
notaris van Gendt. Van het kantongerecht be»
wezen op de begraafplaats de laatste eer de
kantonrechters mr G. A. van Haeften en mr H.
Ferguson. de kantonrechterplaatsvervanger mr
E. Belinfante, tevens namens den Raad van
Toezicht op de orde van advocaten, de oud»
kantonrechter plaatsvervanger mr G. C. J.
Varenkamp, de griffier mr F. H. Nelszen, de
subst. griffier mr J. Diks. mr G. M. Cohen
Tervaert. ambtenaar OM. bij het kanton»
gerecht, dé chefs der griffie D. W. Elferlnk en
D. A. Terstege. rechtskundige adviseur Burg»
hout. de klerken Schoos. «eins en NUebóer. de
deurwaarder H. R. Houke», deconciërge de heer
Wijier, H. C. Norden. voorzitter Ned. Arbitrage»
bureau, de.heer.J. Smits en de weduwe van
den kantonrechter mr HA. van Raalte.
De heer J. R. Gravelotte speelde op hét orgel
Opferlled van Beethoven. Lltanei van Schubert
en Boven de sterren.
Mr van Haeften heeft als oudste kanton»
rechter hulde gebracht aan de nagedachtenis
van dengeen. dien hU slechts kort geleden had
mogen toespreken en huldigen, toen mr Hiterwijk meende afscheid te moeten nemen van
het werk dat hem lief was geworden. Spr wees
nogmaals op de eigenschappen welke mr Dlterwijk bezat, welke hem bU uitstek geschikt
maakten .voor kantonrechter In een groote stad,
juridisch begrip, ervaring en goede kijk op
mensehen. ZUn heengaan wordt dan ook op het
kantongerecht zeer betreurd en spr gaf de verzekering, dat een figuur als mr Illterwljk bU
allen die hem hebben gekend ln hooge eer zal
worden gehouden.
Namens de griffie herdacht mr Melszen
de groote beminnelijkheid van den ontslapene,
dié.een groote hartelijkheid bezat voor al zijn

medemenschen.

Mr Cohen Tervaert. sprekende namens
het parket, zelde. dat mr Illterwljk ook na zljn
heengaan vol belangstelling voor zijn werk is
gebleven en hoopte dat hem thans de rust zou
deelachtig worden, welke hU blj zijn leven niet
heeft gevonden.
De heer Nor den heeft namens hét NederL
Arbitragebureau dank gebracht aan hem, die
na afloop van zijn kantonrechterschap terstond
bereid Is geweest als arbiter op te treden en
later als lid zich veel moeite heeft gegeven
voor het arbitrale recht
Aan de groeve heeft een familielid voor de
deelneming bedankt
BEGRAFENIS J. M. J. VAN KEBTEREN
Hedenmiddag is op Oud Elk en Duinen onder
groote belangstelling het stoffelijk overschot
van den heer J. M. J. van Kesteren, gep. hoofdcommies van het departement van Koloniën teraardebésteld.
In den stoet waren de familie en enkele
vrienden meegekomen: In de aula hadden zich
velen verzameld, die den ontslapene de laatste
eer, wilden bewijzen. Onder hen merkten wlj
op»jhr mr H. O. Feith. politierechter hier ter
slede, den oud-referendaris titulair van het deparlement van Koloniën P. W. Steenbergen,
lult-generaal M. C. van der Hoog en den oudinspecteur van het gevangeniswezen in lndlë
P. O. Havik.
Aan de baar. die overdekt was met een schat
van bloemstukken Is niet gesproken.
Na afloop der sobere plechtigheid heeft een
famlllelled voor de belangstelling dank gezegd.

Dr N. A. LUNSINGH TONOKENS
In den ouderdom van 34 jaar ls in Wassenaar
overleden dr N. A. Lunsingh Tonckens, secretaris van de rijkscommissie voor overleg van
de wegen.
Dé téraardebesteiUng van het stoffelijk over»
schot zal plaats hebben op Zaterdag 14 Mcl e.ie.
des middags te twee uur op de Ned. Herv. Be»
graafplaats te Wassenaar.
K. H. TIKTAK
Op 59» jarigen leeftijd is gisteren te Bussurn
overleden de heer K. H. Tiktak, directeur der
N.V.
en Theehandel v/h K. Tiktak.
BRAND IN DE PRINS MAURITSLAAN
Hevige rookontwikkeling
Hedenmiddag om kwart voor een is brand
uitgebroken in het perceel Prins Mauritslaan
«4. dat wordt bewoond door een alleenwonende
dame, de «.jarige mevrouw V.
Een phonola, dekens en eenlge stoelen rijn
b>j den brand, waarvan de oorzaak onbekend
Is.' verloren gegaan. De motorspuit van de
Duinstraat heeft het vuur gebluscht Het blus»
schlngswerk was door de sterke rookontwikkeling, niet gernakkelljk. De brandweermannen
moesten van rookmzskers gebruik maken. Ook
de bewoonster had veel rook naar binnen ge»
kregen, ZU werd door den Geneeskundigen
Dienst ter observatie neer den centralen post
gebracht»
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Prof. dr 5. Clay naar Noorwegen

Gemengd Nieuws

een onderzeek van het doortzrwgtngvermogenvan eosnusche stralen
Met een Noorsch schip is gisteren van Rotterdam naar Noorwegen vertrokken prof. dr

J. Clay. hoogleeraar in de faculteit der wis» en
natuurkunde aan de gemeentelijke universiteit
te Amsterdam.
Het doel van zijn reis is Bergen, in de om»
geving van welke stad prof. Clay een onderzoek
gaat instellen naar het doordringingsvermogen
van cosmlsche stralen.
De Noorsche fjorden zijn voor een dergelijk
onderzoek bij uitstek geschikt, aangezien zij
200 tot 400 meter diep zijn.
Prof. Clay wordt op deze expeditie vergezeld
door zijn zoon. den heer P. H. Clay. candldaat»
Ingenieur en den heer A. van Gemet, candldaat
In de wis- en natuurkunde. Ook een instrumentmaker, de heer N. Bredeveld, maakt de
reis hiede.
Het ligt In de bedoeling, dat de expeditie twee
ft drie weken onderweg blijft
Heeft deze reis tén doel een onderzoek ih te
stellen naar het doordringingsvermogen van
cosmlsche stralen in water, binnen afzienbaren
tijd hoopt prof. Clay in de gelegenheid te rijn
de toeneming der eosmlsche stralen met de
hoogte te meten, voor welk onderzoek uiteraard
een vliegtuig zal worden gecharterd. Speciale
toestellen voor dit onderzoek zijn reeds geconstrueerd.

Een ontploffing vermoedelUk de oorzaak.
Omtrent den enórmeh brand in 'sHertogenbosch vernemen wij nader:
Ondanks het krachtige optreden van ds
brandweer, ls hét gebouw van de firma Voels
met Inboedel geheel verloren evenals de naastgelegen fabriek van dé firma v/h. Goulmy en
Baar en de portierswoning.
VUf minuten nadat de gemeentelijke brand» '
weer het eerste alarm had gekregen, verscheen
zlj met het eerste materiaal op het terrein van
den brand. Zooveel mogelUk werden slangen
aangekoppeld op de waterleiding waarvan de
druk reeds verhoogd «vas. terwijl na een kwartier
al het in de stad aanwezige materiaal volop
„S.A.R.D"
JAARFEEST
gaf uit de Dommet
water
De Vereen. „S.AJ..D.*" (Steun aan rustbehoe»
Toen
wU om kwart voor acht op het terreinvende dames) hield op 10 Mei JJ. haar 8e jaar» van den brand aanwezig «varen, steeg ult het
feest in het gebouw „Musica".
midden van het platte dak der fabriek en ma»
De vergadering werd op gebruikelijke wU» gazijnen een rookzull. die deed denken aan een
geopend door 'de presidente, mevr. A. v. d. vulkanische uitbarsting:! Geweldige rookmasresp. door de
Hoek. Na de jaarverslagen,
sa's stegen op. Aan. redden van materiaal en
;
secretaresse -en waarn. penningmeestéresse, machines vlei reeds. lang nlet meer to denken.
werden eenige rljdansen en gymnastiekoefeninvoor achten begonnen de
Om vijf
gen uitgevoerd door Driehoeksmeisjes (Afdee» vlammen minuten
gesprongen rullen aan de
door
de
ling Scheveningen). Vervolgens declameerde
kozijnen te likken en het lot van dit groote ge»
mej. B. Haasbroek.
was toen reeds bezegeld. De
Op zeer verdienstelijke wijze werd door de bouwencomplex
stond
machteloos en kon zich alleen
declamatieclub van de ..Oranje Garde", op» brandweer
VEER VAN VLAARDINGEN NAAR
hét nathouden van een gevel»
bezig
houden
met
gevoerd „Loos Alarm", terwijl na de pauze dé
PERNIS GEOPEND.
gelukkig naar binnen,
lachspieren in beweging werden gebracht door muur. die na korten tijd, uit Zuidelijke richInstortte.
De
wind
kwam
Vanochtend is in tegenwoordigheid van een
de prop.^omm. van dé Chr. Zangvereenlging ting, wat in dit geval zeer gelukkig genoemd
stukje
aantal genoodigden het veer Vlaardingeestig
groot
Diefde mag worden
„Immanuel" met een
voor.de talrijke woningen, die aan gen—Pernis O.Z. Petroleumhaven, welke veerzoekt list".
de Zuidzijde liggen. Natuurlijk waren de men» dienst zal worden onderhouden door de N.V.
Dé zaal was vol en deze avond zal ongetwijschen
daar zeer geschrokken, omdat in de voor» Nederlandsehe Stoomsleepdlenst, v.h. P. Smit
feld er toe bijdragen meer bekendheid te geven
kamers
een onhoudbare temperatuur heerschte Jr., officieel geopend.
vereenlglng
dat
de
na»
aan 't schoone doel
en
als het ware van de deuren werd
verf
de.
streeft, n.b. rustbeltpevende vrouwen en meisTegen elf uur begaf men zien aan boord van
afgeschroeld.
eenlgen
lijd
naar
een
rusthuis
te
het s.s. Koningsplaat dat aan den steiger te
jes voor
Terwijl men bezig was met het nathouden Vlaardlngen gemeerd lag om haar den nieuwen
sturen.
der
belendende perceelen, bleek de brand nog steiger te varen, die met veel vlaggen ' was
UIT VOORBURG
niet bezworen te zijn. De Nederlandsche versierd. Hier nam de heer NUy. directeur van
van de firma v/h Goulmy én de Spido, het woord en zeldé, dat het 5 Junl
Sigarenfabriek
LEERLINGEN-AVOND MUZIEKSCHOOL
Baar en de portierswoning, gelegen langs den drie jaar geleden zal zijn. dat het veer Vlaar»
Westwal, werden aangetast en wel in die mate,
Vondelingenplaat door den toenmali»
De leerlingen-avond van de muziekschool dat ook dit gebouw grootendeels een prooi der gen burgemeester van Vlaardlngen is geopend.
Blumentrltt ls ook dit jaar weer uitstekend gevlammen werd. De brandweer was zoover moReeds kort daarna werd ook de behoefte
slaagd. Ongeveer 60 leerlingen wier leeftijd gelijk tot den vuurhaard doorgedrongen en gevoeld om een verbinding te hébben mét dé
sterk uiteenliep (de jongste was 7 jaar en de met meer dan tien slangen werd gewerkt om Oostzijde van de Petroleumhaven, waar zich
naam van een der ouderen was reeds met den een catastrofe te voorkomen.
veel industrieën vestigden, maar ook om een
doctorstitel gesierd), wérkten gisteravond aan
Het zag er naar uit dat de brandweer het kortere verbinding te hebben voor het door»
de uitvoering mee en vulden met ouders en
vuur in haar macht kon krijgen. De sigaren» gaand verkeer en de vele wielrijders, die van
belangstellenden de groote zaal van het restaufabriek, met een dak, dat grootendeels onder»- het veer gebruik maken.
rant Vronesteyn tot in alle hoeken. Een : ver» schoten was met planken en riet, was echter"
Alvorens een lint door te knippen, waardoor
rassing was zeker bovendien, «lal minister Van
een dankbaar voedsel voor het vernielende" de laatste belettselen uit den weg werden ge»
Boeyen en mevrouw Van Boeyen een groot ge»
werk. Zooveel mogelUk werden de groote- ruimd, sprak de heer Koomans namens het
deelte van de uitvoering met hu» tegenwoorvoorraden tabak Ih veiligheid gebracht, maar-'*' gemeentebestuur van Rotterdam.
digheid vereerden.
men moest toezien, dat machinerieën en een
Nadat het lint was doorgeknipt sprak nog
Zooals gewoonlijk begon ook dit. 'jaar het groote partij grondstoffen ln de vlammen op» de heer M. C. Slezen. burgemeester van Vlaar»
programma met de kleins debUtehtjes,'Hle nog
gingen.
' dingen.
slechts enkele maanden het klavlerspel be»
Intusschen was ook het geheele magazijn^
Als aandenken ontvingen alle leden van het
oefenen. Daarna volgden de ouderen^ die. ook van de firma Voels met den grond gelijk gé-e gezelschap
een aschbak in Delftsoh blauw met
In vorige jaren aan de uitvoering deelnamen, maakt terwijl het kantoorgebouw en woonhuis de beeltenis van een der veerbooten van de
vergevorderden
van hun van de firma regelmatig werden hat gehouden,
terwijl tenslotte de
Spido, n.L het motorschip Prinseplaat.
praestatles blijk gaven. Er zat daardoor , een
zoodat door de plafonds watervallen van lauw
climax In den avond, welke rijn hoogtepunt be» water naar beneden stortten.
reikte in het spel van mevr. Koning, die met
Nadat Achter de Boogaard door de brand»
den heer Fellx Blumentrltt hét piano-concert
weer
al het mogelijke gedaan was om de vuur»
van Mozart in d. kl. terts (1. Allegro, 2. zee to «tulten, werden slangen gelegd door een
Romanze en 3 Rondo) en Cadensen van C. garage in de Bernwoudstraat, welke parallel
v
ßelnoeke speelden, welke muziek onder ademloopt met Achter de Boogaard. De garage
looze stilte door de aanwezigen werd beluismoest geheel ontruimd worden, evenals eénlgé:
t.
terd.
*V
perceelen
aan den Westwat Daarmede hoopt
' Rietveld speelde het Allegro uit men te voorkomen,
De heer G.
dat ook de perceelen aan
„Het afgebrande
het fultconcert van Fr. Kuhlau en tenslotte do Berenwoudstraat en die. aan de voorzijde»,
dr Oostenbroek St Anlhony.Cnoral^arjHJ.osz der sigarenfabriek"in de"»vlH»nmeh zullen.op-,- '
Een lezer, dud»Rotterdammerv sehrUN ons:
Haydn.
gaan, want aanvankelijk maakte hét vuur den""xSgL."*'
De algemeene Indruk van den avond was^dat Indruk, een catastrofe te veroorzaken
op den
„Vergun mU. naar aanleiding van uw bericht
er goed Is gespeeld niet alleen, doch ook dat Westwal, waar. behalve de genoemde fabrieksvan heden (over de instorde leerlingen flinke vorderingen hebben ge» gehouwen, ook het Berenwoudhofje met zijn ! in het Ochtendblad
l ting In Rotterdam) een klelne rectificatie te
maakt BU sommigen kwam dit heel sterk naar vele bewoners staat
voren. Door het fluitspel vanden?>jarigen Jaap
Met koortsachtlgen Uver werden de brand» geven. Daar lees ik, dat na de afbraak van
Smit werden de. aanwezigen werkelijk in weerlieden ; geholpen door burgers- en arbeivan den kruidenier J. J. de Haan, de
extase gebracht ' ';;
ders van de fabrieken, terwijl de Tilburgsche' het huls
.-....'"'
open
gekomen
ruimte in den volksmond den
Aan mevr/ Koning werden bloemen aangebrandweer en die uit Vught ter assistentie
boden, terwijl de heer Jat» Lucas aan het slot rijn aangekomen.
naam kreeg van „het afgebrande huls". En iets
van den avond aan den heer Blumentrltt
Zeer gelukkig mag het geacht worden, dat
nog eens tusschen O vermeld,
namens de leerlingen, een gramophooh heelt de brand niet vroeger is uitgebroken. Zooals verder wordt
(Jdat dit huls niet afbrandde, maar afgebroken
aangeboden.
begrijpelijk, werden de aangrenzende percelen zooveel mogelijk ontruimd en wat maar werd". Als oud-Rotterdammer weet ik, dat dlt
eenige waarde had, in veiligheid gebracht
nlot geheel juist Is. Niet de in 1918 «pen»
gekomen ruimte kreeg den bijnaam van .Het
Omtrent de oorzaak van den brand is
nog niets met zekerheid bekend, maar
afgebrande huis", maar het huls zelf van
er wordt gefluisterd, dat hedenmorgen
den kruidenier de Haan droeg dien bijnaam,
een ontploffing heeft plaats gehad in de
die reeds van minstens 1870 dagteekent. MUn
lakafdeellng van de firma Voets, van
moeder, die In haar Jeugd in de Valksteeg
waaruit het vuurjÉßff verder zou heb(hoek Steiger) woonde, vertelde mlj, dat de
ben verplaatst iïeze lezing lijkt ons
Beléedigine
een bevolkingsmenschen steeds spraken van Koffie of thee gaan
juister, dan die, dat de brand in het ar»
groep
chief zou zljn ontstaan.
halen in het afgebrande huis", een zeer drukke
zaak, waar moeder de Haan zelf de van te
Een der verdachten vrijgesproken
employés
nog
Een der
heeft vanochtend
boeOp 2» April jl. stonden voor de Bredssche recht»
ken overgebracht uit hot archief der door voren afgewogen pakjes overreikte. Het waren
bank terecht de «jarige teekenaar C. A. M. I. brand vernielde fabriek naar een andere zaak. de ouders van den componist De Haan, die In
ult Bussum en de «Jarige letterkundige L. M. A.
dat huis geborenis en later in Darmstadt (meen
K. uit Bllthoven. terzake dat zij In het weekblad Er Is l»U den brand niemand gedeerd.
ik) werkte en o.a. de opera (IDe Konings»
..«wart Front" van 9 October 191? zlch In beleed!»
genden vorm hadden uitgelaten over de Neder»
Er ontstond nog even een opschudding, toen kinderen" schreef. Vermoedelijk is het huls
bevolking
groep
van «en jongetje werd vermist Het bleek later, dat afgebrand geweest vóór de familie De Haan
landsche Joden, zijnde een
der
Nederland.
het betrok en kreeg het reeds in die jaren dien
het ventje bU kennissen was gebracht
De officier van Justitie'elschte toen voor belde
bijnaam."
Intusschen woedt de brand nog steeds voort.
verdachten, die nlet waren verschenen, een geld»
De brandweer uit Vught Is eveneens ter assisboete van 150 gulden, sub. » dagen hechtenis.
Een verklaring van de zUde der Gemeente.
De rechtbank deed heden uitspraak en achtte tentie aanwezig.
Van de zijde der gemeente deelt men ons
voor wat den eersten verdachte betreft het ten
Tal van autoriteiten zijn op het terrein van
mede,
dat de berichten lh de pers, als zou de
gelogde
laste
nlet bewezen en sprak hem derhalve den brand. De brandweer staat onder leiding
vrij. De tweede verdachte werd veroordeeld tot
firma
Mlkx
meermalen gewaarschuwd hebben,
opperbrandmeester
Drijvers, die met zljn
een geldboete van honderd gulden, subs. veertig van
dat
baars
inziens
de thans ingestorte muur
hard
gewerkt
op
maar
gegemannen
heelt
een
dagen hechtenis.
gevaar opleverde, onjuist
aan
Valkensteeg
den
ven oogenblik met een tekort aan personeel
zijn,
hetgeen
door de firma zelve
trouwens
materiaal
stond.
en
leiding van commissaris Staat zorgde wordt onderschreven.
opgehelderd deOnder
Wel is juist dat In December 1928 door de
politie voor de afzetting.
Een der verdachten vrijgesproken
Mag het een geluk heeten, dat de perceelen bouwpoliUe een zeer grondig onderzoek naar
Door de arrcst'tle van leden eener omvangrijke verzekerd zljn, een zeer te betreuren gevolg
den toestand van den muur is ingesteld, waarbij
lnbrekersbend, zijn onlangs tal van oude Inbraken
grooten
ongeveer
van
dezen
brand
dat
honechter Is gebleken, dat de muur niet het minste
Is,
een in 1937 gepleegde derd man personeel werkeloos wordt
ln Haarlem opgehelderd.
gebrek
vertoonde. Ook nadien zijn geenerlei
'
inbraak blj «en grossier aan den Koudenhom,
klachten aangaande den toestand van den muur
waarbij f 170 werd gestolen en een Inbraak blj een
Het vuur bedwongen.
Ingekomen, terwijl er evenmin andere aan»
kasshandel op de Nieuwe Groenmarkt waar de
getracht
hsdden
vergeefs
de
brandkast
inbrekers
wijzingen
zijn geweest die tot het treffen van
Om
half
twaalf
en
was het vuur bestreden
te openen.
voorzieningen
aanleiding zouden hebbenkunnen
was
het
tevens
een
dat
de
magazijnen
en
feit
zijn
De daders van deze inbraken
reeds tot zware
fabrieken der firma Voets geheel vernield geven.
straffen veroordeeld.
Veertien dagen geleden stond de 4.»jarlg« monwaren. De fabrieksgebouwen van de Neder»
terecht, dle verdacht
teur H.
ult
sigarenfabriek vb. Ooulmy en Baar
landsche
werd medeplichtig te zijn geweest aan belde inzijn
geheel
uitgebrand en alleen de voorgevel
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN
braken. Hoewel hij ontkende elschte het O. M. twee van dit gebouw staat nog overeind.
gevangenisstraf.
DANSLEERAREN
jaar
Omtrent de schade valt nog niets definitiefs
Do rechtbank te Haarlem, heden uitspraak doen»
te
hoewel
melden,
deze zéker vele duizenden
Op 10 en 11 dezer werd te utrecht de jaar»
de. achtte het bewijs voor verdachte, schuld niet guldens
geleverd en sprak hem vrij.
zal bedragen aan grondstoffen en ge» vergadering gehouden van bovengenoemde
fabriceerde sigaren.
thans 18 jaren bestaande organisatie.
De Tilburgsche brandweer ls tegen twaalf
Na opening stelde de voorzitter In het licht
HET PROCES TÉGEN VIJFTIEN
uur ingerukt terwijl de Bossche brandweer dat ondanks de slechte economische omstanVERDACHTEN VOOR DE GRONMGSOHE zich nog bezig houdt met het nablusschlngs» digheden de Ned. vereeniging van dansleeraRECHTBANK
werk.
ren op een steeds groeiend ledental kon bogen
Door de meisjes van de R.K. Huishoudschool en niet alleen een van de oudste, doch ook de
In het massaproces, de vorige week door de Gro»
«Mariënbürg" werd aan de brandweerlieden,
nlrlgscho rechtbank behandeld tegen «en vljftlent,!
grootste organisatie op dit gebied is.
lieden ult Delfzijl, verdacht van diefstal van graan de E^LB.O.»lede»> politie en andere op het terHU meende dat dit wel de voornaamste
of heling daarvan, reoulreerde de officier van Jurein aanwezige personen koffie, thee en brood reden was. dat de autoriteiten over bijna het
stille tegen dertien personen 141 maanden gevanverstrekt
geheele land zich bij voorkomende gelegenheid
genisstraf en tegen twee vrijspraak.
gaarne in contact stelden met de organisatie.
personen
tien
Thans veroordeelde de rechtbank
Verschillende besprekingen, het vak technisch
tot een gezamenlijke straf van 85 maanden, waar»
VERMIST.
onder elf maanden voorwaardelijk.
betreffende werden gevoerd. Als plaats voor
In de zaak tegen «n verdachte, G. K, werd een
vorige
Vrijdag
Sedert
week
wordt te Weert de volgende jaarvergadering werd den Haag
nader onderzoek gelast Vler personen werden vrij»
vermist de «jarige J. F. M. de K» werktuig» gekozen. Uit de leden werd den functionagesproken, tw. D. D.. B. de V^ J. H. en P. Th.
kundig teekenaar. afkomstig uit Nijmegen. De rissen dank gebracht voor den «normen arbeid
K. heeft Vrijdagmorgen zijn pension verlaten die in het afgeloopen jaar verricht werd.
OPLICHTER OPEREERDE IN HET
Het zittend bestuur werd voltallig herbeom zich naar zijn kantoor te begeven. HU is
en is als volgt samengesteld: J. Don»
noemd
echter niet op het kantoor gekomen. Alle
WESTLAND.
na» ders, den
Haag. voorzitter; W. Boendermaker,
sporingen,
tot dusverre ingesteld, bleven
Zware gevangenisstraf opgelegd.
Mercatorplein 13, Amsterdam, secretaris; H.
vruchteloos.
De I^agsche rechtbank veroordeeldeheden wegens
Blymer. Haspelstraat «e, penningmeester: Th.
opUchtinU.den 24»jsrlgen G. V. tot één jaar en zes
Mleglelse. Haarlem, vlcevoorzltter; J. Bron»
Oe«Mng«nlsckraf
preven»
maanden
met aftrek van de
meyer, den Haag. 2de secretaris; O. Zegen,
tlevo hechtenis.
V, dia agent was va» een firma ln landbouw»
Utrecht 2de penningmeester; H. Eykholt,
gereedschappen, heeft op allerlei wijzen land»
Amsterdam, bestuurder in alg. functie. Tot
bouwers in het Westland «-» bovendien zijn werk»
redacteur van het tijdschrift 1» benoemd J.
gever opa^U-ht.
v
Donders, den Haag.
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SPORT EN SPEL

Oude inbraken

.

WIELRIJDERS,
houdt uiterst rechts

DeTexasStateOllAdmlnlstratlon

heeft gelast, dat gedurende de rest van deze
maand, 'en eventueel ook gedurende de geheele
maand Junl. slechts 5 dagen mag worden gepro-

HOCKEY
IN DUITSCHLAND
van
de Dullsche hookevsport doen
De leiders
krachtige pogingen om deze sport in het vroegere
Oostenrijk te verbeteren en ln overeenstemming
te brengen met het bekend Duitsehe spel. Daartoe
zal door den lelder van de Dullsche hockevsport.
Wlllv Jager ult Dusseldorp met .Hpórtwart". WIU»
Wette uit Keulen en waarschijnlijk ook met den
oefenmeester Spieier. een cursus te Weenen wor»
den gehouden.
dat op 26 Mei
Bovendien zal het Dullsche
een wedstrijd tegen Hongarije te Boedapest gaat
spelen, op de terugreis een wedstrijd tegen een
Weensch elftal spelen.
Op 6 Junl zal bovendien de hockeywedstrijd
Duitschland—Engeland te Münehen worden voorafgegaan door een wedstrijd van een Ween»cn
dameselftal Uit Beieren.

duceerd.

De pclroleumlnduslrle. aldus de toelichting,
wordt bedreigd door een catastrofe als gevolg
van de overproductie, die bedenkelijke afmetingen had aangenomen. Slechts een snelle beperking van de ruwe olleproducllc kan een ineenstor»
tlng van de prijzen voorkomen.
Blijkens ult Wallstreet ontvangen inlichtingen
wordt de situatie in de petroleumstaten langzamerhand critiek.
Naar verluidt werden in de laatste weken par»
tijen ruwe olie. afkomstig uit Texas. aangeboden
tegen prijzen, die ver beneden de offlcleele lagen.
Thompson. de president van de Texas 01l Com»
mlsslon. verklaarde, dat men geen verdere toe»
neming van overbodige voorraden petroleum wil

-

.

toelaten.

Marland. de gouverneur van Oklahoma. ad»
viseert de ruwe olie-productie in zijn staat verder
te verminderen, in overeenstemming met de vraag.
Deze actie beoogt om een algemeene prijsdaling
tegen te gaan. Reeds werd de prijs voor
Cano»
tex" ruwe olie met s 023 verlaagd.
Nader wordt gemeld, dat de sluiting van de
bronnen gedurende twee dagen per week ln
Texas. naar men verwacht ook In Junl zal worden gehandhaafd. Door de nieuwe verordening
zal de verdere productiebeperking in Texas ongeveer. 16.6 pet bedragen.
De Standard 01l Cv ol New Jersey
behaalde In. 1937 een netto winst van I) 147.993.000

LAWNTENNIS

DE INCIDENTEN TE ZAGREB
correspondent
Onze
te Praag telefoneerde ons
vanochtend:
Naar aanleiding van de incidenten te Zagreb bij
da wedstrijden om den Davls-bekér en blj het onverwachte «inde daarvan hebben de Tsjecho-Slowaaksene spelers Cejnar. Hecht en «enzel. ln de
bladen een verklaring gepubliceerd, waarbij rij In
de eerste plaat» het publiek er van beschuldlge',
door goed voorbereide spreekkoren en door georganiseerd gerucht, en de onzinnige en onsportieve
protesten tegen de beslissingen van de lijnrechters
de spelers stelselmatlg te hebben gestoord, geterroriseerd en geënerveerd. De lljnrecNters. zoo wordt
verder gezegd, hebben moedwillig verkeerde be»
slissingen getroffen en de scheidsrechter heeft de
lijnrechters suggestief beïnvloed om tegen de on»
verantwoordelijke uitvallen van het publiek niets
te onderneuieu. .
Ook de Zuid-Slavische Tennlsbond heeft niets gedaan om deze excessen te verhinderen. De Tsjechische spelers zijn er integendeel van overtuigd, dat
deze incidenten waren voorbereid en opzettelijk
zijn uitgelokt
. Zij verklaren ten slotte ln Zuld-Vlavle nlet meer
te zullen spelen, tegen Zuid-Slavische spelers niet
meer in het veld te komen en geen Davls-bekcr»
wedstrijden meer te zullen spelen alvorens zij en
do Tsjechische Tennlsbond satisfactie hebben gekregen voor de beleedlglngen. uitspattingen en
demonstraties van onbegrijpelijken haat en on»
rechtvaardigheden, die hun in Zagreb zljn te beurt
gevallen.

GOLF

OXFORD & CAIIIBRIDGE G. S. BEZOEKT
WEDER
ONSLAND.
Evenals verleden Jaar zal ook thans weer een
ploeg van de Oxford g. Cambridge GoUlng Society
ons land bezoeken voor het spelen van een drietal
wedstrijden tellen nog nader bekend te maken
Nederlandsche ploegen. Deze wedstrijden, welke op
NoordwljkschéG. C. en Kennemer G. ge C. C. zullen
worden gedeeld, zijn bedoeld als oefening voor
onze spelers voor het groote landen»tournool met
Pinksteren te üandvoort tegen Duitschland. Frankrijk en «alle en ln hoofdzaak zullen dus wel onze
Internationale -peins tegen de Britten in het veld
komen.
Van de Britsche ploeg, wdke ls samengesteld uit:
l. Akers-Douglas, J. S. C. «aughan. K. Johnston,
W. E. Pralten. G. E. V. Crutchlev. A. N. Goold. 3.
Backhouse. E. A. C. Talbot M. H. de Zoete en G.
C. Newman, ls alleen Talbot een speler me» hooge
handicap, terwijl Maugh-m (hand. 1). Pratte.»
(hand. 2) en Akers—Douglas (hand. 3) zeer sterke
Engeisch» spelers zijn.

VAN DONCK—PANNELL VERSUS

WITTE—VAN DUK
De tweede wedstrijd, in antwoord op de op 23
November jl. te Eindhoven door de Belgisch»
beroepsspelers Van Donck en PanneU verloren
wedstrijd tegen hun Nederlandsohe collega's Witte
en Van Dijk, zal op Woensdag 25 dezer op dé baan'
van da lloyal Golf ClUb de Belglczue te Tervuerèn
worden gespeeld.
Gespeeld wordt een fourbaU-bestball over «O
holes en het lijdt geen twijfel of de oorspronkelijke
uitdagers, de Nederlanders, zullen het nu op voor
de Belgen bekend terrein nlet gemakkelijk krijgen.
Da eerste wedstrijd te Eindhoven werd door Witte
—Van Dij» met 3en 2 gewonnen. Van de belde
Belgen Is vooral Flory van Donok, dle reeds twee»
maal achtereen het Nederlandsche internationale
open kampioenschap won, een nlet te onderschat»
ten tegenstander.

FINANCIEEL NIEUW

Rechtswezen
van

Wallstreetnieuws

Voor

De brand noodt nog steeds voort

-

3

BVRUAH OIL COMPANV.
dividend.

Hoogere winst en hooger
Men seint ons uit Londen:

Na aanwending van £ 354.152 voor afschrijving
en onder aftrek van de belastingen, boekte de
Burmah Oil Cy ln 1937 een winst ten bedrage van
« 4.162.28- (v.J. 2.488035). « 960.513 wordt aan
de algemeene reserve toegevoegd <v^. 800.000). Per
aandeel wordt een slotdividend van 3/6 uitgekeerd
en een contante bonus van
zoodat de totale
uitkeering voor 1937 30 pCt. bedraagt (v.J. 27*4).
Bovendien wordt echter ook een aandeelenbonus
«san 50 pCt uitgekeerd, hetgeen beteekent, dat
een nieuw aandeel tegen «Wee oude aandeden
wordt uitgekeerd. Op nieuws rekening gast
£ 638571 (v^. 647.155) over.
Dividenden en rente uit beleggingen bedroegen
2417.000. Bovendien heeft de raad van beheer
besloten de belangen in de Anglo Iranian 01l te
herwaardeeren «n de gewone ««deelen dezer ml),
dle tot nu toe met 7 sh 9.62 d. per stuk te boek
stonden, tot £' 1 te verhoogen.
Angla Iranian llhares
De 8.0.C.
Trust zal
eveneens haar bezit ln gewone aandeelen Anglo
Iranls» 01l tegen £ 1 per stuk waardeere», tegen
een bestaande boekwaarde van 1%. Net kapitaal
van eerstgenoemde maatschspplj bevindt zlch in het
bezit van de Burmah OU.
De waardestijging, voortvloeiend uit deze her»
waardeerlng, nJ. « 2469,000, wordt aan de alge»
meene reserve toegevoegd. De raad van beheer adviseert een bedrag van £ 4,578,000 ult de reserve te
kapitaliseer»»» ter ultkeerlng van den bovengenoem»
den ««ndeetenvonus.
'De door de Burmah aangekondigde uitkeering
beantwoordde zelfs aan de meest optimistische ver»
wachtlng van «te beurs. Men had op een totale uitkeering van 30 pet gehoopt. De ultkeerlng van de
aangekondigde kapitaalbonus ls echter grooter dan
men had verwacht.
Aandeelen Burmah ON stegen ter beurze na de
aankondiging aanvankelijk tot S 3/32. Petroleum»
aandeelen daalde» echter later weer als gevolg van
verdere
nieuwe geruchten over een te verwachten
verlaging van den Bngeischen benzineprijs.

«

—

—

N.V. „De Leldsche Courant

In de vergadering van aandeelhouders der N.v.
„De Leldsche Courant" te Lelden werden de jaarstukken goedgekeurd en het dividend bepaald op
5 pet (als v^.). De heeren Th. M. W. Bergers en J.
F. X. Zanders werden als commissarissen herkozen.

FAEXISSEMENTEN
Opgegeven door afd.

llandelsirn'ormaties

Co N. V, Amsterdam
Inzake surséance van betaling van J. A. B. A. F.
van Roeyen te Amsterdam. Een ontwerp-accoord
Is gedeponeerd, terwijl bepaald Is: 1. dat de
schuldvorderingen, ten asnzien waarvan «te surséance werkt uiterlijk 1 Junl moeten zijn in»
gediend: 2. dat de raadpleging «n beslissing over
het aceoord zal worden gehouden 15 Junl.
surséance van betaling:
Dd. 11 Md aan B. A. van Blmpt. bouwkundige.
Amsterdam, definitief surséance van betaling ver»
leend voor den tijd van 10 maanden, ingaand, 1?
Maar» 1938.

v. d. Graat

*

Uitgesproken:

N. V. Pelterljenfabrlek Jules de Bok. Amsterdam. Cur. mr A. Flesseman, Amsterdam.
C. v. d. Hout Amsterdam. Cur. mr A. Flesseman.
Amsterdam.
Opgeheven:

U. H. Mwihoal. Den Haag.

tegen S 97.774.000 in 1936.
De regeerlng heeft de Meßezmolds BUI naar het
Congres teruggezonden. Deze «vet beoogt het vormen van redelijke reserve» tlnvoorra»
den ln Amerika, zulks uit strategische oogmer»
ken. De vorming van deze voorraden zou door d»
het
regeerlng moeten worden verricht, binnen
kader van de wederzijdsche handelsverdragen.

De Intern, «ickel C-/ of Canada

bc»

in het eerste kwartaal een nettowinst van
I haalde
S 10.il miilloen of 0.66 per gewoon aandeel tegen

$ 11.33 mlllloen of Ij 0.74 per aandeel in het laatste

kwartaal van 1937 en

11.71 mlllloen of f 0.7? per
gewoon aandeel In het eerste kwartaal van 1937.
Op de balans per 31 Maart jl. paraisseeren de
vlottende middelen met S 87.91 mlllloen (Incl.
5 50.60 mlllloen in contanten). Het totale surplus
bedraagt $ 133.89 mlllloen (per 31 December
13135 mlllloen).
De Unlon Oil Cv of Calltornla heeft
den aankoopprijs voor ruwe olie ln het llanta
«aria pelroleumgebled met 0.23 a $ 025 per vat
verlaagd, zulks met ingang van 20 Mel.

,

President Knudsen van General

1

Motors

voorspelt, dat de conjunctuur ln het begin van
het a«. najaar zal verbeteren. Het herstel zal ge»
leldelljk en vanzelf intreden.
De winst van de Brlggs Manufacturlng
bedroeg In het eerste kwartaal
0.16 per aandeel
(v. j. g 125 per aandeel).
De staalproduetle bedroeg In het midden
der week onveranderd 303 pet De Iron Age
schrijft dat geen noemenswaardige verandering

*

tn den slaaihandel viel waar te nemen en ook geen

voor de eerste twee maanden te ver»
wachten is. dat er geen grootere stijging voor den
na.omcr of vroegen herfst zal Intreden. Inlos»
hoewel
schen kan do productie zelfs nog
de bouwprojecten van de regeerlng, alsook de
aankoopen door de spoorwegen als resultaat van
de Loan Bill, die het Congres waarschijnlijk binnenkort zal aannemen, een verdere daling van do
productie zullen kunnen tegenhouden.
Men schenkt ook aandacht aan de prijzen voor
het derde kwartaal. Een aankondiging dienaar»»
gaande wordt nog voor het einde van de maand
verwacht. Niettegenstaande het feit. dat de prijzen
tn de laatste week «enigszins onregelmatig waren,
beslaan er geen voorteekenen voor een algémee»
ne prijsdaling ln het derde kwartaal. Staalschroot
schijnt volgens de Iron Age zljn laagsten stand, te
hebben bereikt. De' aulomoblelproduclle is iets
hooger. maar de onmiddellijke vooruitzichten van
deze industrie zijn niet goed. Een algeheele sluiting van eenlge fabrieken wordt midden Junl of
begin Juli verwacht.
verandering

.

Luchtverker
Vliegongeluk in

West-Indië

Geen persoonlijke ongelukken
De KLHI. verneemt ult Curacao:
Toen Woensdag de vliegtulgbestuurdef
André de la Porto met de Lockheed Super
Electra, „Parkiet", op het vliegveld van Aruba
geland was, maakte het vliegtuig tijdens den
uitloop tengevolge van het zoogenaamde blok»
koeren van een der wielen een onverwachte be»
weging, waardoor het linker-landlngsgeste! en
de linkervleugel beschadigd werden.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

HET VLIEGONGELUK TE EELDE.
Do commandant der marine heelt namens
HJM. de Koningin opdracht gekregen do deelneming van MM. te betuigen aan de nabestaan»
den van de slachtoffers van het vliegongeluk.
De adjudant van den vlce-admiraal, lult. ter
zee eerste klas B. J. Velderman heeft zlch
hedenmorgen van deze taak gekweten bU de
weduwe van den korporaal»vllegtulgmaker
S. Hoekstra. in den Helder.
HET VLIEGONGELUK BOVEN DE
WADDENZEE
Gistermiddag om half vier zUn op het vlieg»
kamp De Kooy aangebracht de wrakstukken
van de E. O, het op de Waddenzee neergestorte
marine-vliegtuig.
Omtrent de vermoedelijke oorzaak van dit
vliegongeluk kan nog worden gemeld, dat dit
gebeurde door het loslaten van den propeller.
Daardoor draalde de motor dol en raakte ook
deze van het vliegtuig los. Het toestel viel
hierop als een blad van den boom van een
hoogte van pl^n. 1200 meter naar beneden.
Indien de motor niet was losgeraakt dan zou
het vliegtuig diep in de modder zijn geboord
en zouden de vliegers er niet zoo goed zijn afgekomen.
Terwijl men met het onderzoek van de E. tl
bezig was, kwam het bericht binnen, dat de
E. 1 te Eelde was neergestort. Van alle andere
F.K.-vliegtuigen die nog op het kamp aanwezig
waren, werden hierop de motor en de propeller
verwijderd om ze aan een grondig onderzoek te
onderwerpen. Voorlooplg zullen ze niet meer
opstijgen.

De toestand van de slachtoffers
Het slachtoffer De Hair zal binnen eenige
dagen het hospitaal kunnen verlaten, terwijl In
den toestand van den zwaar gewonden A.
Prins een lichte verbetering Is Ingetreden.

DE „PELIKAAN" VERTROKKEN
Vler passagiers Batavia—Amsterdam
De „Pelikaan" is hedenochtend van het vlieg»
veld Tjllllltan vertrokken met medeneming van
273 kg post. s kg pakketpost en 113 kg goederen. Vier passagiers maken de reis Batavia—
Amsterdam mede. Voor tusschenlrajecten zijn
15 passagiers geboekt, terwijl er twee wegens
plaatsgebrek geweigerd moesten worden. Ook
25 kg vracht moest worden geweigerd. (Aneta).

DE „GIER". NAAR INDIK VERTROKKEN
Eén voor Batavia
Hedenmorgen te 6 uur is het K^M.»vliegtulg

„Gier" met gezagvoerder SUlevis
P.H.—
van Schiphol naar IndlL vertrokken.
Aan boord bevindt zich 143.817 kg vracht
380593 kg briefpost en 22-935 kg pakketpost
Vier passagiers maken de reis van Amsterdam mcc. resp. 1 naar Boedapest. I naar
Alexandrls, 1 naar Karachl en 1 naar Batavia,
terwUl voorts nog hebben geboekt 1 passagier
Leipzlg—Bangkok en 2 Athene—Alexandrie.

HET VADERLAND

4
De heer en mevrouw
J. E. V. d. WIELEN-HEN
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van een
ZOON.
Den Haag. 12 Mei 1938.
Boschbesstraat 115.
Tljd.: Kliniek Frankenslag 142.

Gevraagd
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KEPEUTO»
voor Cand.
Vrije

Het nieuwe Onu/««.<?/ö//m.'

„Het Water op!"
Het album over onze mooie
watersport en ons waterrijk
Nederland. Buitengewoon
prettig geschreven door
H. C. A. van Kampen
en mooi geïllustreerd.

...

NET

Van zeer g. g. v. Zelfst. kunn. werken. Kindermeisje en werkster
aanw. Aanm. Donderdag» en Zaterdagavond 7.30—9.30 Frankenslag 146. tel. 555908.
lßtV> »B^!^?ißM<^^^B^^^^^»«W
iKAf^p^u&£isj^Z||^UÉS

Spaart plaatjes voor dit
nieuwe

Droste-album l

—

Prijs / 1.

Postrek. 6850 Haarlem.

Heden overleed onze beste
Tante en Oud-Tanle, Mevrouw
SOPHIA LAZARE.
Weduwe van den Heer
F. VON GUDENDAG,
in den ouderdom van 89 jaar.
Uit aller naam,
Blaricum:
J. J. BOTTEMA.

ALTIJD

WELKOM!

Een Engelschman
verstaat U niet

Executeur-Testamentair.

Scheveningen. 10 Mei 1938.
Rusthoekstraat 46.
De Crematie zal plaats hebben
ln het Crematorium te Velsen
op Vrijdag a.s. na aankomst van
trein 15.14 (halte Driebuis-

en U hem neg veel minder, wanneer U met Uw schoolkennls in
Londen komt. De Linguaphonc
leert U met behulp van een gramofoon Engelsch (en vele andere
telen) zooals het werkelijk
gesproken wordt. Gramofoons beschikbaar. U kunt oen cursus
huren voor fSHO per maand. Ge»
hoorzaal, Lange Voorhout 23a,
Telefoon 1131.62.
LINGUAPHONE. Amsterdam, Spul
27D. Tel. 31740.

Westerveld).
Eenlge en algemeene

kennisgeving.

Tot onze diepe droefheid Is
heden van ons heengegaan in
den. ' ouderdom van 34 jaren,
onze lieve jongste Zoon, Broeder, Behuwdbrocder en Oom
' Dr. NIOOLAAS AUGUST
LUNSINGH TONCKENS.
Secretaris v. d. Rijkscommissie
v. Overleg v. d. Wegen.
Wassenaar:
E. TONCKENS—
EINDHOVEN

HANDLUNKUNDE
Wendt U voor zaken, Huwelijksen andere moeilijkheden tot de
bekende handlijnonderzoeker

HERBERT MONTICK,
de Perponcherslraat 86. van 2—5 en
7—lo u. dag., fl— of na telef.
afspraak 334756.

.-

c.R.15 «AAR MAAKT
U NIET JEUGDIG.

.- nv
Semarang:>
mc»! Mr. W; A. J. TONCKENS

Batavia:
Mr. J. TONCKENS
A. E. TONCKENS—MECKE
en kinderen.
Wassenaar. 11 Mei 1938.
Schouwweg 51.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Zaterdag as. te twee
uur op de Ned. Herv. Begraafplaats te Wassenaar. Vertrek
van het sterfhuis te half twee.

Maar laat door die grijze haartjes uw stemming niet bederven. Paul tint uw haar of
blondeert het en hergeeft U
een jeugdiger uiterlUk. Voor
zon melamorphose-behandcling bieden wij U keus uit 20
óók
natuurlijke hasrtlnten
malle en mode kleuren.

.

BIJZONDERHEDEN

No. 3 MORGENAVOND.

EEN LEKKER KOPJE KOFFIE

.

"■

VOOR EEN

Iw

■

SCHAPPELIJKEN PRIJS :

Êollie van Kok, Paarsmerk,
DageiUks versoh gebrand
per tt pond (Paars pak). Neemt U 5 pond, netto
in een zak gewogen, dan is de prijs nog 5 et per
pond lager, en bezorgen wij het U netjes thuis;
Den Haag en Randgemeenten, Dinsdags Lelden,
Donderdags Delft
% pondspakken CHOCOLADE KORRELS
VERSCHE PINDA'S per pond
5 pond 50 et
WALCHERSCHE KOGELBOONEN. Heelkokers, p. p.
5 pond 45 et
KOK's, VLUG KOKENDE HAVERMOUT, in enkele
minuten gaar, per pond (Oranje pak)
Extra kwal. IRANSCHE MACARONI. (Wit).
per pondspak
JAVA CAROLINA, bUzonder mooie Tafelrljst. per pd.
5 pond 50 et
KOK's ZELFRUZEND BAKMEEL>
per pondspak
..:........
„SMVRNA" SULTANA ROZUNEN No. 10. zuiver
zoet, per pond
De echte „SANTA CLARA" PRUNIEDANTEN, Bul»
tehgewoon goedkoop, per pond
5 pond 75 et
Prachtmelahge TUTTI FRUTTI (Veel Abrikozen),
per pondspak
SUPERIOR BASTERD. mooie droge Suiker, per pond
5 pond f 1.10.
SPECIAAL SUIKER, fijn gemalen Melis, lost geheel
óp, per pond
,
.i....
5 pond f i.lO.
GROOTE NOOTMUSCAAT. (Prima Banda).
per ons
,
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lIAARUITVAL?

HAARROGB?

PRODUiT

GÉRARDI

Nr. 5

het onfeilbare middel. Oók tegen
aandoeningen van de hoofdhuid.
Alleen-verkoop voor Nederland en
Koloniën

BBBeBBBB«-|aVBBBStaaflaaBBBflaBaia«Mi

V/b. FIRMA 11. F. BOERSMA
te's Gravenhage.

■

droefheid onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder
BERTHA ELISABETH

Bezuidenhout 22
Danckertsstraat 54

BOSSCHA.

Weduwe Mr. F. A. JAS.
in den ouderdom van 77 jaar.

—— Tel.

Tel. 771919
337896

PERMANENT WAVE

's-Gravenhage:

E. VISSER-JAS
Mr. A. R. VISSER

,14

Special
Luxe

f750

Willemstad:

Mr. F. A. JAS
MULDER
A. G.

LUDWIG

—

's-Gravenhage:

Douairière Jhr. A. E. ROELL—
JAS
Dordrecht:
Ir. R. A. JAS
THEISSING
A.
en Kleinkinderen.
's-Gravenhage. 11 Mei 1938.
Prins Mauritslaan 160.
Geen bezoek.
verassching
zal plaats hebDe
ben Zaterdag a^. in het Crematorium te Velsen na aankomst van trein 11.41 halte
Drlehuls-Westerveld.
Volstrekt eenlge kennisgeving.

TEL. 180970
NOORDEINDE 6A
t/o de Plaats boven Busch.

VRU/.. MIN. VEREEN.

zoekt voor Wcekend-confercntle
be«in October l^4o deoln.) onder«lak; den Haag of omgeving. Br.
ond. no. 2801 Adv. Bur. M. J. Portielje. Snuislr. 249. Adam.
Kualltelt en billijke prllzen?
Dim JONOF.NREUR. Telel. 180436
recl. p.p. 14 c.
KalfssaucUzen
75 p.p, 2.10 3 p.
Kalfsborst
65 p.p., 1.85 3 p.
Osserolladc
Vark.braadkrabjes 40 p.p, 1.10 3 p.
Tengenw. reet p. o. 16, p. li p. 31.
3 p. r, k» v.gchaki, ook n. smaak
bereid f 1.50.

Heden overleed te 's-Gravenhage tot onze diepe droefheid,
onze geliefde Zuster, Behuwdzuster. Tante en Oudtante
BERTHA ELISABETH

"4 O/D

BOSSCHA.

.

Nieuwste modellen
s" Stroomlijn
Kinderwagens
Ruime Sortering Vonw» en
lllapwagens 455
500 stnks keus»
In kense en betaling
geen moeilijkheden.

—<
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ROTTERDAM

«

L. v. N. O. Indlü 15—17. llobbe- I
mastraat 82,
82. Zoulmanstraat
Zoutmanstraat 18. I

DIRECT TE HUUR:
chic gem. PARTERRE
slaap- en eetbeslaande uit
kamer, v.v. cenlr. verw, privé bad
en tel., k. en «v. str. w, n». prima
pension voor 2 pers, f 200 p. maand,
Per I Juni compl. Ie étage, m. «elfde
comf. Adres: Ie Sweellnckstraat 36.
'eer

"

NMAPDEDDEN

’

ARENDSBURG

r.'

8.90

Vereeniging tol Stichting der
Achtste Kerk (wilhelminakerk) der Xederduitsche
Hervormde Gemeente ..
te 'sGravenhage.
Uitgeloot alle nog uitstaande
obligaties van de
% Obligatieleening 1906 en betaalbaar per
1 Juli 1938 ten kantore van de
Bas & Co. te 's Gravenhage.
Van de per 1 Januari 1938 uitgelote obligatiesls nog niet ingeleverd
Serie C. no. 17.

<rUu*t eod.ltehlU*lland>'** éold'

Gevraagd a contant door bultencafó

DAGELIJKS

MANICURE
door gedipt jongedame,van I—7 u.
en volgens afspraak. INST. „SANO",
v. Blankenbnrgstraat 4. bij L. v. M.
Tel. 392915. tramt 1. 2, 3, 7 en 10.

)

II

VLAARDINGEN.

I I■
II I I
III I

De Directie maakt bekend, dat
met ingang van 13 Mei 1938 de
gelegenheid openslaat tot het ln
ontvangst nemen van het tweede
stel dividendbewijzen tegen afstempeling der aandeelen bij de
Heeren R. MEES & ZOONEN te
Rotterdam en Den Haag. bij de
Heeren JAN KALFF & Co. te
Amsterdam en ten kantore der
Vennootschap te Vlaardlngen; aanmèldlngsiljsten zijn bij bovengenoemde adressen op aanvraag verkrijgbaar.
Dividendbewijs No. 1 van dit
tweede dividendblad Is bij bovengenoemdekantoren per 16 Mcl 1938
betaalbaar met f25.— (blauwe
kleur/ per geheel aandeel en f 12*50
(gele kleur) per half aandeel.

a«>>D^^^^^.

tS^^f^yPT-ijP^il i>

dan

üil», «a<«ss». ««««.as.*, -"til

Advertentie,

Woningrubriek

\l/D"i"JES
WD

Dame biedt In haar modern gemeub.
woning te Schev, Ie stand,
ZIT» EN SLAAPKAMER
aan. m. of «. pension, aan echtpaar,
Dame of Heer. Br. No. V?B 2847
Bureau Blad.

. N.V. MAATSCHAPPIJ TOT

UITGIFTE VAN CERTIFICATEN
VAN AANDEELEN IN

VAN DEN BERGN'S
ONDERNEMINGEN

ROTTERDAM

ffS^lP^a

Heeft Uw markiezenmairer
LET OP DIT
({A geen ttebozsia/en. wend U dan
GARANTIE- W§Ê&&~~i'tMMm
\*S22J-MERKI
tot «/e Hebox-fabrieken, Boxtel.

AAN DE THORBECKELAAN
bevattende 5 kamers, k., badk^ m. cenlr. verw^ rUwlelstalllng. Nog eenlge
benedenhulzen a f 620.— en enkele 2e étages a f 520— p. j. Inl. op het

556786.

Vraagt prospectus.

HAAGSE HUISWERK CURSUS

Ondercertlflcaten

groot

5100.

met f720 van 14 Mei as. af be»
taalbaar zijn bij de kantoren der
Rotterdamsche Bankvereeniging
N.V. en der Nederlandsche Handel
Maatschappij N.V, Rotterdam,
Amsterdam en 's-Gravennage, als»
mede bij de Heren Plerson tt Co.
en Mendelssohn & Co. Amsterdam,
te Amsterdam.
Rotterdam. 11 Mei 1938.

Toezicht op en leiding bij huiswerk veer leert H. B. S» Gvrnn. en Handelssch. Schoolgeb. Galvanlstr. 43. Kosten vanaf f 22.— p. m. InL a. h.
secretariaat- Obrechtstr. 214 (tel. 333218); bij den voorz. Dr. G. SCHILPEROORT. leraar HBS 5 j. e. (tel. 338549) of op het spreekuur Zaterdags 4—5 aan de schoot

EET NU VISCH
Tarbot 35 en 40 et p. p. Kook» en Baktong v»»f 25 et per stuk. Zalm 1-45
p. p. Griet 35 «t p. p. KabelJ. 35—45 et p. p. Groote Schelvisch vaf 20—
25—20 et p. p. Gr. lev. schol 25—30 et p. p. Geweekte Stokvlsch 20 et
p. p. Gerookte Elft 45 et p. ons. Vbokklng sll> et p. stuk. Versche Ma»
kreel 20 et p. p. Lev. Paling 75 et p. p. Lev. en gekookte Kreeft vanaf
65 et p. stak. Fa. J. G. POOT v. d. HARST KNOESTER, Pr. Hendrikstr.
heek Roggeveenstraat. Tel. 332543—333167; Jairastraat 41a, TeL 117258—
U,25«: Frederik Hendriklaan 178, TeL 551156.

AMSTERDAM

De Directie bericht, dat dividend»
bewijs No. 30 van de Certificaten
van Aandelen Van den Bergh's
groot
Fabrieken N.V. Serie A.
f 1.1100.— met f 67.53, van de Onder»
met
certificaten groot f250.
f I«HS, van de ondercertificaten
groot f 100— met f6.75 en dividendbewijs No. 15 van de Certificaten van Aandelen Van den
Bergh's Fabrieken N.V. Serie B.
groot 51.000— met 172.03. van de

PRACHTIGE WONINGEN
werk. ook Zondag, tel. 338029 en
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VAN KI>ISBERGENSTRAAT 112. b/d Pr. Hendrikstraat
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Hollandsehe Fabriek van
Melkproducten en ■Voedingsmiddelen N.V..
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doek en het resultaat Is «en w««ls»l, zóó
sterk en mool, dat kat door «««o «nkel
gewoon marlllezendoell Is ta evenaren.
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Commissarissen maken bekend,
dat de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal
gehouden worden op Zaterdag 21
Mei-1938, des avonds te 8 uur In
het gebouw .Arendsburg". Wassenaarsoheweg te 's-Gravenhage.
Aandeelhouders hebben toegang
tot deze vergadering, indien zij
hunne aandeelen tenminste drie
dagen tevoren hebben gedeponeerd ten kantore 'der Vennootschap, alwaar Agenda, Balans,
Verlies- en Winstrekening ter inzage liggen.
De Raad van Commissarissen.
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gevestigd te 'S-Gravenhage.

2-persoons f 12H0. Ombouwen 40
modellen. Alles voorradig.Spotprij«en. Opklapbeddenpalels, Beeklaan
187. Gesloten huls. Telef. 394857.

DODOE en OPEL. Ford '37 Junior.
Deze auto's zijn gelijk nieuw.
W. BINK, Rljslag 11, Scheveningen.
Telefoon 551106.

In
slaat. Vervoer
per. Br. No. 12208. Bur. van dit 81.

van
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N.V. ALGEMEENE FLAT MIJ

voor voorlooplg enkele uren per week; honoreering gebaseerd op de
RUkssalarisregeilng. Gegadigden moeten in bezit zijn van de acte M.O.
A of acad. graad; de acte B of C strekt tot aanbeveling. Ervaring met de
opleiding voor het Mcrcurius Praktijkdiploma, liefst in tllassoverband,
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KATTENBURG»
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LEERAAR DUITSCH

Tegen Heboß

«AP

PIANO rek. koogoeden

prachtige

Engelsche voorjaarsstof werd erin verwerkt en voor pasvorm
en model staan wij onherroepelijk in. De beste bewerking»
die mogelijk was, werd op onze SUCCESS-costüums toegepast.
komt zonder verplichting onze series van F. 25.», F. 30.»,
en F. 35.» eens bekijken.
Ziet ook onze volledige keus Falconregenkleeding.

Per 1 Augustus komt bij particuliere onderwijsinstelling wegens uitbreiding vrij een plaats voor een
j

. .

...... flf 4.— "

Wasschen en Watergolven
Haarverven onzichtbaar

»
"
ware schlagers,
♦

Onze SUCCESS-costüums zijn '

Netdividend over het boekjaar 193? strekt tot aanbeveling. Soll. zoo mogelijk met foto, (welke wordt gereper aandeel Is vanaf tourneerd) onder No. 13173, aan het Bureau van dlt Blad.
ad f 50.
16 «el 1938 betaalbaar gesteld blj
de kantoren der yotterdamsche,
GEVRAAGD voor kl. gezin te ;Waiseriaar 'vóór direct'of later l '"'
Bankvereeniging te /sGravenhage,
tegen
Amsterdam en Rotterdam,
inlevering van
dividendbewijs
No. 22.
bij voorkeur Oostenr. of Dullsche. bekwaam in tafeldlenen en bekend
met voorkomend naai- en verstelwerk. V. g. get. voorzien.
Brieven onder No. 2838, aan het Bureau van dit Blad.

Heden overleed tot onze diepe

voor succes.

"

3 1

N.V. NEDENLANDSCHE
AANNEMING MAATSCHAPPIJ.

»

Een goed figuur doet wonderen. Daarom
besteden vele mannen zorg aan hun kleè»
ding. Een goed zittend pak en keurige stof,
doch eenvoudig en beschaafd, zijn de sleutel
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werkelijk van geniet, 'T A«f
waar
Goed Watcrhoudend en Niet Duur
I V vl.
per % pond (Wit pak met Blauwe Streep);
Ons zakjes 28 et. BU 2 pond thuisbezorgd.
TELEFOON 332804.
WEST EINDE 38; GROOTE MARKTSTRAAT 17. HOEK RAAM»
STRAAT; FREDERIK HENDRIKLAAN 229; THOMSONLAAN 83;
WEIMARSTRAAT 72; HOBBEMASTRAAT 30; THERESIA»
STRAAT 114, HOEK DE CARPENTIERSTRAAT.
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Ra.oK'B fijn geurige China,
is een kopje Thee,
Unu
vraagtnfeuwa
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Heden overleed onverwacht
onze lieve Zuster en Behuwdzuster
MARIA CiORNELIA VAN
I.AKERVELD DE HEUS.
in den ouderdom van 65 jaar.
A. J. VAN LAKERVELD
DE HEUS
H. A. VAN LAKERVELD
DE HEUS—FALKENBURG
'sGravenhage. 10 Mei 1938.
van Blankenburgstraat 43.

Voor de deelneming beloond bij
het overlijden van mijn cenigenzoon
Mr. A. C. CH. KATER,
betuig ik mijn dank.
CHR. A. KATER—
MERENS.
van Haag, «et 1938.

ZIE'VOOR NADERE

MEISJE

goed kunn. koken en zeer ver»
trouwd bij kinderen (2 en 6 j.)

—

AVONDBLAD A

Dat U een GOEDE AANSTEKER
bezit voor LAGEN PRIJS.

Rechten
Unlv.
Amsterdam. Brieven ond. No. 1309,
Bureau van dlt Blad.

GEVRAAGD voor direct of later

">»

DONDERDAG 12 MEI 1938

KORLVINKE No. 2

Wordt gevraagd voor meisje van
14 jaar (wees)
PLAATSING
In een zeer beschaafd gezin te den
Haag of Wassenaar. Br. met voll.
gegevens No. 2839, Bur. van dit 81.

~~~~^m\^3^^^

Heden overleed onze lieve
Broeder, Oom en Oudoom
Dr. B. E. SCHELTEMA.
Sohevenlngen:
L. J. SOHELTVMA.
Lt. Gen. b.d.
Groningen:
Mr M. W. SCISELTEMA Jzn.
en echtgenoote
Sohevenlngen:
L. C. A. SOHELTEMA
en kinderen.
11 Mei 1938.

Weduwe Mr. F. A. JAS.
In den ouderdom van 7? jaar.
Uit aller naam:
Dr. J. BOSSCHA.
Merano. 11 Mei.

Den Haag een

■

GETROUWD:
A. A. D. DERKSEN
Tandarts
en
v. J. DE WAARD
Tandarts.
en
Se Heer
Mevrouw DERKSEN»
DE WAARD betuigen, mede
namens wederzijdsche ouders,
hartelijk dank voor de vele be»
wijzen van belangstelling, bij hun
huwelijk ondervonden,
's Gravenhage. 12 Mei 1938.
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Grote sortering -.Gazelle.rijwielen,
Jappen
en onderdelen
Eerste klas reparatie-inrichting.
Prijscouranten op aanvraag
Telefoon 333072
OOK ENIGE TWEEDE HANDSRUWIELEN.
Aanbevelend,

—

BAREND WACEMANS

—-

—

Hof» en Rijksleverancier

V VOOR 10 CENT "1
I EEN BUS ECHTE I
I Zaansche Koeken HI
M'X:'

INHOUDENDE 20 STUKS

I
II EUa EEN POND ofKOFFIE,
90 cent fl
■H

40-50-65-75

I

of % pond KOFFIE a 20—25—32%—37%—40 of
45 cent met
een ons THEE a 25—30—35 of 40 cent.

H

Van VRIJDAG 13 tot en met DONDERDAG
19 MEI a.«.
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Voor de bus wordt 10 et. statiegeld berekend.
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HET IS ALLES ZOO BEST.
WAT U KOOPT BIJ ALBERT HEIJN l
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per pond 45—25—25—17 et.
PRIMA LEIDSCHE KAAS
per pond 42—38—32 »
KAAS
VOLVETTE GOUDSCHE
per pondspak 35
PLANTENVET
per KG-bus 32
APPELSTROOP
per ons 10—14 »
PRACHT ROOKVLEESCH
per ons 25—21—16
GELDERSCHE HAM
PRIMA APPELMOES ...^
per groot blik 25—21 *>
FIJNSTE BELG: DOPERWTEN.... per groot blik 65 r,
per pond 13—10—
PRIMA TARWEBLOEM
per pond
HAVERMOUT
12%—
per pond 15—14—13 „
GRIESMEEL
per pond
ABRIKOZEN
«3-32
per pond 33—
STUKJES APPELEN
per pond 30—25 „
SCHIJFJES APPELEN
pond
per
10—R »
BRUINEBOONEN
per
ons 20—15—10 »
NOOTMUSCAAT
per groote flesch 80—60 »
SLAOLIE

„ H
H
, H
H
, H
H
„ H
H
H
H
H

Afgehaald uit de winkel
Alleen Vrijdag en Zaterdag.
per 'H pondspak van 17% voor 16 et.
COCO CHOCO
per Vs pond van 24 voor 21 »
VRUCHTENKOEKJES
FUNE LEVERKAAS
2 ens voor 25 »

....

H
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H
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ALBERT «EU«

■I

MAAKT U HET LEVEN
.254.

GOE^KOYPER l

ZAKEN DOOR DE GEHEELS STAD.

■

De Plechtige Doopdienst in de St
HOE PRINSES BEATRIX
GEDOOPT IS
VOOR
V

de zooveélste maal ln den loop van
-neer dan 4 eeuwen zullen de grijze muren
en massieve pilaren va» dit Godshuis van één
vorstelijke doopplechtigheid getuide zijn. Hoe
vaak Is dit al niet geschied. VU denken aan den
doop van Prins Willem 11, dien;van den Koning-Stadhouder', dien van de latere nakomelingen van het Huls van Oranje én aan al de
plechtigheden met vorstelijken inslag, welke
elk. naar gelang van den tijd waarin zijervielen
om»
en het karakter van de menschen die
been leefden, hun eigen cachet aan het interieur van de kerk gaven. Nog versch ligt in
aller geheugen de schittering, waarin de St
Jacobskerk tijdens het huwelijk van Prinses
Juliana en Prins Bernhard was gehuld en des
te soberder zal thans de eenvoudige versiering
daarbij afsteken. Slechts wat groen van groote
konlngsvarens ls rondom den gebeeldhouwde»,
voet van den preekstoel gegroepeerd en op de
plaats waar de heilige handeling aanstonds zal
wórden voltrokken, ligt een smaakvol tapijt,
dat het geluld van schreden dempt en in kleur
wonderwel overeenstemt met het bout van
banken en kansel en van doopvont.
Van de tribune af gezien, waar ons een plaats
is toegewezen, is dit kleine gedeelte van de
groote ruimte een pleisterplaats voor den blik.
Daaroverheen welft zich de wijde overhuiving
van de drie halbeuken. links staan de zware
pijpen van het orgel in harmonisch op- en algaande rijen, rechts rijst het hooge koor. waarin de zangers op een tribune hebben plantagenomen en op den achtergrond gloort de zilvergrijze lichtval door de effen vensters. Heel de
plechtigheid, waarvoor deze schittering van uniformen zlch in dit gebouw, den dienst des Hee»
ren. gewijd, heeft samengetrokken, waarvoor de
de zware
rulschende stilte zoo huiverig rondom
kolommen hangt en tusschen de ernstige ge»
weiven deint, heeft één enkel middelpunt, ge»
wijd en eenvoudig: de kleine doopvont, die
onder de schaduw van den donkeren preek»
stoel wacht en het water draagt, waarmee
Prinses Beatrix den doop zal ontvangen.

HARTELIJKE ONTVANGST
VAN DEN KONING DER BELGEN
MAJESTEIT de Koning der BolZIJNE
uit Brussel op
" gen is

Nu kwam het oogenblik, waarop mevr.
l3noiick 'Hürgronje , haar kostbaren last
aan'Prinses JMiana overgaf, die met Haar
kind in dé armen, haar echtgenoot naast
zich, eenige . - schreden naar voren ging
om.haar dochter ten doop te houden.
, Ontroerend klonk de stem van den eer-

hedenmorgen

het Vliegveld Ypenburg aangekomen.
Zijne Majesteit reisde óp de waarnemersplaats van een militaire verkenner, type
Fairy Fox en droeg dan ook een overall

biedwaordigen predikant, toen hij het
water op het voorhoofd van het prinsesje
sprenkelde:
„Beatrix, Wilhelmina, Armgard, ik doop
u in den naam des Vaders, en des Zoons,
en des Heiligen <3ee,te«."
Toen breidde ds Welter zijn handen
zegenend uit over Prinses Beatrix en zelde:
De Heefe zegene u, en behoede u.
De Heere doe Zijn aangezicht over u

lichten, en zij « genadig.
De Heere verheffe -Zijn aangezicht
u en geve u vrede."

Langzaam ging Prinses Juliana,
haar kind, terug naar Haar zetel.

over zijn generaalsuniform. De Fairy Fox
vloog als eerste

toestel in een patrouille

van drie.
H.M. de Koningin en Prins Bernhard
hebben den hoogen gast op het vliegveld
ontvangen.

over
met

Het orgel zette psalm 134 in eh plechtig
klonk de gemeehtezang van dé klassieke
zegenbede. Prinses Beatrix door allen toe»
gezongen:
Dat 's Heeren zegen op u daal.
Zijn gunst uit Hion u bestraal':
Hij schiep .'t heelal, zijn «aan» ter eer',
Looft, looft nu aller heeren Heer.
Ds Blaauwendraad ging daarna voor in
dankgebed, waarna de plechtigheid besloten werd met den slotzang uit psalm
133:
Waar liefde woont, gebiedt de Heer
Zijn zegen.
Dé predikant sprak tenslotte den zegen
uit. Nog eenmaal klonk de zang van Excel»
stoet
sior, hu met de woorden van het eerste en
vierde vers van gezang 50.
Daarmede was de godsdienstige plechtigheid ten einde.
JULIANA EN PRINS BINNIL^RD
Prinses Juliana stond op. Prins Bernwerden bij de deur der kerk ontvangen door
hard
naast haar, en, het kind rustend in
den opperkamerheer, mr W. J. baron van Lyh» moeders armen, verlieten zij het kerkden en door R. A. baron van Hardenbroek van gebouw
én begaven zich naar de consiskerkvoogd der Ned. Hervormde
Hardenbroek.
toriekamer. Voor de Prinses eh den Prins
gemeente en commissaris der Groote Kerk.
Even verder, bij den ingang der consistorie» uit ging de opperceremóhiemeester en ook
kamer, stond een commissie uit den kerkeraad ditmaal waren baron Baud en jhr Dedcl
Z;ivi. Koning l^iipolt. der Belgen is te Vpenburg aangekomen en poseert
om de vorstelijke personen te begroeten, beslippenhouders. Daarachter kwamen de
mét H.M. de Koningin én Prins Bernharil voor den fotograaf.
staande uit ds H. J. Dijckmeester, voorzitter Koningin, koning Leopold en de overige
van den kerkeraad. dr W. J. de Wilde, scriba. vorstelijke gasten, gevolgd door de dame
Jhr mr J. M. M. van Asch van Wijck, advocaat»
palais, mevrouw Lnouck Hurgronje en
Evenals vóór het begin is, nu de auto's mes de
opnieuw hun plaatsen in en rijden
diaken en den heer L. Slagter, ouderling. Ook du
den
dienstdoend grootmeester van Prinses voorafgaan,
do Koningin, de Koning der Belgen en de
waarin
de
hofrljtulgen
nofdlgni»
voor,
de drie
vorstelijke personen, van wie er velen door het
Jullana.
overige vorstelijke personen, die met Hare Mainnemen.
spoedig
plaatsen
hun
tarissen
vertrokken, alle
Na afloop van den dienst bood in de . Op hetzelfde oogenblik stellen de huzaren publiek worden herkend, zijn
jesteit naar de kerk waren gereden, werden
door deze commissie ontvangen en naar de consistoriekamer ds Dyekmeester, namens zich op aan den kop van den stoet, terwijl de aandacht weer voor de gouden koets, dle
reeds om den hoek van de kerk in de Toren»
gouden koets voorrijdt
consistoriekamer geleld.
den kerkeraad Prinses Jullana een kerkDe eerste kamerheer-ceremoniemeester, Jhr boek aan, in bruin leeren omslag, met een
De pijpers van het korps mariniers spelen en
straat zichtbaar wordt
A. G. Slcklnghe, stelde hier den stoet op.
overslag en drukslulting, waarop Prinses Jullana en Prins Bernhard verschijnen
puntigen
de andere rijtuigen zijn weggereden-en:
Toen de deuren van de consistoriekamer
knop! Op dezen, knop is het in^HHMt^HMen bestijgen 'het in de zon deAls
gouden
opengingen, schreed de stoet, voorafgegaandoor een. gouden,
koets met de snuivende en trappegegraveerd. b-WWSe^iMwgH
den opperceremonlemeesler, graaf Du Monceau, wapen von Prinses Beatrix
Prinses Beatrix aan haar mo?» lende paarden en de prachtige bespanning
iMrna^worAt
langzaam de kerk binnen. Bij den preekstoel Het boek is in een bruin lederen etui en der aangereikt «h speelt de Marinekapel het wacht op de komst van het Prinselijk Paar,
stonden kamerheeren gereed om allen naar bun de binnenkant is van wit leer. Met gouden Wilhelmus, dat spontaan doof de menigte wordt
is weer de spanning groot en echt Daar komen
meegezongen.
zetels te geleiden.
letters staat hierop:
zijl
Allereerst kwamen Z.M. Koning Leopold en
De jonge Moeder stijgt het eerst in. dan
Aan H.K.H. Prinses Beatrix, ter geHM. de Koningin, daarachter Prinses.Armgard,
volgt
doop aangeboden door
haar Gemaal. Als de Prinses haar armen
van
Prinses Allee en de Hertog van Mecklenburg. legenheid van Haar
uitbreidt om haar lieven last in ontvangst te
den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente
vervolgens de vorstin van Erbach^chonberg,
naar
gezang
ln
de
kerk
bulten
Nog
dringt
bet
nemen en haar juist gedoopte kindje op het
gravin Kotzebue en Prins Aschwin. daarachter te 's-flravenhage.
door, als toebereldselen worden getroffen om kussen schikt, glimlachen velen ontroerd.
'de hertogin van Mecklenburg. Prinses Helena 12 Mei 1938.
van Erbach-Schonberg en graaf Kotzebue.
De vorstelijke gasten werden uitgeleide de auto's, welke H.M. de Koningin en Haar
„Het Vaderlandt ghetrouwe, blijf ik tot in
Prinses Jullana en Prins Bernhard sloten den gedaan door de commissies, welke ook te gasten naar het Palels zullen terugbrengen,voor den doet", speelt de Kapel en vertolkt daarmee
stoet.
ontvangst aanwezig waren gete rijden. De huzaren, welke tijdens den dienst het gevoel van allen, die hier zijn verzameld.
Prinses Beatrix bleef ln ile consistoriekamer hunner
voor de kerk hebben gewacht, rukken In. om
Prachtig kunnen we alles zlen nu; de huzaren
achter, toevertrouwd aan de zorgen van mevr. weest.
stoet te gaan innemen. te paard, die zoo velen op den heenweg van den
palais
Hurgronje,
dame
du
Kovan de
Snouck
het einde van de plechtigheid In de straks hun plaats In denvan
Tegen
politie, de heer Van stoet een teleurstelling hebben bereids ontbreDe hoofdcommissaris
ningin en dienstdoend grootmeesteres van Prinkerk stelde het half escadron huzaren zich op, der
naar buiten: ken thans en ieder hier tegenover de kerk ziet
zijingang
komt
door
een
Melj.
ses Juliana.
de herauten aan den kop en de standaardwacht zijn
wakend oog zal zlen. of alles goed ver- het Jonge.Paar en ook Prinses Beatrix uitsteOndertusschen had ds E. H. Blaauwendraad In het midden.
loopt
den preekstoel beklommen. De belde dienstkend. Het lijkt zelfs wel, of de Prinses Haar
Dan kondigt een lakei aan, wat de vorste»
jhr
Verheyen.
doende ouderlingen en ook de heeren L. SlagOh.
is
kwart
voor
als
kind wat in de hoogte houdt opdat ieder maar
één,
Het
vertrekken.
Koningin,
ter en F. J. G. Furda, hadden hun plaatsen in» lijke personen weldra zouden
van
HM.
de
stalmeester
kan deelen in haar vreugde en ook baar allerde
eerste
rijdt,
na»
Om ruim 10 minuten over half een
genomen.
van
leiding
geheele
«uiterlijk"
het
wiens
liefste kindje zien kan. Het publiek reageert
voor den aan
van
zich
dat
eerewacht
lakeien
«en
en
deed
hooren
vol
en
kreek»
de
auto
Excelsior
zich
Is toevertrouwd
met een zeldzame hartelijkheid; het wuift en
de Koningin deze plechtigheid
tig klonk de lofzang „Lof zlj den Heer. den al» ingang heeft opgesteld, de auto van.
ingang
Koningin
voor
den
laat
van
H.M.
de
Juicht en lacht en de zon schijnt zoo heerlijk
terstond worden
machtigen Koning der eere" door de gewijde voor, waarvan de standaarden
van de standaards en de stoet is zoo mool en kleurig
het is een
stoppen.
hoezen
worden
De
ontplooide
oranje
en
het
gelukkig
ruimte.
tafreel.
genomen
blij
en
vaderlandsche
zeldzaam
en
makend
het
Kort daarna verschijnen Koningin Wilhel» lila van den standaard van den Belgischen
Toen klonk de stem van den voorganger, hel
zegen»
Leopold
gedrapeerden
in
den
Als een kleurig lint trekt dan de stoet door
gevolgd
Koning
votum uitsprekende,
door de
mina en
Koning worden zichtbaar. Dan komen do belde
Inlaatstgenoemde
het
eerst
de
straten naar het Palels terug en ook wij
Hem,
uitgang,
vrede
van
die
waarna
is,
en
zlj
bede: Genade
U
regeerendc vorsten naar bulten.
«tijgt.
haasten
ons weg. De nauwe Schoolstraat krijgt
en die was, en die komen zal Amen.
Een luid gejuich klinkt op. De militairen pre»
plotseling een enorme drukte te verwerken.
Hierop verzocht ds Blaauwendraad de ge»
Op hetzelfde oogenblik zet de Marinekapel senteeren het geweer, de Kon. Militaire Kapel
militairen, die de afzetting hebben gezingen,
volgauto's
meente het eerste vers van Psalm 100 te
de Brabanconne In. waarop de vier
weer de Brabanconne in. Onder groote Ook de
lot
onder welken zang tweemaalgecollecteerdwerd voorrijden en spoedig door de vorstelijke gasten geestdrift bestijgen Koning Leopold en H. M. do vormd marcheeren door deze straat weg. De
kapel speelt vroolijk en lustig en aan de «temvoor de armen der gemeente en voor de kerk. worden ingenomen.
Koningin de auto on het is allerwege een harVervolgens las de predikant voor Marais
ming ontbreekt niets. Om half twee ligt de
met
de
vriencommando's,
telijk gewuil. wanneer de auto
Korten tijd later klinken opnieuw
ge»
Rlvlervischmarkt weer verlaten.
10:13—10, waarin de kinderen tot Jezus
nemen de vier marechaussees, die den stoet delijk buigende vorsten passeert.
bracht worden en Jezus de bekende woorden
spreekt: „Laat de klnderkens tot mij komen, en
verhindert ze niet, want derzulken is het Ko-

De Koninklijke

treedt binnen

PRINSES

Het vertrek

de kerk

—

ninkrijk Gods".
Toen ging de predikant voor in gebed, waar»
na hij een preek hield, die men vindt op
paglrHZA.

Prinses Beatrix wordt
gedoopt
TVTA DE PREEK volgde het voorlezen
*■* van het formulier van
den heiligen
doop. eindigend met het stellen van de
gebruikelijke vragen aan de ouders van de
doopelinge, waarop Prins Bernhard en
Prinses Juliana met „ja" antwoordden.
Wederom zong toen de gemeente en nu
gezang 219, vers 1 en 2 en gedurende dit
gezang werd Prinses Beatrix binnen-

gedragen.
Dit was het ontroerende oogenblik,
waarna een ieders gedachten tevoren reeds
waren uitgegaHl», toen de deuren van de
consistoriekamer werden geopend en zich
voor de tweede maal een kleurrijke en
vorstelijke stoet aan de oogen der toeschouwers vertoonde: de stoet van de
jonge prinsesse, de doopelinge van heden.
Voorop ging de dienstdoende grootmeester van Prinses Juliana, Juckema
van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen. Toen kwam mevrouw Snouck
llurgronje-van Tets, dragende Prinses
Beatrix en gevolgd door baron Baud en
jhr Vedel, die fungeerden al, kamer»
heer«m^z,lyoenl.«'uders van den doopslüier.
De verpleegster van Prinses Beatrix, jkvr.
kelth. sloot den stoet
langzaam schreed de kleine groep onder
het gemeentogezang binnen en stelde zich
ter zijde van den preekstoel op. Ds Welter,
de hoogbejaarde oud holprediker, die de
bediening van den heiligen doop zou verrichten, back inmiddels zijn plaats bij de
doopvont i»,^«.yrr,^r».

Kerk
Jacobs

■

—

Z.M. heeft van het Vliegveld tot aan
het Palels een ontvangst gekregen van
het publiek, zoo hartelijk en innig als wel
zelden een vorst uit den vreemde ten
onzent deelachtig zal zijn geworden.
De vreugde en het huldebetoon langs
den weg had een persoonlijk karakter.
Langs den weg naar Ypenburg en op hel
vliegveld hadden zleh duizenden toeschouwers

opgesteld om de aankomst van de Koningin en
Prins Bernhard en Koning Leopold gade te
slaan.
Het vliegveld was met talrijke vlaggen versierd, waaronder tallooze Belgische. Om kwart
voor tien arriveerden per auto vlce-admiraal
mr
J. T. Furstner, chef van den Marinestaf:
Sloolen,
thoe
Harinxma
baron
van
D J. A.
kamerheer i.b.d. van HM. de Koningin, en
kapitein W. Romswlnekel, adjudant van HM.
als eere»
de Koningin, dle aan Koning Leopold
verblijf in
zljn
toegevoegd
tijdens
zljn
dienst
de Residentie. Zij waren in gezelschap van
generaal-majoor jhr J. f. Altlng von Oeusau.
plaatsvervangend gouverneur der Residentie.
De weg tot het vliegveld en het vliegveld
zelf waren door de politie afgezet. Om 10 uur
arriveerden HJd. de Koningin en Prins Bernhard met gevolg. Luide toegejuicht door het
publiek, reden Zlj om het havengebouw en de
vllegtulgloodsen heen. over het vliegveld tot
voor bet terras van de Aeroclub. Hier waren
der
ter ontvangst aanwezig de commissaris
Koningin in Zuid-Holland, jhr mr dr H. A. van
Karnebeek, de burgemeester van Rijswijk, mr
Van Hellenberg Hubar. de Belgische gezant,
baron Herry en de militaire attaché van de
Belgische legatie, luit,-olonel Olepenrykx.
' Voorts de heeren mr E. E. Menten. voorzitter
van den Raad van Beheer van de Mij Ypenburg, D. H. Reynders, voorzitter der-Haagsche
der
Aeroclub: V?. van Alphen, vlcevoorzitter
M. Schmldt
Rotterdamsche Aeroclub en H.
Orans. chef-Instructeur van Ypenburg der
N.LH.
Het was 10 uur toen de Belgische vliegtuigen
In zicht kwamen. Boven Ypenburg maakte het
toestel van den Koning zich uit <te formatie
los en landde het eerst. Daarna daalden de
andere machines.
De Fairy Fox-machines zljn open militaire
toestellen, zoodat de Koning in vllegpak den
tocht had moeten maken. Zljn eerste werk was
dan ook zlch'daarvan te ontdoen. .
Toen traden HH». «te Koningin en Prins Bern»
hard den Koning, die de generaalsunlform
droeg, tegemoet
Een korte begroeting volgde, eerst door de
Koningin en den Prins, daarna door de autoriteiten. Allen begaven zlch vervolgens naar het
platform.
Inmiddels waren de bofauto's over het vlieg»
veld gereden tot voor bet terras van de Aero»
club. In de eerste auto nam de Koningin met
Koning Leopold en Prins Bernhard plaats,
daarna kwamen eenlge auto's met het gevolg
van de Koningin en met de heeren van den
«eredienst van Koning Leopold.
De stoet werd geopend door een auto van
de rljksveldwacht waarin districtscommandant Tlelens had plaats genomen.
Onder luid gejuich van de tallooze belangheen
stellenden reed de stoet om den hangar
en vervolgens ln de richting van Den Haag vla
het Bezuidenhout, langs den Hertenkamp en
over het Lange Voorbout werd naar bet Palels
In het Noordeinde gereden.
De drie Belgische militaire vliegtuigen bleven op Ypenburg onder bewaking van de rijksveldwacht

.

>
I

.

in een scherpe voorjaarszon.
Als de vorsten, die zich op het bordes even
omkeeren om den groet van het publiek te
beantwoorden, door den hoofdingang ver»
dwijnen, " rijst aan den mast op het dak de
Belgische Koninklijke standaard naast den
Oranjestandaard onzer Koningin.
. Eenlge oogenbllkken gaan voorbij. Dan op»
nieuw een losbarstend gejuich. De geweren
worden weder gepresenteerd en de Braban»
conne klinkt opnieuw. Voor een der ramen fa
koning Leopold versebenen en naast hem ook
de Koningin.
Prins Bernhard ziet men nog juist op den
achtergrond. Het publiek Juicht terwijl de
koning de Brabaneonne aanhoort. Als het Bel»
gische volkslied is verklonken groet hij met
zljn generaalspet Het is een kleurrijk gezicht
op het door de zon overgoten plein: het glinsterend staal der militairen, de wuivende zak»
doeken, de vlaggen, het oranje.... en daar,
achter het raam de vorsten van twee be»
vriende buurlanden.
Z.M. de Koning der Belgen heeft voor het
Palels van HM. de Koningin aan het Noord»
einde een ontvangst gekregen van het saam»
gedromde publiek, die niet hartelijker had kun»
nen zijn. De duizenden, die hun halzen rekten
om Koning Leopold te zien, zullen wel allen
gedacht heden aan de leege plaats aan zijn
rechterzijde.

.

Zoodra de auto verscheen, waarin onze Koningin met Haar vorstelijken gast gezeten was,
barstte het gejuich los en het was, dat sterke
touwen rondom het plein gespannen waren,
anders zou de afzetting zeker verbroken zijn.
Er kwam geen einde aan de toejuichingen,
terwijl Koning Leopold. salueerend, de eere»
wachten voor het Paleis inspecteerde en de
Kon. Militaire Kapel de Brabanc/onne speelde.'
hield het hoerageroep aan en bruiste telken»'
weer aan als andere groepen op het plein van
achter bet ruilcrslandbeeld den Koning. de
Koningin en Prins Bernhard zagen.

.

De aankomst ten Paleixe
Even over half tien waren H.M. de Koningin
en Prins Bernhard van het Palels ln het
Noordeinde uitgereden naar het vliegveld.
Na hot vertrek van de Koningin en Prins
Bernhard was het even stil op het Noordelnde.
Het zonnetje werd warm en de toeschouwers
koesteren zlch behaaglijk In zijn stralen. Even
is er wat bekijks als de commandant der
grenadiers, luit-kolonel Van Voorlhuvzen en
de commandant der Jagers, lult.-kolonel Van
Scherpenhuysen de eerewacht komen Inspecleeren. Daarna glijden de minuten weer voorbij.
Boven het tympanon van den hoofdgevel waalt
de Koninklijke standaard tegen den blauwen
hemel. De andere masten zijn leeg, doch er
zit bij elk een man beneden blj het touw. een
der symptomen, dat een hooge gast op komst Is.
Geeft acht! Het commando komt uit de
Paleisstraat en doet een schok varen door de
menigte. De klapstoeltjes worden verlaten en
ieder staat reikhalzend.
De commandanten van de grenadiers en der
jagers plaatsen zich voor hun manschappen,
de geweren steken evenwijdig op. doch dan
doet een ..zet af" ze weer zakken en de aandacht is meteen verslapt. Net was de gouverneur der Residentie. lult,generaal J. J. G.
baron van Voorst tot Voorst geweest, die. begeleid door adjudanten en paardenhouders. de
troepen Inspecteerde.
Als het half elf geworden ls. wordt het toch
meenens. Na het commando geeft acht. volgt
nu. nlet meer zet af. maar de motorpolltle.
welke net plein oprijdt, doet de spanning
stijgen. Een auto van de rijkspolitie komt de
de auto. waarin
Paleisstraat uit, en dan
naast KM. do Koningin de jonge Koning der
Belgen gezeten Is. De auto draagt nu ter reebterzijde den vloletten standaard van den koning.
Een daverend gejuich klinkt op en de belde
vorsten groeten.
Als zlj en hun gevolg blj het standbeeld van
Willem den Zwijger zljn uitgestegen, inspecteert de Koning, begeleid door de Koningin en
gevolgd door Prins Bernhard en het gevolg,
de eerewacht. De Koningin beeft haar grijzen
de schouders en draagt over
bontmantel los om
haar licht lila Japon het grootkruis van de
Kroonorde van België. De Koninklijke Militaire
Kapel speelt de Brabanconne en het publiek
juicht. Juicht....
De troepen, die het paleisplein omzoomden
(we zagen grenadiers en cavaleristen van onze
vaste standplaats uit, want tegenwoordig
staan ook de Journalisten achter touwen
Organlsatlon musz sein. placht Hushnv te zeggen. toen de Blauwe Vogel nog leefde), die
troepen dan presenteerden de geweren en karabijnen. Het was een mool gezicht, dit strakke

—

GE STOEI QE WEL «AAR CE KERK. PASSEERT HET bUttEi^wb

militair vertoon op het paleisplein, dat blakerde

HM. 02 KONINGIN

Indië viert de Doop-

plechtigheid
Batavia. De gchcclc stad Is In vlaggentool, 10»
eero van den doop van Prinses Beatrix.
Salatiga. Te Salatiga werd het Beatrlxmonu»
ment van de Perserikatan Pensioenen Boem!»
poetra heden officieel overgedragen aan de
gemeente Salatiga. De voorzitter der Vereenl»
ging van Gcpenslonneerden hield een redevoering, waarin hij getuigenis aflegde van de
gevoelens van trouw en aanhankelijkheid aan
het Vorstenhuis.
De burgemeester sprak een woord von danlc
(Aneia)

«llvnoinv H. SNOVCK HURGRONJE
eed. JONKVROVWE VAN TETS.
dame da palais «on HM. de Kont-pin, AA. groot»
»ns«»l«r«» ven UXJtt. Prinses Jutiana.

HET VADERLAND
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DE ARESSIJNS^UE QUAESTIE
VOOR DEN RAAD
Hallfax betoogt, dat ledere staat zelfstandig moet beslissen»
HU zet uiteen, dat Italië het gezag in vrijwel
geheel Ethiopië bezit
DE NEGUS VERZOEKT, DAT MEN HET VRAAGSTUK
NAAR DE ASSEMBLEE VERWIJST

Ambassadeur Henderson bij v. Ribbentrop: het Tsjeehoslovvaaksehe vraagstuk zou besproken zijn
Uit Leneve: Om kwart over tien van» mljn beroep onbeantwoord zou blijven, zal de
oorlog zonder genade worden voortgezettot den
ochtend is de Neg vs met zijn medewertriomf der gerechtigheid."
kers onder strenge bewaking bij het Volkenbondspaleis aangekomen. Hij werd
Henderson bij von Ribbentrop
door een zijdeur toegelaten om te voorHavas meldt uit Berlijn: Slr rievlle Hender»
son, de Britsche ambassadeur, heeft gisteren
komen, dat hij gehinderd zou worden.
een onderhoud gehad met von Ribbentrop. Men
Om half elf werd de vergadering van vermoedt,
dat dit onderhoud betrekking heeft
den Volkenbondsraad geopend, de negus gehad op de kwestie der Sudetendullschers.
Reuter vermoedt, dat Henderson herinnerd
werd uitgcnoodigd aan de conferentieheeft aan de beloften van Goering ten aanzien
tafel plaats te nemen.
Het woord was hierna aan Lord Hallfax.
op wiens wensen het punt Abessinië op de
agenda was geplaatst onder den titel: „Gevolgen

van den tegenwoordigen toestand in Abessinië".
Halifax begon met de verklaring, dat de
Engelsche regeering he! wenschelijk had geacht
deze zaak voor den Volkenbond te brengen ln
verband met de gemeenschappelijke actie, die
de Volkenbondsstaten blj hot uitbreken van
den oorlog onder elkaar getroffen hadden.
De Engelsche regeering wilde haar standpunt
nlet wijzigen, alvorens met de andere Volkenbondsstaten overleg te hebben gepleegd. Hlj
wilde zlch nlet beroepen op de houding van
staten, die reeds lot de erkenning van het
Italiaansch gezag in Abessinië waren overgegaan en evenmin wilde hij te kennen geven,
dat een erkenning van het lteliaansch gezag
slechts mogelijk zou zijn door een eenstemmig
besluit van den Volkenbond.
Naar het standpunt van de Engelsche regeering heeft ledere regeerlng het recht zelf haar
eigen standpunt te bepalen. Hlj achtte het slech'H
wenschelijk hieromtrent aan de Raadstafel
overleg te. plegen.
Het is geenszins de bedoeling der Britsche
regeerlng om voor te stellen, dat de Raad of
eenig Volkenbondsraadslld een actie zóu vergoelijken, waardoor de Itallaansehe regeering
haar tegenwoordige positie in Abessinië heeft
verkregen en welke do Volkenbond heeft gemeend te moeten veroordeelen. De Britsche
regeering acht het ook ongewenscht een be»
raadslaging aan te gaan over het onderscheid
tusschen een erkenning de facto en de Jure.
Aan lederen slaat moet de keuze vrlj blijven
zelf de methode van erkenning te kiezen.
Hij wees er op, dat sinds Juli 1936. toen de
Vólkehböhdsvergadering éen eind maakte aan
het voortduren der sancties, de feitelijke
toestand in Abessinië duidelijker en stabieler
was geworden. De Engelsche regeering is het
niet eens met de beschouwing, die de Negus
in zijn procedure over den weerstand in
Abessinië tegen de Italianen heeft openbaar
gemaakt.
Volgens de mededeeUngen die de Engelsche
regeerlng In haar bezit heeft, heeft de Italiaan«ene regeerlng het gezag over vrijwel het ge»
neele Abessijnsche gebied en er bestaat geenerlel
uitzicht, dat een centrale Abessijnsche autoriteit
«el gezag weer in handen zal krijgen.
De eenlge manier, waarop de Itallaansehe
positie door de leden van den Raad in gevaar
zou kunnen worden gebracht is door een gezamenlijke militaire actie. nl. oorlog, hetgeen
ondenkbaar Is en door geen enkel verantwoordelijk man ln eenig land wordt voorgesteld.
Reuter meldt nader: Hoewel de Negus nog
niet geneel hersteld is van een koude, had hij
besloten persoonlijk naar Genève te gaan om
er de zaak van zijn volk te verdedigen. Hij
sprak in de bijeenkomst van den Volkenbondsraad de hoop ult dat zljn vertegenwoordiger
namens hem een redevoering mocht voorlezen.
Dlt verzoek werd ingewilligd.
Terwijl Taezaz de redevoering voorlas, bleef
de Negus onbewogen met neergeslagen oogen.
In de zeer dicht bezette zaal heerschte een Indrukwekkende stilte.

Rede van den

Negus

De Negus protesteerde zeer krachtig tegen
ledere poging om de verovering van Abessinië
te erkennen. Hij deed een beroep op de edelmoedigheid, loyaliteit en eer van Groot-Brittanje om zijn houding te herzien.
De Negus verzocht den Volkenbondsraad
formeel de Abessijnsche kwestie naar de As»
semblee tè willen verwijzen.
Uit Genève: In zijn beroep op den Volken»
bond verklaart de negus: Zelfs indien de toestand in Abessinië zoo zou zijn als men zegt
hetgeen niet waar is, dan nog zou het Britsche
voorstel moeten worden ter zijde gelegd op
grond van het beginsel der nieterkenning van
voldongen feilen.
De «vare toestand in Abesslnlë. aldus de
negus. is. dat de Italiaansche regeering In het
grootste deel des lands niet haar gezag uitoefent Zij houdt er slechts agglomeraties bezet
door middel van garnizoenen en laat boven
het overige deel slechts haar vliegtuigen
vliegen. De negus betoogt, dat het grootste deel
van het Abessijnsche grondgebied, dat in den
beginne door Italiaansche troepen was bezet
onder den druk der Abessijnsche troepen moest
worden ontruimd. De negus verklaart dat de
Itallaansehe regeerlng een erkenning van het
Italiaansche keizerrijk aan de Abessijnsche be»
volklng zal voorstellen als een veroordeeling
door den Volkenbond.
„Het ls overigens ontoelaatbaar een staat»lld.
zooals men dat voorstelt op te offeren aan de
behoeften van een of meer andere mogend»
heden. Alleen de Assemblee kan zich over ons
geval uitspreken. Abessinië protesteert tegen
iedere procedure van spitsvondigheid, welke
beoogt het handvest te verdraaien. Ik verzoek
verwijzing naar de Assemblee.
De negus besloot met te verklaren, dat het
beschavende werk, dat hij verricht heeft door
de ltallaan«he agressie werd omvergehaald.
Deze agressie heeft evenwel het voordeel, dat
zij de Abessijnsche bevolking dichter tot haar
keizer brengt.
„Ik ben vandaag Juist zooals Ik dat gisteren
was, bereid te beraadslagen, zelfs tot den prijs
van groole opofferingen, over ledere oplossing,
de souverclnllelt en onafhankelijkheid van
mijn land zou doen behouden. Indien evenwel

van de onschendbaarheid van Tsjecho-Slo-

wakije.

Indien verdere stappen te Berlijn noodzakelijk mochten worden geacht, zal daarbij, naar
men Verwacht, ook worden herinnerd aan het
zeer groote belang, dat GrootßrlttahJe hecht
aan het handhaven van den vrede In Midden»
Europa.

Officieus deelt men te Berlijn mede, dat Henderson gisteravond een bezoek heeft gebracht
aan von Ribbentrop. Naar vernomen wordt, be»
trof het bezoek de gebruikelijke gedachtenwlsscling. Een speciale aanleiding schijnt er derhalve niet voor geweest te zijn.
Te Londen meende men, dat het doel van
het bezoek was nogmaals pogen om Duitschland tot het aanknoopen van directe onderhandelingen te bewegen, In hoeverre hlj daarin
gezien het beevenwel zal slagen, moet
kende standpunt der Rijksregeerlng en het
vasthouden aan de acht eischen van Henleln
"— worden afgewacht.

—

Do Russische houding.
Volgens den dlHlomatleeken correspondent
van de Londensche Evenlng Standard is het
lot van Tsjecho Slowakije in handen van
Polen.
Lltwlnof heeft te Genive aan Bonnet verleid dat Rusland niet in slaat zal zijn, Tsjecho»
Slowakije ln geval van een Dultschen aanval
doeltreffend te hulp te komen, indien Polen
zijn verdragsverplichtingen tegenover Frank»
rijk zou verzaken en zou weigeren, het Russische leger door Poolsch gebied te laten trek»
ken.
De Poolsche regeering heeft reeds het
antwoord gegeven. Want zij heeft san
de regeeringen van alle andere landen
doet weten, dat Polen onder geen omstandigheid het Russische leger binnen
zijn grenzen zal toelaten of den Russlschen vliegtuigen zou toeslaan, over
Poolsch gebied te vliegen.

De strijd tegen de Komintern
Een Duitsehe film.
Uit Berlijn. Tijdens een van 16 tot 21 Mei
as. te houden filmfeest zal een film gedraald
worden Europa Erwache, welke handelt over
„den gemeenschappelljken strijd van Hitler en
Mussolini tegen het bolsjewisme." De film be»
glnt met de rede van Mussolini te Turijn in
1932 en eindigt met het bezoek van Hitler aan
Italië.

De Paus contra het fascisme
En antwoord van de Popoio dltalla.
De officieuze Popoio d'ltalla heeft als volgt
geantwoord op wat het blad noemt de aanval»
len van den Paus op het hakenkruis: wlj zeggen tot den vader van alle katholieken, tot wie
«vlj bchooren. dat het thans heel gevaarlijk ls
te spreken over het kruis van Christus en het
als een wapen te zwaaien. De courant is van
oordeel, dat de Paus met bij dle takUek te volharden riskeert zich te omringen met een troep
vrijmetselaars en bolsjewlkl zonder in staat te
zijn hen uit Gods tempel te jagen. De Paus zou
zich daarmee van allen verlaten kunnen bevinden om te bidden, bidden, bidden.... In de middeleeuwen, aldus vervolgt het hoofdartikel,
placht de Kerk zlch van den godsdienst als een
vergaarbak te bedienen, waarin de somberste
plannen, moord incluis, werden uitgevoerd.
Tegenwoordig zou het uitermate gevaarlijk zijn
zoon stelsel weer Ingang te laten vinden.

Het opslaan van levensmiddelen
in Engeland
Onze Londensche corr. meldt: Als gevolg van
de Britsche aankondiging bij de begrooting. dat
men suiker had gekocht voor strategische doel»
einden, hebben er veel suikerverschepingen uit
West-Indlë plaats gehad. Sedert den dag waar»
op de begroeting werd aangekondigd, dus ongeveer veertien dagen geleden, zijn niet min»
der dan 26 schepen voor suikervrachten gecharterd voor in totaal 200.000 lon. Deze verschepingen kwamen ult Cuba, San Domingo en
Barbados. Men neemt aan, dat deze ladingen
het Indirect gevolg waren van de Britsche regeringsaankoopen, daar de verladingen de ver»
mindering van de voorraden moeten aanvullen,
Toch ls een dergelijke geconcentreerde charterpartij voor surkerverladingen lels buitengewoons. Desniettegenstaande zijn de vrachttarieven tamelijk gelijk gebleven, n.l. op ongeveer
17/» per ton van Cuba, 16/- van San Domingo
en 15/9 van Barbados. Dit was vooral een gevolg van den kalmen toestand, dle op de andere vrachlenmarkten heerscht alsook van het
feit dat dezer suikertransporten zich over langeren tijd vcrdeelen, n^. van Mei tot Juli en
Augustus.

—
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Uit Berlijn: Overeenkomstig de verklaring
van Hitler in zijn Rijksdagrede van 20 Februari
j.l, dat Duitschland Mantsjoekwo zal erkennen.
Is heden in het departement van bultenlandsche
zaken een verdrag geteekend. dat het onverwijld aangaan van diplomatieke en consulaire
betrekkingen tusschen beide landen behelst en
tevens bepaalt dat spoedig onderhandelingen
worden geopend over een consulair» en scheep»
vaartverdrag.

WOMENS INTERNATIONAL WEEK.
Uit Stockholm: Het derde congres van de
wereldorganisatievan «nouwen Women's Inter»
national week zal van 5 tot 10 Juli as. te Stock»
holm worden gehouden. Het vorige congres
vond plaats te Boedapest,

AVONDBLAD B

LORD WINTERTON OVER DE
ENGELSCHE VLIEGTUIG.
COMMISSIE

DE ECONOMISCHE POSITIE VAN

Engelands prestige geschaad?

Een theoretische beschouwing over de mogelijkheid van
Duitschen economischen druk op Praag

De luehtvloot heeft thans 3500
vliegtuigen
Uit landen: De Dailv Express deelt
over de Hritsche luchtbewapening mede,
dat, naar men gelooft, de sterkte der
vliegtuigen van de eerste linie op 3500 is
vastgesteld. Het bouwprogram zal worden
versneld.
Het lid van het Lagerhuis, kapitein Oecll
Wright, die een eskader vliegtuigen commandeert, heeft Lord Nuffield gepolst of deze,
ondanks het conflict van twee jaar geleden
met Lord Swlnton, bereid zou zljn om ln zijn
fabrieken regeerlngsorders voor vliegtuigen
uit te voeren. Lord Nuffield heeft geantwoord,
dat als het land of de regeerlng zijn diensten
noodig hadden, hij uiteraard ter beschikking
bleef. Kapitein Wrlght heeft dit antwoord aan
minister Inskip overgebracht, die beloofd heeft
er goede nota van te zullen nemen.
,
Wrlght heeft nu gistermiddag in het Lager»
huls gevraagd hoe het nu hiermee stond en
of de regeering niet gaarne van de diensten
van een zoo kundig industrieel als Lord Nuf»
field gebruik zou maken?
Lord Winterton antwoordde, dat nog in onderzoek was In hoever de fabrieken van Lord
Nuffield in aanmerking konden komen blj den
bouw van complete vliegtuigen. Spr. moest
echter protesteeren tegen een uitlating van
Wrlght, die ln zijn toelichting gezegd had. dat.
de zending van de commissie van deskundigen
naar de Ver. Staten afbreuk had gedaan aan
het prestige van Engeland als lndustrleele
mogendheid.
Dle commissie verrichtte nuttig werk met
een onderzoek naar de mogelijkheid van de
levering van Amerikaansche modellen en typen,
welke nlet ln Engeland gefabriceerd werden en
meer niet.
Spr. had geen enkele mededeeling ontvangen,
dat vooral In 2uld-Amerlka Engeland* pres»
tige hierdoor geschaad zou zijn.

TSJECHOSLOWAKIJE

In verband met de Dullsch.Tsjechlsche
spanning wordt at en toe de vraag opgeworpen. of Duitschland ln staat zou zijn Tsjech»»
Slowakije door economische maatregelen te
dwingen een andere politiek te voeren. De
Manchester Guardlan wijdt aan deze vraag de
volgende beschouwing:
De mogelijkheid voor Duitschland om
Tsjecho Slowakije economisch te belegeren,
moet in laatste instantie afhangen van 'de
mate. waarin Tsjecho Slowakije onafhankelijk»
heid bezit op het stuk der levensmiddelen.
Sinds den oorlog heeft het land. dank zij éen
politiek van intensieve agrarische protectie,
welke eenlgszlns In strijd is met zijn pleidooi
voor economische samenwerking in het Donau»
bekken, zijn onafhankelijkheid ten aanzien van
den invoer van voedingsstoffen tot een aan»
merkelljken graad verlaagd De Invoer van
landbouwproducten daalde met 75 pOt tusschen
1928 en 1935. Wat betreft graan: Tsjecho
Slowakije had in 1936 kleine exportoverschot»
ten van tarwe, gerst en haver en bezit vol»
doende rogge, hoewel het nog ongeveer 25 pGt.
van zijn mais had in te voeren. Ook was het
land min of meer self-suffielent op het stuk
van aardappelen, groenten en zuivelproducten,
terwijl het een der eerste wereldexporteurs
van suikerbieten en hop was. Wat betreft het
vleesch, beschikte Tsjecho Slowakije over voldoende vee, maar het was zeer afhankelijk bij
den invoer van varkens en varkensproducten.
Ook had het het grootste deel van zijn fruit
en zljn plantaardige oliën in te voeren en wat
nog belangrijker was, Tsjecho Slowakije bleef
een aanzienlijk Importeur van meststoffen.
Inderdaad zijn varkens, fruit, plantaardige
oliën en mals zijn eenlge vitale lnvoerproduc»
ten op het gebied van voedsel en voedingsstoffen. In andere opzichten Is Tsjecho Slowakije
nagenoeg «elf.sufficlent onder de voorwaarde
van goede oogsten en voldoende invoer van
meststoffen.
Te oordcelen naar de statistieken'zal het der»
halve moeilijk zijn Tsjecho Slowakije uit te

transltoverkeer. Er Is reeds sprake van, dat
Dullschiand het tarief voor Tsjechische goede»
ren gaande naar of komende van Triest zal

verhoogen.
Het gevolg van zulk een polltlek zou zljn.
dat de handel verdeeld zou worden over Hongarije (Fiume of Triest), Polen, (Gdynla en de
Dantzlg) en Roemenie (Gonstahza en de
Zwarte Zee»havens). Om daarom succes te
kunnen hebben zou Duitschland zlch moeten
verzekeren van de samenwerking van óp zijn
minst Hongarije en Polen bij een blokkade»
politiek. De medewerking van Roemenie zou
minder essentieel zijn, omdat de lange afstand
over dat land toch ln de meeste gevallen al te
duur zou zijn. Wat hu betreft deze pogingen
van Dullschiand om medewerking te krijgen
van andere landen, ls reeds gemeld, dat Polen
onlangs Tsjechoslówaklje zijn steun heeft aan»
geboden om den Tsjechlschen handel over
Gdynla te lelden.

Ook de Pooischs minderheid
stelt haar eischen

Het bestuur van het verbond van
. Uit Praag:
vereenigingen heeft een
ge»

Poolsche

VALENCIA

GEBOMBARDEERD
De positie van generaal
Vagüe
Uit Valencia: Tegen middernacht hebben
vliegtuigen der opstandelingen Valencia gebombardeerd niet de bij de haven gelegen
«tadsdeelen Grao en Gabanel.
Hoeveel dooden er precies te betreuren zljn
Is nlet bekend. Het aantal gewonden bedraagt
meer dan vijftig.
De vliegtuigen waren twee malen boven de
stad gekomen, de eerste maal om elf uur, oe
tweede maal tegen middernacht.
Het Spaansche persagentschap meent bijzonderbeden over generaal Yagüe te kunnen
geven.
Zijn roem had een gevoellgen knak gekregen
na het falen van het offensief tegen Madrid
In November 1936. Yagüe heeft toen in het
openbaar verklaard (ter gelegenheid van een
banket, dat hem werd aangeboden door de
„oude blauwhemden", de eerste phalangisten),
dat men hem onmogelijk verantwoordelijk kon
stellen voor deze nederlaag, want hlj had de
bevelen opgevolgd van generaal Varela en
generaal Franco. Ten gevolge dezer verklaring
werd Yagüe afgezet en verbannen naar de Canarische eilanden, waar hij bleef tot het
einde van den vorlgen zomer. Door de tusschenkomst van zijn oude vrienden werd hij
weder teruggeroepen en aan het hoofd ge»
plaatst van een der koionnes, die opereerden
aan het front van Aragón. Het waren zljn
troepen dle Lerlda veroverden.
Om dit succes te vieren, verzochten de pha»
langisten uit Belorado
het geboorteland van
Yagüe
den generaal het woord te voeren
ter gelegenheid van een bijeenkomst De Dario
de Budgos publiceerde de redevoering van den
generaal In extenso.
Yagüe heeft oa. verklaard, dat de door
Salamanca gevolgde politiek dwaas was. Zijn
voornaamste grief was. dat men probeerde het
leger van Bareeiona in dlscredlet te brengen,
door te beweren dat het was samengesteld uit
lafaards, terwijl dit leger niet ongekende dapperheid strijdt. Wij moesten van de daken uit»
roepen, dat de tegenstanders, Spanjaarden zoo»
als wij. met bewonderenswaardlgen moed en
dapperheid strijden. Bovendien heeft men
steeds den mond vol over de „internationale
brigades", terwijl men nimmer toespeling
maakt op de Dultschers en Italianen, die in
onze rijen vechten en die zich ais ware roof»
dieren gedragen. Onze soldaten weten echter
beter en als zij stellingen veroveren en krijgsgevangenen maken is het niet zelden, dat zij
elkaar omarmen.
Generaal Yagüe zelde nog. 'dat men In het
achterland duizenden lieden gevangen neemt,
omdat zij er verschillende Ideeën op na houden; dit is het resultaat van de ..kwezelarlj".
die Franco zoozeer beïnvloedt
De publicatie van» deze redevoering in de
Dario de Budgos verwekte schandaal en op
verzoek der antl-phalanglstische elementen be«loot men Yagüe af te zetten en hem gevangen
te nemen. De ministerraad bemoeide zich met
het geval en vier minister,, waaronder Gonzalez Bueno en Fernandez Guesta. dreigden te
zullen aftreden, als men Yagüe gevangen nam;
maar men bracht hun onder het oog, dat hun
daad van solidariteit eveneens met hun gevangenneming zou worden beantwoord.

—

—

Goering naar Oostenrijk
teneinde verdere maatregelen te treffen voor

de uitvoering van het economische program. Op
13 Mei zal hij de eerste spade in den grond steken voor de „Relchswerke Hermann Goerlng
A.G. In Linz en den ldden Mcl zal hij hetzelfde
doen voor de centrale Tauern bij Zeil am Sec.
Uit Weenen: Volgens het Schwarzes Korps is
de vroegere vlcekanseller. gewezen Helmwehr»
leider en oud-gezant te Boedapest B a ar-Baa»
ren fels gearresteerd.
De sterfdag van Pllsudskl herdacht
Uit Warschau: Polen viert vandaag den der»
den herdenkingsdag van het overlijden van
maarschalk Pilsudski. De omfloerste vlaggen
hangen halfstok. Alle voorstellingen zijn afgelast De voornaamste plechtigheden vinden
plaats te Warschau, alsmede te Krakau, in hel
kasteel Wawel. waar zijn rustplaats Is. en te
Wllna. waar het hart van den maarschalk is
bijgezet.

-

■

De elsehen der SudetenDnllaehers.
Uit Praag: De Sud«t«n»Dultsche partij te
Praag heeft haar eerste klesvergaderlng gehouden in verband met de aanstaande gemeente»
raadsverkiezingen.
,
De eerste candldaat, Pfltzer. elschte, dat de
Dultschers te Praag een persoonlijke auto»
nomie zouden genieten.

Maar een Dultsch economisch offensief
zou een tweesnijdend wapen zijn: zekere
Duilsche belangen «ouden noodzakelijker»
wijze moeten lijden onder Tsjechische
tegenmaatregelen.
Het argument dat Dultschland. versterkt met
de hulp van «Hongarije en Polen, Tsjecho»
Slowakije op de knieën zou kunnen dwingen,
ziet voorbij, dat dank zij een voortgezetten
handelsoorlog met Hongarije slechts 2 pet van
den Tsjechlschen uitvoer door dat land algenomen wordt terwijl het Poolsche aandeel even
klein Is.
Voorvoertarleven.

FRANKRIJK

Men zal een einde maken aan do.
wetsovertredingen van honderd-

duizenden
Er leven,In Frankrijk

naar schatting een 8
a 4 mlllloen vreemdelingen.'Die hebben den
plicht zich blj de politie te melden en een lden»
tlteltskaart aan te vragen. Het schijnt dat
slechts een vierde deel hunner aan dien eiseh
voldaan heeft. Maar nu zal men de wet scherper gaan toepassen. Er is aangekondigd, dat
alle in Frankrijk aanwezige vreemdelingen, die
er niet voor korten tijd of niet meer met een
geldlgen pas vertoeven, vóór den 31en Mei hun
toestand in overeenstemming met de wet ge»
bracht zullen moeten hebben.
Wle zich niet terstond aanmeldt, wordt met
Ingang van Juni a.s. als uitgewezene be»
schouwd en stelt zich bloot aan gevangenisstraf.
In massa komen de vreemdelingen thans bij
de politie, die „verkropt zit met werk, want
leder geval moet onderzocht worden en slechts
zij worden uitgewezen, dle te kwader trouw
zijn.
Hoeveel ongewenscbte elementen er schuilen
onder de vreemdelingen, dle zich verborgen
gehouden hebben, blijkt wel uit het feit. dat
op sommige dagen ruim 90 pet voor uitwijzing
binnen slechts acht dagen in aanmerking
komen kon. Een speciale categorie vormen de
vaderiansloozen. van wie velen zelfs den Nan»
senpas niet kunnen verkrijgen. Voor hen Is
bepaald, dat vreemdelingen, die aannemelijk
maken, dat zij over geen enkele grens kunhen,
niet worden uitgewezen, maar onder toezicht
gesteld. Hun woonplaats kan door den. mlnls»
ter van Dlnnenlandsche Zaken worden bepaald.
Een groot aantal ongewenschto gasten, dat
ondanks hun uitwijzingsdecreet nog vertoefde,
heeft Inmiddels zljn blezen gepakt. Men ver»
wacht, dat. vóór deze maand ten einde ls, een
honderdduizend van dozo uitgewezenen vrij»
willig het land verlaten zal hebben.

DE REGISTRATIE DER
500DSCHE EIGENDOMMEN

IN DMTBCHLAND

.

Moeilijkheden bij de loting voor
de verkiezingslijsten
Onze correspondent te Praag telefoneerde óns

vanochtend:

Bij de loting op grond waarvan de nummers
van de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te Praag zouden worden bepaald, hebben
zich moeilijkheden voorgedaan, zoodat zij een
dag moest worden uitgesteld. De vertegenwoordigers van alle partijen verklaarden zich tegen
de betiteling van de lijst van den „burgerlijken
bond tegen Henlein". De centrale kiescommissie, verklaarde, dat de gevolmachtigde van dezen
bond binnen 24 uur een anderen paan» voor zijn
lijst moest aanbieden. BIJ de' discussie werd er
op gewezen, dat ook andere partijen tegen
Henlein vechten. Op de gewraakte lijst zullen
echter slechts eenige stemmen komen en dit
zou men zoo kunnen uitleggen, alsof slechts
een gering deel van de Praagsche bevolking
tegen Henlein ware.

■

De Tsjechische export
Dultschland is Tsjecho-Slowakljes grootste
mar"kt en grootste grondstoffenbron. Niettemin kan men licht de economische belang»
rijkheid van Groot-Dultschland voor TsjechoSlowakije overdrijven. Tsjeoho-Slowaklje heeft
zijn handel met de Ver. Staten en GrootBrltlanje aanmerkelijk ontwikkeld: deze landen
nemen de tweede en derde plaats in van den
Tsjcchlschen bultenlandschen handel, terwijl de
handel met Dultschland en Oostenrijk sterk
Is verminderd. In 1922 leverde Groot-vuitschland 38 pet van den Tsjechlschen Invoer en nam
het 41 pet van den uitvoer af. Maar In 1937
waren deze hoeveelheden respectievelijk 19 pet
en 21 pet
Een vijfde van den bultenlandschen handel
van een natie I» een belangrijk, maar geen
noodzakelijk of beslissend aandeel. Van 1908 tot
1910 heeft Servië met succes een economische
boycolt door Oostenrljk-Hongarije kunnen
weerstaan, welk land normaliter meer dan 80
procent van den Servlsehen uitvoer afnam
Servië kon dit volhouden door zijn markten
In Dultschland en elders te ontwikkelen. Aan
den anderen kant I» het natuurlijk duidelijk,
dat zekere Tsjechoslowaaksche industrieën en
met name dezulke in de Dultsch sprekend»
gebieden sterk getroffen kunnen worden
Dultschland neemt het grootste gedeelte van
den Tsjechlschen goudultvoer af. terwijl
Dultschland en Oostenrijk tezamen practisch
al de Tsjechische steenkool afnemen. De Oo».
tenrijksche markt voor Tsjechische steenkool
zal waarschijnlijk toch al verloren «djn tegen»
over het Roergebied.

VERSCHERPT TOEZICHT OP
DE VREEMDELINGEN IN

geslaan.

hongeren.

Een anderer vraag is of Duitschland druk op
Tsjecho Slowakije Uit kan oefenen door zijn
economisch stelsel te desorgani-eeren met be»
hulp van een economische blokkade.
Het succes van een dergelijke politiek zal
voornamelijk van vier factoren afhangen.
In do le plaats de mate, waarin 't land afhankeiijk is van den import van ruwe grondstoffen;
in de 2e plaats de mate, waarin zijn productie»
stelsel afhankelijk is van de exportmarkten; ten
, derde de omvang van zijn buitenlandschen
handel, welke normaliter door Duitschland (met
Oostenrijk) en Duitschlands mogelijke bondge».
noolen bij een blokkade gedreven wordt en
tenslotte, en dit is de belangrijkste factor, de
omvang van den Tsjechischen handel met
andere landen, welker handel moet geleld worden door Duitschland en Duitschlands even»
,tueele bondgenooten.
»>.-'!
In vergelijking met vele andere Industrléele
landen is Tsjecho-Slowaklje wél voorzien van
eigen hulpbronnen. Het voert zeer veel hout
uit het beschikt over meer dan genoeg bruinkool, hoewel minder steenkool, en het kan zich
voorzien van meer dan de helft van zijn beheeften aan ijzererts. Het produceert wat mangaan, lood en andere mineralen, maar deze zijn
nlet voldoende om in alle Tsjechische behoeften
te voorzien. Ook voert het land zeer veel mine»
rale oliën, ruw katoen en wol in.
Tsjecho-Slowaklje werd onlangs door de Britsche handelssecretaris te Praag beschreven als
een van de duidelijkste voorbeelden van export»
landen ter wereld. Fenlge jaren geleden werd
berekend, dat ongeveer 30 pCt van Tsjecho»
Slowakije» eigen productie .uitgevoerd werd.
' Dit is niet zooveel als
in het geval van Belgift
en Denemarken (91 pCt) en zekere andere
kleine landen. Maar het is hooger dan In het
geval van Groot-Brittanje (29 pCt), Frankrijk
(24 pCt). Dultschland (23 pCt) en veel hooger
dan van de Ver. Staten (7 pCt) en de SowjctUnie (4 pCt)

resolutie

publiceerd, waarin zelfbestuur wordt geeischt
voor de ih Tsjecho-Slowaklje wonende Polen.
In dit bestuur zijn vertegenwoordigd: de
Poolsche nationale partij, de katholieke partij
en de protestantsche partij, die tezamen een
afgevaardigde in de Kamer hebben. Bij de
verkiezingen In 1935 hebben zij 28.600 van de
71.000 door Poolsche kiezers uitgebrachte stem»
men behaald.
In de resolutie wordt verklaard: „Laten wlj
vermijden den vorm van het zelfbestuur, dat
wlj eischen. te bepalen en laten wij voorlooplg
aan den goeden wil en het politieke verstand
van Praag de zorg er over te beslissen. Rechts»
gelijkheid en volle vrijheid voor hun natte»
nale ontwikkeling moeten den buiten hetzuiver
Poolsche gebied wonenden Polen worden toe»,

Economische blokkade.

Goerlng vertrekt vandaag naar Oostenrijk,

Verdrag tusschen Duitschland
en Mantsjoekwo

—

NA DEN MISLUKTEN
STAATSGREEP IN BRAZILIË
<

Verhaal van de dochter van
president Vargas
Uit Rlo de Janelro: Van nlet-officleelc zijde
wordt medegedeeld, dat bil den mislukten op»
stand 12 personen om het leven zijn gekomen
en, twintig gewond, van wle de meesten «rn»
stig. Er zijn meer dan 500personen gearresteerd.
Tot deze arrestanten behooren verscheidene
hooge officieren van het leger.

Washington protesteert op grond
van een overeenkomst van 1923
Uit Washington: Het departement van staat
publiceert den tekst van een op 9 Mei door
Wilson, den ambassadeur der Vereenigde Sla»
ten te Berlijn overhandigde nota, waarin de
Amerikaansche regeering protesteert tegen de
toepassing van het door Goerlng uitgevaardigde decreet, dat bepaalt, dat Joodsche eigendommen moeten worden geregistreerd om zoo
noodlg te worden aangewend „in overeenstemming met de behoeften van het Duitsehe be»
drijfsleven".
De nota vestigt de aandacht der Dullsche
regeering op de aantasting van do verplichtingen door de Rijksregering aangegaan bij het
Duitsch--Amerlkaanscho verdrag van vriend»
schap en de consulaire overeenkomst van
8, December. 1923..._
/
f4;
„Met het oog óp den Inhoud en .^
doel van
het
dit jongste decreet en zijn dlscrlmlneerenden
aard", aldus de nota, „protesteert de regeering
der Vereenigde Stalen tegen toepassing op burgors der Vereenigde Staten. De regeering der
Vereenigde Staten geeft uitdrukking aan de
hoop, dat de Rljksregeerlng zich na een nieuw
onderzoek aceoord zal verklaren met genoemde
overwegingen en dat zlj spoedig de verzekering zal geven, dat de onder oogen gezien,
maatregelen niet zullen worden toegepast op
Amerikaansche staatsburgers".

...

Conferentie

over het

vluchte-

lingenvraagstuk

Uit Washington: Het departement van slaat
stelt een intern, conferentie voor, welke be»
oogt een regeling te treffen voor de Duitsehe
en Oostenrljksche politieke vluchtelingen.
Deze conferentie zal op 6 Juli te Evian

Genève bijeenkomen.

bv

Beweging tegen het nationaalsocialisme in de Oostelijke
staten van Amerika

De Daily Telegraph and Mornlng Post heeft
van een van de dochters van den Braziliaan»
De corr. van de Times te Washington meldt:
schen president, mejuffrouw Alzlra Vargas, het
Do toenemende irritatie van het publiek
relaas gekregen van den aanval van de op»
de actie van het Dullsch.Amerikaahsche
over
standelingen op het paleis van den president verbond, om de
Wlj silenen allemaal, zoo zelde Alzlra Vargas, den In eenige nazileer Ingang te doen vin»
Oostelijke staten heeft de autotoen het begon. Ik werd gewekt door het geluld
er op ettelijke plaatsen toe gebracht
van schoten en Ik holde de trap af. samen met riteiten
de actie van het verbond aan beperkingen te
mijn moeder, mijn broer en mljn zuster. Wij
zagen, dat mijn vader een paar kleedlngstuk» onderwerpen.
Gisteren heeft de politie vergunning voor
ken had aangeschoten én met «en luitenant
van hem aan een raam stond en op een menigte, een parade op Long Island geweigerd, elders
die bulten het Palels stond, schoot Vader zei mogen geen bultenlandsche vlaggen in de
ons naar een andere kamer te gaan, waar wij stoeten worden vertoond en ook is een vergadering verboden. De ielder van de nazi's In
veiliger zouden zijn. De mensehen bulten schode Vereenigde Staten. Frlts Kuhn. heelt pro»
ten terug en de kogels vlogen door het raam. testtelegrammen
gericht a<>n president Roose»
Het was donker, ongeveer één uur In den nacht,
velt aan den minister van justitie en aan den
en wlj slaken natuurlijk het licht niet aan. Wij
van do Kamer. Op deze telegram»
waren allemaal zeer opgewonden en zeer ver» voorzitter
men
is
echter
niet geantwoord.
we
begrijpen,
schrikt en
konden niet
wat er
Washington:
Uit
Het Huls van Afgevaardigmet de paleiswacht gebeurd was. Eenlge man»
«happen van de wacht kwamen later te hulp den heeft het wetsontwerp tot herziening der
belastingen ter onderteekenlng aan president
en schoten ook uit de vensters op de opstandelingen. Later kwam gelukkig de politie met Roosevelt gezonden.
machinegeweren. Er is toen een tijd hevig ge»
schoten, maar de rebellen gaven zich spoedig
over. Ik geloof, dat er ongeveer dertig zijn gearresteerd. Later steurde vader de politie naar
AMOY IN
DER
de straten, waar nog geschoten werd.
Het blad weet verder nog te berichten, dat
JAPANNERS
de politie gealarmeerd werd door de schoten
uit de richting van «et paleis. Toen de politie
aankwam, zag zij. dat de president van het
eene raam naar het andere snelde en naar bul»
in veiligheid
ten schoot Intusschen was de heele stad in op»
schudding gekomen.
Uit Sjanghai: Uit betrouwbare bron wordt
gemeld,
dat de Japanners het geheele eiland
Lectuur ln beslag genomen
inbegrip van de verdragsnaven,
Amoy.
met
Uit Buenos Aires: De directie der posterijen waar den geheele» dag ls gevochten. in bezit
heeft 12.000 exemplaren van uit het buitenland hebben genomen. De Chineesche strijdkrachten
ontvangen dagbladen in beslag genomen en hebben zich thans naar het vaste land terug»
3000 anarchistische brochures.
■

HANDEN

Buitenlanders

■

getrokken.

wijziging in het Belgische

kabinet verwacht

Uit Brussel: Na de gisteren in de Kamer ge»
Het eenige belangrijke wapen In Duilsche houden stemming, waarbij geconstateerd kon
handen I» echter het feit dat Tsjechoslo» worden, dat een gedeelte der rechterzijde
«ewaklje een aan alle «anten door land Inge»
sloten staat Is. Al de Tsjechische handel -weigerd heeft haar vertrouwen aan de regee»
moet bet gebied zijner buren passeeren, rU. ring te «neuken, was vanochtend het gerucht
Dultschland met Oostenrijk. Hongarije. Polen In omloop, dat de belde ministers, die In de
of Roemenië en het grootste deel daarvan gaat regeerlng het conservatieve katholieke element
Inderdaad door Dultschland over Hamburg of
door Oostenrijk naar Triest Daarom Is Dultsch» vertegenwoordigen, zich gedesavoueerd be»
land In slaat om den Tsjechlschen handel te schouwen en minister-president Janson zouden
hloUlseren door zeer hoog» tarieven voor vragen hun ontslag te willen verleenen.

Gemeld wordt, dat alle op Amoy wonende
buitenlanders in veiligheid zijn.
Uit Hongkong: Mariniers van de Amerikaansehe kanonneerboot Ashevllle zijn op het «Hand
Koelangsoe aan wal gegaan. Op dit eiland
wonen veel buitenlanders. Het Amerikaansche
oorlogsschip Edsell, dat op weg was naar Amoy.
heeft plotseling koers gezet naar Poetsjau, waar
«enige bezorgdheid heerscht, hoewel voor het
oogenblik niets bekend is over ongeregeld»

heden.
UK Hongkong: Eenheden der Britsche vloot

voor de Ooslazlatssché wateren, o^i. de groote
kruiser Cumberland, zijn in den afgeloopen
nacht uitgevaren naar Amoy. waar reeds een
Amerlkaansehe kruiser is aangekomen voor de
bescherming der op het eiland Koelangeo»

wonende hultenlandera»

NE!' VADERLAND

WAT VOOR PAARD BERUDTU?
DE VERSCHILLENDE RASSEN EN HUN SAMENHANG
VOORJAAR is weer in het land. De
jNI. kieviten duikelen boven de welde, het
gras schiet op. de staldeuren gaan open, Mensch

HET

«n dier verkwikken zich weer aan het nieuwe
leven buiten. Ook voor U. paardrijders, gaan
de staldeuren open en U kunt weer naar hartelust genieten van de natuur, bekeken van den
rug van een paard.
Maar weet u eigenlijk wel op wat voor paard
u nu zit? Op wat voor verschillende rijpaarden
u gezet kunt worden? En hoe het hler in Nederland met het rijpaard gesteld is? Nederland
heeft geen uitgesproken rljpaardenfokkerlj.er dus
moeten deze van elders komen. Over wat nu
Ingevoerd is. en over de verschillende rassen
en hun ouderlingen samenhang wil ik het in de
eerste plaats hebbén.
De edelste vertegenwoordiger van het type

rijpaard is de Arabier. Het Arabische paard
geldt nog steeds voor het beste rijpaard dat we
Kennen. Toch is het nog nlet zoon oud ras, want
pas in de ?de eeuw werd het bekend. De Ara»
bische paarden zouden afstammen van vijf mer»
ries van Mohammed. Deze vijf waren de eenlge
paarden van 10.000. dlo na den veldslag bij
Monta. na drie dagen noch gegeten, noch gedronken te hebben, of afgezadeld te zijn. gehoorzaamden aan het signaal tot den aanval door
Mohammed gegeven. Aldus de overlevering.
Uit schoonheidsoogpunt valt het Arabische
paard altijd tegen. De meesten van u zouden
zeggen als ze een rasechte zagen: „wel aardig,
een flinke hit". Ze zijn niet groot 145--153 cm.
schofthoogte. Een Ingebogen profiellijn, groole
neusgaten, groote oogen. kleine ooren, hooge
schoft lang en recht kruis en de «taart strekt
zich op een buitengewoon sierlijke wijze achter
het lichaam ais het dier In beweging Is. De
becnen zijn hard. fijn en droog. De kleur is
meestal schimmel, maar ook andere kleuren
komen voor. Volgens den Arabier zelf is de vos
het beste, de bruine het snelste en de zwarte het
taaiste. Vooral ln den galop hebben ze een
groot uithoudingsvermogen.
Veel mooier ls het Perzische paard. Een veel
ouder ras. reeds onder Darlus «varen er In de
Perzische stoeterijen ruim 100.000 paarden.
Het heele type Is nog wat fijner, vooral de
hals Is langer en smaller. Het uithoudingsvermogen ls echter niet zoo groot als van den
Arabier.
Nu zult u. als u een paard gaat huren, zeer
zeker niet op een Arabier komen te zitten,
lc meer omdat een gcodé Arabier niet te koop
ls. Toch zijn er zoo nu en dan In de geschiedenis zeer edele hengsten uitgevoerd en hebben,
wij hler in Nederland er momenteel ook een.
een Kohellan.
Ook op het Loo staan eenlge Arabische paar»
den en verder bij enkele particulieren. Wel
hebben vele paarden Arabisch bloed ln zich
en Is dit op deze wijze over de hcclc wereld
verspreid. Vooral de Engelsohen hebben dit
gedaan.

In Engeland bobben we in de eerste plaats
het volbloed paard. Oorspronkelijk had men
er ten tijde van de Romeinen een klein, middelmatig groot paard, vrij grof, goed geschikt
voor de ruiterij. Dlt paard werd gekruist met
Spaansche paarden, al ln den tljd van Alfred
"den Groole (2: 900). In déze paarden.zat,Ber»^
bcr bloed. Berbers hooren thuis ln Noord»
Afrika. Eveneens een Oostersoh type. Het zijn
zeer snelle en taaie paarden, echter minder
edel dan de Arabier. Grooter Invloed werd
Uitgeoefend door de Spaansche, Vlaamsche,
Dultsohe en Normandische paarden ult het
leger van Willem den Veroveraar, dlo In 1066
na den slag bij Hastlngs, Engeland veroverde.
Vele Engelsche koningen deden aan de paardenfokkerij «n voerden Arabieren ln. ongeveer van 1200 af. De bekendste paardenmarkt
uit dien tijd was to Smlthfleld; hier viel het
lichte rijpaard op en ham er een voorname
plaats in. Na 1680. ten tijde van Karel 11. die
een enthousiast liefhebber was. kwam er een
groote verandering. Er werden destijds door
particulieren drie buitengewoon edele hengsten
Ingevoerd, n.1.:
1. Beyerly Ture In 1688, die naar. men zegt
bij 't ontzet van Weenen was buitgemaakt;
2. Darley Arablan In 1713, afkomstig uit de
woestijn In de buurt van Aleppo;
i. Godolphln In 1735. Dit paard schijnt af»
komstig te zijn geweest uit Tunis. Het was
in Parijs als karrepaard gebruikt
Deze drie hengsten zljn de grondleggers van
het Engelsche volbloed paard geworden. De
paarden werden geselecteerd op snelheid» en
de beroemdste is geweest Eclips, die in zijn tijd
alle races won. HU werd gefokt door den hertog van Cunmerland ln 1764, het Jaar van de
groote zonsverduistering, stamde af van Darley
Arablan en bracht als dekhengst 17.000 pond
op. Hij is dan ook in bijna allo goede stam»
boomen terug te vinden. In 1786 kwam het
eerste stamboek voor deze paarden en slechts
de afstammelingen van de hengsten en mer»
ries hierin vermeld mogen zich «volbloed"
noemen.
Het volbloed paard Is ongeveer 160—170 cm
hoog, langer dan de Arabier, het heeft een droger en edeler hoofd, geen ingedeukte profiel»
lijn, langere oorcn, langen en geslrekten hals.
diepe smalte borst lange en rechte middenband, scherpe schoft en lange, dunnenc droge
beenen. Het heeft wel grootere snelheid dan
de Arabier, maar minder uithoudingsvermogen.
Het is een echt renpaard en niet zoo zeer een
jachtpaard.
."

-"

Als jachtpaarden gebruikt men halfbloeden.
Een halfbloed is het kruisingsproduct van een
Inlslndsche merrie met een volbloed hengst
Het is dus geen constant ras, want het moederpaard kan licht of zwaar geweest zijn en dat
komt dan in het veulen tot uiting. Zoon krulsingsproduct wordt met den Engelschen naam
hunter aangeduid. Het is een terrelnpaard,
«en zwaardere uitvoering van het volbloed,
rustiger van karakter, het galoppeert goed en
het springt goed. Het dier moet vooraf korte,
breede en gespierde beenen hebben. De besten
stammen af van een eveneens zeer bekenden
hengst Hermlt Deze won de Derby in een
sneeuwstorm en is de stamvader van vele van
de beste springpaarden van tegenwoordig. De
hunter. die, gebruikt wordt voor de sleeptechase. Is hel „nunter-racehorse" type. waarin
veel volbloed zit Ook het lersche paard is
een halfbloed. maar geen hunter. Wel Is hel
op dezelfde wijze ontslaan, maar het Is geen
constant ras geworden. Een ras is een groep
dieren, dié veel gemeen hebben en die deze
eigenschappen op hun nakomelingen over»
brengen. De ler is nlet zoo lang als de hunter,
hlj heeft «en meer opgerlcbten hals, zware
droge beenen, harde hoeven, goede schoft
rechte ruglijn en lets hellend kruis. Hlj ls
buitengewoon taal en wordt daarom veel voor
vossenjachten gebruikt, en In de legers.
Daarnaast zijn er In Engeland nog verschil»
lende soorten rijpaarden, die ook allemaal nog
een naam hebben, maar hel zijn geen constante rassen. Ook de pony wordt er als rij»
paard gebruikt

?t»»»krljk heelt lang nlet zoon goede pa»»
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denfokkerij ais Engeland. Oostersche en Engel»
het paleis
sehe paarden zijn ingevoerd om de beslaande
Voor het Palels aan het Noordelnde, waarvan
rassen te verbeteren. Toen de Moóren ih 722
werde
verslagen
Frankrijk
en
Nederlandsche en; de Belgische standaard
een inval deden ln
Consulaire Dienst.
vroolljk in het zonlicht wapperden, bestond den
den, werden er veel Oostersche paarden bultgeheelen middag zeer groole belangstelling.
Blj Kón. Besluit ls de hoer P. van der
gemaakt en hieruit ontstond het Limousijnsche
paard. Een buitengewoon goed rijpaard, maar Zóó groot was die belangstelling, dat de politie S tic helen erkend en toegelaten als consul»
te licht voor de zwaar bewapende ridders,uit genoodzaakt was de menschen ook op het met generaal van België lo Batavia, voor Nederhekken afgezet trottoir te doen doorioopen. landsch-lndlë.
dien tijd. Het Is tegenwoordig zoc goed ais uilware»,
uitmede ln verband met de later op den middag
ook twee
gestorven. In Normandie
waaraan een zoo
stekende paardenrasscn. dle nu zoo goed als plaats vindende zanghulde, deelnemen,
zou
dat er
aantal
kinderen
groot
verdwenen zijn door kruisingen met het Engeen plaats voor het publiek over bleef.
gelsche volbloed. Eerst is het volbloed er zulTegen drie uur mochten de voorbijgangers
ver doorgefokt en gekruist met Arabieren, «vat
oogenblik blijven staan, omdat even later
een
Ongeveer
paard.
Anglo-Arub'sche
leidde tot hét
Koning der Belgen per auto
Koningin
de
146—150 cm hoog. een beetje opgerichte hals uilgeleide zouden
doen
naar Ypenburg. En masse
rijpaard,
en veel schimmelkleur. Een mooi
om zich zoo
publiek
drong
het
naar
maar niet zooveel uithoudingsvermogen. Het spoedig mogelijk van eenvoren
Vrouw ernstig gewond
gunstig
plaatsje te
Norkruising
met hel
Is toen verbeterd door
verzekeren blj deze voor hen wel zeer toeval»
Ten huize van den heer J. B. aan den Hoofd»
mandlsche paard tot de Anglo-Normand. of lige gebeurtenis.
weg
Fransche harddraver. Deze heeft nogal een
21 te Hlllegersberg is vanmorgen om»
Te kwart over drieën reed een ópen hofauto
korten hals en schoft en een niet „verheven" met volgauto's voor het Palels. In de eerste streeks elf uur een ernstige vechtpartij voorgegang.
vallen welke, naar gevreesd wordt, aan de 33«ulo stapten in H.M. de Koningin. Koning' -jarige
mej. M. Schnltterl, huishoudster van 8.,
Het Olympiade paard Marcrolx van luit. Leopold
Bernhard.
commissie
van
en Prins
Als
Pahud de Mortangés en verscheidene paarden uitgeleide fungeerden graaf Dumonceau. baron het leven zal kosten.
van ritmeester Labouehère waren Fransche De Smeth en graaf Van Zuylen van Nijevelt.
Den laatsten tijd scheen het tusschen B. en
volbloeds. Eveneens uitmuntende spring» Onder luid gejuich van het publiek vertrok de mej. S. niet te boteren. Herhaaldelijk kwamen
paarden.
zonder echter ernstige gevolgen
auto vla Noordeinde, Heulslraat en schelpen» twisten voor.
mede
Duitschland beteekent voor het rijpaard weer pad
met
zich
te brengen.
van
Lange Voorhout in de richting
veel meer, vooral dóór .de stoeterijen. Ten Ypenburg.hel
Vanmorgen ls het echter tot een uitbarsting
tijde van de Romeinen had men er een klein,
Ongeveer te zelfder tijd werd aan het Palels gekomen. B. zat aan het ontbijt en toen zljn
een glas warme melk bracht,
fijn en sterk paard. Karel de Groole voerde al
Noordeinde een bloemenhulde gebracht door de huishoudster hem
Arabieren in en tijdens 'de kruistochten werd Oranjevereenlglng Prinses Beatrix to Amsterviel hij hevig tegen haar uit, omdat volgens
er nog herhaaldelijk gekruist met Arabisch dam. Deze bracht een bloemstuk In oranje en zljn meenlng de melk te heet was. De vrouw
bloed. Maar als ridderpaard was het typ» te groen met In witte bloemenletters het opschrift: glng daarop naar de keuken om wat koude
licht en men verzwaarde het met Vlaamsche Hulde aan Prinses Beatrix. Het bestuur van de melk bij te voegen. Bij haar terugkomst ln de
kamer sprong B. plotseling op haar toe en gaf
paarden. Na den riddertijd, fokte men weer vereenlglng werd op het Palels ontvangen.
haar met een hard voorwerp een klap op het
lichtere types; vooral de stoeterij in Trakehnen.
hoofd. De vrouw stortte neer en sleurde daarbij
opgericht in 173? door Frledrlch Wilhelm 1. Op Ypenburg
den man met zich mee. Er volgde een hevige
heeft de paardenfokkerij In Duitschland voor»
Tegen het uur van het vertrek van koning vechtpartij.
uit geholpen. Het Trakehner paard Is oen vrij
uniform type. Het lijkt veel op het volbloed, Leopold waren op Ypenburg haast nog meer
B. slaagde er in eenlge messen van de tafel
bij de aankomst van
aanwezig
menschen
dan
lichaamsbouw,
korteren
hoogere
grijpen en bracht daarmede mej. S. talrijke
een
schoft
te
heeft
de binnentoe, hoofdzakelijk in het gezicht Van een
het kruis Is. meer afhangend en het ls heele» den vorst. Nadat de plechtigheid in
steken
het mes. dat in haar mond terecht kwam. beet de
maal wat „scnonklger". Het Oost-Pruisische stad geëindigd was, hadden velen zich naareenpaard Is vooral legerpaard. Het lijkt meer op vliegveld begeven. De drie zilveren
vrouw het lemmet geheel af. De vrouw verhet type hunter, maar Is «vat korter, minder motorlge tweedekkers stonden nog in dezelfde weerde zich krachtig en bracht den man talrijke
klaar en vleugels en romp schitterden verwondingen toe. Zij beet zelfs zijn rechter
edel en lager van schelt. De Hannoverlaan is volgorde
wijsvinger geheel af. Het was verschrikkelijk,
weer meer rijpaard. Het hoeft een meer opge» ln het felle zonlicht
Geleidelijk aan vult zlch het gebouw van de de geheele kamer was overal met bloed be»
richten hals en een recht en breed kruis. Verder hebben we in Noord>Du!lschland nog het Aeroclub mcl autoriteiten, die aanwezig zouden smeurd. Op het ontzettend tumult kwamen de
Oost-Frlesehe paard enden Oldenburger. Dit zijn zijn bij het afscheid van koning Leopold. doburen toesnellen en toen zij aanschouwden wat
zelfden die van ochtend bij de aankomst aan» er gaande was. waarschuwden zij terstond de
geen rijpaarden meer. maar landoouw-tulgpaarden. Toch komen er hier en daar wel lichwezlg waren.
politie. Deze verscheen onverwijld op het too»
Tegen den tijd, dat men de vorstelijke per» neel van den strijd en stelde B. in arrest. Dr
tere typen onder voor, door do vele soorten,
bloed, die er in zitten. Er is bv. gekruist met sonen verwachtte, stroomden de velen, die op Jongerlus, In allerijl ontboden, verleende de
het caféterras een plaatsje In de zon hadden vrouw de eerste hulp, waarna zij in ernstlgen
oen hengst Rublco, waarvan de vader uit Norgekozen, naar de omheining om vooral niets toestand ln het ziekenhuis „Eudokia" te Roller»
mandie kwam. Ook Hannoverlanen zijn gebruikt oa. de hengst Emigrant, waarvan do van hetgeen op het vliegveld zou gaan ge» dam werd opgenomen.
grootmoeder van moederszijde een Engelsche beuren te missen.
De politie heeft ln totaal vier bebloede mesvolbloed was.
Om even over drieën arriveerden de drie sen in beslag genomen, terwijl ook de afgebeten
Belgische vliegofflcleren. die de , Belgische vinger werd medegenomen. De man werd
Oostenrijk (of als u liever wilt het Oostenrijksche gedeelte van Duitschland) had al vroeg militaire vliegtuigen zouden besturen.
eveneens verbonden en is naar het politiebureau
goede rijpaarden. Door de vele Aziatische Inaan den straatweg te Hlllegersberg overgevallen (pl^n. 800) werden heel wat Arabische
bracht en in bewaring gesteld.
paarden Ingevoerd. Karel V haalde de beste
paarden ult Spanje. Het zijn vooral de staatsWanneer wlj, nu de drukte weer voorbij is.
stoeterijen geweest die het ras verbeterd hebin Indië in werking
over
de regeling van het verkeer onze go»
ben, met Arabieren én met Anglo-Normands.
dan kunnen wij zeggen,
gaan,
dachten
laten
Wegens hetze tegen Japan.
Llpplza is de bekendste stoeterij en de Llppizadat de door de politie genomen maatregelen
ner paarden waren beroemd en werden spe» over het algemeen een vlot verloop hadden. Soerabaja. Het drukken van de «Tay Kohg
gebruikt aan het keizerlijke hof en aan Er Is nergens slagnatie van eenlge beteeke»
de Weensche rijschool. Dit paard is vrij zwaar, nis geweest en reeds om half twee was het Slang Po" Is bij Gouvernementsbeslult van
wel elegant van vorm, heeft een breeden romp,
10 Mcl, wegens hetze tegen Japan, voor den
geheele verkeer, ook dat van de tram, weer
een rond afbellend kruis en oen schlmmelkleur. vrij.
tijd van 14 dagen verboden. De politieke inOok in Hongarije heeft men zeer «roote
lichtingendienst verzegelde de persen.. (Aneta)
De extraparkeerplaatsen, o.a. aan de
stoeterijen. De bekendste is de stoeterij rMezy»
Laan
ln
het
Bosch;:
Groote
de
Amsterdamsche
groot.
hegyes. opgericht'ln 1786 óh 17.000
.Veerkade, deliHoutmarkt. het Huygensparki
Uitgaande van het'veredelde Hongaarsche
waren overvol; vele auto's, ult de NoordeHET 2e REG. LUOHTDOELARTILLÉRIE
paard is er gefokt met Engelsche volbloedslijke
Zuidelijke
provincies,
en
het
be»
waren
Frankrijk
IN ALKMAAR.
Anglo-Normands.
en
In 1825 werd in
hoezeer men ook buiten Den Haag met
de Normandlsehe hengst Nonius verkregen en wijs.
gebeurtenis meeleefde.
Bij hel gemeentebestuur van Alkmaar is
naar Mezöhegyes gebracht Ook de Arabische deWat hot treinvervoer
hedenmorgen
van den minister van Delensie
men
betreft,
wanneer
hengst Gldran werd er in 1818 heengevoerd. de vele extra-treinen met militairen uitzonbrief ingekomen, waarin deze zich in beeen
De laatste heeft vooral uistekende nakomeginsel bereid verklaart het 2e regiment lucht»
dert, kan van een bizondcre drukte niet worlingen gegeven. Vooral valt op. de lange,rechte
doelarllllerle
vervoer
ons
maar
in Alkmaar te vestigen, als de
gesproken.
Het
scheen
hals en de schuine schouder bij deze paarden. den
weinig drukker dan op andere dagen.
gemeente het benoodlgde terrein. 20 ha aan den
Het kruis ls wat afbellend en de beenen zijn
Westkant van de stad. wil beschikbaar stellen
slank en droog. Er worden in Nederland veel
Ladders en kisten in beslag genomen.
en in orde brengen.
paarden uit Oostenrijk en Hongarije ingevoerd
De Raad zal 19 dezer een beslissing nemen.
Artikel 6 van de bekendmaking van den
en zeer zeker zult u deze ln de verschillende
burgemeester,
vergunning
verdat het zonder
stallen kunnen tegenkomen.
was, op de openbare straat stellages, DE ERVARING DER RIJKSBEMIDDELAARS
Andere landen wil IK niet noemen. Het be» boden
ladders, kisten, stoelen enz. te plaatsen, tenhoeft geen catalogus te worden en natuurlijk
einde
een verhoogde standplaats in te nemen,
Prof. mr A. 0. Josephus Jitta heeft gister»
vindt men er rijpaarden. En denkt u nu niet
veelvuldig
zijn
bleek
te
Vannacht
overtreden.
avond
(Woensdag) in het Klein Auditorium der
hierbij
rljpaardrassen
genoemd
alle
heb.
dat ik
er In den voegen morgen heeft de politie in» Leldsche Universiteit een lezing gehouden over
want er zijn er nog vele. Maar de kans. dat u
gehouden en' er werden zooveel lad„De ervaring der Rljksbemlddelaars". Spr. Be»
ze nog eens hier tegenkomt, is uiterst gering. speette
ders, kisten en banken in beslag genomen, dat gon met een uitvoerige uiteenzetting te geven
er vler vrachtauto's mee werden ge» van het stelsel van de Nederlandsche Arbelds"
rijpaard
in
slaat
het
nu
met
het
vuld.
geschlllenwet en vergeleek deze wel met derEn hoe
gelijke wetgevingen die in hel buitenland geiNederland? Natuurlijk zijn vele van de bovengenoemde rassen ingevoerd, vooral ult Enge-'
den. Met een reeks van gevallen lichtte prof.
Josephus Jitta de practljk toe. Aan de hand
land. lerland en Dullschiand. Het meerendeel
DE SABEL VAN PRINS BERNHARD.
ls van het type hunter of ler. Hier In Nederhiervan zette spr. uiteen waarom hot stelsel
De sabel, welke Prins Bernhard heden» van de Nederlandsche wet het beste ls. Spr.
land fokt men landbouwtulgpaarden. omdat dit
voordeellger is. We onderscheiden hierin drie ochtend heelt gedragen, was de sabel die aan stond in het bijzonder stil bij de redenen, waarklassen: zwaar, middel zwaar en licht In deze Koning Willem 111 heeft behoord. Na diens om (verplichte) bemiddeling de voorkeur verdood heeft Koningin Emma het wapen aan dient boven (verplichte) arbitrage.
laatste klasse kunnen we wel rijpaarden aanregiment grenadiers geschonken, dat het
het
treffen.
In het noorden van ons land vinden we den op zijn beurt Prins Bernhard ten'geschenke
BEURS VAN AMSTERDAM.
heeft gegeven bij zijn benoeming tot kapitein
Oldenburger. Dit ls een zwaar landbouw»
«„beurskoersen van 12 «el. 4 uur:
tuigpaard. In Groningen hadden we vroeger bij het Kon. Ned. leger.
Koninklijke
333%—
het oude Groningsen» paard. Dit werd omge»
34',i
Steels
fokt in den Oldenburger, maar het had te
EEN NOODLOTTIGE KLAP.
Anaconda dopper
2lH—
slechte beenen. Om dit te verbeteren voerde
«ortn Amer. Avlstlon
In, zooals Oost-Pruisimen andere hengsten
De «.Jarige taxi-chauffeur I». F. B. beeft ln een
<?omnl<»n«ve«ltn and Loutnern
l.i
sche, Holsteiners (Cirero II) Hackneys (Dan opwelling van woede een ander een klap ln het
Leno) en
-dravers. Deze laatsten komen
gezicht gegeven met het noodlottig gevolg, dat de
man tegen den grond sloeg en een hersenschudding
FRANSODE BANKSTAAT.
ult Rusland en hierin zat weer bloed van kreeg,
waaraan hlj eenlgen tijd later overleed.
dle
door
Peter
hengsten,
Friesche
den Groote
(In
dulz. francs):
| 12 Me.
I S Mei
De Officier van Justitie bij de llaagsche Rechtwaren meegenomen.
munt
en -mat.. I 55.807.335 55506559
«oud.
tegen
wegens
mishandeling,
bank heelt
B.
den dood
-mater. I
412.615
421573
Momenteel hebben we in Groningen lets ten gevolge hebbende, een voorwaardelijke ge- 2llv. munt en poster...
en
708.74?
537.744
beters. Dit is de Arabierenfokkerij van den vangenlsstraf van zes maanden en een geldboete Rek.-cour.
j
Bulten», zlchtwlssels
20.090
20.145
heer Barlagen. Deze heeft eenige Arabieren van 150 subs. 50 dagen hechtenis gevorderd.
Voorsch. goud. m-mat j —.---.—.
——.—
De rechtbank veroordeelde hem heden tot een Blnnenl. wissels
geïmporteerd en fokt daarmee in hoofdzaak
10.677.154
11.098.771
kruisingsproducten. Hij krijgt dan een veel geldboete van liw subs. 50 dagen hechtenis.
Buitenl. wissels
I 1560549
1.208.523
meening
goed
zeer
j 3578.147
lichter type, dat naar zijn
Voorsch. »p elfeeten
3.699.714
Voorsch. 30 d. scl»stk.w
1.413580
788542
voldoet Ook heeft hij gekruist met Holste!»
; 5575478
Bons Amortisatiekas
5575.478
DUBBELE TUINDERSWONING
ners en hieruit kreeg hij een buitengewoon
Rente), voorsch. ad. St. ; 40.133574
40.133574
sierlijk rijpaard van goede kwaliteit Naar Ik
TE MAASDUK AFGEBRAND
rekeningen
Diverse
3512548
3.114589
meen. zijn er hiervan reeds eenlge naar Den
Blij. in omloop
9851850?
98559529
Hedenochtend
omstreeks
uur
elf
Is
te
MaasTeg. ln rek »c «chatk. j
Haag verkocht
20529
568.498
dijk (gem.
dubbele tuinders- Teg. in rek.-c An^kas
2558532
2333591
In de andere provincies vinden we steeds woning vanNaaldwijk) de
den heer A. Noordam, geheel Teg. part londsendep..
21.100582
21532566
het warmbloedpaard terug, type Oldenburger afgebrand.
verpl. kort loopt j
And.
102.741
136.039
Maasdljksche
De
en
NaaldwiJksche
daar
wat
lichter,
of OostFriesch. hler wat
Diverse rekeningen
2.641.700
3.159.004
zwaarder. Een uitzondering maakt Gelderland. brandweer konden voorkomen, dat de naast Op kort termijn samen Ij 122574.498
122557518
woning en de groote veeschuur achter Door goud gedekt
Het oude Geldcrsche paard was zeer geschikt gelegen
l 4553 pOt
1554 pet
het
huls
eveneens
door
de
vlammen
werden
voor zware ruiterij en is als zoodanig veel uitPakken slroo. die opgeslagen waren
gevoerd. Men heeft getracht de fokkerij te ver» aangetast.
ENGELSCHE BANKSTAAT.
in hel lecge gedeelte der woning, werden een
beteren. Er werd in 1820 te Borculo een stoeterij opgericht waarvoor verschillende rassen prooi der vlammen.
Issue Dept
I 12 Mcl I 5 Mei
Slechts een klein deel van den Inboedel kon Ultgeg. b!«. a. In elrcul { 482.190500 490530500
werden geïmporteerd, zooals Mecklenburgers,
worden gered.
Idem b. bij Bk. Dept.. > 44520.000
35570500
Oost-Pruisen, Hongaren. Polen. Deze laatste
f
De oorzaak van den brand Is onbekend, hoe» ltevernment securlUes.. 188.730.000 188530500
waren zoo ongeveer als Arabieren. Verder
Andere waarden
!
250.000
150500
Anglo-Normands, Engelsche volbloeds en wel vermoed wordt, dat hij door spelende kin» Zilveren
I
munt
10.000
10.000
andere rassen: zooals Haekneys (Diplomatlst), deren is veroorzaakt.
Gouden munt en baren { 326.410500 326.410.000
Verzekering
dokt
de
schade.
bruine;
Banking
Dept
l
de Nordfolk draver en de Olevelandsche
Dep.'s pubt lichamen., j 36600500
10.740500
dle weer meer landbouw-lulgpaard waren. U
Part deposito's banken, 87540.000 117.453500
zlet er Is van alles geprobeerd en het had
Part. depos's anderen..
Universitaire examens.
35.460500 I 35570.000
zeker succes kunnen hebben, want bloed werd
Government
securlUes.. 105.741.000 117.766500
stoeterij
werd
in
genoeg
Ingebracht
er
Maar de
ROTTERDAM. Doctoraal examen In de economiAnd. waarden dlsc. et |
7500.000
8.190.000
1842 verkocht en was daarna nog een tijd lang sche wetenschappen de heer J. Honing, met lof. And. waarden securlt.
19.410500 19.260500
privé stoeteril van Koning Willem "11. Ook op C«ndlda»tsexam«n 1» de economische wetenschap» Gouden en zllv. munt l
760500
790.000
pen de heer Oen Poo Kwles.
Verhoud, res. verplicht
het Loo zijn eenige volbloeds gestatlonneerd ge28.11 pOt I 2253 pet
Clear. House omz. mlli | 919500000 I 809.000.000
weest Maar er Is met dit al in Gelderland een
CL House om», vorig f. I 703.000 000 I 859.000500
lichter type ontstaan en hieronder zijn ver»
in
de
magoede
rijpaarden,
zljn
remonte^lepdt
die U
teel
er dan ook In het
schillende
to
neges zult aantreffen onder den naam „InMillingen evenveel inlandsche paarden als
N.V. West-Smnatra Rubber- en Koffielander".
leren.
Cultanr-MaatschappU..
Ik hoop. dat U, wanneer U weer eens gaal
Het ls «en verheugend verschijnsel, dat de
In de heden te Amsterdam gehouden jaarlijksche
rijsport thans zoon groote vlucht neemt en dit rijden, uw paard met nog meer sympathie zult
van aandeelhouders werd
zal ongetwijfeld een stimulans zijn voor het gaan bekijken, zijn edele eigenschappen beter algemeene vergadering
door de directie verslag uitgebracht over het af»
fokken van rijpaarden hier te lande. Ook van zult beoordeelen en zult denken aan de indrukgeloopen boekjaar en werden de balans en winstmilitaire zijde Is er de laatste jaren sterk op wekkende geschiedenis van zijn ras. Door dit en
verliesrekening over 192? goedgekeurd.
aangedrongen en Is noodzakelijkheid van goede alles zal uw rijgenot nog worden verhoogdDo heer J. J. Cramer werd als commissaris her»
rijpaarden voor bet leger aangetoond. Momen»
Rewlu» E. de Maar koren.
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DE PAUSELIJKE SYLLABUS
TEGEN DE RASSENLEER
De katholieke universiteiten
moeten wetenschappelijke
wapenen verschaffen
Naar Havas meldt, heeft het r.k. Instituut
te Parijs den vollediger» tekst ontvangen van
een syllabus togen de rassenleor. welke gezonden is aan alle room.ch-katholieke universiteiten ter wereld. Het document Is gekleed
In den vorm van een brief van de Heilige
Congregatie van seminariën en universiteiten,
waarvan de Paus prefect is, aan de rectoren
dezer Instellingen. Het luidt als volgt:
..Verleden Jaar ep den avond voor zijn verjaardag heeft onze verheven Heer, de ge»
lukkig rogeerende Paus. In een toespraak tot
de kardinalen on prelaten van de Romelnzche
curie met droefenis gesproken van de ernstige vervolging, welke, gelijk de heele wereld
weel. woedt tegen de room-ch-katholleke kerk
ln Duitschland. Maar de voornaamste droefheld van den Heiligen Vader vloeit voort uit
het feil. dat men ter verontschuldiging van
zoon groole onrechtvaardigheid onbeschaamde
lastertaal te baat neemt en overal de verderlelijkste leerstellingen verspreidt, valschelijk
met een wotensohappelijken naam gekleurd,
teneinde de geesten te verderven en den waren
godsdienst uit te roeien.
«Ten overslaan van dezen toestand gelast
de Heilige Congregatie de katholieke universi tellen en faculteiten al haar krachten In te
spanne ter verdediging van de waarheid tegen
do binnendringende dwalingen. Ook dienen de
leeraren met allo middelen, ontleend aan de
biologie, de geschiedenis, de Pauselijke filo«olie. do Juridische en filosofische wetenschap,
wapenen te verschaffen om met kracht en doel»
treffendheid de onhoudbare stellingen af te
wijzen, welke hier volgen:
1. dat de menschclijke rassen door onwrikbare natuurlijke karaktertrekken zoodanig
zouden verschillen, dat de nederigste hunner
verder verwijderd is van de verhevensle dan
do hoogste diersoort:
2. dat men uit alle macht de kracht, het
ras en de zuiverheid van hot bloed moet bewaren en opkweekon en dat alles, «vat hiertoe
leidt daardoor reeds behoorlijk en gooorloofd ls:
3. dat in het bloed, als zetel van het karakter van het ras, alle intellccluecle en moreele
hoedanigheden voor den mensch hun voor»
naamsten oorsprong vinden;
4. dat het wezenlijke doel van de opvoeding
zou zljn de raseigenschappen te ontwikkelen
en de geesten te ontsteken met een brandende
liefde voor hun eigen ras als het hoogste wolzijn:
5. dat de godsdienst onderworpen zou zijn
aan de «vet van het ras en zich daarnaar moet
voegen.6. dat de eerste bron en de opperste regel
voor elke rechtsorde het rasinstituut zou zijn:
7. dat er niets anders zou bestaan dan de
kosmos of het heelal van het levende wezen,
dat alle dingen, den memel» inbegrepen, niet
anders, zijn dan verschillende vormen, welke
ln den loop 'der eeuwen het levende heelal
hebben vervuld:
8. dat leder mensch slechts beslaat voor den
«laat. dat hij geen ander recht bezit dan uitsluitend bij gcdoogen van den staat
„Aan deze zoo verwerpelijke stellingen zou
men overigens gemakkelijk nog andere kunnen toevoegen. De zeer Heilige Vader, prefect
van onze Heilige Congregatie. Is ervan overtuigd, dat gij niet zult verzuimen om de voorschriften, in dezen brief vervat, tot hun volle
recht te laten komen."
Het fascisme ult den wereldoorlog geboren.
De Temps laat zlch ten bewijze van het feit,
dat de Italianen ln weerwil van de protoeolalre voorkomendheden, den Dultschen gast
bewezen, in waardigheid niet te kort geschoten zljn ult Rome melden, dat hem bij het
overschrijden van de grens een album met
beschrijving in het Duitsch en afbeeldingen
van steden, streken en voornaamste monumenten, waar hlj voorbij kwam. overhandigd is.
De Romeinsche oorsprong van Bolzano en
Trento wordt er uiteengezet evenals wat hot
fascisme In dat gebied lot stand gebracht heeft
Bij de eerste foto's ls die van het gedenkteeken, opgericht ter eero van den Italiaanschen
patriot Battlstl, die in 191? wegens hoogverraad door de Oostenrijkers opgehangen is.
Men weet, dat in Italië het treden in den
oorlog aan den kant van de geallieerden als
hel begin der nationale herleving geldt Het
gedenkboek laat er ook het licht op vallen,
dat het fascisme uit de overwinning geboren Is.
De Koning van Libië.
Uit Rome: De Koning van Italië zal. naar
men ln welingelichte kringen verneemt, op
21 Mcl oen bezoek aan Libië brengen.

Atatürk geeft zijn bezittingen
aan den staat
Uit Ankara: Kamal Atetlirk heeft In tegenwoordigheid van den minister van binnenlandscho zaken en van hooge ambtenaren de wettelijke formaliteiten volbracht, waarbij al zijn bezittingen, als hulzen, landgoederen en zomerverblijfplaatsen, ten gunste van het land als
staatsbezit worden overgeschreven.
Het oude Istanboel verdwijnt
Uit Istanbocl: Na een eerste leenlng van
1.400.000 Turksche ponden van de regeering
verkregen te hebben, ls hol gemeentebestuur
van lstanboel in staat te beginnen aan het groote
plan om van de oude stad een moderne woon»
plaats te maken. Hel werk zal worden uitgevoerd volgens do plannen van een Franschen
stedebouwkundlgo. De voorbereiding hiervan
heeft drie jaar geduurd. Het geheele werk zal
vijf jaar duren en vele millloenen Turksche
ponden kosten. lstanboel zal dan bijna totaal
veranderd zijn. Do haven van Galata wordt ge»
moderniseerd en vergroot Do beroemde groote
bazars zullen een vernieuwing ondergaan.
Hun Oostersche bekoring wordt opgeofferd
aan de hedendaagsehe eischen van reinheid en
hygiëne.

Het voornaamste doel van de verbouwing is
evenwel om de schoonheid van de groote gebouwen uit het Byzantljnscho tijdperk te doen
uitkomen. De hulzen, welke tegen de Aya
Sophla (thans een museum) en tegen de z.g.
blauwe Moskee staan aangebouwd, worden ver»
wijderd, zoodat zij in hun volte schoonheid zullen prijken. Voorts wordt er een universiteits»
wijk gebouwd en een dierenpark, de oude
Byzantljnsche wallen worden gerestaureerd, alsmede parken en speelplaatsen aangelegd.

EEN VLUCHT: LOS ANGELES—WARSCHAU
Majoor Waclaw Makowski. do directeur van
de Poolsche luchtvaartmaatschappij, heeft zijn
vertrek voor de vlucht naar Warschau vla
ZuldAmerika bepaald op as. Vrijdag.

Bonnet kiest partij tegen
den Negus
Lltwlnof wil vasthouden aan nieterkenning van veroveringen
Uit Oenüve meldt Havas: Na den Negus was

het woord aan den Franschen minister van
buitenlandsche zaken Bonnet, die o.m. zeide.
dat om do atmosfeer van vertrouwen en miernationale samenwerking ln Europa te herstellen, het noodig Is met moed den toestand onder
oogen te zien. welke sinds lang den vrede be»
dreigt Reeds In 1926 hebben zekere landen do
verovering erkend. Frankrijk heeft dat toen
nlot gedaan. Wij hebben zonder aarzelen aandeel gehad in alle door den Volkenbond voorgestelde collectieve maatregelen, waarvoor wij
ons zeer zware opofferingen hebben moeten
getroosten. Wij hebben het gevaar moeten
loopen een slag toe te brengen aan onze Intieme, oude en kostbare betrekkingen met een
groot bevriend land. Wij hebben daarmede het
gevaar moeten loopen do Internationale poli»
tieke situatie te verzwakken, waarbij de eerste
maatregelen vaak tegen ons zelf zijn gericht.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de inachtneming
der in het pact vervatte beginselen de beste
waarborg voor den wereldvrede blijft.
evenwel, dat het
Thans meent Frankrijk
voor alles moet gehoorzamen aan den wil tot
vrede, welke den grondslag en de ziel van den
Is
Volkenbond vormt De Fransche regeering als
van denzelfden wensen haar vrede bezield
de Britsche regeering. Zij sluit zich bij haar
aan om voor u den wensen tot uitdrukking te
brengen, dat erkend zal worden, dat de omstandigheden voortaan aan leder slaat-iid zullen
veroorloven zelf do beslissingen te kunnen

nemen.

Lltwlnol aan bet woord.
Lltwlnof betreurt dat de Volkenbond zlch
tegenover een uitgesproken agressie maar al te
vaak heeft tevreden gesteld met platonische
resoluties over nleterkennlng. Dat zijn geen
doeltreffende middelen tegenover een aanval.
Do Russische regeerlng zou bereid zijn het
probleem op te lossen In overeenstemming met
het beginsel van het pact en dat der collectieve
veiligheid.
Wat de uitslag van het debat en de toekom»
stige besluiten mogen zijn, er moet niet gezegd
kunnen worden, dat de Volkenbond zijn
meenlng over het begripagressie on het algemeene beginsel der nleterkennlng heeft gewijzigd.
Om vier uur vanmiddag zal het debat worden
voortgezet

Yaguë nog

in functie

Hoc voorzichtig men moet zijn mot geruchten
door partijen over de tegenpartij verspreid
blijkt weer uit de berichten over generaal
Yaguc die volgens berichten uit Bareeiona ge»
vangen gezet zou zijn door Franco. Havas meldt
echter uit Saragossa dat Vagus nog steeds het
Marokkaansche legercorps aan de Ebro commandeert.

De droogte in Engeland
Schade aan den landbouw.
Aan hot einde van do zitting van hot Lager»
huis hebben gisteren verscheidene afgevaardigden : gevraagd wat de regeerlng van plan
was te doen voor den landbouw, die door de
droogte In Maart en April reeds een schade
van 10 millioen pond geleden had.
Minister Morrison antwoordde, dat de
schade zonder cenigen twijfel belangrijk was,
maar dat het toch te vroeg was om die reeds
in getallen ult te drukken. Wanneer in de
volgende veertien dagen een behoorlijke hoe»
veelheid regen zou vallen, zou nog heel wat te
redden zijn, vooral aan wlntertarwe. welke
er nog vrij goed voor stond. De regeerlng had
Intusschen aan de Agrlcultural Marketing
Board machtiging gegeven om boeren, die
reeds nu groote schade geleden haddon. door
crodictcn van zes maanden te helpen.

Korte berichten
Uil Kaunas: Pas gisteren is men er in ge»
slaagd den grooten brand in de Litausche
Oostzeebadplaats Polangon meester te wordon. Bijna do helft dor plaats hooft onder hel
vuur geleden. 1500 menschen zljn dakloos. De
schade bedraagt twee mlllloen lilas. De regcoring heeft groote credleten uitgetrokken om de
slachtoffers te helpen.
Uit Praag: In de Oostelijke Karpathon
Is door een wolkbreuk en overstroomingen groolo schade aangericht. Twee kin»
deren verdronken en vele huizon «verden vernield. Bruggen werden weggeslagen en de
verbinding met het district is verbroken. Een
groot zlgeunerkamp is volkomen verdwenen,
militairen werken mede aan de hulpverlecnlng.
Door een hevige overstrooming bij
Prlstlna in Servië, slaan thans 700 huizen
onder water.
KREISLER COMMANDEUR LEGIOEN
VAN EER
Fritz Krelslor Is door de Fransche regeering
benoemd tot commandeur in hel Legioen van
Eer. Men heeft daarin do erkentelijkheid willen
uitdrukken voor het vele, dat de groolo violist
in dienst van de liefdadigheid gedaan heeft
vooral ten bate van de kinderen. Er wordt OH.
aan herinnerd, dat Kreislcr na den wereldoorlog voor de Oostenrijkscho kinderen een bedrag
van meer dan 2 millioen gulden beschikbaar
heeft gesteld.
CONCERT EN TIIEATERGIDS.
Vrijdag 13. Zaterdag 14, en Zondag 15 Mcl zal
het Vereenlgd Rotterdamse!» Hofsted-Tooneel,
Directeur Cor van der Lugt Molsert. in den
Koninklijken Schouwburg alhier de eerste
wederopvoerlngen geven van: Heeft Conslance
gelijk? een blijspel in 3 bodrijven door W.
Somerset Maugham.
Medewerkenden zijn: Vera Bondam, Bels
Nanuccl-Beckman, Adr. Oanlvez, Enny Meu»
nier. Tini Opscholten. Caro van Eijck, Dirk
Verbeek. Paul Steenbergen, Plet Ricnks. Regie:
Bels Ranuccl-Beckman. decor: Karel Bruckman.
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Luchtbeschertning
Het Voiksgasmasker is er,
maar het is Belgisch
fabrikaat
toen «ve eenlge dagen geleden er aan berin-

«enten, dat het Hollandscho volksgasmasker
nog steeds niet aan de markt is, hadden we
al wel iels

vernomen van een Belgisch masallo strenge eischen, welke de

ker, dat aan

Hembrug aan een volksgasmasker stelt, vol»
doel. maar «ve haddon het nog niet gezien.

Dezer dagen hebben we nu bezoek gehad
van den Importeur van dit Belgische volks»
gasmasker, den heer Otter der.firma Otter on
Groenendijk te Heemslede. We hebben ons
van dit masker op de hoogte gesteld on we
moeten vorklaren, dat 't aan allo eischen vol»
doel, ook en dat is lang niet de minste, die van
don prijs. Want het Belgische volksgasmasker kost sleehls f 5en voldoet dus zeer zeker
aan zijn naam.
Dit masker, een fabrikaat van de Soe. Beige
de i'Azote te Ougrée is tot dusver het «enige
dat voldoet aan ons Gasmaskerbesluit van
193? en «vaarvan dan ook bij min. beschikking
van 5 dezer de invoer is toegestaan.
Hel gelaatstuk wordt in 3 grootten vervaar»
digd. Het is van rubber en geeft een gasdlch»
te aansluiting op het gelaat. In don rand van
bet gelaatstuk zijn 6 metalen gespen gevulca»
nlseerd. waaraan de banden van het rubbebr»
bandenslel verstelbaar zijn bevestigd.
De oogglazen zitten in een metalen montuur,
dal, evenals de oogglazen, verwisselbaar Is.
Door middel van een schroefslulting wolden
zo, samen met het rubber van het gelaatstuk,
in oen metalen montuur vastgeklemd. Aan de
binnenzijde van de oogglazen liggen helderzlchlplaatjes. welke ook verwisselbaar zijn.
Aa», de voorzijde van het gosmoskergelaalstuk
zi; een verwisselbaar rubber ultlaatventlel
in een, met het rubber van het gelaatstuk
verbonden, metalen montuur en beschermd
door een metalen dop mot bajonetsluiting.
Aan de onderzijde van het gasmaskergelaatstuk bevindt zich een metalen schroefvormig
aansluilstuk Voor de gasfilterbus. Aan de binnenzijde van dit aansluilstuk is een rubber
Inlaatventlcl aangebracht Tevens bevindt zich
aan de onderzijde een rubber afvoerbuis voor
hel verwijderen van vocht. Dit geschiedt door
een melkbewoglng.
Aan de ulllaalzljde bevindt zich een schroefvormig aansluilstuk ter onderlinge verbinding
van de gasfilterbus met hot gasmaskergelaatstuk. Het Is door een sehroefdop met rubber
pakkingrlng luchtdicht afgesloten.
Do gasfilterbus bestaat o.a. uit een geperste
bus, bestaande uil twee deelen. welke onder»
Ilng door een omgefelstén rand vast met elkaar
zijn verbonden, In het ééne deel zit een rook»
en nevelfilter. In het andere deel een koolvulling.
De lucht passeert eerst hel nevelfilter en
vervolgens hel koolfiller. De afscheiding lus«chen beide wordt gevormd door een geperforeerde metalen plaat en een schijf linnen
gaas.
Het nevelfilter beslaat uit schijven dik fil»
treerpapler, opgebouwd volgens het Eornez»
principe.
De luchtinlaatzijde, bestaande uit een kleine
opening in de bus is door een rubber stop
luchtdlenst afgesloten. Over de rubber stop
ls een linnen strook aangebracht, welke weer
door een papieren strook, met opschriften,
zoodanig is vastgeplakt'dat i na.verwijdering
van de rubberslop. deze nlet meer in den oor»
apronkelijken toestand Is terug te brengen.
Totaal gewicht der gasfilterbus is 450 resp.
650 g, hel volume voor het vastleggen van
gassen 280 resp. 320 cm 3en dat ingenomen
door de actieve kool 280 resp. 320 cm 3.
Het gasfitter biedt 3 uren bescherming tegen
tosgeen, 3*4 uur tegen chloorplcrlne en 12 uur
tegen dlphenylchloorarslne.
Wal dit beteekent
de burgerbevolking zal
nooit dergelijke lange perioden hel gasmasbewijst het rap»
ker behoeven te dragen
port dal de bekende technologische leider
van de Hembrug, A. 5. der Weduwen, wlen
de keuring van gasmaskers, gaskleedlng enz.
ls opgedragen, heeft uitgebracht
Doordat het masker met fllterbuls in «en
metalen koker. wordt geleverd, wordt de duur»
zaamheid van het rubber, vergroot
ook een
zaak van beteekenis.
't Is spijtig, dal de Belgische industrie der
onze dit mooie masker hoeft afgesnoept, maar
't is nu eenmaal gebeuld.
De Ned. Ver. voor Lnchtbesebermlng.
In April hebben zich voor hel lidmaatschap
van de Nederlandsche Vereenlglng voor
Lucbtbeschermlng in de Nassau Ouwerkerkstraat 3. alhier niet minder dan 7200 personen
aangemeld, hetgeen neerkomt op een gemiddelde toeneming van 300 leden per weekdag, 1
Mei j.l. bedroeg hot aantal afdeelingen 211.
Onder haar auspiciën worden deze maand ln
Bussurn. Hlllegersberg, Emmen en Bellen, ten»
toonstellingen op luchtbeschermlngsgebled georganiseerd, en voorts zal ze binnenkort in
Overijssel overgaan tot een krachtige propaganda in samenwerking met den commissaris
der Koningin on verscheidene burgemeesters.
Zij zal binnen enkele weken ook gratis eenlge
honderdduizenden kleine vlugschriften In den
lande doen verspreiden, waarin op bevatte»
lijke on overzichtelijke wijze aangegeven
wordt hoe men bij luchtaanvallen moe» handelen. Ook zal zij twee groote loterijen, elk
van 60.000 loten houden.
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NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN
ARCHITECTEN
Het tienjarig bestaan van het Nederlandsch
Instituut van Architecten. N.1.V.A., wordt op
Vrijdag en Zaterdag, 13 en 14 Mei aj., feestelijk
gevierd in het Hotel „Du Oommcrce" te Eindhoven. Des morgens om 1! uur 30 zullen de
deelnemers officieel in het „Van Abbe Museum"
worden ontvangen door het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Eindhoven. Des namiddags wordt een bezoek gebracht
aan de Philips' Gloellampenfabrleken, terwijl
des avonds een feestavond is georganiseerd in
bet Hotel „Du Qommerce". Den volgenden mor»
gen wordt een bezoek gebracht aan het Van
Abbe Museum, terwijl daarna de jaarvergade»
ring «vordt gehouden.
PASSAGIERS

van bet st. Jan Pietararoon Coca,
11 Mcl van Amsterdam naar Nederlandseh Go»tlndl«:
Fam. P. Aardoom. B. M. van Aarle,
jongeheer G. G. Albert. H. B. Aldewereld. N. Anker-mlt. M. A. W. Arts.
mevr. G. W. Bal», mevr. S. Balner «n
kind. W. F. van den Berg. fam. ir.
L. J. Blesevakl. fam. H. Blok. J. A.
de Boer, G. Boes. K.
Blom. J. Th.
Bootsma, W. Brandenburg, H. Th.
Breukelaar. J. A. G. G. da Bruin, B.
A. W. Glaereboela. fam. W. J. Goenen.
F. Gornelilse. fam. G. Damman. Ph.
van Delden, A. G. H. Dekschei, fam.
F. L. Boeker. J. van Doom. A. Doorn»
M. H. Drielama. A. «ran
bos. fam.mej
M. P. Duur voort. W. H.
Drunen.
E. van Dijk. fam. D. G. «ran Eibergen
Santhagens. mevr. G. En«els, P. Erre,
G. Ghr. Frankhulaen, P. A. Fransen,
f,m. A. A. Fresco, me]. P. A. Ma«
A. van
fam. E.
mevr. G. M. Gravenmaker en doehber,
mevr. W. de Groot en > kinderen,
mej. 3. W. H. Grootswagers, mevr.
M. G. Ballksr. J. B. ,«. dis B-Man.
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Werkverschaffing, werkelooxen HET CONGRES VAN
HET N.V.V.
engesteunöen
Om hoeveel menschen gaat het? De heer E. Kupers over de reorganisatie der sociale verzekering
De werkverschaffing zal met 50 pet worden

uitgebreid. Tot nog toe zijn er ongeveer veertig
a vijftigduizend werkeloozen bij de verschillende objecten der «verkverschaffing ondergebracht. Dat zal nu 60.000 a 75.000 worden.
Hoeveel geheel «verkeloozen blijven er dan
nog over? De berekening is zeer moeilijk. Indertijd heeft ir R. A. Verwey aangetoond, dat
er veel meer werkeloozen waren dan uit de slatistiek bleek. Hij kwam tot een totaal van
slechts ongeveer
600.000. toen de statistiek allen,
die zouden
450.000 opgaf. Wanneer men
kunnen meewerken in het productieproces en
oogenbllkkelljk geen werk hebben, meerekent,
zal men ongetwijfeld wel hooger komen dan
hot cijfer der maandelijksche statistiek. Intusschen is dat voor allen nlet even ongelukkig.
Er zijn allerlei grensgevallen: jongeren, waar»
van men nlet met zekerheid kan zeggen, dat ze
werkeloos zljn, wijl zij zich verder bekwamen
voor het latere werk, waarop ze hopen, en
ouderen, die men reeds als rustend zou kunnen
beschouwen. Er zijn ook de seizoenarbeiders,
voor «vlo de werkeloosheid feitelijk een normale
vacantlo is.
Hun loon is er zeer dikwijls op berekend, al
Is er thans een tendentie om dlen last der on»
derneming
op de ge»
b.v. in het bouwvak
meenschap af te wentelen).
Moet men dan alleen de gesteunden als echte
werkeloozen laten gelden? In de Katholieke
Werkgever, waarvan het jongste nummer ge» J
heel aan dat vraagstuk der werkeloosheid gewijd Is. vinden wij een citaat, dat min of meer
In die richting wijst De schrijver van 't artikel
stelt de vraag: „Om hoeveel menschen gaal
het?" waarbij hij dan blijkbaar denkt: hoeveel
menschen zouden er feitelijk dienen te werk
gesteld te worden om een einde te maken aan
onze misère? Zljn antwoordt luidt als volgt:
„In hot mooie nummer van „do Tijd" van 29
April, dat een aantal artikelen over ons onder»
werp bevat, heeft de heer H. »l. Kuiper de navolgende berekening opgesteld.
„Wanneer op Zaterdag 26 Maart 1938 376477
werkeloozen officieel als zoodanig stonden
ingeschreven, dan zijn dat vooreerst God»
dank niet allemaal werkeloozen, die op dl» i
recto financieele hulp van de overheid zijn
aangewezen. Ongeveer 45 pet 'van dit aan» '
tal werkeloozen verkeert nog in zoodanige
omstandigheden tengevolge van gezlnsin- j
komsten e.d. dat opneming in de steunregeling en (of) werkverschaffing niet noodzakelijk wordt geacht
Dat zijn menschen. die weliswaar werkeloos zljn, maar van wie aan de hand van
beslaande voorschriften wordt aangenomen,
dat zij zichzelf nog kunnen redden en niet
op directe financieels overheidshulp aanspraak kunnen maken.
Van de bovengenoemde 376.07? werkeloozen komen dus rond 170.000 werkeloozen
niet in de steunregeling of de werkverschaffing, zoodat plm. 207.000 arbeiders in z.g.
zorg zijn".
Verder moet rekening worden gehouden met
een getal van ongeveer 40.000 a 50.000 werkeloozen. die in werkverschaffing arbeiden. Geen
land ter wereld, behalve ons land. registreert
deze menschen nog ais workoioozon. Immers
van het werk, dat zij doen kan over hel alge»
meen
aldus de zeer deskundige heer H. F.
gezegd worden, dal het in hooge
Kuiper
bijdraagt
tot verhooging en verbetering:
mate
vah de economische weerbaarheid van ons land.
„Van plm. 207.000 werkeloozen. die einde Maart
1038 in z.g. „zorg" waren, zullen er naar alle
waarschijnlijkheid ruim 40.000 gewerkt bobben
in de werkverschaffing, zoodat plm. 160.000 f»
165H00 gesteunde werkeloozen overbleven".
Verder dient men wel te bedenken, dat ook
ln tijden zonder abnormale werkeloosheid
ettelijke duizenden landgenoten nlet door
arbeid den kost verdienden. De vraag mag gesteld worden, in hoeverre de steunmaatregelen
ertoe hebben bijgedragen mensehen. die vroeger niet tol de bonafide werkeloozen gerekend
werden, thans wil als zoodanig geregistreerd
zijn.
Tenslotte komen onder de cijfers der werkeloozen ook zij voor, dle men gevoegelijk tot de
arbeidsreserve zou kunnen rekenen: dat zijn
dus arbeiders, die door seizoeninvloeden en
anderszins ook In zeer normale tijden tijdelijk
bulten bedrijf zijn. maar die even regelmatig
weer tewerk gesteld kunnen worden.
Nemen wij als voorbeeld hel hoogst ongunstige jaar 1936. Hel jaargemiddelde van de geheel werkeloozen bil de Arbeidsbeurzen op het
eind van de maand ingeschreven bedroeg toen
414.500; maar Januari staat daar met 475500,
61-400 boven en Juli met 375.700 bleef er
38400 onder. Het verschil tusschen de Januari»
en Juli-cijfers levert dus een aantal van rond
IOOHOO op.
Wij zouden er nlet gaarne van verdacht worden een poging te wagen om door gecljfer de
ramp der werkeloosheid te willen minimal!»
seeren. Hel tegendeel is waar. Ons doel is
alleen, om de gedachte te bepalen op het eerst
noodige En nu volgt uil onze becijfering dat
alles in het werk moet worden gesteld om
zeg
een 100.000 werkeloozen binnen den
kortst mogelljken tljd aan arbeid te helpen.
Door dit cijfer te noemen wordt voorkomen,
dat men tegenover de toch reeds zoo zware
taak gaat opzien als tegen een berg. die onbe»
stljgbaar is." .
Tot zoover K. (Kortenhorst?) In de Katholieke Werkgever, Is de toestand hier niet wat
te optimistisch voorgesteld? Vooral daar er van
de werkverschaffing niet meer effect uitgaat
op de algemeene conjunctuur dan van den
steun, In Noord-Brabanl bv. laat men de wer»
keloozcn een soort loopgraven aanleggen,
waarin men zich bij een gasaanval kan neerleggen tot het gas is opgetrokken. Dit kan zeer
nuttig zijn. maar zal de algemeene bedrijvigheld niet doen toenemen. Intusschen zullen
velen van hen. die thans nog geen steuntrekkers zijn. eenvoudig door het voortschrijden
van den tijd. steun noodig hebben.
De Regeering heeft weliswaar toegezegd, dat
de uitbreiding van de werkverschaffing zooveel
mogelijk dienstbaar zal worden gemaakt aan
het scheppen van blijvende werkgelegenheid,
wat dan ook blijvende rijkdom Is. Dien rijkdom en daarmede tegelijkertijd de productie
en de koopkracht te vermeerderen, dat is
natuurlijk de eenlge goede methode. Als er
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G. D. Hendrik-, tam. F. H. M. «enae.
mevr. M. H. G. Hoekstra, mej. M.
lloekveen. G. W. F. van «ter Hoeven,
fam. A. K.
S. Holsier. P. J.
M. Holt, J. J. van 't Hoogerhuvs. A.
G. Houtbraken. J. 11. J. Jansen. M. G.
da Jong. J. K»<bvedijk. H. F. Karreman, mevr. S. G. Kempkers, fam. H.
Keppel. fam. H. KJimn, fam. E. M. L.
KoUowralek, G. Kool}, mej. B. M.
Koppen, faro. D. Kort. fam. G. J. M.
A. van K«»lenburT. fam. G. A. van
Kuvk. fam. L. Gh. da Kuvper. Lange
L. de
Laria» en kind, mevr. M. de
kinderen,
Lan«r,
en a
tan. K. L.
tan». W. Lawent. A. J. van Leeraum.
W. J. G. van Lier, EearEerw. Pater
G. W. Litlens. E. Llovd Jones. tam.
H. «ran tLoo. mevr. J. van der Maal
en S kinderen, tam. R. F. W. «Ron
Magiua. mevr. da Wed. Wilizr Mar»
tens. dr. A. «Ron Matt, fam. J. J.
Meeuw», H. J. M. Matsemaeke»»,
mevr. D. Maver. mr. H. A. Xauta.
mevr. P. G. van
mr. J. GosG. H. Paatman. mevr. J. G.
kind,
Peltser en
tam. F. G. Peters,
tam. ir. W. J. Polis. P. W. Porrelj.
fam. K. Prins. jlu». J. W. Hulntuii.
f.
M«,«,,,1». k. ft H. «uw-j
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Op den vierden en laatsten dag van het N.V.V.»
congres heeft de voorzitter van hot vorbonds»
bestuur, de heer E. Kupers, een inleiding ge»
houden over de eischen der moderne vakbeweging óp het gebied der sociale verzekering.
Zoolang de sociale wetgeving bestaat is strijd
gevoerd over de uitvoering ervan en voorna»
meiijk over de vraag, of deze moet geschieden
van overheidswege of door het bedrijfsleven
zelf.
Do regeering volgt in deze geen vaste lijn, de
eene wet wordt uitgevoerd door hot bedrijfsleven, de andere zuiver ambtelijk door de Ra»
den van Arbeid.
Met de uitvoering der Ziektewet houden zich
tal van uitvoeringsorganen bezig, ruim vijftig
uit hel bedrijfsleven opgekomen instellingen,
die tegen elkaar concurreoren. De bedoeling
was, dat het zwaartepunt van de uitvoering der
sociale wetten zooveel mogelijk bij de vak»
bedrljfsvereenlging zou liggen, In de praclljk
ligt hot echter meestal bij de algemeene be»
drijfsvereenlglngen.
De tegenwoordige minister van Sociale Zaken
toont eveneens neiging, de overheidsorganen op
het gebied der sociale verzekering achter te
sollen bij ds bedrljlsvereenlglngen.
Spr. voelt daar niets voor en zou niet gaarne
de goedwerkendo ongevallenwet door de be»
drijfsvereenlglngen uitgevoerd zien.
Spr. bepleit een organisatie der sociale ver»
zekering, berustend op één enkele bedrljfs»
«leroeniging voor elk beroep, waarboven ln elk
district districtsorganen moeten staan, belast
met de uilvoering van do sociale wetten en
paritetlsch samengesteld. Als toporgaan boven
deze districtsorganen zou er moeten komen een
verzekeringsraad, een autonoom publiekrechte»
lijk lichaam, in te stellen op grond van art 194
der Grondwet en beslaande uit vertegenwoordigers der regeering, der werkgevers, der vak»
bewoging en der medici, en geleid door een
bezoldigd directorium. Deze verzekeringsraad
zou verordenende bevoegdheid moeten hebben
en in de plaats moeten komen van de Rijks»
verzekeringsbank, welker apparaat, de verzekeringsraad natuurlijk zou kunnen overnemen
Spr. behandelt vervolgens verschillende go»
breken in de sociale wetgeving, waarvan hij
het oen ernstig tekort acht dat zij slechts van
toepassing ls op arbeiders in loondienst: kleine
zelfstandige ondernemertjes en middenstanders,
die in economisch opzicht met arbeiders op één
lijn zijn te stellen, blijven van eiken socialen
steun verstoken. Dit Is economisch onrecht»
vaardig en sociaal verkeerd, omdat daardoor
'de opvatting ontslaat: als Je maar arbeider
bent dan wordt von alles voor je gedaan.
Spr. oefent verder critiek op de bestaande
ouderdoms» en invaliditeitsverzekering. Meer
dan 150.000 daarvoor in aanmerking komende
ouden van dagen boven de 65 jaar ontvangen
geen enkele uitkeering.
Voor de Invaliditeitsverzekering dient het
aantal loonklassen te worden uitgebreid en
moeten de bedrijfsvereenlglngen gestimuleerd
worden.
Gezien den princlpleelen tegenstand der drie
groote Christelijke partijen tegen staatspen»
sioen, gelooft spr. dal hel uit praetlsche overwegingen beter Is, zich niet te blijven blind»
staren op staatspensioen, maar eventueel bereid zijn tol een compromis. Hij denkt o.a. aan
hot Zweedsche systeem, waar een verplichte
verzekering bestaat voor lederoen tusschen de
16 en 65 jaar. Van de bevolking van Zweden
van zes mlllloen zielen waren op 1 januari
1037 3.919.000 personen verzekerd, dat Is prac»
tlsch de geheele bevolking.
Ook op het gebied van het ziekenfondswezen
ls de toestand in ons land zeer onbevredigend,
ten dcele door te groote versnippering. Er moot
een zoodanige concentratie komen, dat elke
stad of plattelandsdlstricl één ziekenfonds
krijgt met verplichte toetreding van arbeiders
en kleine zelfstandigen, met de mogelijkheid
van vrijwillige toetreding van degenen, wier
inkomen boven bepaalde loongrenzen ligt De
geconstateerde ziekenfondsen zouden federatief
moeten samenwerken In districtsfondsen. Op
deze wijze krijgt men groote kapitaalkrachtige
fondsen, waarbij het grootste deel der Nederlandsche bevolking is aangesloten.
Spr. hoopt, dat mlnlsler Romme blj zljn poging om de uitvoering der Ongevallenwet op
dezelfde wijze te organlseeren " als die der
Ziektewet, op krachtig verzet zal stuiten, vaartegenover meent hij. dat het sociale verzeke»
ringsplan, dal door een commissie van
V.V.
en S.DA.P. verder zal worden uitgewerkt, een
krachtig en afgerond geheel vormt, waarin
naast de regeering ook de werkgevers en ar»
helders invloed zullen kunnen oefenen.
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Gevestigd te Utrecht

nieuwe

formulieren

Beschermt U

tegen

de gevolgen van

LUCHTAANVALLEN !

BEDENKT
dat nalatigheid Uwerzifds In
het nemen van beschermingsmaatregelen gevolgen met zich
kan brengen voor U en tallooze anderen.
daarvoor werkelijk 100.000 man aan 'l werk
kunnen worden gezet, dan zou de rest spoedig
van zelf volgen.
Er hangt tenminste «venveel af van het
object der werkverschaffing als van hel aantal
der tewèrkgestelden.

G. A. Rammen, G. Ribde. J.

Voortanog een aantal toeristen naai»

Soutr»a»i»Pwn. Vlliefrancl». Genua en

E. Ross en kind, H. Roukema, A. van
der Rijst. J. W. V. «ran Rijn. J. M.
1,
l^tln»"'.
Sehoonenberg. L. M.
fam. van Amsterdam vertrekkend. «MenMcl
de
H. Tb. J. Sonreuders. J.
volgende passiNers da reis van Europa
Westlndl, medemaken: A.
W. van Seventer. mevr. M.
naar
Urn. P. A.
E. Smlui. J. J. Spee.
mevr. G. M. Spoor. G. W. Spruiit. G. M. A. Braver. P. A. Brouwer. H.
H. G. va» Steenwijk. P. 3. Swevals. Gruvff. dr. L. f, Peekers. J. jlA' H
mei. W. Tempelman, mej. W. G. Tem»
J. E. Elsevler. mej. M.
Delft. mevr.
pelman. lam. W. Terluw. D. Terpstra. van
Fleteher,
Frledmann, tam. A. Har»
tam. H. P. Taaaelholf. mevr. P. J. ter—Brik.H.
zuster M. A. Ironslde.
Timmermans en kind. fam. ir. P. M. mevr. A. v.eerw.
d. Jeugd en S kdn» P. T.
Timp. P. Troost, fam. G. Vfkes.
i
T. Valk. fam. J. S. Va,
tam. H. E.
»^d. Kamp. J. «lljn. G. Krauweel.
van der Veen. fam. G. L. var»
der H- Il'.l^.Laet. fam. P. Madsbjerg.
Veer. fam. H. W. A. Versnel, fam. mevr. M. K. Manning, ds. T. Martin.
B. A. J. Versteegh. fam. J. Vlak. W. M. W,"'
HUn, 3'
W. W. Gdlnk. H. Guwerkerk.
G. J. G. Voienkamp. J. H. Vos. fam.
dr. «.de Vries, L. Vuiler,, fam. H^ .^.^
Plof.
?F^!"!k' lam. F. J. Pk«.
J K. Wsgter. fam. ds. B. van der D. A. Plug. H. Ralfer. dr. N. P. SohauT
Wallen, tam. G. M. van Wamel, W. F. tam. A. J. Sehuttevaer. G. E. Selver.
Warnar. Th. J. van de Water. F.I mevr. «Th. Speer. mevr. Tlemens. H.
Weber. G. A. van der Werf. fam. prof. E. Tnrkheim. fam. G. D.
Valkoog.
mr. W. F. Werthelm. fam. J. G. F. mavr. J. Veltman e» kind. tam. G. «5.
Wiegieb. fam. ir. F. W. R. Wljbrans. Vetter.
J. W. Vreeke, eer*:.
E. Elegler. mej. G. Elenlke. G. Ewa» moeder ?^Vi»er.
overste A. Woods, mevr. Z. 11.
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vervangen

vraehtbriefformulleren v. vracht»
goed en ljlgoed en die voor leven-
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de dieren zonder rooden boven»
en benedenrand, alsmede de oude
adreskaarten op zeegroen papier
voor bestelgoederen gewoon vervoer, mogen ook nog na 30 April
1938 tot nader order worden gebezigd.
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Dultsch'Nederlandscb

Spoorweg»
verbond.
Teil U Heft la.
Do verkeersbevoegdheid van
enkele Nederlandsehe stations is
In overeenstemming gebracht met
het daaromtrent bepaalde in den
Afstandswijzér Goederentarievon
van hel. Nederlandsch blnnenver»
keer.
Teil H Heft 3f en 3g.
Het station Zoetermeer—Zeg»
waard is in de bovengenoemde la»
rieven geschrapt terwijl daarvoor
is opgenomen Gouda (Ladestelle
Zoetermeer—Zegwaard).

N«de.tendsch>o«.enrUlucn
Goederenverkeer.

Door het vervallen als wettig
betaalmiddel van de Oostenrijk»
sche Schilling, moeten. Ingaande
10 Met 1938, voor alle ln het tarief
voor bovengenoemd verkeer ln
Schillingen en Groschen uitgedrukte bedragen. Relchsmark en
Reichspfennig worden gelezen.
De aldus In Relchsmark berekende vrachten enz. worden daar»
na gehalveerd.
Nadere inlichtingen zijn aan de
stations te bekomen.
DE DIRECTIE.
Utrecht, 9 Mei 1938.

AANBESTEDING

■«H-7-7-aak er voor, dat Üw temt niet achteruit gaat! Uw huid mag Castella
VV Olijfolie en Palmolie niet missen! In nauwkeurig bepaalde samen»
stelling maken deze (met nog andere teiht-verédelende ingrediënten)
Castella tot een héél bijzondere schoonheidszeep. lot een zeep met
een weldadig-werkend schuim, dat Uw poriën ook van binnen reinigt,
Üw huid voedt en Uw temt weer soepel en jeugdig maakt! Ü moet
Castella gebruiken! Castella zal 'n openbaring voor U zijn!

24 Mei 1938 te 14 uur, Hoofdadml»
nlstratlegebouw 111 te Utrecht
AFBREKEN
van woning No. 18 nabij K.M. 24209
van den spoorweg Moppol—
ningen.

Inlichtingen

De Algemeene Voorwaarden voor
de levering van div. soorten hout
met opgaaf der perceelen. enz. zijn
verkrijgbaar a f I.— per stel op
Kamer 482 Hgb. Hl, of tegen in»
zending van het bedrag per post»
wissel (geen postzegels of giro)
met vermelding „Hontbestek T.

HU."-

f'"""":"jp\

H

De hoornhuid wordt week

gemaakt verwijderd('ktM^X ratolylisehe
De
%■'mtSSSiSk
■■' *«WL porten wordenwerking).
geopend en
d; fcl?l«T
IflHl (zooMvfiUwhmdjeugdtg)!
jA

worden verstrekt

door den Ingenieur van den Weg te
Groningen en door den Opzichter
van den Weg te Assen.
Voorwaarden van Inschrijving
zijn gratis verkrijgbaar op Kamer
818 Hgb. in te Utrecht en aan bovengenoemde adressen.
Worden deze voorwaarden schriflelijk gevraagd dan is daarbij te
vermelden :
.Afbreken woning
No. 18".
DE DIRECTIE.

Vat «loet castella olijfolie?

;

I^H/#

OPQ.

.

En

aan Vitamine F: wordt de

onderhttidinwendiggevoed/
Palmolie?

Wat doet

Jen
Heitmetaan afgcsch!i
J
W/
evenals deafgestorven hoornhltid.cei en g, pamsiti
door het gehalte fuge-werking).

v^derd
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GOEDE ZEEP STAAT

D O B B ELMyjvN

van den Dienst van
Tractie en Materieel.

De Chef

-in

N.V. NEDERL. SPOORWEGEN
Dienstregeling van 15 Mei 1938
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De offideële Reisgidsen zullen van Woensdag 11 Mei a.s.
af aan de stations en stationskiosken en van Donderdag 12
Mei as. af bij den boekhandel verkrijgbaar zijn.
Het dienstregelingbiljet in 4 bladen
per stel 76 cent,
per blad 25 cent
zal van Woensdag 11 Mei a.s. af verkrijg»
baar zijn.
Het nadrukken van de dienstregeling is verboden
(auteurswet 1912).
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Serie P no's

1000..

18001/28000.

Tot nadere aankondiging kunnen bovengenoemde stukken worden omgewisseld in

■ 3-3 1/£%PANDBRIEVEN a 100% ■

'■

■
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Alle vroeger aflosbaar gestelde pandbrleven van BEIDE
DANKEN kunnen thans verwisseld worden In

3—3H% PANDBRIEVEN a

100 A.

terwijl tegenover de per 25 Mei a*. aflosbaar gestelde
pandbrleven van de ISIVI-NI^ANDBOIIE BVI?O^IIEEK>
BANK N.V, zoolang de voorraad strekt, ook nog verkrUgdaar zijn
% PANDBRIEVEN a 101 A.

WEERKUNDIG! ■
H
lON
Tthk'STAT
■
W 4^'""'
PANDBRIEVEN
3-3^?o
■
VADERLAND
jp^l^g
3%

Bij

HET

*

TOEGANGSPRIJS

H
■

PAPEI-AAN TE VOORSCHOTEN

,

minuten van bet Station der l». S, 0 ml»
f 0.10 p. persoon
nuten van ds halte VoorsehotenZuld van
de l». 2. H. T. Bt. bushalte Voorschoten»
Wassenaar.»- Geopend: maandag. Woens»
dag. Zaterdag van I—s uur en den ln en
* 3n
Zondag van elke maand van 9—U uur.
Het Weerkundig Station van de Courant Het Vaderland heeft ten
doel aan belangstellenden een inzicht te geven ln den aard en «ten
omvang van het werk der meteorologen en klimatologen. Mertoe
zijn een aantal meteorologische instrumenten werkend opgesteld
op een open terrein aan de kapelaan te Voorschoten en een ver»
zameling foto's, platen, teekenlngen, kaarten en grafleken, hoven»
dien verschillende instrumenten In een tent«>,nstelllngsrulmte
ondergebracht.
Ven bezoek aan dit Weerkundig Station tl van
belang
veel
voor hen. die zleh op de hoogte willen stellen van de
moderne meteorologie en haar toepassingen. Het kan ln het hij»
zonder worden aanbevolen aan hoofden en leeraren van middelbare e» lagere scholen. Voor leerlingen van de hoogste klassen de»
lagers scholen, die de eenvoudigste grondslagen der natm»lrund«
hebben geleerd en voor leerlingen van middelbare «molen,.die ook
lets hebben geleerd van weerwwde. Is een bezoek aan het Wee»»
kundig Station zeer aan te hevelen, daar zij er verschillende prae»
tlsohe toepassingen van de meteorologie kunnen tien. llhniursles
van groepen leerlingen onder leiding van leeraren of onderwijzer»
zijn daarom aan te raden.

CONVERSIE van nog niet af
VRIJWILLIGE
pandbrleven stellen wij
gestelde 4

losbaar
%
VAN BEIDE BANKEN verkrijgbaar :

VAN DE COURANT

1

■H

Deze pandbrleven houden dien dag op rente te
dragen.

vVasrln U ook adverteert, welk ander reclame-middel
U ook gebruikt. U kunt er slechts menschen mes be»
reiken, die vandaag de courant hebben gelezen en ze
morgen evenzeer zullen lezen. Vandaar, dat courantenreclame onweersprekelijk ds basis Is van ledere
grondig gevoerde reclamecampagne.

==gsg'

■■
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RESERVES f 10.800.000—
Per 16 juni 1938 zijn attosbaar gesteld van de
Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V.

lengen.

Dr rlederbragt heeft zich bereid verklaard
zijn functie tot 3 September 1940 te blijven
vervullen en zal dan 6 laar lang deze belang,
rijke positie hebben waargenomen.

*" *

Goederentarief Deel l.
Veetarief.
De oude, op 1 Mcl 1933. door

Dr J. A. NEDERBRAGT BLUFT NOG
2 JAAR IN DANZIG.
Haar do Standaard verneemt hebben de re»
geeringen van Idolen en de Vrije stad vanzlg
zich tol dr J. A. Nederbragt, president van
den Naad voor de Haven en de Waterwogen
von vanzlg gewend met de mededeeling, dat
zij zijn mandaat, na afloop op 20 September
OH. met twee jaar zouden wenschen te ver-

Roestenburg. F. S. W. de Ronde, tam.
11. S. Boord* «ran Ejainga. mevr. M.

ll«|l»U. ««rr. A.
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a 100%

voorraad strekt.
3% % FANDBRIEVEN NEDERLANDSCHE
HYPOTHEEKBANK N.V. a 101 ?o;
de rente naar 4 % wordt t/m 30 Juni a.s. ver»
goed.

en, zoolang de

L^H
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■
z^»

■
H

■

NEDERLANDSCHE

■■

rentende 3 % tot 1 Ju» 1949. daarna 3% %.

H

Thans worden uitsluitend uitgegeven :

3-314 % PANDBRIEVEN
HYPOTHEEKBANK N.V.
De Directie:
Mr. M. X BOS
Mr. «I. A. KINOMA
Mr. J. v?II«EN3
B. DOBBOIN? MEES
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KUNST EN LETTEREN
A. S. Dargomisjki
De vader der Russische muziek

Püccini zOn navolger

Zljn

voorliefde om moeien meisjes -zingles
te geven

van Dalen schrijft ons:
Dargomisjki werd. Ih 1813 in het. gou»
vernemen! Toela (Rusland) geboren. Zijn
Is
beteekenis In de klassieke Russische muziek
buitengewoon gróót. HU.was eén der typische
navolger» van Giinka:: Giinka had gelijk wan»
neer hlj zéidé: Het volk componeert eh de vak»
man arrangeert slechts". De nationale kunst
zooals in de muziek en literatuur, vindt haar
oorsprong in het volk en wortelt diep in de
Hugo

folklore.
Dargomisjki zet het wérk en de Ideeën van
Giinka voort, door nationale muziek te componeëren. In den beginne, en vooral na den
dood van Giinka werd Dargomisjki zéér over»
schat Men had behoefte aan nieuw genie. Hij
hield voor zljn tij»» van gedurfde harmonieën,
die men in zijn opera „De «teehen gast" aan»
treft bij bastriolen, waarin de geheele toon»
ladder Ia gebruikt enz. Ook wilde hij, dat de
klank het woord zoo nauwkeurig mogelijk zou
weergeven. Hij wilde de waarheid zoo trouw
mogelijk volgen.
Zijn liederen eh romances zijn ware meester»
werken en zijn bij het Russische volk zeer ge»
liefd, Ik noem bier vooral hét beroemde lied
„Lichora döesjka". ee,n echt volkslied. Ook zljn
romances „De Worm" en «De Titularis" zljn
prachtige voorbeelden van het volkslied.
Zijn eerste opera „Esmeralda" is een zwak
eplgonenwerk. Dargomisjki was meer een mv»
ziekpsycholoog dan een toondlchter. Zijn werken (opera's) zijn misschien geen meesterwerken, maar „voorbeelden voor de Russische
muziek", heeft de geestige criticus Stassof raak
gezegd, o.a. «De vader der Russische muziek Ih
een fantastische verschijning, in wiens bovenlijf de geest van Dargomisjki en in het onderste
deel de geest van Giinka leeft". Giinka krijgt
als de vader der Russische muziek de eerste
plaats, maar Dargomisjki was hét hoofd van de
„nieuwe Russische school". De lyriek van Dargomisjkl onderscheidt zich van Giinka door de
meer dramatische opvatting, meer zorgvuldige
psychologische karakterlseerlhg en de van Auber
en Boleldleü overgenomen aanwending van den
humor in de muziek.

""
(dé Water»
beste opera is" „Roessalka"
werk past hU het declamatorlsche
melodische recitatief «naar wij-e en vorm" der
Dialuurlljke spreekintonatle toe. „Roessalka"
l» naar den tekst van Poesjkin gecomponeerd,
en staat de manier van Giinka zeer nabij, óf»
schoon zij een grootere dramatische uitdruk»
kingskracht bezit Op net hoogtepunt der realisZijn

nimf). In dlt

De kroon op dit bezoek was wel het Jeugd»
concert, dat hét Ooncertgebouwbestuur de organisatie „Een uur muziek"' daarna heeft aan»
geboden.
Voor het meerendeel van de 2000 jeugdige
bezoekers, die de groote zaal van het Geneert»
gebouw tot de laatste plaats, te weten het z.g.
blauwe «leitje, bezetten, beteekende dit een
, eerste kennismaking met het beroemde orkest
Ih eigen omgeving. Eduard vah BeinUm had de
plaats ingenomen van Mengelberg, die na het
dWgeeren van dé Achtste van Manier weer te
kampen had. mét een spieraandoehing ln den
arm en op Medisch advies' rust hield met hel
oog op hét hedenavond té Groningen té geven
■-...".:;":■
concert.
Het.programma bevatte deelen uit de muziek
van „Rosamunde" van Schubert en uit „La
van Berlicz.
damhatioh de l?aust"auditorium,
dat met oor en
Het enthousiaste
oog ieder onderdeel van het gebodene onbevooroordeeld in zlch opnam, opapplaudisseerde
oogenblikken,
spontaan ha leder deel. ook
dat dé geroutineerde concertbezoeker nietpleegt
te klappen..
Dan waren er hier en daar wetenden, die
bezwerend hun tienden op die van hun buren
legden. Dóoh overigens was het zooals bij de
ouderen: aan het «lot een ovatie eh fraaie bloemen, met een handdruk overhandigd door scholieren, voor den dirigent.

-

-
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„1813" BIJ HET RESIDENTIE TOONEEL
In verband met het bericht, dat het Residen-

tie Tooneel" directeur Dirk Verbeek, hel
met een historisch
nieuwe seizoen zal openen gelegenheid
vah het
«pel ,',1813", dat speciaal ter
veertigjarig regeerlngsjublleum van ILM. de
Koningin wordt opgevoerd, dient vermeld, dat
dlt «tuk nlet door Bets Ranuecl-Beckman alleen,
maar door baar In samenwerking met Johan de
Meester wordt geschreven.
THOMAS MANN
In een te Oleveland gehouden lezing heeft
Thomas Mann, de schrUver en winnaar van
den Nobelprijs, dle Duitschland verlaten heeft.
zijn plan te kennen gegeven om Amerikaanse!,
«taatsburger te worden. Zoo lang het donkere
tijdperk in Europa aanhoudt vormt Amerika
de toeverlaat van de Westersche beschaving,
aldus Mann.
In 1937, ha zljn vertrek uit Dullschiand. aan»
vaardde hij een aanbod voor het staatsburger»
schap van Tsjecho-Slowakije. HU zelde, dlt te
willen opgeven, evenals zljn woning ln Zwitserland.

Een niéuw stuk van Priestley

Het nieuwe tooneelstuk. dat J. B. Prlestley
van zijn verblijf in de woestijn van Arlzona
beeft meegebracht, zal in den hefst Van dit
jaar te Londen worden vertoond. Het draagt
den titel Johnson over Jordan eh I» de geschiedenis van 'n burgérmannetje van middelbaren
tische theorieën van Dargomisjki staat echter leeftijd, inwoner van een der kleine »oorlteden
zijn opera „De Steenen Gast" van Poesjkin, die van Londen. Hoewel het een ernstig «tuk is en
hij op tljn sterfbed tot op weinige maten na vol» geen operette, bestaat het niet alleen uit diatooide. Het werk werd door Gesar Gul voltooid loog. maar ook ult muziek en dans. Het is een
en door Rlmsky Horssakof geïnstrumenteerd. fantastische geschiedenis en volgen, de eigen
Hét is in zuiver recitativisch declamatorlschen meenlng van den schrUver. dezer dagen ln een
sM gehouden, geen gesloten melodieën ook Interview ten beste gegeven, zal het publiek
geen „ewlge melodie". Zijn.muzikale karakter» heel verbaasd opkijken al» het doek opgaat
teekening is onovertreffelljk. Dargomisjki voelde Nog
voor de vertooning van Johnson over Jor»
groote vereering. voor Poesjkin.
..,_,.
zal
in den loop van tien zomer, bij de feestzljn krachten ook in de Instru» dan
NU bedroefde
voorstellingen
te Malvern een ander stuk van
mentale muziek, maar heeft het op dit gebied, Prlestley worden
vertoond, waaraan de
gebracht
eenlge
niet verder
dan tot
navol»
nog
Dit stuk zal den
thans
werkt
schrUver
gingen van voorbeelden van Giinka, in diens
primitief rhapsodlschen vorm. Zijn «Plnsche titel Music at Nlght dragen.
fantasie" is een nauwkeurige navolging der
belde „Spaansche ouvertures", «zijn KozakkenELIZABETH BERGNER
dans" een cople der „Kamannskaja". De tijd
' Bergner. die
nadat Slr James
Elizabeth
der. instrumentale muziek was In Rusland nog Berries bljbtilsch spel The Boy David spoedig
niet aangebroken^ De zuiver muzikale beschaongeveer
van het'repertoire was verdwenen
ving was daartoe nog niet krachtig genoeg. De een jaar lang'niét heelt gespeeld, zal tijdens
mogelijkheid voor orkestultvoerlngen was zeer
titelrol spelen In
beperkt Er waren slechts weinig orkesten ia het festival te Malvern de Elizabeth
Bergner
Shaws
Saint
Joan.
Bernard
Rusland en in het geheel geen dirigenten.
jaar
geleden
zij
waarin
veertien
heeft deze rol.
»;»
groote
in
Duitsch»
een
van
baar
successen
eerste
Zpo Interessant Dargomisjki als musleus ge»
'weest
Is, zoo eigenaardig was hij als mensch. land behaalde en die zU «lezen zomer ook voor de
Op foto's en schilderijen van hem. zlet men, dat film zal vertolken, nooit tevoren in Engeland
hlj een zeer hoog voorhoofd had. In zljn oogen gespeeld.
had. hlj een diep melancholieke ultdrukkldg, ln
vereenlglng met groote verlegenheid of schuchBALLET JOOSS EN DE TELEVISIE.
terheid én gemis aan zelfvertrouwen. HU componeerde voor zijn genoegen en wilde nooit
Het Ballet Jooss. dat op het oogenblik ter
werk hebben. HIJ gelegenheid van de Empire Exhibltlon voorsteleen! honorarium voor zijn
lingen geeft gedurende twee weken In het
haatte bet succes van de menigte.
Een bijzondere voorliefde .had hij om aan «Ing, Théatre te Glasgow. zal vervolgens van
mooie jonge meisjes zangles te geven. Wanneer 23 Mei af optreden té Londen In The Old Vlc
knappe Bij gelegenheid van dit vierde seizoen te
hU in België c. Parijs was. waren steedsbelangezangleerltngen bU hem, wien hij geheel
Londen zal het gezelschap ook voor de televisie
loos les gat HU had de vrouwen zeer lief, maar optreden. De eerste uitzending wordt gegeven
zijn erotische gevoelens in de liefde waren altijd op Dinsdag 24 Mei
te 15.40. De tweede uitzon»
platonisch. Het had eens maar weinig gescheeld, ding op Zondagavond 5 Junl te 22.15.
deed,
dat hlj een dame een liefdesverklaring
maar op het laatste oogenblik zonk hem de
moed in de schoenen. Als musicus was dij een DE
SCHILDERIJEN VAN SIR HDOH LANE
der grooten en heeft hU op vele componisten
BU de tweede lezing van de overeenkomst
invloed gehad. Zijn arbeid en ideeën werden
voortgezet door het „Machtige Hoopje", welk, met Engeland in den Dail heelt men de Valera
leider en vriend hij geweest is. Dargomisjki gevraagd of de zaak van de schilderijen van
wilde een zuivere Russische kunst maar daaren- Slr Hugh Lane ook door de lersche delegatie
boven bereidde hij voor: een muzikale wereld» te Londen ter sprake was gebracht
revolutie.
De Valera antwoordde, dat deze schilderijen,
Tégenover zijn geweldigen wil stond een ge» die op een gezamenlijke waarde van ongeveer
ring kunnen en eerst na 125 jaren, worden zijn een kwart mlllloen pond werden geschat altijd
ideeën werkelijkheid. Zeer merkwaardig is, dat In de Tate Gallery te Londen hadden gehanPucclnl de denkbeelden van Dargomltdkl streng gen, waar ze ook thans nog waren, In een
heeft nagevolgd en daardoor zijn opera's „Bocodicil in zijn testament had de erflater de
hème", „Tosca" en „Butterfly" een wereld» kunstwerken echter aan „lerland" gelegateerd,
succes hadden. Men vindt ln deze opera» de zonder een bepaalde definitie van wat onder
volmaakte natuurlijke declamatie en tegelijk lerland was te verstaan, daaraan toe te voegen.
de voor het oor eh hart betooverende melodie. Spr. zelde dat er onderhandelingen geopend
Hieruit ziet men. dat Dargomlsjkl's Invloed op waren om de schilderijen naar Dublin'over te
de opera, wat betreft het melodische recitatief brengen nu er ongetwijfeld een lerland bevan'het dramatische beginsel zeer groot is ge» stond.
weest
Zijn voornaamste karaktertrekken, zooals
Gedurende Juli zal .in de Dansstudio LUI
medeleven met het volk, realisme, fijn en raak
in zun oordeel, levenskenner, goede smaak én Green alhier een speciale cursus gehouden
groot talent, verzekeren dezen grooten musicus worden in klassiek ballet en nationale dansen
en waarheidzoeker de onsterfelijkheid in de (Russisch. Aongaarsch en Spaansch). Deze
harten van MlUloenen toehoorders, voor wie cursus zal onder leidingstaan van Hans Gansert,
dit de maatstaf ls van de muzikale cultuur in die zijn opelldlng genoot aan de balletschool
Rusland.
van Madame Eduardova te Berlijn en aan de
Jooss-Leederschool.Hans Gansert danste oa. bij
Reinnardt te Berlijn (Schone Helena). daarna
een jaar te Londen en kreeg vervolgens een
uur
het
engagement als solo-danser aan de Opera te
Concertgebouw
Essen. Sinds 1925 maakt hlj deel ult van bet
Ballet Jooss.

.
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„Een

muziek" in

Jeugdeoneert voor leerlingen van middelbare scholen.
Sinds twee jaren beslaat in ons land de organisatie „Een uur muziek", die beoogt leerlingen van scholen voor middelbaar en hooger
onderwijs in nauwer contact met de muziek te
brengen door het geven van concerten door
bekende, musici, veelal ook leden van net Concertgebouworkest.
De «nesten van deze stichting, niet alleen
uit Amsterdam, doch per trein en autobus uit
alle deelen des lands
Haarlem, Utrecht, Hu»
verinim, Den Haag, Zwolle, Nijmegen, Tilburg
gekomen, hebben
««vele andere plaatsen
«Isterrn-ddeg eerst een bezoek gebracht aan de
«uitektenlHonsteMng «Oedenc-.-elsnck''.

—

—
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H. J. van der Schroeff
en P. Hennipman

t

De heer H. J. van der Schroeft, benoemd in de
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De dichter en schrijver prof. dr Dlgo Valer!
van de Kon. Universiteit te Padua zal Dinsdag
17 Mei voor de Socleta Dante Alighieri een
lezing mét lichtbeelden houden over Venetië
in de 18e eeuw.

In l?ulehri Studio wordt Zaterdag een
tentoonstelling geopend van schilderijen,
aquarellen, grafische kunst, teekenlngen en
beeldbouwwerken door werkende leden.
In den kunsthandel Gebr. Koelt alhier wordt
van 18 Mei tot < Junl een tentoonstelling ge»
houden van werken door O. I?. van Schagen.

, .....
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Prof. dr M. ValKKoff

ONDERWIJS

gelegenheid van het 25>jarig bestaan van
-deTer
Kunstzaal Hamdorff te Laren wordt Zater»

RERNARD SHAW EN ZIJN
NIEUWSTE STUK

dag een jubileumkuitoonstelling geopend.

De directie van „Kunst van onzen Tijd" alhier
zal op Zaterdag 14 Mei a*. In het huisje van
Jan Steen te Warmond een tweede kunstzaal
openen, waarin, gedurende de. zomermaanden,
regelmatig tentoonstellingen zullen worden gehouden. Het ligt m de bedoeling ook hler uitsluitend kunstwerken van onzen tljd te
exposeeren.
Geëxposeerd worden werken van H. H.
Kamerllngh Onnes en W. Hussem; de offlcleele
opening zal geschieden door mr dr W. J. O. A.
NUgh.

Geneva

bedrUfshulshoudkunde aan de universiteit van
Amsterdam. Is bedrijfsleider aan den Bijenkorf

alhier, en oud-hoofdassistent van den Amster»
damschen hoogleeraar in de bedrijfshulshoud»
kunde prof. Limperg. De heer H. J. van der
Schroeff I» in 1900 geboren, heeft de eerste
vijf-jarige HBS. te Amsterdam afgeloopen en
later de acte M.O. boekhouden behaald en
tevens in de practljk der accountancy gewerkt
BU de oprichting der Economische Faculteit in

1922. heeft hij zich bij deze als student laten
Inschrijven, in 1925 is hU assistent van prof.
Limperg geworden, en na aflegging van het
doctoraal examen in 192? hoofd assistent In de
bedrUfshulsboudkunde. Voor dezen hoogleeraar
heeft hij In, 1929 ook de colleges waargenomen.
Vier jaren later heeft hij het toenmaals nieuwe
examen voor accountant in deze faculteit afgelegd, en in hetzelfde jaar heeft hij zijn tegenwoordigeh werkkring te Den Haag aanvaard.
De'heer Van der Schroeff is lid van het Ned.
instituut van Accountants.

Onze Londeiische correspondent schrijft ons.
Reeds twee of drie jaar geleden hoorde men
vertellen, dat George Bernard Shaw bezig was
met het schrijven van een nieuw tooneelstuk,
dat bij „Genève" bad gedoopt. Men heelt van
vroeger den indruk behouden, dat er In het
Dé heer P. Hennipman alhier, die door den
geval,van dezen schrijver een minimum van
gemeenteraad van Amsterdam tot lector in de
tijd verloopt tusschen de aankondiging van een
staatshuishoudkunde aan de universiteit Is be»
nieuw stuk in wording en zijn voltooiing.
noemd, is sinds 1936 werkzaam bU den economi»
Shaws wijze van werken ls nlet goed bekende
schen voorlichtingsdienst bij het departement
Het geldt ook voor zljn levenswandel in het
van Economische Zaken. HU is op 12 September
algemeen. Men «veet dat hlj vegetariër is en
1911 té Lelden geboren, heeft te
de
dat hU een flat had in het Adelphl Terrace,
Van 14 Mcl tot 2 Junl worden 'nieuwe wérken Openbare Handelsschool bezocht Amsterdam
en vervolgens
voordat dit gesloopt werd. Men kent zijn
Victor Tlschler uit Parij» tentoongesteld in aan de universiteit van Amsterdam aan de
clownerie per briefkaart en zijn Jantje Oon» vankunstzaal
de
Van Lier te Amsterdam. De opening economische faculteit gestudeerd; hlj was een
slaagt
hem uit
trarie-praat als'men er soms In
Zaterdagmiddag
geschieden.
leerling van prof. dr F. Frijda. In 1934 legde hij
te hooren over de yuaestles van den dag. Maar zal
zijn doctoraal examen af. waarna hU in dienst
zijn
doen en laten
voor de rest is de man eh is
trad bij De Twentsche Bank te Amsterdam. De
bijna legendarisch. HU heet zijn toóheelstul.»
BU Santee Landweer te Amsterdam worden heer Hennipman heeft vele artikelen op econoken te schrijven in den trein of op de boot óf
in verloren oogenblikken op stukjes kladpapier, Zaterdagmiddag enkele tentoonstellingen ge» misch gebied gepubliceerd.
(Handelsblad).
die hij op een» tafelhoekje met kortschrlft be» opend. Stelen Mrozewskl exposeert nieuwe
schrijft. De vlotheid van zijn gedachten heet houtgravures. J. Roelants teekenlngen en W.
even verbazingwekkend te zijn als die waarmee Schippers schilderijen en teekenlngen. Deze
hU ze op het papier zet Maar niemand heelt' exposities duren tot 3 Juni as.
Prof. dr 5. R. Tielroov
ooit getuigd, dat hij den grooten ler heeft zien
schrijven. ' .'.-.
Benoemd tot hoogleeraar in de Fransche laaiAls het waar is, dat hij zijn tooneelstukken
Deze maand herdenkt Vvette Gullbert den
en letterkunde te Amsterdam.
uit de mouw heeft geschud, met de vermaarde dag, dat ze 50 jaar geleden op het tooneel
voorwoorden óp den koop toe. dan moet men debuteerde.
Dr J.B. Tielrooy, leeraar aan het gymnasium
zich afvragen, of hU dit vermogen, nu hU 82
Zwolle, dien de gemeenteraad van Amsterte
jaar geworden is, heeft verloren. HU heeft in
benoemd heeft tot buitengewoon hoog»
dam
élk. geval lang 'met „Genève" geworsteld. Mis»
in de Fransche taal. en letterkunde na
veilingen
gaan
Parij»
van
bibliotheken
te
leeraar
De
senten is de verklaring, dat de schrUver met
de
als opvolger van prof. dr K.
middeleeuwen,
al zijn vlugheid.toch niet vlug genoeg was om steeds door en voortdurend worden er interes» R. Gallas, staat als schrUver bekend onder den
de wisselende^phasen van Genève en van den santé werken verkocht voor liefhebbers van naam Johannes Tielrooy. Als kenner van de
Eüropeeschen itoestand bij. te houden. Reeds
letterkunde en als publicist heelt hij
vroeger is verklaard, dat de Volkenbond en de boeken. Zoo is thans een origineele editie uit Fransche
goeden
zich
naam verworven. Op 7 Oclober
een
rouge
et le nolr van Stendhal ln
dictators
óf dat een Volkenbond en dicta» "1831 van Le
hij
op
geboren. ZUn opleiding
Texel
1886
ls
tors
in dit stuk zouden worden behandeld/ twee deelen, die bijna nieuw waren én nog heeft
aan de openbare hangenoten
eerst
hU
Misschien heelt Shaw zljn nieuwste «tuk reeds nooit ingebonden, verkocht voor 34.100 fr., maar delsschool te Amsterdam, daarna heeft hlj aan
hij.
vele malen voltooid, maar ontdekte
als er,,
de universiteiten van Amsterdam. Leiden en
een streep onder was gezet, dat wat er ook aan) voor zijn L'abbesse de Castro, ook in een Parijs
gestudeerd.
theorie of moraal of les in versterkt was, in*, oorspronkelijke uitgave, is slechts 4000 ' fr.
In
1923
is hij te Parijs (cum laude) en te
middels door de gebeurtenissen was achterbetaald.
gepromoveerd op een proefschrift
Amsterdam
loopt
gevaar
haald. Dat
men meer dan ooit inBusken
Huet et la lltterature francalse.
over
zijn
origineele
geveild
van
uitgaven
Verder
dien men de slof voor een tooneelwerk gaat
Intusschen
had
hU van 1904 tot 1906 te Parijs
(5000
fr.)
ly,
Le
dans
la
vallée
van
Balzac
Roerige
Europa.
zoeken In de
en aan éen bank gewerkt
actualiteit van
en van 1915 lot 1919 als
Les paysans van denzelfden schrUver voor
Hoe het zij, uit kringen in de incest onmiddellijke nabijheid van den grooten man is thans 2100 fr. Les mémoires d'outre-tombe van leeraar te Alkmaar. Daarna heeft hU een jaar
te Parijs gestudeerd, en is hU correspondent
hét nieuw» gekomen, dat «Geneva" zoo goed Chateaubriand ging voor 2000 fr.; La dame aux geweest
van Nederlandsche bladen in Griekengenoeg
gereed
Is. Er Is echter reden
te vree» eamélla» van ' Alexandre Dumas met een op»
ais
en Turkije. Daarna volgde een zesjarig
zen, dat.de huidige zitting van den Volken» dracht aan de Lessep» voor 8100 fr.; Les land
bondsraad de zaak voor Bernard Shaw weer oriëntale» van Vlctor Hugo voor 2000 fr.; Contes leeraarschap aan het gymnasium te Haarlem
resp. een driejarige
heelemaal ln de war zal «turen. Daarom kan d Espagne et d'ltalle van Musset voor 4100 fr. van 1920 tot 1926. daarop Soerabala,
periode aan de H.BH. te
oen jaar
men er nog nlet zoo zeker van zijn, dat het
Een uitgave van 1762 van Fermiers généraux aan het Bat lyceum te Weltevreden twee jaren
stuk op het tooneelfeest van Malvern, dat over- 'en
et nouvelle» van La Fontalne met
-2% maand moet beginnen en dat altijd vooral^ ■^bijgevoegde stukken én ln een'rijken band van aan de Alg. middelbare school te Bandoeng,
van 1932 tot 1933 was hU leeraar aan het gymeeh Shaw-tóoneelfèest Is geweest, 'zijn eerste,
"
bracht 26.800 fr. op; Les caprice» van nasium te Haarlem, daarna een jaar aan het
'
opvoering zal krijgen.
«J ~ .Cuzln
Barlaeus-gymnaslum te Amsterdam en sinds»
Intusschen moeten Shaws bewonderaar» te Goya. 24 prenten uit 1799, 19.000 fr.
Londen even spijtig als verrassend vaststellen,
VUfhonderdveertlg gravures van jacques dien is hij leeraar aan het Zwolsche gymdat geen Londensche schouwburg de jongste Gallet gingen voor 7800 fr. en tien aquarellen nasium, privaat-docent in de moderne Fransche
letterkunde aan de universiteit te Utrecht
tooneelwerken van den beroemden man te zien van Rops voor 32.000 fr.
Van zljn publicaties noemen «vlj Maurlce
heeft gegeven. «The Millionaircss" Is in
llarres
(1918), de Fransche literatuur sinds
plaatsen
op
In
het
Amerika.
verscheidene
1880 (1921), Fransche literatuur van onze dagen
vasteland van Europa, in den loop van een
(1928).' Ook beeft prof. Tielooy vele studies en
vroeger tooneelfeest van Malvern en door een
gezelschap van het zeebadnlaatsle Bexblll opbijdragen in De Stem. De
literaire
DAGEN
BINNEN ENKELE
ENINE
VÉRVERgevoerd. Maar Londen heeft het nog niet ge»
Elsevier's maandblad. Nu. De groene Amsterhad, hoewel het al wel een jaar of vier oud is.
dammer. De nieuwe Gids en andere periodieShaw maakt er meer èn meer een gewoonte
ken geschreven.
van zijn «lukken aan buitenlandsche schouw»
burgen voor een eerste opvoering af te slaan.
Warschau heeft primeurs van Shaw gehad. En
S7steDIES NATAIIS AMSTERDAMSCH
men zou er zich niet over mogen verbazen inSTUDENTENCORPS
LITERAIRE
VAN
UTERAIIIE
HUISORGAAN
HET
dien „Geneva" het eerst voor het voetlicht
De I.S.S.A. en het bestuur der A.V.S.V. maken be»
DEN.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERS
kwam te Bangkok of te Montreal, om maar
kend dat de lNsie dies nslalis van bet Amster»
willekeurig een paar plaatsen té noemen. Shaw
N
KEIZERSGRACHT 333. ADAM
damsch studentencorps zal worden herdacht In een
heeft zelf gezegd, dat opvoeringen van zijn
plechtige zitting In de aula der gemeentelijke unistukken te Londen zuiver aan het toeval of
op Vrijdag 1» «el.
versiteit
NUMMER
OP
„aan een ongeluk" te wijlen zijn.
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Benoemd tot geween hoogleeraar
te Amsterdam.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft prol.
dr M. Valkhoff thans buitengewoon hoog»
leeraar. benoemd lot gewoon hoogleeraar ln de
Romaansche philologie, in het bUzonder in de
Fransche taal» en letterkunde benevens het
vulgair latijn. ZUn leer-opdracht is hiermede
dus eenigszins anders geformuleerd.
Prof. Valkhoff. die 33 jaar oud is, is de zoon
van prof. dr P. Valkhoff. bijzonder hoogleeraar,
eveneens in het Fransch, ie Utrecht
Prof. Valkhoff jr Is in 1905 te Zwolle, waar
zijn vader destijds leeraar aan het gymnasium
was, geboren, heeft te Amsterdam gestudeerd,
maar ook aan de Sorbonne en bovendien aan
de universiteit te Oiuy (Roemenië). In 1931 Is
hij te Amsterdam op een proefschrift „Etude
sur les mots Francais d'origine Neerlandalse"
gepromoveerd en na er in het volgende jaar
privaatdocent in de Roemeensche taal» en let»
terkunde te zijn geworden, ontving hU op zeer
jeugdigen leeftijd zijn benoeming tut builen»
gewoon hoogleeraar. pas 28 jaar oud. HU heeft
artikelen in tijdschriften als de Néophllologus,
Het Museum en de Studl Rumenl geschreven.
In 1931 is hU waarnemend hoogleeraar aan de
universiteit te Slellenbosch geweest.

Prof. dr P. J. A. Adriani
Hoogleeraar ln het belastingrecht

te Amsterdam.
Dr P. J. A. Adriani, dien de gemeenteraad,
van Amsterdam benoemd heeft tot gewoon
hoogleeraar in het belastingrecht aan de gemeente-universlteil, is hoofdinspecteur der
registratie en domeinen en hoofd van de inspectle der successie en registratie te Amsterdam: zijn bijzondere verdiensten voor de be»
belasllngwetenschap en het belastingrecht zUn
reeds erkend toen de universiteit van Amsterdam hem In 1932. ter gelegenheid van haar
derde eeuwfeest het eere-docloraat In de
rechtswetenschap verleende.
Prof. Adriani is in 1879 te Warmenhulzen
(N.-H) geboren en heeft na de HH.S. te
Almelo afgeloopen te hebben, voor zUn verdere
opleiding als adsplrant op het kantoor der
registratie en domeinen aldaar gewerkt. In
1902 Is hU candldaatnolarls geworden, en een
jaar later surnumerair der registralie en
domeinen. Daarna is hij als commies ter
directie registratie en domeinen werkzaam geweest (van 1904 tot 1909), ver»
volgens als ontvanger der registratie en
domeinen té Elburg en Groenlo. resp. van
1909 tot 1912 en van 1913 tot 1914. Voor zijn
benoeming lot hoofdinspecteur in 1923 Is hij
van 1914 achtereenvolgens te Goes. Maastricht
en Amsterdam inspecteur geweest. Sinds 1928
is hU levens privaat-docent aan de universiteit
van Amsterdam.
Van zijn overige functies noemen wij hier
nog: voorzitter van de commissie inzake de
domeinen ressorleerende onder het departement van defensie, zijn lidmaatschap van de
reorganisatie-commissie voor den dienst der
belastingen en zijn mede-redacteurschap van
het «veekblad voor privaatrecht, notarisambt
en registratie; van de Ver. voor belastingwetenschap is hij mede-oprichter.
Van zijn hand zljn in binnen- en buitenland»
sche tijdschriften publicaties verschenen;
verder noemen wij nog zljn Wet op do vermogensbelasting.' waarvan reeds vler drukke»
verschenen zijn, èn-Grondbeginselen ' Inkom»
sten-, vermogens», dividend- en tantièmebelasting.
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In het Rijksmuseum Huis Lambert van
Meerten te Delft wórdt van 14 Mcl tot 8 Juni
een tentoonstelling gehouden van schilderijen
door J. O. Tlele.
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STOKOWSKI, DE
PRACTISCHE IDEALIST

Hij ziet de film als versprieidster
van de muziek
Onze correspondent te Stockholm schrijft:
Eenlgszln, bekomen van de vermoeienissen
van den langen autotocht naar Harby Gard
heeft Leopold Stokowskl op een middagwan.
deling een paar St«kholmsche journalisten
een en ander over zichzelf, over zijn plannen
en zijn Idealen verteld, al weigerde hij elke
vraag, die ook maar cenigszins zijn particuliere leven raakte, te beantwoorden. De naam
Garbo is tijdens die wandeling dan ook niet
uitgesproken. Trouwens Sven Gustalson, die
ook nu weer tot tevredenheid van beide partijen als perscommissaris van zijn zuster Greta
fungeert, heeft met de meest gewenschte stelligheid verklaard, dat Garbo niét mevrouw
Stokowskl is, dat zij en Leopold Stokowskl
niet getrouwd, alleen maar heel goede vrienden zijn.
Zoo heeft Stokowskl dan hoofdzakelijk over
zijn werkzaamheden in de filmindustrie ver»
teld. HU noemde zichzelf een Idealist, een
practlsehldeallst, omdat het zijn ideaal is het
verlangen van de groote massa naar de «hoonheld en de troost, die de kunst kunnen schenken, eenlgermate te bevredigen. Voor hem is
de muziek in hoogere mate internationaal,
universeel dan eenlge andere kunst, met uitzondering «ran de film, die ook internationaal,
universeel kan zijn. Ik kan, zoo zei hU, een
groot orkest in New-York of Parijs of Stock»
holm dirigeeren, maar met dat werk bereik Ik
niet allen, die ik bereiken wil. Daarom ls de
film mijn medium.
Met de Hl» wil lk de groots muziek, de

>>
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AANVRAAG GRATIS EN
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Aan de middelbare «Hielen van «te Vereenizlng
voor christelijk onderwijs te Natavla ls benoemd
tot leeraar In de scheikunde dr «3. 5. O. Tonnenderg
en tot leeraar in het Kedevl-ndseh de heer W. 3.
3. de Noes.

goede

muziek tot de massa's brengen. IVn
„100 men and a glrl" was maar een begin, een
eerste «tap op den langen weg naar de groote
kunst Maar ik acht de mogelijkheid aanwezig
om verder te gaan, ik acht het mogelijk b.v.
een film van de Parcival te maken, nu niet,
maar later. Op het oogenblik ben ik aan lels
anders Interessants bezig. Ik werk samen met
Walt Disney, heb voor een nieuwe, lange geteekende film in kleuren een .geraamte" van
muziek gemaakt en die muziek illustreert hU
dan. De muziek Is nog niet geheel klaar en
ik heb Disney beloofd onmiddellijk naar
Amerika terug te komen, wanneer hij me
noodig heeft
" Stokowskl deelde voort» mee, dat hU. tenzij
hij naar Hollywood teruggeroepen wordt, met
genoegen in Zweden wil dirigeeren en dat hU
dan het liefst een programma «amen zou wil»
len stellen ult werken van Bach. Wagner en
Slbellus plus het een of andere Russische. De
leiders van het voorjaarsfeest, dat de lande»
lijke organisaties van toöneelspelcrs en van
publicisten over veertien dagen in Djurgarden, hét oude boschpark aan den rand van
de hoofdstad, houden ten bate van hun steunfondsen, onderhandelen op het oogenblik met
Stokowskl over de leiding van een openluchtconcert van het Stockholmsche Concertgebouworkest^ dat op het Sollidenterras van bet
openluchtmuseum Skansen gegeven zou worden. Daar is plaats voor een 40 a 50.000 toe»
hoorders.
GUNGA DIN VAN KIPLING WORDT VOOR
FILM BEWERKT
Ben Hecht en Charles MaeArthur hebben
zich na een periode van afzonderlijke werkzaamheid weer vereenlgd voor het schrijven
van een scenario naar Rudyard Klpllngs be»
roemd gedicht Gunga Dm. De film zal
onder regie van Edward Small in het aan»
staande najaar worden vervaardigd.
GAAT OHARLIE CHAPLM EINDELIJK
SPREKEN?
Niet voor de eerste maal gaat het gerucht,
dat Oharlie Chaplin bezig is aan een sprekende
film. Thans weet „Varlety" te melden, dat
Chaplin tegen eén vriend zou hebben gesproken over tdjn plannen voor een nieuwe film,
waarin hij het zwijgen «al verbreken, „zoowel
op zakelijke als op artistieke gronden."

Pépé le

Moko

Een ongewone collectie nationaliteiten

De medewerkerslijst van de film Algiers
Amerikaansche versie van I?épé 1e
Mo ko), die thans onder regie van John Gromwell wordt vervaardigd, vertoont een zelfs voor
llollywood ongewone collectie nationaliteiten.
2U luidt: Gharles Royer (Frankrijk). Sigrid
Gurle (Noorwegen), «edy I^marr (Oostenrijk).
Joseph Gallela (Malta). Nlna «oshetz (Rusland). James Hasen, technisch leider (Arabic),
James V/ong llowe, cameraman (China). Dat
Algiers zelf niet vertegenwoordigd Is. hindert
(de

niemand.

METRO GOLDWYN MAYERS JUBILEUMPILM „MARIE ANTOINETTE'.
In Marie Antolnette. de groole historische
film van Metro Goldwyn Mayer. die het volgende „jubileumjaar" (ter gelegenheid van het
15>jarlg bestaan dezer Maatschappij) zal beheerschen. zullen 152 acteur, historische figuren uitbeelden. IV. S. van Dyke voert de regie, terwijl
de hoofdrollen door Norma Shcarer en Tyrone
Power vervuld worden.

HET TOONEELSTUK „OELE KOORTS"
ALS FILM.
Het beroemde tooneelstuk „Yellow Jack"
(Gele Koorts), dat naast dramatische span»
ning teven» het wetenschappelijke Interesse
heeft van de ontdekking en beschrijving van
de tse-tse-vlieg als koortsverwekker en in ons
land door van Dalsum-Defresne gespeeld werd,
zal thans door Metro-Goldwyn-Mayer verfilmd
worden. Robert Montgomery. Vlrglnia Bruce
en Lewi» Stone «pelen de hoofdrollen. De bekende Amerikaansche schrijvende medicus van
Holland«he origine, Paul de Krulf, van «vien
ook het tooneelstuk is. zal wetenschappelijke
assistentie blj de film verleenen. George Seitz
Is de regisseur.
YEHUDI MENUHIN.
Albert Lewln, productieleider blj Paramount,
l» nog steeds aan het zoeken naar een scenario
dat genoegzaam interessant is om den violist
Yehudl Menuhin te verleiden in de verfilming
op te treden. HU heeft den moed niet opgegeven met den jongen kunstenaar tot een ver»
gelijk te komen, hoewel deze ontkent het plan
te hebben in een film mede te werken.

STUDIE- EN BEROEPSVOORLICHTING
VOOR MEISJES.
Woensdagavond heelt in het gemeentelijk lyceum)
voor meisjes aan de Reynler Vlnkeleskade de jaar»
lljk-che studie- en beroepsvoorlichting plaats gehad
voor de melsjesloerUngen van deelndexamenklassen
der gymnasia, lycea en HBH-en hier ter stede.
Dlt jaar ging deze voorlichting uit van de Nederlandsche Vereeniging van vrouwen met academlse!» opleiding ln samenwerking met andere
vrouwenvereenlglngen.
met het Nationaal
bureau voor vrouwenarbeid.
Zeer vele jonge meisjes hebben gebruik gemaakt
van deze gelegenheid om zich door vrouwen v»r»
ervaring te doen inlichten omtrent de uiteen»
loopondste beroepen en studierichtingen, kantooren verpleegster-arbeid, huishoudschool en bibliotheekwerk, medicijnen, rechten en biologie vonden
elk op hun beurt do volle aandacht, waarbij da
mogelijkheid vragen te stellen zeer welkom bleek
te zijn.

EXAMENCOMMISSIE NIJVERHEIDSONDERWIJS.
Bij beschikking van den minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen is bepaald, dat de
commissie, In het jaar 1036 belast met het afnemen
van de examens ter verkrijging van de akten van
bekwaamheid tot het geven van nijverheidsonderwij»; gemerkt NVI. NXHI. NKV. NXVI. NXVIa.
zitting zal houden te sGravenhage. en zijn

benoemd:
tot lid en voorzitter van deze commissie: W.
Polderman, inspecteur van het nljverheldsonder«vijs. 's Gravenhage:
tot lid. plaatsvervangend voorzitter en secretaris;
J. van Roon. 's Gravenhage:
tot leden: S. P. de Boer. Groningen: E. F. Har»
denberg, «Gravenhage: dr 11. G. Huizing. Groningen: A. A «leUn. Dordrecht; G. «ante. 's Graven»
hage: F. H. «eihulzon. Rotterdam: W. «Uorte. Den
Helder; F. P. Roest. Rotterdam; ir 5. W. «touljes»
dijk. R. Taconis en Ir J. J. Vormer, 's Gravenhage;
A. de Vos. Rotterdam; P. 1.. de Vries en dr S.

Amsterdam.

Examen Land- en Volkenkunde van Ned.Indië.
Np nader te bepalen dat, in de maand Juni as.
«I gelegenl«ld beslaan tot het afleggen van do
examens ter verkrijging van de akten van bekwaam»
heid tot het geven van middelbaar «n lager onder»
«vijs in Nederlandsch.lndie in de land» en volken»
kunde van Nederlandschlndill en in de inheemstho
talen van den Nost-lndisehen Archipel.
Tij. die aan deze examens wenschen deel te ne»
men. moeten daarvan voor 19 «el 1938 schriftelijk
kennis geven aan:
a. professor dr C. C. verg. hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Lelden, «oor wat betreft de examens voor de middelbare akten:
b. de afdeeling R. eerste bureau, van het Commissariaat «oor Indische Zaken blj het Departement
van Koloniën (onder overlegging van hun akte van
bekwaamheid al» hoofdonderwijzer of onderwij-er

en hun geboorto-akte), voor wat aangaat de examens voor de lagere akten.
Examen apothekers-assistent.
UTRECHT.

Heerlen.

—

Geslaagd mej. M. F. C.

Voor postzegelverzamelaars
Velling Cracker.
* Te Londen Is de verzameling «ran Vllllarn 11.
Crocker ult San Franelsco verkocht, De hoogst»
prijs ls betaald voor de < cent van llrltseb llulasa

van 1856. hoewel een «reinig beschadigd op een
plek. nJ. 370 pond. Twee 13 d. zwart van Canada
op papier met waterlijnen brachten l«5 pond op e»
een ander op velijnpspler 10» pond.
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(Eigen mededecling).

—

Temp. B u. v.m. 83
'«Gravenhage, 12 Mei.
gr. F.. 11? gr.
2 uur nm. 8? gr. F.. 195 gr. C,
hoogste temp. (gisteren) 81 gr. F.. 18.1 gr. C,
laagste (heden) 34 gr. F, 1.0 gr. C. Barometer
8 uur v.m. 768. nm. 2 uur 768.
Regenval: O m^n.
Medegedeeld door het Kon. Nederl. Mêleer.
Instituut te De Bilt.
Hoogste barometerstand 772.9 te Posen.
Laagste barometerstand 747.7 te Thorshavn.
Verwachting: zwakke, later toenemende zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind, aanvankelijk
licht bewolkt, later toenemende bewolking. In
het zuidoosten weinig of geen regen, overigen,
kans op regen, aanvankelijk lels warmer, overdag iets koeier.
Het regenlront morgen verwacht.
Het gebied van hoogen luchtdruk nam in be»
teekenis toe, doch verplaatste zich Oostwaarts,
zoodal de kern thans over Noord-Duilschiand
ligt.
De Oceaan-depressie trok Noordoostwaarts en
breidde haar invloed over het geheele Westelijke deel van de Britsche eilanden ult. Hler
waaien krachtige Zuidwestelijke winden, terwijl
een regenfront zich Oostwaarts beweegt en he»
denmorgen over Wales lag. Ook langs de Noor»
sche kust waalt het nog krachtig uit het Zul»
den: de bewolking ls hier nog zwaar, met plaat»
selijk regen. Overigens heerscht ln het geheele
waarnemingsgebied rustig helder weer. De tem»
peratuur ls vrijwel overal gestegen, de ochtend»
temperaturen zljn echter op het vasteland nog
ver veelal onder normaal, doch zal in den loop
van den dag sterk stijgen. regenfront
ons land
Verwacht wordt, dat het
morgen zal bereiken, zoodat de bewolking wel
zal toenemen en regen waarschijnlijk ls. behalve
in het Zuidoostelijke deel van on, land. De
wind zal Zuidelijk blijven en later wellicht lels
toenemen. De nacht zal zachter zijn. doch over»
dag zuilen de temperaturen met zoo hoog oploopen als vandaag.

tv..«.«min«r<.
Waarneming»-

punten

'

'«Morgen, 8 u.
Keulen .——...
Nijmegen «——

De G.G. telefoneert met de Nieuw Amsterdam.
BATAVIA. Ten Palelze te Buitenzorg werd
gisteravond onverwacht een welbekende stem
gehoord, nl. die van den heer Bouman, directeur
van de Holland»Amerlka Lljn (ln Indie vroeger
de chefscheepvaart van den Rotlerdamschen
Lloyd). De Niéuw Amsterdam was met het
Paleis te Buitenzorg verbonden. De heer
Bouman deelde mede. dat het schip juist van
Southampton was vertrokken voor zljn eerste
rels naar Amerika. De Gouverneur-Generaal,
dle den onverwachten oproep ten zeerste
waardeerde, uitte den wensen voor een voor»
spoedige reis voor het prachtige schip en een
(Aneta.)
behouden aankomst te Nieuw Vork.
Japansche Industrie In lndlë.

GAROET. Men is voornemens hier een groote
fabriek op te richten voor den aanmaak van
Japansche sloffen, OH. palmbeach en gabardine.
De oprichter, de heer Shlgerusalo. verklaarde,
dat hij geen concurrentie beoogt met bestaande
weverijen, daar genoemde sloffen in IndIs nóg
(Aneta.)
niet worden aangemaakt.
De begrafenis

van dr

Bijhouwer.

SOERABAJA. Bij de teraardebestelling van het
stoffelijk overschot van dr Bijhouwer, die bij
het autoongeluk te Toeloengagoeng l» gedood,
bestond zeer groole belangstelling. De resident,
benevens alle gedeputeerden van de Provincie
Ovst-Hava, waren aan de groeve aanwezig. De
heer Wiliners. gedeputeerde van Oost-Java,
sprak namen» den
die zich op
dienstreis bevond. Verder voerde het hoofd van
den Dienst, de heer Crince Ie Roy en de heer
Klein namens de Loge het woord. De heer Van
(Aneta.)
Laan dankte namens de familie.
De Legercommandant op Inspectiereis.
BANDOENG. De Legercommandant, generaalmajoor Boerstra, vertrok hedenmorgen met een
escadrille Glenn Martlns voor een Inspectiereis
naar Borneo. Celebes en de Molukken. De Legercommandant zal 8 Juni te Bandoeng terug

.

zijn.

(Aneta)

De aankomst van de „Ruys" van de K.P.M
BATAVIA. Voor de aankomst van de ..Ruys"

bestond groolo belangstelling. De leden van de
-directie waren aanwezig. Do „Ruys"
volbracht de reis om de Kaap in 32 dagen. Onderweg werd ook Reunlon aangedaan, waar de
heer Everis. vroeger president-directeur. thans
directeur in Nederland, die met de „Boissevain"
op weg was naar 2uld-Afrika. gelegenheid
(Aneta)
kreeg het «chip te Inspecleeren.
Kroonprins
van
De
Vemen.
BATAVIA. Naar Aneta verneemt, overweegt
men ln Arabische kringen den Kroonprins van
Vemen, die thans in Tokio vertoeft voor het
bijwonen van de opening der groote nieuwe
moskee aldaar, uit te noodigen om op zijn terug»
reis naar zijn land ook Ned.-IndiL aan te doen.

ZEE- EN LANDMACHT

.....

Arnhem
tVestervoort
Maastricht (B.»

OPROEP AAN OUD-LEERLINGEN
DER SCHOOL VOOR RES. OPPIOIEREN
DER ONREREDEN ARTILLERIE.
Bovengenoemde school, de SRO.O^. te Utrecht,
herdenkt op 19, 20 en 21 MM „5. haar 2i!.jarlg

bestaan..-.'

'

Waterh. ten opz-v. hoog. lag.
de " nul der dan op
«-»-"*" oude «haal
11 Mcl
(in meters)

36.81
6.93
7.28
7.79
4057

(in cm)

0.87—7
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—
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Noorderlicht en magnetische
storingen

Het Koninklijk Nederlandsch Instituut in De
Vilt deelt mede:
Het Noorderlicht, dat hedennacht hler te
lande ls waargenomen, ging gepaard met een
sterke magnetische storing, die begon gisternamiddag met een plolsellngen Inzet om 16.14
uur Nederlandsche» tijd.
De grootste afwijkingen kwamen te De RUt
omstreeks middernacht voor en bedroegen voor
de decllnatie 1 graad 20 min-, voor de horizontale Intensiteit 220 gamma en voor de verticale
Intensiteit 300 gamma.
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het
Noorderlicht, dat in den afgeloopen nacht weer
zichtbaar was. zich hedenavond opnieuw zal
herhalen.

FEUILLETON

DE JAGER

ONNIINEELE ROMAN
door

Alex«n«.er

von Keiler
18

„Dowell'. zelde hij peinzend en dronk de
«warte koffie, die een man voor hem uit de
cantlne had gehaald, met kleine slokjes, „hebt
u gisteren hier een man gezien?"
„Ja". De sergeant keek op. „Horace Bur-

lelgh".

..Burleigh?" Goold scheen Ingespannen na te
denken? De duivel mag het weten, maar Ik
kan het mlj niet meer herinneren. En dat was
gisteren?"
Mac Dowells gezicht vertrok zlch tot een
grimas. ..Het kan ook een andere dag zijn ge»
weest" zelde hij.
„Dat wilde Ik maar weten. In den laatsten
tijd ben lk helaas een beetje vergeetachtig geworden. Als small komt. zal hij schik in ons

hebben".

..Komt captain 8mall?" vroeg de ander
Nieuwsgierig.
Garrulher Goold floot een negermarsch en
trommelde de maat met handen en voeten. Het
klonk niet mooi, maar het scheen hem te be»
vallen.

" *

—

AVONDBLADC
LONDEN REQ.

Vrijdag 13 Mel.

'

DONDERDAG 12 MEI 1338

Reglonal (orkest).

(Aneta)

20.14-3.39.
«tand van de Maan:
V.M. 14 Mei 858.
Zona op» en ondergang:
4.09—19.44.
«aan op» en ondergang:
3.32—19.06.
Uooltvatér' te Senevènlngèn:
1.49 en 14.06.
i
«Mol

—

Nederlandsch-Indië

Weerkundige waarnemingen

lUcht op:

-"

*
Juist toen Joe, de oude bediende, voor de
vierde maal bezorgd uit het vensier boog.
kwam fhornton Wells haastig door de straat
ftlj liep de trap op en viel in zijn stoel neer.
hljn costuum was gesebeun. en zijn «boenen

■.

:j

,

>

>

■

>

In verband hiermede heeft zich een commissie
gevormd uit de oud-leerllngen en leerlingen der
school, ten doel hebbende deze Instelling ter ge»
legenheid van haar zilveren jubileum een geschenk
aan te bieden.
Dlt geschenk zal bestaan ult een fraaie klok,
welke geplaatst zal worden In het trappenhuis van
het binnenkort te aanvaarden schoolgebouw, de

Damlustkazerne.
Allen oud-leerllngen, diede door de commissie vel»
zonden circulaire niet ontvangen mochten hebben
en die bereid zijn aan het Jubileumgeschenk bij
voOr
te dragen, wordt verzocht hun bijdrage
18 Met a.s. te willen storten ot overschrijven
op postrekening nr. 38309 van den secretaris»
penningmeester der commissie, res. kapitein N. G.
J. Huigen. Nassau Odijckstraat 42, 's-Gravenhage.

aan wien men tevens «en naamkaartje gelieve toe
te zenden voor het bij het geschenk aan te bieden

album.
De aanbieding van het geschenk zal plaats hebben op 20 Mei sa tijden» de door den commandant der school te houden receptie ln de Hojel»
kazerne aan de Croeselaan te Utrecht, 's namld».
dags te 3.30 uur.

KERKNIEUWS
Geref. Kerken.
Bedankt: voor Vrk (als hulpprediker voor
de Evangelisatie onder de Zulderzeewerkers). W.

Loopstra, cand. te Groningen.
Beroepen: te Westervoort («ls hulppred. met
cand. te
standplaats Loblth) ds J. C.

Soest.

Ned. Herv. Kerk.
Beroepen: te Wijngaarden, cand. ds M. R.
A. L. 11. v. d. Valk. te Hiliegersberg.

Chr.
Gerel.Kerk.
Bedankt: voor NarUngen ds N. Brandsma te
Wilden-ank; voor Werkendam ds W. P. Loman te
Mlddelharnls.
vuil. HIJ maakte den Indruk van iemand, die
dagenlang zonder onderdak door den regen
heeft gezworven.
..Een bad, Joe", zelde hlj zwaar ademend „en
iets te eten. Ik heb veertien uren lang niets
gegeten of gedronken. Duivels, wat een nacht."
„V zult nog zoo lang bulten in den nacht
blijven tot u op een keer heclemaal niet meer
terugkomt", zeide Joe treurig. HIJ kende Wells
sedert jaren.
De jonge man knikte: «Moreel juist Joe. maar
grammaticaal niet". Hij nam het glas whisky
en dronk het haastig leeg. „Vannacht was het
bijna zoo ver geweest Ik hoop echter dat „het
nlet terugkomen" nog tljd heeft Ik heb in mijn
leven nog zoon zwaren strijd niet met een
man alleen gehad- Maar de politie is all rlght
Joe. Duikt altijd op het juiste oogenblik op."
Na een poosje vroeg hij: „lemand geweest?"
„Ja. Herforth wilde u om tien uur spreken
maar hlj had haast"
er ls toch niets
„Herforth. wat ter wereld
met Mildred?"
De oude schudde het hoofd. .^Mevrouw Mildred heeft ook getelefoneerd."
,De zaak is afgeloopen", zeide Wells naden»
kond. „Was Herforth In avondkleding? Niet
zooals jonge lul dat gewend zljn, maar toch.
Je begrijpt?"
„Neen, ik geloof, dat hlj een regenjas aanhad.
Het regende juist"
"
„Ja. het heeft geregend. Het regende zoo»
nog
zoon
en
waar tegen middernacht
Jas is
niet te versmaden. Men kan hem als tent ge»
bruiken en ook om op te liggen. Als ik rijk
was zou ik enkele oliejassen koopen en kam»
peertocnten maken."
Hij hoorde, dat de bediende fn de naaste
kamer het bad klaarmaakte en begon zich le
ontkleeden. Buiten was het al licht, maar de
dag was nevelig.
Toen bij ult zljn bad kwam, »g hij er trlseh

—

SPORT en SPEL Radioprogramma
Het programma voor Zondag
Het programma voor Zondag -a luidt als
volgt:
Om het kampioenschap van Nederland.
Amsterdam: D.W.S.—Feyenoord.
Heracles.
Eindhoven:
AFDEELING 11.
Promotlecompelllle tweede klas.
Schiedam: Hermes D.VH—Emma.
AFDEELING 111.
Promotiecompetitie tweede klas.
Nijmegen: Qulck—Rigtersblcek.
AFDEELING IV.
Promotiecompetitie tweede klas.
Breda: Hero—de Valk.
AFDEELING V.
Promotiecompetitie tweede bias.
Hulzum: F.V.C.—Hoogezand.
Om den Ned. Voelu<lbeker.
Den Haag: V.D.C.—Wagenlngen.
WIE WAS WILLEM KLOOS?

Vrijdag 13 Mei
HILVERSUM I 1675 en 415 M.
«00 en 10.00 Gram pl.
1170 Bijbelserie causerie. 1200 Berichten. 12.15 KRO»
Melodlsten mjn.v. solist. 13.00 Grampl. 1370 KRO»
orkest. 1400 Orgelconcert. In de pauze grampl.
15.00 Zang. piano «r» grampl. 15.45 Gram.pL 17.15
«RO-Melodislen m.m.v. solist. 18.00 Land» en tuin»
Algemeen programma ftH.o.

bouwpraatje. 1870 Vervolg concert. 1900 Berichten.

19.15 Luchtvaarteauserie. 1975 Reportage. 20.M Berichten AH..P. 20.15 KRO-Orkest. 2070 Russisch
balalaika-koor en orkest. 2050 P-»novoordracht.
2100 vervolg «RO^rkest. 2170 Vervolg 'koor- en
orkestconcert. 21.40 Vervolg planovoordracht. 21.50
Vervolg

«ROOrkest. 22.05 «ROBo>s

m.rn.V.

solist.

2270 Berichten A^.l». 22.40 Joseph Wlrtz en zijn
orkest. 23.30 Gram pl.

HILVERSUM II 301 M.
V^t.R^t. 8.00 Grampl.
V.P.R.0.. 10.00 Morgenwijding.
V^t^l^». 1070 Declamatie. 10.40 Grampl.
11.10 Vervolg declamatie. 1170 Orgelspel. A.V.R.O.
' 1200 Grampl. 1270 De Palladians en gram pl. 14.00
V^4^l»A.
Modepraatje. 1470 Cabaretprogramma.
1600 Esmeralda-Septet en gram.pl. 17.00 Voor de
kinderen. 1770 Gram.pL 1800 De Ramoiers. 18.20
Politiek radiojournaal. 1850 Gram p>. 19.00 Causerie
over de geestelijke grondslagen der democratie. 1970
VPRO. 1970 / Causerie:
Berichten ANP.

—

—

—
—

17.40

Slngkep. Java n. Nieuw Vork. 112 Mcl v. Durban.
Trollu». Ja« n. Nieuw Vork. 11 Mcl v. Kaapstad.
Kota Pinang. 10 Mei v. Penang n. Port Swettennam.

-

DROITWICH. 18.00 Rhythm Express. 18.45 Plano»
recital door Soloman. 1970 Over to Pari». 20.20
Weer- en nieuwsberichten.
DIVERSEN. 20.40.
DROITWICH. 21.40 Het BBC Harmonieorkest o v.
P. S. G. O'Donneli. 227$ Jack Harrls en zijn orkest.
22.50 Dansmuziek (gr.pl).
DIVERSEN (Luxemburg). 2320.
PROGRAMMA IV.
'.
KEULEN. 8.00 Het tentoonstelllngorkest van de
Relchsgartensohau. 850 Ist Famillezuwachs wlrklieh
so kostsplellg? 9.05 Nieuwsberichten.
PARIJS RADIO. 070 Gram.pL 10.05 Germalne
Batlssë en Louis Lorsy lezen voor. 1070 Gram pl.
'RADIO P.T.T. NORD. 1105 Grampl.
KEULEN. 1170 Het groote omroeporkest van
SaarbrUcken0.1.v. Dr Hans Noemer.
BRUSSEL NED. 1270 Gesproken dagblad. 1270
Populair concert.
BRUSSEL FR. 1250 Grampl. Musette.
KEULEN. 1320 Nieuwsberichten. 1375 Concert
Verzoekprogramma.

'DANMARKS RADIO. 1470 Louis Preils ensemble
KEULEN. 1570 Programma van den Deutschlandsender (Otto Dobrlndt).
PARIJS RADIO. 1670 Kamermuziek m.m.v. het
strijktrio van Parijs.
(gr.pl).
KEULEN. 1770 Operamuziek
BRUSSEL FR. 18.10 Zlgeunermuziek lgr.pl).
KEULEN. 1870 Nieuwsberichten. 1870Het omroep»
orkest 0.1.v. Leo Eysoldt. 1950 Hans Ilaass (plano)
speelt.

LONDEN REG. 2070 The old Muslc-Hails.

BRUSSEL NED. .21.20 Gesproken dagblad. 2170
o«»d>ltallaans«h« muziek.
PARIJS RADIO. 2220 Concert 0.1.v. Rhene-Bator».
De met gemerkte stations kunnen onder minder
gunstige 'ontvangst-omstandigheden door andere
worden vervangen.

TIJDSCHRIFTEN

—

Java-Nieuw Vork LU».

van North

Programma

Vrouwen-vrcdesgang 1938. 1935 Lezen ln den Bijdel.

Mll. Oceaan..

Polyphemus, Java n. Amst.. 12 Mei v. Port Sald.
Clytoneua. Java n. Amst.. pass. 11 Mcl Gibraltar.

Mcl v. Kobe n. R'dam.
Ned. Stoomboot Mij.
Bacchus. 10 Mei v. Nieuw Vork n. La Gvalra.
Fauna. 11 Mcl v. Clvita Vecchta n. Napels.
Hermes. 11 Mcl v. Alexandrie n. Jaffa.
Juno. il Mcl v. Luxlrl n. Algiers.
Mars. 11 Mol v. Triest n. Fiume.
Pericles. 11 Mcl nm. 8 u. v. Hamburg n. Amst.
Rhea. 11 Mcl v. Izmlr n. Istanboul.
Venezuela. 11 Mei nm. 1 u. v. Barbados n. Amst.
Varneveld. 12 Mei v. Chili te Amst.
Arladnc. 12 Mei v. MlddL Zee te Amst.
Rotterdam-Zuid Amerika Lijn
Alpherat. 12 Mei v. Hamburg te R'dam.
Alhcna. thuisr.. 11 Mei v. Bahla.
Mij. Nederland.
Tarakan. 12 Mei v. Londen te Amst.
Saleler. 11 «et v. Batavia n. Amst,
Tablnta, ullr.. 12 Mcl te Port Sald.
Poelau Laut. ultr.. 11 Mcl v. Sabang.
Rolt. Lloud.
TapanoeU. ullr.. pass. 11 Met Bevezler.
Kola lnten. ultr.. pass. 11 Mcl Dover.
Palembang. thulsr» pass. 11 Mcl Sagres.
Sltoebondo. ultr. 12 Mcl te Singapore.
Kota Agoeng. thuisr.. 11 Mcl v. Port Soudan.
Kedoo. ullr.. pass. 11 Mcl Finisterre.
«oliand-Amerika LU»»
Leerdam, thulsr.. 11 Mei 12 u. «middag, 539 mij»
van Sciily.
Edam. 11 Mei v. R'dam te Nieuw Vork.
Breedijk, 10 Mcl v. R'dam te New Orleans.
Boschdijk, ultr., il Met te Tamplco.
Deucalion.

.

10

kon.

Nieuw Amsterdam, R'dam 11. Nieuw Vork, pi».
11 Mei Llzard.
Maasdam. 11 Mol nm. v. Nieuw Vork te R'dam.
Damsterdijk. R'dam n. Pac. Kust. 11 Mcl nm. Ult
den N. Waterweg.
10 Mei 355 nm. 155 mijl
Burgerdljk. uitr..

ZZO. van Valentla.

llalcyon Lijn.
Vlaardlngen, n. Wabana,
Dungeness.

Slad.

pass.

11 Mcl

,

naar Mohphoubaal, pass. II Mol
Stad
HET SCHILD.
Dungeness.
Prol. dr X. Sleur vervolgt: Het Heilig Misoffer Rozenburg, n. Bilbao. pass. 11 Mei Ouessant.
IV, omschreven door het Concilie van Trcnte..
Holland-West Afrik» Lijn.
Prof. dr N. Oreltemann behandelt in: Onbewuste Maaskerk. 11 Mcl v. Dakar n. Freetown.
voorloopers der Hervorming? de vraag, of er leeds Ceres.
-2370 Jazzmuziek (gr.pl). 2355 Grampl.
thulsr» 11 Mcl te Acera.
In de Middeleeuwen stroomingen of lendenzen «tin Reggestroom.
11 Mei nm. v. R'dam n. Hamburg.
Heracles?
kerkelijk
goed
te
ofschoon
en
bewijzen,
aan
die.
DROITWICH 1500 M.
Ncd.-Ind. Tonksioomdoo! Mij.
doeld, ten slotte toch met de Hervorming In ver»
Marlsa, 10 Mcl v. Valparalso n. Los Angelos.
10.40 Pianosoli. 11.10 Orgelconcert. 11.40 Bllly band gebracht kunnen worden. Schr. verschilt In
Emzetco Lijn.
Thorhums Band. 1270 Causerie: My farm diary.
deze met dr de Nruyn: De Statenbijbel en zijn voorJonge ÉUsabeth. Antwerpen n. Alexandrie, pat».
gangers, aan onze lezers uil een uitvoerige bespre1275 Het Blrmlnghamsch Phllharmonlsch Strijk11 Mcl Dungeness.
orkest. 1570 Jazzmuziek (gr.pl.) met toelichting. king bekend.
NoorddllUsche Llopd.
Jan
Taai:
1550 Radlotooneel. 1670 BBC-Orkest. 17.00 Sporf«luo Vadis. Domino?
pass.
9 Mcl Polnt de Geile.
Oder.
ultr..
.J. Lammert» Li.: De historische belcekenis van
reportage. 1770 Berichten. 1745 Parlementair over»
Gnelsenau. 10 Mei v. Manilla n. Hongkong.
(heeft de auteur wei aandacht
zicht. 18.00 Ben Franke», orkest, de Rhythm de Statenvertaling zoogen.
geschonken aan de
Leldsche en Utrechtlche Creleld. thulsr.. 10 Mcl v. Singapore.
Brothers, e.a. 18.45 Pianovoordracht. 1970 Parljsch
VER. NEDERL. SCHEEPV. MIJ.
cabaretprogramma. 2070 Berichten. 20.40 Causerie: Vertalingen? J. J. M.I.
«oU»nd-Aus«Nlli6 LU».
J. Poets: Chrlslusleesten en Marialeesten.
pur now listenere 2055 Radlotooneel met muziek.
Almkerk, ultr» 10 Mei v. Aden.
Op den uitkijk: Katholieken en Rotary. Rotary
21.40 BBCHarmonle-orkest. 2225 Jack Harrls en zijn
«olland-Afrika Lijn.
U voor Roomschen verboden. Het ls een neutrale
Band. 2250 Dansmuziek (gr.pl).
Sprlngfonteln. verlr. 13 Mei nm. v. Antwerpen a.
vercenlging met een economisch en sociaal karakMarsellle.
ter. ter opvoeding van zijn leden tot eerlijke, on»
PARIJS RADIO 1648 M.
baatzuchtige rnenschen. Het nastreven van dit doel Nljkerk. 11 Mcl nm. 5 u. v. Dar es Salaam n. Port
7.10. 9.10 en 11.35 «3ram.pl. 1250 Zang. 13.05 ls prijzenswaardig, maar zij wil dit bereiken door
Amclla.
Gram pl. 14.05 Planovoordracht. 1470 en 1575 Zang. de beoefening van ethische beginselen, losgemaakt
Zang.
1670 Parijsch Strijktrio en solisten. 1975
1950 van lederen godsdienst. Daarom moet 'n Roomschc
Radio-Holland.
Radlotooneel met muziek. 2150 Gram.pL 2270 zich afzijdig houden van Rotary..
CRICKET Orkestconcert.
Vragenbus: «Wordt voor Roomschen een huwelijk
De volgende schepen zljn Vrijdag 12 Mcl radio»
niet veeteer ingezegend dan voltrokken? Zoo vraagt telegrafisch te bereiken via het kuststation Scheve»
456
aanleiding
KEULEN
M.
een zetter, naar
van den t»t der adverIN ENGELAND.
nlngen-Radio:
tenties. Antw.: De uitdrukking: voltrokken dient te
Aagtekerk, Alczone, Almkerk. Alphacca, Baloeran,
550 Grampl. 67st en 750 Orkestconcert. 1170 worden
De Australiërs zijn gisteren hun laatsten oefen»
algewezen. De priester dient nlet hel -acreOmroeporkest en solist. 1375 Mijnwerkersovkeat.
Bloemfontein.
Chr. Huygens. Costa Rica, Nemvo.
wedstrijd begonnen legen de studenten ult Comhuwelijks
hij
geouallftceerde
ment
des
is
toe.
d»
Jagersfóntéln, J. P.
1455 Grampl. 1570 OmroepAm«is«m«n«s» getuige
1475
en
v. Oldenbamevelt,
vrouw,
partijen,
voor wlen
man en
bridge, maar Zaterdag zullen ze eindelijk waarzichzelf Marnix van St. Aldegonde.Joh.
Meerkerk,
en solist, 16.40 Het Bresser»k«vartet. 1770 hel sacrament
Mellskerk.
huwelijks
des
toedienen. Ook een Nieuw Amsterdam, Poelau Laut,
dige tegenstander, op Lords ontmoeten in een zeer
1950
Grampl. 1870 Omroeporkest en solisten.
Poelau Tello,
huwelijk wordt in de kerk IngezeProtcstantsch
Van Rensselaer, Simon Bolivar. Streef,
sterk M.C.C.-clltal. De Yorkshlre.amateurs Yardlcy Pianovoordracht. 2070 Voor soldaten. 2150 Otto gend tin Protestantsene kringen spreekt men dan
orkest, accordeonduo en soliste. 2370 Nacht» ook algemeen van kerkelijke huwelijksinzegening kerk. Veendam, Venezuela, Zuiderkerk.
Frickes
en '. Glbbs kwamen beiden voor hun universiteit concert.
' Behalve bovengenoemde passagiersschepen zijn de
of -wijding. Men verkeert daar evenwel vaak In
uit; maar alleen Yardley, dle 67 maakte, kon tegen
misverstand, dat hel huwelijk „op het stadhuis" meeste Nederlandsehe vrachtschepen en de XX.M.»
het
OAellly en Walte iets uitvoeren. Het geheele clitat
BRUSSEL IVIWERLANDSCH 322 M.
voltrokken wordt De huwelijkssluiting 'vindt plaats vliegtuigen op de route naar Indie eveneens vla
zat voor 120 aan den kant en Walte had 5 v. 23
Schevenlngen.Radlo te bereiken.
Omroepkleinorkest.
Grampl.
'1170
1150
1250 door en tusschen partijen: het .stadhuis" registreert
en Olleiliy 5 v. 55 genomen. De Au»tralUlrs verTelegrammen worden aangenomen door alle
het huwelijk. J. J. M.).
loren Brown op 3. maar daarna zetten Flnglelon GrampL 1670 Omroepsalonorkest. 1770 Grainpl. slechts
telegraafkantoren en door Radio-Holland.
Vraag: Mogen priesters sommige vragen over de
Zang.
Omroep»
17.45
1870
Planovoordracht.
1970
op
en Bradman een stand
van meer dan 200. Brad»
mjn.v.- solist;: 20.05 Radtotnoneel. 2075. biecht'Met beantwoorden; Ven priesterstudent be, Man tfnaakte 127 en Fingieton lil. Badcoclr is klelnorke,.
uitgaven
weerde dit Antw.: Deze priester-student moet zijn
Vervolg
..,
concert. 31.30 Grxm.pl. /
45 n.u..,,.. ..'
'studiegeld -maar' terughalenf ledere^priesterheeft
' De stand der andere wedstrijden is: Essex 327
de wijdingsmacht. en kan den rouwmoediger» zon»
BRUSSEL FRANSCH 464 M.
(OConnor 129) tegen Yorkshlre, Lancashlre 74 v. 1
HET WATER OP!
daar de zonden vergeven. Wel behoudt de be1120 Gram
12 00 Omroeporkest. 1270 Gram.pL voegde
tegen Derby 316 (Nutter 5 v. 72). Glouccster 478
geestelijke overheid ziel» de absolutie van
Watersport-Album. Tekst van
Een
Grampl.
1750
(Hammond 116. Neale 109 en Wllson. een nieuwe»
Zang.
1670
1655 en 177»
Planovoorbepaalde zonden voor, zoodal de ondergeschikte
H.
C.
A. van Kampen. Uitgave van
130)
ling van dit seizoen.
tegen Mlddlcsex 8 v. O.
dracht. 18.05 Grampl. 1970 Militair orkest m.m.v. biechtvader daarvan nlet kan absolveeren, omdat
Droste's
Cacao- en Chocolade»
Somerset 114 (Perks 6 v. 34) tegen Worcester 150 solisten. 2170 Grampl. 2145 Omroepdansolkest.
hl) er geen Jurisdictie over heeft. Maar in stervensfabrieken N. V. Haarlem, Holland.
(Andrew, 5 v. 28). Warwlck 213 tegen Hampshlre
alle reservatle op. De door de hoe»
gevaar
houdt
DEt^TSCttLANDSENDER 1571 M.
134 v. 5.
gere geestelijkheid gereserveerde absolutie betreftDaar heeft de fa Droste waarlijk goed aan ge»
1970 Berlijnsch Phllharmonlsch Orkest. 2070 oj.: een geconsacreerde hostie wegwerpen of tol
PAARDEN
daan, een watersportalbum te geven voor de ver»
DUltschlandeeho. 2073 Grampl. 2170 Berichten. 2150 een slecht doel wegnemen of bewaren: geweldbruikers v*n haar bekende artikelen. Rn dat ze dit
dadig optreden jegens den persoon van den paus:
lcwarietconcert. 22.05 Weerbericht. 2270 Omroepalbum deed schrijven door een der meest bevoegDE NEIVIUANKET STAKES.
klelnolkest en solisten.
reehtstreeksche schending Van hel biechtgeheim:
den op het gebied der watersport den heer Van
geloofsafval, ketterij en acheurmakerij: si» niet' De Newmarket Slakes over 2000 m ls gisteren
Kampen, dat was de tweede goede zet.
vrij»
priester
opdragen
H.
Mis
of
blechthooren:
Soverelgn
van
de
gewonnen door den favoriet Golden
: Gemeentelijke
metselaar worden: duelleereni het aangaan van een
De fa Droste had al eerder albums uitgegeven:
Slr Abc Batte? met Westcott ln den zadel, die
burgerlijk
huwelijk door een afgevallen priester.
Indik. Ban, Java I en 11. maar grooter verrassing
Lord Derby's Greenwich met l>i lengte sloeg. Ma» PROGRAMMA I. Alle uitzendingen «. Hilversum I.
Nieuwe uitgaven. Correspondentie.
kon zlj den Hollander niet schenken dan door de
labar van overste 1?o»let. was derde in een veld PROGRAMMA 11. Alle uitzendingen o. Hilversum tl.
J. J. M.
gaal van de watersport in woord en beeld.
van slechts 6 paarden.
PROGRAMMA 111.
Op enthousiaste en tevens volkomen deskundige
wijze spreekt de auteur over onze meest vader»
BRUSSEL NED. 8.00 Gram pl.
BUITENLEVEN
DIVERSEN (Luxemburg). 870.
landsche sport HIJ heeft het water lief. de natuur
"LONDEN REG. 975 Korte godsdienstoefening.
Meinummer
van Herwlg's Maandblad bevst van ons waterland, en het schip.
Het
950 Tijdsein van Greenwich. Weerbericht. 10.05 Het van hemzelf een artikel over de Dahlia's in «len
Een schitterende verzameling foto's zljn als
nieuwe Hippodrome orkest van Coventry o^.v. W.
win. waarvan knolten ot stekptanten nu de aangrooter en kleiner plaatjes beschikbaar om dlt
rijke
weelde aan bloeContact van 8 Mei bevat OH. een korte rake Pether-. 1050 Orgelconcert door F. Rapley. 11.10 dacht vragen om straks «en geven
album te illustreeren door ze in te plakken.
de illustraties fraaie
Het BBC-orkest van Noord-lerland 0.1.v. James men op te leveren. Hiervan
schets van A. Trouw over Mozes.
Kano's, roeivaariulgen. zeil» en motorbooten
schrijft
voorproefjes.
«Verbena's"
5.
11.
do
reeds
Over
Grampl.
Ooggetulgeversiag
Denny.
12.05
1270
van
Het Comité voor do Openiuchtsamenkornst van de
passeeren de revue. Een levendige beschrijving van
Meyer terwijl H. E. «uylman wat vertelt van den
Vrijz. llerv. in Zuid-Holland op 19 .unl a^.. deelt cricketwedstrljden Mlddlesex—Gloucestershire en
zijn gedragingen. F. A. C. van den
en
een zeilwedstrijd tusschen de fijne OiymplsjoUen,
Grampl.
Orgel»
koekoek
13.05
De
Lancashlre—
1250
ztjn:
beteekenis van
«nee. dat het thema zal
voorjaar in den konljnenstal be»
het
Bosch
ons
doet
Reglnald
Het
van
de Fastnet-raee. door de Hollandsehe Zeearend ge»
tijd
sprekers
zullen concert door
Foort. 1375
Orkest
en dat ais
de Kerk voor dezen
leven en verder zijn er van allerlei practische wen»
wonnen, Oceaantochten. dit alles maakt het boek
optreden ds F. O. van Veen (Rijswijk), dr 5. O. het le Bat. van het Vork en Lancaster Regiment
'Tjalma. rem. predikant te Rotterdam en ds B. 5.
o.Lv. C. S. Evans. 1475 Stop dancing. 15.05 Het BBC sen en raadgevingen.
voor zeilers en dle het hopen te worden, extra»
smakelijk.
Mldland Orkest 0.1.v. Leslle Heward.
Arts uit Amsterdam.
DROITWICH. 1620 Kmdermuzlek. 17.00 Oog.
Technische bijzonderheden ontbreken ook niet
De Prov. Vereeniging van Vrijz. Herv. In Zuidcrioketwedst-ljden Mlddlese»
getulgeverslag
van
de
10
t»
vergadert
Dordrecht.
Holland
Met
Een verklarende woordenlijst zal menige gewensohte
—Gloucestershlre en Lancashlre—Derbyshlre. 1740
G. C. T. doet verslag van een zeer geslaagde
oriluteerlnT kunnen geven. Zoo ook de scheeps»
Weer» en nieuwsberichten.
esperanto-godsdlenstoetenlng te Amsterdam.
teekenlngen, waarop alle gebruikelijke namen
voorkomen.
Kon. paketdaart Mij.
Alles te samen: een prachtig boek voor long.
Bolsseval». 11 Met v. Mantua te Durban.
Holland, waaronder de schrijver van deze regelen
UIT DE WIND IN DE ZON 15 'T NU COED l
Nieuw Holland. 10 Mei v. Adelalde te Singapore.
zich ook nog maar zoo vrij is te scharen. Het water
Roggeveen, 11 Mei v. Saigon n. Bangkok,
en
het zeilen, zlj houden het hart jong.
«wartehondt. 11 Mcl v. Singapore te Auckland.
De
fa Droste deed «en zeer goeden greeptoen zij
Ru»^ 12 Mcl v. R'dam te Batavia.
Telefoon 3646
watersport
koos als onderwerp voor haar album.
Lijn.
-'aoa-Chlno-^apan
ons een genoegen dit sierlijke boekwerk
En
hot
was
Tjlbesar. 11 Mcl v. Macassar.
TOT
GEREDUCEERDE
J. 3. M.
aan te kondigen.
Tjisadane. 10 Mcl v. Hongkong n. üoerabaja.
In het Nieuwsblad v. d. Boekhandel wordt het
volgende grapje als historisch vermeld:
bloeder vraagt «sn haar zoon: Wie was ook
weer Willem «loos?
Antwoord: Was dat nlet do mldvoor van

causerie. 20.00 Cello en plano. 20.30 Causerie over
Gladstone. V^tß^t. 21.00 Radlotooneel met muziek
m.m.v. het VARA-Theaterorkest. 2170 Gramop,,.
2270 Grampl. 2270 Berichten AS».P.
V.P.R.O.
22.40 Avondwijding.
V.A.R.A. 23.00 Orgelspel-
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Logeert in Hotel BOSCH V4N BBEBIUS
JUNI

en monter uit Joe had de kleeren meegenomen om ze te reinigen, voor zoover ze nog te
reinigen «varen. Toen hij kort daarna de kamer
binnenkwam, legde hij een klein, glinsterend
voorwerp op de tafel. „Dit moet ergens zijn
blijven hangen", zeide hij lichtelijk verwijlend.
„Het zat aan de mouw onderaan en was tusschen de voering geraakt."
„Wat dan?" Wells nam het glinsterende ding.
dat Joe op de tafel had gelegd. Tweemaal
draalde hij het ln zijn hand rond, toen ging hU
zitten en bekeek het lang en intensief en zljn
oogen werden groot en starend. Een keer zeide
en dat Is toch onzin".
bij zacht: „Onmogelijk
Joe zette de thee op de tafel gereed, maar
Wells scheen het niet te merken. „Verdraaid",
mompelde hij, als dat... ais..."
Toen de bedlende voor dé tweede maal binnenkwam, stond Wells aangekleed: de thee was
onaangeroerd gebleven.
„Ik heb nu geen tijd, Joe. Als ik vanmiddag
niet thuis ben gekomen, dan ga je naar Inspecteur Goold en vertelt hem eenige blzonderheden."
HU kwam nog eens terug, hoewel hij groole
baast scheen le hebben.
„Als er lemand komt laat hem dan niet
wachten, behalve den dikken Goold. Ook MUdred niet. Je moet maar een smoesje beden-

—

ken."

Het volgend oogenblik «vas hij al op straat
en holde bijna. Op den hoek sprong hij In oen
enertaxi. een goed ultzlenden wagen, met éengezicht
gieken chauffeur, en reed weg. ZUn
stond gespannen en zUn handen waren on»
rustig.
VIII.

Mildred had tweemaal haar man opgebeld,
beide koeren was hU niet thuis. Den derden

keer praatte Garrulher Goold.
„Het Is erg gezellig hier", zeide hU zonder
verlegenheid, „en ik wacht op Wells. Verschrik»

vu«um.
PRIJZEN.

kelijk, onsolide jongelui. Zelde u iets? Niet?
Ik dacht het. Het klonk zoo alsof u had gezegd:
„Hij ls toch niet bU u?"
„Neen", zeide Mildred. „Wie heeft u dan bin»
nengelaten?"

„De deur stond toevaUg open en ik dacht
lemand thuis te vinden. Maar men moet nooit
verwachtingen hebben. Ik ben daarin dikwijls
teleurgesteld."

ZU hoorde hem lachen. .Stelt u nog belang
In Thornton?"
„Meer dan ooit", zelde zij moedig.
Nu grinnikte hU onbeschaamd. «Dappere
vrouw, de hemel mag weten waar de vrouwen,
die etherische schepseltjes dien pbysleken moed
vandaan halen.
Naar ik hoop stoor ik V niet, maar II hebt
ml) opgebeld. Desondanks kan het «en verve»
lende geschiedenis worden als Wells hoort, dat
Ik met U heb getelefoneerd. Mannen zijn dik»
wijls heel eigenaardig".
ZU wilde afbellen, maar bezon zich. „Wilt V
hem misschien arresteeren? vroeg ze ironisch.
HU kuchte. OogenschUnlUk beviel de vraag
hem. „Dat nu niet bepaald, hoewel ik twaalf
uur lang met een bevel tot inhechtenisneming
van Thornton Wells In mijn zak loop. Maar U
hoeft het niet verder te vertellen.
Lieve help, ik verpraat mU» baantje, maar
tegenover u kan Ik mij niet in acht nemen,
hoewel ik niet getrouwd ben".
„Zwetser", zelde Mildred verachtelijk en hing
den hoorn op. ZU was woedend en tegelijkertijd
angstig. ZU zag niet, dat Herforth zacht de kamer binnenkwam en in den boek blj zijn
schrijftafel verdween.
Een woord had haar grenzenloos verschrikt:
Bevel tot inhechtenisneming,
ZU wist maar al te goed. wat dat te beteekenen had. Eenmaal zoo ver. was het maar een
stap tot veroordeeling en dan?
Was Thornton werkelijk de jager). Wat had

dat alles te beteekenen? ZU voelde grooten lust
op te springen en Thornton .te waarschuwen.
„Met wien heb je gesproken?" vroeg Herforth
zacht HU stond vlak voor haar en zij schrok
op. Het duurde even voordat zij kon antwoorden.
„Met het huis van Thornton".
„Was hij daar?"
„Neen", zeide zlj en keerde het hoofd af. zlj
wilde niet bekennen, dat Goold op haar man

wachtte.

„Waarom komt hij nooit blj ons?" glng Her»
forth voort. HU was gaan zitten en keek Mildred onderzoekend aan. „Je zlet er slecht uil.
vacantle zou je goed doen".
„Ik
ZU begreep niet dadelijk den samenhang.
zij
bijna
geen
noodlg".
zeide
heb
vacantle
trolsch „en dan. wij hebben ook geen geld".
„Toch... Herforths slem trilde, „Ik heb ongeveer tienduizend pond opgenomen
„Jij?" Mildred keerde aick met een ruk om
en staarde den ouden man nlet begrijpend aan.
„Waar ter wereld heb je dat geld vandaan?"
„Ik heb enkele perkamenten verkocht", zeide
bij ontwijkend. Er waren twee kostbare pallmp»
sestus bij. Maar dat zijn dingen die jij niet begrijpt Bovendien was de markt nu zeer gunstig, omdat de Amerikanen In den laatsten tijd
naar zulke dingen zoeken."
#
„Ik wist niet eens, dat u deze perkamenten
bezat!" fluisterde ze en vermeed het haarvader
aan te kijken. Op dlt oogenblik «vas er. hoeveel leed bet baar ook deed, een vreeselljke
verdenking in haar opgekomen. ZU leunde ach»
terover en staarde voor zich uit Als uit 'n verre
verte kwam een stem naar haar toe. „Ik heb
zelf niet geweten, dat ik zulke schatten bezat"
„Ja" zelde zU mechanisch en stond haastig op.
Garrutber Goold was na zijn gesprek met
Mildred opgestaan en liep de kamer heen en
weer, eenmaal bleet hU voor de geopende lade
van de schrijftafel «taan en had lust tusscheH

de papieren te zoeken, maar toen verwierp hij
die gedachte. De lul. die vóór hem waren, had»
den alles nauwkeurig nagezocht Het was de
derde Inbraak In korten tijd en de inspecteur
schudde het hoofd.
Wells was volstrekt nlet verwonderd, den beambte in zijn kamer te vinden.
„U bent met den tijd zoo iets als een ver»
trouwde ziel geworden."
„Ja", zeide Goold stralend, „Dat ben ik." De
man die bij u heeft ingebroken, schijnt op zulke
kleinigheden geen acht te slaan. Bent u In uw
vrijen lijs raadselredacteur?" HU haalde zljn
notitieboekje tevoorschijn en bladerde onver»
schillig. «Een domme en onbegrijpelijke affaire.
Hm. 338 4 72044 Brixton W. Men zou bet voor
een telefoonnummer kunnen houden, helaas l»
het, zooals de centrale mlj vertelde, het nummer van een schoenmaker."
„Ik dacht hetzelfde", zeide Wells behagelijk.
„81uf...." De inspecteur knipte met de
oogen. „Het Is alles blut wat u doet, te begin»
nen met het prachtige conto op de Stedding»
bank. het vreemde auto ongeluk. En veel din»
gen schijnen mede te spelen, maar u bent mij
te slim." Hij haalde diep adem. „Werkelijk
Wells, Ik maak u daar geen verwijt van, maar
dikwijls ben lk moe en ellendig."
„Drink een whisky" sloeg de ander vriend»
schappelijk voor.
„Dank u. En ik zou u aanraden WeUs, dezen
hoogen toon nlet tegen mU aan te slaan. Heel
veel menschen zijn zoo eigenaardig. Als «en
dommen tegenstand tegen hen voert, worden zij
boosaardig. En ik was dit totnutoe nooit Well»
stond op en haalde sigaretten. „Voorlooplg bent
u nog maar een zwetser", zeide hU geërgerd.
(Wordt vervolgd»
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spelen de hoofdrollen in dit spannende en ulier-I
■
■ mate interessante V^amer Bros lllmwerk. > ■
■
Nog nimmer zag V imposanter ■
■
schouwspel, ais hier in deze film.'H
■
«vaar de regisseur l.l»OVD BACON ■
■
een modernen zeeslag suggereert, ■
waar duiilboóten, vliegmachines en ■
■
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warnar Baxter
Ellsabeth Allan

machtig als'n orkaan <[ .
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Diligent!», VrUdag 13
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Mei 20 n.

' ,
';-■■
■',:%":.'"'■:■■£&!.' . 20*» l-entury l»6» fllm < ''xuitgezocht
Vooraf een
'-Voorprogramma niet aetlielttelien uit <
I binnenen buitenland; een musical van l>ib Callowav en een ' L
■'
<;<' t«ll«ntltm met POPEVE THE SAILOR II»
<
!' Solree S uur. ToeganghovenlS laar. Ealerdagav. hloeeoop 1 ; ! >
Speciale W»olv«goon»réporwge
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SOIREE 815 UUR
«ZONDAGS DOORL. VOORSTELL. VAN
UUR AF
TOEGANG BOVEN 14 JAAR.
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'ZONDAGS DOORL. VOORSTELL. VAN 2 UUR AF.
TOEGANG BOVEN 18 JAAR.

Van af heden in heide theater» uitgebreide reportage
van de Doopplechtigheid
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Om bet gelaat biertegen te be»
schermen, wordt Lux Toilet Zeep
speciaal bereid, Het zuivere^schuim'
reinigt en verfraait de huid tol
diep in de poriën en houdt bel
gelaat stralend en jeugdig. Reeds
talloze vrouwen in Nederland ge»
bruiken voor baar gelaalsverzór-,
ging niets anders meer dan Lux
Toilet Zeep. En mi gaat Lux Toilet
Zeep nóg meer voor baar doen, als

0 te doen heeft, Is de volgende

2«epH«b'bogélijk waardeert.Mankeer lilv^'lnzen.
en Vermè!d^di.iclelijk Uw naam en adréT.'Adresseer
aan: Lux Toilet Zeep prijsvraag, postbus No. 1, Rotterdam, en voeg

. __

" "

bij Uw inzending drie buitenomslagen van Lux Toilet Zeep.

.Gedurende de tijd van 1April tot 10 Juni.l93Bworden elke Week voor de beste in»
zendingen 2l)kapabonnemenlenbeschikbaar gesteld V/le»ulkeenkapabonnament

DE HEKS
VAN SALEM

wint, krijgt bericht dat «ij gedurende een heel jaar naar lieer eigen kapper kan
gaan voor een volledige behandeling van het baar, permanent en watergolf of
ondulatie inbegrepen, U kunt «o vaak inzen»
y~"'\ '
' denals U wilt, indien U maar bij elke inzending
3buitenomslagenvan Lux lollej^eepvoegt Op
. s^'-\*m^ËÊmw£^~i\
de uilslag is geen beroep en correspondentie
,^^IW?MWU^-W^i
'
M i->— over de prijsvraag kan niet worden gevoerd.
e^ÊaWT^'
lHMl».
m- » l
inzendingen morden ons eigendom en kun» .
V'^^
nendooronsnaargoeddunkenv»ordengebruikt
'^>^^tH'^Pp^-P--7

CLAUDETTE COLBERT
FRED MAC MURRAY
) Éen " fasclneerend zeden» ■'■ én
; tijdsbeeld rilt den Pnrltélnsehe»
: tijd anno 1692 van Hen grooten
v regissenr Frank Ltovd.
] TOEGANG BOVEN 18 JAAR.

Punten van behandeling liggen
vanaf heden alle werkdagen van
10 tot 12 uur ten kantore der ven»
nootschap, Valeriusstraat 81 te
Amsterdam voor Aandeelhouder»
,
ter inzage.
Depot van aandeelen minstens 3
dagen voor dien der vergadering
" ten kantore der Vennootschap of
blj de Heeren Oppenhelm a. Van
TM te 'sGravenhage.

H.V. Ned. Spoorwegen
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zin al te maken:
Lux Toilet Zeep l» el« volmaaktste Toiletxeep, want
4
bevallen,
U
nog)
gehele
mag
hoogstens
De
25 woorden
zodat
zin
uitdrukking
te brengen,
behoeft
tol
te
om
vullen
17 woorden
In
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verouderde, ..vermoeide" huid. zij deelnemen aan onderstaand»
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Alles, wat

n; „Gestolen Goud" i
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gelaatshuid wordt dage»
lijks blootgesteld aan talloze nadellgs invloeden Vutte atmosfeer,
straatlucnt vol ziektekiemen, keu»
kenbitté... dit alles doel de huid
verdrogen en veroorzaakt ten slotte
bet optreden van de zo gevreesde
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comsdie musicaïe en 1 acte
in concer.vorm.
JOHANNA DE GEUS HENK
BORKENT » HARM BMEDEB
' JOB. FLEMPER
JOHAN
LAMMEN » RIÉ BEUTE.
Plaatsen: f2.—, tl—, fO5O r.
inbegr. aan de zaal verkrijgt.
Leden der Alllance tranlalse
20 % reductie.
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Utrecht.

AANBESTEDING.
21 Mei 1038 te 14 uur Hoofdadml»
nistratiegebouw NI te Utrecht
BESTEK No. 37 N.B.
Raming f »«)«---.
Het maken van de onderbouwen
(In gewapend beton) met bijkomende werken voor twee bruggen
voor gewoon verkeer over den
spoorweg Dordrecht—Eist nabij
Beesd'ten behoeve van Rijksweg
No. 26 (Viayen—Waardenburg).
Aanwijzing op het terrein op
Vrijdag 20 Mcl 1938 te 12 uur uit»
gaande van het station Beesd.
Het Bestek en een teekening zijn
ft f 150, het bestek afzonderlijk
tO^ch verkrijgbaar op kanier 818.
Hgb.,Nl te Utrecht
Bij inzending van het bedrag per
postwtssel daarop te vermelden:
«Bestek No. 37 NH."
DE DIRECTIE.
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OPENBARE AANBESTEDING
Donderdag 18 Junl 11)38 te 14 uur
HootdadniinlstraUegelxnlw M te
Utrecht
De levering van eiken-, esschen»»
grenen», vuren-, lepen-, Bomeo»
teak- «n Java-teakhout ten be-.
hoeve van de Centrale» en Wagen»
l werkplaatsen, der NS.
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EEN PROQRAMMA VAN KWALITEIT, KUNST EN QENOT.
TOEOANO ELKEN LEEfTIJD
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N.V LINKUNGAN BORNEO
RUBBER MAATSCHAPPIJ.
Vergadering van Aandeelhouders
op Zaterdag 28 Mei 1938, om IIJ 4
uur, ten kantore der Heeren Oppenheim Sc Van Till, Parkstraat 8
W^u-a^atulw

OEHUISVEST OP BOOMSTAMMEN, APEN MÉT VARKENSSNUITEN
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RAVEL-GONCERT
naturelles
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Blijspel in 3 bedrijven door
W. Lomerset Maugham.
Vera Bondam, B. Ranuccl—
Beekman, Adr. Canivez, E.
Meunier, D. Verbeek, P. Steenbergen, P. Rienks.
Regie: Bets Ranuccl—Beekman
Decor: Karel Bruckman.

ADVERTEER IN «ET VADERLAND

METRO-GOLDWYN MAYERS NIEUWSTE TRIUMF
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SPENCER TRAOY
BYLVIA BIDNEY.
De aangrijpendste, dran»tlscl»e
verrassing van dit aélseenl
Ais 2de Hooldlllm:
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13 MEI ËN VOLGENDE DAGEN
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L'HEURE ESPAGNOLE
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VRIJDAG
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HEEFT CONSTANCE
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2 Ulli/>i2^.. 4:15 H.,
en 8.45 uur aanvang nieuwe voorstelling
Plaatsbespreken aanbevolen, ook per tel. 117260*
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■ ZONDAGS-doorloopend
6.30 uur
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Vrijdag 13, Zaterdag 14, Zondag
8.18
15 Mcl
èh Zondag-middag 15 Mei, 2 u.
Eerste wederopvoeringen van:
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VOORSTELLING
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«KANDAO.EN
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Dir. Cor van der Lugt

ZATERDAGAVOND DUS
EVENEENS BIOSCOOP- '

■
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m Ver. R'd. Holstad-Toon. N.V.
>

TELEP. 8887«. S THEATER
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unieke fotografische opnamen■
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uur en EEN Avondvoorstelling, aan»

INEERSTE VERTOONINQ DEN HAAG
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Histoires
Chansons de Don
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Toegang boven 14 jaar.
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Vanaf I»e«Ken : V<ptze«R«^e Reportage v.H. lW<V«DppteentlVnel«K van I?rZn»eB Beatrix
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torpedo's den strijd aanbinden
tegen de stalen Kolossen» die dread»
noiignts neeten.
weergaloos spannende scènes, in

%#■■■■

«ImwerW van verhluNende v»e»hellli«»»eld. VLIEGENDE SLANQEN, LOOPENDE VISSOHEN. OESTERS
en nog eeovele andere wonderen uil he» geheimzinnige binnenland van BORNEO.
BESPREEKT T«DIQ UW PLAATSEN.
OASSA QEOPENO VAN 10 7 UUR.
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«Waissne Morris, Doris
pa» O'Brien, George Brent,
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Presenteert vanaf Vrijdag 13 Mei een liimwerk, tot ■
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DONDERDAG 12 MEI 1938

Van de inzendingen ontvangen iri de week van 2—l Mei Kwamen de volgende
personen. in aanmerking voor bovengenoemd kap-abonnement.
Mevr. E. «3ch.-C.
Mevr. A. M.
Mej. J. van D.
Mevr. C. van H.—N.
Mevr. E. van H.—de H.
Mevr. A. Th. D.
Mevr. G. H.
Mevr. A. v. d. Een.
Mevr- K
Mevr. M. van G.

Mevr. H. M
Mevr. N. G
Mevr. C. M. K. v. R
Mej. A. H
Mevr. M. Bch—V.
Mevr. G. v. d. H.
Mej. M. Bch
Mej. E. M
Mevr. M. A. E.
Mevr. C. W. M. P.—B

Delft

....

Urnuiden

Terneuzen
Roosendaal
Rijswijk

Amersfoort

Alkmaar
Rotterdam
Voorburg
Tilburg

.

■■
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TELEFOON 554.125
ingerichte
privé
appartementen
badkamer en toilet bei-"a**EvPl
met
schikbaar. Teven, nog enkele geriefelijke kamers disponibel. voorzien
van centrale verw. Bad. w. en k. str. w.

OPENBARE VERKOOPING
.

VAN

MEUBILAIRECOEDEREN
NALATENSCHAP
«e

Mejuffrouw M. J. TEN «OET
's-Gravenhage
in opdracht der erven en, andere particuliere Inzendingen.
Waarbij: Fraaie Meubelen en Ameublementen als Eetkamers. Heerenkamers, Slaapkamers, Salons, Kleine Meubelen, Fauteuils,
Schilderijen, Gordijnen; Tapijten, Goud en Zilver, Haarden. Kronen, Lampen. Boeken. Kristal. Porselein en Aardewerk (waarbij
Rozenburg), Wijnen, alsmede
1 NABH AUTOMOBIEL LAFAYETTE 1934. Sedan 1934 en
een 15 tal Bontmantels enz.
KIJKDAGEN: Lange Voorhout 58, Zaterdag 14, Zondag 15 en
Maandag 16 Mei
van 10--4 nnr.
VEILING; Dinsdag 17 Mei
'smorgens 10 nnr precies.
Onder Directie van

VAN MARLE & BIGNELL

—
kifi^Vl-l

LANGE VOORHOUT 58

TELEFOON 114324

—

's-Gravenhage.

-teulleloo, of Geparfumeerd tegen alle
Insecten AFDOENDE per % L. I 135,
per L. blik f 2-50. Bestelt bij hoofdvert. N. V. ESHER SURREY.
L. Voorhout 58, Den Haag, ónder opgave van Uw leverancier.
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LEEST

HÉT

VADERLAND

Goea

Zeist

Loosduinen

Krommenie
De Bilt
Boxtel
Hoogeveen

Gouda

Amsterdam
i

PENSION VILLA WINTERNITZ

JOHAN VAN OLDENBARNBVELTLAAN 5 en 7

Heerlen

I

m

ANTON IURGENS'
VEREENIGDE
FABRIEKEN N.V.
In de Jaarlijkse Algemene Verga»
dering van alle Aandeelhouders,
gehouden te Rotterdam, op 11 Mcl
1938. is besloten:
het dividend over het boekjaar
1937 voor de Gewone Aandelen
vast te stellen op 8 5, en bepaald,
dat dit van 14 Mei 1938 af belaal.
baar zal zijn. Derhalve is het be»
wijs voor extra dividend No. 24 O
van de Cumulatief Preferente
Winsldelende Aandelen „B" en
„C" waardeloos.
Van 14 Mei 1938 af. zal van d.
Gewone Aandelen het dividend»
bewijs No. 32 met Ft. 80.— betaal»
baar zijn.
De inlevering der betaalbaar ge
stelde dividendbewijzen behoort
te geschieden, onder bijvoeging,
van nummerlijsten. welke bij do
Hollandse betaalkantoren ver»
krljgbaar zijn en waarop de nummers naar volgorde moeten wor»
den vermeld ten kantore de»
VENNOOTSCHAP le Rotterdam,
der Heren HOPE & CO. te Amsterdam, der ROTTERDAMSCHB
BANKVI3REENIGING N.V. te Rot»
terdam, Amsterdam en 's-Graven»
hage en Nijmegen en der MID»
LAND BANK Ltd. Tfireadneedla
Street te Londen.
DE DraECTu;
Rotterdam, 11 Mei 1928,

HET VADERLAND

—

_
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Henlein; 'de leider «on ds suckefencktlitscnei'», is op «ijn 40en verjaardag doof zlj»
tandgenooten te Asch op Hitleriaansene wijze gehuldigd. Men ziet hem nier «taande
in zijn auto de nuldedetuigingen in ontvangst nemen.

«alle Selosste is gisteravond te Genene
aangekomen, «aar hij in den Volkenbondsraad zijn zaak uiteen heeft gezet.

De tramhuisjes van de H.T.M. langs den teeg van den rijstoet voor
de doopplechtigheid zijn geheet met groen versieril,
Op den Kneuterdijk.

:

Op den Gronlngschen luchtverdedigingsdag werd in het stadspark
een Indrukwekkende militaire demonstratie gehouden.
De lucntkrulser T V boven een stuk ajweergeschut.

—,

—
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:

—

exporteur» en makelaar»
b.v. kunnen niet sluiten, als de concurrent
het voorbeeld niet volgt Andere meenden
een vrager sluitingsuur pas dij uitbreiding
van personeel mogelijk te kunnen maken.
Dit kunnen serieuze bezwaren zijn, met den
nadruk op kunhen. Want men krijgt sterk
den indruk, dat ook geheel andere factoren
een rol spelen. In de eerste plaats de typisch
Hollandsehe eigenschap, dat men weinig of
Een actie voor Kortere werktijden, die dood is gebloed
niets durft overlaten, alle» zelf wil doen. In
werktijden.
De de tweede plaat» het telt, dat vele employé'»
kantoren met kortere
komt den bedrijf
goede beurt wenschen te maken, door
8.P.M., afdeeliiH handelszaken heeft voor een
lang
op kantoor te olijven hangen, gepaard
te Soerabaja als werkten goede. Sport, huis- haar hoofdkantoor
het
aan
dat de meeste chefs hierin een
uren van half negen tot half een en van half blijk vanfeit
ijver
gezin en gezondheid
en verdienste zien.
twee tot vier.
twijfel, dat meer dan de helft
Het
is
buiten
zij
lang
uur
werkdag
Sj§
Een
van
acht
der kantoren wel degelijk op een redelijk uur
genoeg, omdat anders de qualiteit van den kan sluiten. Chefs, die alles zelf willen doen,
(Particuliere correspondentie.)
verrichten arbeid zou verminderen. De er- en die; ook weer van hun ondergeschikten
Soerabaja, 2 Met
varing heeft haar geleerd, dat haar menschen eischen dat zij niets overlaten, zijn verre van
de beste prestaties leveren bij de genoemde zeldzaam. Kr zijn kantoren, waar het vooroor»
Indls is een land, waar de publieke opinie uren.
In dit systeem past verder een binnen- deel bestaat dat bepaalde werkzaamheden,
zich op een gegeven moment op een bepaald landsch verlof van drie weken per jaar, en hoe gemakkelijk
ook, slechts door Europeanen
onderwerp kan storten, zich er een korten voor de staf-employe's om de vier jaar Euromogen worden verricht terwijl elke Javaan»
tijd koortsachtig mee kan bezighouden, om peesch verlof.
sche mandoer het even goed zou kunnen. En
het vervolgens weer met rust te laten. Er is
waar de chef eiken brief, hoe onbekantoren,
zljn
groote
maatschappijen
.Er
ook
of
dan gewoonlijk weinig veranderd. Zulk een handelshuizen, die er gonsch anders over langrijk ook, zelf wil nalezen, zoodat het heele
onderwerp vormden, nu reeds verscheidene denken. Die een werkdag van 8 tot 8 niets personeel moet wachten tot hlj hiermee gereed
maanden geleden, de lange werkuren op de lang vinden, die geen binnenlandsch verlof is, en nadien eventueel nog wijzigingen moet
In feite komt dit steeds op het»
kantoren, voor het Europeosche personeel. toestaan, en Europeesch verlof om de zes aanbrengen.
gebrek
zelfde
neer:
aan vertrouwen in onderVerscheidene Europeesche bladen maakten jaar, indien de dienst het toelaat. Dit laatste geschikten, veelal ook gebrek aan werkelijke
organiseerden
enquêtes.
zich er van meester,
is belangrijk, want de dienst laat het veelal organisatietalenten.
Tal van voormannen uit handel, bedrijfsleven niet toe. Bij de B.P.M. is het nemen van ver»
De gevolgen op den duur.
en scheepvaart lieten hun licht schijnen. De lof verplicht, binénlandsch zoowel als bultenrolary-clubs in Vele plaatsen bespraken de landsch. Bij de boven aangeduide andere
l.r zijn voorbeelden te over om te bewijzen,
kwestie, broedden plannen uit tot verbete- maatschappijen worden de employé'» vaak dat het lange werken in de tropen op den
duur funest is. Ir. Wellenstein, de vroegere
ring. Enkele maatschappijen verkortten onmisbaar verklaard, als de tijd voor Eurodirect
oeconomische zaken heelt zich letwerkuren.
Sindsdien
heeft
men
Inderdaad de
peesch verlof is aangebroken. Dan wordt het terlijk van
doodgewerkt en stierf in Nederland.
van de actie niets meer vernomen. De zaak zeven, acht, negen jaar.
Mr. Hart zijn opvolger, moest op een gegeven
is nagenoeg gebleven zooals zij was.
moment ziekteverlof van eenige maanden
Van
acht
gehad.
vijf
tot
Toch hebben de enquêtes wel nut
nemen. Op de.kantoren, die lang werken tot
Gebleken is, dat ook menig werkgever beseft
Zou men een gemiddelde nemen van de axioma hebben, ziet men telkens weer mendat op zijn kantoor of kantoren veel te lang particuliere kantoren in de groote steden, schen .Afknappen"; een langdurig verlof voor
wordt gewerkt Niemand heeft kunnen weer» dan zou men komen op een werkdag van herstel van gezondheid is dan noodzakelijk.
leggen, dat het lange werken in een tropisch 8 tot 5 uur of daaromtrent Wie om 5 uur Anderen weer repatrieeren, op betrekkelijk
het kantoor verlaat Heeft geen tijd meer jongen leeftijd toch nog, als lichamelijke
klimaat niet alleen ongezond, maar vooral voor
sport Eer hij thuis is, gewasschen en wrakken. En de overtuiging, dat het lange
gedurende
een
ook onoeconomisch is, omdat
verkleed,
over half zes en on zes uur werken werkelijk noodzakelijk, onontkoomkorleron werkdag de intensiteit van den begint hetisalhet
donker te worden. Toch is een baar ls, bestaat in vele gevallen niet ook niet
arbeid veel grooter blijkt te zijn.
uur sport na het werk
tennis, golf, roeien, bij de eigen menschen. .
voetbal,
badminton,
wat
dan ook
uitDe door de Europeesche dagbladen geëntaparticulieren.
Ambtenaren en
nemend. Men komt moe en loom van kantoor, meerde, en door de vakbeweging gesteunde
Even, voor hen die nooit in lndis waren, een weinig uitgebiuscht Thuisgekomen gaat actie, had dus waarlijk wel eenlgen zin.
Bij de discussies over de beste werkuren ia
«en korte uiteenzetting. De ambtenaren in men landerig hangen, des avonds drinkt men
Indid hebben tot werkuren van 7 uur meer alcoholica dan noodig of nuttig is, men ook de vraag ter sprake gekomen, of de zoo'sochtends tot 2 uur 's middags. Daarna zijn gaat laat uit voor een verzetje en slaapt dien» genaamde ambtelijke uren navolging verdie»
zij vrij. Zij hebben dus gelegenheid voor den tengevolge weer te kort Op het sportveld nen in het particuliere. Het antwoord luidde
zoogenaamde», middagdut, zij kunnen desge- daarentegen waalt men uit de gedachten zijn lang niet altijd bevestigend. Inderdaad vor»
wenscht ook zooveel aan sport doen als zij niet meer bij het werk, men voelt zich prettig. mun zeven uren werken, zonder onderbreking,
maar «villen. Op de particuliere kantoren Des avonds heeft men meer neiging, vroeg een te langs rek'ineens om de noodige concendaarentegen wordt gewoonlijk om acht uur naar bed te gaan. men is hulselijker, hetgeen tralie op het werk te handhaven. Ook pleit
niet voor de ambtelijke uren, dat vrijwel
of half negen begonnen, terwijl des middags weer het gezinsleven ten goede komt
niemand van. het hoogere personeel er de
wordt doorgewerkt Kantooruren van 8 tot 6,
zoo
Maar,
vragen,
zal
men
biedt
de
hand aan houdt De middagdut wordt ook
onderbreking
middagvoor het
met een uur
gelegenheid tot sport ook de garantie dat
door vele medici niet noodzakelijk geacht
«ten, zijn in de groote steden eer regel dan
aan sport wordt gedaan? De garantie
Kortom: uren als van de B. 1?. M. werden
uitzondering. Zoodoende bestaat voor sport
uiteraard niet maar wei leert ds prak»
over het algemeen beter geoordeeld.
slechts gelegenheid tijdens het week eind,
terwijl de man evenmin veel aandacht kan
tijk, dat het personeel van katoren» die
De zaak doodgebloed.
wijden aan het huiselijke leven.
vroeg sluiten, belangrijk meer aan sport
mag
generaliseeren.
gezegd,
Nu
men niet
Vooral
Als
de zaak is alweer doodgebloed.
doet dan dat van de andere. Bij de
hoogere ambtenaren werke» dikwijls langer.
Enkele
kantoren sluiten vroeger dan zij
B.P.M. ziet men dit heel duidelijk.
deden, de rest gaat rustig door. Hervormingen
Op het departement van oeconomische zaken
t» Batavia, waar de kantooruren van 8 tot
zouden m. i. niet te abrupt moeten worden in»
Vele mar
gevoerd Men zou kunnen beginnen met om
5 uur zijn, heb ik om 7 uur 's avonds nog
Eigenlijk bleek de «telling, dat kortere uiterlijk vijf uur te sluiten, terwijl één middag
wel zien werken en ook op de provinciale
om vier uur
secretarie te Soerabaja b v. werken verschei werkdagen veel beter zijn, nauwelijks serieuze per week b.v. Woensdag
dene ambtenaren vrijwel eiken middag door bestrijding van de werkgevers te onder- wordt gesloten, teneinde beoefening van sport
Anderzijds zijn er ook in het particuliere vinden. Er waren echter vele maren. Som- aan te moedigen. Later zou men dan verder
ruige kantoren

—

Nederlandsch-Indië

DE WERKTIJDEN OP DE KANTOREN

Kortere arbeidsduur
arbeid

.

De aankomst op schiphol van een deputatie'
Denemarken, van het eiland"
Amagar/ deze afstammelingen van een groep JVederlandscne kolonisten hebben
vanochtend de doopplechtigheid in de Groote Kerkte '«-<?rav»nhage bijgewoond.

Gisteren' is 6r/Me. schoener/acht l/rania, onder
bevel van kap. tt. ter zee Coolhaas voor een
oe/enfocht naar de Oostzee vertrokken.

■

landsch verlof.

'

'

gaan ge-

Doch dat deze dingen inderdaad
beuren.... ik moet het eerst zien." " '"",
' IndiL kan heel conservatief zijn en het lange
werken kan men zelf» een soort -nationalen
trots noemen. Het eind zal dan wellicht zijn,
dat de overheid ingrijpt Want er, zijn énkele
kantoren, waar bepaald wantoestanden heeravonds,
schen: werkuren, tot 8 uur
'» hebbengeen
verlof, en menschen die zich ziel.
gewerkt, gaan er ult Vandaal', dat van sommige
zijden
OH. door de vakbeweging >-- reeds

—

.

—

—

—
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Personalia
van Blnnenlandsch Bestuur.
Werkzaamgesteld in het regentschap Soemedang
met standplaat» van dlen naam. de benoemde en
ln de provincie West»Ja«ra geplaatste assistent»
resident W. O. Stolk.
Belast met de waarneming van de betrekking
van inspecteur bij den dienst der landelijke
inkomsten (met den rang en titel van assistent»
resident bH het B^.) G. J. Relnklng. thans
fgd. idem; ldem (met den rang en titel van controleur le kL blj het BH.) mr. H. J. van der Veen.
thans fgd. Idem.
Departement

Onderwijs

en Eeredienst.

Overgeplaatst, met buitenwerklngstelilng van het
besluit waarbij A. P. G. Baa rt m a n ter beschikking is gesteld van het hoofd van den dienst- van
den mijnbouw voor werkzaamstelling bil de Banka»
tinwinning, van Blinjoe naar het hoofdkantoor van
den O.V.G. te Batavia, de tijd. wd. gouvernement»,

arts le kl. A. P. G. Baar tma n.
Ingetrokken het besluit waarbij de gouverne»
mentsarts Ie kL te Sabang. dr. M. Ft ach man,
ter beschikking Is gesteld van het hoofd «ran den
dienst «ran den mijnbouw, teneinde met standplaats
Blinjoe te worden werkzaam gesteld blj de Bankatlnwlnning.
Tijdelijk belast met de waarneming der betrek»
klng van verpleegster lste klasse bij de OHH. te
Semarang mej. J. Voorhoeve, gediplomeerd
verpleegster in vrij beroep aldaar.

van Oeconomlsche Zaken.
Benoemd tot inspecteur van den landbouw, als
zoodanig belast met de functlln van hoofdambtenaar voor oeconomlsche zaken, en van adviseur
voor volkscredletwezen en coöperatie dr. E. de
Vries, tevoren fgd. hoofdambtenaar voor oecono»
mlsche zaken en adviseur voor «mlliscredletwezen
en coöperatie.
.
Gesteld de boscharchltecten 'J. A. van Oort en
P. J. Boum a. gerekend resp. van 8 Januari en
11 Februari 1938 tot wederopzeggens. ter beschikking «ran het zelfbesturende landschap Koetei (Re*.
Tuide» en Oosterafdeellng «ran Bomeo).
Tijdelijk belast met de waamemlng «ran de be»
trekking van vlsscherij-consulent Zde klasse bij de
onderatneellng binnenvisscherij en met standplaat»
Buitenzorg. toegevoegd aan den leider van de
onderafdeellng binnenvisscherij van genoemden
dienst, dr. J. J.
thans tijdelijk
werkzaam gesteld al» «rlsschertjconsulent 2de klasse
Departement

.

blj de onderafdeellngblnnen«rlsscberlj te Ilultenzorß

Departement

van Verkeer en Waterstaat.

Benoemd tot middelbaar technisch ambtenaar ie
kl. bij den P.T.T.-dienst J. ML Kilh; tot technisch
ambtenaar le kl. bij den P.T.T.dienst H.Pouwels, beiden ambtenaar van buitenlandse!, verlof
teruggekeerd; tot Ingenieur dij den P.T.T^dlenst

.

.

>
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.

.

van
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-
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■

.

-

-
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op overheidsingrijpen is aangedrongen. .'
Komt het zoover, dan l» loeiden in last,
want dat overheidsingrijpen groote bezwaren
met zich brengt behoeft geen betoog. De
goede wil om vrijwillig tot verbetering te
komen, bestaat dij de groote meerderheid der
werkgevers stellig. Maar of dat genoeg is?

Departement

.

'
haar Batavia, de tw. contr. bij de Opium»
>ri»karta
en.2-,utregle L. O. de Kroon,
Tijdelijk, belast met de waarneming van de betr
x.«rah
commies-red. bij bet Dep. van Financien I
Klerêkoper. thans op maandgeld tijd. werkz
bil dat -Dep-opzichter le kl. blj den P.T.T.-dienst en geplaatst
Departement van Oorlog.
bij het telefoonnet Bandoeng T. M. de Ru» ter,
le kL nl! genoemden dienst:
technisch
ambtenaar
tot bedrljfsambtenaar 1« kt bij den ■■ P.T.T.-dienst
Bevorderd: met ingang van 10 Mcl 1938 tij dr».
H. Gales tien. tijdelijk waarnemend bedrljfs» M.G.D. tot officier van gezondheid le kL de off.,
ambtenaar Ie kl. bij 'genoemden dienst:-tot contro- der van gezondheid 2e kl. dr. G. R. Rltseinn
O. Weder. tijd. Van.E
leur le kL bij den P.T.T.^«Uenst
Koetaradja; bij de militaire ad»
waarnemend ldem blj genoemden dienst: .tot ge- ministratie tottekolonel de luitenant-kolonel
H. J. B.
diplomeerd ; technisch, ambtenaar le kL , bij den TU IIer,
Bandoeng: tot luitenant-kolonel de
tijdelijk wnd. idem majoors L.te KoppenoL
H. C. A.
P.T.T.-dienst
te
Weltevreden en P.
bij genoemden dienst:, tot bedrljfsambtenaar le kL Mo ur er.
bh
den topografischen
te. Bandoeng:
bn den P.T.T.-dienst en geplaatst blj het post» en dienst tot kolonel
de luitenant-kolonel al. T. van
telegraafkantoor Ternate. J. F. W. Kneélel. tijd.
te Weltevreden.
wnd. bedrljfsambtenaar Ie kl J>U genoemden dienst;
Overgeplaatst van het Xlllde bataljon te Malang
tot le klerk bij het département van verkeer .en
de troepenmacht vsn : Atjeh en Onderhorigwaterstaat, mej. S. Mont u n g. ambtenares op naar
heden -f n.l. de 2de luitenant A. Br ont».
wachtgeld.
,
Verleend: met ingang van 1 Junl, 18 Junl en
Verleend wegens ziekte een. jaar verlof naar
Europa, aan R. J; Vlbl, technisch ambtenaar bij 1 JuU 1938. wegen» zesjarigen onafgebroken,
acht maanden verlof naar Europa,
den dienst van den mijnbouw, «verkzaamgesteld blj In lfed.-lndlO.
aan den lste» luitenant F. H. Berghut,.»
de Bankatinwlnnlng. met bepaling, dat bij zljn be- resp.
in garnizoen te Geser. den kapitein J. W. Stemtrekking zal neerleggen op ? Mei 1938.
idem te Magelang en den Idem A. G. W.
Tijdelijk belast met de waarneming, der betrek» foort.
king, van technisch ambtenaar lste klasse bij den Navis, Idem te Bireuen.
P.T.T.-dienst en geplaatst bij het hoofdbestuur van
genoemden dienst (Radiolaboratorium) te Bandoeng
Departement van Marine.
J. Gesterkamp en P. Kwint, belden technisch ambtenaar zde k). bij genoemden dienst; met
de waarneming der betrekking van adjunct-InspecBenoemd: tot len officier B. Oornoltsse,
teur der controle bil de SA. A. Franzen, kas» thans tijdelijk belast met de waarneming dier be»
controleur lste kl. bij: genoemden dienst; met de trekking; tot schrijver lste klasse bij het Deparwaarneming der betrekking van kascontroieur lste tement der Marine O. N. Dito. schrijver lste
kL bij de
Indische Pensioenfondsen; tot 3en
H. G. C. Wijnen Riemt, kas» klasse bij deNengeveld.
thans belast met de
controleur zde kL bil genoemden dienst.
officier A.
Ontslagen: eervol uit 1» Lands dienst gerekend waarneming dier betrekking.
van 21 April 1938. met recht op pensioen, de geOvergeplaatst: «ran het Gewestelijk Vaartuig
«vezen mljnbouwkundlg opzichter bij den Dienst „Bang!!" te Emmahaven op het Gewestelijk Vaar»
van den Mijnbouw JA. F. Hoorn: ult 's Lands tuig «Anna" te Tandj«"ig.Prlok de ze officier
dienst op verzoek wegens volbrachten diensttijd J. O. W. van der Uc"; van het Gewestelijk
met Ingang van ultimo April 1938 eervol en met Vaartuig «Anna" op het Gewestelijk Vaartuig
reent,op pensioen de kasbeheerder zde klas F. F. „Banggal" de 2e officier J. A. F. Ru gebr egt:
»H. «Fomalhout? naar bet
de Wltt: uit 's Lands dienst op verzoek wegens van het Gouvernement»
lichamelijke ongeschiktheid gerekend «ran 24 Mrt. «^llvemement» motorschlp .Hterel?. belde
'«
1938 eervol en met recht op pensioen, de conduct. Ambolna. de le officier A. H. Alfrlnk; van het
Gh. Janssen.
Gouvernement» motorschlp «Merel" naar het Gou»
Werkzaamgesteld: gerekend van 20 Maart 1938 vemements as. «Fomalhouf. belde te Ambolna.
als leerling statlonsklerk op maandgeld en gepL de wd. te officier R. F. E. de Tor bal.
blj de Expl ocr Weslerlljnen-Inspectle IV met
«Ontslagen: met Ingang van ultimo Junl 1938 eerstandplaats Djokja A. De vos: gerekend van 1 vol ult zijn betrekking de Zde officier W. P.
April 1938 als leerling stationsklerk op maandgeld Grijzen.
Tijdelijk belast: met da »waarneming der betrek»
en gepl. bij ie ExpL dèr Westerlijnenlnsp. 1
met standpl Oherlbon E. Schelling; gerekend king van Ispecteur bij den Dienst «ran Scheep»
van 1 April 1938 als maandgelder ln opleiding vaart P. G. Adriaans e, havenmeester 3de kl.;
voor adjunct-magazilnbewaaroer en gepl. bij den met de waarneming der betrekking van archivaris»
magazijndlenst (Magazijn te Tilkoedapateuh) de expediteur bil het Marine Etablissement te Soera»
leerling opziener op maandgeld K. w. Banger bat* A. A. Vorder man. maandgelder bij ge»
Rijken; gerekend van 31 Maart 1938 als maand- noemd Etablissement: met de waarneming der
gelder in opleiding voor stationschef ze klas en betrekking van hoofdtechnisch ambtenaar bij hè»
gepl bij de ExpL der Westerlijnenlnsp. H- te Marine Etablissement te Soerabaja. G. O. DalBandoeng G J. de Roode: gerekend van 19 man. technisch ambtenaar bij genoemd EtablisseFebruari 1938 als adjunct-lnsp. op maandgeld en ment; met de waarneming der betrekking van
gepl. bil de E»n.. de» Westerlljnen te Batavia mr Gezaghebber bil de Gouvernement» Marine D.
W. J. Vhlenbeclc.
Rennlnk. lste officier bij genoemden dienst:
Tijd. werkt* «n gesteld: gerekend van 31 Maart met de waarneming der betrekking van opzichter
1938 als klerk op maandgeld en gepl. op ' het lsle klasse bij het Marine Etablissement te Soera»
hoofdkantoor (afd. Ms«azijndlenst) te Bandoeng J. bala J. A. Naccou. P F. van der Bout,
O. Kool. allen oprichter tste klasse op maand»
Th Kneefel
Overgeplaatst- van het dienstonderdeel Verkeer geld bil genoemde inrichting; met de waarneming
naar
Bandoeng
en Nandelszaken-Afd. Oontrole te
belk
van opzichter lste klasse bij het
de ExpL der Westerlljnen (station Bandoeng) ten &
Marine Etablissement te Soerabaja J. W. Roest,
einde aldaar te worden belast met kasbèheerder». dagiooner blj genoemde Inrichting: metF.de waar»
werkzaamheden, d» contr.ambt. 3de klas B. de neming der betrekking van klerk blj
DeparJong: van d« ll,il. der SS. in 2uld»Sumatra tement der Marine F. H. O. Bond. het
volontair»»»
«Tandjongkarang, n»« die der Oosterlllnen (Ma» genoemd Departement.
dloen) de stationschef Ie klas N. O. Marte.ns,
zal na aankomst te Madioen worden aangesteld
tot kasoeheerdei zde klas; van de Exploitatie der
ln Atjeh (Kreaiaslmpang) naar dle der Wea» DE
SA
VRIJWILLIGEBIJDRAGEN VOOR DE
telljnen (Q»lnt»>urbaan Batavia) ter nadere Indeeling door den Inspecteur «ran Venroer I. de sta»
VERSTERKING
VAN
DE DEFENSIE.
Magazijn»,
tlonsklerk B. Ken» pees: van den
Kailmas)
dienst (kantooi Inklaring-dienst te
naar
f 11» AA. N- «v de Ve^ O. G. en P. N, dra
het hoofdkantoor (afd. Financiën) te Bandoeng. de Haag: / 10 A. S.- .de »L. Amiterdam;
/ 100 G. v.
le klerk
noemende
»iel»
Gerrlt dTW. den Haag; 10 P. »> Voorburg;-/ 1 ónder»
van der Borat.
«rljzeres In de llch oefening. Rotterdam: ,4»
8 leerllngen Kon Conservatorium voor muziek,
Departement van Financlien.
den Haag: /«O mevr. B. G. O.—
den Haag;
fION. N, Roermo»"»:
J2-te klasse
ÏS- "»J?."lam:
Bepaald dat de controleur bH den Pandhuls» (j 2HO
«^rarle-r/assau
m u.l«.
10
dienst B H. Pasman gepl. en belast wordt «et f-'-,
A. M. F. B. Del";
-2 sefi5efi,«*E»tL
het contr.re-8.-t Madioen.
*-»
In hel/ buitenland:
-«««enoote
Red.
1.
{*>
100
Overgeplaatst van Madioen n. Garoet de «ont».
.In d»n
bij den Pandhuisdienst L. A. Poublon; Van «11-. /en , «aag^namensn Nederlander
.Amsterdam,
Nonhoff.
7^^..
n'
3?
9
r*. n.eTdrie Indische dames, d-n
Oaroet naai het hoofdkantoor «ran den Pandhul»D
*-,P
5?",
.'..,9
dienst d, contr. bij den Pandhulsdlenst H J. B N?
van de «rerster»
en behoeve
N!?»!
v»n Bakergem;«ran Bandoeng naar het hoofd- Mn»
van '?
de Nederlandsche
weermacht te Tlen»
kantoor va cX" Pandhuisdienst de tw. cand. hup noven.
amb» bH den Pandhuisd mr. R.J A Jansen:
n!ïn *"ld tot en met deze afrekening'
van Keboemen n. Bandoeng iPrlangan) de contr l 9P-'!5
117.074.10
lste kla» bij den Pandhuisd D. van Praag,
belast met het contrressort Bandoeng; «ran het
De gitten zijn te zenden aan het departement
hoofdk van den Pandhuisd. naar Keboemen. de van Defensie Plein.
Den Haag.
te stort»-,
adj-contr. b/ 5. PlrHiulsd. J. E. Bngelberts, op het gironummer 114452 van oF wel
belast met het ««tr^ressort Nhoemen; «ran Jee» ambtenaar van dat departementden comptabelen

A. de " Baas,
ambtenaar ter " beschikkingf van
kunnen zien. Men zou voorts kunnen ir.,
hoofd Van genoemden diensteen 'geplaatst bij.
elsehen, dat het personeel jaarlijks binnen- het
het : hoofdbestuur. van den P.T.T.-dienst (Radiolandsch verlof neemt, en niet al» de. dienst laboratorium) te Bandoeng; . tot bedrlifsaMlitenaar.
Ie klasse blj den P.T.T.-dienst.A: Anderson,
het toelaat Hetzelfde geldt voor het ...
duiten» i»drljf»ambteliaar.blj
genoemden dienst; tothoofd».
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HET VADERHAND.

RESIDENTEEINIEUWS
HETREGERINGSJUBILEUM

VAN H. M. DE KONINGIN
De volksdansuitvoering in
het Kurhaus

benoeming niet kon aanvaarden, stelden de
overige bestuursleden zich herkiesbaar.
Net nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
voorzitter de heer F. Nuijlnnan. onder-voorzitter de heer 12. Snoeck. secretaris, de heer C.
B. van Koetsveld, penningmeester. Speenkruidstraat 3, de heer P. van Kelmpema. leden: de
heeren C. C. A. tast, V. 5. Bloot én F. A. H.
Bartholemv,

. .

DE ZANGHULDE VOOR HÉT KONINKLIJK PALEIS

.„,,,,..,,,.
.. .

-

—
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SPIRITUALISTISCHE CHRISTEN-

GEMEENSCHAP

'
Uit het jaarverslag van den secretaris blijkt

dat het aantal leden der afdeeling thans 384

bedraagt

In verband met de goedkeuring bij Koninklijk besluit van 21 Maart 1.1. van de Statuten
van den bond. trad het voorlooplg bestuur col
leetlel af. Met uitzondering van den secretaris,
den heer F. C. Kappetein, die zlch metterwoon
elders heeft gevestigd en den heer K. van
Schouwen, dle wegens drukke werkzaamheden
als secretaris van het hoofdbestuur, een nieuwe

j^

Do Doop

VOLHARDING

. .

houden.

"Ij} I I I __^^^^^maa\mm\wFy

NIEUW VLEESCHWAREN.

.

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE BOND
VAN GEPENSIONNEERDEN
De afd. 's-Gravenhage van den Algemeenen
Bond van Gepensionneerden heeft in café den
Hout haar jaarlijksche ledenvergadering ge-

T^

—

AVONDBLAD D

Een schitterende en uit»
gebreide reportage mét
unieke filmopnamenvan:
DE PLECHTIGHEID IN DE KERK
DE ZEGETOCHT IN DE GOUDEN KOETS
DOOR JUICHEND DEN HAAG

BEDRIJF VAN

Morgenavond zal er vanwege de Spiritualistische Christen-Gemeenschap te dezer stede
wederom een psychometrische séance gehouden worden ln de Van Dijkzaal, Hooge Nieuw»
straat 11, ditmaal met mevrouw Chr. v. d. Lely.
In aansluiting daarop zal a.s. Zondagmorgen.
15 dezer, te half elf een bijzondere Wijdingsdienst plaats hebben, eveneens in de Van Dijk»
zaal. waarin een toespraak zal gehouden worden door middel van het trance-medium C v.
d. Engel, uit Delft in welken dienst de geestelijke waarneming zal beschreven worden door
het medium mevrouw B. Hekel van Breemen,
alhier. .

V°^^B?BfcM^^^^^^

Tot lid van den Bondsraad werd voor 1033
benoemd de heer F. BV. Carrière en tot diens
plaatsvervanger de heer E. Snoeck.
Voorts maakte de agenda van de op 28 juni
a^. te Utrecht te houden vergadering van den
Bondsraad een punt van gedachtenwlsseilhg.
uit. De. contributie voor afdeeling en bond gé»
namenlijk werd. voor 1038 op.lL— als minimum
vastgesteld.

Op uttnoodlglng van de directie lleebad Sche»
vcnlngen zal het Nederlandsch Centraal Buvoor Volksdansen in het Kurhaus eén
reau
volksdansuitvoering orgahiseéréh op Woensdagmiddag 7 September as. Ih het kader der
Haagsche feestelijkheden ter gelegenheid van
het «.jarig regeerings jubileum van H. M. de
Koningin zal deze middag voor de volksdans»
Hovende jeugd een bijzondere attractie zijn.
dr Elise van der Ven—
onder leiding van mevr.
Ten Bensel zal de groep voordansers vah den
Meihof te Oosterbeek. in binnen, en buitenland
DE
bekend om hun demonstraties ih de contra-,
rijk
gevarieerd
zwaard- en morrisdansen, een
programma uitvoeren, terwijl eveneens volop
de gelegenheid zal worden geboden om aan ver»
schillende dansen mee te doen.
Net expioiteerên van een eigen vleeschwaren»
Gedurende den afgeloopen winter is het too» bedrijf door de Coöperatieve Vereeniging De
neel in de groote Kurzaal geheel uitgebouwd, Volharding is op zichzelf geen nieuwtje, immers
zoodat de grootste opera- en balletuitvoeringen enkele tientallen jaren geleden had die ver»
daar thans mogelijk zijn en het podium gele» eehlging in hetzelfde perceel. Bakhulzenstraat
genheid biedt aan velen honderden volksdal.» 25, een soortgelijk bedrijf. Ditzelfde bedrijf heeft
sera deel te nemen aan de algemeene contra» OLN.Ih de oorlogsjaren voor de Regeerlng de
dansen, welke de demonstraties zullen afwisseeenheidsworst, bestemd voor de Haagsche dis»
len. Net ligt in de bedoeling vah deze feestetributie, vervaardigd. Allerlei.omstandigheden
lijke voorstelling een algemeen volksdansfestljn hebben echter geleid tot een debacle, waardoor
te maken.
de vleeschwaren» eh worstfabriek werd opgeheven en het aantal vleeschwihkels ingekrompen tot twee.
In 1031 wist De Volharding de hand te leggen
Blavatsky'sgeheime leer
op een nieuwen bedrijfsleider in deze branche,
Voor de openbare Studie-afdeeling van het den heer S. Niekerk, én onder zijn bekwame lei»
Iheosophisch Genootschap (Polnt Lorna, Cal.), ding, is het aantal vleeschwlnkels inmiddels
werd gisteravond jn Pulchri Studio als tweede weer uitgegroeid tot 15, terwijl ook de kruide»
onderwerp van de derde reeks van studiën
niersafdeeling met haar 35 winkels steeds meer
Biavatskv's Geheime Leer behandeld, ingeleid behoefte heeft aan fijne vleeschwaren.
door den voorzitter en uitgebreid door vraag
In vérband hiermede werd eenlgen tijd. geen antwoord. Het is steeds een eigenschap van leden besloten tot de heroprichting van een
de groote denkers geweest, aldus spr^ dat zij eigen vleeschwaren- en worstfabriek en wel in
onpersoonlijk bleven; zij wenschten hun plicht hét zelfde pand aan de Bakhuizenstraat. Dit
te doen, doch geen persoonlijken aanhang te bleek echter niet zoo eenvoudig als het er uitmaken. Het is de dwaling van degenen, die na zag. want door verschillende bepalingen was de
hen komen en trachten hun leer te vertolken vestiging vah eén aparte vieesch>induslrie in de
op hun eigen wijze, dat later persoonsverheerbinnenstad niet mogelijk. Er werd echter wat
lijking ontstaat; dit geldt vooral voor H.P.8., op gevonden, en wel het volgende: het fabrlwant in haar voorbericht tot de Geheime Leer ceeren. van vleeschwaren en worst is wel gegeelt zij óp ondubbelzinnige wijze te kennen oorloofd, Indien dit geschiedt in een, bij een
op welke gronden zij de verborgen kennis aan vleeschwlnkeibedrijf gelegen ruimte, en daar»
de menschheld mededeelt: de rechtvaardiging om is men ér toe overgegaan een «teel van het
van hetgeen zij „overbracht"' of „terugbracht" pand aan dé Bakhuizenstraat in te richten als
zou in de twintigste eeuw komen en later. On» vleescnwlnkél en de rest als fabriek, van waar»
bevooroordeelde bestudeerders moeten erkenuit ook de andere winkels der Vereenlglng be»
nen, dat zij wist wat zij schreef; wanneer men
diend kunnen worden.
nagaat wat er gebeurd is sedert de verschilWlj zijn gisteren In dé gelegenheid geweest
ning van het werk, moet men wel door deze een kijkje te nemen ln de nieuwe fabriek,
synthese van wetenschap, godsdienst en wijswelke hedenmiddag dóór den voorzitter, den
begeerte tot denken worden gebracht. De Ge» heer Metman, officieel in gebruik genomen is.
heime Leer is volstrekt geen bijbel; zij bevat
Het nieuwe bedrijf beschikt allereerst over
een deel van de exoterische, d.l. gesluierde keneen prachtige thermostatiscn gekoelde ruimte
nis. waarachter een esolerische. d.i. meer inner» voor de bewaring van nét vleesch. De opper»
lijke wetenschap, beslaat. Achtereenvolgens vlakte van deze cel is circa 40 vierk^ m, de
werden de hoofdpunten van het boek behantemperatuur er in wordt constant op plus 4 gradeld en de groote gedachten naar voren geden gehouden. Van deze cel komt men in de
bracht, met bijzonderen nadruk op' de evolutie eigenlijke worstfabriek, waar de nieuwste
van den mensch als een eeuwigheidswezen en machines welke er op dit gebied te verkrijgen
zijn venhoven bestemming. Moge «-enerzijds de waren zijn opgesteld. Hier worden ook de blik»
gevoel ken voor conserven in dé z.g. telsmachine dicht»
studie van net boek ons nu en dan een
van weemoed brengen, zooals dat van den gemaakt..
--.-.- —■
rhaar'> hét allei-hbógste iNreeft,"»n»' Onder deze ruimten bevinden zich' groote
dichters
derzljds geelt het een groot optimisme, omdat kelders voor het. pekelen. Verder gaande komt
men datgene wat men er van verwerken kan men in de kookafdeellng,, waar een drietal
ln het leven bevestigd ziet en als levende waar» enorme ketels zijn opgesteld van 250. 500 en
heid erkent, aldus eindigde spreker.
nog een van 500 liter inhoud, de laatste voor 't
koken onder stoomdruk. Hier bevindt zich ook
de wel zeer moderne rookkast, met een groote
HAAGSCHEBOND VAN ZANGcapaciteit.
VEREENIGINGEN.
Aan de voorzijde van het pand tenslotte nog
De Haagsche Bond van Zangvereenlgingen de winkel, welke hier feitelijk bijzaak is. maar
geeft Maandag 1» Mcl a.s. ter geledenheid van die toch op zeer doelmatige wijze is ingericht
zijn 10-jarig beslaan een concert-feestavond met
Geconstateerd mag worden, dat alles ln het
werk Is gesteld, om ln deze fabriek het beste
bal in de groote zaal van den Dierentuin.
te geven, wat er met de bestaande hulpmiddelen
Aan het concert werken mede het H.F.M.kinderkoor, dirigent F. J. C. van Schendel; .van gemaakt kon worden.
Haagsch Tram Mannenkoor, dir. Piet Zwager;
Haagsch Gemengd Koor Fidelio. dir. Albert
De Centrale voor Werkeloozenzorg houdt
Jager; de mannenzangvereeniglng Crescendo, morgenavond in Musica, Délltschelaan 2C een
dir. G. v. d. Water; het dameskoor Frans Abt, groote vergadering. Prof. dr J. R. Slotemaker
dir. M. W. Adams; Gemengde zangver. Zang de Bruine, eerste voorzitter van de C. v. W,
door Vriendschap, dlr. Nico Verhoeff. en de is ultgenoudlgd een kort principieel woord te
mannenzangvereeniglng De Vereenigde Zangers, spreken. De secreatris zal een overzicht geven
«ren den arbeid van de Centrale en van de
dir. Anton Smit.
Na het concert werken aan den feestavond Plaatselijke Commissie te 's-Gravenhage. Vermede de heer J. van Vliet, humorist; The toond wordt de film «Het werkende land."
Rhvthm Fellows. lelder de heer K. J. van
Dulkenraad, terwijl het bal zal slaan onder
De afd. 's-Gravenhage en Omstreken van
leiding van don heer H. Harteloh.
den Ned. Bond van Slijters in Gedistilleerd.
De heer J. C. G. van Evert, oud voorzitter, «Vergunning B". houdt Vrijdag 13 dezer in café
thans eere-voorzitter, en de heer E. J. Koor, Bagatelle een filmavond, waar de film van de
dle lot eere-lid is benoemd, zullen tijdens het Fransche wijnbouwers getiteld »Le Vin" zal
concert worden gehuldigd onder overreiking worden vertoond.
van de onderschcidingsleeekenen. De huldiging
zal geschieden door den muzlkalen adviseur
Tot onderwijzer aan de Kon. Wilhelmina»
van den bond, den heer F. E. A. Koeberg.
school te Scheveningen Is benoemd de heer W.
Kokken te Zwijndrecht
RONDREIZEN DEN HAAG—HOEK VAN
HOLLAND—ROTTERDAM—DEN HAAG.
Naar wij vernemen, zullen de goedkoope
rondreisbiljetten Den Haag—Hoek van Holland
—Rotterdam—Den Haag en Rotterdam—Hoek
van Holland—Den Haag—Rotterdam per bus
van de Westlandsche. per boot van v. d.
Schuljt en per trein gedurende de vacantle
wederom verkrijgbaar worden gesteld. nJ. van
18 Juli tot en met 4 September. De uitstapjes
zullen echter ook worden uitgegeven op 26. 28
VOOR AL UW DRUKWERK
en 29 Mcl en 4. 5, 8. 11 en 12 Juni a^s.

—

DONDERDAG 12 MEI 1938

UIT WASSENAAR
WAMI
Het comité voor de Wassenaarsche middenstandsactie zet de aan deze actie verbonden
attracties in met een Wami-jeugdmiddag op
Woensdag 18 Mei a*. in het Gebouw Centraal.
MEIFEEST PADVTNDSTERS
Door de afdeeling Wassenaar van het Neder»
landsche Padvlndstersgilde wordt Dinsdagmiddag 17 Mei ln het Clubhuis Marlijntje het jaarIljksch Meifeest gevierd, waarop ouders en belangstellenden van 4 tot 5.30 welkom zijn. Bij
ongunstig weer gaat het feest echter voor de
ouders enz. niet door.
WASSENAARS MANNENKOOR

Wassenaars Mannenkoor neemt deel aan het

zangconcours, uitgeschreven
door den Ring van Christelijke Zangverenigingen Leiden en Omstreken, welk concours
wordt gehouden op 18 en 19 Mei a^. in de
Stadsgehoorzaal te Leiden. Wassenaars Man»
nenkoor komt Donderdagavond 19 Mei ult
groot nationaal

UIT VOORSCHOTEN

—

Bij de politie deed mej. P. M. L. de G.
aangifte van vermissing van 8 zilveren lepels,
waarvan vermoed werd dat zij zijn ontvreemd.
Een onderzoek wordt Ingesteld.

Aangekocht wordt een stuk grond, liggende tus(het verlengde) van de Juliastraat, groot ongeveer 532 m 2voor den prijs van
f4 per 22.

CINEAC
BEZOEKT ONZE oranjetentoonstelling IN DE hall

SLUTINGSSAMIEKOMST
In de Gerei kerk „Levenburg". heeft gister»
avond de sub-commissie voor het jeugdwerk
der Evangelisatie een sluiting-samenkomst ge»
houden. De voorzitter, de heer P. Schagen
opende dit goed bezochte samenzijn op de ge»
bruikelijke wijze. Door 6 clubs werd onder de
jongens en meisjes ln het afgeloopen seizoen
veel nuttig werk verricht Nadat door de kinderen enkele liederen waren gezongen, vertelde de heer, Jansen.op onderhoudende wijze
een mooi verhaal. Verder werd de avond ge»
vuld door de kinderen met zang en voordrachten, terwijl door den heer Haarman. directeur
van het instituut voor Nim onderwijs een tweetal leerzame films werden vertoond.
Ds J. Smellk sloot deze geslaagde samenkomst met gebed.
Hierna bestond gelegenheid om hetgeen door
de jeugd dezen winter werd vervaardigd In
«ogenschouw te nemen. In de consistoriekamer
waren de gemaakte voorwerpen ten toon gesteld.

De voorliter deelde tenslotte mede, dat door
B. en V. onderhandelingen zijn gevoerd met do
eigenaren van het op den hoek Heerenstraat—
Haagweg te bouwen winkelpand, om onder dit
pand een viuchtkelder aan te leggen. De eigenaresse, de firma De «2ruljter, wil flnantleel hiertoe
nlet mede werken en vraagt f 1000 vergoeding voor
het gebruik «ran haar kelder als viuchtkelder. De
kosten «ran Inrichting tot viuchtkelder met inbegrip van de vergoeding van f 1000 «uilen f26000
bedragen. B. en W. voelen niet veel voor die ver»
goeding en willen alsnog probeercn met genoemde
firma in onderhandelingen te treden. De voorzitter
«rroeg den Baad machtiging, om, wanneer de noo»
dige medewerking ls verkregen, tot inrichting van
dien kelder over Je gaan, waartoe -onder hoofdelijke stemming werd besloten.
Bij de rondvraag vroeg de heer ter Hall (Nat.
Herstel) hoe ver het met de plannen van de -wem»
inrichting stond
De voorzitter deelde mede, dat verwaait wordt,
dat dezer dagen hieraan verder gewerkt zal worden.

UITRIJSWIJK

ZEGT

VERKOOPING
Ten overstaan van notaris M. J. Telchuvs al»
hier, zal op Woensdagen 18 en 25 Mei a* telkens des vm. 11 uur in 't Gafe-Restaurant „De
Vergulde Roskam" in het openbaar worden geveild on verkocht: het heerenhuis met erf en
tuin. aan den Stationsweg 36 te Loosduinen.

aangenomen.
Voor de uitvoering van het stratenplan, ontworpen op de terreinen tusschen de Bijswljksche vaart,
Valkruststraat, Xerklaan en Heerenstraat werd besloten tot aankoop, rolling en overneming van
grond van mevr. L. Vlschbach gcb. Van Horssen,

schen Valkrust en

VOORTS ONS VOLLEDIG GEHEEL NIEUW PROGRANHIA

UIT LOOSDUINEN

De heer ir Slempels (Vrijheidsbond) stelde voor
het brandriool ook nog uit te breiden met een
derden toevoer uit de Vliet nabij Cromvllet. waar»
van de kosten ongeveer 12200 sullen bedragen.
Spr. stelde voor het ontwerp van den heer Baarda
in handen van D. en VV. om p-ae-advles te stellen.
De heer Van Brussel (R.K.) meent, dat in het
ontwerp van den heer Baarda lets goeds zit. doch
Is er voor, dat het voorslei van B. en VV. thans
wordt aangenomen, en het ontwerp van den heer
Baarda In een volgende vergadering wordt behandeld.
Het voorstel van B. en W. evenals dat van den
heer Stempels werd -onder hoofdelijke stemming

alhier.

Reeds hedenavond de eerste opnamen

HETMETBLOEMEN!
Gistermiddag is polltié-asslstentle verzocht
door mej. Wed. v. d. H., aan den Veurscheweg.
alhier, omdat op haar terrein voor het woon»
huls een vechtpartij dreigde los te barsten.
V. d. H. uit Leidschendam en haar zoon had»
den voor gezamenlijke rekening éen bloemen»
handel gedreven, maar deze combinatie was
gisteren verbroken. V. d. H. kwam echter nog
enkele zaken bespreken, maar dlt gesprek nam
zoon elgenaardlgen vorm aan, dat een vecht»
partij het eindresultaat zou zjjn geweest De
politie heelt v. d. H. den verderen toegang tot
dlt terrein ontzegd.

1

UIT VOORBURG

Gemeenteraad

De weersvooruitzichten
worden eindelijk heter
Onze weerkundige medewerker schrijft:
Het doorloopen van den wind van het Noor»
den naar het ZuldOo,ten. dat wil gisteren kon»
den waarnemen, staat in verband met een ver»
andering in de luchtdrukverdeeling in West»
Europa, waarvan wij de beteekenis even moeien
nagaan. Tot dusverre lag ln het Westen een zeer
«labiel gebied van hoogen druk in verband
waarmede reeds meer dan eenmaand lans
Noordelijke winden een abnormaal lage temperatuur veroorzaakten terwijl het weer zeer
droog bleef tengevolge van het wegblijven van
rcgenbrengende depressies uit onze omgeving.
In de allerlaatste dagen begon dit gebied van
hoogen druk zijn stabiliteit te verliezen. Het
verplaatste zich meer naar Midden-Europa en
vormt nu een verbinding tusschen het gebied
van hoogen druk bij de Azuren en een over

West-Rusland.

Dit is een belangrijke verandering in de
luchtdrukverdeeling daar tegelijk een depressie,
die over den Atlanlischen Oceaan ligt. zich in
de richting van Schotland uitbreidt en tengevolge heeft, dat een luchtstroom van Zuid»
Westelijke richting over West-Europa door»
dringt, waardoor de toevoer van de koude lucht
uit het hooge Noorden lot dit gedeelte van
Europa wordt belemmerd. Op den duur moet
dlt lelden lot een langzame stijging van de tem»
peratuur.
Door de nadering der depressie is in ons lans
en de omgeving de wlnd naar het Zuid Oosten
omgeloopen. Deze Z. Olijke luchtstroom ls zeer
droog en mede ln verband met de vrlj sterke
Stijging van den thermometer overdag was ds
relatieve vochtigheid gisteren op den dag bul»
tengewoon laag.
Van deze verandering in de luchldrukverdee»
ling ls weliswaar stijging der temperatuur te
regen daar het
verwachten maar nog geendepressie,
die den
opkomende
schijnt, dat de
neerslag zou moeten brengen, voorlooplg ie ver
van ons af zal blijven om hler een einde aan
de droogte te maken. Die droogte zullen wij
daarmede
dus nog wel eenlgen tijd behouden enverboden).
(Nadruk
ook het mooie weer.

.

.

.

R.K. STAATSPARTIJ
Dinsdagavond heeft de afd. Voorburg van de
R^c. Staatspartij ln het Forumgebouw haar
Gemengd
jaarvergadering gehouden onder leiding van
den heer Krijnen. De voorziler wekte ln zijn
openingswoord de aanwezigen op het werk der
R.K. Staatspartij te blijven steunen en vertrouwen te hebben in afgevaardigden en leiders.
Blijkens het jaarverslag bedroeg het aantal
leden der afdeeling op 31 December van het
vorig jaar 1368. De rekening wees een nadeelig
saldo aan. Bij de vaststelling van het jaarver»
'slag
der Propagandaclub bracht de voorzitter
prae»
werd dezen brief in handen van B. en W. om
en hulde voor het vele werk dezer club,
dank
advies te stellen.
en een
, Zonder hoofdelijke stemming werd besloten tot waardoor Voorburg tot een der bloeiendste af» Twee
deelingen
uitgegroeid.
der
is
Met
Staatspartij
vaststelling der door de buitengemeenten verschulwoning in
name bracht spr. dank aan den leider der col»
digde uitkeeringen als bedoeld In art 104 dar Lager
den
heer
Julien.
Tot
leden
portageafdeeling
onderwijswet 1920 over 1939.
van het bestuur werden herkozen de heeren
Vanochtend om half acht is in Den
Het voorstel van B. en W. tot het verieenen van
Wlltschut,
Wesseling,
Houdljk.
Wintermans
en
medewerking tot overbrenging van gedeelten «nm
Bosch een felle brand uitgebroken in de
Platen. De voorzitter, de heer Krijnen, werd
den westelijken parallelweg langs den rijksweg
herkozen. In de vacature van lampenkappenfabriek en grossierderij in
van Oen Haag naar Rotterdam in beheer en onder» bij acclamatie
den heer Severijnen werd tot lid van het beelectriciteitsartikelen vart A. Voets, gehoud bij de gemeente, werd eveneens zonder hoofstuur
benoemd
de
heer Derks. Gekozen werden legen achter den Ouden Boomgaard, hoek
«lelijke stemming aangenomen.
tot afgevaardigden voor de Kamercentrale
grond
opstal
van
met
aankoop
Besloten werd tot
V/cstwal.
Leiden de heeren Slarkenbrug en Diender mt t
gelegen aan de Kerklaan, groot ongeveer 380 ml
plaatsvervangers
Krijnen
als
de
heeren
en
Toen de arbeiders hedenmorgen de
van den heer A. P. H. Borsboom, alhier voor den Knaapen, en tot afgevaardigden voor den Kiesprijs van f 4175, zulks teneinde de aan de gemeente
kring Gouda de heeren Krijnen en Knaapen, fabriek binnen gingen en aan hun werk
behoorende terreinen, gelegen tusschen de Rijs»
mét als plaatsvervangers de heeren Meijer en wilden gaan, sloeg een geweldige teek hen
wijksche vaart Valkruststraat, Kerklaan en Heede Graaf. Bij de rondvraag werd met algetegen. Zij ontdekten een begin van brand
renstraat, voor bebouwing geschikt te maken.
meene
stemmen besloten een brief te richten
4-^ln .verband met de bezwaren, die de vastgestelde tot het'höofdbestüUr.'wllkittn hetr Vertrouwen
'in'het archief. Lpoedjg werden de politie
Jverordening tot wijziging 'v»n die op de heffing
uitgesproken
der afdeeling wordt
in het beleid [ en de brandweer gealarmeerd, doch in
eener belasting op tooneelvertoonlngen en andere ' van den Minister van Justitie den heer
Gosebij
vermakelijkheden
den minister van Binnen»
ling en dank wordt gebracht aan Minister korten tijd nam de brand zulk een omvang
landsche Zaken heeft ontmoet, is deze verordening
Romme voor zijn krachtig beleid op het gebied ! aan, dat aan blusschen niet te denken
ingetrokken.
der werkeloosheidsbeslrljdlng.
viel.
BIJ «Ie behandeling van het voorstel tot
Het vuur vond in den grooten voorraad
uitbreiding van het drandrlool
zeer brandbare artikelen volop voedsel en
waarvan de kosten zijn geraamd op f 29H55 deelde
de voorzitter mede. dat van den heer Baarda «vas
zette het geheele fabriekscomplex in lichuiterst rechts
ingekomen een ontwerp voor den aanleg van een
ter laaie.
blusch» en drinkwaterleiding ln oorlogstijd.
De brandweer, die kort na het uitbreken
Woensdagavond kwam de Raad onder voorzitterschap van burgemeester mr J. A. C. M. van Hellenberg Hub'ar ln. openbare vergadering bijeen.
Bij de ingekomen stukken was een brief van het
bestuur van de Wonlngbouwvereenlglng Arbeiders»
belang houdende het verzoek om een voorschot
van ten hoogste 1370.000 ten behoeve van den
bouw van 94 . eengezinswoningen, voorts om aan
die vereeniging den daarvoor benoodlgden grond te
verkoopen, alsmede om de vastgestelde diepte vah
de voortuinen langs de straten, waaraan die woningen zullen worden gebouwd, te wijzigen. Besloten

■

Nieuws

Felle brand
te 's-Hertogenbosch
fabrieken

portiersbrand

-

.

WIELRUDERS,
houdt

stond voor
een moeilijke taak. Zij tastte het vuur met
De salarissen
al haar materiaal aan. Huizenhoog sloegen
de vlammen omstreeks acht uur op en
En de verspreiding van alarmeerende
deelden zich mee aan het nabij gelegen
geruchten
fabriekscomplex van ,de N.V. NederlandOok in Indls Is men de verspreiders van de sche sigarenfabriek v/h Eugene Goulmy
booze geruchten omtrent een voornemen om en Baar en de portierswoning, gelegen
de salarissen te korten.
welke wij definitief aan den Westwal, die nog tijdig ontruimd
konden tegenspreken
allerminst dankbaar. kon worden.
Zoo schreef „De Schoot":
Belde fabrieken en de portierswoning
„Wij vragen ons In stomme verbazing, af,
zijn reeds grootendeels door het vuur ver- .
wat toch het nut is van medodceling als door
vanmorgen woedde de
het Bat Nwsbl. gedaan. Men heeft hier te lande nleld. Om half elf
altijd de mond vol over de „voortdurende on» brand nog steeds voort.
Er doen geruchten de ronde, dat de
rust", die door de salarisactie der vakvereenigingen zou worden veroorzaakt Wanneer er brand ontstaan zou zijn door een kleine
echter na een berichtje, als het bovenbedoelde, ontploffing.
onrust onder de ambtenaren ontstaat, aan wie
Er heerscht in deze dicht bevolkte buurt
dan de schuld? Wat bereikt een krant nu met een paniekstemming. De bewoners uit de
het lanceeren van zulk „nieuws"? Had men niet omgeving vluchten met hun huisraad naar
beter gedaan In elk geval de Paleisvergadering
Berenwoudhofje, dat
af te wachten? Wanneer daar blijkt dat er het nabij gelegen
geen sprake zal zijn van korting, behoeft de eveneens ontruimd moet worden.
redactie zich tenminste niet te verwijten onrust
De firma Voets is voor een bedrag van
te hebben gewekt En zoo men wel reeds nu
weer met het salarisgepcuter beginnen wil. is tachtigduizend gulden verzekerd.
er na de Paleisvergadering nog tijd genoeg voor

van den brand aanwezig

Nieuws uit Nederlandsch-Indië
Kooplieden des doods
Onder dezen suggestieven titel schrijft het
Bat Nwsbl.
Het feit dat het Japansche nu. „Clyde-Maru"
van de Nanyo Kaiun Kahushlki Kaisha te Tandjong Priok een batterij geschut en munitie heeft
uitgeladen, gaf aanleiding tot de wildste geruchten.
„Meneer, daar hob-je-'t-all" Ligt hier doodkalm een Japanner kanonnen en granaten te
lossen!" aldus het eerste telefoontje uit Priok
en de volgende minuut daveren we Priok»
waarts.
Wij blijven wat naar het lossen kijken: uit
de ruimen van de „Clyde-Maru" komt van
behalve kanonnen en en granaten.
alles
Dat stelt al heel wat gerust: zooveel moordtuig
kan het dus niet geweest zijn. dat men hier
aan land gezet heeft en het kan nog niet zoo»
ver weg zijn.
Dat Wijkt waar: in de loods tegenover het
schip herkennen we. tusschen kisten en balen,
gemakkelijk een compleet kanon, niet gedemonteerd, maar kant en klaar voor gebruik, op
wielen, het sluitstuk zit er zelfs op.
Het is luchtafweergeschut 3.7 cm.
Aan belangstelling ontbreekt het niet en
ieder heeft er zn eigen meening over.
„Het Is gouvernementsgoed", weet een te
vertellen. „Het moet zeker weer op een koopje",
merken anderen onbehoorlijk op.
Tja, nieuw ziet het kanon er niet bepaald
uit; je kunt zien, dat er mee gewerkt is. aan de
spatborden. aan de wielen, die niet vrij zijn van
kiel.
„Chineesche klei", merkt een piepjong doua»
nlertje wljsgeerlg op, terwijl hij wat droge
aarde tusschen zn vingers tot stof wrijft
„Bult gemaakt op de Chineezen en nu voor
een prikje aan ons verkocht" „Neen. afgekeurd
Japansch materiaal,"
Es ist nicht wahrl
Het is geen gouvernementsgoed, het is niet
voor ons bestemd, het ls niet buitgemaakt op
de Chineezen.
We ontdekken een Duitsch merk. Maar....
de „Clyde Maru" komt toch uit Japan. Waar
Inderdaad ook wel buitenlandsche niet^lapan»
sche merken op fabrikaten worden gezet omdat arbeidskrachten in Japan goedkoop zijn en
vele wereldfabrieken daar een filiaal hebben.
Maar dit kanon komt oorspronkelijk bet oei
uit Duitschland.
Het is alleen maar vla Japan naar Nederlandsch-Indie gekomen.
Dat zit zoo. Een verkooper gaat op reis en
heeft uiteraard monsters bij zich. Wel, dit
kanon Is een monster. Er hoort een verkooper
blj, „lemand van de fabriek" in Duitschland.
Hij reist het Oosten af en natuurlijk gaat hij
eerst daarheen, waar de markt het gunstigst Is:
dat is dus waar gevochten wordt' Hij moet
echter zooveel mogelijk verkoopen en dus kijkt

hlj daarna uit naar andere markten; waarom
zou hij niet even bij de buren aanloopen?
Naast het complete kanon liggen kisten met
loopen, sluitstukken, standaards en andere
onderdeelen van nog twee kanonnen van ver«billende soort; hij heeft een ruime keuze bij
zich deze koopman en het is aan de kratten en
kisten met onderdeelen te zien. dat hlj er naar
hartelust mee gedemonstreerd heeft ook.
Waarschijnlijk gaat hij ook hier demonstreeren. En daarna?
INDISCHE GIDS
In het Meinummer van De Indische Gids bespreekt dr W. K. H. Feullletau de Bruyn
de petitie Soelardjo. in verband waarmee
schrijver de instelling van een Rijksraad bepleit welke zijn adviezen aan de Kroon zou
moeten uitbrengen: een bescheiden begin van
imperialen opbouw.

oud lid van den Volksde bevordering van de welvaart «ran de Inheemsche bevolking: een draDe heer Ch.

raad. behandelt
matisch

Kies.

probleem.

George Nypels wijdt aandacht aan het
veiligstellen van geheel Indie. G. B. J. Van
Houwen aan 't Pleter Erberveldproces. M.
Th. Metz commentarieert cijfers nopens de
bevolkingsbeweging in de Mangoke-Nagaran.
T. H. van Naerssen geeft een aanvullen»
de notitie op Hallema's artikel over het Tijd»
schrift van N.L, mr J. J. van Bolhuls be»
handelt de Parlementaire rubriek.

HUISVROUWEN
De vereeniging van Hulsvrouwen te Soera»
baia heeft een orgaan dat kan wedijveren met
het beste dat in Nederland verschijnt: typografisch is het uitstekend verzorgd, de teekenln»
gen zljn buitengemeen geslaagd, zoowel wat lijn
als kleur betreft; en de redactioneele inhoud
zal stellig niet alleen de hulsvrouw Interes»
seren.
Van 1 tot 5 Juni zal in Soerabala een dames»
beurs gehouden worden welke den naam zal
dragen „'t Oude Haegje". Zij zal geheel in ouden
stijl opgezet worden.
In dit Paaschnummer zijn verscheidene interessante bijdragen opgenomen. w-o. Bedden in
IndiL vroeger en nu. Van het Spaansche bed uit
de I?e eeuw met zijn baldakijn en een over»
vloed van beeldhouwwerk tot het divanbed in
de gekoelde kamer, die in niets verschilt van
een Europeesch vertrek.
WEST INDISCHE GIDS.
bevolking
De
van Amerika koos C. H. de
Goeje tot onderwerp voor het Meinummer
van De West-Indische Gids. L. C. Prey be»
handelt Suriname en het luchtverkeer. M. D.
La tour OP. vertelt sprookjes over Nanzl en
de tijger. Fr. M. F. Abbenhuls bespreekt
wle men onder Creolen moet rangschikken.

——

zulke onzalige primeurtjes.

MAINTZ & Co.
De heer J. van Staveren, agent van Maintz
en Co. zal in October a.s. repatrieeren om een
functie op het hoofdkantoor te Amsterdam te
aanvaarden.
Tot zijn opvolger als agent te Batavia zal
worden benoemd ir J. L. G. Tersleeg van de
Anlem.

De Kolonisatie Poeloe Laoet
Omtrent het bezoek van drie bestuursleden
der S.K.P.L., Monod de Froideville, ir Joostcn
en ir Terra, aan de katholieke kolonisatie op
Poeloe Laoet meldt Anela/A.N.P. per luchtpost
het volgende:
Op vrijwel alle perceelen is de groei van
de in den grond slaande gewassen, koffie, peper,
padi, cassave, katjang. ananas, djeroek. pisang
en eenige andere vruchtboomen. goed en op
een aantal perceelen zijn met verschillende
groenbemesters verrassende resultaten
be»
reikt Ook waar enkele jaren achtereen padi
was geteeld, is de stand van het gewas bevredigend. De wijze, waarop de jcugdkolonisten.
vaak onder moeilijke omstandigheden en met
gering bedrijfskapitaal, hebben gewerkt, kan
over het algemeen geroemd worden. Door een
samenloop van verschillende omstandigheden
heeft de goede geest op de kolonie eenlgen tijd
ernstig gevaar geloopen. Bij.hun bezoek konden dé bestuursleden echter reeds een belangrijke verbetering constateeren.
De indruk, die de drie bestuursleden bij hun
bezoek hebben verkregen, is gunstig.

DOMINEE GROF BEJEGEND
Baldadige actie tijdens de

catechisatie
Te Waddinxveen is. naar Vooruit meldt een
dominee, die bij de meerderheid van de Neder»
landsch Hervormde Gemeente niet in een goed
blaadje slaat, op schandelijke wijze behandeld.
De dominee. E. R. Damste. uit Sluipwijk. «vicns
laak het was de catechisaties te houden, is. toen
hij zich naar het gebouw, dat achter de kerk
ligt. begaf, om voor jongelui van 18 lot 20 jaar
catechisatie te houden, met gejoel ontvangen.
Daarbij gooide men hem den hoed van het
hoofd. Toen de dienst was begonnen, liet men
den dominee zelfs tijdens het gebed niet met
rust Op vragen werd met opzet onzinnig ge»
antwoord. Nadat dit cenigen tijd had geduurd,
trokken de jongelui, behalve een zestal, naar
buiten. Met het zestal zette de dominee de
catechisatie voort. Vervolgens zetten de jongens
die naar buiten waren gegaan, n offensief in
met steenen. Ruilen werden vernield en dcfict»
sen van de jongelui die binnen waren gebleven,
werden beschadigd. Teen de catechisatie was
afgeloopen, werden de jongens, die bij den
dominee waren gebleven, lastig gevallen. De
anderen wierpen hen met vuil en met be»
smeurde kleeren en vol wonden kwamen zij
thuis.
De politie heeft deze zaak in onderzoek. Waar»
«chijnlijk was deze rel van te voren ln elkaar
gezet, want er schijnt met briefjes gewerkt t*
zijn om vooral dien avond te komen.
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FINANCIEEL NIEUWS
De druk op de rente

De emillenten blijken zich door de misluk»
king van de 3V« pel Groningen niet ult het
veld te hebben laten slaan. Integendeel, men
stapt nu maar meteen weer op de 3 pet obligatie over, gelijk uit de aankondiging van een
3 pet leening Arnhem moge blijken.

—

Met een looplijd van 25 jaar
het gemiddelde kunnen wij buiten beschouwing laten
wordt deze leening aangeboden tegen 100 pel.
eoodat hier niet van een halven maatregel ka»
worden gesproken. Het betreft echter een klein
bedrag n.l. lli millioen. overgenomen door twee
onzer grootste bankinstellingen, zoodat deze
proefballon geen groole risico's voor de emit.
tcnle oplevert
Men begint gewoonlijk met kleine bedragen
om de stemming te peilen, want daaromtrent
tast wel leder in het duister. Groole objecten
worden dan ook nog niet gelanceerd. Daarbij
moet men wel in aanmerking nemen, dat hel
beleggingsfront een macht is, waarmede in een
tijd als deze rekening dient te worden gehouden. Nog steeds verkeert het publiek onder den
Indruk van de jongste gebeurtenissen op de
beleggingsmarkt en het valt dan ook niet te
ontkennen, dat het beleggingsfront den wind
«ede heeft althans niet met tegenwind heeft
te kampen. Op behoedzame wijze trachten nu
de emissiehuizen op hun beurt met klein zeil
tegen den wind in te lavecren. Net doel Is nog
tamelijk in nevelen gehuld. Veel hangt thans
af van de slroomingen in de internationale
politiek, want economisch beschouwd blijft de
toestand vrijwel, zooals hij was voor de jongste
reactie op de obligatiemarkt. Voor het geld is
Weinig emplooi. Ook de aandeelenmarkt werkt
niet mede aan een kentering van de rente naar
boven en het is daarom ook alweer te begrijpen,
dat de banken van haar kant geen moeite on»
beproefd laten om de conversiebeweging opnieuw aan te wakkeren. De baten, welke daaruit'ln het afgeloopen jaar (voor de banken)
«ijn voortgevloeid, zljn van zoodanigen omvang
geweest dat men deze bron niet gaarne zou
zien opdrogen. Belangen loopen nu eenmaal
«leeds uileen. Daarvoor zijn het belangen.

—

Buitenlandschebeurzen
Londen.
De stemming ter beurze bij
LONDEN. 12 «el
de opening was vandaag lusteloos en hier en daar
viel een zekere neiging tot koersdalingen waar
te nemen. Ten deele ls zulks het gevolg van net
weinige gunstige slot In Wallstreet gisteren. 0?k
de verschillende minder gunstige conjunctuur»
Symptomen In Engeland drukten de stemming.
Naast de buitengewoon ongunstige cijfers der
l-igelsche Ijzer» en staalproduetle In April, ver»
toonen de vervoercljfers van de Lngelsché spoorwegen over de laatste weken een scherpe daling.
Deze verslechting heeft in den laatsten lijd zulke
«roote afmetingen aangenomen, dat de ontvangsten
sedert het begin van dit jaar In totaal £ 46.000
kleiner zijn dan in de overeenkomstige periode
van 1937, terwijl zij acht weken geleden nog
-S 1 mlllloen hooger waren dan verleden Jaar. ln
verband hiermede waren blnnenlandsche spoor»
wegen vandaag flauwer. Blnnenlandsche Ineh',weinig in koers ' veran-'
dUstrieele .fondsen ,
dcrdl Imp. Chemical noteerden onveranderd'3l/6."
Vooiworth onveranderd 64/9. Anderzijds konden
Qourtauld zelfs 114 d. tot 39 stijgen en Lever en
Vnllever 3 d. tot 37/10',!». Daarentegen waren Brit»
sche staatsfondsen
vooral de 31, pet. oor»
logsleenlng, die 14 tot 10115 daalde. Ook koperfondsen vertoonden neiging tot dalen: Rhokana
daalden 1/16 tot 113/16. Rubberwaarden, goud»
mijnen en petroleumfondsen waren nauwelijks in
koers veranderd: libel! Transport noteerden onver»
anderd 4 s/32. Bij dlamantwaarden noteerden De
Neer» onveranderd 815.
Tegen het middaguur was geen belangrijke ver»
Anderlng waar te nemen. Tengevolge van de luste»
looze stemming zijn de koersen meerendeels on»
veranderd of lets Nauw gestemd. Een uitzondering
hierop vormde Amerikaansche lndustrleele aan»
deelen: U. S. Steel steeg met 7/18 tot 459/16. Intern.
Nlckel met l/l« tot 475/16 en ook Brazii Traction
met % tot 11. Braziilaansche obligaties zljn in her»
stel daar de regeering den toestand blijkbaar weer
geheel meester ls. Japansche obllgatlen zijn iets
«lauwer gestemd. De Mldden.Europeesche leeningen
toonden een neiging tot dalen.

De goederenmarkten.
Rubber steeg aanvankelijk met 1/32. doch was ten
slotte onveranderd met 5%.
Katoen steeg met 1 a 2 pet. Loco Middling Ame»
stcan noteerde 4.78.
Tarwe was hed«» onzeker gestemd.

—

Parijs.

Op de effectenmarkten hebPARUS. 12 Mei.
ben de groote omzetten van de eerste dagen na de
devaluatie plaats gemaakt voor kalmeren handel.
De «tijgende koersbeweging is daarbij voor het
«ogenblik onderbroken. Het naderen van de uit»
«ifte der leening voor de verdedigingsdoeleinden,
althans van de eerste, naar het heet. kleine tranche,
begint Invloed op de markt der rentes uit te oefenen. De voorwaarden van uitgifte staan nog wel nlet
vast doch men vermoedt dat het nieuwe beleg»
gingsobject, dat volgens de financieele pers tegen
het begin van de volgende week verwacht moet
worden, aantrekkelijk genoeg zal zijn om op som»
mlge oudere soorten eenlgen druk te kunnen oefe«en. Deze laatste waren heden dan ook fractioneel
onder het peil van gisteren. De rentes met wisse!»
lcoersgarantic, waarin de laatste weken belangrijke
speculatieveposities waren opgebouwd, zijn als gevolg van winstnemingen eveneens lager, doch na de

eerste noteeringen kunnen slj iets oploopen.
In de locale afdeelingen is de stemming «enigs»
Sins onregelmatig, tegenover iets hoogere koersen
voor de bankaandeelen Hater gaat de winst weer
verloren) staan koersverliezen voor een aantal w»
bijv. Fr 20 voor Péchlney. Fr 10
dustrieele
voor Nord Lumlére. Fr 1? voor Citroen: andere nlj»
verheldsfondscn trekken zlch aanvankelijk enkele
francs aan. zooals Distributlon fr 8.
Aan den verkoopkant zoowel als aan den koop.
kant. zijn de orders heden nlet van groote betce»
kenis. De vermindering in de belangstelling van het
publiek wordt aan verschillende redenen toegeschreven, oa. de nabijheid der medio liquidaue.
bet verloop der besprekingen te Ginéve en ook wel
bet uitblijven van de beslissingen der regeerlng
op economisch en financieel gebied. Men weet. dat
onderwerp is
het statuut van de staking thans het
van onderhandelingen tusschen de regeering en de
C.G.T. Deze schijnen nlet zeer te vlotten, zoodat
de desbetreffende besluiten eerst in de eerste serie
wetsdecreten zouden worde» opgenomen.
De tweede reeks wordt hier over eenlge dagen
van
verwacht. Daar zonder een krachtige stimulans
gebied
het bedrijfsleven en zonder orde op sociaal
de devaluatie geen gunstig resultaat kan opleveren,
Is In sommige kringen eenige ongerustheid merknaar. Ten aanzien van de staklngsverordenwg. zoo»
wel als van de wijziging der «.«renwet, loopen de
Standpunten van de C.G.T. en der regeering n.l.
vrij ver uiteen. Volgens de laatste berichten zou
men het wellicht eens worden over verhooging van
het aantel thans toegestane «verkoren met 70 per
laar. Voor deze supplementaire uren zou echter
33 pet meer loon betaald moeten worden dan voor
overige.
Het ls vermoedelijk wel

de

dlt

moeilijke vraagstuk,

dat de aandacht van het beurspubllek weder meer
«aar de internationale fondsen trekt, die heden, na
ln het eerste beursuur slechts weinig te hebben
gefluctueerd, tegen halt twee flink aantrokken.
Het onderaandeel Koninklijke opende 35 fr. hooger en liep later tot 6430 op. Ook de overige Am»
sterdamsche arbitrage-fondsen waren gunstig gestemd, doch tot dusver nog slechts op klelne schaal
verhandeld. Aandeelen Suez-kanaal lagen vast In
de markt en koperaandeelen konden In het tweede
gedeelte der beurs oploopen.
In de coulisse was de stemming voor mijn» en

—
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ken goed prljshoudende markt met kalmen handel.
Amerikaansche waarden
Dividend
2½pet (vj. nihil)
vast.
De belegging-markt was stil. —"
verslag
over 1937 ontleenen wij het vol»
Aan het
Prolongatie 55 pet.
petroleumaandeelen van goed prllshouden tot vast.
gende:
tegen
pet
3 pet renten 7575 na 76
7620: 4*4
rente
De voor rubber en thee behaalde prijzen waren
Het zakenverkeer op de Amsterdamsche bevredigend:
1932 tranche A 8130 na 8160 tegen 8190: 4z, pet
verband met de maatregelen der
effectenbeurs droeg heden wederom een kalm BrazlliaanscheInRegeering
rente 1937 met wlsselkoersgaranlle 125.20 tegen 129:
daalden de koffieprijzen
Credit Lvonnals 1685 na 1715 tegen 1705: Banque de karakter. De stemming was echter aan den in de tweede helft van 192? zoo sterk, dat de koffie
Paris 1360 na 1391 en 1380 tegen 1380: Banque de vasten kant en dit werd waarschijnlijk veroor» zelfs bU een goeden oogst geen winst meer iaat.
Franco 7600 na 7750 tegen 7725: Suezkanaal 24900 zaakt door een complex van factoren, waarvan
Voor het Jaar 1938 koesterden wij bescheiden ver»
tegen 24790: Rlo Tinto 2578 na 2600 en 2585 tegen
wachtingen. Bij de huidige prijzen zal de koffie»
genoemd
als
worden
de
voornaamste
dienen
te
2378: Koninklijke 6430 na 6370. 6390 «n 6385 tegen berichten Uit Amerika omtrent mogelijke over» oogst gden winst, de rubber-oogst een klelne winst,
6350: Philips 4110 tegen 4120: Amsterdam Rubber eenslemming omtrent de public uilllty kwestie. doch de thee-oogst een ruime winst opleveren.
4028 na 4032 tegen 4025: «VA. 42050 tegen 42000;
Met het oog op het bovenstaande stellen wij
De berichten uit Indië omtrent verdere groote voor
Forgcs et Aeierles du Nord et de I'Est 775 a 780
slechts een bescheiden dividend van 214 pet
tegen 782: Tref. du Havrc 862 na 865 tegen 868: pi»
afdoeningen door de Nivas, de disconto-verult te keeren.
chine? 2005 na 2022 tegen 2025: Montecatinl 180 te» laging door de Bank van Frankrijk en voorts
Koffie. De oogsltaxatle, welke oorspronkelijk
gen 183: Voung 391 na 393 tegen 392? Unlon Miniere nog het feit dat door'de Burmah Oil Oompany gesteld was op 4200 qüintalen. werd ruim overGoldfleld,
tegen
620 na 624
4060 na 4023 tegen 4045:
over 1937 een dividend wordt uitgekeerd van schreden.
f26: Arbeid 8670 na 8640 tegen 8680; Et «uhlmann 30 pet tegen 27 pet over 1936.
Geoogst werden 4722 qt ondernemingsgewicht,
712 na 718 tegen 720: pref. Citroen 600 tegen 612:
bij verkoop uitleverden 4732.68 qt. en gemidwelke
plaats
Koninklijke
In
de
trokken
hier»
eerste
Peugeot 504 tegen 505: Can. Paclflc 212 na 213 tegen
f
2122 per qt opbrachtes.
deld
van profijt en deze stegen tot 326% pet ln de
212: Central «ining 3845 tegen 3856.
Rubber. liegen -de standaardproductie, die
overweging, dat ook de Koninklijke waar» voor
1937 weer «ingewilligd was vastgesteld op
Berlijn
schijnlijk een hooger uitkeering zal doen.
126.253 kg hebben wil met succes bezwaar gemaakt.
Oe druk van verkoopen
Van de suikerfondsen waren H.V^.'s goed Na een bezoek aan de onderneming door een TaxaBBNLUN. 12 Mel.
wa, heden sterk verminderd. Montaanwaarden, gedisponeerd en in de gelegenheid een koers»
tiecommissie van de permanente Rubberrestrictie
behalve Rhelnstahl. welke 7, pet avans konden winst van enkele punten te behalen.
Commissie werd ons d.d. 2 Augustus J.l. «en ver»
behalen, «aren nagenoeg onveranderd. Hetzelfde
toegestaan van 14.793 kg, waardoor onze
Bubberaandeelen lagen aanvankelijk vast ln hooging
gold ook voor de weinige brulnkolen.aandeelen,
standaardproductie werd gebracht óp 141.048 kg.
hoogste
op
doch
konden
het
de markt
zich niet
die het tot een noteering brachten, alleen Rhein»
Hierop werden 77.8726 pet ultvoerllcenties uitgepeil handhaven, daar onder beurslijd eenig reikt.
braun waren 2% pet beter. Van kali>aand«elen
aanbod
viel
le
verwerken.
pet
hooger
werden Wintershall I>s
genoteerd.Van
Van de aangekochte licenties werden 25240 kg
Voor tabakken bestond een aangename voor export van oogst 1937 gebruikt
chemische papieren noleerden 1. G. Farben ?i en
later nog ■« pet hooger. Van openbare nutsbedrijGeoogst werden 142275 kg, waarvan 7000 kg we»
tendens, die tot uitdrukking kwam in eén
ven waren Thürlnger Gas l'.z, en Vchleslsche Gas koersverbetering voor alle Lumalra-aandeelen gens net ontbreken
van licenties naar oogst 1938
Va en A.E.G. 1 pet In avans. Van de overige af» en Lenembem's trokken hiervan het meeste werden overgeboekt.
deelingen waren Rnelnmetall-Borslg,
Veutsehe
Net saldo ad 135275 kg ondernemingsgewicht teEisennandel en Holzmann leder 1 en Bremer voordeel.
verde bU verkoop ult 135.076.7 kg met een gemiddaarentegen
Junghaus
pet
1
Wallc 1i; pet hooger.
De affaire in scheepvaartpapieren had weinig delde opbrengst van 802 et per kg
.lager.
te
beteekenen. De bekende toonaangevende
Thee. De ons toegewezen standaardproduct
Op de obligatiemarkt was Oud Bezit onveranaandeelen werden meerendeels een kleinigheid groot f 159.758 kg ls zeer laag: ln verband met de
derd- 133.80.
daarop toe te passen restrictie bleef dit jaar ca. 20
hooger afgedaan.
Blanco daggeld onveranderd 2% il 2?i pet.
pet van de aanplant geheel bullen pluk, terwijl in
Op de valutamarkt noteerden ponden 12.39, dol»
Óp de afdeeling der induslrleelen lieten «te overige
tuinen Iljnpluk werd toegepast.
lars 2.49 en Fransche francs 6.9714.
speciaal dé aandeelen Philips zich van den
De noodlge stappen zijn gedaan om voor de vol»
goeden kant kennen: na vaste opening werd
gende vijfjarige restrictie-periode een belangrijke
een opwaartsche richting gevolgd en het slot verhooging van onze standaardproductie te verkwam ongeveer op de topprijzen. Dnilevers krijgen.
nog licenties voor 10.000 kg
Aangekocht
waren eveneens goed van toon. Aku's waren ter aanvulling werden
van het ons toegekende licentlecljler
weinig veranderd.
van 94.465 kg. Verdere voor uitvoer verelschte 11»
Ondanks de kleine inzinking in Nieuw Vork centles zijn gebracht ten laste van de volgende II»
Te Londen.
centieperlode.
De franc was vandaag tot waren ook de Amerikaansche fondsen vast
LONDEN. 12 «tel.
De oogst bedroeg 119520 kg ondernemingsgealgemeen
bijna
en
boven
gestemd
flauwer,
werd
de wicht
nu toe let»
llet pond steeg van 17723/32
welke bij verkoop uitleverden 119.878.3 kg
tot 177?«. De vraag naar francs Is thans «el Amerikaansche pariteiten gehandeld.
gemiddelde opbrengst van 81? et per kg.
met
een
geworden,
zelfs
min
beleggingsmarkt
kalmer
Ja
of meer tot stilstand
De
was stil. De Nederland»
De taxaties voor 1938 lulden: koffie 4325 qt en
gekomen. Aan de «lekkingsaankoopen dóór de sche obUgatlsn uit de jongere emissie kwamen
140.000 kg thee.
baissiers is een einde gekomen, de liquide saldi hier en daar een fractie lager te liggen. Van
De standaardproduct!^ voor rubber werd voor
zijn teruggekeerd en schulden In francs zljn ge1938 ongewijzigd vastgesteld op 141248kg. Daar het
dekt. Van de groole bedragen aan gevluchte de oude schuld waren de 3 pet obllgatlen en restrictlepercentaDe, voor 1938 nog nlet Is vastgekapitalen, die een meer permanente belegging in certificaten daarentegen wat hooger.
steld en op het oogenblik niet te beoordeelen valt
hei buitenland hebben gevonden, Is, zoo meent
Van de buitenlandsche fondsen waren de of met voordeel licenties kunnen worden aangemen ln tonden, nog vrijwel niets teruggekeerd. In Fransche waarden aan den gedrukten kant. De kocht, Is een taxatie van den rubberoogst niet opgedit verband acht men het van groot belang, dat disconto-verlaging door de Bank van Frankrijk' nomen. Voorverkoopen vonden niet 'plaats.
de Fransche regeering zoo snel mogelijk de tweede
De balans per 31 Dec. 193? vermeldt als activa:
oefende geen invloed uit daar de uitwerking i_.Honderneming
1880.000 (912.300), kas en kassier, in
serie van haar decreten publiceert. Voortdurend
wordt er weer op gewezen, dat de gunstige ge» van dezen maatregel werd geneutraliseerd door Indie 115.081 (5.458). kas en kassiers in Holland
geruchten, dat eerlang een nieuwe slaatsleenlng f110299 (42.682), effecten f4268 (onv). koffievolgen van het Instellen van den Daladier-Iranc
1937 f 3.07? (3.703). thee-oogst, 193? f 45.019
slechts gehandhaafd kunnen blijven, lndlen de tot een aanzienlijk bedrag op de markt zal oogst
(35222). Rubber-oogst 193? f 17.77, (19264). Kma»
andere dringende Fransche vraagstukken, zooals worden gebracht
oogst vorig» jaren f 1 (onv.). Exploitatie 1938 f «60
uitbreiding van de productie en evenwicht in de
Prolongatie Vs pOt
(— Interest f 137 (onv), Verlieasaldo vorige jaren
begroeting, snel worden aangepakt.
16233 (onv.). totaal f 1.063.154 (1.030.472) en als
Bij de belgals. na het resultaat van de Delgt»
De valuta-markt
passiva: kapitaal 11.000.000 (onv.). reserve voor versche Kamerzitting van gisteravond, een herstel
nieuwingen f 19.000 (— te betalen wissels 13,000
ingetreden: tot nu toe ls het pond van 2955 tot
De wisselmarkt te Amsterdam had heden(onv.), exploltaUe.rekenli« 192? 128.475 (onv.).
gedaald.
disagio
op
morgen
29.5314
Het
een maand ls van
eén kalm voorkomen. De golven van Dividend 1933 f? 5. Onverdeeld dlvldendsaldo 13.199,
105 centimes tot 85 centimes gedaald, dat op drie onrust welke dezer dagen over de internatio.Saldo winst 193? f29.405. batig saldo te verdeden
maanden van 140 tot 115 centimes.
nale wisselmarkt liepen, beginnen langzamerals volgt: verllessaldo vorige Jaren f0233, dividend
Het herstel van de belga is tegen den middag hand weg te ebben.
1937 2|l« pet f25200. dividend» en tanNemebelasUng
nog sterker geworden: de contante koers heelt zlch
en onverdeeld f1270.
Te
Amsterdam
waren
de
koersen
van
de
disagio
van de
tot 129.4714 verbeterd, terwijl het
u De verlies» en winstrekening, staat debet voor:
toonaangevende
deviezen niet veel veranderd exploitatierekening 1313.898 (141.541). beheer tn
eenmaands belga ten slotte tot 70 en dot van de en
bovendien werden slechts onbeteekenende Nederland
driemaands belga tot 110 terugliep. Ook de Franscha
f8.668 (8392). interest 1376 (294), afschrijfranc was ten slotte iets beter en ten opzichte van fluctuaties meegemaakt Britsche ponden beving op onderneming 140240 (—l. reserve voor
13/16 ft 8.981/16. Het vernieuwingen 119.000 (— saldo winst 1937 f29.405
het pond daalde dlt devies tot 17711. De termijn» wogen zich tusschen
noteering van den eenmaands franc U ten opzichte
Nederlandsche egalisatiefonds hield zich afllj» (6761) totaal f 311.506 (163.402) en credit voor: kof»
van gisteren onveranderd pari en »4 fr. disagio voor dlg., Hojlars hielden zlch voornamelijk op tn de ,«e-oogst «103.73? (39520), Thee-oogst ..97H39
den driemaands franc. Ten opzichte v«n den dollar naaste omgeving' van 1.80%. Fransche francs, UM.BW)i?Hubbcr-oo«til ' 1108.472 (ët«2)i product
daalde het pond hedenmorgen 4H?f, tot 4.97 en ten lagen vrijwel onbewogen ln de markt en golden "'vorige oogst 1829 (—l. kina-oogst vorige jaren f 608
(—) en saldo verlies
(6234).
opzichte «"ah den gulden van BHBI, lot 8.98.
5.05 ft 5.05!,: Voor belga's werd wederom goede
Dekalmere stemming, die ontstaan ls ten opzichte belangstelling
aan den dag gelegd en daarbij
van de belga, heeft tot een vermindering van de legde
dit
devies
een vaste houding aan den dag;
geleld.
vraag naar goud
Heden werd slechts
£ 372.009 aan goud verhandeld. De prijs daalde met klaarblijkelijk begint de speculatie tot de ge»
V» d. tot 139/1014. De premie steeg met 14 d. tot 2 d. volgtrekking te komen, dat men te Brussel alles
in het werk zal stellen om den belga te ver»
Te Parijs.
dedigen en dit gaf naar het scheen aanleiding
tot dekklngsaankoopen.
In 1937
Op de wisselmarkt is de
12 Mel.
Nadat aanvankelijk was gehandeld tegen 30.39 5- Aan
handel minder omvangrijk geweest. Het pond werd
uittreksel ult het verslag over 193? van
177.70 genoteerd tegen 177.72. de dollar 35.725 tegen ft 30.42. trad een flinke verbetering in, zoodat de N. het
Levensverzekeringsmij Nlllmlj van 1859
V.
gulden
tegen
1980
1973.
35.74 en de
later in den ochtend transacties werden afgeontleenen wij het volgende:
sloten tegen 30.45 ft 30.49. Tegelijkertijd ver»
De eerste cijfers, die In het verslag over 193?—
de oprichting
opvallen, zijn die
toonde het disagio voor belga's 65 ft 70 cent voor het 78ste sinds
nog
van
de
zich
steeds in stijgende lijn bewegende
1
maand
en
f
1.05
ft
f
1.30
voor
drie
maanden.
producUe. Van 29 mlllloen gulden In 1935
N.V. Cultuurlij „Kali
Zwitsersche francs waren 41.1? ft 4121. Dullsche nieuwe
steeg dit bedrag vla 33 mlllloen In 1936 tot ruim
marken 72-» ft 7255.
41% mlllloen ln 1937. In deze resultaten komen tot
uitdrukking. de steeds toenemende moeilijkheden
op de beleggingsmarkt en de onrust, die de her»
'
haalde conversies den belegger bezorgen, waardoor
Cultuurlij
Lahad
Dividend 7 pCt. (v.J. nihil).
deze zich nog meer dan voorheen tot het levensverzekeringbedrijf wendde. Daarnaast onderging de
Aan het verslag over 1937 ontleenen wlj het
Dividend 12 pet (v. j. nihil).
portefeuille een vermeerdering ad ruim 7% ton,
volgende:
Aan het verslag over 193? Is het volgende ont- , vorkregen door overneming van de portefeuille van
De koffieprijzen, welke reeds zeer leend:
Koffie.
de Offlclers-vereeniging tot Onderlinge Ondersteuonbevredigend waren, zijn na de verlaging der
De productie bedroeg 192X36 (133X83) Engelsche
ning van Nagelaten Betrekkingen te Bandoeng.
regee»
door
de
kofNe-uitvoerrechten
Brazlliaansche
ponden, de gemiddelde kostprijs per Engelsch pond
Naast dezen opmerkelijken vooruitgang vertoont
rlng nog verder gedaald.
rubber fob alvoerhaven ad f OXIB (0.117). De ge» het verval een aanzienlijke verbetering, zoodat de
De aanvankelijke taxatie van 1235 qt werd ruim middelde
verkoopprijs ad f OXBB (0X13).
totale portefeuille per slot «en avans te zien geeft
overschreden. Geoogst werden 1548X7 qt. onder»
Geoogst werden 1.468505 klappernoten. de uitvan ruim 22 mlllloen gulden, daardoor komende op
nemingsgewicht, waarvan 69.73 pCt superieur. Bij
gaven bedroegen f 19.473, de gemiddelde kostprijs
een
totaal verzekerd bedrag van rond 192% mU»
verkoop leverde de oogst uit 157365 qt. met een
was f3596 (3XB) per picol. Verkocht werden 5517.75 Uo«n gulden.
gemiddelde opbrengst van f 20 per qt.
copra.
plcols
die f39.825 opbrachten of wel gemidHet premle»inkom«n steeg tot ruim f 5,100.003 san
Rubber.
De ons voor 1937 toegewezen stsn» deld f 7.18 (5X7)
per pico).
en ongeveer f 3X00,000 aan pre»
termijnpremiln
daardproductle bedroeg ongewijzigd 210X00 kg.
Overgegaan wordt tot betaling van 12 pet (nihil)
mlén»lneens. De verplichtingen vinden hun dekking
«vaarop 77.8726 pCt = 163532 kg uitvoerllcenUes dividend. De
ongunzijn
belangrijk
vooruitzichten
werden uitgereikt. De voor uitvoer van den oogst stiger dan op hetzelfde tijdstip van het afgeloopen ia «en wiskundige reserve ad f 45.793X54. die der
traditie getrouw berekend Is volgens de netto»
ontbrekende licenties ad 17.224 kg werden bijJaar. Inclusief het saldo van verleden Jaar. Het methode
dus met volledige afschrijving van alle
gekocht.
winstsaldo bedraagt f57.083 (14X94). Hiervan worot acquisitle-kosten
met een gemiddelden rente»
ondememlngsgewlent.
Geoogst werden 197.040 kg
132.000 gereserveerd en f25.000 uitgekeerd: san pre»
vertoont de balans «en
ferente aandeelhouders komt 6% pet aan gewone voet van 356 pet Daarnaast
Hiervan werden verkocht op licenties 180.756 kg
extra reserve ad f 700.000, een reserve voor «ven»
met een gemiddelde opbrengst van netto 68X et aandeelhouders 12 pet (v. J. nihil).
tueele rentedaling en verdere voorzieningen ad
De balans vermeit als activa: rubberondemeper kg cJc. Banjoewangl. Zonder licenties werden
3,155X00. benevens reserves voor de Indische por»
f
mlng
(160X00),
f
150X00
per
klapperonderneming
kg
netto e5.
verkocht 927? kg tegen 16X et.
der .Algemeene" ad f 141.460.
tefeuille
geen
(92.000).
gebouwen
(onv).
f9OXOO
f1
Banjoewangl. terwijl 7040 kg, waarvoor
licenonverkochte
Tezamen
met bet maatschappelijk kapitaal ad
producten
f2»80 (1251). producten zeilend f3934. t 2500X00 (waarop
tie» 193? meer beschikbaar waren, nog nlet ge»
f 850.000 gestort) beschikt men
contante middelen 167.733, administratie Lahud
reallseerd werden.
dus over extra waarborgen ad totaal f 8500X00,
Datu
f
(439);
passiva:
aandeelenkapltaül
1270
«n
als
De kofflelaxatle voor 1938 bedraagt 1235 qt
waarnevens nog een reserve voor ooriogsrlslco op
t 100.000 (onv). pref. aandeelenkApltaat f 110.000 de
De standaardproductle rubber voor 1938 werd (onv).
balans paraisseert met f 598X00.
hyp.
lnk-obllgatles
(onv).
f37X00
winstbeverlaagd en vastgesteld op 181X80 kg. Daar het
wijzen p. m.. reserve reorganisatiekosten f2750
De
waren over het geheel ge»
sierfte-ultkomsten
restrictiepercentage voor 1938 niet bekend is en
gunstig.
(onv.), crediteuren f3500 (3241). te betelen kosten
nomen
wederom
het eveneens onzeker Is. of met voordeel rubber» f4845. winstsaldo f 57X83 (14X94).
De daling van den rentevoet hoe scherp dl« zich
licenties kunnen worden aangekocht, is er van af»
De winst» en verliesrekening staat debet voor:
ook
in verslagjaar inzette, heeft het totale rente»
gezien voor 1938 een rubbertaxatie te vermelden.
Inkomen, vergeleken met 1935. nog betrekkelijk
«xploltaUerokenlng f60.479 (42.417). InterestrekeVoérverkoopen vonden nlet plaats.
weinig gedrukt.
ning f 2112 (2481). wlnstsald» f 42X88 (14X94)
e-,
Het winstsaldo bedraagt l 55.748. waaruit een
credit voor: productenrekening f 104X92 (58560) en
In 1938 zal dte invloed echter wel verder door»
derken. Aan rente en huren, na aftrek van rente
dividend van 7 pCt. (v.J. nihil) kan worde» uit» koersverschillen f2BB (1032).
gekeerd.
san derden, werd f 2X42.488 geboekt tegen f 2.40»X8?
in 1936. De gemiddelde rente over alle beleggingen
als
per
31 December 193? vermeldt
De balans
bedroeg 4X4 pet tegen SX4 pet over 1936.
activa: Onderneming t 483X00 (f 490.000), Kas «n
Productiecijfers
De beleggingen bestaan voor een bedrag ad
kassiers f 10538 (f 2498), Effecten f 17350?
f
17X96X96 uit hypotheken, «en bedrag, dat iets
(f 159X25). Kas Onderneming f 213 (f 815). Kola»
Geoogst
April
1938:
t/m
lager is dan het voorafgaande Jaar.
Soerabaja
(f
33529),
t
70.446
Kolomale BanK NV..
.dajeuh Manggoeng".
486.784 h.
Terwijl er ln Nederland dit jaar geen executies
niale Bank NV.. Amsterdam f 18.144 (—). Voor» kgLandbouw-MUopkoop) tegen
kg
1937.
plaats te vinden, glng men ki Indl» drie»
thee
llncl.
462X16
b.
ln
behoefden
9244).
(f
Voorraad
schotten Onderneming f 9691
Cultuur-Mastschapplj „Jullana".
102X38 h. kg maal tot veiling «ver. terwijl «en ?»tel hypotheken
producten 193? f 29.775 (f 17X38). Interest f 2337
thee tegen 124X71 h. kg ln 1937. 312 qulnt koffie ondershands geliqudeerd werden. Het hierbij ge»
tf 5351). totaal f 736.253 (f 718X00). en als passiva: tegen
101 qt. in 1937.
leden verlies alsmede de reserveering voor een met
Aandelenkapitaal f 600.000 (onv.). Statutaire re»
Marywattle Tea Company.
geheel volwaardige vordering beliep In totaal
183865
thee
kg
h.
(f
«6.106). Reserve voor diverse ver»
serve f 83.873
(Incl. opkoop) tegen 163.405 h. kg ln 1937.
f 86509 en werd ten laste van «te reserve gebracht
plichtingen f 35.787 «f 37.295). ExploitaUe-ultgaven
kg
„Gandasoll".
De «ffectenportefeullte. per ultimo 193? «root
Cultuur-Mlj
157.764
h.
thee
1937 f 22484 (f 12X15). Dividend 1934 l 360 (f «.).
(mcl. opkoop) tegen 215X24 h. kg in 1937.
t 11X61X6? leverde een voordeellg koersverschll op
(—).
f
Winstsaldo 55.748
Cultuur-Mlj .^aslr Aandoe".
282X79 h. kg thee van f 59X73. dat aan de reserve werd toegevoegd,
De verlies, en winstrekening staat debet voor:
(«nel. opkoop) tegen 258579 h. kg In 1937;
evenals het op de provinciale «n gemeentelijke
Algemeene exploitatierekening l 83521 (t 58X29).
leenlngen lngeloopen disagio van f 133X15.
.Hadjamandala".
80.000 h. kg
Landbouw-MU
Afschrijving op Onderneming f 16006 (f 18X10). thee tegen 104500 h. kg In
kg
Het bezit aan vaste eigendommen bedraagt na
en
82.468
h.
rub1937.
Aankoop rubberllcenties f 8853 (f 14X48). Onkosten
afschrijving van «en bedrag van t 192X00 totaal
ber tegen 103.000 h. kg In 1937.
Holland l 6542 (f 6498). Winstsaldo 1937 l 55.748
Landbouw-MU «Kertemanah".
273.400 h. kg f 4X73500.
(f 2443). totaal f 170X72 (f 98.728) «n credit voor:
tegen 239.478 h. kg ln 1937.
thee
De bedrljfsr«k«ning sluit met een saldo van
Algemeene productenrekening f 158.101 lf 89.192),
„Goemoek Mas 91591 h. kg thee f 414X39. waarvan f 126597 werd toegevoegd san
CultuurMU
(f
8).
(f
Interest f 6662
Producten 1936 f 3465
9527». tegen 88X52 h. kg ln 193? en 186 quint koffie tegen «te «reserve voor eventueele rente-daling en ver»
Winstsaldo 1936 f 2443 (—).
362 quint in 1937.
dere voorzieningen", terwijl san aandeelhouders
Cultuur-Mlj „Bodjong Pater".
395X00 h. kg
f 59X00 zal worden uitgekeerd, zijnde 5 pet over
rubber tegen 503.40? b. kg In 1937.
het gestorte«n 1 pet over het nl«t»g«st«rte kapitaal.
Landbouw-MU ..Tjilenteb".
118.764 h. kg rubAls bedrljfsoverschot. dat na afloop van het vijl»
Het onderling crediet
jarig tijdvak voor minstens 90 pet san verzekerden
ber tegen 136X85 h. kg ln 1937.
Benoeming directeur
met aandeel In de winst ten goede zal komen. Is
In de op 11 Mcl ten kantore van de N.V. Het On»
f 132.703 afgezonderd. Als zoodanig komt tezamen
derling Crediet. te Rotterdam gehouden buitenge»
NED. AANNEMING-MIJ BOEBBMA.
met de bedragen over 1935 en 1936. thans ruin.
f 400X00 op de balans voor.
wone algemeene vergadering van aandeelhouders
pct
(onv).
5
Dividend
werd tot directeur van deze instelling benoemd de
heer mr Herman Vlug. te Rotterdam.
In de algemeene vergadering van aandeelhouders
van de N.V. Nederlandsche AannemingMaatschap»
N.V. DE EEGENTES".
pij vJ«. firma H. P. Boersma. alhier, werd de balans
Dividend
S pet (vj. nihil).
.Trijanggon
Cultuur-Mij
en winst» «n verliesrekening over het boekjaar
vergadering
van aandeelhouder,
In de algemeene
1937 met algemeene stemmen goedgekeurd «n het
De producties hebben bedragen in April 51700
Zwemlnrichting
„De Regentes",
en
vj.).
van
de
N.V.
Bad»
op
bepaald
pet
(als
9
De
aftredende
rubber,
totaal ln 193» dividend
pond thee en 28X00 pond
193? een
werd alhier. Is besloten om over het boekjaar
f 189X00 pond thee en 144X00 pond rubber tegen commissaris, de heer B. van Uaerslna
pet (vorig jaar nihil).
van
9
dividend
ult
te
keeren
«N.
herkozen.
pond
pond
en
140.100
rubber
In
182X00
thee

—

De valutamarkten

.

—

IN FRANKRIJK
MET

verlaagd.

Men seint ons uit Parijs:
IVllddenbeurs werd de verlaging van den
rentevoet van de Bank van Frankrijk bekend
gemaakt. Het wisseldisconto is vastgesteld op
2% pOt. legen 3 pOt; de beleeningsrenle voor
effecten op 3% pOt tegen < pOt en die voor
de dertlgdaagscne voorschotten op 2% tegen
3 pOt Onverwacht is deze verlaging niet ge»
komen. De terugkeer der vroeger uitgeweken
kapitalen heeft ondanks een aantal verkoopen
van deviezen door het egalisatiefonds, de
reserves van dit fonds per saldo nog doen stijgen. zoodat het de laatste dagen voor den om»
vang der repatrieering genoemde cijfer van
pd°. 80 millioen overschreden is.
Bij de sterke verruiming van de geldmarkt
en de krachtige houding die het betaalmiddel
op de internationale wisselmarkt sinds de
devaluatie geloond heeft bestond er geen aanleiding «neer om de discontoverlaging uit te
stellen. Zooals wij reeds hebben gemeld, verloopt de plaatsing van schatkistpapier én bons
der nationale verdediging sinds een week zeer
vlot Het lagere disconto zal de plaatsing van
schatkistpapier wellicht nog verder kunnen
vergemakkelijken, daar de Bank van Frankrijk, zooals bekend, verplicht is. alle schatkistwaarden met minder dan drie maanden looptijd op wensen der houders te verdisconteeeren.
Voor den handel en de industrie, dle. gelijk
ln het regeéringsplan tot economisch herstel
past, over goedkoop crediet moeten kunnen be»
schikken, geeft de discontoverlaging een ver»
lichting van rentelast
Op de beurs, waar de maatregel van de
Bank van Frankrijk reeds sedert eenige dagen
verwacht werd. heeft de afkondiging ervan
voorbijgaand tot lets betere koersen voor de
rentes geleid. Daar het publiek, noch de beroepshandel thans, zoo kort voor de medioliouidatie, geen belangrijke nieuwe engagementen wenschte aan te gaan» is de invloed
van de verlaging niet krachtig geweest.

-

Beurs van Nieuw York
openingskoersen van heden, medegedeeld
«orijn en Co.» alhier:

Louis

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

-

—

—
—

—

—
—

——
—
—
—

„

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

.

alhier

—

Slotk.
12Mcl 11 Mcl

....

—

—

door

...;....;... 45% 45)4
VS. Steel
Balilmore and Ohlo i.
6% 6%
Bethlehem Steel
48% 47%
Anaconda Copper
...i...» 29% 2814
New Vork Central
13% 13%
lleneral Motors
21% 31%
st. 01l of N. Jersey
49% 48%
Chrysler Corp. ..i
45%-« 45%
Copper
Xennecott
35
34%
«epubllc Steel
.?»....14% 14%
Soutnèrri PaclNc
.$....-. 3314 13%
Douglas Alrcraft
46% 47
.'■.... 914 9
Electric Bond «° Share
lleneral Electric
96% 36%
18
llreat Northern pref. ...»
18
Intern. Tel. «c Tel
«4 8%
Intern. Niokel
47% 47,
Norih Amerlcan Cy.
21% 21%
Phillips Petroleum
23% 33%
Pennsylvanla
1714 17%
;.. 29% 29
.....^
VS. Rubber
8% 8%
southem Rallway
13
12%
Shell Unlon Oil
United Alrcrafl
27% 27%
19
18%
Amer. Car «V Poundry
10 9%
Arnerlean Waterworks
<
ConUnental Oil
27 2?
Chesapeake and Ohlo
29% 29%
8
8
Canadian Paclflc
Ooodyear
19% 19%
54
54%
Nationaal Steel
13% 13%
Natlonal Dalry
3% 3%
Packard Motors
6% 6
Radio Corp.
3% 3%
Unlted Corporatlon
Unlon Pacific
«7% 86%
150 149)4
Allled Chemlcat
1% 1%
Commonwealth & Southem
614 6%
«udson Motors
'..
«4 9%
Norih Am. Avlatlon
»» 32% 32
Pubt Serv. of N.-J.
i >2% 13%
Socony Vacuüm
Te»as Corp
38% 88%
.."" 80% 79%
Westlnghous Electr.

.

Datu

½PCT

Navas seint uit Parijs: De Bank
van frankrijk heelt heden haar
discontokoers vah 3 tot' 2/£ pet

DE NILLMIJ

Bendtt",

INDISCHE BERICHTEN VAN 12 MEI,

van Batavia.
I 12 Mcl l 11 Met
Koninklijke
323
«..f 320 b.
Cêrt Ned. Hand.-MU I
163
164
N.-Ind. Handelsbank
129
130
N.-Ind. Bscomplo MIJ !
97,
.98
Internatio
1681
168 f
!
H. V. A
424
! 423
Beurs

—

—

Handelsberichten

DISCONTOVERLAGING

N.V. Cultuur-Mij „Soember"

Beursoverzicht

—

Geiten van den dag

—

.......

AMERIKA NSCHG
E OEDERENMARKT.
Openingskoersen van beden,
Kozijn «n Co.» alhier:
Nieuw Vork. 12 Met
Katoen: Jul» 8.72, Sept. 8.75.

medegedeeld

door

L.

Suiker (nieuw contract): Juli 0X9%. Sept. 0X4%.
Cacao: JU» 459, Sept 4.7».
Rubber: Juli 12.05. Sept 12X0.
Lemingen

Lecuwarden

De gemeenteraadvan Leeuwarden heelt besloten
van «en onderiumdsche leenlng.
tot het'aangaantegen
psrikoers a 3% pet 's Jaars
groot f 260X00

met de Stichting pensioenfonds van 1926 der Rot»
terdamsche Bankvereeniging te Rotterdam en tot
het aangaan met de Rotterdamsche Bankvereeni»
ging «n de Amsterdamsche Bank. te Amsterdam,
van twee onderhandschè tienjarige leenlngen ieder
groot f 640.000 a 2% pet 's jssrs «n «en 2?» jarig«
leenlng groot f 2X25X00 a 3 pet 's Jaars.
De Raad had indertijd dlt voorstel reeds aangenomen, doch In verband met de gewijzigde omstandigheden op de beleggingsmarkt
achtten
«mltenten toen de uitgifte voorshands niet moge»
lijk. Thans Is deze mogelijkheid er wel. zlj het dan
op eenlgszins gewijzigde basis. Hierdoor zal het
noodzakelijk zijn de ult te geven leenlng te verhoogen tot f 2X25X00. ten «inde de kosten geheel
ult de opbrengst te bestrijden.

....
.................. !!
. .... I

Scheepvaart Unie
Kon. Paketv.-Mlj
Redjang I<ebong
N. I. S.

Slmau.
DeUspoor

!

.ii...

Koloniale Bank
B. M. N. I. i
M.MII Moearl Sip...
Fava-Lum. Hand.»Mlj
Vnilever
Philips
Amsterdamßubber
Zuid-Bantam

11?
170

j

118
171

j

615 l.
106
118
5?
60 l

156
274 b.
203 b.
123
96 b.

156
281
203
118 b.
96 d.

77

.

—

I
!
I

I

I
Mijnb. Mij Bengkalis I
t Nieuwe aandeelen 187.

"

I
I
75
615 1.
106
116 b.
56
53 1.

"

.

*" Ongenoteerd.

Java -suiker.
De N.I.V.A.S. verkocht voor consumpt!« 1860 ton superieure en 101 ton bruine suiker.
Voor export verkocht de N.1.VA.8. 5516 ton
superieure en 2032 ton bruine suiker.
. Alle suikermarkten zijn onveranderd. (Aneta)
Taalles van de N.L.V.A.S.
üoerabaja. De taxaties van de N.I.V.A
bedroe»
gen per 1 Mei J^. superieur 799.069 tons. rafflnade
6.768 tons, bruine suikers 602.471 tons, . melasse
Soerabaja.

.

5.789 tons. Totaal 1.414037 tons.
Soerabaja.

Aneta)

Productenmarkten
De kofflernarkt ls onveranderd.

(Aneta)

Batavia. Rubber sheets 19% cent crepe 20% cent.
Peper: Zwarte Lampong, eerste kosten Batavia
aanbod: Mel^unl f 14.40 nominaal. Eerste kosten
Telok Betong. aanbod: Mel-Junl 114.35. Witte
Muntok, fob. Banka. aanbod: M«l»Juni 12330.
(Aneta)

Groentenvelllngen.
RODENRIJS. 11 Mel. Komkommer Ie srt 8.60—
11.40, ldem 2e srt 6.30—9,20, kaskomkommers Ie srt
5.60-6.60. Idem 2e srt 3.70—4.40. bloemkool Ie srt
11.80—13.00. sla Ie srt 1.70—3.10 per 100 stuks: tomaten A 1950—23.70. Idem B «HO—lBso. dem C 20.40—
23.30, aardbeien 53.00—60X0 per 100 pond; snljboo»
nen 58.00, spinazie 3.80—5.40. posteleljn 11.70—13.60
per 100 kg: peen Ie srt 12.10—16.40 per 100 bos:
per
komkommerstek 1.10—1.65, slavllen 0.25—
kist
Heden werden aangevoerd 105.141 pond tomaten.
Eng. komkommers
LEIDSCHENDAM. 11 Mei.
le soort 7.00—11
ldem 2e srt 6.00—850, idem 2e
soort 4.00—650, gele komkommers Ie srt 7.50—9.80,
Idem 3e soort 350—6.20,
ldem 2e soort 6.00—
kropsla Ie srt IXOJ—4SO, Idem 2e srt 1.00—2.10,
sioofsla 4.00—8.20, peen 14.00—20.30, bloemkoal Ie
srt 10.00—1550. idem 2e soort 6.00—950. Idem ultschot 2X0—550. tomaten mldd. 19.00—22.00. idem
groote ronde 18X0—21X0. idem 2c srt 19.00—22X0.
Idem 3e srt 12X0—18X0. Idem bonken 16.00—20X0.
andijvie per 100 3.00—6X0. Idem per kg 0.12—0.18,
spinazie per 4' kg OIO—
postelein 12X0—1650.
raapstelen 0.70—1
rabarber per 100 bos 350—8.80,
snnboonen 70X0—82. radijs I.OO—lXO. selderij 050

—

.

—

—150.

—

Rubber.
LONDEN. 11 Mel. De firma Symlngton & Wilton schrijft In haar heden verschenen weekoverzicht, dat de stemming ten deele werd belnfluen»
ceerd door de prijshoudende stemming ln Wall»
street. Ook vonden eenlge aankopen voor rekening
van Engelsche en Continentaal Europeesche bande»
laren plaat?' Meer en meer gaat min verónder»
stellen, dat het Internat. Rubber Restrictie Comité
op zijn op 31 Mcl te houden vergadering zal beslui»
ten de ultvoerpercentages voor de maanden Juli/
September of misschien zelfs wei Juli Lm. December vast te stellen op 50 pet van de standaard»
quota, terwijl deze thans 60 pet bedragen.
De firma becijfert, dat hierdoor de wereldver»
schepingen met Ingang van Juli ongeveer 64X00 ton
per maand zouden bedragen. Als gevolg hiervan
zouden de wereldvoorraden langzaam
zelfs wanneer geen belangrijke verhooging van het
verbruik in de tweede helft van het jaar intreedt
Voordien zullen de rubbervoorraden echter nog be»
langrijk toenemen, tenzij op het oogenblik onver»
wacht een stijging van het verbruik intreedt Om»
trent de voorstellen tot vorming van een rubber
buffer-pool schrijft de
dat men geen be»
hoefte heeft aan een dergelijke buffer-pool, maar
wel aan een veel grootere .flexibiliteit" van de
Het Rubber Comité
zijde van het Rubber
moet vaker bijeenkomen en sneller maatregelen
nemen» «vanneer de verhouding tusschen vraag en
aanbod dreigt te worden verstoord. De firma wijst
er nogmaals op. dat het Comité slechts nuttig kan
werken, Indien een apparaat wordt geschapen, dat
het mogelijk maakt met de meenlng van den rubberbande! rekening te houden.
Boter, kaas en eieren
BARNEVELD. 12 Mel. Eiermarkt Witte «leren
f 3X5— 3.45. gemengd f 3.45—
bruine f 3.70—
f 4. eendeneleren f 3Xo—f 3.40. Aanvoer 2X14.000
stuks. Handel zeer goed.
KOPENHAGEN. 12 Mel. De offlcleele Deensche
b«t«rn»t«ering ls heden vastgesteld op 2X3 kronen
of 93 et per kg.
's-GRAVENHAGE. 12 Mel. De commlsslenoteerlng
voor Nederlandsche boter is heden vastgesteld op

—

f OKI (V.

w. 90)

per kg.

HOORN. 12 Mei. Kaasmarkt Aanvoer 4 stapels
tezamen wegende 3358 kg. 1 stapel kleine fabrieks1 stapel
boerenkaas
kaas f 19. 2 stapels kleine
boeren-commlaslekaas f2250 per 50 kg. Handel goed
LEIDSCHENDAM.
Het Wapen van Veur. 35X34
klpeieren f 3XO—3XO. 215 eendeieren f 2XO—2XO per
100 stuks.
GOUDA. 12 Kei. Algemeene markt 418 partijen
kaas. Prille» -« lcw. met rljksmerk f 24—25. ld. «e
kw. f 21—23, «ware f 2«. extra zware f2650. Handel

—

564 ponden boter. Goeboter 75—80 et welbeter
et per pond. Handel vlug. z
129500 Eieren. Klpeieren 12X0—3.40. «enden»
«leren f 2.75-3XO per 100 st Handel vlug.

65—70

Collp. Zuld-«oll. Ele-veNlng OA. (CH^llH.). Aaitvoer 155X00 kippeneleren. Prijzen: «6—58 kg «3.10—
3.15: 58-60 kg f 3.15-3XO. 60-62 kg f 3XO-3XO.
82-66 kg 2XO-3XO. bruine 58-68 k, f3XO—3XO.
kleine «leren f 2X5—3X5 per 100 stuks. Aanvoer
1000 «endeneleren. Prijzen: f 2XO-3.10 per 100 st
Veiling V.P.V. Kip»
VOORSCHOTEN. 11 Met
peneleren f 2X0—3.40 per 100. Eendeneleren f 3XO—
3XO per 100.
Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V.
Vrije veiling. Klpeieren
VOORSCHOTEN.
In de heden te Amsterdam gehouden jaarlijksche f 2.10-350 per 100 stuks.
algemeene vergadering van aandeelhouders werden
de Jaarstukken goedgekeurd.
Visscherljberlchten.
Het dividend «p de gewone aandeden ad f 50
U vastgesteld op 2 pCt (onv.) of f 1 per aandeel.
Aanvoer drie
KRALINGSCNE VEER. 12 Mei.
Tot commissarissen werden herkozen de heeren zomerzalmen.
Prijs f 150—f 1-» per pond.
mr
C.
Bakker.
mr V. A. Scholier tot Peursum en

—

—

—

N.V.Kinscntuur-Mij „Boeul

HAAGSCHEBEUBS.
12 Met

Kamon"

In de heden te Amsterdam gehouden jaarlijksche

algemeene vergadering van aandeelhouders werd
door de directie verslag uitgebracht over bet afgeloopen boekjaar «n werden de balans en winst«n verliesrekening over 193? goedgekeurd.
Dlensvolgens is het dividend over 193? vast»
gesteld op 15 pet
In de vacature ln het college van commissarissen,

ontstaan door het overlijden van den heer H.
werd voorzien door de benoeming van
den heer J. J. Cramer.

N.V. Cultuur-Mastschappij „Talsmau"
In de heden te Amsterdam gehouden Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders
werd door de directie verslag uitgebracht over het
afgeloopen boeklaar en werden de balans en
Winst» en verliesrekening «ver 193? goedgekeurd.
De heer 5. J. Cramer werd als «nimlsssris her»
kozen.

Offlcleele noteeringen (12—13

uur».

— ——
B.

North An-vrican
Con»oonwes>lth Soutb
Koersen
van H.

(Noteering

O.
-"%
-ft

van edele metalen.

Drijfhout en Zn. Edelmetaal»
bedrijven NV.. Amsterdam)

Goud:
Goud ft 121, kg
Voor de md.
Gouden Tientjes

„
„

L.

(1000/1000)

ponden

Dollars
Zilver:
Baren ft 32 kg
Voor de industrie

verkoop
f 2020/—
»200»^» -2098,—
«42,, » 1252,,
Inkoop
f 201tt—

--

»
»

.« »

15*7
»06

23X0
22.7»

--

--

15.14
3.08

24X0

—r-

—

HET VADERLAND
«408»: Amsterdam «JNUI Brussel «943%;
Rome
9445; Zwitserland
Kopenhagen «3,40: Stock»
ißelslnglors 336.40: Praag
holm 19.40;
Oslo
1940%:
1434»; Boedapest 36.13: Belgrado 31840; «lotis 408.»;
Roemenie «68.»; Buenos Aires 19.».

ROTTERO 12
«el 11 «el
12 «el 11 ««1 L0«0« 1R.R.0.)
Londen 897% 898 Xonet^ 40.08% 40.08%
«Hel 11 Me.
Berlijn 72.52% 72.47% BtoeKn. 4*28% 48-»%
4.9737 4.9731 l^laiado. 218.-—
Oslo
45.12% 45.12% Ne*»
Peru»
5.05%
805%
668.--België 30.50% 8059
Monlloal» 5J 850 5^0043 3oekan«l
N. Vock 1.80% 1.80% Frankrijk.
Boedapest 25.12
41.24
177.6
2«lt«erl 41.21%
WM
25,521 Boen
.V.99
ReM^. 29.42
il4.BlEßl.likl.
j
.55,
Botnba»
l>ll«Q—.
.94H2
12
«el
'
11 «el Zwltseit. ÏLTSi 21.77!} CaieuUa.- 17312«el 11 «el
17»
Londen 898 898 LtoeKl». 4830 4830 sl"»!»—. 8
B^'Klamdnl.
823.^:
Berlijn 72.55 72.57% Oslo
45.12% 45.12% -eoiliigsl. I >--'
018 11018, Altene" 546.50
Parijs
3.05% 5.05% N. Vorll 1.80*» 1.80% Atnatenl- IB^ 8.97?» Moiloo».. 7-5^
30.50 30.39
Nenen,.^. .WO &M Monterld. ,203?
BélM
ll.oUle.
2vltserl4lH2 41.25 Praag
«ool»8U.. IWSOk l«Ml Praag
142.93
829
«ovenn. 40.10 40.10
829% Zweden..
1 iS/Sk 1040 B!o»aneli. ----.—
R«l8lngl-2»V
bankp.
(Part.) Dollar»
l 1.?9--i4l. marken 31.00—
22630 Wanlnao 26.37
Finsche mark 848—440.
i2Mj 12.38 Weenen «
33.00. België 84?ll»--6a>.
.—
lmltsenl.»
Praag
Frankrijk
Bn«el»nd44?-«49%.
548tz-«.13%.

a

.

Japan (yen)
643—«42%. «al» bankp. 9.45—
043%--«H8. Warschau 0.33%-0.34%. Buenos Aires

IndiS cable 100—100%. Zwitserland
Goud ln baren lev. Amsterdam 201711—20-3%. ld.
lev. landen «0171^—3023%.
o.4«i—

SPERRMARKEN TE AMSTERDAM
12 Hel
11 Hel

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

34»—*Jü- «N—U.»
84zl>-Ml
9—ll
9-7-11
49»
49»
V.
«t
«fltlsalkarM
Komen «laar da Virtantoln»

Registermarken
Emigranten-marken
Regislan».». nlsdoeielnd.

Vastgesteld toot 13 Met
Regislannarken »ooi leisdoelelnde»
BERLIJN M.R.O)

.12 Hel
bieden
laten

BnenoH-Aln»-

0651 0.655
BrnssVAnt». 41.93 42.06

IN^ 13008

A»s3)WiII

bieden

nominaal.

Hl» Ml
zo».«.ril. 3t% 35»,,
sboanl,

n

Bllelllian,p.
Vane,. 0»-

3/9
27/6

Koala Lom.

S/3

-

Mü
$/9
UI26/26/3

5/An«.vnt.rL K/-

AiLB,t».eL

-49ü

r .11 Mcl

late»

vons-Manl. 8/ditooiel.» 7/6
HoßeersV.-.,»
t>nt.Mlnliig 218

0655
.0.651 41.96
41.88_

BEURS VAN AMSTERDAM 18«3«io^4l"'^ i

K

Rttelienb. I9ID eioo_4
*. bieden. , f laten.. ' ,cd. en bied. t «cd. en lat. US~Resckl.4 bs
k5 W
»/sV.I.2H<» Babi"
Rabia 19155 2*

ON', iioleerin». medegedeeld d.d. Ver. v.d.

V.R. 230
«7«'«.EEN.NGE».
Nederland.
»/,

'

«fi!9 (Jnnl
SIS
5^33^ Kt&
lffl
i'nn,

II«,l,»««l.

A3p'4^nn>!!.
saoP.
19055

5
,31910-61004
.oïS kk lnn k M
llonsarLa:
nl? 'L'Gondl.
dito f5003 101»
18953

—

Naderlandltb-lndi». '

lij
«d
Rilit-anla.
.
Glin.'o3k,.ks Nl

31 102i
ttnl^ 5100
,!nn,l
G!in.o3k«s
llNl ,««
,__ «»»»,
plltl ai Hlli«t
H,!,? Fa «SS
dito
s
«L
«o»'» stnnit Rpni» 100 lioulll. I2TV.4U o*
I» 1890/1910gr4
4
"37 A s 100 3
Rusland.
dito I*soo 3 100» 100

3»»

.

, Re»»».

18lS±rl.Sa
Tabak 1902 5W'
Oenemarken.

Trans. 18323, 'A

Bmi«t,{!?*fe<
1*«;„.,
«oK'-^o
8p.»,^.19114
5 N

I*«l6.

1930 J'loosl m
Ronseni k«4 52

Bi^.'B9kl

3)

Rn1t.0.192? 7 3»
3!i
RsalNiH.

M

Uk 1903 «100-5

98»

M' 'A

—-—

M MA Ea!lABtbefl> -—
M M Eloetknei». 121
1M Eokstetko-. 114$
lW
,775 i .77* Uannesnian. PIM

--— ---

13» UanBleid.B.
1W
orensLEoep.
BW

——

lMtia'.
» RSffloafifi
«V

1937
193?6'».311W
6* 3HOIS

.1895^3M«

Apeld.lll73»oÏ!i

—
3M.

M Drenlba 3?
Drenthe *38 3. M
Rindb.l'^l? 311018
Rn3«b.l'3?3lM
H Rn,«b.2"3?2j10«

%

157

1.4!,

1154
23W

Mi

--—
182%

M
2111
--T-

103»

1458

Anlw.l/H5)4 IOI»
lQI»
»« Ant».l/l(5)4
!ZDanlligk,"s»2V
lKopenb.'2é:slMM
SKSpTh/OSffd
2 Rop 10,11k4 M'
OOM»*
'38 4 ljfflf
.L,
Rboenb.
10/ll Par., 19325 9»
Parus 1932 .3»
.^N.,!o 1931«4»M
1 Oslo '35 kt4 tM
« Nrizbano 28 5. ,

.

-

5 8.-Aires 31 4U
M/
«'Porlo Alegro 51*
!P Rosarto kl »4

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

POLDERS.

.

METALEN
LONDEN. 11 Mei. Antlmonlum. Engelsche £ .75
A 78. Tvne 99 pet. « 55.10 A 56.10 afgel. Chl»
neesche loco ex pakhuis £ 58. lncl. rechten.
Loco entrepo £ 49. stmd £ 48. Mei/Juni « 49 a 46
elf Crude loco « 40. Msl/Junl £ 36 elf. IJzer
Cleveland no. 3 103/». Oostkust Hematite no. 1
133/-.
(R.8.D.) LONDEN. 12 Mei. Slot (In £). Koper
verk. 38.16/3. 3 mnd.
Stand. Cash. koop. 38.13/9. Settlementprijs
koop.
verk. 39.—.
38.19/-.
Electr. koop. 42.19/-, verk. 43.19/-. Best
laagste 42.10/-. hoogste 42.15/-.
Tin Stand. Cash. koop. 169. verk. 1695/-. 3 mnd.
koop. 169.10/-. verk. 169.19/-. SettlementpriJ, 169.
Stralts loco 171.19/-.
„:
Lood vreemd loop. mnd. offlc. koop. 14.10/-. verk.
14.11/3. 3 mnd. offlc. koop. 14.13/9. verk. 14.19/Settlementprijs 14.10/».
_,
,_
Zink ordinair loop. mnd. offlc. koop. ....^
12.18/9.
3
koop.
verk. 13-—. mnd. ottle.
134/6. verk. 134/9.
Settlementprijs 10.—. Wolframerts per unit elf «h.
36/» a 38/- nom.
Blik I. C. Cokes 20 X 14 sh. 21/6.
Zilver prompt koop. 20. verk. 20%. lev. koop.
19%. verk. 19%. Settlementprijs 20%.
Noteering van gisteren (4 u. 25 nam. in «1.
verk. 38.16/3.
Koper Stand. Cash. koop.
verk 39.
3 mnd. koop.
koop.
Cash.
Tin Stand.
167.10/-. verk. 167.12/6.
.
3 mnd. koop 168. verk. 1685/-.
Lood vreemd loop. mnd. koop. 14.12/6. verk.
14.19/-. verk. 14.16/3.
14.13/9. 3 mnd. kooo.
verk.
Zink ordinair loop «md. koop.
13. 3 mnd. koop. 13.1/3. verk. 13.39.
; BERLIJN. 12 Mel. Slot. Koper electr. 56%. g«»
Ruw zink 17%
raff. 50% nom.. Lood 19% nom..
noms Antlmonlum 133—127. zilver ln baren
36.48—39.40.
ring. Stafijzer « 55/». normaal proflelbalken £ 4.17/6.
Engelsche profielbalken « ■—, zwaar hoekljzer
£ 4.18/-. betonijzer « 94/6. handelsijzer voor den
groolen uitvoer « 94/- A 9.10/» .en voor Engeland
6.1/». dunne platen
« 64/6
10.10/». groote platen -!Antwerpen
in goud «
A 74/6. alles v^i.b.
«
tegen een omrekeningskoers van 143.18 fr.
De handel was kalm en de terughoudendheid dle
beurzen te Charleroi en
aan de belde provinciale
te Luik in acht werd genomen viel ook te Brussel
binnen
waar te nemen. De orders komen langzaam
twijfelen of
en men begint er steeds meer. aan te
de lichte opleving die enkele weken geleden op de
internationale ljzermarkten intrad verderen voortgang zal maken. De «chrootmarkt hoeft zich tot
nog toe niet kunnen herstellen.

.

.

. .

.

VETVAREN.
LONDEN. II Mel. Bacon. De markt bleef stil
12 Mel. Mals op termijn Rotter»
Slachtingen dé vorige week ln
damsche Vereenlglng v/d. Termljnhandel in granen voor alle «oorten.
Eire 18.792 en ln Noordlerland 12.617. tegen resp.
Noteering per 2000 kA
13,723 en 13.741 twee weken geleden.
slot
»JC
LJC VJC
VJC
106%
107%
108—
Mcl «.. 107— 106%
}».!
JuU
108%
106%
105%
106%
109—
BOTER.
Sept. ".. 107%
107107107%
106%.
Nóv.
108%
107% 108—» 108% 107—
KOPENHAGEN. 12 Mei. Noteering Kr. 233 tegen
vorige week Kr. 230.
ROTTERDAM. 12 Mel. Tarwe op termijn Rotter»
damsche Vereeniging v/d. Termljnhandel in granen
GRANEN EN ZADEN
Noteering per 100 lig.
„.,
„
slot
VJC
LJC VJC
11 Mei. De regeering van Mands»
LONDEN. onlangs
650
-.— 6.45
652% 8.40 ,
Mcl
dle
Joekwo.
door de maatschappijen Mltsut
64?%/
Juli
645
6.32%
6.32% »^Mitsublshl een groote hoeveelheid meel uit
en
642,,
Sept
-.647%
647%
647%
liet aanvoeren om een prijsstijging van
647% ».—
647% 647% 642% Australië
Nov.
meel te voorkomen, dle het gevolg was van het
bieden, / = laten.
i
ontbreken van voorraad, heeft nu besloten meel
uit Japan te Importeeren tot ongeveer dezelfde
hoeveelheid als tot nu toe uit Australië was ge»
noteerlng
der komen.
ROTTERDAM. 12 Mei. (Offlcleele
Het doel is een reserve-voorraad aan te
medegeRdam,
Ver. voor den handel in olie te
leggen om de prijzen van het Australisch meel ln
deeld door de N.V. comml-siehandel v/h. Jullus de hand te hebben, gelijk de regeering eenlgen tijd
van Roosendaal alhier). Lijnolie Juni 16%. JuU/Aug. geleden
had besloten. Eind Met of begin Junl zal
Sept/Dec. / 16%. JanVApril / 16%.
groole hoeveelheid meel naar Mants»
/ 16%—
Japan
AMSTERDAMs 12 Mei. Lijnolie; Junl / JanVApril
16%. Juli/ Joerlle een
leveren, hetgeen dan met den nieuwen
Aug. / 16%—16%. SeptVDec. / 16%.
tarweoogst samenvalt. Door den Invoer van
/ 16%.
en Japans-h meet wil de regeering
flauw. Hankow loco Australisch
LONDEN. 11 Mei. Noulolle
den marktprijs stablllseeren.
dan
verder
Hongkong
loco 99/». Mcl
60/-. Mel/Junl 59/- elf.
(RJI.D.) LONDEN. 12 Mei. Tarwe op termijn.
/Juni 5»/- elf.
Opening vast. London Grade 30/7. Manltoba no. 3
(RJID.) LONDEN. 12 Mel. Lijnolie (1 uur): Loco per Mei 38/4. Juli 37/6. Aug. 27/3%. Oct. 32/0%.
Sept.Dec. en Jan.-April 24.
29.(RJIJI.)
Mei. JullAug^ 12
31/7 alles waard.
Mel. Lijnolie (1 uur): Loco. Nov.
HULL.
Vorig slot Londen Grade April 30/4 wrd.. Manl»
Mei. Jull-Aug. en Sept-Dec. 23/9. Stemming
toba no. 3 Mcl 38/-. Juli 37/3 belde bet.. Aug.
(R.8.D.) ANTWERPEN. 12 Mei.
kalm. 37/0%
wrd^ Oct. 32/1 bet« Nov. 31/8% waard.
Lijnolie ln barr. disp. Antw. 340—45. ln tamb.
(R.R.D.) LIVERPOOL. 12 Mol. Tarwe opening per
binnen!. H.%-303%. Mei 301%—303%. Mcl
305-307%.
Juli 6/6% bet.. Oct. 6/4%. Stemming
Junl/Aug.
SovaoUe geraffineerd «toornend 380— prijsh.
Belg.
Eng.
389. Katoenolie
Ind. 455—460. Malsolie
Mals. Opening La Plata per Mcl 28/10% verk..
«era», in barr. 470—479. ruwe in tamb. 380—389. Juni
28/1% verk« Juli 27/9 verk. Stemming prijsh.
2e
in
persing
ln
barr.
barr.
440—
Ricinus
495—460.
LIVERPOOL. 12 Mel. Mlddagnoteerlngen. Tarwe,
449. Raapolle barr. 520—525. ln Xamb. 485—490. per Mei 6/8%. (Vorig slot 6/7%). Juli 6/6% (6/6%).
CocosoUe ruwe In barr. prompt Java 325—330. Ccv» Oct. 6/4% (6/4).
lon In vaten 280—285. Orondnolen pr. 239—240. olie
VEZELSTOFFEN
voor zeepfabr. in barr. disp. 560—569, binnenl.
dist». 560-969. blanke 660-665.
11
Mel. Sisal. Er was meer belangstelLONDEN.
ling voor Afrikaansche. Tanganylka en Kenya no.
KATOEN
en koop., p. ton. Juni
1 MelJuli £ 16.12/6 gedaan
de Vereen, /Aug.
ROTTERDAM. 12 Mel. «Medêged. doorAssoclatlon).
£ 16.19 wrd.. AugVOct. £ 17 wrd. Sept./
voor den katoenhandel R'dam. Cotton
Nov. £ 175 gedaan en verk< Oct/Dec. £ 174
loco middling universal 28 mHI. stapte 20% per koop., no. 2 Mei/Juli £ 165 ged. en verk., Juni/
g.
% Ic
Aug. £ 164 wrd verk. no. 3, Juni/Aug. £ 16
(RJIJI.) LIVERPOOL. 17 Mel. Amerlk. kalm. verk. elf
optlehavens.
Opening: Mei
Juli 4.68. Oct. 4.77. Jan. 443.
Hesslan» en Twills prljsh. 10 oz.
Londen en
Juli
Nov.
<slza: Dundee. Mel/Jull
Egvpt. kalm. prljsh^ Mei
Jull/Sept. 15/7. 8 oz. loco
Jull/Sept.
Mel-> Juli 6.49, Nov. 659.
en
Dundee.
Mel/Junl
12/9%.
..^
Londen
Rrailliaansche loco 449
d.. 12/7
LIVERPOOL. 11 Mei. Tanguls
verk^ elf per 100 yards; Liverpool Twills loco
"Pernam
fair 444. G. P.
544 d.
Mei/Juni 44/6. Jull/Sept. 49/-. R. Twills Mei/
WOL
Junl 39/6. Jull/Sept. 29/10% verk. elf. per 100 zk.
WOLMARKT TE ANTEERPEN
(R.8.D.) ANTWERPEN. .12 Mel. Termljnmsrkt
Visscherij-berichten
gekamde woL Prijzen In penee per lb. Stemming
kalm. Omzet 390.000 kg. Mei 23% lvorigenoteerlng
«NEVENIN6EN. 12 Mel. De prijzen waren heden
23%), Juni 23% (23%). Juli 23% (23%). AUg.. Sept.
Voor: griet 50—70 et« tong t 0.70—1.15. per kg»
Oct^ Nov. en Dec. 23% (23%).
„
«R.RJ».) ANTWERPEN. 12 Mei. Termijnmarkt middel schol f 12—18. kleine schol f 3.50—9.90. schar
gekamde wol. Prijzen In fr. per k.g. Stemming l 2—2.70. per 40 kg.
Met ver-che visch waren vanmorgen aan de markt
kg. Mcl 32% «vorige noteerlng
kalm.
Omzet 120500(23%).
(341.
Aug. de trellkotters: Sl. 54. 5. van Dam met t 69.60; i?ch.
Juli
33%).
Jun« 22%
133). Oct. 34% (35). Nov.
12. G. den liever met f 141.40 en 14 schokkers, me.
33% 134?.). Sept. 34 (5%).
tezamen I 849.40 helomming.
34% (35%), Dec. 34%
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AMSTERDAM. 12 Mel. Op termijn (% kg.
Cond. Amsterdam.
vorige noteering
heden
Mét
24%
24-lunt
24—
24%
AprU-Jun.
24%
24%
JuU ii.......i«
24—
24%
Augustus........
24%
24%
September
24%
24%
JiM-Sep».
24,',
24%
October
24%
24%
November
24%
24%
December
25—
24%
OcL'Dee.
24%
24%
Januari
25—
25—
25—
februari
25—
Maart ii.
29%
29%
Jan.-Maart..:...
25—
24%
Stemming prlj'houdend. Omzet 7500 kg.
12 Mel/(Medegedeeld door Wijnand &
Jull/Sept.
Keppler Amsterdam) 10 u. 45 i Loco
JanyMaart 6%. Stemming prijsh.
6. DctVDee.
12
(Medegedeeld
Mei.
door Joosten «°
LONDEN.
Jansen. Amsterdam). 11 u. 30. Loco 5',, Jull/Sept.
6, Oct.Dec. 6r.. Jan.-Maart 6% koopers. Stemming
prljsh.
LONDEN. 12 Mel. (Medegedeeld door A. Valenkamp.) Loco 8% koop, Junl 5% koop.. Jull/Sept.
6 bet. en vêrk^ OctVDec. 8 bet. en verk.. JanVMrt
6% bet. en waard. Stemming kalm.
LONDEN. 12 Mei. (Medegedeeld door de makelaars Cantzlaar Sc Schalkwijk R'dam). Noteerlng
van 12 u. 30 : Loco sft. Juni 5%. Jull/Sept. 6. l
OctVDec. 6r». JanVMaart 6lz. Stemming kalm.
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LONDEN <ILBH.)
12 Mei. Opening: New Vork 4*768: Parijs
Berlijn XiSÏ'A: Madrid 82.- nom.; Montreal «-XN,;
Amsterdam 8H8; Brussel 29-»; Rome 94H7:
Zwitserland 21.79; Kopenhagen 22.40; Stockholm
1930: Oslo 1»H0«>: Nelstnglors 228H,; Praag 142.75:
Boedapest 25.12; Belgrado 218.50; SolUa 408.»; Roemenie 888»; Buenos Aires 19».
Koersen van 10 u. 15: New Vork 4.910: Parijs
177.88; Berlijn 11.37
Madrid 82.» nom». Montreal

°-U<^Ml,

Eend.M^ 2X-I^
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.791 «b. Brannk» 23«
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121.. IM Bbeinzlabl.^
SallDellotib
1W
IM
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ELUelemng. 120» 2ra Vei.ulanzsL
143,. U'Vel.Slabw. 109
ELUtbIEi,
LONDEN M.R..
lN.s«benlii.
5W lells-Valdb. 14A
,15%
12 Hel 11 Mei
12 Hel 11 Mei Eeldmneblo. 136!i' 142
H * Ei^lirldend.
Anglo [ran-- ,84/4« Mi sZ«la.Bßk. Jtv
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TERMIJNMARET GRANEN TE ROTTERDAM
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8—4%
5—
4%
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12 Mei 11 «el
12 »el 11 Hei December
5—
5—
4%
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5— 4%
42$
8—
5—
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5—
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«&§ llan»enef««
69 Maart
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Stemming
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