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De regeling betreffende de
hoogere voorziening
in strafzaken
HEBBEN gisteren in vogelvlucht de
praeadviezen
V»
bezien, voor deze vergade»
ring uitgebracht, inzake de vraag of de verte»
genwoordiglng krachtens volmacht wettelijke
regeling behoeft en zoo Ja, in welken zin. Ter
wille van de plaatsruimte moesten wij menig
belangwekkend punt onbesproken laten, zooals
het vraagstuk van de gevolgen voor de overeenkomst van gebreken, die nawljsbaar alleen
bij den vertegenwoordiger schuilen, zooals bedrog, kwade trouw, wetenschap van benadeeling. In de praeadviezen wordt dit probleem
trouwens voor regeling bij de wet niet r|jp
geacht Wij hebben de belde praeadviezen met
veel genoegen gelezen. Zij paren degelijkheid
aan bevattelijkheid en geven een deugdelijke
voorbereiding voor de beraadslagingen, die wij
met belangstelling tegemoet zien. Onze Instem»
ming heeft in het bizonder de opvatting van
beide Juristen <mrs 1.. J. Hijmans van den
Bergh en J. Nfferhaus), dat een wetboek geen
leerboek moet zijn, doch een sobere verzameling van gedragsregels, en evenzeer hun mee»
ning, dat rechtsregels moeten te vinden zijn
niet In rechterlijke uitspraken, doch in de wet

KV/I»*

In de tweede plaats en thans op het terrein
van het publiek recht, zoekt de vereeniging
een antwoord op de vraag:
„Is wijziging van de regeling betreffende
de hoogste voorziening in strafzaken gewenscht en zoo Ja, in welken zin?"
Deze vraag wordt ons belicht door prof. mr
F. M. van Bcmmelen en door mr D. J.
V c c g c n s.
De behoefte aan de mogelijkheid van voorziening ook tegen een in een strafzaak gewezen vonnis wordt te onzent niet ontkend. De
argumenten daarvoor zijn wel bekend. Mr
Veegens noemt daarvoor de behoefte aan
onafhankelijkheid van den rechter van plaat»
selijke invloeden
een argument, dat door de
belangrijke Inkrimping van het aantal gerechten te onzent aan beteekenis heeft verloren,
aan een deugdelijker berechting in tweede In»
stantie door meer ervaren rechters, en aan
herstel van fouten en verzuimen zoowel van
partijen als van den eersten rechter. Bij prof.
Van Bcmmelen is de opsomming der re»
denen voor het toestaan van hoogere voorzie»
ning eenlgszins anders. HU stelt de beboette
aan eenheid in de rechtspraak op den voorgrond en wijst uitdrukkelijk als grond af het
belang van de parlij. dle het rechtsmiddel aanwendt. Immers het belang van de partij is geen
ander dan dat van de geheele gemeenschap.
Is de in ons strafrecht opengestelde gelegen»
held tot voorziening op bevredigende wijze
geregeld? Het gaat hier, naar zich begrijpen
laat om een meer of minder. Angstvallige
zorg voor het individu, dat nlet ten onrechte
In een strafvervolging moet worden betrokken, en voor den verdachte, die niet dan op
onaantastbare gronden tot straf, tot deze straf,
mag worden verwezen, doet nelgen tot een
ruime openstelling van de deur naar een tweede,
een derde instantie. Aan de andere zijde staat
het belang van de gemeenschap, dat het strafbare feit wordt opgehelderd en met bekwamen spoed en met vermijding van onnoodlge
kosten wordt berecht. Wie wijst ons het punt
aan, waar beide belangen tot hun recht komen?
Een tooversprcuk, dat het beter is dat tien
schuldigen worden vrijgesproken, dan dat een
onschuldige wordt veroordeeld, kan ons hier
niet helpen. Taverne weerlegde haar. naar
mr Veegens ons herinnert, met de vraag:
„maar als die tien nu eens honderd worden, «lul»
zend, mlllloen? Eens komt leder, behalve de
maniak, aan een getal, waarbij hij dc stelling
niet meer aandurft." Er is, naar mr Veegens
opmerkt, in de waardeering van de tegenover elkaar staande belangen een slingerbeweging. Van het niet zoover achter ons liggende
punt, waar de belangen van den verdachte een
zeer toegewijde, nauwgezette aandacht vonden,
is dc slinger thans blijkbaar op den terugweg.
Aanwijzing daarvan ligt in wetswijziging, in
de uitspraak van de Jurlslenverecniglng van
1934, dat in ons geldende wetboek van strafrecht bU de bescherming van de lndlvidueele
vrijheid gemeenschapsbclangcn niet tekort
komen, en eindelijk in de beide praeadviezen
zelf. die tot groote uitbreiding van de huidige
rechtsmiddelen zonder meer zeker niet neigen.
Daarmede schijnt een weinig in strijd, dat
belde praeadviscurs dc mogelijkheid van hooger
beroep willen uitbreiden tegen reehtbankvonnissen in zaken van bedelarij, landlooperij, sou»
teneurschap en belastingen, en tegen vonnissen
van kantonrechters, ook al gaat de bedreigde
boete f 25. niet te boven. Daartegenover staat
Intussehen bij mr Veegens vooreerst, dat
hU de door de Bczuinlgingswet ingevoerde af»
schaffing van het appèl tegen kantonrechter»
boete
vonnissen. waarbij niet meer dan f
werd opgelegd. Juist acht en dc beperking over
de geheele linie had willen zien doorgevoerd.
BU prof. Van Bemmclcn vindt het doen afhangen van hooger beroep van de gevorderde
of opgelegde, niet van de bedreigde, straf be»
strijding, omdat het bij het vorderen of opleggen van straf ongewenschte factoren doet medespreken. Men kan Inderdaad niet ontkennen,
dat het een ietwat vreemde figuur is, dat do
rechter een hoogere straf oplegt dan hem toe»
reikend scheen, alleen om den betrokkene de
deur naar een tweede Instantie niet te slui:en.
De vermoedelijk niet zoo groote uitbreiding
van het aantal appellabcle zaken wordt In het
door mr Veegens voorgestane stelsel verder
opgevangen door een wijziging in de appèl»
procedure. In de eerste plaats wenscht hij het
hooger beroep eerst toe te laten den tweeden
dag na de uitspraak; haastige appellen. gedaan
in eerste opwelling van ontstefnmlng over de
uitspraak, zouden daardoor achterwege blijven.
Ten andere blijkt mr Veegens evenals zljn
medepraeadvlscur voorstander van invoering
van een gedeeltelijk appèl. Als het be»
«waar tegen de uitspraak, gelUk zoo vaak
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Eenige verruiming van de mogelijkheid van
hoogere voorziening, eenlge verbetering in het
aanwenden van de middelen, grootere mogelijk»
held van een voor den betrokkene ongunstlgen
uitslag van een tweede of verdere behandeling,
ziedaar het betoog van mr Veegens In een
paar woorden samengevat
Een ander, nieuw en friseh, geluld klinkt ons
tegen uit het geschrift van prof. Vanßemmelen. HU behandelt ook wel de door mr Vee»
gens aangeroerde punten, houdt ook rekening
met de mogelijkheid, dat de belangstelling van
den wetgever niet verder dan die punten zal
gaan, maar het wordt alles overschaduwd door
de behandeling van de pracalabele vraag, of
wij werkelijk aan ons tegenwoordigestelsel van
strafvordering, al of niet geretoucheerd, bc»
hoefte hebben. Het is goed. dat. In weerwil van
de door de Furlstenvereeniglng in 1933 kenbaar
gemaakte meening, deze vraag opnieuw eerst
gesteld wordt. Prof. Van Bcmmelen heeft
haar met ernst onder de oogen gezien en, moe»
dig vroegere opvattingen zoo noodig terzijde
stellend, ontkennend beantwoord. Ons tegenwoordige stelsel ls naar de meenlng van dezen
praeadvlseur voor ons kleine land onpractisch
en te kostbaar. Het heeft met name deze bc»
zwaren:
10. het* is verkeerd en onwenschelljk. dat In
vrijwel ledere ook onbelangrijke strafzaak de
verdachte het in zijn hand heeft zijn zaak in
drie
en .ls hlj wat geluk heeft met de cassatie
In vier en meer instanties te laten berechten;
20. de Hooge Raad wordt op het oogenblik
belast met tal van cassatieberoepen in onbelangrijke zaken, waaraan hij bovendien in de
meeste gevallen niets kan doen;
30. het ls verkeerd, dat de Hooge Raad ln be»
paalde gevallen ten principale recht moet doen
en moet
terwijl hij dc zaak niet feite»
lUk heeft onderzocht of kan onderzoeken;
40. het is verkeerd, dat het niet in acht nemen van een vormvoorschrift op straffe van
nietigheid voorgeschreven, aanleiding geeft tot
een nieuwe behandeling van dc zaak.
Met deze gebreken van onze huidige regeling
voor oogen en voorts geleid door den wensch
om in de tegenwoordige rechterlijke organisatie
geen verandering te brengen, heeft de geleerde
schrijver een stelsel ontworpen, dat ln groote
trekken op het volgende neerkomt en waarvoor
een analogie is te vinden in onze tegenwoordige militaire rechtspraak:
10. afschaffing van de cassatie in
20. appèl In alle strafzaken, behalve de bagatelzaken, dat zijn de zaken, waarin ook thans
geen appèl mogelijk Is;
30. het appèl in strafzaken wordt ter keuze
van het Openbaar Ministerie
of van den
aangebracht bij den gewonen
eersten rechter
appèlrechter of bij den Hoogen Raad;
40. als een appèl wórdt aangebracht blj den
Hoogen Raad, moet het Openbaar Ministerie
een memorie indienen, waarom het meent dat
de zaak door den Hcogen Raad moet worden
berecht.
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Bern»
hard heden een bezoek gebracht aan de groote
tentoonstelling «De Weg 1938" op Houtrust.
De Prins, die vergezeld was van zijn adjudant
kap. De Hoo van Alderwerelt, werd ontvangen
en rondgeleid door generaal Van de üasteele,
en den heer Van Hasselt, directeur van Houtrust'
De Prins nam met groote belangstelling de
verschillende stands in oogenschouw, onder
welke die van den provincialen en rijkswater»
slaat van Ned.-Indië, van de vereeniging voor
veilig verkeer en verschillende buitenlandsche
stands.
Na nog eenige oogenblikken blj het tentoon»
gestelde bulten het gebouw te hebben vertoefd,
verliet de Prins om kwart voor een de ten»
toonstelling.
Het bezoek had ruim een half uur geduurd.

JACHT VAN ANTHONV FOKKER
IN AMERIKA TE WATER
GELATEN
Zijn moeder doopte het schip

in vergen
Gisteravond om half negen is te Nyach in
Amerika aan de Hudson het nieuwe Jacht van
Anthony Fokker, dat geheel volgens zijn aanwijzingen is gebouwd, te water gelaten. De
plechtigheid werd verricht door de moeder van
den heer Fokker, die te Bergen woont en ongeveer kwart over acht telefonisch met haar zoon
werd verbonden. Volgens de door haar ontvangen instructies liet zij onmiddellijk na het uitspreken van de woorden Now let her go, een
eleclrische schel hooren. waarna de boot te water werd gelaten.
Mevrouw Fokker doopte vervolgens het jacht
tyuod Est Demonstrandum: wat te beV.E.D.
wijzen isl.
Met behulp van luidsprekers werden de woorden van mevrouw Fokker op de werf versterkt
weergegeven en naar zij later van haar zoon
vernam, hadden de talrijke gasten en het personeel van de scheepswerf haar woorden uitstekend verslaan. De tewaterlating was goed
verloopen en alle aanwezigen
verrukt
over de rank op het water liggende gestroomlijnde boot.

vaaren

MR A. J. VAN ROVEN GEINSTALLEERD.
Vanmorgen is mr A. J. van Royen, de
nieuwe president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, plechtig geïnstalleerd In
een zitting van de eerste kamer dier recht»
bank.
Mr C. IV. Thöne sprak enkele woorden van
welkom, waarbij de officier van Justitie, mr
dr J. A. van Thlel, zich namens het parket
aansloot.
Mr Van Royen dankte ln enkele woorden.

Huwelijk van

groot aantal vrienden en vereerders hebben mr v. Fock ter gelegenheid van zijn slisten verjaardag een diner aangeboden in het.palace Hotel. V.l.n.r. Mevrouw van WoerkomFock. Minister j. I. M. Welter. mr D. Fock. Minister H.
Colijn. Minister de Wilde, jhr mr D. j. de Geer, Mevrouw FockWoltzer.

Een

Een nieuw serum tegen lepra ?

DE ZAAK OSS

Malangmet een
proeven te
Zweedsche vinding

Mr Rost van Tonningen één dag
uitgesloten als Kamerlid

Naar Aneta uit Malang verneemt, vertoeft
momentcel aldaar de 2weedsche deskundige
op het gebied der lepra, prof. dr Rcnstierna.
Met toestemming en onder controle van den
dienst voor volksgezondheid heeft hij aldaar
leprozen Ingeënt met een serum van eigen
vinding. Binnenkort verwacht men hierover
mededeelingen te kunnen doen Inzake het
resultaat
Terzake van de proefneming door prof. Ren»
stierna verneemt Anew nader, dat het Lepra»
Instituut te Batavia toestemming daartoe heeft
verleend. Prof. Renstierna bracht een eigen
serum mee. bestaande uit een cultuur van
lepra-bacillen, waarmede ook in andere landen
reeds proeven zijn genomen. Resultaten zijn
niet uitgebleven, doch de wetenschappelijke
waarde daarvan kan eerst over zeer langen
duur en door uitgebreide, vergelijkende on»
derzoekingen nader blijken.
Ook in Batavia zijn enkele leprapatiënten
reeds met dit serum behandeld. Prof. Ren»
stierna vertoeft reeds eenige maanden op Java
en hoopt mede aan de hand van zijn hier ver"kregen ervaring later dc resultaten van zijn
experiment te vergelijken en te publlcecren.
Uitdrukkelijk vestigt het Lepra-instituut er
de aandacht op. dat wetenschappelijk omtrent
het resultaat thans positief noch negatief iets
kan worden gezegd.

Mr Rost van Tonningen, de eerste spreker
in de Tweede Kamer over het enquête-voorstel
Wendelaar in zake de marechaussee in Oss,
is zich hedenmiddag herhaaldelijk aan onbeheerlijke uitlatingen te bulten gegaan. Toen hij
bij het voorlezen van zijn betoog gekomen was
aan de passage, waarin hij de commissie van
rapporteurs beschuldigde zijn beschuldigingen
aan den min. van Justitie te hebben weggelaten. heeft de voorzitter, mr van Schalk,
hem het woord ontnomen en hem voor een dag
het recht ontzegd de vergaderingen der Kamer
bij te wonen.
Mr Rost van Tonningen ontstak hierover
in toorn en verliet de zaal, onder het geroep:
Inquisitie.
Een deel der Kamer applaudisseerde blj de
beslissing van den voorzitter.
Dc vergadering is daarna voor enkele oogen»
blikken geschorst.
Ter aanvulling van bovenstaand bericht laten
wij den tekst volgen van de laatste passage
van dc rede van mr Rost van Tonningen, tot
het punt. waarop de voorzitter hém het"Woord
ontnam:
„De overdracht van de enquête naar het geheele politicclc gebied te Oss. onder weglating
van dc vaststelling der wederrechtelijke hundeling van den minister, d.w^. van dc mogelijkheid zijner strafrechtelijke vervolging voor
den Hoogen Raad der Nederlanden. Is in overeenstemming met de tactiek van den minister
om de aandacht af te lelden van den werkelijk
schuldige en om de marechaussee voor haar
nauwe plichtsbetrachting te bestraffen.
In overeenstemming met deze verdoczellngstactiek is ook hel Voorloopig Verslag opgemaakt door dc vijf heeren, die de commissie
uitmaken en wier namen ik boven heb genoemd.
Het Voorloopig Verslag van de Kamer is een
handige verdediging van het beleid van den
minister.
Op pag. 4 geeft het uitsluitend argumenten
De
weer. die den minister kunnen ontlasten.
commissie van rapporteurs heeft echter opzet»
telijk dc door mij schriftelijk overhandigde,
zware beschuldigingen tegen den minister weggelaten. Ik zeg opzettelijk, omdat ik bij voorbaat In de afdeelingen tegen de weglatingen
protesteerde".
Op dit oogenblik hamerde dc voorzitter, die
gedurende het voorafgaande gedeelte der rede.
den spreker reeds meermalen met hamerslagen
tot dc orde had geroepen en zei: „Ik kan dit
niet verder toelaten. H kunt zóó niet doorgaan. ik ontneem u het woord".
Dc heer Rost van Tonningen antwoordde
hierop: „Dit kunt u niet doen. want Ik constateer slechts feiten".
De voorzitter ontnam hem te tweeden male
het woord. Hetgeen de heer Rost van ionningen, die zeer toornig was. verder zelde,
werd overstemd door het gehamer van den
voorzitter en een kort applaus van een deel
der Kamer.
Dc voorzitter deelde daarop mede. dat hij
den heer Rost van Tonningen voor vandaag
het recht ontzegde de vergadering bij te wo»
nen. Deze verliet daarop de zaal. den voorzitter toeroepend: .Dat zijn inquisitiemethoden".
Dc vergadering is daarna 10 minuten geschorst.

JkvrL. . S. Six en E. O. baron van Boetzelaer.
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Bespreking In de kolommen van een dag»
blad noopt ons de verleiding te weerstaan, om
bij de uitwerking van het moedige plan en bij
de weging van voor» en nadeelen stil te staan.
Het voorgestelde is nieuw en. naar dc schrijver zich bewust blijkt, zullen wellicht velen
er onwennig tegenover slaan.
Maar daarmede is hot voorgestelde allerminst
veroordeeld en het zou ons geenszins verwon»
deren, zoo hot ter vergadering het leeuwen»
deel van den lijd in beslag nam. Behalve om
zijn oorspronkelijkheid verdient het mede alle
aandacht omdat het niet louter de uitwerking
is van armslocldroomcn. doch afkomstig van
een man, die behalve het ambt van hoog»
leeraar ook van tijd tot tijd dat van politierechter bekleedt en daardoor tot een kijkje in
de keuken gerechtigd is.
v/at ons
en daarmede mogen wij be»
«lullen, de eerste kennismaking met het denkbeeld van prof. Van Bcmmelen heeft ongetwijfeld haar bekoring, vestigt In ieder geval den indruk, dat het gezette overweging
ook na de komende vergadering alleszins ver»
dient. Er is alle reden, meenen wij. voor dc
hier aan de orde gestelde vraag, of ons legen»
woordige stelsel van strafvordering niet te
stroef, te ingewikkeld is, niet gebukt gaat
onder een overmaat van waarborgen tegen
menschelUke dwaling. Mede. gelooven wij.
voor de vraag, of dc beslaande euvelen niet
worden verscherpt door een ontstellend te veel
in ons land aan bepalingen, die ons met den
strafrechter in aanraking kunnen brengen, een
teveel, dat ons herinnert aan de klacht van
den profeet J?saja over:
„gebod op gebod, gebod op gebod
regel op regel, regel op regel,
hier een weinig, daar een weinig."
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Prins Bernnard op de

Tentoonstelling „De Weg

het geval is, alleen gaat tegen de maat van de
opgelegde straf, zou naar hun meenlng veel ar»
beid en tijd bespaard worden, indien bij "de
tweede behandeling de zaak niet weder ab
ovo ad ma la behoeft te worden nageplozen.
doch de aandacht zich kon beperken tot de
strafmaat Behoudens dan de onmisbare be»
voegdheid van den tweeden rechter, om toch
nog de zaak In haar geheel te behandelen, wanneer hem dlt om de een of andere reden noodig
voorkomt
Wat het rechtsmiddel van cassatie aan»
gaat, welks waarde mr Veegens voorname»
lijk ziet in het belang voor de rechtseenheid,
zoo wenschen beide praeadvlseurs het uit te
strekken ook tot vrijsprekende vonnissen. Verder zljn belden
het liet zlch verwachten
eenstemmig in hun afkeuring over een mede
bij de befaamde Bezulnlgingswet ingevoerde
beperking der cassatie in kantonzaken. De be»
paling schijnt onberaden en heeft in deze zaken
de cassatlevoörzlenlng vrijwel illusoir gemaakt,
niet het minst In verband met de z.g. stempel»
vonnissen, de dagvaardingen in kanten*»»
ken, die tot vonnissen worden verheven alleen
door de aanteekenlng daarop van de opgelegde
straf.
'Met betrekking tot de herziening ver»
dedigt eindelijk de tweede praeadvlseur wederom cenige verruiming. 2IJ zal naar zijn zienswijze ook ten hadeele van den verdachte mogen
leiden, en mede moeten kunnen voeren tot beslissing over de strafbaarheid van het feit voor
zoover van feltelijken aard. Een nieuwe grond
zou verder zijn ernstige tegenstrijdigheid tusschen het proces-verbaal der terechtzitting en
het in hooger beroep gewezen vonnis of arrest
Tegen onberaden revisie-aanvragen zou ver»
plichte rechtsgeleerde bijstand een rem opleveren.

—
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verschijnt tweemaal per dag.

De jaarvergadering der Nederlandssche
Juristenvereeniging
II.

.

HET VADERLAND

»RUB VAN NE» ABONNEMENT l»E» KWARTAAL!
.- F 2—
'.
Door geheel Nederland
tporti bij tijdelijke opzending naar' «en ander
adres worden extra

BUREAU 's-GRAVENHAGE

AVONDBLAD A

De ambtenaar van den Burgerlijken
de heer B. van der Eem. heelt hedenmorgen ten
stadhulzc het huwelijk voltrokken tusschen
Jonkvrouwe L. S. Six en E. O. baron van Boet»
zclaer, referendaris der Algemeene Secretarie.
Jonkvrouwe Six is dc dochter van jhr O. E.
W. Six, secretarisgeneraal aan het Departement van Koloniën en mevrouw Six geboren
D. P. baronesse Taets van Amerongen.
Dc bruidegom is een zoon van wijlen L. W
baron van Boctzclacr en mevrouw van Boetze»
lacr geboren jonkvrouwe W. L. J. A. von Wran»
gel auf Llndcnberg.
Van dc zijde van den bruidegom waren ge»
tulgen: mr A. M. A. baron van Boetzelaer van
Loenen en Wolferen te De Bilt, en W. R. C. ba»
ron van Boetzelaer te Arnhem, respectievelijk
oom en broeder van den bruidegom. Voor de
Eindelijk voor de vraag, of dc behandeling
van botsingen met zoovele uitingen van
keuromanic met denzelfden rompslomp van
waarborgen moet worden omringd ais gold het
misdrijven. Als de opsporingsambtenaar op
zijn ambtseed heeft verklaard, dat het rijwiel
geen bel had. of dal hij den verdachte zag zit»
ten in het raamkozijn van een niet bij hem.
verdachte, in gebruik zijnd perceel, is er dan
nog wel plaats voor eenlg rechtskundig on»
derzoek, waarmede men den met belangrijker
werk reeds overladen rechter moet lastig val»
len? En zoo al. kan het geval dan niet onherroepelijk afgeloopen zijn met een enkele bc»
handeling, waaraan het wetboek van strafvordering vreemd blijft?
Zoo de komende vergadering ons tot bezinning en versobering ook op het terrein der
strafvordering kan aansporen, zal zij op den
dank der natie aanspraak hebben.

Het bruidspaar verlaat het stadhuis,
bruid getuigden: Jkvr. D. J. S. Six. een tante, en
M. J. L. baron Taets van Amerongen van Rcns»
woude. burgemeester der gemeente Renswoude.
haar oom.
Na dc voltrekking van het burgerlijk huwelijk heeft dc plechtige inzegening in dc Duin»
zlehtkerk plaals gehad, bij welke plechtigheid
ds A. K. Straatsma voorging.
Onder dc orgeltonen van het: Wilt heden nu
treden schreed het bruidspaar te kwart voor
twaalf over het middenpad van de kerk. welke
laatste met vele belangstellenden gevuld was.
Bij haar witte bruidstoliet droeg jkvr. Six een
kransje kleine wille bloemen In het haar met
langen neerhangenden sluier, terwijl zij een
fraaie boeket witte anjers in dc hand hield.
De vier bruidsmeisjes, tw. baresso C. A. van
Asbeck. bar.esse van Heeckeren. bar.esse Taels
van Amerongen en jkvr. H. Six. een zuster van
de bruid, waren.gekleed in oudrose robes,
waarbij zij boeketten rosé en lila lathyrus en
witte hoeden met los om de kin gestrikte voiles
droegen.
Nadat het bruidspaar had plaats genomen en
de gemeente het toegezongen had, las ds
Straatsma uit de Schrift voor 1 Cor. 13. Als
tekst voor zijn toespraak had hij gekozen Psalm
84 vers 12 Want God dc Heer is een zon en een
schild. Onder de ion verslaan wij leven, warmte
en blijdschap; het schild biedt bescherming.
Als richtsnoer op hun huwelijksweg wilde ds
Straatsma het Jonge paar een enkelen raad ge»
ven: Wandelt In oprechtheid tegenover God en
tegenover elkaar. Zonder deze oprechtheid is
nooit een diep en harmonieus huwelijk moge»
lijk. en slechts dan zal God genade en eere ge»
ven en den menschen het goede niet onthouden.
De plechtigheid werd besloten met het Onze
Vader, waarop dc gemeente slaande het jong
gehuwde paar Gez. 06 heeft toegezongen.

Haagsche oplichtster veroordeeld
Dameshorloges op zicht gevraagd
Een 21-jarlg meisje uit Den Haag is vandaag
door dc Amsterdamsche rechtbank veroordeeld
wegens drie oplichtingen tot een Jaar gevangenisstraf.
Zij had bij twee

Juweliers op een gefingeerden naam dameshorloges op zicht gevraagd en
niet teruggebracht. Dc verdachte heeft in vele
plaatsen van Nederland dezelfde truc met succes toegepast.
Het O.M had acht maanden geëischt

Geschil tusschen twee beeldhouwers berecht
Vordering van Marree afgewezen
De Haagsche rechtbank heeft heden uitspraak gedaan in het geschil over het auteursrecht van een beeld (buste van een man), lus»

schen dc beeldhouwers Marrec en Bus. die op
een examen naar levend model een buste in
klei hadden moeten formeeren. Bus slaagde
toen wel, Marrec niet. Later heeft Bus de foto
van zijn werk gepubliceerd, doch Marrec
meende daarin zijn werk te herkennen, en
stelde een vordering in legen Bus wegens
schending van auteursrecht, waarbij hij naar
voren bracht de stelling, dat bij het examen
de werkstukken zouden zijn verwisseld.
De rechtbank heeft thans de vordering van
Marrec afgewezen.

Ter gelegenheid var. zijn SOen verjaardag werd
«te» oud»l»ouver*»e«r»l!eneraal van Ned.~lndlë
mr D. 1*o e Ie gisteravond
het diner, dat
te zijner eere in het Palace Hotel werd gegeven,

een enorm bloemstuk

aangeboden

van *!>-,

meter

hoogte. Bet bloemstuk «eerd door do firma
Ooppenberg vervaardigd uit een ondergrond va*»
violieren met letters van Immortelen en opge»
maakt met Anthurtum en Phelonop««K.

Australische minister bezoekt
Amsterdam

Door den heer Plesman rondgeleid.
De plaatsvervangende premier, de minister
van Handel en Openbare Gezondheid in Australic. sir Earlc Page. bracht hedenmorgen in ge»
zelschap van zijn zoon, Donaid Page en zijn
secretaris, mr T. J. Ellis, een kort bezoek aan
Amsterdam, op doorreis van Londen naar Kopenhagen. Sir Page heelt van de gelegenheid
gebruik gemaakt om kennis lc maken met den
directeur van de K.L.M., den heer A. Plesman.
die ter begroeting aanwezig was. Dc heer Plesman heeft zijn gasten ca 2 uur door Amsterdam
geleid, waarbij OH. een bezoek werd gebracht
aan het stadsdeel Zuid en aan het Stedelijk
Museum. Om twaalf uur is Sir Page naar Kopenhagen doorgereisd.

A.s. Vrijdag keert S!r Page voor een bezoek
van drie dagen naar ons land terug.
Bij dc opening van de lijn naar Australië,
Dinsdag a.s., zal de Australische regeering weer
door andere heeren vertegenwoordigd
CONGRES VAN OFFICIEREN VAN HET
LEGER DES HEILS.
Gistermiddag heelt e^-nni-ind-int Buuvve Vlas
hel Nationale Congres van dc officieren van het
Leger des
dat deze week in liet conforen»
ticoord te Lunteren gehouden wordt, geopend.
Hierbij waren o.m. tegenwoordig de Commis»
sionar Astbury van het Internationale Hoofdkwartier in Engeland, iuit.-kolonel ülarpurg
uit Amerika, deputaties van België en Duitsch»
land en een aantal Xl-üdi-igsofficieren uit Nederlandsch-lndie. In totaal nemen ongeveer 500
officieren doel aan dit congres, dat dit jaar een
zeer bijzondere beleekeni-, heeft door liet be»
zoek van generale Eveline Booth. die Donder»
dag een drietal bijeenkomsten in het conferentieoord zal leiden.
Het congres wordt Woensdag onderbroken
voor een veldtocht in Baarn, waar Eveline
Boolh eveneens tegenwoordig zal zijn.
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Centraal bureau voor de Rijnen binnenvaart
OVERHEIDSBEMOEIING MET
HET VERVOER
Jaarrede van den voorzilter,
den heer J. Roelofs Azn
lieden is alhier de Jaarvergadering van hel
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
gehouden.
De voorzitter, de heer J. Roelofs Azn. heeft
daarbij een jaarrede uitgesproken.
Spr. behandelde uitvoerig de overheidsbemoeiing met het vervoerprobleem binnen onze

landsgrenzen.
In algemcenen zin zou spr. willen vooropstel»
len, dat ordeningsideeën op het gebied van het
goederenverkeer daarom van nog wijder strek»
king zijn dan die op het terrein van andere be»
drijfstakken, omdat dit verkeer zijn dienende
functie heeft tav. het bedrijfsleven in zijn ge»
heel, hetgeen beteekent. dat algemeen binden»

de voorschriften voor het vervoer in hunne re»
acties ons totale economische bestel direct
raken. Daarmee slaat naar spr.'s meening vast,
dat de ordening van het verkeer een zaak is.
welke met nög meer voorzichtigheid zal moeten
worden gehanteerd dan de ordening van op zien
zelf staande bedrijfstakken.
In alle openhartigheid gezegd, wil het mij
voorkomen, aldus vervolgde spr.. dat deze.voor
mij vaststaande waarheid in de kringen van het
„beroepsvervoer", waartoe ook ons bureau behoort, onvoldoende wordt beleden. Te veel
wordt in deze kringen in den huldigen tijd,
en naar is aan te nemen onder den dlrecten
druk der bestaande moeilijkheden de prlnclpleele fout gemaakt, als zoude het verdere b?>
drljfsleven er zijn voor het vervoer en niet om»

—

—

gekeerd.

De coördinatie-plannen, in zooverre op
dit oogenblik bekend, richten zich naar
mijn smaak meer op dc bescherming van
het bestaande vervoer als zoodanig dan op
de behartiging van de belrokken totale algemeene belangen in het heden en in de
toekomst.
Immers, bedriegen de teekenen niet, dan zal
de kern der verkeerscoVrdinatle worden gevormd door een algemeen, op het geheele bin»
nenlandsche vervoerapparaat toe te passen
vergunnings» en tariefstelsel.
Hoe men zich de uitwerking hiervan ook
denkt, niemand zal kunnen ontkennen, dat In
een zoodanig stelsel onder alle omstandigheden
elementen van verstarring en bevriezing op»
gesloten llggen. welke ln conflict komen met
de essentleele eischen van soepelheid en elasticiteit, waaraan ieder vervoer naar zijn wezen
en functie zal moeten voldoen om doelmatig
te kunnen zijn.
En ondoelmatig vervoer is schadelijk voor
het algemeen belang en tenslotte dus ook scha»
«lelijk voor den vervoerder zelf.
Een vergunningsstelsel, dat in zijn uitvoering
niet zou neerkomen op een beoordeeling van
laat zich moeilijk denken.
de
Ten aanzien van do tarlfleeringsplannen.
welke spr. nog meer dan die aangaande een
vergunningsstelsel onvereenigbaar acht met
de functie en het wezen van het vervoer in ons
maatschappelijk bestel, maakt spr. zich geen
al te groote zorgen, omdat hij dc practlsche uit»
voerbaarheid in verband met de gecompliceerdheid van het probleem vooralsnog zeer gering
acht.

Het zou echter van onvoldoenden zin voor de
werkelijkheid getuigen. indien men op grond
van hetgeen heden omtrent dc coördinatieplannen bekend is. zou meenen. dat een vergunningsstelsel ook naar dc bedoelingen der
overheid geen kans op invoering zou hebben.
Met het oog daarop kan spr slechts hopen,
dat de aan het vervoer aan te leggen banden
ln dat geval zoo weinig mogelijk knellend zullen zijn.
Wat dit laatste betreft, zou op grond van
verschillende uitlatingen der Regeering inderdaad goede hoop bestaan, voorzoover het
eigen vervoer betreft. Hier schijnt de Regeering overtuigd van de groote belangen, v/elke
landbouw, industrie en handel hebben bij een
vrij verkeerswezen.
Spr uitte het vertrouwen, dat de Regeering
daarnaast zal inzien, dat wat voor het eizen
vervoer geldt, ook dient te Relden voor dien
bijzondere.*-, tak van vervoer, welken men in
he; transpon te water aanduidt als het vervoer in vaste relatie. De vervoerder, die van
denzelfden verlader geregeld opdrachten ontvangt, gaat <sa*>r-toor in vele gevallen in hel
Nederlandsen productie- en distributieproces
een speciale rol vervullen, welke niet zonder
verlies van het geheel is over te dragen aan
een ieder, welke zie!' voor het uitvoeren der
betrokken transporten aanmeldt.
De opheffing var. het systeem der vrachtverdeeling, welke w^ i.oodig achten, zou dienen te worde!'. gek,>i>*,>-!6 aan oplegging van
overtollige s^i-le^ruimte.
De Regeeriig kome tot een dergelijke op»
legging, gecombineerd me: het verleenen van
steun aan dc betrokken schippers. In ieder
geval behoort eer. eirde te worden gemaakt
aan het eindeloos aan elkaar afschuiven door
de ver.-chil'ei.oe gemeentebesturen van be»
hoeftige schippers.

door dc Rijnvaartacte,
De
Ten slotte deed spr. noss een zeer ernstige
-waarschuw:**-: hooren met betrekking tot dc
-wij/e, waarop >>>t <le kri'i'-t-n der „beroepsvervoerders" thans wordt gesproken over de internationale verplichtingen, welke Nederland
door het onderieekenen der Rijnvaartacte op
zich heeft pc:.ome:..
verpllehllngen

♦

""
Op de jaarvergadering van het Centraal Bureau voor dc Rijn» en Binnenvaart volgde een
koffiemaaltijd. waarbij vele autoriteiten aan»
wezig waren, en waarbij ir F. L. Schlingemann,
hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat In de directie beneden rivieren en Nederlandsche gedelegeerde in dc centrale Rijnvaartcommissie, heeft gesproken over het Rijnvaartpolltlereglement in zijn toekomstlgen vorm.

Huldiging van den neer
Riënts Balt
Samesteller van systeem stenografie
Gistermiddag heeft «en commissie bestaande
uit de heeren prof. dr J. de Zwaan, ds X.

namens de beLuljendijk en C. van
den
van
een
systeem
stenografie,
oefenaren
beer Riënts Balt. le 's-Gravenhage. de versierselen van ridder ln de Orde van Granje-rlassau aangeboden. Blj deze aanbieding getuigde
prof. de Zwaan van de verdiensten van den
heer Riënts Balt voor ons yolk door de samenstelling van een systeem stenografie, dat uit»
munt door eenvoud en practische bruikbaarheld. niet alleen voor het Nederlandsen maar
ook voor alle moderne talen.
Blj KB. van 10 Januari 1938 werden de verdiensten van den heer Riënts Balt door de
genoemde onderscheiding erkend, voor zijn
ongesteldheid hebben zijn vrienden echter
eerst thans aan hun lang gekoesterd verlangen,
den geridderde te huldigen, uitvoering kunnen
geven
JUBILEUM BODE C. P. BIJMANS
In een bericht in ons ochtendblad Is gemeld,
dat de bode van het departement van defensie,
de heer C. P. Bljmans. op I Juli zijn vijftigjarig
Jubileum in rijksdienst zal vieren. Het gouden
Jubileum moet echter nog tien jaar wachten: het
zal het veertigjarig jubileum zijn, dat 1 Juli
wordt gevierd.
Ds K. J. KNOOP
Morgen herdenkt ds K. J. Knoop. cm. predikant hier ter stede, den dag waarop hU voor
25 Jaar het predikambt in de Ned. Herv. Kerk
aanvaardde.
Ds Knoop werd geboren in 1887 en in 1912
candidaat in Friesland om 22 Juni 1913 zijn
ambt te aanvaarden te Akersloot. In 1916 legde
hij zijn bediening neer om in 1925 hulpprediker te worden te Rijswijk, welke functie hij
tot 1926 heeft bekleed.
PROMOTIE DR A. DE BONDT
Heden Is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot doctor ln de godgeleerdheid ds A. de
Bondt. predikant bij dc Gcrcf. Kerk van den
Haag-West op een proefschrift getiteld: „Wat
leert het Oude Testament aangaande het leven
na dit leven? Als promotor trad op prof. dr G.
Ch. Aalders van Hilversum, hoogleeraar aan
de V. U.

DE MENBCIIIIEID OP HET KRUISPUNT
In dc serie der Openbare Studieavonden,
welke des Woensdags in Pulchri Studio. Lange
Voorhout 15. worden gehouden onder de auspiciën van het Theosophlsh Genootschap (Leider
dr G. de Purucker, Point Lorna. Californic),
zal as. Woensdagavond worden behandeld het
onderwerp: De Mensehheid op het Kruispunt
ITALIAANSHREISBUREAU
Gelijk gemeld is te Amsterdam in de Leid»
schestraat een keurig ingericht bureau ge»
opend van de ltaliaansche Maatschappij voor
Toerisme «5.1.T.). Tegelijkertijd is hier op dc
Plaats no. 23 een dergelijk kantoor ln bescheidener vorm geopend waar de ltaliaansche
Staatsspoorwegen hun vertegenwoordiging heb»
ben. Bij dc opening van dit kantoor is Zater»
dagmiddag tegenwoordig geweest de Italiaan»
sche gezant, markies P. M. Talianl. De minister
van Waterstaat, mr dr ir J. A. M. van Buuren
vertegenwoordigde onze Regeering en voort,
waren er gasten van verkeersbonden, enz.
„STERRIT" VAN

GEHEELONTHOUDERS

Op Zondag 26 Junl organiseert de Algem.

Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (A.N.
G.0.8.) een tweeden sterrit naar zijn kampeerterrein aan den Spoekweg te Beekbergen
Welhaast uit alle plaatsen waar afdeelingen
van den bond zljn gevestigd, zullen deel»
nemers komen. Ook de hier ter plaatse ge»
vestigde aldcellng zal aan dezen „stemt" deel»
nemen.
De dag zal op het terrein te Beekbergen
worden doorgebracht, waarvoor een programma
van zang. muziek, «lans en vel en toneelspel
is samengesteld.

—
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RISIDENTIENIEUWS
In verband met het zg. ..Rünvaarllek" in
de evenredige vrachtverdeeling merkte
spr. op. dat het zich laat aanzien, dat
andere coördinatiemaatregelen, welke niet
in internationaal overleg lo*. stand komen,
ditzelfde ..lek zullen vertoonen. Vandaar,
dat men hoort betoogen. dat ons land het
met zijn verplichtingen niet zoo nauw
behoeft te nemen, vooral nu Duilschland
zich op 14 November 1936 van het RUn»
vaartrecht heelt losgemaakt.
De Nederlandsche Rijnvaart is bij het stelsel
van vrije vaart groot geworden. Ons land kan
zich. gezien de daarbij betrokken belangen, ten
opzichte van dat stelsel niet zorgvuldig genoeg
gedragen. Nu kan men van een bepaald
eoördinaticsvs*eem voor het vervoer binnen
onze grenzen, dat men ook op den vrijen RUn
wenscht te kunnen toepassen, wel zeggen, dat
het geen onderscheid maakt tusschen Neder»
ianders en vreemdelingen, en dat het daarom
niet erg zou zijn, indien een soortgelijke maat»
regel door een buitenlandsche overheid even»
eens op den vrijen RUn zou worden toegepast,
maar wle garandeert, dat men zich aldaar ge»
heel aan de door ons getraceerde richtlijnen
zal houden?
Eerder is te verwachten, dat een vergrijp
onzerzijds aan de vrijheid der Rijnvaart zonder
differentiatie naar de nationaliteit zal worden
gevolgd door vergrijpen in den vreemde met
differentiatie.
Gelukkig is niet aan te nemen, dat onze Regeering zlch opzettelijk .zou vergrijnen aan de
vrijheid der Rijnvaart, gelijk die volgens den
Hoogen Raad bestaat. En men houde vooral
ook In het oog, dat door Duitschland na 14
November 1936 practisch niets Is gedaan, wat in
het feitelijk bestaande Rijnvaartregime verannering zou hebben gebracht.
Juist bij de huidige politieke constellatie op
den RUn moet iedere verandering in dit felle»
lijk bestaande regime, van wien ook afkomstig,
zeer groote en niet te aanvaarden risico's met
zich brengen. Zeker is het voor ons land aller»
eerst plicht daar geen aanleiding toe te geven.
Het nageslacht zal de huidige regeering voor
het volgen van een conservatieve politiek in
deze slechts erkentelijk kunnen zijn.

—
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Teraardebestelling
generaal-maFoor G. A. Linckers

STEUN AAN MILICIENS

Op Oud Eik en Duinen is hedenmorgen
onder groote belangstelling ter ruste gelegd,
het stoffelijk overschot van generaal»maJoor
der Mariniers b.d- G. A. Linckers. In den stoet
kwamen met de familie mede, kapitein-luitenant ter zee b.d. D. J. Boom. dr O. D. Sax. ir
O. 2egers. oudmajoor der artillerie O. L. G.
Schrassert Bert. dr Rost van leuningen en de
oudkolonel O. G. Daniels van het 15.N-1.1..
op den doodenakker zagen we voorts een
deputatie van het korps Mariniers bestaande
uit den chef van het korps kolonel O. J. O.
Dorren vergezeld van kapitein P. van Gijn en
eersten luitenant E. J. baron Lewe van
Aduard. gep. kolonel der Mariniers V. F. M.
IJssel de Schepper, gep. kolonel A- H. Bakker,
den oudchef van het korps Mariniers kolonel
J. Oehle. generaalmajoor b.d. Saehse, gep.
kapitein ter zee W. Houwing. oud-burgemeester van Den Helder, luit.-kolonel der Kon.
Marine Reserve H. baron van Hamert 'tot
Dingshof. gep. lult.-kolonel der Mariniers J. P.
A- Termaat. den oud-officier der Mariniers P.
J. J. Mlchielsen, A. A. Peereboom Voller, assuradeur, gep. generaal-majoor J. H. Wesseling
van het K.N.I.L. mr C. W. Th. v. d. Brandhof.
de gep. vice»admiraals Hoog en C. O. Zegers
Centralen
RUser. mr J. Westhof. Lid van den
Raad van Beroep, dr H. S. de Graag, A. J.
Bredius uit Baarn. de gep. luit.»ko*onels der
Mariniers J- A. Gauw en J. G. Grüschke. mr
J. Persenaire. luit.-kolonel-intendant der Marlniers til. E. A. van Weiv. gep. kapitein-luitenant ter zee O. A. Fock. mr U. O. Stikker, res.
majoor tit. mr W. F. H- Zegers. dr C. F. Vester.
gep. kapitein ter zee Tissot van Palot. J. W. ten
Hoet, commissaris van de Amsterdamsche
Schccpsverband Bank.' F. Bartelink. oud»
inspecteur-generaal van de Spoor» en Tramwegen en oud-directeur der Registratie en
Domeinen; generaal-majoor b.d. W. F. van
Hoogstraten, mr Le Rulle, gep. vlceadmiraal
K. F. Sluvs. J. T. Revier de Fouw. gep. kapitein ter zee te Veltrop. den oud-zee-officier H.
M. van Bemmclen en gep. vlceadmiraal H. G.
Surie.
In de aula speelde de heer C. Llltooy op .het
ogel: Adagio van
Es ist bestimmt in
Gottes Rat van Mendelssohn en Wilt heden nu
treden. Hier heeft kolonel Dorren het woord
gevoerd als vertegenwoordiger van het korps
Mariniers, waarin de overledene laatstelijk als
kolonel-inspecteur heeft gediend. HU was in
dat korps een markante, sympathieke figuur,
en men had voor hem hoogachting en warme
genegenheid. De overledene had verzocht geen
toespraken te ' houden, daarbij een uitzonde»
ring makend voor den chef van het korps.
37 Jaar geleden kwam spr. onder onmiddcllUk bevel van den overledene, die door zUn
innemende, en suggestieve persoonlijkheid zijn
ondergeschikten wist te bezielen. Er heerschte
onder hem een voorbeeldige krijgstucht, waarvan hU echter den druk zooveel mogelijk wist
te verlichten. Allen hielden van hem, en zouden voor hem door het vuur zijn gegaan. Door
zijn suggestieve wijze van commar.deeren, was
men trots op een dergelljken aanvoerder, die
een sieraad was voor het korps. HU was een
man van groote wilskracht, hetgeen hij heeft
getoond in dagen van groote smart.
HU heeft Jaren ais kolonel-inspecteur de
leiding van het korps gehad, en stond daarbij
voor een niet gemakkelijke taak. Het is voor
hem een groote voldoening geweest, dat de
opperbevelhebber van Land en Zeemacht zijn
waardeering heeft uitgesproken voor de dien»
sten door het korps in de mobilisatiejaren bewezen. Ook na zijn pensioneering bleef zUn
hart warm voor het korps kloppen, want hU
beschouwde de Mariniers als een onmisbaar
en onverbrekelijk onderdeel van de weer»
macht. Het korps herdenkt z|jn nagedachtenis
met eerbied.
Aan de groeve heeft een schoonzoon van den
ontslapene, de heer »*. P. Neyt. dank gezegd
voor de betoonde belangstelling.

De Kon. Nat. Vereeniging vergaderde
te scheveningen
Een dezer dagen hield de Kon. Nat. Vereen!»
ging tot steun aan Miliciens te Scheveningen
haar algemeene vergadering onder leiding van
den heer M. O. Koning, oud-directeur der N.V.
StoomvaartmaalschappU Nederland. In het bij»
zonder werden verwelkomd de vertegenwoordigers van resp. den commandant van hetVeldleger en den burgemeester van Den Haag.
Voorts de heer P. W. Oosterhoff. hoofd der ?e
afdeellng van het departement van Defensie
en de „contact-officieren" In garnizoen alhier.
Het verheugde den voorzitter ter vergadering
eveneens te mogen begroeien de beide eere»
leden, t.w. de luits-generaal b.d. A. Hooge»
boom, oprichter der vereeniging. en H. F. O.
baron van Omphal Mulert.
Ter sprake kwam o.m. de belangrijke uil»
breiding van de taak der vereeniging als gevolg van de gewijzigde dienstplichtwet. Zoowel
de vergrooting van het Jaarlijksche contingent
dienstplichtigen, als de langere duur der eerste
oefening voor de onberedenen, zal veel van de
krachten en dc middelen der vereeniging vorderen. In verband met het te verwachten be»
langrijk hoogere totaal der steunuilkeeringen
en het bestaande tekort, bracht hel hoofdbehoudende verzoek
stuur een voorstel ter
tot toekenning van rijkssubsidie.
Hit dc discussie bleek, hoezeer men het betreurde een schoone traditie: „Werken zonder
«leun van de Overheid", te moeien prijsgeven.
Het meerendeel der afgevaardigden verklaarde
voor dc noodzakelijkheid te zullen zwichten.'
De rekening van den penningmeester, den
heer L. H. van 't Sant, sluitende met een verlies van f 5500 over 1937. werd goedgekeurd.
Het aftredende lid van het hoofdbestuur.
Staatsraad J. J. Rambonnet, werd herkozen:
bovendien zal het hoofdbestuur worden uitgebreid met een Twentschen werkgever.
Volgens het Jaarverslag van den secretaris
wendden zich gedurende 1937 1456 dienstplichtigen om hulp tot de vereeniging. Hiervan werden 678 materieel gesteund, meerendeels van
burgcrkleedlng voorzien.
Gehoopt werd, dat
nu de Nederlandsche
Jongelieden blijk geven van grootere bereid»
heid tot dienen
het publiek hun, na vervul»
ling van dienstplicht, de helpende hand zal
bieden.

—

—

Het spraakgeVrekkige kind
De onderhandelingen om mogelUk te maken,
dat kinderen met een gespleten gehemelte, die
de Gemeentelijke School voor Slechthoorenden
en Spraakgebrckkigcn In de Nieuwe Schoolstraat bezoeken,, van gemeentewege , een gehemelteplaat krijgen.' wèïlte vóór het aaniéeren
van een goede spraak bij de meeste «lezer kinderen een eerste vereischte is, hebben geleld tot
een overeenkomst waarbij dc Gemeente tand»
arts Ph. Regensburg heeft opgedragen In overleg met enkele deskundigen de Haagsche kin»
deren met gespleten gehemelte, die de school
bezoeken. Indien noodig, van Gemeentewege
van een obturator te voorzien. De ouders
moeten naar draagkracht een bijdrage betalen,
welke Maatschappelijk Hulpbetoon zal vast»
stellen.
Zoo is thans de toestand ingetreden, waarvoor de Vereeniging: ..Steun aan het Spraakgebrekkige Kind" sinds haar oprichting heeft
geijverd. Kinderen met gespleten gehemelte,
wier ouders toelating tot deze school vragen,
worden geplaatst in een der afdeelingen (sinds
1 September 1937 zijn* er twee) waar bevoegde
spraakleeraren. tevens onderwijzers, hun onder»
wijs geven In alle vakken van de gewone lagere
school en daarnaast Individueel zoowel als
klassikaal het noodlge spreekonderwijs, terwijl
deze onderwijskrachten ook controle uitoefenen op het spreken tijdens het gewone onder»
wijs.

ORGELCONCERT DOOPSGEZINDE KERK.
Op Donderdag 23 Juni as. wordt in boven»
genoemde kerk (Paleisstraat 8) een concert
gegeven door Heinz 'sGravesande, met mede»
werking van To van der Sluijs. sopraan. Het
programma bevat werken van: Buxtehude,
Schtitz, Piutti. Gluck. A. Scarlatti, Roussel.
Llll Boulanger en H. Andriessen.

BRIDGEIVEDSTRUD.
De uitslag van den dameswedstrijd. gespeeld
door dc Haagsche afdeellng van den Ned.
Bridgebond, Is als volgt:
Oneven lUn: le. dames A. v. RUn—Ver»
meulen.
Even lUn: dames Lansberg—-Xrouwel.

Radioprogramma

PARUS RADIO 1648 M.
8.10 en 10*0 Gran*.pl. 12.35 Orkest van «Ie Garde
RépubUcalne. (Om 13.50 Zang.) 1505 Pi-.nc.voo*-dracht. 1510 en 18*0 Zang. 16.33 Cellovoordracht.
17*0 «et Ballly^rkest. 20.50 Zang. 211» Variétéprogramma. 2150 GrampL

Woensdag 22 Juni
HILVERSUM I 1875 en 415 M.
NCRV. 800 Schriftlezing, meditatie. 8.15 Be»
richten. Grampl. 930 Gelukwenschen. 9.45 Gran*»pl.
JOJO Morgendlenst. 11.00 Gram.pl. 11.15 Ensemble
van der Horst. 12.00 Berichten. 12.15 Grampl. 12J0
Vervolg concert. In de pauze gram pl 1445 Reporlage. 16 15 Gram pl. 16.45 Felicitaties. 17.00 Voor de
Onderwijsfonds vee-- de
kinderen. 17.45 Gram pl.
Scheepvaart. 18.30 Taalles en causerie over het
N.C.R.V. 1900 BeBlnnenaanvaringsreglement

—

—

1915 Land» en tulnbouwhalfuur. 19.45
Reportage, eventueel gram.pl. 2005 Berichten A N P.
Herhaling SOS-berichlen. 20.15 Orgelconcert. 2100
Causerie: Wat de Bijbel zelf zegt. 21.30 NCRV-orkest
en solist. 2155 Berichten A.N 22.00 Voor amateur»
fotografen. 22.15 NCRV-orke-st en soliste. 22.45
Gymnastiekles, 23.00 Vervolg concert. 22 30 Gram pL

richten.

Ca. 23.50 SchrilUezlng.

HILVERSUM II 301

M,
Berichten) «30
(Om
8.16
Grampl.
VARA. 8J»
V^».R.O. 1000 Morgenwijding.
Keukenpraatle.
V.A.R.A. 1010 Voor arbeiders In de continubedrijven.
12.00 Gram pl. (Om 12.15 Berichten.) 12.45 Orgelspel
en gram pl. 1400 Knlple», I4JO De Ramblcrs. 1500
18 O» Orgel en zang.
Voor de kinderen. 1?30 Gram
RVU. 1830 Causerie. Van Nieuw Vork naar New
V^t RA. 1900 Gram.pl 19.06 Vocaal
Orleans.
concert.
VPRO. 19JO Causerie: Franclseus var,
A-»i-l.
VARA. 2005 Herhaling SOSberichlen.
Berichten ANP. VARAVarIa. 2015 VARA-Orkest
en soliste. 2230 Berichten A.N.P. 2235 Fantasia.
23.00 Schaaknleuws 23.05 Dc Ramblcrs. 23*0 Gram pl.

—

—

—

—
—
—

DROITWICH 1500 M.
11*0 Het Norrls stan*ey.»e*ltet. 12.10 Grampl.
1215 Uit Stockholm: Bven «klild, orkest. I2H>

Grampl. 1335

Gram pl. 15.20

BBCNorthem Ireland-orkes». 15.10
en zijn orkest 15.50 Gram pl

Gelger

I«*OVe«per. 17.10 Grampl. 17-» Sportge.
17 3» Al Collina en zijn orkest en solisten. 1»H» Berichten. IS 40 Causerie over de Deensche Nationale
Landbouwtentoonstelling. 19.00 Inleiding volgende
uitzending. 13 05 Ie acte van de opera Don Juan.

20.55 BBC-Vartete-orkest en «liste. 21M Berichten.
21.40 Jay Wllbur en zljn Band *J. 22.20 BBC»
llarmonie^»rk«,t en «ollst. 2305 Declamatie. 2350
Jack Jack-on en zljn Band 2345 Jazzmuziek (gr.pl.)
305 Ult Amerika- «**<>»tr«p«»--»a«».

Het speelhuis in de Dintelstraat

KEULEN 456. M.
6.50 en 7*o Rbelnlscbe Landesorkest. B*o Gouw»
orkest Silezl«. 1210 Omroeporkest en soliste*». 13.35
Landesorkest Gouw Baden en Theo Hsllingers dans»
orkest. 14J0 Populair concert. 1610 Omroeporkest en
soliste. 18 50 Zang. 19JO Gram.pl. 2010 Omroeporkest
en koor en solisten. 20.50 Kurorkest Bad Pyrmont.
22.35 Gram.pL 22.50 Omroepklelnorkest en solisten.
010 Concert. 110 Concert en «portreportage ult

Amerika.

BRUSSEL NEDERLANDSCH 322 M.
1210 Grampl. 12.50 en 13 30 ' Omroepsalonorkest.
13.50 Grampl. 1710 Omroepsalonorkest.
18.50
Grampl. 1910 Zang. 20*0 Das Splelzeug Ibrer
Majest«t. operette. 22.30 Gram pl.
BRUSSEL FRANSIM 484 M.
Gram.pL 12.50 en 13*0 Luc Darcy's orkest.
13.50 Gram.pL 1710 en 1800 Omroepdansorkest. 18.35
en 1905 Het Hof-Trio van België. 19 35 Gram.pl.
2010 Nationaal o-kent en solist. (21.05 Reportage.)
22.00 Nationaal orkest. 22.30 Omroepdansorkest.

1210

DEUTS<*IILANDSENDER 1571 M.
19*0 Cari WoltseNachs orkest. «1» Weensch
Mandolineorkest, Omroepamusementsorkest en
-«listen. «2110 Duitsehiandecbo.) 22.20 Berichten
2240 Sportreportage. 2150 Pianovoordracbt. 23.05
Berichten. 23.20 Omroepklelnorkest en solisten. 010
110 Zie Keulen.
Gram

Gemeentelijke Radiodistributie
PROGRAMMA 1. Alle «il-»ndin«-»n v. Hilversum 1.
PROGRAMMA 11. Alle uil»»*,-»*,**»*» v. Hilversum 11.
PROGRAMMA 111.
800 Brussel Ned. 310 Diversen. 10*3 Londen Reg.
12 *0 Droilwieh. ±1215 Londen Reg. ±14H» Droltwich.
1840 Diversen 1900 Droltwich. 2305 Londen Reg.
2210 Droitwicn.

PROGRAMMA IV.
800 Keulen. -1:1050 Diversen. 10*3 Parij, Radio.
1205 Radio P.T.T. Nord. 1210 Brussel Ned. 1420
Keulen. 1510 Parijs Radio. 1535 Londen Reg. 1610
Keulen. 1710 Parij» Radio. 1810 Londen Reg 1830
Gem. B«dlo.Dls«r. 201» Deut-chlandsender «X dlv.
2020 Brussel Fr. ±21.05 Keulen. 22*0 Brussel Heit.
22*9 Keulen.

Het resultaat van den
overval
BU den inval in het speelhol in de Dinlel»
welken wU vanochtend gemeld hebben.

IMBMM
VOOR AL

UW DRUKWERK

straal,

zUn een

aantal Rotterdammers aangehouden,
een Pool. die ter beschikking is gesteld van den
Vreemdelingendienst en eenige stadgcnooten.
PROJECTIEL IN HET NET
Het zijn de 29Jarlgc J. H. L. G.. dé «-Jarige
omstreeks zeven uur is de
Maandagmorgen
H. v. D». de 43-jarige O. W. van D.. de 32»jarlge
D. de haven binnenge»
schipper
Den
Seh.
89.
A. C. M. van L„ de 42jarlge F. K. P., de 66»
Jarige H. G. J. D.. allen ult Rotterdam, alsmede loopen met een projectiel aan boord, dat men
de 33-jarige H. J. D., de 53-jarige A. V.. de 40» in dc Noordzee had opgevischt. Het is gejarige H. T, de 55»Jarige M. B. en de 4l»Jar>ge bracht naar den politiepost aan de Duinstraat
en gistermiddag heeft men het projectiel op het
L. J. B. uit de residentie.
De bewoner van het perceel, die gelegenheid strand laten ontploffen. De resten zljn ter
gaf tot het spelen van roulette, de 4I»J-lrige onderzoek naar het artllleriepark gebracht.
masseur B. L. 8., de exploitant, de 36Jarige
automatenhandelaar G. J. S. zijn gearresteerd,
SLEUTELBEEN GEBROKEN
alsmede de vrouw van S., de 32-jarige mej. M.
G. S.
Gisteravond omstreeks zeven uur is een auto,
Behalve den Pool, den bewoner van 't perceel bestuurd door den 19-jarlgen P. E. van B. van
en den exploitant zijn allen vannacht, nadat het de Vliegenvangerlaan in de Zonnebloemstraat
onderzoek was geëindigd op vrije voeten gein botsing gekomen met den I3jarlgen F. P.
steld.
H. G. uit de Appelstraat. De knaap heeft hier»
Twee tafels, een roulette en een zeer groot door zijn Ilnkersleutclbeen gebroken. Dc oor»
aantal fiches zijn in beslag genomen, benevens zaak van het ongeval is nog onbekend.
enkele croupierhaken.
UIT

Bond van Belastingconsulenten

VOORBURG

Voorjaarsvergadering hler ter stede.
Zaterdag hield de Bond van Belastingeen»
sulenten hier ter stede zijn voorjaarsvergadering. Tot voorzitter werd gekozen mr P. Don»
ker, notaris te Rotterdam, en tot lid van het
bestuur dc heer I. A. Oohen te Amsterdam.
De Jaarrekening 1937. sluitende met een
batig saldo, werd goedgekeurd. Hit het Jaar»
verslag bleek wederom een kleine stijging van
het aantal leden en adsplrantieden. Ingesteld
werd een commissie tot het ontwerpen van
een tarief voor het behandelen van belasting»
zaken. Tot lid van den raad van toezicht werd
benoemd de heer G. W. Ringeling, accountant
hier ter stede; plaatsvervangende leden werden mr H. CraandUk. ir I. Hartogs en mr B.

CHRIST-HIST. JONGERENGROEP.
De Ghrlstelijk-Hislorlsche Jongerengroep
vergadert op Maandagavond 2? Juni in de
bestuurskamer van de Emmaschool. Vijverhof.
Mr J. J. R.
lid van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, zal een referaat houden over: „Fransche invloeden in ons geestesleven".

Besloten werd de najaarsvergadering te hou»
den in 's»Hertogcnbosch.
De eerstvolgende examens zullen plaats heb»
ben op 19 Juli en de volgende dagen.

belegd.

Menslnga Wieringa.

AANRIJDINGEN.

De l?-jarlge C. K. van het Pieler de Hooeh»
plein (L.) is door eigen onvoorzichtigheid op
de Laan van Meerdervoort nabU de Appelstraat
tegen cpn stilstaande auto gereden. K. kreeg
een verwonding aan de kin en sehaafwondjes
aan hel gelaat en de handen. De G.G. en GJH.
vervoerde hem naar het Roode Kruiszieken»
huls. vanwaar hU, na verbonden te z|jn. naar
huls is gegaan.
BU Bezuldenhoutscheweg 30 is Maandagmiddag een aanrijding voorgevallen tusschen een
personenauto, bestuurd door den 35»Jarlgen A.
K. uit de Floris GrUpstraat en een motorrijwiel,
bestuurd door den 20»Jarigen W. v. d. I. uit de
Kokosnoolstraat. I. heelt het rechterbeen ge»
broken en is door den G.G. en G.D. naar het
Ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd.
Doordat hU weifelend den rijweg overstak,
is Maandagmiddag op het Spul de 66-jarige J.
B. van W„ die daar woont, aangereden door
een motorwagen van de lUn naar Delft. De
bejaarde voetganger heeft den rechterschouder
gebroken en is door den G.G. en G.D. over»
gebracht naar het Ziekenhuis aan den Zuidwal;
Vermoedelijk doordat hU onvoorzichtig reed.
is Maandagmiddag op de Nieuwe Parklaan. bU
de Stevinslraat. de 58-jarige J. 0., uit de Stevln»
straat, met zijn rijwiel aangereden door een
wagen van lijn 14. O. heeft een hersenschudding en verwondingen aan het hoofd gekregen
en is door den G.G. en G.D. overgebracht naar
het R.K. Ziekenhuis.
Maandagmiddag is op den hoek van de Schel»
de» en de Grlft»nraat een aanrijding gebeurd
tusschen een.motorriMel. bestuurd door den
25»jarlgen G. R., van den Rljswljkscheweg en
'n rijwiel bestuurd door den Igjarigen G. L. uit
de Nrltzlngerstraat. De motorrijder heeft een
lichte hersenschudding en een verwonding aan
het hoofd opgeloopen en is door den G.G. en
G.D. vervoerd naar het Ziekenhuis aan den
Zuidwal.
ZIJ WAS VAN ADEL. . .
Dameskapper gedupeerd.

Een dameskapper heeft aangifte gedaan, da»
een dame zich verschillende malen In zUn kapperszaak het haar heeft laten verven en laten
onduleeren. zonder daarvoor te betalen. ZU had
bij den door haar opgegeven naam een adellijken titel gevoegd en een adres opgegeven, dat
bij onderzoek onjuist bleek.
VETVINGERIGEN.
Een bewoner van de Van Renswoudelaan
heelt aangifte gedaan dat uit zijn vrachtauto
een kistje met 5 kg margarine is gestolen.
WERELDREIZIGER IN DEN DOP
MogelUk onder den invloed van de propaganda welke In het zomerseizoen gevoerd
wordt voor reizen In het binnen- en buiten»
land is gistermiddag een 2-Jarlg knaapje uit
dc Obrechtstraat de wijde wereld lngctrokke».
Alsof het de meest gewone zaak van de wereld
was. stapte hij op lUn 2 en liet zich naar het
Staatsspoorstation brengen, waar echter zijn
reis ten einde was. Dc politie heeft zich daar
over hem ontfermd en hem per motorfiets
naar huls gebracht.

DE PRAIRIE IN BRAND.
Met schoppen en rieken heeft de motorspuit
Louise Henristlestraat een oppervlakte gras
aan den spoordijk bij de Laan van Nieuw Oost»
Indle gebluseht, welke vermoedelijk door vonken van de locomotief in brand was geraakt.
Ook aan den spoordijk bU de Schenkkade is op
deze wijze een soortgelijke buitenbrand ge»
bluscht.
AFGESLOTEN RIJWEG.
heden
af zullen de Zuld-Blnnenslngel en
Van
de Tasmanstraat tussehen Witte de Wlthstraat
en Van Speljkstraat afgesloten zljn voor het
rijverkecr. wegens werkzaamheden aan de be»
straling.

FAILLISSEMENTEN

Opgegeven door afd. Handelsinformaties
v. d. Graaf & Go N. V. Amsterdam
Uitgesproken la»lil»sernenlen door de rechtbank
alh!«v op ZO Juni.
F. H. van Belle, koopman, don Haag. Gouverneur»
laan 5». Re. mr A. B Bommezljn. Curator mr

E», den Haag.
O. Zuurdeeg, bierhandelaar en «monadefabrtkant. te Leiden. Lange Mare «A. R.-c. Jhr mr C. I.
vont der Wllck. Curator mr W. Hugenholt». Leiden.
A. Ci»r. Was-mbur» en W. P. Was«ni»ur«. hendel
drijvende onder de firma
Waa^nburg. te
Loosduinen. WiihewnNaatre-t 58. R-«. jnr mr H.
O. FeKN. Cur. mr A M. C. Darlang. den «aag
Spaanderman, te Leiden.
De wed. L. T.
«!at!en«-»^l -5. handelende onder den naam CateRe-tauranl 2»»«»»-tu,«. R.-e. mr M. A. van RUn van
Alkemade. Oir. mr L. gp»elj. le Lelden.
Op«eheven het laMheemen» van A. 3. «off»
man te Wa»«<«aar.

W. i. van

UIT LEIDSCHENDAM
CENTRALE BOND VAN TRANSPORTARBEIDERS.
Ter gelegenheid van haar 10-Jarig bestaan
had de afdeellng van den Centralen Bond van
Transportarbeiders een feestelijke bijeenkomst

In zijn openingswoord heette dc voorzitter,
de heer P. Schouw. Inzonderheid de afgevaardigden van de verschillende plaatselijke vereenlgingen en den hoofdbestuurder, den heer
Nauta uit Rotterdam, weikóm.
Vele der plaatselijke vereenlgingen hadden
de jubileerende afdeeling een bloemstuk gezonden.
Verder wees de voorzitter erop, dat de af»
deeling met 6 leden er thans 22 telt.
' Na enkele muzieknummers «-as het woord
aan den heer Nauta, die uitvoerig besprak de
behaalde resultaten, den strijd der zeevlsschers,
om ' tot slot op te wekken tot propaganda.
Het verdere deel van den avond werd ge»
vuld met. optreden van den humorist-conferencier Harry Nyhuls en een band.
Een tombola, gevolgd door een bal, hetwelk
tot laat In den nacht duurde, besloot het feest.

—

Gevonden:

een damesrijwiel, adres

Slulskantoor- een regenjas en een paar hand»
schoenen, adres Westvlletweg 87.

Rechtswezen
Het familiedrama te Merkelbeek
Ontslag van rechtsvervolging en plaatsing
In een krankzinnigengesticht gevraagd.
Hedenmorgen behandelde de rechtbank te
Maastricht het
dat in den vroegen
ochtend van 9 Mcl JL de gemeente Merkelbeek In
opschudding bracht.
De 44-jarige mijnbeambte L. »*. T. had, toen btl
dien morgen opstond, een revolver uit het nacht»

kastje gegrepen

en daarmede op zijn vrouw ge»
schoten, die door een kogel werd gewond. Er ontstond een worsteling tusschen man en vrouw en
terwijl de kinderen van het gezin kwamen toe»
snellen, schoot I*. den revolver heelomaal leeg. Het
Jongste kind. een Jongetje van drle jaar, dat In z|jn
bedje rechtop wa, gaan staan, werd door een kegel
gedood en «en der andere jongens aan den arm
gewond.

. De kinderen riepen ult het raam om hulp en een
buurman drong bet huls binnen, waar bij met
behulp van de vrouw den man tot bedaren wist te
brengen.

Verdachte was gedagvaard onder beschuldiging
doodslag en poging tot doodslag.
De getuige»deskundlge dr Janssen ult Venray,
verklaarde, dat verdachte ln zyn melancnolieken
toestand nlet toerekenbaar kan worden geacht voor
zijn daden. De man had In den nacht voor bei
drama voortdurend liggen piekeren over allerlei
moeilijkheden, die hij bij zljn werk had. In den
ochtend leidde dit tot de crisis met het noodlottige
gevolg. De melancholieke toestand van verdachte
is wel te verbeteren, doch kan ook opnieuw

van

optreden.

Het OM. vertegenwoordigd door mr Dautzenderg.
rekening houdend met de verklaringen van den
getuige^eskundlge. eischle In zijn requisitoir ontslag van rechtsvervolging, plaatsing In een krank»
ziimlgengesUcht en daarna ter beschikking stelling
van de Regeering voor verdere verpleging.
Op verzoek van den rechtskundigen raadsman van

verdachte,

mr Stroom. besloot de rechtbank haar

uitspraak te vervroegen en bepaalde deze op 2? Junl.

Tweemaal voor eenzelfde feit
gedagvaard
Het O.M. niet-ontvankelijk verklaard.
De Haagsehe kantonrechter, mr Ferguzon, weet
hedenmorgen schriftelijk «-Mini* tegen den ---Jarigen
R.X. priester *
8.. die op Dinsdag 7 Juni terecht
stond wegens een aanrijding ln de
alhier.
Verdachte zou, zoo luidde de dagvaarding, op
5 November van het vorig Jaar. 15.15 uur ln de
zoo dicht lang, een geheel rechts op dien
weg stilstaande bakflcts hebben gereden, dat hij
met zijn auto <i!e bakflcts heelt aangereden.
Gemachtigde van
mr F. H. C. van Vllek
uil Amsterdam, achtte het OM. nlet-ontvankclljk
la zijn vordering. Verdachte heeft namelijk ree»la
Voor de Rechtbank, voor hetzelfde feit. velgen,
pleiter, terecht gestaan, immer, de tenlastelegging
In de dagvaarding van de Rechtbank beval dezelldo
feitelijke gegeven, al, dte van het kantongerecht,
zij het onder eentgszins andere bewoordingen en
daarnevens het posilum. dat een naast de bakfiet.
Staande man werd gewond. Deze lenla'teiegglng
omvat dus een misdrijf, onder-ebraehl in a,t. 508
W. v. 8 en tevens een overtreding van art. -*a van

-.

de Motor- en RlJwieiwct.
Voor de Rechtbank werd verdachte vrijgesproken:
mr van WlJek getooide, dat 8. niet nog eens voor

dit feit kon terechtstaan.
De ambtenaar van het O lil meende dit wei. kan
echter niet ander, doen dan ont.>>l-ss van rec!>ls«-.
voiglng ei-ehen. na de vrijspraak van de Rechthanx.
De kantonrechter achtte den ambtenaar eveneen»
niet-ontvankellik in zljn vorderln«. ov»r^e<!en<te.

dal de feitelijke tenta-telogglneen het-elid- moeten
zijn geweest op het posltum na. Het Is immers uitgesloten dat de rechtbank alteen vonnis heelt «e-wezen over het laatste. Ds» zou du in het 'onris
moeten zijn vermeld en wei vrijmaak voor art. 10»
W. v. g. en «nbevoe-d«rk!arlng van hel eerste ten

laste

gelegde.

De rechtbank aal dus In elk »eval ook v-<j,r»»»-k
e-er dat deel van de tenlastelegging» waarvoor
verdachte thans 1» gedagvaard.

—

HET VADERLAND

Financieel nieuws Beursoverzicht
De valutamarkten
Te Londen.
-LONDEN. 21 Juni. De doUar wa« vandaag vaster al» gevolg ven de verklaringen van «enned**
van
en «orgenthau. volgens welke geen wUzi-ling
de monetaire overeenkomst van drie en geen dol»
laidevaluetle worden beoogd, Men schijnt thans,
zoo meent men te Londen, ook ln continentaal
Europa eindelijk geloei te hechten aan deze herhaalde verklaringen van de leidende Amerikaan»
sche instantie*,. Een tweede oorzaak voor de vaste
houding van den ddlar is de vraag naar dit devies
ln verband met net zenden van Europeesche kap»»
talen naar de Ver. *3tat«* welke aangetrokken
beurzen,
ontwikkeling

—

aan de
door de genst-ge
«"Waar bet-m'**-* zoeken. Het pond daalde ten op»
zichte van den dollar van 4.8-ft tot 43614 (slotkoen* Zaterdag 457 _).
bedroeg
Ook «Ie franc was zeer vast! de Koers Zaterdag

onveranderd filtt- tegen een stotkoers van
Van 11-! 23/64.
De vraag naar doltors U In den loop van
de

"
den
koers
bedroeg
ochtend nog toegenomen Later
4.93A. Deze vaste houding van den dollar wordt ten
deele ook veroorzaakt door vraag voor commercieel»
Ongetwijfeld hebben vele belangneb.
doeleinden.

benden uit de zakenwereld het dekken van hun
behoefte aan dollars zoo lang mogelijk uitgesteld
In dc hoop. dat zlj zulk, na een dollardevaluatie
voordeellger zouden kunnen doen. Nu deze hoop
thans vervlogen Is, moet men overgaan tot het
dekken van deze opgehoopte beboette aan dollars.
tot
De vaste houding van den franc komt voorts
uitdrukking In een daling van het disagio op den
fr. A en op den
cenmaands dollar van fr. 11/32 tot
tot
fr l-l-. Ten op»
dollar
van
Ir.
lA,
driemaands
van
836 tot BHSK
ls
het
pond
gulden
den
zichte van
gedaald.
In overeenstemming met de betere houding van»
den dollar waren ook Zwitsersche francs en Relga
zoowel contant als op termijn, beter. Ten opzichte
Jl.
van den slotkoor» van de belga van Vrijdagop»
en ten
daalde het pond van 29.2614 tot

zichte van den Zwlt-crschen franc van 21.65*4 tot
21.61 > .
Op de goudinarkt lieten de olllcleele Instanties
vandaag een daling van de premie van 1 sh. tot 8
d. toe. Dientengevolge waren de goudomzetten vandaag met JE 495.000 iets grooter dan gisteren. De
prijs daalde «4 d. tot 140/914Te Parijs
Op de wisselmarkt was de
PARIJS. 21 Junl.
handel hedenmorgen vrij nerveus. De flauwe houding van het pond en de dollar tegenover den
welke In verband staat met de bekende hier nlet
Londen en
controleerbare geruchten, volgens welketegelijkertijd
«leuwYork zich zouden verstaan om
te devaluceren en dan Frankrijk zouden ultnoodlgen om zijn munt op de Angelsaksische deviezen te
.^ilgneoren". Voor beurs noteerde het pond 17753
tegen 17827 en de dollar 35.84 tegen 33.88. De gulden
Is van 1990 legen 1986.50 teruggeloopen.

—

Buitenlandsche beurzen
Londen.
LONDEN. 21 Juni.
De stijgend» beweging,
welke reeds gistermiddag duidelijker merkbaar
ging worden, is vanmorgen ln versterkte mate tot
uitdrukking gekomen. De twee voornaamste oor»
,-taken hiervan zijn: le. de Invloed van de geruchten
waarin gesproken wordt van een wapenstilstand In
den Spaanschen burgeroorlog.' en 2e. de scherpe
stijging en de symptomen eener lichte conjunctuur»
verbetering In de Ver. Staten: hiervan Is ook op
Londen «en stlmuleerende Invloed uitgegaan.
Vooral AmerlkaanscheIndustrieele aandeelen werden natuurlijk gunstig beïnvloed door laatstgenoemde factor. Deze hebben zlch vrijwillig aangepast aan het koerspell te «ieuw»York van gisteren,
hetgeen hler en daar gepaard ging met vrij groote
beteringen; VS. Steel-stegen-2 pt< tot 46, j.
Int. «tkkdl'l pt. tot 44%. Brazll Tractlon
tot"
11%. Ook petroleumaandeelen waren gevraagd
vooral, evenals gisteren. Koninklijke Petroleum.
Reeds spoedig na de opening steeg dlt aandeel %
tot 47%. Shell Transport stegen 3/32 tot 4 11/32. In
het algemeen heelt de redevoering van Lord Cad»
man gisteren op de algemeene vergadering van de
Anglo Iranlan OU Cy gehouden, een gunstigen invloed op petroleumaandeelen geoefend. Goudmijnen
waren algemeen vaster en boekten koersstijgingen
tot -*j|, vooral als gevolg van eenlge l*ransch« en
üuldAfrlkaansche goudaankoopen. De hoop op «en
conjunctuuropleving In de Ver. Staten leidde tot een
«tijging van De Beer» van 7% tot 8%.

—

.-,

Grondstofwaarden waren eveneens vrijwel alge»
meen vaster. Koperfondsen werden ook nu weer
gunstig beïnvloed door verlaging van de productie»
quota buiten de Ver. Staten; Rhokana stegen van

10% tot 10%.
Bij tlnaandeelen kwam dc voldoening over het
resultaat van de gisteren voor het Intern. Tln

Restrictie Comité gehouden vergadering tot uit»
drukking. Het aanhouden van de vraag naar ruwe
rubber, waardoor gisteren de prijs tot den hoogsten
«tand sedert 23 April steeg, heelt de belangstelling
voor rubberaandeelen doen toenemen; Anglo Dutch
Rubber Trust 1/3
verbeterden 1 sh 1% d. tot
tot 28/3.
Blnnenlandsche industrieele aandeelen waren
meerendeels eenlge pence vaster, vooral met Unl»
lever was dit het geval (+ 6 .*- 38), IVoolworth
(+ 6 d. = 62/3). Courtaulds (-f 4% d. = 359). Na»
dat !mp. Chemici reeds gisteen 1/4% was opge»
loopen. trad vandaag een verder» verbetering met
3 d. tot 31/9 in. Vooral ruwijzer- en «taaifondsen
«tegen in het algemeen scherp, o.a. stegen Vlckers
1 sh. 4% d. tot 22/3.
In verband met de toegenomen belangstelling
voor aandeelen bestond natuurlijk naar Britsche
«taatsfondsen minder vraag; dc stemming was
goed

prljshoudend.

de 3%

pet

oorlogsieenng

noteerde onveranderd 101 13/18.
Gedurende het verdere verloop 1» de stemming
ter beurze vast gebleven. Vooral petroleumaan»
deelen zijn verder gestegen-. Koninklijke noteer»
den later 37%. Blnnenlandsche industrieele aan»
doelen waren tot 1 pt hooger. In dc afdeellng der
leeningen waren Oostenrijksche
obligaties vrij algemeen lets hooger, nu morgen

bultenlandsche

te loonden dc Sehuldbesprekln-gen worden hervat.
Anderzijd* waren echter Duitsche obligaties onzeker gestemd, omdat men vreest, dat tegenover
Dult-che toezeggingen inzake dc Oostenrijksche
leeningen misschien een compensatie ten koste van
de houder, der Duitsche obligaties (b.v. in den
vorm van een renteverlaging) verlangd wordt.
Ook Braziliaansche obligaties waren vandaag lets
beter onder den invloed van de hernieuwde ve«leI°erl>-»- var» de regeerin*- van dat land, dat
den

bult«nl«-x*»«hen leenh-«»dlen»t binnen het zÜkader
van de betalingseapaeitelt zal handhaven. Bijzonderheden over den toekoinstlgen lecning^lien-'t ont»
breken echter nog steeds.
De goederenmarkten.

Een zeer vaste markt met lets rulmeren handel. Amerlkaansche waarden gevraagd en boven
Nieuw Vorksche pariteit. De belegglngsmarkt
was onveranderd. Prolongatie li pet.
De markt was heden zeer vast gestemd en
dit was in de voornaamste plaats het gevolg
van de krachtige koersverbetering in Wallstreel.
Aangezien slechts weinig materiaal voorhanden
was, kwamen de koersen al weldra tot een
behoorlijk hooger peil, waarop zij zich in het
verdere verloop ook goed wisten te handhaven.
Veel uitgebreider dan de laatste dagen was
de omvang der affaire nlet, maar toch ademde
de beurs een iets beteren geest en scheen het
publiek meer vertrouwen te hebben nu er uit
Amerika weer wat optimistischer gelulden
komen.
De koersen verbeterden gemiddeld over de
geheele linie 5 a 10 pet. zonder dat bepaalde
fondsen zich evenwel bizonder op den voorgrond plaatsten. De handel behield daardoor
een kalm karakter, temeer daar sterke flue»
tuatles zich niet voordeden.
Koninklijke Olie kwam op hooger kocrspeil,
nl, 335 en kreeg voldoenden steun om In het
verdere verloop nog een kleinigheid aan te
trekken. Uiteraard waren ook de Amerikaan»
sche oliesoorten vast gedisponeerd.
Van rubberwaarden ondergingen Amsterdam
Rubber een flinke verbetering van S pCt. en
bewogen zich verder Juist even boven de 200.
Ook de andere soorten boekten niet «maan»
zienlijke koersstijgingen.
Tabakken waren kalm en goed prljshoudend.
Benembah werd ex het dividend van 8 pOt.
verhandeld op 240% en was dus practisch
onveranderd.
Industrieelen hadden een kalm verloop. Aandeelen Philips liepen S pCt. op: A.K.U. 2 pOt*
Fokkers lagen hooger en ook Unilever trokken iets aan.
Van suikerwaarden boekte H.V.A. een avans
van 10 pGt. Ook de specifieke soorten als
Vorstenlanden, Java Cultures en N.1.8.H. werden hooger gewaardeerd.
De schccpvaartpapicrcn trokken geleidelijk
lets aan.
Dc markt behield ook later een vaste ten»
dens en wist het hoogere peil goed te be»
waren.
Op de beleggingsmarkt waren van de Duit»
sche leeningen, de ' dollarobligaties en Young
in* herstel.
De Nederlandsche bclcggingsmarkt was kalm
en prijshoudend gestemd, alleen de oude
schuld was licht aangeboden met de Integralen
op een koers van 89.
Prolongatie *4 pet.
De valuta-markt.
De vrees voor een devaluatie van den dollar
verloor vandaag veel van zijn kracht, toen de
Amerlkaansche valuta In het wlsselvcrkeer van
hedenmorgen een vaste houding aan den dag
legde. Eenerzijds heeft het herstel van dc Nieuw
Yorksche effeetenmarkt sterk hiertoe bijgedragen, anderzijds de hernieuwde verklaring
van Morgenthau. waarin hij alle devaluatie»

geruchten tegenspreekt.
Nadat gisteren reeds een druk op het pond
sterling te Londen te bespeuren was geweest,

was hedenmorgen de verhouding zoodanig, dat
de Ilurop«jescho valuta's met.den dollar mee»
**glngen' «M'dérhHlVé'eveneens óp hooger peil
kwamen, met uitzondering van het pond sterling
en den Nederlandsehen gulden, welke gedrukt
waren, met dien verstande, dat onze gulden wel
tegenover den dollar, maar niet tegenover het
pond sterling flauwer was.
Gisteren officieel op 1.80%. kwam de dollar
hedenmorgen op 1.80% & 1.80%. Het pond
sterling, gisteren officieel 8.96. werd vanmorgen
vernomen op 835*4 a 855%. Van de andere
valuta's werd Parijs vernomen op circa 5.03%,
Brussel op 30.67 .& 30.69. Zwitserland op 41.41
a 41.43, terwijl Berlijn zich handhaafde op 72.80
72.85.
Op de termijnmarkt liep het disagio van de
belga iets verder terug tot resp. 17% en 57%
voor de 1 en 3 maanden.
In de marge tusschen Duitsch zllvergeld en
bankpapler kwam geen verandering en de
registermarken golden 32%. Hei goud was met
dc wissels iets vaster.
arbitragewaarden wonnen onderaandeelen Koninklijke meer dan fr. 1000. «VA.s fr. 900. Amsterdam Rubbers fr. 105 en Philips fr. -f?. Aan»
deelen Canadlan Pacific trokken eenlge francs aan.
In de coulisse was de stemming bevredigend en
de handel in den aanvang vlot. De gewone aan»

deelen De Beers trokken van fr. 1441 tot fr.
1488 aan.
3 pCt. Fransche rente 7460 na 7488 en 7470 tegen
74; 4% pCt Fransche rente tranche A 7965 na 7980
en 7960 tegen 79; Credit Lyonnals 1628 na 1618
tegen 1608; Banque de Paris 1270 na 1280 en 1275
tegen

1243; Banque de France 7190 tegen 7040;

Suezkanaal 23150 tegen 22830; Rio Tinto 2595 na
2610 en 2602 tegen 2560; Koninklijke 6645 na 6650.
6620 en 6625 tegen 6539; Philips 407? tegen 4000;
Amsterdam Rubber 3990 tegen 3885; UVA. 45300
na 45370 tegen 4440»; Forges et Arteries du Nord
et de l'üst 738 na 74» tegen 720;
782
tegen 760: Peehlney 1525 na 1520 tegen 1510; «on»
tecatlnl 179 (onv.); Young 333 tegen 332; Unlon
Miniere 4045 na 4059 tegen 3974: lloldflelds 661
tegen 660; Arbed 8680 tegen 8475; Kuhlmann 670
tegen «52; Peugeot 475 tegen 467; Can. Pacific 20?
na 205.50. tegen 202; Central Mining 3825 na 3835
tegen 3830.

Openingskoersen van heden, medegedeeld door
Louis Korljn en
alhier:
Slotk.
21 Juni 20 Juni
H.S. Steel
45% 45%
26% 26%
Atchlsin Topeka

39%
5%
48%
26%
12%
31'^

3814
414
47%
26%

45%—4%
32%
3«%
14%—%
11%
45%
7%
35%
16
8%
9%
44%

45%

American Smelting
Baltlmore and Ohio
Bethlehem Steel
Anaconda Copper
New Vork Central

General Motors
St. OH of N. Jersey

Chrysler Corp
Kennccott Copper
Monlgoinery ward
Republlc Steel

Southern Pacllle

'

Electrlc Bond & Share
General Electrlc
Grcat Northern pref
Illlnols Central
Intern. Tel. & Tel
Intern. Nlckel
North American Cy
Phiilips Petroleum
Pennsylvanla

>»>

U. S. Rubber

Sears Roebuck

Soutbein Raitway
Sou»*ern NaU***»y pref.
Shell Un'.,*,' OU
Tidewater At». Oil
UNited Alrcralt
Amer. Car «c Foundry
Amercan Vlate-works
Continental OU
l-besapeake &

Ohk»

Can.d**»*» Paelllc
«Hties Service

""

.

Packard Motors
Paramount Plctures

Socony

8

29

59%

16%
8%

3%
7%
5%

>

Corp

7%
35%
15%

29

18

American Tel. & Tel. ......'.
Unlted Corporation
Unlon Pacific
Woolworth & Co
American Tobacco „B"
Common«calth & Southern
Dupont dc Nemours
Flsk Rubber
Hudson Motors
U..S. Leather
North Am. AvlaUon
Publ. Serv. of N.-J
Standard Brands

46

59%
7%
11%
13%
13%
26%
17%

23"4
5%
8%

MldContlnental OU
Noribern Pacific ..;

32

34%
13%
11%

9%
44%
20
19%
33% 34%
15% 15%

9
30

Goodyear

Radio

30%

48% 47%

132

«2%

7

11%

13

12%
26%
17%
8%
29%
23%
5%
8%
18%
16%
8%
3%
7%
5%
132%
2%

«l!.

43% 43%
74% 73
i% 1%
101% 101%
6
5%
6% 5%
4% 4%
8% 8%
28% 28%
7% 7%
14

14

Vacuüm

6% 5%
3% 3%
79% 79%

Tennessee Corp
Wllson & Co
Wesllnghöus Electr

AMERIKAAKBCHE GOEDERENMARKT.
door

Openingskoersen van beden, medegedeeld
Louis Korljn en Co., alhier:

Nieuw Vork. 21 Juni.
Katoen: Jull 8.60. Sept. 8.61.
Suiker «nieuw contract).' Juli 0.88, Sept. 100.
Cacao: Jull 4.41. Sept. 4.56.
Rubber: Juli 12.79. Sept. 12.97.
BEURS VAN AMSTERDAM.
Habcurskoersen van 21 Junl, 4 uur:

Koninklijke
...*.....
Anaconda Copper

336%—7-6
19%—19%

10J^-10%

Shell Unlon

10%—

Republlc Steel

Dordtsche Petroleum-Industrie-Mij. N.V.
In de heden te Amsterdam gehouden Jaarlljk»
sche algemeene vergadering van aandeelhouders ls
te keeren van
besloten over 1931 een dividend ult
17,1 pCt. op het preferent en gewoon kapitaal,
waarvan reeds aan preferente aandeelhouders
7 pCt. en aan gewone aandeelhouders 3% pCt, ad
Interim werd uitgekeerd.
De periodiek aftredende commissaris, de beer
.
mr L7C. van IZegheNi werd herkozen.

..

N.V. Petroieum-Mij Moeara Enim.
In de heden te Amsterdam gehouden JaarllJkl*che

algemeene vergadering van aa**id««*bo*-d-*»» werd
verslag uitgebracht over 1937 en werden de balans
en winst- en verliesrekening goedgekeurd.
«et dividend werd vastgesteld op 2111/15 pet
(reeds uitgekeerd Interi*n»dlvld«nd 9 1/5 pet), voor
houders van winstbewijzen op f 21.75 (reed» uKge»

keerd interim-dividend f »l en voor houders van
oprichtersaandeelen op l 258 (reed, uitgekeerd In-

terim-dividend

f 55).

De heer mr W. S**erm»ndt Wzn werd als «om»
missarls herkozen.

Koersen van edele metalen.
(Noteering van H. Drijfhout en Zn Edelmetaal»
bedrijven NV.. Amsterdam.)
Inkoop
Verkoop
Goud:
12026—
12031.—
Goud 4 12% kg
.2050
Voor de industrie (1000/1000) -2015.—
» 12.52
12.46
Gouden Tientje,

Ponden
Dollar,
Zilver:
Baren 4 32 kg
Voor de Industrie

-

15.10
2.10%

»

-

2350
23.—

-

»

»

1515
3.12

2450

—.—

Boter, kaas en eieren.
Veiilngvereenlglng De
GRONINGEN. 21 Juni.
Eendracht v/h. Het Noorden. Aanvoer 19.000 eieren.

—

per
Klpeleren 1327—3.72. kulkeneieren f
100 stuks: kleinhandelsprijs fO5O per 20 stuks.
Officieele Eiernoteering. Groothandel-prijs kip-

eieren f3 per 150 stuks, kleinhandelsprijs 1045 per
20 stuk,. Handel vlug, met hoogere prijzen.
Elerveillng. Aanvoer
ROTTERDAM. 21 Juni.
150.000 eieren. Klpeleren 1240—350.
Kippeneleren f 3.50—
PURMEREN. 21 Juni.
f 4 per 100 stuks, handel matig;
eendeneleren
f 2.60 per 100 stuks.
Coup. centrale eler»
PURMEREND. 21 Juni.
Aanvoer 90.000 eenden»
veiling Purmerend G.G.
eieren f 2.75 a f 250; 90.000 kippeneleren 65-66 kg
f 2.75 a t 345. 63-64 kg l 3.70 4 l 3.75. 60-52 kg
f 3.55 4 l 3.75. 58/59 kg f 3.45 & f 3.6». 56-57 kg
f 3.40 4 X 3.50. 53-55 kg f 3.30 4 l 3.45.

—
—
—

—

Verscherpte winstnemingen
BERLIJN. 21 Junl
en afwikkelingen van Joodsche engagementen ver»
oorzaakte een lichten druk op het koerspe». Van
waren «annesmann >->. KlOek»
ner, «ansfeld en Rhelnstahl leder eveneens een
«,-, pet flauwer. Van braunkolen-aandeelen traden
Elntracht met een verlies van 2% pel op den voorgrond. Van chemische papieren waren I. G. Far-

ben 1 pet hooger. daarentegen Von Heyden 2. Rut»
gers % en Deutsehe Linoleum 2 pet In reactie,
Electro» en openbare nutsbedrijven goed prljsh»*-»
dend.
Van de overige afdeelingen waren Dortmunder
Union 2. Feldmuhle Ni>. Asehaff«-nburg en Junghau,
leder % Pd lager, daarentegen Berger
en
SOddeutsche Tucker 1 pet In avans.
Op de obllgatlemarkt was Oud Bezit 5 pf. hooger

POGING TOT AANRANDING
Vanochtend om tien uur fietste mej. B. ui;
Rotterdam in dc richting Ridderkerk. Op het
stille gedeelte bij het kruispunt Lagendijk—
Houtweg werd zij plotseling aangevallen door
een haar tegemoetrljdenden man. Hij poogde ds
dame van haar rijwiel te trekken, hetgeen hem
niet gelukte. Mej. B. wist te ontkomen en bij
«len hlauritsweg ontmoette zij twee agente»
van politie, die op haar aanwijzing per Juis:
passeerende luxe auto den aanrander spoedt!"
achterhaalden. Het bleek te zijn de 21-Jarigc
J. O. d. G. uit Rotterdam, bakkersknecht,
werkzaam te Oostendan-. Hij bekende de dame
te hebben wlllen aanranden, waarop hij is
opgesloten.

3

AVONDBLAD A

LAATSTE BERICHTEN
Rumoerige tooneelen in raadsvergadering van Heerewaarden

12

Berlijn

De rubberprijs steeg *-/16 d tot 6 5/16 d per «,.
Katoen wa, 3 & 5 pt hooger. Loco Arnerican
-Ulddlln-» 4.81.
Parijs.
21
PARIJS.
Juni.
«et het verbeleren van de
opvattingen ls de kooplust iets toegenomen en daar
heden de beur, de ontwikkeling der Britsch»
ltaliaansche onderhandelingen gunstig beoordeelde, op 131%.
Blanco daggeld onveranderd 2*4 ft 3 pet.
heerschte er bij opening een willige stemming. De
Op de valutamarkt noteerde ponden 1221, dollar»
reeks dementi's van de geruchten omtrent dollar»
devaluatie heeft een einde gemaakt aan de groote 2.4?» en Fransche francs 6-»l*ii.
belangstelling voor de goudmljnaandeelen van verleden week: deze fond-en behooren tot de weinige
waarden, welke heden lager noteerden. Daarentegen
N.V. BENSDORP.
heeft de prijsstijging van rubber, tin en koper haar
Dividend
6 pet uit de bedrijferente.
uitwerking op de bij deze producten betrokken
Jaarvergadering
In
de
van Bensdorp welke van»
fondsen niet gemist. Daar voorts de bultenland-ehe
beurzen gisteren ook blijk gegeven hebben den daag te Bussurn werd gehouden, werd de balans en
de winst- en verliesrekening goedgekeurd.
toestand In het algemeen met meer optimisme te
besloot tot uitkeering van een dividend van
be«ho«««*». heeft de effectenmarkl haar terug» 5 «en
pet ten laste van de bedrljfsreserves. Directie «n
houding groolendeels laten varen
commissarissen hadden voorgesteld geen dividend
De locale bank- en Industrieele aandeden heb»
ult te keeren. doch 13 aanwezige aandeelhouder*
ben haar stijging voortgezet. Op de hoogere koermeenden, dat een slecht Jaar geen reden behoeft
aanbod,
sen ontstond af en toe «enig
doch dlt Is te zlln geen dividend
uit te keeren.
doorgaans zonder «enige moeite opgenomen.
In plaat* van de aftredende commissarissen de
De aandgelen der Fransche chemische industrie heeren V.
N. J. Backers en 11. G. M. Bensdorp
verbeterden hun noleeringen verder: St. Gobaln werd benoemd
de heer J. Korthal, Alles, directeur
1965
1995,
van
lot
Kali Ste Therese van 1264 tot
Am,t. Llquldatlekas. De heer Baekers had
van
de
1290. Air Liquide «welk aandeel ex Ir. 21.72 divi»
voor de functie bedankt en de heer Bensdorp werd
dend was» van «50 lot 1266. Ook de overige locale
tot procuratiehouder benoemd evenals zijn broeder.
vast
lagen
indu-trleele aandeelen
In de markt. IV. L. M. Bensdorp.
Gevoelige koersstijgingen tljn ook In dc Interna»
De buitengewone algemeene vergadering, welks
tionale fondsen voorgekomen, 810 Tinto** gingen
onlang* werd gehouden, had reed* besloten om het
van 2560 op 2610. aandeelen Suezkanaal liepen aantal commissarissen van vier op drie terug te
ir. «O op. A-bed fr. «o. Van d» Am»<«»«»*uns«»->» brengen.

—

Beurs van Nieuw York

.Douglas Alrcralt

—
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Benoeming van gemeentesecretaris
ongedaan gemaakt
De gemeenteraad van Heerewaarden is he»
denmorgen in een spoedeischcnde vergadering
bijeengekomen als gevolg van een daartoe gedaan verzoek van de heeren Hdo en Vermeulen, wethouders en Biesters en Oroenendaai.
raadsleden, tezamen vormende een meerder»
held. De aanleiding tot het verziek was de
benoeming van den heer Pluim lot gemeente»
secretaris-ontvanger, welke benoeming eenige
maanden geleden is geschied. waarbij de functies van secretaris en ontvanger werden gecombineerd. Tegen deze benoeming hadden de
voorstellers een schriftelijk bezwaarschrift op»
gesteld, dat door den heer Oroenendaal in de
vergadering werd voorgelezen en waarin ca.
werd betoogd, dat deze benoeming een gevolg
was van de handelwijze van een sedert dien
overleden lid van den gemeenteraad, die aldus,
werd in het stuk gezegd, in abnormalen toe»
stand verkeerde. Het bezwaar ging niet tegen
de benoeming van den heer P. tot gemeente»
ontvanger, echter wel tegen zijn benoeming
tot secretaris. Bovendien werd dc secretaris
beschuldigd in het stuk van het afdoen van
aangelegenheden, die tot dc competentie van
het college van B. en W. behoorden. Tenslotte
werd voorgesteld den heer Pluim als gemeentesecretaris te ontslaan en in zijn plaats te 'benoemen den heer A. Brinkman, die gedurende
geruimen tijd tegen een minimale vergoeding
als ambtenaar ter secretarie belangrijke dien»
sten aan de gemeente bewezen heeft en vroeger de functie van gemeenteontvanger vervulde. Tijdens dc voorlezing van het stuk kwam
het herhaaldelijk tot heftige Incidenten en
scherpe interrupties.
Het raadslid W. Brinkman, hierna het woord
verkrijgende, zelde. dat hij nog nimmer ken»
nis had gekregen van zulk een vuil pamflet.
Er ontstond groot rumoer, waarbij de raadsleden elkaar met de heftigste verwijten over»
laadden. Toen daarna de heer F. J. Brinkman
verklaarde dat dit stuk beneden alle critiek.
zelfs misdadig was, gaf dit weer aanleiding
tot onbeschrijfelijke uitbarstingen en geweldig
tumult. De burgemeester, baron Sloet van Old
Ruilenborgh zelde daarna, dat het stuk ge»
meen van opzet was. den persoon van den
secretaris poogde te treffen, terwijl gelasterd
wordt over een overleden raadslid. Wethouder
Vermeulen heeft vervolgens onder een onbe»
schrijlijk rumoer het standpunt van de onderteekenaars van het stuk nader uiteengezet,
waarna een langdurige zeer verwarde discus»
sic volgde. Tenslotte werd het voorstel om
den heer Pluim als secretaris te ontslaan, met
4 tegen. 3 stemmen aangenomen. Nadat de
voorzitter had verklaard, dat hij dit besluit
aan de Kroon ter vernietiging zou voordragen, werd de raadsvergadering, die zich in
groolc belangstelling van de zijde der dorpelingen, die over deze secretarlskwcstle ook al
in twee kanten verdeeld zyn. verheugde, gesloten.

De Tollensprijs
Toegekend aan Herman de 'Man.

Bestuurders van het Tollens-fonds, gevestigd te Amsterdam, hebben den Tollens-prijs
toegekend aan den schrijver Herman de Man.
van wiens hand laatstelijk zijn verschenen:
„De barre winter van negentig." „De scheepswerf de Kroonprinses" en .Lle Koets."
Ingevolge de statuten van het fonds, dat ln
1850 gesticht Is bij gelegenheid van den zeven»
tigsten verjaardag van den volksdichter Hendrik Tollens Gzn.. wordt er om de vijf jaren
„eene gratificatie aangeboden aan een of
meer onzer vaderlandsche schrijvers of dichters, wier werken in proza of poëzie, gedurende genoemd tijdsverloop uitgegeven, naar
het gevoelen van bevoegde beoordeelaren,
zich deze onderscheiding hebben waardig gemaakt." De vorige maal. in 1933, ontving de
schrijver Arthur van Schendel den prijs. Het
fonds heeft mede ten doel de ondersteuning
van hulpbehoevende betrekkingen van overleden prozaschrijvers en dichters en verstrekt
ult dien hoofde Jaarlijks een aantal uitkeeringen.
De middelen tot «et toekennen der letter»
kundige prijzen en ondersteuningen moeten
worden geput uit het batig saldo der Jaarlijk»
sche renten van een een op het grootboek in»
geschreven kapitaal en enkele contributies.
Zou het fonds in ruimere mate, dan tot dus»
ver mogelijk bleek, aan zljn doel kunnen beantwoorden, dan zouden zij. die daartoe ln
staat zijn, het fonds moeten steunen door een
Jaarlijksche bijdrage, een schenking ineens of
door het fonds in hun testament te bedenken.
Bestuurders *djn thans: mr J. Kalff jr.. voorzitter. mr H. L. de Beaufort. Ina Boudlerßakker. H. H. van Dam A.c.zn, G. K. Eloul. Frans
Mijnssens. Elizabeth Zernlke en mr C- W. Rlt»
ter, secretaris-penningmeester, Amsterdam.
Rokin 127.
BENOEMING AAN DE R.K. UNIVERSITEIT
Het bestuur van de St. Radboud-stlchtln-j te
Utrecht heeft benoemd tot lector in de faculteit
in de letcren en wijsbegeerte aan de R.K. universiteit te Nijmegen, om onderwijs te geven
in de Grieksche en Latijnsehe taal. den heer
H. H. Janssen, te Swalmen.
CONSERVATOR KOLONIAAL INSTITUUT
Aneta meldt uit Djocja dat dr Galestin, thans
conservator aan het Javalnstituut. telegrafisch
bericht ontving van zijn benoeming tot conservator aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam.

HET PALESTUNSOHE ORKEST.
Huberman zal voor het eerst na zijn vlieg»
ongeval op 5 Oct. 1037 weer op het concert»
podium staan als solist a*. winterseizoen van
het Palestina Symphonic Orkest. (Hij is wel al
in Rome opgetreden, doch dat was in dc radiostudio). De bekende Engelsche dirigent Malcolm Sargent, die pas vrijwel hersteld ls van
een zeer ernstige ziekte, welke haar sporen in
VERDRONKEN
"zijn gezichtsvermogen heeft nagelaten, zal te
derden male achtereen als gasldirigent het orVanmiddag is de ruim twintigjarige A.
kest
leiden.
broertje
Korenbrik uit Vorden die met zijn
In
1037/38 heeft het orkest 81 concerten ge»
Hackfortsche
beek
aan
het
zwemmen
in de
geven voor 130.000 toehoorders (het seizoen te
was, verdronken.
voren 66 voor 120.000 toehoorders). De steun
Een politieman, die spoedig aanwezig was.
verleenende Symphony Orchcstra Association
heeft zich te water begeven. Hij mocht er niet telt bijna 5000 leden.
brengen.
lijk.
Het
In slagen. K. naar boven te
Is nog niet gevonden.
Universitaire examens.
Prop. examen theologie de
AMSTERDAM.
AANBESTEDING VIADUCT.
heeren J. A. Visser en G Hartdorff (cum laude);
De Rijkswaterstaat heeft heden aanbesteed: ea-ndldaat'examen rechten de heeren V. Scholten en
J. van Her-on; eandlllaatsexamen economie de
het maken van een viaduct van gewapend be»
J. Groenevelt. J. Hartman en J. 11. Tolman.
ton In het gedeelte Bodegraven—Utrecht van heeren
«ej. A. Blom. dle op 20 Juni Jl. het prop. examen
den aan te leggen weg no. 12 van het Rijks»
theologie heeft afgelegd, heeft daarbij het practica»
wegenplan 1038, onder de gemeente Woerden.
laude gekregen.
cum
Laagste Inschrijver, waren A. Dubben en
Doctoraal examen -«nee-kunde de heeren l». Ph.
J. G. van Heet te Vianen en Utrecht voor
*>»««. A. G. Krouwel». R. Holthuis en A. K.
f 1680500.
Ankum.

—

Officieele Berichten
Prof. van Everdingen onderschelden
Bij K.B. is benoemd tot commandeur
in de Orde van Oranje-Nassau prof. dr E.
van Everdingcn, te de Bilt, hoofddirecleur van het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut.

** *

Bij KB. van 30 Mei ls toegekend de aan dc
Orde van Oranje-Nassau verbonden eere-

medaille, In goud. aan: J. D. de Waal, ehef--

reiziger bij de N. V. Zuid-Holiandsche Bic**brouwerij, te 's-Gravenhage.
Bij K.B. van 15 Juni is toegekend de aan de

van OranjeNassau verbonden eere»
medaille, in zilver aan: mej. P. Nammlnga,
huishoudster bij den heer P. van der Hoek te
Orde

Leeuwarden.
Bij K.B. van 18 Juni. is benoemd tot plaatsvervangend lid, ambtshalve plaatsvervangend
voorzitter van den raad van beroep voor de
directe belastingen te Zwolle: mr W. A. Vos.
rechter in de arrondissements-rechtbank te
Zwolle.
Burgemeester
Bij K.B. is met ingang van 1 Juli benoemd

tot burgemeester van Gasselte mr K. H. Ga ar»
landt.

"

""

Mr Gaarlandt werd 11 Bept. 1909 geboren- hij
is advocaat en procureur te Gouda en tevens
volontair ter gcmccntcsccrctarie van Boskoop.
Hij is een zoon van den burgemeester van
Gouda.
Consulaire dienst
Met de afdoening der zaken van het opengevallen vice-consulaat der Nederlanden te Var»
dö in Noorwegen is tijdelijk belast mej. Hjdr»
dis Nilsscn.

A. C. J. Henny—Aeijelts
Hier ter stede is overleden mevrouw A. G. J.
HennyAeijelts, een voorvechtster van de
Christian Sciencc.
Mevrouw Henny behoorde tot dc eerste be»
lijdsiers van de Christian Sciencc in ons land
en heeft voor dc verbreiding van dit geloof,
eerst in Arnhem, en de laatste 22 Jaar in Den
Haag, zeer voel gedaan. Dat zoowel hier ter
stede als in Arnhem kerkgebouwen werden ge»
sticht, is mede te danken aan deze harde werkster.

Mevrouw Henny heeft in dc Christian Sciencc
kerk hier ter stede verschillende functies bekleed. ZU was bestuurslid, reader en practitloner.
Uitgeleide gedaan door een groot aantal geloofsgenootcn (voor het mccrcndeel dames), is
mevr. Henny hedenmiddag op de Algemeene
Begraafplaats ten grave gedragen.
Onder de aanwezigen merkten wc o.m. op
prof. Muysken, mr» van Dusseldorp uit Nlce,
de» zanger R. van Santen. J. Mestingh, Ir R.
Mackenzle. den gep. kapitein Palaehe, J. M. B.
Adrlanl. president van het kerkbestuur van de
Christian Sciencekcrk. F. H. de Boer. den oudpractitloner van de Christian Sciencekcrk,
J. W. Cohen Stuart en den oud-organist C.
Pleyslcr.

bloem»
Rondom dc groeve was een schat
stukken gerangschikt, terwijl dc baar werd
gedekt door een kruis van gele bloemen met
een kroon, het geheel op een wit kleed.
Aan dc geopende groeve heeft de heer Gohen
Sluart voorgelezen uit de Heilige Schrift en
vervolgens uit de werken van Mary Baker
Eddy. De organist speelde op het orgel, dat op
eenigen afstand van de groeve was geplaatst,
een drietal liederen met woorden van Mary
Baker Eddy. n.l. Shepherd show me how to go:
O. gentle prcsencc en Front suns lo soal.
Twee dochters van de overledene hebben aan
de groeve enkele woerden gesproken, waarna
een zoon dankte voor de betoonde belangstel»
ling.

Verknopingen van Huizen, enz.
Vcnduhuls van Notarissen, Nobelstraat.
Veiling van 21 Juni.
Notaris W. 6. Pauwels:
f3OOO
Erfp. Huis Haverschmldtstraat 112
Notaris J. J. de Lange:
»5400
Huls Brandstraat 32—34
-5300
Idem 36—38
Notaris 11. A. v. d. Steenstraten:
900
Garage Hcmstcrhuisstraat 186—188
Notaris W. 11. v. d. dessen:
'.
»2000
Huis v. d. Duynstraat 101
Notaris mr 11. A. Broers:
-2900
Winkelhuls v. Ostadestraat 141—143
Notaris mr N. P. C. Arrlens:
900
Huis Zorgvlietstraat 19—21
Huls v. Ravesteynstraat 241—243
-1900
Winkelhuls Kemperstraat 151—
700
2 Winkelhuizen Hekkclaan 221—221a.... -1000
200
Huis Lage Zand 5

....

..

... -

D. II. SCHEFFER.
In den ouderdom van 60 jaar is overleden
de heer D. H. Scheffer. oudrijkson'.vanger. Hij
was ridder in dc Orde van Oranje-Nassau. Zijn
teraardebestelling zal geschieden Woensdag a-.
halfdrie op Oud Eik en Duinen.
DE BADEN.
Bij dc Mij Zeebad zijn heden tot halfvier
genomen 3 damesbadcn. 42 kinderbaden. 1 luxe»
bad. 30 zonnebaden. 462 gemengde baden.
De temperatuur van de Inch: bedroeg vm.
60 graden nm. 64 gr., van de zee vm.*6l gr.,
nm. 62 gr.
Dc wind was vin. ZZW.. nm. Z.W.
Gisteren zijn genomen totaal 424 baden.
PARIJS STEEKT ZICH IN FEESTKLEED
Dit Parijs: Dinsdag den 28cn Juni zal het
Britsehe koninklijk paar zijn luisterrijken in»
tocht in de Fran°che hoofdstad houden. Er begint al eenlge teekenlng te komen in de ver»
sieringen- der straten, waarlangs de stoet zal
trekken. Talrijke winkels, kantoorgebouwen en
particuliere hulzen zijn versierd met Engelsehe
vlaggen van reusachtige afmetingen. In dc
etalages ziet men de portretten van koning
George en koningin Eiizabeth in met de Fran»
sche en Engelsche kleuren versierde lijsten.
Koortsachtig wordt er gewerkt aan de versie»
ring van het Gare Dauphine, waar dc koning
arriveert en aan dc Place dc I'Etoile. waar zul»
len worden opgericht, In het mcl boomen beplante gedeelte van de Ohamps Elysccs komen
masten van 20 m hoogte, die met elkaar worden verbonden door lange linten in de kleuren
van beide landen.

DE DUITSCHE HIMALAYA-EXPEDITIE.
Reuter meldt uit Simla. dat voortdurend
slecht weer en drle voet sneeuw in Kamp Drie
alle leden van dc Duitsche expeditie naar den
Nanga Parbat hebben genoodzaakt naar het
basiskamp terug te keeren om op beter weer Is
vachten.

De malversaties bij de
Thermionlampenfabriek te Lent
De beide directeuren voor de
Arnhemsche rechtbank
Voor de Arnhemsche rechtbank is heden de
zaak behandeld tegen de beide oud-directeuren
der radiolampenfabriek Thermion N.V. te Lent,
den 39jarigen koopman E. J. G. de R. en den
40»jarlgen koopman G. G. R., beiden thans ge»
detineerd.
Men zal zich herinneren, dat in het begin
van Maart van dit Jaar werd ontdekt, dat door
dc beide directeuren der Thermioniampenfa»
briek belangrijke malversaties waren gepleegd.
Een onderzoek bracht aan het licht, dat zij
zich In den loop der laatste Jaren herhaalde»
lijk aan verduistering van verschillende be»
dragen hadden schuldig gemaakt.
Daarop werd tot hun arrestatie overgegaan.
De R. was commercieel directeur, terwijl R.
leider was van het verkoopkantoor Ameropa.
Het bleek niet doenlijk het bedrijf gaande
te houden, zoodat men tot sluiting van de fa»
briek moest overgaan, waarbij aan pl.m. 225
menschen ontslag werd aangezegd.
Den verdachte de R. is ten laste gelegd, dat
hij inde Jaren 1035. 1936 en 1937 te Nijmegen,
althans te Eist. meermalen opzettelijk gelden,
toebehoorende aan de radiolampenfabriek
Thermion N.V-, welke gelden verdachte als
directeur van genoemde N.V. onder zich had
gekregen, als opbrengst van door en ten be»
hoeve van deze N.V. verkochte radiolampen,
wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, beloo»
pende het gezamenlijk bedrag dezer gelden
circa f 8000.
In een overeenkomstige dagvaarding wordt
aan R. verduistering van een gezamenlijk bedrag van ca f 1725 ten laste gelegd.
Na het verhoor van den eersten verdachte
de IL, volgde het getuigenverhoor. De rechtbank hoorde o.a. H. W. H., adjunct-accountant
bij de directe belasting te Arnhem, die de
boekhouding heeft onderzocht. Hij heeft de
velschillende tekorten aangetroffen. De be»
dragen, welke aan de kas van de N.V. waren
onttrokken, klopten met de aanteekeningen in
het zakboekje van den verdachte. In totaal was
het ongeveer acht duizend gulden. Een radiohandelaar te Amsterdam, W. P., die van dc
*l*herm!onfabriek radiolampen had gekocht en
per cheque betaalde, werd daarna gehoord.
Verscheidene van door getuige betaalde pos»
ten bleken niet volledig in de administratie te
zijn verwerkt. Daarna werd nog gehoord de
oudboekhouder en oudprocuraliehouder van
de vennootschap, die mededeeling deed omtrent de geheime administratie, waarin de
verkochte radiolampen werden geboekt.
De subsituut-officier van Justitie, mr baron
Spcyart van Woerden, wees er op. dat het
bedrijf van de Thermlonfabrlck al Jaren lang
slecht ging. Door geldschieters is getracht om
het bedrijf nieuw leven In te blazen, maar dat
lukte niet. De verdachten kwamen aan het
hoofd van het bedrijf. Zij kwamen beiden van
Philips. Het salaris was matig en men is be»
gonnen met een onkostennota over te leggen
voor kleine uitgaven, opdat de*commissarissen
hen niet als een duren directeur zouden be»
schouwen. Daarop is de overeenkomst met
Philips gekomen, waardoor de productie werd
begrensd. Steeds dieper kwam men in moei»
lijkheden, maar de officier is van oordeel, dat
dc malversaties nlet de oorzaak zijn van de
sluiting van de fabriek. Dit Is te wijten aan
de geldschieters, die ten onrechte meenden,
dat zij een zaak, die geen levensvatbaarheid
had, opnieuw leven konden Inblazen.
De elsch luidde negen maanden gevangenisstraf met aftrek van drie-en-ecn»
halve maand voorarrest.
De tweede verdachte. C. K. R.. stond vervolgens terecht. Hij gaf toe. dat hij met de R.
een overeenkomst had over den verkoop van
de tweede kwaliteit lampen. Hij kocht de lampen van Thermion en droeg het volle risico
voor den verkoop. Hij had eigenlijk recht op
47Vi procent, maar hlj heeft genoegen genomen
met 27 procent, terwijl 50 procent voor dc N.V.
overbleef. Dat was volgens hem dc normale
korting. De officier van Justitie wees erop, dat
de verdachte eenigen tijd de afvaiproduclte
van de fabriek wist te verkoopen. Dc werkelijke waarde van de lampen was enkele centen. Spreker achtte de verduistering bewezen
en elschte, daar hij niet het Initiatief had ge»
nomen, vier maanden gevangenisstraf met af»
trek van «lrie-en-eenhalve maand voorarrest.
De verdediger, mr Lcm, vroeg vrijspraak. Hij
verzocht de invrijheidstelling van den ver»
dachte In verband met zijn gezondheid.
Dc rechtbank willigde dit verzoek in,
Uitspraak 28 Juni.

BURGERLIJKE STAND
81 Juni.
BEVALLEX: E. A. C. van der
Wee, geb. Michels. 2 z. » E. L. Müc-i*,
geb. Rothschild. d. A. W. Iloudijk.
geb. Gerritse, d. J. P. Vrolijk, gel,.
Verloop, z. G. de Heü, geb. Notenboom, z. J. G. J. Jansen, geboren
z.
J. M. J. Le Largo,
Sandilort.
geb. Xoordhuizcn. z.
W. Th. J.
Versteeg, geboren Schilham. d. J.
Vlaanderen, geb. van Egiuonil, z.
Th. A. Reijngoull, geb. Sekreve, z.
R. G. Meijsen, geb. Winkel, «i.
P.
M. Rombouts, geb. Sanders, «I. T.
J. Lonije, geb. van Gilst. z. C. M.
Panuwe, geb. Verveen. «I. J. A. ('.
Ligthnrt Schenk, geb. Maas, z. B.
G. Bos. geb. Hoyer, z. Ch. L. Nico»
lal. geb. Krook. z. X. M. J. te-nuile. geb. Weysenleld. d. M. G.

-

-

-

-
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Verstraeten»

geb.

- - -

-

-

-z. - lv.
van Well,

Goo»en.

Torol. d. - K.
J. de Jager, geb. Mcii»
link. d. - H. Bregman, geb. Bos. «I.
Bank.

gcb.

hnnub, z.

J. «le Xes, «eb. van den Eijkel. z. »
A. J. Klein, geb. Biall.t», z. M. .1.
«Ie Mm. geb. Dekkers, z. G. llarm.-en. geb. Chilla. d. J. E. «»e Waan,
geb. Hulskcr. d.
P. E. van «lon
Hoogenbnnd, geb. Korst, z. Ch. M.
Grsehützer. geb. Nunkclgrin, «I. M,
G. van Xoort, geb. Grnnnen-*--,. z. »
E. M. Bom, geb. Beumer. «I.
G.
Stnvengn, geb. Langham, z.
GVERLENEX: W. G. Groen. vr.
van G. Groen. 43 j.
tt. IlimmM»
lreülillnointncr, man van B. Pfi«l<'r,
35 j. E. vnn Essen, weduwe van .1.
Lnvermnn, 71 j. A. do Bruin, vrouw
van J. G. Prins, 46 j.
A. Kroorc,
ongeh. vrouw, 59 j. D. 11. Seheffer,
man vnn E. G. -I. Bo**<lcwiJn«e. «6 j.
M. J. Baucr, weduwe van J. I». G.
Verhoef. 69 j. J. P. van Riet.
vrouw, 79 j.
tt'. Gnrde.tu. vrouw
vnn J. R. k. Ix»hmnnn, 15 j. J. <lo
Lcouwe, man van B. Brnndel. 71 j. »
8. Wot*6a, man van E. J. Vogelaar.
63 ,',
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HET VADERLAND
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De' Heer en Mevrouw
MAURICE MILCH—

ROTBSCHILI

.

VERLOOFD:
AGNES G. LUND
en
H. VAN ARKEL.
cand. Ml.
Rhijnvi*, Feithstraat 0. Voorburg.
Noordeinde 39, Delft.
Geen ontvangdag.
VERLOOFD:
GATV N. A. OOSTHOEK
H. G. VAN HAAFTEN.
Banjoemasweg 6
Batavia
pekalonganweg 24
Eenlge en algemeene kennisgeving
ONDERTROUWT»:
A. G. KEMPERS
en
GREET LUBBERS.
Huwelijksvoltrekking 8 Juli a«. te
's-Gravenhage.
Amsterdam, van Baerlestraat 05.
Scheveningen, Rijslag 12.
Receptie 2 Juli van 3—4.30 uur in
Hotel „Wittebrug".
Toekomstig adres:
prins Willem van Oranjelaan 15.
Naarden.

'
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AANGEKOMEN.
ZÉÉR LAGE PRIJZEN

H^)

Vereelte ZALM l

-4M

RIVI ERVISMARKT

w*

ELASTIEKEN KOUSEN

KANTOORPAND
s 30.000.—

Brieven onder No. 3381, aan het Bureau van dit Blad.

Voor spoedige indiensttreding
voor kunstnijverheidsartikelen en nouvesuts's. Leeftijd beneden 30 jaar. Brieven met opgave van loopbaan etc. onder
No. 14998. aan het Bureau van dit Blad.

LECATION

.1

,

cherche stenodact>lographe, con»
naissant parfaitcment francais et
dactylographie francaise.
Lettres No. 3373. bur. de ce journal
Jonge m.. ongeh., dipl. 5 jr. H.
Hand. sch. pract. dlpl. Boekh. en
Eng. H. corr.. 10 jr. erv.. zoekt
werkkring. Goede ref. Wil z. noodig in goede zaak met eenig kap.
dceln. Br. nr. 2913, Bijk. Thomsonplein 12.

Isr. Verpletter
biedt zich aan bij hulpbehoevende
Heer of Dame.
Goede referenties.
Br. No. 1644. Bur. van dit Biad.
Wordt gevraagd Den Haag tegen
1 Juli in klein gezin

NET
Br. Mevr.

leden.

MEISJE

TH.OMAS, Sonderdank-

Mevrouw A. J. 5. VAN

TE HUUR t 43.— p. m. bev. 5 k^
badk., keuk^ «old, voor» en achter»
tuin: achtertuin 45 m diep. nabij
bosch en park, goede verbinding.
Lage belasting. Inl. v. Zuvlen van
Nveveltstraat 110. Wassenaar.

MAISON LEWIS
PAPESTRAAT 304
V/h. PASSAGE

JUNI KOOPJES
Robes vanaf f 5.95
Mantelcostuums en «ont»
plets vanaf f 12.50
van onze goedkoope
aanbieding ook In Hoeden.
Komt U eens blj ons kijken?
profiteert

SHORTS
PANTALONS
BADJASSEN.

NOORDEINDE

TEGENOVER Ol PLAATS

„Uw sc*ec«a!»aa!«
szozülü-llli'

„boxje".

Internationale

Dit Is een
buitengewoon aantrekkelijk aanbod. U kunt «en
drukwerk b|j ons ver»
krijgen, waarin de bijzon»
derheden van deze aan»
bieding staan, die in één
woord
SCHITTEREND Is.

Correspondentie-

Club.
een partner

U
voor het
leven, wenseht U conversatie?
Zoekt U vriendschap ? Wilt U Uw
Zoekt

talenkennis verbeteren
Laat U
dan Inschrijven bij dc
INTERNATIONALE
CORRESPONDENTIE CLUB.
Vraagt gratis ZEER UITVOERIGE
INLICHTINGEN, onder bijv. v. 10
cent porto, aan POSTBUS 285.
Hoofdpostkantoor. DEN HAAG.

!^iG

H^«-^
=~Fotohan<selMi
p

llt^?A*>W
\_________________________\
■PASSAGE 4H3. TEL

Leest „Het Vaderland"

MANUCURE
door gediplomeerde jongedame,

v. 1-7 en volg. afspr. Inst. .HANG",
v. Blankenburgstr. 4. Tel. 39.2g.15.
bij L. v. Meerderv. Tram!. 1,2.3,7,10.

DELI-BATAVIA
RUBBER MAATSCHAPPIJ N.V.
De DIRECTIE maakt bekend, dat
het Slot-dividend over boekjaar
1937 van 22 Juni a.s. af betaalbaar
is met f 00. per aandeel, tegen
intrekking van dividendbewijs
No. 10. bij dc Nederlandsche Han-

dal-Maatschappij te Amsterdam.
Rotterdam en 's-Gravenhage.
Amsterdam, 21 Juni 1938.

(met pil) per

2 blikken

Ananas

p«r

PIANO

..
....

GODDNFROY
P. HEINSTRAAT 76. TEL. 332454

81.

2 pers. 6-dlg. Kapok bedstel 14.—;
2 gr. L. dekens belde —; Smyrna
tapijt 1930, alle, ongebruikt.

FORD '36
met dleke*r
seat en andere Auto's In pr. staat
aangeboden. W. BINK. Rijslag 11,

Stationsweg 93

Sehevenwgen.

—8.

Woensdag Donderdag

»^*M3 RAYON
\ **^]B
fW
"->

IS GEOPEND

Rublnstein's. specialiste

Helen»

voor Nederland,

MARGUERITE cARTW
BLj*J|
I^?^'^^»>»-»H^^»3»

demonstreert op Donderdag 23 Juni van lOjj tol
12*£ en van 14M tot 1? uur

tf---C_"""**==jj"^M

H^B MAISON
_ MAIVÜI.O

PASSACE 13
*"*-

. ----

wßkf

„

,

1 'lij I ! »* !

M

-

—----.■-.

DEN HAAG

■

.... —

ZOMERAANBIEDING
2 pond Kalfsdelicatesse

2 pond Kalfslappen
2. pond Varkenscarb
2 pond Varkensstükje

1
120
1

.

,

<U 0

V^t\*tf_\ierdwijnen door
t)_________ASietmbeddlng
XW^mW^xi zondermetaal
JmmT

Weg.

lij" 3

TAPIJTEN.

vertr. ongebr. Smvrna

-i:

300 x 200 1950; dito 330 x 230 —;
Zw. Stamboul 270 x 370 39.—: dlto
Wilton 25.—. STATIONSWEG 93,
thuis 10—

BOEKEN
Romans, Wetenschappelijke Wer»
ken enz., In ledere hoeveelheid te
koop gevraagd. 11. NORDEN. Wels»
aendruehstraat 105, Telefoon 111795

Kokerschuit

naaimachines m. ronde kasten als
Slnger, pfaff en Naumann, 2 j. schr.
gar^ l 20.—. 25.— en 30.—-. Trap»
5 25.—.
onderstellen van f 5.
Rullen en repareeren.
NAAIMACIIINEIIANDEL
van Spevtutraat 6
Telel. 330546

—

N.V. CULTUUR MAATSCHAPPIJ

TE HUUR

SCHEVENINGEN

J____KË________TKÏTvïtt3l

WIMWHuWkm9ém\WB natte

in

■i

|

Gem. le Etage, suite met serre, str.
w. en k. water, centr. verwarming,
Bad, Telefoon, met of zonder pen»
W81648
slon. DELISTRAAT 26.

_\__M__^________________

op sap

Keurige Etage te huur in mooi ge»
legen heerenhuis. Uitstekend ge»
schikt voer 1 of 2 dames. WBIOSI
Adres: Haringkade 147.
TE HUUR
gez. GEM. ZITKAMER met bal»
con, ineenl. slaapkamer, v. w.. m.
prima pension voor Dame of Heer.
WBIO4O
b. b. h. h.
Groot Hertoglnnelaan 167.

GEM. KAMERS
met badkamer, met of zonder pension TE HUUR. Telefoon en Bad
aanwezig.
W81645
Adres: Nassau Zuilensteinstr. 23
Voor direct of later te huur

CHIQUE APP.bc»
met of zonder pension,

keurige
diening. privé badkamer, vrij uitzicht, gelegen Raamweg. Tel. 115257

W83378

i

ii

„PONDOK GEDEH"

......

.

M

ACADÉMIE ESTHÉTME

zal worden gehouden op Zaterdag*
2 Juli 1938, des voormlddags te 11
uur, ten haren kantore, Zeestraat
57 te 's-Gravenhage.
Voor toelating ter vergadering
en deelneming aan dc stommingen
moeten de aandeelhouders hunne
aandeelen uiterlijk op 28 Juni 1938
ten kantore der vennootschap de»
poneeren.
Aandeelhouders kunnen ten
kantore der vennootschap van de
agenda kennis nemen.
DE COMMISSARISSEN.
's-Gravenhage. 21 Juni 1938.

THOMSONLAAN 26
TELEF. 394184

INKOOPCENTRALE VAN

MASSAGE
SPORT-, LICHAAMS» EN
ONTVETTINGSMASSAGE

BOEKEN

ASTROLOOG
HELDERZIEND
C. J.

tegen

ELDON.

EN MUZIEK

dc hoogste waarde a contant

E TOKKIE

ADELHEIDSTRAAT 42.
Zeer uitvoerig Consult
f I.—
Jaarhoroscopen
f 15.—
Geboorte-horoscopen
f3O.
Dagelijks spreekuur 2— uur.

BILDERDIJKSTRAAT 16
TELEFOON 392837
DEN HAAG
tegenover OPENBARE LEESZAAL

—

I,

<o»:

I

\SW

>

JEjWDjß'^i^i--*p

j«-.*i?«vffiol^BS

-

—-.

'/, ««eb

/Oe

«

Nltteler Lelterchen

ï*

'/,

VOe

Ü««h

Bi) 10 i»«*«cncn» ook gesorteerd -5 cl 0. 11.lager»
Alcoholvrije vruchtenbowl
per literpol
OOe

,

Bijenkorl's limonade

me» »->-ch!en«ppen b-red in 9 »er«h-!> <*>»*>
Oöe
lende linken, per r»>«»»h««-*en«le le-el»
B» 5 N»l«h»n. per Üe-ch
54e

....

.

»-----j-----------»»»»»*-»»»»»»»»»»»»»"»»»-»»»»-»-»-"-»^"»**<"»*^

--

__

Gesorteerde vruchtenkoekjes
««.
a, ZUe
Vl pond
Gemengde drups
per kilogram-zak
...,.../ Oe
Amerikaansche sandwich spread
An
»»Ue
per 2 flacons 75e, per flacon
._
Vuurroode zalm
4Ue
merk Columbia. per 2 Ukken 75c. per blik.
Portugeesche sardines
rn
, , OUe
In ii,ne o>i,>ol«. per 3 Ukken

.

Leverpastei
3 Wikken

_.

5Ue

per

Sorbetwalels

-»-»

<,«

Hongaarsche Riesling

(f-loe'ell per

ZVe

..
,
. . „-

,

Fransche Champagne Sec

(«nlte -»**n) per

’

*

per
per

'

CALIFORNISCHE PRUIMEN
ken Delicatesse l
Zonder dat men ze wascht of weekt
kunnen deze, In de Californiscbe
zon gerijpte, groote blauwe pruimen
worden gegeten.
Per blik, inhoudende 4'/, ons Jwe
Per 2 blikken 55c

*

Schrilteijke en telefonische bestellingen worden
snel en accuraat uitgevoerd.
Tel 180810. /nlerl 00. Toestel 242 en 24»

i

TRADING GOY
LATE HEGT & GO.

Het dividend over 1937 ad 8 %
of f 24.— per aandeel van f300.—
zal tegen inlevering van dividend»
bewijs No. 53 vanaf 22 Juni aA
betaalbaar zijn te 'sGravenhage
bij de Heeren HELDRING &
PIERSON. te Amsterdam bij dc
KAS VEREENIGING N.V. en te
Utrecht bij dc Heeren VLAER &
KOL.
DE DIRECTIE.

,

Uk. inhoudende ± 325 -luk,

Knakworstjes

(pierlot.perrx.) per '/, "etch

v■

--«Ve

OOc

l.terbl.k

Vin mousse»», Due de Pressac

Praktijk hervat

»,<>,
jr-

VOOR DE BOWL

Tandarts D.D.S.

,
O^c
Zöe

wijn

■..—-.--,

schap

Gevestigd te 'sGravenhage.

per

»-,»->

Hollandsche klppensoep

■■ 1

De gewone jaarlijksche Algemee»
ne Vergadering van Aandeelhou»
ders in de Naamlooze Vennoot»

VOOR DE PIC-NIC
-j

l lier

literblik

1..-H

(ffaan i*e&iMi~. '^■u^^._U^i__.

—

-^

/-,/-.

per

■

!^1 !l!Z!«>

\M

Rundernlereh p. stuk

**»Oc

5 bikken 90c.

L ■!. 11

.longebreur de Slager. TeL 180436

Hollandsche sperzieboonen
p«

ROOZEN

JOURNALIST

Badkuipen v. af
51230
Waschtafels v. af
51430
Gasfornuizen gebr. v. af
f2730
Junkers Gcijser laatste
type, 1 uur gebruikt
570.
INSTALL.
VAKKUNDIG
LOODGIETERSBEDRIJF

2 persoons cabriolet

2 bl.kken SSc.' per bik

l-I<-«s*»er«r><i« ««Ne

vlot vertaler, vertrouwd met alle I
redaetie'werkzaamheden.
I
Tevens gevraagd VOLONTAIRE
voor de verzorging van eenige
rubrieken.
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 3382, bur. blad

1501*8. Bur. van dit

ONZE NIEUWE

MEJ. NORDEN
HELENA RUBINSTEIN
—

vraagt ter overname goed
bespeelde en onderhouden

Hollandsche peren op sap
per 2 bl.kken SSc. per l.terbl.k
per

14 u.
36. Spreekuur

'geen krant)

meer

'■:■.

SPUI 209 A
TELEF. 115499
betaalt enorme prijzen voor Japon»
nen, bontmantels, complets, hee»
reneostuums, enz.
Gevestigd sinds 1885.

part.

Gesneden perziken of grape»lrult

Naer»»r»,.

REDACTIEBUREAU
zoekt een

_____J^_m_m^^^_Wt mWS^^__Z\ s)
_________J_f____________^__________hs^_

DE BEKENDE

LINGUAPHONE.
Amsterdam.
Spul 27D. Tel. 31749.

per bik lnh. 7 i 8 schijven

J. E. BWEESTER. ARTS
IN. Tri. 331518.
A,

.

Hollandsche kwetsen

zal de eerste maanden geen prak»
tijd uitoefenen. De praktijk wordt
voortgezet door:

H. N

m^mW^-ém
__^__W_J_^ÉW__\^^^^__^_^__^\

VRUCHTEN» EN GROENTEN

A. CARRIÈRE. ARTS

Jan de
B—9 uur.

■

fabriek als Palthe aan Uw goed
kan besteden. Dat is b.v. het gratis
chemisch bijverven van verschoten en
uitgebeten plaatsen. Dat is b.v. de
krimpvrije behandeling, het motecht
maken of onzichtbaar stoppen. Kortom..
„Palthen" dat is het oerdegelijke werk
van PALTHE. Neerlands oudste
'
:^sNv en grootste fabriek op haat*

*BBHa^BHHBHnoaHg^BB<--SEHBaBBn3-HK3!a:

Prof.Micliaëls
afwezig.

—

/ M^/^C\^^ÊÊL3KmwL\\w\
__\.j_^__\^____W^U^\

»

Talen leeren is dan vóór alles het
parool, want zonder talenkennis
gaat het niet. Afgelegen wonen Is
geen excuus meer; kostbaar is het
evenmin, want de Llnguaphone
leert U met behulp van een gra»
mofoon een vreemde taal. In en»
kele maanden, vlot spreken en
goed verstaan. Gramofoons be»
schikbaar. U kunt een cursus hu»
ren voor f 550 per maand. Vraagt
inlichtingen Gehoor*»-»!, Lange
Voorhout 23a. Tel. 1151.62.

CONSERVEN

Spreekuur

a*

Zoekt Gij Uw
plaatzje »n de zon ?

KOSTBARE MEUBELEN

HUISHOUDSTER

DUfcn«-.

*a-*3*'
"'
'
'iet
extra*val(kundige werk en al de
/^-^3»^ -~***-**éWmWßt-ïk. extra-zorg,
die alleen een groote

AF TE HALEN
GROOT HERTOGINNELAAN 22?

Brieven No.

BEKW. KINDERJUFFROUW

BADCOSTUUMS

PLASTRONS

Billijke prijzen.

MOOIE
KATJES

HEERENHUIS IN WASSENAAR

te koop In villa „Soeka-Atl", Oude
Sehevenlngscheweg 104. waarbij
zeer aparte Engeisehe eetkamerMevr. UMBGROVE. Klein Hoefameubl. beslaande uil: groot drosijzerlaan 3, Wassenaar, vraagt
soir met wortelnoot gepolitoerde
deuren, 2 fauteuils. 4 stoelen, velours bekleeding en schuiftafel,
extern, goed kunnende naaien, bij
kostbaar geheel f250.—. Gepoli2 kleine kinderen. Aanmelden na toerde salonkroon met' zijden kapjes f45.
7.30 uur 's avonds.
wortelnoot commode
Perzisch tapijt 3 x 4 m
" f 75.—,
zeer aparte Engelsche rietBESCHAAFDE
5125.
salon: 3 zits-bank, 3 fauteuils,
losse velours zijden * kussens en
wortelwortelnoot tafel f225.
35 j.. b. z. a. bij Heer alleen, Dame noot tafeltje f 15.—. chique slaande
of kl. hulsh. Liefst voor direct.
schemerlamp met pracht
kap
Theresiastraat 119.
f35.—. Perzisch tapijt f65.—. Zeer
mooie Engeisehe Lils-jumeaux
slaapkamer ameublement
met
spiraal en kapokmatrassen f265..
Chique ontvangsalon: 3 zits-canapi,
3 fauteuils met losse pullman kussens
en wortelnoot tafel f 265.—,
y
i».i-«-c»»»j»m
i
salongordijnen, vaste tapijverder
JU.*-«-U 1938 J
C
ten, enz. Bezichtiging:
Hedenavond, Woens» en Donderdag van
ook al is het een
10—8 uur. Tel. 556814.

KLEEDING

voo»

—

en/of leege kamers van heeren»
huls Benoordcnhoutkwart. Gcntr.
verw.
overeenkomst.
Bevr. SPIER. Pr. Hendrikstr. 33,
Telefoon 394660.

na niet* „Python"... dat is

jéÊÊÈ'\

DOOF?

straat 10, Den Haag.

OOSTEN.

p. P

Waarom zoudt U niet weder goed kunnen hooren met een Siemens
„PHONOPHOOR" ? Reeds duizendenkunnen het 11
Vraagt gratis brochure V.L. of demonstratie van de nieuwste hoor»
toestellen met oor» of beengeleiding.

PARTERRE

PRIMA VERKOOPSTER

Cl

.

« o»,

INDIEN GIJ IN FINANCILELE MOEILIJKHEDEN
,ut geraakt, wendt u dan allereerst tot de GEMEENTEBANK VAN LEENING TE 's-GRAVENHAGE. Adressen : o voor geldleenlngen op onder»
pand : Kon. Emmakade 3, Tel. 330152; Korte Lombardstraat 2, Tel. 333442;
Nieuwe Havendwarsstraat 2
Tel. 11051»
b. voor geldleenlngen met en zonder borg, *, uitsluitend aan
tot max. f 1000—»
5 ingezetenen van
en voor voorschotten op pensioenen
) 'sGravenhage
dagelijks: Westelnde 42
Tel. 334290
's»Woensdags van 2—3 uur. gebouw Mercurius. Noordeinde 43. Kamer 3.

in centrum der stad.

OMSTREEKS

BOT

GEDURENDE DE MAAND JUNI SPECIALE INRUIL-CONDITIES.
N.V. „ALMARA", /.«. „PHONO", Rokin 86, Amsterdam (C)

TE KOOP GEVRAAGD

PRIJS

p. p. zuide«ee

19 verschillende modellen.

Heden is zacht en kalm over»

Heden is van ons heengegaan
onze lieve jongste Zoon en
Broeder
JOHANNES MARIA KOGII
Economisch
op den leeftijd van 22 jaar.
'G. F. KOGII
M. KOGH—BREURE
G. F. KOGII Ir.
's-Gravennage. 20 Juni 1938.
Schu>ts'r.*,at 188.
Liever geen bezoek.
De teraardetx-zleüing zal plaats
hebben Donderdag a.s. half drie
op de begraafplaats Nieuw
E?kendu>nen. Vertrek van het
sterfhuis te twee uur.

94 TELEF. 33-18-37*
N. HOLL. HARING 9 CENT. GROENE HARING 11 CENT PER STUK.
'

GETROUWD:
Mr. E. O.
VAN
BOETZELAER
Baron
en
Jonkvrouwe L. S. SIK.
's-Gravenhage. 21 Juni 1938.

E>kendu>-nen.

-»■"»»»»»»»»»»■■»»»»»»»»»"»»»"-"■--■»-»■■—-—■»■■

*—»»»»""—■

fSIMONIS
W-^-M

Weduwe van Mr. A. L. VAN
DRIEL KROL.
in den ouderdom van 05 jaar.
Mede namens dc familie:
I. A. DIL.
Exee. test.
'sGravenhage. 20 Juni 1938.
Groot Hertoginnelaan 175.
De crematie zal plaats heb»
ben te Velsen op Vrijdag 24
Juni 1938, na aankomst van
trein 14.14 halte DriehulsWes»
terveld.

ff Si %A

Onderwerp Openbare Studie THEOSOPHISCH GENOOTSCHAP.
Woensdagavond 8 u. 15
pulchri
L. Voorhout 15. Toegang vrij.

GETROUWD:
P. MOLTZER
en
H. A. HOEFFELMAN.
.Sedep" Java, 21 Juni 1938.

Heden overleed zacht en kalm,
onze lieve vrouw, moeder, zuster en schoonzuster,
ELISABETH GATHARINA
HENDRIKA VOGELPOEL.
geb. VAN DE HAAR.
eerder weduwe van
B. SGHMITZ.
in den ouderdom van 53 jaar.
Namens de familie:
A. A. F. VOGELPOEL.
Haag.
Den
21 Juni 1938.
Obreehlslraat 137.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Vrijdag 24 Juni te 10.45
uur op de begraafplaats Nieuw

'AVONDBLAD A

De
het
kruispunt
Menschheid
op
!f| KENNISGEVING
-§fl DE NIEUWE COLLECTIES CORStudio.
—
Z,
l_ll CANT
PSK SS*
0/*^ 2lll>l
SETS
s*^s LE
3.5.
-*N PER
\I%
Rk^iW
J" «f* HOEK ZOUTMANSTRAAT .
AMSTERDAM UIT
ui-s NEW
M NIEUW
l^l^w /-.lvizi^ko/**,^
i-^vv
W/ «1 M

D*> Heer en Mevrouw
HARTMAN
VAN
geven met deugde kennis van d«
geboorte van hunne dochter
MARTIJNTJE ADRIANA.
Masamba IZ. Celebes).
20 Juni 1938.

geven met blijdschap kennis van
de gebrorte van hunne d ch t e
ANITA.
Scheveningen. 20 Juni 1938.
Brugschestraat 27.
Tijdelijk: Villa Elisabeth.
. parkweg 21.

—

21 JUNI 1938

DINSDAG

Uk. inhoudend 4 paar

. . . . ,-

OOe

...,,»».

Kalfsgehakt
per

2 Ukken 45e.

per

«Z0«

Uk

Libby's tomaten Ketchup

per groole

»

c
55e

flacon
Bijenkorl's mayonnaise
2 potten 75c per pond-po»

......

co
OOe
Af
»*rUe
\

Amerlkaansche cornflakes

«l»

Uspoeder

»»,.

ZOe

per groot pak.,»

(„mlle. citroen
Geldig van 22

ol mocca) per Uk lnh. 1 pond OOe
t/m 28 ««un*. zoolang de voorraad »l/ekl

Onze speciale »/uni»aanbied»ng<
1 pondspak custard en
1 blikje ananas In schijven.

tezamen

■

«*>*/

*—*'

*
Jl '■'

HET VADERLAND

i.z.het terugtrekken
Accoord
der vrijwilligers
De vergadering van de niet-inmengingg-subcommissie
Komt tot overeenstemming
De beteekenis der Britsch-Italiaansche besprekingen
UitLonden: De nlet-inmenglngssubcommlssle dieten of waarborgen te geven, teneinde hen
in staat te stellen graan te koopen.
i, vanochtend 11.10 uur bijeen gekomen.
Butler: Tijdens de onderhandelingen, die
ver»
Later meldt men nlt Lenden: «aar
geleld
hebben tot het aceoord van 16 April, is
nomen wordt ia in de vergadering van de niet» door geen der partijen de kwestie van credleinmengingssnbcommissie een evereenstemming ten, in welken vorm ook. ter sprake gebracht.
geen nieuwe
bereikt inzake het terugtrekken van de v»*<l- De Britsche regeering overweegt deze
kwestie.
Italië
over
onderhandelingen
met
williger» uit Spanje.
van het debat was dus wel heel
oogst
De
Uit Rome: In welingelichte ltaliaansche mager. Desniettemin liep In de lobbies later
kringen wordt alleen medegedeeld, dat de be»
het gerucht, dat Qhamberlain vandaag wel
sprekingen met de Britsche regeering binnen een nadere verklaring zou afleggen. Waarop
een beperkt kader verloopen. Men kan niet het gebaseerd was. Is nlet bekend geworden.
spreken van ltaliaansche voorstellen, noch van
een Britsche weigering. In dezelfde kringen Italiaansch
aan
verklaart men geen voorspellingen omtrent het
Uit Malta: Hedenochtend zijn hier een aanresultaat te kunnen doen.
aangekomen
Wat betreft de besprekingen tusschen graaf tal ltaliaansche oorlogsbodems
dagen.
vier
voor
een
bezoek
van
in
Dit ia het
Romeinsche
ciano en Lord I?erth geeft men
twaalf jaar.
politieke en diplomatieke kringen algemeen eerste ltaliaansche bezoek sedert
toe, dat het initiatief hiertoe is uitgegaan van De schepen werden met saluutschoten ont»
de fascistische regeering. die gaarne zou zien, vangen.
dat de overeenkomsten van Rome worden toe»
Flandin verdedigt
gepast, aangezien het voortduren van de vijandelijkheden in Spanje ze aan waarde zouden
Uit Parijs: De vroegere minister-president
kunnen doen verliezen.
Flandln
heeft vanochtend in een radiorede ge»
oordeel,
dat
Bovendien is men in Italië van
perscampagne, welke is ontkeop
antwoord
deze overeenkomsten hun terugslag merkbaar tend na zijn de
verklaring in het congres
jongste
zullen maken in den geheelen toestand en in van de democratische Alliantie.
HU zeide 0.a.,
het bijzonder in Frankrijk. Het in werking dat
voortgaan te strijden voor een alge»
zou
hU
treden van het verdrag van 16 April kan niet
niet-inmenging in Spanje en voor een re»
anders dan de overwinning van, Franco ver» heele
geling
van de Fransche politiek naar de Engel»
haasten en een einde maken aan het conflict. sche. Wat betreft Tsjechoslowaklje loofde Fian»
Men wil dus de regeering te Londen er toe dln zonder voorbehoud de Fransche politiek op
brengen toe te stemmen in het onmiddellijk het oogenblik van het SudetenconNlct, welke
in werking te doen treden van de overeenkombestond in het aansporen tot kalmte te Berlijn
sten. De fascistische stelling is. dat Italië niet en Praag en zijn toevlucht te nemen tot onderverantwoordelijk is voort het voortduren van handelen in plaat, van tot'geweld.
den oorlog in Spanje, waarvan het einde zeer
Flandln betreurde de onjuiste berichten en
nabij scheen. Chamberlain heeft steeds de beleedlgingen. welke de volken kunnen brenovereenkomsten van Rome verdedigd als de gen tot een nutteloozen oorlog. Tenslotte zeide
krachtigste bijdrage voor den vrede in Europa. hij:
„Ik ben steeds van meening geweest, dat
Bovendien hebben Italië en Engeland gemeenmen om den vrede te bewaren, sterk moet zijn.
schappelijke belangen bil het in werking treDe groote kracht is evenwel de kalmte, welke
den van de overeenkomsten. Toch zal Italië den hartstochten van de partijgangers en de
elk compromis, waardoor de kans op overwin» wraakzucht van de ideologieën het zwijgen opnen van Franco vermindert, verwerpen. Ook legt".
elk voorstel tot bemiddeling tusschen belde
vijandelijke kampen zal worden verworpen.
pers
De
Onze correspondent te Londen telefoneerde
en de Oostenrijksche
ons vanochtend:
Alle teekenen wijzen er op, dat de waarde
Uit Londen: De News Chronlcle bericht, dat
van de nieuwe Engelsch-Italiaansche vriend» een Duitsche delegatie is aangekomen om te
schap in de -naaste toekomst krachtig op de onderhandelen over de bultenlandsche schulproef zal worden gesteld. Mussolini schijnt op den. Het blad acht het duidelijk, dat de Duit»
het punt gekomen te -*<jn, waar h|J zijn bedoesche regeering bereid Is soepeler te zijn, dan
lingen tegenover Engeland door daden duiminister Funck In zijn rede van de vorige week
delijk zal moeten maken. Het ziet er naar uit, liet vermoeden. Deze houding is blijkbaar éen
alsof hij nu zal moeten kiezen of deelen: of gevolg van de bedreiging met een systeem van
de Engelsch-Italiaansche overeenkomst, of het wederkeerlgheld.
Spaansche avontuur. Beide vliegen met één
»Het is thans zaak te weten, zoo vervolgt het
klap te slaan, schijnt nu niet meer mogelijk. blad, of Duitschland aannemelijke voorwaarNa hét Éngelsch-Italiaansch aceoord van 16 den wll stellen. Men kan het vraagstuk der
April Is tegen de verwachting nieuwe tegenOostenrijksche leeningen niet vermengen met
de kwestie van de leeningen Dawes en Voung
stand van Barcelona gekomen. Alle berekeningen werden daarmee overhoop gegooid.De over» en de houders van deze leeningen opofferen om
een gunstiger regeling te verkrijgen voor de
winning van Franco, waarop Chamberlain en
Mussolini hadden gerekend, bleef uit Mussolini houders van de Oostenrijksche leeningen. De
trachtte den steun aan Barcelona af te snijden belde vraagstukken zijn geheel gescheiden en
door de besprekingen met Frankrijk, dat hij moeten het blijven".
ais den hoofdschuldige beschouwde, af te bre1-atarescu bij Halifax.
ken en zoodoende druk op Parijs te oefenen.
Uit Londen: Tatarescu heeft op het ministerie
Chamberlain kwam hierdoor in een moeilijk
Zaken een onderhoud van
parket. Hij kon Frankrijk niet in den steek van Buitenlandsche
gehad.
Hallfax
een
uur
met
laten en wilde toch de vriendschap van Italië
behouden.
voor een
Nu stelde Mussolini aan Londen voor het
laten
treden,
voordat
aceoord In werking te
wapenstilstand
ltaliaansche vrijwilligers uit Spanje waren
Naar Reuter verder verneemt wordt niet
vertrokken. Chamberlain moest wel weigeren
en daarmee zat opnieuw de zaak hopeloos vast bevestigd, dat de gedachte aan een wapen»
Inmiddels werd het dilemma, waarin belde stilstand in Spanje ter bespoediging van de
staatslieden zich bevonden, met den dag meer terugtrekking van bultenlandsche vrijwilligers
acuut Beiden hebben zij bekrachtiging van het in Britsche officieele kringen reeds overwogen
aceoord broodnoodig. Voor het daar echter toe wordt Ook is niet gebleken, dat men in Spanje
geneigd is tot opschorting der vijandelijkheden.
kan komen, moet er eerst een .regeling" van
de Spaansche kwestie tot stand worden geHoewel generaal Franco nog steeds ver»
bracht. Een overwinning van Franco, die ge» klaart, met niet minder tevreden te kunnen zijn
hoopt werd een voor beide partijen bevredidan met een volledige overwinning, meent de
gende „regeling" met zich mee te zuilen brencorrespondent van de DaNy Telegraph te Rome
gen, schijnt vooreerst nlet te verwachten. Hertoch te weten, dat dit standpunt niet door alle
nieuwde ltaliaansche inmenging om die over» nationalistische leiders wordt gedeeld. De mowinning te bespoedigen, zou het eind van het
gelijkheid van krachtige actie om een politieke
Engelschltallaansch
aceoord
beteekenen. regeling tot stand te brengen, schijnt niet geStopzetting van bultenlandschen steun aan
heel te zijn uitgesloten.
Barcelona schijnt vooralsnog niet genoeg om
Uit Londen: De corr. van de Dally Mail te
het verzet van die troepen te breken.
Oslo meldt, dat kolonel Ljunberg, de vertegenHet Fransche besluit om de Spaansch»Fran» woordiger van Noorwegen in de neutrale comsche grens nu ook voor den doorvoer van bul» missie, welke belast is met het onderzoek
tenlandsch oorlogsmateriaal te sluiten, gaat naar de bombardementen In Spanje,
bovendien reeds zoover, dat er in dezerichting
vandaag naar Londen vertrekt
verder niet veel meer te doen valt

vlootbezoek

Malta

zich

Dritsche

schulden

-

De voorstellen

Geen nadere verklaringen
in het Lagerhuis
van
Het
heeft
omtrent de mogelijkheid van een spoedig in
werking treden van het verdrag niet veel op»
Lagerhuisdebat

gistermiddag

heldering gebracht

De onderstaatssecretaris van buitenlandsche
zaken. Butler, antwoordde op de vraag van
het Labourlid Baker. wanneer het Britsch»

Italiaansch aceoord van kracht zal worden:
„De Britsche en de ltaliaansche regeeringen
wenschen het verdrag zoo spoedig mogelijk in
werking te doen treden. De voorwaarden,waar»
van dit afhankelijk is. zijn herhaaldelijk in het
openbaar medegedeeld, Ik heb niets toe te vee»
gen aan hetgeen roods is gezegd".
Baker: Is er een limiet gesteld?
Butler: Ik heb verder niet, ie zeggen.
Fle te her: Wat moet men verstaan onder
een regeling In Spanje?
Henderson: Heeft Mussolini zich weder»
om tot Londen gewond?
Butler: Ik heb verder niets te zeggen.
Baker: Ik zou toch gaarne een nadere definitie willen hebben omtrent de beteekenis van
de woorden „oen regeling in Spanje."
Minister Simon: De premier heeft niets toe
te voegen aan zijn vérklaring van 2 Mel.
Baker: Dat boteokenl dus, dat de Britsche
regeering nog steeds Mussolini'» prealabele
voorwaarde aanvaardt dal een regeling in
Spanje moet beteekenen een overwinning van
Franco?
Minister Simon: Neen. De premier heefl
integendeel op 2 Mei goede redenen aangegeven, waarom hij deze kwestie niet nader wilde
omschrijven. Dat I» de beleekenl» van mijn
antwoord.
Het Labourlid Wllfrid Roberts verzocht
daarop de regeering. de verzekering te geven,
dat zij bij de onderhandelingen, in verband
me» het Brilschltallaansche verdrag, niet zal
overwegen aan de ltaliaansche regeering of
ltaliaansche kooplieden financleele hulp. ere»

Amerikaansch plan tot

humaniseering van den oorlog
Uit Washington. Naar verluidt, werkt Cordell
Huil op het oogenblik een plan tot humanl»
«eering van het oorlogvoeren uit. dat vooral ten
doel heeft een einde te maken aan het bombardoeren van de burgerbevolking uK de lucht
Nadere bizonderhoden worden nog niet medegedeeld.

Hoewel hij op het oogenblik nog niet langs
diplomatieke*» weg met de overige mogendheden
in contact is getreden, acht men hot niet waar»
schijnlijk, dal Cordoll Huil hiermede zal wachten
tot de volgende zitting van het Congres.

Hoe verdedigt men zich
het best tegen bomaanvallen?
Een studie uit de practijk
van

Kanton

Uit Londen* Volgens de Dally Telegraph
hebben twee vooraanstaande geneesheeren te
Hongkong de uitwerking bestudeerd van de
brandbommen en de bommen van groote ontploffing-kracht die gebruikt zijn bij de lucht»
aanvallen op Kanton.
Het verluidt dat een rapport Is opgesteld,
waarin zij aanbevelen .schokbrekers" aan te
brengen in den vorm van bamboerekken. Zij
zijn er ook voor zigzagvormlge loopgraven
voor vluchtelingen te laten aanleggen in plaats
van de onderaai-dsche schuilplaatsen, welke te
hooge kosten medebrengen^ Men heefl opgemerkt dat deze bamboe «hokbrekers in vele
gevallen uitbreiding der aangerichte schade
voorkomen , wanneer gebruik gemaakt wordt
van contactbommen, terwijl zü bij tijd- en
brandbommen van weinig waarde zijn.
G**bleken is. dat bommen van 200 kg een
doode-ijke uitwerking hebben binnen «en straal
van 50 meter.
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AVONDBLAD B

De verdediging van WASHINGTON BESCHULDIGT
het Britsehe Rijk BERLIJN VAN BNONNAGE
Groote veranderingen sinds

Boven aan de lijst van beschuldigden staan hooge Duitsche

den wereldoorlog

ambtenaren

De kwetsbaarheid is grooter
geworden
De herbewapening, die in 1835 begon, heeft
het Britsche Rijk overvallen. Dat is althans de
opinie van de Round Table* men was volstrekt
niet ingesteld op de totaal veranderde verhoudingen. Toch waren de veranderingen ontzag»
lijk, in het bijzonder voor het Britsche Rijk.
ZU kunnen onder drie hoofden worden saamge»
bracht:
le De wijziging in de betrekkingen tusschen
de deelen van het Britsche Gemeenebest en in
de Interne politiek van die verschillende
deelen.
2e. Veranderingen in den polltiek»strate»
glschen toestand van het Rijk t.o.v. van andere
mogendheden, waardoor de verplichtingen gewijzigd zijn en de hulp, waar men eventueel op
zou mogen rekenen.
2e. Wijzigingen in de techniek der oorlog»

voering.

Ad 1. Wat punt een betreft, de Dominions
hebben volledige autonomie gekregen naar bin»
nen en naar bulten. Zij hebben hun eigen
defensie en hun eigen bultenlandsche politiek.
Hoewel de oriënteering der verschillende deelen
niet zoo ver uit elkaar loopt, mag men er toch
niet op rekenen, dat alle deelen van het Ge»
meenebest zich in een bepaald geval even sterk
zullen inspannen.
De Dominion» kunnen kortom nlet me» beschouwd werden al» reservebronnen van een
gecentraliseerd stelsel van Rljksverdediging
onder leiding van Groot Brlttanje.
Indlë heeft nog niet den status van Dominion,
maar het is op weg dien te krijgen en de hier
geponeerde «telling geldt grootendeels ook
reeds voor Indië.
Ad 2. De politiek-strategische veranderingen
sinds 1014 zijn geweldig. Men kan ze echter
moeilijk opsommen, omdat de toestand nog
voortdurend verandert De Engelsch-Italiaansche overeenkomst kan wellicht het begin zijn
van een nieuwe diplomatieke herschikking in
Europa. Zelfs zooals het daar nu ligt brengt
het volgens de voorstanders mee, dat de spanning in de Middellandsche en de Roode Zee er
aanmerkelijk door verminderd wordt: Dan is
Spanje nog altijd een zeer onzekerefactor. Zelfs
als Franco zou winnen, weet men nog niet hoe
de nieuwe Spaansche regeering zal staan tegen»
over Italië*. Duitschland, Engeland en Frank»
rijk. Met deze onzekere factoren moet de Brit»
sche defensiepolitiek rekening houden.
Er zijn echter nu reeds zeer belangrijke positieve veranderingen aan te wijzen vergeleken
bij den toestand in 1914. In het Verre Oosten
bestaat de Engelsch»Japansche alliantie en het
heele stelsel betrekkingen, dat daarmee samenhing. niet meer. De alliantie maakte het toen
mogelijk, dat Engeland zijn vloot bijna geheel
uit den Grooten Oceaan terugtrok. Sinds den
oorlog moest het Britsche Oemeenebest een defensief front vormen van Singapore tot Nieuw
Zeeland en optreden alsof Japan een potentieele vijand was.
In den Indischen Oceaan zijn de strategische gevaren voor het Rijk daarentegen minder groot
geworden. Behalve Italië in 't arme Somaliland,
er geen groote mogendheid meer bezit»
.heeft
tingen aan den Indischen Oceaan dan die, welke
Engeland als betrouwbare vrienden kan be»
schouwen. De Indische Oceaan is een Britsch
meer en dlt geldt te meer, omdat de Russische
druk naar het Zuiden, waarover diplomaten en
strategen zich voor den oorlog zoo bezorgd
maakten, heeft opgehouden.
In het Naburig zoowel als in het Verre
Oosten is de verantwoordelijkheid van het Gemeenebest daarentegen grooter geworden door
de aanvaarding van het mandaat over Palestina,
door de allianties met Egypte en Irak en door
de geschillen met Italië, dat zijn kracht in het
oostelijk deel der Midd. Zee en in de Roode Zee
heeft versterkt
Daar staat weer tegenover, dat Turkije niet
langer als een vijand maar als een vriend beschouwd kan worden en dat de aanwezigheid
van Britsche troepen in Palestina en de nieuwe
regeling met Egypte de verdediging van de vitale RiJksbelangen eer gemakkelijker dan
moeilijker maakt
In Europa is de grootste verandering voor
Gr. Brlttanje het feit dat Duitschland heeft afgezien van de vlootrlvaliteit met Engeland. Zoo»
lang als het vlootaccoord stand houdt zal er
geen nieuwe wedstrijd in vlootbouw beginnen
en Gr. Brlttanje behoeft in de Noordzee geen
groote vloot te concentreeren.
Ad 3. Dan zijn er de technische veranderingen. waarbij verreweg de belangrijkste is de
opkomst van de luchtmacht: Dit feit stelt
Gr. Brlttanje bloot aan een gevaar, dat grooter
is dan eenig ander gevaar sinds Nelson of Na»
poleon de heerschappij over de zee veroverde.
De luchtmacht heeft nieuwe moeilijkheden ge»
schapen voor de verdediging van de aanvoer»
wegen en voor het veilige bestaan en de bewe»
gingen van vloot en leger.
Sterkten als Malta en Gibraltar, die in
nauwe wateren liggen dicht b|J vreemde
kusten, kunnen daardoor defensieve posities worden inplaats van sleutelstellingen.
Bijna even belangrijk is de mechanisatie van
de legers. Daardoor is de strategische beteekenis van de industrieele capaciteit van een land
zeer sterk gestegen.

.

Gevolgen der veranderingen.

Al deze veranderingen geven een zeer Inge»
wikkeld beeld. Doch enkele feiten springen
naar voren.
In de eerste plaats blijkt het dal het gemeenebest een grooter aantal punten te verdedigen
heeft die meer verspreid liggen.
In de tweede plaats worden de verbindingen
tusschen deze punten bedreigd door een nieuw
gevaar, dat niet bezworen kan worden met de
heerschappij ter zee alleen, doch dat de vloot
zelf bedreigt evenals de troepen en den econo»
mischen aanvoer, die door de vloot beschermd
moet worden.
In de derde plaats bedreigt dat zelfde lucht»
gevaar het hart van het gemeenebesl zoo ernstig,
dat men thans In de strategische berekeningen
weer de vrees voor een doodelijken slag moet
opnemen, waartegen de vloot vroeger oen zekere bescherming was.
Hel vierde feit is, dat de coördinatie tusschen
de verschillende wapens veel noodzakelijker is
dan voor 1914. de beweging van landstrijdkrachten moet beschermd worden door de vloot, de
vloot door de luchtmacht en landstrijdkrachten
met afweergeschut* de bases van de vloot door
een scherm van strijdkrachten te land.
De Round Table gaat dan op grond van deze
inleidende beschouwingen over tol een nadere
overweging van de taak van het Britsche leger
en het aandeel dat de Dominions moeten heb»
ben in de defensie.
Een van de voornaamste punten daarbij is.
dat elk deel veel meer dan vroeger op zlch zelf
is aangewezen. Het transport zal niet meer zoo
zeker zijn als vroeger. Men kan ook nlet meer
zeggen, «lat Engeland veilig is, wanneer zijn

Scherp protest van de New York Times

1

DE WATERSNOOD IN CHINA
800Vierkante kilometer door de Hwangho overstroomd
Hongkong als toevluchtsoord van Chineesche vluchtelingen.

De Amerlkaansche splonnagezaak heeft plet»
seling een wending genomen, die wellicht
eenlg is in de geschiedend. De l?ederal Grand
Jury heeft n.l. na een onderzoek, dat vier

maanden duurde, een aanklacht ingediend
tegen een aantal personen, aan het hoofd
waarvan gezet la kapitein-luitenant Udo v.
Bonin, van het Duitsche ministerie van Oor»
log als hoofd van den geheimen dienst der
marine.
Als tweede beschuldigde fungeert kapitein»
luitenant Hermann Menzel, de assistent van
v. Bonin. Vorder bevat de lijst nog verschil»
lende namen van Duitsche officieren in mari»
nodienst en van de Hamburg-AmerikaliJn.
De Amerikaansche regeering, zegt de Dail-,
Herald, beschuldigd eigenlijk de Duitsche re»
geering zelf van het organiseeren van een
geweldige splonnagezaak tegen de Ver. Sl**.»
ten. Tot die opvatting bestaat alle reden, omdat volgens den Time«*orr. te Nieuw-Vork de
besehuldigingen zijn opgesteld met volle mach»
tiging van de departementen van staat en van
justitie te Washington.
meldt Reuter: Het spionneUit Nieuwgeproces heeft veel stof doen opwaaien.
De New Vork Times schrijft dat de
aanklacht waarin een bevriende natie
wordt beschuldigd een van de domste
stukken is sed rt de spanning van den
wereldoorlog.
Het blad voegt hieraan toe, dat aangezien
14 van de 18 beklaagden zich In Duitschland
bevinden, de actie van de Grand Jury voornamelijk oen moreele beschuldiging van de
Duitsche natie schijnt te zijn.
De New Vork Post verklaart, dat een moei»
lijke internationale situatie wordt geschade beschuldiging tegen
pen. aangezien
hooge Duitsche ambtenaren automatisch de
nationaal-socialistische regeering in de kwestie betrekt.

DE „HOME FLEET"
UITGEVAREN
De Koning aan boord van
de Nelson
Uit Weymouth: Vanochtend half tien zijn
tachtiss oorlogsbodems van de Britsche vloot
uitgevaren onder leiding van het admiraal»
schip Nelson. aan boord waarvan zich de
koning, de «hertog van Kent en admiraal Sir
Charlcs Forbos bevinden.
Reuter meldt uit Londen: De koning commandeert persoonlijk de manoeuvres van de
Home Fieet Op zijn bevel wierpen vliegtuigen
in dulkvlucht bommen en beschoten 2 nieuwe
kruisers het draadloos bestuurde schip Centurion.

Kennedy over de monetaire

situatie
Uit Nieuw Vork: Kennedy, de Amerikaansche gezant te Londen. Is gisteren met de
«Huecn Mary te Nieuw Vork aangekomen. Hij
'verklaarde dat zijn bezoek twee hoofdoorzaken
had:
1. HU wilde het behalen van de universitaire graden door zijn twee zoons, die te
Harvard studeeren. bijwonen*
2. hij wilde Donderdag a-. Roosevelt over
den economlschen toestand In het buitenland
op de hoogte stellen. Dit bericht zal niet bijzonder gunstig zijn.
Hij sprak het gerucht tegen dat hij een of
ander plan voor een overeenkomst der driemogendheden medebracht, of dat hij een over»
eenkomst bij zich zou hebben, die een verandering van de huidige overeenkomst zou be»
teekenen.
Voor het geval een financleele aanpassing
tusschen de Vereenigde Staten en Engeland
hiermede gemeend is, zeide hij. dan moet ik
mededeclen. dat Ik hiervan niets afweet Voor
het geval de Vereenigde Staten zouden willen
devalueeren. dan zouden Frankrijk. Engeland
en de andere landen precies hetzelfde doen.
en alle voVirdeelen voor Amerika zouden dus
weer verloren zijn gegaan. Hij was van meening, dat zulke middelen geen uitkomst meer
zouden brengen. Ik weet niet, zoo deelde hij
mode, wat voor voordeel een devaluatie voor
Amerika met zich zou brengen. Tenslotte is de
goudprijs meer gestegen dan de prijs voor de
grondstoffen.

Kennedy wees erop. dat. toen hij van Amerika vertrok als gezant in Engeland. hU de
blnnenlandsche Amerikaansche economische
baisse gunstig beschouwd had. Nu was hij van
meening, dat de ergste tijd voor Amerika voorbij was. Hij kan echter niets voorspellen voor
hij den toestand eens beter heelt bestudeerd.
Hij sprak de geruchten tegen, dat hij zou wil»
len altreden of dat hij een andere positie zou
wenschen. Hij was niet van plan president van
dc beurs te Nieuw Vork te worden.
Op 20 Juni a.s. zal Kennedy weer naar
Europa terugreizen.

Besprekingen te Praag
Uit Praag: De gistermiddag gehouden bijeenpolitieke ministers was gewijd aan
de behandeling van de ontwcrpbegrooting
1030. In den loop dezer week zullen de politieke
ministers des middags vergaderen en de ministors. die zich met «lo economische kwestie»
bezighouden, des morgens.
Uit Praag: In de eerste zitting van dc nieuwe
centrale vertegenwoordiging der hoofdstad
Praag is gisteren de primator, d.v*. de eerste
burgemeester. Zenkl. met 88 van de 100 stem»
men herkozen.

komst der

viool maar sterk genoeg is. De verdediging van
Engeland zelf is primair geworden. Chamberlain
zei in zijn rode van 7 Maart over de defensie
OH. dit over den hoeksteen van de Britsche
defensie:
„Onze voornaamste kracht ligt In de beschik»
bare mannen, de productiecapaciteiten het uit»
houdingsvermogen van ons land. Tenzij deze
behouden kunnen blijven, niet alleen In vredestijd, maar in dc eerste fase van den oorlog: als
wij aan voortgezette aanvallen zullen bloot»
staan, zal onze nederlaag zeker zijn, wat er ook
elders zou gebeuren in de tweede fase van den
strijd.

af te staan. Twee jaren later werd Hongkong
een kroonkolonie. Twintig jaren later «tak:
Engeland de voelhorens naar het continent uit
In het jaar 1899 had men zich op het vasteland
van een gebied van 200 vlerkante kilometer
verzekerd. Déze greep naar het vasteland was
noodig om de haven van Hongkong aan alle
zijden met Engelsche strijdkrachten te kunnen
beschermen. Op het oogenblik is deze haven,
die tusschen het vastelandgebied van Kowloon
en het eiland ligt, de beste en uitstekend tegen
stormen beveiligde haven aan de geheele Zuid»
Chineesche kust
Voor het begin van de militaire verwikke»
Ungen In OostAzië telde men In Hongkong
281.000 Inwoners, w.o. ongeveer 260.000 Chinee»
zen. De stroom van Chineezen naar Hongkong
was in de laatste maanden zoo sterk, dat men
op het oogenblik met een Chineesche bevolking
van meer dan 1 mlllloen zielen rekent
Deze overstrooming met arme. zieke, verhongerde menschen brengt natuurlijk voor het be»
stuur van de kroonkolonie vele zorgen met zich.
Het klimaat Is in de Zomermaanden vochtig en
warm. De malaria heerscht en maakt dagelijks
nieuwe slachtoffers. Maar ook andere, gevaarlijker ziekten, kunnen plotseling in Hongkong
uitbreken en honderdduizenden Chineezen weg»
maaien. Daarbij moet in het bijzonder aan de
pest worden gedacht, die reeds tweemaal in de
afgeloopen maanden dreigde ult te breken,
maar door de snelle en energieke lsoleering be»
perkt kon worden.
Men mag zich dus door het uiterlijk beeld
van deze levendige en actieve stad niet laten
verblinden. Hongkong is schijnbaar vroolijk al»
altijd. De Europeesche wijken zijn nog even
elegant als vroeger, maar achter de coulissen
actie
Chineesche
van Hongkong speelt zich een bedrijf af van de
groote Aziatische tragedie. Daar namelijk, waar
in Sjansi
honderdduizenden hun heil in de vlucht naar
Uit Sjanghai meldt Reuter: De woordvoerder Hongkong zochten en tijdelijk o6k vonden, tot»
der Japanners heeft medegedeeld, dat de over» dat een epidemie of anders een incident tenge»
blijfselen der Chineesche troepen in de reeds volge van den grooten nood hun toch het treurige
maanden geleden door de Japanners bezette einde bracht dat zij door de vlucht hoopten te
provincie Sjansi thans in totaal 200.000 man ontgaan. En Aziatische onverschilligheid peinst
sterk zijn. Zij zijn den laatsten <ijd buiten» niet over den zin van de buitengewone ellende,
gewoon actief geweest en hebben de Japansche die honderdduizenden families zonder schuld ge»
garnizoenen telkens aangevallen.
troffen heeft

Naar het Chineesche perbsureau mededeel»,
heeft generaal Tsjeng.Tsjen, commandant van
de «telling van Hankau. verklaard, dat de over»
strooming van de Gele Rivier Tsjautsjakau,
een handelscentrum in Oost-Honan, 60 km van
den spoorweg Pelplng—-Hankau gelegen, be»
reikt
Uit Kaifeng: Blijkens een door het comité
tot behoud van den vrede en de Kamer van
Koophandel te Kaifeng ingesteld onderzoek
worden er van de 1 mlllloen Chineezen. «lle door
de overstroomingen getroffen -worden, nog
120.000 vermist Meer dan 200.000 huizen zijn
verwoest of beschadigd of staan onder water,
en het geteisterde gebied heeft naar raming een
oppervlakte van 800 vierk. km.
Uit Hankau: Het hoofdkwartier van Tsjiang
Kalsjek deelt mede. dat generaal Loeng
Ho h o en. die tijdens de gevechten om Sjanghai
het bevel voerde over de keurtroepen der 88e
divisie, op 1? dezer is terechtgesteld,
omdat hij bij de verdediging van Lanfeng nagelaten had. zijn orders op te volgen, hoewel hij
daarna dezelfde divisie aanvoerde b|j «ie her»
„vering van Lanfeng.
Uit Peking: De Japansche troepen in het
overstroomde gebied w NoordHonan worden
met booten naar Kaifeng gevoerd. De woordvoerder van de Japansche marine voegde
hieraan toe. dat geen Japansche soldaten zijn
omgekomen, doch wel is materieel verloren
gegaan.

militaire

Oorlogswolken doven Hongkong
deze
Een corr. te Honkong schrijft: Wie In jaren
militaire verwikkelingen na
weer eens in Hongkong terugkeert merkt onmiddellijk een groote verandering. Hoewel het
leven in de eigenlijke wijken zich nog precies
eender afspeelt als vroeger, stoot men toch
ieder oogenblik op meer Chineezen. op grootere
armoede en op een ellende, zooals men het in
vroegere jaren in Hongkong niet gewend was
te zien. Maar dat Is een verschijnsel, dat ook in
andere tijden door een overstrooming, een aard»
beving of een pestepidemie opgewekt kon
worden.
Het beeld echter, dat de haven biedt is een
gevolg van den oorlog, die woedt op weinige
uren afstand van Hongkong en bloedige offers
eischt. Kruisers en vllegtuigmoederschepen,
Engelsche dulkbooten en torpedojagers worden
door gevechtsvliegtuigen omringd.
Af en toe werpt de oorlog zijn schaduw ook
b.v. wanneer ergens in
op Hongkong zelf
een postkantoor een bom ontploft «f wanneer
er een aanslag op een Japanner of een Chinees
wordt gepleegd. Maar in dergelijke gevallen
grijpt de politie van Hongkong met ijzeren hand
in en geschiedt het onderzoek zoo objectief en
zakelijk mogelijk.
Een dergelijke aanslag, de ontploffing van
een bom in een postkantoor, al deze dingen zijn
spoedig vergeten in OostAziL. Een menschenleven telt hier niet Menschen zijn er genoeg.
Menschen stroomen van alle zijden naar Hongkong toe. Menschen zoekt men naar mogelijk»
heid verre te houden. Deze levensbeschouwing
neemt ook de Europeaan en Amerikaan na
hoewel
korten tUd als zijn overtuiging aan,
hij haar meestal slechts tot Azië beperkt
Hoe anders dan de onze de ziel van den
Oostazlatischen mensch is. blijkt ook uit vele
andere omstandigheden. De handel in Hongkong wikkelt zich tusschen Chineezen en Japenners, ook op het oogenblik nog precies eender af als vroeger.
Wanneer er in Hongkong te verdienen is.
vergeel men den Moedigen strijd, die op
eenigen afstand van de stad woedt
Twee jaren geleden lieten zich in Engeland
en Singapore stemmen hooren, die verlangden,
dat Engeland Hongkong als kroonkolonie zou
prijs geven. Men beweerde, dat deze kolonie te
veel zou kosten. Het zou niet loonend zijn,
naast Singapore ook nog Hongkong te onderhouden. Want in geval van oorlog zou Hongkong toch snel voor Engeland verloren gaan.
De Engelsche strategen, die zich met de bestu»
deering van het Ooslazlallsche vraagstuk bezig
hielden, wezen deze bewering van de hand. Zij
stonden er op. dat Hongkong militair versterkt
zou worden. Op zekeren dag zou men begrijpen, waarom.
Op hel oogenblik is Engeland blij. Hongkong
niet aan zichzelf te hebben overgelaten. China
besloot in net jaar 1841 Hongkong «n Engeland
dagen van

—

—

(Nadruk verboden).

VERWOEDE GEVECHTEN
AAN HET SPAANSCHE
OOSTFRONT
Geleidelijke vooruitgang van
Franco's troepen ten Z.
van Castellon
Volgons het communiqué van het ministerie
van landsverdediging te Madrid wordt aan
het geheele Oostfront verwoed gevochten en
zijn alle aanvallen op Burrlana afgeslagen. In
den Westelijken sector hebben Francos troepen
Casa dol Gordo bezet
Het rechtsche legerberlcht meldt o.a, «lat in
don sector van Teruel de eerste linies ver»
beterd werden. In het kustgebied van Castellon
werden de linies op de heuvelen van Rio Seeo
vooruitgeschoven. In den sector van Ponnaroya
en dien van Granja de Torre Hermosa werden
Cuchillar de la Sierra. Sierra Pinos. Penarosa
Pinos en Penarosa bezet
De bewoners van hetrechtsche Spanje zullen
voortaan twee «lagen per week meer moeten
belalen voor hun krant De bedoeling Is voor
het gold. dat zij meer betalen, den soldaten te
velde een krant te bezorgen. De gewone prijs
voor een krant is 15 centimes. '«Zondags on
's Maandags zal men voortaan 20 centimes
moeten betalen.

Negrin gispt het defaitisme
Uit Barcelona: Ministerpresident Negrin
heeft tegenover journalisten verklaard, dat hij
gedurende zijn verblijf aan het front den geest
van weerstand en opoffering bij burgers en
soldaten heeft kunnen bewonderen. Hij voegde
hieraan toe. dat tijdens zijn afwezigheid er veel
roering in de „politieke poel" was gekomen.
Er zijn menschen, aldus de minister, die in
hun wantrouwen en lafheid zóó ver gaan. dat
zij den vijand de hand reiken en in het bin»
nenland wantrouwen zaaien, terwijl zij in het
buitenland intrigeeren met hel doel ons lever»
stikken. Maar wees gerust, de regeering houdt
de teugels stevig In handen.
Alle politieke groepen zijn voldaan over
's ministers opmerking ten aanzien van zekere
defaitistische manoeuvres, die tijdens zijn
afwezigheid beproefd *djn.

DE ACTIE TEGEN DE JODEN
IN BERLIJN VOONLOOriG

ENGELSCHE DAMESMODE

GESTAAKT

Een veertje brengt een
omwenteling teweeg

Maatregel tegen den toevloed
uit Weenen
De corr. van de Times te Berlijn meldt nog:
liet was gisteren rustig in de voornaamste

-win'-els-raten van Berlijn en er werd niet voor
ce Joodsche winkels gepost. Overal op den
Kurlürs e-.damin zag men giazenwasschers aan
he: werk om met terpentijn en warm water de
verf te verwijderen, welke Zaterdag op de
otalageruitei' was aangebracht. Do grooio Jood»
eche magazijnen waren open, maar er kwamen
vrijwel geen klanten, zoodat zij net zoo goed
het voorbeeld hadden kunnen volgen van de
kleine Joodsche winkels in de volksbuurten, die
de luiken hadden neergelaten. Later op den
dag werd het echter drukker. Er werd geen
poging gedaan de verwijdering der merkteokons
te beletten. Dit zou er op wijzen, dat de
campagne tegen de Joden voorloopig is gest*i*>kt. maar het is aan den anderen kant best
mogelijk, dat men vanavond of morgen opnieuw
begint.

Volgens cijfer** van deskundige zijde zijn in do
aige'.llopen

drie maanden 10.000 Joden naar

gekomen. 3000 van hen kwamen uit
Weenen. De autoriteiten zijn sterk tegen uit»

Dellijn

van den Joodsehen handel in de stad.
Sinds den Anschluss zijn 200 Joodsche winkels
geopend. De eigenaars daarvan dachten zeker,
dat zij in Berlijn gemakkelijker dan in Weenen
hun brood Konden verdienen. Een van de be»
dodingen van de campagne is geweest dien
indruk weg te nomen.

breiding

De iviijving tussclien Berlijn
en Weenen
Havas meldt uit Berlijn:
Geruchten, welke te Weenen in omloop waren
over arrestaties van verscheidene duizenden
Oostenrijksche nationaal-socialisten, worden hier
met stelligheid tegengesproken.
politieke kringen voegen hieraan toe. dat
zij zonder beduchtheid zekere wrijvingen
gadeslaan, die zich in Oostenrijk voordoen
tusschen nationaal-socialisten uit het rijk
on Oostenrijksche nationaal-socialisten.
Zij zijn van meening, dat dc opneming van
Oostenrijksche nationaal-socialisten, die sinds
eenige maanden in een atmosfeer van strijd
in het reeds geconsolideerde Duitsche
e.elsel niet kon nalaten moeilijkheden te ver»
oorzaken. Zij werden, naar men zegt. ge»
compliceerd door zekere persoonlijke opvattingen. daar in Oostenrijk wegens de onwettige
positie der nationaal-socialisten onder het vorige
regiem, verscheiden partijleidingen bestonden,
die natuurlijk ieder voor zlch hel monopolie
opeischten ven trouw aan de partij.

INTERN. CONFERENTIE VAN
HET ROODE KRUIS

Norman Davis over de bombardementen van open steden
Vit Londen. Gedelegeerden uit zestig landen,
waarbij Spanje. China en Japan, zijn bijeengekomen voor de zestiende internationale conferentie van het Roode Kruis, dle gisterochtend
in het St. Jamespalels Is geopend met een redevoering van den Hertog van Gloucester. vezo
verklaarde, dat hel moeilijk Is zich in de Jongste geschiedenis eonig tijdvak voor te
waarin een stelselmatiger activiteit van het
Internationale Roode Kruis noodiger was dan
thans. In het «bijzonder dood de hertog uitkomen, dat hef. de plicht van het Roode Kruls
ls. met allo moreelc en materieele middelen,
welk? in zijn macht zijn. vrouwen, kinderen
en allo personen, die zonder verdediging zijn
en door de nieuwe methoden van oorlogvoering
tot de slachtoffers behooren. te beschermen.
v? vroc>lloro ambassadeur dor Vereenlgde
L:aten. Xorman Navis, en Max Iluber. de prelidcr.». van h<>t Hoofdbestuur van het Inlerr.v'.o-alr' Ro<>lo Krui- ondersteunden het beroep, da: de hertog deed ten behoeve van do
burgers die zond»?» verdediging zijn.
Norman Na.^. de president, van den Raad
var. Gouverneurs der Lift* van Roode Krulsen voorzitter van hel Amerlverklaarde, dat hot hem
-j-o N o!<?
! '■- <-, ,?:a:ocrc»> dat op <te agenda
v.i.i co c^>! !> rt'iV.io ?-.aa: bespreking van een
::i-:t-::..'tg van ZenculraliEeerde zones
li:«i
r;oep".'.3!er.. Andere voorstellen betreffen:
rn i<i n om door internationale conventies
van open «leden *(" verhinder-.-, of te h^perllen en veiligheidszones in te
r. !^:.. v..-iar vs,u.ven on kinderen schuilplaatSc:» zo^Hl.7. kunnen vindon.

.

Turksche beslissing inzake
Alexandrette te wachten
-.

L
l-*5-*!*sel.' P."e-!dont Ataturk heeft gisddag
.->an boord van zijn jacht een bui»
-tc-m
tcngc. vonen kabinetsraad gepresideerd, waaraan
w.rd deelgenomen door den minister van oor]<"-.** e.-, den chef van den gencralen staf, dle
d.-i:.g-/.".*i ui. Ankara .varen ontboden. Hel
doei was. grondig do jongste ontwikkeling te
be-tu-iclr>.n van het Turksch-Fransche geschil
over '-.e. 3andsjak Alexandrotto. nu do onderh*«-*>*ielingen te Antiochiö tusschen de Turksche
on Fr-1.-.-o-'e militaire missies en do bcsprekin»
gev. t? Parijs op het doodo punt zijn goko»
N*.cn.

t--:>-.«5.'. do genomen beslissingen wordt niets
riie-je-z^^ecld. doch in bevoegde kringen ver»
deze van vitaal belang zijn voor
klll'.r'.
zaak
d-.- Turksche
in Alexandrotto.
Drltschc troepen «p zoek naar terroristen.
Lli'-cno troepen zijn thans op zoek naar een
ben-ie van omstreeks 300 uit den Libanon afkomstige terroristen, die gisteravond een aanval rwdoe't gedaan op iiurfeisj bij safad, waar
zij drie dorpelingen hebben vermoord. Uit
exces wordt toegeschreven aan hun pogingen
de Arabieren, die samenwerken met de regeer!n?. te terroriseeren.
Staking blj do Nurmah OH mislukt.
Uit Rangoon: Naar verluidt is een poging tot
staken bij de Nurmah Oil Company een mis»
lukking geworden. Blijkbaar hadden de sta»
leider.- hun volgelingen voorgehouden, dal
het gouvernement de staking zou steunen, doch
«loor oen rcgceringsvcrtogcnwooldiger werd
dit ontkend.

Onze correspondent te Londen schrijft d.d.
20 Juni:
Eiken dag van de Ascotweek heeft de Hertogin van Kent een ander hoedje opgehad en de
lenzen der persfotografen hebben er voor ge»
zorgd, dat alle dames van het land. die niet in
Ascot konden zijn, de hoedjes goed hebben kunnen bestudeeren.
En dat is ook de bedoeling. Deze hertogin zal
wel als alle vrouwen graag eiken nieuwen dag
met een nieuwen hoed pronken; maar het is
niet alleen een zaak van persoonlijke ijdelheid.
Toen zij als Prinses Marina voor het eerst den
Engelschen grond betrad als de verloofde van
den Hertog van Kent leek het terstond voor
alle Engelsche vrouwen vanzelfsprekend dat zij
voor zou gaan in de damesmode. Haar stijl van
kleeding was anders dan die van de andere da»
mes van het Engelsche Hof. Zij was modieuzer
en modieuzer is zij gebleven. Veel meer dan
ooit het geval is geweest met de prinsen voor
de mannenmode, geeft de Hertogin van Kent
aan wat de vrouwen in dit land zullen dragen.
Zij is volgens de algemeene opvatting de voor»
draagster van de damesmode.
Voor de vervulling van die taak is het noodig,
dat zij zich druk laat fotografeeren. Haar ver»
schijning op de gazons van Ascot of de plaatse*,
van andere bekende en luisterrijke Zomerfeesten heeft een ver strekkenden economlschen I»»
vloed. De Hertogin, hoe zeer voorgangster in de
modo. is met een van de creaties, die haar lok»
ken sierde in Ascot, teruggegaan in het verleden. Zij droeg een to«*uc»achtig arrangement
met een slruisveer er op. En zij liet zich met
dat hoedje op, dat levendig herinnerde aan de
hoeden van wijlen Koningin Alexandra van
meer dan een kwarteeuw geleden, kieken in
een pose die even levendig herinnerde aan deze
gestorven Koningin
die bij de bevolking zeer
bemind was.
Die struisveer Is een even kleine als lichte
oorzaak, die belangrijke gevolgen gaat hebben.
Als de Hertogin van Kent struisveeren draagt
dan moeten alle dames, die met de mode meegaan
een struisen dat zijn er heel wat
veer gaan dragen. Tot heden zijn struisveeren
als tooisel voor dameshocden alleen in zwang
geweest bij de echtgenooten van de Londensche
groentehandelaars en bij hen was het imitatie.
Maar nu zullen ze weer verschijnen op de hoeden van de voorname en modieuze dames en
en allicht wat kieldan zullen ze echt zijn
ner dan die van de vrouwen der costermongers.
Zuid-Afrika is het eenige land dat struisveeren
uitvoert. De boeren daar. die de strulsvogelleelt
beoefenen, kunnen er nu op rekenen dat zij hun
veerenafzet zulen verdubbelen. De werkeloos»
heid In de gelederen der struisveerververs en
-schoonmakers en »opfrisschers in Londen zal
nu wei verdwijnen. De menschen, die In den
strulsveerenhandel zijn, verklaren dat de Her»
togin van Kent met één veer de Fransche chic
In Engeland heeft ingevoerd. En zij stellen met
diepe voldoening vast dat. dank zij dit veertje
op den hoed van de Hertogin, de vraag naar
struisveeren op den stand van dc Zuidafrikaansche afdeeling op de llijkstentoonstelling In
Glasgow overstelpend geworden Is.

—
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Het proces tegen de wed. Becker
Bij het hervatten van de zitting van het
proces tegen de weduwe Becker gisterochtend,
word een nicht van eon dor slachtoffers, mej.
Dossiers, gehoord. Z|j verklaarde dat haar
bloedverwante geklaagd had over de slechte
kwaliteit en den bitteren smaak van de thee
welke door de weduwe Becker werd gereed
gemaakt.

Dc verdediging veroorzaakte tijdens dit verhoor een Incident. Er werd op gewezen, dal
mej. Bossicrs eon vriend had en dat zij, volgens
zekere geruchten, is overleden tengevolge van
zekere praktijken.
Vervolgens word do laatste vriend van de
weduwe Boeker gehoord, de veertigjarige
Hody. De beklaagde had hem wijs gemaakt,
dat zij 44 jaar was. terwijl zU op dat oogenblik
50 was. De getuige gaf een verslag van zijn
leven met beklaagde. Hij heeft nooit gehoord
van den financioelen nood van zljn vriendin,
zij Uet hem gelooven. dat zij rijk was. Getuige
herinnerde zich op een avond te hebben gezegd, toen hij hoorde dat mej. Dossiers was
overleden: „al je vriendinnen gaan dood".
Gisteren ia mej. Boouillo als getuige ge»
hoord. Zij is. naar zij verklaart, hel slachtoffer
geworden van een poging tot vergiftiging.
Op een dag had de beklaagde haar een glas
port aangeboden, dat zij niet had kunnen
ledigen, zoo slecht*- was de smaak. Don volgenden dag weigerde zij een glas bordeaux, waar»
aan dezelfde smaak was. Weer oenigo dagen
later accepteerde zij een kop „thee tegen rhou»
matiok". Do beklaagde had de thee bereid en
mej. Boeuille is er heel ziek van geweest. Toch
beschuldigde zij de weduwe Boeker aanvankelijk niet. Eerst later, toon zij hoorde wat zich
had afgespeeld, kreeg zij de overtuiging, dat
zij hot slachtoffer was geweest van oen poging
tot vergiftiging. De getuige bracht een reeks
getuigen mede. die haar verklaringen bevestig»
den. Aan hot einde van den middag heeft men
nog een begin gemaakt mot hot onderzoek
naar hot geval van wijlen Aline Damoutto.

De zaak Lyon
Geen nieuwe gegevens, wel nieuwe
vermoedens
Onze correspondent te Parijs telefoneerde
gisteravond: Do zaak van den handel in bedwelmende middelen blijft de aandacht trek»

ken.

Do huiszoeking in een villa godaan, die I.yon
in do buurt van Parijs bevat, schijnt niets op»
geleverd te hebben. HU on zijn medeplichtigen
hadden alleen tijd de compromitteercnde stuk»
ken te vernietigen.
Men kan zich afvragen, of de in een trein
in OostFrankrijk doodgeschoten gevonden
Hilarion in dezen sluikhandel mede de hand
had. Aan deze onverkwikkelijke figuur is
lang niet alles duidelijk. Men weet met, waar»
van hij leefde. V/el dat hij soms 23 tot 30.000
op zak had. waarvan hij zeide anderen
te moeten betalen. Hij geldt als bondehoofd,
die. behalve in vordoovondo middelen, in
blanke slavinnen handelde on blijkbaar ook
aan spionnago dood. Do omstandigheden van
zijn dood vertoonen gelijkenis met die van
twee dames, niet hooi lang geleden, do oen
in de Metro te Parijs, de ander in oen trein
aan do Azurenkust doodgevondon. welke beiden een dubbel leven leidden en zich, naar
het heette, aan versplcding schuldig maakten.
Proces tegen Brzillaansche opstandelingen.
Dit Rio de Janeiro* Gisteren stonden 65 oom»
muniston terecht in verband met «le revolutie
van 1935 in den staal Rio Grande do Norte.
16 beklaagden worden veroordeeld tot acht jaar
gevangenisstraf elk on acht tol vijf jaar. De
overigen worden vrijgesproken.
Vorder is een proces aanhangig gemaakt <ogen
172 matrozen, die hebben deelgenomen aan de
revolutie van Rio de Janeiro.

—
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De spoorwegramp in Amerika
De slachtoffers nog niet alle geborgen
Havas meldt: In weerwil v*»» alle reddingspogingen is men er niet in geslaagd den slaap»
wagen, die bij de spoorwegramp van de Olym»
plan Express in de Oustercreek stortte en ge»
heel onder water verdween, te bevrijden. Men
heeft besloten hel werk te staken, totdat het
water wat gezakt zal zijn en men den wagen
beter zal kunnen bereiken. Het valt evenwel
te vreezen, dat do wagon aan de kracht van
den stroom niet langer weerstand zal kunnen
bieden en de lijken door het water zullen worden meegesleurd.
Eenige personen, die aan het reddingswerk
deelnamen, hebben nog eenige lijken, van de
1? inzittenden kunnen zien. Sommigen zag men
nog in zittende houding. Het licht heeft in den
slaapwagen tot den vroegen morgen gebrand.
Van de slachtoffers heeft men er tot nu toe
17 kunnen identificeeren. o.a. het lijk van een
vrouw, dat over een afstand van 8 km door
den stroom werd meegesleurd. Er zijn 44 rei»
zigers naar hel ziekenhuis gebracht; 3? anderen
hebben lichte verwondingen opgeloopen.
Slechts 41 reizigers hebben geen letsel bekovan de spoor»
men. Volgens de verklaringen aantal
doeden
wegbeambten schat men het
op 30.
SLACHTOFFERS VAN HUN BEROEP
Volgens een bericht uit Nieuw Vork is hut

aantal arbeidsters, overleden tengevolge van
vergiftige uitwerkingen van een radioactieve
stof. die gedurende den oorlog in de grooto
horlogefabriek van Orange. in New Ycrzey
werd gebruikt voor het vervaardigen van lichtende wijzerplaten, thans gestegen tot 25. Het
laatste slachtoffer. Margarel Laudale, werkte
20 jaar geleden In de Fabriek van Orange. Vijf
jaar geleden begon zij vreemde storingen aan
de vingers waar te nemen, vervolgens werd
haar lichaam fosforesceerend en zij kreeg een
aangezichtsverlamming en een kankerachtig
gezwel.
Vijf jaar geleden heeft de Amerikaansche
magistratuur zich moeten bezig houden met
een procedure, ingesteld door vijf oudarbeid»
sters van genoemde fabriek, die schadevergoeding eischten wegens physieken achteruitgang
tengevolge van de werking der vergiftige radio»
actieve substantie, die In dc fabriek werd ge»
bruikt. Er werd een aceoord gesloten, waarbij
de fabriek op zich nam elk der benadeelde
partijen een som gelds uit te keeren benevens
een lijfrente. Van de vijf arbeidsters zijn er
thans nog twee in leven.

.

Proces wegens moord op een oorlogsschip.
Uil Hongkong: Heden is het proces begonnen tegen den matroos Dwyer, die wordt beschuldigd op den kruiser Dorsctshlre den matroos Dickinson te hebben doodgeschoten, toen
het schip in de Australische wateren voer. Dit
was de eerste moord op een Britsch oorlogsschip sedert meer dan eon eeuw.

EEN GEZAKT STUDENT PLEEGT EEN

MOORDAANSLAG.
Men meldt ons uit Bagdad: Een student In
de rechtswetenschappen, die gezakt was, heeft
verscheidene revolverschoten gelost op don
hoogleeraar, die hem geëxamineerd had en op
den deken der rechtsgeleerde faculteit, die zljn
collega te hulp snelde De examinator werd
De dader
ernstig, de deken licht gewond.
pleegde zelfmoord.

Korte berichten
Uit Reims: Met grooto feestelijkheden zulle»,

Zaterdag, 9 >°uli, de groote orgels van dc

kathedraal van Reims officieel worden
ingewijd.
Uit Boekarest: In het dorp Recoa In hot de»
parlement Balzio. zijn veertig personen ziek
geworden na hel eten van het vleesch van
een dollen stier. Vijf personen zijn overleden.

Binnenland
Ned. Vond van personeel in

Overheidsdienst

Het congres te Rotterdam
Vandaag werd In de groote zaal van de Dier-

gaarde te Rotterdam het 2l!e congres van den
Hed. Bond van Overheidspersoneel In Over»
heidsdienst onder voorzitterschap van den heer
L. J. Bakker voortgezet.
Aan de orde van behandeling was hel financieel verslag over dc jaren 1936 en J937 waar»
uit bleek, dat hel bondsvermogen eind 1937
gestegen was met f 15000.
Overeenkomstig hel advies van het bestuur
is besloten de contributie op dezelfde schaal
als voorheen te handhaven. He» geheele hoofd»
bestuur, waarin de heeren 1.. J. Bakker als
voorzitter, J. J. Staal als secretaris. O. C. Viergever als penningmeester, D. van der Laan, 2e
voorzitter en J. Blom. 2e secretaris, het dagelljksch bestuur vormen, werd herkozen.
Ook de redacteur van hel bondsorgaan, de
heer L. J. Bakker, werd In zijn functie herkozen.
Het congres betoonde tevens zijn instemming
met de voordracht van hel hoofdbestuur tot
aanwijzing van leden van den bestuursraad,
waardoor alle 22 leden van de voordracht in
genoemden raad zitting nemen.
De middag is doorgebracht met oen tocht
door de havens en een bezoek aan vliegveld
Waalhaven.

DE TAXIMOEILIJKHEDEN
TE AMSTERDAM.
In een gisteren gehouden vergadering van
ondernemers in hot garagetaxibedrijf te Am»
sterdam Is besloten, met ingang van heden den
eersten aanslag voor hel gebruik van huurauto's
te brengen van 35 op 25 cent, waardoor dus
do ritprijs mol 10 cent wordt verlaagd.
In de zoor uitvoerige besprekingen, welke
in de vergadering werden gehouden, kwam do
ontstemming die onder de ondernemers
heerscht. «ot uiting. Van verschillende zijden
werd opgemerkt, dat het huurautobcdrijf anders door het gemeentebestuur wordt behandeld dan het blokbandbcdrijf. Op een verzoek
tot verlaging van den eersten aanslag, in
Januari door hel huurautobcdrijf gedaan, werd
door het gemeentebestuur besloten hol advies
in te winnen van een daartoe ingestelde commissie, terwijl over de wijziging van het tarief
voor het blokbandbedrUf direct, zonder een
adviseerende commissie, kon worden beslist.
De ondernemers in het huurauto-bedrijf zijn
van meening. dat het blokbandbedrijf ten koste
van hun bedrijf bevoorrecht wordt. Niettegenstaande een verzoek tol goedkeuring van een
verlaging van den eersten aanslag nog steeds
op afdoening wacht, heelt de vergadering be«loten tol invoering van de tariefsverlaging
over te gaan.

"

AVONDBLADB

Onze actieve zeltstandigheidspolitiek en haar
historische grondslag
Een belangrijke rede van dr Fanikse en
een woord van jhr v. Karnebeek(?)

Nieuwe indexcijfers van de
kosten van levensonderhoud
in Nederland
fFtOT DUSVER werden in Nederland slechts
indexcijfers van de kosten van levensonderhoud gepubliceerd voor arbeidersgezinnen
en voor gezinnen van meergegoeden te Amsterdam door het Statistisch Bureau van deze ge»
meente en voor arbeidersgezinnen en ambtc»
narengezinnen te 'sGravenhage door het
Gemeentelijk Statistisch Bureau alhier.
Reeds geruimen tUd wordt de behoefte gevoeld aan indexcijfers van de kosten van het
levensonderhoud in andere deelen van Nederland en in andere typen van gemeenten.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat
in 1935/30 in verschillende deelen des lands
een onderzoek naar gezinsuitgaven heeft Inge»
steld, heeft nu van het aldus verkregen mate»
riaal gebruik gemaakt om indexcijfers van de
kosten van het levensonderhoud in een zestal
gemeenten te berekenen en wel voor de go»
meente Groningen. Enschedé. Eindhoven. Til»
burg. Dongen en Haarlem.
In de laatste wekelijksche mededeeling, toe»
gevoegd aan de Nederlandsche Conjunctuur,
zijn nu de inkomsten voor de* gemeenten Til»
burg. Dongen en Heerlen, wal arbeidersgezin»
nen tot een inkomen van f 1800 per jaar be»
treft, medegedeeld, terwijl tevens de bekende
Amsterdamsche en Haagsche cijfers zijn opgenomen.
Het ligt in de bedoeling de gegevens voor
de overige gemeenten later te publicecren. terwijl tevens nadere toelichtingen en meer uitvoerige overzichten in hot Maandschrift zullen
worden gegeven.

>'*»>

fE BENLIJN verschijnende Zoitschrift
für Politik brengt in do vijfde aflevering
van dit jaar een resumé van de rode. die
dr Japikse enkele weken geleden in de Frie»
drlch'Wilheim-Dn'versitoit over de historische
ontwikkeling van Nederlands buitenlandsche
politiek gehouden heelt. De uitvoerige samenvatting die wel hot werk van den spreker zelf
zal zijn. is een mooie synthese van onze nationale geschiedenis, zooals zij zich in het Euro»
peescho geheel voordoet, waarbij natuurlijk
ook die factoren van de binnenlandscho ont»
wikkeling ter sprake komen, die van invloed
zijn geweest op do positie in Europa; het ge»
brok aan een krachtig centraal gezag enz
Dr Japikse onderscheidt vier phason in wat
men zou kunnen noemen den groei tot de be»
wuste zelfstandigheidsnolitiek van dezen tijd:
Ten eerste, de strijd ter verovering van het
na'ionale zelfbestaan: dan de actie tot handhl-ving van dit zelfstandige staatsieven door de
kracht der wapenen: ten derde het onzekere,
aarzelende streven naar internationale pol!»
tieke neutraliteit en eindelijk het doorzetten
van de bewuste onzijdigheid met don krach»
tigen wil tot behoud van do eigen zelfstandigheid.
Mag men zeggen, dat het laatste stadium.
datgene waarin wij ons thans bevinden, de
synthese vormt van wat eraan voorafging: de
strijd voor het eigen politioko bestaan en het
zoeken naar het standpunt der onzijdigheid in
en tegenover den machtsstrijd der andere
mogendheden?
* "
In ieder geval wordt do tegenwoordige
Thans beschikken we dus uitsluitend over de
Nederlandsche politiek ons in dit meesterlijke tot indexcijfers verwerkte uilkomsten der behistorische overzicht als de vrucht van eon rekeningen, welke we van genoegzame beteeeouwcnlangon historische!» groei voorgesteld. kenis achten om hier te vermelden; daarbij
Geen twijfel laat dr Japikse tegenover zijn hebben wij de Amsterdamsche en Haagsche
Duitsch publiek bestaan over het werkelijke gegevens op dezelfde basis omgerekend om de
karakter dier Nederlandsche politiek. De wil vergelijking duidelijk te maken.
lot handhaving der zelfstandigheid is de bron
Tijdvakken Adam Haag Tilburg Dongen Heerlen
en de kern tevens dier politiek. Onzijdigheid
is slechts middel. Do Nederlandsche onzijdig»
Totale levensonderhoud
100
100
held is trouwens heel anders dan die van 1935/1936 ..100
100
100
102.1 ' 1045
103.4
1052
Maalt 1937
101.1
sommige andere landen, die haar contractueel
103.8
103.1
1055
1052
101.0
Junl 1931
hebben laten waarborgen.
107.4
108.7
1045
1042
1052
5-pt. 1937
Ton einde dit eigen karakter van dc Neder1072
109.4
Dec. 1937
1031042
1065
mogelijk
scherp
politiek
zoo
te doen Maart
landsche
103.4
108.2
1938 103.8
103.8
106.1
uitkomen, heeft dc historicus aan het slot
Uitgaven voor voeding
zijner rede even den staatsman aan het woord
100
100
100
100
100
gelaten. Hij las nl. een tekst voor van „eon 1933/36
1037
1032 1015. 1065 1052 106.7
bekend Nederlandsch staatsman". Wie het ver» Maart 1937
1032
1082
1085
109.0
1085
Junl
slag van deze rede aandachtig leest on daarbij Lept.
1937
106?
1082
112.5
1125 ,
108.1
terugdenkt aan de geschiedenis der laatste Dec. 1937
109.»
1062
1132
114.1
109?
112.0 !
ook aan do geschiedenis van wat men Maart
1938 1072
1065
1082
1122
jaren
wel mag noemen het politieke vocabulaire
zij opgemerkt, dat het jaar 1935/-36
zal hier ongetwijfeld aan jhr Van Karnebeek Is Hierbij
opgebouwd
uit de vier kwartaalmaanden
denken. Wij wagen het in ieder geval deze December
en Maart, Juni en Bepi. 1936
1035.
hypothese op te stellen. De tekst, die ons on» en voorts verwarre men deze berekeningen niet
bekend is en stellig niel eerder werd gepublimet die door de grootste steden tot nog toe
ceerd, luidt als volgt:
gepubliceerd t. a. v. de wijzigingen der kosten
De geschiedenis heeft ons tot hel politieke van het levensonderhoud na de devaluatie,
grondbeginsel geleld, dat do onafhankelijkheid waarbij de toestand ln September 1936 gelijk
en de onschendbaarheid van het Nederland» 100 is gesteld. De uitkomsten van deze berekescho gebied noodzakelijke voorwaarden vorningen zijn stellig zeer belangwekkend, omdat
men voor het ovenwicht on den vrede In er uit. blijkt, dat de wijzigingen in de kosten
-Europa. Dit beginsel geldt ook thans nóg* Men van het levensonderhoud in de ongeveer anderkan er den catogorischen Imperatief in zien, half jaar in de kleinere gemeenten niet onbe»
welke dc houding bepaalt, die dc Nederlanden langrijk grooter zijn dan in de grootore steden,
in de internationale politiek moeten aannemen. waaromtrent tol nog toe alleen cijfers gepuWij zijn do beschermers van die onschendbaar» bliceerd werden.
heid. Als zoodanig hebben wij niet alleen rechDeze verschillen wettigen o. I. volkomen een
ton. maar ook plichten. Wij hebben niet alloen
bestudeering van het materiaal te zijner
nadere
voor onze eigen belangen op te komen, maar
Het Centraal Bureau loopt
publiceoren.
te
tUd
ook voor die van Europa. Wij moeten lederen daarop
reeds
vooruil
door in de korte toelichschijn vermijden, alsof wij door onze houding
dal de grootere stijging In
vermelden,
ting
te
belangen
do
van een anderen staal zouden diedc kleinere gemeenten voornamelijk is toe te
nen. Wij hebben te zorgen voor do onschendschrijven aan de grootere stijging der vleeschbaarheid van ons staatsgebied «n daarvoor dc prijzen, hetgeen een gevolg zou zijn van prijsnoodig offers te brengen. Dezen plicht, die «vereenkomsten in de kleinere gemeenten.
tevens tot moreele taak geworden is, mogen
Wij kunnen door het ontbreken van detail»
wij nooit verloochenen; dit zou Immers het
gegevens
dc juistheid van deze uitspraak niet
einde boteckenen van ons aanzien in dc wereld. beoordéelen,
maar wagen toch de volgende
Wij hebben ons niet te bemoeien met de con- vragen
stellen:
te
Nieten tusschen andere landen, maar moeten
1. Is de methode van berekening in alle
actief optreden zoodra onze taak in dc wereld
dit eischt. Onze politiek moet een politiek zijn steden dezelfde, ook de prijsberekening?
van actieve zelfstandigheid."
2. Spelen de basisgegevens, dus de verdeeVoor zoover ons bekend is dc term „actieve ling der uitgaven voor de verschillende onder»
zclfstandlgheidspolitlek" hier voor de eerste deden van de budgetten geen rol; is de beste»
ding van het Inkomen niet de eerste factor,
maal gebruikt.
welke verschil In verloop der duurtecijfers
veroorzaakt?
Hot zelfde nummer van hel Zcitschrifl für
3. Zijn deze budgelalre verschillen niet be»
Politik beval nog een korte bijdrage van den
langrijker dan de verschillen in het prijs»
journalist dr G. Pansllngl over
Duitschen
verloop?
minister Patijn. Diens carrière wordt beschregeprezen.
ven on diens karakter ten zeerste
De beantwoording van deze vragen moet
Dr Panstjngl prijst vooral de niets ontziende wachten op de publicatie van nadere gegevens.
oprechtheid en waarheidsliefde van den minisIntusschen verdienen de thans reeds bekend
gemaakte cijfers algemeene belangstelling.
ter.
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Nieuwe boeken
in de openbare leeszaal
WeHlu-oi,, ***. W. obsesstons and «onvlcUons

of the human Intellect. 1928.
De beheer-le!,!!*-* van «Jen menlehelljken geest
door al of niet op »e<en«---»l»pellj!l« bas!» gefun-

deerde ov»r»uli*!**<*en. welke voerden tot steeds her»
nieuwde onderzoekingen en probtee-i»te»ln»en tn
do meest ulleenloopende i-ebleden. zooals alchemie,
«-.troloete, wiskunde. godsdienst en w!i'be-*eer!e.
and D. ?-hompson. Culture
f^?ari». F.
and environment: the training of crltlcal
nwarenes»; 3 d. lmpr.

1237.

Mot talrijke voorbeelden, voornamelijk ontleend
aan advertenties, ..best .«citers", Uterair^-rMsche en
sociale «Ui-lies. willen schr,. duidelijk maken, welke
invloeden vnn pvchologiüchen on socialen aard de
belangstelling en smaak van den doorsnee mensch
in dezen tijd bepalen en op welke wijze «en critisch
ondcr'cheid'n"»vcrmogcn kan worden aangekweekt.
-rc-npcrlc*/, A. C. The whlspering galler*»'
of Krimpe. 1028.
llerinncr!n«!cn van een Engelsehen generaal, die
van 1925—'35 militair adviseur van «lo Engelsche
Volkenbond-delegatie was en als zoodanig in llenevo
van zeer nabij meeleefde met do historische ontwikkeling in deze Jaren, waarin ondanks krampachtige pogingen van Volkenbond en ontwapeningsconferentie de tegenstellingen in Europa zich steeds

meer

tocplt'ten.

-s*>e!*»ls», J. Johan do *.Vilt. 1938.
Dc figuur van den Ilolland-chcn raadpensionaris
Johan do Wilt 11*23—16*2), voornamelijk gezien in
verband met de staatkundige geschiedenis van

zijn tijd.

T-al-oiil». «7. Jules cambon. 1938,
levensbeschrijving van den Fran-chen diplomaat
«1845—1225!, dle na een bewogen loopbaan als gezant
(o.a. In 1!»I4 te Berlijn, waar hij pogingen aanwendde
om «len wereldoorlog te voorkomen» ook tijdens «n
na deze l>orlo»»Jaren een rol bleef vervullen In
Frankrijks internationale aangelegenheden; teven**
een goed beeld van «te politieke geschiedenis van
zijn tijd.
ffo«!*r<»f*«l. A. (ps. van R. A. Bermarm).
die Oase der kleinen Vsgel. II».
Dagboek van een ontdekkingsreis, door enkele
Europeanen ondernomen met het doel do legendarische oase liarzura te vinden, welke zij bereikte na
een zwaren woe-ltijntocht, waarbij veel ontbering
geleden werd. maar ook interessante ontdekkingen
en vondsten gedaan werden
G.

IVN.

A. Der zlarsch «les Faschi-mus.

Sterk ,ntl»l»-cl'U«eh gekleurde historische studie
waarin «hr, ltaUa-uuch

over hot fasclstUche

emigrant, tn grooto lijnen dc ontwikkeling van do
ltaliaanschenationale gedachte sedert Dante kritisch
nagaat en uiteenzet hoe «leze Idee. nadat «Ie nationale
eenheid verwezenlijkt was. aanvankelijk door

d'Annunzlo. later door Mussolini tot «en militalllstlsche ideologie werd. waarvan do praktische uitwerking, het
tot een voor Italië en do
wenold funeste politiek heeft geleld.
f*lal!». IV. Da, Nletsoherbuch. 1908.
Populaire verhandeling over hot ontstaan, de
samenstelling en het langzamerhand veranderende
beeld van gletschers. waarbij verschillende typen
besproken worden, toegelicht met talrijke- voorbeelden ult de oostenrijksche en Zwitsersche alpen.
-"scholier, R. La polnture francaise «U

XXe siècle. 1937.
De groote lijnen en de voornaamste figuren der
rransche schilderkunst van het neo-impresslonismo
tot «l« onafhankelijke**: met veel afbeeldingen
tusschen den tekst.
Fallada, ff. Wolf unter IVslfen. 1937. 8 T!«.
Breed opgezet en uitvoerig behandeld tijdsbeeld
ult do tnflatieperlodo van Duitschland tn 1923. m«t
zljn dcgcnerccrenden Invloed op 'alle lagen der
maatschappij, zoowol in de stollen als op het
platteland.

-s. Do komedie komt; uit het
Deensch. (1936.)
Het vlotte doktcrsgezln In een Deensch provincie»
stadje wordt in beroering gebracht door do komst
van oen «ooneelgozelschap. een gewichtige plaatse»
lijke gebeurtenis, welke vooreen der doktersdochters
Buchholl».

belangrijke gevolgen heeft.

7*>.r*.l«clo**. B. numbln gallerics. 1938.
llun*ori't-«che beschrijving van do verrassende
ondervindingen van een afgestudeerden jongen man
blj een Amerikaanschen antiquair, dio. volkomen
op dc hoogte van allo Intrige, en kunstgrepen van
zijn vak. de eerlijkheid tegenover zijn klanten be»
tracht «ls -lijnde op den duur do meest winstgevende
politiek.

MAANDPRENTENBOEK
B. van Goor Xonon, uitgeversmaatschappij zljn onlang» de maanden Mcl on Junl van
d» «. Maandprentenboeken «ito van Rie Gnuner

BIJ

G.

verschenen.

Evenals do vorige uitgaven vallen ook deze twee
doekje, op door do aardige illustratie-, In kleuren»
druk uitgevoerd en do vlotte kinderversje», dle betrekking hebben op gebeurtenissen van dio maand.
Gok de« boekjes zijn In oen wit bandje gebonden.
waarop het symbool van do maand la geteekend.
Door do fleurige uitvoering «on doekje, waar
leder kind blij mee zal zijn-

Hendrik Hagenaars Hoek
Wandelend door die kleine wereld van ons
vol liefde voor den medemensch, hebt ge
volop de gelegenheid u over den- en dezelve te
verbazen. Kernachtig vat dc spraakmakende
menigte deze verbazing over de lndlvidueele
doelen van haar zelve samen in de dicp-ver
wonderde verzuchting: „Onze Lieve Heer hep
rare kostgangers."
De mensch buiten zijn gewone doen zijnde
geeft uiterd de meeste aanleiding tot zulke
verbazing: en wanneer is dezelve meer onge»
wend en onwennig dan als hij zijn huisgodin
en -godinne verlaat om zich naar een andere
plaats op don aardbol te begeven? Zoo treft
go aan en in het station der ijzeren spoor»
wegen den mensch in zijn meest raadselachtige
houding jegens tijd en verplaatsing. En zoo
kan het geschieden, dat ge een baas van een
queue voor een loket ziet staan, terwijl twee
andere, eveneens geopende loketten, geen klandizie nebben. Een immer verbazingwekkend
tafereel van massa-suggestie en kudde-instinct,
dat een treffend voorbeeld is van de afhankelijkheid vws medemenschen van do gesties der
massa.
Hetgeen wijde aspecten opent op allo levenshoudingen en .verrichtingen van den
mensch, óók en vooral in dc staatkunde, ook
on vooral nopens zijne politieke, zoogeheoton:
„mondigheid"
Welk zelfde kudde-instinct
zich dan op het perron voortzet zo*>dra de
trein tol stilstand is gekomen. Want dan gaat
die goedwillende menigte, waarin het individu zich, reizende, volkomen oplost, zich verdringen voor de smalle entrees van den trein.
Zoo het kon voor oen van de twee deurtjes
zonder benul, dat het andere deurtje ook on
eveneens voor openen vatbaar is. En zoo perst
de massa zich in don dichtst-bijzljnden wagon
zonder het benul te kunnen produceeren. dat
er nog meer spoorwagens zijn dan die c^l.e,
welke hot dichtst onder haar bereik is, zoodat
de meer. individualistische reiziger rustig
ploegt te wachten tot de massa hijgend en
transplreerend zich op en togen elkaar ge»
drongen heeft, om vervolgens op zijn dooie
gemak een plaatsje in een nog vrijwel leege
afdeeling te vinden.
Ook elders, op andere plaatsen on tijdstippen,
komt dit rare kostgangerschap in den zin der
massa-suggestie treffend tot uiting. Gaat. Hagenaar. <o»2chevcningen-waart en ziet hoc de bad»
plaatsminnende mensch op gezette tijdstippen
zijn offer aan deze suggestie brengt: kunnende
hij tot vier uur in den namiddag zich slechts
neervlijen bij Houtmeycr on nadien slechts
onder de Rotonde en geenszins andersom.
Kunnende zij, wanneer de beminde en naarstige
Hendrik een inkomen boven do f3OOO 'sjaars
produceert, onmogelijk zich zotten in con rieten
windstocl. daar dlt voor den hoogeren stand
geen pas geeft. Zoo is het bellkkcn van ijshoorns
slechts voorbehouden aan beambten en dcrzelver
gezinnen, terwijl de ambtenaar en zijn ambte»
naarsche benevens hun kroost het aan hun rang
on stand verplicht zijn niet likkend doch
lepelend de koele versnapering te savouroeron.
En zoo heeft schrijver dezes een «angcnamen
kennis, dle met man noch macht or toe te
bewegen is staandcbeons en tounbanksgewijs
een bete broeds uit het vuistje te nuttigen on
die hot besterven zoude, wanneer hij niet wélgezeten en van bestek voorzien zijn boterhammetje van eon bordje mag happen.
Geen macht ter wereld Js in staat hem te
overtuigen van de eeuwige waarheid, dat de
mensch de eigen waardigheid in eigen hand,
hart en gemoed heeft, en dat deze niet afhankelijk is van de plaatsen, waarop hij cel,
drinkt on zit.
Het. zelf boterammctjcs-mcencmen naar het
strand en deze dan daar, al of nlet met
gethermosten drank verorberen is een natuur»
lijke bezigheid, die tot do tegennatuurlijkste
begrenzingen van sociale kastc-indccling aanleiding geeft. Meneer de Monchy. onze prettige
burgemeester, om nu eens heer en paard te
noemen, zou zijn carrière te cencnmalc en zelfhandig dwarsboomcn, zoo niet vernietigen,
wanneer hij aan de plank een boterham peuzelde, die mevrouw hem in oen vctvrij papiertje
had meegegeven. Men moet er niet aan denken, dat h.h. burgemeesters van gemeenten boven de 12.000 zielen*. hH. rechters, kantonrechters, refcrondares en rcctores gymnasii zich op
die huiselijke wijze zouden vooden. coram po»
pulo en temidden van subalterne individuen.
Als administrateur, secretarisgeneraal of
raadadviseur aan een der departementen ven
algemeen bestuur Is u dc mogelijkheid ont»
zegd per automaat naar een of ander kunst»
voorwerp uwer begeerte te hengelen, terwijl
dan uw bode. kamerbewaarder of schrijver le
klasse op jaarwedde deze begeerte in alle op»
rechtheid en onverbloemdheid mag botvieren,
zonder dat hij daarmede een steen des aan»
stoots werpt voor de vlugvoctige openbare
meening.
Zoo zou het een absurd denkbeeld mogen
hectcn, wanneer de man, die vele sporten van
dc maatschappelijke ladder onder zijn op stijgen gebouwde voetzolen heeft gelaten, met
mevrouw-zclf per tandem den boulevard be»
stormde, terwijl dit te doen hem per individueel
rijwiel veroorloofd is.
Men zou zoo zeggen, dat de rare kostganger
mensch zljn menschcnwaarde aan eigen prestalles en karaktertrekken ontleent. Toch zou
Minister Colijn ten zeerste in onze hoogachting
dalen, wanneer hij in hemdsmouwen op zijn
balkon zat of wanneer wij vernamen, dat Zijne
Excellentie verzot is op tooverballen of zoute
augurken. Toch zou hot muzikale prestige van
professor doctor Mengelberg afbrokkelen, wan»
neer bekend werd, dat hij verzot is op ping»
pongen, lollies en ezeltje-rijden, terwijl deze
drie affecties in geenerlel verband tot muzikale
kundigheden staan.
Ik bedooi maar te zeggen, dat do mensch zoor
wonderlijk is in zijn gewoonten, oisohen-aan»
don-mcdemensch en genegenheden jegens dezen.
Wat u waarschijnlijk reeds wist. Maar wat ik u.
hedemorgen vertoefd hebbende op het station
on vervolgen.-, op do Scheveningsche plank,
wilde bevestigen.
Aangenaam ter Sicrkan gezeten in dc zon. die
zoowel op Sicrkanncn als Palaceliotcls schijnt,
zonder van den hooge hoogo uit den afstand
tusschen deze beide polen van sociaal leven te
kunnen ontwaren. En daarbij uit con papiertje
boterhammen etend, bepcinsdo ik, welk een
voorrecht hel mag heoten simpele Hendrik te
zijn te midden van do keurvorsten on genieën
die zich zelf vele ponilenticn in het posl» on
negatieve opleggen uit hoofde van hun plaats
onder do zon, die voor do zon zelf nio* hooger
kan liggen dan plat op het strand, in hemdsmouwen on zonder boord en met con glaasje
limonade met een rietje tusschen do knieën.
Hendrik Hagenaar.

—

STEUN VOOR SUIKERBIETEN.
De minister van economische zaken heeft
bepaald, dal uit hel Landbouwcrisisfonds steun
wordt verleend aan fabrieken op een hoeveelheld op suiker verwerkte suikerbieten van don
oogst 1938 van ten hoogste 1-575.000.000 kg. tol
een zoodanig bedrag, dal door dc fabrieken
voor garantleblctcn, aan de daarvoor in aanmerking komende telers f 1025 per 1000 kg.
netto zal kunnen worden uitbetaald, met dien
verstande, dat slechts steun zal worden uitgekeerd ten aanzien van die hoeveelheden
suikerbieten, welke zoowel geteeld als aan
eenige fabriek geleverd zijn door don teler,
aan wlcn blijkens een door hem over te leggen
schriftelijk bewijs ten minste con zoodanige
hoeveelheid garantiebieten door de centrale i»
toegewezen.

HET VADERLAND

Het enquetevoorstel
in de Tweede Kamer

—
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over Oss Gemengd Nieuws

De Chr.-Hist. fractie
is tegen de enquête
IN

*»-N DE VANMIDDAG gehouden vergadering
->- van de Tweede Kamer moet eerst gestemd
worden over de conclusies van het verslag der
commissie omtrent de inlichtingen op het adres
van de N.V. Oestercultuur maatschappij voor»
heen P. Vlaming en Zonen te lerseke en zeven
anderen, inzake de hun verleende pachtsom»
vermindering voor oestcrpcrceelen over 1934/
1935.
De heer DROP (soc. dom.) verklaarde evenwel, dat de meerderheid der commissie een
verandering had aangebracht in haar conclusie, dle nu een uitnoodiging aan den minister
bevat om nog eens na te gaan of er geen aanleiding bestaat deze pachters te behandelen op
gelijke wijze als de andere pachters.
MINISTER DE WILDE meende de voorkeur
te moeten geven aan de conclusie van de mindorheid, die dc zaak als afgedaan wonscht te

de betrokken commissie den betrokken minis-

ter niet mag hooren.
Vooraf dient te gaan een nota, ln te. zenden
door den Minister, waarover een commissie
rapport uitbrengt. De zaak komt dan in de
Kamer, waar ook de Minister aan de beraad«laging kan deelnemen.
De stemming over het voorstel van den heer
Wendelaar «ou dan moeten worden uitgesteld
tot na de behandeling van de nota.
De heer KERSTEN (St Ger.) bleek voorstander van het enquêlevoorslel te zijn; overigens wees spr. het verwet van anll-paplsme,
voor zoover dit hem
af. (Vreugde.),
Het nlet'Roomsche volksdeel vraagt opboldering en heeft daar recht op. Het Nederlandsche recht heefl. naar «pr.'s stellige overtuiging
te Oss moeten v-ijken voor het kanonleke
recht. Wij tvenschen, zei hij. niet uit Rome geregeerd te worden.
Spr. trad dan uitvoerig ln de zaak.-Oss zelf,
een beschouwing die builen het voorstel omging.

Het Katholieke standpunt

beschouwen.

De heer VAN MAARSSEVEEN (R.-K.) laakte de houding van den heer Wendelaar. die
eerst verklaarde door de verklaringen van den
bevredigd te zljn en veertien dagen
minister
De enquête over Oss
daarna opeens behoefte had aan een enquête.
De heer Rost van Tonningen wilde een
De Kamer behandelde vanmiddag hel voorstel van den heer Wendelaar (lib.) tot hel interpellatie, en dus aan den minister inlichtingen vragen, hoewel hij verklaarde dien mlhouden van een enquête inzake Oss.
nister
niet te vertrouwen. De heer Wendelaar
(NSB)
TONNINGEN
Do heer ROST VAN
daarentegen,
die zegt den minister wel te vergewaagde van weerzin in hel volk tegen hel
een enquête en wendt zich
wenscht
trouwen,
schijnvertoo»
politieke stel, noemde het een
inlichtingen
tot den minister, doch
dus
niet
om
ning. opgezet door den heer Goseling en zijn
publiek.
Meer
licht
kan gewenscht zijn.
tot
het
jaronlangen vriend Wendelaar (gelach) om den Het gaat alleen om de manier waarop.
Minister den lijd te geven deze zaak te orEen enquête is volgens spr. zeker niet noodig.
denen.
Spr.
wees op de klaagschriften van de mareDeze heer Wendelaar, vriend van de Joden
chaussee tol het ambtenarengerecht. Het veren de Jodenkinderen....
hoor van de 18 getuigen vangt Donderdag e-,
De VOORZITTER hamert, van verschillende reeds aan. Met een variatie op een bekend
zijden uitroepen van verontwaardiging.
spreekwoord kan men zeggen: er zijn nog
de
VAN
TONNINGEN
neemt
rechters ln Nederland.
De heer ROST
woorden terug. Hij beschuldigt daarop de comIn zake de geestelijken ls het onderzoek door
missie van rapporteurs ervan, opzettelijk be» den wachtmeester zelf gestaakt en ter zake van
paalde gedeelten uil het verslag van de afdee» één hunner Is gebleken dat er geen sprake was
lingsvergaderlng te hebben weggelaten.
van een strafbaar feit
De VOORZITTEN hamert opnieuw en ont»
De heer Rost van Tonningen, die den minister
beschuldigde van het geven van onjuiste inlichneemt den spreker hel woord.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.5.8.): tingen, wordt strafrechtelijk vervolgd. Hierdoor
«Dit gaat niet. ik constateer hier een feit" en wil ls elke reden voor een enquête vervallen. Een
verder spreken.
nieuwe interpellatie Is het aangewezen middel.
De VOORZITTER hamert echter zon krachtig,
Indien meer opheldering gewenscht ls. Een
dat niets van hetgeen de heer Rost van Tonninenquête zou nlet meer dan een herhaling
gen verder beweert, verstaanbaar is.
kunnen zljn van de behandeling voor den
De VOORZITTER ontzegt den heer Rost van strafrechter.
Tonningen voor vandaag het bijwonen van de
Aanneming van hel voorstel van den heer
vergadering.
Wandelaar zou een ondergraving zijn van
De heer ROST VAN TONNINGEN slaat
het vertrouwen in de regeering.
woedend met de vufst op hel spreekgestoelte en verlaat tenslotte deze plaats onder Elke ernstig gemeende poging van de Kamer
hel uilroepen van de woorden «Inquisitiestaat, zal den steun der R.K. hebben, indien daartoe
Jczuletenmethode", e. d.
een deugdelijk middel wordt gekozen.
De vergadering wordt voor eenigen tljd ge»
De heer VAN HOUTEN (Ghr.Dem.) verschorst.
klaarde getroffen te zijn door de wijze, waarop
De Chr. Hist. fractie tegen.
minister Gosellng tegen de marechaussee te Oss
ls opgetreden. Als de minister tegen de mare»
Nll^e^kWlirtlér werd'de Vcrgadérlhg hér»* chaussee
had willen optreden, had hij dit al
opend. Van de N.S.B. was slechts de heer de veel
eerder
kunnen doen. Waarom moest dit te
tegenwoordig.
Marchant
Oss
zoo
drastisch
en zoo haastig gebeuren?
(C.H.)
zegt
kort te willen
Do hoer De GEER
voor de katholieken: het
Wat
overheerscht
op
zij
tegenstemmen
zal,
waarom
motiveeren
van
Kerk
belang
de
of
van den Staat? Met aanzakelijke gronden, immers deze zaak behoort
een
van een priester
haling
uitspraak
van
hebben.
politiek
niets
te
maken
te
met
voor
de
katholieken
het belang
spr.
meerr.
dat
ongerijmdheid
zijn.
Deze enquête zou een
van de Kerk voorgaat Hij ziet in hel gebeurde
Vroeger heeft de Kamer wel het enquête»
uit de
recht toegepast. De laatste werd 55 jaar ge» le Osa een poging, om ?tK. geestelijken
te houden.
wereldlijken
van
den
rechter
handen
zou
dienen
enquête
Deze
gehouden.
leden
Om dit te constaleeren. behoeft men geen antiom hel rcgecrlngsbcleld te toetsen. Doch dan
papist
te zijn.
bijzondere
omstandigheden
zeer
moeten er wel
Als het middel om licht te brengen in deze
zün, anders bewandclc men den gewonen weg:
hel stellen van vragen of het aanvragen van zaak. ziet spr. niet een nieuwe interpellatie.
eon interpellatie.
HIJ onderschreef de suggestie van den heer
Albarda, om den Minister om een nota te verSpr. somt een aantal gevallen op, waarin
zoeken. Dle zou wellicht de volgende week in
weg
gevolgd
werd.
deze
het bezit van de Kamer kunnen zijn. en de
De enquête richt zich tot het publiek, maar
hler moet dc regeering Inlichtingen verstrek» beslissing over het voorstel Wendelaar zou
ken. Bevredigt deze inlichting dc Kamer niet, kunnen worden aangehouden. Voor het voorstel Wendelaar voelde spr. wel het meest, omdan kan de laatste een motie van wantrouwen
aannemen waarin zij dll uitspreekt, hetgeen dat de commissie verscheidene getuigen onder
tot gevolg kan hebben, dal de belrokken eede zal hoeren.
minister aftreedt.
De heer D ANSEIrIBOURG (NSB) wilde nog
Is de Kamer ontevreden omdat zij niet voleens terugkomen op de feiten, die langzamer»
doende te hooren krijgt, dan kan zij dit in
hand bekend zijn geworden.
een motie van afkeuring uitspreken.
De minister heeft beschuldigingen met wederTen deze beveelt spr een tweede interpellabeschuldigingen beantwoord. De minister weet,
tie aan. Voor twijfel aan zijn bereidheid op
dat op het laatste oogenbllk de arrestatie van
nieuwe vragen te antwoorden, bestaat geen pastoor Viseer is verhinderd en dat bij het
grond. Dit moet eerst aangetoond worden.
onderzoek in de zaak van den vrijgelaten makeEerst daarna kan de Kamer zich tot het publiek
laar onregelmatigheden zijn gebleken, om. een
keeren.
tekort van «00. De gemeentepolitieis te vaak
Als een afgevaardigde te laat, bij wijze van werkeloos gebleven, de politieke partijen waren
sterker dan de marechaussee.
espril d'escalior, tot de conclusie komt niet
bevredigd te zijn, moet hij zich niet tot het
Waarom is pastoor Visser nlet gehoord? Er Is
publiek wenden.
gesproken van algemeen belang, maar er zijn
Een nieuwe interpellatie acht spr. noodig, en in deze zaak beweringen welke elkaar tegen«ij moet spoedig gehouden worden. spreken.
Spr. acht den hoor Wondelaar daartoe de aan»
De minister heeft een der wachtmeslers begewezenpersoon.
schuldigd van valschheid In geschrifte en ver»
Hij heeft zich eerst bevredigd getoond en nu
breken van den opgelegden zwijgplicht.
zelf dc machine in werking gezet voor een
Met dit al blijft de haard van corruptie beenquête.
staan; zou de as-uranUemakelaar spreken, dan
Een nota van den minister, gevolgd door zouden dingen blijken, welke een genadeslag
een debat in de Kamer, acht spr. ook een goed zouden beteek enen voor het ploitlek katholimiddel, doch het nadeel daarvan is dal be» cisme in ons land.
handeling voor het reces niet moor mogelijk
De heer Wendelaar heeft nu zijn enquêteis. Daarom acht spr. dit laatste middel ten deze voorslei gewijzigd teneinde te helpen, de macht
niet deugdelijk, al heeft hU er geen principieel
der politie te versterken, waardoor de straffebezwaar tegen.
loosheid der politieke partijen verzekerd zou
Dit bozwaar»van»tijd geldt in nog sterkere zijn.
mate voor de enquête. Op zn vroegst zal het
Spr. meende, dat het politieke «pel weer
resultaat daarvan in hel voorjaar bekend kun» duidelijk is; de pers publiceert alleen, wat de
nen zijn.
regeering aangenaam la. De minister dekt
Dit wenscht spr te coupeeren. Opbelde» ernstig beschuldigde en de Kamer werkt niet
ring moet zoo spoedig mogelijk mede tot de vervolging van minister Gosellng.
volgen.
Het geval Osa moet ln den doofpot, waaruit
die zaak weer gehaald zal worden op den
De heer Albarda voor een schriftelijke
dag dat het natlonaalsoclallsme recht en
uiteenzetting van den minister.
waarheid zal herstellen in Nederland.
De heer ALBARDA (Suc.-dem.) weet hot on»
(Vreugde.)
bevredigende resultaat van de interpellatie
De heer OUD (V.D.) bestreed de redeneering
Drop aan dc omstandigheid, dat 's ministers
van
den heer van Maarsseveen. dat besluiten
antwoord niet voldoende kon worden geanalytot
enquête zou Impliceercn, wantrouwen
een
seerd.
Jegens den minister. Dit ls ongetwijfeld niet het
Verdere opheldering is nood lg. geval. Het enquêterecht ls een belangrijk recht
Het debat kan slechts loopen over de vraag op voor het parlement, doch aldus
redeneerend
welke wijze die kan warden bereikt.
als nu van katholieke zijde Is geschied, ont»
Spr. wees dan op het rumoer dat over deze neemt
men aan het enquêterecht feitelijk iedere
zaak is ontslaan, met antipapisme. e.d. M«l>r beleckents.
men behoeft daarvoor niet ult den weg te gaan.
Niemand denkt er aan. achter ledere interSpr. betreurt, dat het aanhangige enquête»
pellatie wantrouwen jegens een minister te
voortgekomen
voorstel niet is
uil hel initiatief «len. Des»ewen«cl>t kan immers een interpelvan verscheidene fracties. Er was wel zulk een latie besloten
woorden met een motie. Bij een
voorstel in de maak, doch de heer Wendelaar enquête gaat het
er eveneens om, meer licht
was met zijn voorstel vóór.
verschaffen over een «air.
Toch zou. met het oog op de medewerking «e
(De vergadering duurt voort.)
van de RJQ, een Initiatief van de partijen de
em
voorkeur hebben verdiend.
In tegenstelling met den heer De Geer ziet
De Tweede Kamer heeft aan de agenda toe»
«pr. In dc interpellatie niet het aangewezen gevoegd hel wetsontwerp tot goedkeuring van
middel. Hij vreest nieuwe onvoldaanheid.
het op 37 Mcl HU? te Quito tusschen het KoMeer voelt «pr. voor een uitvoerige «hrif»
ninkrijk der Nederlandne «n de republiek
lelijke uiteenzetting van den minister.
«-«loten verdrag van handel «n
Een ernstig bezwaar van do enquête i» ds» -»«V»s.or
a**ha<*i**assl*l.
Deze werd door de Kamer aangenomen met
33 tegen 49 stemmen.

"

Vandalisme in kapel te Laren
Altaar en tabernakel besmeurd
In den afgeloopen nacht hebben onbekenden
zich toegang versohaft tot de kapel van hel
Sl Janskerkhof te Laren en daar hel altaar,
het tabernakel en de muren geheel met carbo»
llneum besmeurd. Ook het beeld van Sint Jan
de Dooper, dat onder den eeuwenouden olm op
hel kerkhof is geplaatst, werd. op dezelfde
wijze bewerkt. Voorts werden op het voetstuk
van hel beeld van St Jan en op een tafeltje
in de kapel de woorden geschreven* ..Wraak,
V.R.0.".
De verontwaardiging Is zoor groot, temeer
daar Vrijdag a.s. hel bekende Sint Jansfeest
gevierd wordt.
De politie stelt een onderzoek in.

Weer een poging tot ontvluchten
te Haarlem
Op den zolder van een meubelmagazijn
opnieuw gearresteerd.

De dertigjarige K., die wegens diefstal was
aangehouden en na hel verhoor door den rechtercommlssaris met nog vijf andere gedetineerden per celwagen van het gerechtsgebouw
naar hel huis van bewaring te Haarlem terug»
gebracht zou worden, heeft heden een poging
gedaan om te ontvluchten.
Op de binnenplaats van hel Palels van
Justitie, waar vier rijksvcldwachters toezicht
hielden op hel transport, rukte hij zich los en
snelde den achteruitgang van het gebouw uit,
waarvan het hek open stond.
Terwijl een der veldwachters de gevangenen
bleef bewaken, zetten de drie anderen den
man vluchtend na, die slechts een geringen
voorsprong had. Hij stoorde zich niet aan de
herhaalde sommatie om te blijven staan,
waarop een der veldwachters zijn revolver
trok en vier schoten loste, zonder echter den
man te treffen. K. wist hierna zijn voorsprong
nog te vergroeien en via allerlei steegjes in
hel Begijnenhof, de Korte Jansstraat te bereiken. Toen een der veldwachters, die van een
voorbijganger een flets leende, enkele oogen»
blikken later deze straat inreed, bleek de
vluchteling echter verdwenen te zijn. Het
vermoeden, dat hij in een van de vier hulzen
van het straatje was gegaan, werd bewaarheid
toen de veldwachter deze woningen doorzocht.
Op den zolder van een meubelmagaziJn troffen
zij den man aan. die daarna zonder verzet
weer naar het gerechtsgebouw werd teruggebracht.
Dit is In korten tijd reeds de derde maal,
dat er te Haarlem door een arrestant een poging tot ontvluchting werd gedaan.

Winkeljuffrouw gearresteerd
Wegens gepleegde verduisteringen.

Een groote winkeldnderneming heeft vastgesteld dat er In een van haar filialen te Zand»
voort den laatsten lijd voortdurend tekorten
waren in de kas. Het waren soms enkele guldens per dag, soms ook meer. Men stelde een
controle in en toen rezen verdenkingen togen
eon winkeljuffrouw. Gisteravond gaf de controle zulke overtuigende aanwijzingen-, dat men
tot haar arrestatie is'overgegaan. Voor de
politie bekende zij reeds sinds ruim éen jaar
verduisteringen te hebben gepleegd. Hel verduisterde bedrag moot in totaal meer dan f 1000
bedragen. De winkeljuffrouw, W. A. uit Haar»
lem, is in bewaring gesteld.

Historische vondsten
Bij hel graafwerk voor de verbetering van
de Torenlaan te Bollen hebben arbeiders in
de buurt van de kerk, ongeveer 60 cm onder
het Maaiveld, twee gegoten bronzen legerpol»
ten met 2 koperen akers gevonden, welke nog
in uitstekenden staat verkeeren. De voorwerpen zijn naar hel Provinciaal Museum van
Oudheden te Assen opgezonden.
De vondst werd vooral van belang geacht
voor het bepalen van den ouderdom van dc
akers, waarover nog weinig bekend Is. Daar
deze zonder twijfel met de Spaansche leger»
potten zijn zoekgeraakt of opgeborgen, kan er
een aanwijzing in worden gezien voor het
gebruik van deze voorwerpen in het laatste
van de 16e eeuw.
Ook kwamen bij een nauwkeurig onderzoek
in de nabijheid van de kerk nog scherven te
voorschijn, welke blijkens daarop voorkomen»
de teekens reeds uit de 9e eeuw moeten da»
teeren.
DOOR VALLEND GESTEENTE GEWOND.
Gistermiddag is op de Brabantsche Turf»
markt te Delft een gedeelte van de muurbepleistering met raamlijst van de garage van
de firma Preuninger, die vermoedelijk tengevolge van don jongslen ook te Delft gevoelden
aardschok is losgeraakt, naar beneden gekomen.
Een juist passeerende dame, de 58-jarige mevr.
W., wonende te Delft, kreeg enkele brokstukken
op het hoofd en liep een vrij ernstige wonde
op. Per politieauto werd de onfortuinlijke dame
naar hot gasthuis vervoord. Na daar te zijn
verbonden, is zij per auto naar haar woning
overgebracht.

INBRAKEN TE HELMOND OPGEHELDERD
De laatste dagen is.de omgeving van Helmond door inbrekers onveilig gemaakt. O.a.
werd ingebroken te Aarle Rixtel. Deurne.
Mierlo en Mierlo-Hout, waarbij ecnlge geldsbedragen werden buitgemaakt.
De rijks- en gemeentepolitie zijn er in geslaagd, gisteren te Helmond een zekeren van
der K. te arresteeren. Hij bekende te Aarle
Rixtel te hebben ingebroken.
Voorts werden door de Helmondsche gemeentepolitie nog In arrest gesteld J. G. M. van
L». en P. P. A., die mede verdacht worden aan
eenige inbraken debet te zijn.
Hel onderzoek duurt voort.
AAN VERWONDINGEN OVERLEDEN.
De «-jarige heer J- J. A. Wijsbeek uit Veen»
dam. die gisteravond in den Boer tegen een
vrachtauto is opgeloopen en met zware ver»
wendingen naar hot R.-K. Ziekenhui, te Groningen werd overgebracht, is In den afgeloo»
pon nacht overleden.
BOERDERIJBRAND TE DEDEMSVAART
Vanochtend omstreeks elf uur Is brand ont«taan in de groote boerderij van den landbouwer E. Kooiker te Dedcmsvaart. In een
halt uur tljds brandde de boerderij tot op den
grond toe of. Een groote hoeveelheid hooi van
den nieuwen oogst ging verloren. Een tiental
biggen kwam in de vlammen om.
Dc brand fe ontstaan, toen een schilder mot
een benzinelamp bezig was de verf van de
deuren te branden. Verzekering dekt de
«lu-de*.

—
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AVONDBLAD B

prov. Staten van Zuid-Holland
Debat over kranüinnigenverpleging
In de vergaderzaal van de Eerste Kamer zijn
Provinciale Staten van Zuid-Holland heden»
ochtend te elf uur onder voorzitterschap van
den commissaris der Koningin, jhr mr dr H. A.
van Karnebeek. bijeengekomen.
Zonder eenig debat werden o.m. vastgesteld
de rekening van de provinciale inkomsten en
uitgaven over 1932 en de toekenning van pen»
sioen aan de weduwe van hel lid van Ged.
Staten, mr J. D. Verbreek.
Op de voorgestelde wijziging van het plan
van aflossing van hot door de provincie ver»
leend renteloos voorschot aan den polder Broek»
velden en Voltenbrock oefende de heer RU»
LAARSDAM (N.5.8.) criliek uit. Hel voorstel
werd verdedigd door de hoeren SOHILTHDIS
(V.D.) en VON PISENNE (God. Staten).
Het punt werd zonder stemming aangenomen.
Mevrouw DE VRIES—BRUINS (S.D.) vond
hel overzicht uit de verslagen over 193? van
de directeuren van krankzinnigen- en zwak»
zinnigen-gcstlchten niet volledig genoeg. Zij
pleitte voor aparte verpleging van tuberculeuze
geesteszieken, zooals in het St. Bavogestichl te
Noordwijkerhout. Ook vroeg zij de aandacht
van God. Staten voor die patlonten, die niet
in gestichten verpleegd worden, maar door
een nieuwe therapeutische behandeling (cardiazol en insuline) genezen zouden kunnen
worden.
De heer ZIJP (Lib.) zelde, dal het accres
van kranzlnnlgen per jaar 505 bedraagt, waar»
van meer dan *>*, In Zuid-Holland. Cijfers over
de nieuwe therapie hebben Ged. Staten niet
geproduceerd, omdat deze geneeswijze, naar
de meening van het collego nog in eon begin»
stadium verkeert. Spr bestreed deze opvatting
en zelde. dal in Santpoort van de 11 patiënten
er 10 volmaakt hersteld zijn.
De heer VAN BAREN (A^N.) verdedigde het
antwoord van Ged. Staten aan de desbetref»
fende commissie en meende, dat er nog geen
cijfers kunnen getoond worden, waaruit conclusies kunnen worden getrokken.
De heer BOLSIUS (Ged. Staten) mocende.
dat het in dc bed-ding lag tuberculeuze geesteszieken zooveel mogelijk te concentreeren.
Wal de nieuwe l-cnccswijze betreft, dat Is een
zeer teer punt ---> behoort vooral thuis op het
terrein dor desbetreffende rijksinspectie. Spr
deed een beroep op verslagen van eenige
krankzinnigengestichten, welke zeer voorzientig over deze nieuwe therapie spreken.
Mevrouw DE VRIES—BRUINS (S.D.). de
heer ZIJP (Lib.) on de heer BOLSIUS (Ged.
Staten) rcpllceeren.
Zonder discussie werd besloten tot ter»
leenverstrekking van een kapitaal van
ten hoogste f 150.000 ten behoeve van de
verdere uitbreiding van de dr mr Willen* v. d. Berghstlchting te Noordwijk.
De heer BRAUTIGAM (S.D.) behandelde het
voorstel van Ged. Staten betreffende de her»
ziening van de verordeningen op de heffing
van rechten voor
a. het bevaren van het scheepvaartkanaal
tusschen Rijn en Schie en van de Zijl en voor
het overzetten van het Rijn—Schlekanaal met
de Schouw aan den Hofweg:
b. het bevaren van de Gouwe.
Handel en Industrie zouden door dit voorstel
geschaad worden en spr. wees er op. dal Delft,
belangrijk om zljn industrie, al zijn verschepingen over Rotterdam uitvoert.
Aan dit voorstel is verbonden de afschaffing
van de heffing van rechten voor het ophalen
van de brug over den Rijn te Alphen aan den
Rijn. Spr. betoogde, dat de provincie aldus haar
bronnen van Inkomsten verlegt en Is hel met
het voorstel van het vestigen van 4 nieuwe
hefflngspuntcn nlet eens. Het amendement
door den heer Brautlgam es. Ingediend, stelt
voor geen 8/10 cent. zooals Ged. Staten voorstellen te heffen, maar 1/2 cent op ieder der
vier heffingspunten.
De heer VAN ECK (SDAP) wenschte vrij»
stelling van rechten voor kleine vaartuigen
teneinde de watersport nlet te schaden en
steunde het amendement Brautigam os.
De Voorzitter schorste te 12 u 55 de verga»
dering tot 14 u 8.

Nieuws uit Ned.-Indië
Het Regeerlngsjubileum.
BATAVIA. Bij den aanvang van de vergade»
ring van het College van Gedelegeerden uit
den Volksraad werd medegedeeld, dat de voor»
zltter van den Volksraad bij den aanvang der
zitting een commissie instelde, voor het ont»
werpen van een adres van hulde on geluk»
wensch aan H.M. dc Koningin tor gelegenheid
van het a.s. Regcoringsjubllcum.
Aan een Commissie, bestaande uil dc hoeren
Roep. H. H. Kan en Soetardjo. is verzocht om
voor 1 Juli con ontwerp hiervoor in te dienen.
(Aneta)

De „Java" in Indlë terug.
BATAVIA. Hr. Ms. kruiser „Java" wordt op
25 dezer bij het aanbreken van den dag voor
Tandjong Priok verwacht. De bodem zal door
den commandant der Zeemacht worden ge»
ïnspecteerd, waarna de opvarenden door vice»
admiraal Ferwcrda zullen worden verwelkomd.
De plechtigheid aan boord zal door de
(Aneta)
N.1.R.0.M. worden uitgezonden.
Advocaat veroordeeld.
BATAVIA. Dc Raad van Justitie te Batavia
veroordeelde den Bandocngschcn advocaat jhr
mr O. G., wegens verduistering van obligaties,
lot oon jaar en drie maanden gevangenisstraf.
De officier van justitie had anderhalf jaar
(Aneta)
gevangenisstraf geëischt.
Naar Nederland.
PALEMBANG. De algemeene bedrijfsleider van
de Nederlandsche Koloniale Petroleum-Mll, de
heer L. W. Elliott, vertrekt Donderdag
mot
hol vliegtuig der K.L.M. naar Nederland. Hij
begeeft zich naar Den Haag voor zakelijke
doeleinden. Zijn reis zal 4 weken duren.(Aneta)
Valsch geld In omloop.
POERWODADIE. Gedurende de laatste dagen
circulccrcn in de omgeving veel valsche bankbiljetten van tien gulden. De politie heeft reeds
eenige van deze biljetten in beslag genomen.
De herkomst daarvan is niet bekend. (Aneta)

ONZE OORLOGSSCHEPEN
Ter gelegenheid van het afscheid
van de Sumatra
Hen blijkbaar deskundig medewerker schrijft
aan het Bat. Nwsbl.:
Hr Ms „Sumatra" is naar Nederland ver»
trokken. Het is do vraag, of Indlö haar nog
zal terugzien. Dc bedoeling is, den Kruiser in
Holland op te varen, en slechts bijzondere
omstandigheden die niet nader behoeven te
worden aangeduid, of verandering der thans

Luchtverkeer

Weerkundige waarnemingen
(Eigen mededeeling)

—

Temperatuur 8 uur
's-Gravenhage. 21 Juni.
63 gr. F.. 17.1 gr. C, 2 uur n.m. 70 gr. F»
21.3 gr. C, hoogste temperatuur (gisteren)
64 gr. F.. 17.7 gr. C. laagste (heden) 49 gr. F..
95 gr. C.
Barometer 8 uur v.m. 768, njn. 2 uur 767.
Regenval: 9 mm.
v^n.

Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. inst.

te De Bilt
Hoogste barometerstand: 7698 te Maastricht.
Laagste barometerstand: 747.8 te Thorshavn.
Verwachting: In hel Zuiden zwakke tot ma»
tige wind uit Zuidelijke richtingen, helder tol
licht bewolkt, droog warm weer. In hel Noor»
den meest matige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, licht tot half bewolkt, later zwaar
bewolkt, waarschijnlijk nog droog, vrij warm
weer.
Weinig kans op regen
Hol hoogedrukgebled, waarvan de kern
gisteren voor den ingang van hel Kanaal was
gelegen, heeft zich in Oostelijke richting verplaatst. Hel nam in de kern een weinig aan Intensiteit af. doch het is overigens nog in omvang
toegenomen. Over geheel Centraal Europa,
Frankrijk, ons land en Zuid-Engeland is hel
helder vrij warm weer, met zwakken wind. De
gisteren reeds vermelde Oceaandepressie heeft
zich inderdaad krachtig ontwikkeld. Zij ligt
thans met haar kern voor de Faroer en bracht
lichten tot matigen regen over lerland. De lage»
druk over Scandinavië is een weinig verder op»
gevuld.

De vooruitzichten blijven voor het Zuiden
van ons land nog gunstig. In het Noorden zal
morgen in den loop van den dag de bewolking
toenemen. De regenkansen blijven echter gering.

De Indische dienst
Drie passagiers van Europa naar Indlë.
Eindelijk weer eens een toestel met. een
redelijke bezetting over het geheele traject:
noodzaak voor een economische exploitatie van
de Indische lijn.
Gezagvoerder Steinbeck nam met de Reiger
hedenmorgen vijf passagiers mee uit Amster»
dam van wie een voor Batavia en een voor
Medan. Te Leipzig komt nog een passagier aan
boord, bestemd voor Bandoeng.
Verder reizen mee: 1 passagier Amsterdam—
Boedapest, 1 Amsterdam—Karachi. 1 Amsterdam—Rangoon, 2 Boedapest—Calcutta en
1
Bangkok—Singapore.
Toelading: 348 kg briefpost, 11 kg pakket»
post, 17? kg goederen.
Tot de reizigers over het geheele traject be»
hoort jhr R. Wiltert van Hoogland, dle be»
noemd is tot chef van den vliegdienst der
K.N.I.L.M. in Indië. als opvolger van majoor
Versteegh. die bestemd is vertegenwoordiger
te worden.
Ook twee uit Indlë.
BATAVIA. De Buizerd vertrok uit IndiV met
eveneens 'n redelijke bezetting over de geheele
lijn. Twee passagiers reizen n.l. mee naar Am»
sterdam. Tien zijn voor tusschontrajecten in»
geschreven.

Toelading: 291 kg briefpost. 6 kg paketpost
(Aneta)
en 30 kg goederen.
VANAVOND NOG LUCHTPOST.
De Oehoe van de K.L.M., op de terugreis uit
Indië, wordt tusschen 3 en 4 uur op Schiphol
verwacht.

PROEFVLUCHT OP
GESLAAGD
Bij de K.N.IJ-H«. te Amsterdam is bericht
ontvangen, dat het vliegtuig P.K.»A^*.O. van
zijn proefvlucht naar Australië heden om 16.43
uur pl. tijd, volgens dienstregeling, te Batavia
is geland.

»

"

"

Uit Londen: De Engelsche dienst met vlieg»
booten zal 26 Juni beginnen van Southampton
uit en dan verder eiken Donderdag en Zondag.
Reisduur: negen dagen om te beginnen, later
zeven dagen.
De Nederlandsche dienst heeft een reisduur
van 8 dagen.
DOUGLAS ZOEK IN ZUID-AMERIKA.
Uit Santiago (Chili): Sedert Zondagmorgen
ls een Douglas DC 2 van de Pan American
Grace Airways zoek. Aan boord is een beman»
ning van vier koppen en post. Het vloog op de
lijn langs de Zuid-Amerlkaansohe Westkust
van Santiago vla Arica naar de Kanaalzone.
Tien vliegtuigen zijn op onderzoek uitgegaan. maar hebben tol heden niets gevonden.
DUITSCHE AUTOGIRO VESTIGT
NIEUW RECORD.
Uil Berlijn: De autogiro van professor Focke
heeft een nieuw wereldrecord gevestigd door
230 km af te leggen.
Of Hanna Roitsch den «Hubschrauber*' vloog,
wordt niet gemeld. Zij heeft het toestel in de
..Deutschlandhalle" gedemonstreerd.
Woensdag 22 Juni.
Licht op: 21.55-4.07.
Stand van de Maan: N-M. 27 Juni 11.19.
Zons op- en ondergang: 4-37—21-25.
Maan ondergang: 14-56.
Hoogwater te Scheveningen: 9.45 en 22.21.
21 Juni 1938
Waarnemingspunten
'sMorgens 9 u.
Keulen
Nijmegen
Arnhem
Westervoort
Maastricht (B.)

...

—

De Marinevllegdienst heeft gisteren op»
nieuw 3 lesvliegtulgen overgenomen van de
Fokkerfabrick (type S9).

—

hoog.lag.
jW^-^JI
j*"*-*"*" oude schaal 20 Juni
(in meters)

29.28
9.79
9.62
10.18
4058

3.34

(in om)

——
——
48

20
2
2
4

LUCHTAANVALLEN !
Bescherming daartegen ls alleen
mogelijk als ieder zelf daadwerkeiijk meehelpt.

—

bestaande plannen, zullen terugkeer naar Indlë
tengevolge hebben. Indië krijgt de gemoderniseerde „Java" als waardig remplacanl. Moderniseering van de „Sumatra" werd minder juist
geoordeeld, omdat het rendement van de be»
.rekkelijk hooge uitgaven dubieus zou zijn:
bovendien dient in aanmerking te worden genomen dat dc eerste tormijn voor den nieuwen
kruiser door de StatenGeneraal is toegestaan.
Met de „Sumatra" verdwijnt een oorlogsschip uit de Indische wateren, dat
een bewogen levensgeschiedenis heeft
gehad.

Engeland zal Inderdaad deelnemen aan het
feest op 10 Juli van de Armee de l'Air te Villa»
coublay. Elf jagers Hawker Hurrlcane en vier
Glouster Gladiator-acrobatie-toeslellen zullen
het Kanaal oversteken.

proeftoohten wordt het gesehut er bjj gelee»

kend. Dit is niet alleen een Fransche gewoon»
te, ook Italië b.v. stelt de verkregen resultaten

wel eens mooier voor dan zij in werkelijkheid
zijn, en zelfs Engeland ls van deze nelging
niet vrij. Om een ander voorbeeld te noemen:
wij lezen herhaaldelijk van torpodomotorboo»
ten die fabelachtige snelheden bereiken. Men
verzuimt dan mede te deelen, dat de genoemdo mijlen geen zeemijlen, doch andere mijlen
zijn....

In Holland kent men deze. in onze oogen

wat wonderlijke, gewoonte nlet. Do resultaten

onzer oorlogsschepen worden nimmer geflatDe .-Sumatra" was wat men noemt een pech» teerd en al lijken zij daarom wel eens minder
schip, een fatum scheen erop te rusten. Tijdens dan die van het buitenland, wij zijn er vast
den aanbouw verwoestte een ernstige brand
van overtuigd, dal dit slechts schijn is.
de machine-installatie. Later brak in de ma»
Het Is naar onze meening buiten kijf, dat
chinekamer nogmaals brand uit. Ook heeft dc onze onderzeebooten voortreffelijk zijn in elk
kruiser eens vastgezeten. Tenslotte geraakten opzicht, dat dc snelheid onzer jagers In trode machines bij herhaling defect. Er is in alle pisch vaarwater door het buitenland nauwe»
lijks zal worden geëvenaard, dat onze krui»
ernst gedacht aan de mogelijkheid, de „Susers
metra" als hopeloos geval te beschouwen; er
niet alleen de nieuwe „Do Ruytor",
waren deskundigen van naam die oordeelden, doch ook do .Java" en „Sumatra" in hun
dat zij nooit goed was geweest en het ook soort zoor goede schepen zijn.
Wij verklappen geen geheimen wanneer wij
nooit zou worden.
zoggen, dat ook tijdens buitenlandsch vloot»
Hot Is tenslotte anders geloopen. Het marine»
établissement te Soerabaja. dal door Nederland bezoek aan Nederlandschlndië pleegt te blij,,
ken dat wij met on-o schepen en ons personiet eens voor geheel vol werd aangezien, verloor den moed niet en bleef vast vertrouwen, neel zeer tevreden mogen zijn. Verwonderlijk
dat het van de ..Sumatra" een bruikbaar, zoo is dit ook niet. Zijn macht ter zee hooft Ne»
geen goed schip kon maken. Het is daarin, drie derland verloren, maar door oen ervaring van
jaar geleden, geslaagd. De „Sumatra" werd ge» eeuwen beschikt ons volk nog immer over
heel gerepareerd, legde snelheidsproeven af, goode scheepsbouwers on goede zeelieden.
»
kwam in de vaart.
" ons uit dc pen bij
opmerking
Deze
vloeiden
En ziet, het schip dal nooit goed was geeen woord ten afscheid aan de „Sumatra", die
weest en het ook nooit zou worden, bleek
weldra zal varen in de Europeesche wateren,
opeens uitnemende hoedanigheden te bedie in Europeesche havens met eere vertoond
zitten. Elkeen, die op do „Sumatra" heeft
kan worden, on die do gelegenheid zal bieden,
govaren in de afgeloopen drie jaar is van
het nieuwe personeel op te leiden met modern
oordeel, dat zij even goede eigenschappen
materieel. Indië zal aan don kruiser, die een
bezit als de „Java", in enkele opzichten
stevig brok vasthoudendheid en vertrouwen
zelfs betere.
in eigen kunnen belichaamt, goede herinneBij het vertrek uit lndls mag deze geschieringen bewaren.
denis nog wclccns worden opgehaald. Hel is
volkomen juist, dat onze vloot veel en veel te
klein is, ook al meent de minister van Koloniën
te moeten reppen van de vrees, dat Indië een
vloot en leger wordt, met land erachter. Het is
echter eveneens juist dat het materieel dat wij
VAN
in Indië hebben, van uitstekende hoedanigheid
Hollander,
speciaal
Is. De
de Hollander in Indio.
is wclccns geneigd twee zaken door elkaar te
halen: hij is zoozeer overtuigd on terecht
In he» BENOORDENHOUTKWARTIER
van de zwakte onzer weermacht. dal hij niet
alleen over de quantiteit, doch ook over de
Ten gerieve van obonné's is in
qualitelt sombere gedachten koestert.
hot Benoordenhoutkwartier een
Het laatste Is niet gerechtvaardigd. De
agentschap gevestigd
Nederlandlche vloot kan de vergelijking
WEISSENBRUCHSTRAAT 8
met hel buitenland glansrijk doorstaan.
t>U de Jan van Nassaustraat.
Het buitonland heeft nogal eens de neiging
Men
kan
er
prestaties
de
abonnementen en advertenties
van eigen schepen sterk te over»
opgeven, betalingen doen. een exemplaar «f»
drijven. Zoo pleegt de Fransche marine proef»
halen in geval de courant niet bezorgd
tochten te houden met schepen, waarvan de
werd enz. enz.
normale last verwijderd is. tot zelfs het ge»
schut toe. Triomfantelijk wordt dan in parleHET TELEFOONNUMMER IS 721165
ment en nors medegedeeld, welke hoogo snelheden werden bereikt, en op de foto's van de

—
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CRICKET

SPORT EN SPEL
De Olympische Dag
Mr A. baron 8«-hlmme1pennlnck van der Oye.
voorzitter van het Nedelandsch Olympisch comité,

ons:
Over een vljttat dagen zal het Nederlandsch
Olympisch Comité wederom zljn Olympische*» Dag
eigenlijk een middag
heelt
houden. Deze dag
«ich van den aanvang af in de groote belangstelling
van het Nederlandsche publiek mogen verheugen.
Wellicht ls de verscheidenheid van sporten op
dion dag geboden, daaraan nlet vreemd.
Doch thans Is er een bijzonder element In het
schrijft

—

—

spel. Ds voetbalwedstrijd, gewoonlijk gespeeld tus-

elf»
een Nederlandsch en een
tal. zal ditmaal plaats hebben tusschen Nederlan-

schen

ders onderling. Nederlanders, wel

den grootsten zin des woords.

te verstaan, in

Enkele weken geleden stapte hler aan wal een
ploeg uit Nederlandsch-lndle. Het heeft den bezoekers niet aan hartelijkheid en belangstelling ont»
broken, maar een gelegenheid om op groote schaal
blijk te geven van onze gevoelens deed zich nog
niet voor. Die zal er zijn op den 26sten Junl In het
stadion te Amsterdam.
Mogen dan op onmiskenbare wijze deze gevoelens
ten aanzien van onze broeders van over do zee naar
voren komen. Moge de a»». Olympische Dag staan
in het teeken van de eenheid dos Rijks.

ROEIEN
DELAAK.
Naar wij vernomen «al tl* Roeiveroeniging Do
Laak hier tor stede op Zondag 28 Juni as. een

bloot revue organiseeren. waaraan ongeveer
100 leden in 37 booten der vereeniging lullen deelnemen.
De vloot zal in een bepaalde opstelling van drie
groepen, welke OH. verband houdt mot de .Klasse"
der booten en de vaardigheid der loeisters en
roeiers, om, ongeveer hall vier van de L*«kb-*ug
vertrekken in de richting van de Ceestbrug, voorbij
hot Verenigingsgebouw van de -r-ociv-**reenigi»>g.
Een gedeelte der booten zal in de nieuwe haven
keeren. terwijl het overige gedeelte, wx». de vieren
en de acht eerst b|j de Hoornbrug (het Molentje)
terug zullen gaan.

DE WEDSTRIJDEN VAN ARGO
TE NIJMEGEN.
Een abuis van onzen berichtgever bij do roet»
wedstrijden te Nijmegen heeft ons k» het Avondblad van gisteren doen *-e*-*me*'>t<*->. «lat mej. E.
Herman, van De Hoop. het stljlsnelroelen in drift
heeft gewonnen.
van mej. J. A. Boks. van De Maas mej.
Het is Juist andersom geweest:
J. A. Bok,
heeft dlt nummer gewonnen.

ZEILEN

De Kieler Woche
De Kieler Woche is gisteren voortgezet. De wind
had een kracht van 12. soms van 10 m per seconde,
waardoor vele booten averij opliepen. Zoo brak in
de starklasse bij vijf booten de mast. terwijl enkele

booten zelfs omsloegen. De belangrijkste wedstrijd
werd In de zesmete-klasse verzeild om den prijs
van den Nljkskanseller. Een beslissing viel nog niet.
thans won de ltaliaansche boot Vega 2 en daar de
belde voorgaande races door Michel en Tidsfoerdrif
Zijn gewonnen, moeten deze drie booten in een be»
slissingswedstrijd uitkomen.
De uitslagen lulden:
Zesmeterklasse: 1. Vega 2 van luit. Ltraullno
(Italië). 2 uur 19 mln. 13 sec.: 2. Tidsfoerdrif van
Èlander (Zweden), 2 uur 19 mln. 43 sec.
Starklasse: 1. Perseus van de Malne (Duitschland). 1 uur 4$ mln. 45 sec*. 2. Polluce (Italië), 1 uur
4? min. 50 sec.

Stap tweede in de Sharpleklasse.
Ook op den derden dag van de Kieler woche
bleek onze landgenoot Jac. Stap een van de sterkste
zeilers In de Sharpieklasse te zijn. Ondanks den
v!«>-erlgen. sterken wind ontspon zich tusschen zijn
All Weather en den Michel 2 van Vohstedt een
spannende strijd, welke tenslotte ln het voordeel
van den Dullscher eindigde. Vohstedt had 1 uur 1
mln. 48 sec. noodig. Stap precies 50 seconden meer.
In de OlvmplajoUenklasse werd Krogmann met
Mlen Jung eerste In 58 min. ? sec., terwijl de *l*ha»
latta van Kirsten in de Drankenklasse de overwin»
ning behaalde in 2 uur 16 min. 26 sec.

ZWEMMEN
DE HZ. EN P.C. TE TOURCOING.
In het zwemsiadlonte Tourcolng l, een wedstrijd
tu^ehen Tourcolng en de Haagsche Zwem» en Polo
(Sub gehouden, welke in een
e*-wl>*ni-»g
voor de Franschen is geëindigd.
Bij de zwemnummer, leverden alleen de 100 m
borstcrawl en de 200 m rug-lag Haagsche overwinnta-cn op. De overige nummers wormen de Fran»
«chen. De gastheeren wonnen ook den wat»rpolo»
wedstrijd met 7—4 (rust 6—2) waarbij er echter

rekening dient te warden gehouden met het
dat or ze, internationals in hot zevental va» Tour»

coing speelden.

ATHLETIEK
OUD-OLTMPIBCH KAMPIOEN PLANAGAN
OVERLEDEN.
In zljn geboortestad Kllmallock in lerland ls de

oud»Ol5 mpi^che kampioen John

Flan»>gan

over»

leden.
Fl.inal-an, die ln zljn vroeg* jeugd naar de Ver»
ee*!'<-<!e Sioüen verhut-de. *>-ertegenwoo--di-*d« zijn
nieuwe vaderland op de Mvmpische Spelen tn 1900
te Parijs. !n 1904 te St. Louis en in 1908 te Londen
op het nummer kogelsllngeren en wend alle drie
malen o'*,^n»isch kampioen. Oen laatsten keer. te
Lcu-iden. vestigde hU met een afstand van 51.92 m

«en

nieuw

wereldrecord.

SCHERMEN
OM DEN HENER VAN DEN NON. ONDEROEPICIERBBCHERSIROND
Voor de finale om den KOOS. wlsselbeker op
sabel, die 2.*, deler, aanvangend 13 uur. op het land»
goed ..Te Werve * zal worden geschermd, klasseer»

den zich do volgende schermers:
Uit district 1 «Kampen). Vos. Kampen. IVabeke.
Harderwijk.
De Graaf. Kampen, Koning Gans.
Kampen en Groenenherg. llaalte.
tilt district 2 < .«Hertogenbosehl. Bonga. *«»««r»
torenbo e>> en Honig Breda.
Uit dl'triet 3 «Haarlem». Kuikhoven. Van den
Broek. 1-an?en en llurgel Sr.
Uit district 4 «Ede». Kolen. Uffen en Los Jr. allen
te Amer'foort en Van Houten te Ede.
De heeren Vos. Bon-a en Kolen werden winnaars
van de dl^trlctsbekers.

De Rotterdammers wederom
met groot verschil
Fraaie centur*^ van mr H. van Manen.

BowllngcUfer,

Torwlel

V.O.C.

Vij-lon., k*-ael,»'po'twe<»>,t!-ljden te Cairo zijn er
twee riei-ne «e-oldreco-ds gevestigd. Atia Mo»
ha>n'n«l kwam in het lichtgewicht bij hot twee»
har.-lii; 5!oo!en op 145.5 kg. Het oude. officieel er»
kende wereldrecord staat op naam van den Amerikaan I*el*a-*zo met 143 kg. ge»*estlgd tijdens de
Olympische Bpe'.<r- JSO6 te Berlijn. Op 11 Mcl JJ.
echter «lootte de Egyptenaar lbrahlm Chams 144
kg omhoog, welke prestatie echte» nog niet als

wereldrecord erkend

is.

In het mi<*<len»ewicht verbeterde de Olympische
kampioen Kadr El 1-ounl bij het tweehandlg trek»
ken zijn ei<en wereldrecord met 3 pond en bracht
bol op 122.5 kg.

SCHAKEN
JHR A. E. VAN rvREEST
Uitteren herdacht Jhr A. l**. van Forcest. de
nestor van de schaakclub Utrecht, zljn listen ver»
Jaardag. Reeds een halve eeuw neemt Jhr van
Fo«-e»» In het Nederlandsche schaakleven een
plaats van bijzondere beteekenis In. Hij behoort
nog steeds tot onze sterkste hoofdklassespeler,
e» kwam verschillende ke«iren voor ons land tn
matches met «ndero landen uil. o.a. tweemaal tegen
Engeland. Donderdagavond s«l hij op «s, a»**a«k»
öl**» Utrecht worden «»»»***<ll«G.

Na een praohtigen, ruim vier uur durenden
strijd Is Theo Middelkamp «r Maandagavond op
het bekende circuit van Valkenburg in geslaagd
den titel van algemeen kampioen van Nederland
»».,. 20
te behalen, zooals wo reeds In ons Ochtendblad
4
1? meldden.
In de categorie der beroepsrenners werd Mid29
12 delkamp daardoor tevens kampioen, terwijl blj do
onafhankelijke*» Seyen den titel wist te bemach26
tigen en blj de amateurs bezette Hofstede do
23
eerste plaats.
Het ls oen folie onverzoenlijke strijd geweest,
Totaal 252 dlen de renners op het 150 km lange parcour, on»
voor 9 gesloten* der elkaar hebbon moeten uitvechten. Het circuit
is, naar men weet, ongeveer 10 km lang on dlt
M R IV
4 «6 5
moest vijftien maal door alle categorieën worden
2
gereden, dwz. dat de renners dus 15 maal den
41 2
beruchter» Cauborg moesten opklimmen. En zelfs
7
1
was het ditmaal zestien keer. omdat do start ln
14 O
het dorp Valkenburg zelf was, aan den voet van
15 1
den heuvel.
Deze Cauberg heeft Inderdaad do beslissing go»

—
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I*. V. Horwaarden cV. d. Luur b Bakker
A. Nieuwenburg b Jansen
H. Verburg c v. d. Bosch b Jansen
Th. Dubru b Bakker
A. Torwlel o. Roes b Bakker
L. Kettiitz run out
J. *?. v. d. Pool c. v. Manen b Jansen
H. LutUk c Jansen b ten Bosch
J. Nieuwenburg c Jansen b Rutgers .«
F. Konert b Ruiger,
l». O. East not out
».»».»»»...
Byes: 4. Legbyes: 2, Noball»: 2

........
—. .

2

1?
8
12

29

1

16

15
14
5
3
8

Totaal 130
R Vs
Bakker
11 2 48 3
Jansen
13 2 47 3
Nutgors
5.5 1 15 2
3
ton Bosch
12 1
Evenals vorige week heeft
nlet don in»
druk kunnen vestigen een ernstige kampioens»
candid-**.t te zijn. Het team is in te groote mate
van lerwie» afhankelijk. Als «leze geen topprestalles zoowel met bat als bal levert, zijn de RotBowllngcUfer,

O

M

—

terdammers vrijwel ongevaarlijk.
Vooral wat fielden betreft is V.O.C, on, tegen»
gevallen. Terwiel begon met in zijn eerste twee
overs ovonvele Haagsche wickets te nemen voor
slechts drie runs, hetgeen een prachtige stimulans voor do bezoekers had kunnen zijn. Toen
van Manen, die na den val van het tweede wicket
in-kwam, de bowleriJ al spoedig attaqueerde, zak»
te het veldwerk geducht in om ten slotte de kwalificatie matig nog maar Juist te verdienen. Terwiel bowlde in den aanvang zeer verdienstelijk,
hij was snel en von Oven en van Manen hadden
zichtbaar moeite met hem. De veteraan East on»
derhield ook een goede lengte, maar de invloed
van „Anno Domini" begint toch wel een stempel
te drukken op zijn vinnigheid. Vooral door van
Manen steeg het totaal vrü snel en in een kleine
drie kwartier kwam de 50 in zicht. Von Oven. die
op de hem gebruikelijke rustige wijze was begon»
nen, en die tot een goede score in staat leek,
gaf op East twee gemakkelijke vangkansen in de

de slips, die belden Jammerlijk werden gemist.
Erg kostbaar waren deze fouten niet, daar toen
Luttik in den aanval werd betrokken, von Oven
voor 11 achter het wieket werd gevangen, 3 voor
49. Hierna volgde «ten aardige stand tusschen van
Manen en van der Luur. Enkele korte runs sticht»
ten verwarring in de gelederen der Rotterdam»
mers en door herhaalde fouten in het veld steeg
de score in een vrij snel tempo. Belde batsmen
«peelden aantrekkelijk cricket, doch van Manen
had «en gelukkig oogenblik toen een half geraak»
te bal tusschen eerste slip en wicketkeeper voor
vier ging. Kort daarna werd hij van een gemak»
kelijke kans op ..dee-, mid-on" gemist, maar
overigens was het batten van den Haagschen
crack vrijwel foutloos. De 100 was al op en de
lunch kwam reeds in zicht toen van der Luur zijn
geduld op Nieuwenburg verloor en voor een aan»
trekkelijke innings van 20 werd gebowled. Van
Manen en Niks hielden tot de lunch stand, welke
met het totaal op 11? voor 4, van Manen 71. Niks
2, werd genuttigd.
Spoedig na de hervatting bowlde Terwiel Niks
en met de helft «ler wickets neer voor 122 stond
«Cl*. I nog niet zeer „safe". Schlll verleende
echter goeden steun en in zeer fraaien stijl scoorde
hij vlot 1? runs. waarna hij l.b.w. ging op Terwiel.
Het Haagsche totaal was inmiddels 164 geworden.
Met Roes in voltooide van Manen zijn 100 om
enkele minuten later door I2ast gevangen te worden op hetzelfde plekje waar hij voor «ie lunch
op 59 was gemist AI was van Manen wel eens
gelukkig, alles bijeen was het een prima innings,
waarbij vooral niet uit het oog moet worden ver»
loren, dat h|j op een uiterst kritiek moment in»
kwam. Door drie forsche vieren van v. d. Bosch
kwam de 200 op het bord, de Haagsche aanvoerder sloeg toen echter over een langen bal van
Terwiel heen. Roes en Bakker voegden door aantrekkelijk vrij spel in ongeveer een half uur 50
runs aan het Haagsche totaal toe. Toen op 252
Roes voor een vlotte 29 werd gebowled, sloot van
den Bosch de innings. Bakker bleef met 26 not
out Behalve Terwiel en East had de V.0.C.-aanval weinig om het lijf. De Engelschman had betere
cijfer, verdiend dan 0 voor 66.
De Rotterdammers hadden nog 45 minuten voor
de theepauze te batten. Op het bowlen van Bakker en Jansen scoorden z>J ln dlen tijd 47 voor
het verlies van drle wickets. Van Herwaarden
werd na een wilden slag op Bakker fraai door v.
d. Luur op cover point gevangen. Verburg scheen
Max Jansen met veel vertrouwen te spelen, maar
werd ook te wild. waardoor v. d. Bosch hem van
een .-kier" kon vangen. Het derde wicket dat viel.
was dat van aanvoerder Dubru. die na Bakker
driemaal voor 4 te hebben geslagen, door den
Haagsehen bowler werd gecleand.
A. Nieuwenburg. dle had geopend, had door
goeden stljj uitgeblonken en het was haast een
verrassing, dat hlj terstond na de thee door Jan»
«en, zij het dan ook met een zeer fraaien bal.
werd gebowled, voor 17. Toen Terwlel hem voor
een scherpen run riep, startte Kettiitz te laat. Een
goede Ingooi van v. d. Luur deed de rest. waar»
door V.O.C 5 wickets voor 53 had verloren.
Terwiel en van der Pool. dle er belden brutaal
op los sloegen, verhoogden toen snol het totaal
tot 85. Toen deed Roes op ..Thlrd man" een goede
cateh. waardoor de lelthander voor 29 uit was. Van
der Pool vertrok op 97. door van Manen in de
slips gevangen voor 16 «uitsluitend vieren). Luttik
en J. Kleuwenburg verdedigden toen eenigen tijd
en noodzaakten v. d. Bosch. Rutgers en ten Bo'Ch
aan te zetten. Ten Bosch kreeg Luttik voor 15
door Jansen gevangen, terwijl Rutgers Nieuwen»
burg »14» en Konert opruimde, zoodat H.C.C. I
ten slotte met de ruime marge van 122 runs had
gewonnen.
Het is de

laatste Jaren sterk verjongde H.C.C.»
elftal had weer zeer behoorlijk veldwerk ver»
toond.

KRACHTSPORT
TWEE NIEUWE WEREIORECORDS
IN ENTITE.

11
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1
108
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Luttik
Luttlk
A. Nieuwenburg
l*. van Herwaarden..
Verburg

O
2?

bracht. Steeds terugkeerend voor do deelnemers
putte hot beklimmen van don anderhalven kilo»
meter bergopwaarts menigeen zoo ult, dat het
peloton al spoedig gedund was. De amateurs, de
onafhankelijke*, en do beroepsrenners waren te»
gelijk gestart, evenals de veteranen, tezamen circa
200 renners. Doch na drie, vier ronden waren do

geledoren reeds aanmerkelijk gedund. Lekke
bandjes kwamen nlet veel voor. Jammer was het,
dat twee uitblinkers ln den koers der beroeps»
renners er toch nog het slachtoffer van zijn ge»
worden. In dc vijfde rondo kreeg vraspennlnx Jr.
een lekken band en ondanks -oer moedig rijden
mocht het hem nlet gelukken zijn achterstand In
te loopen, daarvoor werd er van voren ook te
hard aangetrokken. Eén van die goede trekkers
was Plet van Kek geweest. Schitterend heeft deze
gereden en het was daarom dubbel jammer, dat
achtervolgd werd
hU In de elfde ronde door pech
en door een lokken band den strijd moest opgeven.
Langzaam maar zeker had de cauberg zijn werk
gedaan: er was schilling gekomen, de sterkeren

hadden zich van de minder sterke renners los
gemaakt. Na elke ronde werd de situatie duidelijker, al viel er van den uitslag voorloopig nog
niets te voorspellen.
Na de achtste ronde, dus toen lets meer dan
de hellt was afgelegd, zagen wij Schulte. Van Nek,
Middelkamp en Gommans voortdurend in de
voorste gelederen, met de onalhankelijken Be*-en
en Lambrichts. de beide populaire Limburgers. RU
wij in
hen voegde zich nog om. ValentlJn. Toen
de elfde ronde eens een kijkje blj de beklimming
van den Cauberg gingen nemen bleek ons. dat
Lambrichts uitstekend naar boven kwam, nog zeer
lrisch was en groote kansen op de overwinning
scheen te hebben, steeds duidelijker toekende net
strijdbeeld zich af. Na de 12de ronde kwam Valen»
tijn als eerste door. gevolgd door Schulte op 23
seconden en Lambrichts op 29 seconden. Direct op
Lambrichts volgde nog Be**en en een klein peleton van ongeveer 6 renners.
Tenslotte bleek, dat Schutte. Middelkamp en
over de meeste reserves beschikten, te»wijl Hellemos. «**oinmans> Lambrichts, Be**en en
Van Amsterdam tevergeefs trachtten het tempo
van eerstgenoemd drietal bij te houden. Na de
13de ronde, dus twintig km voor het einde, kwamen Schulte. Middelkamp en ValentlJn alleen door
met fllnken voorsprong op de kleine groep achter»
volgers. Zoo bleek de situatie In de «do ronde en
toen de renners voor dc ISde en laatste ronde
langs de tribunes passeerden, lag het drietal nog
steeds bijeen. En menigeen wist. dat Middelkamp
dan dc beste kansen zou hebben, daar hij algemeen bekend staat als een goed sprinter. Gezamenlijk gingen zij den Oeulemerberg al. In het
dorp Valkenbug gekomen maakte ValentlJn zich
noch Schulte noch Middelkamp gingen er
los:
onmiddellijk achteraan. Maar tenslotte zag Schulte
zijn laatste krachhier zijn kans llggen. Hij zette
ten in en wist Inderdaad Valentijn nog voor de
beklimming van den cauberg begon, te passeeren.
Maar Middelkamp verrichtte op dat moment
prachtige» koersarbeld. «U voelde, dat hier zijn
laatste kans lag. Zou hij Schulte laten loopen. dan
was het algeloopen met nog ongeveer 4 km voor
gevend gooide Middel!,», mp
den boeg. Zich geheel
hij passeerde Valentijn en itezlch naar voren,cauberg
gekomen, in rechte lijn
vende. bij den
naar boven. Schulte moest er zlg-zag overheen,
zoodat Middelkamp hem voorbij ging en zonder
dat het in een sprint behoefde te worden uitgevochten was de strijd reeds toen beslist. Noor
op zeer tactische wijze met zijn krachten om te
gaan op dlt zeer zware parcours was Middelkamp
te veroveren.
er in geslaagd het kampioenschap
Schulte arriveerde als tweede, toch nog met verOok hlj was ditmaal
-«heldene seconden verschil.
nlet te kwistig met zljn krachten geweest en had
niet altijd het zwaarste werk genomen. Maar het
schitterende rijden van Middelkamp in de laatste
ronde was hem tod, te machtig geweest. Zaterdag
van Nederhad de nieuwe algemeene kampioen
Zondag was Midland nog te Deventer gereden.
delkamp uitgekomen ln een 75 km koppelwedstrijd
te «apellcbrug en Maandag wint hlj een zeer
zwaren wegwedstrijd. Voor zulke prestaties moet
men toch «el ontzag hebben.
met de
Net belangrijkste was. dat Middelkamp alleman
nlet
daad had aangetoond, dat Schulte
van zijn wiel kan lossen, HIJ. Mlddekamp. had
hem wederstreeld. en met succes.
werd de beslissing In
BIJ de onafhankelljken
Be*,en werd kampioen, terverkregen.
sprint
den
wijl Hofstede tltelhouder blj de amateurs werd.
Intusschen is ook bU dlt kampioenschap duidelijk gebleken, dat Nederland op het oogenblik
over een flink aantal wegrenners van groote klasse
beschikt, waarmede het buitenland ln de naaste
sterk rekening zal moeten houden.

Valenten

toekomst

VAN VLIET TWEEDE TE MILAAN.

De wereldkampioen **cherens won tijdens de in»
te «liaan den sprint
ternationale wielerwedstrijden
van Vliet
met 0 punten voor onzen landgenoot Arte
Ilansen. Denemarken,
met 6 punten. *.Vllli' Falck
met 5 punten en Fola. Italië, met 5 punten. Een

omnium tusschen het ltaliaansche koppel Batteslni»
Guerra en de Franschen
eindigde In een 16—12 overwinning voor de Ita-

■■en*feh^
6°g,il J-f"
B
&n^^^
V"mïï*_*!_?<**^
».< S^^^
ferug.

c.., p

De wedstrijden hebben gisteren hier en daar
weer eenige onderbreking van den regen gehad en
er Is pas een wed!*.tljd beslist maar dan ook een be»
langljke. n.l. dle te Leed, tusschen Furrey en
Vorkshire dien dc kampioenen weer met verbluf»
fend gemak wonnen. Bowes nam 6 v. 32 In de
eerste Innings en er zullen vandaag nog wel meer
stemmen komen bij de velen dle In zoover kritiek
geoefend hebben op de samenstelling van de ploeg
voor den toetswedstrljd van Vrijdag dat zij de niet
verkiezing van Bowes en Leyland onverantwoord
achten. Bowes Is met Larwood de eenlge bowler
die Bradman «|rle maal clean gebowld heeft en Ley»
land heeft een toetsrecord tegen Australië dat van
de thans speienden alleen door Hammond over»
troffen wordt en de aanwezigheid van twee lefthan»
wordt een groot
paynter Is de andere
ders
voordeel geacht. Maar de commissie heeft het elf»
tal van den eersten wedstrijd ongewijzigd gelaten
en slechts Hardstaff en Vellard ln de plaats van
Clay en Vardley als voorlooplgen op de lijst van 13
gebacht. De kritiek gaat tegen het eventueel mee»
«pelen van Vellard als tweeden fastbowler nu Bo»
wes beschikbaar Is en voor Leyland had in elk ge»
val een plaats gemaakt moeten worden, desnoods
Edrlch dle nog jong genoeg Is.
De Australiërs hebben gisteren hun score Nlet
erg kunnen verhoogen en de wedstrijd heeft nlet
veel kans meer op een beslissing. Hasselt was uit
voor «Un reeds Zaterdag bereikt totaal van 116.
parnott waakt, sleedt» »V Hl/at»» SI «n voor
«ten

—
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Bij de rennen te Folkestone heeft de Engelsche
kampioen Jockey Gordon Rlchards vljf van de zes
rennen gewonnen, In een geval met een dead heat.
Alleen In den eersten ren van het program bleef zijn
paard ongeplaatst.

de gasten aan den kant. Lancashlre verloor» haar
openingspaar *»Vahbrook en Paynter voor 18 maar
lddon maakte 44 en OldNeld was topscore met «9
en Hopwood ging voor 13 door eigen schuld run
out. Het einde kwam met 289 voor 8.
De standen der Countywcdstrijden zijn:
Yorkshlre 418 slaat Burrey 52 (Bows 8 v. 32. Smal»
les 4 v. 18) en lt» lllutton 5 v. 45) met Innings en
220 runs. Derby 347 voor 8 <Bmlth 113) legen Glou»
cester 287. E-lsex 300 en 198 v. 7 tegen Mlddlesex 281
iNlehols 8 v. 118» Clamorgan 388 en 114 v. 4 tegen
Cambrldge 338 «Langley 119» Leieester 304 v. S
Armstrong 118 tegen Hants 342. M. c. C. 387 en 28
v. 3 tegen Oxford 307. «olies 318 v. 4 Marris 113
tegen Kent 314. llussex 338 Cakes 148 n.u. tegen
«sorcester 18» en 375 v. 8. fPerks 8 v. 114). Varwtek

J« en JU v. 4 !«««, Nortlumts J9J.

tterda'n
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STELT AFLOSBAAR :

NOORDEINDE 244.

4^ % PANDBRIEVEN
nos. 7201—«000

& f 1.000.— serie G
betaalbaar 22 JULI 1938, voorzoover niet reeds eerder ingetrokken.
REEDS NU OMWISSELBAAR. met behoud van rente tot 22 Juli
1038, in:

P

-«„b-,-<»o«.

3y2 % PANDBRIEVEN

m
«MM

a 100%%

met 2 % uitloting.
CONVERTEERT VRIJWILLIG ALLE nog uitstaande en nog niet
aflosbaar gestelde 4*4 % en 4 % pandbrleven In :

3i/2 % PANDBRIEVEN a 100% %
onder rente-verrekening.

3^o^

PANDBRIEVEN Kloo^
a 100% N
3% % >^^ovi^irvri>i
%

Wekelijks Gezelschapsrelzen van 3 t/m 25 dagen door geheel Europa.
Vraagt onze gratis reisgids 1938, waarin keuze uit ruim 250 reizen.

Speciale reiswagens voor groot toerisme. Uitstekende hotels, ervaren

tv,
ue

reisleiders.

vu-recue. Mr* B. C. L. VAN DEN STVENNOVNN.
Mp B A DROOGLEEVER ?ORTUVN.

Grootst mogelijke zekerheid van het doorgaan der reizen.

EUROPA EXPRESS
-

MACHINEFABRIEK
GEBR. STORK & Co. N.V.

-

2A TEL. 110101 DEN HAAG
KNEUTERDIJK
BIJKANTOOR APELDOORNSCHELAAN 175 en bij LAAGLAND VAN
HENGEL «fe Co. N.V.

—

LAAN VAN IUEERDERVOORT 24

«-«,*,«,,««*-«-

N. V. Koninklijke Neder»
landsche hiaatschappij tot
Exploitatie van petroleum»
bronnen
in Nederlandsch-Indië

„MIJ. STADHOUDERSLAAN
TOT EXMITATIE VAN
GOEDEREN"
ONROERENDE
gevestigd
OPROEPING

In de op heden gehouden Alge»
meene Vergadering van Aandeelhouders is het slotdlvldend over
193? vastgesteld op 5 110,— per gewoon aandeel en op 1 II»*» per on-

tot een BUITENGEWONE ALGE»
MEENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS te houden
op MAANDAG 27 JUNI 1938, des
n.m. 3 nur in het gebouw Excel»
sior, ZEESTRAAT 59 te 's-GRA-

deraandeel.

Tegen Intrekking van dividend-

bewijs no. 79 zal betaling hiervan
geschieden van Woensdag, 6 Juli
1938 af. bij de HAS-VEREENI»
GING. N.V, te Amsterdam, de
NEDERLANDSCHE
HANDEL»
MAATSCHAPPIJ. NV., te Am»
sterdam en hare vestigingen in
Ned.»lndlV. of, mits nummerlijsten
één dag tevoren vóór 12 uur des
middags worden ingediend, bij
SCIIILL ft CAPADOSE te 's-Gravenhage en VAN DER
OFFERS & ZOON te Rotterdam.
'sGravenhage, 21 Juni 1938.
VERGADERING VAN HOUDERS
VAN SH -K OBLIGATEN
(genaamd „Pandbrleven")
ten laste der

N.V. ALGEMEEN
ONROEREND BEZIT,

gevestigd te 's GRAVENHAGE:
te houden op DINSDAG 28 JUNI
1938, n.m. 3 uur ten kantore der
Vennootschap, Nassauplein 8 te
's-Gravenhage. ter beraadslaging
en beslissing over een. de Obiiga»
tlehouders aan te bieden, regeling
inzake rentebetaling op en aflossing van gemelde obligatien.
Bedoelde regeling ligt voor Obll»
gatiehouders ter inzage ten kantore der Vennootschap.
De vergadering is toegankelijk
op vertoon van de obligatlLn of
van een desbetreffend depotbewijs, afgegeven door een bankinstelling en vermeldende de nummers der stukken.
Raad van Beheer en Directie.
'SGravenhage, 21 Juni 1938.

N.V. CULTUUR MAATSCHAPPIJ

„KALI-TELLO"
Van 22 Juni 1938 af wordt bij
de Heeren A. van Hoboken & Co.
te Rotterdam. H. Ovens & Zonen
N.V. te Amsterdam en de N.V. A.
van Hoboken & Co's Bank te
s-Gravenhage, op de gewone aan»
deelen een slot-dividend van 10%
of f 100— per gewoon aandeel over
193? betaalbaar gesteld, tegen in»
trekking van dividendbewijs No. 33
DE DIRECTEUR.
'sGravenhage. 21 Juni 1938.

■

VENHAGE.

’

Ondergeteekende bericht, dat zij op
DONDERDAG 23 JUNI 1938
ter beurze van Amsterdam zal introduceercn 2.000.000.-—
preferente aandeelen, aan toonder of op naam, in boven»
genoemde Vennootschap, tot den koers van 100 pO*t.
met recht van voorkeur voor de houders der gewone
aandeelen, zooals ln het prospectus nader omschreven.
De inschrijvingsformulieren moeten op Donderdag,
23 Junl 1938, voor 12 uur 's middags, ten kantore
van De I'wentache Bank N.V. te Amsterdam, Rotterdam, '«»<3ravenhage of Hengelo (O.) zijn ingediend.
prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn bij de
kantoren van inschrijving verkrijgbaar, alwaar tevens een
exemplaar van de statuten en het jaarverslag over 1937 van
de Machinefabriek Gebr. stork & Co. N.V. ter inzage liggen.

’

ZOON.

„HAVENLAAN"
De trustee deelt mede. dat in de
op 17 Juni 1938 gehouden vergadering van schuldbriefhouders het in
het bericht van 18 Mcl 1938 om»
schreven reorganisatievoorstel met
de vereischte meerderheid Is aan»
genomen en dat dientengevolge de
facultatief tegen 30 Junl 1938 uitgeschreven vergadering niet door»
gaat.
Zoodra de met de reorganisatie
samenhangende statutenwijziging
van kracht zal zijn geworden, zal
de betaalbaarstelling van de coupons der schuldbrieven met f 40.»
per f 1000. nominaal worden aan»
gekondigd.
De gelegenheid tot Inlevering
van schuldbrieven blijft opengesteld bij de kantoren, vermeld in
bovengenoemd bericht.
's-Gravenhage. 20 Juni 1938.
DE TRUSTEE

SCALA

■

Van Donderdag al 's avonds 8.18 uur

2.000.000.- Preferente Aandeelen,

AAN TOONDER OF OP NAAM,
«sik groot f IOOO.— nomina»!,
ten volle deelende ln de winst van 1 Januari 1938 al.

-

N.V. Maatschappij tot Exploitatie
van Onroerende Goederen

HENGELO (O.)

van

Deponeering van
aandeelen
uiterlijk 24 Juni 1938:
te Amsterdam: ten kantore van
de H.H. J. H. ROELOFSZ &

te 's-Gravenhage: ten kantore
van de H^L «EVTING. ROE»
I/3FSZ & Zn; de N.V. DE RENTEKAS en ten kantore der Vennootschap. Laan van Meerdervoort 438.
AGENDA.
Mededeelingen
1.
van den pres!»
dent-emmlssaris en van den
directeur.
Voorstel
tot het uitspreken van
2.
het vertrouwen in den directeur
en den Raad van Commissaris»
sen, zooals deze was samengesteld op 10 Juni 1938.
3. BU aanneming van het voorstel
sub 2, voorstel tot ontslagver.
leening aan den in de algemeene vergadering van 11 Junl 1938
benoemden commissaris Jhr. A.
E. F. Graswinckel.
4. Bil aanneming van het voorstel
sub 3 voorstel tot benoeming
van een nieuwen commissaris.
Do toelichting op deze agenda ligt
ter inzage' ten kantore der ven»
nootschap.
De President-Commissaris.

«e»

INTRODUCTIE TEN BEURZE VA« AMSTERDAM

te -sGravenhage.

gevestigd te -ls-Gravenhage.

DE TWENTSCHE BANK N.V.
Amsterdam, 16 Juni 1938.
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Woensdag 22 Juni

CONCERT 0.1.v.
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20.15 uur:
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Beethoven; LAp»
O*.: Pianoconcert
Grleg; S^mph. No. 4
prenti Sorcier
Dukas.
Nletab. f 2.50 of cpns.
VRIJDAG 24 JUNI
20.15 UUR:
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■ FESTIVAL NAVEL ■

ER^IEBT A«IBERHIET

Solist
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IACYUES

FÉVRIER,

piano

OH.: Concerto voor de linkerhand; La Valse: Rapsodie Espagnole. Ab. en dlpl. gangbaar. Niet-ab. f 1.50 of cpns. Plaatsbc»
«preken van Woensdag 22 Juni 9 uur af.
22-30 uur: VUURWERK OP HET STRAND.
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WIE HELPT DEZE CODE OPLOSSEN?
WIJ BELOONEN U.
Wat beteekent?
ELLESIOMEDAM RUETCOD TEM «CIRE
NOV MIEHORTS NE ATID OLRAP
NEMOK NI TEII VTIC RETAEIIT
Zendt Woensdag aH. voor 2 uur (na 2 uur is het te laat)
de oplossing van deze code aan het daarin vermelde adres.
Voor de goede oplossers stellen «Ij
TIEN PRIJKEN
beschikbaar. Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
WOENSDAGAVOND PUBLICEEREN WIJ DE OPLOSSING

H
1
I

I

ken buitengewoon VARIETE-PROGRAMMA
en

MARION

PASSAGIERS
W,Mvan het stoomschip Joh*»
vertrokken.
-17 Junl van Singapore
Naar Genua. Wietranche. Algiers.
Southampton en Amsterdam: ram. A.
Albertema, mej. H. Allday. mevr Ch.
M. Attevelt—Prast. mevr. Awang bin
Badart-Carallnl
mevr. «- C. E.
«assen.
van Beekum«n a kinderen, mevr.
de Koster. H. G. van Beekurn. mej. D.
fam.
F.
K. van BerF. van Beekurn.
gen. fam. N. <:. Beudeker. tam. Ir. G.
mej. A.

De man met de ziende vingers
Het raadsel van deze eeuw

Bautz

UVIIT JFWIN ARENNEN
KS

—

OPGERICHT IN 1897.

*« GRAVENNAGL

AÜTOREIZENë
„NET BETERE GENRE"

DE RUNDE VAN DUITSCHLAND.
De uitslag van de elfde etappe luidt:
1 Schild «Duitschland) ? uur 53 mln. 30 sec* 2.
min. 50 sec.: 3.
lllebelhoff ,O»!t«chland) 8 uur212 min.
55 sec.: 4.
Wen-Sier «Dultschwnd) 8 uur

PAARDEN

N.V. DE STEDELIIKE
HYPOTHEEKBANK

WBS_^__________m_mm_________________^

lianen.

«Duitschland). 5. f»,chat (Frankrijk). 6.
Bedonder (België) en
«lelewskl «Duitschland). 7.tl)d.
alle anderen in deno-elfden
Algemeen klassement: 1. Schild «Duitschland)
51 sec.: 2. Bonduel (België) 81 uur
80 uur 21
«1
54
«cc.: 3. *»Veckerllng «Duitschland)
10 mln
«Duitschland) 81
uur 11 min. 42 sec.: 4. -srlerbach
«Duitschland) 81 uur
uur 15 mln. 45 sec: 5. Bautz«Denemarken) «l
uur
16 min.. 13 «c *. 6. Peterzen
17 min

priil ,/n

Ven-e-

Plaatabespreklng 2 dagen vooruit van 10—7 uur

mm.

In Engeland

—

WIELRENNEN

Hofstede bij de amateurs en
seyen by de onafhankeljjken
titelhouders

verslagen
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Middelkamp algemeen kampioen
vanNederland op den weg

H. C. C. I—V. O. C.

H.C.C. i.
M. A. v. Oven c v. d. Pool b "Uittik
Mr p. B. M. ten Bosch b Torwlol
Dr M. Jansen c on b Torwie*
Mr H. van Manen c East b Luttik
J. J. van der Luur b Nieuwenburg
F. Nik, b Terwiel
E. j. A. Schilt l.b.w. Torwie*
M. Roes b Verburg
Jhr J. van don Bosch b Terwiel
O. W. V. Bakker not out
M. Rutgers dld not bat
Bye-: 14. Logbyos: 9

—
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Presenteert Vrijdag a.s. In *!" vertoonlng

EEN NIEUWEN TRIOMF DER
FRSNSO»E FILMINDUSTRIE
4 sterren

ERICH VON STROHEIM
ALBERT PREJEAN
LOUIS JOUVET
JANV
HOLT
In da bekroonde Nln»

ALIBI

WW

■
■
I

>I

■

.. I■

regie van pierre Chenal
■
I
■ Een suoerlllmMeesterlijke
met een orlgineele handeling, Waarin U meeleeft ■

■ «Gepreek»
van het eerste oogenblik tot de laatste seconde.
Toegang 18 jaar __f
Uw- plaataan
__\

L. de Boer,
Ch. D. de Boer,
fam. P. D. Bogaart. fam. C. Brink»
greve. P. H. van den Broek. fam. A.
H. de Bruin. fam. mr. dr. G. G. van

Buttingha Wichers. mej. V. de Ceu»
E. S. Corrin. P. A.
ninck van Capeiie.
D. B.
Cromvoets.Th.mej.
Cromjongh—Balk «n 2
mevr. S.
kinderen, fam. Daly, mevr. F. Davy en
kind, mevr. H. M. van Drlel—Lorch.
mevr. 3. A. Felth—Dittlinger en 4 kin»

deren. mei. C. C. Felth. fam. mr. H
W. van
Felderhof. H. S. Gardner. fam. 3.
der Glas. mevr. C. M. Gleu»
G.
wink—Muller. W. 3. Gleuwtnk, mevr.
C. Glimmerveen—de Lang. mej. 3. H.
mevr. J. H. Groothoff—
Meijer en kind, D. Groothoff. mej. G.
Gros. fam. L. F. Oude. 3. Gljsberth
HodenpUl. fam. O. van der Harst. mej.
L. van der Harst. mej. M. van der
Harst, mevr. C. 3. den Hartog—Coo»
mans, fan». 3. van Hasselt. 3. P. van
Hasselt, met. M. C van Hasselt, fam.
P. 3. van Hemert, mevr. M. 3. van
Henegl-Gooszen en kind. mej. F. 3. v.
Hengel, met. H. E. van Hengel, mevr.
3. 3. van den Heuvel en 3 kinderen,
me). I. van den Heuvel, mej. H. van
den Heuvel. 3. L. Hknth. fam. 3. L.
K. Hoeke. ram. H. E. van den Hom.
mej. C. M. van den Hom. fam. P. 3.
«ulrreg'ts». mevr. 3. Huls-Coellng en
W. F. van Kaaden./tam.
kind. fam. me).
H. Keiler, maj. W.
G. Keiler,
Keiler, mavr. Kernpeet en kb»«l, mevr.
o. a. »a»l.R»**«>l« en Mnd. Ta». K.

F. Kroon. fam. K. L.

Kuipers. H.

r.

Kuipers, mei. G. Kuipers, mei. C.
Kuipers. P. Kuipers, mevr. 3. E. Th.
KljneDekkers e» 2 kinderen, fam. C.

H. M. W. 3. Lambo. fam. G. W. Lce»
gerstee. mej. N. 11. Lcwls. mevr. M.
LeydsSutherland. mevr. M. M. Looyc»
StelnCornelisse en 2 kinderen, fam. C.
fam. Ir.
E. Maler. mej. E. C. Maler.
C. J. Markies, mevr. H. MartlusWeggelaar en kind. mej. A. W. Mart lus.
mevr. 3. M. 3. MeerbeekMlJnhardd
en kind. J Meerheek. fam. C. C. A.
Melchlor. 3. G. Mllo. tam. 3. L. Moe»
mej. A. 3. Moedcrschcim,
en
mevr. C. M. Molenbroek-Ledebocr
3. W.
kind. mej. G. F. E. Molenbroek.
Muthcrt. fam. A. Nauta. mevr. de wed.
J. E. dc Ncve. fam. B. P. 3. Nieuwenhuvsen, mej. E. Nieuwenhuysen. H.
Niêlnvenhuyse,-. mej. 3. Nieuwenhuy»
M. A.
sen. C. A. Nleuwmeiier. mevr.2 kindeen
van der
ren. mevr. 3. Nljholt en 2
3
mevr. D. K. Orlemans-IJspeerd en
kinderen, mej. W. D. Poetscma. mej.
E. F. Poetscma. D. N. Poetscma. mevr.
H. M. QuantPasstcors en 2 kinderen.
J. de Reedc. mej. A. C. C. Reljenga.
A. 11. N.
mevr. T. P. Schaap-Hoorweg.
Schaap. C. W. 3. Schaap, fam. P. 3. M.
Schel), fam. L. IL 3.
fam. C. T. Schol. mevr. S. P. Scholtende Leeuw. fam. W. van de Schoot,
3. 11. van de Schoot. B. van de
fam. G. 3. Schrcuder. fam. F. Slbeljn.
3. 11. Smulders. Jongeh. P. Stachelhau»
se», fam. dr. Ch. E. Stehn. mevr. 3.
Tlberghlen Moulln.de Does en kind.
mevr. 3. C. Tromp3en 3 kind, mevr.
mevr.
S. Tuyn-Kooy en
Ungku Aziz en kind. mei. M. Vehle»
weid. A. Vltrer. mevr. 11. Vleeschou»
"«*«'.en' "n".'t.-L
A. S. F. van do
ouwer. mevr. C. 3W.kinderen,
mevr. 3.
WaalGrevers en
en 3 kinderen. 3.
Wentholt-WenthoH
Ph. C. Wesslng. fam. 3. Wetsteyn. F.
mevr. M.
L. G. von Wille. W. Wolff.
M, 3. e. Wolfrat en 3 kinderen, mevr.
kinderen,
A. M. Wola-Vwlccn en >

w3*»Keinker

HET VADERLAND

KUNST EN LETTEREN
D. KOMTER
Kunsthandel NieuwenhuizenSegaar
Komter is in hoofdzaak een schilder van het
intieme, sober gevoelige, nlet-oslentatleva stil»
leven in mijmerend realistisohen trant «let
zeer gedreven en vaak wat mat wat ongedecideerd, duidelijk tevens in zijn begrenzingen,
maar een schilder met dat al, die zijn vak be»
heerlijk verstaat en meermalen fijngevoelige
dingen maakt een enkel maal zelfs een heel
fijngevoelig stuk. HU lijkt mij op deze tentoon»
stelling bij den heer Nieuwenhulzen iets ster»
ker voor den dag gekomen dan op een vroeger
gehouden expositie bij d'Audretsch.
Er is overigens tamelijk veel aanwezig uit
1934. maar verder werk van 1936 en *37. Onder
dat
die latere doeken vindt men een aantal,
helderheid,
grootere
naar
wijst op een streven
op een lichter worden van het palet zie de
nummers 5. 9. IS en de kleine buitenstudle nr
19. Dit streven zal Komter zeker ten goede
komen en is hem reeds ten goede gekomen:
hij had vroeger een zoo gave en in zijn ge»
sluierd tonalisme toch zoo helder klinkende
studie als nr 9, studie, die mij denken doet aan
Paul Arntzenlus. stellig niet kunnen schilde»
ren.
Het oudere werk toch. hoewel gevoelig en in
zijn soort verdienstelijk, was van blik zeer om»
floerst en in de uitvoering meermalen eenigs»
zins vermoeid. Het zich verdiepen in de din»
gen beteekent voor den schilder een deugd,
niet zoo evenwel het In de dingen verzinken
of wegzinken. Bij veel van wat Komter ge»
maakt heeft krijg ik onwillekeurig dit gevoel
van wegzinken, een gevoel van innerlijke on»
vrijheid, van een niet voldoende boven de
dingen staan of wel boven de sensaties, door
de dingen gewekt, wat voor den kunstenaar
heizelfde beteekent. Zulke uitingen van dezen
schilder zijn onmiskenbaar gevoelig, maar van
een weinig beheerschle. weinig gespannen,
weinig gesublimeerde gevoeligheid, en dit is
het onderscheid tusschen zulk werk en dat van
bijv. Fantin Latour. Men kan de toewijding
van den exposant en een zekere geoefendheid
en bedrevenheid in zijn voortbrenging waardeeren, zonder blind te zijn voor dit onder»

scheid.

— —

naar ik
Het sterkste der oudere stukken
komt mij het
meen althans een ouder stuk
door Bremmer in het avondblad van 16 dezer
gereproduceerd bloemstuk voor; verder meld Ik
nog afzonderlijk het stilleven met tuinschaar,
nr 26. De tentoonstelling sluit 9 Juli.
Jos. de Gruyter.

O.D. I. S.
Kon. Kunstzaal Kleykamp
Ruim zeventig schilderijen en teekeningen
van leden der vrouwenvereeniging Ons Doel
Is Schoonheid, dat Is van het goede, of juister
van het middelmatig goede en het benedenwel wat
vooral het laatste.
middelmatige
veel. Maar wij zullen ons best doen te prijzen,
wal wij prijzen kunnen, op govaar af mis»
schien een niet geheel julsten indruk te geven
van het geheel.
Twee der drie aanwezige bloemstukjcs van
mevr. ArntzeniusDoorman, om boven
aan de alfabetische lijst van inzenders te be»
ginnen, behooren tot het beste in de zalen. Het
zijn de nummers 1 en 3. frisch en niet van
technische verdienste verstoken; in de primula's
nr 2 slaan de plantjes minder kleurgevoelig
tegen het fond.
Jeanne Bontkea toont een verdienste»
lijken, goanlmecrden manskop, frontaal gene»
men en goed gekarakteriseerd, In de belde
andere beeltenissen is haar kleur aan den
kouden kant Van Antoinettc Brouwer
heeft men het doorwerkt stilleven met den
koperen Garocda vroeger gezien, dc witte chrysanten zijn open en ruim geschilderd en ster»
ker dan een aquarel van gouden regen.
Mej. Gallas Is levender dan dc meesten.
expressiever ook. zij het weinig geacheveerd en
niet overal „uit dc verf". Dc paarsen van
Nelly Goedewagens overwegend paarse
bloemstuk zijn wel erg paars, daarom verkiest
men van haar schilderstukken het Intieme,
correcte Grachtje te Gouda, dat terloops verwant mag heeten aan het lngezondene van
Antoinettc van Hoytema en aan een
landschapjc door mej. Sic w erts van Ree»
se ma. Van laatstgenoemdemeld ik tevens het
Scheveningsche meisje, bewogener in de voor»
dracht dan veel dat men van haar kent; haar
mansportret lijkt al te veel op een zwakke
Bremmer jr.
Do niet jeugdige Anna Korllng behoort
als steeds tot de aangenaamsten op de tentoon»
stelling, al gaat zij tenslotte niet diep. Ik releveer vooral het beminnelijk dorpsbeeld uit
Limburg met dc kippen, heel blank van toon
gehouden. Apart zijn mevr. Kracmer—
Obrecns bestudeerde stillevens, met dat al
kent men betere van haar hand. Het min of
meer precieuze van gegevens als nr 31 en nr

—

—

FELIX NESS 60 JAAR
„Jantje"van

de Groene

Dat dc teekenaar Felix Hess gisteren zestig
jaar is geworden, zal niet iedereen dadelijk
tets zeggen; deze naam is tegenwoordig geusurpeerd door een zekeren Rudolf, op wien
Felix overigens in geen enkel opzicht lijkt.
Maar zonder twijfel weet minstens half Nederland. wle „Jantje" is; of liever was, want in
den laatsten tijd ziet men zijn «kladschrift"
niet meer in „Dc Groene".
De herinnering echter aan deze kinderlijke
«nakerijen is nog levendig, want Jantje heeft
een. diepen indruk gemaakt op het Nederland»
sche volk door zijn gebabbel, waarvoor geen
autoriteit veilig was. Het geheim van Jantje
wa,
de nict-kindcrlijke kinderlijkheid; hij
bui'tc dus op schaamtelooze wijze het infantiele levensstadium uit om volwassenen er tusschen te nemen, hetgeen hem dikwijls bizon»
der goed afging. Hess had er slag van om door
een enkel lijntje zijn slachtoffer pijnlijk gelijkend te maken; een hoofd met een paar spil»
lebeentjes was voldoende om de waardigheid
van een officieel personage bedenkelijk in het
gedrang te brengen.
Felix Hess werd opgeleid voor schilder aan
de Academie voor Beeldende Kunsten te Am»
sterdam. Als zoodanig heeft hij echter niet
dikwijls van zich lalen spreken. Men zal hem
blijven idcntificecrcn met zijn infantiel alter
ego, en In die rol zal hij ongetwijfeld in de
annalen der carlcatuurhistorie worden opgenomen Thans Is Hess teekenaar aan „Het Liberale
Weekblad": moge h|j de teekenstift nog vele
jaren in gezondheid hanteerenl

33 ligt haar ml. minder dan hel eenvoudig

realistische van vroeger geziene vischstlllevens

en dergelijke. Maar ook de aanwezige Velplant
kan niet tot haar «lerksle dingen worden gerekend, al heeft het karakter.
Mevr. Oberstadt streeft kennelijk naar
een geestelijke expressie, zonder haar bedoeling alsnog in voldoende male te verwezenlijken. en misschien moet dit mede gelden voor
de overigens sterkere en veel wagende mevr.
G. Pannekoek—Van Bemmel. Laatst»
genoemde toont drte figuurstukken van (voor
deze tentoonstelling) flinke formaten, ln de
kleur weinig bevredigend, maar stevig van
models en interessanter dan het meeste. Van
dlt drietal doeken lijkt mij het portret het
minst, de Mexicaattsche waterdraagster hel

best

Mevrouw Repelaer van Drlels Bega»
nia's valt aanstonds op door toon» en kleur»
hoedanigheden, wat men niet zal schrijven van
dé bloemstukken van Li za Rosé en van
eenlge andere exposanten. Melden wij nog
stillevens door mevr. JunodJaarsma en
van den Ende, alsmede een
mevr. Fr
drietal landschappen door mevr. S. ter
Gast—Rosse, deze laatste nogal wild en
van bouw veel ts onvast, maar mooie kleur»
brokken toonend.
Er zijn twee gevoelige kussens met ster-motieven door E dm 6 6 Broers en voorts handwerken van Etha Fles. Wilhelmina Marl. mej.
A. Dekker en mej. M. A. Sauerbier. Van de
overledene Rosa Spanjaard vindt men
een schilderij met rouwband.
Jos. de Gruyter.

Het interieur van de Ned. kerk
in Austin Friars
Onze Londensche correspondent schrijft ons:
Op de tentoonstelling van de „United Society
of Artiais", welke elk jaar om dezen tijd in de
Suffolk Street Gallerles te Londen wordt ge»
houden. Is een voor Nederlanders belangwekkend doek te zien. Het is ingezonden door den
Londenschen schilder Frank Beresford en stelt
het interieur voor van de Nederlandsche kerk
in Austin Friars, terwijl er de dankdienst
plaats heeft ter viering van de geboorte van
Prinses Beatrix. Het moet een van de kleur»
rijkste kerkinterieurs zijn. die ooit zijn geschil»
derd. Dat komt door de vlaggenverslering.
waarin de kerk bij deze heuglijke gelegenheid
prijkte en die Beresford in al haar opgewektheid
heeft weergegeven.
Het doek is ongeveer 90 bij 70 centimeter
groot De schilder is er in geslaagd bij het kleine
formaat den figuren treffende gelijkenis te geven
in de gezichten, die naar liet punt van zijn waarneming waren gericht Men herkent duidelijk
graaf van Limburg Stirum. onzen gezant te
Londen, dc diakenen, in het bijzonder den
aiouden heer van Duiken, en verscheidene
andere dames en heeren uit de kolonie. Ook
dominee van Dorp herkent men niet alleen aan
de plaats die hij inneemt
Van „De Man zonder Uniform", door Willy
Corsari. is zooeven bij Holle & Co. te Berlijn
een Duitsche vertaling verschenen, onder den
titel: „Der Mann ohnc Uniform". Van de Nederlandsche uitgave van dezen roman verschijnt
binnenkort dc zesde goedkoope druk.

—
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De heer kouter Hulschenruyte** schrijft:
Veel ls dezer dagen geschreven over de
tachtigjarige Excellentie; artikelen, kort en
lang, waarin gewaagd wordt van zijn ver»
diensten op. velerlei gebied. Maar over zijn
betrekkingen met do muziek heb ik nog geen
woord gelezen.
Daarmee Is den jarige onrecht aangedaan,
want ook op dat gebied heeft hij zich groole
verdiensten verworven.
Ik durf die nader omschrijven, omdat ik
ln de gelegenheid ben geweest hem, in zijn
streven de toonkunst te bevorderen, van nabij
gade te slaan. Vele jaren toch was Ik lid van
het hoofdbestuur der Maatschappij t. b. d.
Toonkunst, daarin mot twee collega's afgevaardigd door de kunstenaarsafdeeling. Mr
Foek fungeerde toen als algemeen voorzitter
en vervulde dat ambt tot ons aller bewondering.
HU toonde zich, ook daar, den geborenpresident
Bijna schreef ik „dirigent", want in zijn handelingen was hij er op uit het tempo in de ver»
gaderingen aan <te geven (onder zijn leiding
mocht niet getreuzeld worden*), de harmonie ta
herstellen, wanneer te scherpe dissonanten zlch
lieten hooren en een goed loopend „ensemble"
te doen ontstaan.
Zakelijk, vriendelijk, steeds aandacht schenkend aan wat anderen zeiden en hier en daar
met een humoristisch woord de debatten
leidend, had hij ons aller sympathie.
Zijn redevoeringen, waarmede hij de jaar»
lijksche vergaderingen opende, waren wel»
doordacht logisch gecomponeerd en modellen
van welsprekendheid.
Mr Fock heeft door het vele. wat hij voor
de Maatschappij deed, zich een recht ver»
worven op de erkentelijkheid van hen, die tot
de toonkunst in betrekking staan; zij allen
wenschen hem een gelukkigen levensavond,
lang en helder als hek einde van een fraaien
zomerdag.

DE -TRIOMF VAN ST. THOMAS VAN AQUIUNO
Op Zondag 3 Juli a.s. zal de schildering van
IV. A. van Konijnenburg „De triomf van St
Thomas van Aoulno" in de Dominicanerkerk te
Zwolle worden onthuld.
De plechtigheid begint to 10 uur met een
plechtige hoogmis, waarna prof. dr B. H. Mol»
kenboer een feestrede houdt. Vervolgens zal de
schildering worden onthuld.
NAAGSON GEMENGD KOOR ONDER ONS.
Op het concert dat het Haagsch gemengd koor
Onder Ons, directeur Jacob Hamel, zal geven
op Zondagmiddag 3 Juli as. in dc grooto zaal
van den Dierentuin met medewerking van het
Meisjes- en Kinderkoor, zal het groote gemengde
koor de navolgende werken uitvoeren: Mirjams
Slegegesang. gemengd koor met sopraansolo van
F. Schubert. Die Lorelel, mannen-, vrouwen- en
gemengd koor met sopraansolo, van Mendelssohn-Bartholdy. en Superflumla Babylonls.
gemengd koor d capella van Ch. Gounod.
De in de zangwerken voorkomende sopraansoii zullen worden gezongen door mej. Gerda
Pons. Hot vleugelaccompagnemcnt is in handen
van Jacq. Hamel Jr.
Edw. B. Dent heeft officieel medegedeeld,
dat hij het voorzitterschap der Internat. Society for Contemporary Muslc, dat hij van dc
oprichting af heeft bekleed, zal nederleggen.
Ansermet wordt als zijn opvolger genoemd.

De Russische Noordpoolexpeditie

BIJ

menschheid."

Maar ook hier is de natuur toch weer sterker
dan de leer. Dc organisatie kan dc menschelijke deugden nooit overbodig maken. Het zijn
flinke kerels, die Russische Noordpoolreizlger,
en de natuurwetenschappelijke arbeider, onder
hen zijn dikwijls genoodzaakt hun laak onder
de allermoeilijkste omstandigheden te vervullen, maar zij houden voll
Brontman. die zelf de reis meemaakte en
wiens doek hier en daar den vorm van dage»
lljksche aanteekeningen heeft. I, geen groot
verteller. De nuchterheid van den verhaaltrant
doet het zeer bizondero van de feiten hler en

Papanln dij het middageten.

1
THOMAS MANN.
Thomas Mann, die naar men weet thans ln
de Vereenigde Staten verblijft houdt, zal in het
komende najaar aan de universiteit van
Princolown colleges geven ais „loclurer in the
humanitles". Het werk aan zijn roman „Lotte
in Weimar". dat hij eenigen tijd had onder»
broken, heeft hij weer hervat
Vale University heeft een speciaal archief ge»
schapen voor werken van en over Thomas Mann.
BOEKEN EN EEN VIOOL
B|j Sotheby te Londen is een op perkament
gedrukte editie van Le roman de la rosé (Parijs
1526) voor 600 pond verkocht In 1743 heeft het
boek 12 guinjes opgebracht Een in 1472 te
Straatsburg gedrukte editie van
Plularchus
ging voor 130 pond en een in 1530 gedrukt boek
met Fransche liederen en balladen door Clement Marot voor 420 pond. Hystorye. Sege and
Dyslructyon of Troye. gedrukt door Richard
Rynson in 1513. werd voor 310 pond verkocht

" "*

Bij Ohrlstle te Londen is een Stradlvarlus.
b|j de musici bekend als de Regnier, omdat
een Fransch violist van dien naam de eigenaar
is geweest in veiling gekomen. De „Strad"
bleef voor 2730 pond opgehouden.

Nieuwste snufjes
In strandjurken
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HET WAGENSPEL TE ROERMOND.
Op de Groote Markt te Roermond, voor het
bordes van het stadhuis, Is Zaterdagavond voor
du!z«...don toeschouwers de eerste voorstelling
gegeven van het Maria Wagenspel De Piëta
van pater Jac. Schreurs. Onder de aanwezige
autoriteiten was de bisschop van Roermond.
De bedoeling is. dat de Llmburgschc spelers
het spel op tal van markten en pleinen in de
provincie zullen vertoonen.
De practlsche auto-tooneelwagen is 12 meter
breed en 10 meter hoog, met verschillende
speelplannen, met een diepte van 10 meter.
Onderdeden van den wagen kunnen voor den
tooncclbouw worden uitgeschoven en uit-

geklapt

Onder leiding van Jef. M. Baarts en den
auteur werkten twintig spelers aan de uitvoering mee. Aan de decors en costuums was veel
zorg besteed.
Wolf-Ferrarl werkt aan een nieuwe

ijsschots

Schellens en Glltay te Amsterdam is de
H) Nederlandsche vertaling verschenen van
het verhaal der Russische Noordpoolexpeditie.
Er is over die expeditie in dc pers en in dc
radio heel wat meegedeeld. Dc radio heeft het
mogelijk gemaakt dat ook Poolrelzigers toch
nooit voor langen tijd geheel het contact ver»
liezen met de gewone wereld, Is zoon onder»
neming daardoor minder romantisch geworden? Naast de radio heeft stellig ook het vliegtuig dergelijke tochten minder gevaarlijk ge»
maakt maar daarom waarlijk niet minder be»
langwekkend. Er heeft misschien een lichte
verschuiving plaats gehad in dc elementen,
waardoor zulk een onderneming tot het groole
publiek spreekt; vroeger toch waren het in de
allereerste plaats dc persoonlijke moed. de innerlijke eigenschappen van den reiziger en zijn
kameraden, die men bewonderde. Die moed,
die bewonderenswaardige eigenschappen zijn
er ook thans nog. maar het accent heeft zich
toch eenigszins verplaatst; ook hier heeft oen
verzakelijking tevens 'n rationallsecring plaats
gevonden: de organisatie gaat ons meer interosseeren dan dc mensch; de wetenschappelijke arbeid meer dan de moedige daad.
Dat deze evolutie vooral duidelijk wordt, nu
het een Sowjet-Russische expeditie betreft,
spreekt van zelf. daar Immers die verzakelijking en die rationaliseering van het leven
tevens den grondslag vormen van de roode
Russische heilsleer. Prof. O. J. Schmidt beleid',
dit geloof met zooveel woorden in de inleiding,
welke hij aan dit door L. Brontman geschreven reisverhaal laat voorafgaan. Daar heet het:
„Dc natuur onderwerpt zich aan de mensch,
als deze weet zich voor de strijd te wapenen
en als hij niet als enkeling te werk gaat. maar
in een groot kollckticf. gesteund door dc
vurige liefde van milliocncn medeburgers. Dan
moet dc natuur zich onderwerpen en een eervolle vrede met dc mensch sluiten. De schrijL. K. Brontman. journalist, geeft een onver.
opgesmukte beschrijving. Hij overdrijft niet. integendeel, hij onderstreept de gebeurtenissen
van het gewone dagclijkschc leven, dc standvastigheid en dc vriendschap der bemanning,
de bescheiden volbrenging van hun plicht Dc
auteur beschrijft mijn beste vrienden, de deel»
nemers aan dc expeditie, als bescheiden en een»
voudige menschen. Dit zijn zij ongetwijfeld,
evenals deze bescheiden menschen werkelijke
helden zijn. vertegenwoordigers van een land.
dat niet alleen zijn eigen problemen oplost,
maar ook die van de geheele vooruitstrevende

AVONDBLAD l?

Mr D. koek en de Toonkunst

Laboratoriumwerk

op

—

opera

..Nina Boba" en A. Zanella is bezig Gogols

Revisor op muziek te zetten.

Lily Pons is benoemd tot ridder van het
Legioen van Eer.

van Groenland. Maar niettegenstaande dit, blijven het tempo
en dc omvang van onze waarnemingen onveranderd, want
het gebied, waarin wij ons. op
het oogenblik bevinden, is nog
nooit onderzocht.
Dat wij dc kusten van Groenland naderden was plotseling
te bespeuren. De laatste t|jo
begon onze ijsschots sterk te
draalen. ledere dag draaien wij
6 & 7 graden in de richting van
dc wijzers van de klok. Het
snelle ronddraaien noodzaakte
Fjodorov de metingen van de
magnetische
afwijkingen te
staken, maar op de andere
waarnemingen heeft dit geen
invloed, In het algemeen moe»
ten onze specialisten Sjirsjov
en Fjodorov onder zeer moe!»
lijke omstandigheden werken.
's Zomers noodzaakten dc meertjes, die door dc smeltende
sneeuw op de ijsschots ontstaan
waren, Fjodorov zijn geheele
„observatorium" van dc eene
plaats naar de andere te slepen.
Dc toestellen zakten in de
zachte sneeuw weg. Nu, bij de
strenge vorst, zit Fjodorov vele
uren achtereen in zijn ljshut.
magnetische en zwaartekrachtmetingen te verrichten. Hij
zonder handschoenen
moet
elke waarneming
werken;
eischt een groote volhardingen
een niet onbelangrijke hoeveelheid energie.
Niet minder energie, moet ook
Sjirsjov aan dc dag leggen.
«Zomers stroomde het gesmolten water van dc geheele ijsschots naar de bijt, waar 't hydrologische dieplood opgesteld

Wij hebben alle planken en stokken, die
daar echter des te duidelijker uitkomen. W,j stond.
wij missen konden, gebruikt om het dieplood
zijn zoo vrij hier eon paar bladzijden over te
nemen, ten einde onze lezers den aard v.n steviger te bevestigen. Door dc ingetreden
vorst begon dc bijt dicht te vriezen; de door
het bock te leeren kennen:
„De zesde December was dc ijsschots do dc drift verschuivende kabel werd tegen dc
kusten van Groenland genaderd. Ongeveer 1200 wand gcdruk en vroor er aan vast Ljirsjov
km. scheidden haar van dc Noordpool. Het moest telkens met biootc handen dc kabel weer
kamp bevond zich reeds zuidelijker dan do vrij maken. Langzamerhand werd het opennoordelijke kusten van Groenland. Kreukel houden vnn de bijt zoo moeilijk, dat wij vanaf
1 December de hydrologische apparaten van de
verklaarde schertsend, dat hij het niet meer
cene plaats naar dc andere moesten overgepast vond, bij het uitzenden van radiogrammen zijn station „Dc Noordpool" te noemen. Het brengen.
Als dc tijd voor een hydrologisch onderzoek
feit, dat zij land naderden, noodzaakte dc poolonderzoekers, op hun hoede te zijn. Alle bezitaanbreekt, brengen wij de geheele benoodigde
tingen werden in gereedheid gebracht om in uitrusting een kilometer ver van het kamp,
geval van nood een snelle evacuatie mogelijk te naar een spleet, die met een betrekkelijk dunne
ijstang van een halve meter bedekt is. Daar
maken. De proefnemingen met het reserveradiostation bewezen, dat met behulp daarvan, wordt een tent opgeslagen, het dieplood opgeeen betrouwbare verbinding met het vaste land steld en al het noodzakelijke werk verricht.
gewaarborgd bleef. Dit was bijzonder gerustDe route van dc ijsschots van de Noordpool
stellend en belangrijk, want zonder radio-vernaar dc kusten van Groenland hebben wij
binding konden de overwinteraars hun cournauwkeurig bestudeerd. Op vijftien punten hebdinaten niet naar het vasteland doorzenden, en ben wij de diepte van dc Oceaan gemeten, op
als dc coördinaten niet bekend waren, was het zes en twintig plaatsen hydrologische onderzoeken naar het ijskamp in de onmetelijke ijszoekingen verricht en op elke plaats monsters
woestijn, gelijk aan het zoeken naar een naald water van 15 tot 23 verschillende diepten opin een hooiberg.
gehaald. Wij hebben een groot aantal waarTwee honderd dagen zijn verloopen, sedert nemingen met dc watermeter gedaan, om de
dc Zovjctvllcgtulgen onze kleine groep op het richtingen en snelheden der dicpzeestroadrijvende ijs van dc Noordpool afgezet hebben. mingen tebcstudceren. Onze hydrologische werk»
Elk van deze tweehonderd dagen werd in beslag zaamheden hebben definitief de aanwezigheid
genomen door onafgebroken wetenschappelijk van een vrij belangrijke hoeveelheid levende
werk. Wij hebben dagelijks 12 tot 16 uur georganismen in het centrale gedeelte van de
werkt en niet bespeurd, hoe dc lijd voorbij geIJszee vastgesteld.
vlogen is. Als dc vliegtuigen ons zullen komen
Tijdens ons verblijf op dc ijsschots hebben wij
halen, zullen wij de piloten waarschijnlijk meer dan 100 astronomische bepalingen gedaan.
vragen, het vertrek nog enkele dagen uit le Deze veroorloven, nauwkeurig de geheele route
stellen om ons nog een of ander onderzoek lc van onze drift te volgen en de wetten van do
laten voltooien.
beweging der ijsmassa's in het Centrale Fooi»
In 200 dagen zijn wij ver naar het zuiden ge» bekken te bepalen.
dreven. Wij bevinden ons reeds bil de kusten
Overigens is het programma van net weten»

De uitvoering van het oratorium Paulus van
Mendelssohn door leerlingen van P. O. Brede»
rode. die begin Mei zou plaats hebben in den
Haagschen Kunstkring, maar werd uitgesteld,
wordt gegeven op Zaterdag 25 Juni. Solisten
zijn: Leida Alink, sopraan, dr M. J. F. van Oppen,
tenor, Willem Groen. bas. terwijl eon ensemble»
koor van dertig zangers en zangeressen dekoren
en koralen zingen. Pianobegeleiding mevrouw
Alle Brederodeßetlink.
Op het tweede concert van den zomercyclus.
dat Donderdag 23 Juni gegeven wordt, zal on»
der leiding van Eduard van Beinum de eerste
uitvoering te Amsterdam gegeven worden van
het pianoconcert van Hans Henkemans. Dit
werk werd bekroond door hel genootschap van
Nederlandsche componisten. Dc solopartij zal
vertolkt worden door George van Renesse, die
tevens het pianoconcert van Schumann zal
spelen.

In den kunsthandel Gebr. Koch alhier wordt
van 29 Juli tot 23 Juli een tentoonstelling ge»
houden van werken van den schilder H. C. van
Mourik.
De Duitsche schrijver Walter Bloem is 70

jaar geworden.

De manuscrlptenafdccling van de Lenin»
bibliotheek te Moskou is een publicatie begonnen, welke bijzonderheden zal brengen over de
in die boekerij aanwezige handschriften. Het
eerste deel is thans verschenen en brengt herinneringen van Konstantin A. Buch (1812-1895),
een kennis van Poesjkcn, brieven van Poesjkcn
en Leo Tolstoj enz. De brieven van Tolstoj zijn
gericht aan zijn tante Tatjana A. Jergolskaja
uit dc jaren 1838—1857. Voorts staan er brieven
in van Tsjechof en Gogol. van wien ook een
onbekend portret naar een teekening van Alex»
ander A. lwanow gereproduceerd is.
De overige aflevering wordt gevuld met de
beschrijving van den inhoud der verschillende
archieven.

schappelijk werk zeer omvangrijk. Wij hopen,
dat dc 33 bepalingen van de magnetische elsmenten, dc 13 waarnemingen betreffende de
zwaartekracht en ecnlge series waarnemingen
betreffende dc electrlcitcit van dc atmosfeer
niet nutteloos zullen blijken te zijn. Wij weten,
dat onze regelmatige meteorologische waarnemingen met groote belangstelling door de wetenschappelijke instituten op het vaste land
ontvangen zijn. Om de twee uur noteeren wij
alle weersveranderingen, vier keer per etmaal
zenden wij dc gegevens uit en slaan 't noorderlicht aandachtig gade.
Wij koesteren een bijzondere voorliefde voor
ons kleine radiostation. Het voorziet ons van de
laatste berichten en onderhoudt een levendige verbinding met ons land. Dagelijks vernemen wij het laatste nieuws uit Moskou.
Gedurende 200 dagen heeft ons radiostation
ongeveer 2000 radiogrammen uitgezonden en
ontvangen. De apparaten waren op zoon over»
stelpende hoeveelheid niet berekend. Het sta»
tion is voortreffelijk Ingericht en wij maken
ons absoluut geen zorgen over het in stand
houden van de verbinding. Deze vaste over»
tuiging is ook gebaseerd 0,, het feit. dat dc
beste pool-marconist. Ernst Kronkel, in staat
is radiogrammen naar en van elk punt van dc
aardbol te zenden en te ontvangen. Dat wij de
kusten van het barre Groenland naderen, jaagt
Ernst geen schrik aan. In geval van een plotselinge samen-x-rsing van het ijs. heeft hij een
reservetoestel gemonteerd en dit reeds op een
slede bevestigd.
Twee honderd dagen hebden wij op de ijs»
schots doorgebracht als een nauw-vcrbondcn
kollekticf. Hier. bij het moeilijke werk. ka»
men eerst recht oen mensch leeren waardeeren.
En openhartig gesproken, ik ben trotsch op onze
jonge geleerden, op de menschen. die daadwerkeiijk hun toewijding aan het vaderland toonen. Wij zullen ons niet schamen om naar h*>l
vaste land terug te keeren. Wij hebben heel
wat wetenschappelijk materiaal verzameld, en
vele geleerden zullen s-xiedig betrouwbare gegevens ontvangen over hel geheele gebied, dat
op onze route lag. «Ie Noordpool tot aan het laat»
ste punt van onze drilt. Wij zijn ongeveer 1200
km. van de fooi afgedreven."

De groot'lndustrieel senator graaf Giovannl
Treccani, o.a. stichter van het fonds voor de
groote. thans voltooide, ltaliaansche Encyclo»

paodie, heeft dezer dagen de belangrijkste der
particuliere verzamelingen van Manzoni-biblio»
graphie en >ieonographie aangekocht en ge»
schonken aan het Nationaal Centrum voor
Manzonistudies te Milaan. Tevens heeft hij
gezegd van plan te zijn het reeds aanzienlijk
materiaal, «lat zal worden bijeengebracht in een
naar Treccani te noemen zaal van den nieuwen
zetel van genoemd Centrum, geregeld aan te
vullen en bij te houden.
Gedurende de Rijkstheaterfeestweek te Wee»
nen zal de tooneelverzamellng van de Oosten»
rijksche nationale bibliotheek geëxposeerd
worden. In meer dan 50 kasten, met zeldzame
stukken uit de 15e eeuw tot dezen tijd, geeft
deze collectie een overzicht van de ontwikkeling van het tooneel, van de oorspronkelijke
Hansworstfiguur over Kainz en Schröder tot
onze dagen.
Dit den modernen tijd moeien de collectie**
van Friedrlch Ludwig Schröder. Hugo Thimig
en de Japansche verzamelingen genoemd worden. Als bijzondere curiosa zuilen het openingsprogramma van het Burgtheater, dat in 1776
National Theater heette, het programma uit
1848 en het eerste tooneelprogramma van 1938
te zien zijn.

TIJDSCHRIFTEN
VERSLAG NED. HIST. SCIIEEFV. MUSEUM.
Het Jaarverslag over 1937 der Vereeniging Ned.
Historisch Scheepvaart Museum heeft eenlge zeer
lezenswaardige bijlagen met reproducties van
schilderijen en anderszins. De directeur, de heer
W. Voorboytel Onnenburg. verhaalt de verovering
door de Zeeuwsche commlssievaarders oftewel
kapers «üornells Oerrits «n Petrus Hamers op
16 Maart 1707 van het gloednieuwe Fransche oorlogsschip l/C Bourbon van 54 kanons ten Z.W. van
Jorlings. Ze z|jn door de Zeeuwsche admiraliteit
„tot een onsterfelijke erkentcnlsse van dle herol**»«
daad" beloond met een grooten zilveren vergulden
kop met deksel ter waarde van ongeveer 50 Vlaam»
sche ponden met inscriptie on
de opbrenger,
(werd) een «omme van ses en negentlgh duvscnd
en negen honderd carnll gulden (geadjudlceerd),
haer volgens Haer Ho Mo Placcaet en Resolutie van
de 28sto JuU 1703 op het stuk der premiiln ge»
emaneerd...". waarbij -1, opbrengen de reeder,
fungeerden

Aan de hand van het model van een
driedekker ult het einde der l?e eeuw deelt de
directeur eenlge blzonderheden mede over dit
grootste soort oorlogsschepen, waarvan er in ons
land maar weinig gebouwd zijn. Het model is het
cenige bekende. J. <**. Mollen» beschrijft op de van
hem bekende wijze het bombardement van Algiers
op 27 Aug. 1816. waaraan het Nederlandsche smal»
deel onder vlce»adm!raal jhr Th. F. van kapellen
een belangrijk aandeel gehad heeft en zich zon
ferm geweerd, dat de Britsche admiraal Lord
*2*tmol-th. dle het bevel voerde getuigde: fll»
Melampus (het vlaggcschlp-fregat der Hollanders)
was flghtlng luider a gallantrv tltat never wa»
surpassed.

DE WANDELAAR.
In het Junl»nummer Is met vrucht geprofiteerd
van de vele mogelijkheden om lets moois te geven,
welke hét hoogseizoen van het Jaar aan d«z leiding
van een tijdschrift als De Wandelaar, verschaft. Op
de eerste bladzijde een zonnig figuurtje aan
bloeiende zomerbermen. Karel Sanders vertelt van
natte Pinksteren". «ij dreef met zijn kano «.«
Berkel af en ook te land dreef het! Maar zelfs dlt
feit zou het genoegen nlet wegspoelen, want het
was zomerregen.... „Zou het gaan regenen??" On»
telbare malen wordt de vraag gesteld. Ook de folk»
lorist 5. van Mourlk stelt haar en h|j geeft er het
antwoord b'j: 43 voorteekenen van regen aan den
volksmond ontleend. Bergen op Zoom vierde feest.
Daarom brengt deze aflevering een rijk geïllustreerd
artikel, nlet over die
maar over het ont»
stam der marklczaatsgrondcn. A. van der Slraaten
zijn studie over het vllnderlevcn vervolgende, be»
handelt ditmaal de zljdevlinder. resp. zijderups, da
vlljtize spinster. Suze Kokje deed aardige waarnemingen onder het kevervolkje. Ze stelde ze te boek
en toekende er krabbels bU Zoo ontstond het arti»
kei ..de heilige plliendraaler".
Liefhebbers van orchldieekn zullen met veel be»
langstelling het artikel lezen van D. Piet over orchl»
deeënjacht In Luxemburg. De rubriek „dc korte
wandeling bevat bijdragen over meeuwen, do
kulfleeuwerik. over de duinen door «o Zweeres. do

natuurkronlck van ltu!«bos. boekbesprekingen en
verder als feuilleton een meer dan honderd Jaar
geleden geschreven merkwaardig dagverhaal over
een reisje van een Bch!edamsche familie naar
Utrecht en Amsterdam. -Tenslotte de gebruikelijk»
bijdragen over honden, folografeeren. den tuin. do
kamerplanten en.... de illustratie!
MEISIESELEVEN

In het nummer van deze maand Is op allerlei «te»
bied wat te vinden. Willy Pl-IIIIon geeft een wil,
voorwoord en vertelt het slot van dc brieven van
Klarjo. Er staan een rt»k of wat vlotte verhalen In.
en Grace Tdiller geeft nuttige tips over tennlsrae»
kets. Willy Pötlllon heeft bovendien haar indruk»
ken van een ontmoeting met den teekenaar W. O.
J. Nleuwenkamp. die van zijn rels door Indië vertelde, op schrift gezel.

OP DE HOOGTE
J. D. Voskuil kenschetst de schilderkunst van W.
A. v. d. <7olk. die In de dampiüe sfeer der kas en !n
dc openlucht der kweekerlj de bloemen en net
groen vindt, die hem inspiratie schenken voo, ,ljn
bloemstukken, Jeanne zieinder^n.» ve-ll!*! de aandacht op de 8t l-rane>«e>is va» A»>i ilonlein In Milaan van G l*-astl»!!ol'!. A. v d Veen schelste do
parken van llrus-el D. Nierens de Haan °e!,r>jlt
over *>lieky de *»tey!er-, dierenpoi
<?!*>.
rion de Vries over den B<-!>ol?che» terriër en 'V.
Valk van de schoonheid rondom de Rol! van K»! ,r
aan de Dalmatischc kust. Ellen sr-re-l hc<pree«t
schilderijen van F. A. *>looy. l.'. conijn looft de
eeuwige stad.

De vertaling, uit het Russisch, is het werk
van drs Is. van Grefeid en W. de Vries-Lucks.

WEEKBLADEN
Het Douwk Wkbl. Architect» ra
ln
be-Ia» genomen door de nieuwe station» ,n Am»
sterdam.
fimotheus van la Juni bevat een artikel van
5. l. over l^enteweeldo In de
een tweede artikel van Tilarv Pos over haar oinino» !in>* nu: Hele*,
Keiler en een beschouwing van J. Cl. ove, Ie
Zijn conIlaa**l»ehe B!adhllis p I a n n e n
clusie luidt: .We spreken rie hoop uit, dat men /eh
over het nansehe plan n»i* eens terdege /al be/
ren. Het »tadl»!!svra.,««,uk Is voor de holslad
zeker Keen novum Doe!, hei is beter zich
Jaren te beraden dan he»
een bouwwerk
na te laten, waarvan met reden pe/eld kan worden. dat het een spiegel ,s van geestelijke armoede
en eebrek aan »choo»helds**i!>.

In Openbare Werken wordt een pie'idnol
gehouden voor viaduetweeen voor verkeersontlas»
tin». Voor
-roote steden -o» het een oplos,m,»
worden, die t./.t. als het verkeer «bevrijd van do
daarop drukkende overheldslasten» zich sterk «aat
uitbreiden, -onder overmatige kosten in aanmerking kan komen. Ken dobbelsporine viaduct w»*
van 7 m rijwcll-recdte Is. !i!J een matlsse minimum
snelheid van 40 km/h en
m tussehenruimle fisschen elkaar opvolgende
m belde r!eht>:-<en
samen voldoende voor .1"»* auto's per uur een 1.1:1.
tal. dat hier te lande n»' ne: >,>s 1» bereikt 1 -^t
men de vloerconstructie 5 *>» n* boven den ri|w,-j,
dan
overal een vrije h>x>!'.!e van 4..V1 in t>eschl!«.

baar: ma.w. men schakelt alle nlvea.ik:
uit.

öedorou* aan den arbeid.

Dr J. p Steenhuis «ehrljft over normalis.iüe Her
onderscheiding van >?<ond»oorten. Ui bestaat er een
b»b*-lonl,chc spraakverwarring In do spraakmakende gemeente.

HET VADERLAND

2

INTREEREDE.
27 Junl. der namiddags te vier

ONDERWIJS

uur,
Op Maandag
benoemd tot
/ zal dr *il. A. van Douwdijk
gewoon hoogleeraar in de verloskunde en de l«*er
leer
der vrouwenziekten aan de Amsterdamsche universiteit, zijn hoogteeraarsambt aanvaarden door het
uitspreken eener rede in de aula der universiteit.

!

,
Crematie prol. dr L. K. Wolff !
Oi.der veel belangstelling is gistermiddag in

het crematorium te Velsen de crematie geschied van het stoffelijk overschot van prof.
dr L. K. '.Volff. in leven hooglceraar in dc
gezondheidsleer aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
Aanwezig v.aren 0.a.: mr J. A. dc
dr W. G. Timmerman en dr E. H. B. van Lier
namens de ald. Utrecht van dc Ned. Mij. ter
bevordering der geneeskunst; prol. dr J. Broeke,
rector-ma^nilicus van dc rijksuniversiteit te
Utrecht, de professoren Bijlsma. den Langen.
Cohen. v. d. Broek. Novons. Veve. Sjollema.
v. d. Bergh van E*,singa. van Leeuwen. Baart
de Ia Eaille. Nieuwenhuizen en Rümke* dr A.
C. Ruzs, dr Bijl. dr Schuurman:!
dr E. julius. dr L. L.
dir. Chr. H.B.S.
te Utrecht; prof. van Gven. uit naam van het
Congres v. openbare gezondheidsre^eiing: mevrouw dr
*»Vibal<t—lsebree I^lozns. voorts dc
Senaat van het Utr, Studentencorps en van
Vnitas. alsmede de faculteitsbesturen van deze
bede studentei-vcreeniginZen.
Eerste spreker was prof. dr J. Broeke. die
namens de medische faculteit getuigde van de
groote verslagenheid, die het heengaan van
prol. XVollf onder collega's en vrienden teweeg
heelt gebracht. Spr wenschte den overledene
te gedenken als een immer hulpvaardig collega
me: een ongelooflijke werkkracht. Hij was een
zeer begaafd mensch en een vriend, op wien
men altijd staat kon maken. Met gevoelens van
eerbiedige dankbaarheid nam «pr afscheid.
Als woordvoerder van de collega*, van prof.
IVolff trad prof. van Leeuwen op. die zeide
weinig meer aan de woorden van prof. Broeke
te hebben toe te voegen. De overledene nam
door zijn persoonlijkheid een eigen plaats bij
de universiteit in. Hij gaf zijn onderwijs met
liefde en groot talent. Vlij zullen aan hem
«leeds een dankbare herinnering bewaren.
Namens dc medewerkers van prof. Wolff op
he! laboratorium, bracht dc conservator dr E.
Julius den ontslapene dank voor dc vriendschappelijke wijze van samenwerken.
Ui' naam van den Senaat van het Utr. Studentencorps sprak vervolgens dc heer Verloop. die prof. Wolff herdacht als een gezinsonder wien het zeer prettig was te mogen studeeren. Speciaal wees spr op de practica en de scripties, die prof. Wolff zijn leerlingen opgaf. Typeerend was. dat de ontslapene
nooit spreekuur hield, doch elk uur van den dag
klaar stond om zijn leerlingen met adviezen
terzijde te staan.
Dr Fa uk s, die daarna sprak, bracht den
overledene namens den raad van beheer en
dc directie van dc N.V. Organen dank voor dc
wijze, waarop hij de N.V. ais adviseur altijd
terzijde had gestaan.
laatste spreker was prof. polak uit Gronngen. om als naaste vriend van den overledene, woorden van dank en troost te spreken.
Daarna daalde dc kist onder begeleiding van
hel Andante uit de 4e Orgelsonate van Handel,
waarna een zoon van den overledene heeft
dank gezegd.

Prof. dr D. van Dantzig
buitengewoon hoogleeraarbevorderd.

Tot
Dr D. van Dant-lig, lector in dc wiskunde
«n dc theoretische mechanica aan dc Technische Hoogeschool te Delft, die sedert het
emeritaat van prof. ir W. H. 1.. Janssen van
Baav in 1932 dc colleges in deze vakk«.n heeft
gegeven, is, zooals gemeld, tot buitengewoon
hooglceraar bevorderd.
prof. Van Dantzig is in 1900 te Amsterdam
geboren en heeft in 1923 aan dc universiteit
te Groningen cum laude het doctoraal examen
in dc wis» en natuurkunde afgelegd. Van 1927
tot 1929 is hij assistent in dc wiskunde en dc
theoretische mechanica aan de Technische
Hoogeschool te Delft geweest- daarna tot 1931
leeraar in dc wis» en natuurkunde aan dc
Gom. Kweekschool voor Onderwijzers te Not»
terdam en na zijn promotie weer assistent
aan de Technische Hoogeschool. Dc puoiica»
ties, die van zijn hand verschenen zijn, behandelen de relativiteitstheorie en quantcnmechanica. topolic en diffcrcntiaal-mcetkundc.
(Hbld.l

LEERSTOEL TE AMSTERDAM VOOR DE
OPLEIDING VOOR HET NOTARIAAT.
B. en w. van Amsterdam stellen den Naad voor
tot Instelling van een leerstoel voor de
over te

voor het notariaat en tot lector hiervoor
te benoemen de heer A. Pitlo te Utrecht.
opleidt!-,-*

VEREENIGING VAN LEERAREN
IN DE lIANDELSNETENSCIIAPPEN.
die vanwege de Vereeniging
Voor de
van leeraren in de handelswetcnschappin op 27,
23 en 29 Junl a.5, worden gehouden, hebben zich
aangemeld: 2682 voor boekhouden en 3518 voor

handelscorrespondenüe.

Universitaire examens.
AMSTERDAM. Vrije t-niver-ütit. Doctoraal ex'
wis- en natuurkunde met hoofdvak scheikunde
A. Aten. Hoorn: M. Kok-zma. Oranjewoud: X. van
Ne>. Den Haag: met hoofdvak wiskunde D. 3.
Leek. Rotterdam. (.'ind. examen rechten C. Charder,. Delft: B. D van 1-taa-,. Leeuwarden: J.
Lch2al«:>*.a. Haarlem.
NIJMEGEN. H.K. universiteit. Bevorderd tot
doctor in de letteren en wijsbegeerte, op proefschrift, getiteld: De strijd tusschen kerk en staat
over benoeming der aposto!!sche»vicarlssen van
's-Herto**enbosCh In de achttiende eeuw, de wei»
eerwaarde pater G. l*. J. Giezenaar. missionaris
van Zrheut-Lparrendaal. geboren te 's lleerenbcrg.
Examens Tesselschade.

—

DEN HAAG.
Geëxamineerd 12 candldaten. Ge»
slaagd de dames 11. «ruljff. M. Geusebroek. L. C.
Lucas. 11. G. de Boer. M. do Jong. allen te «Gravenhage.

WETENSCHAPPEN
Ned.Ver. voor Genceskruidtuinen
-zaterdag hield de Nederlandsche Vereeniging
voor Geneeskruldtulnen haar jaarlijksche vergadering te Amsterdam onder voorzitterschap van prof.
W. C. de Graaft ult Utrecht. Spr wees op een verhoogde activiteit op het gebied der geneeskruiden.
Met steun der regeering werden pepermuntcultures
bij Ter Aar begonnen, waaraan in het komende
jaar ook de Nederlandsche vereeniging haar mede»
werking zal verleenen.
Uit het door den secretaris, den heer F. 11. 1.. van
uitgebrachte jaarverslag blijkt, dat de vereent»
ging In bet afgeloopen jaar een vooruitgang van
meer dan honderd leden had te boeken, Het tijdschrift llerba. waarmee in 1337 een begin werd ge»
maakt, verheugt zich ln groote belangstelling. De
onder leiding van ir l*. M. v. d. Siikkc staande
proeftuin te Buitenpost heeft goede resultaten.
Het financleele verslag, uitgebracht door dr 5. »*.
Holman, geeft een tekort over 1937 van 470 «ld.»
dat ult de reserve moest worden gedekt.
Geruimen tijd werd gesproken over debeste methoden om de cultuur en vooral ook den afzet van
de geneeskruiden te bevorderen. In hoofdzaak zal
men moeten aansturen op het kweeken van een ge»
ring aantal soorten, welke In ons land in prima
kwaliteiten te verkrijgen zijn. Vooral door elschen
vast te leggen, waaraan deze waar zal moeten voldoen. kunnen wc tot een afzet op dc wereldmarkt
Een samenwerking tus?ehen de kweekers,
waardoor de partijen voldoende groot worden om
belangstelling te wekken is hier noodzakelijk. Ir»
België* heeft men reeds een dergelijk nationaal pro»
duet, de Belgische roomsche kamille. Het voorbeeld
van de karwij is voor ons land typeerend.
Samen met dc Belgische afgevaardigden werd d»
vergadering voortgezet. Onder leiding van prof. De
Buss*,- bezichtigde men het Koloniaal Museum.
Hierna volgden besprekingen betreffende de ge»
zamenlijke actie der vereenlglngen in België «n
Nederland.
Prof. dc Wildeman ult Brussel hield een lezing
over slljmstoffen.
Prol. de Graaft besprak het ontwerp voor de
normalisatie van de Belgische roomsche kamille.
Dit ontwerp zal door hem op het Internationale
congres te Praag worden verdedigd.
We kunnen
hierin het bezin zien van een internationale phar»
macopee. waarin alle

«en

BENOEMING DIRECTEUR H.B.S. TE LEIDEN
Bij het voorstel tot de benoeming van een direc-

teur van de Gem. lI.BS. met 5-Jarlgen cursus In
de gistermiddag gehouden vergadering van den «e-meenteraad van Leiden wilde de heer Wilmer
vragen stellen tot B. en W. In «e»
«r.k! een;
heinie zitting. Ne deuren werden hierop ge-loten.
Dc aanbeveling van B. en W. luidde: 1. dr J. D.
A. Bok,. leeraar aan de H.B met 5-jarigen cursus
te Leiden en 2. ir E. J. Baumann, directeur van de
Rijks H.B.S te le." Apel. De minderheid van het
College had aliceen den heer Baumann aanbevolen.
Het verici.il
de opvatting van de meerder»
heid en van de minderheid in het College was gelegen, dat de minderheid er de voorkeur aan «af
lemand te benoemen, die op het oozenbilk niet
Nan de -000 l verbonden was.
Ka ncopliim^ de.' openbare vergadering (de ge!*<.ime vei-ü'leiing duurde meer dan twee en «en
b*>!f uur, werd benueiud dr J. *D. A. Nok- met 18
vin rie 32 uitgebrachte stemmen: 7 stemmen waren
ui'üebiach! op den heer Baumann en 7 op den heer
Valkenburg, leeraar aan de 11 BS. met 5-jarigen
cursus te Leiden, die niet op de aanbeveling van
B. en W, -.oorkwam. *

FEUILLETON

DE DUIVEL VERLIEST
EEN WEDDENSCHAP
Roman van Hugo M. Kritz
T^iwe'iiks hooft inspecteur Gay hot holel
vet!.»'.ei'. ol opnies v dringen dc journalisten
om lidvia on Har !!.
deze twee vluchten in do lift on v> rd.vijnon in Silvia's appartementen.

„Ei^onlnk bei* ,k bun- op u" zo**t Silvia.
„maar ik bon te in >e om boos te zijn. Wilt u
thee? W.t mijn »":■-.■■."■■ v^ei zal zeggen als hij
do gosoh.odonis hoort. Men belooft idiote
dinar-::."
„Inderdaad zo**-. Harold verstrooid. Er gaat
zoovoo! in zijn hoofd om en hij probeert orde
to maken.
is hol geval Francis Hackett e»
int geval Mac Inlosh. Dit «r samenhang tusschen do gebeurtenissen in Colham on die in
Groenwich k.'iii bestaan komt niet in hem op.
zoo denkt hij bij zich zelf. kost het
niet vee! moeite om te weten te komen dat
deze soort van menhij oen rijken vader
--chen hooft immers niets anders te doen dan
r.aar menschen te zoeken die rijke vaders hebben. het >< hu» broodwinning. Mooi. dc zaak
is afgeloopen. in «ie prullcmar.d ermede.
„Wie heeft echter
l*rancis Haekctt vermoord?....
Op deze vraag is maar één antwoord.
..Of u thee wilt. heb ik gevraagd." snauwt
Silvia en kijkt boos.
Harold schrikt. „O, ja. alstublieft".
„Nu dan".
Er is slechts een antwoord op de vraag wie de

belangrijke

geneeskruiden

plaats zullen moeten vinden.

Vervol»ver»»derin» te lelden
De vergadering werd Zondag voortgezet te Lel»
den in het botanisch laboratorium van prof. Baas

Beeking.

Dr Uk. Cohen hield een lezing over het leven en
de werken van Clu^lus tCh. de 1 l-clusel. die in
1532. nadat prins Willem I aan Leiden het voorrecht
had geschonken tot oprichting eener universiteit,
den eersten kweektuln van geneeskrachtige krulden
tot stand bracht. Als beroemd botanicus was hlj
daartoe ultgenoodlgd toen hem het hoozleeraar»
schap In de botanie werd aangeboden. BIJ den aan»
leg va» dezen tuin werd hlj ter zijde gestaan door
den apotheker Dirk Cluyt. ook bekend als Clutlus.
en diens zoon.
Prof. Baas Becklng. bijgestaan door den hortu»
lanix. den heer Veendorp, Is er in geslaagd naast
hel terrein van den hortus botanicus, dezen tuin te
reeon^'.rueeren. zoodat zij in 1933 met haar duizend»
tal art-ei*il>:ewa>>en kon worden ingewijd.
De deelnemer, aan de vergadering werden hierna
rondgeleid door den hortus en door den tuin van
In den namiddag begaf men zich naar
Xoordwük. waar de kweektuinen van artsenljge»
wa-en, van de firma Caspers werden bezichtigd.

moordenaar is van den hoofdcommissaris van
Colham: de Gardiners. Dc Gardincrs hebben
Francis llaekott vermoord, en er is slechts één
enkel menscd. dio dit weet en dat is Harold
Hngile-.

..S!ai.pt u?" vraagt Silvia spits. of is u dc
schrik zoo in «Ie leden geslagen, dat u niet meer
kunt pralen."
Weer schrikt Harold. Ach", zegt hij treurig,
„tl weet niet hoeveel zorgen ik heb. Er zijn dingen waarover men niet kan spreken".
„Di.t kon ik mij wo! van u voorstellen. Maar
als u een rendez vous hebt, laat u dan niet opi.ouden. Ik stel geen prijs op uw gezelschap".
ilaro'.d zucht. „Hoe kan men zoo zijn?"
„Ik bon niet zoo. ik vind enkel maar, dat u
zich sioc-ds onmogelijk gedraagt".
U doet mij onrecht hij geeft zichzelf plotsoling oen ruk. ..Kunt u zwijgen, Silvia?"
„Ik bon maar een vrouw", zegt zij, het voor»
hoofd fronsend.
..Vier e?» twintig uren zwijgen, Silvia. bch"oi*s<*h u."
„Natuurlijk. Wat hebt tt op uw hart?"
„Ik moot u een lange geschiedenis vertellen.
Ili> hoofdcommissaris van politie van Colham
word vermoord".
„Colham."

Hetzelfde Colham waar mijn operette ..Ye.**.
Yes. Maiiette" werd opgevoerd, zooals ik u vertolde'.
„Waarschijnlijk is dc moord een daad van
«rank. omdat do politie dc opvoering niet tij-

«i.g

had verboden.

maar ik zal u dc
vertellen".
Harold vertelt van mijnheer «Huarter, van Nogor
van dc Gardincrs. Toen hij alles verleid had. seh-'dde Silvia het hoofd. ..Wat gaat
u dat allos aan. bent u een speurhond?"
„H begrijpt het niet Silvia. het is alles om
dien ellendigen ljuartcr. Ik moet hem
ik moet hem een souvenir geven, hij moet met
schande uit zijn positie gejaagd worden wegens
onbekwaamheid.
„Ik bon bedroefd.

gi.chiedenis

—
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DE BRITBCNE MOUNT
EVEREBT-EXPEDITIE
Bericht uit kamp 3
(Eigen

bericht.

—

Nadruk verboden).
Dc Times heeft bericht ontvangen van H.
W. Tilman, den leider van de Britsche Mount
Everest»expcditic 1938. Het is een brief op
26 Mei geschreven in kamp 3, waarin staat
dat dc noordelijke helling van den berg is
bereikt. Dcor vier Europeanen en 15 koelies.
Het weer is goed en er is geen wind maar er
ligt veel sneeuw. Dit is het tweede bericht dat
van dc expeditie is ontvangen na het stilzwijgen dat zoolang duurde dat geruchten dc
ronde gingen doen dat de expeditie haar plan
had opgegeven, wegens de vroegtijdig ingetreden moesson. Deze geruchten zijn dus op zijn
minst voorbarig. Er is geen bericht ontvangen
dat de expeditie van plan was terug te kec»
ren en zooals gisteren reeds gemeld het intreden van dc moesson behoeft op zich zelf
geen reden voor dc expeditie te zijn haar
poging op te geven.
De Noordelijke helling Tsjanglo vormt een
hindernis welke met ontzag wordt vermeld
in alle rapporten van expeditie 5 welke een
aanval op den Mount Everest hebben gedaan.
Het is de helling welke den hoogstcn top van
den berg verbindt met den Noordelijken top.
Zij vormt een bergrug langs de lijzijde waar»
van alle expedities anar den top oprukken.
Hier ligt de bron van den Oostdijken gletscher.
(Auteursrecht Vad.—The Times, Londen).

"* opgegeven.
*»

De expeditienog nlet
Tilman. de leider der Mount Everest-expcdltic en drie medeleden der expeditie zijn bijna
door een lawine meegesleurd, toen zij peogdcn
den gewoonlijken Noord schouder van den
berg te beklimmen.
Het wordt niet bevestigd, dat de expeditie
terugkeert wegens het slechte weer.
NEDERLANDSOHE PLANTENZIEKTEKUNDIGE VEREEENIGING.
Dezer dagen hield de Ned. Plantenzlektenkundigc

Vereeniging te Groningen haar Jaarlijksche vergadering. In de plaats van het altredend (niet herkiesbaar) bestuurslid dr ir H. van Vloten te Wageningen. werd gekozen prof. Ir J. Ch. Jager Ger»
Ilngs. eveneens te Wageningen.
Na afloop van het huishoudelijke gedeelte der
vergadering hield dr J. G. Oortwijn Botjes een Inleiding over zljn phytopathologlsch werk.
Als tweede spreker hield lr W. C. Visser, weten»
schappelijk ambtenaar aan het Nijkslandbouwproef»
station te Groningen, een lezing over: „Methoden
van onderzoek bij het oplossen van agrphytopatho»
logische problemen".

KERKNIEUWS
Nederlandsch Israëlietisch
Kerkgenootschap
Vergadering der centrale commissie.
In dc vergadering der centrale commissie tot de
algemeene zaken van het Nederlandsch IsraMlc»
tlsch Kerkgenootschap onder presidium van den
heer A. Asscher te Amsterdam gehouden, was be»
richt Ingekomen van den heer J. S. Joles (Leeuwarden), dat hij ontslag neemt als lid van de commissie. De voorzitter dankte den heer Joles voor
zijn werkzaamheid In het belang van het genoot»
schap

verricht.

Van den heer A. J. «ulier
die tal van jaren
bode was van het kerkgenootschap en om ontslag
verzocht had. Is in dc middagvergadering afscheid
genomen.
Herbenoemd werden tot Ihl van de permanente
commissie de heer A. Asscher, tot leden van de ar»
bltragll-commlssle de heeren A. Asscher, mr A.
Prins. A. Simons «zn, 1,1. Lobstein en mr dr M. I.
Prins en tot plaatsvervangende leden de heeren
mr J. E. Hlllesum en mr M. Lcvle. tot curator van
het Nederlandsch Israklletlsch Seminarium prof. dr
D. Cohen.
BIJ de behandeling van het verslag van de handelingen van de permanente commissie van Junl
1937—Juni 1933 vroeg dc heer Hf. Lobstein, of do
samenstelling van het rabbinaal college wel naar
de opvatting van bet reglement Is geschied, ols»
mede naar de resultaten van zijn voorstel tot het
benoemen van een commissie tot onderzoek van
het geheele Joodsche vraagstuk, waarop dc permanente commissie verwees naar een te Amsterdam
door den kerkeraad benoemde commissie.
De heer mr J. E. Hlllesum (Amsterdam) deed
een voorstel om de heffing van de kerkgenootschap»
pelljke belasting volgens een stelsel van progressie
te doen geschieden.
De heer XI. van Kollem (Leeuwarden) stelde ds
vraag, of de permanente commissie bereid is meer
tegen het antisemietisme in ons land te ageeren.
Spr vroeg of het mogelijk
een landelijke mee»
ting te organiseeren op den avond voorafgaande
aan de conferentie te Evian op 5 Jull a.s., waar het
vluchtelingenvraagstuk ter sprake zal komen.
De heer Joz. Vromen (Rotterdam) bepleitte een
petitie uitgaande van de permanente commissie tot
dc Nederlandsche Regeering gericht, met het ver-

Ne,»

zoek voor de Joden behalve Palestina, ook
dere emlgratlegebicden open te «tellen.

nog

«n»

»*ldda»»lttln».
De voorzitter, de heer A. Asscher, protesteerde
tegen de ontrechtlng der Joden in Duitschland en
Oostenrijk en zelde, dat de permanente commissie
in het openbaar geen mededeeling kan doen ln zake
de conferentie te Evlan. Ten «lotte deed «pr een
beroep op het Nederlandsche Jodendom om het
comité voor bijzondere Joodsche belangen mild»
dadig te bedenken.
De begrootingen van het kerkgenootschap en van
het Nederlandsch Israëlletlsch Seminarium over
1929 werden goedgekeurd.
Het heffingspercentage voor de kerkelijke belas»
ting der gemeenten werd vastgesteld op 3 pet.

„Geslaagd11!
'n "Akkertje"

V^HV
A^M
'«-»'<. H

genomen,

doodkalm
gebleven:
Glansrijk
geslaagd 1

SAMENKOMST OVER GELOOFSGEMEENSCHAP EN KERKBOUW
Op Initiatief van de Centrale Commissie voor
het Vrijzinnig Protestantisme zijn eenlge be»
sprekingen gehouden over de vraag: ..Welke
samenhang er ls tusschen de Vrijzinnig Profes»
tantsche beginselen en bouw en Inrichting onzer

kerkgebouwen?

Uit deze besprekingen kwam het plan voort,
deze vragen, die men van groot principieel belang achtte. In een langer samenzijn met een aan»
tal deskundigen en belangstellenden uitvoerig te

behandelen.
Deze samenkomst, die een besloten karakter
zal dragen, zal gehouden worden op 22 en 23 Junl
In het Broederschapshuls. Sweelinckstraat!
te
Bllthoven.
Op het programma staat een referaat van prof.
dr L. J. van «olk over: „Welke beteekenis heeft
In het Vrijz. Protestantisme het kerkgebouw?"
Vervolgens is er een lezing door ds F. Jonges
ult Borger uit „Net Symbool." Voorts een lezing
van architect G. reenstra uit Arnhem over:
„Welke elschen stelt dit alles aan bouw en in-

richting

onzer

kerkgebouwen?

EEN MERKWAARDIGE PRIJSVRAAG
Dc Protestantschc kerk in 2uldslavlil heeft een
zeer merkwaardige prijsvraag uitgeschreven, n.l.
wie dc meeste drukfouten zou ontdekken In het
nieuw uitgegeven kerkelijke psalm» en gezang»
boek. Dc eerste prijs moest gedeeld worden, daar
twee Inzenders het gelijke getal van 103 druk»
fouten hadden ontdekt. De deelneming was
buitengewoon groot. De kerk slaagde er In een
z-«r doeltreffende propaganda voor het boek op
deze wijze te maken, kreeg voorts technisch een
waarschijnlijk complete lijst van de drkufouten
en bereikte ook, dat het psalm» «n gezangboek
door talloos velen grondig gelezen werd.
Ned. Herv. Kerk.
Bedankt: voor Hoog» en Laag Keppel ds F.
Gannegietcr te Krommenie: voor Koudurn, d, A. A.
van lluler te Kubaard.
Aangenomen: naar Amsterdam dr K. H.
Miskotte te Haarlem.
Geref. Kerken.

. Aangenomen: naar Helpman (Gron.) ds J."ALT
l-Nenderman te Vrouwenpolder.
- Bedankt: voor

Faesens ca.

Beetzum, «I» J. J. Oranje te

Geref. Gem. Unie.
Aagte-lerke-DostkapeUc, ds
voor
Bedankt:

M.

Uelkoop te Utrecht.

Ingezonden Stukken
Het kalt verdrinkt
M. de R.
Het euvel van auto's verhuurd zonder chauffeur neemt snel toe.
ledere achttienjarige, die een rijbewijs heeft,
kan. samen met een clubje tijdgenooten, een
wagen huren en er op uittrekken.
Op bondagen ziet men wel eens tweezitters
met diekeyseat. die plaats bieden aan zes jon»
gelui. Er wordt flink gestoeld en ge zig.zagd
in die wagens. Vooral 's avonds. Het is ook «en
geliefkoosde aardigheid om een tegenligger te
chargeeren en op het laatste oogenblik het
«tuur om te gooien.
De vacantie nadert. Kan de politie let*« doen
om dezen kalveren het leven te redden? Maximum snelheid voorschrijven? Wie weet raad?
A.

Waarschuwing
aan het Nederlandsche volk
Herhaalde malen lezen we tegenwoordig in
dc krant over noodlandingen van Duitsche
militaire vliegtuigen op Nederlandsch gebied.
Het laatste geval (Qeldermalsen) is wel een
treffend staaltje van de grove onoplettendheid
of onwetendheid van den vlieger. Bekijken we
n.l. de kaart eens, dan zien we, dat de kortste
afstand van Ocldermalscn tot de grens Lv km
bedraagt. Daar dit gebied gemakkelijk te herkennen is. moeten dc Duitsche vliegers wel
een zeer gebrekkige aardrijkskundige kennis
bezitten, dat ze zich zoo kunnen vergissen.
Van Belgische vliegtuigen heeft men hier
totaal geen last. Omgekeerd komen de Neder»
landsche militaire vliegtuigen nimmer over de
grens. Zijn de Duitschers dan wel gerechtigd
om van elke grcnsschending door vreemde
vliegtuigen zoon ophef te maken, en genieten
de per ongeluk toch in Duitschland terecht
gekomen vreemde vliegers dezelfde gastvrijheid
als de Duitsche vliegers hier te lande? We
stoppen hun van alles toe en wenschen hun
verder nog veel succes! Daarom lijkt mij het
oogenblik gekomen om strengere maatregelen
te nemen tegen grensschendingen, welke te
wijten zijn aan verregaande slordigheid bij de
Duitsche militaire luchtvaart. Er is nog wel
een andere veronderstelling hieromtrent te ma»
ken. doch ik vind het niet noodig deze hier
te noemen.
Het Nederlandsche volk *zlj slechts gewaar»
schuwd!
J. F. S.

Grenscontrole

Bij dc opening van het nieuwe bureau der
A.N.V.V. heeft de Minister van Economische
Zaken een rede gehouden, waarbij Z. E. er
uitdrukkelijk op wees. dat dc bevordering van
het vreemdelingenverkeer een onderdeel was
van de middenstandspolitlek en dus van de
economische politiek van het land. terwijl
verruiming van werkgelegenheid een van de
gelukkige resultaten van deze actie is.
Zou het niet mogelijk z|jn, gezien de ongetwijfelde juistheid dezer woorden, dat bij het
overschrijden der Nederlandsche grens het
den buitenlanders zoo aangenaam mogelijk
gemaakt wordt? Ik bedoel hier niet mede de
vluchtelingen, die In Holland een goed onder»
komen zoeken, aangezien ik mij kan voorstel»
len, dat hier andere maatregelen genomen
moeten worden; echter is het toch zeker niet
noodig, dat degenen, die hetzij voor zake»
lijke doeleinden, hetzij voor ontspanning naar
Nederland komen, bij hun entree alle moge»
lijke onnoodige vragen worden gesteld, in het
algemeen niet op de meest vriendelijke wijze.
Zooals ik zelf reeds eenige malen heb mede»
gemaakt, worden zelfs de menschen, die reeds
eenige jaren hier wonen, alle noodlge forma»
liteiten hebben vervuld, ingeschreven z|jn in
het bevolkingsregister en tevens nog belas»
ting betalen, uitgevraagd waarvan zij leven,
hoe zij leven, enz., terwijl tenslotte dan b|j
wijze van gunst wordt medegedeeld, dat zlj
Nederland kunnen blnnenrclzen (dit wordt
dan bevestigd door een stempel in de pas:
„doorgelaten op
" volgt datum).
Wanneer men dit als Hollander verschil»
lende malen heeft medegemaakt, dan komt
men werkelijk tot de overtuiging, dat men
ook menschen, die hun geld hier in Holland
uitgeven en geen werk zoeken, liever niet
ziet. hetgeen toch wel In lijnrechten strijd is
met datgene, dat boven aangehaald Is uit dc
rede van den minister.
T. W

""

"

De Dienst der Grensbewaking streeft er
naar
zooals ons bij navraag bleek
om
bonafide vreemdelingen zoo weinig mogelijk
overlast aan te doen.
Dat bezwaren en vertraging echter niet
immer te voorkomen zijn, vindt zijn grond
in het feit, dat de vluchtelingen en andere
vreemdelingen, wier toelating h.t.l. als ongc»
wenscht wordt beoordeeld, in den regel
uiterlijk niet te onderkennen zijn van
den vreemdeling, wiens binnenkomst men
wenscht te bevorderen. Vandaar dat onder»
zoek, o.a. door ondervraging in de meermalen
voorkomende gevallen van twijfel, niet te
ondervangen is. Wij hoorden b.v. van een
geval, dat een Duitscher toegang vroeg om te
gaan logeeren bij een... werkelooze in ons
land! Dat de bonafide vreemdeling wel eens
lijden moet onder het feit, dat er ook en meer
dan men denkt, niet bonafide vreemdelingen
zijn, ligt voor de hand. 't Is jammer, maar
bij den houdlgcn stand van zaken o.i. onver»
mijdelijk.
Red.

—

—

—

Rijwielpad Nieuwe Parklaan
Nu het drukke verkeer naar Scheveningen
weer is aangebroken, wil ik dc aandacht vestigen op de rijwielpaden langs dezen weg.
Waarom het nieuwe pad slechts van één zijde
(Haag—Scheveningen) mag bereden worden, is
onverklaarbaar aangezien het even brecde pad
langs den Ouden Schevcnlngschcn weg in

die tevens zoo goed is voor de huid. is verkrijgbaar in deze twee begeerde tcintcn. Mat of Bruin. Doos 50 en 25 et.

„O, hoe laag."

wat zegt u?"

„ik bedoel, dat zooiets onwaardig is voor een
gentleman. Laat hem loopen, wat gaat hot u

aan".

„Maar ik weet, wie dc moordenaars van den
hoofdcommissaris zijn. Het is mijn plicht hen
aan te wijzen".
„Wees dan zoo vriendelijk en ga naar het
dichtst bijzijndc politiebureau en doe een aanklacht".
Harold kijkt treurig voor zich uit, het spijt
hem bijna, dat hij over dc zaak gesproken
heeft. Vrouwen hebben geen gevoel voor avonturen, vrouwen zijn konijnen.
„H kunt natuurlijk doen wat u wilt", gaat
Silvia voort, terwijl zij haar neus optrekt, „maar
ik zou denken, dat een gentleman niets met
zulke dingen te maken heeft".
Harold kijkt peinzend voor zich uit. Geluk»
kig, zij ziet hem tenminste voor een gentleman aan, dat is een lichtpunt. Hoe zij nu met
haar voet wipt; haar lippen zijn rood als aardbeien, een schattig meisje, voor wie men bereid
zou zijn alles te doen, als...
.Silvia. als u maar een beetje vriendelijker
voor mij wilde zijn, zou ik voor u door het vuur

gaan".

„Moet dat een liefdesverklaringbeteekenen?"
..Ja. dat is een liefdesverklaring".
Silvia lacht, hoewel het haar plotseling vreemd
te moede is. zij voelt Harolds blik op zich gericht en deze blik belooft van alles, maar men
mag niet dadelijk de wapen.-: neerleggen, een
Amerikaansche millionairsdochter heeft dat
niet noodig. „Volgens welke gezichtspunten
wordt een liefdesverklaring door u gedaan? Ik
kan mij herinneren, dat tt nog gisteren...."
„Komt u nu niet meer met uw wortel aan, ik
geef toe. dat dit niet mijn overtuiging was, ik
sprak meer in het algemeen".
„Dus, wat is
uw overtuigewoonlijk

—
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matte efi gebruinde temt staat altijd, charmant

Amilda-crêmc.
..He.

—

—

«ing?"
„Mijn overtuiging is. dat ik. dat u... hm,

V bent een prachtmeisje, Silvia, werkelijk, ik

vind u een prachlmeisje en
hm
u
moest met mij trouwen, Silvia. werkelijk!"
Silvia Nobinson is een van de twaalf meisjes
in de Vereenigde Staten,-die dagelijks een huwelijksaanzoek krijgt, schriftelijk en mondeling, van menschen. die zij kent en van hen
die haar onbekend z|jn- zij heeft huwelijks»
aanzoeken gekregen van autobuschauflcurs en
van chineesche studenten, van
en van
uitvinders die wegens gebrek aan kapitaal tot
nog toe niet beroemd waren. Silvia is gewend
huwelijksaanzoeken te krijgen en af te wijzen,
zoo ongeveer als wij kooplui met veters van
dc deur wijzen: dank u wel. op het oogenblik
niet noodig. laat mij met rust. Silvia was nog
nooit verliefd en zij heeft nog geen enkelen
man aardig gevonden, ten eerste omdat deftige
meisjes als Silvia mannen nooit aankijken,
maar met opgetrokken wenkbrauwen langs
hen heen in het ledig staren, ten tweede omdat
Silvia in de meening verkeerde, da', liefde
enkel een wcekendpleziertje was voor arme
winkelmeisjes.
„Trouwen?" vraagt zij peinzend en probeert
met de vingers van haar beide handen een
brugje te vormen. „H bent toch zelf rijk en de
zaken van uw vader interesseere*» u even wei»
n!g als die van mijn vader mij
daarom wilt u dus met mij trouwen?"
„Ik ben op u verliefd, Silvia, en daarom wil
ik met u trouwen."
„Ach! Hoe is het dan als men verliefd is?"
„O, dat is een gevoel.... duizendmaal mooier
dan wanneer men een partij golf heeft ge»
wonnen."
„Er is niets mooier dan golf."
„Toch. Silvia. leer de liefde kennen."
„Kan men dat leeren?"
„Ik zal het u leeren. al, u het goed vindt!"
", zij trekt haar onderlip tus»
„Eigenlijk
schen haar tanden, „eigenlijk zou men het
kunnen probeeren."
„H zult zien. dc liefde is iets heerlijks."
„Maar fair play, asjeblieft.''
»ll** «tel voor om onze diverse vadert te tele»

(Adv.l

grafeeren en onze verloving mede te deelen.

Wat dunkt u?"
„Ik ben er voor. Maar u moet mij. als ik goed
ben ingelicht, nu een kus geven. Anders geldt
dc verloving niet, meen ik."
Dc telefoon schrllt als een keffende hond.
„Vcrd
", zegt Harold en slaat zijn lange
armen om Silvia's wespentaille. ,Fe bent een
zoele, kleine kever
deze bel, verd
"
Zij onttrekt zich aan zijn omhelzing, zij Is
een beetje verward en hijgt terwijl zij den
hoorn opneemt. „Silvia Noblnson", zegt zij en
strijkt met dc hand door heur haar.
„Neemt u mij niet kwalijk, is mijnheer Hu»
ghes daar?"
„Een oogenblik." Zij legt de hand op den
hoorn en keert zich naar Harold. „Men vraagt
naar u."
Harold. met den geur van Silvia's haar nog
in zijn neus, grijpt naar den hoorn. „Wie is
daar?" vraagt hij barsch.
V hebt nog twee uur den tijd. mijnheer
Hughes. Ga dadelijk naar de bank en haal tien»
duizend pond. in biljetten van vljf pond. En
precies zeven uur vervoegtu zich aan de Noord.
zijde van den vijver in Hydepark. Hebt u het
gehoord?"
„Aha", zegt Harold.

..V leeft nog. mijnheer
plezier.
Ik heb uw stem
mij
schurk, dat doet
dadelijk herkend."
.Des te beter, komt u?"
„Natuurlijk. Ik zal u bij deze gelegenheid
tegelijk laten arresteeren. als u er niets tegen
hebt."
„O. natuurlijk, dat staat u vrij. al, het u ge»
lukt."
„Ik zal al het mogelijke doen."
.Doet u mij genoegen. Maar wee» precies op
tijd. Anders...."
„Mijnheer schurk I, zoo vriendelijk om te
dreigen."

„Toch niet. uwe genade, waar denkt u aan."
„Dat wil ik hopen."
„Welnu tot zien, e» vergeet het geld nlet,"

beide richtingen berijdbaar is. Bovengenoemd
pad is daarbij nog telkens in één richting drul*
zooals bij aan» en uilgang Kurhaus. vuurwerk
enz. Het pad rechts van den weg Scheveningen is te smal en door den verhoogden trottoirband gevaarlijk bij inhalen en voor twe»
naast elkaar rijdenden. Verlaging en verbreiding van dit pad zou gewenscht zijn, doch hier»
voor is het in dit seizoen te laat.
' Nog wil ik wijzen op hot gevaar, dat wielrijders loopen. die van de richting Wassenaar
den rijweg door het Bosch volgen en juist
voor de bocht naar links moeten oversteken
om het rijwielpad te gebruiken. Men kan daar
de aankomende auto's niet zien dan op he:
oogenblik, dat men midden op den weg is en
dan kans loopt te worden aangereden met Ie
bekende gevolgen voor dc plotseling uitwijkende auto. Waarom niet het oude pad va-,
het Roomhuis af open te stellen? Dit pad ibreed genoeg voor wandel- en rijwielpad lege
lijk. zooals het verdere gedeelte.
Met dank voor de opname
F. W. Dalabrée-t

jeugdbond voor vierenbescherming
Dc Jeugdbond voor Dierenbescherming te
Zaterdagavond 25 Juni
voor dc laatste maal in dit seizoen samen >n
dc aula van de HBS. aan den Nieuwen Duinweg blj dc Badkapel en viert dan zijn twaalfjarig bestaan. Voor deze feestelijke bijeenkomst
heeft mr A. J. van Wavercn een tooncelstukje
geschreven,dat liefde voorde dieren adem. D^
heer Kuiper, leeraar in de muziek, heeft gedeelten op muziek gebracht, die door de Jeugdleden
gezongen zullen worden. Een dameskoortje zal
een paar nummers ten gehoore brengen, In
de pauze wordt gelegenheid gegeven om zijn
geluk in dc grabbelton te beproeven. Na de
pauze worden eenige films op dierengebicl
vertoond. De dames en heeren, die hun tijd
beschikbaar gesteld hebben voor het goede
doel. mogen met genoegen op den afgeloopen
cursus terugzien, want de trouwe opkomst der
jeugdleden is een blijk, dat de leiders den
goeden weg hebben gevolgd. Dierenvrienden
zijn Zaterdagavond welkom.
Mevr. v/d Kloot. Van Stolt.»
weg 28 te Scheveningen.
Scheveningen komt

(tel. 551203).

Mevr. van Loo, Lcuvensche»
straat 17 te Scheveningen,
(tel. 55G049).

Nieuwe hoeken
in het vamesleesmuseum
Ben da. Jullen. Un rt?ul!er dans lc slede.
Ocusckom. E. van. A. W. J. Mulder. H. H.
P. Nljpcrman. J. Steur, Moeders uit ons
Vorstenhuis.
Bout c n s, P. C, Verzen.
Allanora. Spel van het huwelijk van Neynalt
van Nassau Hertog van Geldrc en Allanora

—

van Engeland.
Brand. Mll len. The ontward room.
Br ede rode. Willem. Carl klesch. Een kleine
biografische studie.
sur la vlo prlveo
Ca m p a n, Mme, Memoires dc

—

de Marle-Antoinette. 2 vol.
Crabitis. Pierre. Victoria'» guardian angel.
A study of Baron Stockmar.
empireGarrott. G. T., Mussolini'» Roman
Itauswlrth. l? rie da. Mrs. Sarangadhar
Das. Meine Indische l*-h«.
Ifolaas. Odd. Ook Ik ben Amerika. Vert. uit het
Noor» door G. Baars-Jelger-nna.
«cun. Irmgard. D»2ug drltter Klasse.
Kramer. Dl et. Karakters en gebeurtenissen.
Krlsh namurti. Toespraken. Adyar, Brits»
fndw.
Larbaud, Valery. Aux couleurs de Rbme.
Eugene, The last flve beurs of
Austrla.
Lyon,. E u gene. etc. We cover the world. By 18
forelgn correspondent*.

Marle-Amille de Bourbon des deux
Slclles. Du hesse dOrlcans. Journal
de

—

1814-1822. Public par la Ouchesse dc Ven-

dome. Prlncesie Henrlette de Bclglque
Musea. De Nederlandsche
Ntmtrovskv. Irene. La prole.
O zin ga. M. D.. Daniel Marot. Be «cliepper van

—

den Hollandschen Lodewljk XlV»st|jl.
Paap, Wouter, Toscanini.

File on Fenton and Farr.
Patrick.
Oud-llollandsche
Rlcsen. Wouter van. Eenllefde^tragedlc
Burgemeestersdochter. Een
ult
de zeventiende eeuw.
Rtvlerc. Jacques. Rimbaud.
Roberts. Cecll. The gnosis arrlve.
(„Melis
Stoke")

Salomonson. Herman.
Een.... twee... drie... verlos! De geboorte

van een man.
nausee.
Sartrc. Jean-Paul. LaNutmcg
Tree.
Sharp. Margery. The
S m U e rs. A. ca.. Alüemeene Muziekgeschiedenis.
Europee»
overzicht
der
Geïllustreerd
sche muziek van do oudheid tot Heden Onder
lcdactle van
Spring. Iloward. O Ab'alom!
Steinbeck. John. Of n>!ce and men. guerre.
Tabouls. Gencvleve. Chantage & la

—-

D n dsc t. SIS f I «I. llet brandend braambosch.
Uit het Noorse!» vertaald door A. Nasenau.
Vermeulen. Alfons. Dc Ingang der hel.
Episode uit het Afrlkaansche plonlcrsleven.
War
Inck. J. C. M.. Drie zeventlende-eeuw»
«chc admiraals. Piet Ileyn. Witte de With. Jan
Evertsen.

Harold legt den hoorn neer. „Dat is dc kerel
uit den aardappcN.elder vat» Mac Intosh. Wat
zeg je van deze brutaliteit? Ik moet om zeven
uur in Hydepark Komen en tienduizend pond
brengen. Wal zeg je van zooicts?"
Silvia kijkt hem met open mond aan, zij ziet
er uit als een baby die naar dc mclkflesch
zoekt. „Ik bessrijp dat niet", zegt zij bulten
„is de kerel gek. je laat hem toch
dadelijk arresteeren*.
Harold denkt ernstig na. „Natuurlijk", zegt
hij aarzelend, „op den eersten blik zou men
dat gelooven. Maar er moet iets achter steken.
Want dom is de kerel niet".
„Maar er moet toch iets gebeuren?"
„Dat bedoel ik ook. Het is alleen dc vraag:
er tegen of niet".
„Ik zou je raden er tegen en laten pakken."
Harold lacht. „Dat is nu juist hetgeen waar
dc kerel op wacht ' "
Silvia fronst radeloos de wenkbrauwen. „Nu,
dan ga je naar inspecteur Gay en hij moet
alles doen, daar is hij toch voor".
Harold trekt zijn neus op. Maar Silvia houdt
vol. „Blijf er toch met je handen af Harold,
ik heb je al gezegd wat ik van dergelijke
avonturen denk. dat is niets voor een gentleman. Tcrwillc van mij. ga asjeblieft dadelijk
naar Inspecteur Gay". Zij legt haar. armen om
zijn schouders en kijkt hem in de oogen. „Geef
mij een kus", zegt zij.
Harold is maar een man. En als een vrouw
zegt: „Geef mij een kus", dan zijn mannen bereid, schepen te doen verzinken, bergen af te
graven, een baard te laten staan of spinnenkoppen te eten.
„Goed", zegt Harold gehoorzaam. „Ik ga da»
delijk naar Scotland Yard".
Wordt vervolgd.

—

HET VADERLAND

FINANCIEEL NIEUWS
Feiten van den dag
Sumatra-tabaksmaatschappijeu

Vrijwel gelijktijdig zijn de verslagen verschenen van de Deli-Batavia en de Senembah. Hoewel de gemiddelde opbrengst van oogst 1936 der
Deli-Batavia laag was en scherp afstak bij die
van andere tabaksmaatschappijen, als gevolg
van misoogst, werd niettemin nog een winst op
tl bak behaald. Dc gemiddelde opbrengst »as
niet hooger dan ca. 96 cent per pond. zoodat
uit de gemaakte winst op tabak ad f 244.000 valt
af te leiden, dat de kostprijs nog iets beneden
dc 90 cents heeft gelegen. Len zoo lage kost»
prijs zal stellig in de geschiedenis van de Su»
matratabak wel een unicum vormen. Zoowel
voor de Deli-Batavia als voor de Senembah. dc
Arendsburg en de Dell-Maatschappij. wordt de
rubbercultuur van toenemend belang en het is
mede aan dc winst op rubber te danken, dat
eerstgenoemde maatschappij nog een dividend
van 4 pet heeft kunnen uitkccrcn. Doordat de
Dellßatavia slechts dc interimdividenden op
haar aandeelen oostkust en Deli-Batavia Rubber in de winstrekening heeft opgenomen,
houdt men voor het loopende jaar nog een aan»
z.enlijke bate uit dezen hoofde in petto. Naar
tabak, welke in 1938 wordt verantwoord, werd
reeds voor het grootste deel verkocht tegen ge»
middeld f 1.18 (v.j. f 0.94), zoodat de tabaks»
winst ditmaal wel aanzienlijk hooger zal zijt»,
al dient men uiteraard rekening te houden met
eenlge stijging van den kostprijs. De Senembah
heeft van haar oogst 1937 ad 33.000 pakken ruim
20.000 pakken verkocht tegen gemiddeld 141
cent. hetgeen niet zooveel afwijkt van het vorige jaar.

Met uitzondering van dc Veli-Batavia zal
men niettemin met mindere resultaten over de
geheele linie rekening moeten hoeden. Wel
heeft Oogst 1937, aldus de directie van de
Senembah. mooie tabak opgeleverd, maar de
koopers zijn thans uiterst criUsch, terwijl ook
het veel te kleine contingent voor levering
naar Duitschland een drukkenden invloed op
de markt oefent. Wil men dit afzetgebied behouden, dan zal er een weg gevonden moelei
worden om de betalingsmogelijkheld te ver»
grooten. Zoo eenvoudig zal dit stellig niet zijn.
Wel kan onze regeering hieraan iets doen via
de clearing, maar terecht merkt de directie van
de Dellßatavia op, dat de Duitsche sigaren»
industrie zelf reeds in het begin van 1938 tot
een aanzienlijke verscherping van de productie
is overgegaan. Voor de rubbercultuur lijken
de vooruitzichten stellig niet gunstig. Kon de
VeUßatavla haar rubberkostprijs, als gevolg
van een verdubbeling van de productie. In
193? van ca 18 tot ca 11 cent per pond naar
beneden drukken, nu de productie weer moet
worden Ingekrompen, zal men een stijging van
den kostprijs mogen verwachten en van winstmaken zal dan ook wel nagenoeg geen sprake
zijn. Wat de tabak betreft, herinnert het verslag van de Senembah er nog eens aan. dat
onder den druk der omstandigheden werd besloten om de Sumatraoogstcn 1938 en 1039
niet grooter te doen wonden dan 125.000 pak»
ken. Over de financleele positie der maat»
schappijen behoeft nauwelijks een woord te
worden verspild. De winsten zullen over het
loopend,» jaar kunnen tegenvallen, ofschoon
daaromtrent nog maar weinig met zekerheid
valt te zeggen, maar dc Interne positie wettigt
het vertrouwen, dat de maatschappijen alle
moeilijkheden van deze crisis zullen te boven
komen.

N.V. De Centrale Arbeiders-

Ver

en Deposito-bank

zekerings-

Dividend 6 pct
In de gisteren onder leiding van den president»
commissaris, ds G. W. Melehers. gehouden alge»
meene vergadering van aandeelhoudersheeft dc dl»

recteur der bank, de heer Nehemla de Lleme, ver«lag uitgebracht over 1937. De winst- en verliesrekening en de balans werden goedgekeurd. De periodiek afgetreden commissaris. L. Hoejenbos, werd

voorzitter mede. dat omtrent de storting In de pen-

sioenfondsen eenlg misverstand bestaat.
Nt l, nlet waar. dat op het bedrijf abnormale las»
ten zouden drukken. De Inkomsten van deze fond»
sen bestaan slechts ten deele ult stortingen ten laste
van het bedrijf. In de reglementen ls een voorzie»
ning getroffen, dat, als do resultaten van het bedrijf
de volle storting niet toelaten, de lasten van de
fabriek ten opzichte van het fonds een aet-ulvalente
vermindering ondergaan. Er Is op dat punt geen
achterstand. lot op heden geschiedde slechts een
storting blj 6 pet dividend en deze storting bleef bij
lager dividend geheel achterwege.
Eenigen tijd geleden werd besloten om een ge»
deelte van deze stortingen reeds bij een kleiner
dividend te doen geschieden. Als gevolg hiervan is
dlt jaar pim. 80.000 gulden voor dit doel besteed,
terwijl dlt maximaal pl.m. 100.000 gulden wordt bl|
de tegenwoordige personeelbezetting.
Naar aanleiding van een gestelde vraag deelde de
voorzitter nog mede. dat De -rwenjsche Bank. de
preferente aandeelen, die zij bezit, thans wenscht
uit te geven, daar zij zlch In beginsel wenscht te
houden aan haar natuurlijk beroep, dwz. het verleenen van credieten aan ondernemingen en nlet
ook nog als aandeelhouder wenscht te fungeeren.

Wat betreft de toekomst kon de voorzitter zich
optimistisch uitlaten. Hij deelde mede, dat gezien
de tot nu toe verkregen opdrachten de vooruitzichten erop wijzen, dat tot ln de tweede helft van 1939
op bevredigende capaciteit kan worden gewerkt.

De jaarvergadering.
vanmorgen
te Amsterdam gehouden
In de
jaarlijksche algemeene vergadering van aan»
deelhouders van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van
petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. waren vertegenwoordigd 55537 gewone aandee»
len. 350 preferente aandeden, 18 onderaandce»
len, tezamen uitbrengende 161 stemmen.
De jaarstukken werden goedgekeurd en het
dividend bepaald op 1? pl^t., waarna dr C. J.
K. van Aalst als commissaris werd herkozen.
Een der aandeelhouders stelde aan het slot
van de vergadering de vraag, welke dc voor»
uitzichten zijn voor het jaar 1938. Voorts vroeg
hij enkele Inlichtingen omtrent een dit jaar
opgerichte maatschappij, dc P.M.D.
Ten aanzien van dc eerste vraag zeide de
directeur-generaal, ir J. E. F. de Kok, dat hij
een antwoord moest schuldig blijven. Evenmin
als de vragensteller is hü in staat de toekomst
en dus ook de ontwikkeling van het tweede
halfjaar te voorspellen. Ten aanzien van de
tweede vraag, deelde Ir Dc Kok mede, dat dc
„P.M.D." een exploratiemaatschappij Is voor
Midden- en Zuid»Amerika. Met bevriende
maatschappijen heeft dc Koninklijke hierin
deelgenomen.
NOLLANDSOHE BUITENLAND BANK.
door 3*4 pOt. obllg.
Naar wlj vernemen heeft de N.V. Hollandsehe
Buitenland Bank alhier haar obligatiehouders bereid gevonden de Uitstaande 5 pCt. en 6 pCt.

sen 6 pOt. obUg. vervangen

obligaties te vervangen door twintigjarige 2;-, pCt.
oblgatles. overigens met handhaving der bestaande

voorwaarden.
Do vervanging ls reeds ten uitvoer gelegd. Dc
bank is tot «en algeheele aflossing te allen tijde
bevoegd, In totaal staan «hans ult t 4.665.000

214 l>Ct.

f 40.960).

De waargenomen personensterfte bedroeg 61.9? pet
tv J. 65.29 pet) van de berekende sterfte.
De ontvangen Interest overtreft die. welke van de
wiskundige reserve had moeten worden gekweekt,
met f 326.654 (v.j. f 319.954). De gemiddeld over alle
beleggingen gekweekte rente bedroeg dit Jaar 4"1
pet (v.J. 4.40 pet) en eveneens «1 pet over dc be»
leggingen der wiskundige reserve, terwijl
pet
aan de berekeningen van deze reserve ten grond»

«lag lag.
llet exploitatiesaldo ad f 1.259903 (v.j. f 303*86)
heeft voor het grootste deel gediend tot dotatie der
verschillende reserves. De wiskundige zekerheids»
reserve, welke voldoende Is om de wiskundige re»
serve tot de netto»reserve berekend met een rente»
voet van *>.-< pet, aan te vullen, bedraagt thans
1 2.729-22 (v^. 5 2.042.549). De extra-reserve Is thans
f 2.184.045 (v.J. f 1.795.771). Dc statutaire kapitaals»
reserve is gehandhaafd voor f 150.00».—. terwijl de
reserve geldbelegging t 184 145 ls. De balanswaarde
der effecten «d f 10.709.925 Is f 126.191 lager dan Oe

ultimo December beurswaarde.
De statutaire wlnstultkeerlng ten behoeve van dc
arbeidersbeweging bedraagt f 43*00— «n het dividend Is wederom vastgesteld op 6 pet. zijnde het In
de statuten vastgestelde maximum. In totaal Is tn
1937 voor steun aan de arbeidersbeweging aangewend f 184492 meer dan In eenig vorig jaar.

Gebr. STORK & Co
De jaarvergadering; de uitgifte van preferente
aandeden.
Voor de toekomst optimistisch
In de heden te Hengelo gehouden jaarlljksche alge»
meene vergadering van aandeelhouders,onder voor»
zitterschap van den heer 11. Roelvlnk. werden de
jaarstukken goedgekeurd, zoodal «en dividend van
6 pet op preferente aandeelen en 5 pet op gewone
aandeelen zal worden uitgekeerd.
Naar aanleiding van enkele vragen, welke aan de
directie zljn gesteld In verband met de Introductie
ter beurze van preferent, aandeelen. deelde da

obligaties.

Geldleenlngen Arnhem.
De gemeenteraad van Arnhem besloot In zijn
gistermiddag gehouden vergadering tot het aan»
gaan van een geldleening groot f 189.913 met een
looptijd van 5 laren, tegen een rente van 2 pCt. en
een koers van 100 pCt., «en en ander ter financiering van aanschaffing van voorwerpen met een
beperkten levensduur.
Tevens heeft de raad een beslissing genomen
ten aanzien van de 2>-> pCt. geldleening van
5 629.385. loopende over 10 jaren, welke nlet door
Ged. Staten van Gelderland was goedgekeurd, om»
dat In de leenlng de financiering van objecten be»
grepen was. welke een langeren afschrijvingstermijn hebben dan 10 jaren.
Dc raad besloot de omstreden objecten nlet In
de leenlng op te nemen en te vervangen door
andere en thans een leenlng aan te gaan van
l 627.373 met een looptijd van 19 jaren tegen
een rente van 2',i pCt. en een koers van 100 pCt.
NED.-INDISCHE GAS-MIJ.

herkozen.

De productie over 1937 geeft ln belde afdeelingen
van het bedrijf, kapitaals» en volksverzekeringen,
vergeleken met die over 1936, een belangrijke ver»
betering te zien. al kan men nog niet spreken van
een algeheel herstel der normale productie.
De netto vooruitgang, eigen risico, bedroeg
f 1.620.189 (v.J. f 343.251); rekening houdende met
de door natuurlijke oorzaken vervallen contracten
f 2.325.423 (v.J. 5 927.031). «et verzekerd kapitaal,
eigen risico, bedroeg einde 1937 f 85.673.578 (vj.
f 84.053-89). waarvan volksver*!, f 56.71*1983.— en
kap.
eigen risico f 28.960.595. Het aantal contraeten, toegenomen met ruim 15.000. bedraagt nu
488.714. De gedane uitkeeringen beliepen t 728-957
(v^. t 576.667).
De nettopremle-ontvangst was
t 2.427.972 (vj. f 2420*43). De wiskundige reserve,
eigen risico. Is toegenomen van f 15.416.574 tot
f 15.827.941. Na een extra-afschrijving op „vaste
eigendommen" van l 58.467, is het surplus van de
bezittingen boven dc verplichtingen der bank met
ruim l 660.000.— belangrijk gestegen en het bedraagt thans f 5.423605. het hoogste surplus, dat gedurende het bestaan der bank werd vastgesteld.
De rente-grondslag der wiskundige reserve is
reeds per ultimo December 1936 ln eens teruggebracht van 4 tot 3',i pet. Verdere verlaging blijkt
thans niet noodzakelijk.
De algemeene exploitatiekostenbedroegen 5461.997
(v.J. f 467*72). zijnde 18.99 pet (v.J. 19.33 pet) van
de bovengenoemde netto-premleontvangst. terwijl
voor dit doel 20.59 pet beschikbaar was. De onkosten namen ln beslag ca. 8922 pet (vj. 93.04 pet)
van den beschikbaren opslag, die tegenover alle gemaakte onkosten een overschot liet van f 65.437 (v.J.

KONINKLIJKE

DE

Dividend 10

(v.J. 9) pet.

Naar wij vernemen, zal aan de a.s. gewone al»
gemcene vergadering van aandeelhouders der NedIndlsche Gas-I>taatschapplj te Rotterdam worden
voorgesteld, over 1937 een dividend ult te keeren
van 10 (v.J. 9 pCt).

MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ
MOEARA BIPONOL
Bedrijfsresultaten.
Getaxeerde waarde der productie f2ü.000 (v.m.
132.000). exploitatiekosten f32.000 (v.m. 32.000).
uitgaven voor nieuwe machines f3OOO (v.m. 3000).
Het surplus van In het loopende jaar gerallseerde
producties bedraagt f3OOO (v.m.f2000).

MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ SUMAU.
Bedrijfsresultaten.

Getaxeerde waarde der productie f214000 (vm.
f 252.000). exploitatiekosten 107.000 (v.m. 107.000).
uitgaven voor nieuwe machinerieën f2OOO (vun.
f 1000) en voor prospecteeren der
-concessies f3OOO (v.m. f 3000). Het surplus van In het
loopende jaar gerealiseerde producties bedraagt
f7OOO (v.m. «7000).

CULTUUR MIJ PANDJIE EN
TANDJOONGSARIE.
Dividend 9 pCt (v.j. nihil).
Naar wij vernemen zal aan de Jaarlijksche alge»
rncene vergadering van aandeelhouders worden
voorgesteld over het boekjaar 1937 een dividend van
9 pet (v.J. nihil) uit te keeren. waarvan reeds 4 pet
In den vorm van Interimdividend door aandeel»
houders werd genoten, zoodat het voorgestelde slot»
dlvldend 5 pet bedraagt

Plate & van Heusde N.V.
In de algemeene vergadering werd besloten het
dividend over 1937 op de gewone aandeelen vast te
«tellen op 9 pet (v.J. 4 pet). terwijl op de uitstaande
winstbewijzen f I*o per stuk zalworden uitgekeerd.
De vooruitzichten voor den «xporthandel worden
nog als moeilijk geschetst.
De aftredende commissaris, de heer C. G. Vattier
Xraane, werd herkozen.

Deli-Batavia

Rubber-Maatschappij N.V.

In de heden t» Amsterdam gehouden jaarlijksche
algemeene vergadering van aar»d«elhoudec, werd
het verslag over 193? uitgebracht en worden de
batons en winst- en verliesrekening goedgekeurd.
Hot dividend werd bepaald op 12 pCt. **.-«rrvan
reed, 6 pCt ad interim betaald werd.
De heer 11. J. de Lanoj* Meijer werd als commls»
sarls herkozen.
*

N.V.
Cultuur-MaatsehappijSoeKawana.
In de **«»**. te Amsterdam gehouden algemeene
v*o*«aderw« van aande^*»o--der--'. zijn de baton, en
de winst- en *»erlle»r«4l«n-n« over het 53e boekjaar
goedgekeurd.

Het dividend werd bepaald op 4 pet of f 10 per
aandeel A. 8 pC: ot t 1» per aandeel B en f 5 per
winstaandeel.
Do aftredende commissaris, C. H.
werd

herkozen.
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alg. vergadering der N.V. ..Stadhouders»
laan", veroorloof Ik my op de volgende punten
de aandacht te vestigen:
Inderdaad heeft een groole groep aandeel»
houders, die op de alg. vergaderingen van 21»
4-*3Ben 11-8--38 zeker meer dan 80 pet van het
gedeponeerde kapitaal vertegenwoordigde, geen
vertrouwen in enkele commissarissen.
Deze aandeelhouders zijn in hun meening
bevestigd door den doorloopenden tegenstand
van het bestuur der N.V. om aan een door hen
(aandeelhouders) noodig geachten vertrouwensman een opengckomen commissarlsplaats
te geven.
Deze overtuiging werd o.m. verkregen:
1. Doordat bij mijn verkiezing tot commissaris der Maatschappij een situatie werd ge»
schapen, welke er op gericht was mij deze ver»
kiezing niet te doen aanvaarden- een poging
waartoe het Bestuur, uit kleinen kring gerc»
cjuireerd, reeds was geslaagd door den eersten
candidaat voor dc opengevallen plaats een
zoodanige ontvangst te voorspellen, dat deze
meende te moeten bedanken voor dc candida»
5.H.

tuur.
2. Door de misleidende mededeeling op dc
vergadering van 11-S-28 over het prelereeren
van een vakman als commissaris, hoewel één
door den directeur voorgestelde, alleszins bekwame vakman door het bestuur niet was geaccepteerd.

Ondernemingsrubber-licentles verlengd.
Aneta meldt uit Batavia:
De directeur van het departement

van Economische Zaken bepaalde, dat de licenties voor on»
derneiningsrubber voor het lste en 2de kwartaal

1933. welke aanvankelijk 1 Juli zouden vervallen,
thans tot ultimo 1938 geldig zijn. Hierdoor wordt
ook het onder controle der douane stellen van

door licenties gedekte onderneinlngsrubber per
30 Juni overbodig.
De bedoeling hiervan ls de rubbermarkt to ont»
lasten van den druk. welke zou ontstaan door
den verplichten uitvoer voor l Jull van rubber
voor het eerste halfjaar.

De economische toestand van
Zuid-AfriKa
Over April.
Aan het overzicht over April/Mei 1938 van de
Kedel landsche Bank voor Zuld-Afrlka ontleenen
wij

het volgende:
Het economisch leven van dc Unie stond gedu»
*ei-d2 dc verslagmaand cenlg-zzlns In het teeken
van de naderende verkiezingen, welke Intusschen
op 18 Mcl hebben plaats gehad.
«Gedurende April was de regenval zeer bevredijend, zoodat er een einde kwam aan de vrees
voor een watertekort gedurende den komenden
Zuid-Afrikaanschen winter.
Dc taxatie van «le malsoogst welke voor de
maand Maart 18122.000 zakken bedroog, werd ge»
durende de maand April teruggebracht tot 17.676.000
zakken.
Het Departement van Landbouw heeft verklaard,
dat vergunningen zijn verstrekt voor den Invoer
van In totaal 230,000 zakken tarwe.
Het seizoen voor dc lange wol ls thans voorbij:
vooral Frankrijk
korte wol vindt gemakkelijk
treedt als kooper hiervan op.
Voor hulden en vellen bestond een bevredigende
vraag.
Gedurende de eerste vier maanden van dlt jaar
bedroog de waarde van de te Johannesburg goed»
gekeurde bouwplannen
2.685.262 tegen 4.164.211
In de overeenkomstige periode van verleden jaar.
Het conflict in dc bouwnijverheid aan den Rand is
gcëindird met een loonsvcrhooglng.
In April met 25 werkdagen bedroeg de goudpre.
ductle van de Transvaal 982964 ons. De goudprijs
Wa, onveranderd 129/6.
De markt voor vaste goederen vertoonde een

—.

Jhr A. E. r*. Oraswinckel,
comm. Mij „Stadhouderslaan".
Scheveningen. 1» Juni.
De Vereeniging Ellcclcnbesehermlng
Net bestuur deelt ons mede:
-legen de leiding der Mij „Stadhouderslaan"
wordt thans een actie gevoerd door verschil»
lende aandeelhouders, die daarvoor blijkbaar
redenen meenen te hebben.
Deze actie is niet Ingezet en wordt tot heden
ook niet gesteund door de Vereeniging ..Ecffcc»
tcnbcschermlng", zooals in enkele financieel?
bladen wordt medegedeeld.
Voorshands heelt het Bestuur dezer Ver»
«leniging daartoe nog geen aanleiding ge»
vonden.
Dc enkele leden dezer Vereeniging, welke
zich bij deze actie aansloten, behartigen daarbij
hun privé belangen.
De V. v. d. E. de aangewezen organisatie
Volgens het Amsterdamsche Effectenbin-i
van 1? dezer is de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam, dc eenlge daartoe
aangewezen organisatie die ten alle tijde en
voor elke aangelegenheid bereid is, om voor
de belangen van fondsenhouders op t« komen
en dan op een wijze, waarvan dc fondsenhouders wel profijt trekken.
Wat het geval van de Stadhouderslaan betreft, wijst het blad er met nadruk op. dat
het van het grootste belang voor aandeelhouders zal zijn. dat zij in de aangekondigde vergadering verschijnen of zich daar laten vertegenwoordige**.

Mocht het bestaande bestuur het veld moeten ruimen voor dc groep, die naar dc zeggenschap
dan gelooft het blad. dat dc belangen van aandeelhouders, zoowel als van dc
obligatiehouders in verkeerde handen zttll-n
zijn. resp. op het dcrdo plan zuilen komen.

Nieuwe Duitsebe deviezenbepalingen
De Nederlandsche Kamer van Koophandel voor
Duitschland alhier deelt mede:

Omtrent den Invoer van Oostenrijkse!»
bankpapicr en pasmunt.
Om een uniforme uitvoering te verzekeren van
het invoerverbod van Oostenrijkse!» bankpapicr en
pasmunt In Duitschland ls In RE 69/38 DSt. het

volgende bepaald.
De „Devlsehstellen moeten, zoodra er aangifte
wordt gedaan van den Invoer van bankpapicr of
pasmunt in/ Oostenrijksche Schillingen, den ontvanger opdragen dlt geld naar de Duitsche Goud»
discontobank in Berlijn te zenden met vermelding
van naam en adres van den buitenlander, die dit
geld invoert, en eventueele nadere gegevens.
Devlez«,banken moeten desgelijks handelen, al»
leen als zlj Oostenrijkse!, geld ontvangen met dc
Instructie een sperrokenlng voor vreemde munt
voor dit. bedrag te crediteeren. mag dit geschieden
zonder dat toestemming van de ..Devlsensteüe" of

"

een beslissing van de Duitsche Gouddizeontobink
nood tg is.

BRAZILIË

Bereid den schuldendlenst voort te zetten
l/n het Lagerhuls werd gisteren van de zijde der
reit «erin* medegedeeld, dat thans van de zllde der
Br*»zi*. regeering blj de Engelsche repeerin-* een
velklaring ls afgelegd met betrekking tot de bui»
t«-*and»che schulden van dit land. Brazilië is be»
reld. voor zoover het daartoe In staat Is. den schul»
dertdlenst voort te zetten, doch heeft tot nu too
«e«*n

concreto voorstellen

gedaan.

en daar wijst men or op, dat de firma Davis geen
goede reputatie geniet.

De staalproductte bedroeg aan het begin
van de week 28 (v.w. 27.1. v.J. 75.9) pet De stijging
ls vooral een gevolg van eenlge opdrachten tot
onmiddellijke levering. hetgeen beteekent. dat een
aanvulling van te sterk geslonken voorraden plaats
vindt. Jones «i Laughlin hebben vier hoogovens te
Ifttsburgh weer In bedrijf gesteld. Deze ovens
waren een maand lang bulten dienst. Het verbruik
van Ijzererts, afkomstig uit Lake Superior, wordt
over Mcl geraamd op 1.71 mlllloen ton (v.m. 1.83.
v.J. 5"3 mlllloen ton).
De prijs van koperschroot steeg met
tot
In kringen van den tlnhandel Is men van
meenlng, dat de beslissing van het Intern. Tin
Comité te Londen aan de verwachting beantwoordt,
terwijl men de thans getroffen regeling den laatsten
tijd ook te Nieuw Vork had verwacht. Men is van
oordeel, dat de nieuwe vaststelling voldoende zal
zijn, om de productie aan het verbruik aan te passen.

Petroleumindustrie
Ang'.o Iran!:»*.
In de gisteren gehouden algemeene vergadering van de Anglo Iranlan Oil Cy
verklaarde de voorzitter van den raad van beheer.
Lord Cadman. dat de productie van ruwe petro-

—

leum der maatschappij 10.28 milllocn ton bedroeg,
waarvan 1.22 miilioen van de Irakvelden afkomstig zijn.

De voorzitter verklaarde, «lat «le boringen in En-

peland np verschillend plaatst»» worden voortgezet,
ofschoon de resultaten tot nu toe teleurstellend

waren.
Met Ix-lre!*!-

tot I**-»» sprak hij van een be»
langrijk geienen productie in 1937. De raffinade»
rijen te Abadan hebben b.v. een recordproductie

van 95 xi'üioo- behaald,

hetgeen

rond 2 mlllloen

ton meer is dan verleden Jaar. Te Abadan werd
oen nieuwe, groole raffinaderij gebouwd. De voor»
zitter gewaagde ook nog van nieuw ontdekte pc»
troleumvelden.
Verder verklaarde hij. dat de vloot van 85 tank»
schepen van de maatschappij met In totaal een
inhoud van 879000 ton. binnenkort met 9 nieuwe
schepen zal «orden uitgebreid. Op hot oogenblik
is het in verband met de hooge bouwkosten echter
nog voordeeliiier schepen te charteren dan schepen te bouwen. Met betrekking tot de prijzen ver»
klaarde hij. dat in 1937 de prijzen hooger waren
dan in 1930. hetgeen voornamelijk een gevolg was
van de gunstige omstandigheden in de Ver. Staten.
Thans is de toestand echter minder stabiel. Hij
verklaarde, dat de vooruitzichten echter goed zijn
en indien het niet tot een nieuwe scherpe daling
van de petroleumprtjzen komt. ls hij ervan over»
tuigd, dat dc resultaten over 1933 niet teleurstel»
'.end zullen zijn.

<

HAAGSCHE BEURS.
31 Juni.
Officieele noleeringen (12-13 uur)
L.
B.
334
Koninklijke
336
275
Philips. Gem. Bezit
273
Amsterdam Rubber
200
Li,
Shell Union. gewone
Anaconda Copper
13?<
18,».
D. S. Steel

Bethlehem Steel
Republlc Steel
Cult.-*Uij
Java-Chlna-Japan Lijn

Vorsten!.

35.

35*»4

66
83

84

BETAALBAARSTELLINGEN.

——

—^-

33*5
10.

——
—
—
—

N.V. Algemeene ***-*pl<*.ratle-!»llj. alhier.
Dividend 193? 3 pet of / 50 op bewijs nr 21. direct.
NV. Cultuur»!»!! Belirle. te Amsterdam.
Dlv.
1937 1» pet of / I<N op bewijs nr 17. direct.
N.V. Cultuur-Mlj Medarlc. te Amsterdam.
Dlv.
1937 12 pet of /24 op bewijs nr 21. direct.
N.V. Cultuur-Mlj Randoe Goentlng-Tjandl Sewoe.
te Amsterdam.
Dividend 193? 15 pet of 775 op
bewijs nr 39. direct.
N.V. Ilandel-INij Dell-Atjeh. te Amsterdam.
Dividend 193? 7 pet op bewijs nr 37, direct.
Standaard Vcrzckerlngs-l,llj NV., te Amstcrdan.
Dividend 1837 7 pet of / 28 op bewijs nr 29. direct.
N.V. Plaatwerker!» en Verzlnkerlj v/h. P. Hammens «- Zn. te Maarssen. Dividend 1937 /100 op
bewijs nr 16, direct.

—

—

Japan
Daar de voorraden der Japansche
kunitzijdeln-iustrie in Mei tot 650.000 kisten zijn
gestegen, heeft de regeering den Invoer van
2el!»
stoft" voor de kunstxijdoproductie beperkt. Dien»
tengevolge is de oorspronkelijk voor de maanden
Juni tot September vastgestelde product!e»beper»
kin? van 59 tot 70 pet verhoogd. Men verwacht
thans een maandciijilsche productie van 140.000 tot
180.000 ki-ten, zoodat de voorraden afnemen. Door
deze productiebeperking wordt echter «en ver»
hoo»,!»!: der productiekosten onvermijdelijk ge»
acht. a!,mede een-stijl-in? van den prijs boven dien
van dc ingevoerde kun^tzijde. Dlt beteekent na»
tuurlijk, dat de vooruitzichten voor den uitvoer
slechter -ijn. De bond van Jap-nsehe kunstzljdefabrikanten zoekt echter naar middelen om den
uitvoer te bevorderen.

üooa's bekend bestonden er bezwaren of een
ütij-üng van dc productie van kun»twol der laatste
n-.ianden niet eveneens moet leiden tot afretmoe!»
lilkheden. In O aka ls thans een vergadering van
den bond van slapelvezeihandelaren overeen»
gekomen, de dagclijkschc productie tot 350.000 ton
te beperken.

Thee

In de heden
van Indi.-ehe soorten liepen de
prijzen voor Pekoe van 11'i22>4, Broken Pekoe
2» Juni. Sle-n-ning traag.

veiling

van II 1!—
Oran«e Pekoe van 22<i—
Orange Pekoe van «N—
d. per lb.

Broken

Soerabaja.

-

—

Faillissementen.
Opgegeven door afd. Handelsinformatie»,
Van der Graaf & Co NV., Amsterdam.
Mutatie: In het uitgesproken faillissement van de
Stichting „Dc <**omeniusstichtlng te Hulzen N.-H.
Is in de plaats van mr Nlemeljer tot curator benoemd mr J. Lanshout te Hilversum.
Surséance van betaling:
Voorloopig verleend aan Tl». J. Bulsslnk, winkelier, te Deventer. Vorderingen moeten worden Ingediend vóór 11 Juli: 25 Juli v.m. 11 uur zal worden
gestemd over het aangeboden aceoord.

-

In de op 8 April door de Rechtbank te Breda
verleende voorloopige surséance van betaling aan
P. J. A. van Oosterurn. winkelier te Breda, heeft
op 17 Juni in de Raadkamer van die Rechtbank
het verhoor plaats gehad van de In die voorloopige
beschikking genoemde personen en de uitspraak op
het verzoekschrift ls bepaald op 21 Juni.
Uitgesproken :
G. J. Mast Jr, winkelier

in boter, kaas en eieren,
te Amsterdam. Cur. mr 11. M. Alvares

201ii cent.
eerste kosten
Batavia aanbod: Juni/Juli f 12.50. Eerste kosten
Telok Betong aanbod: Juni/Juli f 12.30. Witte
Muntokpeper fob. Banka aanbod: Juni/Juli 122.

S. A. Gompers. handelsreiziger, te Amsterdam.
Cur. Mr 11. M. Alvares
Amsterdam.
W. Mullwljk. koopman te Noordwijkerhout. Cur.
mr H..F. A. Donders, Lelden.
N.V. Drukkerij en Dltgeversmij „De Zoom van
H. P. M. Verluiden, te Bergen op Zoom. Cur. mr
11. A. M.
Roosendaal.
A. J. Buuron, arbeider. Halsteren. Cur. Mr 11. D.
J. Wolfensberger, Tholen.
D. Gakecr. landbouwer, St. Maartensdijk. Cur.
Mr I». C. A. M. Goderle. Roosendaal.
Tilburg. Cur. mr F. J. van Licrnpl,
C.
Gllze c a.
P. Brok, veehandelaar. Tilburg. Cur. mr A. A. M.
Struycken.

Breda.
M. van Meer Jr. Roosendaal, gem. Roosendaal en
Nispen. Cur. mr J. F. van As. Steenbergen.
J. B. C. Leenaarts, landarbeider. Geertrulden»

Pepers:

mr P. J. A. Heemskerk, Prlnsenhage.
T. Westra. calc- en hotelhouder, Groningen. Cur.
mr R. A. Vos, Groningen.
schipper «chip Ambulant, Slochtercn,
L.
Cur. mr R. Ph. Veenhoven, Hoogezand.
K. H. de Haan, koopman. Groningen. Cur. mr H
Jager, Radesingel, Groningen

K. Koekens, bakker en winkelier, Vledderveen
Onstwcddc. Cur. mr 11. E. Timmerman. Ter-

gem.

Apel.

P. Hokke, drogist. Ovcrschle. Cur. mr C. Leuvens,
Rotterdam.
E. Blokdijk, pensionhoudster. Bergen N.-H. Cur.
mr A. Prins, Alkmaar.

:

D. Lubeek, Schiedam. A. dc Koning Jr. R'dam
J. van der Laan. Pelzerpol. gem. Pelze. L. G. M.
Antonlcttl. A. J. Nannlngs, beiden te Nijmegen.
A. van der Wijk, Surhuisterv een. J. W. Wlttcman.
Maastricht. 11. van Ark. Deventer.
In de week van 13 t/m. 18 Junl 1938 werden ln
Nederland 53 faillissementen uitgesproken.
VERGADERINGEN
27 Junl.

N.V. Handelmaatschappij Aparak. te Amsterdam.
12 uur Singel 250 (alg). Aandeelen deponeeren
uiterlijk 22 dezer.
30 Juni.
N.V. Drukkerij Plantijn. te Amsterdam. 2 uur te»
(alg).

4 Juli.
Dell-Batavla Maatschappij NV., te Amsterdam.
12 uur ten kantore (alg). Aandeelen deponeeren

uiterlijk 28 Juni.
Hollandsche Seheepsverband-MIJ NV., te Amster«lam. 12 uur ten kantor «bultcngew.). Aandeelen
deponeeren uiterlijk 27 Junl.

29 Jull.

N.V. Algemeene Industrieele. Mijnbouw- en Exploitatie Mij AIME. te Bandoeng. 2»-, uur g«b.
ltandclsverccrdglng te Batavia (alg.,.
te Padang.
N.V. Winkelman & Cos
2*i uur ten kantore <alg). Aandeelen deponeeren
ten minste 5 dagen te voren.
6 September.
N.V. Handel-Mij E*lropa»A»*ë «Euraz». te Amster»
dam. 10' i uur ten kantore (buitenge-*..).
Uitlatingen.

BELG»:. Premleloten 1923 (Verwoeste Gebieden),
Trekking op 20 Juni 1938.
PremiLn:
Serie 350267 nr 3 f 1.000.000. serie 325856 nr 2 fr.
100 000, serie 173095 nr 3, serie 252306 nr 3 en serie
388903 nr 1 elk fr. 50000.

De

overige nummers uit deze scricn met fr. 550.

Handelsberichten
Beurs van Batavia.
! 21 Juni I 20 Juni
Koninklijke
333
I
324
14(5
eert. Ned. Har.d.-Mij '
HG b. l
N.»lnd. Handelsbank '
130
!
125
N »lnd. Escompto IM
91
I
90
Internatlo
I
101
153
I
4,5
H. V. A
!
!
441 b.
j 111 ex-d.
Scheepvaart Unie
114
I
1(53
Kon. l?aketv..ziU
1160 b. ex-d.
l
Redjang Lebong
165
I
165 b.
<
j
75
N. l. L
70
I
üimau
590 1. !
!
600 1.
Delispoor
05
04
I
I
Koloniale Bank
1.34
I
12.0
55
E. M. N. I
1
l
50
öl-ziij Mocara Sip...,
45 1. I
45 I.
j
Java»Bum Hand.-Mij !
, 154 I 151
Unilever
, 272 l 2(52 b.
Philips
Amsterdam-Rubber
20»
I
102
Zuid-Bantam
147
I
140
'
«ijnb KI!! Bengkalls
95 b. I
Java suiker.
Soerabaja. De N I.V.A S. verkocht voor consumptie 1436 «ons superieur en 2*, ton» bruine suikers.

,

......
.... ,

——

Voor export verkocht «Ie NI.V AS. 60 tons su»

perieur.

Allo suikers waren onveranderd.

crepe

lampongpeper.

Zwarte

(Aneta)

Groentenvelling.
I.EIDSCHENDAM. 20 Junl. Engelsche komkom»
mers le soort 2.80—3.50. ld. 2e soort 2—2.70. ld. 3e
soort 2.00. gele komkommers Ie soort 2.50—3.40, ld.
2e soort 2—3.30. ld. 3c soort 2. kropsla le soort 0.70
1.50, stoofslag 2—3, peen 6.50—8.30. bloemkool Ie
soort 5.10—8.30, ld. 2e soort 3—3.60, ld. uitschot 2—
2.80. tomaten midd. 9.80—10.40. ld. groole ronde 7.29
ld.
—10. ld. 2e soort 7.10—9.40. ld. 3e soort 7—7.80. per
bonken 8.80—9.30, andijvie per 100 B.lo—
ld.
kg 2—3. spinazie 16—34. postelein 2.80—3.80. rabarber per 100 bos 3.10—4.20, snijboonen 34—38, sper»
prei 2.50—4, sel»
cieboonen 35—39, radijs 1.20—
derlj 1—1.40. peulen 12—12. tuinboonen 7.50—8.30,
doperwten 10—15, meloenen 28—44.
RODENRIJS. 29 Junl. Komkommers Ie soort 3.90—
6.30. ld. 2c soort 2.80—4.80. ld. kas le soort 3.70. ld.
2c soort 2.00. bloemkool Ie soort 4—7.10 per 100
stuks tomaten A 10—11.30. ld. B 8.00—10.00. ld. C
9.70—10.60. aardbeien 16.00, druiven 41.00—43.00 per
stamprlnsesseboonen 37.00,
100 pond. spitskool
snijboonen 27.8030.00. groote boenen —8.20, pos»
telein 1.50—2.10 per 100 kg. peen Ie soort 4.50—7.40
per 100 bos.

MESTSTOFFEN.
20 Juni. Marktbericht voor den
handel uitgegeven door de Commissie van Nolee»
ring uit de Ver. van Fabrikanten en Handelaars ln
Kunstmeststoffen en Voedcrstoffen (V.K.V.) '(alle*

ROTTERDAM.

In /).

(Aneta)

Junl Jull Aug.

Thomasmeel vast. Franco voor
den wal grootsch. vaarwater

0.125 0.127 0.129
0.12 0.122 0.124
0.12 0.122 0.124
Junl

Groningen/Friesland

IJselhavens

Zuidelijke havens
Superfosfaat 14 pCt. kalm.
Boordvrij fabriek In fabrlekszakken
Rotterdam/omgeving
Veghel

Amsterdam

IHO
IHO

IH2!--

205

Groningen
Sas van Gent, uitsluitend Zeeuwsch-

Vlaanderen en Zeeland
Voor Belgische waar wordt genoteerd
/2.05 per 100 kg, gezakt, franco
voor den wal grootscheepse!» vaarwater plaats van bestemming in
Nederland «1 naar gelang van de
ligging. 17 pCt. kost 25 et. meer, los
kost 1? et. minder.
Stikstofmeststoffen kalm.

1.85

»l

2É

Maand van
levering-

8

»-

U

"&

->

■»■

&Ï3

H o*.H

Z°« Z"ö Z«2 ZZ?

sZ3

Z6Z

a__

£_._

f \_ |*g l»-

Juni

165

«05

6.30

f* £

Izz«

6.65

—

Bovenstaande noteeringen gelden voor levering
boordvrlj diverse overslagplaatsen in het binnenland.

Kallzouten officieele noteeringen.
Kaïnlet 14 pCt.
Kalm. Franco voor
den wal binnenland, bij ladingen
van ten minste 250 ton. vcrladlng
prompt los verladen
Kalm als voren
Kallzout 20 pCt.
kalm. Als voren
Kallzout 40 pCt.
kalm Als voren
FatenkaU 26 pt.
gezakt

—
———

160
2.05
4.15
4.90

SCHEEPVAART

berg. Cur.

kantore

cent.

Batavia. Rubber sheets

Amsterdam.

Opgeheven

FroduclenmarKten.
Koffie f 19— nominaal-, markt stil
(Aneta)

—

G.

INDISCHE BERICHTEN VAN 21 JUNI

KUNSTZIJDE-INDUSTRIE

ssehouden

tn afger

*->

7.125 per lb

I^XDEX.

JAVASCHE BANK.
dedrl
tin duizenden,
118 Juni I 11 Juni
Metaalvoorraad
136.180 !
136.040
>
'
Tot. v. d. uitzettingen'l
78.190
77.890
j
j
f waarvan:
Wissels b «.-Ind bet. >
2.960 !
2.490
Dlsc. en v >ch. Incl.G.ver >
64.740 ,
64 800
250.250
Totaal van de obllgo's >
249.360 ,
Bankbiljetten ln omloop '
190.320
186.780 I
Dlv. rekeningen, debet
47.320 !
50.940
>
Besehikb metaalsaldo >
35.940
36.436 '

«Tel opg

3. Door de misleidende toelichting op dc
agenda's van de vergaderingen van 11-6-'3B en
dc nu besprokene.
4. Door de uitdaging van een oud-commissaris. die er geheel op gericht bleek te zijn een
openlijk conflict met deze groep aandeelhouders uit te lokken en tevens het odium daar«
van van zich af te werpen.
Duidelijk ligt daaraan ten grondslag een
zekere onrust te verwekken bij de aandeelhouders en tevens stemming te maken tegen
de groep, die pogingen in het werk stelt om
het bestuurswerk te onttrekken aan den kring,
waaruit het bestuur is samengesteld.
verbetering.
Het is in dit bestek niet doenlijk alle punDc Schatkistontvangsten waren In April «-enigsten te relevccrcn. welke hei boven geponeerde zins lasser dan in de overeenkomstige maand van
bevestigen, maar wel nuttig lijkt mij dc laat»
-*»->***: zoowel invoerrechten en accijnzen als de
ontvangster» vertoonden een daling.
blnnenlandsche
prcs.-comm.
van
handeling
ste
den
in deze
Op 10 Mcl werden de havenwerken te Kaapstad,
aangelegenheid te belichten, nl.:
naar men weet door een Nederlandsche
Bij het slot van de vergadering per 11 dezer welke
maatschappij worden uitgevoerd, met eenlge plechgaf de prcs.-comm. op aandrang van een oudtigheid aangevangen.
commissaris aan dc overgrootc meerderheidsHet Indexcijfer voor de kosten van levensonder»
groep aandeelhouders den raad zelf een vergahoud bleven gedurende de maand Maart onveran100) Het cijfer voor Maart
dering aan te vragen, opdat aldus door hen
«lord op 1343 (1910
1»*!? bedroeg 128.1.
zelf de door hen gewenschte punten op dc
agenda geplaatst zouden kunnen worden. Aan
dezen raad hebben enkele aandeelhouders
dadelijk gevolg gegeven b|j brief van 13 Juni.
Wallstreetnieuws
waarbij de verlangde agendapunten ook een
Dc Brooklyn en Manhattan Transit'
preciesc vermelding vonden, ter behandeling paleert het dividend op de preferente aandeelen.
De General Flnance Cy verlaagt de sala»
in een vergadering door hen per 30 dezer aanrl- -cn met 10 pet en de loonen met 5 pet.
gevraagd. Nadat dit verzoek door deze aanOp do pref. aandeelen van Ph. Morris wordt
deelhouders te mijner kennis gebracht was. heb
een
eerste dividend uitgekeerd van
en op dc
gesteund.
ik dit als commissaris schriftelijk
I*cvo!*c aandeelen van
Echter hebben dc overige commissarissen
In kringen van den petrolcumhandel meent men,
door toepassing van een m.i. niet waardige dat indien de Nieuw Vorksche firma Davis
& Co
handeling ook thans voor dc tweede maal voorwll wachten tot een wettelijke regeling van het
komen, dat statutair aangevraagde agendapungc-chil tusschen Mexico en «ie Engelsche co Amerl»
ten ter vergadering behandeld Kunnen worden. kaan che petroleummijen In zake de onteigening van de petroleumvelden is beZij toch hebben buiten mijn medeweten om
plotseling een vergadering uitgeschreven op reikt, het lang zal duren voordat tot de verscheping
van de petroleum, welke deze firma gekocht zou
zoodanig tijdstip (nl. 13 dagen na ontvangst l'clidcn.
worden overgegaan. Het zou hier gaan
van het betreffende aandeelhoudcrsvcrzock in» om een kan
aankoop van
mlllloen. dle de firma
stede van 14 dagen), dat zij daardoor statutair
Davis van de Pctromas heeft gekocht. Anderzijds
niet genoodzaakt werden dc verlangde aan»
Is men echter van oordeel, dat zoowel de Me*olcaan»
deelhoudcrspunten op de agenda te plaatsen.
'sche rcsscerlbg als de door haar Oocbmroleerde
Ook deze handelwijze weer kan nimmer be» Petromas. zeer gaarne deze petroleum zal verkoopen.
Dc meeste petroleummijen ln Amerika willen niets
vorderlijk zijn om het vertrouwen van aan»
meer van deze In bo-lag genomen petroleum koopen
deelhouders te winnen. Ik acht haar onwaarvoordat een bevredigende regeling Is bereikt. Hier
dig.
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De Rubberrestrictie

N.V. „STADHOUDERSLAAN"
(Ingezonden)
van de toelichting van den
aanleiding
Naar
president commissaris op de agenda van dc

—

Halepon Lijn.

Stad Vlaardlngen. 20 Junl v. Wabana te Vlaardlngen.
«olland»Wesl»A/r<»co LU".
Reggestroom. 19 Junl v. Sassandra n. Fretown.
Kon. Ned. Stoomboot Mi}.
Aehllles. 20 Junl v. «Calanla te Venet>--.
Alkmaar, thulsr.. was 21 Juni 2 u. vm. 350 mijl
Noord van Flores.

Arladne, 20 Junl v. Neaplaya n. Piraeus.
Bodegraven. 19 Junl v. Arlca n. Mollende.
Baralt. 18 Juni v. Curacao n. de Bov^enw. Eilanden.

Bamev»ld, 20 Junt v. Curacao n. Crlstobal.
Fauna. 20 Junl v. Genua te Savona.
Perseus, 20 Junl v. Amst. te Odense.
Simon Bolivar. 21 Junl v. W.»!nd!*> te Amst.
Venu». 20 Junl v. Lissabon n. Amst
Odysseus. 20 Junt v. Danzlg te Amst.
Ajax. 21 Juni v. Stettin te Amst.
Aurora. R'dam n. Lissabon, pass. 19 Junl Ouessant.
Mar,. R'dam n. Tunis, pas». 20 Junl Ouessant.
Flora, 20 Junl v. W.»lndl«l te Nieuw Vork.
Kon. «o». Lloi/d.
Eemland. ultr. 20 Junl te Rio Janeiro.
'«(<. Nederland.
Poelau Roeblah. 21 Junl v. IJmulden n. Hamburg.
Mapia. ultr.. 18 Juni v. Sabang.
Simaloer. uitr.. pass. 10 Junl Gibraltar.
Jara-Nlcuu* Vork Lijn.
Montreal
n. Java. pass. 20 Juni Kaapstaü.
Tanlmbar.
Slngkep. 19 Juni v. Norfolk te Nieuw Vork.
Rhexenor. 18 Juni v. Penang n Port S-»,tt»mham.
Adrast»». 20 Juni v. Singapore n. Nieuw Vork.
Weltevreden, 19 Junl v. Boston te Phlladelphla.
Holland-Amerika LU».
Dwteldljk. 19 Junl v. Vancouver te Seattle.
Büderdijk. Norfolk n. R'dam. pass. 20 Juni nm. 11 «.
Scllly.

pa<s, 19 Junl Llzard.
ttott.
Dempo. thulsr., pass. 20 Kaap GUardcful.
Kota Nopan. thulsr., 21 Juni v. Genua.

Edam. n. Nieuw Vork.

Silt-cr-Jni-a-Paci/ic Lijn.
Tosarl. 21 Junl v. Boml»ay n. Pacific Kust.
Bengalen. 19 Juni v. Singapore n. Pac. Kust.
Djambi. 19 Junl

v. Bombay

te Singapore.

Kon. Pakctcnart ->l!*.
Stagen. 20 Juni v. Reunion te Durban.
Tegelberg, 20 Junl v. Kaapstad te Durban.
Barentsz. 20 Juni v. Bangkok te Mauritius,
bfactsuycker. 18 Junl v. Wellington n. Sydney.
Houtman. Batavia n. R'dam. was 20 Juni 12 V.
's middags op 14 gr. N.B. en 42 er. 50 mm. OL
Jaua-Chitta-Japan Llin.
Tjisalak. arr. 18 Juni te Hongkong.
Tji^aroea, 18 Junl v Chinwangtao n. Dairen.
Tjlkarang. 19 Junl v. Padang n. Batavia.

Mil. Oceaan.

City of Lyons, 20 Junt v. Sagay n. R'dam.
*j»d -fnd. T<I!!!->*StOO!N!«*<»t Mi).
Ena. n. Liverpool. was 20 Junl 1 55 u. v^n. 900 mist
Z.W. van Lands End.
**>*>**el«*o Lijn.
Jonge Johanna, Antwerpen n. Alexandrie, pass.
20 Junl Malta
.Voorddultschc Lloyd.
18 Juni v. Takubar n. f-hmwangtao.

Scharnhorst. thulsr.. 3» Junt v. Kobe.
VER. IVEDERL. SCHF.EPV. MIJ.
f/oll>.nd>Austr<ll>ë LIJ».
Almkerk. thulsr.. 20 Junl v. Brlsbane.
Eng«*ano. uitr., 20 Juni

v. Port Soudan.

Holland-Oost A-!k Lijn.
Meerkerk, u'.tr. 18 Juni v. Chinwangtao.
Grootekerk. thulsr.. 20 Juni v. Genua.
ffollond-A/ril.l. Lij».

Jager-fontein, ultr. 21 Junl te R'dam. vertr. 21 Juni
's avond» n. Antwerpen.
Bo^chlontoin. vertr. 23 Junl nm. 5 u. v. Durban n.
Lorenzo Maro.ues.
Bloemfontein. 20 Junl 12 u. 's middags van Port Sald

'

naar Genua.

Radio-Holland.
schepen zljn Woen*^l*>? 22 Junl

De volgende
r.-i-i.nlelei-rafi^e!! te hereiken via hel
Scheveningen Radio:

kU'Utation

Alcyone. Alhena. Alpherat. Baloeran. Bloe-nfon»
tem. Bosehfontei», Colombia. Crijns^en, Dompo,
Grootekerk. Hoogkerk, Joh. de Witt. Joh. van Ol»
denharneveit. Kota Agoeng. Kota Nopan. Mami*c
van St. Aldegonde. OranjeNassau. Perieles. Poelau
Serookeik.
Sprlngfonteln.
Bras.
Statendam»
Streefkerk. Stuvvoant. Veendam.
Behalve bovenaenoemde passagiersschepen zljn
vrachtschepen en dc
de mee>te Nederland
KLM -vliegtuigen op de Indië-route eveneens vla
Sdteveningen Radio te bereiken.
Telegrammen worden aangenomen door allo lc'««
graafkantorcn en door „Radio-Holland".

NET VADERLAND
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nloroe** wordt de nieuwe afdeeling van de werkinrichting voor vrouwelijke
zwakzinnigen in de Boekhorststraat In Oen «aa» geopend.
Een der meisjes aan een wee/stoel bezig met de
vervaardiging van handdoeken.

Een

luchtfoto van het brandende paviljoen op de JVoordpter te Blackpool. In het paviljoen, dat Zondagmiddag
werd een revue gegeven, welke veel publiek trok.

geheel uitbrandde

'

-Ter eere van den 80sten verjaardag van mr. D. Fock, oud-gouverneur-generaal van iVed.-lndie, is gisteravond in het Palacc-Hotcl te
Fchevenlngen een maaltijd gegeven. Aan de hoofd-tafel links, v.1.n.r.: minister beller,- mr. D. s*ock,- minister Colijn; minister de Wildeoud-minister de Geer; op den rug gezien de voorzitter der verste Kamer, baron de Vos van Steenwijk, die het glas opheft met een
heilwcnsch voor mr. Fock .* in het gezicht rechts jhr. Bcclaerts van Blokland en rechts op den rug gezien
oud-minister jhr. A. C. D. de tlrae//.

VACANTIE IN ZWITSERLAND
Rond het meer van Genève
Het Is een niet te loochenen feit, dat Zwitserland ja?r in jaar uit een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op het reizend publiek
uitoefent. Dc belangrijkste «zorzaak hiervan
is ongetwij/eld deze, dat in dit kleine met
natuurschoon zoo rijk gezegende land ieders
vacantleverlangens ten volle kunnen worden
bevredigd. Het prachtige Alpenlandschap, de
gletsjers, rotsen en ravijnen, de schitterende
meren met strandbaden, de bosschen, de
mogelijkheid om er ook alle takken van sport
te beoefenen, de snelle en gerielclijke, meest
electrische treinen, de tandrad- en zweel«poortjes naar de mooiste bergtoppen, de
«eenvoud en hartelijkheid der bewoners, de
uitstekende hotels, dit alles en nog veel meer,
heelt Zwitserland tot een toeristenland van
den eersten rang gemaakt.
De voornaamste v^cantiestrcken zijn het
Verner Oberland. het kanton Gr aublinden met het Engadin. het Mon»
treux-Oberland-gebied, het Wallis en Tessino. Er zal zeer zeker gelegen-

Zwitserland in het algemeen. Wanneer men
met de zwectspoor naar den Mont 8a 1 ve
«136.*» m.) gaat, krijgt men een panorama te
zien van overweldigende schoonheid van den
Montblanc met het Ilhóncdal met al de ontelbare met sneeuw bedekte toppen van de
hooge Alpen.
Om het meer van Genève, het grootste van
Zwitserland, in al zijn schoonheid te leeren
kennen, doet men het beste per boot nar.r
lausanne te gaan en vervolgens per trein of
boot door te reizen naar Monlreux aan den
anderen oever van het meer.
Op 23 K.M. van Genève ligt Nyon schilderachtig tegen een heuvelrug, welks top
wordt bekroond door een kasteel met vijl
torens, dateerend uit «lc INc eeuw waarin
zich thans een museum van oudheden bevindt. Van het Terras, met overblijfselen uit
den tijd der Romeinen, alsmede van de
promenade des Maronnicrs, heeft men een
fraai vergezicht over het meer en de Alpen
met den Montblanc. Ne bestijging van den
Dól e (1080 m.) is van Nyon uit zeer goed
mogelijk.
Aan den spoorweg van Genève naar Lausannne bevindt zich even voorbij Nyon de

Vavey aan het meer van Geneva met de ventl do Midi op den achtergrond.
held zijn, om gedurende den zomer een of
meer dezer loeri.'lcncentra eens onder de
loupe te nemen. Thans willen wij het in het
bijzonder hebben over de diverse vncantienorden, welke rond het meer van Geneve
liggen geschaard.
In de eerste plaats moet natuurlijk de
Volkenbond-stad Geneve worden genoerncl.
een der mooiste en meest interessante sleden
van Zwitserland. Een gelukkiger combinatie
van stads- en natuurschoon is nauwelijks
denkbaar. Geneve is het kernpunt van elke
gels nn*r hel meer van Geneve, ja nanr

oude adellijke bezitting G I a n «I. waarin tnars
een bekende kuurinriehtin** i.-* gevestigd.
In 3 n 35 uur is men na eet, onvcrgetc'ij'
ken boottocht reeds te Ou cl»)'. «Ie haven
en voorstad van I. a ti s a nn c, hoofdstad van
het kanton Waadt. Lausanne strekt zich schilderachtig uit over «ie Zuidwestelijke uitloopers vnn den Gra «l -lora t. Het «licht opecr.gebouwcie oude slaci «leel t* it« met «ie
kathedraal en het kasteel, met het raadhuis
en de kerk s!t. f-rant-o!-. is zeer interessant.
De in 1537 gestichte ae.,<lemie werd in lüül
tot universiteit verheven. Dc scholen en op-

pardoe, een Welsehe rnhnponle, dle 13 jaar
in de zwarte aarde gewerkt heeft, heeft men
nu naar de bewoonde wereld gehaald voor
een tentoonstelling. «leer licht.....'

Een foto van den eersten dag van de zeilwedstrijden
b<j de Kieler Woche, bij welke, gelijk men weet,
ook deelneming uit Nederland is.

voedingsinstituten van
Lausanne zijn beroemd.
Er zijn verscheidene
bezienswaardige musea
In het schaduwrijke
park Mon Repos aan
de Oostzijde van de
stad is in 1927 het
nieuwe gebouw van
het Zwitsersche Bondsgerechtshof ingewijd.
De omstreken van Lausanne leenen zich bijzonder goed om per
electrischen trein, tram,
boot «f te voet korte of
langere
tochten te
maken. Ten kabelspoortje leidt naar het
Signal de Lausanne (64? m.)> met
fraai uitzicht op een
groot deel van het
meer van Genève, de
Oiablerets, den Grand
Muveran enz. Een anDe breede ramen van do wagon» van den l^ontreug-Ol»«rl«ndspoorweg
der mooi uitzichtspunt
in de nabijheid is het
stellen de toeristen na het voltrek ult Mont-eu** In staat ten volle van
het uitlicht op het meer van 'f»ene»e te genieten.
Signal des Belles Roehes.
Da tocht naar do Rochers de Naye
Vevey, de kleine bekoorlijke slad op ca.
verreweg
380 m. hoogte, tusschen Lausanne en Monde mooiste. De kabeltreln klimt
is
treux aan het meer gelegen, is de tweede eerst omhoog naar Glion. Na het passeeren
plaats van het Waadtland. Het ligt grooten- van een 400 m. lange tunnel ziet men tus»
deels aan den linkeroever van de onstuimige schen het groen van kastanjeboomen diep
Veveyse. welke hier in het meer uitmomlt. beneden zich het welbekende kasteel van
Langs den oever loopt een onvergelijkelijk Chillon het meer, de Rhónevlakte en de
mooie wandelweg. In het voorjaar zijn de omringende dergwereld. Te Glion begint de
narclzvelden op de berghellingen een lust eigenlijke Rochcrs de Nayelijn. Na het vervoor het oog. Een kabeltreintje leidt naar laten van dit station overwint het treintje
den Mont P6l erin (1084 m.h Het eindeerst de Zuidelijke helling van het diepe
station Is op 800 m. hoogte, doch reeds hier Caudrondal, passeert daarna eenige tunnel»
heeft men een prachtig panorama over het en stopt dan na een grooten boog te hebben
bovenste deel van het meer van Genève, het gemaakt te Caux, dat ongelooflijk mooi op
Rhönedal en de Savoyerbergen met den een soort hoogvlakte Is ge'egcn. Ofschoon
Montblanc. Len loonend uitstapje is voorts te Caux 1100 m. hoog ligt, hee/t men er nog
maken naar Les Pleiades. een berg van hetzelfde klimaat als aan den oever van het
1400 m., met buitengewoon rijke vegetatie, meer. In de diepte aanschouwt men het meer
De zeil» en zwemspört viert ook te Vevey van Genève in zijn volle grootte. Aan den
evenals in nagenoeg alle plaatsen langs het zuidkant van het meer ziet men de Savoyer
meer, hoogtij. Het stadje heeft niet de pre- Alpen en op den achtergrond oe Oents du
tentie mondain te zijn, doch in al zijn een» Midi. Het treintje stoomt weldra langzaam
voud is het bij uitstek een vacantieplaats hmger: de horizon wordt steeds wijder, De
voor hen, «lic rustig van de schoonheid van Qollle-lamanop 1760 m. wordt -.eheerscht
«leze streek wenschen te genieten, Het klidoor den vent de .laman en het ml-ssief van
maat is er bovendien zeer gunstig, waanlocr den Naye. Het schijnt onmogelijk hier verder
Vevey als klimatologisch kuuroord gedurende te gaan, doch dc vindingrijke menschengeest
het geheele jaar zeer in trek Is.
heeft een oplotsing gevonden, Dc trein ver»
Monlreux, ontstaan uit «le samendwijnt plotseling in een lange tunnel welke
smelting v.,n een aantal dorpen, «lic verstrooid dwai.t door het bergmasslef gaat. Lenige
legen «ie wijnbergen aanlagen, is in «Icn loop b'inge minuten van duisternis en dan wenkt
der jaren een «let meest elegante kuuroorden tenslotte in een zee van licht het eincktatio*.
van Zwitserland geworden, hetgeen vooral te Naye, waar het uitzicht vanzelfsprekend nog
danken is aan zijn geografische ligging en groolscher is.
zuidelijk klimaat. Montrcux ligt aan de zuideAan den Montroux-Oberland-spoorweg.
lijke helling van een bergmnssief van de
Het is aan te bevelen van Monlreux uit e-m
Vooralpcn. welker hoogste punt, de Rochcrs tochtje te ondernemen met den Montreu-.»
dc N*,ye. 2043 m. 1-ovcn «len zeespiegel uit» Oberlanll spoorweg, de snelste verdindio.f
steekt, Het 20.<tc nareisscnfcc.-:t op 2 en 3 .l'tli tusschen het meer van Gcnève en het mee*
as. zal de grootste gebeurtenis van het seizl-en van Thun, om ook eens kennis te maken met
te Montrcux zijn. Kr zullen o.a. een ver» twee interessante toeristenplaatsen aan dez»-n
tooning in het openluchttheater, «lat 4000 zit- vermaarden spoorweg, welke zich niet te ver
planteen telt, een bloemencorso en een groot vnn Montrcux verwijderd bevinden.
Les A v** nts op ca. 1000 m. hoogte is de
n: cl»tfe< <t op het meer met vuurwerk won
ph,ats. welke men bereikt. Het dankt
eers'e
gehouden.
Montrcux is het uitgangspunt voor tal van ?.jn goede reputatie nan de zuivere lucht,
tochten in «Icn omtrek, welke «loor uitstekende t!jk»-n zonneschijn en de naburige groole
middelen van vervoer zeer worden ver- l'enncnbosschen Het is echter vooral bekent
om zijn narcissen, welke in Mei en Juni aat»
gemakkelijk!.

Hel nieuwe stadion in Hclslngfors, dat dezerdagen ingewijd is.
Dc Marathon-toren is 72 meter hoon. Het stadion kon
30.000 toeschouwers bevatten.

het landschap tot Sonloup, Orgevaux en nog
verder een buitengewone bekoring verleenen.
Eerf knbelspoortje voert omhoog naar den
Col de Sonloup (1158 m), met een mooi,
doch beperkt uitzicht.
Chütenu d'Oex, hoofdplaats van het
Pays d'Nnhaut, ligt aan den rechteroever van
de Saane. Sedert 1830 Is Chateaux d'Oex
vreemdelingenplaats. Het was het eerste
zomervacantieoord in de Waadtlander Alpen.
Sedert 1894 wordt het ook voor de winter»
sport bezocht. Zijn groole bekendheid dankt
het eveneens aan zijn gunstig klimaat. Het
ligt san de Noordzijde van een breed dal, door
hooge bergen beschut.
Vin Sannen, Gstaad, Saanen»
mi» ser en Zweisimmen zou men den
tocht met den blauwen trein langs de zg.
Gouden Pasroute nog kunnen voortzetten
naar Splez en Interlaken in het Berner Oberland. Het gebied rond het meer van Genève
is echter van zulk een veelzijdige schoonheid,
dat als men daar eenmaal vertoeft, men het
zóó ver niet behoeft te zoeken.

vanger Th. P. van

«ensbergen. ambtenaar
3de kl. (verificateur).
Lands kas te Weltevreden, de
Geplaatst bij

'» 4de kl. J. H. Ftekklnger,
landskasambtcnaar
thans algemeen ontvanger van dc opgeheven lands»
kas te Telokbctong: blj het Centraal Remisekan»
toor te Batavia de wil. landskasambtcnaar 4de kl.
R. Panoet Oosman en J. F. H. Lelmen»,
thans resp. geplaatst bij het Administratiekantoor
der landska-sen te Padang en bij 's Lands ka» te
Weltevreden; te Djambl J. K. Lu ber. terrein»
ambtenaar lste kl. te Bcnkoclen: te Batoeradja A.
Z. Tikoalu. terreinambtenaar lste kl. te Pangkal»
plnang-te Bcnkoclen J. B. Ka eng. terrelnamb»
tenaar 2de klasse te Telokbctong: te Pangkalplnang
J. L. F. Helt Inga. belastingambtenaar 3dc kl.
te Djambl: te Telokbctong D. A. Gaspersz, be»
lastingambtenaar 3de kl. te Batoeradja.
Opgedragen het beheer van 's Lands kas te Pa»
dang aan den landskasambtcnaar 3de kl. K. D.
Mah let», thans algemeen ontvanger van dc op
te heffen landskas te «oetaradja.
Departement van oorlog.

Benoemd tot audltair militair bij den «rijg,»
raad te TJlmahl mr. 3. Barendrecht. thans
substituut-officier van Justitie bil den Raad van
Justitie te Batavia.
Blijft geplaatst de lste luitenant der Militaire
Administratie W. 11. Boogaardt te Meester»
Cornelis als kwartlcrmeester van de op te richten
administratie der gecombineerde troepen tevens
van het garnizoen.

....
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Departement van marine.
Vergund om naar Nederland terug te keeren
aan den luitenant ter zee der lste kl. Jhr. F. E.
Geplaatst bil de Marinekazerne Oedjoeng de lul»
tenant ter Zee der lste klasse B. Ness ing. uit
Personalia
Nederland verwacht: bU het Marinevliegkamp «orokrembangan de officiervlieger der 3de klasse
Departement van justitie.
G P. RUndcrs, uit Nederland verwacht.
Overgeplaatst van llr. Ms. Flores naar de
Benoemd voor den tijd van 2 Jaren tot politie»
de Luitenant ter Zee der
rechter te soerabaja. het lld van den raad van Marinekazerne Ocdjocng
justitie aldaar mr. A. Bo ey e. In de plaats van mr. lste kl. Jhr. F- E. de Koek.
van Helden.
Belast met de waarneming van de betrekking van
kantoorhoofdbU het hoofdkantoor van het gevangeniswezen W. Jans. hoofdcommies blj gemeld
met de waarneming van de betrek»
king van hoofdcommies bij het hoofdkantoor van
gevangeniswezen
het
C. I*. Berends, thans com»
mlesredacteur bij gemeld hoofdkantoor.
Jaarverslag van het Instituut voor
Departement van binnenlandsch bestuur.
op het gebied van ver»
onderzoek
Eervol ontslagen op verzoek P. Bmtt. hoofd»
laatstelijk tijd.
ambtenaar met buitcnlandsch
werking van fruit en groenten.

NIEUWE UITGAVEN

wnd. assistent-resident Ie klas.
Belast, voor den duur van de afwezigheid met
bultenlandsch verlof van K. J. A. Or l c. gouverneur
van 5-oerakarta. met die functie naast de uit»
oefening van zijn eigen functien. de gouverneur
van DJokjakarta j. Blj le V e 1d.
Departement van onderwijs on eeredienst.

WIJ ontvingen het belangwekkende jaarverslag
van bovengenoemd Instituut, dat werd uitgebracht
In de algemeene vergadering van het hoofdbestuur
der Stichting op 28 «aart 1.1. Het bestaat uit een
algemeen gedeelte en een technisch gedeelte, terwijl 3 bijlagen: 1. grafisch overzicht verkoop: *.
samenstelling vruchtensappen In 1937 en «en ver»
Benoemd tot hoogleeraar bU de rechtshoogesehool
te Batavia dr. G. H. van der Kolf f. thans slag van het Kongrcss fllr garungslose FrNehte»
hooge»
buitengewoon hoogleeraar blj genoemde
verwcrtung te Berlijn de lectuur verrijken.
school.
Belast met de waarneming van de betrekking van
Wat de vele aangeboden mostsoorten
beroepsassistente bij de geneeskundige hoogeschool lezen
we 0.a.: „In een vergadering van het Interte Batavia mej. EJ. Rijkebuseh. adj.»asslstente
nationale werkcomilt werden de verschillende bin»
bij genoemde hoogeschool.
nen» en bultenlandsche mostsoorten In vergelijking
Departement van oeeonomlscho .aken.
geproefd. Een zeer uniform smakend product was
dc Zwitsersche most: waarschijnlijk Is hiervan de
Benoemd tot Inspecteur Ie k 1,,. hoofd van een
te «uur. De
Inspectle-adfeeling blj de «rbcidslnpeetie. W A. smaak voor het Nederlandsche publiek
de
bij
vergelijking
ln
hiermede
Inspecteur
arbeid».
most
was
vel aar. thans
Nederlandsche
veel
wordt
voller
smaak.
In
Duitschland
van
betrek» In alle restaurants en In zeer veel winkels most
"iMeMk belast met de waarneming derzoodanig
ver»
king van adsplrantbosehopzlchter en
kocht".
ter beschikking gesteld van het hoofd der bos'chen
op Java en «adoera A. O. van iels. thans partiVit de lijst der vruchtensappen, dat de zwarte*
culier.
var. Wageningen de meeste vitamine C bevat.
De WesUandsche sappen hebben een goede kritiek,
Departerment van financiën.
behalve de Black Allcanle, waarvan staat opgetee»
Benoemd tot controleur lste klasse bij den Pand kend: zuur, dun. Het goudrelnetten-sap ult Meeubui«lien»t W. <*- va" Nllderbeek. thans conwen en dc meikers uit Wageningen staan boven
dienst: tot boekhoudkundig nmbtetroleur bü dlen
belastlngacountantsdienst te aan de lijst met: uitstekend.
nr.ar lste kl. bij den
11 out sch lit. ambtenaar van
8oerab»l» J. O.
Het sap van de «urlnaamaehe citrusbuitenlandse!, verlof terugverwacht: tot adjunctvruchten wordt uitstekend genoemd, maar
inspecteur bil het Hoofdkantoor van den
der In- en Uitvoerrechten »n Accijnzen mr. C. voor onverdund drinken is bet zuurgehalte te hoog.
toepassing kunnen
Zander»e. tevoren gediplon eerd gezaghebber bij Dit product sal
lezen we
het Ninnenland'eh-üestuur.
Overgeplaatst van uosthaven naar «akassor A vinden bij de bereiding van gerechten, waar ook
E l^efeber. ambtenaar Mc kl. (ontvanger): van azijn wordt gebruikt en voor de bereiding van
*>lak»-»er naar Batavia (tolkantoor) als verificateur cltroenkwast. In ptanteropuneh. In thee. enz. De
A. l. «orompis. ambtenaar 2de kl. (boekh);
-üsappelwljn is van goede kwaliteit gebleken.
van Batavia (tolkantoor) naar vosthaven als ont»

—
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NET VADERLAND

De Stadhuisquaestie
(Ingezonden)
Wat bezielt den menschen toch in de laatste
kwarteeuw om bij monumentale bouwwerken
maar steeds het minderwaardige te kiezen? We
denken hierbij In de eerste plaats aan hel Rot»
terdamsche Stadhuis en het Vredespaleis. Als
lemand nu nog beweren wil. dat het laatste een
belangrijk gebouw Is, zal hij uitgelachen worden.
Toch waren van deze gebouwen schitterende
ontwerpen voorhanden van Os Bazel en Ber»
lage. waarvan men toen blijkbaar de superior!»
telt niet wilde inzien.
En zal men nu met ons stadhuls even on»
kundig handelen In den gemeenteraad? Het ziet
er naar uit. Ik sta er van versteld, hoe er zoomaar slaat te lezen In het verslag der laatste
Stadhuiscommlssie-vergadering dat architect
dat zijn perspectief»
Luthmann weerlegd
teekeningen niet in overeenstemming zijn met
zijn plattegronden. Hoe is dit te weerleggen,
als ze Inderdaad wel verschillen? Dat verder L.
de bedenkingen in de dagbladen tegen zijn ont»
werp beantwoord heeft, wil toch nog niet zeg»
gen, dat hij die weerlegd heeft. Daar hebben
menschen van autoriteit met klare argumenten
aangetoond, menschen, die niet door vakverbondenheid eenzijdig verblind of beperkt zijn
tot een bepaalde richting In de bouwkunde, wat
de zwakheden zijn van dit ontwerp. In vrijwel
alle punten stemmen zij dan ook overeen.
Hoe kan men bij zulk werk eigenlijk nog van
schepping spreken? Natuurlijk zie ik ook wel
in. dat de heer I*. zeker talent heeft. Maar dat
hij te veel overneemt uit andere moderne stijlen
en dat dit te weinig persoonlijk verwerkt is.
daar is de critiek het wel over eens. Het scheppende element ontbreekt vrijwel. Algemeen is
dc grief, dat 1., die blijkbaar niet in staat is
het in elkaar ingrijpen van het gezag en de
functies van de gemeentediensten uit te heelden als een goddelijke noodwendigheid, zooals
die in den loop der eeuwen In de cultuurstaten
gegroeid Is, nu maar vcrbandloos representatief»
en werkgedcelte tegen elkaar aanzet en zoo gemakkelijk naar den geest van den modernen
massamensen, uiteraard geneigd al het hoogere
naar zijn beperkt begripsvermogen te nivelleeren, deze moeilijkheid, die toch juist de kern
van het probleem vormt, uit den weg gaat.
Nu zijn er velen, die niet meer gelooven aan
deze harmonie. Maar Is dat nu juist niet net
goddelooze en het ontwrichte van den tijd ? En
zou dat eeuwen zoo doorgaan ? Maar waarom
zouden we ons dan eigenlijk in het geheel nog
een nieuw stadhuls wenschen en ons niet liever
behelpen met de ons ten dienste «taande gebouwen ? Neen, we zoeken wel degelijk naar
een gebouw, dat bulten zijn utilistische functies
om een verheven uitdrukking moet geven aan
den saamhoorlgheidszin der menschheid.
Het ls tenslotte een dure onverantwoordelijke
proef, zoo maar een silo-complex met raadhuisafdeellng eraan neer te poten op het Alexander»
veld, dat vloekt met de omgeving. Ik ben er
dan ook van overtuigd, dat volgende geslachten
dit niet meer zullen dulden en men spoedig
weer met een nieuw raadhuisprobleem zit. Moet
men het Hilversumsche ' stadhuis, uiteraard
orlginceler en meer uit een stuk. nu niet liever
als een merkwaardig tijdverschijnsel beschouwen, dan wel als een voor eeuwen toonaan-

_

gevend gebouw?

Lezer, hebt U ooit lemand onder de burgerij

aangetroffen, die werkelijk enthousiast was van

het ontwerp L. ? „Het Is zoo kwaad nog niet" is
de hoogste lof, dien ik zoo nu en dan van 'n on»
verschillige vernomen heb. Maar waar staan

toch de bouwwerken van dezen architect, die
oorspronkelijkheid getuigen, dat
men hem in aanmerking liet komen voor zoon
belangrijke opdracht ?
Nog wonderlijker is het, hoe de commissie
van advies aan dit ontwerp den eersten prijs
gaf. Alles Is regelmatig verloopen, meent architect Fels. Maar wie het geschrift van ir Tillema
„Richtlijnen voor de beoordeeling van het
Nieuwe Haagsche Raadhuis" leest, moet wel
erg aan de bevoegdheid van de jury op aesthe»
tiseh gebied gaan twijfelen om nog niet eens te
spreken van de foutieve berekeningen van de
plannen Kropholler en Roosenburg, die de heer
van der Zwart In opdracht van de commissie
van advies berekende.
De burgemeester, hierover in den Raad geïnterpelleerd, hoeft dit laatste trouwens toe
moeten geven.
Wat spreekt de heer Fels toch van een goed
gevoelde bescheidenheid van dc Haagsche burgerij in deze? Spreek liever van een algemeene
onverschilligheid voor hoogere cuiturcele
dingen, die zich helaas ook tegenwoordig in ons
land Invreet. Ziet -naar dc landen om ons heen
en dc gevaren, die ook ons geestelijk leven bedreigen. Op tegen het snobisme. Laat onze gemeente er zich voor hoeden een ontijdige dwaasheld te begaan en daarmede honderdduizenden
nu en in de toekomst te dupeeren.
Met dank voor de plaatsing.
R. Bremmer,

van zoo veel

Internationale Normalisatie
in de Electroteenniek
Vergadering van de Int. Eleetrotecnnical Commission
Prof. fr G. L. van der Bilt hoofd der Nederlandsche delegatie
Men meldt ons:
Aan de vergaderingen van de International
Electrotechnieal Gommlssion (1.E.C.). welke
van 22 Juni—2 Juli 1938 in Torquay (Engeland) worden gehouden, neemt een groot aantal Nederlandsche deskundigen als.verlegenwoordigers van het Nederlandsch eleelroteehniseh comité doel. Hoofd van deze delegatie is
prof, ir C. 1-- van der Bilt. oud-hoogleeraar aan
de Technische Hoogeschool, wethouder van
'sGravenhage, terwijl zij verder bestaat uit de
heeren: ir G. J. Th. Bakker, ir J. Bekink. ir
H. A. G. van vuurcn. ir W. Gerritsen, prof. dr
ir H. S. Hallo. Ir A. B. van Hamel, ir R. S. H.
Hylkema. Ir A. S. Janssen, ir S. S. Koldijk,
Ir 1.. A. W. van der Lek, ir H. J. van lassen,
dr ir J. G. W. Mulder, prof. dr Ir H. G. Nolen.
prof. ir J. C. van Staveren, ir F. van Teutem.
ir W. H. Tromp, ir G. J. van de Well. ir Gh.
1.. van Weynsbergcn. Ir G. de Zoeten, die als
specialisten dc vergaderingen over bepaalde
onderwerpen bijwonen.

De I.E.G. stelt zich ten doel het internationale contact tusschen koopers en constructeurs
van electrischc machines, toestellen en malerialen te bevorderen, door het normaliseeren
keuringseisehen.
van benamingen en
keuringsmethoden, e.d. Voor de beoordeeling
van offerten naar en van andere landen bieden
deze overeenkomsten een betrouwbare basis.
De 1.E.G., die In 1906 tot stand Is gekomen,
organiseert om de 3 jaar een algemeene ver»
gadering ter gelegenheid waarvan een aantal
studiecommissies bijeenkomt. Op de as. ver»
worden
gaderingen in Torquay zullen o.a.
besproken: de internationale electrotechnische
woordenlijst, transformatoren, turbines, lam»
pen, isolatoren, tractie, radiotoestellen, meetinstrumenten, schakelaars, verbrandingsmoto»
ren, kabels, gelijkrichters. eenheden, electrisch
lasschen.
Tot besluit wordt de I.E.G. in Guildhall In
Londen een banket aangeboden, waaraan de
hertog van Kent het woord zal voeren.

De heffing van scheepvaart-

rechten
Rijn-Schlekanaal
Op het
De Kamers van Koophandel en Fabrieken te
Delft, Den Haag. Lelden en Rotterdam heb»
ben het volgende telegram gezonden aan B. en
W. van Rotterdam:
.^le Kamers en**-, kennis genomen hebbende
van het voorstel van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland d.d. 10 Mei 1038 tot herziening
provinciale heffing op Rijn—Schlekanaal. hetwelk zij op zichzelf billijk achten, doch dat
bezwaren oplevert in verband met bestaande
gemeentelijke heffingen van Delft en Rotterdam. mede kennis genomen hebbende van uw
adres aan Provinciale Staten d.d. 27 Mei 1938.
waarin tegen provinciaal voorstel verzet wordt
aangeteekend, overwegende dat door medewerking van Rotterdam aan algemeene verlaging
een bevredigende regeling kan worden verkregen, dringen nogmaals In algemeen belang
van de relaties, welke de bedrijven in het
achterland met Rotterdam verbinden, op zoo»
danige medewerking van de gemeente Rotter»
dam aan."

—

DINSDAG 21 JUNI 1938

In de Int. School voor Wijsbegeerte te Amersfoort heeft het Bolland-Genootschap Zaterdag»
middag zijn algemeene bijeenkomst gehouden
onder leiding van den ondervoorzitter mr A.
Meerkamp van Embden. In het openingswoord
huldigde mr van Embden den afgetreden voorzitter mr H. A. Kindermann, die gedurende 12
jaren het Genootschap voortreffelijk heeft ge»
leid en nu de leiding aan anderen wenscht over
te geven. Hem zond de vergadering een telegram met hulde en deelneming wegens de
droevige reden zijner afwezigheid.
(schilder).
Met erkentelijkheid maakte mr Meerkamp
gewag van dc schenking van den heer A. B. van
Leer van zijn gemeubileerde villa te HilverWijziging gemeentegrenzen
sum aan het
welke zeer groote
Aan het Voorloopig Verslag der Tweede schenking hetGenootschap,
Genootschap
helaas niet heeft
nopens
Kamer
het wetsontwerp tot wijziging kunnen aanvaarden wegens niet beschikbare
van verschillende wetten tot wijziging van gemiddelen om in de financicelc lasten van dit
meentegrenzen of tot vereeniging van gemeengroole bezit te voorzien.
ten. is het volgende ontleend:
Uit het jaarverslag van den secretaris, jhr H.
Vrij algemeen kon men zich met dit wetsde Brauw te 's-Gravenhage. bleek de bloeiende
ontwerp, behoudens een nader te noemen be» toestand van het Genootschap, welks ledental
paling, vereenigen. Met den minister was men steeg van 214 tot 223 op 1 Jan. 1938. Voor
stuvan oordeel, dat het uitdrukkelijk moet vastdenten werd de jaarlijksche bijdrage verminstaan, dat de ambtenaren, op wie deze wetsderd tot f 6. Vijf studenten hebben daarvan ge»
wijziging belrekking zal hebben, gedurende bruik gemaakt. „De Idee" verschoen
regelmatig
den tijd. op wachtgeld doorgebracht, een penen had een omvang van ruim 20 vel. Het aan»
sioengrondslag hebben.
tal abonnementen vermeerderde. Vele leerganSommige leden gaven wederom in overwegen werden gegeven te Amsterdam. Haarlem.
ging de navolgende wijzigingen in de Annexa's-Gravenhage en Utrecht.
tiewet-Amsterdam van 1920 aan te brengen:
De commissie voor het nazien der rekening
a. Te bepalen, dat hij. die het wachtgeld-ver» had allen lof voor het beheer van den penning»
vangende pensioen verloor door het aanvaar»
meester, den heer W. Kronor te 's-Gravenhage,
den van een andere betrekking, weder in het wiens rekening sloot met een batig saldo van
genot van dat pensioen wordt gesteld, zoo hij
f 747.7».
later die betrekkin? verliest;
Tot voorzitter werd gekozen ir A. J. Bergsma
b. aan hen. die in dienst van de gemeente te Nijmegen, de secretaris en prof. mr B. M. Tel»
Amsterdam zijn overgegaan, ten laste dier geders werden herkozen en in de vacature werd
meente een vergoeding te verzekeren ten bevoorzien door de verkiezing van den hoer J.
drage van hetgeen hun salaris minder beloopt Frijling te Wassenaar.
dan het annexatiepensioen, waarop zij anders
Tot leden van de commissie voor nazien der
recht zouden hebben gehad.
rekening over 1938 werden gekozen de heeren
Beide wijzigingen zouden een zekere terug» A. A. van Sandick te Rotterdam en G.
van der
werkende kracht moeten hebben.
Veen te 'sGravenhage.
Van andere zijde rees tegen deze denkbeelden bezwaar, met dien verstande, dat een aan»
Zaterdagavond sprak ir A. J. Bergsma in de
tal leden zich met het eerstgenoemde voorstel philosophische bijeenkomst over Maat»
zouden kunnen vereen igon, indien het voor de schappelijke waarde.
gemeente Amsterdam niet «en verplichting
Spreker begon met er op te wijzen, dat se»
doch een bevoegdheid inhield.
dert Hegel begrepen kan worden, dat de
Enkele leden bepleitten in het bijzonder de geest der samenleving, die zich verwerkelijkt
belangen van de ambtenaren en werklieden, in drleSenheid van huisgezin, maatschappij en
die reeds op 1 Oetober 1913 in dienst waren staat, zich tot zijn waarheid ontwikkelt, als hij
van een der bij de wet van 1920 met Amsterzich ontwikkelt tot zijn vrijheid. Van deze
logische ontwikkeling is de genetische een be»
dam vereenigde gemeenten.
paald, dus eindig geval. Van deze gevallen
van
ontwikkeling, dus van het ont»
HET STATIONSGEBOUW TE UTRECHT. staangenetische
en vergaan van gevallen van menscheThans Is vastgesteld dat de nieuwe vestibule lijke samenleving geeft de geschiedenis het
met groote hal. van het Centraal Statten te naar do orde des tijds gerangschikt verhaal.
Utrecht, Dinsdag 5 Juli in gebruik genomen Wezenlijk is de geschiedenis meer dan een
-lal worden. Gelijktijdig hiermede wordt ook eindeloos verhaal en zij verheft zich boven haar
de nieuwe ingangscontrole In dienst gesteld en slechts afhankelijk zijn van de orde des tijds
komt de tijdelijke te vervallen. Men zal dus. In «n als haar periodiciteit, zooals door spreker
door den hoofdingang het gebouw binnen In het tijdschrift «De Idee" (1938 blz. 277 «n
gaande, niet meer rechts, doch links door de vle.) is ontwikkeld. Heeft men eens en vooral
controle op het perron komen. Met de ruimte, begrepen dat di waarheid van de ontwikkeling
waarin zich thans de tijdelijke ingangscontrole dor samenleving eeuwig is en niet van den tijd
bevindt, wordt de le en 2e klas wachtkamer afhankelijk, In tegenstelling met den waan. dio
-/tiet rooken" vergroot,
met den dag verandert, dan l, men ongevoelig
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Prol. L. K, Wolff en de volksgezondheid
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Bescherming van het recht van
den Industrieelen Eigendom
Prof. dr ir II. Gelissen voorzitter van de
Int. Vereeniging.
In het te Praag gehouden congres van de
Internationale Vereeniging voor de Bescher»
ming van het Recht van den Industrieelen
Eigendom werd prof. dr ir H. Gelissen tot
voorzitter van deze Internationale vereeniging
benoemdDe vereeniging zal in 1939 haar congres In
Den Haag houden: dit congres zal dan door
prof. Gelissen worden gepresideerd.

Men schrijft ons:
Naast de gememoreerde verdiensten van den
overleden Htrechtschen hooglceraar L. K.
Wolff, dient nog met een enkel woord melding
gemaakt te worden van zijn belangrijken
arbeid In het belang van de volksgezondheid
in Nederland.
Het is algemeen bekend, dat
uiteraard
oo.k in de medische wetenschap verandering
van tijd kan samengaan met verandering van
inzicht. Zoo is er een periode geweest, waarin
men meende, dat de menschelijke voeding zon»
der bezwaar kon worden samengesteld uit In»
grijpend bewerkte producten, en de bizondere
waarde van de elementaire natuurproducten
werd voorbijgezien. Nadat in wetenschappelijke kringen reeds een nieuw en beter inzicht
was ontstaan, is bij het publiek een dergelijke
opvatting nog langen tijd blijven hangen. En
het Is de groote verdienste van prof. Wolff ge»
weest, dat hij, door populaire beschouwingen
in voor leeken aantrekkelijke», stijl geschreven
baanbrekend werk heeft verricht om het
Nederlandsche volk te doordringen van de
elementaire eisenen der nieuwere voedingsleer.
Werkjes van zijn hand als b.v. «Voedings»
hygiëne" hebben in sterke mate bijgedragen
tot de verbreiding van zijn inzicht, mede door»
dat zij het wetenschappelijk element hielpen
vormen van wat de Nederdandsche huisvrouw
in den vorm van artikelen, lezingen en als les»
stof op cursussen sedert dlen is bijgebracht.
Prof. Wolff heeft ook krachtig bijgedragen
tot de in onze dagen weer toegenomen waar»
deering voor de melk als een op zich zelf
staand en veelzijdig voedingsmiddel. Hij bepleitte bij herhaling het belang van het ge»
bruik daarvan door kinderen, en volgde met
belangstelling de proeven met verstrekking
van melk tijdens arbeidspauzes '. In fabrieken,
zooals die in sommige landen reeds plaats»
vonden.
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DE RIJKSWEG ROTTERDAM-AMSTERDAM
Naar de A.N.W 3. ons mededeelt zal het gedeelte van den in aanleg zljnden Rijksweg van
Rotterdam naar Amsterdam over Bodegraven,
van station Moordrecht tot aan het punt van
samenkomst met den Rijksweg no. 12, 's-Gravenhage—Utrecht aan de westzijde van de
binnen enkele weken voor het verkeer
worden opengesteld.
Het groote belang van dit nieuwe wegdek
voor het doorgaande verkeer zal uiteraard nog
meer tot uiting komen, wanneer de Rijksweg's-Gravenhage—Utrecht zal zijn voltooid, om»
dat het voor alle verkeer van Rotterdam naar
Gouda en Utrecht vooralsnog aanbeveling ver-

dient, zooals tot dusverre, van den kortcren provincialen weg van station Moordrecht naar
Gouda gebruik te maken. Voor het auto- en rijwielverkcer van Rotterdam naar Waddinxveen
en Boskoop beteekent het nieuwe wegdek reeds
direct een zeer belangrijke verbetering.
Op het punt van aansluiting aan den autosnel.
weg 'sGravenhage—Utrecht zijn kruisingen van
de verschillende rijbanen a niveau vermeden.
De rijbaan voor het verkeer naar Rotterdam
wordt onder de rijbanen
's-Gravenhage en 's-Gravenhagc—Utrecht doorgeleid, terwijl het verkeer Rotterdam in de rijbaan 's-GravenhageUtrecht wordt opgenomen.

De Vestigingswet Kleinbedrijf

Nederlandsche deelneming aan de
wereldtentoonstelling te

De toepassing op het slagersbedrijf.
De heer S. de Hoo. hoofdcommies aan het
departement van Economische Zaken, deelt in
het offieieele orgaan van den Nederlandsehen
Slagersbond eenige cijfers mee omtrent dc toe»
passing van de Vestigingswet kleinbedrijf op
het slagersbedrijl
het eerste bedrijf, waarop
de Vestigingswet toegepast is.
In den z.g. spertijd, die duurde van 18 Aug.
193? tot 1 Februari 1938. waarin alle mutaties
in het slagersbedrijf waren onderworpen aan
een vergunning van den minister van Economische Zaken zijn bij het departement van
Econ. Zaken 870 verzoeken tot vestiging of
voortzetting van een slagersbedrijf binnengekomen. Daarvan zijn niet minder dan 509 afgewezen. Er werden 339 verzoeken ingewilligd
en 2 worden in handen van een Kamer van

—

Koophandel gesteld.
Na hel in werking treden van dc vestigings»
cisehen. op 1 Februari, tol 1 dezer zijn bij de
Kamers van Koophandel 208 aanvragen inge»

leverd. Daarvan werden afgewezen 74 en inge»
willigd 88: op 1 Juni waren 44 aanvragen nog
in behandeling.
Het haperde den afgewezen aanvragers
meestal niet aan credietwaardigheid- het niet
voldoen aan de eischen van handelskennis en
vakbekwaamheid vormde het grootste struikelblok-

Nederlandsche avond* te

Praag

Dezer dagen is te Praag een Nederlandsche
avond met een Nederlandsch concert waarover
in ons blad van gisteravond geschreven werd.
gegeven, georganiseerd voor dc studenten van
de Tsjechische Handelshoogeschool, die dit
jaar dc colleges in het Nederlandsch van mej.
M. J. Vorrink, doctoranda in de klassieke en
Slavische letteren, gevolgd hebben.
De voorzitter van het Scandinaafsel»
opende
Nederlandsch Instituut, prof. Kraus.
den avond, waarna mej. Vorrink haar.,studenten erop wees, hoeveel sporen van Nederland»
sche kunst en cultuur te Praag zelf te bewonderen zijn om verder hun zeer orlgineele op»
stellen te bespreken.
Na het concert heeft dc heer Stuhllk, directeur der Tsjechische luchtvaartmaatschappij,
een gratis retourvlucht Praag Amsterdam namens KLM. en G.L.S. uitgereikt aan den student, die het beste en origineelste Nederland»
sche opstel had geschreven. Dc gelukkige win»
naar bedankte met enkele woorden den heer
Stuhllk voor den prijs en mej. Vorrink voor
haar onderwijs, waarna dc aanwezigen, onder
wie de secretaris van het Nederlandsche ge»
zantschap, dc rector-mngnificus der Handelshoogeschool. de directeur der Universiteitsbibliotheek, de vertegenwoordiger der KLM.
en vele leden en genoodigden van het Scandi»
naafsch—Nederlandsch instituut werden opgemerkt, zich aan «en thee vereenlgden.

Nieuw York
Nu de voorbereiding der plannen het eind»
stadium begint te naderen en weldra tot definitieve Indeeling der zalen van het Nederland»
sehe paviljoen zal worden overgegaan, deelt
het secretariaat der Nederlandsche deelneming
aan de wereldtentoonstelling te Nieuw Vork
mede. dat diegenen, die belangstelling mochten
gevoelen met een particuliere inzending deel
te nemen, zich voor 30 Juni dienen te wenden
tot den secratris. den heer mr J. J. Gyevaar,
Rijnstraat 24 'sGravenhage.
Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een
opgave van de benoodlgde grond» en muur»
vlakte, alsmede van een zoo volledig mogelijke
omschrijving dier Inzending. lndlvidueele In»
zendingen zullen gezamenlijk worden ondergebracht In dc door het Amerikaansche tentoon»
stellingsbestuur bij het Nederlandsche paviljoen beschikbaar gestelde ruimte.

Eerste Kamer
De voorzitter van de Eerste Kamer is voor»
nemens de Kamer op te roepen tegen Dinsdag
28 Juni, des avonds lc half negen, In die vergadering zal worden overgegaan tot het trek»
ken der afdeelingen en tot openbare behandeling van een aantal ontwerpen van wet van
eenvoudigcn aard.
Voorts zal de voorzitter aan de te benoemen
centrale afdeeling voorstellen in de afdeelingen te doen onderzoeken op Woensdag 29 Juni
d.a.v., onder andere dc wetsontwerpen inzake
dc electriciteitsvoorziening en tot herziening
der omzctbclastingwet.

Gemeenteraad van Leiden
De S.D.A.P. en het regeeringsjubileum van
H. M. de Koningin.
Bij den aanvang der gistermiddag gehouden ver»
gadering van den Gemeenteraad van Lelden vroeg
de heer l-Akerbout (*.r.) verlof aan B. en W. eenlge
vragen te mogen stellen naar aanleiding van het
lot spr. gerichte verwet als zou hij ln de begin

Met gehouden Raadsvergadering onjuiste Inlichtingen hebben gegeven. Inzake dc premieregeling
blj do polltlebrandweer te Delft. De gevraagde
toestemming

werd verleend.

Luchtbescherming.

Een voorstel van B. en W. om aan de afd. Letde Nederlandsche Vereenlglng voor
Luchtbescherming voor het Jaar 1928 een subsidie
te verleenen van f2772 en ten behoeve van de
'voorbereiding van den luchtbeschermlngsdlenst te
Lelden een bedrag van
werd na eenlg debat
den van

aangenomen.

Het regeerlngsjudll****».

het
kwam ln
-B.Hierna
en W. om aan verschillende
behandeling

RIJKSDIENST DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN ARBEIDSBEMIDDELING
De directeur van den rijksdienst der werke»
loosheldsverzekering en arbeidsbemiddeling
verzoekt ons onder de aandacht van belanghebbenden te brengen dat aan hem, die met
ambtenaren van zijn dienst wenschen te spreken over visumzaken daartoe slechts gelegenheid wordt gegeven op werkdagen, behalve des
Zaterdags, van 3 tot 5 uur. Aan de vastgestelde spreekuren zal in den vervolge streng
dc hand worden gehouden, ook voor wat betreft buiten de gemeente 's-Gravcnhage
wonende personen.
lp herinnering wordt mede gebracht, dat
voor het bespreken van aanvragen om werk»
vergunning alleen des Vrijdagsnamlddags van
2 tot S uur gelegenheid bestaat.

Bolland-genootschap voor zuivere rede
De jaarlijksche vergadering

—

voor opmerkingen als: voor die periode gold
die waarheid, maar daaraan zijn wij nu ontwassen. Aan waarheid, die dien naam verdient,
is men nooit ontwassen, al kan een bepaalde
communis opinio er van vervreemd zijn. Wat
in de samenleving als waarheid geldt, is van
de zuivere waarheid slechts een min of meer
vertroebeld, een min of meer met waan belast
geval, waarbij het kan voorkomen, dat het
waarheidsgehalte zelfs tot op enkele procenten
na vervluchtigd is. Waan geheel zonder waarheid is ongevaarlijk; juist de paar procent
waarheid, die dc waan bevat, maakt hem verderfelijk, daar zij de mogelijkheid scheppen, de
beste zaken op goede gronden te bederven.
De samenleving ontwikkelt zich tot haar
waarheid, als haar momenten zich tot hun
zuiverheid en hun volledigheid ontwikkelen
en een verschijnende samenleving heeft haar
ontwikkeling volbracht als dit is geschied, als
haar momenten hun eigen innerlijke mogelijk»
heid hebben verwerkelijkt. En aangezien verdere ontwikkeling niet mogelijk is, kan daarna
alleen nog maar inwikkeling of verwording
volgen. Zoo culmineert do samenleving, als dc
staat zich volledig tot staat en de maatschappij
zich volledig tot maatschappij heeft ontwikkeld,
dwz. belde tot elkander uitsluitende, dus tot
elkander wederzijds begrenzende, derhalve
tot elkander wederzijds doordringende momenten. een opmerking, die door de verstandswetenschap, die geen tegenstrijdigheid vermag
te laten gelden, niet kan worden gewaardeerd;
het woord „derhalve" in dezen zin is haar te
machtig. Zoo alleen zijn de momenten, wat
z|j behooren te zijn en dan alleen kunnen
beide hun eigenlijke functie volledig uitoefenen, de staat door middel van het recht de
vrijheid verwerkelijken en de maatschappij de
behoeftebevrediging op de beste, door het
zuivere recht geregelde en dus rechtvaardige
wijze verzorgen. Is de ontwikkeling volbracht,
dan moeten de grenzen vervagen en verwordt het wederzijds elkander uitsluitend door»
dringen tot een vermenging der momenten,
waardoor belde, in casu staat en maatschappij
hun eigen karakter en daarmede de geschiktheid tot het uitoefenen van hun eigenlijke
functie verliezen. Vandaar dat vrijheidsverlies
in de samenleving noodzakelijk gepaard moet
gaan mie verarming. Dit blijft gelden, niet»
tegenstaande dat in een onvrije, dus verarmende samenleving groote werken tot stand
kunnen komen.
De miskenning van deze categoriale, dus
noodzakelijke relatie Is de ziekte van onzen
tijd. De al of niet wenschelijkheid der ver»
menging (staatsinmenging met het productie»
proces) is thans geen vraag meer, alleen over
de wijze, waarop de vermenging moet ge»
schieden, wordt nog getwist, In de zuivere
verhouding van staat en maatschappij Is de
staat het synthetische, het «vergrijpende, dus
het de maatschappij beheerscnende moment en
h|j behoort haar krachtig ingrijpend en krach»
tig zich onthoudend (waarbij het dan de
vraag is voor welke van belde meer kracht
vereischt wordt) te beheerschen, maar op de
wijze van den «laat, d.WH. van het zuivere
recht. Zoodra de staat de maatschappij gaat
beheerschen nlet op zijn wijze, maar op de
wijze van de maatschappij, is dat een teeketi
vu» vermenging, du« v»a verwording en niet»

tegenstaande den schijn van het tegendeel, ook

wat den staat betreft, een teeken van ver»
zwakking. Immers de laatste heeft dan niet
meer dc kracht zich boven de maatschappij te
stellen, maar laat zich door maatschappelijke
groepen misbruiken ter bevordering van hun
particuliere maatschappelijke belangen, althans
van datgene, wat zij daarvoor aanzien. Zoo is.
naar de Oostenrijke econoom Mlses opmerkt,
het karakteristieke van den modernen staat,
dat hij zich aan de vakbeweging heeft overgegeven 1) en dat geldt ook daar, waar zij z.g.
Is afgeschaft. Vandaar, aangezien men nergens
meer de tering naar de nering vermag te zet»
ten. allcrwcge een uitgavcnpolitiek, waardoor
de wereld een cataslrophe wordt tegemoet
gevoerd, zooals waarschijnlijk nog nimmer beleefd is geworden.
De vermenging, die zich in onze dagen on»
der den naam socialisme vertoont, en die zich
kenbaar maakte door vrijheidsverlies (en dus
ook door welvaartsverlies), is niet te voor»
komen, maar als een onafwendbare verstijving
te begrijpen, als de rigor scncctutis van onze
reeds tot beschaving verstarde en zich gaande»
weg meer verstarrende cultuur.
Overgaande tot het begrip: maatschappelijke
waarde. da,*, spreker uit het natuurlijke leven
ontwikkelde, kwam hij tot het algemeene ruil»
middel. Opdat een goed in de samenleving de
functie van algemeenruilmiddel kan vervullen
moet het verschijning zijn van het logische
begrip: de algemeene v/aarde. Deze is als
algemee.no waarde do ontkenning van elke
bijzondere waarde, dus het uitsluiten van
alle bijzondere waarden. Anderzijds Is elke
bijzondere -.vaarde dit slechts als verbijzondering
van de algemeene waarde, zoodat de algemeene
waarde alle bijzondere waarden tevens moet
Insluiten. Zoo blijkt zij zoowel het insluiten als
het uitsluiten van alle bijzondere waarden te
zijn. een tegenstrijdigheid, die de verstandswetenschap, niettegenstaande
logische
noodzakelijkheid, niet kan aanvaarden. Hoe zou
hefi slechts rationeele verstand kunnen laten
gelden, dat de algemeene waarde zoowel vol»
waardig als waardeloos heeft te zijn? Zij zal
altijd moeten zeggen: van tweeen een, daardoor
zlch den weg tot de volledigheid afsluitend. Wil
een goed verschijning kunnen zijn van de alge»
meene waarde, dan moet het le. in zichzelf voor
het subject waarde hebben, anders zou het geen
verschijning kunnen zijn van de algemeene
waarde, maar ten aanzien van eigen wezen
slechts wezenlooze schijn zijn; 2e. mag het niet
mogelijk zijn te kunnen zeggen, waarom het
voor het subject waarde heeft, want het moet
alle bijzondere gebruikswaarden van zich uit«luiten, en 3e. moet het alle bijzondere gebruikswaarden insluiten, m-a.w. tegen elke bijzondere
gebruikswaarde kunnen worden geruild. Als
men zich in die tegenstrijdige eischen indenkt,
welke met de momenten van de algemeene
waarde overeenkomen en die ln de economie
alle hun propagandisten hebben, die echter elk
het volledige waardebegrip met het moment
hunner keuze vereenzelvigen, dan moet het zoo
aanvankelijk wel schijnen, dat er geen sprake
van kan zijn. dat er een goed in de maatschappij
gevondenkan worden, dat aan dergolijke tegenstrijdige elschen voldoet.
En toch voldoet het goud, afgezien van zijn
waarde voor de consumptie, zeer behoorlijk aan
de gestelde eischen. Dat het waarde heeft voor
de consumptie is het als een manco aan te
rekenen. Wat aan het logische, tijd en ruimte
te buiten gaande begrip van de algemeene
waarde nog niet uit kon komen, was de vraag
vaa de vastnet» van de waarde vaa het ruil»

Hhaar

middel in tijd en ruimte. Deze waardevastheid
wordt tot eisch, doordat het algemeene ruil»
middel bovendien moet fungeeren als maat
van maatschappelijke waarde. Nu is de maat
eenheid van qualiteit en quantitcit, en om tot
een onveranderlijke eenheid van maat te
komen, moet het subjectieve moment n.l. dat
van dc qualiteit onafhankelijk gesteld worden
van de menschelijke willekeur, wat in de meer
abstracte spheren van de werkelijkheid, b.v.
in de levenlooze natuur (physiea) nog wel op
bevredigende wijze gaat, maar wat in een concrete sphecr. als die van de maatschappij,
slechts bij grove benadering mogelijk is.
Evenals b.v. dc eenheid van gewicht gewicht
heeft, moet de eenheid van maatschappelijke
waarde waarde hebbon, die echter nimmer
onafhankelijk te stellen is van de subjectieve
waardoering. Waar dus een volkomen waardevastheid van het ruilmiddel een eisch is.
waaraan niet is te voldoen», moet men er naar
streven die vastheid zoo groot mogelijk te
doen zijn, door de bepaling van de waarde van
hot ruilmiddel zooveel mogelijk onafhankelijk
te stellen van de mcnschclijke (grocps) willekeur en dit heeft men in tijden, waarin men
zuiverder aanvoelde, dan men thans vermag
te redeneeren, gedaan, door zijn waardebepaling over te laten aan het vrije spel van vraag
en aanbod in de maatschappij. Dat men thans
velerwege meent de waardevastheid van het
geld, hetzij men hierbij denkt aan goud of
aan iets anders, te moeten nastreven door haar
juist wel afhankelijk te stellen van de men»
schelijkc willekeur n.l. van regeeringen, dus
van politieke partijen enz. kan in onze dagen
van voethoofdigheid van samenleving eigenlijk
geen verwondering baren.
Sedert het Interventionisme. dc vermongin*;
van staat en maatschappij, allcrwege ten troon
Is verheven, zijn do bezwaren, ontstaan door
de waarde»onzckerheid van het geld, tot een
bestendige catastrophe aangegroeid, waartegen»
over de moeilijkheden, die het gevolg zijn ge»
weest van. althans worden toegeschreven aan
dc waardeschommelingen van het goud voor
1914, volkomen in het niet vallen. Zegt men,
dat de gouden standaard heett gefaald, dan is
dat even juist als dc bewering, dat de liberale
occonomle (niet te vereenzelvigen met de
liberale staatsgedachte) is te kort geschoten en
te vergelijken met het geval, dat men iemand
zijn Icvenloosheid verwijt, na hem eerst den
nek te hebben omgedraaid.
Een bespreking van het teeken» of vertrott»
wensgeld liet dc tijd niet toe. Alleen wees
spreker er nog op. dat het vertrouwcnsgeld
staat en valt met het vertrouwen in de over»
eenkomst, die aan het fidttciaire geld ten
grondslag ligt en dat juist de instantie, wier
eigenlijke taak het is. dat vertrouwen te schragen, dc groote schender daarvan is gebleken te
zijn. n.l. de staat. Dat die schendingen op goede
gronden zijn geschied, spreekt vanzelf. Alles,
«-at ooit bedorven is geworden, heeft Hegcl
opgemerkt. Is op goede gronden bedorven.
Zondagochtend hield prof. Hess ing een
groote rede, waarin onder meer de der menigte

welgevallige..cxistentiephilosophic" werd door»
schouwd en begrepen in haar wezenlijke on»
waarde als philosophic. Na gedachtewisseling
ook over deze rede sloot dc voorzitter, ir
Bergsma met dank aan sprekers en hel groo'e
gehoor van leden en gasten deze geslaagde bij»
eenkomsten.
*ui«es. De Oor-aken van de Tconlmllcae
Hlouton te Co. Den Haag.

I) Vgl.

voorstel van

organisaties subtotaal bedrag van

sidies te verleenen tot een
f «150. ten behoeve van de feestviering van het
regeerlngsjublleum van 11. M. dc Koningin.
De heer Van W elzen (commj
verklaarde
zich tegen deze subsidie. De tegenstelling, welke
er bestaat tusschen de groote werkeloosheid en
de voorgestelde feestviering ls, volgens spr., te
groot. Spr. zal zich desnoods neerleggen bij het
eedeelte van het voorstel, waarbij aan de Meer»
Werkactle en de Vebotehtoonstelllng subsidies

worden verleend.
De leider der B.DAL».. mr Van Eek (s.d.l
waarbij spr. o.m. wee, op
legde een verklaring
republikeinse!,
het
karakter van de BLI.A.P. Ware
het feest alleen een huldiging van de huidige
draagster van de Kroon, dan zouden er voor spre»
kers partij geen bezwaren tegen het voorstel zljn,
maar het gaat hier ook om een huldiging van het
huidige stelsel. Maar gelet op den ernst der
tijden, waarin samenwerking vóór alles noodig
ls. ook met het oog op het fascisme en vooral om»
dat het hler nlet gaat over het principe konings»
schap of republiek, zal de S.D.AP. haar stem aan
dit voorstel nlet onthouden.
Verschillende leden voerden over dlt voorstel
het woord.
De voorzitter beantwoordde de verschillende sprekers. Den heer van Eek (s.d.) antwoordde sjr.» dat het te «enenmale onjuist geacht
moet worden In de feestviering een propaganda
voor het koningsschap te zien. liet feit. dat H. M.
dc Koningin gedurende veertig Jaar heeft geregeerd en de wijze waarop de Koningin geregeerd
Is reeds meer dan voldoende propaganda
voor het koningsschap.
De zuiver financleele vraagstukken, welke ter
sprake waren gebracht, werden hierna behandeld
den heer Ver»
door den wethouder van
wey (s.d). «et voorstel van B. en W. werd ton«lotte ongewijzigd aangenomen met de aanteekening van den heer v. Welzen (comm.). dat hlj
tegen heeft gestemd en van den heer Qosllnga
(a.r.) tegen de subsidie van f2OOO voor de „Meer»
Werk'-AcUe.

Molen de Valk.
Het voorstel tot het Instellen van «en rechts»

vordering: a. tegen de erfgenamen van de wed. P.
van Nhljn geboren Schippers. In zake erkenning
van het recht van eigendom der gemeente Ijlden
op dc opstallen, staande op de terreinen waarop
ook de molen de Valk: b. tegen die erfgenamen
voorzooveel deze de opstallen thans bewonen en
gebruiken, tot ontruiming van dc sub a. genoemde
opstallen, werd z.h». of discussie aangenomen.
Hetzelfde geschiedde met het voorstel tot liet
voeren van verweer tegen de door E. C. Bertels.
wed. van J. H. Feld. als eigenaresse van perceel

Vlschmarkt no.

e.

en I. Zandvoort N.Wzn., als

eigenaar van perceel M-arsmans-teeg no. 12. tegen
de gemeente Innestelde elschen, ter zake van schade,
ontstaan ln verband met de uitvoering van den
onderbouw van het nieuwe stadhuis.

Interpellatie van den heer Eikerbout.
Hierna hield de heer Eikerbout zijn Interpellatie,
waarin hij zeer uitvoerig uiteenzette, dat de voorzitter hem er ten onrechte van beschuldigd heeft
onjuiste Inlichtingen ln den gemeenteraad te
hebben gegeven. De door spr. vermelde gegevens
omtrent de door de gemeente Dellt verleende
premies aan de pollUe-brandweer zijn wel degelijk

Juist

gebleken.

De voorzitter antwoordde lnterpellant, dat deze
volkomen gelijk heeft: spreker had ziel» vergist
doordat hlj een oud exemplaar van de betreffende
verordening voor zlch gekregen had. Bpr. bood
lnterpellant z|Jn »*ei*ont,«-l>uldlglng aan. lUoelit deze
er prijs op stellen, dat zljn amendement, dat destijds
verworpen was mede als gevolg van de weelleggln<*
door spr. naar thans I, gebleken op
viste
motieven, opnieuw ln behandeling gebracht wordt,
«lan zal dlt geschieden.
De Interpellatie werd hierna gesloten verklaard.
Bij «Ie rondvraag vroeg de heer Van Eek (S.D.)
hoe het staat met het z.g. tunnelplan lltjnsburger»
weg—Stationsweg. De voorzitter antwoordde, dat
hierover onderhandelingen worden gevoerd, maar
«lat op het «ogenblik geen overzicht gegeven kan
worden van den stand van zaken.
De heer Mander, (RJC) wees op de mogelükhcld
dat het centrale vliegveld In dc omgeving van
teelden zal worden aangelegd. Het ls thans een

guiutl» oogenblik

om

pmp»ganda

voor Lelden al.

Industriestad te maken. Spr. bepleitte ook verkorting
van de arbeidsweek tot 40 uur en ten slotte ont»
heffing van stempelen voor werkeioozen ten behoeve
van een of twee weken vacantie.

HET VADERLAND

WISSELKOERSEN
ROTTERDAM.
21 Juni 20 Juni
21 Juni 20 Juni
Kopenh. 39.99 40.—
Londen 8.95"i 896
Berlijn 72.82'i- 72.82*4 Stockh. 46.18' i 46.20
Parijs
5.03' i 5.02.- Oslo
45.01 45.02*4
België
30.67 30.65
N. Vork 1.8054 1.80',i
Zwitserl 41.46 41.39
AMSTERDAM.

21 Juni 20 Juni
21 Juni 20 Juni
Londen 8.95?» 8.96
Stoekh. 46.20 46.22!'Berlijn 72.82' i72.82»-. Oslo
45.02-. 45.05
Parijs
5.03' i
N. Vork I.BOU I.Bo'.
België 30.67 30.66
N-offtC.
Zwitserl 41.47 41.40
Kopenh. 40— 40.02.*! Praag
6.28»4 6.28%
«Part.) Dollars bankp. 1.79 1.81.
Marken
België 6.12» i6.1?'.».
23 24.
Pinsche mark
ingeland 8.95 8.98.
Frankrijk
2.95 2.93.
Praag 6.27 6.32.
2.03-. 5.10.
Italië 9.45 9.60.
Japan 0.52 0.53.
Warschau 0.33 % O*»'*..
Buenos Aires 0.46? i
Indië cable 100
Zwitserland bankp. 41.45 41.60.
100..
Noudbarcn lev. Adam 20.28 20.32.
Dito dito
Londen 20.28 30.32.
SPERRMARKEN IE AMSTERDAM.
21 Juni
20 Junl

— ——
—
—
—

——
— — —
—

......
....

7—B

Elloklen sperrmark«
Ivredit Bl>errtaark«n
Re?i«l!>rmarkla
marken
Ewiütanten
ll<--ijter*n

—
—

8li"-8^
7*—9*»

7!z-^3i
3»

X,**«l'

>*»7—B

6*117"'
reis-lueleind
47!»
48H
Koersen d«r d, V-reenloln, v. «L IVI«el!>aad«l
Vastgesteld voor 22 Juni.
*.

47!i

Re-istermarkea toot reisdoeleinden
VENLIJN IR 8.l*»
bledeo
laten bledeo
21 Juni

0.645
42.C8
0.145
47.—
12.30
6.903
137.31
13.09
56.83
2.475

U.650
42.12 42.20
0.145 0.14?
47.— 47.10

RtussVAnl».
lllujaneiro

U-wlltLonden

12.50 12.V.
,6.913 ,6.927
137.33 137.61
13.09 13.11
56.89 57.01
2.460 2.484

l'arüs

Amst,Rolt.

Italië.
-.
Zwitserland^

«<"**

0.147
47.10

12.33.
13.11
58.95

2.479

«cd. e» lat.

Nederland.
1936 / 1002 10M
dito / 500 3
193? /100 3 IONz
dito / 500 3 102%
193» 100 101%
dito / 500 3 101»"-,
Nederlands«hlnd».

X

4* I8!l
101?» «51? 1932 A.~...
.««noarlie.
m„ t

A-».stbalk.h.« U
!<
LulemhurH.
6 113
% 1930
**132

.,?«'"'»',.,„«
{33? ?.~-lIK
M?z.*-"3liM"
:- »
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8n1L.4.H"'51«
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70
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18981).olt*;.4*

2«j

Finland.
slHp.'Bg kl 3* OM
Frankrijk,

*

t**l,n

1909510004, 7M

Ar-enllnie.

BnlL «0n,1..4

8!j

585»

BraiilN.
6* 9

1926

I»g^5,NN R
«* !92?"10'Ö-S*

3 F°nd.'9BkLb
!903£ia«_5

-*>***.b IZI

Oostenrijk:

o«unil.B.l'4 109 110 18?6.*93a1e4
1936 -S__ 4. 733
ilon«riis*.
«>*il Fr.OHp*»
193?
3* 34*
55 3

iv
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X' &Sp
li$

e»
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AVONDBLAD

(Op te-mUn (lï Kg.)
Op termijn.
tli kg.,

Conti. Amsterdam.
Junl
Juli

Augustus
September
JuliSept

.... ,

24-4
2434
24*i4
24*14
24*4
251
2514

25*14
25*4
25*4
25*4
25<i,
26!4

October
November
December
Oct.Dee
Januari
Februari
Maart
Jan.-Maart

26,4

26^

3

64

1895-1133*lo100'^
lF'37 l!,
il"'■Arnbeni„-37
zZM

Bando«l«'364 lON
N Batavia37A4 102?
Dordrecht:
«1937
3*101»
3'—3*lol!j
V 1937
1938
3 «9«,
«U

13-5ö

««rareuba,»:

193? I'_ 3*lol*.

6« «3't'>-3 101<
B 1938^^3 *»
O"»»»»» (o«tó
«I

n,3^« 3 M
lS"2« 2'3?3ilM

........

i

daiiiüche

25>,-|

2614
26*4

27—

25>,4
25',i
25*!

27—

25*!4

«7|4

6.17,4
SJU

Juli

i

«ept

Stemmng vast. Dagomzet 45.000 kg.
LONDEN. 21 Junl. «Medegedeeld ooor *<Vl!nand
en Keppler. Amsterdam). 10 u. 15 : Loco 614. Juli/
Sept.
«4. OetVDee. 6,',. Jan. JanVMaart 61-,
koopers. Stemming vast.
21 Juni. (Medegedeeld door Joosten &
LONDEN.
Amsterdam). 11 u. 30 : Loco 614. Juli/
Janssen.
Sept. 6«>. Oct/Dec. 6*14. JanVMaart 6,', koopers.
Stemming vaster.
LONDEN. 21 Junl. (Medegedeeld door de makelaars Cantllaar en Schalkwijk. R'dam). Slot : loco
8«4, Junl 6<4. Aug.
Oct/Dec. 6/». JanVMaart
6*4. Stemming prijshoudend.

V/d.

5.7714
5.7714

Nov
Jan

V.K
6.17»
«H214 5.8254
5.77«*
5.77,4

»-—

-v-

(R.8.D.) ANTWERPEN. 21 Juni. Termijnmarkt
gekamde wol. Prijzen in penee per lb. Stemming
prijshoudend. Omzet 655,000 kg. Junl 22% «vor.
not. 22»41. Juli 22,4 (2214). Aug. 22% (22%). Sept.
23 (23). Oct. 23 (23), NoV. 22,4 (23). Dee. 22,4

(23). Jan. 23% -2314).
(R.8.D.) ANTWERPEN. 21 Junl. Termijnmarkt
gekamde wol prijzen in fr. per kg. Stemming
prljshoudend. Omzet 78,750 k.g. Juni 20,4 (vor. not.
130>4). Juli 30% (-*o'.4). Aug. 20% (20%). Sept.
(311. Oet. 32 (31%), Nov. 32% (32%). Dee.
31% (32%).
32%
Jan. 33 (33).
VETWAREN
20 Junl. Bacon prljshoudender voor
LONDEN. Empire
en lersche en vast voor de
En«*e*sche>
lersche 86/»
andere soorten. Engeisehe 91/» A

.

in »-»aii«»

100 k.g.
H.K.
L^t.

Noteering per

25*14

De wolmarkt te Antwerpen.

ROTTERDAM. 21 Junl. Mal, op termijn. Rotter»
Vereeniging v/d leimUüNanoe- m siun^ii
Noteering per 2000 k.g.
L.K.
V.K.
slot
V^l.
H.K.
99,4
100—
Jolt
96%
99%
98%
103,4
Sept.
102%
102%
104104,4
104,4
104,4
104,4
Nov
Jan
105—
105—
105—
105—
21 Juni. Tarwe op termijn. RotterROTTERDAM.
vereeniging
Term-jnnaiiOedamsche

vorige noteert»»»

beden

VOL.

TERMIJNMARKTGRANEN TE ROTTERDAM

RUBBER

AMSTEKDAM.20 21
Juni.
Juni.

slot

6.1714
5-»'.4

6.77,4
5.77,4

V.K.
6.10
6.7214
5.67,4

5.70»

ROTTERDAM. 21 Juni. (Officieele noteering der
Ver. voor den handel in olie te R'dam. medege-

deeld door de N.V. eommlsslehandel vVh. Julius
van Roosendaal alhier). Lijnolie Jull 15,4. Juli/
Aug. / 15,4. Aug. 15,4. Sept. / 15,4. Sept/Dec.
Me!/A*>g. f 13'».
/ 12''»—'i*'., J-n./Aprll / 12«4.
21 Jull. Lijnolie Jull / 1» 15,4.
AMSTERDAM. Sept.-Dec.
15,4.
15,4.
Aug. / 15.
I
15%. Jan.-Aprll
15,4. 12%. Mel-Aug. / 15%.
/ (R.8.D.)
LONDEN. 21 Junl. Lijnolie (1 uur):
Loco 22,4. J«U. Aug., Sept.-Dee en Jan.-Aprll 22%
(R.8.D.) IIULL. 21 Junl. Lijnolie (I uur): Loco
Junl en Jull-Aug. Sept.-Dee. en Jan.-Aprll
METALEN
(R.8.D.) ANTWERPEN. 21 Juni. Stemming prljsh.
Lijnolie
ir. barr. dlsp. Antw. 320—225. In tamb.
20
Engelsche
Juni.
Antimonlum.
£
70
LONDEN.
Jtml 272%—276%.
blnnenl.
A 71. T*,ne 99 pet. £ 50 a 51 afgel. Cblneesche 27714—280.
Soyaolle geralf. stmd. 390—395.
loco ex pakhuis £ 5t i52 Inel. rechten. -Loco Jull-Aug. 277,4—280.
entrepot £ 45. stmd. £ 43, Juni/Juli £ 41 A 42 Katoenolle Eng. Ind. 445—450. Malsolle Belg. ge»
ruwe ln tamb. 380—385. Rl»
elf Crude loco £ 38. Juni/Juli £ 30 cif. IJzer raff. In barr. 470—475.
In barr. 455—460. 2e per». In barr. 435—440
Cleveland no. 3 109/- Oostkust Ilematlteno. 1133/- elnusolle
In tamb. 485—490.
(R.8.D.) LONDEN. 21 Junl. Slot (In £) Koper Raapolie in barr. 520-525.
«'ocosolle ruwe in barr. prompt Java 305—310.
3 mnd. koop l-cylon
stand cash koop
verk.
vaten 270—275. Grondnoten pr. 235—240.
verk. 36H/9. Settlementprlls 36.2/6. Electr. olie voorln zeepfabr.
36.7/6.
in barr. dlsp. 560—565. blnnenl
koop. 40, verk. 41. Rest Select. laagste
blanke 660-665.
hoogste 41. Tin Stand.
Cash. koop. 184, verk. distill. 560—
KATOEN
164H/-. 3 mnd. koop. «5. verk. 185.5/-. Settle21 Juni. Medegedeeld door de
mentprijs
Stralt»
loco 187.5/-. Lood vreemd
loop. mnd. koop. 14.7/6. verk. 14.8/9. 3 mnd. koop. Ver. voor den katoenhandel R'dam. Cotton AssoLoco middllng unlversal 28 mHI. «taple
14.7/6 verk. 14.8/9, Settlementprljs 14.7/6. Zink clotlon. per
OHHz
«4 kg.
ordinair loop. mnd. koop. 13.1/3 verk. 13.2/6. 3 / (R.8.D.)
.^
goed
LIVERPOOL. 21 J»nl. Amerik.
Settlementprlls
mnd. koop. £ 13.6/3. verk.
Oct. 4.75—76. Jan.
prllsb.
Opening: Jull 4.62—
13.2/6. Antimonlum Chln. reg. elf. 41 & 42 nom.
Wolframerts elf. Europ. hav. afl. loop/volg. mnd. 461. Maart 4.25—«5. Egvpt. Upper prljsl». Jull
sh. 43/» A 49/» nom. Blik l. C. Coke» 20X14 sh. Nov. 5.78, Jan. 5.81, Maart —; Oil»: Juli 6.55, Nov.
6«. Jan. «71.
21/6» Koper Sulfaat «1». 17/8.
Zilver prompt koopers 20!4. verk. 20*4. lev. koop.
LtVERPOOL. 21 Junl. Nrailliaansche loco 4.61 d^
Pernnm fair 4.31. «3. F. 1*«ng»!!s 5.71 d.
verk. 20. Seltlementprlis 20.4.
19*4.
Om»
«R.D.D.I NAVRE. 21 Junl. Stemming vast. Aug.
Noteeringen van gisteren : <4». 25 nam.) In £ :
bn. Opening per Juni 428. Juli 427.50,
Koper Stand. Cash. Kooo. 34.18/9. verk. 35. 3 mnd. zet
Sept.
431.
434.50.
Oct.
Nov.
Dec.
439.50.
441.50.
koop. 35.3/9. verk. 35.5/-. Tln Stand. Cash. koop.
Mrt. 455*0. April 456*0.
verk.
443. Febr. 451,
3 mnd. koop. 183/-. verk. 44650. Jan. wisselkoer,
«2.10/-. Lood
op
Md
462H0.
New
35.83
franc
loop.
koop.
vreemd
mnd.
163.15/-.
MESTSTOFFEN
verk. 13.18/9. 3 mnd. koop 13.17/6. verk. 13.16/9.
M.R.D.) ANTWVNPEN. 21 Junl. Stemming kalm.
Zink ordinair loop. mnd. kooo.
verk. 12.16/3.
chlllsalpeter 15».4 pet. Mei llSlli. llalksalpeter 15»
3 mnd. koop 12.16/9. verk. 13.
pet. Mei 109. *l***avel**. ammoniak ord. Mei 9414,
Synth. Mcl 100, Superfosfaat 14 pet. per 100 k.g.
PETROLEUM.
38. 15 pot. 39.80. 18 pet. 43.1*0. Thomasmeel
(R.8.D.) ANTWERPEN! 21 Juni. Stemm. prljsh. fr.
14—15 -xt. 1.82.
per
In
liter
In
200,
Amerlkaansche
eltems
100
TERPENTIJNOLIE
barr. 223, detallprUs per l». 2.30, Oasolle per 100
kg. 90. licht,*, machineolle per barrel 65, per 10
(R.8.D.) ANTWERPEN. 21 Juni. Stemming kalm.
kg.
Industr. benzine voor auto's ln tanken 2.«*2. Amerikaansche dlsp. fr. 2.40. Spaansch-Portugeesch
per 200 f». 2.70. per L. aan de pompen 2.75, stook» 17 pet. tarra fr. 3.25.

.

.

95/». Canadeesche 87/- a 98/-. Deensche 88/- A
98/-. Hollandsche 87/- A 97/- Estlandsche 91/» A
*95/».
Poolsche 86/» «4 95/».
Llthausche 85/- A
Zweedsche 91/» «4 «7/».
(R.8.D.1 ANTWERPEN. 21 Juni. Stemming kalm.
kwaliteit 6.60—7.10;
Reuzel ln calsettes volgen*»mager
spek 7.00—8.00,
Hollandsche reuzel 650—725,
gerookt 1075—1175. doorregen versch 1025—1125. in»
landsche plcnlc
950—1020.
BOTER EN KAAS.

LONDEN, 20 Junl. Boter meer prljsh. Nieuw»
ongezouten
Zeelandsche fiinste gezouten
engeAustralische fijnste gezouten
zouten
Deensche 123/-: Hollandsche ongezouten 111/» A 112/». rollen
Llthausche on»
gezouten 114/-: l*oolsche gezouten 112/- p. ewt.
en ongezouten nlet genoteerd.
Edammer
kaas «O pet. 45/- A
Gouda 48/»
52/.
<**-»»

—

'/, V.K. 250
'/" V.K. 2-30
Ver. Staten v. Amerika.
Buitenland.

VEZELSTOFFEN

LONDEN. 21 Junl. Sisal. Afrlk. «til. Tanga»
nylka en Ken-a no. 1 Junl/Aug. £ 16.15/» p. ton
£ 16.15/» verk^ AugVOct. £ 17
verk.. Jull/Sept.
verk.. no. 2 Junl/Aug. £ 16.»/» verk.. Jull/Sept.
£ 16.-/- verk.. no. 3 Junl/Aug. £ 15.10/» verk.
elf optle-havens.
Hesslans en Twills prlish. 10 oz.
Linden en
Juli/Sept.
Dundee Juni
8 oz. loco
Jull/Sept.
Londen en Dundee Juni
12/5,4 verk. cif ier 100 yards. Liverpool Twills
Twlll,
Junl 44/2. Jull/Sept.
loco
B
Juni
29/7,4. Jull/Sept. 29/10,4 verk. elf per 100 zk.

—

—

—

V. V.K. 2-30
'/" V.K. 2.30
V.K. 2.30
»/. V.K. 2.30
"«VL. %M
H Pr.or.«.vvk.4 100
5
Ka«B,nd.U. 6* 55.
PROV. en GEhLLEEN. Blhied.2"3? 3,101%
100% Z««*.**,*»».o> 3*1005

—

—

GOMMEN EN HARSEN

LONDEN. 20 Junl. Schellak stil. Loco 37/» A
40/». Op Juli/Aug. afl. 32/6 elf. verkoopers.

Vl5»el>orll-berl-*I.l»,n
21 Junl. De prijzen waren van»
! daag als volgt: griet 30—50. tong 60—90 «rt. p.
kantje: middel schol 11—13.60. kleine schol 3.70-8-».
schar 2.50—3.20 p, 40 kg.

Met versche visch waren vanochtend aan de
markt: de trawlkolter: Sch. 12. G. den lleyer met
/ 76.60: en de motorschokkers: U.k 45. J. van Dok»
kum met / 52H0; Sch. 49. D, Ras met / 57-30; RH. 40.
A. van der Laan met / 54.70; Sch. 18. S. Rakker
met 4 64.40; Sch. 33. L. van der Toorn met / 43.70;
SI. 31, J. van «eter»
Sch. 34. P. Mos me» / 48.60:
met / 56.60; Sch. 291, C. de Jong met / 60.40: Sch. 67.
besommlng.
Voorts waren
T. Wakker met / 46.10
nog aan de markt 16 schokkers en vletters.
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