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BINNENLAND.
Hofberichten.
De Koningin en de Prin zijn hedenochtend voor enkoio dagen uit Den Haag naar
liet Loo vertrokken. De Koningin wordt
Donderdag en de Erins Zaterdag terugver-

wacht.

De Konii%in-Mcedeir hoeft ihedenvoörmiddag een korte wandeling in het Voorhout
gemaakt.

Beschermende rechten onder onze
voorouders.

Wie denkt, dat liet vraagstuk van vrijof prot/ectie nieuw, of althans een
uitvinding van dei laatste eeuw ia, vergist

handel
zich.

Ook onze voorouders zochten reeds naar
middelen, om bepaalde, min of meer kwijnende industrieën door overheidsmaatregelen
wieer op de been te helpen. Dat zij daarbij

veel heil verwachtten van beschermende rechten, kan hun in een tijd, toetn de eeonomiEsche beteekenia van het verkoer nog weinig
of niet beseft werd niet, euvel ■worden geduid.
Tot welke eigenaard igo maatregelen men
toen zijn toevlucht nam, blijkt uit 'de volgende historische voorbeelden van beschermenden overheidszorg.
Prins "Willem I vaardigde in 1573 oen
verbod uit om gedurende de vasten van dat
jaar vleesch te verkoopen. Niet alleen omdat er door „het ocnsunieeren en vernielen
van het cnide en jonge bestiaal' tegen den
zomer gebrek taan vlee^h zou zijn, doch ook
„am de nering van de kleine visscherij in
Holland te conserveerén tct onderhoud van
de schamele vieschers en andere zich daarmede geneerendé".
Of de bleekers van Heemstede, Bermebroek, Overveen en Bloemendaal hun kunst
minder goed verstonden, of -wel duurder
w-aren dan hunne concurrenten in andere
plaateen, vermeldt de historie niet. Wel staat
vast, dat zij zioh in 1707 tot de Staten van
Holland en West-Friesland wendden met de
klacht, dat de ingezetenen hun wasch naar
andere plaatsen stuurden. Aan dez. klacht
gaven de Staten aanstonds gehoor door ~aan

alle respectieve bewoonders dezer provincie
te interdicceren, ora 'hun vuile lijnwaden en
vuile kleeren, tafel- en beddegoed daaronder

gorek-emd, naar buiten deze provincie te vervoeren cf te verzenden, om die te laten wasschen of bleeken op bleekerijen, gelegte buiten deze provincie, op boete van drie honderd guldens bij de contraventeurs te verbeuren, en alle schippers en voerlieden op
Sel'jke boete te verbieden, bedoelde goederen
fe vervoeren of te bestellen naar of op bleebuiten Holland".
Tn een soortgelijken vorm maande de Stedelijke overheid van Dein Haag te mosten
waken voor de belangen van de Haagsche
van
schoenmakers Zij verbood den verkoop
geschoenen, laarzen of muilen, die eldersDaar
maakt waren, behalve op de kermis.
vele Hagenaars er voor bedankten, om dure
schoenen te koopen, begaven zij zich naar
de Geestbrug, een half uutr buiten de stad,
waar vier schoenmakers woonden. Daar kochten ze goedkoopere scho?nen, trokken die aan
en kwamen niet- hun oude schoenen onder
den arm in de stad terug.
Wij twintigste-eeuwes vinden deze maatregelen bespottelijk en verkeerd. Wat de
pretectkmisten van heden door invoerverboden e.d. willen bereiiken is echter wezenlijk precies hetzelfde. Het e?ni£e onderscheid
is, dat men toen de belanghebbenden in een
bepaalde stad of streek en nu die van een

_

bepaald land wil beschermen.

Jhr. mr. W.H. de Beaufort,
N_iar wij vernemen zal de teraarclebestelling van het stoffelijk overpchet van deu Nederland-ichen gezant te Athene, jhr. mr. W.
H. de Beaufort, hier te lande plaats hebben
en zal het stoffelijk hulsel aan boord van het
stoomschip „Triton" van de Koninklijke
Nederl andtsdhe Stoomboct-Mij. naar Neder-

land

worden vervoerd.

Bij heb Departement van Buitenlandschp
Zaken ia van den Griekschen Minister van
Buitenlandsche Zaken ean telegram ingetko-

rae_, waarin de hartelijke deelneming van
de Helloansöhe redering wordt betuigd bij
het overlijden van H. M.'sgezant te Athene,
jnr. mr. De Beaufort.
Ook van andere leden va-n het ocirps diplo
»na.tique te Athene zijn telegrammen van
Rouwbeklag ingekomen.

Italiaansche consuls.
Naar een ontzer cörresipandeinten meldt,
zou de Italiaansche regeering besloten hebben, dat alle consuls in het buitenland van
ItaliEaansche nationaliteit moeten zijn.
Waar dezen van andere nationaliteit
mochten rijn, zullen zij door Italianen worden! vervangen.

Het Italiaansche gezantschap te
venhage bervestigde ons dit bericht.

'e-Gra--

Rijksklaploopers.

groote
schoonmaakonderneming
ons:
Onze onderneming belast zich in het bijzonder met het dagelijkwih schoonmaken van go
houwen en bet uitvoeren van jaarlijktsche of
Periodiek terugkomende sohoonmaakworkoii.
Oed-ttreitdo de achter ons liggende, goedo jaren
'heM-Eetn vele zaken voel geld besteed vcor bet
schoonmaken van hunne kantoren, enz. Zij
hebben het nut ervan leercji kennen, zoowel uit
hygiënisch oogpunt als om de orde ten kantore
to belpon bevorderen. Zij zoud<ji gaarne voortEen
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wordt niet gewaarborgd.

deze Commissie tot overeenstemming te komen, pareerde Bloem, Puddingpoeder, Sauspocder, zijn resultaten zóó weinig bevredigend,
dat inhetzij door terugzending van het advies on toeVlapoeder, Paneermeel, BaJcnuel. Macaroni, voering ten staliigsto moet worden ontraden.
nota,
houdende een uiteenzetzending van een
nicelfi, Kindermeel, liiicrpoeder enz.
Ken geheel andere vraag is, moent hij, of iets
ting der daartegen gerezen bezwaren, hetzij i n
Ik
zoo maar voetstoots over do hoofd- tor leniging van den woningnood is te ben
6>chrijf
plegen
van serieus overBuitenland.
spoedgevallen, door het
jes, welko ik in hot ~Conctpt-meelbesluit" door het heffen eeiver belasting van hen, die
leg met den voorzitter der Centrale Com- aantrof, en vraag
Dnitschland zou bereid zijn, de volledige
mij af, moet dat „Streng over overtollige woonruimte de beschikking
missie."
vertrouwelijk" blijven?
hebben. Door zulk ecu belasting zou zijns inziens aansprakelijkheid te aanvtaaxden voor het
U zult mij toevoegen : ..Wij zijn slechts com- worden bevorderd, dot men er op liexlacht zou torpedeeretn van de „Lusitajaia".
ie van advies", maar
als eenmaal de zijn de beschikbare woonruimte zoo volledig
DeVakcentralen en de Werkloosheidsverzekering. „Algemeene
I>e Cotmanis-iie van Hor-stel heetft het in
maatregel van licstuur" er is, is mogelijk te benutten, door bijvoorbeeld aan
lan niet te laat ?
familieleden huisvesting to bieden, terwijl huis- gebreke blijven van Duitsoblamd im zakef de
Is hot daarom niet mogelijk, dat II het' eigenaren; dio in het ongestoord bezit van hun kolenkveranties vaLstgiesiteld.
Gitsteren kwamen do besturen vaa de vijl
: vertrou
ft? Is hot niet huis zouden willeu blijven, ter compensatie bevakcontralen bijeen ter bespreking van de moei- mogelijk
lastingpouningen zoudon moeten offeren. De
zulk 0.110,1,
Een nieuwe politieke partij in lerltand gementeelijkheden, waarin do bij do vakcontralen aange-111 clou handel
dan voor bouw sticht tot steiun der regearing.
opbrengst
belasting
dezer
zou
te
volledig
openbaar
besloten werkloosbeidsknsften zijn geraakt, als gevau woningen bestemd kunnen worden. Een
<a
volg van do door de Itogocring toegepaste maat- han dolen ?
dergelijke belasting zal misschien door velen
De Fransche auto-eotpeditie dwars door de
Dringend
vraag
ik
TJ
de
op
hoofdvraag
taald tot f 0..Ï2
(hetgeen o.a. de gemeente regelen.
gunstig
te villen antwoorden, opdat wij on.se als eon ongewenschte beperking van den privaat- Sahara heeft haar eindpunt, Timboektoe,
scfaooyiimfla
tong
ks
Amsterdam aan de
betaa.lt).
Verschillende plannen werden besproken
lom beschouwd worden.
bereikt.
Voor do meeste zaken brengen dezo hoofco uur- welke nador aan het oordeel van de besturen lcd'tn on den handel ort uitgebreide schaal in
Wil men zich een dergelijke weo.ldo veroorloonen der schoonmaaksters echter zulke kos- der v'akcentralen zullen worden voorgelegd en do plannen kunnen
loven, clan is er wat voor te zeggen, dat daarten met zich, dat zij verpJ ioht zij n het schoon- waarop op zeer korten termijn een
bcslissincr
voor
offers moeten worden gebracht. De meermaken to beperken. Alleen onze onderneming moet genomen worden.
Spoorwegen
in
derheid
der oommissio, aan welko dat rapport
Zuid-Beveiand.
zou aan ruim 100 schoonmaaksters meer prowerd
uitgebracht,
was van meening, dat het
ductief work kunnen versch-iffen, indien do
Men .schrijft ons uit G
w>lfs niet in overjuist
genoemde
zoo
denkbeeld
ingetrokken,
steunregeling word
zoodot dan
Uit het Boekdrukkersbedrijf.
Gedeputeerde Staten wenschen na eerst het woging behoort te worden genomen. Zij kan
Or. M. Juda.
waarschijnlijk de sehoaiiii.ait.kstiMs genoegen
advies van I>. en W. te hebben ingewonnen zich vereenigen met de meening dat distributie
voor
T»o
zouden nemen met het o. i.
haar niette
stakende typografen te Assen heib^n
Wegens hoogen leeftijd heeft dr. M. Juda
het al of niet tn
van op- van woningruimte niet is aan te bevelen. B. en
hedenmorgen het work op de nieuwe voorwaar- omtrent dor
lage loon van. 0.35 per uur.
plannen
ontslag
genomen als directeur van hot I
f
schorting
van
W.
evènzoo
en
stellen
daarom
aanlog
van dc s;poordoen
voor de
den hervat.
■ï in Zuid-Bevt
lot zijn opltjderSEgesticht (Spinozakliniek).
.k no g do meening motie-Van Havesteyn te verwerpen.
dr.
Vi
dienaangaande
volger
van
werd
benoemd
B.
I.
den
Raad
van Goes te verDe staking bij do fa. Wed. Marckclbaeh to
Noodlijdende industriën.
'll.
Bussurn duurt onveranderd voort.
In verband hiermede morken B. en W. het
Gistermiddag had de Minister van Arbeid, Op Van Marken's
Gemeenteraad van Zwolle.
Begrafenis H.W.L. Leur.
volgende
op:
Drukkerij
Vennootschap
Handel en Nijverheid een conferentie met
te
lEiHtlkoming
Delft
ter
wordt,
vermijding
van een rechtsdor verschillende wetten
Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats is hedenIn de gisteravond gehouden raadsvergadering
industriëelen uit de chemische nijverheid geding, over de eerste 14 dngeu
en besluiten vau openbare colleges, op dezen
van dit
ter bespreking van den toestand in de ver- het loon volgens het
van Zwolle was ingekomen een ontslagaanvraag middag ter aarde besteld het stoffelijk over:
contract uitbetaald SJKX»
;,., heeft wegens gezondheidsredenen van mej. C. Wal- van den heer H. W. L. Leur, oud-directeur
schillende onderdeelen dior industrie en van' aan de typografen, dieoude
daarna met 14 dagen waarlijk niet in een overijlde, stemming of zon- land, directrice van het Sophiaziekcnhuis. Dit het Rijkstelegraafkantoor alhier.
de middelen, die tot verbetering zouden opzegging worden ontslagen.
ling plaats ge
Onder hen, die den doode de laatste eer kwaontslag werd op de meest eervolle wijize verkunnen leiden. Voor deze bijeenkomst waIntegendeel was hiermede gemoeid eon tijdvak leend.
bewijzen, waren de heeren A. E. R.
men
V* ij vernemen van werkgeverszijde over dn v:.u ongeveer twintig jaren, waarin diverse
ren o. m. uitgenoodigd belanghebbenden bij
zeide, dat velen met lette, hoofdingenieur-directeur der telegraf.'
Do
voorzitter
de olie- en zeepindustrie, de fabricage van staking in het tvpografonhedrijf dat bij do plannen werden e
beid, verworpen en leedwezen konnis zullen namen van deze M. van der Poel, hoofd-ingenieur der post<
drukkerijen Ktiys te Voorburg en M,
ir gewijzigd. Thans, nu alles gereed is,
pharmaceutische artikelen, lijm en gelatine, rins to 's-G ravonhage
ontslagaanvraag, andoren zullen liaar met vol- en telegrafie; G. Kiveron, directeur van
de typo's op de
top van gronden reeds in belangrijke mate doening vernomen
een aanwijzing, dat het Rijkstelegraafkantoor alhier; G. C. Snijdeivernis en verven, kaarsen enz.
nieuwe voorwaarden aan het werk zijn gegaan.
ou tic noodige grond- on
me.t eigen en sterk recteur van de gemeente-telefoon. Voor
1
een
ambtenares
betreft
hier
Van de zijde der industriëelen werd vrij Voorts valt geeneriei wijziging in den si
andere werken
zullen aanvangen, ach- karakter, van wie uitging kracht in de leiding stuurslcdon van de Weldadight
algemeen om verlenging van den arbeidstijd der staking te 's-Gravonhage te conetatee
ten onkclo personen zi<
n eon actie te van oen instelling van de gemeente, die moeilijk ..Monte Fiore", waarvan do thans ove
gevraagd. Verder werd gewezen op den begaan veeren, om, gelijk zij beweren, opschor- te besturen is. Opmerkelijk is het, dat alle ruim tien jaren bestuurslid is geweest, ah
Een ltangdurigo conferentie tusschen het atlangrijken invloed, welke de uitvoering van deelingsbestuur van den A.N.T.B. en
voi-schili,
to verkri
en mannleilen van de commissies van bijstand, die in een groot aantal vrouwelijke
hot boover
in
d<
op
ingezonden
wetten
den
nomen
kostprijs
ver:3ehillende andere
die veertien jaren me.t haar gewerkt hebben, ambtenaren van het Tolegraafkantoor.
tïtuur der patroonsorganisatie teGroningon
stukken, clan komt men tot de conclusie, dat bijna, unaniem met haar waren ingenomen,
van het product uitoefent. Enkele fabrikan- leidde tot geen resultaat. In oen
Toen de kist, die met tal van kransen
vergadering
inzenders, voor zooveel zo haar work, haar toowciding bobben geprezen, gedekt, in de groeve was nedf
ten drongen bovendien aan op het nemen der' stakers wordt behandeld eon voorstel om door verv
op de voorwaarden van hot nieuwe contract hei- bij opschorting der plannen geen particulier en dat anderzijds de medische wereld fel op naar voren do beer J. M. a n tl
van beschermende maatregelen.
oen
belang
spoorweg
wordt
namens
het
hoofdbestuur
der Posterijen e:
hebben,
gevolgen
heeft
de
moeten
beschouwd,
geheten
Zij
haar
is.
werk te hervatten, mits er geen slachtoffers
een woord van dank braoht voor a
belang
slechts
.«grafie
waarbij
hebben
betoen
uitbrak,
typhusepidemie
enkelen
wier
ondervinden
de
vallen. Zoodra dit voorstel bij de patroons
wa<
wordt ingediend, wat elk oogenblik wordt ver- roep hot medebrengt dat zij zich dikwijls ver- en de oorzaak werd gezocht in beweerde tekort- gene de heer Leur voor den dienst dan;
Schuldvorderingen.
komingen harerzijds. Spr. mag bij bot scheiden Persoonlijk betuigde hij er zijn
wacht, zal het in de patroonsvergadering be- plaatsen.
De Ministor van Financien' herinnert in de
In bedoelde stukken toch wordt -rteeds bo- van eon betrekking, waaraan zij baar geheele voor als jong ambtenaar onder Leur i
handeld worden. Enkelo patroons hebben reeds
~St.-Ct." belanghebbenden, dat de schuldvor- verklaard
rd, dat automobielomnibuseen evengoed, ja perron, en wellicht ook hare gezondheid heeft mogen werken. Hij was een man van u
dat zij onmogelijk al hun personeel
deringen over het jaar 1922 ten laste van de
boter in de behoefte kunnen voorzien. gegeven, wel constateeren, dat een uitvoerig kennis, geheel op de hoogte van dan te.
zelfs
verschillende Dop. vnn Algemeen Bestuur en do weer in dienst kunnen nemen.
Dezo inzenders verliezen geheel uit het oog, onderzoek is ingesteld naar do oorzaak ran dienst. Hij had de tact leiding te goven.
daaronder behoorende administratiën (met uitTe Hengelo (O.) is de stand van de flat bij allo spoorwegen (zoer enkoio nitgoz.<m- deze huisepido.ni.ie, en dat daaromtrent geen danig dat de dienst in binnen- en b
zondering van de na te noemen Staatsbedrijven) staking onveranderd.
dord) jui3t het personenvervoer bijzaak, doch redelijk gegronde* vermoedens zijn komen vast met groote waardeering werd genoemd.
vóór of op den laatsten Juni Eaanstaande moeintegendeel het goederenvervoer hoofdzaak is. te staan. !>e. hoofd-inspecteur der volksgezond- hij ook om met pprsoneel om te
ten zijn ingediend bij het Departement, ten
Te Meppel blijft het personeel bij de Dat evenwol ook op 'een belangrijk jiersonen- heid stond op het standpunt, waarop in zijn een man met buitengewone hoodanighedoi
„Meppeler Courant" staken. Geregeld wordt er vervcer gerekend mag worden, bewijzen wel de advies zich bleek te stellen dr. Vossenaar, waar dankbare herinnering zal zijn nagedacl.
lasto van hetwelk do schuldvordering komt.
Do schuldvorderingen over het jaar 1922 ton gepost. Gisteravond werden eenige werkwilligen overladen motorbussen, die meermalen, vooral dezo zegt: „ook onder een directoraat van een voortleven.
laste van de -vtaatsbodrijven (Algemeene Lands- door de politie thuisgebracht. De stakenden in de richting HoedekensWke, vertrekken, medicus kan door een voedsol-infeotie eon zieNa hem sprak de heer A. E. R. Co 1 e
drukkerij, Artillerie-Inrichtingen, Posterijen, hebben per strooibiljet taan do burgerij hun en waarin men vaak een half unr te voren kenhuis geteisterd worden door een explosieve die er aan herinnerde, dat de heer ]~
Telegnafio en Telefonie, Staatsmuntbedrijf, grieven kenbaar gemaakt.
plaats neemt oan slechts de zekerheid te-bezit- epidemie." Als leek ezou spr. daaraan willen Amsterdam een werkkring vond. zoet.
St_tatsvi.s,sohei-.Nhs_.venl.e<]rijf to IJmuiden en
ten, medegenomen te zullen worden. Goede- toevoegen: ~geen wondetr als typhuslijders te neergelegd voor de allorbesten.
De, typografen op de Wukkerijen dor
Staatsboschbedrijf) moeten echter zijn ingefirma
renvervoer door middel van geregelde vraeht- midden van andere patiënten worden opgeno- drongen van het groote belang
H. J. van de Garde en Co. en J. Pekeltharinc antomobieldiensten
moeilijke en pijnlijke dEagen fie en do telefonie voor den handel. Die h:;
diend vóór of op den laatsten Maart 1923.
tzou dermate ruïncus zijn men." In zoor
te Zaltbommel zjjn onder de nieuwe
Bij gebreke zijn zij verjaard en vernietigd.
heeft
Walland getoond karakter, heeft zijn waardeering voor het w
mejuffrouw
voor de bestaande wegen, dat do voor het
Van do indiening kan, op verzoek, oen schrif- overeengekomen voorwaarden aan 't werk Ge- onderhoud daarvan te besteden kosten o.i.
kracht en zelfbeheersching te bezitten.
Leur meermalen getoond. Een noest werkei
bleven.
telijk bewijs worden verkr
De Raad toonde door een hartelijk applaus hij, met een taaien ijver, en zwaar m<
verre het bedrag zouden overtreffen, hetwelk
lijn laatste jaren zijn gevallen, teren hij
na als jaarlijkscho bijdrage Eaan de locaal- met deze woorden in te stemmen.
De Raad besloot ter bestrijding der werk- hooge rustetoel gezeten, tot w
spoorwegmaatschappij Moot worden uitgegej
Verkiezing Provinciale Staten.
Landverhuizers.
deel van het doemd wtas. Tooh Weef hij meeleven en de
ven, en hetwelk men door stopzetting dor plan- loosheid, tot omwending vanen oen
1
minvermogenden
en
voor
onStadsbroek,
Do
nen
landverhuizers,
die te Oldenzaal het land
denkt uit te sparen. Het is dan ook opmerwe uitvindingen op telegraaf gebied, liet hij
I>o candidatenlijst voor de Prov. Statenver- J
kinzing voor don Vrïjheidsbond voor d«n kies- binnenkomen, begeven isÏch op aanwijzing van kelijk en van hun standpunt bezien, zeer be- beschikbaar te stellen gascakes voor den prijs zich demonstreeren.
ds grenspolitie exnmid dcliijk naar het sanitair grijpelijk, dat door 'do tegenSanders van den van 0.75.
kring Oude 1' e k e 1 a is als volgt samengeMet Leur, zoo besloot spr., gaat een i
station to Oldenzswil voor het onderjjjaan van spoorweg van goederenvervoer niet of althans
steld :1. B. H. Moiborg, Veendam; 2 S. Temfiguur uit de telegrafische wereld
he*
gozo-idheidsotndoi
nagenoeg
pel, Stadskanaal; 3. N. .T. Moihuizen, VeenEEsoek. Als geneeskundige
niet gerept wordt.
men het niet steeds eens zijn, mei
dam; 4. mevr. Everts—Doyes, Wildervaos; 5. voor dit gezondheiidsouderaoek wordt aangeweUitgaande van een eenmaal o.i. verkeerdehem uitging, voor velen is hij een voori
Palestina-Opbouwfonds.
K. Topper, Zuidwondtng; 6. dr. J. Boswijk, zen dr. A. W. Degre, quarantaine-arts te Ol- lijk »irigenomeTi standpunt, wordt de thans
geweest.
donziaal.
het
NederOude Pekela; 7. TT. D. Reinders, HoogO-tarid;
hearscliendo malaise aangevoerd als
Men deelt ons mode dat voor
arguDe heer G. Kïeveron zeide vee! te
-Aan de vergunning tot voortzettfcine der reis ment tot stopzetting der plannen, ©on
8. E. H. Ebels, Nieuw Beerta; 9. H. Kotst
doch men iandsch-Palestina Opbouwfonds „Keren Haje- ben geleerd van den heer Leur, toen hij
Hzn., Torapelkanaal; 10. mevr. ,T. Oldeziel—v. kunnen door den geneeskundige, belast met verliestt nit het oog, dat juist ecu allerbelang- sod" spoedig een actie iv Nederland zal begin- onder dezen mocht werken. Hij is hem
het gezondheddsonderzoek, da volgende voor- rijkste factor van wedcropblooi is gelegen in nen. .Nu de ratificeering vaat het I'alestinad. Tuuk, Stadskanaal.
waarden worden verbonden:
snelle en goede middelen voor vrachtvervoer. roandaat door den Volkenbond in den zomer Ivriend geweest, die hem vaak I
en geleid. Hoezeer Leur bij
van 192Ü tot stand is gekomen, kan do opbouw steund
Tn den Statenkring Almelo zijn thans door de
a. de reis geschiedt iv afzonderlijke wagons; Dat deze stelling verre van oen theorctiselK
personeel werd geacht, blijkt wel hieruit'
worop
van
Palestina
breede
begonnen
het
schaal
geheel
b.
is den Landverhuizers verboden gedu- doch
R.K. Kiosvoreenigingen candidaat gesteld voor
haar steun vind. in do werkelijkden, oen werk, dat niot alleen met de hulp van nu, bijna twaalf jaren na ziju heeDgaan uif
do groslijst van candidaten voor het lidmaat- rende de reis van Oldenaaal naar de bestem- heid, liewijst wel de
ti van de vroede Zionisten volbracht kan worden, doch de actieven dienst, nog zoovelen zich naar de
ger geheel geïsoleerd li
,t
schap der Prov. Staten do hoeren G. 11. P. mingsplaats de wagons te verlaten ;
in het medewerking
allo Joden vcro.EEScht, die voor graafplaats hebben opgemaakt. Pit naam
c. door den plaatsolijken geneeskundigen oosten van ons land. Waar iv die stroken van do zwervende van
Bloemen te Oldenzaal. H. A. Plegt te Rossum,
der Oost.-Joodsche be- het personeel meende spr. te kunnen getuigt»!,
massa's
.T. L. Lohuis te Bomerbroek, G. J. Wesselink dienst zal sanitair toezicht worden goheudon heide en veen de spoorwegen zulk oen belang- volking eon rustplaats scheppen
dat Leur nooit zal worden vergeten.
willen.
Jzn. te Gecstoren. A. .1. Mensink te Enschede, op de landverhuizers gedurende hun verblijf rijke verheffing ran het ticooiiomiseh en boMr. i. E. Hillesum sprak nau
In de groote steden van hot land zijn Comités
sch avhiEgspeil der ingesietenen bobben teweeg
(„St.-Ct.")
mr. dr. J. W. Schneidetr te Hengelo, H. C. ter plaatse.
gevormd, wier leden behooren tot alle richtin- ~Monte Fiore", waarna de heer S. van <.
acht, daar mag met allo reden worden gen in bet Jodendom. De vergadering in het Woud e, namens de ambtenaren zeide. d:;:
Nijkamp te Tnsehode, G. J. A. ter Öteege te
H.
P.
dr.t zulks nog in veel grootere mate
verwatcht,
Almelo en
van Koersvokl te Albergcn.
te Amsterdam, waar prof. heer Leur een voorbeeld was voor het p
i
Woonwagens.
het geval zal zijn in Zuid-Bevoland, met zijn Concertgebouw woord
Hij wist het personeel de gelegenheid te bn
zal
en
dio
voeren,
Woizmann
het
in
ons
Aan den Minister van Justitie heeft do Ned. rijken bodem.
Ochtendblad van Vrijdag j.l. is aangekondigd, te geven wat het kon, de vleugelen uit te sla
Dames-Confectie en Valutaconureti.
Tenslotte nog dit: mocht het onverhoopt aa.n zal, naar men ons thans mededeelt gehouden
Ver. van Kermisvakgcnooten „Ons Belang" een
Een familielid dankte voor de eer, de na
nilros gericht naar aanleiding van art. 31 van do verschillende agitators gelukken om de worden op 20 dezer. Prof. Weizmann zal spre- dachtenis van den doode bewezen.
de Wet op woonwagens en woonaehepen, waarin spoorwegplannon te doen opschorten, dan is
(Ongecorrigeerd.)
Door de Neilcrlu.ndsc.ic R.-K. Vereeniging den gemeenteraden bevoegdheid wordt gegeven het verkrijgen van spoorwegen beslist voor ken over ~den opbouw van Palestina door het
Joodsche
Volk."
Kledingfabrikanten
van
on den Bond van Nevoor woonwagens bepaalde plaatsen in
ge- lango jaren voor ele bevolking van Zuid-Bev<^
De Joden in Nederland.
Nog oen tweede spreker zal in deze vergadedérlandsche Confectie-fabrikanten is heden oen meente (doorgaans buiten de bebouwdedekom)
land
n on zullen de daarvoor op ele ring optreden. Hoogstwaarschijnlijk, aldus de
onderwerp:
Met
het
tedenis
„lets ui;
gezonden
a.in deu Ministerraad, waartelegram
aan to wijzen. Adrossante vreest dat voor baar StaatsbegrooTlng uitgetrokken gelden ongetwijder
Joden
in
Nederland"
mededeeling
„Opbouwionds",
van het
zal dit
trad Zaterdags
in met nllon anndrang wordt gevraagd om on- lodon hieruit moet volgen dat zij tusschen het feld
aai
weg- een bekend lid van bet Êngelscho Lagerhuis voor de Joodsche arbeider.
middellijke maatregelen tegen de valuta-con- schuim der maatschappij (z.g. ridders van don aanleg in andere streken, waar men minder
zi.jn, die in de vergadering de opvatting uiteen Auski" in Concordia te Amsterdam, do
currentie on de nieuwe mark-daling oen ramp grooten weg, scharensbjpers, verkapte bedelaars kortzichtig is on bet
vervoermiddel
nieuwe'
zal zotten, dio heerscht iv Engelsche politieke J. M. Hillcsum, conservator der Biblio:
voor do confectio-nijvorhoid wordt genoemd.
enz., enz.), zij het clan ook tijdelijk, moeten met open armen zal ontvangen. Do door ele kringen over de mogelijkheid van den opbouw Rosen tahliana als spreker op.
verblijven, hetgeen vooral voor de kinderen van bewoners van Zuid-Bevelend in den vorm van van Palestina.
Aan de hand van een kronijk. uit dei
kermisvakgenooten
lolden zullen dan
nadeelig is. Adres- Rij-i
1740—17.V2, geschreven door Abraham
Zwfeedsch-Nederlandsche Vereeniging sante dringt er bij moreel
tien Minister op aan, den worden gebruikt in stroken, waarmede ons eiland
baart, deelt spr. verisehillentlo bijzondt
'i enkele rolatio staat.
machtiging to geven,
hield
betrokken
aul
iriteiten
dagen
do
Dezer
55weedsCh-N€tdeTlandmede. Vooraf laat spr. gaan de geschiedenis
a loten, indien zij doortrekMitsten ft_ocncn B. on AV. don Baad ernstig
's-Gravenhage.
seho Vereeniging te Rotterdam liaar eerste voor ken
in overweging te moeten geven aan te dringen
ni oen gemeente moeten veralgemeene vergadering. Onder de, aanwezigen kende cci
blijf houden (buiten kermis, of gedurende den op een zoe spoedig mogelijk verder uitvc
Brutale indringers.
bevonden zich ele heer Pl'. Mees, consul
oen antiore plaats aan to wijzen, dus niot der b (.taande plannen.
winter
Laatste Berichten.
ongeveer acht uur werd aaijge
to
Gisteravond
ma.l vnn Zweoen
Rotterdam, on do hoor Chr.
hen bedoelde individuen. De Ver. zul clan
beld
aan
de
van
den
Venewoning
van
gezant
(Ontvangen
bij
handels-attaché
do
Zweedsche
na het ter perse ga^H
Sjögren,
zuela, den heer José .1. Cardenas aan het Lange
een uiterlijk kenteekon geven om
van
legatie te 's-Gravenhage. Do Zweedsche gezant hatir loden
dit nummer.)
aan hun woonwagens aan te brengen,
Rotterdamsche Gemeentezaken.
Voorhout 3ö.' De huishoudster die alleen thuis
vertoeft momenteel to Lausanne. Op do ver- buiten
het
autoriteiten
Bi
gemeentelijken
waardoor
was, deed open on werd in do gang overvallen
gadering werden de belangen der vereeniging lijk
IOn trioitie-A'au Ra-vesteyn, in December '21 door twee binnendringende mannen
zijn hot onderscheid te bepalen.
zal
die baar
waarna,
oen souper gebruikt werd
besproken,
ingediend, betreffende woningdistributie, heeft
bonden en in het souterrain droegen.
nog nanli'
Do avond had eon gezellig verloop.
von tot een rapport van tien
Door hot hulpgeroep vau do huishoudstei
domissionairon directeur van den Woningdienst. kwamen
chauffeurs, die buiten gestaKaar diens meening zou woningdistributie alleen tionneerdeinlg»
De uitvoering van de Warenwet.
stonden toesne.llen en wisten de huisbelastingklerkenParticuliere
dan als nood maatregel in aanmerking kunnen
te bereiken door het kelderraam in te
Mr. V. van Teski, secr. van den Bond van komen, indien van ele invoering daarvan een houdster
Voor klerken op belastingkantoren, voor zootrappen. Toen do chauffeurs binnenkw-imeu
en
van
den
Zaadimporteurs
en
aanmerkelijke leniging van clou Woningnood te
ver ze geen rijksambtenaar zijn, wier salarissen Nod. Graanwaren de twee indringers, dio niet, r.on tijd g».
Meelimportcurs. beeft, naat- verwachten zon zijn. Teneinde
te gaan tot had bobben iois van waarmede mede te
na
met ingang van 1 Januari 1922 opnieuw waren Bond van Ned.
nemen,
eeaj
brief welk «snitaal zij te. Rotterdam zou kunnen
het vakblad ..Cerealia" blijkt,
geregeld on gebracht, voor standplaatsen der uit
gevlogen.
reeds
van
Commissie
de
uitvoering
leiden, neeft ele directeur eon onderzoek doen
gericht aan de
le klass* op / 320 per jaar voor klerken, jonger van
Wij ontleenen aan dezen instellen naar het aantal leegstaande woningen
de
Warenwet.,
van
op
600
16
jaar,
16
voor
klerken
jaa'-,
clan
: en het aantak gezinnen, dat daann onder dak De zaaikgnfilastigde van Finland, de heer
op / 720 voor klerken van 17 jaar, op 810 voor brief
d.d. 2^ December '22 ontving ik zou kunnen gebracht worden. en naar het aan- Saasl.amömcin,
Bij
briof
jaar,
18
voor
klerken
van
op
960
klerken van
die gedurende geruimeu tijd
/
bet gedrukte ..Concppt-mecTbosluit". ~3c tal gezinnen, dat zou kunnen worden onderge- niet
19 jaar en op / 1200 voor klerken van 20 jaar leoing" mot do woorden er op „streng
zending in Spanje is bebijzondere
een
vertrou- bracht in groote huizen.
en ouder, is, wat hun belooning aangaat, in te
last
is
thans
te 's-Grav^nhaige teigeweest,
'
,
Ervan uitgaande, dat voor elk gezin tengetrof- welijk".
gaan op 1 Jan. 1923 een nieuwe regelinggelaten,
heeft
de
ruggc-keerd
en
leiding van het gegevraagd
In
den
brief
wordt
voorts
licf.st
zijn,
minste vier vertrekken beschikbaar moeten
fen. Daarbij zijn nilo bedragen intact
medodtoctlttn,
8
1923
tot
atajivaaard.
zantschap
vóór
Januari
willen
wat
hot
eerste
wederom
resultaat,
bij
to
kwam
tot
het
dat
jaar
20
alleen hot maximum voor personen van
welke opmerkingen dit ontwerp aanleiding punt betreft slechts 143 woningen zouden woren ouder is voor standplaatsen der le klasse
verkregen, waarvan tic huur por woning
geeft. Als slotzin wordt clan weer do nadruk
stand1100,
voor
teruggebracht van f 1200 op f
Naar wij vernemen zal de zaakgelastigde
gelegd
op het ..streng vertrouwelijke" van hot f 10 por week of lager zou bedragen. Twijfelvoor
en
1060
op
klasse
van
1160
plaatsen 2e
oonoept-meolbesluit.
overigens,
het
of
zich
de
achtig
hij
KMO.
acht
voor
van
Luxemburg te 's-Gravenh age, de heerA.
op
f
standplaatsen 3e klasse van 1110
Openhartig zij V nu medegedeeld, dat ik niot duurdere woningen een voldoend aantal ge- Lef crt, eerlang die functie nederleggiem.
in sttaat beu. mij in Uwen gedaehteugang in te gadïgden zou aanmelden.
denken.
rkregen togen lagen prijs, zou een belangGeorganiseerd Overleg Rijks
* ALMELO, 8 Jan. Ken onzer meest geachte
Niet alleen dat tusschen 28 Dec. '22 en 8 rijke bijdrage uit do overheidskosten noodig ingezetenen,
de heer mr.
Kortenbout van
Jan. 1923 ele jaarsovergang litgt, welko een be- wezen. der Sluys, agent der Ned. U.
Bank, sedert 1894
Comité
ter
vergadehet
letsel
vormt
Wat
hot
tweede
punt
van
om
besturen
ieden
in
wees
het
ondervertegenwoordigers
èn
betreft.
De
raadslid en sinds 1919 wethouder en lid der
van ring bijeen
te roepen, maar wat moet ik aan- zoek uit, dat do grootste woningen, buiten-de Provinciale Staten, herdenkt a.s. Donderdag
behartiging van de algemeene .belangen
zijn
de Centrale vangen mot ern „Streng vertrouwelijk concept- daarin roods verblijvende gezinnen, geacht konOverheidspersoneel (A. C. O. P.) m Overleg
TOsten
geboortedag.
in
den worden nog ruimte to bieden voor 1143 p;emeflbeslu.it f"
Commissie voor Georganiseerd
Als raadslid en wethouder had hij steeds oen
voor
Bovengenoemde Bonden hebben meer dan zinnen. Voor de. daarin roods wonende gezinnen open oog
Ambtenarenzaken hebbon, nu de Kegeeruigbeslisvoor do belangen dezer gomconte en
afwijkende
word daarbij aangenomen, dat zij ele beschik- hare inwoners.
de zooveelste maal een sterk belangrijk advies honderd leden.
Op juridisch on financieel geking behoefden over zooveel kamers als over- bied
Mogen zij er niet in gekend worden 't
sintr heeft genomen op oen
zijn adviezen vooral gewaardeerd.
worden
den
aan
Mogen do leden gocn opmerkingen maken eenkwam met het aantal bewoners, vermeerderd
dor Centrale Commissie, een schrijven
In oen a.s. Donderdag te I. mden bui
met verMag de handel geen opmerkingen maken, nu met ecu; en dat daarin nog slechts voor één wone
voorzitter dier Commissie gezonden, daartoe
raadsvergadering zal dc jubilaris i
te
de afdeeling Volksgezondheid
zoek het nayolgende voorstel in een
ander gezin ruimte aanwezig kon worden geacht gehuldigd.
te
willen
behandeling
zich voorneemt te _a.n rogloniontooren het zoo voor dat gezin tenminste vier kamers bebeleggen vergadering in
handelen in Mcd, Griesmeel, Won:'-, 1 loeten, schikbaar waren.
brengen.
* BAARN, 8 Jan. De bevolking do/.or ge
noodige do KegeeCommissie
- op 3! Doe. Ul5B zielen, tegoi
Gemengd Meel, Grutten, alle soorten van Zet- Op grond van de in Duitschland en Rusland
Centraio
~De
ring uit, geen afwijkende beslissingen te nomen
Sago, Tapioca, Veevoeder en S
ervaring mrt gedwongen inkwartie- 10917 op 31 Dcc 1921.
opgedane
op '"door oe Centrale Commissie uitgebrachte rorr (met opschriften"). Gemout Meel en ring meent d" directeur echter, dat cljt oen
adviezen, dan na te hebben gepoogd, alsnog met Bloem,. Gcdcxirineerd Meel en Bloem., Gepre- maatregel is van zóó ingrijpenden aard en iv

Belangrijk Nieuws.
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Eerste Blad.
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gaan op dezen weg, mits hot hun niet te veel
kost.
Wat is nu echter het geval. Werksters
bedanken om te werken beneden een uurloon
van
0.40. In het algemeen geldt toch dat
werksters op kantoren pl.m. 30 uur por wook
werken, n.l. van Maandag tot on met Vrijclirg
's mtorgens VOor kantoortijd 2 uur en 's avonds
na kantoortijd 2£ uur, 's Zatvrdagts voor kantoortijd 2 uur en des namiddags 5 uur. Hebben do werksters dus eon uurloon van / 0.35,
da.n zoudon r-ij f 10.50 petr week verdienen, terwijl do workloozontiitkeoring / 11 per week bodraagt. I n geval van werkloosheid van don
man zal de vrouw dus nimmer trachten door
zioh-aan te bieden als schoonmaaks-ter den kost
te verdienen, tenzij uurloonen worden uitbe-
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Van Wijsneus.

. f.

—"

De Utrecht-

-■--tigheid

__-]"__

-neringen

trc

i in juridisch» overLa thartEï b
beo tegen
de vare
ing, welk© tegeilijk bajis en
culminatiepunt van alle wetgeving is, de
fictie: „ieder wordt geacht de wet te ken-

.

nen
Het is jammer, dat de geleerde magistraat
zijn baachouwingEm beperkt hea-ft tot het
gebied der rechtswetenschap, d.w.z. tot dat
wat ons volk jurisiery neemt en waaraan
bei, naar het i oorbeeld van een
Kamerlid, maling 'heeft.
Co zich eenmaal aan tot den
dan zal nieu weldra
bemerken, dat men elk oogcn-blik op ficties
stuit, met ficties redeneert, naar ficties
ficties bestrijdt, zich over ficties
x, dan saat men zich ten slotte in
arren moede ai'vragem, ot ac bur?
van Utrecht en men zelf eigenlijk wel iets
anders is dan een
Ficties! Als daar zijn :
De fiscus
ieder werdt geacht, de belasting
te ontduiken.
De eenmanswagen = ieder wondt geacht zijn
je in de bus te doen.
= ieder wordt geaaht een etngel
van
e te zajn.
Spe
kje tic traaca worden g-eaoht
op tijd te vertrekken en aEin te komen.
Democrcvtie = ieder wordt geacht alles te
weten.
■alist = ieder wordt geackt alles
beter te weien (vooral Wijsneus).

—

—

Schade. In eon van do huisjes was een slang
in do weankamer gesprongen. Do gevolgen laten
denken.
p te geven.
De schade waa nog niel
D© politie heeft eon vorder onderzoek naar de
vermoedelijke oorzaak van don brand in
rucht liep, dat hot vuur met drie baarden
mnea, wat dan op kwaad.villigicüt bleek echter van
rond ontbicot. Het sta".t wol vast, dat
de oorzaak moet worden gedocht bij den kachel,
die in het pakhuis van don hoor i''erve:
gebruikt voor het drogan van meubelen. Ecu
vonk schij.it naar het perceel 31 to zijn doorgedrongen. Xict onmogelijk is het dat eon dier,
een rat of een bat, dat in het brandende perceel was, vluchtte naar perceel 31 en een vonk
op de haren beeft meegebracht.
Maar hoe dit ook zij, van kwaadwilligheid is
niets gebleken. Hot gerucht van do drie haarden
was mede daarom on wan
omdat cio
firma's, welke de versolullendo pakhuizen gebruiken, niet met elkaar in relatie, staan.
De rcrhcrchcur Hop, dio gisteravond was gevallen, bleek ernstig 'aan één der knieën gewond. Hij is dadelijk door lcdon van Eerste
Hulp bij Ongelukken verbonden en vanochtend
door een medicus verde.r behandeld.

.

.

Aantal wethouders.
Do raadsleden Wijn]
Lisser en X. .1.
Callij stellen voor, iv do voordracht vau B. en
W. om het aantal wethouder* te bepalen ep 5
do wo
i'iodo 11 Jan.—
i Sopt. 1023"
rvalleii.
Xv uit de voordracht blijkt, dat h,
hot gedurende tangen tijd mogelijk acht, cio
ï dor Ge:
handelen eg af te doen, moot, naar de mr-oning
van de voorstellers, hot oöllego den Raad, eu
deu volgenden Raad, ook niet binden aan
talden termijn, maar ele Baad eenvoudig hot
aantal wethouders op vijf bepalen.

■

Benosming tijd. loersren kweekschool.
B. en W. dragon vcor tor benoeming tot tijd,
leeraren aan do kwc.
do hoeren clr. Z. Kamerling, voor >iat. Historie;

W. Vreeken, voor Natuurkun

,

Coirm. v. tosz. M.O.
Ter fcemwaninj; van een lid dor Commissie
het M. O. (vao. nio*r. F. C. .T.
Portugeesche Jodan ta Am- van 1
vaa
'T—Koch) bevolen B. Ou W. aan hot dublam in 1593. Uet waren ilaranem die teen
-1: Mevr. do wed. mr. 8. Katz—Goosiuk en
ia oc
(D om daar rustig te kunnen
mevr.
M. J. Itutgers van dor Loeff—Vos.
ooi
te
vrij
godsdienst
daar
hun
kunwono-i eo
nen uitoefenen. Die vrijheid kou. niet. zoo diroct
Banoeming onderwijzendpersaneal.
ld. Iv (lea eersten tijd konden sij
Drio'-al
voor
Se
school
to
Buiksloot
cic dames
ver- ,T. 31
G.
Poolman,
Heijenk,
J.
W.
G. v. d.
o
eg«B de odeu vaa
Xioun-enhuiien.
de v
..co care
te stit.'hDrietal HaviksliKißschcnl do hooien I. H.
r 1019 werd ecütor bepaald,
Rupport. ILi-roi-dam; J. S. A. van Tolodo,
<lat :.
E^regcn de Joden te
Znidland; J. H. v:m Zweden, Groningen.
"n te «vonon. Deze
Dr'
Ein.n-K'.'icol do dames A. Kooourt—
I>.
Hartog,
0. M. Veringa—'Ma.ii'to.us, P,
»-as van algeiuf^ene je
;,ng geeu
-man.
_e, doch gelie.tjl ongemoeid iiet meu ze
Scinen aan bruggen.
ipstedcui, Amsterdam in. het hijW;
B. en
ter komiis, dat zi.i voor de
*.bben de nijvere dissenters met uit
ii 'ge ti rtror don Oester- en W^stcrtoegaaifl; in
.hm
thun mid^'on v
Do Ruiffcerkada en voor de brug over dc
Aa
hacldaii de. Joden het goed tot d»
Wetsteriaujaalkeersluis de vc
'non hebbij k_vir van 20 Maart. 1632 alle poorters- ben
irai hua niet toegeDagswdnen; als de brug gesloten
jeu te worden op.
.
der ,-.
ivordt, doch do dnnr v-part nog
t in ecu
im een vak uit te oefenou dat onder
do brug
nooU ecu opetabaxen -winkei en de doorvaart vrij isi één groens ruit;opc-u
al«
i.i o.a. tot gevolg, dat het de brug oren, doch de doorvaart niet moor vrij
i'cel naa Hobreauw^scha boe.
; rooda schijf;
s de brug gesloten is: één
s die er eon rocrl
licht ter weerszijden vaa do doorvaart■rij op na hielden,
de "rug tgcajtó-id wordt, doch do
doorvaart nca niet vrij is: één groen licht aan
M komst vnn de Hoo^E--d licht am de andere
d-ütsche en Poolsche Joden te Amsterdam, die
vnn d» doorvaartop*ning; als do brug
door de Portu-;eiezen met open armen werden opt-'ii en de doorvaart, vrij is: écu groen licht
omvangen. Ook in de bescherming van de regoeter weerszij tl'rn van de dnorvaiirtopeiiing; als
ciochten de Joden zich verhouden. De de brug op-Ja, doch do doorvaart niot meer
oranjevorsten zijn steeds een zegen voor het vrij is: één groen littht Jtan do oo.no. zijde en één
'.-olk gpwr
rood licht aan dn andere zij ie van do die-cxrvan do kronjjk vaa Braatbaart vaartopomug; als het openen van de brug niet
!
vertelde spreker verschillende voorvallen, de mogelijk on de doorvaart verljcclou is: twee
schaarschte nan M.itzes. de verkiezing van voor- roode lichten op de briur.
zangers enz.
r. wijst op het gemeensoappeUik lijden dat
verlichting; en Veiligheid.
..den in die tijden ondervonden, waardoor
Woensdagavond 8 uur houdt do heer dr. ing.
hot gemeenschapsgevoel ontwikkeld werd. Men X A. Halbertsma, ing. bij de Philips' G.oei
Iknnder, ook hen die in het buitenland Lamponf abrieken, ecu voordracht in het Veiligin verdrukking waren.
heidsmuseum to Amsterdam, Hr.bbomastraat
! stond spr. stil bij de hulp die de Joden 22. over: ..Verlichting ca VeiligEheid" (met
in Nederland boden, toen op 14 December 1744 lichtbeelden).
■in Theresia het besluit uitvaardigde waarbij
Toegang kosteloov
den Joden bevolen werd vóór 1 Febr. 174-5 de
Praag en voor 1 Juli van dit jaar hot land
n. De hulp van de parnassijns van
Rotterdam on Amsterdam, dio deu
al om interventie verzochten,
werd met succes bekroond.
Academische examen?
Voorts verhaalt de kronijkschrijvor van den
Wasreningon. (I_andbouwhooge:so.hool).
angst hior te lande voor de Franschen in 1743, Geslaagd voor het ingenieursexamen richting
"1 dat de Joden hadden bij de verhef- koloniale landbouw, do heer D. VV. van Kapcllo,
Willom IV tot stadhouder, den strijd gob. te Deventer.
de pachters, van het requesteeren van de
j
de overheid om de keur waarbij don
Examen hellgymnast-masseur.
He ambachten cm neringen verboden
Onder leiding van don heer Th. Potma, voorid te handhaven, en van
rmoede dy Joden die daarvan het gevolg zitter van het Genootschap voor Heilgym- nastiek en Massage in Xodordand, en onder too.
Tn 1747 hebben zioh de diaciant'oewerkers met zioht van dr. Bles en dr. v. cl. Minne, beidon
logoerden van de Maatschappij ter bevorc de stedelijke regeering gewend,
den, dat zij onmogelijk tegen dering van Geneeskunde, werd door zeven sub■ï
kunnen concurreeren, wo-arop hun commissies, elk bcEstiande uit een medicus en
boriebt,
dat men do Joden niet wilde hm;- een heügymnast, op 6 en 7 Jan. jl. het mondowerd
;
het waren die dien handel hier hatr examen afgenomen aan 20 candidaten bev
vtrirki-ijiging van het Genootschapsdip-oma als
igerictlt.
lieilgy
ninas UmEa&seur.
spr.
zijn
zon
rede wekte
n hét einde van
schriftelijk examen werd 16 Dec. .jl.
Het
zijn
Anski"
uit.
do
leden
van
hoorders
~Sch.
aht
4 cafcdidaten trokroeds
te
TJfci
vrije
Xederop, in het
lost-loden
candidaten
-elpen tot het beteugelen van den ken zich terug. Do volgendeen9 mej.
Göbel,
Dijk—Klomp
:
slaagden
mevr.
v.
vroeger
.lel, die als gevolg van het
id van het a^nleerèn van een ambacht mag te utrecht-, mej. Do Haan, de heer Busselman
en mej. Luehtenveld, te Amsterdam; do heer
■vd.
v. Zoonen, to Bussurn; do hoer Brinkman, te
Zimmerspits,
dankte
voorzitter,
heer
J.
De
d»
Haarlem; de heer Wecker, te Zutfen, en mej.
belangwekkende
heer Hillesum voor zijm
■vaarna nog verschillende vragen v. d. Weel, to Zutfen.
en gesteld, die de spr. beantwoordde.
Ter gelegenheid der herdenking van den
Uit het havenbedrijf.
verjaardag der Leidsche universiteit, zal
348
De onderhandelingen tusschen werkgevers en do en
prpf. dr. L. van Itollie
reetor-magnificus,
-nemers in het havenbedrijf duren, ook na
houden
redevoering
op Donderdag den
-n gehouden besprekingen^ nog steeds eeno
Sen Februari a.s. des namiddags te 2 uur in het
universiteitsgebouw.
zullen in eigen kring de voor- tgroot auditorium van het
Do v
Zij
zullen
-n.
lik standNaar wij vernemen hebhen de onderwijters
'n van dio voorstellen inneaan de voorbereidende klasse der Rijksnormaalien dan de hoofdbestuscholen togen 1 Mei e.k. hun ontslag gekrogen,
noa eens hun houding hetgeen
er op wijst, dat de Minister definitief
't er een nieuwe bespreking tot opheffing
dier klasse wil overgaan.
vinden.
plaats
partijen kan
De functionarissen voor zooverre tegen dien
tijd nog njet van eene andere betrekking voorDe melkprijs.
zien, eullen aldaa op wachtgeld gesteld jrordea.
De Bond van Melkveehouders heeft aan dc
en aan den melkhandel voorden melkprijs met 1 et. por L.
I Tot onderwijzer aan de 2e school van de
ging van de zuivelprijzen. R.K. Schoolvereeniging Prinsengracht 368—
374 alhier, is benoemd do heer A. M. van der
ï den thans geldenden
Hart
to Boxtel.
en
hebben
daarom
:i
niet vóór 1 Mei ovor eon
zullen spreken. De
Gisteren is te Beverwijk in tegenwoordigheid
evenwel hij hun voorstel blijven vol-, van het Dagelijksch Bestuur van Beverwijk en
tsehookutoriteiten de nieuwe
ten op. een beslissing van de verschillende
cielkinrichtingen en don melkhandel.
Christelijke School op Oud-Mecrensterjn geopend.
Do Burgemeiester derf in zijn toespraak uitDe brand aan de Oude Schans.
Hedenmorgen gaf do brandweer nog steecis korneu, dat een nieuw gebouw voor de openbare
over welker vertratring h'j zooveel had
r in het perceel Oude Schans 29, waar het school
Drie
smeulde.
bovenverdiepingen
hooren
ook wel --.von spoedic tot stand
nog
moeten
in do
n op de Vechtwater.eiding waren in actie. zou zijn gekomen, indien daar niet nad gegol..ar was er echter in hêt geheel niot moer, den : „zooveel hoofden. zoEsve.c| zinnen". Nog
meende de Burgemeester, dat wanneer een beop die verdieping eigenlijk mets branustuur als dat van deze Christelijke sshcol, d»
baars meer over was. Do kelder, waar is ged do ruurbergnlaats van den heer Frans- zaak in handen had, een nieuwe school er in
enkele maanden zou zijn; hetgeen hij nog steeds
stend enkele decimeters ondqj. water.
De overige perceelen waren geheel van het van de openbare school niot kon zeggen
Do bewoners van de krotjes aan
Il«t fraaie gebouw mot lijn ruime on frissche
to Vilcnbursrerstraat, die gisteravond lokalen maakt éen V»S aangenamen indruk. In
iigheid naar buiten had- hot lokaal, dat voor deze gelegenheid als onthun kamertjes weer be- vangzaal was ingericht, hing oen portret van
hadden
gebracht,
don
trokken, zioo goed en zoo kwaad als dat althans den heer W. Hovy uit Amsterdam, die als de
ging, want Se woninkjes hadden veel water- stichter van het Chr-EStelijk pnderwijs hier ter
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plaatse kan worden aangemerkt, i'rectes 30 jaar geslacht heel wat minder wreed zijn jogens dieuit, zijn jeugd. -11 ij vraagt
Christel, sohcol --- een
of dc tijd or met rtip voor is door middel van
ingowid.
geschenk van don heer Hovy
: >len oen a
Hot schoolbestuur van do Ver. voor Geref. nen tegen do licht ontvlambare neiging tot
Soh.-tolnïi-lcrwijs verzocht r..r.;i clen raad van de Wreedheden jegens dieren. Ook op de Zondagsgemeente Zwolle, gelden beschikbaar te stellen scholen wil hij goede behandeling vau hot dier
voer het aanbrengen van centrale vorwarmirg aanbevolen zien. Hij vraagt oih goed onderwijs
in natuurlijke historie on goode vertellingen,
in een harer ljestMnde schelen. Ho wc:
van onderwijs, dr. 11. Fraossen, voomtter van ton einde het kind tot duurzaam medege
voornoemd r eliaolbestuur, vejdedigde eb aan- te wekken.
Uij noemde aanbrengen van centrale
verwarming mallend onder: ..verandering van
inrichting" (Art. 78 en T 6). Ir. zijn toelichting
hoeft do Minister van Cndc.~wij.s gezegd, c'at
onder tfamndbering van inrichting 0.-k v.
Xc d. Her v. Kerk. Aangenomen. Xaar
moot worden het aansluiten op nieuw el«
dr. H. H. Meuleubolt, te Baarn.
Oosterhout,
lioht of waterleiding. Als do raad dit verzoek
Gorof. Kerken. Beroepen. To Wcstern twijst. zal wel van hooger hand beschikt worlee, G. A. Langhcut, to Gaastmeer.
den do peWen tee te staan.
Chr. Geref. Ker k. Ueroopen. To
en
mogelijke
De ïcrootst
meerderheid vaa B.
Amersfoort,
J. Jo.igeleen te M.tarsfcon.
W. wijst er op, dat Ged. Staten van Zeeland
beeen
ongegrond
10 Xov.
bel
'aard
Do verpachting ran do, zitplaatsen iv de Mee!.
roep toson eem beslissing van een pomeentrv
raad, waarbij gelden voor het inrichten van ren Hervormde rTcrk te Huizen over 1023 heelt
centrale verwarming werden gewoige^rd. De opgebracht gemiddeld ruim / 11 per plaats,
voorzitter is van meening dat slechts het gev votir een totaal van 16 a 17C0 zitplaatsen, Kr
60 a 70 deden.
meoivte''-?(stuur heeft te bepalen hoo d'ic.n en boa waren plaatsen die
Hot
mag
ver
bekia
werden.
geput
i
betreft hier een heel belaiii.ïrrijko vraag, en wel De Opperrabbijnen-vergadering en de Mizrachie.
deze: hoe ver gaat 'bet roeht van oen schoot!»
In ons blad van 2d December jl. hebben wij
bestuur? De gemeente moet zirh tot het uiter- melding gemaakt van een briefwis6eling tv?ste verdedigen toeren deze exorbitante eischen. Schen
den waarnemeudon voorzitter van di
Wordt van hooger hand bevolen, cht dc gelden Opperrabbijnen-vargadciiiig in Nederland, den
hikbaar moeten worden gestold, dan moot heer A .'S. Onderwijzer, en don Opperrabbijn
de gemeente geduldig dra^n wat lianr opge. Weber, voorzitter van de Rahbijnen-vergaclelegd is. Do gemeente heeft niet één openbare riiig in TsjechonSlowakije, betreffende ecu ioor
io] mr- centrale verwarming. En dan kemt laatstger.oemdo organisatie uitgevaardigd vereen schoolbestuur, onder leiding von den wet- bod om aan dc Mizrachistischo beweging deel
houder van onderwijs, en zendt een briefje aan te nemen.
..sta gelden toe voor een centrale
Uit don brief van den hoer Weber bleek, dat
verwarmii.-;".
dit verbod goeddeels gegrond was op de houDo Raad wees het verzoek af,
ding van dr. Brody, Opperrabbijn to Praag en
voorzitter vau de Mizrachistischo Organisatie
Jubileum prof. Nijhoff.
aldaar, dio passief bou zijn gebleven ton opProf. .Nijhoff te Groningen zal 1.5 Januari a.s. zichte van het feit, dat in dc statistiek van
don dag herdenken waarop hij voor 25 jaar hot Praag vermeld worden de namen van 11 perhoogloeraarsambt te Groningen aanvaardde. sonen dio verklaarden Katholiek, nationaalDe jubilaris zal dien dag receptie houden in do Joodsch te zijn en op de uiting van
dr^ Brody
kamer vnn het universiteitsgebouw, des dat, het Tsjpchc-Slowakisoko Zionisteneoiigrcs
namiddags van 3—li uur.
"cmmig had besloten ~dio staatliche Gewalt gogen dio orthodoxen Rabbiucr anzuDe benoeming van mevr. Jonker—Westerveld. rufen".
Men schrijft ons uit Zwolle:
Kaar aanleiding hiervan heeft dr. Brcdy
In het najaar 1921 benoemde de raad als zich gewend met een schrijven tot den heer
leerares in de wiskunde aan het gymnasium Onderwijzer, waarin hij verklaart dat na een
mevr. Jonker—Westerveld. Do Minister van grondig ondorzEioek gcbltekeu is, dat van de geOnderwijs maakte bezwaren tegc- 'ze bonoo- noemde 11 gedoopte Israëlieten er geen behoort
niing, omdat het gold eau getr.-" !o vrouw. tot de Ziouistischo organisatie.
Eon raadscommissie had een auiH;:::'-io bij den
In olk geval kunnen hun gedragingen, waarminister, die daarop eon tijdelijke benoeming voor slechts zij self verantwoordelijk zijn, geen
van 1 Jan. 1922 tot 1923 goedkeurde. In Oct. grond opleveren voor het uitvaardigen van
j.l. wendden B. an W. zich tot de curatoren het gewraakte verbod.
van het gymnasium, of spoedig een voorstel te
Wat betreft het besluit van het congres
wachten was, inzake de definitieve benoeming merkt dr. Brody op, dat de woordelijke (
van mevr. Jonker. Daarop deelden curatoren daayvan luidt:
~Der dritto t?e.bec-hoslowakimede, dat de inspecteur der gymnasia, dr. Via» sche Zionistentag... oi'sucht den Jiidischen
konstoijn, niet tot de bouooming wllclo advisee- Xationalrat, ver dem nach don ïcligicison Ge
ron, voor hij mevr. Jonker in haar klasso ge- 6ctzen korapetenton Forum und gcgebenfalls
hoord had. Op G Deo. j.l. was nog geen bericht auch bei den sta&Uiohen Bohörden Sohritte zu
van den inspecteur ingekomen. Omdat de tijd untc.rnohmen, urn eine.n solehen
Missbraueh
drong hobhon B. en AV. don minister verzocht der Roldgion zu verhinderu".
keuren,
goed te
do tijdelijke benoeming van moSchrijver meent derhalve dat do heer Weber
viouw Jonker te verlengen tot hot einde van eon vorkoorden indruk van lipt genomen besluit
clen cursus 1922—192,3. Do bedoeling van B. en hooft gewekt en wijst er op, tint doze geestelijke
W. was aan do komende definitieve benoeming in het to AVoeno.n verschonende blad do ~Jud_sterugwerkende kracht te verleenen tot I Jan. üho Prr
ilijk beeft medegedeeld, TJ&t
1923. De goedkeuring van don minister kwaru, hij bij do rechtbank oeu klacht wegens beloodigedateerd 30 Dcc, maar werd ontvangen 4 Jan. ging togen dr. Brody zou indienen. Op do vraag
Do zaak was voor movr. Jonker van buiten- van den hoer Weber aan het, slet van zijn brief,
gewoon veel belang, omdat hij echtgenoot, dr. of iets dergelijks ook in Xodcrland mogelijk zou
W. A. Jonker, lteeraar in de scheikunde aan de zijn, moet hot antwoord ontkennend luiden.
K. H. B. S., op 25 Doe. was overleden, on zij Immers nergens tor wereld trachten de leiders
als wetluwe met drio kinderen achtergebleven der orthodoxie een Joodsche partij roet een emo
was. B. en W. stelden vaad voor de verlenging positief joodsch programma als <le Mizraehio
van de ttjdalijke benoeming goed te keuren. Do zoodanig onmogelijk to maken, nis in Slowakije
wethouder van onderwijs, dr. H. Franssen, lid' het geval is. Anderzijds zijn juist do MiErachisvan do Eerste Kamer, meende dat een groot tischo Zionisten weinig strijdlustig en hebben
deel van de bezwaren tegen de definitieve be- zij meermalen blijk gegeven van hun vredenoeming van mevr. Jonker vervallen zijn, door lievende gezindheid.
het droevig overlyden van haar echtgenoot. Do
De hoftigo strijd, dio dna.r thans heerscht is
rector vau hot Egyninasiunt heeft geen bezwaren ontstaan
sinds de rabbijnen zicli op politiek
tegen een vaste benoeming. Spr. zeide voorne- terrein begeven hebhe.n en hij do -verkiezing
mens te zijn bij de behandeling van de begroo- voor den Senaat en de Nationale Vergadering
ting van ouderwijs deze zaak in de afdeeiingen met alle kracht tegen de zoogenaamde vertor sprake te brengen en daarme in openbare eenigde joodsc-ho partijen don strijd hebben
zitting van de Eerste Kamer voort te gaan.
aangebonden.
Aangenomen werd het voorstel van den heer
De heer Wobor hooft dEaarbij verklaard, da.t
Bokclmann, namons den raad curatoren uit te
Regeering niet moest vergeten, dat in Slo~do
noodigea hij dr. Vinkeasteijn aan te dringen, wakije siochts d« orthodoxen loyaal zjjn, hetdat hij zijn rapport over mevr. Jonker—Wester- geen van do Zionisten en Neologen niet kan
veld binnen den korst mogolijken tijd inzendt. wolden geEzegd".
Door het besluit der RabbijnenvergaclEaring
Wederzijdsche toelating van studenten.
heeft do verbittering haar hoogtepunt bereikt
Onze waarnemende ecTrespondent uit Genèvo omdat, naar do overtuiging van dr. Brody, ditschrijft:
besluit slechts ten dool had door de vernietiging
In de maand Augustus van het afgeloopen va.n de ~Vproe.nigde joodsche partijen" te verjaar had te Bazel een conferentie plaats van sterken do door don hoor Weber c.s. gestichte
afgevaardigden vaa de voornaamste Engelscho ,politieko-con.son-ji ti ove part ij".
en van alle Zwitsersche universiteiten om do
zoo meent
De gohcelo quae-stio heeft clan
quaestie van wederzijdsche toelating van stu- dr. Brody i— slechts een politieken achterdenten tusschen Engeland en Zwitserland te grond.

geleden werd de oude
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Do Bazolsche universiteit heeft met verschillende Egroote Engelsche universiteiten onderhandelingen gevoerd dio het volgende resultaat
hebben opgeleverd. De studenten van do universiteit te Bazel zullen zondes- toelatingsexamen worden toegelaten aan da universiteiten
to Carobridge, Birmingham, Leeds, Livoa-pool,
Manchester en Sheffield. Do universiteit to
Oxford «.telt aJJo Zwitsersche studenten, die iv
het bezit zijn van ~diplóme suisse do maturité
littéraire" van Bet toelatingsexamen vrij. Bovendien zal voor den Zwitsarschen student die
een examen te Oxford wil afleggen, rekening
worden gehouden met den Zwitserseben studietijd tot een maximum van twee iaar.
In 1923 zal voor da eerste maal een ruil van
hoogleeraren tusschen Cambridge ca Baael
plaats hebben.
De schaal vresger en thans.
In een volle Eschouwburgzaal to Londen hield
do heer John Drinkwater een voordracht oveT
kunst in de opvoeding. De spreker zei, volgens
het verslag in ~The Schoolmastor". Ik heb
goen technische kennis vaa opvoeding, want
ik zelf werd nooit opgevoed. Maar ik heb; kennis gemaakt met do methodes, waarop men bij
het onderwijs op olie trappen poëzie behandelt. Iv het schaolbedrijf is Egrooter wijziging
.gekomen, dan in «enig ander 'bodrijf in het
land: do geheele geest is veraEnderd. In de eerste plaats is het al iets huitengewo-öjis, dat
icmaEiid, dio als eau dichter wordt
wordt uitgenoodigd zich in verbindir/|P te
len met de school. In mijn jonge jaren werd
niemand minder dan cc.n wethouder tot de
school toegelaten. Het meest valt mij op de
veranderde verhouding tusschen onderwijzers
en leerlingen. Tn mijn jeugd bestond eo- een
algemeene vijandschap tusischen leerlingen on
onderwijzers. Jongens, dio overigens als eerlijk bekend stonden, logen heel gemoedereerd
tegen -hun meester, als zo dachten, dit to kunne n doen zonder in de val t-o loepen. Dat was
nu eenmaal traditie. Maar tegenwoordig schijnen allo kindereu zich heol gelukkig te gean vrees
vciolen in do school. De afw
is een belangrijke, verbetering, want het komt
mij voor, clatTer niets vorsohrikkeüjkers is, dan
ecu menigte angstige kinderen. Tv-n wij ep
school gingen, werden we allen bang gemaakt,
behalve enkele kinderen, die opgeleid werden
vgor eon beurs, die oen zekere academische
distinctie aan dj school zou verleenen. Do rest
van mis wist-, dat we lastposten waren. Een
andere wijziging ts deze: men denkt nu anders
over het nut van kunst in do opvoeding clan
vroeger, zegt de spreker en pleit dan voor bevordering daarvan.

,

Kinderen en dieren.

een Engelsch tijdschrift bespreekt een
schrijver dc vra^g van wreedheid vnn kinderen
.jegens dieren. Hij zegt. dat er twee oorzaken
worden genoemd voor dit euvel: 10. gecltt-hte,d
en
20. spontano vrees van dieren
jegens den mensch zou bü de jongens haat

In

opwekken en hen tot kwelling aanzetten.
De schrijver meent, iat de kinderen van dit

Rechtzaken.
APVoor
te
omliden
steredchatmer.

't Dooden va. n een anders dier,
Twee jongens uit Weesp hadden zich gistevoor den politieren
de een bjj verstek
rechter mr. Slingenberg to verantwoorden wegens het dooden van een anders dieir.
Zij hadden op 13 December onder Muiden ecu
tamme eend, die in een sloot zwom. met steenen dood gegooid en daarna hadden zij het
dier meegenomen. Onderweg 'werden zij door
een majoor der rijksveldwaoht aangehouden,
iv het bezit van do eend.
De een bekende dadelijk. Diit is de verschenen beklaagde, die zich volgens den majoor in
oen gunstige reputatie verheugt. De andere
bekl., die wegbleef, zette tegen den majoor
een grooten mond cp. Dit jongmensch staat,
naar do majoor meedeelde, ongunstig aangeschreven. Hij is in bet rijksepvocdingsgesticht
geweest, is altijd werkloos en heeft hij werk,
dar. is hi- or zoo wocr uit.
Na dit slecht testimonium eischte hot O. M.,
mr. R e i 1i u g, togen don eersten bekl. drio
weken voorwaarde!i.jko gevangenist-traf met oan
proeftijd van drio jaren en tegen den niet verscheien tweedon bekl. drio weken gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Hij deelde modo geen
diefstal to hebben ten laste gelegd, teneinde te
voorkomen, dat diefstal op het strafblad van
don eersten bekl. zou komen to staan.
Mr. S 1., vonnis wijzende, veroordeelde de
beide bekin. ieder tot veertien dagen gevangenisstraf, maar vcor den eerste voorwaardelijk.

—

Voel drukte om niets.
Een opperman uit Laren stond terecht wegens een ep 8 December geplocgdn mishandeling van een collega.
Deze collega, cot: verbazend breedsprakig
persoen, deed ren ling verhaal van het voorgevallene. Daaraan ontleenen wij
Bcki. had tot den collega gezegd: ~Ik weet
een paar dagen werk voor n", waarop de collega sprak; ~als ik het werk krijg, dan is 't
mij altyd wat waard," wat bcki. weer deed
opmerken: „wij zijn arbeiders onder elkaar,
daar wil ik absoluut niets voor hebben."
De collega kreeg het work, dat vier en een
halven dag duurde.
Na afloop van het werk ontmoette de collega
den bekl. Deze vroeg om de vergoeding, dio
hem toegezegd was.
„Ik kan er niets van missen", zei do collega,
dio twee helpers had moeten nomen, waardoor
de spoeling wat dun was geworden.
~T k kan wol wat missen", gaf do bekl. te
an. Op hetzelfde oogenblik sloeg deze don
collega „vrü brUUt" op hot gezicht, zoodat heibloedend verwond werd.
Mr. Slingenberg: 't Was u toch wat
waard geweesv, had u gezegd.

:

Prospectus en Brochures bij de desbetreffende
directies franco en gratis verkrijgbaar.
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veroordeeld wegens het te Maarsseveen
zonder voldoende licht tot
rilden op eon rijwiel dagen
hechtenis;
/ll bcote subs. 12
iemand, tegen een arrest van het Hof te
's Ilortogo.nbosch, waarbij hij wegens diefstal
van kippen te Oedenrode wa? veroordeeld tot
S maancleu gevangenisstraf;
te
iemand,
die door de rechtbank
Dt.rdroo.h-- en. in hooger beroep door het HaagHof en na verwijzing door het Hof te
Amsterdam wegens poging tot diefstal met
gebruikmaking van valsche sleutels, was veroordeeld tot 3 jaar gevaugenisstraf;
iemand, die dor»- luit Hof te 's-Gravenhage
spraak.
liet verzet tegen eon ambtenaar was
wegens
dienovereenkomstig.
M v. S 1. besliste
eon geldboete van / 50,
veroordeeld tot
dio door de Rechtbank
Coovordea,
iemand
te
Aan de Overtoom sche
hooge*
beroep
door liet Hof +n
on
te
Assen
in
schutsluis.
Leeuwarden, was veroordeeld tot zes maanden
Eon schipper kwam op 3 .November met zijn gevangenisstraf wegens wederspannigheid;
iemand, die door de Rechtbank to Amstermotorboot uit den Schinkel de Overtoom
schutsluis binnenvaren om te worden geschut dam was veroordeeld tot f 5 bonte subs. 5 dagen
Er lugeu nog moer schepen in Ue schutsluis on hechtenis, wegens het niet opvolgen van een
de c-luiswuclitor oordeelde het vuor deu goeden hevel vau eetn agent tpt doorrijdou met oen
gang van zakeu gewenscht, dat de schipper haaidkar.
v.m do motorboot achteruitging om plaats te
Dv> procureur-generaal oonehideerd*. gisteren
maken voor de achter hom liggende Leidseho
iemand,
schuit. Dc niotorscliij'por wilde hot „die oersto tot verwerping" MSJi het betrcep ran
en die door da Rechtbank te Amsterdam wegens
komt, dio oersto maalt", toegepast zien
verkoos tuet achteruit to gaan, boowol hij mot overtreding van de Arbeidswet was veroordeeld
dezelfde schutting nice kou. Een woordenwis- tot f 15 boete.
seling ontstond en daarbij begon cic motorst hipMr. Heineken, uit Amsterdam, had als midper den sluiswaehter uit tajpjielden. O.a. voeg- del van cassatie voor^Ef-dra-gen schending, immcr's verkeerde toepassing van art. 135; 2
de hij hom toe, dat hij „onuokwaam" was.
Voor deze boleodigim* werd do motorschip- en 3, 74 en 83 Arbeidswet 1019 eu art. 1 al.
10 AVet-hook v. Strafrecht.
por door mr. Sliiigenl.org veroordeeld tot
Uitspraak 5 Februari.
boeto of 10 dagen hechtenis. (De eisch was
15
de behandeling van het beroep van
boete).
Bij
/
iemsiiid, die dootr de rechtbank te Utrecht was
Openlijke geweldpleging.
veroordeeld tot f 40 boete wegens overtreding
De Vierde Kamer der Rechtbank alhier beeft Motor- ou Rijwielwet, werd getpleit door mr. do
heden don 20-jarigen kantoorbediende, die op Jong uit Den Haag Januari conclu«io nemen2.3 November hij een relletje met werkloozen
Hot O. M. zal 22
Daarna werd behandeld het. beroep van
in de Vijzelstraat met een steen vaar de politie
wierp, veroordeeld tot acht weken gevangenis- iemand, tegen eon arrest vi»d het Hof te Amstraf met aftrek der preventieve hechtenis we- sterdam, waarbij hij wegens meineed was \orgens het openlijk met vereenigde krachten ge- oordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.
Ka het pleidooi van den verdediger, die o.m.
weld plegen tegen personen. Het O. M. had vier
oordeel wm, dat de uitspraak niet volgeëischt.
van
gevangenisstraf
maandon
doende was gemotiveerd, werd de conclusie van
Een oplichter.
het O. M. bepaald op 22 Januari a.s.
Heden heeft voor de Vierde Kamer der
eancl-udeeorde vendw
Rechtbank alhier tereclitgestaan de 24-jarige totDe procureur-generaal
beroepen van:
de
verworping
va.n
op.liehtmg
wegons
Dijkstra
varensgezel J.
iemand, door de rechtbank te Assen en in
van eenige werklooze schippers voor bedragen
hooger
beroep door het Hof te Leeuwarden was
den
voor
Hij
75.
uit
gaf
van ’5O tot /
zich
zoon van een directeur der Holland-Amerika veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens
een werkstaking te CoeLijn en zei aanvankelijk drie schippers en een het bij gelegenheid v»n
van
te
hebben
vorden
noodig
misnandelen de een Rijksveldwachter;
walkapitein
later meer!
rechtbank te Amsterdam
iemand, die door
voor een door do Holland-Amerika Lijn te
door
beroep
het Hof a;lda-<jr wr
openen motorbootdienst tusschen Amsterdam en in hooier
gevangeen Rotterdam. De gegadigden moesten echter heling wem veroordeeld ta* een jaar
nisistra'f;
een waarborgsom van fsoon / 75 storten,
iemand, <üe door de recshtbank en het Hof te
maar dan zouden zij, ook een betrekking ktrjwegens meineed was veroordeeld tot
Arnhem
"■en waaraan verschillende voordcelen verbongevangenistref.
don waren: eon loon van / 40 por week, vrij zesDemaande»
uitspraken
wordt bepaald op 15 Jan. n.swoning, vrij electrisch licht eu gezellige verIcm.ai.i-1, die door de rechtbank te Groningen
aan
boord.
blijfplaatsen
het Hof to Leeuwarden was veroordeeld tot
Beklaagde heeft naar het O.M-, mr. Wolfson, en
jaar gevangenisstra.f wegens abo*tus.
mededeelde, onmiddellijk nadat hij 11 jaar ge- anderhalf
De uitspraak worden bepaald op 5 ï'ebr. a.s.
vangenisstraf had ondergaan, het geheele land
In de zaken van drie personen, die nadat do
doorgereisd om oplichtingen to plegen. Niet vonnissen
van den kantonrechter te Haarlem
allewi klopte hij werklooze, naar werk verlan- ware
door het Hof te Amsterdam
gende schippers hun laatste spaarduiton uit weigemsvernietigd,
drankw.eteovertredmg
waren veroordeeld
personen
den zak. maar ook tal van andore
tot ’3 boete subs. drie dagen hechtenis, zal
een
trachtte hij op te lichten. Zoo maakte h'J
hot
M. 22 Januari comelus-ie nemen.
kantoorbediende 50 afhandig door hem een Do0.prooureur-getneraal
concludeerde tot vervoor
te
Haarlem
betrekking bij een notaris? te
beroep van iemand, die door
werping
het
van
spiegelon. Riders dood hij zich o.a. voor als het kantongerecht eu de rechtbank te Utrecht
graaf van Limburg Stirnm, president van verwas veroordeeld tot / 3 boete of drie dage.i
schillende liefdadige instellingen, eu zei hij twee hechtenis wegens overtreding
van de Leergestichten te hebben waarvoor een vader en plichtwet. Hierbij ging het om de vfaag, of
borgmoeder noodig was. Ook hiervoor was een
Vse.n schoolopziener bevoegd is tot het opmaken
stelling voroischt. Op deze wijze lichtte hij een van proces-vorbaal Hij bet txmstateeren van een
echtpaar f 75 af.
ing, welko deor beide reeb t:se.alleges *>eHet O. M. eischte tegon don bokl. twee jaar over tred
E-.nd was beantwoord.
gevangenisstraf.
Uitspraak 15 Januari.
Mr. Kolde wijn, de verdediger, noemde,
werd tot verwerping Egeconciludanrd
Kvoneens
dit geval van pathologisehen aard. Bekl. is in van het beroep vam iemand te Dcmgen tegen
het bezit, van eon stapel dagvaardingen, dio een i-oniiis van de rechtbank te Breda, waarbij
hom beteekend zijn on als hij telkens tot een hi] was veroordeeld tot 5 wegens overtreding
zware straf wordt veroordeeld, z.ll hij buiten van de Visseherijwet. f
verhouding lang in do gevangenis moeten hli.jTon slotte werden behandeld 13 beroepen van
ven. Volgens pl. moeten de verschillende feiten
ambtenaar van he^ O. M. bij het kantonals een voortgezet delict worden beschouwd en don
to .Groenlo tegen 13 beslissingen van
gerecht
is een korte straf op zijn plaats.
clen kantonrechter aldaar, waarbij sprako was
van schending van art. 209 lid 3, doordat de
Hooge Raad.
termijn van 14 dagen tusschen behandeling o_
Do Hooge Raad der Nederlanden verklaarde uitspraak overschreden was.
gisteren niet-c-utvaiikolijk da cassatie-beroepen
De procureur-generaal concludeerde voor 12
vau den Officier van Justitie te Groningen dezer Ezakon vernietiging van do beslissing en
tegen do uitspraken van de rechtbank te verwijzing van de zaak naar de rechtbank to
Groningen, waarbij oen mauiifacturier en J. 0., Zutphen, en
voor de zaak van een ander perwinkelier, beiden wonende te C.roninge.n, wer- soon, die was veroordeeld wegens overtreding
den vrijgesproken van het hun ten laste go- dor Motor- en Rijwielwet tot met-ontvankelijk
leede, n.l. het niet, hebhen van stoelen in den verklaring van het beroep.
winkel voor wiakeljuffronwen, voor welk feit
Do uitspraken worden bepaald op 5 Febr.
zij door den kantonrechter waren veroordeeld.
Verworpen werdeu do beroepen van :
De loterij van Jamin.
iemand tegen een beslissing van deu kantonVoor het Kantongerecht te Deventer hadden
rechter te Kampen, waarbij iijj was veroordeeld zich Maandag te verantwoorden de Gebroeders
tot f 3 boete, subs. 3 dagen hechtenis, wegens Jamin uit Botterdam wegens overtreding van
het visschen in verboden water van deu Zuider- de Loterijwei, Ze hadden n.l. in do eerste wecU
zeep.older;
van Ju '& nnn filiaal te Deventer prijzen befcw#e mannen tegen een arrest van het Hof schikbaar gesteld voor hen, die do gróótte van*
te Arnhem, waarbij zij wegens diefstal van den omzot in ecu bepaald artikel door de firma
denneboonien waren veroordeeld tot 1 maand verkocht ten naastenbij konden raden. leder,
dio voor eon bedrag van 25 cent kocht, moest
gevangenisstraf;
een ri.jwielhanc'.alaar te Haarlem, die door het daartoe een spce-taal stombiljet invullen.
Do ambtenaar van het 0. M. beschouwde
Hof to Amsterdam was veroordeeld tot 1 week
gevangenisstraf wegens het aan zijn schuld te zulks als eene loterij, omdat daarmee direct
wijten zijn van den dood van oen 'ander
; voordeel hedoeld werd. Hij eischte daarom, de
iemand te 's llort-ogenbosrh, die door do goode trouw d«r beklaagden in aanmerking
ch nas voioardeeld nemende, togen ieder / 25 boete.
rechtbank te 'i. H<
I). verdediger ni* vafl Os van Rotterdam
tot / .j boete wegens her rijden zonder voldoenbestreed
deze opvatting eu daarbij tevens de
zonsondergang
na
liet
van
opgoven
de licht
eu
bevoegdheid, van den Kantonrechter te Deveneen valsohen naam ;
iemand, die door do rechtbank te Utrecht ter om over deze kwestie teoordeEelen, daar d.

De collega. Ja, maar de bekl. had mij
vrij mandaat gegeven.
De bek. 1.: Ik heb 't .gedaan, maar ik woet
gerust niet of ik dien persoon geslagen heb.
AI r Sl. : Dc getuige zegt, dat hij blcodue.
De bekl.: 't Gebeurde m ecu paar tollen.
Mr. R. oil ing, het O.M-, tot bekl.: Ku'at
u boksen ?
...,_.,
"
De collega; Of _T_ t kan! Hi.i is een,
beroepsa m a t e u r!
Daar het moeielijk valt uit te maken wie dor
lozingen de juiste is, die vanf bekl. of dio van
don collega-getuigo, eischte het 0. M. vrij-
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reders voor de prijsvraag uit «otterdam kwaSCHAKEN.
men. Bovendien was het geheel bedoeld als ecu
Massakamp.
reclame. f niet om er voordeel van te trekken,
Zaterdagavond
had in Hotel Centraal te
want de onderneming heeft juist nadeel opge's-Hertogenbosch
de 13e massakamp plaats
leverd.
tusschen do Eindhovensche en 's-Hertogenbossche schaakveroeniging. Eintdhovcn won
Vier jaar.
met 5—3.
Het Gereohtshof te 's-Hertogenbosch veroordeelde overeenkomstig clen eisch en met bostigjng van' do uitspraak der rechtbank een
42-jarige weduwe, wegens moord op haar pasgeboren buitenechtelijk kind, tot 4 jaar gevangenisstraf. De vrouw heeft uit haar huwelijk
Praag—Kief—Charkof.
ißes kinderen. De man met wien zij hertrouwen
Onze correspondent te Praag meldt:
zou, had zijn beloften niet' gohouden.
De leiders van het Russische luchtverkeer
hebben besloten tot instelling van een geregelTn hooger beroep stond voor het Bossche Ge- den vliegdienst Praag—Kief—Charkof.
rechtshof terecht een landbouwer te Berlicura
Wanneer de lijn zal wordeu geopend is nog
f X.-B.), door de rechtbank aldaar veroordeeld niet vastgesteld;' de vrachtprijs Praag^Charkof
tot 1£ jaar gevangenisstraf wegens levensge- zal 900 Tsjechokronou kosten.
vaarlijke mish.indeling van A. Schol op oudejaarsavond 1921. Hij had'S- in arm en been
Vliegen zonder motor.
gestoken, tengevolge waarvan S. een pink moest
Uit Weenen wordt gemeld, dat dc. groote
terwijl later het boen moest worden
sen van de Khön-vluchton in Duitschland
geamputeerd.
eu Oostenrijk aanleiding gegeven hebben tot
Beklaagde volhardde in zijn onschuld. De proeven met glijvluchten. Kon afdeeling v:,u do
eisch luidde 2 jaar gevangenisstraf. Verdediger Technische Hoocrcschool to Weenou bouwt aan
was jhr. mr. v. Nispen tot Sevenaer. Uit- een machine, "waarmee aanstaand voorjaar
spraak 22 Jan.
vluchten wordon ondernomen door studenten
aan de XoehniscliQ Hoogeschool die zich op het
gebied vaji den viirgdi-'nst spcoialisoereu. De
Oosterreiehisehe Flugtechnische Vcrein is voornemens glijvluchtwedstrijtlen te organiseeren.

_
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Luchtvaart

TelPosteegrriajefine
en

Zeepost Ned.-indië.

De directeur van het, Postkantoor Amsterdam
dat brievonmalcii zullen
worden verzonden naar X. O. Indiö met uitzondering van Atjeh on Onderhoorigheden,
Rma tra's" Oostkust on Djambi jie.r stoomschip
„Tabanan" van cic Ilc-tterd. Lloyd. Hot (auposttariof is op doiw zendingen van toepassing;
to verzenden stukken te voerzien van óm Aa.nwijz-.ing zeepost". Laatste buslichting ten
hoofdpostkantore alhier 12 Januari 8 uut
's avonds, aanteokoning tot 6 uur 's avonds;
voor groote partijen drukwerk aanmerkelijk
vroeger.
Aan do bijkantoren kunnen aangoteckemle
stukken worden aangeboden tot -3.30 's middags.
Postpakketten voor N. O. Indië en Egypte
met deze gelegenheid te verzenden "kunnen worden aangeboden aan bureel Pakketpost Y.armoesstraat tot 8 uur 's avonds. Groote hoeveelheden pakketten aanmerkelijk vroeger.

brengt ter kennis,

~

"

Mail naar de West enz.
De 'directeur vau bet Postkantoor Amsterdam brengt ter kennis, dat brievenmalen zullen worden verzonden vaar Barbados, Trcmdad, Suriname, Venezuela, CuraQao en de
Republiek Columbia per stoomschip „Criinssen ' van den Kon. West Ind. Maildienst.
Het zeeposttaricf is alleen van toepassing op
rie zendingen voor Curacao; te verzenden stukken te voorzien van de aanwijzing „zeepost".
Voor do Republiek Columbia wordt alleen
correspondentie modogegeven op verlangen der
afzenden, blijkende uit eeno aanwijzjug op de
stukken gesteld.
Laatste bueliohting ten hoofdpostkantore alhier 11 Januari 12 uur 's avonds, aanteekening
! uur 's avonds.
Postpakketten voor Curacao en Venezuela
kunnen worden aangeboden aan bureel Pakketycst, Warmoesstraat tot 8 unr 's avonds.

Sport

en

Wedstrijden.

LAWNTENNIS.
De wereldkampioenschappen.

-

Het Deensche team, dat aan do wereldkam-

Laatste Berichten.

—

De vlucht om de wereld.
Sir Keith Smith. die vnn plan is oen vlucht
om do wereld te maken, is Zondag te Londen
aangekomen.
ln oen onderhoud met een vertegenwoordiger
van de ..Rvening Standard" zeide hij:
„Mijn deel is thans om zooveel mogelijk te
weten ta komen van do route voor de vlucht
om do wereld, welke ik dit jaar hoop te volhrengen, met een anderen Australiër en een
mecanicien. Ik stel er wer voel prijs op om de
poging te wagen. Ik heb op allerlei gebied inlichtingen ingewonnen] die van veel waarde
zijn. Door het onderzoek dat ik omtrent de
route heb ingesteld worden talrijke moeilijkheden vermeden dio ik anders zou hebben
moeten overwinnen in den vorm van landingshebben geduurd.
terreinen, toostad van het klimaat enz."
Hij wijst er verder o-p, dat de capitulaties,
Een draadloos bericht uit Londen meldt, dat jvat de juridische zijde er van b&ti-oft, thans
Sir Keith Smith einde April zal vertrekken.
de mc'sste mc-aili.jkliedein veroorzaakt, daar'
de Turken zelfs het voorstel hebben verworpen dat zij vcor bet overgangstijdperk zelf
een klein aantal buitc-nlandsohe reahters
zc-uden b&ncemen uit c-sn lijst, op-gesteld
De radicale censentratle.
d-cor het Permanente Hof van Internationale
BANDOENG, 8 Jan. (A n e t a.) Het hooft}. Justitie te 's-Gravenhage.
comité vau de 'radicale concentratie heeft ZonDe correspondent meldt verder, dat de
dag alhier vergaderd. Allo vereenigingen waren
der -«©engten- be-choinwd kan werquaestie
Oetomo
toegetreis
vertegenwoordigd. Boecli
den. De concentratie is vast besloten een maissa- den als geheel geregeld door het plan, dcor
maoht tegenover de macht vatn de reactie ta de conferentie aanvaard en dat bekend staat
stellen.
als het plan Foch—Fromagcdt, daa.r alle
.hoofdbeginselen ©r van zijn uitgedacht door
Eem oplichting van
deBank voor Indië.
den Franschen maarschalk ©n den Franschen
BATAVIA, B"Jan. (Aneta.) De comman- rechtsgeleerde.
dant van do veldpolitie to Rembrm>g arrest/teeide
Oeyingdjoen, een employé van de firma Haptjanglio te Scmarar-g ten huize van den vader
Duitschland.
vau den kapitein-Ghineos. Allen woarlen verMet
dacht mn do oplichting van de Bank voor
20.00dollar verdwenen.
Sinds Zaterdagmiddag is een 17-jarige hankIndië v-oor 22e8.000. De dader 'bekende; aijn
mededader, eau stroom an, is eveneens gearres- loopor te Berlijn met 20.000 dollar verdwenen.
teerd. De Chineezen hadden elk f 60.000 ge- Reeds is gebleken, dat hij een gedeelte van het
gold gewisseld beeft. De man genoot tot dusver
kregen en do strooman de rest.
bet volle vertrouwen en word vaak belast met
bet overbrengen vaa greote bedragen.
Engeland

Onze Oost.

’

Uit de Staatscourant.

_

Dewonderen der draadlcozen telefoon.
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STOOMVAARTLIJNEN.

—

Woningbouw.
pioenschappen te Barcelona zal deelnemen is
Duizenden hebbeu gisteravond, zoo meldt de
<tls volgt samengesteld:
Bij min. beschikking ia:
thuis, dank zij de
draadlooze
Britsche
ingetrokken do beE-f-hikkiiig van '27 Sept. tot draadlooze telefoon, dienst,
Tegnor, Luis RoriiiK, L. Larsen en
fragmenten kunnen hooren
toekenning van een voerschot aan de gemeente
da ü'anies Al, Avohler en E. Üoclioy.
„Tooverfluit' van Mozart, in Covent
J)ul,bei ßp
Tl erwen eu Aerdt, ten behoeve van den aan- van deuitgevoerd.
'j'cgner—Boring.
ri:
Gitrden
Sommigo „toehoorders" beOemengd i.ubbWspel. Tegner—mei. Kohier, koop van ffromd ;
mijlen v:\u Londen verwijKerm_v—mej. Boc-iov
ingetrokken de aan de gemeeinte Hoogeveen vondenenzich op 300
men
terwijl
derd
wachtte tot de ouverture
toe-gekende bijdrage in liet tekort op de axploi,
beginnen, kon men het gedempte spreken
eou
airhëiderswoninp;on
GYMNASTIEK.
tatio van
;
van het publiek hooren, hot ritselen der pro" Oot. 1:932, gramma's
ingetrokken de b
iq van 23
Kracht en Vlugheid.
en het uitbarsten van het gejuich,
tot
ee_
toekenning
rerh«cgd
van
aan
vooinsohot
Da Amsterdaiusrhe Gyniiiastiekvoreeniging
dirigent binnentrad.
de
toen
de
gemeente
Alkmaar ten behoeve van den sanEobr. a.s. eon u»tkraeht,' e,i Vlugheid houdt 3van
koop van grond.
het Concertgeroerwe iü de groote, zaal
Motor- en Rijwialwet.
Frankrijk.
1» bestemd voor de Ver.
bouw Het batig'saklo
"Wegens overtreding van art. 15 der MotorOnbehuisden.
Communistische tegenwerking.
,ug Toevlucht voor
en Rijwielwct is dc bevoegdheid motorrijtuigen
PARIJ'S, 9 Jan. (V. D.) De „M**fa"
te bestureu cxntzegd aan : A. Kwakernaak,
BILJARTEN.
veekoopman, Vlist, voor 12 maanden, ingegaan meld, dat Cadh-in, Treint, McraniECHuesoan en
Grange
Derbier.
30 Dec. j.1.; H. G. Schiima c h e r, Amster- de secretaris van dein Bond van CctmmunisDerbier heeft de vierde partij niet gewonnen. dam, voor acht maanden, ingegaan 21 Dec. j.l. tiiscibe Spoorwegarbeiders, Scimiart, zicih op
Co uitfclag is:
,h.s.
'het cogenblik to Essfn bewinden om roet de
gem
Staatsbladen.
brt.
Pnt.
rhiótsc-be oommt-iaistea besprekingen, to
Op 8 Jan. zijn afgekondigd de ~St.-bl.":
13
§23
Derbier
500
>»"«
134
fI.M
lt
Grange
No. 678, K. B. van 13 Dec. 1922, tot sch cr- voeren.
Te Parijs komt op het ce-gen-blik het ComiDe stand is nu : Der-böer 9000 pnt.; 2. Grange ime van het besluit van den raad der gemeente
waarbij
Nov,
'Winterswijk
van
besloten
1922,
17
té
van Actie der Comnniiuistisciia Partij iv
$518 pnt.
w.'id tot verschaffen van -werk of steun,aan voortdurende zitting bijeen.
Mej. Schrier in Parijs.
allo gehuwden en kostwinners, in -wier gezin
België.
De vierde partij tegen Rosé had het volgend "eon weekloon inkomt.
K.
677.
B.
lti
Dac.
1922,
°
van
tet
ophefNo.
resultaat:
De nalatenschap van Solvay.
gem. fing van eenige heerbanen ca van het grttnsPnt.
h.s.
brt.
De
betrekkingen van den onnagelatea.
57
10.77 kantoor Holtheirio en tot wijziging der attriRosé
388
3ö
industrieel en filanthroop
langs
overleden
buten van do kantoren Averqest, Ommen en
Me.j. Schrier
29
289
36
de verscheidene &_"
Eme-Eit
hebben
Solvay
Zwolle.
De stand is: Rosé 1200, mej. Schrier 1189.
inge-n, door Solvay opgericht, aan de
No. ü"3. K. B. van 18 Pee. 1922, tot schorsing van het lioslirit, van don Raad der geuiecnte hoogeeohcol te Ei
-eon, zoodat
De partij tegen Garric verliep aldus:
Harderwijk van 30 Nov. 1922, stireftkendc tot deze hocgeschcol voortaan onder haar bfeiheer
gem.
Pnt.
i
h.s.
van do, sterkte <_
itepoütio.
Mej. Schrier
300
29
54
10.34 inkrimping
heeft de instituten van fysiologie, scheikun1)71.. K. B. van 18 Der. 1922, tot schorXo.
Garric
5.92
69
250
23
van den Raad der gemeente de-, natuurkunde, alsmede he.t instituut voor
De stand hiervan luidt: mej. Schrier 1200, sino- van het besluit
politieke «n sc.-iale v/cveEnsohappen en bet
Smallingerland, van 29 Nov. 1922, tot het
Garric 1121,
leenen, ten behoeve van de aanschaffing van instituut-Solvav.
leermiddelen, voor de openbare lagere school
Met het
i
beer er van ïs door
ATHLETIEK.
No. 1, hoven en behahr* het reeds door B. en W. do schenkers oo' een belangrijk fetnds aan
toegestaan bedrag, va.n een buitengewoon cre- do hn;
7
gemaakt,
diet, ad / WO.
Nederlandsche Athletiek Unie.
r
ref fen wat beneg
ge:n
is
Er
1922,
waarbij aan
Zaterdag vergaderde het bestuur van de
No. 082. K. B. van 20 Der.
log». Er zijn
he/t in.Uruut va
N. A. IJ. te 's-Gravciihacc-. Do vergadering het bestuur der provincie Non>.-Hol land ver- treft
en hei. is
onderhandelingen
aangeknoopt
Rijksgostioht
werd ook bijgewoond dor d-cn trainer ']E. Hjert- "umiing wordt verleen.!, cm het
berg, dio deer den veorz'tter word welkom 2c- to Me-deinblik als gesticht voor krankzinnigen waarschijnlijk, dat dezo instelling een onderde-el zal uitmaken van den Volkenbond.
heettn. Ken nieuwe regeling werd aangenomen ta bezigen.
1922,
Wet
699.
Dec.
houdende
nieuwelingen-wedstrijden.
betreffende
van 22
DefiniNo.
Italië.
tief werd besloten de Ne-dcrbi.nd.-ehe kamp.ic.-u- wiwivdn-g va,x d<9 Postvi-i.
1922,
Wet
vnn
Dec.
tot
verhoo|J
op
dag
te verwerken, waarvoor
Na.
Mussclinoi ver fascisme en bolsjewisme.
-sehappen
één
Draadloc.-; wordt uit Milaan gemald dat
vqor 1923 het Hjia-rlom-torrrin werd aange- gino, en wijziging van hoofdstuk Va dor Sta^tsbenrooting voor lipt dienstjaar 1922.
wezen.
pclitkike tijdschrift, „Gerarchia" een
Hei bestuur zal op de komende algemeene No. 707. Wet van 22 Doo. 1922, tot vaststel- artikel van Mussolini bevat, waarin een
vergadering, in 'verband mrt het ingediende ling van het zevende hoofdstuk A der Staats- parallel wordt getrokken tusschen het fasrapport van de door de algemeene vergadering befrrootitig voor het dienstjaar 1923.
cisme
het bolsjewisme. Pa beide methoden
E^mde commissie, eenige voorstel]
No 71»i. Wet van 22 Dcc 1922, tot regeling haddene>n kunnen worden gekozen: d<s eene
welke zullen leidon tot versterking van do van liet Levensvoi-zekeringbodrijf.
revolutie
bondsfinauciën. Besloten werd de. ontmoeting
No 718. Wet van 22 -Dw. 1922, tot wijziging Russisch, de andere Latijhsdi. De
haar
misdaden
Staatsbegroting
deed een
va,n Moskou met
Nederland—België op 12 Augustus te R.e
van het timide hoofdstuk -der
onder(Verschillende
dienstjaar
1921.
deze
de
onde
machinerie
en
brak
plaats
ep
dam te doen
voor het
aanval
hr-hhan.
De
revolutie
verDe regeling betreffende de wijze, waarop \V fMTïCII)
in
laseastüache
stukken.
tot aanvultrainer lljt-rtberg mJ werken, werd in den
No 710. Wet vau 22 Deo. 1922,
niet
doch
haar
haar
ineens,
wijzigt
nielde
le hoofdstuk
breede besproken. Do algemeene vorfsjadcrinj» lin.r «i vei'hiioginc; v,iu het tien
dienstjaar 1922. bij etappes. Aldus keert. Moskou onvermijdehet
voor
Staatsbegrooting
zal op Zondag 11 Febr. te Arasterdam worden de"
lijk tot zijn uitgangspunt terug, terwijl
(Bereiding veevoeder uit afvalprodut'-ten).
gehouden.
1922,
tot
wijziRome er zich van verwijdert.
\' o 720. Wet van 22 l*c.
__,_.£_'van het tiende hoofdstuk der StsatsbeVereenigde Staten.
veor het dienstjaar 1922. (\eTselulMeteorologisch Bulletin.
onderwerpen.)
lende
De conferentie inzake een schuld.
BERN, 9 Jan. (Zwits. Tel. Ag.)
No 721. Wet van 22 Dcc 1922, tot vaststelDo Britsche draadlooze dienst meldt peg
hoogte linV-van
begroeting van inkomsten en mtde
Algemeene omtrent de rede, do^or dan Britsclien kanseNamen der Plaatsen g Weersgesteldh. dur
caven van het Staat'-hctlrijf der l.U.i.
sneeuw Landsdrukkerij
3
dienstjaar
voor
het.
lier van de schatkist,, Stanley Baldwin, ter
in c.M.
gï
22 Det, 1922, tot verWet
van
722.
conferentie
No
inzake de schulden gehouden,
4
mist
Adelboden.
nut der onteigening dat de
** klarinp vnn het algemeen
3 geheel bewolkt
belastingdruk
Andermatt
in Engeland mef.r dan
"noodig voor het uitbreiden twintig pond
van
Arosa
per
Abcoudehoofd
der bervolking begeheel bewolkt 30^-40 van do Algemeene Begraafplaats te
Les Avants
+1
draagt.
De
aldus
de heer Baldvraag
rijst,
_,
Caux
0
50-60
TX<)
0
Cbampéry.
sneeuw
20—30
Wet van 22 Dec. 1922, tot wijziging win verder, waarom Engeland zijn schuld
0 jjeheel bewolkt 20—30
Staatsbegrooting niet in goederen
Cnateau ii'-Oex
terugbetaalt. Maar die goehet vijfde hoofdstuk der
1
,
Davos
75-100 van
dienstjaar
het
1921.
deren
werden
tegen
coriogsprijzen gekocht en
1
sneeuw
60—75 voor
Engelberg
1922, tot regulanWet
van
22
Dcc
729.
No
0
de
75-100
prijtzen waren gedaald zoodat om in goemist
Gi'inHelwabl ■"" " ." 0
Gstaad
sneeuw
60—75 satie'van de kosten' der levensniidddonvoor- deren terug te betalen Britannië naar Ame—.4
„
Klosters
*
ng7öl. &. B. van 23 Dec. 1922, tot wijeï- rika een veel grooter hoeveelheid goederen
„.„
Montana—Vermala
1
75-100
3
Morgins
ging van het K. B. van IS April 1921, tot vast. zou moeten tzenden, dan het oorspronkelijk
0
Mürren
mist
regelen nopens do verdeeling met het geleende geld kocht. Hij trok verder
atefline van lö,deeerste
Pontresina.
-^ 3 licht bewolkt
lid, der Wet op de Rijks, in twijfel of Amerika wel een terugbetaling
dor in art.
* verzekeringsbank
4
zeer mooi
60—75
St.-Gergue
kosten.
bedoelele
3
kon aanvaarden, dio neg jaren invloed zou
Ste-Croix-Les Rasses
40—50
7-10. K- B. van 27 Dcc, 1922, houdende
No.
St. Morilz
5
*
hebban op het. vclk
S. Daer reeht3 geheel bewolkt 40—50 wijziging van het Arbeidsreglement voor wert
Villars-Chesières.
c-troeksche
in
goud of goedeterugbetaling
dienst.
Rijks
"Wengen
„
1
60—75 lieden in 's
No, 773. K. B. van 30 Dec. 11)22, tot nadere ren onmogelijk of ongewenscht is, blijft over
-Sweisimmen
1
50—60
wijziging van hot Reisbesluit 1916. laatstelijk de aankoop van dollars op de geldmarkt dor
Meer dan 1 _l.
gewijzigd bij K, B. van 26 Nov. 1921..
wereld.

———

Parfcrewski bedreigd.

Padeirewski, die te Cleveland in Ohio esn
STV.-MIJ. NEDERLAND.
concert gaf, werd, volgens eon bericht van
BALI (thuisr.. arr. 8/1 te Alexandrië.
„Central News", streng bewaakt door de
PBUNS DEK .NEDEkLA-NDEN (uitr.) vertr.
Het Schadevergoedingsvragstuk.
po-litie tem gevolge van bedreigingen, die hij, 8/1 v. Suez.
had ontvangen, dat hij gedood zou werden
KON. NED. STB. MIJ.
als hij optrad. De politie weigert bijzonderDuitschland in de koienleuerantios tekort
ACHILL.BS
vertr. 8/1 v. Meltlla n. Alexanmede
bedreigingen.
te
deeikm
over
de
heden
drië.
geschoten.
Het torpedeeren van de „Lusitania”
AGAMBMNON air. 8/1 v. Malaga te LissaPARIJS, 9 Jan. (Ha vaa.) Des ComBlijkens oen bericht van ~Central News" bon.
AMAZONE vortr. 8/1 v. Vigo n. Bordeaux.
missie van Herstel heeft -officieel het in ge- uit Washington heeft de gemengde commis7 1 v. Gyon te Villa Real.
breke blijven van Dnitschland inzake de sie voor de ingediende vorderingen niet-offiFAUNA
arr. S/l v. Piraous te Salonioa.
ontvangen, dat Duitschland
ITECTOR vertr. 8/1 v. Gibraltar n. Algiers.
kolenleveranties met drie tegen één stem cieel bericht
bereid is de volledige verantwoordelijkheid,
IXO arr. 8/1 v. Arart. te 'Kopftnhaïen.
(die van deai Britschen gedelegeerde) vast- te aanvaarden voor de ramp van do ~LusitMEROPE vertr. 8/1 v. Tarragona n. Valengeeteld.
ania" en %dat aan de eischers schadeloos- cia.
NERO arr. 8/1 v. Amst. te Gothenburg.
stelling zal worden gegeven uit de opbrengst
Generaal Desoutte naar Dusseldorf.
PEftSETJS, v. Rott. n. Alicante, pees. 8/1
den verkoop van verbeurd verklaarde
van
PARIJS, 9 Jan. (V. I>.) Het „Journal"
Duitsche eigendommen.
IrVS, v. Valenoia n. Amst., pa*. 7/1
meldt dat generaal Dsgc-utte heden met, zijn
staf te Dusseldorf aankomt. Het in bezitChina.
ULYSSES arr. 0/1 v. "Sulina te Amsterd.
nemen der panden zal evenwel aan da civiele
ZEUS, v. Carthagena n. Londen, pass. 8/1
Soen-Yat Sen is optimistisch.
autoriteiten worden overgelaten, die zoo. ncoDungeness,
Soe-nSJANGHAI,
(Reuter.)
9
Jan.
dig door de intorgeallisoidsn commissie in
KON. HOLL. LLOYD.
-■Yat-Se- to*ndo' zich in «cm interview vétv
het Rijnland zullen worden gept-èiujd, '_ '
ZEKL A.N DIA 'arr. 9/1 v. Buenos Ayres te
der eor.Et.itu-.tion alist en, Amsterdam.
"héugd 'ctfer.br
dip pp. 28 December Wc-ofsjo-w bezetten; hij
KON. WEST-IND. MAILD.
De Conferentie van Lausanne. verwachtte, dat de oonstitutionalisten binKanton
zouden
bevan San Juan n Amst. via
CALYPSO,"
opnieuw
twee
weken
nen
De juridische capitulaties. zetten, maar R, e u t e r's oorrespo-ndent te Havre, vertr. 8/1 v. I'onta do] Gada (Azoren).
Geen„ultimatum”.
r vortr. 5/1 v. Curacao n.
De Dardanellenquacistie bogelost? Kanton meldt, da.t de troepen der regeering
STU
LONDEN, 9 Jan. (Draadl.) Üe ccrPuerto
Colombia.
op 6 Januari de oonstitntionaVESTA vertr. 8/1 v. Fort de Franee n.
respotndemt vaü. de „Daily News'' te Lau- van Kanton
hebben
teruggedreven, die uit Woet- Puerto Cabello.
listcii
eanne meldt, dat den Turken' uiterlijk in het
begin der volgende week eeti document tal sjow oprukten. Er -wordt oan zware strijd
KON. PAKETV MAATSCH.
worden a.a-n ge-boeien, dat hoewel geenszins verwacht.
TASMAN arr. 6.1 v. Brisbane to Singapore.
het karakter van ean ultimatum dragend
Man zij op zijn hotde.
HOLLAND AMERIKA LIJN.
het weloTCrwüigcn standpunt zal btihelzc-n
-i gewataj-Van justi.icole zijde *n
Bn.DKK.DIJK vortr. 8/1 v. New Vork, n.
van de geallieerden en zal iv orden overgelegd schuwd voor dc bij vernieuwing uit Madrid aan Rotterdam.
personen
aantal hier to lande gt
met dc gedachte, dat het binnen.een .veder,
RDAM, v. Ttotterdsm n. N. Orleaius,
kC'orig overeen te komen termijn- moet -wer- yerzondon brieven, waarbij aanzienlijke winsten vertr. 6/1 v. Vei'a Crnz.
n hom, die bereid
voorgespn
den Eaanvaajrd of verworpeh..' De' oftrfeöbcto- worden
mocht worden gevonden don volgons dio brieven
HOLLAND-AUSTRALILEIJN.
dent voegt er k-ij, dat eau dergelijke gedragsi-vangonis in Spanje wegens schuld
TJIKAXDI
Rott. n. Australië,
lijn noodzakelijk ia <>m ean limiet te stellen gegijzelden seh rijver een som geld-s voor to via Antwerpen.vertr. 0/1 v.
aan de besprekingen, welke reeds zoo lanf schieten, teneinde dozen in staat te .tellen zijn

*

<W"V.

3

SAN ERANOISCO A. 8/1 AmpuUaxia, Rotterdam..
ST. VINCJSNT A. 6/1 Maria Stathatos, B.Aires.

V. 6,1 ilaritame, 8.-Aires n. Antw.
SOERABAJA A. 7/1 Jason, Liverpool.
SOUTHAMPTON V. 6/1 Assaye, Bombay,
STAVANGEK A. 8/1 Iris, Rotterdam.
SYDNEY A. 5/1 Borda, Londen.
V. 5/1 Australcrag, Londen.
SYDNEY (C. B.) V. 6/1 Winterton, Botterd.
TALCAHUANO A. 6 1 Nitokris, Valp*r«i_-o.
TANDJQNG PRIOK A. 6/1 Rosene, New-

castle, N.Z.V.

TRINIDAD V. 2,1 Neptun, z.s., Antwerpen.
YENTNOR gep. 5/1 Pecbo. s-e., Hamburg n.
Yalparaiso.
HOLSATLV. (Miami, Florida, 8 Jan.) Ite
het stoomschip ~Hol&atia" (Zie
vötrig Avondbl.) werden overgebracht aan
boord van de stoot__schctp.il
la
„Eeperanza", welke heden ta HatMM. kamt
worden verwacht. De ~Hol«atia'' jRt aMt g_tt>
vaarlijk. Assistentie is tier plaatse. {K. I.jL

passagiers van

-

draad!..)

LEERDAM. (Londen, 9 Jan.) Het Nederstoomschip „Leerdam", van Rotterdam natar New Orleans bestemd, is nabij Tampico gestrand, maar oogenschijnlijk zonder
schade weder vlot gekeept. Certificaat van reewaardigheid word verstrekt.
liajidsche

HAMBURG—ROTTERDAM—SPANJE.
De reedorij Fiscfceir, te Rostock, Ba?.
einde Jan. onder den naam ~Hamburg Spanien Linie" een veortiendaiagschen dienst
van Harniburg via Rotterdam oip Portugal en
Sp-a'njo openen.
CARGALIJSTEN,AMSTERDAM.

Java, „Patroclus", S. 206 k. the.,
olie, GO& _". peper, 116 z. bast, 112
214 z.

..

rijst, 2.50 b. en 150 z. rubbe
vrijheid
en
te
herwinnen.
HOLLAND-OOST-AFRIKA
LIJN.
■dl. rotting, 18.066 b. ooprah, ISSS p
kwijten
zijn
schuld té
MARKEN (thuisr.) arr. 8/1 te Aden,
tabak.
Het ZO" den schrijver van de j\«-ievon dan movallen zioh in he;t bezit te stollen van een
Java, ..Altona", S. 1 k. aardewerk, 477,
lkbeslag
HOLLAND OOST-AZIE LIJN.
k. nootmuskaat, 93 k. foelie. 1319 z. ooprahgotroffen reiszak, *in een geheime
OLDEKERK (thuisr.) vertr. 7^l v. Shangafdeeljng, waarvan zich een vrnt.htbowijs zou
"koelom, 16 k. stofthee, 204 k. thee, 2 ■.
nden, hetwelk hem in staat sou stellen in hae.
21.233 z. ooprah, 3 k. rubber, 32 z. nootmuf,HOLL.
WEST-AFRIKALIJN.
ctEEvat, 429 bund. rotting, 10 z. kan.
het bezit te geraken van een hier te lande aan
MINERVA (uitr.) pass. 8/1 Ouesßant.
een station staan :Jo hom toebehoorende ve.iscubeben, 7 a. cubebeneteleii, 560 p. Esenambor.
koffer niet f 500.000 aan bankbiljetten, waarstokken, }59 z. 6ugarfcod, 237 halen kapok, 1'
JAVA-BENCALEN-LIJN.
van ho tderdo gcdeeito zou wordon afgestaan
k. oüe in hbk, 4 k. jtijdewareti, 2 b. k
BIRMA vertr. 8/1 v. Calcutta n. Jav».
aan hem, die zoo menschlievend zou zijn de
BCO z. parafinew-as.
CALCUTTA arr. 8/1 v. Java te Calcutta.
aevraagdo hulp te verleenen. Het geheolo verVoor Rotterdam: 111 k- nootmuskaat, 32c
haal 15 natuurlijk uit de lucht gegrepen.
mtanden gom copaJ. 2 p. êuikermonsters, 3 k.
JAVA CHINA JAPAN LIJN.
TJIMA-N.OCK arr. 7/1 v. Shanghae te Chin. electr. apparaten, 2 dr. citronellaolie,
Het bestuur van de stichting Onze Woning wangtai.
foalie, 60 s. kn«pok, 44.18 z. eoprah.
JAVA.NEW
YORK LIJN.
van de Vereeniging Bouwmij. tot verkrijging
We s -t-I ndi ë, „Oranje-NaStsau, S
van Eigen Woningen te Amsterdam heeft heden
BANDOENG, v. Java n. New Vork, vertr. planten, 2095 st. en 190 bdl, huiden, 1 I
aanbesteed; het maken van den bovenbouw voor S/l v. Gibraltar.
hoorvs, 1 k. gereedschap. 60 z. iuvoornotC2woningen waarvan vijf met winkel, op terb. bertenvelkn, 53 z. echelpen, 190 h. k«:
ROTTERD. LLOYD.
reinen gelegen in don Nieu-wcudammorlaan 111.
112 ist. cylinders, 5 k. koopmansgoad, 1 .MALANG (thuisr.) pass. 8/1 Gibraltar.
Ingekomen 19 biljetten. Minste inschrijver de
goud, 2 k.
5 k. vollen, 25 v. or;
TERNATE arr. S/l v. Rott. te Batavia.
schillen, 10ÖS v. pitch., 211 h. badata, 3812'z.
hoor A. Bikker, Leerdam met / 370.000.
koffie, 5410 z. cacao.
ROTTERD. ZIKD-AMERIKA LIJN.
Aan de vischhal te Vlaardingen zijn binnen
ALBIREO (thuisr.) vertr. 8/1 v. Las Palgekomen de stoombeugers VI. 80 mot 4-300, mas.
VI. 84 met / 2680 besomming.
POELDIJK (thuisr.) arr. 8/1 te Rio Ja^
neiro.
De volgende passagiersschepen _.ïjp Wow
10 Jan. 1923 in radic-tclc^r-tfi^ho vorbir,
da£
dingen met de d*arna»6t vermelde kust
Buitenlandsche Havens.
e_ via die stations rect'.itstreoks te bt
Medegedeeld door de Nedérlandsche Telegraaf
Binnenlandsche Havens.
ADELAIDE V. 5/1 Port Augusta, Ver. Kon.
maatschappij ..Radio-Holland".
AMSTERDAM aangek. 8 Jan. (Sumatrakade.) ALGOABAAI A. 6/1 Gloucester Castle, Antw.
Gelria
ScheEETeningeßhaven " Gotintoer
Banka, S. Java, stukg., carg., Ink. afd. BAHIA V. 5,1 Curvello, Hamburg.
Angelo
S.
Grotiu*.
Malta;
Niton Radio
Mij. „Nederland"; Hagen, S. Java, BALTIMORE V. 6,1 Hellenic, Rotterdam.
Johan de Witt
Alexandria
Kawi Radio;
Hongkong.
stukg., carg., Wm. F. Muller <t Co.; (Ruy- BATAVLV A. 7/1 Borneo Maru,
;
Bcnifacio
BSF
Kou.
Colomb
d.-Nod.
V. 8/1 Meninon, Marsoille, Havre/ Radio; Noordam
terkade.) Rhein, S. Hamburg,
, BATAVIA
Cape Race; órania stuk^
Liverpool.
carg., v. Es & v. Ommeren; (Surinamekad...)
Amaralina; Pr. d. Ned. (Ned.)
Aden Rad
Ariadne,. S. Hamburg, stukg., carg., BEIRA V. 4/1 Usaramo, Dclagoabaai.
BZF;
Pr.
Juliana
Caho
V»
Fi'nistorre;
BERMUDA
Lond.
Conwav,
A. 5/1
Ver. Cargadoorskant.; (Javak.) lyc.in,
Curae__o : TaniDora
Rentsselacr
Colcnib
S. Java, «tukg., carg., Meyer <fc Co.s Scheopv. BEVEZIER gep. 9/1 Norden, Boston n. Rot- Radio; Tjerimai
Aden Radio BZF; Vond.
terda.ni.
Mij.; (Handelskade.) J e 1 o, 6. Chrstiania,
Cij
Weltevreden
Rfrdio;
Vol«idam
stukg., carg., Ver. Cargadoorsk.; I'atna, BOSTON A. 5/1 Vasoonia, Londen.
Raoe,
BUENOS
AYRES
V.
6/1
Rotterd.
Chaa-lbuiy,
S. Gothenburg, stukg., carg., Ver. Cargadoorskant. ; (Petroleumhaven.) George H. i COLOMBO A. 8/1 Grolislo, Samarang zu
Mars. /Ver. Kon./Cont.
J o n e s, S. Tampioo, stookolie, oarg , AmeV. G/l Amman, IquiquoL
rican Petrol. Cy.; 9 Januari (Nieuwe Haven.)
LOBIT. 7 Jan. (S_ midd. 13 cur.) C
Braat IX, S. Breviek, balken, carg. I OÖRRAL A. 6/1 Magellan, Valparaiso n. Liverseorid «o bestemd naar;
pool: Atto, Breir
Algem.
Vrachtkantoor; (Zeeburgerkadö.)
ROTTERDAM. Ourecf, ,«.; Walsurn 2, S.
Tei-ljtroom
S. Manchester, stukg., DOVER gep. 9/1 Xordkyn, We.ba.na. n. Rott.
Veritas, S. ; Johanna, S. Rival, S.; Th
carg., Holl. Stoomboot Mij.; (Hanla.akade.) DUNGENESS gep. 9/1 3 u. v.m. Elkton, Ja-pan 0. S.j E-isabeth, S.; Fiat I. S.; Nelly, S.
n. Londen en Rotterdam
Zeelandia, S. Buenos Aires, stukg.,
Fritz, S.; Fendel 66, Buigel; Comptoir 13
carg., Kon. Holl. Lloyd;
(Ruy+.orkade.) EAST LONDON A. 6/1 Kildonan Castle, Port [ Kern; Stiunis 29, Heüman ; TTalsum 10,
Natal.
Heijden; Rembrandt. Carlebur; Diana, Wa:
Dottere 1, S. Livei-pool, stukg, carg., v.
Es & v. Ommeren.
FERNANDO NORONHA gep. 6/1 Nienburg, thor: En+repri-se, v. Zij 11; Option, Holt
HELDER. Angelina, Bamert.
Hamburg n. Braizilië.
VELSEN, aangek. 8/1 (Papierfabriek) BianBELGIë. Lieda, Schuk; V. F. R. 46, Luiten
FREMANTLE V. 3.1 Etirolia. Java n. Melc a, S. Libau, hout, carg., Nederl. Bevrachbach; Catharina, Walmer; Maria, Jeurisson.
bourne. — 4/1 Kangaroo, Singapore.
tingskaritoor,
Risico, Oosterwjjk; Veld
IJMUIDEN aang. 0 Jan. Toxelstroom, FREMANTLE V. 4.1 City of Milaa, Duinkerwijk, S. j Wolga, S.; Bernardina, Beekman
ken.
5/1 Ostcrlev, Londen.
S. Liverpool; Zeelandia, S. B. Ayres;
Badenia 40, {-.tumpf; Neptunus, Bror.
Dottere I, S. Liverpool; Drec h t- GALVESTON A. 6/1 Narbo, Antw.
Burg. Klop, Itaauw; Helana 3, S.j Wil
;uria, Bic-s t room, S. Bristol.
GIBRALTAR
IHirinck;
gep.
Bay,
61
Moreton
Brisbane
Sa-ga. 5..; fiovert Fliack, Lf.ht
Vertr. 9 Jan. All o, S. Huil.
u.
Londen.
Australië
Hamb.
Columbus
Hanau,
3, Tabbers; Theo, S.; Vater RI
n.
7/1
aangek.
IJMUIDEN
9 Jan. Ulysses, S.
La;
Diana,
S.; Gloria Deo, Brand ; Walrat
Duqucsa.
GRAVESEND
A.
Roitmer;
Plata;
Sulina.
5/1
.Parattnh,
11,
Fiat
Zeeman;
Caledonia,
Bom4. S.; Kurwenal. O.
Sydney.
t>;l
Vertr. Gaasterland S., Newcastle.
bay; Cufic, Brisbane; Dampte, Sherbro; Moselle, S.; M. Stinnis 72. Schetior; JohamiVI.I B f> Jan. Vertr. Noor d-H 011 an d, S.
iiudri;
Medio, Bris- V, S.; Franqisca, Schöll; Elbing 2. 6.; Cr
Goole.
Hom-c, EveTs; Khngsor, v. Moei; Ma
bane;
Bay,
lirgoma.
Jcrvis
idem;
I'/.1.1L
8
Jan.
Ho
1
Dcraorara.
a,
aang.
1
and
i
OiI
Hemodi. Hutlen; Mowlia, Borgroa.l..
Tiverton,
Cicr.fiio:
clenhurger, Hamburg.
7/1
V. 6/1 Pres. Polk. New Vork; Specialist, Sornme, 8.; Rijnstroom, Fendel; Willem ManVertr. é Jan. Dis-Jobstm, Wijnstok,
Bfira; Arana, Gcnaivos; Marnuesa, Rc-sario; ii.; liheuania 43, Dnngs.
Bundholm.
Mal^kand, CaJöütta; D-akarian, Neiv Vork;
MAASSLUIS saagek. 0 Jan. Adra n a„ S.
Maaula, Kurrarbeo; Inccrid Hom, Maooris.
Helsingfojs; De 1 f i n ii s, S. Dro.ntheim ;
Batavier I, S. Bordeaux; Ina Lotte HALIK..X V. 5/1 Barbadian, Lond.
Bluméntlial, S. Oxolojnnd ; Ami r a 1 HAMBURG V. o/l Californian, San Pedro;
Alginn, Mexico.
I'Hermite, S. Duink.; Ba 1 z ao, S.
s'l
Christiania; A 1 d a, S. Chili; J a b i ru, S. HAVRE A. -11 InvincdWe, Galvetten.
Oleo, New Vork; Braut County, St. John
Manchester; Batavier 11, S. Londen.
Wisselkoersen.
(N.8.) ; Dra-.
Vortr. 8 Jan. Kyleb u t e, S. Liverpool;
r.
HULL A. 5/1 Gambia, Sierra Leona.
Lorden (opening),
Wil! y, S. Newcastle.
9 Ja.n. Lak eKjÜIQUE
Viborg,
d
s
a
n
V.
Panama.
»
d,
;
o o d, S. Shields ; M i
1
S. Leith
4/1
Amsterdam 11.71.
KAAPSTAD. A. 5/1 Sandgate Castle, Mauritius.
Boch u m, S. Newcastle; Marsden
New Vork 4.64|.
V. 8/1 Buss<«, Liverp. n. Fremantle; Knight
Berlijn 49500.
idem ; M a a s cl ij k, S. Cardiff.
Compauion,
MAASSLUIS aaug. 9 Jan. M o* o 1 S. Emden,
Parijs S9.
I n. Brisbane.
boot „Galata"; Incemore, S. KAA
rSouthBrussel 76.20.
Schok 1 a n d, S. lmmimrliam;
am
,
].
Zwitserland 24.53.
a, Rotterdam.
P. L. M. 20, S. Hamburg; W o ar s j d e, S. KOi-E
Stockholm 17.29.
Gjjwgow n. KaapLAS PALMAS V. i
Gr. yarmouth.
CbristMinia 24.82.
stad; Anehises, Brisbane u. Liverp; Xornian■tr.
Uddeh o 1 m,
B.
Newcastle;
Kopenhagen 22.87.
ttar, La piata n. Lond j Btaronesa, id. n. id.
T a r n V e. t e r, S. Goole.
Spanje 29.70.
—6;1 'i'hessaly, 8.-Aires n. l.iveVp.; Sabor,
MAASSLUIS vortr. 9 Jan. Stra b o, S. AntRio Grande n. Havre; jiste, Hamburg n. \V..
Berlijn (opening,)
*x erpen ; T j i k a n d i, S. Australië ; C o s to,
Afrika.
S. Nowcastlo.
VLISSINGEN aang. 8 Jan. Zwarte Zee, LEITH A. 6/1 Tamara XII, z.s., San Franeisco
loonden 45500—49500.
sleepb., Rotterdam.
LIVERPOOL A. 5/1 Turcoman, Portland, M.
Gepas*, naar Antwerpen C a r 1 O. K j e 1 IG/l Eolipso, Singapore; Hilarius, Buen.
Berlijn. (Eigen tel.)
botg, S. Gothenburg; Biari t _, S. Chris,
nbrjer, Jamaica.
Avi
7/1 Brad9 Jan.
ri i a r e s, s. Hamburg.
8 Jan.
ford City. New Y.
V. 6/1 Horst
VLISSINGEN ter roede Z.W. mist.
bieden
laten
itenrideo; Alexandrijn,
bieden
laten
Nederland
3920.17 3939.R3 3740 &■ "_9 Jan. Tudor Urine e, S. v.o.
N. Orleans; Belgiaa, Bosten; Antilochus,' België
t
610.96 614.04 596.—
Japan; Whakatano, Svdney.
Gepass. naar Antwerpen; Zeeland, S.
Noorwegen.
1845
37
y1851.63
1780
53
Vork;
Abbey,
Llftuthoney
New
S. MACEIO V. 6/1 Professor, Liverpool
Denemark..
1995.— 2005.- 1925 17 i.
id. ; Engl a n d Mar u, S. iel.; Roe h- MALTA gep. 8/1 P-ombombrokeshire, R<*tterd. Zweden
2643.37 2656.68 1208 67
a,
n. Cliiiyi.
el 1 e, S. Rosario.
Finland
243.39 244 61 23142
Gepass. van Antwerpen: Ie rsi e r, S! MELBOURNE V 6/1 Cenuhie, Ver Kon
Italië..'. 481.29 483.71 465.82
4
Hngeland
MEMEL V. a 1 ï-ipt, Rotterdam.
45885— 46115.- 43690.5
New Vork; S o h c o r, S. Buenos Ayres.
f
Amerika.
99/5.- 10025.-1 9426.37
ZIERIK'ZEE aajigc-k. 8 Jan. Kra utsand, MOLLENDO A. 5/1 thiendes,- Glasgow.
665.83 669 17 643 «ft
.-pix>ot met lichters Saaie en Nordseezoi- MONTEVIDEO pop. 25/12 Fotis, Villa Consti- -wankryk
Zwitserland 1870.31 1879.69
tting", v. Antwerpen _. Zwijndrecht (buitucion n. Las Palmas.
1
e
tenom).
NANTES A. 4/1 Franciso», Rotterdam
e
NEWCASTLE (N.Z.W.) A. 5/1 Tropic, Liverp
NEWPORT NEWS V. 3/1 Ocean Prinee Huil
_,_ _;_ _.
NORFOLK A. 5/1 Benarty, Portland,' 0 u.
Nederlandsche Schepen.
ArK entinië. 3690.75 3709..
Ver. Kon./C-ont.
Japan..
4527.90 4858.10 448a'87 41ALBLASSERDAM 7/1 v. Panillafl n. Car- PANAMA A. 6/1 Oreoma, Corral n. Liverpool. Brazütö
1087.27 1095.73! 1037.40 1 1
PHILADELPHIA A. 5/1 Western Pkins,
diff.
Hamburg.
BATAVIER V 0/1 8 n. 30 v.m. v. Rotterd. te
Wee»e», 8 Januari \~T. B. D.)
PISAGUA V. 6/1 Wiegand, Panama.
Gravesend.
8 Jan. 4 Jan
PORT ARTHUR V. 8/1 Ooeidenta], Neder- Amsterdam
BOEKELO 7/1 v. Amst. te Londen.
27.
2771*.—
land.
CELAENO 8/1 r. Buenos Ayres n. Rosario.
Mö.¥W.PORTLAND fMo) V. 5/1 Gracia, Glasgow; Kopenhagen
DAMSTERDIEP 8/1 v. Rott. te Lynn.
14*85.— 14
Londen
Sahale, Lond.
3.*65.JUNO 8/1 v. Singapore te Shano-hae
4774.— 49
NOORDKAAP, m.s., 4/1 v. Veille to Aarhuus. PORT LOUIS (Mr.ur.) A. 5,1 Clan Lamont, Partis.
i.
I Zurich
Liverp. ; Clan Monroe, idem.
PET.RSrM 8/1 v. Talcahuano te Tccopilla.
Markbilj
A.
PORT NATAL
6/1 Edinburgh Castle, South- Lire
SPAAREESTROOM 7/1 v. Amst. te Loudeii.
84H2 50 3;
ampton
Voegoslavischa bilj.
:
TYRO 8/1 Lizard sop., Rotterd. 'n. Cardiff.
708
V. 5,1 Bencruela, St. Vincent.
Tsivcboslovak. bilj.
WITTE ZEE, sleepb., 7/1 v. Bristol te Wil335
helmshaven, met een slooper op. sleeptouw.
QUEEXSTOWX A. 6,1 Benmohr, Potlafld, Polen
Dollar
e.
—.—
0.v.0.
Hongaarsche Bankbiljetten
24.30
—'.—
K SABANG V, 8/1 Taisoku Mam, Bushira.
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branches en grootte. Fr. hr. met
voll. ml. en oond. No. 1175, Bur.
Handelsblad.

DEPOSITO zonder opzegging

6 pCt.

groot nominaal f 100,000,000.-,

(Safe-Deposit).

uitgegeven krachtens de wet van 22 December 1922, Staatsblad Ne. 705,

....

....
....

Diverse Crediteuren
Voor derde rekening by Buitenlaiidsche Bankiers uitgezet

verdeeld in Obligatiën aan toonder

groot f 1000.- en f 500.-,

B

Acceptrekening
Prolongatie, on Call en Beleening genomen......

„

Saldo te ontvangen Fondsen uit binnen- en buitenland
Voor derde rekening op Prolongatie uitgezet.

n

Ktassiersrekeningen

Br. No. 1336, Bureel Handelsblad

2,975,043.51
10,056,552.20

r—Kantoorlokalen.—

,
„ 354,175.73
„ 30,0tE56,940XW

"

»

_,

—

„ 5,188,700.
rekenintgen
„ 2.80 7,378.9-2
Diverse
waarvan / 20,000,000.— reeds zijn geplaatst.
Kassa en Kassiers
6,251,454.02
Saldi bij Buitenlandsche Bankiers
4,761,522.80
„
Saldi voor derde rekening bij Buitenlandsche Bankiers
2,975.043.54
„
Prolongatie, on Cal) en Voorschotten opEffecten gegeven » 22,877,729.83
„ 31,173,862.44
Diverse Debiteuren
De leening heeft een looptijd van 50 Jaren. Vóór 1 Februari 1028 zal niet tot versterkte Debiteuren tegen Accept
30,056,552.20
te leveren Fondsen aan binnen- en buitenland.
,
Saldo
118.805.32
jare,
te beginnen met 1 Februari Disconto's
aflossing of conversie kunnen worden overgegaan. Telken
27.784,300.25
„
„ 1,362,578.90
Syndicaten en eigen Fondsen
1924, worden Schuldbekentenissen voor haar nominaal bedrag aflosbaar gesteld, ten be- Gebouwen,
„ 3,435,274.93
Erven en Meubilair
loope van 0.35 ten honderd van het bedrag der leening, vermeerderd met het bedrag
—~^~nÊm^Mß^mBmmsaa_a___m
der door die aflossingen vrijgekomen rente. Te beginnen met 1 Februari 1928kan de aflossingversterkt worden of hetgeheele nog uitstaande bedragder leening worden afgelost.

. ’
. _

/

...........

/

Dc ondergeteekenden

berichten, dat zij de inschrijving openstellen op

f

een

Hoofdzetel: AMSTERDAM, Heerengracht 438
Telelgr, adres: Bancolanda.
Tal. C. 5000, 5001 en 5002.
Succursalen te Hamburg, Buenos Aires, Rio
de «Janeiro, Santos, Sao Paulo, Santiago de Chile
en Valparaiso.

-van bovengenoemde leening verdeeld in stukken van f 10OO.— en / 500.—
te AMSTERDAM,

„

„

■

„

-.

«

m
m

„

H

„
„

m

m

„

h

„ „

~„
»

~

AMSTERDAMSCHE BANK,
m AMSTERDAMSCHE SUCCURSALE DER BANQUE DE PARIS
ET DES PAYS-BAS,
DE TWENTSCHE BANK,

■■

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK,
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ,
mum Heeren PIERSON & Co.,
n
fe m ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING,
m « Heeren GEBR. TEIXEIRA DE MATTOS,
m
VERMEER & Co.;
«
n

„

n

„ „
h

„

te ROTTERDAM,
ten kantore van de NEDÉRLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ,
BANK,
it
tt AMSTERDAMSCHE
m
„het AGENTSCHAP DER BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS,
DE TWENTSCHE BANK,

„
„
„
„

„„„

„
„

m

»

de INCASSO-BANK,
m Heeren R. MEES & ZOONEN,

»..*■*

m

m

„
„

n

■

—

■

' ' '" —'—

■

...

■

I

I

Overschotten aan de verzekerden teruggegeven

■

Door die uitkeering, en het zuinig beheer, kan met behoud
der noodige soliditeit, niet goedkooper verzekerd worden dan by de

.

I

’

„

„
- n
„ „
„ „

tt

tt

m
m

tt

„

tt

tt

op WOENSDAG 10 JANUARII923,
van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur,

tot den koers van 97 3/4 pCt
Bij overteefeening zal de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsge-w^za gesebioden.
Het recht wordt voorbehouden bij de toewijzing inschrijvingen niet in aanmerking te nemen.
De betaling der toegewezen obligatiën moet geschieden 22 Januari 1923, teu kantore
▼an insohrijving, tegen inontvangstneming van dcor den Minister van Financien nit te geven
recepissen, die zoo spoedig mogelijk tegen de definitieve obligatiën kosteloos zullen worden ingewisseld,
ter plaats door den Minister van Financiën te bepalen.
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen Daar het Prospectus d.d. 3 Januari 1923.
Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbwr.

HANDEL-MAATSCHAPPIJ*
AMSTERDAMSCHE BANK.
AMSTERDAMSCHE SUCCURSALE DER
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS.
DE TWENTSCHE BANK.
NEDÉRLANDSCHE

INCASSO.BANK.
LIPPMANN, ROSENTHAL & Co.
R. MEES & ZOONEN.
NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK.
NEDERLANDSCH-INDISCHE
ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ.

_

PIERSON & Co.
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING.
GEBR. TEIXEIRA DE MATTOS.
VERMEER & Co.

. _. n
bóttßrdam; 3 Januttn
AMSTERDAM,

n

1925"

Ir

TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD
* EEN GROOT HEERENHUIS
in het centrum der stad (oahijlu H Koningsplein, Utrechtscheatraat, Dam). Alleen op de meest uitvE.erige inlichtingen
(iodeeling van het huis, prijsopgave en ligging) zal worden
gereflecteerd Brieven ender No 943 Bureel Handelsblad.
6

__ _ _
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R 'SSEN!
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%_diiiTEt

Voorschotten

.....
... „
...~

T

2 '/2 PCt

Kapitaal

..

Reser\iefonds

VAAT

Aandeelhouders

„
„_,

voor gedeponeerd
als waarborg voor 90"/„ ( Effecten
storting op Aandeelen B / Contanten

2,010,000.—

Totaal

Slyp- en Poiijst-Machines,
Vormen voor Buizen, Trappen. Posten enz.
m Mengers,Persen. Brekers enz.

9

gratis.

met Tuin 1 Mei of eerder TE HUUR GEVRAAGD, Sarphatistraat of
omtrek, 4 gr., 2 kl. Kamera, Bad- en Dienstboden kamer. Brieven met
huurprijs onder No. 1338, Bureel Handelsblad.

-

-

RIO DE JANEIRO
BAHIA
PERNAMBUCO
■■
SANTOS EN RIO GRANDE DO SUL
SS
s.s. „Kennemerland" vertrekt 13 Januari
3 Februari
s.s. „Delfland"

„

van AMSTERDAM

„

„

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

"Op dit schip is gelegenheid voor een beperkt aantal Kajuitspassagiers.
Voor vrachtopgaven en inlichtingen gelieve men zióh te wenden tot:

VAN NIEVELT, GOUDRIAAN & Co's

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD
Amsterdam

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ
ROTTERDAM

(1412)

HOLLAND-AMERIKA LIJN
ROTTERDAM

I

1 Maart of April 1 Bal-Etage, bestaande uit drie i_-c©iiloopen*le kamors (chic gemeubeld), dearerkiezemd met badkamer en bediening,
omtrek Leddscheplein.
Br. Ko. 1324, Bur. Handelsblad.
Door het in kracht van gewijsde
gaan der eenige uitdoelingslijst in i
het faillissement van de Coöperatieve Amsterdamsche Crediet», Deposito, en Spaarbank to Adam, is
het faillissement geëindigd.
Mr. A. C. N. PIEREN,
Curator.
Ü332)

n

89,401,270.56
10,071,664.94
6,815,718.27

„
_,
,

.„„

37,536,650.—

1,082.200—
1,650,097.38

50,532,972.13

1,611,800—

106,288,653.77
28,334,295.25

3.655,574.33

Begin

I

’

iüTSCHIoUAIIDISCHES EXPfIRTHAUS

9
9
1

biedt te koop aan,

~

direct leverbaar:

Een groote partij ETAMINE,STORES, MADRASSTOFFEN
EN GARNITUREN, VOILE EN ZIJDEN JAPONNEN, TAFEL
KLEEDEN, HEERENSCHOENEN, GRAMOFOONS, enz.
Persoonlijk te spreken: Woensdag 10 Januari van 11—4
0382)
uur, HOTEL NEUF, Kalverstraat, Amsterdam.

■■■§■■■■■■■

1

«HE ROYAL MAIL STEAM PACKBT COMPAN*

& :"
H

■ GEREGELDE DIENST MET VLUGGE VRACHTBOOTEN ■

I

■

naar ROTTERDAM

van BRAZILIË, WEST-INDIË, nei
CENTRAAL-AMERIKA en GALVESTON.
( Agenten: KUIJPER.VAN DAM & SMEER

B

■
I | ■ J^JJSn
!

■
■
I ■ ■_■ ■ J.LJLI-M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
I

J

'

CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY.

Beregelde veertiendaagsche afvaarten naar WEST ST. JOHN N. B.

Voor Goederen en Passagiers. In directe verbinding met haar
Systeem naar de Stations in het binnenland van
CANADA en NOORDELIJK AMERIKA.
(1151)
Doorvrachten en Doorconnossementen.
Spoorweg

De Agenten:

.

HOYMAN & SCHUURMAN'S SCHEEPSAGENTUUR.
Voor goederen: De Ruyterkads 124
Voor Passage: Rokin 80, AMSTERDAM.

—

■■—■■■■■-' "'

i

i

STOOMVAART-MAATSCHAPPMEN
„ROTTERDAMSCHE
LLOYD".
„NEDERLAND".
vkn

,

.

/ 54,233,153.00

gemeubileerd.
30.— per maand.
Kuyterweg i. h. huis. Brieven onder lett. Z. U. 5384, Adv. Bur.
(1333)
ENGERS & EABER, Amsterdam.

voor lof 2 personen a

AMSTERDAM

______——-_—-_-___-_____________—-———

TE HUUR

’

284,925,395.96

1,000,000.—
6,107,280.
3,425,259.47

f ROTTERDAM-ZUID AMERIKA LIJN EN KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD 1 _i RMS-P
MONTEVIDEO en BUENOS AIRES
*s.s. „Aldabi"
vertrekt 18 Januari van ROTTERDAM
„
„Waaldijk"
„ 30
s.s.
■
„
„
„
a.s. „Montferland"
8 Februari

48,736,349.67
2,e581,657.04
4,564,132.65

Totaal f 284,925,395.95

■ ■ ■ mm

I

„
n
_,

TWEE GESTOFFEERDE KAMERS TE HUUR
Desgewenscht

.jé-Sï**''

GECOMBINEERDE VRACHTSNELDIENSTEN NAAR

55,119,014.31

* 1,060,200.—

....... ,
’
.......
.......
......

Cementkleuren L.C.M.
Mach inefabriek
Dr. GASPARY & Co.,
fi Markranstadt (Duitschland) 9
Bezoek gewengcht.
Catalogus No. '2)1 _éÊÊ9
Bfek

B E3axfjß !_> eTÏÖIËï XJ IS

„

8,200,613.62

Prolongatie-Denosito's

1 Holle en Voile Metselsteenenl
H
Betonblok-Machines,
Cementdakpan-IWaohines,

*

67,41" 114.31
12,35u,iJ00.—

(1283.

methodes.

—

m

Totaal Effecten
Totaal Contanten
Zieken- en Pensioenfonds
Deposito's

Saldi Itekeningen-Courant
Wanneer gjj nwe
Idem voor gelden in het buitenland
werkelijk productief wenschtte maken Idem Credietvereeniging
tegen nagenoeg geen kosten, schrijf
dan onverwijld onder No. 1201,Bureel
Handelsblad. Er bieden zich beslist Te hetalen Wissels
Diverse Rekeningen
uitstekende perspectieven.

voor moderne Betonbouw-

12,333,625.15
11,907,065.
11,634,602.14
110,088.65

/ 1,705,100—
22,000

l Contanten

film-opuamen

den verkoop
tegen ruime provisie gezocht
industrieel
product. Brieven met uitvoerige inlichtimgen, opgave van leeftjjd enz.,
onder lett. S. C. J., NIJGH & VAN DITMAE's Advert.-Bur., Amsterdam.

.

...... —
.
\
, 35'^ 1'^2—

_, „

r

MtTSMAWDEN oP_XS<_m4

_

53,346,599.35

."iZmmmmm^f 35,500,000

Keserve Credietvereeniging

1

31,900,523.24

,

.

Buitengewone reserve
Waarborgfonds Credietvereeniging.

Oproeping aan
Amateur Film-Operateurs.

ACTIEVE VERTEGENWOORDIGERS
voor
van

37,536,850—

f 50,746,349.67

Credit.

*"*

Mondelinge en schriftelijke inlichtingenzyn verkrygbaar aan het
Hoofdkantoor, de Bijkantoren en bjj Heeren Inspecteurs en Agenten.

„

10,071,664. SU

Voorschotten op Consignattën
Gebouwen ,

in Leen-Depöt.

Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp.

6,992,988.75

tegen Onderpand of Borgtocht

en Saldi H.-keningen-Courant
af: loopende promessen

(—

MOI MAAND OPZE«IN6
_*A p<«

S

Heeren R. MEES & ZOONEN,
NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK,
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ,
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING,

MU 1 DA4 OPZtdftNd

VOOR 1 JAAR

M

INCASSO-BANK,

Saldo
Credietvereeniging
af: loopende promessen

VCOR 6 MAANDEN VAST

2.784.494.—

„

f 2,261,-160.21

voor rekening van derden

VOOR .3 MAANDEN YOT

(AMSTERDAM, Keizersgr. 628, ROTTERDAM. Mauriisweg 18.
'GRONINGEN. Groote Markt 28, ARNHEM.lansbui.ensil.sel 23
)UTRECHT, Maliebaan 104. BATAVIA, Voorrij Zuid.
(1157)
Rue de l'Easeignement 114.

I

eigen gebruik

3'/2 PCt

I

—

Ritkairtoran
B,IKWITOrM

beschikbaar voor

VOOR 1 MAAND VAST

I BereaniKortenaerkade 3, 's-Gravenhage.
3

promessen.

Saldo's bjj bankiers

/

6,435,000,—.

.„

30.519,450.—

Ned. Schatkistbiljetten en Schatkist-

DEPOSITO-RENTt

4/zpCt

■■

gebruike

Kassa, Wissels en Coupons

/

„

Prolongatign gegeven
Eigen Effecten en Syndicaten

BS

„ „

„

„

______-—- mm

■

.
..„
....
.......... .
.....
......
...

’

1,727,100.—

j,

ten eigen

| DANK ASQOATIL |
_

|\%/ EIGEN HULP, \ypj

I

ten kantore van de NEDÉRLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ,
AMSTERDAMSCHE BANK,
DE TWENTSCHE BANK,

■

I
I

|/^9o\ htoliniß Levensverzekerln|//^\

1

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING;

te «s-GRAVENHAGE,

„
„

Verleent speciale faciliteiten voor de financiering
van handelstransacties met ARGENTINIË,BRAZILIË
en CHILI.
(1155)

n INCASSO-BANK,
» Heeren LIPPMANN, ROSENTHAL & Co.,

Berliu, Jagerstr. 9.

Zaandam.

.

.

te ontvangen en te leveren fondsen

f

ALLE BANKZAKEN.

ten kantore van de NEDÉRLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ,

Vertegenwoordiger

i

—

nominaal bedrag groot f 80,000,000.-

Japonnen /

Sascfaa Sussmann O.m.b.R

-

's-Gravenhage

Debet.
Aandeelhouders nog te storten 90pCt.
op £iandeeleu B, waarvoor waarborg
gedeponeerd
Deelneming m de Firma's:
B. W. Bïrjdenstein & Co., te Londen,
]i. W. Blydenstein Jr., te Enschede,
Ledeboer & Co.,
te Almelo
7,985,000
waarvoor in geld gestort
f 1,550,000.—
waarvoor effecten gedeponeerd
Deelneming in bevriende bankinstellingen 9,430,188.75, waarvoor in geld gestort
„ 2,437,200.—
waarvoor effecten gedeponeerd
Effecten van Aandeelhouders gedepo„ 3,000,000.—.
neerd by bevriende instellingen

uitsl. uit de
die kan bewijzen met
I goedresultaat bij eerste /
Iransa gebruikers van /
het fijne genre te heb- /
ben gewerkt, voor Ne- /
derland gezocht.
/

’/
’
HollGEPLAATST
andsche Bank
voor
Zui
t
.-Ame.i
k
a
I
KAPITAAL 17.580.000./

’’

-

,

,

MAANDSTAAT op 31 Dec. 1922.

’
/
’
branche/
/

/ Blouses

__

-

Te huur op een der grachten,
direct achter den Dam, twee ineenloopende lokalen (parterre).
Direct te aanvaarden.
Br. No. 1179, Bur. Handelsblad.

204,818.60

.. . .

Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Dordrecht

B.z.a. GED. CHAUFFEUR.
MEC, drank vrij, 26 jaar.

5,861,700.—
28,464,320.16

.

dTtwëntschëbank
-

met opg. v. sal. lett. S. aan VLACQ\S

/ 25,000,000.—

Deposito's met onderpand

.

Boekh. v. Baerlestraat 49.

MAANDSTAAT per 31 DECEMBER 1922.
n

-

UTRECHT ZAANDAM.

QOROÜECHI

Verricht alle Bankzaken.

Jonge d. v. g. h.
ZOEKT BETR. ALS ASSISTENTE
bij arts of tandarts of op lab. Br.

INCASSO-BANK.
Kapitaal
Reserve
Uepogito's

35.500.000

(477)
Rente voor DEPOSITO'S,
vast
opvorderbaar
m'pCt.
Direct
maand
l
nader
overeen
la
op
Een
Jonge dame, in 't bezit einddiploEen maand opzegging \ komen voorwEaarden.
ma O. H. S. 5 jar. c. tevens bekend Tien dagen opzegging .\%
met typen
3 pCt. 1 y
den
der op eg&mß a
ZOEKT PLAATSING OP KANTOOR Drie maanden opzegging.
( wordt ii pCt. minder rente vergoed
"
T^*
"
""
"
Hoog salaris geen vereischte. Brie- Epn iaar"
ven No. 1183, Bureel Handelsblad.
Voor andere termijnen, zoomede voor groote bedragen, volgens overeenkomst.

UammmmamWÊÊ^mÊmmÊi^mmmaÊmia^aÊCrmWm-_-__2-__-M_-__w___-m-^^

NEDÉRLANDSCHE STAATSLEENING 1923 a

.

Reserven oiroa / 12.000.000.
ten volle aanuorakelijk voor de verbintenissen van
B W. BUIDE.ISTEIN & Co. 55-!>3 Threadneeülestreet London E. C, 2.
& W. BLIJUENSTEIN Junior. Enschede LEUEBOER & Co., Almela.

Besch. Jongedame

IV2 % »P termijn tot 4 % rente 's jaars.

LOKET-KLUIS

■

zoekt dag. eenige uren bezigheid
op Kantoor of iets dergelijks. Br.
No. 1197, Bur. Handelsblad.

VERRICHT ALLE BANKZAKEN.

s-GRAfEHHA&E "

AMSTERDAM ROTTERDAM

Kapitaal /

s-GRAVENHAGE
Kapitaal
Singel 250.
en Fleservan / 75.000.000.-, Lange Houtstraat l

Eerste blad

BANK
DETWENTSCHE
-

ter overn.

AHSTEBDAM

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

—

Avondblad

ASSURANTIE-PORTEFEUILLE
gevr., onversol., welke

NEDERLANDSCH INDISCHE
HANDELSBANK

„~

—

ALGEMEEN HANDELSBLAD van DINSDAG 9 JANUARI 1923

ROTTERDAM:

V«n AMSTERDAM:

naar BATAVIA, SAMARANC en SOERABAYA.

MAILBOOTEN:
via SOUTHAMPTON, \
'3
MARSEILLE f SS" ",NSULINDE".
TANGER
"TABANAN"> 27Januari.
Januari.
PORT-SAID
COLOMBO { s»-^AWI», 10 Februari.
C°
PADANG
.n
en
PADANeII

SOUTHAMPTON, \
ALGIERS, GENUA, / ss. „REMBRANDT", 20 Januari.
PORT-SAID, COLOMBO } s.s. „JOHAN DE WITT».3 Februari.
SABANG.' DELI en („. ROTIUS». 17 Februari.
via

SINGAPORE.

£

J

Vertrek van de Javakade te Amsterdam, 12 uur 's middags.
Laadt ook rechtstreeks voon

.

Vertrek van de Uoydkade te

VRACHTBOOTEN:
Laadt ook rechtstreetts voon
|

Ili

°'

Rotterdam,

11 uur v.m.

,3
n ,SABANG, BELAWAN. SINGA-i
SABANG, BEL»WAN CHE.) «" »"»*"'". H
D„
~„ ,
«,,.,,.«„ ln
v. GENUA.
10 Jan.
Genua.
B UR?('VI
(Voorloopig kosteloox.)
RIB ON,TEGALen MACASSAR. j
,23 Jan-AM.'»"
PORE, CHERIBON en TEGALJ *"»" m»MBILAN',
BREMEN.
Bij \'onnis van den 27ston DecA
SABANG, BELAWAN
en ( s.s. „DJOCJA", 20 Jan. v. ROTTERDAM,
cember 1922 van de Eerste Kamer
CAHAWR
mniur
DANG .„ CHF I s.s.„BILLITON",I3Jan.v.AMSTERDAM.
rMsm der dor Arrondifs^nicnts-Koel.tbnrik te
CHERIBON.
J 2b Jan. v. LONOEN.
j
z«ie"*
*
Amsterdn.t)i is J. Groenveld Sr..
COLOMBO, SABANG. PE-}
°N
NANG
BELAWAN. PORT( s.s. „BESOEKI", 30 Jan. ROTTERDAM,
lste Weteringdwarsstraat 64, ver«anAwr PFii«iiU..CHE
BELAWAN on CHE_ )
3 Febr. v. ANTWERPEN.
SWETTENHAM.SINGAPOREi
es.s. „NIAS", 27 Jan. v. AMSTERDAM.
ttanü
R,BONklaard in staat van fai'lissement,
»
PALbMBANG en CHERIBON.)
OVERLEDENEN (n niet ho-.oen-.ing van den E.A. HeerI'
GEVESTÏGDEN,
Mr. J. "\Vi;>.rda tot Rechter-ComGOEDEREN WORDEN AANGENOMEN NAAR HAVENS AAN DE ROODE ZEE. IN BRITSCH-INDIË, DE FEDERATED MALAY STATES.
Gemeente AMSTERDAM.
DE STRAITS-SETTLEMENTS EN NAAR ALLE NEDERLANDSCH-INDISCHE HAVENS.
I
missaris en ondergeteekende als
T
def
WIJZIGING VOORBEHOUDEN!
Kantoor: N.Z. Voorburgwal «UB. curator. Mr. Simon de Jong, Hixv
Tel. C43ea N. 32& U3yo) rengradht 354.
(1314)
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AVONDBLAD

Tweede Blad.

wel noodig was toen indertijd tot de bezetting van de.rechtsch-Rijnscke steden werd
besloten.
Voorloopig althans zullen de Fransche
maatregelen dus waarschijnlijk nog van beperkten omvang zijn, maar het zal dan
verder van de houding van Duitisolüand en
vooral ook van die van het Duitsche volk
men moet met lijdelijk verzet en stakingen toch altijd rekening houden
afhangen
c:f tot krachtiger militaire maatregelen 'zal
worden overgegaan. Eenigszins in strijd met
de plannen, die thains te Parijs zouden worden voorbereid is het, dat Frankrijk, naar

—

BUITENLAND.
Algemeen Overzicht.

—

Reuter uit Washington meldt, bet denk■liet is te begrijpen, dat in de onzekerheid beeld van den 'Amerikaanschen staatssecre«io er thans nog heerscht, in Duitschland taris Hughes,
om een onpartijdig onderzoek
allerlei geruchten de omloop doen, al trach- to doen instellen naar Duitschlands botaten dan ook de Duitsche bladen zooveel mo- lingßcapaaiteit, niet onvoorwaardelijk
heeft
go_ijik zioh te onthouden van beriebtcn, die afgewezen, maar dit nog altijd in overweging
de zoo verklaarbare zenuwachtigheid van het houdt.
groote publiek kunnen
Be belangrijke internationale gebeurtenisverhoogen. Geheel
rij van zulke paniekborichten blijven de sen zullen nu wellicht oorzaak zijn, dat iv
"Jaden natuurlijk toch niet. Zoo is het be- België de qiiaestia der GentsEche Hcogeechcol
richt verspreid van de sluiting van den door- voorloopig op den achtergrond komt. Bij de
gang door den Poolsciien corridor, dat echter verdeeldheid in de regeering over denze quacsVolkomen onjuist bleek, maar dat intusschen ti'j was er groo'te kans op een ministerieele
oan toch te Berlijn groote onrust wekte en crisis, en men zal nu wei al het mogelijke
**t allerlei sombere veronderstellingen aan- doen oan in
deze dagen zulk een crisis te vcor■leiding gaf. Gelijk ten aanzien van dit be- komen.
richt, zal men ook met de andere berichten
over militaire maatregelen tegen DuitschUit Londen komt liet b.Tricht, dat hedenland eenigroins voorzichtig moeten zijn. morgen Bywaters
en mrs. "Thcmipson, die weMaar Eals aanwijzingen voor de in Duitsch- gens moord met voorbedachten
rad© op den.
land heersehende stemming hebben ze echtgenoot van mrs. Thompscm ter dood zijn
naarde. Men schijnt er in Duitschland reke- veroordeeld, terechtgesteld sijn. Er zou geen
niDg mede te houden, dat van Fransche zijde
aanleiding wezen om hierop te decor plaatse
öiet op den fatalen termijn van 15 Januari de aandacht
te vestigen, indien niet demo terden vervaldatum van de Duitsche vergoedood-vc-roordeolino- in Engeland groote be«ingsbetaling volgens de Londensche rege- roering
in de owonibare meening had gewekt.
ling
zal worden gewacht, maar dat nog
Er zijn petities, rast honderd duizenden
deao waak uitvoering zaïl worden gegeven aam hanEdteaken.ingcia voorzien, aan den minister
de sancties, waartoe Frankrijk, feracihbans van,
binne'nlandscihe zaken gezonden, om
We besli^ing van de Commissie van Herstel
n de tem udtvwrleigging van het doodvonzake Duitschlands in gebreke blijven ten nis te protesteoren. De reden van de-zo camiaanzien van da houtleveranties, die waar- pagne was
niet zoozeer gdetgexn in twijfel cmschijnlijk vandaag of morgen door een in- tremt de ma.te van
de schuld der beide vergebrekestelling in zake de kolenleveringen oordeelden aan de gepleegde misdaad, dan
zal worden gevolgd, gerechtigd Ezoude rijn. wel in
het feit dat de ma'ixnelijke veroorIn hoeverre deze Duitsche verwachtingen deelde
twintig jarön. oud ia en
juist zijn, zullen we nu spoedig genoeg er fn donauwelijks
meemaing een grcot verzet
weten. Voorloopig echter geschiedt van was tegenopenbaar©
om zulk een jongen
Fransche zijde nog niets anders dan hetgeen man en het denkbealdvrouw
te doen execudaarnerve-is
een
doodrig is ter voorbereiding van de voorgeno- teuren.
dat ï'ti E.n,galand
blijikt
Hieruit
men sanaties. Dat dccc nog vermeden zullen
kunnen, wordefn is zeker EgeoaE_a_*.i_3 wtaarscihijn- meer en meer afkeer kcarat tegen de dood3ijk, m_tar ze -sullen, in elk geval, volgens straf.... dio dan cok in de laatste vijftien
jaren op e«n vrouw nitainer méér is toegemededeelingen uit Parijs en Brussel, wordeu past.
Em dat verscthi/nsel verdient zeker wel
uitgevcErd met de reeds vcorhandein krachten.
even
te
worden gesignaleerd. Tegenover de
en noch in Frankrijk, noch in België zou
:aanwijzijigen
van toenemende na-oorlcgsehe
nieuwe mobilisatie noodig zijn, gelijk deze
demoralisatie der geesten is d.it verzet tegen
de barbaarsohhedd van de doodstraf zeker wek
cm feit, dat speciaal mag warden gemeld.

■

"~^

—

■

Ingezonden Mededeelingen.
(Voorwaarden

plaatsing rie hoofd

le

bladl.

Heeft U Rheumatiek?

,

Het Schadevergoedingsvragstuk.

-

'

.

J^Owskundo

JwaJen,

*

Onder de Streep.
Kijkjes achterom.

—

BievrherLrm erin gen.
Het was in de
dagen, dat burgemeester Van Tienhoven,
*eer bezorgd over onze gezondheid, wenschte
dat wij oni tw-ialf uur naar bed zouden gaan.
Nu waa dat een fatsoenlijke tijd voer oen
kantoonnensch, die om z.ea uur van zijn
bureau komt en dan den gansdhen avond
voor zioh heeft. Maar toonealspelars en niu6loi, die 's avonds dm. 11 al 2 uur pas
Vlij. zijn en journalisten, die avond aap avond
Haar tooneelvoorstellingen en concerten
moesten of met; socialisten-wandelingen mee
liepen, bleef geen gelegenheid meer over om
eena gezellig met hun vrienden bijeOT ta ziju.
De verordening 'werd dus ontdoken. Op het
Rokin boven de American-Bar, in de Nes
en op meer andere plaatsen werden sociëteiten opgericht, waarvan he«d veel artisten lid
waren. Daar kwamen Herman Heyermans,
Henri de Vries, Max Mossel, Jan Maandag,

Reyding, Royaards,
ven was het er stil.

enz. enz. Vóór twaalHet leven begon eerst
pa middernacht als de schouwburgen uit
waren. Vreemdelingen, die Amsterdam bekochten en tegenover wie wij ons wd een
beetje schaamden, werden daar geïnviteerd
©n lid gemaakt. Het kon er met die vreemde
gasten Mer gezellig zijn 'en in den regel WEas
bet vier Uur eer het laatste clubje verdween.
In Suisse in de Kalverstraat logeerde Willem van Zuijlen, met- wien ik jaren bevriend
vraa. Als hij in Amsterdam met het Rotterdamsche Gezelschap optrad, ontmoetten wij
elkaar 's avonds in Suisse. We zaten dan
meestal achter het gordijn dat de voorzaal
geheel van de achterzaal afsloot. Als wij d-tar
na twaalf uur nog zaten, waren we allen
logé's, want dien mocht men tappen.
Tot het clubje behoorde langzamerhand
Joep Eerger, die als de Stallesman en de
Klaps-toelenman over Tooneel en Paardensport in de „Amsterdamsehe" schreef, Jan
Maandag, Ko Springer, en van tijd tot tijd
wel eens een lid van het gezelschap van Van
Zuijlen. Later kwam et ook een 'hoofdambte*&ar van de Engelsche Gasfabriek bij, die
weldra zmt bemerken, dat hij in gezelschap
Van artisten „verdwaald" v:ss. Bij een bezoek aan den nieuwen Stad^chouwburg, die
jurist onder de kap was, en dien Springer

Spoorwegmachinistenna r de
Fransche
Ruhr.
Fransche
Behalve de veertig
mijningenieurs, die reeds naar het Ruhrgebied zijn
vertrokken, zijn volgens de ~Figaro" een
groot aantal machinisten van de verschillende staatsspoorweEgen gereoruteerd om zich
gereed te houden naar Duitschland te worden gedirigeerd.
De ~Matin" weet te vertellen dat er eveneens een aantal Italiaansriie en Belgische
ingenieurs na^r Dusseldorf zijn vertrokken.

Een gedeelte der Fransche maatregelen reeds in
werking.

DUSSELDORF, 9 Jan. (Eigen Ber.)
In den loep van deu ochtend rijn weer nieuwe
Fransche troeponzendingen, uit de mEO^t
verschillende formaties samengesteld, hier
aangekomen. Ook de dwangmaatregelen in
het verkeer tusschen het bezette en het onbezette gebied zijin reeds begonnen en hebban
in econcimi^h,opzicht zeer onaangename gevolgen miCieEgobraeht. Vele industrieele ondernemingen, die hun kolen met vrachtauto nit het beztte gebied laten halen
moesten hiermede ophouden, daar de auto's
niet ever de grens tUEESchem het bezette en
het onbezette gebied werden gelaten. De requireering van auto's en- kwartier-ruimte
wordt voortgezet. De kantoorgebouwen van
een groet aantal industrieele ondernemingen,
o.a. de Phcenix en de Mannesmann Rclhrwerke, zij:n voor een groot deel in besilacr
genomen.
Lloyd George over de Parijsche conferentie.

De heer Lloyd George heeft uit Ronda ih
Spanje aan de ~Daily Telegraph" een artikel
gesedud, waarin hij zijn m.oening zegt over
de mislukking dor conferentie van Parijs.
Hij wenscht er Bonar Law geluk mee dat
deze den moed had liever een dubbele mislukking te aanva.arden
immers ock die
van December te Denden mislukte
dan
toe ta stemmen in een politieke gedragriiin
welke ten slotte teleurstellend en waarschijnlijk noodlottig zou blijken. Frankrijk en
Engeland moeten niet twisten, zelfs als zij
het niet eens kunnen worden, meent de Britsche C'ud-preimier, maar als de Fransche ministers volharden in de politiek van Pain.
care dan zal het gezelschap van Frankrijk
en Britannië in dteze quaestie, dat van parallel loopende lijnen zijn, die elkaar nooit
ontmoeten al komen zij dan nooit met elkaar
in botsing.
In don breede betoogt de (heer Lloyd
Geoa-ge dan, dat deze kcpj/iigo politiek geen
girld in het' laadjo zal brengen, goen „cash"
zullen opbrengen, ' maar zeker wel een

—

—

.

~crash".

Amerika en de actie aan de Ruhr.
PARIJS, 9 Jan. Havas meldt dat in
strijd met eon telegram uit Washington aan
de Engelsche bladen Fransche bevoegde kringen verklaren dat de Amerikaansche regeering gem enkelen stap bij de Fransche regeering heeft gedaan in vortend met een
actie aan de Ruhr. Zij achten een dergelijken stap hoogst onwaarschijnlijk.
De Fransche voorbereidende maatregelen.

Als do inwendig© organen nie-t langer vermogen stoffen zooals urinezuren, die zich niet in
hot lichaam mogen ophoopen, af te sonderen,
een vochtig klimaat en veel andere pmstandigwdon kunnen do oorzaak zijn van do pijnlijke
fcwtval, die gewoonlijk rheumatiek genoemd
wordt.
Tor genezing ervan is hot niet voldoende dc
>n hot lichaam opgehoopte urinezuren af to
donderren; nion moét ook voorkomen, dat verdere ophpoping plaats vindt, en dit geschiedt
aaartlootr dat nion
do inwendige organen weer
-OTnuv_\ doet
BERLIJN 9 Jan. (Eigen Ber.) De
functioneeren.
ltedium voedt het oeHenweefsel, tovordert berichten uit het bezette gebied over de voordo
<rtjrfwjgselingi vel m,„.rdert. hét aantal roode bereidingen voor den Franschen opmarsch
l>loealichaa-.-pj 0S! werkt kalmeerend op do zijn gisteren in den
van den dag nog
«onmven en slaapopwekkend, verwijdert het toegenomen. Ook in loop
de Fransso'be militaire
Bcha.l(E_];ji_ e _- nne?rmlr nit hot lichaam en ver- kampen
do Palts heerscht groote bedrij■"«rdert de werkzaamheid der nieren. In hot vigfiMd. iv
Ofschoon
de Fransche generale staf
vernieuwt
maar
*?"*:
liet zuivert niet alleen,
weet,
bij
dat
een
Franschen opmarsch van
°°t, en werkt dus dubbel, waarom het dan
zijde
Duitsche
geon
tegenstand zal worden
dc
Q
ra
mate
?, < overal in steeds grootore.
vele geboden, worden er Fransche voorbereidinbn
wol
en
toegepast,
wordt
*wa-len, zooals Rheumatiek, Ischias, /"uw- gen getroffen evenals voor een oorlog niet
SpijsvcrtoHngsrickten, Aderverkalkmg, een militairen tegenstander.
"odordomsvorzwakluna, enz.
Naar het „Berl. Tagebl." uit Karlsruhe
öe Miradium-Pastillcs, toereikend voor lö verneemt, is de houding der Fransche offiöagon ou do driemaal zoo sterke Miradiumtegenover hun on«""Wetten, voldoende voor 5 dagen, bevatten cieren en manschappen
in alle plaatseu
kwartiergevers
Sterns
vrijwillige
ï^nto Radium fy.io de analyse van v.
Copenhagen) en zijn verkrijg- van do Palts bijna vijandig.
baar bij allo Apothekers on Drogisten a ’3.75
Bij de vakvereenigings-besturen houdt
P°r flacon. En gros bij do N. V. v/h. SchmaHz men zich op het oogenblik bezig met het
Worlich & D. Veen & Co., Amsterdam— plan voor een Egroote protestvergadering
Haarlem.
Vraagt Uw dokter naar Radium. Vraagt tegen den opmarsch dor Franschen. Het
taenscheu, die Miradium ingenomen hebben. plan voor deze actie gaat bijna geheel uit
Overtuigt IJ door een proefneming.
van de plaatselijke vakvereenigingen in het

-

bezette gebied en het Ruhrgebied. De Dnitsche Bond van Vakveroenigingßm en ook de
Ambtenarenbond zullen reeds heden deze
zaak bespreken. De bedoeling is een gemeenschappelijke demonstratie op touw te zetten,
waarbij vertegenwoordigers van alle richtingen uit de vakvereemgingswereld, zonder
onderscheid van partij, zullen spreken.

Zuylen ontmoet en gezeEgd zeiEer vereerd te
zijn door de kertni-tinaMng, vooral omdat
hij, zooals hi) met 'een dom lachje zeide,
Van
als kind o>p zijn. knie had gezeten.
Zuijilen hield niet van vleierij en zei d-irect
terzijde tergen de andere heeren: „Wat een
vent, die moet eans goed er tusschen genomen worden.
's Avonds kwam. de gelegenheid daartoe
ongezocht. De ~g««pijp", zoo_ils wij den man
in quaestie noemden, kwam. 's avonds ha
afloop van den voordraohtavond ook in
Suisse. Hij had geluk, want hij mocht bij
ons zitten. Hij begon dadelijk we-ar lief bageu
Van Zuijlen te doen en betreurde het ten
zeerste, nog nooit eon Voordraohtavond van
hem te hebben bijgewoond.
Van Zuijlen kreeg ineens een idee eu antwoordde: „Vrijdagav-CEud op den Raout van
de Koningin, in, het Paleis op den Dam kun
je me hooren. Kom je niet op den Raiont?"
„Als dat eens waar was, dat -tra me wat
waard zijn," riep de gaspijp. „Kunt u me
niet introdueeeren." „Nou," zei Van Zuijlen, „dat zal moeilijk gaan. Ik heb het
recht drie mienschen te inviteeren, maar de
kaarten zijn bestemd voor de Springers en
Jan Maandag. Nu zit ik met tien laatste wel
oen beetje verlegen. De vrienden hier meenen, dat men Jan Maandag moeilijk aan het
Hof kan brengen.
„Weineen", viel de Gaspijp direct in.
„Daar zoudt ge geen pleizier van hebben,
want die begint dadelyk Eschuine moppen te

vertellen".
Van Zuijlen dacht nog eens ernstig na en
zei toen heel gewichtig: „Meneer,- ik geloof,
dat u gelijk heeft en ik me met Jan Maandag aan het Hof blameeren zou. Ik wil u
dus zijn kaart geven, echter onder één belofte, dat u roe plechtig de toezegging doet,
dat u er met niemand over zult spreken. Ik
heb namelijk aan Johan Coenen, die de muziek aan het Hef dirigeert, te danken dat ik
daar optreed en Jan en Coenen spreken
elkaar in het Paleis voor Volksvlijt. Bovendien zou ik niet gaarne willen, dat Jan, die
een goed vriend van me is, hoorde, dat ik
om de door u genoemde reden hem bij u
had achtergesteld".
De Gaspijp straalde en 3tak zijn beide vingers omhoog om te zweren, dat hij zwijgen
zou. Met een rondje kwam hij er dien avond
af. Jan, die wat laat kwam eu niet bij de
a«n Vaa Z»uyl«ni bot zien, had hij Van afspraak tegenwoordig jvaa geweest,. ;wercl

Men heeft het al vroeger met een dou-aneba.rrière ;aan den Rijn beproefd, maar 't
was taan een volkonven mis.ukkïr_£. Te n
beproefde men het als een sanctie en niet
als een middel om geld te krijgen. Die
douane-rechten waren licht voor Fransche
weelde-artikelen, die hun weg naar Duitschland vonden, maar legden een Ezware hand
op alle banoociigdheden voor de industrie en.
het leven van het volk. Lloyd George vrees-t
verder voor incidenten, die snel tot ernstiger
complacaries kunnen leiden, als gvolg van
militaire maatregelen ter bescherming der
controle ver in het binnenland vau D-uitechland.
En ten slotte critiseert hij het denkbeeld,
dat mm Duitschland een incrateiriuio verleend erp grond dat het niet kan bstakm,
en het te.gelijkortijd de duirnpchrceven aanzet tct het, betaalt. Intujssidhen, zoo beEEslu.it
de heer Llcyd George, mceten de vooruitzichten op het hertel van Europa opnieuw
wordeüi vertraagd door de Vruchteloo-ze koppiigheid van sommige harer heerschers.

.

De Conferentie van Lausanne.
De conventie inzake de zeeëngten.

LAUSANNE, 8 Jan. (B. T. A.) De geallieerde en Turksche juridische deskundigen
hebben do conventie inzake de Dardanellen
uitgewerkt. Zij wijkt wat de hoofdzaken
betreft niet af van het reeds vroeger gepubliceerde ontwerp.

—
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Tweede blad

le blad).

VAAL's PBPPERMINT
in de bekenile BLAUWE! pas op namaak) rollen
onovertroffen kwaliteit, groote rollen 15 et.,
kleine 7H ot. NeeEut eens proef, fabrikanten.
J. C. KLENE en Co., Amsterdam.

■

Ingezonden Mededeelingen»
Het organisatiecomité der Tweede Internationale en der Intern.' ArbeidsEgemeen(Voorwaarden plaatsing sto hoofd le Matt ]
sahap van soo. partijen te Keulen heeft als
inleiding tot het Intern. Soc Arbeiderscongres te Hamburg op 21.Mei a.s. tot de soc. N.V.
Ir. A. A. MOL Schiedam.
Boestvrvje tafelmessen rijn een groo. sema.. in
partijen van alle landen een manifest gehuishouding en een sieraad voor Uwen diseh.
richt, de uitnoodiging behdzende om de door Uwe
Ze zijn niet
zoo heel veel duurder dan geden oorlog vernietigde socialistische Inter- wone messen eens
en in Engeland ziet men ze neede

-

v/h.

algemeen. Vraagt om deze messen aan Uwen
nationale weer op te bauwen.
Punt 1 der voorloopige Eagenda, van het handolata" of direct aan ons.
Krassinaangekomen.
Hamburgsch congres is een voordracht over
LAUSANNE, 8 Jan. (V. D.) Krassin is den imperialifdischen vrede en de taak der al meer dan een jaar
arbeideiTsklasse.
lang sturen mede*
hedenavond, komende uit Italië, hier aanlijdende
officafsreni me matan*
Nederlaaidscihe
Het manifest is onderteekend door het
gekomen.
Comité VEan Tien en de *_.. uitvoerende oom- delijks bun Holla-adsche guldens voor Duitsche bEsroepegenooten, <li« tot de diepste armiESsies te Londen en Weenen.
moede vervallen zijn. En daarmee doen saj
Staking havenarbeiders.
een goed werk, ook, zonder daarbij te denNaar onze correspondent te Hamburg ken, voor hun land.)
De opiumquaestie.
meldt, zijn de havenarbeiders te Stettin weHet is mogelijk, dat Oostenrijk ndndefi
GENEVE, 8 Jan. (B. T. A.) Heden werd gens weigering van een gevraagde loonsver- klaagt dan Duitschland, ofscihoon daar aan
de vierde zitting der Volkonbondcommissie hooging met 50 %, in staking gegaan. Het de Donau do ellende wellioht nog v^
ter bestrijding van den opiumhandel ge- geheele havenbedrijf is volkamen stilgelegd. grooter is. Men heeft daar wat meer levensopend.
Een krachtig protest van den rijkskanselier. vreugde overgehouden. De Noond-Duitsoheir
is wat zw-_ar op de kand en daardoor stellig
De commissie voor de hygiëne.
De rijkskanselier dr. Cuno heeft in een minder sympathiek. MEaar het gaat, in deza
GENEVE, 8 Jan. (B. T. A.) De com- onderhoud met Berlijnsche vertegenwoordibenarde tijden, niet meer om de beoordeeJirig
missie voor de hygiëne opende haar vijfde gers van Amerikaansche nieuwsagentschap- van de prettige of onaangename eigenschapzitting. De namiddag bijeenkomst was ge- pen erop gewezen, dat de
geallieerde pre- pen van een volk. dat in nood is. Het gaat
wijd aan de voorlezing van het rapport miers te
de Duitsche voorstellen niet om de vraag, of dat volk lijdt, of het hulp
Parijs
nopens het sedert Augustus 1.1. door de hebben willen aanhooren en het niet eens noodig heeft, in welken vorm dan ook, ala
sanitaire organisatie verrichte werk, waarin zijn geworden over hun eigen voorstellen. etoffdijke onmogelijk is, dan alleen moreele.
o. a. de toeneming der- epidemieën in RusDe oplossing van het probleem is derhalve En dan behoorde ons de vraag, wie nou
land werd gesignaleerd.
opnieuw verschoven.
eigenlijk meer en wie minder schuld aan
ontstaan van den oorlcp heeft, tod».
Frankrijk schijnt zijn aanspraken met ge- het
weld te willen doorzetten. In sommige Fran- eigenlijk hartgrondig onverschillig te zijnsche kringen schijnt men te gelooven door
De Pruisische minister van Volkswelvaart
ons, journalisten van -11. landen, vanhad
zulke dwangmaatregelen betalingen los te
Vervolging der
GrootduitscheArbeiderspartij. krijgen. De rijkskanselier kan daartegenover middag in m-issa op de the© genoodigd, in da
BERLIJN, 8 Jan. (W. B.))) De politieke slechts met den grootsten nadruk herhalen weelderige boven zalen van het vroegena
politie beschouwt de grootduitsche arbeiders- wat hij reeds in Hamburg zeide, n.l. dat Heeirenhuis in de Lei^gerstrasse.
Het was innig sinister.
partij als een voortzróting der verboden Nat— elke dwangmaatregel den dood beteekent De
hemel beware ons volk, dat het ooit.
soo. Duitsche arbE^derspartij en heeft de^ van het economisch herstel. Vrijwillig
zulke
zal moeten doormaken.
momenten
wege tegen alle leden een strafvei-volginEg in- waren en zijn wij geneigd tot de grens
Het
Het waa
gezellisTheidathee.
gaen
was
gesteld ingevolge de wet ter beEScherming der van het mogelijke te gaan, voordwang
ernst.
Men
wilde
in
twee
korte
ons,
bittere
wij
Zijn
buigen
ons niet.
bereidheid
Republiek. Eik optreden der partij wordt
geneesheeren-ambtenaren,
voordrachten
van
heeft
praestatie
vrijwillige
tot
Duitschpolitie
door de
belet.
land door de d_tad bewezen en het is nog e?ns heel duidelijk veitellen, dat het
De ontvluchtingspoging van Techow.
tot vrede bereid. Moet het, dan zal conferentie-getwiEst van mini^rs en het wis:
selea van meer of minder bitse nota's geen
BERLIJN, 9 Jan. (Eigen Eer.) Het het Duitsche volk echter ook den lijdensweg
cnEgervEEiarlijk, theoretisch spelletje is; maar
bericht over de. poging tot ontvluchting van gaan. Onder druk en bedreiging zullen wij dat de gevolgen voor Duitscbland, voor een
Techow wordt bevestiEgd. Techow was na niet handelen. Hetgeen de rijksregeerirg in
en daargrot volk v-tn 60 millioen zielen
aflocp van zijn proces naar de strafgevan- volkomen overeenstemming met het Duitsche door ook
den
duur
op
vcor
Europa,
geheel
genis te Sonnenburg overgebracht, waar hij volk doen kan, is, het economisch onver- katafftrofaal Ezufllen worden.
aan het mattenvlechten werd gezet. Bij dit standige en het onrechtvaardige van het
Wij hebben uit de deskundige monden
werk gelukte het hem in nauwe relatie te Fransche plan onder de aandacht der wereld van dr. Krohne en professor Dietrich, beider»
komen met een anderen tuchthuisibewoner, te brengen. Geweld blijft geweld. Frankrijk genecshecren, kunnen hooren, dat de g*eden gewezen vliegofficier Schaver, die in den tracht wel een schijn van recht te vinden, zondheidstoeEvtand van het Duit-sche volk
oorlog wegens landverraad tot een langdurige door van door het vredesverdrag veroorloofde schrikbarend achteruit melt en de toc»tand
gevangenisstraf was veroordeeld. Techow panden en sancties te spreken. Maar het ove- van de artsen, de apothekers en de ziekenheeft rijn plan tot ontvluchting blijkbaar rigens uiterst zware vredEesverdrag veroor- huizen zoo dreigend is, dat de onhoudbare
heel geraffineerd in elkaar gezet. Hij hoeft looft den geallieerden geen willekeurige in- toestanden
op het gebied der volksgezondheid
aan zijn moeder brieven geschreven, waarin vallen in Duitsch gebied. Als waarborg in- zonder hulp vaa het buitenland tot gevaarhij mededeelde, dat hij zich met rijn lot had zonderheid voor de eischen betreffende het lijke epidemieën moeten voeren.
verzoend en zijn straf berouwvol wilde cmder- herstel Ezouden de geallieerden gedurende beIk wil er hier het meest belangwekkende
De foevoe:gde autoriteiten weigeren paalden tijd het Rijnland bezet houden, van navertellen:
gaajn.
elke mededeeling cmtrent de wijze, waarop waarmede zij de sterkste en drukkend^e
De groote inzinking dateert van ongeveer
het Techow gelukt is met de buitenwereld waarborg erlangden, welke ooit in een midden 1922. Na den oorlog was het ecrat
in verbinding te komen. In eik gev^ was vredesverdrag tusschen beschaafde volken is iets beter zenveeat, en men hoopte reeds over
het aan beide gevangenen gelukt, in het vastgesteld. Indien Frankrijk thans op den berg heen te rijn. Toen is de geweldig»
bezit van vrij veel gield te' komen. Procureur- eigen gelegenheid nog verder gaat en zich daling van de Mark gekomen en de resulgeneraal EboTinayer heeft zich persoonlijk in het bezette gebied niet binnen de perken taten van die weinige maandan zijn indernaar Sc'r.neiibuirg begeven en na een urem- houdt van de het bezettingsreekt regelende daad verschrikkelijk. De overgroote meerlang verhoor is het hem gelukt, Techow tot overeenkomst of zelfs buiten het Rijnland derheid VEan het Duitache volk kan zich he*
bekentenis te brengen.
Te^hcw weigerde de hand op onbezet Duitsch gebied wil leg- allernoodigst-. voedsel niet moer verschaffen,
echter inlichtingen^ te geven omtrent de- gen, dan is dat niet de uitoefening van het daar de prijzen voor vet, vleesch,' melk,
genen, dio hera bij rijn vlucht behulpzaam verdragsrecht, maar verdragsbreuk en ge- eiraren, enz. zoo enorm gestegen zijn, dat d«
zouden zijn.
weldpleging tegen een weerloos volk.
meeste beurzen niet meer meekomen. Men
heeft uitgerekend, dat een gcein van 4 perDe al of niet publicatie der regeeringsvoors
Duitsche Misère.
sonen, dat behoorlijke hoeveelheden vet voor
tellen.
(Van onzen BerlijnscAen correspondent..) de voeding wil aankoopen, op het oogenblik
BERLIJN, 9 Jan. (Eigen ber.)
oen
jaarlijk_ich inkomen van minsten»-»
Een deel van de Duitsche pers, ender aanB e r 1 ij n, 6 Jan.
M. 200.000 noodig heeft. Wil zich zoon gevoering van de ~D. Allg. Ztg.", verlangt
Wij hebben er op deze plaats al zoo vaak zin normaal voeden, dan zijn al minstens
van derijksregeering, dat zij zoo spoedig mo- van verteld: van dea stervenden midden750.000 M. no<xlig. En verlangt men ook
gelijk de Duitsche sehadevergoedingsvoor- stand, van de ongelooflijke ellende, die hier, behoorlijke
kleeding, :_iahoan ondergoed op
fstellen zal publiceeren, ten einde de wereld vooral in de steden, geleden wordt. Het tijd,
dan
is zeker M. li millioen noodig.
enz.,
te bewijzen, dat Duitschland bereid is de dreigt, deer herhaling, vervelend te worden.
Het
behoeft
geen
betoog dat slechte een zeer,
grootst mogelijke betalingen en leveringen
We stompon af.
percentage
zoer
kleon
van het Duitsche volk
te doen en hiervoor ook een practische opis
Het al vaker oj^gemerkt, dat we na den rioh dit kan veroorloven
!
lossing heeft gevonden. In het bijzonder grooten oorlog om het sterven van tienduiDe
middenstand,
de
kleine
beambten
de
weet de wereld niet, dat Duitschland in het zenden ons minder druk maken dan voor '14 renteniers, de weduwen,
kunnen
het
zekcageheel geen eigenlijk moratorium meer ver- om oen spoorwegongovil, waarbij twee c-f nieit. Uit tal van officieele
gegev-e<ns blijkt
langt, maar een aanbod gedaan heeft, waar- drie medemienschen om het leven kwamen. al, dat deze honderdduiEzenden
mensahen
door de Franschen reeds binnen EZ*eer korten Stellig, er is even een rilling door heel de reeds sedert
geruimen tijd honger lijden. En
tijd aanzienlijke betalingen zouden krijgen. wereld gegaan, toen we de eerste berichten reeds doen rich de oerstte
gevallen
da
Ook de „Vorwarts" heeft zioh gisteravond over de afgrijselijke ellende van het stervende verschrikkelijke srheurbuik voor. ©en van
ziekte
bij desen eisch aangesloten. Naar wij om- Russische volk lazen.
die in beschaafde landen zoo goed als nimmer
Maar, het is ten slotte zoo ver, en er is zoo- waargenomen
trent deze quEaestie vernemen, is de Duitsche
wordt. Er bestaat reeds
regeering niet voornemens, voorloopig de veel eigen zorg. En men kan toch niet altijd droevige statistiek van tal van gevallen oen
voorstellen te publiceeren, daar rij zich in aan zulke zielige dingen denken. En vergeet. hongerdood, en dagelijks breidt rich het van
aanMet Duitschland, met Oostenrijk, gaat het tal berichten van zelfmoord uit
deze opgewonden tijden daarvan geenerlei
hanger
uit.
eigenlijk net zoo. (Ofschoon ik toch ook niot
nut voorstelt.
Maar
veel erger is het lot van de
nog
ondankbaar mag zijn, want nog altijd nu Duitsche kinderen!
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door Van Zuijlen achter liet gi
licht. Den volgenden avond ezou Van Zuijlen mocht, omdat hij nog nooit in het Paleis geweest was.
de kaarten geven, die ik even in De Brakke
„Ik ook niet", zei
„maar ik ga met
Grond liet drukken. Van Zuijlen voorzag ze Coenen mee als grooteJan,
tromslager.
Vraag jij
van een groot lak, waarop hij de beeltenis Van H:arpen of je met hem meemag, die
van de Koningin met een rijksdaalder af- heeft als journalist
toegang."
drukte.
Ik had er niet veel puf in, maar hij vroeg
De avond kwam en de Gaspijp zat reeds het me zoo vriendelijk, dat ik niet kon weiaan eon tafeltje. Zóó stralend hadden we geren. Toen kwam natuurlijk de verzoening
hem nog nooit gezien. Toen»wij gezeten wa- tusschen Jan en do Gaspijp, wat den laatste
ren kwam Jan Maandag binnen, eu stevende weer een rondje kostte.
op ons tafeltje af; maar ziende, dat de GasDen anderen dag kwam Willem al vroeg
pijp mee aanzat, maakte hij met een verach- bij mij ep bureau: want hij meest reizen.
telijken blik op den ambtenaar rechtsom- Dien Vrijdag, den voordrachtavond bij de
keert en ging alleen zitten. De Gaspijp, die Koningin dus, was hij in Wageningen. We
niet had kunnen zwijgen, kreeg het be- spraken af, dat hij zorgen zou vóór achten
nauwd. Willem pakte hem di»ect aan.
een telegram, te zenden, waarvan wij den
„Hebt u uw mond voorbij gepraat?''
tekst als volgt vaststelden:
Zonder blikken of bk>zen verklaarde hij
Jan Maandag met Coenen gekletst, vooropzijn eerewoord, dat hij het niemand ver- rhachtmvond bij Koningin gaat niet door.
teld had. Van Zuijlen deed een beroep op Gewpijp'g eigen schuld. Condoleer hem. Wilde Gaspijp om Maandag tot ons terug te lem
brengen. Schuldig als hij zich voelde, ging
Donderdagavond waren we weder bijeen
dit niet van harte, maar hij wilde probee- en werd de comedie zonder Van Zuijlen verren Jan te vermurwen met een grogje. Hij der gespeeld. We spraken af, dat ik Vrijdagkwam echter van een koude kermis thuis.
avond half acht voer het raam van Suisse
„Meneer", zei Jan, „hos heeft men het zou wachten op de komst van de Gaspijp,
lef als men earst iemand beleedigd heefty die zoo gelukkig was als een kind met een
zich als vreemde eend in de bijt bij vrienden palmpaasch. We zouden den achterkant van
in te dringen en tweedracht tusschen hen te het Paleis binnengaan. Jan gaf de Gaspijp
zaaien. Ik neem u dat zeer kwalijk en Wil- allerlei wenken hoe hij zich moeEst Egedragen
en wat hij moest antwoorden als de Koningin
lem ook."
Als een hond, die een trap gehad heaft, hem naar rijn bedrijf vroeg.
liep de Gaspijp weer op ons tafeltje toe. Jan
„Maak je daarover maar niet ongerust.
quasi woedend achter- latende. „Meneer van Ik heb alle cijfers dezo week uit mijn hoofd
Zuijlen, hij doet het niet. Probeert u het geleerd", antwoordde de stümyerd volkomen te goeder trouw. De avond kwam. Preeens."
„Neem me nietkwalijk," antwoordde Wil- cies half acht zat ik voor het raam: in een
lem, „maar dan krijg ik ook den wind van regenjas, mijn witte das voor, duidelijk zichtvoren. Ik wou, dat u nooit op mijn knieën baar, om den indruk te wekkan, dat ik werhadt gezeten, dan had ik u vermoedelijk kelijk naar den Raout wilde. Aan de overzij
nooit leeren kennen. De eenige die in dezen zaten verscheiden vrienden, die van de mop
van Jan wat gedaan kaai krijgen is Nico, die geboord hadden.
staat er bjriten."
Kwart vóór acht kwam een rijtuig met
Ik op Jan af. Ik adviseerde hem bij ons to fcwea paarden voor. De Gaspijp stapte nit,
komen zitten en Willem en de Gaspijp flink gekleed in een nieuw rok-pak, witte glaoéop hun nummer te zetten. Hij kon zeggen, handESchoenen, een nieuwen-hooge-,,rij", lakdat hij van Willem geen kaart noodig had, E-Echoenen en keurig gekapt. Aan den overwant dat Coenen hem inviteerde.
kant konden ze alles zien» Ik gtond
Zoo geaegd zoo gedaan.. Eerst kreeg Wil- doodsangst uit, dab Van Tuljlen het
lem er van langs, die eerlijk pecoavi maakte telegram vergeten zcm, want dan zat
en veirvolgens- „de Gaspijp", die volhield, He er tusschen. Gelukkig __<r ik den
dat hij natuurlijk dol gelukkig met de kaart portier, die ook afgericht, was, met het
was, maar niet» ten kwade van Jan had ge- telegram aankomen. Alsof hij me niet kende
zegd. Hij vroeg zelfs of hij met Jan mees riep hij mijn naam, 't. Was of de Gaspijp

.

,

een voorgevoel kreeg. Hij werd bleek. Ik
reikte hem met eeai medelijdend gebaar het
telegram over. Aan den overkant waarheen
ik nu even kon kijken, aaten ze te proesten.
Ik kon nog net een waarschuwend gebaar
maken, toen de Gaspijp mij het teiegram
terug gaf, bleek en ontdaan, nu hij zien zn
schoonste ilhisie ontnomen zag. Hij zei niets,
doch toen ik hem mijn spijt betuigde, was
zn leuke antwoord: „voor mijn nieuwe kleeren is het niet zoo erg, die kan ik altijd dragen eu de centen van het rijtuig vind _k ook
zoo vreeselijk niet; maar de heele fabriek
weet, dat ik vanavond naar de Koningin
zou gaan en al m'n collega's waren ja-

loersch',
„Laat ze in den waan", troostte ik
, .Niemand zal durven zeggen, dat je er nhem.
i et
geweest bent". Maar, vervolgde hij, „ik
had nooit ged_u-ht, dat Jan Maandag zoo
haatdragend was en op deze manier wraak
zou nemen".
Eerst toen we Suisse uitgingen en hij, voorbij Polen komend, al die lachende gezichten
voor het raam zag, ging hem een licht op.
„Lange", riep hij op eens, laohende,
en dol als oen boer die kiespijn heeft: ~ik
geloof, dat jullie me er tusschen hebt!"
„Dan kan wel fcijn", antwoordde ik dood-

—

kalm.

Nico van Harpen.
Langs den weg.

Tretr.gexprek.

.—

al begrijpt niemand 't verband. De toon dor
juffrouw duldt geen tegenspraak.
Uit andere Landen.
Vrijheid getn blijheid.
't Was in het
jaar 1397, dat Don Murphy, burger van aen
staat Carolina, wegens moord op den thesaurier van Oraugeburg County tot levenslange
gevangenisstraf werd veroordeeld. Hoewel
hij steeds ziju onschuld vol hield, deed Don
Murphy niet de minste moeite revisie van
a om:,i.s te krijgen Hij voelde zich klaarziJ.
blijkelijk in de gevangenis volkomen op zijn
plaats. Een jaar geleden kreeg een dagblad
verlof Don Murphy, dia nog nooit een auto
had gezien en in de gelukkige omstandigheid
verkeerde niet te weten wat eon bioeccop
was, van deza en andere wonderen der moderne techniek op de hoogte te brengen. Gedurende eon gepeelen dag mochten een paax
redacteuren met den gevangene dcor de
stad tuffen. Toen Don Murphy 's

—

v,

avonds
zijn cel terugkeerde, verklaarde hij,
blij
te rijn, dat hij met dien rommel daar buiten
niets meer uitstaande had.
in

Uit de sportwereld.

—

Vo*e*tbakntho<umatt.
De sport, telt vele
geestdriftige bewonderaars. Soms dwaaageestdriftige supporters. Ga maar eens om
een voorbeeld te noemen op de Ajax-tribune
zitten. Verliest Ajax, dan het angstig
stil.
Maar wordt het innende puntje geeZord.
hemeltje bef: het is alsof het
oordeel
aanbreekt, Volwassen
menadien
staan te
springen en te dansen als gekken, denkend
dat er

_,

In

Hilversum stapt in
klasse-coupé een juffrouw.
Hoofdschuddend gaat z. zitten : „ik begraap
't niet
ik begraap er niks van
die
alleen zoonets a's voetbal bestaat,
groote 3 op de wagen. Wat beteekent dat
Lardiif
bergt ook een voetbalenthEomsiasit.
nou? Dat je hier met zn drieën im mag?
IJie
niet
danst
cm springt, maar loopt. Zn»
En we teitte met zes. Vroeger hadt je dne
Cit
y» Bing t,oer*n
dat was wat, dat beteekende
streepies
<*» mïle
wedstrijden te zien, volgde hij het**
„derde klas". Maar 't is 't ouwe liedje
team... te
ze voet.
negenden September ging hij va»
praten van bezuinige
bezuinige voor en huis enDen
twee
Januari kesrde hij er terug. Tezelf
beizuinige na en
Esmijte ze 't geld weg
legde hij 3600 mijlen .af en troik in
de mensche, die an 't laatje zitten want zamen
waarvoor dient zoon groote 3". En met het geheel door 368 plaateen. Eer* zag hij
de match Cardiff—Arsenal te Londen
en
een logica, die verre te zoeken is, voegt ze
er aan toe : „och ja, in de mobelesaasje was later nog .tien wedstrijden van zijn uitv^
Hij had voor de foetreis :»?mtti*-j
alles knus; allemaal gelijk op
de buur- korenen.
paar sokken noodig, vijf paar schoenen,
dr.*
vrouwen vroegen je gewoon zoo maar; wil
paar overschoenen. De da.ppere liep 155 mij.
je Esoms een broodbonnetje ?
toen was er
nou is de liefde de len barrevoets, toen zijn laairaen bet ploten
liefde, maar nou
ling opgaven.
L
wereld uit".

de

derde

iJtete
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De-aiEede-passagiers knikken gewichtig

—
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Ingezonden Mededeelingen.

,

(Voorw^rdan plaatsing »!a hoofd le blad).
,-...' m
■w. ~.' ■ .*.

Een populair geneesmiddel is hefc
Zout Vlcïay-E-tftt,
hetwelk een ieder, tagen zeer lagen prys, in
het bereik stelt van alle voordcelen die een
y-kuur tehuis oplevert. leder pakje is volle

voor ecu liter water.

De sterfte der zuigelingen neemt sedert
zovaa maanden toe. In 24 van de 35 Pruisische re
wordt reeds.gemeld,
dat de
:r dun öO %

bedragen. Rachitis, skrophulose, kier-ziekten
nemen n_*i den dag toa. Dit is vooral to wijten -tan het gebrek aan meik, dio vcor de
meeste geamnen bijna niet meor te bctaMaar cok de te bel der tuberculose is dreiwat vooral te wijten is .tan den woningnood, waardoor vele gezinnen in verschrikke-

.

gend,

lijke vervuiling

tn

verwaarloozing

tezamen

van het nijpend gebrek aan
tmtnlwi neem Ei ook het aantal ziekten tepIheden schrikbarend roe.
ln het isarste kwartaal van 1922 bedroeg het
an longont;in Pruisen al.e.a 17.785 tegenover
9 in dezelfde maanden van 1921. In de
r dan 15.000 inwoners steeg
■ntal sterfgevallen uit ontsteking der
ademhalingsorganeu van 23.6 % (per 10.000
inwoners berekend) in de eerste 3 maanden
van '21 op 39.9 % in het eerste kwartaal van
1922.
Ook dat de waschrekeningen en de prijzen
van de zeE»p den krachten der meeste Duitschers te boven gaan, wreekt zich reeds duidelijk. Met den dag melden zich meer huidzieken. Breekt onder zulke omstandighedEgai
etn cholera-, pest-, of pokkenepidemie uit,
dan zijn de gevolgen niet te overzien.
De Egroote armoede ia intusschen ook oorzaak, dat vele zieken er tegen op zien, den
dokter te laten komen, omdat ze de hooge
ningein onmogelijk betalen kunnen. Wat
weer tengevolge beeft, dat de ganeosaeoren
ep weinige uitzonderingen na, langzamerha-aa zoozeer verarmen, dit zij alle mogelijke
bijbaantjes zoeken.
Gevallen rijn bekend van artsen, die
's nachts adres^n schrijven, als nachtportiers
eden, boekhouder spelen, ja zelfs op
straat staan en lucifers of warme worstjes
■■

pen!

Wat er onder zulke omstandigheden van
een opEgewekte waarneming van hESt moeilijke
boroep tereoht moet komen, begrijpt ieder!
Maar ook de studenten in de medicijnen,
die zich geen leerboeken, gezn instrumenten
m©2.r koopen kunnen, zijn gem 10 % meer
waard v:an hun voorgangers in normale
tijden. De zoo hoog staande Duite-he medij-the wetenschap komt gevaarlijk in de ver-

drukking.
De apothekers beschikken niet over het
>!dige kapitaal, dat noodig is om nieuwe
artsenij cm te koopen. Veie medicamenten
ontbreken reeds. De rijnhuizen hebben
i meor voor behoorlijke centrale verring, voor het aankoopen van nieuwe
-urnenten, voor het betalen van da ge-

.

lige belastingen.

Reeds heeft 12

-

%

der ziekemhuizen _de
der zuigclingeninrich-

:et.
slechts enkele gegevens.
Ik heb er twee uur lang vele gehoord, die
.hien nog fataler rijn.
Het is noodig', dat zulke toestanden bij ons
nd worden, opdat men rich afvrage waar
most met Europa, als tengovolge
cnversja.nd het Duitsche volk
dieper in de ellende gestort wordt!

Engeland.
Uit lerland.

.

Een nieuwe politieke partij.
'DEN, 9 Jan. (R. B. D.) Er is een
e> pciitieke partij gevormd door een te
ouden conventie, welke beoogt de
3 regeering te steunen. De partij zal
stellen vcor de komende alge?-ieene verkiezingen. De hoofdpunten van
m zijn de eenheid van lerland en
ruensmeltmg der partijen, welko voorvoet de algemeene ontiug van het land.

■

Bywater

enmrsT. hompsen terechtgesteld.

LONDEN, 9 Jan. (R. B. D.) Bywaters
mr». Thomicn zijn vanmorgen terechtge-

steld.

Frankrijk.
Oe oppersteoorlogsraad.

De Fransc!.ie opperste oorlogsraad is voor
i- 1923 als volgt samengesteld: de
:. schalken Joffre, Foch, Pétain, Lyautev, Franchct d'Erperey en Pavolle, en de
ie-generaal3 Gouraud, Guillaumat, Dcv, Mangin, Boucheron de Boussoudy,
aelot, Euat, Degoutte, Graziani, Nollet.
De opening der Kamer.
De Kamer zal heden bij haar opening
dcor den heer Louis Andrieux, afgevaardigde der Easses-Alpes, als oudste lid worden
lert jaren geschiedde dit
ik-s Siegfried, die evenwel
verleden. Andrieux is cudie en oud-gezant te Madrid.
het lurcau der Kamer vier
■ï ingekomen cm over de Parijs'-ha
:i. Voorts heeit de
Jean Erlich, afgevaardigde van de
tgd de regeering te megen in.-.lecrcn over de houding, welke rij denkt
tegenover- de communistische
,agna te.gen de politiek der Fransche rewijst daarbij ep het feit, dat

'

_

i

,

mniaüscbe vergadering
Duitsch

cc-nimuniseen der
was,
aanwezig
le
de
soldaten
Roode
.Indien
de oevers van den Rijn mochten verdan zullen wij zelf de poorten onzer
cor hen t
i ze in naam van

Fransche proletariaat gaan begroeten".

Deautotocht door de Sahara.
Draadloos werdt uit Parijs gemedd dat de
-utos, welke den bekenden tocht
door
da Sahara hebben ondernomen,
dwars
7e n Januari in Timbcektoe ziju aangeikom<
(Men herinnert zich dat de aute-karag vau kapitein Haardt dm
uu,
Toeggcert vertrek. In
i December
mer dan den vastgestelden tijd van
twinri-» dagen heeft nj dus den 3200 K.M.
langen weg dwa-rs dc»r de* woestijn, via In-

Sal&h, afgeiïgd.

— Ited.}

Het Fransche standpunt.
(Van- onzen gewonen briefschrijver.)
P a r ij s, 7 Jan.
Zoo is de breuk er dan. Voor het eerst
hebbesn twee premiers, een Fransche en een
Engelsche, het aangedurfd openlijk te verkondigen, dat ze het omtrent een van de
hoofdpunten van de uitvoering van _e
vredasvoorwaarden tegenover Duitschland
niet esns zijn kunnen worden. Om de waarheid te zeggen, zijn we hier op het oogenblik
nog een beetje in do positie van de reizigers
na een spoorweg-ongeluk, die, bijkomend
van den sriiok. hun hoofd heen-en-weerdraaien, bah armen en been-c-n bewe-gen, en
niet verheugde
o> eenstatecren, dat
ze niets gebroken hebben. Toen we ere
botsing zagen aankomen, hadden we niet
gedacht, dat we het er levend zouden afbrengen... Dat geeft aan de commentaren voorEal
hier in Frankrijk iets van die verklaarbare
maar overdreyeu opgewektheid, die maakt,
dat in een dergelijk geval de reizigers zich
er niet zoo gauw rekenschap van geven, dat
ze zich tcch in een ver van bcmijdenswaardig©
bevinden, en niet veil kans hebban
binnen afzien baren tijd c.p hun bestemming
to komen... Laten wo beginnen nog eens na
te gaan hoe het alles zoo gekomen is, en
eens om ons heen kijken waar we zijn.
Sinds geruimen tijd al was het duidelijk,
dat er ecu eind aou gaan komen aan het

vrijgesteld. De Engelsche en Fransche premiers kunnen het niet eens worden en besluiten 2 Januari weer bijeen te komen.
Op deze laatste bijeenkomst nu komt de
keer Bonar Law aan met een voorstel volgens hetwelk Duitschland iv de eerste vier
jaar niets te betalen zal hebben, indien het
toestemt in zekere financieele hervormingen,
en publiceert hij onmiddellijk dat voorstel
om te verhinderen dat hij iets zou moeten
teegeven. Poincaré antwoordt met de publicatie van zijn eigen voorstel, inhoudende een
moratorium van twee jaar, dat echter niet

—

Avondblad

De strijd tegen da Ku Klux Klan.
Gouverneur Parker van den staat
Louisiana heeft verklaard, ziju leven te zullen wijden aan de bestraffing van de aanhangers van het geheimzinnige genootechap
Kv Klux Klan. Aanleiding tot dit besluit

148
ï§8
161
143

11 215 91
11 225 119
10J,- 16 198 107
? W 190 64
11 13 181 133
11 17 169 124

147

14

143

Harding, die den wensch heeft te kennen 3e Nederl.
gegeven, volkomen op de hoogte te worden 2e Nederl.
gehouden van den loop der enderhandelin- lo Nederl.
le Overjjs.
gen.

162

le Barnev.
KL Barnev.
3o Nederl.
KI. W. L.
3o Nederl.

14
19

— Tweede blad
0
61
69
18
0
57

258
264

250
230
235
209

11 181 111 235 73

Zae- en Landmacht.

30—35, weidelammeren 15—25, vette schapen le-soort 50—5-1, 2o soort / 40—42, loopvarkens / 88—40, biggen
16—22 (/ 2.50-8
per weeki. vette varkens ’0.94—0.96,'2e soort
0.92—0.93, Londensche varkens 0.94—0.96,
zouters f 0.88—0.02.
Aaitvoer 256 vette, koeien, 267 vette kalveren,
181 kolf- eu melkkoeien, 93 stieren, 62S schapen, 473 vette Londensche varkens, 386 magere
varkens en biggen.
Lo kali- en melkvoehandel had eEan redelijk
vlug ca ruim prijshoudend verloop. Voor slachtvee gingen door grooten __anvoer de prijzen aanmerkelijk lager. Mede lager gingen de prijzen
der stieren en die der vette kalveren. Ook de
aanvoer hiervan was buitengewoon groot. L"
nuchtere kalveren waren veel hooger, de prijzen
schommelden vau 12 tot 20. De wolveehandel
had, voornamelijk.in do vette soorten, een niihder vlug en nauwelijks prijshoudend verloopVette varkens bij grooten aanvoer lager, Londensche varkens en' vooral de zouters traag es
nauwelijks prijshoudend. Loopv_u-kens en biggt'ü
prijshoudend.
Eieren ruim zoo hoog,
9—ll.
HULST, 8 Jan. Granen. Do aanvoer ter
miarkt was hedon ruim. Genoteerd worden
tarwe / 11, roggo 9, gerst 11, erwten 22.50,
bruine boonen f 10.
PURMEREND, 9 Jan. Kaas. Aanvoer 10
stapels fabrieks- / 58, met rijksmerk / 59, 5
stapels hoeren- / 53 niet rijksmerk 60.
Boter. Aanvoer 856 K.G.. 2.5-5—2.65 per
K.G.
V o e. Aanvoer 407 runderen w.o. 260 vette
koeion 0.70—1.30 per K.G.; gelde koeien
150—275; melkkoeien
225—400; 40 vette
kalveren / 1.45—1.65 per K.G.; 143 nuchtere
kalveren, slachtkalveren f 10—40; fok- en mestkalveren 16—32, 12 stieren, 40 paarden / 150
—250; 340 vette varkens f 0.98—1.03 per K.G.;
zoutors / 0.92—0.98 per K.G. 32 magere varkens
f 30—55; 117 biggen / 20—34; 1180 schapen
en lammeren / 40—54, lammeren / 30—45; 31
"bokken. Vette schapen en oven-houders laffer in
prijs. Ovorigens prijshoudend. Handel matig.
Eieren: Kippen- / 10—12.
Fruit: 25 zak appelen
I—3, 25 zak
peren / I—3 per zak.
SNEKK, 9 Jan. Vo c. Ter markt waren
200 melk- en kalfkoeien / 190—500; 81 vette
kooien f 225—160; 20 vette kalveren 45—75;
/
60 graskalveren
60—100; 150 nuchtere kalveren 10—22; 93 schapen»/ 28—57; 400 lammeren / 28—42; 220 varkens 90—190; 78 biggen f 16—32. Men botaaldo voor votte runderen
45—60 c, vette kalveren 45—58 c, vette varkens 46—50 c, zouters 44—17 c, Loüd«nsciie
biggen 47—50 cent per J K.G. Molkkoeien waren goed verkoopbaar, vette koeien tamelijk
prijshoudend, Egraskalven voor de slachtbank
behoorlijk te plaatsen, nuchtero kalveren iets
lager, wolvee duur, varkens gewild,,

’
’

’

’’

’

is het feit, dat onlangs de verminkte lijken
zijn ontdekt van twee burgers van MoreDe 2e luitenant L. M. J. F. van Klaveren
house bij Bastrop in Louisiana, die het
geldeu zou voor de betaling der bezetting*- slachtoffer
van hot "o regiment infanterie te Harderwijk,
waren geworden van een gemas- is
kosten en voor de leveranties in natura, en kerde bende,
den tijd van een jaar gedetacheerd bij
tot do K. K. K. behoorend. de voor
het nemen van een zeker aantal panden.
militaire verkenningen te 's-Gravenhage.
het geneeskundig onderzoek is gebleken,
Men meet wel een knappe financieele des- Uit
dat de beide slachtoffers op wetenschappekundige zijn, en beschikken over even knappe lijke en zeldzaam wreede wijze gepijnigd
Voorloopig en in afwachting van de vonviss-SteahiiiEESche voorlichting, om met kennis van waren,
-linaen die tengevolge van do dienstverlaiti-ag
■zaken een oordeel te kunnen uitspreken over
plaats hebban, is do kapitein van do
militaire administratie .Schetter te Harderwijk
de respectieve waarde van deze beide planaangewezen om op to treden als administrateur
Scandinavië.
nen. Ik zal me er wel voor wachten het te
vaa
het 7e regiment infanterie aldaar.
doen, maar ik wil teegeven dat de EngelStaking in da Zwesdscfce papierfabricege.
schen misschien geen ongelijk hebben als ze
Een draadloos bericht uit Stockholm
van uitvoering van het Fransche plan groote meldt, dat staking is uitgebroken in 23 houtinternationale moeilijkheden en nieuwe pulpmolens, waarbij ongcvesir 5000 arbeistoornis iv deu reeds zoo bedenkelijken eco- ders betrokken zijn. Alle molens zijn E&angevoltooien von hot nieuwe riviexvak voor
nomischen wereld-toestand voorzien. Maar slo tem biji een boud met ongeveer 17,000 deHet
Maas boven do stuw te Roermond en van
bewijst, dit aan Fransche zijde kwade trouw? arbeiders.
het l.ovo.utooloidi.igska.iiK.al uaaor do sluis aldaar
Bewijst het dat het Frankrijk niet te doen
met bijbehoorende werken, l>ehooa-<Mid« tot de
is cm geld, maar om bezetting van nieuw geMexico.
werken tot kanalisatie van do Maas te Limbied ? Allerminst. Het bewijst dat Frankrijk
burg, is opgedTagem aan de N.V. Intern. BagDoodgeschoten Engelschen.
ger-, Scheepvaart- en llaadelmaatschappij te
is
zich
plan
mogelijk
van
voor
zooveel
zelf
samengaan van de twee voornaamste bondLent
voor 198.800.
Engelsche
Behalve
de
romanschrijver
betaling
gaan
te
verschaffen, na voortdurend
genooten in hun optreden tegen den overdie
Ewart,
door
een
verdwaald
schot
van
der
te
betalingen
Duitsche
wonnen vijand. De laatste conferenties,van het luchtkasteel
B. en W. van Bussurn hebbe.n heden aanbete Mexico gedood
Londen, die van Augustus en de zoogenaamd hebben zien inkrimpen en terugwijken. Er een Nieuwj_-arsvierder
steed
het verbeteren van gedeelten van de
is ook zijn landgenoot Steabben door
nooit beëindigde van December, waren als kan geen twijfel aan bestaan of Poincaré, werd,
Gooilaan en den Plaggenweg.
Gooibergstraat,
het
leven
noodlottig
gekomen.
toeval om
Laagste inschrijver: Nod. BaEïalt Maatecbappij
aanwijzingen daarvan duidelijk genoeg ge- als hij had toegestemd in een nieuw -uitstel een
weest. Zo hadden aangetoond, dat de uiteen- van vier jaar zonder waarborgen, zou on- Laatstgenoemde, de vertegenwoordiger van te Zaandam, voor / 15.294.
loopende belangen van Engeland en Frank- middellijk door de Fransche Kamer zijn een Londensche firma, werd doodelijk gebij een straatrelletje, voortvloeiend
rijk maakten, dat zo zeer verschillende doel- weggestuurd, en zijn goedkeuring zou even wond
uit
duel tusschen generaal Avila en een
een
En
dan
onmiddellijk
ongedaan
gemaakt
zijn.
einden nastreefden. Engeland, met zijn
Do
generaal is aangehouden.
kolenl.
praten
nog
we
niet
eens
1300
milover
de
ernstige industrieele crisis, zijn werkelo-ozen
lioen
francs
in
die
goud
dadelijk
Frankrijk
en zijn stil liggende schepen, was het er in
LJMTJTDEN, 8 Jan. Heden waren nan de
markt de vangsten van 19 stoomtrawlers, 5
de eerste plaats om te doen de moorddadige aan EngEsland zou hebben moeten betalen,
staombeugers en 1 sloep. De prijzen waren als
Duiteche concurrentie te doen verminderen terwijl het zelf vier jaar lang van Duitschvolgt:
tarbot / 1.50—1.35, tongen 2.50—1.65
al heeft deze bepaling
door de Mark we«r wat op pen] te brengen, land niets kreeg
griet f 55—27, gr. schol
por
K.G.,
36—29,
in
Bonar
voorstel
meeste
met -de stille hoop, dat Duiteehland dan
Law's
hier wel de
De moord te Eindhoven.
md. schol 46—3-4, zetschol 55—40, kl. schol
mettertijd ook weer eens als afnemer va_n verontwaardiging gewekt.
f 38—28—32—30, scharren / 24—15.50, alles
De stemming hier in Frankrijk is: we
Engelsche producten zou kunnen gaan
In verband reet den moordiaanslaj» ep den. per 50 K.G., roggen
32—17 per hóóp, vleet
optreden. Frankrijk, dat bij de honderd willen geld zien. We zijn overtuigd dat heer M. Ds Smet te Eindhov<sn is ock diens 5.20—1.90 per stuk, pieterman en poon 16—
f
milliard had uitgêgOTèn voor den weder- Duitschland alles gedaan heeft om zich aau eehtgenoote in voorloopige bewaring gesteld.
12, gr. schelvisch / 38—25, md. schelvisch
nog
De
verdachte
Keraseniakors
steeds
blijft
opbouw van zijn verwoeste streken, had on- zijn verplichtingen te onttrekken, en er zijn
f 36—24, k.md. schelvisch 27—19, kl. schelvisch / 21—14—15—-5-50. alles per 50 K.G.,
eindig meer belang bij de Duitsche betalin- bewijzen te over (men denke aan d© argu- ontkennen.
kabeljauw / 76—£6 per 125 K.G., gr. gullen
gen, die zijn ontredderde financiën weer wat mentatie van den heer Millet) dat het in
16.50—10, wijting 10—
f 25—19, kl. gullen
op dreef moesten komen helpen. Voor de vele gevallen charité bien ordonnée bedreven
Mishandeling en berooving.
50 K.G., lengen f 2.05—1.10 per
per
alles
3.60,
Koffieberichten.
Franschen was het herstel van de Mark heeft om maar niet te kunnen betalen. Wo To Musselkanaal werden Maandagnacht stuk, heilbot 1.70—1-30 per K.G.. koolvisch
/ stuk,
HAVRE, 9 Jan. Ivo tti e. (Tel. v/d Soc. Colmm
natuurlijk óók wel gewenscht, maar alleen zijn overtuigd dat dit zoo doorgaan zal tot wogen* mishandeling en berooving vam A. / 1.35—0.80 per
tongschar f 38—19—13 teter
Océanio, medegedeeld door C. van Hoek).
omdat Duitschland dan allicht wat aan het aan het eind der dagen als we wéér uitstel Gronneman, van Winschoten, die in do keel makreel / 21—14 per .50 K.G.
Mrt. Mei
Juli Sept. Dec.
betalen zou raken, niet zooals voor de En- geven zonder-onderpanden te nemen. We werd gestoken, drie arbeidEfirs gearresteerd. Zij
Vorige opening 208
193>£ 186^ I7Btf
200
X
legden
volledige
een
bekentenis
af.
ENKHUIZEN", 8 Jan. Heden hebben 8 vaar- Heden 10 u. 50 212% 20-1 196 188% 180?i
gelschen (voor wie de betalingen ten slotte gelooven er niets van dat Duitschland zal
hier aangeroerd 1198 pd. hoekschar en
Stemming vast.
tuigen
veel meiEisr bijzaak wjiren) als doel ep zich- gaan betalen eels men het vier jaar lang met
Typhus.
Zuidea-zeefoaring. De haring gold
stuks
205
zelf. Vandaar dat men er hier toe kwam te rust gelaten heeft. En als gij, Engel^hon,
De Delft worden thans vijf lijders aan buik32.50 a 19.50 per
9.23 per tal, de schar
zeggen: per slot van rekening kan die Mark dit alles wèl gelooft, dan
zich hier typhus in het gasthuis verpleegd, vsw wie twee /50E.G.
Rubberichten
LONDEN", 9 Jan. Rubber. (10 u. 49.)
ons niets schelen; er zijn in Duitschland, onze wegen, en zullen wij dan desnoods alléén uit de gemeente Eethei.
afgescheiden van het steeds dalen van de voor onszelf gaan zorgen.
(Medegedeeld door Wijnand & Kepp'.er.) Crêpe
loco 1/2}, F©fcr./Maa-rt 1.3J, April/Juni l/3§,
munteenheid, rijkdommen genoeg; er zijn
Mijnongeluk.
Men kan dit dom vinden, gevaarlijk, verJuli/Sept. 1/4|. Stemming kalm.
Bij oen bedrijfsongeval in do Staatsmijn
ook buiten Duitschland rijkdommen genoeg derfelijk, in EEstrijd met het ware Fransche
„Emma"
gisteravond
mijnwerker
die aan Duitschers toebohooren, cm te belang evenzeer als met dat van de rest van
is
de
Garitsen
ANTWERPEN, 0 Ja,n. (R. B. D.) Most.
mEaken, dat wij ons nu niet verder met da wereld; men kan zeggen dat het veel min- omgekomen.
Uit verschillende bladen,
ChiHsalpoter disp. fr. 86}, voorstoffen.
kluitjes in het riet behoeven te laten der zal opleveren dan de Fransche deskundijaar fr. 93, kalknitraat disp. fr. 80. id. geStremming van verkeer.
sturen. Als daarom Duitschland voortgaat gen voorzien. Maar men mag niet zeggen dat
BEVALLEN: Knook—Vermeer,^s., Botter- raff.
zwavelzure ammoniak 20
Grave. Water van dijk tot dijk. Veerstraat
in zakken
zijn betalingen op de lange baan te willen er hior in Frankrijk niet millioenen inen- overEstrooTöd. Overtocht per motorboot naar dam; Van Keijn Snoeck—t'oith, _~ id.; Besse- disp. fr. 120, voorjaar fr. 120, %superfosfaat
laar—Brod*»,
idem;
Mennega—Oltman-s,
wat
ons toekomt,
EESchuiven, zullen we nemen
disp. lA—l5 % fr. 1.21/1.23, Thomasmeel 8—
zijn die het gelooven. Menschen die Brouwerij.
e., .STijn-eigen.
15 % fr. 1.05 per 100 K.G.
en ons er niets van aantrekken cf de Mark ischen
hebben
in
de
teplannen
vertrouwen
van
OVERLEDEN: ~T, de Hoog, m„ Dordrecht;
honderdjarige.
White Spirit fr. 75—«0.
Een
daardoor tot nóg infinitesinialer proporties
C. Tjebbos, v., Utrecht; I. C. Stekelenburg, v.,
bedrijfsleiding en belastinghefen
zetting
Beikes,
Sf-ipten-ber
Do
weduwe
A.
dio
14
geval
wordt teruggebracht. En in ieder
B. H.
zooals dio bier in de laatste maanden lOOsten verJEaardag vierde, en nog aoo haar
LIVERPOOL, 8 Jan. Katoen, (Tel. -.
kras Rotterdam; M. A. Stern, v., Utrecht;
denken wij nu niet langer toe te stemmen in fing
Fransche militairen, in- was, dat zij bij do Kamerviakiezingen iter stem- Capel, v., 's-Gravenhage; H. Gerritsen, m., Hornby, Hemelrijk & Co., medeged. door C.
door
uitgewerkt
zijn
uritstel zonder WEaarborgen, omdat wij ons
Bochum; P. J. Merens, v., 's-Gravanhaije; A. van Holk.) De sterke statistische
Ik zie en spreek er alle bus kon gaan, is heden overleden.
positie van
nu al lang genoeg voor den gek hebben laten genieurs!, financiers.
ter Hofstede, v., Haarlemmermeer; J. Reijne, het artikel wordt tijdelijk overschaduwd
overtuigende
befeoogen
die
me
houden
dagen,
door
houden.
v., Wormerveer.
den politieken toestand. Haussiers ruimen voorEen 60-jarige bruiloft.
ik
Eaan twijfel en scepticisme
uiting
als
gieef
De groote moeilijkheid die men bij ons
rioktigheidskalve op.
Te Almelo herdachten gisteren de heor C.
heeft om zich in den Franschen gedacnten- omtrent de opbrengst, die er niet aan twijfe- Stangenberger en eehtgenoote hun 60-jarige
gang in te werken, komt vooral daaruit len of Engeland zal tot inkeer komen, en echtvereeniging.
BERLIJN, 8 Jan. Metalen. Koper.
Electrolytisch (wirebars) Mark 316.000 (v. a.
voort, dat onze belangen zeker dichter lig- Frankrijk's gelijk erkennen wanneer maar
Aan blijken van l>eiangstelling ontbrak het
256.000) per 100 K.G. netto cif Hamburg,
gen bij die van de Engelschen. Wij zeggen eenmaal de baten in de kas gaan vloeien van hun niet; een Egroot Eaantal gelukwenschen hadBremen of Rotterdam.
den z\_ in ontvangst te nemen, terwijl zij in
~du bout des lèvres" mee, dat de Franschen, de Commissie van Herstel. Men mag hun letterlijken
(Santos
Koffie.
op termijn).
MANILLA, 8 Jan. Hennep. De aanvoeren
zin in do bloemen gezet werden.
zeker, voor de bij hen aangerichte verwoes- misschien gebrek aan doorzicht verwijten, en
Amsterdam.
9 Jan. 8 Jan. 8 Jan. 6 Jan. bedroegen de vorige -week
zangvoreeniging
De
12.000 bn. (v j.
~St. Gaecilia" bracht
10.15 2.30
10.15 10.15
tingen schadeloosstelling moeten krijgen, gebrek aan kennis van wat er in de wereld hun
12.000
bn.).
een
serenade.
-67}.
Januari
37^
87K
d7li
maar geen gebrek aan goede
maar èf ze die ook krijgen kan ons ten slotte te koop is,
ZANZIBAR, 2 Jan. Nagelen. De aanSó%
Maart
S6H
«öH
'èöH
trouw.
schelen,
heel weinig
omdat we vreezen voor
voeren bedroegen in December 42.250 bn (v j
Mei
$4%
Ö4H
De heeren steenlossers.
UH 34%
8000 bn.) toteal Juli/December" 125.350 bn!
ons eigen hachje, als het in Duitschland nog
UW.
31K
ZXH 84Ü
Te Delft hebben de steenlossers, werkzaam Sept
België.
29K
'2Q%
Dcc
29'
f
293*
46.650 bn.)
(v.j.
slechter zou moeten gaan. Dat is zeker ons
wegens
Zonen,
Dijk
voor de fa- Van
een loonkalm. kalm.
Stemming
kalm.
kalm.
geschil het werk gestaakt. Gedurende de oorrecht, maar zelfs wel onze plicht, die van
Omzet
bn.
Weekomzet
hn
Een bloedige vechtpartij.
LONDEN, 8 Jan. S u i k o r over het geheel
logsjaren wOTd het loon opgevoerd tot / 0.25
het „egoïsme sacré",
maar een dergelijke
kalm, geraffineerd traag; witte Java, IOCo
per
duizend
steenen
waarmede
een
per
man,
ROTTERDAM,
Jan.
9
opvatting geeft ons niet het recht de motieBRUSSEL, 8 Jan. (V. D.) De bladen
47/9 a 48/3, ,Mei/Jun.i 21/5, Juli 21/- verkooYe o. Heden wiaiwn aamgevoerd: 280 paar- pers
ven van Frankrijk verdacht te niakori. Het melden dat bij Winsterwyck een botsing tus- loon te verdienen was van + 12 per dag.
cif Ver. Kon., Cuba 96 % Centrif Febr./
De patroonsorganisaties in de bouwvakken den, 69 veulens, 1182 magere runderen, 784
is mogelijk dat over eenige honderden jaren schen vier politiebeambten en een dertigtal besloten
het loon, met ingang van dit jaar, vette runderen, 266 vette en gra.skalveren, 446 Maart 17/ H cif genoteerd; Amerik granul.
een geschiedschrijver zal uitmaken dat ..Üe opgeschoten jongens heeft plaats gehad, terug te brengen tot / 0.20 per duizend. Per nuchtere
loco 49/3, Febr./Maart aflading 23/- cif- Holl.
kalveren, 64 schapen of lammcxem, 91 Cubes
Fransche ministers die elkander sinds den waarbij drie jongens werden gedood en zes dag zouden de werklieden
prompt 23/6 v.a.b. Koffie
9.50 kundan ±
varken.., 212 biggen. De prijzen waren als in locoW. S. R.Morgen
wapenstilstand hebben opgevolgd, laaghar- gewond.
kalm.
komen in veiling 360i>
nen verdienen.
volgt: koEeien lo kw. 130—135 et., 2o kw. bn.
soorten.
diverse
Termijnen
kalm, Maart
tige schurken waren, wien het volstrekt niet
De stakende steenlossers verlangen handhakw.
120-1110 et., 3o kw. 100—90 et., ossen le
k., ?dei 59/6 v. en 58/3
v.
59/6
en
58/6
ving
95—
k., Juli
te doen was om betaling, maar om uitbreiv.on
hot
oude
tarief.
125—135
kw.
115—105
3e
kw.
et.,
2e
Oostenrijk.
et.,
v. en 58/6 k. Cacao prijshoudend. MorFrappeerend is dat van de ruim 700 werk- 85 et., stieren le kw. 105—110 et., 2o kw. 95— 59/6
ding van hun macht en om bevrediging van
in veiling 225 bn. Trinidad, 490 bn.
loozen te Delft er velen zijn die gaarne voor 85 et., 3e kw 75 et., kalveren le kw. 16-5—190 gen komen
hun sadistisch genoegen, op Duitsche koppen
Cabella, 345 bn. Bahia, 1612 bn. CaDe besprekingen met Hongarije.
Puerto
werken,
doch
beet.
willen
per
loon
et. 2o kw. 145—120 et., 3e kw. 105—90
te houwen. Maar totdat da' bewijs geleverd
1115 bn. Samca, 2088 bn. West-AfriBOEDAPEST, 8 Jan. (K. B.) Bij de het verminderdo
voor molest van de zijde der stakers, K..G.; melkkoeien / 225—350, kalfkoeien f 250 rnervon, on diverse
is eischt de rechtvaardigheid dat we de ontvangst van journalisten verklaarde de vreesd
kaansche
kleine partijtjes. De voorgaan.
durven
pinken
niet aan don arbeid
/ 125—175,
410, stioren f 150—375,
raad te Londen bedroeg op 6 dezer: 85.703 bn.
goede trouw aannemen van menschen die ook OoetenriJEkscihe bondska-nEEse'lier Seipel, dat
125—300,
werkpaarden
vaarzen
150—215.
/
101,442 bn.). De aanvoeren te GuayaEierproductie.
de onze erkennen, al zijn ze het met onze de onderhandelingen een volkomen succes
slachtpaarden / 10O—150, hitten f 90—200, (v. jaar
bedroegen
quil
opvattingen evenmin eens.
In ~De Kleinveeteelt" (Arnhem) komt, onder n€cht. kalveren f 12—19, fokkalveren / 18—29, 24,972 qquint. in de 2e helft van Novenitxsr
waren. Hij had den indruk gekregen, dat
( v. j. 32,213 quint.). Thee.
Wanneer we even in het kort de geschie- alle geruchten, als zou Boedapest den vrede andere kippenpraatjes, hot eindrapport voor van biggen 16—30, overloopers / 35—55.
D© veilingen worden heden hervat met een aan(15
handel,
Nederlandschen
Vet
Legwedstrijd
redelijken
prima
derden
vee
enkele
betalen
den
met
denis van de door Duitschland te
van 23,9.53 colli Indische, dio grooten deels
bedreigen, uit de lucht zijn gegrepen. Ook
1921—14 October 1922) met een uitge- soorten gorden iets hoven noteering betaald. bod
schadevergoedingen nagaan, dan vinden we ten aanzien van de bevordering der econo- October
koopers
bijzondervonden. Do vraag was levendig naar
Do .handel in melkvee was matig. Kalfkoeien
overzicht, Waaraan de volgende
dat Brockdorff-Rantzau in 1919 in Versail- mische vrijheid en de beperking der in- e<n breid
allo
soorten
en de slotprijzen van vóór de feestvorige
dat
de
plaats
ontleend.
In
eerste
zijn
williger
heden
de
iets
dan de
week. Nuchtere
les aanbood de pchadevergc-edingen te bepalen uitvoerverboden kwam men tot volmaakte eierproductie
voortdurend onder den invloed van kalveren willig. Biggen en overloopers met dagen Moven gehandhaafd, in sommige gevallen
werd iets meer betaald. T a p i o c a kalm, Sinop een totaal van 200 milliard gouden mar- overeenstemming. Reeds binnen enkele da- h<*t weer heeft gestaan. De langzame stijging in matigen handel.
gapore loco
(Rotterdarusch©
nagenoeg
diken, hetgeen Duitschland dan betalen zou. gen beginnen ta Weenen en Boedapest be- het begin kwam door do vorst, die
Consumptie Vei3J d., Jan./Febr. 28/6 cif Havre
Eieren
De Alliés namen daar geen genoegen mede, spre-kingen ter regeling der detailquaesties. rect na October inviel en ook van invloed was ling.) Aanvoer 80.000 stuks. Kippen f 10.50— betaald. Rubber. Do aanvoeren te Louoen
bedroegen de vorige week 857 ten, afleverinop het doen voortduren vau de diphtrritis-ep. 13,'kleino f 7.50—9.50, eenden / 11—11-50.
omdat ze rekenden op 375 milliard. Het begen 505 ton; voorraad 6 Jan. 72,565 ton (v. j.
75.000
o
(Rotterdiamsc.il
de
dooi
niet
indemie;
Veiling.)
AanvOEer
artödra was in December
drag wordt echter in Juni 1920 te Boulogne
Italië.
09,599
7—lo.
toa). De vers."-hepingen van de Straits
getreden «f o* bcstrijdingspogingen tegen deze stuks. Kippen / 10.10—14.70, klein* f
vastgesteld op 269 milliard, buiten de bein December 21,000 ten (v. j. 25,168
'bedroegen
Vereeniging
meer
(Noteerine
haddon
succes.
Daarna
Katoen.
van
de
gevaarlijke
ziekte
De militaire diensttijd.
zettingskosten. In Januari 1921 wordt het
iv 1922 293.0C0 ton, tegen 219,495
ton),
Cotton
Astotaal
is do pra.itir.ti© vrij plotseling en snel «ertegen. voor den Katoeaihandel, Rotterdam
op een Parijsche conferentie teruggebracht
vorige
jaar. Zwavelzure Amton
ROME, 8 Jan. (B. T. A.) De Staatscou- Toen
per
K.G.
in
het
vorstperiode
Fully
intrede
et.
sociation.)
79|
de
h-uir
J
begin
middling
Januari
duur
waarbij
de
besluit,
het
milliard,
publicsort
percentage
226
een
van
de
moniak
plus
productie
tot
rant
25J % Januari en Febr. £ 16.1»/-,
wederom, zonder
weer doed, daalde de
Duitsche uitvoeren. In April van datzelfde van den militaireai dionst op 18 maanden echter tot het oude peil terug te keeren. In Koffie (Santos op termijn).
25i % £ 1-5.15/-. Exportprijzen Jan./Febr.
9 Jan. 8 Jan. 8 Jan. 6 Jan. £ 17.10/- h 18 v.a.b. Chili Salpeter
Maart werd eindelijk een behoorlijk aantal Rotterdam.
jaar bepaalt de Commissie van Herstel het wordt vastgesteld.
prompt £ 13.2/6, geraffin. £ 13.10/-, voorjaar
10.15 10.15
inmiddels
hadden
in
den
maar
10.15
2.15
termijnen
gelegd,
totaal op 132 milliard, die in
eieren
van
Het organiseeren van een vilegoorps.
£ 13.7/6 en £ 13.15/-. Palmpitten
7
rcfcp.
ontijdig
go37
57.,
zomer ces vrij groot aantal hennen
Januari
.7 :'
acht milliard per jaar voldaan zullen moeten
flauw, Jan./Maart £ 17.15/-, Fobr./April
bijeen9
Jan.
Ine.a
K»
'io"i
ROME,
(8.T.A.)
jaar
_*H
dat
meer
Maart.
dEeeltelijk
geruid,
een
die
38H
mi,
worden. In Mei daaraanvolgende maakt de
MH
94«
£ 17.16/3 verkoopers ox-quay Liverpool.
U%
UH
welko
met de ministers van voorkwam dan anders, waarschijnlijk ten gevolge Mei
i
conferentie van Londen een nieuweu staat komst,
September
«IM
81H
BIM
Oliën. Katoen Bombay ruw 43/-, Egypt. dito
\UH
prode
voornaamste
echter
het
geiuer
ongunstige
en
van
weer.
Toen
oorlog,
het
_9J{
20-i
2'.)H
'20H
van betalingen op, die bij ultimatum aan marine enadmiraals heeft gahcude<_i, werd de ductie-toppunt
Dcc
37/6, gewone eetbare zonder fust 447-. Cocosgreep
plotseling
bereikt was,
het
kalm. kalm. kalm. ólie prijshoudend. Ceylon in pijpen Jan./Feb».
kalm
Duitschland werd opgelegd, eu volgens wel- raals en
Stemming
ongekende
weer
want
do
in,
grillige
klimaat
erkend zoo spoedig moge41/- cif verkoopers. >Soyaolio kalm maar prijsken het totaal op 132 milliard gehandhaafd noodzakelijkheid
in te stellen, hitte in Mei deed piet alleen de productie dalefi, Speoerü'en. Lampong. Paper op termijn houdend, Jan./Febr.
vliegdienst
militairen
lijk
een
zelfs
37/- in vaten, in bulk dito
blijft, met termijnen van vier milliard per
maar
eifichte
slachtoffers.
9 Jan- 8 Jan. 8 Jan, 6 Jan.
de behoeften des
in
met
Rotterdam
verhouding
Lagos loco Liverwelke
rif
verkoopers.
34/6
Palmolie
volgende
der
staatje
Het blad geeft dan het
jaar, verdeeld in bons A, B en C, waarvan
Ochc. Midd. Ocht. Ocht. pool £ 35, zachte op levering £
een aantel vliegtuigen productie-cijfers
bouw
van
lands
is.
De
34.12/6. It a r «.
vergelijlring
tempein
de
met
«H
'21. i.
de beide eerste juist het bedrag vertegen219 f 21J*
Januari
Amerik.
wordca
F.
de
industrie
Franscho
o,
"
_.\4
zal aan
Itaüaansdhe
22K
14/
F./G. 13/6. M e ta'22%
_.%
ratuur:
Maart
woordigen dat Duitschland in zijn tegenvoor- toevertrouwd.
-1o n. Antiniomum Engelsche. speciale merken
-ay.
m-H
*W
»u
Mei
stel als mogelijk had aangenomen. Volgt het
W_
2:..1. £ 33.10/. h 35, Cbineesch loco £ 21.10/-, Jan./
'22V_
22H
«
$_ September
prush. pi-ysh. prijsh. IW^jsh.
aceoord van Wiesbadeu, waarbij een zeker
Febr. £ 22.15/- cif.
Bevordering van den woningbouw.
Stemming
eg
bn.
|
I -31.
bn.
W«ekomzet
Omzet
percentage van betalingen in natura wordt
Do Italiaansche ministerraad heeft, naar de
rr,
X 2fee
E
° cir. ***
voorzien. Op de conferentie van Cannes, in radingrafi:sche dienst, meldt, besloten den
9 Jan. 6 Jan. 5 Jan. 5 Jan. BUENOS-AYRES. 8
12 gr- April
257
7 gr. Mais op termijn vroegk.
Jan, (Telegr. van W. van
October
21
Januari 1922, wordt in afwachting vau een woningbouw te bevorderen door van alle woninslotk. Slotk. vroegk.
Rotterdam
Steeden & Co^ Rotteidam).
en November 40
1,,
"niet
welker
bouw
tOMohca
1e923
Mei
252
gen,
15^,,
Duitschland
nieuwe regeling bepaald dat
186* "¥* 'S&i
mH Granen.
3 „
8 Jan. 8 Jan. 5 Jan. sJan.
heionnen, gedurende 25 jaar December 87
Juni
281 17 „ Januari
alle tien dagen 31 millioen gouden marken Januari 1925 iste heffen.
18i*
184'<
185
të^
slotk. open. slotk. open.
Februari
„
„
0
17
120
Juli
216
belasting
Januari
geen
zal betalen. In Maart bepaalt, de Commissie
Tarwe
Febr.
11.45 11.50 U.45 U.BB
.2,, Aug.
Februari 126
139 16
180;
i 182
1813'
18i>i
Mei .' van Herstel dat'Duitschland in 1922 zal
Maart
11.55 11..V) 11.48
11.50
Sept.
2-' l 6
51 124 „ üuizet
Maart
Vereenigde
Staten.
contracten.
Jan. ■
Mats
8.35
8.40
8.40
'hebben te betalen 720 millioen in geld en
8.35
Cr.tober
3-5 9} ..
.
7.80
7.85
7.90
7.83
;i
milücen
in
natura.
Na
de
mislukte
immigratie
voorgesteld
.
Een algeheel verbod van
productie
per
dag
geheele
over
het
?.
Ter
BODEGRAVEN,*»
Jan. K a a
markt Haver
Febr
7.55
7.55
Gomidd.
7.55
conferentie van Londen beschikt dezelfde
WASHINGTON, 9 Jan. (N. T. A., jaar 133 eieren van gem...384 hennen.
7.50
waren 160 wagens. Prijzen te soort 61—08, Gerst loco n. oogst 7.50
48 gr. 2o sooTt / 60—62, rijkimerk / 64—70. Handel Lynzaad Febr
17.15 17.10 17.10 17.05
Commissie eind Augustus afwijzend op een draadl.) Het lid van het Huis van AfgevaarGemidd. jaartemperatuur 9.1 gr. C.
Maart
17.10 17.05 17.05 16.95
nieuwe moratorium-aanvraag van Duitsch- digden Sanders (dem. Texas) heeft een wets- F. (te Beekbergen).
matig.
derden
Nede
van
dezen
9
Jan.
Kalfen
Omtrent
resultaten
Vee.
melkland, maar keurt goed dat Duitschland bete- ontwerp ingediend om de immigratie naar de
GRONINGEN,
ROSARIO 8 Jan. (Part-Te^.; Granen.
derlandschen Legwedstrijd in vergelijking met. koeion le soort 425—478, 2e soort / 325—375,
len zal in bons van zes maanden, omtrent de V. S. geheel tb verbieden.
8 Jan. 5 Jan. 4 Jan.
vroegere Nedérlandsche en pröviuciale legwed- 3o soort / 250—300, kaltvaarzen lo soort 275 Tarwe
Febr.
11.25
11.30
11.25
waarborgen waarvan de Belgische en Duitorgel
ij—325, 2e soort f 17fi—225, varekoeien lo snort
strijden, geeft het blad do volgende v
Mrt. . . 11.25
11.30
De conferentie Inzake de sohulden.
11.00
sche regeeringen het eens moeten worden.
Jan, . .
8.30
8.25
f jujo—-_;;.. I',- s-E-.ri. / 17,"—227), stieren lc soort Mais
WASHINGTON, 9 Jan. (Reuter). kings-tabel:
Zoo krijgt Duitschland opnieuw uitstel tot
Febr. . .
,\. :jo—o.-..'}, 20. soort
n.7
slacbtvea
le
8.35
i-n.si.
$]_
4iH
t
._
e
EugCElsch-Amerikaanbijeenkomst
Na
de
der
16.95
15 Januari 1923. Maar in December in LonFebr.
18.90
%,
=r- £
. co a_ u. o ■-■-" sliu-htgew.;
rt / 1.10—112, 2e. soort / 1—1.0,5 per K.(i. L\juzaal Mrt.
16.95
16.90
16.90
den verklaart het verder niets te kunnen be- sche sehuld-ccEmmissie, waarin de van BritO
vette kalveren le soort/ 1.20—1.3(>;
EM
.m- tfm~ ~** t-_ £ o ,
1—1.0") por K.ti. sliuhtgewH-ht;
talen wanneer het geen leening kau sluiten Eïclie zijde am.gpveerde argumenten zorgvul- f-1
2.-i soort
-^
en gedurende twee jaar van alle betalingen dig waren nagegaan, confereerde Mellon, de
a« :o weidesc-hapen le soort 30—37, 2o soort Ü0
(Vervolg op Pag. 11),
£_£7»
fc
.2 o im
24j melkschapen f 18—_22__ .vette lammeren j
in geld en van de meeste in natura wordt minister
financiën., cm uur lang met
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ALGEMEEN HANDELSBLAD van DINSDAG 9 JANUARI 1923
Avondblad
Tweede blad
STEUNZOLEK^Sr^oRfIOFEA) Polder
5
..PRIHSALEXANDEB" Aanbesteding. WANSÜMATRA RUBBER MU. ■^^^■^^^«■«^^^iVi^m^L^-yeTy^^Koo^^
■■■■
MtT OPSTAANDE!*

BUITENRAND,

herstelt*de/
*w»-A. MESSING.
O-Z-VOORfiURGWAL 334.
*Zr-

u

\

\

AüAMI

H MET BIN NENGASTHUIS!

TE HUUR

KONINGINNEWEG,
riant,
niot te groot

.

villa zijde, een
(1347)

HEERENHUIS

Direct te aanvaarden. Te bevragen
H. T. TAL & ZOON, Makelaars, van
ieghenlaan 22, Tel. Z. 1510.

AANBESTEDING.
Dijkgraaf on
bo-

WOL EN FOURNITUREN

Ondergstoekenden berichten, dat
De Architect P. J. HOUTZAte hunnen kautore verkrijgbaar zun
GERS
is
voonienicns
namens
de
Keemraden van
yengenoemden Polder zijn voorne- firma VROOM <fc DREESMANN afdrukken vnn de openings-baJans
mens op Dinsdag 16 Januari, 's na- op 23 Januari a.s., 's nam. 2 uur, van bovengenoemde Maatschappij.
middags te 1£ uur, aan te besteden: in 't Hotel „NAS" te De Bilt,
v. d. WERFF & HUBREOHT.
De levering van 800 ton Ba- AAN TE
BESTEDEN: Amsterdam, 9 Jan. 1923. (1458)
sa.tsteenslag 2-4 c.M., t« behoeve van het wegenondorhoud
het tran- en verbouwen van de
des Polders.
(1366)"
perceelen Stadhuisbrug 3—5 en
Bestek en voorwaarden zijn verOude Gracht 167—189 te
krijgbaar bij en wordeu, na ontUtrecht.
vangst van 0.25 aan postzegels,
Bestek mot 10 teek. is van af 12
franco toegezonden door den Secrea.s. tegen l>etal. van 7.50 volgens de eischen des t\jds ingeJanuari
taris, Villapark 5, Hillegarsborg.
verkrijgbaar b. d. Architect voorn., richt. MüIDEJRPOORTKWAKTIER.
Dijkgraaf en Hoornraden van Wilhelmiiiala.in 3, De Bilt, bij wien Ook
biJEZ.. gesch. voor confectie of
Bolder „Prins Alexander";
<jok nadere inliohtingen tojverkrijMEgarênbedryf. Direct te aanvaarden.
gen en eonige dótailteek. ter inDo Dijksp-aaf
Te bevr. H. T. TAL & ZOO
zage zijn.
A. VAN \\ AJbSUM.
(1378) Makelaars, van Eeghenlaan 22,
TeleGelegenheid tot bezichtiging der
De Secretaris
foon
Zuid
1510.
(1345)
W. F. H. VAN SCHOUWEN. perceelen best*at iederen werkdag
van 1 tot 2 uur.

LINNEN KNOOPEN per kaart,

0.3»
6 dozijn gesorteerd
HANDGAREN, wit en zwart, per
klos van 200 el
0.07»
MACHINEGAREN, wit en zwart
per klos van 1000 Yards
♦ 0.23
I i
n
MACHINEGAREN. zeersterk
36,
40,
50, nIA
wit en zwart, No.
.U.IÜ
per klos van 500 Yards.

TE HUUR

flinke fabrieksruimte

’

.

(Kosfcl. plaatsing wegens onverm.)

Fit eon exploit van mij deurwaarder, don vierden Januari 1Ö23, ton
ska van H^nderkjo Hakkeling,
wenende te Amsterdam, ten dezo

’

ajdnnr domicilie kiezende aan do
ilstra-at No. 45, ten kantore

GEDIPL.DDITSCHE VERPLEEGSTER

TE HUUR GEVRAAGD

BO j. zoekt per lö Febr. of later betr.
beteekend aan bij hulpbeh. h.of d. Prima ref. 1 iaar ln

van Mr. Gerdn Veth,
Gerhardus Dor,t, wiens tepenwoorwoon- en verblijfplaats onbezijn, blijkt, dat genoemde
i-rdns Dost opgeroepen is om
oderd&g 18 Januari 1923, des
gs te 10 uur, te versehijde Gchoorzaal van de Derde
ïamer van de ArrondisEESomentsBeehtbank to Amsterdam in hot
vau Justitie aan do Prinsen,
gracht bij do Lcidsohestraat aldaar,
ide door do daartoe benoemde
on Commissarissen op een door
mViiw requirante ingediend ver_.ookft to wordon gehooid. T). H.
van der Poll; deurwaarder. (1307)
.)

j WeÜerkoQpTok. „de Eland"
VEILING
LWSÏWK
gevonden gedep. z[]n

1

I

.

Firma fe London

zoskt vertegenwoordiging Heil. fabrikanten. Corresp. in Eng. of Holl.
Br. No. 1450, Bur. Handelsblad.

~Cinema"

eenige Bioscoop-

TELEFONISTES

volkomen bnk end met do behande
ling van rijkstelefoongesprekken en
bediening oen«- grobto centrale.
door Jonge Dame, h. b. b. b. h., Brieven met verlaagd salaris en gemet oi zonder pension voor tuigschriften onder No. 1454, Bu1 Februari, üitv. inlioht.
H. 76, reel HEandelsblad.
EICAKDO's Adv.-Bur., Adam.
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ZIT-SLAAPKAMER GEVRAAGD

■
gI
1

_

partij nieuwe

Weener Stoelen,
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BRONINGEW
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Geldbelegging.

UTRECHT

1

biJ LÜZERN <s*- Gotthardlijn).
Eerste klas Wintersportplaats. |

GRAUBUNDEN
1
SpoHp!aa4sen|
Ideale Winterkuur en

|

Iffc^V
i f^Ttï
1

DAVOS
AROSA

seK jaar

■"■

■■■■—■■

I

■

Aanbiedingen mei oprjavoÉ
van verlangd rentepercentage
onder No. 1428, Bureel
delsblad.
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te Amsterdam,
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Pn.

(1214 Pakken).
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sterk, 120cM. lang.p. dozijn 0.36
B IJZERGAREN VETERS,
sterk, 150cM.lang,p. dozijn 0.40
MOLIÈRE VETERS, zijde
zwart en bruin met overtrokken nestels, per paar 0.11

..
_

[_t _ -um_ _rm ti\

vanuit Lugano
aansc he meren. Inlichtingen door »
het Verkebrsbnreau Lngano.

.

—

|

ONGEBLEEKT KATOEN no_
i e kwaliteit, per pak h 1 K.a i.OO
~
"
ZWARTE WOL 3 draads
per knot ± 100 gram
0.59
SOKKEN WOL p, knot ±HO gr. 0.95
ZWARTE WOL, 6-draads voor
0.70
truien, per knot ± 100 gram
HANDSCHOENEN.WOL, grijs
en bruin, per knot ± 100 gram 0.87
WITTE BREIKATOEN
per plakje.
0.20

.

—

t_**\_Z_i_£.iL_t_.

No. 36-40-50 per plakje

—

E

....

DOBBELKATOEN,zw. en bruin
t

Speciale condities voor Naaisters
en Kleermakers

!

■■■■■■■! iißMiiinrniriffiwrT"^""'"''

.

ii.

i,

.

3,6°

0.12

i
SOKKENWOL.

—

BRUINE

restant, per knot ±110 gram 032

STOPWOL, alle kleuren p. kaart
STOPKATOEN, alle kl. p. kaart
SPUJTWOL. *"c kl., per kaart
KOUSENSTOI PÜRS practisch
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voor sp. indiensttr. op EXPORTK. te Adam. Grondige bekendh. met Duitsche en Engel^he
talen vereischte. Br. lett. S. C. S.,
aan NIJGH & VAN DITM.VJI's
Q446)
Adv.-Bur., Amsterdam.

,ii,

ggg

af^BKM

ïïietb. op hoofd grondsl., zoodat mdiv. aauleg volkomen tot
uiting komt, by Leerares 31. O.
Ook opleid. L. O. M. O. A. wiDipl.
handels-com-si-. Vele geslaagden,
Brieven onder lett. V 9, Alg. Adv.Bur. BOUMA & Co.. Heerengr. «tf.

-

iww—w—Maiwnni

Besohaafd echtp. biedt zich aan als

Mr. L. KITAJEFF, xoekt «en

.

voor

neoerlako.

TTitsl. solide firma's kunnen in aanmerking komen. Amaterdam. Hotel
ELBERFELD, 10 Jan. en 11 Jan. van 3—B uur 's avonds. Rotterdam,
Hotel COOMANS, 12 Jan. en 13 Jan, van 3-8 nor 's avond».

(1334)

BIEDT AAN TER OVERNAME

CHATWOOO BRANDKAST 150 x 80 x 70,
kleinere brandkastjes, cyiinderbureaux en
diverse andere kantoormeubelen.

Br. No. 1426, Bureel Handelsblad.

ff

GEbIPLOMEERFpTANÖLIERARES
opleiding conservatorium, heeft nog eenlge uren disponibel.
Uitstekend» ref Billijke eond. Brieven lett. H. T. 156, Alg. Adv.-Bur.
(1343)
D. Y. ALTA, Amsterdam.

,apHiEüwe
I

Qsstsl-Auto'suitvQorraad leverbaareg

Hansa Lloyd 2 tons met zij- en achterdeuren
Luxe Brennabor 3/4 ton
Chevrolet 1 1/2 ton met afneembare kap
Aangekomen 1923-modellen N. A.G. en Brennabor
4 en 6 pers. Cabriolet met binnenbesturing.

Bantoon
I WEESPERZIJDE

U

1

Brieven onder No. 320, Bureel Handelsblad.

HUISBEWAARDERS si CQHCIERaE. j \

T\

motorrijwielen

VERTEGENWOORDIGER

j
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van kleine

S | UW GEERENDE MAATSCHAPPIJ
I

FRANSCH

STENO-TYPISTE

i

.
- '

■"""wi"—

Egovr,

IJI

.
.

-

Bru§nkoßenbr§kettenhandel 3 Amsterdam,
Bruinkolenen
...
,
.
——
' ' ' ' '
EERSTE RANGS DUITSCHE FABRIEK

Zander goode getuigen onnoodig
zich. an-n te melden.
Br. No. 1460, Bur. Handelsblad.

~

1 102 Sidimoro.K/D
Tjoerahpetoen jjK/AK/TTT/1922
Volledig
(Engadin). HOTEL
Besoeki
2-20 RB/VO
t_ pension
runden,
|
en
vanaf 10 Frs. Zeer
AK/KBH/
67
good ingericht.
Eigenaar N. G. MON^CH
Madoera »
3 Madoera/K/AK/
,
TTT/1922
Bembang „
nO
/S.
114 /
____t—mmasßß—Ba——am_-______mm am
nmmammta^mWt%mmaafl
LAAR MAN & CO.
BI 4S^ AKB /*sfe
Zonnigste plaats van Zwitserland.
(«37 Pakken).
Pn.
TbeaterGerenommeerde Hotels.
__m
Besoeki Brossoh.
180
JH/PE.
Kursaal. Bergsporen. Heerlijke uitEm
/SS.
98
de
naar
Itali«tapjes
PROSPECTI
ïï_
a_*
#■» IVB

— ...

~M

I
,
*' '*""

-

f

Zwitserland.

ii,.

il,

-

.

I

sterk, 90 cM. lang, p. dozijn 0.22

b/d. LEIDSCHESTRAAT

(— PlAWO's—>

(USB

'-"^'«K*

'~"

-

IJZERGAREN VETERS,
sterk, lOOcM.lang, p-dozijn 0.32 |
IJZERGAREN VETERS,

|

-

voor uitzetten, enz. per dozijn Q.2
NUMMERS, voor Hotels, Ziekenhuizen «""«»
Va" 1 '
°-25 Van 100—1000 ft
0.30
ROODE LETTERS
per pakje
0.22*
k 3 dozijn ( speciale verpakking)
v

"—

.

.

IS VERPLAATST NAAR

.— i.

mum

IJZERGAKEN VETERS,

GEVESTIGD TE AMSTERDAM, HAARLEM EN TE
GEEFT HIERMEDE
KAAR KLEERMAKERIJ TE AMSTERDAM VAN KEIZERSGRACHT 208

——■■

in

SCHOOLVETERS, ijzersterk, per dozijn
" .0.12*

KENNIS, DAT

!||

O5»

*

I#EYPQ£
WEI BR»

)T
/ir 0
Bezichtiging Woensdag 17 Januari
P. C. Hooftstraat 2-4
lei- 7
Kleermakers in stoften en fourni5.—
3 mnd. Spreken,
van 5077 Pn. Java en 629 Bn Braziel. a Kamers vanaf f 1 roet pens. jgg, tui-en. Alleen Ejjj, <lip, gerd inge<\-oerd /leren en par
schrijven, correct en ln
I korten tyd, volgens nieuw paed.
zijn, konien in aanmo.iking.
'S? Logiesmetontb'.jtvanaf/^.öO
MIRANDOLLE VCOTE & Co.

|

\__9
-.ur

■■

i—wiiiwiiiyMiiM

Museum Pension ü Gevraagd een Handelsreiziger.
Stadhouderskade 36-37 _,
uitsluitend voor 't h-szoekon van
i

in hot Lokaal ..Frascati".

-

-,__.,m.^_..^

DAVIDSON
's-GRAVENHAOE,

M~

|

lEngadin

■■.-.■■■■ .1 ..i

y",lßl"fw'^'T'r''''l'*'>ti^rin**

UiL«£Sa E .„

PONTRESINA

'~'kleuren 0.06

HEEREBMQRACHT 454
JAVA en BRAZfEL TABAK SH "*Mfaw^
>■—
K|3
op Vrijdag 19 Januari 1923,
__
„
—„
■
— ■—■
— ■
inschrijving'

SSS*SK 1

L«rddell

per rol

mr naar
„ iJ!2^,SS"L
.'.
MACHINEZIJDE, ' alle

VOERINGWATTEN
0.40 0.30 0.20
WITTE MONOGRAMKEN

en Spaarzaamste Brandstof

/.Vod.jo/T.
VAN
EEGHEN & Co.
in HUUR KOOP
terPn.
(1211 Pakken).
zonder vooruitbetaling
107
FE/Kaliklawinp/
I
Sportcentrum- All« 1
PRACHTIGE DUITSCHE
Ideale sportplaats
Wt ÏICTFPQ
1922 Banjoem. Cross.
ftLUO
1LRiï
soorten wintersport 1 16 „ /Goenoeng
1250 M. B/d Zee
INSTRUMENTEN
Tjilikr-22 Boemiajoe
5 jaar garantie
Brj St. Moritz
pri COÏM A Zonnigste wintersportUZ.Lt.ïl.lWrt plaats in bet Bngadin 334 „ /Bezoeki/VO/
1721 M. B/d Zee
Br. lett. SQA, MIJGH & VAN
1022 Besoeki
DITMAR's Adv.-Bur., Adam.
Informaties en inlichtingen verstrekt bet 0«. Verkohrsbureau te 45 „ /Probolingßó/
J
V
in Chur, Graubunden.
g|
f9aa
»
■
95 , /Kebonsari/19M
■
377
/Klabang/VO/
192'
Alleen voor
Fl
fi XStfïGL. NEUES POST- & SPORTHOTEL.
„
UHVU^.
/Malan£-/1922 .' Maling
"
opname van sport-lief hebbers. Volledig pension | 72
18 „ / Win ons/
,
Eig. MOBUNAM
v.a. Frs. 14.—. Kamers mef privé-bad.
59
/KebonalasSadajoe/'22
,
,
35 „ /PonoroKo/1922 Madioen »
55 n /Soerodikro„
man/1922
m
(1803 Rfl. b.d. Zee)
H. O. TH. CRONE,
Wl KTE RKUUC3 OORD
Pn.
(1180 Pakken).
m. Jr
139 Selok/B/8/192-2
Loem. Blad
VAN DEN EERSTEN RANS
47 , /HK'A.IO22 „ Hang Cross
260 „ /K/J/192J
Crossoh.
SPORTCENTRUM

|^&r
t£
1

"de

STs MQRSTZ

—"<

I ■

2IJDEN
lrle.ir_-n

Meter
0.07s
RRETELLES,
alle
JA

per coupon

lIT^^TËTLaRD
_

ACHTDUIZEND GULDEN doorl
zakenman tor leen gevraagd. G

voor

y»,»

'" ' '

!■

i ■■

'WMim

Voor den tijd van drie jaarl
vast tegen soüeden waarborg|

iwiwiiMiiii ■■!■■ ■
Alle soorten Sport. Elecirisohc Spoor Stansstad-Engelberg. K
Kabclspeor naar Gorachnlalp. 1300 M. B/d Zee.

net

■'

lIIM

■■

■

"■■

Zindelifksfe
■!■

....-

0.85

WITTE
per vel

g m DE BIJENKORF S
met baleinen, 6 cM. br. p. Meter 0.09

■-i■

s

__

Per dozijn rollen

KOUSENBAND«ELASTIEK

LINNEN BAND, p. st. van ±50 el 1.26

I BOSSERBAND,p.st.van±soel 0.78
I DIRECTOIRE BAND, zwart

|

BOORLINT, wit en zwart, per
0.075
rol van 5 Meter

......
"

l

Pendules, Spiegels, D. en H. EP
kleeding w.o. nieuwe Gab. H,
jassen eto. etc. Te bei. 10 Jan. E

Mu. Mak. M. H. SIMON &
Co., Elandsgr. 68. Tel. N 9541.

.
RIJGGAREN
.... '

0.16
per spoel van 50 gram
GEBLEEKT RIJGGAREN, per
0.22
spoel van 50 gram
g NAALDEN,
per boekje van 100
0.11
stuks, gesorteerd
I HAKEN EN OOGEN wit en
0.025
zwart, per pakje
KOPEREN SPELDEN roestvrij
0.07» 0.04
per brief
I STALEN SPELDEN specialeverpakking per doos van 50 gram 0.23
1 KOPEREN VEILIGHEIDS*
0.07
SPELDEN, per dozijn
I i
i
DRUKKNOOPEN restanten, n /\/j
alleen zwart, per gros.
" U.UO

E
stel (PathA), Partll Films, E
„Impcrial" Schrijfmachine etc. gj
Verder: Inboedels w.o. Pianino's, E
Bureaux,
Ameublementen, 1
toestellen, Filmopnametoe-

GEVRAAGD twee geroutineerde

'ONGEBLEEKT

I

welke als
ge-w. a. h. Hoc-dbur. v. Politie |
alhier, w.o. Goud en Zilver m
en vele andere Goederea, be- gg
nevens eenige Handkarren |
(Vrijdag morgen vóór de vei- I
ling te bez.). Voorts: wegens I
Faill. v. h. Fllmbureau I

Holland. Br. No. 1424, Bur. Handelsbl. HUIS met tuin, bev. 10 kamers,
keuken, badkamer enz., buurt Concertgebouw. Huurprijs + f 3000
Off. No. 1452, Bur. Handelsblad.
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platvoet

—

7

t/o.

AMSTEL HOTEL.

I
I

nefkens.l

5 en TULPPLEIN
qua

1

AMSTERDAM.

ASSOCIATIE.

Er bestaat voor actief jongmensch gelegenheid ais compagnon
te worden opgenomen in goed gefundeerde Assuranties»*k (Makelaardij
en Agenturen). Vere'schten: eenig kapitaal en goede relaties.
Brieven M. S. 73 RICARDO's Adv.-Bur.. Amsterdam.
(1438)

-

>

"
NOORD-AMERIKA
Twee Vertegenwoordigers
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MARGARINEFABRIEK vraagt tegen 1 FEBRUARI

*

I-oera.
/BA.
»
170
39 BW/K/Djantoeran
S
BOASSON & VAN OVERZEE,
NEDEBLANDSCH ZAKENMAN met prim* referenties, binnenkort
f 350.—, prima in pantser gebouwd
VOOR AMSTERDAM. Alleen zij, die be vrijzen
(*l9 Pakken).
I Pn
opnieuw
moderatorpevoor eenige weken naar de Vereenigde Staten vertrekkend, wil
kruissnaiig instr. met
overleggen, goed Ingevoerd te zijn bij dm
kunnen
17 BvOinA.'KWAB/WEE.
daal, in zeer goeden staat, met gar zich met enkele opdraohten aldaar belasten, tegen nader overeen te
Besoeki/'22/Holl. Besoeki Cr. HOUILLIER EN ROLAND komen
In aanmerking komende clientèle, gelieven to
vergoeding. Brieven No- 143-2, Bureel Hamdelsblad.
Stadhouderskade 71. (1326. !
Djomb.Cross
de
Zuid-1
'-22/Holl.
in
Wint*rkunrpliial-S
De
klimatische
grootste
"
S
en mooiste
solllolteeren onder Mo» 5995, Adv,-Bur. MAK
ERRATUM
/AT/Bembang/
i* Alpen. Droog, jonnig klimaat, bEyronder geschikt voor lijders aan i 84
R. NU/CES, Amsterdam.
'22/Holl. Bembang ,
In de advertentie van
(1S90)
S rheumatiek, nieren- en hartkwalen en verschillende katarrh-Ue |
,'TKH, Bembang/
Student verleent hulp bl] studie N.V. Eerste Rotterdamsche Verkoophuls
96
■■"Holl. „" „
" 'TITH/G,'"22
s] aandoeningen, 20 eerste rangs Hotels, 40 gezellige Familio-Pensio&*i j
H.B.S. ol Gymn. Opleiding StaatsIMOZES KNAP & ZOON
Holl. Garoet „
Concerton
examen. Uitst referenties.
I
Theater,
Sportterrein,
vi 6 Sanatoria,
Autotochten. Kuurork.
Rotterdam
j 171
Amsterdam
Den Haag
Br. ond. No. 1341.Bur. Handelsblad. van gisteravond stEiat: Jaarlvjksche
NEDERLANDSCH INDISCHE
m door artisten. MERAN is, by de best© vaj-pleging, de goedkoopete ï
HANDELSBANK.
plaats van Italië en van het Zuiden.
Algemeene Vergadering v. Aandeelh. ZOEKT een fllnken, Duitsch co r res po ndeer
("382 Pakken).
end e n
p
op Maandag Ü3 Januari, men gelieve
n
I
Kamers.
Ri"'«',a-Palace.
200
Loetn. Cross.
_jE^_.!r"F».f
klliniFT
Dinsdag 23 Januari. VERTEGENWOORDIGER, liefst op de hoogte vee het vak.
WN/K,lï'-.2,C
I
hiervoor
te
lezen
ino
Vli
%_f
__£.
NVi
E'^i
9
jóo
Tennis,
Orkest,
I
Badkamers,
| 90 'ABL/K 1922/ D ,
H Telefoon
Telefoon op de kamer* " Matige prijzen.
1 95 8A,K1"22'0.
klein KANTOOR met groote * Sollicitanten gelieven te schrijven ond. lett A. 87 Gl. aan Publlcltaa Gta"«
"
ZwKserland,
Magazii-iruimto en Berg.
I 17 HTHE;Soekodadi/
K.1H22 Crossoh.
plaats. Brieven met prijsopgaaf
B
N.V. HANDEL. EN CULTUUR VRAAGT voor spoedige indienst- onder Letter C, aan EiSENüRATH's aangeb. goed gemeub. SUITE
Pff §
Kamers mefc stroomend water (2001
P«
bedden). Bad en Telefoon. Bcstaurant |
m. of i- pens. Badkamer aanwezig.
1
MAATSCHAPPIJ
iLË
1 % § IL3
Adv. Bur. Rokin 117, Adam.
treding
b/h.Valeriuspl. Tel. Z.6703.
aan de Bahnhoistrasse.
SMIDT
Lassusstr.s
&
v/h.
AMESZ.
ELECTHICITEIT.
(234 Pakken).
1
» ::■
j
"" "-" Filiaal: HOTEL MEISTER. Lugano | I pn
52 AKE/Soeroberkadi
Noord-Holland -willen wy afgeven het recht van ALLEEN.
Biandsch
VERKOOP van onze Nieuwe Electro-Tethnlsehe InstallatieMaterialen, waarvan Patent voor Binnen- en Buitenland voorhanden
adminisf
dl
werk.
voor
1)8 Baffoe.WA i\\\_ '.
Schaatsen wedstrijden
*
is. Voor Grossiers en Installateurs geheel nieuw en door alle
Br. met volledige inliclitingei
G. K. B- goedg«keurd. verweckt eu gepousseerd. Alleen Serieuse
VAN EEGHEN & co, en
Solide Vakkundige Reflectanten komen hiervoor in aanmerking.
NEDERL. HANDEL MIJ.
aan de aideeliug Verkoop. (1337 ') B zookt Exporteur voorSUMATRA voor alleenverkoop.
(829 Balen Braziel).
j Bn.
E Br. lett. A. 9, COPPENS' Adv. Bur. Amsterdam.
Vertrek 17 Januari.
I 425 JMF/Cruz das Almaa
Binnenweg 4, Rotterdam. Tel. Int. 6893.
ASP.
"'JI-^yu"^Ma«TiriTlf~[nMIMB1T»llll'llillllBl"ll>ll
J
ilill lllilntl >'»■■'■«■""—*—Bi v

i-

__m
■--p

ma-mg _m
BW
m *t^

' Tirol, ïtaïïë
MËRAN, Zuid

,

\A

I

_

-

|

71i_TD inU Hotel St- Gotthard |
\
\r
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t'J

_
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MOP I T7^"o
§ Ml.ifiyilßlfe,

ÏJsfeêst'en 1

IüFaOEMANS OezeSschapsreis (14 dagen)
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KQLLANDSCHE
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Wis- en Natuurkunde.
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Voor direct te huur

1

I GROOTE JAfVIFABRIEK
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ONOPOLIE,

„ELECTRO KONTAKT",

Aankondigingen.
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Heden overleed onverwacht
rciju innig geliefde Man
DIRK VAN HELL,
in don ouderdom van bijna
(126Ö)
64 jaar.
E. W. VAN HELL—
SCHAArERBaarn, 8 Januari 1928.
Eenige algemeens kennisgeving.
Versa
bloemen.
Do begrafenis zal plaats hobl>on op Donderdag 11 Januari,
te 1 uur, op (ie Nieuwe Begraafplaats te Baarn.

t

In plaats van kaarten.

Hoden overleed tot onze 8
Verloofd:
diepe droefheid, na een lang- I
PEBORA GANS
durig smartelijk lijde.n, voor- 8
en
zien van de H.H. Sacramenten 1
H. MOGENDORFF.
der Stervenden, onzo lieve 1
Winterswijk,
Echtgenoot, Vader, Behuwd- I
7 Januari 1923.
(1364)
Rotterdam,
on Grootvader
ProvenierssingeJ 20.
WILLEM JOILANNES
1
Geen ontvangdag.
VAN DE VRANDE,
in don ouderdom van 57 jaren. |
Verloofd:
Uit «dier naam:
(1316)
CECTLLE UFENER,
J. C. J. VAN DE VRANJ)
KOE.
SAMSON
SCHIPHORST. £
410 Riverside drive,
N.-H.
Petten,
Vork.
(1344)
New
9 (Gemmentelandshuis),
8 Januari 1923.
|
Eenigo kennisgeving.
Do teraardebestelliiig zal 3
4 plaats hebben te Amsterdam, |
Ondertrouwd:
I Donderdag 11 Januari, te 12 |
CHARLLS H. WESTERBERG uur, op de R.K. Begraafplaats B
j „Buitenvoldert" (Amstelveen- I
en

.

.

.

'■

J

COR. A. H. TAOIXZ

| schewcg).

De Lijkstoet vertrekt van 9
Van der Helstplein 11, te |
(j
10J uur.

Sarphatipark 74
Sarard Terborgstraat 33.
Ondertrouwd:
M. J. MONSHOUWER

(1346)

en

8

s-waiwriTfiiiiimnii—ii

I

n

Heden overleed zacht

en

'

g

3

|

'

RO BIERMAN,
namens wederzijdscho
familie, hartelijk dank zeggen voor
"jken van belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.
9 Jan. 1923.
Haarlem,
21 Thebet 5683.
(1241)
Santpoorterstraat 18.
die, mede

———

Getrouwd:
I. J. 0. DE KNOKKE VAN DER
MEULEN,
Wedr. van Vrouw©
W. TH. M. M. HOEBOER,
en

E. M. C. ROOSEBOOM,
Wede. van
J. E. ROMEN Y.
Baarn, Parkstraat 13.
Den Haag, Koningskade 13.
9 Januari 1923.
(1275)
De Hoer en Mevrouw

SICKESZ—SCHOUTEN

geven kennis van de geboorte van
(1311)
hun VOCüTEIt
MARIA.
Amsterdam, 8 Januari 1923.
Vond el straat 95.

De Hoer en Mevrouw
SAUVAGE—VAN AAKEN
geven kennis van de voorspoedige
geboorte vr,n hun ZOONTJE
PAUL GEORi
Januari 1923.
(1281)
De Lairrsse-Klinie.k.

-

De H<*ex en Movrrmw
KERKEN
KARDOES
kennis van de geboorte van
hunne DOCHTER
(1321)
'.JA.

:

..Qnisi-Sana".

Hilversum, 8 Januari 1923.
De Hoer en Mevrouw
H. DE RAAY-MOSCOVITER
geven kennis van de geboorte van
(1462)
een ZOOW.
8 Januari 1923.
Datoe-Kras,
atra.

Hoden overleed mijn innig»
geliefde Echlgenoote, Mevrouw
HANNA POLAK—
TEIXEIRA DB MATTOS.
Amsterdam, 8 Januari 1923.
(1386)
Oosterpark 39.
LEONARD POLAK.
Eeitig» kennisgeving.

Geen rouwbeklag.

BJBBSBaSBBBSSSSSSaSSSSaSSSakfIfIBBBBfIBfIi
Heden rrverler*! tot ons innig
leedwi-zen onze geliefde ZiLster
on Behuwdzuster, Mevrouw
HANNA POLAK—
TEIXEIRA DE MATTOS.
j. TEIXEIRA DE MATTOS.
E. A. TEIXEIRA DE
(1MATTOS—
LOPES DE LEAO LAGUNA.
D. TEIXEIRA DE MATTOS.
Ametordrrrr.. 8 Januari 1923.

8/1 '23.

Uit aller naam:
I. VIGEVENO.

ij.»—

ij..i;

!Jan.

kleinste maat \J

..

■■».«»■»■« k ■——■»■

■

'

AAL Uwe

Wanneer GIJ

DERSTUKKEN, ETSEN, SPIEGELS,

enz. bij MIJ gekocht hebt. KOMT

GIJ STEEDSTERUG. KUNSTHAN
DEL I. v. d. KAR, NIKUVVEMDIJK
85 (IN DE BO :HT), Tel. N. 7Gr5.

/>

■en
DAMES

'

=fr
Jongedames-

kleeding

BALANSOFRUIMING
Fa.B.LSCKAAPJr.enCo.

'" mm PsAHG-OHOERRIGHT.

.

-

■

. '

:

■

" e {pp!}

,-

N

gewij z i g d tarief.

Kinderjark

HALVEMAANSTEEG

—

Tel.

1

JMjt
\*W

ceintuur,vcorradig van l\totB jaar. {

Kleinste maat

j
|

3'j

REBEMHOEOEH'

■»■■■■*
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I I
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cl. siiging o. maat

len

// \" I

I) |

maat 45, 50

RESTANTEN

UsTVERKOGP

moet in 130

vnn 9—l?

niir

Ziet onze etalages.
Fabelachtige prijzen.
Il kent .ns huis.

.VEESPERZIJDE
hbcu RUYSCi£TRJUU
bij
de Nieuwe brug.

-*

1m

JONG MEISJE

22 jaar, P. G., biedt zich aan vocf
lichte verpleging en huishouding.
Br. No. 1014, Boekhandel WED(1245)
DING, Harderwijk.

|COLB£RKOSfytIES| ISTAATSLOTERIJ
’ ’
’
’
’
*
’
’
’
TARAKAN PETROLEUM
XSTESHSTfISSh^

—

voor

Dr. H. NANKING'S

QUINALAROCHE

zegelOvJ=^:

De s<le kl. begint Maandag 15 Januari a.s. Waarin prijzen van
f Ï00.000, f 50.000, 30.000, 25.000, f 15.000,
f 10.000, / 5000, / 3000, 2000, 3a/ 1500, 55 a 1000,
65 a 400, 70 a 200, 170 n. f 100, enz. Loten verkrijgbaar lj'l a ’72.
7.20, >/*> a / 3.60. Naar buiten
Xa 36, Ka f 18, -»/» » / 14.40, V»
franco na ontvangst van postwissel of storting giro-rekening No. 79244
(1306)
met 10 cent er bij voor frankeering.

/ 45, 55, 60

ANTON DRUKKER, Collecteur der Ned.Staatsloterij

.

MAATSCHAPPIJ.

OMS
| PER HALf
1

Warmoesstraat 163

AMSTERDAM

BUITENGEWONE ALGEMEENE
VERGADERING van AANDEELHOUDERS op Woensdag 24 Ja- 23 J., i- Koehen
j
Haushalt erfahnuari 1923, des n.ni. 3 uur, Gebouw reoi, schon langeru.in Holland, Stioht in het bezit van Algem. Spoor»bonIndustna, Amsterdam.
Stellung z. 15 Eebr. oder 1 Marz, noment, wenscht r.og eenige soiida
Onderwerp: Statutenwijziging.
am liobston in dor Nahe Arnhems. firma's te vertegenwoordigen; prima
Deponeering van aandeelen kan Adres: Früulein M. PFTNGSTEN, referenties. Brieven onder latters
Lesgeld mcl. lecrm.
10.
op 20 Januari gesohieden p/a. Burgemeister ZIM!MERMAN,
uiterlijk
(1362)
por maand.
Z. W. A., aan NIJGH & VAN DITbij
de
KASVEREEN.IGING te Esschonlaan 46, Rotterdam. (1257) MAIVS Alg. Adv.-Bur., Rotterdam.
te koop aangeboden. Du.iseheHer- Amsterdam, of
ten kantore der I
,
.. -^
der (rou) 1 jaar oud, praohtdier^
—
zeldisaam verdediger, lief voor huis- Mij., Laan van Moe.rdervoort 16,
o-h., gehuwd met nrimarefer. en goederelatle's
van
Jongeman
IIFFI GFNIifiT niet onbemSdüeld. wenscht
's-Gravenhage.
(1366) uu*-u*"",,uv"*
iiehrrel nieuw slaapk. Ameublement. genooten.
zijn werkkracht te geven aan
DE DIRECTEUR.
LINNAEUSSTRAAT 12Huia. Br. No. 1376, Bureel Handelsblad.
prima bestaande handelsz. (geen winkelz.) en flnanl deel te nemen, liefst waar,
ue waarschijnlijkheid bestaat dat tegenw. eigenaar na verloop van enkele jaren
zich terug zal trekken. Strikte dlscr. verzocht en verzekerd.
U827)
Brieven No. 78 Amst. Boekh., P. C. Hooftstraat.
Mevrouw BENNEKERS, Fr. v.
Misrisstr. 685 kan neg eenige teerlingetjea (4 —6 jr.) plaatsen in haar

|

■

I

DEUTSCHE

I

KOOPT NU UW HUWELIJKS-UITZET

II

AMSTERDAM

OP ALLE COURANTE ARTIKELEN 10 pCt. KORTING

|

H

—

CT

D£ N

r DE KORTSTE WEG DUS DE VOORDEELIGSTE
m

Wij leveren direct aan particulieren tegen fabrieksprijzen zacht
wit Flanel, Grasiinnen, Katoen, Keper enz.
Prima Flanel breed 70 cM. per stukje van 30 el f 9.00,
f 10.20, 1 12.40 enz. Giaslinnen breed 85 cM. per stukje van
20 el I 7.00, In diverse ma en voorradig.
Alle stukken welke niet mochten voldoen, kunnen, gelijk levering,
franco rembours terug gezonden worden.

Overijsselsche Flanel-Industrie.

q^

Firma J. H. ROERINK

11,

I, INVENTARIS UITVERKOOP j

.

JP LEVERÏNG

H

|

H. MEIJER.
KONINGSPLEIN

REIZIGER,

.

WINTER-UITVERKOOP

1

""y^i
raa3t
J~Vgrat,s

;%&

STALENyjffiT
„„.r—^S__ sZÊT

HENGELO (O)
■■«■■mui

I

■

JONGENS- EN MEISJES-CONFECTIE

1
1

rat WIE NEDERLANDSCHE

fifri GOEDEREN KOOPT,
MnWi|H g|J DIENT HET VADERLAND.
FABRIKAAT"
Ver. „NEDERLÊHOSCH
Den Haag,
25.
Secretariaat:

f

I M^ifiMlJ j

.

üiiuiiiiiuiuuiuniuimiiwiinjuuiiiMniiiiummuiiiuuliuiiiuiuiüi

te 's-GRAVENHAGE.

LtIO3(HeSTRAATArISTEPDfIH

zijn.

WOENSOAIi 10 JANUARI

lrrH;Ht]:il
hypotheekbank

MINUTEN

aT^elooDcn

en « |

"dFstedelijke

?45:

Onze bekende

Bureel Handelsblad.

Flanel

t
I geborduurd rand/e

-bOKHAQA
KLEEDJES

METZI

DE

a TER RE
PIËD
TE HUUR. Br. fr. No. 1181,

1W125l

Tot onze diepe droefheid
overleed op 7 Januari 1.1. te
Athene na eone kortstondige
ziekte, in den leeftijd van 41
jaar, onze innig geliefde Zoon,
Broeder, Behuwdbroeder en
(1368)
Oom
Jonkheer Mr. Dr. WILLEM
HENDRIK DE BEAUFORT,
Harer Maj^sbeits Buiteugcw.
Gezant en Gevolmachtigd
Ministor bij Z. M. den Koning
van Griekenland,
Ridder in de orde van den
NederlandsAen Leeuw.
Uit aller naam:
(1368)
R. DE BEAUFORT.
R. DE BEAUFORT—
geb. VAN HAERSMA
DE WITH.
Schoonoord.
Doorn, S Januari.

[DIAS

1

3

Uearen
r*^ voorradig,
met

139-

tweéó $g

niade

ISPORT COSTUMES W
van / 75, HU. 13U |J
m voor/37.6", ss, 65 j|f

"

DEKKER,

Li l
/ryA l

Sttaiuos*

EM
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Eohtgenooto van
W. G. C. SETTEUR,
in den oudexdom van 22 jaar,
1 dag later stierf ook haar
4 daeen oud Zoontje
JOHANNTS TOBIAS.
Mevr. MOERMAN.
Driebergen,
(1320)
Burgemeesterlaan 6.

piliili|

■

pALBRy

B

j22 mvf 1
SRL

(Kottel. plaatsing wegens onverm.)
Bij Jiesebikkitig der ArrondissemMits-Rechtl>ank te Am*terd»m, 3o
Kamer d.d. 4 Januari 1923, is het
faillissement van J. Th. Haakman,
wonende te Bussurn, wegens gebrek
aan baten opgeheven. Amsterdam,
9 Januari 1923. De Curator: Mr.
(1271)
W. A. Übbeus.

4090.J

KAUVCRSTBAAÏ

1

|
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DSMSIRAftI
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DEKKER/

kleuren, met

XfiLVESSIRAAT

’
TE TCOOP"

DIR: DAMES LF. GRAND.
SARPHAT STRAAT 1 G.
AMSTERD. kM, Tel. 9415 N.
KAMERS VRIJ tegen

Heden overleed onze innig
geliefde Dochter en Zuster
JOZIENA MARIA TOBIA

sedert 1860

OVERHEMDEN naar maat.
[aWSTEROAIW.

PERZISCHE
KLEEDJES

— Salon- en Veiligheidshond

Family hotel

Gebreide Wollen

Gavestlqd

LM/

DPRUIMINC

|rXIit»US: a-U7.ie|

Fröbelklasje.

CECTL's

1

TwëiOTröëplrTz:]

EEN HELDERBLIJVENDE KINAWIJN
/2.80 PER FLACON
Dr. H. NANNINQ'S PHARNI.
CHEM. FABRIEK, DEN HAAQ

Van Breestraat 2—4.

9
8
I
8
8

Hoden overleed mijn innig
geliefde Schoondochter
JOZIENA MARIA TOBIA

'

.

Zuiver Wol,
'7^\'
i diverse kleuren
MHZIEKLEERAAR hcoft nog
Zijden Milanaise prima
enkele uren disponibel a f 1.25 p.
! kwaliteit
wit
! les. Br. onder No. 1109, Bureel
rosé grijs zwart ["
Handelsblad.
I marine bruin
\J
Zicblzendingen op aanvrage,
; dooronze afd.Pct.OrOer* j:

't - - —'

STAATSLOTERIJ.

Eek tgenoote van
W. G. C. SETTEUR,
na een kort doch smartelijk
lijden, in den ouderdom van
(1259)
22 jaar,
en 1 dag later stierf ook
haar 4 dagen oud Zoontje
JOHANNTS TOBIAS.
Mevr. P. J. VAN DIJKMAN—
VERZIJL.
D. W. VAN DIJKMAN.
NANNY VAN DIJKMAN.
Amsterdam. 6 Jan. 1923.

:

en 75 et. p. opv. maat

■■ j

in don ouderdom van 22 jaar, B
en op 7 Jan. overleed even- £
Dagelijks van 9—6 uur loten
eens ons 4 dagen oud kindje
verkrijgbaar bij Collectiica VAN
JOHANNIS TOBIAS.
W. G: C. SETTEER.
PJEK n,?OEK, P. C Hooftsrraat 16 huis,
's-Gravenhago, 7 Jan, 1923.
Am- er m. Telef Z 7517 '4~'>
Rijswijk schewcg 373.
rri'MnminimNtirn^nnnTiiilinMnnnßiiftiriiiiiTiiii
Bezoeken kunnen niet worden Sj (fimm!"»"

afgewacht.
(1269)
De teraardebestelling zal
plaats hebban op Woensdag 10
op do Begraafplaats \Vesterveld. Driebuizen + te 12 n.

"

Wollen V^ombuiaJson
sterke kwaliteit
/"" 90

prauifjiiif,

|
—
iili!l!lil!:!!i!ll!l!IIHIiili!iillll!li:H!i:nililll!!::!!l!!J;!!ii!!i!l!!!!!!Hi

f

A

p. opv. maat

I
Pantalon
j
Directoire
\

ÖUVliiiSéénMMAAKT WIJS!!!!!
SCHIL-

8

DEKKER,

■■

en 35

':\

ONZE BRILLEN helpen U. goed
'ezien. te lezen en ie schrijven. In hoorntinublè rond met gew. Nl al van af /5.—.
OAVIOS, opticiens, Jodenbreestr. 103

STSÏ!T^T-^: jrmT4ï^iuTIJ~ii

ITot

:!

U HEBT NIET VEEL
bladen noodig; als U maar de voorbande, uitzoekt voor Uwe ADVERTENTIE. RIUARDO 1020 N.
144 N. W2'J C.

I

mijne» diepe droefheid Lj
overleed op 6 Jan. na een kort I
doch smartelijk lijden mijn in- E
ni-o- geliefde Echtgenoote
JOZIENA MARIA TOBIA

ii iiiiiin

'■

Advertentiën.

I

BERCLOUW.

:;

overleed te Baarn
onze geliefde Zwager, do Hoor
DIRK VAN HELL,
in den ouderdom van bijna
G4 jaar.
<V2GI)
Uit aller naam:
J. W. SCHAAPFJt.
Aerdcnhout, 8 Januari 1923.
n—TTirtmrifiraaß»
■m—aaii mum

"

met

jQ

Hoden

■»——

5

üirsck&C^ '<\
il Uitverkoop

''

9

dig lijden, in den ouderdom
F. W. E. TRIJSSENAAR.
van bijna 72 jaar, onzo lieve
Amsterdam, 9 Januari 1923.
Man, Vader,
Behuwd- on
Huwelijksvoltrekking 23 Jan. 1923.
G rootvader
Ondertrouwd:
LAURENS ALBERTTJS
I. BLOCH,
EIJZE VAN DER LEIJ,
Oud-Leoraar aan de Rijks(13.7-1)
Arts,
kweekschool voor Onderwijzers
en
en aan het Gymnasium
FRANCISC A LEVY.
ie Middel!
Zwanenburgwal 49,
9 Jan. 1923.
Wed. J. M. VAN DER LEIJVAN TUINEN. I
Joh. Verhuiststraat IL3,
Randc-oing,
Getrouwd;
Prof. Ir. J. K. VAN DER LEIJ j
G. A. BUNJES
K. T. VAN DER LEIJ—
en
(1309)
TREATT en Kind.
Me- -. B. VAN BAKEL.
Hilversum,
Januari
Jam,
9
1923.
Amst<.
A. E. MEIJERING—
Getrouwd:
VAN DER LEU. B
A- HDTTER,
MEIJERING
B.
Art»,
en Kinderen.
en
7 Ja.ii. 1923.
Apeldoorn,
;
WIJTSKE VAN DER WIELEN,
Gardenierslaan 45. (1410) I
Apotheker.
Bezoeken kunnen niet worden 9
afgewacht.
I>e Heer en Mevrouw
ten
"ing zal 8
Do
HCTTER—VAuN
WIELEN | plaats heibben op Woensdag 10 1
danken, ook miniems wederzijdscho
Januari, half twee van het I
familie, voor de vele blijken van 91 sterfhuis, op de Nieuwe Be- |
belangstelling bij hun huwelijk g graafplaat-s.
j
(1223)
ondervonden.
Amsterdam, 9 Jan. '23.
T'iiiirimii T" ft*""' *"'*" t^iptiitt*'
De tera;irdebesieiling van S
Getrouwd:
wijlen
den Heer
Dr. S. POLIAKOFF,
J. C. LEYDS
Arts,
plaats
zal
hebben te 's-Grnvon- |
en
hage op Woensdag 10 Januari 3
GRETA LEVTE.
op Oud Eik en Duinen te 8
Amsterdam, 9 Januari 1923.
(1123)
12^ uur.
De Hoor en Mevrouw
POLIAKOFF—LEVIE
Heden overleed zocht en a
betuigen bij dezo hun hartelijken
in den ouderdom van 0
kalm,
dank voor de betoonde belangstelbijna.
jaar, mijn lieve Vrouw K
86
(1237)
ling.
en Moeder,
Bohuwdmoedar, 8
Grootmoeder en Overgroot- 8
Getrouwd:
moeder
(1360)
BRAM JACOBSON
SARA VIGEVENO—

ICCUPOHSI

'. i Dameskousen
; I zuiver wol - zwart I 65 ;
; I bruin - grijs p. p. J. ,;
Wollen Camisole
; | sterke kwaliteit O 40,;
j;
kleinste maat j& .
et.

8 Januari 1923.

kalm, na een langdurig god-ui- a

door mijn toestel.
S. WIJNBERG, Zellstr 5, Adam.

.

DABI

IMOR6q 3 miSK

geneest

:

Hoolsum,
O. C. VAN HEEL.

nr nr1" "^ "

"'■*" l

gminiiiimTiiiiiiiiiinniinninimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimünniilg

/■—Rsthma—%|
B

Heden overleed te Baarn
onze geliefde Broeder en Zwager de Heer
DIRK VAN HELL,
in den ouderdom van bijna
64 jaar.
(12G3)
Bathmen,
A. C. KOERDENVA^ HELL.
H. KOERSEN.

I

"
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MEISJESJURK
LENCHEVIOT.MET
ZIJDEN BORDUUR-

—

—

JEKKER
BLAUW LAKEN,

VAN GOEDE KAM-

65 CENTIM. LANO

KNOOPEN EN ZILVEREN ANKER IN
ORNAMENT OP DE
MOUW
LEEFTUD 2—lo JAAR
2 JAAR

GEHEEL GEV. MET
DUBBELE KRAAG.
FLUITJE AAN WIT
ZIJDEN KOORD
LEEFT. 2-11 JAAR
2 JAAR

2.25

6.95

6.95

VAN ZUIVER WOLSEL

-

—

BUITENGEW.

AANBIEDING

LENGTE
85-100 CENTIMETER

MET

METALEN

—

MATROZENPAK

GAREN CHEVTOT,

[- BOEKHOUDER.

80/Sl
/^YNMAN
MWPJTZ

*

Mariastraat

Voor uitgebr. electrot. grossierszaak wordt zeer
bekwame en zelfstandig werkende kracht
gevraagd. Schriftl. aanb. met uitvoer, inlichtingen en opgave van verl. salaris onder M. W. & Cs.
Postbox 433 Amsterdam.
0217)

I
!

GEVRAAGD VOOR DIRECT

VERTEGENWOORDIGERS

VERGADERING VAN*COMMISvoor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en omatreken voer
SARISSEN op Zaterdas 13 Januari
prima Engelsche Custards, Puddingen, Toffees etc. Alleen
a.s., des namiddags 2 uur, ten kanSTIJGINQ
zij die èn in een van bovengenoemde plaaten èn met de artikelen
40
O
CENT
STIJOINa
80
STUOINQ
CENT
CENT
Eenige kennisgeving.
tore der Bank, Anna PaulownaPER MAAT
PER MAAT
Door don EdelAchtbare* Heer volkomen en langen tijd bekend
PER MAAT
"i ro-rwbeklag.
straat 20.
zijn gelieven met volledige inlichReehtor-Comniissaris in het faillisJONGENS REGENJASSEN, MEISJES RÊGKNMA.NTELS I
Op dat uur wordt aangefrangen
tingen
te
Brieven
onder
No. 1213, Bur. Handelsblad.
refleoteeren.
slager,
EN REGENCAPES STERK VERLAAGDE PRIJZEN
sement van W. WALLACH,
met uitloting van:
aan
de
Bili, i,.fauj.iraairwii^7Ma^sMeg»aQMwaßa«MaiiiaMiaaiißawaaaaM»^awa<MM
Amsterdam,
te
wonende
/ 74.000 3J en 4 Pet.
<lrrdijkstraat nummer 191, is bePandbrieven.
Heden overl cd zacht en kalir onre lieve Vader en Grootvader
(l»SÖ)
paald:
„
152.500.— 4-i Pet.
Prot Dr. H G VAN DE SANDE BAKHUYZEN
schuldvorderingen bij
dat
ROKIN 9-11, AMSTERDAM.
10.
de
„
>i 47.000.— 5
gedurende Januari zijne voorradige TA PIJ TE N en
-worden ingeden
Curator
moeten
Ruimt
L
in den ouderdom van 84 jaar.
„
„ 6.000.— 5J
MEUBELEN op tegen Liqutdatieprijzen om daarna tot geheel
diend vóór of op 15 April 1923;
„ 91.000.— 6 „
(131)
E. M. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
nieuwe inrichting z-jner magazijnen te komen.
Leiden,
Verificatievergadering
20. dat de
Volgens artikel 35 der Statuten
H. W. VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
Dinsdag
1 Mei
zal plaats habben op
is do uitloting toegankelijk voor
kwart
1923,
voormiddags
des
te
BUthoven, Mr. A VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
(1406)
houders van Pandbrieven.
S. A W. VAN DE SANDE BAKHUYZEN—
vóór tien uur, in één der zalen van
Directeuren:
het Paleis vfin Justitie aan de PrinGERICKE. Mr. P. DROOG LEEVER
M. C. VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
Heeren, en ook dames, met voldoende bezieling, geest, wilskracht en sengracht bij do Lt-idschestruat to
FORTUYN.
zoekende naar een nuttige, eervollo bezigheid Amsterdam.
doorzettingsvermogen,
Mr. B. C. L. VAN DEN
Leiden, 8 Januari 1923.
sportief on leerzaam, nl. het invoeren op basis van flinke
vol
afwisseling,
TE HUUR, prima stand bij Kalverstraat en Heiligeweg,
De Curator voornoemd:
STEENHOVEN. provisie van een in Holland nog te weinig bekend broodnoodig artikel
De begrafenis zal plaats, hebben Donderdag 11 Januari Mr. B. A. DROOGLEEVER
Mr. E. B. ASSCHER,
(geen stofzuiger, etc.), dat overal geplaatst kan worden, gelieven uitvoerig
aanvragen worden
«Keizersgracht 723. enkel
FORTUYN,
op de begraafplaats aan de Groeneateeg te 12 g. 30. a&u)
te schrijven, met opgave van referenties, ouder letter S. C. H., NUOH & \
Brieven No. 1185, Bureel Handelsblad.
Amsterdam, & Januari 1933,
Adj.-Dir. VAN DITMAB's Adv.-Bw, Amsterdam,
U251)

I
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DE BIJENKORF

höëmaak ik mij nuttig?

r^T ONDER

DEN ST. MAARTEN

wnk¥lhüïs
serieuse

beantwoord.

—
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heerlijk harmoniearende kleuren als de gave

AVONDBLAD.

zou nimmer toestaan dat do scheidingsmuur
naar achteren werd gebracht; zij moest daar
blijven, om met het ijzeren scherm een volstrekte scheiding tusschen zaal en tooneel te
vormen. Toen stelde ik voor, een rij van de Stalles te offeren, maar hiertegen werden exploitatie-bezwaren geopperd.
Toch durf ik hun, dio in deze te zeggen hebben, hier dat denkbeeld nog eens ter overweging geven. Een statistiek van de stalles-plaatsen die, in elke voorstelling, tegen betaling bezet zijn, zou seker aantoonen dat het „offer"
niet zoo boel groot zou zijn.
Dat men in eau stad, dio toch langen tijd
d-c. ~opera"-stad van Nederland was bij den
bouw van een grooten schouwburg zoo v einig rekening heeft gehouden met een der
vitale organen van een opera, is wel typeerend. En andere steden zijn er nog erger aan
toe. Wij weten niet, of b.v. de Amsterda?nsche Stadsschouwburg meer orkestleden kan
bergen dan de Groote Schouwburg te Rotterdam. Maar in elk geval is het bij werken
die een eonigszins grootere orkestbezetting
vragen (met name Wagner's werken) altijd
tobben. En dan moet onvermijdelijk de
akoustiek het loodje leggen, die toch zoon
voorname factor is. Trouwens, zelfs met de
akoustiek in onze concertzalen is het over het
algemeen treurig gesteld, hetgeen des te meer
hen opvalt, die ervaring hebbeu van concertzalen in het buitenland.

en puntige factuur, zoodanig zijn, dat wig
onmiddellijk beseffen voor een uitnemend
kunstwerk van den grooteu zestiend'eeuwschen Vlaamsohen Messter ie verwijlen. Wie
op dien knielenden moordenaar op den
voorgrond iet, die in allen ootmoed voor den
priester zijn biecht stamelt; wie den zaehfcen en lijdzamem Christus beschouwt, samenbrekend onder hot kruis, en niettemin vol
verheven rust te midden van het woeste
laaien d«r hartstochten
hos meesterlijk
om hem heen,
menigte
verbeeld!
der
ziet aanstonds wat dit geniale werk onderWillem Mengelberg,
uit van de tallooze, vaak zeer knappe,
Uk Frankfort is thans het bericht gekohrieg, welke onder zijn onmiddellijken
men, dat Willem Mengelberg geheel is her- invloed zijn ontstaan, en dikwijls aan hemsteld en heden zal ter ngke eren. Zoo-wol het zelf werden toegeschreven.
De revanche, die de firma Goudstikker
«ibonneimentsconaert van Donderdat
als de uitvoeringen van de Mai.thacw-l'Gs- 700 onverwachte met de tentoonstelling van
dit ■odele werk neemt, is afdoende en ver*hn Kullen dua onder zijn leiding staan.

Derde Blad.

—

'

—

Kunst.

dient onze volle waardeering.

Max Pallenberg te Amsterdam.
Max Pallenberg zal met de leden vau het
Weensehe Raimund-thsater nog ean tweetal
voorstellingen geven in den Hollandschen

A. v. V.

Rotterdamsche Kunstkring.
Naar de ~N. R. C." verneemt is het beSchouwburg.
stuur van den Rotterdamschen Kunstkring
Vrijdagavond gaat Let Engelsohe detec- van plan om in do maand September, bij getive-stuk, dab wij als „Gromprè" kennen en legenheid van het regecringsjubiJeum van
dat in de Duitsohe vertaling „Wau-Wau" de Koningin, een tentoonstelling te houden
heet.
van werken van belangrijke figuren uit de
Zondagavond zal Pallenberg in Kadel- Ncderlandsche schilderkunst der laatste vijfburg's Familie Schiiuek de rol van Zawadil entwintig jaren.
vervullen, die tot zijn grootste succesnumDe
mers behoort.
orkestruimlvean
denRotterdamschen

Tentoonstelling en artistieke middagen van de
afdeling Amsterdam van het Nederl.
Kunstverbond,
comité
dat
zich heeft belast met. de
Het
tentoonstelling en de daarmede samengaande artistieke middagen in het Stedelijk
Museum hier ter stede, dealt nog mee dat
op den tweeden, Zaterdagmiddag zullen opmevr. Helmann—Metz, viool, en

treden:^
mej. Di

Moorlag, zang.

dien middag

dr.

Bovendien zullen

Willem Royaards en mevr.
Jaoqueline Royaards—Sandberg voordrachten houden, waarbij de „Ode aan Rembrandt", door Jac. vau Looy.
De toegangsprijs op de beide middagen is
f 1.50; op de overige uren, dus ook op dein
derden dag, Zondag, 50 cent.
Da tentoonstelling omvat teekeningen en
fllquarellen van de reede vermeld** kunstenaars alsook van mevr. Bilders—Van Bosse.
Hare zuster, mej. L. van Bossa, te 's-Graveinhage, heeft o.a. een tiental schetsen van
deze kunstenares afgestaan voor de verloting. Evenzoo deed prof. Aug. A-llebé met
een mooi werk van hem, terwijl hij twee
andere in bruikleen gaf.
Nog «enden in: de Vereeniging tot het
bijeenbrengen van een openbare verzameling
van hedendaagsehe kunst: de heeren Van
Loon, Van Eeghcn, Ter Meuten, Van Tienhaveij, Van Nierop, Manus, Voute, Beels,

Asser, Vattier Kraan©, Westendorp, Mensing, Lierens, Egeler en mevr. de wed. Slagmulder,

In den kunsthandel De Bcöa te Haarlem
wordt gadtirende dftee maand eone tentoonstelling gehouden van werken door Rever
Stolk en van etsen door M. W, van der Valk
uit de jaren 1885—1900.

Rotterdamsche

Kunstkring.

De Hieronimus Bosch br

Goudstikker.

Rcttcrdani, 8 Januari.
We jQjn in den loop der jaren door de
f'TOla Goudstikker verwend, en daardoor
het des te sterker, dat de tegenwoordigo

—

-oons en verhe
tentoonstelling
in
dienetelijks zij ook 'bevatten mocht
mesr
"weidsche
en
haar geheel voor haar
grootscheeijsche voorgangsters aanmerkelijk
onderdeed.
Ongeveer met de^a woorden heblxm wij
enzen indruk kortgeleden in het ~Handelsblad" gepubliceerd. Nu blijkt het, dat de
«acposanten de opmerking zoo zeer ter harte
hebben genomen, dat zij er aanleiding ;n
vonden ons voor dozo laateto weck een bijzondere verrassing te brengen. Die verrassing bestaat uit een dezer dagen aangekocht
en nu hier opgesteld, zeer belangrijk kunstwerk van II ieron i m u s Bosch,
voorstellende oen Kruisgang. Treft ons,
modernen, ©enigszins vreemd in dit werk
vcj]_ vlijmend felle realiteit een perspectivische opvatting, dio hiermede niet
overeenstemt, in zoover de op zichzelf
voortreffelijk geteekende figuren der verschillende plannen van gelijke afmeting
zijn, dan weegt daar ruimschoots tegen
op, dat. zoowel de karakteristiek der personen afzonderlijk beschouwd, als de beweging van het gehcci], zoowel de zuivere en

—

Andante
door

.

AnnieBerckenhoff.

autorisetrdt vertaling naar hit Noorseh.
I

—

y

Veertiejj dagen logeerde ik bij mevrouw
tinne-k. Liv, Hans Peter, Kudolf'ai Hans waJe-n op de b.
; ,n(ln -naren
den volgenden dag weer vertrekken, uitgca»nderd liv.
L«v Wii.« het die mot mij Rep den eersten
keer, toen ik n-onr huis ging na do begrafenis
van tante. Zij opettdi
ncfonr en glimlachte bemoedigend tegen mij, toen ik over den

~

D

oer van tinto

koud.

waé.

leeg on"

..Mij dunkt," zei Liv, die mij hielp opruimen, ..dat je eerst de laden en andere, rjaatwn van je. tante n
iin orde brengen: niemand anders dan jij k«ui dat doen."
Zij opende <10. ramen en ik ging bij het naai.
werk van tapte Kitte» »* deed bij toeval Int
I van hcar n
pen. Daar la.g oen
stukje papier: ik nam het o- ui;
hot
°p de tafel neer, nam daarna do doos in mijn
schot om den inhoud to onderzoeken.
~-I:i. wat cal ik nu eigenlijk hiermee docu?"

.

ik Liv.

briefje rtaat."
Ik opende II

hoort
Kuiv.u

■

Kerst zou ik wen, wat er in dit

;

~Alias wat mij toebeon daarunder stond:

is voor Karen' 1
Hobu.
„O, ten-tol" riep ik uit, ~mocht u mij ook
uw matigen blik op het \evcu kunnen geven, uw|
vent, rredegevend
Ik liet mijn tranen den vrijen loop, terwijl
Ljv t,til zat t.e wachten.

D->n volgenden dag kwam een werkster om
-,n In maken on Liv en ik namen liet huls
)i» óns bezit. Ik liet alles liggen,
zooals tante
,iri verlateii !■ jk
zag naar alles met
andere oogeh dan. vroeger.
Ijd het' huis gi
Karen
voor tienduizend klonen; hiervan waren vierduizend afbetaald, zoodat ik de rente moest

I I

Het

Hugo

Verriest-museum.

Antwerpen, 7 Jan. '23.
Kort na de dood van Hugo Verriest stond
Schouwburg.
er te lezen in de
Naar aanleiding vau een Opera-voorstel- pastors huis te Vlaamsen©zoubladeu dat des
Ingoyghem
worden aanling in den Grooten Schouwburg te Rotter- gekocht om er eon
museum
van
te maken
dam had de muziekrecensent van de ~N. R.
niet alleen de persoonlijke herinnerinwaar
Ct." opgemerkt, dat het strijkonsemble in
gen
handschriften van de grooten Vlahet orkest te dun bezet was. Wouter Hut- ming,en maar
ook de verspreide personalia
schenruijter vestigt in hetzelfde blad nu do van Albrecht Rodenbach
aandacht erop, dat dit envel onder de be- zonden werden bewaard. en Guido Gezelle
staande omstandigheden niet is te verhelpen.
Het plan was aldus ean sanotuarium te
Oorzaak ". de orkestruimte is voor een opera- maken waar de West-Vlaamsobe,
traditie
orkest veel te klein.
zou worden vereerd. Het kon, naar het zich
P» fout heeft een geschiedenis!
aanzien liet, niet beter dan in
huis van
Toen de schouwburg werd gebouwd, ïs er den schoenen grijsaard die, alshet
leerling
en
natuurlijk op gerekend dat hij ook voor Opera- meester, de hand had gereikt aan
Gezelle
gebruikt;
worden
men
lievoorstellingen zou
groep dus dat men te zorgen had voor een be- en aan Rodenbaoh mede en heel zijn lang
hoorlijke orkest-ruimte. Als maatstaf gold: leven had besteed om den roem van zijn
zestig musici moeten behoorlijk plaats kunnen teeraar en zijn discipel door al de Neder-

vinden.
Om zeker te caan, vroeg men het advies van
wijlen Prof. Friedrich Gerosheim. Pczo verklaarde, na een inspectie ter plaatse, dat er
zeker voor zestig mensohen plaats was.
Bat zon opgaan, wanneer men alleen zestig
stoelen moest neerzetten, waarop zestig rustig
luisterende hoorders zoudon plaats vinden. Maar
prof. G. heeft blijkboar
't is mij onbegrijpelijk!
niet or'aan gedacht, dat bohalvo die
zestig stoelon het orkest moest bevatten 30 a
40 lessenaars: dat do orkestleden om hun instrument in do juiste houding to bespelen, extraruimto noodig hebben (e°n contrabas neemt
zeker evenveel plaats in als twee orkestloden,
en vóór do plaatsen van de bazuin blazers, moet
ten minste veertig c.M. moor worden „uitgespaard" dan bjj do andere lessenaars).
Ik zou nog "moer voorbeelden kunnen aanhalen, maar acht deze twee voldoende om te
bewijaen, dat de orkest-ruimte onoordeelkundig
is gemaakt en ingericht.
Hoeveel last dit veroorzaakt, heb ik zelf bij
herhaling moeten «nciorrind^n, wanneer ik mot
het TJür. ritedel. Orkest naar Rotterdam kwam,
om kim to werken bij do voorstellingen van de
Opera-Vot
eu van do gezelschappen uit
Blberia)'! en 'Bermen: Dan was "t oen eindeloos
.11 at metc-n, een \van stoelen en
ma&rs, oen sussen ei. paaien van dio orkestleden, die
waarlijk niot ten onrechte
mopporden ove-r een slechte plaats.,- .Niet zelden gebeierde hot, dat ik oeiiipo violisten en een violonvor7/oaht, r.'.aar niet moer te werkan en
do voorstelling als toehoorders bij to wonen.
L»ator hebben wij als r'
okl/dai bij de

dit plan worden afgezien. Ingoyghem is te

ver afgelegen om er een museum te vestigen
waar de bronnen der West-Vlaamsche traditie gemakkelijk zouden kunnen geraadpleegd

worden. Burgemeester Van Cauwelaert had
intussohen het plan opgevat van een letter-

—

—

.

landen rond te dragen.
Om praktische redenen echter moest van

—

—

kundig museum te Antwerpen, waar al wat
de eultuneele herwording van Vlaanderen
aanbelangt van het jaar '30 tot heden zou

worden bewaard.
Het Cbnsience-museum, dat in 1912, tijdens het eeuwfeest van den Vlaamschen
romancier, in een oude patrioiërswoonst der
Minderbraedersrui alhier door de goede zorgen van Ein. de Bom werd bijeengebracht,
zou als een eerste en eerbiedwaardige kern
van het groot letterkundig museum kunnen

.dienen.

De stad heeft zich dan ook ïn betrekking
gestold met do familie Verriest om de personalia en manusaripten van den pastor in bewaring te mogen nemen.
Wij vernemen dat de familie op het voorstel is ingegaan en alle persoonlijke herinneringen als «ene gift aan de stad Antwerpen
wil aanbieden. Over een tiental dagen zal

' '

■"

~ i

..■,■■

,

(Voorwaarden plaatsing zie hoofd Ie blad).

~

ITe

geleerd, dat bet verdriet iemands eigeu zaak islk liet het haar zien door mijn dr-jcvigo blikken, -mijn treurige, lage stem. Ik opende on
sloot do deuren zonder omig geruisch, ik zette
het presenteerblad met likeur en koekjes neer
zonder iets to zeggen. Wij dronken onder stilzwijgen en wanneer do dame zeide ..heerlijke
-antwoordde ik altijd beleefd op een
vricndolijkcu toon: ...la. heerlijk, tante heett
ze gemaakt." Jk klaagde niet, alleen had ik
het huis veranderd in een kerkhof on gaf ieder,
die er binnen kwam, het govoel alsof hij een
van de, bewoners ws
De vloeren werden schoongemaakt, terwijl ik
mij verwonderde, waarom ik het deed; hot eten
werd klaargemaakt en door mij genuttigd, alsot
ik een ander pcraoOP to eten gat. Nooit zei
iemand goeden nacht of goeden morgen. Mijn
„gooden iiaelif'-wenach was het gekraak in mijn
bed, wanneer ik mijn gelaat vaar den wand omwendde, mijn morgengroet h"t scherpe, tnllcudo geluid van Set gordijn, als ik aan de
touwen trok om bet op te halen. Buiten liep
ik op eenzame wegen en veelde mij veronachtzaamd, als ik niemand ontmoette. En de oude
hoer Geelnoi
-d verder vau mij at' na
oriof v;>n Jan.
„Jan! —ik glimlachte met een bitter gevoel bij do gedachte aan hem en gevoelde m\j,
alsof ik alle ervaringen van de wereld had opan.
Ka zins weken kwam de notaris mij een bezoek brengen. Het huis was verkocht on ik .'i»d
er tweeduizend kronen op verdiend, oen mooi
voordeeltje in dio dagen. Of ik ook iets van het
meubilair wilde verkoopen? Ik keek om n:i,i
heen ■- ja! ik tnoest wel, of il. wilde of niet.
Do notaris kocht
dadelijk de piano, eer. oud
!tafeltje, een oude chiffonnière en eenige
uitgesneden stoelen, .luist de dingen van eerng*
waarde en het mooist om to behouden, als 'k
iemand gehad had om mij raad to geven.
Toen ik dien avond naar
zei ik luid
Hot
vooruit*
mijzelf.
i
op verandering
ilixer op mijn jonge
zenuwen. Ik had dien avond de kachel aaneen toen ik de warmte om mij heen ro
,1 v;ir> teute K
-.1 te» rijn,
n!'' ~Xécil!" .rei ik glimlachend, „h<
wel mogelijk, vooral omdat het woei- vandaag
rjani- 7.a] rijn,
maar ik moet totli mijn g»ld voor iets gebrut-

violoneolJist en "en oo*ntral>assist, thuis bloven.
Bat wil dus zeggen dat hor, orkest, juist da*
waar het grooto aantal blaasinstrumenten het
wenschelrjk maakte dat vee! strijkers het juiste
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Avonetftütt, het stemmingsvolle stuk dat in 1805, afkomstig uit de schatkamer van den
Van Nu <.■* Straks werd opgeinomen.
Hcfburg te Westnea. «n, «dn verzaaueling
1912
betrok
Sedert
de pastor het nieuwe documenten., die voor ruim twee honderd
huis, waar hij ook gestorven is. Het staat j-aar van Napels naar Weenen werd gebracht
aan den ingang van het dorp tusschen andere en waaronder zich vele zeldzame cai merkhuizen en heeft niet het aartsvaderlijke uit- waardige handschriften en miniaturen uit de
zicht van de pastorie. Hier had de pastor middeleeuwen bevindesti.
zijn werkkamer gemaakt van het kleinste
Onze Eeuw.
vertrek, het ietwat kille kamertje, met plavuizen gevloerd, vooraan de'straat.
Marie Schinitz gaf het begin van een fragHij heeft er niet lang rustig gewoond. ment uit een roman: ~De donkere tocht",
Heel den duur van den oorlog zat het huis waarin zij in beeld heeft willen brengen de
vol Duitsche soldaten. Tweehonderd werden levensperiode eener jongevrouw, waarin haar
er achtereenvolgens ingekwartierd. Dag en na een bitteren en blinden kamp met het
nacht moest de voordeur openblijven. De leven, het inzicht opengaat in haar
eigen
pastor zat in de keuken verbannen. Ver- wezen en die, na jaren van hardheid en verscheidene bommen vielen op het werkka- zet in dezo eindelijke verholderdheid komt
mertje. De papieren waren gelukkig in den tot overgave en deemoed.
kelder geborgen, maar al de meubels die er
J. de Vries handelt over Jan de Witt en
stonden zijn aan stukken gevlogen. Na den Thorbecke,
daarbij wijzende op 'tgeen waaroorlog werd dit kamertje nooit meer tot in zij van elkander
verschilden bij veel, dat
werkvertrek ingericht. De pastor had er een van
tuaschen
die beiden geafkeer van gekregen. Te veel droeve herinne- tuigt.verwantschap
ringen waren er voortaan voor hem aan verde Vries geeft :n een opstel, waarin
bonden. Toen hij ziek werd en niet meer de hijJanzijn
meening zegt aangaande eenige
trappen kon opklimmen werd het oude stuboeken
over
Christus, te kennen:
diekabinet in tweeën gedeeld, een deel waar
Do
tijden
zijn
lijp voor een nieuw Evangelie.
sliep
pastor
en het andere waar Pauline,
de
de meid, verbleef, om dicht bij de hand te Maar Papini heeft het niet geschreven : het
nog komen mooier en gaver. Hij schreef
zijn. 't Is in dit nederig© hoekje dat de moet
een boek. waarin de eeuwige verhalen van den
groot© Vlaming stierf.'
Bijbol
tcjfc breedsprakige, preeVan een Verriest-huis, in den zin van het kerigo zijn uitgeloogd
uitweidingen ; waarin do reine eenvoud
Goethe-huis te Frankfort, kan er dus be- van Jezus' leven voortdurend besmet wordt
zwaarlijk gesproken worden. Het ware Ver- met de onzuiverheden van het wereldsohe donriest-huis is de oude pastorie, die tot de kerk ken, en vooral waarin de naieve en toch zoo
behoort, en daar deze door de elkaar opvol- ondoorgrondelijke wijsheid bekrnld is met de
gende pastors moet bewoond worden, kan arabesken van zeer gezochte, en raak wwr
ze onmogelijk in een museum worden her- banale allegorieën. Een mensch, die de heerlijke kiinste-aaarsgaven van va.n Scbendel bezit,
schapen.
Het leek dus de beste oplossing om al de diens zeer gecompliceerde eenvoud en teedere
stemming,
dan mot den hartstoohtelijkon
relieken van den pastor naar Antwerpen te drang van maar
«en Papini tot getuigen, die zou
brengen, waar ze met allen eerbied zullen ons het Evangelie van dezen tijd kunnen
bewaard blijven en door belangstellenden geven.
gemakkelijk kunnen worden bezichtigd.
In oen artikel over nieuwe rechtsinstituten
schrijft mr. L. Ch. Besier:
Oostenrijksche kunstschatten naar Italië.
De
ervaring met de rechtspraak van den
Rome, in. het Palozzo Venezaa, wordt
November
thans een© tentoonstelling gehouden van de Politierechter opgedaan is thans
kurnstsöhatten etn historische documenten, 1922 natuurlijk nog zeer gering.' Toch gaven
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opbrengen v-'u zesduizend. Ik ging een notaris
raadplegen om mij te helpen; hij ontdekte, dat
oen vriend van tante oon hypotheek had op hot
huis van zesduizend kronen* Zij had nooit rente
betaald: men kon iii..(, verwachten, dat dit ook
mrtdui-on voor do erfgename; hot hui:,
moest verkocht worden on ik moest er uit.
Liv vroeg mij dadelijk bij haar te komen
inwonen, totdat ik oen anderen uitweg vond. Ik
"°d niet dank aan; ïij ging weer
nam
naar huis om over ecu maand terug to komen
en mij :if tfv halen.
gingen t*'ee maanden voorbij oer alles
in orde was en Liv kwam,om mij te halen: di/.o
moand-en waren voor mij rijk aan ervarinleerde wat het b'eteekènt eenzaam te
zijn' niet eenzaam in gedachteh, maar- <He eenzaamheid. welke voor den dag komt, als nósmand in j*' riabijheid is.
],v.„ vrouw bracht do nachten by my door,
maar eiken morgen Ki Ug zij naar haar werk en
eiken avond kwam zij terttg. Ik had opgehouden met mijn lessen en ik had den geheelen
dag voor mij. Wij woonden aan den buitenkant
van de stad «I» er was poen vorkeer voorbij
mijn ramen; als ik daar zoo alleen zat, kreeg
,1, (,:
leven d.iar buiten mij
i
mij zeer veilaten.
aan;
niet
i
Wanneer ik de trappen opliep, waren mijn
eigen voetstappen het eenige geluid, dat ik
hoorde; als ik d« hun,, aanstek, «heen rij voor
~-len. Ik 1
dat ik een hond of
levend
kat had, dat<, was toch altijd oen van
de
ik de clo-ir
Op oon
te
iod laten open staan, om brandhout
balen,
lag er een kat op den vloer in de
kouken. Zij lus; midden in don zonneschijn en
i
oud" bekende was en
loer Ua-ir rechtmatig eigendom.
,-n, maar poes," zei ik.
...Miauw,'' antwoordde zo.
„Wil je melk hébben, poes?" ik praatte met
baar, terwijl ik oon kommetje melk voor haar
tn. j'oes bleef bij mij tot in don na'-tollen
middag en ik hnd ongelooflijk
es uur
aan het kleine diertje. M
n of ik een
,-mi kleine jonkat had gewen met een witte vlek op, den fcok.
gjng even vroolijk naar buiten, ais zij
dthibel oen'gekomen 'was; daarna voelde ik
zaam. Ik keek naar de plaats, waar y.jj gedronken had. ~!'< -'s- Poes", riep ih u
bij mi]
Hoi
op visite kwantcu, maar ik had^ toen nog niet

even-

n of twoo altisten, oen

v

9

Wm

tegenwicht aanbrachten, het evenwicht verbronoodgedwongen
hun
ken werd, doordat
aantal met !' a 12 verminderd werd.
Spookten wij een Opera van Mozart, waarin
liet aantal blaasinstrumenten veel kleiner is,
dan brachten wij alle beschikbare strijkers mee,
en dan WM 't oen lieve, lust te hooren hoe mooi
dat volle ..Kwartet" klonk.
Ik heb herhaaldelijk wijlen den heer Poutsma
op dat grooto gebrek gewezen, hob bij hem
hoe kon 't anders ! — steeds een welwillend,
open oor gevonden, on eenmaal hebben wij samen meer dan een uur lang. ter plaatse gedelibeK
reerd vat er aan te doen zou zijn.
torn
mij
Jk veroorloofde
oen radicaal middel
aan to wijzen: het achteruithrengen van den
achterwand van het orkest, zóó dat onder het
tooneel, ruimte gewonnen werd. Wanneer dan
daar do vloer een trede lager word gelegd, zou
men —door de „zwaarste instrumeten daar te
nog bovendien een verbetering in
plaatsen
klankverhouding
aanbrengen.
de
Mijn deiikbeoid stuitte op onorerwinbare :Hozwaren : de brandweer
aldus de hoer Poutsma

veel tweede

.

— Derde blad

INGEZONDEN M EDE DEELINGEN.

alles te Tngoyghom worden ingepakt om met die ten gevolge van het
vredesverdrag Ooseen meubelwagen naar hier te worden ver- tenrijk en
Hongarije
aan
hebben moovoerd. Da conservator van het oudheidkun- t-en uffltleveren. Ofschoon Italië
de toegangsprijs,
dig museum. „Het Vleeschhuis" zal waarschrijft e&n correspondent ui* Rome aan
schijn] ijfc hot geschenk in. ontvangst nemen
de
„Fra-nkf.
vijf lire bedraagt,
en tijdelijk bewaren tot dat het letterkundig Btroomen d«Zeitung",
schitterende
zalen van het
museum zal worden in orde gebracht.
Palazzo dagelijks vol met belangstellenden,
Deze uitkomst mag gelukkig heeten. „Het die van de „oorlogswinst" genieten
willen,
groot wit huis*', waar Stijn Streuvels over voordat
ze
wordt
over
verschillende
verdeeld
schreef in zijn Stille A randen is niet het huis musea en
bibliotheken. De meeste bewondewaar de pastor zijn laatete levensjaren door- ring trekken do negen wandtapijten,
die de
bracht en ook gestorven is. Het was de laatste vijftig jaar het kasteel Schönbrunn
pastorie die door Hugo Verriest, werd ver- versierden en binnenkort zullen terugkeerenlaten sedert hij rustend werd. Zij ligt daar naar het hertogelijk paleis van Mantewa,
nog achter de dorpskerk in hot zicht van hot waaruit ze afkomstig zijn. Het zijn schitopene deinende veld en staat nog steeds terende voorbeelden van Vlaameche tapijtrondom in zijn donkere Rpaanschkouten weefkunst, naar aartons van Rafael.
haag. 't Is daar dat de pastor zijn schetpDe schilderijen., uit de Weensdhe musea
pingsjaren heeft doorgebracht, 't Is daar gekomen, zijn ongelijk van waarde. Tot de
dat zijn uitgegeven werk zooals het- ons be- beste behooren de Carpactrio's, die heb naart
kend is uit Twintig Vlaamische. hoppen, da werken van d«sem meester in de Academie
Regenboog, Op Wandel, Drie geestelijke. te Florence wel zullen uithouden en een Mavoordrachten, Voordrachten grootendeels donna van Cima di Conegliano.
ontstond en geschreven werd, in de stille Van buitengewone waarde zijn daarenkamer, vol boeken, links am dei beneden- tegen de kunstvoorwerpen waarmee Italië
gang, met uitzicht op een tuin vol witte werd verrijkt: kostbare stukken' van goudlelies en rozen, 't Is daar dat, Vermeyten en en zilversmeedkunst, rijk met edele steenen
Van Lmgendonck, en de andere toen jonge ingelegd; alsook een fraaie collectie gouden
stichters van het tijdschrift Van Nu en munten. Ook beihocren ertoe mantel, kroon,
Straks, Hugo Verriest zijai gaan opzoeken, saepter, staf en zeg-al, die dienst deden
en hulde brachten aan den dichter van bij de kroning van Napoleon I te Milaan in

groot bezetto openv.;, drio of vier oorste,
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ken.'- Dn kachel en ik, we. hielden elkaar gezel■■[■>; zij sprak met gevoel tot mijn gedachten, die ver weg waren.
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Eens zat ik bij het naaitafëltje van tante;
het was in den namiddag na do wasch; ik wilde
gaan rusten. Over eenige dagen zou ik bij oei;
ander raam zitten, een ander uitzicht hebben
als ik toevaljig naar buiten keek. Ik deed mijn
oogen dicht. Daarginds, naar het zuiden, ontmoetten benicj
Ikander in een gebogen
lijn. Oostwaarts lagen huizen en straten, en
westwaarts hoj bosch. Het bosoh van Jan en
mij, waar de wilde kastanjes zouden liggen to
verrotten door den bert'stregen en waar
sneeuw to zou toedekken met haar zacht kleed.
Altijd wilde ik met gesloten oogen de stad van
mijn jeugd voor mij zien, altijd wilde ik met
liefde deuken aan haar goede zijden mot dien
weemoed, welken de tnd meebrengt. Mija
l)a zee, die jo omringt, zal altijd een lofzang
ir, het bosch altijd
zingen ter ccwacht staan. Zijn geruis in de donkere nachten,
zijn wuivende boomtoppen zijn een groot aan
hen, djc ~e niet vergeten. De zcê zal m
op ecu dag van zonn
eenzame.
rotsen hcikoozon, altijd en eeuwig za!
daar blijven liggen. Die ral van jou weggaan,
maar ook alty'd weer bij jou terugkomen.
Ik viel in slanp.
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Hans Poter in oen
Teren ik wakker »
stoel lustig te rooken. Zijn hoed en stok lagen
op oen stoel, en hij knipoogde tegen mij, d
do rook van de sigaar hem in de oogen was

komen.

„Hans
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den Politierechter be-

toajit.

Ook die reohter zelf mort h'
van dezo wijae van rechtspreken
J>«
Politierechter in een groote stad d
mede, d»t hij zijn tegenwoordigzeer aantrekkelijk vindt. In bet bijzonder
hij het mondelinge vonnis dadelük
ven het onderzoek, dat hem
gaf, dan in
.roval zou zijn
nenden beklaagde duid'
hij hom niet geloofde, on o<
van getuigen uiteen te zott<
bep.-i.aldo oplossing aannam,
maat te motdveeren. hetgeen hij
roerig deed, al schrijft do v.
nieuwe Wetboek van Strafvordc
voeling wacht, nog niet voor.
hijot
Het instituut van den Po
een gelukkig geslaagde hervornnij

,

"

felegenheid

strafvorderingsreoht te zijn.
Mr. F. E. Posthumus 3
nasi
af op het Grieksch als leertaai: Dat stomme

Grieksch is tot niets nut.

Nu vragen wij daar.
uden
nuttig, en staatsinrichting,
1
logio en economie en al dio
de Minister van O. K. on W. wil óVr
in do plaats van het afgesohai
Al de genoemde vakken zijn oneindig
dan het Grieksch. Boekhon
na e«-u y.osjarigen gymnasium-cu
Ksch en eenige jaren a
Datijn, advocaat werd, wisi
edele vak, éa al da kruien;.
randi werden toebedeeld konden
trimenta hunner crediteuren, bij d< n nemmen zooveel zij wilden, terwijl jk. on^
in dien tijd niet anders kan doen. da
van Homerus en do tragioi prevelen. Ha
boekhouden geleerd inplaats van l
misschien ware er dan uit menig faillissement
wel 10 inplaats van 5 % gekomMr. Posthumus Meyjes gaat daarna aldus

verder:

.

Staatsinrichting, sociologi.
(vooral tegenwoordig, nu di
meer en meer in lianden komc.
democraten) oneindig nuttig. 51>
Xeeren hoe de maatschappij moe,
om don arbeider het I
en don ondernemer een zoo
komen to bezorgen ; on daar
heen. Het is wel niet heelemaal billij-

—

door

do dagbladen reeds menig aardig staaltje daarvan to leizen. Zoo vernamen wij van een Dttitscher, die op 12 September op hoeterdaad l>etrapt en aangehouden, terwijl hij in een der niet precies in overeen
grooto mapjao-.ijnen to Amsterdam mi horloge dat die ondernemers o
stal, don volgenden dag vcor den Politierechter leven, dank »ij hun oud
geleid. Hij bekende gehuld, boordo vier er op geloerd heblx>n, h
! werd
maanden gevangenisstraf togen s;ieh ejechen en I rijk zouden worden, niaa
werd tot dio straf veroordeeld. Beidn partijen [hebben ook do arbeiders van
dor joug
doden op etaanden voet afstand van hunne dank zij de voortrel'feji,i
rechtsmiddelen teK«n dozo veroordeeling en do geen ander ideaal voor oopstraf werd onmiddellijk t«n uitvoer gelogd. bij
den kortst mogelijke
Hier volgdo dio tenuitvoorle^ing dus het mis- mogelijke
loon to verdienen
drijf na een tijdsverloop van ongeveer 24 uren, op bioscopen en dergelijkeon zie
wet in dit geval sselfa vcor den veroordeelde, lende uitspanningen. Bovendien
1
een werk- en dakloozen vreemdeling, een ware genoemde
leervakken het en
uitkomst mocht heeten.
voordeel, dat zij in dezen oir
Een andere maal lezen wij van een beklaag- hun beoefenaars in staat stellen <
de, ddo een vensterruit hoeft vernield. Hij in rechte hanen te brengen,
bekent; de benadeelde is als getuige aanwezig. doen eindigen; daar zijn we en
Do Politierechter is van oordeel, dat een even- do gelukkige getuigen van. Ofnudo Eun
tueele vergoeding der toegebrachte schade op vrede stichters Grieksch hebben geleerd
dur
de maat der op to leggen straf van invloed zal niet te verzekeren in ieder g<
zijn
kunnen
en schorst even het onderzoek, om voor hun grootschen arbeid niet noodig gehad,
o-a.n do twee partijen de gelegenheid to geven, en hot stellig niet gebruikt.
het buiten de zaal hieromtrent eens to worden.
Ook heeft
studie van het
Zoo iets moge bij de meervoudige kamer ook nadeel dat er, de
in tegenstelling met andere
piet ondankbaar zijn, deze zou er toch zeker vakken, niets van blijft hangen als
men het
niet zoo licht toe gekomen zijn. dit buismidde!- later niet speciaal noodi;
'hng van
tje toe te passen.
kracht derhalve. Daarentegen bliji
-.1 en
Deze enkele grepen mogen doen zien, dat de meetkunde levenslang do, lievelingsvakken van
rechtspleging bij den Politierechter ieta is, dat den practiaeerenden medicus, en de ingeieur die
leeft. Hoc publiek en de pers loven mede, ge- de H. B. S. en do Handelsschool doorUx
tuige de bijzondere belangstelling, welke de heeft,, smult tot
op zijn sterfbed aan wi
laatrte in hare uitvoerige verflagen voor de kennis en boekhouden.
Al d
heb-

J

-

:

pot gedaan had en stond te wachten totdat het

koken, kwam hij naar mij toe. Hij
legde zijn eeuo hand onder mijn km en lichtte
mijn gezicht tot zich op.
„Wil je mijn vrouw worden, Karen f" vroeg
hij langzaam.
Ik keek hem aan: zijn oogen keken goedmoedig en hijzelf scheen zoo goed en vroolijk.
„Daarvoor ben ik gekomen.
Eens had ik in de heldere lierfstlucht uitgeroepen, dat ik mei Hans Poter wilde trouwen,
als iiij mij nog hebben wilde, ik wilde niet door
het leveu heengaan als iemand, die geen hci-inneringen naliet; in dio dagen was er t
beid in mijh hart.
En nu gaven de blikken van Hans Peter mij
een gevoel van nietigheid en deemoed.
..Ik zal goed voor jo zijn, Karen."
Z;jn stem was laag en smeekend; ik nam zijn
hand weg; van mijn kin en boog niijm hoofd neer.
~Ja, Hans Peter, ik weet, dat jo dat wilt
zijn, en ik vind je zoo hartelijk en bijna altijd
zoo lief voor mij cn|ik houd van je
maar
ik geloof niet voor ie te kunnen gevoelen, of
voor iemand anders."
Hij richtte nogmaals mijn gelaat op.
..Is het zoo ei-g geweest, klein meisje? Beteck-eiido dit antwoord... ja? sfinx?"
..Wanneer jij tevreden bent met dit antwoord, Hans Peter."
Hij trok mij naar zich toe, kuste mij eenmaal, tweemaal, vele malen.
„WaaTom noem je mij kleine sfinx, Hans Peter?" vroeg ik iets later, zonder er acht op te
slaan, dat de ketel ovarkookte.
..Omdat ik je niet begrijp; nooit zal ik kunnen begrijpen, hoo jij je kon laten kussen door
een vreemden man."
Ik wachtte een ooeenblik. „Vind je, dut Uit
dan een verklaring is'"" vroeg ik.
Hij zag er verward of onthutst uit; „ja, ja,
een man vraagt om een kus, en hij .krijgt
er een."
water zou

%

ide ik verschrikt.
~Jni.st, Hans Peter in eigen persoon. De
Stra-atdewr Utend open
waarschijnlijk M
het geheelo huis naar gebakken haring riekt
en ik was zoo vrij daarvan gebruik ie maken.
Utjjdr"'
De juffrouw la,g te
o ik heb
..Het. schijnt wel zoo."
Et was een wonderlijke vrede in mijn gedachIk ben geen heldin, zoodat ik hem vertelde,
ten gekomen, <-.\ Hans Peter aat daar zoo
wat er gebeurd was.
rustig, alsof dat heel natuurlijk was.
Hij werd vuurrood, om welke reden dan ook.
„Wil je een kop koffie, Hans PckrT'
„Vergeet me. mijn liefste, ik ben er heel bo.ik.
dj'oefd «ver,'', was alles wat bij zeide.
jholpen:-"
..Graag. Kan ik niet
zei hij toen
Daarna wendden wij ons instinctmatig naaiik opstond.
de
koffietafel en begonnen to glimlachen.
Wans P<
fi« in p-rq ouden
ter verwonderde het mij, dat ik er niet
>n van ijzer en messing, terwijl ik
alles klaar zette, «n teen ik de koffie in den boozer out was, dat Hans Peter zulke |h

—

terechteitiingen van

Ij
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gedachten van mij had gehad.
wonderlijke vrede, welken
had, of was hel een
welke Jan mij hjtd verzocht I
Een week was verloop ei 1 : 11
gingen don oude» heer Geelm
maken.
Toen Hans Poter woggci
eerste wat ik deed aanr
in do stad te gaan om mei.
Stellen. Een opgeruimd
reu hooren bij elkander. Een moe!
mantel met een witten >.
grooto zwart
strooien her
blouse, die bij mijn
Hy nam mijn orm; ',\ reikti
tot zijn schouder.
..Prettig, oen mooi geklecde dame fc
bi glimlachend.
De nieuwe kleeren waren oven
voor mij als voor allo vron
ik er recht op had
moed te wandelen, ik Von
de manier, waarop
Ik zag, dat mijn voeten mooi
M-hc-ene-n en mijn enl
kousen, en ik zag ook dat 11.
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ben ze bij dag en nacht ~paraat" in hun standige uitspraken van boeken en mensehen,
? hoofden.
en dat een kind nooit te vroeg kan beginnen,
Nog eens dus: weg met dat stomme Grieksch en daar stond mama pal' voor. D.is papa Bei
'd»t tot niets nut is, en leve het boekhouden.
bpt> Oandelsrek'eoen en do sociaal-economie.
..l\iki,/k Z3l ie eens lettertjes loeren !''■
»p v;m die eer
Aan het grapp
herkennen
we
in
Kiki
den
waardigen zoon van
Tijdeschritten.
„De
Wi:
Owii'
riff.
Behalve de hier reeds uitvoerig verantwootMr. Jeltes, Hii
Nedert de bijdragen bevat bet ..Oudheidkundig Jaarlandsóhe
iiri,ft. wijdt in het
g fcoek ' een herdenking, door dr. A. W. Bij- Januari-i,kun-'
-d artikel aan
| vanck, van prof. dr. A. E. J. Holwevda; een do verzameling van wijlen Arv Prins
te Schievan
over
marMarg.
Hudig—Erey
studie
het
'
dam.
Het
van deze studie en het bezien
lezen
Bartholommeo Bellauo Mameren tder begeleidende afbeeldingen zal voor vele»
donna en Kind voorstellend, dat het N
zi\n. Prins' voorname bescheilandsch Museum in 1910 verwierf; ten opstel denheid toonde zich
ook hierin dat van de kunsttwee
majolicavan
E.
Keurder.
over
de
burg
dr.
l
woning
bevatte, alleen zijn
zijn
dio
schatten,
* itogel« uit het refuviem van do abdij van beste vrienden wisten.
■-. Adnard in de stad Groningen, waarbij schrijfInt
] renten illustreeren ook het uitster concludeert tot ftaliaansche invloeden
voerig-gedocumenteerde artikel over „De winter
door middel van te Antwerpen en Middat C. A. B. van Herwerden in
delburg wonende Ifculiaansche tegelbakkers. in de
T)r. .f. D. Hintzen schrijft over cc Noord- deze aflevering begint. Do verrassing van do
maand zal voor tal van lezers de nieuwe roman
Nedeilandsohe grisailles en den M<
<len redacteur Heiman Robbers zijn, waarJjiebesgarten en prof: dr. A. W. Bijvanek over van
van het eerste- hoofdstuk hier gegeven wordt.
%tXoord-Xederiandsche miniaturen. De Bossctie Het verhaal ~0p hooge Golven" genaamd, is het
Ka rel Azijnman voegt aan het
Ie betreffende tweede van do trits „Een Mannenleven", het
reeds eerder door hem n
"tte: „Sint-Elmsvuur". Ho beginnende
de oude wijnkannen van de Illustre Eieve
ijver
nitd
roman. Huib Hoogland,
iVrouwebroedersc-hap te 's Bosch nog eonigo opmerkingen toe: Jacob Por geeft afbeeldingen beleeft hier zijn eerste succes als tooncel-autcur.
u kleine
de ti jdens de restauratie der kerk te Nisse^ Margo Scharten—Antink dl
Het Unicum" bij; ir. G. Knuttel
w'Z.) ontdekte muurschilderingen, c.ie betrek- proza
.Ir. schrijft bij afbeeldingen over ~Jade"-. A.
in wie do
Jking hebben op de H. !
-:phcrus. Ook K. Drijfhout en Helene Swarth geven verzou.
1, en oj>
jpren
do aflevering nog een opstel over ..Bo- Ton slotte de gewone rubrieken.
lwerkte munrsteenen van Rijckholt (L.)" door
Opera te Berlijn.
van
J.T. H. F. Umbgrove en een aanteekening :mde
Première van Pre■►Frans Vermeulen over de onlai
digundis,
van
Fran: Sehfnidt.
f kerk te Torheide u.
Wie den ijver en de stuwkracht van Max
i.id.
i Tn ~De Btaalt P. Maxjmilianus von Schillings kent. zijn onvermoeid stro
ihet allegorisch
om Berlijn mèt nieuwe werken op muSacrami
■l-draiiiati
cd bekend te maken,
Duivel",
in
"pel van Caldéien. ~D*' stomme
vaak' zeer goed klinkende Nederlandsche vej- moet liet wel verwonde;lijk vinden, dat het
is. zonde:- dat ons
| jren " Albeitino Steenhoi f—Smulders wijdf een 1
diiM
vau de belcotde noviteiten geian Lucie Faure, d
den Franschen schonken is! Op de nieuwe instudee-ring van
1 nelijke en vrome dochter devan..Kroniek"
geeft Oberen, in Mahler's bewerking na, vinden we
president Felix Faure. Iv
it dr. G. Brom oen overzicht vau den Duitschen niet anders dan do reeds bekende en overeen op het repertoire, al zij
invloed op Rooniach Holland,
ie
erkend, dat sommige ~Ring"-uitvcc.JHetsi he Il'ooaii. vooral dio van Die Walküre, met
die
aest Olaes, de Vlaams
ie Wildbrunn als Brünnhiide en Barbarft
zün grappige verteUins TKemp al
le, e,p o.<u bijzonder
hoog
izooveel .succes had metkwajongen,
..de AVitte", jniveau stonden. Met belangstelling zag men
het leven van «n
heeft aan bovengenoemd maandschrift een dan nu
i noviteit aangekondigd, een
fragment van een nieuwe vertelling van kindat to Berlijn nog wel zijn eerste opvoewerk,
derleven afgestaan-, bet heet „Kiki" en net ring zou beleven, Schillings schijnt veel voor
I»gint aldus .Weener Franz Schmidt over te hebben ;
"
zijn
„Kiki is een jaar lang
hij bewees dit reeds eerder door de herhaalde.j de ..Révérendos lijke opv.
school
naar
Notre "Dame, een
straal
papa en mama werk.
waar
eigen
de
Socnrs" in
dat indertijd een ~succes d'e.stime'
■wonen. Wat hij daar dat ee<
ian. is zoo maar niet. met
Ischap hl>it kan ternauwernood van /"',
paar woorden te zegeen. Il 'j had er in
'.-.orden: al bereidde het publiek het scfait"ii voor den eenen
jeder
nd uitgevoerd werk ook een vriendelijke
roonsoh wèl voelen kan en voor den
er viel ik
ontvangst.
bij de nonnetjes Soetir
niet
of het gold een verloren zaak. HE< lis jnmroote racr van den, om zijn ernMaiie—do-Pace en Seeur Vi
n, warm
vrienden van hem.
talent, en gi
'hig achtenswaarhad. en
"en suikerbol
i
componist, die to Wee«i hij eens mogen meegaan on
Is musicus en
koopen voor de kloostergemeente. Aan 8
als mcaseh, dat, hij zich blijkbaar steeds aand „omdal
'Atphonse had hij
gevoelt tot dergelijke ki
i
geen lief gezichtje had". En praat het hem
en, die zijn gave niet vermag op te hef""r eens uit het hoofd !
zelfs niet brutaal
i,
onderricht dramatisch te
Papa had Kiki zelf wel
en! Wij visten uit
willen geven. Papa's kop stuk vol verstandige vroej
oorde orkestwerken en o«k uit
geleid-im en
theorieën over ..Ie
hoeveel hi.j kan, hoe rijk zijn
ontwikkeien van den kinderßeest", over e
hoe warm on ongedwongen vaak
begrippen, over Jan Ligthart. en Montessori, de D
s>m zijner inspiratie vloeit!
tijd haar nieuw
zoo juist te
tocht het Schr Dame-onderworp nog
se]
aan de wereld liekend had gemaakt.
.eer-mate levendiger belangstelling to wekti
drukt den componist
Papa had indertijd aifh de hoogeschool oen ken,"
tweejarigen cursus gevolgd over Pédagogie en dood onder den last harer onmogendheden;
hij wist het. ziet ge, het was stellig niet aan Schmidt gegeven
over Methode
door de macht
eooals de meeste echte papa's het zoo gemak- wien alle demonie ontbreekt,
kelijk weten. Het mamaatje van Kiki had .daar
demonische kunst die onmogelijkheden
in haar hart wel andere meeningen over. keek dragelijk te- maken. Hoo schaarsch do goede
me4}r naar 't kind zelf dan naar de boeken die
ten en hoe talrijk de slechte zijn. v.oet
over kinderen handelen, hield ondertusseben
Maar merkwaardig is het wel, dat
maa;
van haar eenigen spruit on liet heden ten dage iemand zich nog opgewekt-kan
papa rustig betijen. Zij kende papa immers voelen, uit een roman van Polix Dahn zulk
Janz!
een opeenstapeling van theatrale drakerig;> zekeren dag hééft papa er zich dan he.id bijeen te voegen en in muziek om te zetecn< aan jiczet. Kiki was vier jaar. en papa ten. Eredigundis, ook wel „roode heks", ..roode
had al wel eens meer gehoord van kinderen slang" en „Rotliobchen" genaamd, houdt er
van vier jaar, die al de lettertjes kenden, en
ij mot Landerioh, den zoon van
ook wel konden lezen. Als mama dan beweer- hertog Drakaien, op na. De hertog, daarover
de, dat van zoon kindertjes later niets te-recht in toorn geraakt, sluit den zoon in een klooskwam. dat een kind van vier jaar enkel moest ter op, en jaagt Fredigundis, die in zijn dien«t
spelen, v
mi veel slapen, en daarmee stond, van zijn hof.
De-ze. die van glans en
wit. dan kwam papa daar tegen in met ver- hoogheid droomt, loopt toevallig Koning Chil-
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De Nederlandsche Groote
Scheepvaart in 1922.
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trijf
beepebouw te kampen met de
tndigbeden. Tal van klei-

'

nere werven, waaronder die niet belangrijke
kosten waren uitgebreid tot den bouw van
-hepen, hebben het bedrijf moeten inkrimpen
!. terwijl enkele dcor
dar Nederland
faillieten
ijn verwijderd. Voor
aanbouw van zeeschepen werd op een beperkt aantal werven het werk nog aan den
:or uitvoering van vroeger
gang gt;
gedane bestellingen. Er was een tamelijke
.lartuigen voor de
aanbouw van a
binnenvaart ; a's motorvrachtbooten, sleepen, pontons, lichters, aak— én tjalkPohepen, enkele Rijns-chepsn, Ixiggervaartuigen enz. Vau de levendige bestellingen
dergelijks vaartuigen vcor buitenlandsehe rekening, zcoals vóór den oorlog
eteede het geval was, valt echter nog zeer
weinig weder te hespeuren.
Opmerkelijk was het toenemen vau den
aanbouw van moterschepen; in de zeevaart;
m-ecr voor de lijn- dan voor dei trampvaart. Met de gaandeweg verbeterde techniek heeft de Pie-el-mc-tor in de groote
scheepvaart een plaats van beteekenis ingenemen. Voorts werden tal van ketenstokers
tevens ingericht op het stoken van vloeibare brandstof. Volgene een officieels
samenstelling waren medio 1922 van de
wereldvloot 3110 schepen van meer dan
500 br. ton ingericht op het steken van
olie, waarvan 153 schepen met 598.578 br.
ton onder Nederlandsohe vlag.
De kernende tijd zal een groeiende concurrentie te zien geven tusschen koten en
olie als stookmiddel. Schepen, voor beide
ingericht, zullen daarvan gebruik maken,
*1 naar prijzen en omstandigheden aan esn
van beide de voorkeur zulten geven. De
gelegenheid tot- het innemen van olie is
met het verderen van den tijd tevens sterk
toegenomen. Van de circa 400 wereldhavens, die voor moderne bunkering zijn
ingericht, beden begin 1922 256 of circa
:iheid aan tot het innemen van
6D

perich in den weg, die juist van zijn bruiloft
met de achoone prinses Gahwintha kwam, en
deze christelijke koning ondergaat op slag de
'bctoovering der heidensche roode heks, en
neemt hasr mede naar zijn palcis. Het eerste
wat Eredigundis weet te doen, is de jonge
vrouw des konings te vermoorden. Den hertog, dio getuige was van haar daad, laat zij
ht berooven; zijnen noem l.a-adorioh. die plotseling tot bisschop is gepromoveerd, woet zij door liefdesbclofton te binden.
Weinige uren na den moord is Frodigundis
ïceds koningin. En dan wordt er ook nl heel.
gauw oon kind geboren, dat doodziek is, en
door de gebeden van den bisschop gezond
meet worden gemaakt; deze belooft dit ce zullen beproeven, indien Eredigundis boete, en
van allen afotand wil doen. Zij stemt toe,
en mengt intusschen den vergiftigen drank
in den beker voor den bisschop, dio echter bij
ongeluk <100 r den koning geledigd wordt,
-terft en met hem zijn kind; don bisschop krijgen wo>niet meer to zien. Frodigundis
beproeft nog eens door haar heidensche ieopvermacht den koning in zijn half geopende
sanophaag tot het leven terug te Boepen;
daarbij geraakt haar lang rood haar in de
klem tusschen kist en toevallend deksel; het
wordt door den schrik spierwit; Frodigundis gelooft nu. aan een wrekende christelijke Godheid,
wordt bekeerd, legt zich neer en sterft.
Ziehier in het kort. wat wo aan middeleeuwsche theatrale gebeurlijkheden to slikken
krijgen. Eigenlijk pleit het voor Schmidt's
phantadme, dat dezo niet mee kon. en zijne
muziek, die .al toont zij zich niet bepaald van
Wagner afhankelijk, zich texh geheel uit diens
schrijfwijze ontwikkelt, Neekor en in de karakteriseering weifelender was, dan in Notre
Dame. Er gaat eeno zekere, tamelijk goedkoopo zwoele sensualiteit van haar uit, die
misschien warmer zou stemmen, als de gebeurtenissen op het tconocl niet zoo volslagen
koud lieten.
Voor het overige is de goed geschreven
muziek, op enkele iets meer indrukwekkende
hoogtepunten na, tamelijk physionomieloos; zij
biedt problemen noch verrassingen, vloeit gelijkmatig en veelal monotoon, langs den goeden
middenweg.
Men kon het eigenlijk slechts betreuren, dat
zooveel moeite en zorg besteed waren aan een
ten doode gedoemd werk. Emil Pirchan en
Ludwig HöTth hadden zeer bekoorlijke detoraties geschapen; de altijd temperament-volle
Frilz Stiedry. toonde zich een conscentieu;
muzikaal leider van het> nog steeds heerlijk
orkest. Eene nieuwe kracht van do Berlijnsobe
Opera. Htisabeth Klepner, verraste door
de uitnemende uitbeelding- der titelrol.
Eene imponeerendc verschijning, en 7.cowel in
spel a:ls zang een hartstochtelijke vertolk
der buitengewoon zware partij; zij gaf deze
heldin al het relief dat maar aé'n to brengen
was; een gehoonere uitbeelding kon de componist zich bezwaarlijk gedroomd hebben, en aan
do prestatie dezer zeer begaafde zangeres, van
wie we nog veel verwachten kunnen, was dan
cok voor een goed deel do vriendelijke ontvangst te danken, die het werk bij de eerste
opvoering, die tot dusverre nog door geen
tweede/gevolgd werd, ten deel viel. Xiet minder uitnemende krachten stonden haar overigens ter zijde: Theodor ftcheidl als Chilperich,
Frite Scot als Landon-ieh on Oüo Helgers als
Hertog. Deze waarlijk schitterende opvoering
bewrees den componist een eigenlijk onverdiende eer; moge de intendant Schillings niet
zijne volgende noviteit van een gelukkiger
keuzo biijk geven!
C. v. O,
"

—

Wetenschap.
De Karakorcem-expeditie.

Vrijdag 12 Januari a.s. zal te Rotterdam
heer Ph. C. Visser, de leider van de
Karakoroemexpeditie een voordracht met
lichtbeelden houden over deze stoute en welgeslaagde onderzoekingstocht, die zoowel in
ons land als in den vreemde veel belangstelling heeft gewekt. Het verzoek daartoe is
uitgegaan van de besturen van het Kon.
Ned. Aardrijkskundig Genootschap, afd.
Rotterdam, de Ned. AJpenvereeniging, afd.
Rotterdam, de Ned. Natuurhistorische Vereeniging, afd. Rotterdam, de Vereeniging
Volksuniversiteit en de Kon. Roei- en Zeilvereeniging ~de Maas".
de

De kiel werd gelegd ep Nederlandsohe genomen de reuzen vorderingen, die de
scheepsbouwteohniek de laatste jaretï heeft
werven voor zeeschepen in:
gemaakt, zal eerlang een aanzienlijke tonIe kwart, voor 1 s.?. m. 2000 br.t. en 1 z.s. m. 250 br.t. nage aan oude schepen aan den sloepen„ „ lm.s.
„ „
worden over gegeven. Volgens een
, „n 3 , „12.100 lz.s. m.„ 52.50
De
800 „ r moeten
samenstelling uit het Lloyd's Register waren
Te water werden gelaten van Nederland- van de Nederlandsche koopvaardijvloot
medio 1922 87 schepen met 84.652 br. ton
sche werven in:
25 jaar on ouder; een aanmerkelijk gunstiger
dan die voor verschillende andere
verhouding
Ie kwart. 10 s.s.
met 42,853 br. ton
landen.
„ 49.313 „ „
2e „
17 „
„
„ 8 „en 1 mb. „ 42.881
3e

De positie van het scheepvaartbedrijf
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Einstein in Napen.
9 Jan. (Eigen b e r.)
Naar het „Berl. Tagebl." uit Tokio verneemt, is prof. Einstein in Japan zoo gevierd ais nooit te voren. Hij heeft een reeks
wetenschappelijke voordrachten aan Japansche universiteiten gehouden en daarnaast
ook eenige openbare voordrachten, die zeer
druk bezocht waren. Het succes van den
Duitschen geleerde was buitengewoon groot.

BERLIJN.

voor Geschiedenis.

Tijdschrijft

Aflevering 4 van het tijdschrift bevat de
rede, door dr. 11. A. Enno van Gelder gehcude;i in de historische sectie van het tiende 'Neïlerlandsche Philologencongres over het
onderwerp: ~Geen kapitalisme en ber-

vorming"
„Men zoekt"
gaf hij te kennen
„naar
een nauwer verband tnsschen üe economischsociale structuur Cn de ideologie van een tijdJ>erk. Hierover ecu wooid te zeggen, wat betreft de Reformatie der 160 eeuw, is het doel
van deze voordracht. Ik'knoop hierbij vast aan
wat Troeltsch, Max Weber en Dilthey vaag hebben aangeduid en ik kom daarbij op tegen wat
Von Below nog kort geleden zei over „Die Vrsachen der Keformation" en eveneens tegen
het officiële Marxisme van Kautsky o.a. De
eerstgenoemde weet geen andere verklaring te
geven dan „die sohópferische Persönlichkeit
tjiithers", nadt hij heeft aangetoond, dat geeu
enkele groep door zijn belangen tot de Hervorming gedreven k^n zijn. Kautsky daarentegen ziet in de geheele Hervormingsbeweging
slechts een weerspiegeling van de klassebolangen. zooals die door het opkomende kapitalisme
geschapen werden. Dit laatste, in verband met
de zienswijze van' Lamprecht, die de verklaring
zoekt in de door het kapitalisme diep jloorploegde maatschappij der Middeleeuwen en hot
daaruit groeiende individualisme, deed mij de
hierboven vermelde titel kiezen.
Hem lijkt dit het algemeen beeld der 16de
eeuwsebe maatschappij ;
De staden, die meer en meer hun gesloten
karakter verliezen door de uitbreiding van den
interlokalen handel, verkeeren reeds langen tijd
in het stadium der „GeJdwirtschaft". Daarmee
in verband staat een opkomen van de huisindustrie an de gelegenheid voor enkelen om door
hun kapitaal'buitcngewono winsten to maken.
Deze laatste, verbreken het groepsverband, dat
overal elders des te sterker wordt. Van een
bepaald kapitalistische, bedrijfsvorm is nergens
sprake, behalve wellicht in enkele plattelandsindustrieën, den mijnbouw en den handel, waar
zij zeker nog slechts in opkomst zijn. Er zijn
wél grooter vermogensverschillen
ontstaan,
tegelijkertijd met oen toename van het aantal
bezitlooze-n," waartoe ook die gildebroeders
moeten gerekend worden, die door de nieuwe
vormen zijn achteruitgegaan.
In een dergelijke maatschappij moeten wij
naar de factoren zoeken, die voor het ontstaan
en do verspreiding der Hervorming gunstig
waren. Het is ecu sociaal milieu dat véél meer
behcerscht wordt door de consequente uitwerking van de reeds vroeger aanwezige tendensen
dan dat dio ontwikkeling wordt verbroken door
nieuw opkomende factoren. Het is een maatschappij, waarbij het nieuwe noch het oude tot
schrille tegenstellingen voert, die de verwachting van een aJgemeene revolutie rechtvaar-

—
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markt waren tegenover het overweldigende aanbod van scheepsruim te, hadden afladers het na de opvolgende reducties tel-

de groote bouw- en dokonder- teekende zich af in de
beweging der vrachtnemingen is het afgeloopen jaar toch cijfera voor uit- en thuisreizen.
vriiwat
beter geweest dan voor de
Het jaar 1922 opende onder betere omscheepvaartmaatschappijen: gelijk blijkt standigheden dan deze
geruimeii tijd waren.
uit de financieele resultaten. Er be- Er was een
stijgende
vraag
naar graan- en
stond tamelijk veel reparatiewerk. Uit de andere
artikelen
voor
rekening,
Eua^ieesche
gehouden inschrijvingen bleek meer dan eens gepaard gaande met een stijgende vraag
naar
dat de Nederlandsohe reparatie-inrichtingen Britsche kolen voor orverzeesche gewesten.
met succes tegen de Engelsche konden conVrachtprijzen zouden dan ook een begin van
currewen.
hebben kunne» ondergaan, inverbetering
De dividenden van de voornaamste werven dien
geen
overweldigende
opgelegde eoheepsen dekmuateehappijien waren over onder- ruimte als een looden last op de markt was
staande jaren als volgt:
blijven drukken.
Echter, reeds in het vroege voorjaar werd
1801. 1920. 1919.
de
toestand ongunstiger. Politieke moeilijkAmsterd. Droogd. Mij.
15
15
15
20 heden, toenemende wanverhoudingen tusDroogd. Mij. Tandj. Priok
20
20
10
Kon. Maatsch. De Schelde
15» 15J schen de valuta's van verschillende landen,
Maatsch. voor Scheeps- en
als die van Italië, Frankrijk en België, om
10
8 niet te spreken van Duitschland, Oostenrijk
Werktuigb. Fevenoord
8
Ned. Soheepsb. Maatsch.
8^ en ro. a., onrustige toestanden in verschil25
2-5
20'
Bott. Droogd. Maatsch.
lende contra waren factoren, die de positie
Wilton's Dok- en Werf Maatsch. 7
van handel en scheepvaart steeds moeilijker
t
maakten,
In tegenstelling met Engeland, waar in
De op 1 April uitgebroken staking der
den loop der laatste drie maanden meer dan
mijnwerkers bracht eetn zich
Amerikaansche
100 beuwpentracten werden afgesleten, weruitbreidende
in 't bijzonder van
allengs
den hier te lande voor de zeevaart slechts Juli t/m Sept.
kolenvaart van Engeland
enkele bestellingen gerapporteerd. Toch benaar de Ver. Staten en Canada alsmede een
staat er eenige hoop dat voor de scheepsnaar andere centra,
bouwers de tijd der -diepste- depressie voorbij drukkere kolenexport
gowoon
die
waren
Amerikaansche
kolen te
is. Ook in dit bedrijf werden de exploitatieDe
naar
export
betrekken.
Amerika
heeft
kosten naar vermogen verlaagd, en in het
het
einde
het
jaar
voortgeduurd;
tot
van
reedeTsbedrijf houdt men het voor vrij zeker
dat in afzienbaren tijd van verdere verlaging nam in den loop van Dec. zelfs weder toe
der bouwkosten geen sprake zal zijn. Dit te door groote Amerikaansche kolenaankoopen
meer daar menige scheepsbouwer thans be- met het oog op de groote kans van een tweereid is bestellingen aan te nemen tot weinig de staking in het mijnbedrijf aldaar tegen 1
et' niet boven da kostprijzen, ten einde het April
Deze drukke kolenvaart, meer gelegenheid
werk maar aan den gang te kunnen houden :
vcor uitgaande vrachten, werkte
gevend
die
niet
natuurlijk
cene verhouding,
blijvend
echter mede tot verdere verlaging der koersen
kan zijn.
eicrckclie.
Heb sloopbedrijf is na den oorlog van voor thuisreizen.
Dè volgende tot dusver door Llcyds gepu- weinig beteekenis geweest. Door de aanvanGedwongen door de steeds dalende vrachtbliceerde cijfers geven een beeld van den kelijk hooge vrachtkoersen weiden tal van prijzen, bestond er, om den strijd tegen de
afnemenden seheeipsboww in Nederland van oude schepen langer dan gewoonlij\ in de omstandigheden vol te houden, een voortJan. tot Oct. 1922
vaart gehouden, terwijl later door de siert durend streven tot verlaging der exploitatieIn aanbouw waven:
gedaalde motaalprijzen de opbrengst vau kosten. In dit opzicht werd er dan ook reeds
in Enjreland voor
den afbraak in zeer ongunstige verhouding heel wat bereikt.
in Nederland
Nederland
Kolenprijzen werden weder vrij normaal,
kwam te staan tot de hoog blijvende sloopnlt Mrt 94 s.s. met 214.440 br.t. 13 s.s. met 143.707br.t kosten. Werd vóór den oorlog per jaar ge- loonen werden na min of meer strijd ver13350 ■
~,-„.,
12 , „ 1.J*>.o4l „ , middeld 0.45 pCt. der wereldvloot aan dei> laagd, haven- en dokgelden werden min of
„ Juni S14m.s.
7s.s. .23
sloopeu- overgedragen, voor de jaren 1914 meer gereduceerd. Doch voldoende resulta12m.s. „ 10800
121200 „ „
.Sept,67 s.s. , 166.0;1 ~lü
tm. 1921 bedroeg het cijfer gemiddeld ten bracht dit alles voor de reeders niet.
6.960 »
10m.s. ,
slechte
0.06 pCt. per jaar. In aanmerking Want door de weinige ladingen, die er aan
1.000
2 z.s. a

.

spelling bevestigd

de

„

Vcor

Ontdekking van delfstoffen.
Zooals bekend verondersteld mag word'o. is
het waarnomen van afwijkingen van de magneetnaald ter vaststelling van lagen ijzererts
betrekkelijk oud; de groote lagen magnctiet in
Lapland o.a. zijn daardoor onderkend geworden,
ion
hot natuurlijk van belang is ook
lagen met rjzergegteente van kleineren omvang
te kunnen vaststellen, heeft, aldus „Wetenschappelijke Bladen" vau Jan. '23. dr. Schmidt
van het. magnetisch observatorium te Potsdam
een instrument samengesteld, dat 't mogelijk
maakt om snel, gemakkelijk en zonder dat oen
bijzondere oefening noodig is, magnetische
metingen uit te voeren.
Niet alleen kunnen met dit instrument lagen
ijzererts opgezocht worden, maar ook lagen, die
zwak y'zerhondende gesteenten bevatten en ook
niet-ijzorhondendo lagen, welke zich temidden
van gesteenten bevinden, die m .sterkere ot
zwakkere mate magnetisch zijn. Zoo is m het
Zuid-Westelijk gedeelte van Meeklonburg het
voorkomen van zoutlagen geconstateerd door
gebruik te maken van dit toestel. Het geheel
onmagnetiseho zout bevindt zich namelijk tusseheu ijzerhoudond zand en andere ijzerhoudendo lagen. De verrichte boringen hebben de voor-

digen. Her geesrclijk leven zal dus evenzeer
moeten zijn: uitwerking van hot reeds vroeger
ontkiemende met enkoio. tot een kleine groep
beperkte, nieuwe denkbeelden. Hieraan beantwoord de .Hervorming met haar tegenstelling
van Luthero-Cnlvinif-me en Humanisme,
dat
weer opgenomen wordt door de Libertijnen.
Daarnaast is de Wederdoperij en het Spiritualisrk gekleurd door de ontevredenheid der
onderste lagen, dio in oude positie blijvend, in
slechter conditie komen.
Dit zijn
de drie
zegt de schrijver
geestelijke stroogningeu der 16de eeuw, die
het Katholicisme verdringen. Een toekomstig onderzoek zal zich moeten bezig houden
met nauwkeurig te bepalen, wie de aanhangers dezer groep zijn er waar zij warden gevonden en welken invloed hun. maatschappelijke positie op hun geestesgesteldheid kan

—

hebben

—

:

landsohe mijnen.
Volgens eene becijfering van de Engelsche Kamer van Scheepvaart waren de index-cijfers voor vrachten en time-charters
tegenover het vorige jaar en tegenover de
basis van 100 in 1920 in de eerste 11 maanden van het jaar als volgt

:

Vrachten

.
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Januari , ,
Februari , , -,
„
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,
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Mei ..a a >
Juni ■ a a
Juli
„
Augustus
September , %
,
Oetober
,
November
December
u
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*) Nog niet

1922
83.0
33.6
33.3
31.0
32.5

1921
46.3
38.0

27.S

43.0

28.8

27,6

26.7
28.1

29.9

*

37.5

39.5
39. t

42.7

40.»
34.4
30.8
29.8
33.3

gepubliceerd,

Time charters
1922
1921
59.8
29.9
29.9
41.8
29.9
39.8
39.5
2*.4
26.9* 37.4
26.1
36.6
25.4
34-.7
25.4
34.7
25.4
33.9
23.9
29.9
24.7
29.9
*

.

29.91
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De petroleumproductie wan Bakoe.
Onze Lomlerische correspondent seint:
Do petroleumproductie van Bakoe bedroeg
over December IS milüoen pocd. In het begin
van do maand was die productie 540.000 pocd
per dag en later Ö7G.000. Op 31 Dec. waren 00
sinds in exploitatie.
De

rubberproductiebeperking.

Onze Londensche correspondent somt:
De regeering is-voornemens maatregelen te
treffen tegen dio rubberondernefiüngen en handelaars, welke de, rubberproductiebeperking
overtreden. Dit overtreden is een gevolg van het
feit dat vele ondernemingen zich niet houden
aan do bepalingen. Do export uit de havens vau
Malakka bedroeg over December 18.427 ton rubber regen 21.642 over November en 18.3Ö4 over
December 1021. De totaio export bedroeg over
1922 ca. 248.000 ton.

Schouwburgen enz.

De Asnerikaansche Penetratie in China.
correspondent seint
Drie van de grootste kapitaalkrachtige groeAmsterdam.
pen in de Ver. Staten, de Dupont, Brady en
Stadsschouwburg: 8 u. Lohengrin.
Duke-belangen, hebhen een belangrijke overeenCentraal-Theater: Sf + 11. 'n Speidenraapstor. komst gesloten inzake hunne belangen in China
Grand Thêdtre: 8} u. Ze durft!
en hebben opgericht de China Enterprises Lid.
Hall. Schouwburg: 8 u. Paddy ~Op één na Tot de vele op te richten ondermaatschappijt.ui
de beste".
behooren do Universal Toxtile Corporation mee
Variété Flora: 8 u. Do koningin van den een kapitaal van $ 9.000.000 en de Dragon Film
Corporation met een kapitaal van # ö.000.000,
nacht.
Theater Co.rré: S u. Specialiteiten.
Engelsche petroleummaatschappijen.
lage Schouwburg: 8 u. Fortuin en ConEen onzer correspondenten schrijft:
tent.
In den laatsten tijd zijn in Engeland opvalBozen Theater: 8 u. Het oude nest.'
lend veel petroleumniaatschappijen geliquidenct
I'nleis v. Vo>-ksvlijt: 8 u. Do Zilverwolf.
of aan andere ondernemingen verkocht.
Frascati Schouwburg: 8 u. De Ooievaar.
"
De Suez Oil Cv., opgericht in 1910, besloot
Geb. v. Vnc. en Dram. ft.: 8J n. Marionettentot liouidatie. De Transvaal Oil Shale Synditheater.
eate Ltd., opgericht in 1912, is in liquidatie,
evenzoo de Vera Oruz Mexican Oil Cv. 1., I.
Woensdag 10 Januari.
De Galician Victoria Petroleum Cy., in 1914
Kon. Schouwburg: 8 u. Fam.J3chimek.
opgericht, verkoopt zijn bezittingen aan do
r. K. en 11"..- 8 u. Diligentia-Concert.
Sociétó Franeaiso des Pétroles do Malopolska.
Scala: 8 u. Baron von Heheroiks,
Princesse-Schouwburg ; 814 u. 'n Spelden- Do Nimrod (Grosny) Ltd. gaat over in handen
van de Anglo Cnueasian OU Cy. Ltd. De
raapstertje.
Thgatér Heerengracht: 8% u. Paddy, op één Standard Oil Cv. of Mexico Ltd., opgericht, in
1909, is in liquidatie gegaan; eventueel zal het
na de beste.
Viligentia: 8 u. Voordracht HaDs Heinz bedrijf worden voortgezet onder den naam van
Petroleum Developraent Corporation Ltd. 'I'en
Ewers.
Rotterdam.
slotte besloot de algemeene vergadering der in
Woensdag in Januari.
1914 opgeriehto British Alberta Oil Cy. Ltd. tot
vrijwillige liquidatie.
Schouwburg: 8 u. Het sterke geslacht.
Theater Soesman: 7!. u. Revue; Kou, nou.
Alpine Montan Ges.
('irni.i Schouwburg: 8 u. Do Jantjes.
Prager beurs verluidt, nemen
Naar
aan
de
Psehorr: 8 u. Variété.
de onderhandelingen, dio do Alpine Montan te
CasinoA 8 u. Het Milliardensouper.
-Londen mot de AngJo-Austvian Bank Ltd.
Nutszaal: 8 n. Mandolineeonoert.
Ons Huis: 8 u. Conoert Bertho Seroen— voert over ecu credietverlcenin-g door de. laatste
van £ 4-50.000, een gunstig verloop. Verzekerd
Evert Cornelis.
wordt dat de Engoteche baukgroep zich. behalve dit erediei, ook blijvend bij de Alpine zal
interesseeren; men verwacht dat eerlang vertegenwoordigers der groep in het bestuur der
Alpine zullen warden opgenomen.

:

Onze .Londensche

's-Gravenhage.

Beurs en Nijverheid.

Binnenlandsche leeningen.
Internationale Spoorwegconferentie.
gemeenschappelijk Klectriciteitsbedrijt'
Uit Praag wordt gemeld:
van de gemeenten Hiliegom—Lisso en SassenHier zal in den loop van April een internaheim heeft bij den kassier H. A. Bultman te tionale spoorwegconferentie worden gehouden,
Heemstede eeno leening gesloten groot waarop epiaesties zullen wordeu behandeld, dia
/ 100.000, tegen een jaarlijkscho rente van samenhangen met den invloed der valuta-verRl o/
houdingen op het internationaal verkeer.
Spoor-, mijn- en andere opbrengsten.
Javasuiker.
ROERABAYA, 8 Jan. (Aneta epec.) De
Spoorweg Haarle in—Z a ndvoort
suikermarkt is stil en prijshoudend met Ge- Aug.
1922
(v. m. ’27.039; v. j
ringe afdoeningen.
Snperieur Jan./Feör. / 50.570).
f 13.75, Juli/Aug. / 13.12J. Noteering KanaalNedorlandscho
Spoorwegen.
suiker nominaal
Aug. f 17.109.107 (v. j. ’19.413.357). Sedert
12.50.
SOERABAYA. 8 Jan. (Aneta sp e c.) Do Jan. ’121.017.577 (v. j. ’130.138.051).
Visp verkocht 16.000 picols superieure hoofd'Sn ma tra Rubber C u 11. Mij. Rubsuiker Juli/Sept.-levering voor / 13
beroogst 1922 518.000 (v. j. 492.000) halve K.U.
Cult. Mij. Sodeh. Thee-oogst 1922
SOERABAJA, 9 Jan. (Anc'ta Speciaal.) De Visp verkocht 16.000 picols supe1.644.000 (v. j. 1.380.000)' halve K.G.
rieure hoofdsuiker nieuwen oogst Juli/Aug./
X V. Cult. Mij. War in gin. Dec.
Sept. levering land f 13.'
17.5C0 (v. m. 18.260, v. j. 15.296) K.G. rubber.
N. V. Cult, M ij. M a d j a u. Dec. 12.000
Duitsche houtprijzen.
(v. m. 15.064, v. j. 11.170) K.G. rubber.
BERLIJN, 9 Jan. (Kigen ber.) De Beiersche,
Maatschap Panolan. Deo. lóö.'iol
Württembergsoho, Badenacne en Hessenscho kisten. Jaar 1922 958.616 kisten (v. j. 1.004.650).
Verbonden van eigenaars van bosschen en de Gelderse h-O vo r ij s e 1 *c h e
Zuid-Duitsche lioutvesterijen hebben besloten, t r a m-M ij. Jaar 1922 112.551 tegenStoom98,942.
Het

"’40.717

’

feu

:

pen werd veel hout aangevoerd.
Aanteekening verdienen de kolenverschepingen van Spitsbergen, die in bet
afgeloopen seizoen ca. 300.000 ton hebben
bedragen, waarvan 36.000 ton uit de Neder-

De wisselverordening in Duitschland.

BERLIJN, 0 Jan. (Eigen ber.) De drie
Hanzc-Sledelijke Kamers van Koophandel hebben opnieuw een gemeenschappelijk verzoekschrift gericht tot den rijksminister van econo»
mie, om de ~l)evisenverordnung" buiten wer-

uitgecafend.

Dr. Joh. C. Broan handelt opnieuw over
gereformeerde populaire histcricgi-aphie in
de zeventiende en achttiende eeuw. Dr. A.
Gcsünga bespreekt onder den tit-e! ~Onderwijsgeschiedenia " van Roomsche zijde" geschriften van dr. Cassianus Hentzen en dr.
J. Witlox.

waren, daar de uitgaven nog ca. 100 pCt.
:ooger waren dau vcor den oorlog. Door de
reductie hoopte men echter het geslonken
kens in de hand de vraclitkoersen nog meer passagiersvervoer te verhoogen.
I>e nieuwe wet op de Ameriknansche immite drukken.
Zoo werd bijv. in Juli voor graan van de gratie, die, slechts 3 pCt. der in de Ver.
Plata-Rivier naar Ver. Kon./Cont. ca. 18/6 Staten wenenden van elke buitenlandsche
genoteerd, welk cijfer, gecombiiieeid met Eafie (den maatstaf van 1910) toelaat, bleek,
14/- voor een uitgaande kolenlading van blijkens het verslag over het 30 Juni afgeEngeland, voor de rondreis gelijk stond loopen eerste fiscaal jaar, voor verscheidene
landen overbodig te zijn geweest. Tegenover
met het gemiddelde niveau der laatste vooroorlogsjaren, toen bedrijfs- en havenkosten het totaal toelaatbaar maximum van 356.995
personen bedroeg het landverhuizersverkeer
80 pCt. en meer lager waren.
In de tweede helft van September be- derwaarts in die jaarp^riode slechts 245.953
gonnen zich voor de scheepvaart eenige tee- personen of 68 pCt. De immigratie uit
ke.nen van optering te vertoonen door meer Nederland bedroeg 66.8 p€t. van het toevraag naar ruimte voor graan aan de La laatbaar maximum.
Plata, vervolgens eveneens aan de Amerikaansche,
Canadeesche, Oostersche en
De Nederlandsche koopvaardijvloot» onAustralische graan- en andere markten. De
derging
in het afgeloopeu jaar de volgende
daarmee yerbeterende koersen voor thuisreiwijzigingen
zen gaven echter aanleiding tot verlaging
Toegevoegd werden in 1922 aan de Nederder uitgaande kolenvraehten.
landsche handelsvloot 85 stoomschepen en
De houtvaart van de Oostzee naar Nederton en 3
land was door de onvoldoende drukte in het motorbooteu met 405,313 br. reg.
450
waarvan:
met
br.
ton;
bouwbedrijf niet levendig. Vrachten hier- motorschoeners
door aanbouw 73 stoomschepen en motorvoor konden zich dan ook evenmin staande
booten en 2 motorschoeners met 331.231 br.
houden en liepen van Zweden (Gefle —Hernösand- Range) terug van ca. f 11 tot 22 ton :en wel voor :
per Std., van Finland tot f 20. Er werden
s.s. m.sch. br. reg.ton

vrij wat ladingen van de Witte Zee aangebracht. In 't bijzonder door Dujtsche sche-

de prijzen van brandhout in het vervolg aan de
aan te passen. Alle bij de
eigenaars van bosschen
aangesloten
verbonden
hebben zich verplicht, slechts volgeus de uitgewerkte tabellen te verkoopen.

gekiende kolenprijzen

.. .

—
* —
-—
—
buitenland

, «""
Amsterdam
«
Rotterdam
's-Gravenhage ■ ■
Terneuzen
tal
Vlissingen "■ »

28
38
3

2

1

115.251
197.661
4.524
10.888
2.907

’

’

De geheele Nederlandsche koopvaardijvloot telde uit, Dec. 1922 695 stoomschepen
en motorbooten en 28 motorschoeners met
2.427.868 br. ton, tegen 688 stoomschepen
en motorbooten en 32 motorschoeners met
2.230.268 br. ton ttlt. 1921.
Waarvan thuisbehooren te:
■"«"en

b:lt.

ült. 1921

1922

m. bruto

bruto
mb. seh. reg. ten
ree. ton
Amsterdam < 353
2 1.076.677 1.035.213
293 20 1.161.756 1.063.003
Rotterdam
"s-Gravenhage
42
168.492
116.067
Vlissingen
t
3
g.295
r
Terneuzen
2 _u
9.282
3 000
,f*
a .—
1
160
160
Shedrecht
622
Vlaardingen r
o->.i
224
Groningen
]
3
0.078
2.328
Hoogezand
314
SU
t
2
Stadskanaal
290
290
">

.
,.

£?

..

"", „
.,

.,

__
____ ___

_

Uit.

Dec. 1922 wai-en, voor zoover gerapporteerd, voor de voornaamste Nederlandsche lijn-reederijien in aanbouw en in aanbouw gegeven 22 sloom- en motorbooten
rort 183.000 br. ton, waarvan voor:
br. reg.
mb
ton
12 met 7V.000
10
106.000

ss. en

Amsterdam
Rotterdam

„

Hiervan zijn 6 Etoomschepen en niotorbooten in aanbouw op Engelsche werven.

Betreffende de toekomst is het thans hoogst
12 stoom- gevaarlijk zich aan
door aankoop uit het
(voorspellingen te wagen.
schepen en 1 motorsohoener met 74.532 br. 'Alles hangt af van den loop, dien de politon; waarvan voor :
tieke en economische omstandigheden zulten
m.sch. br. reg.ipn nemen. Van Nedertendsche grootree derszij de
2
Amsterdam i ■ ■
12.227
werd_ aan het einde van 1921 de waaraeimwing* uitgesproken dat alk krachten moesten
Rotterdam »
3
tl. 104
>
7
's-Gravenhage
47.901
worden ingespannen om zonder ongelukken
1
Groningen
150
de eerstvolgende buitengewoon ernstige
■ ■
crisisjaren
en vcoral*het jaar 1923 door ie
Daarentegen verminderde de vloot met konten;
in
welk
laatste jaar zich de gevolgen
78 stoomschepen en 7 motorschoeners met
van
de
het scherpst zouden doen
depressie
208.770 br. ton, waarvan:
gevoelen.
waarschuwing
Deze
heeft nog niets
door verkoop naar het buitenland met 76
van
haar
kracht
verloren.
stoomschepen en 6 motorschoeners met
In Engeland begint men wat optimisti204.192 br. ton, en wel van:
scher te worden en verwacht men een langm.sch. br. reg.tou zame, zij het niet ononderbroken, verbetering. Maar achter Nederland grijnst de somAmsterdam
18
84.020
2
■
113.074bere toestand van het Midden-Europeeeehe
53
3
Rotterdam
> ■
622
Sliedreoht a ■ a
1
economische leven, welks herstel den door"
2.172
Terneuzen
1
■ a
slag zal moeten geven voor herleving van
3.597
Vlissingen ■ ■ »
2
den internationalen handel en van hefc
, ,
250
1
Groningen
%
Nederlandsoh dcorvoerverkeer.
457
Delfzijl
i
l
■

———
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door verlies met 2 stoomschepen en 1
tn het algemeene lijnbedrijf hadden in mc torschoen er met 4578 br. ton, waarvan
het afgcloopen jaar mede greatere of kleinere van:
verlagingen der vrachttarieven plaats, als*
m.seh. br. reg.ton
mede van de passagierstarieveii. Engelsehe
Amsterdam
1
1.994
*s ■t
reeders waren van oordeel dat de bestaan Ie
Terneuzen
1
2.434
passagierstarieven neg zeer goed te verdediGroningen a » a
2
.150. i
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ALGEMEEN HANDELSBLAD van DINSDAG 9 JANUARI 1923
Amsterdamsche Beurs
Officieele Prijscourant

pCt. V.K.L.K.H.K.SIotk.

BANK- EN CREDIETIN3TLLUNGEN.
Alg. Bank v. Zak. Onderp. 0.45 11% 11
A 122 120%
Amsterdamsche Bank
Bankv.NedGem.Scho.tabr. 6 93 99

.
.

9 Januari.
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Portugal 2e serie
o
Portugal oe serie fr. 500 8
Portugal 3e serie fr. 2500. 3

.

Reutel. Certiao. /

RUSLAND.

Cert v.Inschr.inBank-Ass. 6
Cert. Adm. Hamburg 1820 5
Oblig. Londen 1822.
.5
Obl. ü.06 fr 600
.5
Oblig. 1906 fr. 2500-3000 .5
Iwangorod Domb. GR. 625 4}
Obl. 190.) fr. 500 ser 31-36 4j
Obl. 1909 fr.2500 ser. 31-36 4}
Obl. Gr. Bus'-,. Spinij. 1883 4.
Obl. Gr Kuss. Sp.mij. 1890 4
Obl. Gr. Ru.s Sp.mij. 1898 4
Geconsol. 1880 GR. 125
4
Geconsol. 1880 GB. 625 4
Tainbow-Saratow Spw. .4
Zuidwest Spw. GR. 625 4
Ore! Griasi Rm. 500-2000. 4
Rothschild 1889 cons. 125. 4
Rotbachild 1894 6e Em. 125 4
Moskow Jaroslaw Archang. 4
Moskow Smolensk
4
Gbh s Leehing 1902.
4
"jroote Russ. Sp. 18S0 125. 3

.
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.
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ÏSJECHO-SLÓWAKIJE.
T-ieoho Slowakije 192-2Obl.

AFRIKA.
KEP. LIBERIA. Douanel.
AZIË.

—
——
—

23!.;
26j«

..

265»
27%
3.50 3.40 ~—
20
3

3

4% 4%

6% 5%
8% 4 -.
i'i 4%

8* 8* -■
3s 8 3«
3% 3%
2J_

7j

2

1%

2: 8'

2'. ■
2 —
2%
■

3,V 3
17<;

.

"

..

2

2'

2

] % 1%
23. 2>.
1. 8 \%
V/% 1%

85,1-85

5

78

Loau Yen 500/1000 . 6
Loan Oblig. 1899. 44
te& Loan Objig. 1910.

..

'—-

85

85%
68.% 6iH
J{
68 6.%

Kotterdamsehe
Rotterdamsche
Bted.Hyp.bk.

te's-Gravènh. 8 109.'-*'loo%
91% 94%
77 77%
Utrechtsclie Hvpoth.bank. 55 100 100
üti-echtsohe Hypoth.bank. 5 07% 97%
Vad. Hp.b. ( m v.Trpl. uitl.) 41
92
Zeeuwsche Hypoth.bank 5 96 93
Zuider Hypotheekbank.
6 100 103%
Zuid-Holl. Hypoth.bk. pdbr. 5 93 98
(Werkzaam in net buitenland.)
Holl.-La Plata, Hyp Pbr. 5 81% 85
Holl. Mex. Mij.v.Hyp.Cr.Pr.A. 32 32
Uoll.-Toxas Hyp.ba.nk. .A. 72j s' 72%
Holl.-Washingtou Hyp.bk. 5 85 85
Ned. Z.-Afrik. Hyp.'Pndb. 4i 82 02%
North-West a. Pacdio Pdb. 6 99% 99%
North-West liyp.b.s. I-IV. 41 79% 78
North-West a ." p ac (2 e ) 5 83 83K
Bott-Canada' Hyp.b Pdbr. 5i 90 90
Ver.Transatl. Hvp.>sk. Pdb. 6 IOÓ^IOOJi'
Ver. Transafl. HvD.rJk. I'ib. 5 85 85

—

—"

Sted. Hyp.bk. te's-Uravenh. 5
Sted Hyp.bk. te's-Gravenh. 4

..

■"

.

ScheepsverDand Maatsciiappijen.

■
■

"

INDUSTRIEELE ONDERNEMINCEN.
Al*:.Ned,El.Gi-.8u0mp.0b1.7 SO'-i 30%
Alg. Ned.-iud. Bi. Aï j. (i. A. VZIXUI
Alg. Ned.-tnd. ISt Mij. Pr. A. 12^la )j;
Alg. Ned.-lnd. Et Mn. 0b1.6 100 9iH
.A.
7.i
Al«. Norit Mij.
76
Ailaii & Co. K. Meubelt. A.
67Jj'
07>f
Amst. Lutt.g.

■

.

(

. .

"

.
......

v/h. Tettor. A.

Batava Margariilefabriek. A
v. d. BerghVlUOJ A. Pr. W. A
" v. d. Bargu's 1003 Pr. W. AB.
V. d. tiergb's Fabr.
Obl 7
Uergh, Am. v.

.
d. Embalage 7

123>ï1-23
51
-t>

"

73
73
77- 1*- 77
98
98

100% 100%
Berkei's iV'an! Patent.
A. 35% 145!^
„
■
REPUBLIEK CUBA.
Burgerhon*,s Maehinefabr. 7 89 83
O. v. A. 95 98
Cuba 19Ü- Obl. 41]Bo 8o5.
Oalve-Üelft
&1DDEN- KN ZUID-AMERIKA.
Pr. Wd. A. 91 91^
Calvé-Delft
Calvé-Delft
Obl. 7 101% 102
ARGENï. REPUBLIEK.
Argect. Rep. buiteul. £ 100 4 70% 70%
Carp's Garenfabriek .G. A. 17 175*"
Carp's Garenf'abr. Pr. Wd. A 21%i 25
Brazilië.
ilontr. Suiker iVty. Cert. v. A. 85:, 87
* 5 48% 484'
«nuilie 1895
Mij. Obi. I 983i93% ■
Fnuding Lu 189S £ 20/100 5 77 77J
' Centrale Suikec
Glaslabr.
tv)
s
A. 2i^ 25%
tó 4 —" "
Obligatlen 1903 £ 500-1000 5
Deventer
:
A. 51^51%
Obügatien 1913 £ 20-100 5 50 50
iJleotroraot.fabr. Dordu...
Gew. A. 69% 59% 59% —■
Ln. L914 £ 20-100 5 61% 64%
Kurness-Stokvis.
Pundin«c
Obl. 7 90 9.1. 91%
Obligatiün 1839
41
11
Kurness-StakvU
4
Kaar3t..
A. 105 121
Staar.
St.
42
K.
Res. Bds. £ 20-100 4 42
Gouda
J-n. 1901
Bahia
IC Stear Kaarsf. O.v.A. 103 123
£ 20-100.
5 21%?»%
Gouda
■
Rio de Jan. 1)112 £ 20-100. 41 61% 61%
Gouda Kaarsf. *r. Wd A. 75%
San Pa-alo 1921.
Gouda Kaarsenfabr.lr.Wd.B. <1 7<%
Obl. 8 93% 93%
Obl. 7 102 101M
DOM1NIC. REPUBLIEK.
Gouda Kaarseutabr
B%' 9%
Hapam N. F H.l<g;sp. Ap. A.
Douane Ln. Dom. Rep. O. 5 97% 97% —"
39% 39%
Bengel. Maoh. App.tabr. A.
VENEZUELA.
Diplom. Schuld £20-100 3 62 62
Hillen's Sig. en Tab.tabr. O. 1 02 92%
A. ÖM 53
Uoll. Stoom-Jtfeel/abriek.
KolKproJ. a. 13D5i136
PROV. EN GEMEENTE... LEENINQEN. doll. Fabr. v. KabelUhr.
A 83 80
Draad en
Amsterdam 19221e leening 6 100 99% ■ —■ Efoll Kunstzij'lö
Ind.
.A. 83% 82%
Holl.
Amsterdam 19222e leoning 6 102%102%
■
■ 1101 l Mii. v. gew. Beton. A. 102 102 -r—
Amsterdam 1919
Obl. 5J 95% 95'i
pf- A. 79% 8)%
Betoll
"
v.
»
Uoll. m. se*- Beton
Amsterdam 1915
Obl. 5 92 9t#
Obl. 7 101 102
HolL Mii v.Ge«r.
Amsterdam 1918
Obl. 5 91% 91%
A 77% 78
EloU."v.tß.v.Mar-.P.Wd.
Amsterdam 1913-14 Obl. 4} 84% 84%
Amsterdam 1916-17 Obl. 4J 8:. a; 83+S
Holl. V t.e.v. Marg... Pr. A. .75 76%
.A.
2% 2%
Amsterdam 1904
Obl. 4 82% 82%
Insulinde Olietabr..
Intern. Gew. Betonbouw. .7 90% 91
Amsterdam 1911-12" Ob. 4 82% 81% "
Juxgens Ant.
Amsterdam 1916
Obl. 4 82 ei%
" Oow. A. 62 58 53
Jurgens Ant. Ct. v. gew. A. ">% 81
Obl. 3) 83% 83%
Amsterdam 1883
Jurgens Ant. pr. A t 1003 70 63
Amsterdam 1895
Obl. 3 71 70%
"
Jurgens
Apeldoorn 1920
7
Ant. wd.pr.A-/iao3 07 03 3*'
103%103%
Obl.
67% 6»% 01%
Obl. 6 101%101
A. 0, Piet. w.d. A.
Ai-nhem 1920
Jui-sens
Obl. 4 82% 82% —■"
Arnhem 1997
Kon. FabrifAlteymwOtri. 7 101%101%
Ob!. 7. 102J.103
Kon. Ned EdelmetFabr.p.A 28>i 26
Batavia 1921
A. 106 104
Bergen op Zoom 1920 Obl. 6 100 £100
Kon. Ned. Zoutindustrie
BroDelft 1919
Obl. 6 101% 100%
Kon. Pharm. Pabr- ▼/h
"
Dordrecht 1920 1/4-1/10. 7 103% 103%
cacles &Stheema,n gew. A. 50 50
G.A. 59% 60
Dordrecht 19_0 1/1-1/7 Obl. 7 102% 102%
Kon. Ver. Tapg'fabr. G.A.
Enschedé 1915
Obl. 5 91H 91%
38^ oó'{
Leerdam Glaslabr. pr.
A,
—■
58% 58%
6
1920.
Obl.
Glastabr.
Friesland.
Leerdam
1920 7 95H 95%
Friesland 1922
Obl. 6 101*101%
Lovers Zeepfabrieken
&Kistf. 0.7 913i 91%
's-Gravenh. 1921 Apr./Oct. 6 102 102
Lu-t&Zns. Stk.Mij's-Gravenhage 1919 Obl. 5} 96% 96%
A. 151% 154%
Ned.-lnd. Gas Cein.
1920 O. 6 85% 84
VGraeénhage 1918 Obl. 5 94% 94%
N -Ind Porti.
's-Gravenhage 1918 Obl. 4J 89% 89%
Ned Fabr. v. Bronswerk A. 56H 56%
■
87 86%
's-Gravenhage 1889 Obl. 3i 80% 80.i
Ned. fab.v.WtSp.m.ser.AA
Mij.s.AA 35
Mii —■
's-Gravenhage 1900 Obl. 34 80% 80%'
Ned GuttaPercna Mij.pref.A
48% 484 —■
Ned GuttaPercha
s-Gravenhage 1909 Obl. 3J 79.i 79%
■
a. 1481 149
's-Gravenhage 1897 Obl. 3 83 83
Nederl. Kabelfabriek
Groningen Gein.
Obl. 6i 101%101%
Ned Kunstzüdef abr. Obhg. b ft>>» üo>»
83% 81
Heemstede 1920
Obl. 7 103%103%
Nederl. Scheepsbouw Mu. A
■
Obl. 65 100%100%
Heerlen 1921
Noorsche Gas AÜJ. " -A 41 4o
6S?f 69%
Obl. 5J 91% 91%
Heerlen 1919
Noorsche Gas Mn... Obl. 5 240
24a
A.
Noord-Brabant 6-j. Obl. 6 10l%102
PhUios GloeÜ-ptabriek
Nocid-Brabant 1921 Obl. 6 101 101
Philips' Gom. Bezit- ▼" A. 2A> 230 ■—93
Noord-Holland 1921 Obl. 7 102!S 102%
Puttershoek Suik.fabr. Ob 5
93% 9b%
Noord-Holland 1919 Obl. 5& 100 99%
Roosendaal Muikertabr. ObL 7 ,87%
89
,~
6
Noord-Holland 1903 Obl. 4 84% 85 —"
RoosendaalSuikerfabr.Obl.
A. lto%lo-l
Preanger
O. 7. 1011.101%
Rott Droogdok Mn.
Ind. Pr .A 59* 56%
Rotterdam 1921
Obk 7 103%'103%
59%
Ond.
101*101%
Ind.
a. 68% bb
Rotterdam 1921
Obl. 6.
Rijsaijk (Fr.)
-~r r^
A. 68
Hotterdam 1921
Ob'. 6 100 100
Aard.nieeUabr.
Scnolten's
9%
5|
9%
95% 9%
Botterdam 1919
Obl.
Tabaksind. Phibpf Gew A.
1W
Rotterdam 1915 '
Obl. 5 91% 91
ütr. Asphaltfabnek Obl. 7
~
Obl.
7
10»>
ilOih
Mij.
Rotterdam 1918
Obl. 5 91 91%
Utr. Waterl.
"
"
91
w
91
91%
5
.A.
"
Rotterdam 1919
Obl.
.V
Vereen. Blikfabrreken.
Rotterdam 1914/15 Obl. 4J 841. 85
Ver. Chemische Jf abr. .A. 38 "«
Rotterdam 1916/17 Obl. 4. 85 85
Ver. Chemische Fabr. Pr. A. 48% 61
.A. 80% 83.,*
Rotterdam 1918
Obl. 4. 85 85
Ver. Glasfabrieken.
10%
A
Botteraam 1900/1913 Obl. 4 82% 81%
Sigareniabr.
Ver. Holl.
Botterdam 1893/0Obl. 3J 75% 75%
Ver Holl Siff.fabr.Pr vVd.A. 26% 27
993 i99%
ü,* Zn. A.
Botterdam 1894/97 Obk 3 73* 73
Ver!
■
Obl. 7. 102 102.J
oemar.no- 1921.
Ver. Ned. Chamotte Fabr. A. 2b 2a
,
oèmarang 1910.
Obl. 5 83% 83*
._
Versohure & Co. Schoepsw.
o'
pemaraug 1911.
Obk 4\ 77% 77
Pr.Wda.
en
Maehinefabr.
Soeiabaja 1921.
Obl. 74 102-Ü-1O2-Ü
Vlissingen & Co. Katoent. A. 11?^1^,,,
~
Obl, 6
JUburg 1922
100%
Vlissingen & Co.Katt. Pr. A. 80% 80%
42% 43,*
r V^oltMetaaldr.& tenpeTtf. A.
Utrecht Prov. 1920 Obl. 6J- 102% 102%
Utrecht Gem. 1919 Obl. « 10.l.il015{
Volt Motaaldr.fabr. Pr.Wd.A 80% 80
Utrecht Gem. 1903 Obl. 4 85 85% >
(N.V.)
A. r~~ "*i
Voornveld
" " .A.
Zeist 1913
Obl. 41 85% 85%
J; «
Wester
Suikerraff..
91
Buitenland.
«5
'
Wester öuikerraö. Crt v. A 4o
DENEMARKEN.
Wilton'sDok- & W erfm. G.A. 70% 70%
Kopenhagen 1901
Zeept. (Mij. t. E. v.) A. Pr. A.
4 65% 85%
74!*' 74%
Zeepf. (Mi".t.K.v.) Pr. Wd. A
4 76,% 76?i
kopenhagen 1910-1911
'%
NOOBVV KGEN.
Zélander's EL H. Pr. Wd. A.
Burunsans.
4}
84%
Ghristiania Obl
85%
ARGENTINIË.
Amer. Beot Sngar C.v.g.A. '89% 40%
Am. Smelt & ReL Co.C.v.A, 57% ooft
«Qenog-Ayres £ 20-100. » %

.. .
. "
_.,.

-

.

.

.

.
....
.

—■
—

——-

..

.

'

.
- .

.

—-

.

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

.

■■

.

—-

gtf

.

——-

.

.

.

—

—■

.

-—

.

■
>

—

..

■

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

.

Rouppfv!d°rVoort's

..

■

—"

"

.

Z kZilrt.

'

.... .

46^

—

.

—- ——

——
—

-—

—

-- —
~

-— —
;
——
J2%

—-

■

—

"

—

'

—— —"■
"
—
—
—— "
■

.

■

.

—

-—-

.

.

4^%

■

.

■

.

Derde blad

11

.

— -

. .

.

Handelsberichten.

■

.

*

"

..

...

■
—-"
■

.

■ —-

—
—
—
—

...

.

..
.
..

....

,

—- —-

.

——,
—-

■

"

..

—"

—-'■

.

.

—
—— —-

"— —-

. .

"

.

—-

—- —-

.

.

.

.

——"

....
..

.

—-

..
.

.

. ..
.

..

.
.

..

—-

■——

.

..
.
.

——

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

..

—-

.

.

DIVERSEN.

.

.

. .

.' .

.

■

''

.

—-

.
.

—- ■
■

.

’

i J-%

’

b.fJ

’

’’’ * ’
’
’

-

,
V-VM.

\

'

’

’

-

.

.

~-"

’

Sla^FV
Vreefw]jk

Ie
.

°

1

_
, -_
Uf _ "
. _

102J.

!

39.691-0.-1C.9118.0e1

—

~

—- —-

.

’

.

"

'

:

-—

"

.-

~

—

*"

>

—-

.

■

.—
—.
—.
——
~
—.
.—.
—
~
~
~~ —. ..—— ~~ —.
—. ■—.—.——

.

—-

.
. .

—

...

"

.. ..
..
..

-

':
'
'

.

...

"

—-

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

. . ~~~ —. .—

~
~
~~

.

—

..

—
——

..
. .

-

„..

—

——

.

——"

—

~

...
.
...

"

——-

.

.

.—

—.—j

.

—"

..

’’
’

...

,—

.

.

....
....

.

..

——
—— ——
———
—
— ——
——

.

.

’

RWeer
en
iverberichte-n.

.

■

.

.

..

.
. .

.

.

—

-

.

..
..

'

—-.
■

’

’
’

.

——-

.

—-"

’

—

—-—,
■

.

.

....
.. ..
..

■

■

.
..
..
..

.

.
.

.. . .
. .. . .
..

'

■

■

..

65H 63
69X 69>.

..

Hypoth.bk. 5 99 99
Hvpot.li.bk. i\ 91% 9D»"
Hypoth.bk. 4 91
9t

Amst. Scheepsverb.Bk. pdb. 7' 103 103
Eerste Ned. rfohuepsv. pdb. 45 71>i 71>£
Buitenland.
Cred. Fonc. Mex. Pbr.. .6 11 10%
Hqngaarsche Hyp. Bk. pbr. 4
,'J ,'j

——

CHINA.

T mP-

—-

.

■

2% 2'i
1% \% \%
2}i 2%

8

China Spoorw.leening 1904 5
Spoorweg! £ 2J-100 1912 5
lapr.

.

— RoUerdamscho

56% 57

_ —- —.... .
-—

JAPAN.

. .

■

PORTUGAL.
Portugal Tabaksl. 1890.
4J 81% 84%
Portugal le serie.
.3 25% 2"
Portugal

—
— ■

--

"

.

.

-

—'

...

■

■

—-

...
...

Obligati. n 1888
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■—■

pCt. V.K.L.K.H.K.SIotk.
pCt. V.K.L.K.H.K Slotk
7 % Chili 1942 in ? 99.
Amer. Water "Works C.v.g.A 23 27%
Houth. V/h Altius. .G. A 50 50%
O % P. L. M. 79.
100
Anaconda Copper. C. v. A
100
Hbuth. William Pont G. A. 58 61
Anglo Amer. Tel. Cy. C.v.A. 22% 22%
Houth. V/h Varssev. & Co. A. 75 80
BiDixenlandsclie Wisselkoersen.
Bethlehem St. Corp. C.v.A. 65 86%
iud. Texk- en Houth
.A. 10% 11
(Vervolg van pag. 6.)
British Emp. Steel C2epr.A 23 28,%
Katla Hagger Mpü. Obl. 7 e'3% 83%
AMSTERDAM,
Hinsdag 9 Januari.
Cities Service Cv. C. v. pr. A.
71 71*
Amsterdam
vóór
Beurs.
de
Mij. i, aanl.v.Laagsp.n. Obl. 7 101%10D3«'
Tabak,
74
üit
de
hand
zijn verkocht 18.000
Deutsch N. Tel. C. v. A.
Var. slot
Mjj.t. Ranl.v La<*g«»n. 1920 0 lOt^lOl*
Gever. Cigar Cv. C. v. A
Java
81-% 85% 85>if Mutler
pn.
BKV
Scmbs
AK
voor
do Servische Regte,
Berlijn
Co. (W.H.) Wd. A. 72% 71%
0.0245—
0.0255
0.0262-1
N. Y. Tel. Ie & Alg. H. G.O. 4} 99 103
■
Obl. 6
99
9300 pn. YoTstenlanden, oogsij
Nat.
Grondbezit
Weenen
(per
Stand. MUL Cy. C. v. g. A. 83 86
Ned Mij. voor Havocw. A. 82%. 82%
De resteerendc 1214 pn. Vorsu~nlanden
"i Kr.)
0.371,
0.35
Studebaker Corp C.v.g.A. 141%148%
Mij, v. Oesfcerteelt .A. 40 41 45
Ned
bij inschrijving; aan de markt.
11.70
Lande»
—11.74
Underw. Typewr. C. v.pr.A.
116*
11.691
116
Ned. Mij.v.Oestert. W.l. X.f 30- 10
prijzen
zijn
geheim, doch zeker nog niet
Parijs
16.90
—17.05
Corp.
C.v.g.A
1.07%107%
17.121
ünited Stoei
Ovora.d-rdh.lmp.M-j. P.W.A
18% 18
winstgevend vt er de importeurs. Bij in--chrij^
Brussel
United Steel Corp, C. v.pr. A. 125%127%
15.40
—15.60
16.80
Sciiev. Hyp.
42%
ObL 21
43
ving i
2.52;
19 dezer aan de markt 5077 pn.
2.52
Tomhsoa's Havenbedrijf A. 95 95
" Cable New Vork
J
2.51
CULT. ONDERN., HANDELSVER. EN
Java en 629 pn. Braxicl. Do hoeveelheid Java
10')%100*
—■
hagen
7
Kopen
Xaoiiisou's Havenbedrijf
51.— —51.50
51.60
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.
luidend kleinen dan a.-invaukf.lijk werd geVr.Bez.Hvp.Sp.Ob. West. 0. 5 5>% 59%
Sto-ieldiolm
67:60
63—
<ü.m
15 41
Alg. Vruchten Imp. MJ A.
Wijers' Ind & Haud.ond. A. 41% 44%
,iot de groote
Christiania
47.501.—
47.60
Besito Cultuur Mij.
A. 137 133
Zueh.onlColenst.Sab. O. v. A. 143 144
■ii in den la.-. 1-=ten tijd.
Boedapest
(per
■
Bodjong Suikerfabriek .A. 133% 131%
Zeeh. on KoLst. Sabaug /103-,) 140 133%
'
i k e r kalm. Jan
Maart /
100 Kr.)
0.12
0.10
0.101
Bodjong Suiker Cert v. A ■ 186 137%
Mei
24
k-n,
koop.
te
Zwitserland
—17.«5
S
47.50
47.70
Mij.
94%
94%
Buitenland.
Borneo-Sum. Hand
A.
Lijn ol i o Febr. f 40J, 40J, Maart 38J,
Italië
Comp. Merc. Argentina A. 23% 23% 24%
12.35 —12.55
12.45
Intern. Land Srnd.
/ 3.40 3.40
Febr./April / 38ï, Sépt. /Dec. / 3
A,
Comp. Merc.Argeut. C. v. A 23% 21%
Grant
2jJ
Max.v.
Land
Cert.
v.
2#
"
Amsterdam-of
ticiesl.
Timing loom.
Cultuur Mij. der VorstenL A 156%153%157
Grant
8
8%
8%
Land
C.v.lnc.Bs.
Maxw.
Cult. Mij. der Vorst C v. A. 161% 161
1% 1%
Mexico Synd. Bew. v. Deeln.
K offi
rior Santos 4-5 c. Robusta
"
Cult, Mij. der Vorst. W. A. ’130.—1:30.50
8 Jan. pariteit, f.a.g. 40
4
9 Jan.
4%
Pexuvian Corp. Cert. v. A .4
»n 33 bn. Angkola. 25 bn.
i
llandelsver, Amsterdam A. d73%371 375
Peruviau Corp. Certv. Pr. A 27% 28%
/ 11.76
/'11.69% r 12.10.7 Mandheling, 98 bn. Siboga; ex Goentoer; 190
bonden
Handelsv. Amsterd. C. v. A. 375%3/(i
Berljju Hamburg
SPCORWECEN.
.0.0254
0.0262? 59.27 bn. Praataran Robusia, 160 bn. Redjo-Agoeng
Handelsver. Amsterd ObL 5 98% 93%
17.12%
Parijs
Doli Spoorweg
Aand. 140 139%
17.15
48.—
Bob. ex. Prins der Nedeilanden ; 50 bn. VaneHaudelsver. Reiss & Co. A 23% 25>i
■—.
Obl. 7 104{J104%
15.80
Spoorweg Mij.
Antwerpen
Dcli
Brussel
15.65
48.—
"
ex Liberty.
■
Hey broek & Co.'s Hdl. Mii. A. 44 41
Bazel
47.80
47.70
Spoorweg Md. 1922 ObL 6 103f«l00%
Dcli
48.—
Holl. Transatl. Handelsv. A.
9% 10%
Weenen
Sp.w. Mj 1912/WObL 5 9*5 96A
Dcli
0.00375
0.03371
50.4
Insulinde Cultuur ;Svnd A, 61 62 68%
51.60
iCopenhagen
, 66.67 S Amsterdam, 9 Jan. 2u. 15 (Sni ker) witte kristal.
Holl, IJzeren Sp.w. M t j. A. 87% 87%
.51.10
Int. Cr. & Handelsv. C. v. A 167 169
6
IJzeren
Obl.
Stockholm.
07.60
9 Jan.
Sp.w.
Mij.
„
"
ICO%
99%
„
Holl.
67.86
8 Jan.
66.6?
■
Int. Cr. & Handelsv.Rott 0.5 97 06%
,
Ohristiania.
47.15
17.60
Mij. 1919Obl. 51 94 } 8 91%
IJzer.Sp.
H
oll.
66.67
eloteerihg
op
termijneGelat
Gebod.
Gelaft
Gebod.
A. 310 310
■
Javascho Cultuur Mij.
Holl. Uzer.Sp.MiJ. 1922 Obl. ÖJ 94% -H i
■
24
Januari
Mij.
A.
310%316
Javasche Cult.
C. v.
Amsterdam niet-ofiicieel.
Holl. IJzer. Sp. Mj. 1903-12 4 803» 79%
24?,
21
Februari
-24% 24
Kali-Bendo Cult. Mij.. .A. 83 82
New Vork zicht / 2.52—2.52^.
Holl. IJzer. Sp Mij. 1639-02 31 77% 77
Maart
Kali Tello Cultuur Mij. .A. 92% 94»-* 943*"
'JA
Holl. IJzer. Sp. Md. 1905-03 31 73% 73
Cable 2.525— 2.52,-.
Kaliwoengoe PI. Cult. Mij. A. 171 163
Holl. Uzer.Sp.My. 188i-1892 o- 73 72%
Dollars (bankpapier) / 2.51—2.5!
i%
,
Linde & Teves
A 75% 75
Mii.
t. Expl. v. St. sp.w. Obl. 61 1C1%'100%
Marken bankpapier 0.0283—0.030.
Juni
24% 24
Linde & Teves Cert v. A. 77% 81
v.5t.5p.w.1920/22 6 103 99,%
Mij.tïïxpi.
Belgisch
Stemming kalm.
francs bankpapier f 15.50—15.70.
Omzet 4 x 50 tem.
Oblig. 6 96% 98%
Linde & Teves
—. Mij. t.E.v. St.sp.w. 1919 ObL 51 91% 91%
bankpapier / 11:71—11.76.
Maron Cult Mü.
A. 1773*177%
i
Mu.t.E.v.St.sp.w. 1922Obl. 51 943» 91%'
6. in.
Moluksche Hand. Venn. A. 59 50
Finsche Mark / 6.15
GRONINGEN. 0 Jan. Granen. De laagMij, t.Kxpl.v.St.sp.w. Oblig. 5 90% 90%-—
prijzen waren als, volgt:
N.-l. Houtaankap-My. .O. 5
Fransen bankpapier 16.80—17.20.
14%
Mij.t. Expl.St.sp.w.l9o.3-1997 4
803» 79%
Ned. Ind. Suiker Unie
A. 183 188
Praag / 6.85—7.
Per 100 K.G.
9 Jan.
2 Jen>
Mij.tE.v.St.sp.w. 1837 Obl. 8J 88% *7
Pagottan CultuurMij.
A 162 162%
-.
My.t.E.v.Stsp.w.lB3o-98Obl. 31 7!X 76%
Madrid / 39.35—330.60,
Zomertarwe
/
/
Peugadjaran Cult Mü. .A. 49% 51
Mj.t.E.v.St.sp.w.l69l-950b1. 3 72% 72%
„
Italië
Roode
12.30—12.40.
tarwe
10.00—11.10
10.00—U.10
Poerworedjo Suiker ond. A 633*' 63% 70
■
88>i
Ned Centr. Sp.w. Mij. Obl. 5
Witte tarwe
10.00—11.15
Budapest o.lo—ll.
10.00—11.15
Serdang Cultuur Mij..
.V. 201 136 193
Centr. Sp.w. Mij. ObL 41 82 81
Ned
„
Yen
lul.
rogge
1.22—1.23.
9.00—10.10
9.00—10.25
Sindauglaoet Suikerfabr. A i>ss 358
f
Mij.
A. 117 147
Ned. Ind. Spoorw.
Wintel-gerst
öuiker Cultuur My. Cei-tv. A 183%132
Batavia cable OS?,— 99.
5..50—10.10
'0.00
Ind. Spoorw. Mij. Obl 5 96 96
Ned
9.60 „ 8.2-5— 9.40
5,% 5%
l'els&Co's iland. Mij.
A.
zicht f
■»
'.
Ned.ïnl.Sp.Mj.toLi-l IJbl. 41 88% 853»
TjebonganMü. te.SutkerO. 41 91?i92%
Witte haver
9.7.5—11.25
Ned. Westfaalsche Sp.w A. 153%153%'
Bucarest / 1.50—1.60.
9.7.5—11.15
■
Ver. Ind. Bosc.o. üs. MijenO. 6 44 45%
„
70- 70%
Warschau 7 O-lfc
Gele haver
9.76—13.00 „ 9..50—12.75
N.-Brabant>B.-WCv.leH.o.4i
Ver. Java Houth. Mij. Obl. 7 6Ó|{- 60%
74% —.
„ 9.75—12.75 „ 9 50—1.
Nr.-Pieschs Loc Afg. Obl. 4
B.ijAyres / 0.94—0
Zwarte haver
Zuid-Afrik. Handelshuis A.
3% 4%
81
" Z.-Holi.Elec.Sp.Mij L9JO Obl. 4J 81
BL peulerwten
12.00—16.00
12.00—16.00
MIJNBOU W-ONDERNEMINGEN.
Rotterdam-officieel.
Gr. erwten
'
-22.371
~17.00—22
Biliton Maatschappij Obl. 7 101%1013*'
Buitenland.
"
9 Jan. 8 Jan.
kers
—.
Guyana Goud PI. Mij. G. A.
'8% 8
ENGELAND.
Berlijn
]_■
2.~><\
2.62
10.00—12-50
10.50—
Paardcboonen.
Guyana Goud PI. Mij. Pr. A
10
10*
Great Eastern Ry. C. v. A. 33% 40
Londen
Wierboonen
Limburgsche Steenk.-Mu. 5J 00% 903»
H-75£ 11'.. 10.00-12.50 „ 10.50—12.50
üudergr. EL £20-100 Oblig. 41 9834 98%
Parijs
17.15
Oost-Borneo Mj.
Gew. A "83% 853*
17.11*
Waalsohe
idem
-15.00 ~10.00—10.15
Underground Incomo Bonds
83
8B
Oost-Bjrneo Mij.
15.0,5
Pref. A 11>3*U5
Brussel
Koolzaad
RUSLAND.
15.19
J
Oost-Borneo Mj. Cumul.bow. 79 78 7.3
New Vork
.—
Karu-ijzaad
: >.
—.
2.52 J -.'
1% 1%
Mosk.-Kasan Sp. 1901 ObL 4
Redjang Leb. Mijnn. Mij. A 107%1073£
2
Zwitserland
47.70
1897
4
2
Geel
mosi
16.00—34.00
..15.
Mosk.-Wind.Ryb.
Obl.
47.66
'
Mijnbouw
Mij..
Salida
.A.
6>s 5%
Koponliageu
Mosk.-Wind E vb. 1803ObL 4' 1% 1%
50.95
51.30
Kaoariezaaa... ~12.00—15.25 „12.00—1,
Buitenland.
Rjasan L'r. 1894G.R.125 Obl. 4
1* 1 r 56
Stockholm
Lijnz.
67.90
67.571
blauwbl.
Pittsb. Coal Co.
A
■
R'jasanür.
Gew.
59* 613*
1894G.R.6250bL 4
\k 1%
Christiania
46X23 07.50
—.
(witW.')
Idem
1% 1% 1%
Rvbinsk Spw. Mij.1895. Obl. 4
Weenen
o.oog
B'auw maanz. '.. 50.00—71:00
50.00—67.00
Q.OOj
PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
Wladikawkas Sp. L 909 Obl. 4{ 2% 2%
k->r;
Madrid
Do
39.66
39.55
voor
Algemeene Petr. Comp. A.
20 21 22
1885
GR
625
4
Wladikaw.
Obl.
23» 2%
liacaatsche Petr. Mij. ObL 5 1003*103%
Milaau
tarwe nati
"'-eekwpit,
12.324, 12.50
Wladikaw. 1894 GR 625 Obl. 4
2*
2*
.ltsohe Petr. Ind. Gew. A. 368 366
kanariezaad. ïnlandsehe
-ten
\% 1%
Wladikaw. Sp. 1895/6 Obl. 4
DorJtsche Petr. Ind. C.v.A. 375 373 374
Wladikaw. Sp. 1897 Obl. 4
13* 1%
10 et. por K.G.
Daerelijksch
Beursbericht.
Ind,
Dordtscue Petr.
prof. A. 361%361
1% 1%
Zaid-Ocst Sp. Mij. 1897 ObL 4
AMSTERDAM, 9 Januari. (2.45 uur.)
3ec. Holl. Pstr. C. v. A. 1.29%13l 127%127% Zuid-Oost Sp. Mij. 1898 Obl. 4
1% l*g
Rubberherichten,
De ongunstige en aillarnieerende berichten
ICon. Ned. Petr.
H3OO A. 385 379 884%
1% 1%
Zuid-Oost Sp Mij. 1901 Obl. 4
LONDEN.
9
Jan. (11 u. 40.) Rulil,
Kon. Ned. Petr /100 o. A. 381 382^335
AMERIKA.
uit Dudtsohland, de paniek op de wissel- (
Kon. Ned. Petr. Cert v A. 335 330%
Mor!
4
Top.
%
92%
Alg.
Hyp.
ObL
91
Atch.
markt aldaar en de daarbij aansluitende i
Kun. Ned. Petr. Mij. Prior. A.
Sheets loco
33% 83
Centr Pac, Ie rat. ,1 vp. Obl. 4 90% 89%
reactie
der- wisselkoer?en tem cnzenit deden '
Moeara Enim Petr. Mjj A. 310 314
Chesap. Ohio Alg. Hyp.Obl.4l
90%
Sinus Alg. Petr. Mij.
A. 116% 1463»'
vandaag een flauwe markt verwachten. Maar Stemming vast.
Chic. il. Isl. Ct. v. 7"/» pr. A.
90
Tarakan Petr. Mij.
A. 169 169%
Gewone A. 11% 113»'
al was de stemming veel mnder geannimeerd
Erfo Spoorweg
Zuid Perlak Petr. M«pr.A. 10.—15.
lllinols Centr. L.L.St.O.v.A 4 75 75
dan
den laatsten tijd het, gevsl was en al trad
LIVERPOOL. 9 Jan.. (R. 0.) Katoen.
Buitenland.
21 21 "
ICans. C. Sth. Rw. Co. G. A.
*
(Ie tel.)
p termijn ful-h
hier
en
daar
Jan.
een
reactie
tocth
viel
New Sckibaieff C. v. G. A, 10 15% 16% 16% Kans. C, Sth.
de
stemin,
Pr. A. 56% 56%
Maart
Schibaiett
36
14.37
pret.
33%
.New
C.
A.
Kans. C. Sth.
Cv. Pr. A 66% 57
ming per saldo mee, daar het publiek blijft
verkoop 6000 bn. In%oer 10.000 bn. LocoOriohPetr. MjL.2oooafg. A 36% 36>i 37% 37% iSns. C.
.Ie Hyp. ObL 3 70 70
koopen. Tegen het slot kreeg de kooplust stemming
K.
Ie
4
81
kalm.
Hyp.
83%
&T.
Obl.
Miss.
in de meest speculatieve hoeken 'zooals
RUBBER-ONDtRNrrr:!NGEN.
Miss. K. &T. Cv.2a H. Obl. 69% Ü)H
Koninklijke en rubbers rnesr de overhand,
Ambaloetoe Rubber Mij. A 833-f 81 84%
Missouri Paciüc .O.v.G. A. 17-tf 17%
Amst. Rubber Cult. Mij. A. 131 128%131
Nat. Railr. Prior Lion ObL
zcodat de markt met vaster ondertoon sluit.
.Viw, Rubb. Cult.Mij. 0. v.A 136%134
(in.cl coup. 1 Juli 1914) 41 38% 38%
■
Tevems ontstond later op den middag opVmst Rubber '17 Conv. O. 6 91% 91%
N. Kailw. Mex. Org.2ePr.A.
4% 4% —"
nieuw een sterke speculatieve beweging ir
Rubber
27
Ont.
&
Cy.
Amst Java
A
273*'
West.
A 2115- 21% 21%
" Sl.-York
N. Vork Pens. & Ohio Obl. 41 92 92J*
Ams-t Tapanooli tt.o. Mu. A 67% 692t
Consiois.
AmstTapanoeliConv, 0b1.6 81 82
North. Pac. Spw. Pr. Gb. 4 89 89
Zoo as de rxtarkt dan thans in een toestand
Dinsdag 9 Januari.
,A 64% 54%
St. Louis &S. Fr. Rw. O.v.A
Ko.ll.lar Rubber Mij.
22% 23
g«komen,
dat vermoedelijk niet oerder een
Basüam Rubber Aly. .A.
93 91
South. Pac. Comp. .C.v. A.
90% 90%
Het
meest westelijke minimum van gisteDcli Batav. Rubb. Mij. .A. 77% 77
South. Pac. Comp.
G.0. 4 87 87%
ongunstige
wending
in
de
stemming
zal
heeft
ziclh naar het N.O. verplaats*, het
ren
Hossa Rubber Aüi.
A 95 95 95j^
öoath. Pac. Camp. C0nv.G.0.4
94% 94%
komen dan dat de politieke verwikkelingen
fndistiha Rubb. Comp.
A 168 166 168%
South. Pac. Rir. Ie Ref. G. O. 1
andere
is
slechts
weinig opgeschoven, terwijl
Java Catuitohouo Cv..
A.
04% 94 95
üuiou Pao..Railr. Cy. C. g. A 112 141%141%'-^— directe aanleiding geven tot bezorgdheid.
een
secondaire
over
Duitschland ligt en alICali T.ilep. Ban.]. Rubber A. 128%128%
De opleving van de markt is in ieder geünioii Pac. Railr. Gd. Obl. 4 y4% 94%
1
daar
Üendeng Lemboe Rubber A. " 15234150% 153
regen
brengt.
Wab. Rlw. O. v. Gew. A.
9% 9!*
I
val
gunstig
een
voorteakcu voor de a.s.
Koloniale Rubb. Oul. Mij. A
81 83JJ
Wab. Rlw. O. v. Wd. Pr. A. A. 25% 23,^
druk bevindt zich in
wesNederlandsche leeniug. Het heeft wal ver- I feuHocge
Lampons; Sitm. Rubb. .Vlij. A. laO-%120%123
Wab. lilw. C. v. cónv. pr AB. 19 19
en Oosten, hoogste stand 773.4 te Biar(de/
Lainoon»
A
8% 9
wondering gewekt, dat niet een deel der Iritz ]aag.ste
M'u".
CANADA.
standen 735.8 te Andenes en
Latnpong (do)
Wd. Pr. A 2ö>f 27
—.
Canadian P.vcifio .O.v. A.
leening
1464J*
in Amerika is geplaatst en deels is 736.2 te Thctrshavn.
"
Linkungan Borneo Rubb. A
21% 25
BRAZILIË.
daaruit de conclusie getrokken, dat de plaatN.-L Rubb. & Koffie Cult. 4. 95 95 96
Braz. Rauw. £ 20-100 leH. 4} 15% 14
De temperatuur daalde in Engeland,
sing in New Vork op moeilijkheden is ge.A. 69% 69% 70
Ned. Rubber Mij.
Braz. Bailw. £ 200
14
4J
'Noord-Frankrijk
en ons land, steog daarenPr. A 140 142
Nedvßubber Mij..
Vicc Miuas fr. 503 Ie Hyp. O. b 16% 16%
stuit.
geheele
in
het
Noorden en Otsten, zeer
tegen
Oost-Java Rubb. Mij.. .A. 191 193
V'ict. Miuas fr. 2600 Obl. 5 17% 17%
In ieder geval blijft echter de niet geringe veel in Duitschland, waar de temperatuur
A 89 83 92
Padang Rubber Mij.
Vict. Miuas fr-. 5000 Obl. 5 19 19
kans bestaan, dat hetzij voor oen Neder- 6 a 7 gr. boven de ncrmale is gekomen,
Preanger Rubb. Mg.
.A. 56% 55 56
landsche of Indische leening plaatsing zal elders is zij ock bijna overal boven normaal,
Rott. Tapanoeli Cult. Mu\ A. 27% 29
TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
Salatri-PlanUtion Cult A 39% 40
worden gezocht ep de Londensche markt nu behalve te Seydïsfjord, Stornoway, YarEerste Ned. Eleo.Tr. Mij. Ö.4| 77 77
Silau Sum. Rubber Mij. A 100% 100 102 102
Haagsohe Tramweg
O. 4 96 98
de markt daar, zooals re da in (het week- mouth, Gris-Nez en St. Matthien.
Soerowinangoen Calt. Mij. A 119 120
Noord-Zuid- Hol I.l'rw. Obl. 4} 81 79%
overzicht
van Zondag j.,1. werd opgemerkt, Vele plaatsen melden regen, München 16,
Sumatra Rubber-Cultuur A. 151 152! j
OosWava Stoomtr. Mij. A. 102 102
weder
meer
en meer haar positie van vroeerer Zürich 12, Haparanda 11 en Frankfort 9
Suriname Balata Cy.
A 49 47%
7
191%
101%
Oost-Java Stoomtram Obl.
Tiib Tjipong Caouteh.
A 65 65
Probolingo Stoomtram .A. 71 74
gaat innemen,
m.M.
Rott, Elec Tram.
Waringin Cult. Mij.
A 125 131
Obl. 7 103 102f!
In
verschillende
waren
-heden
afdeelingen
De barem. bij eng beg'.Tit snel to dalen.
Zuid-Preauger Rubber
■
A. 33 31%
Samar.-Joana Stoomtram A 118%t18%
de
koen-san
niet
Culturen
veel
veranderd.
Buitenland.
Verwachting van ihet K. N. M. I. te de
Samar.-JoaaaStoomtr.Obl. 41 84 83
bewogen zich ongeveer op vorige koersen. Bilt van heden tot morgenavond 6 a 7 oor:
Samar.-Joana Stoomtr. ObL 4, 79 78
Intercontin. Rubber O. v. A.
6* 6* —""*
Seoiar-Chcrib. Stoomtram A. 133% 133
Lankat Rubber Cy. C v. A. 120 123
Alken cultuurbanken bleven gevraagd.
Matige tot krachtige, wellicht tijdelijk stormSemeraug Oiieribon Obl.
7 1013*102%
Tabakken eerder iets in reactie na vaste achtige Zuidelijke tct Westelijke wind,
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
1915
5
88
88%
SHmar.-Cheri.St.tr.
Obl.
ü—opening. Van de scheepvaartaandeëlen wa- zwaarbewolkt of betrekken, regenbuien, aan6
Semar.-Chorib. St.tr. Obl. 41 SiJi 81
Algem. Stoomvaart Mij. A
6% 7%
ren
Indische lijnen aan den vasten kant. vankelijk zachter.
7%
7%
Eb&Dresselh. V. d.Sch. A
6-J4
PREMIE-LEENINCEN.
A 125% 125 126%
Holland-Amerika Lijn
Verder
was er meer handel in St. Mij. Maas
Stormwaarschuwiiigsdienst. Geseind 9 Jan.
.3 104% 10515Rotterdam 18o"3
Holl.-Amerika Lijn 0. v. A 127 129.%
en
Nievelt.
9.50 v.m. aan alfe posten: Wc-est <rp uw
Kr.(N.-Holl
Witte
Ver.Het)
HoU.-Am.L.gem.eigend.v.A 110%1U 112
68 63'
AFRIKA.
Rubbers trokken weer levendige belangHoll.-Am. L.gem. eig. Cv. A 116 115
Ie!
BolL Z.-Afr. Lijn
A 16% 16% 17%
Gongo Loten 183 S
./ 15
stelling
15.60
en Amst. Rubber sloten na flauwe
Hoogste
temp. 12 gr. C. (54 gr. F.) te
Holl. Stoomb. Mij.
A 35% 36 37 ■
weer
vast.
Verschillende
soorten
opening
Perpignau.
CLAIMS.
-—"
Holl. Stoomb. Mij. C v A. 38 37
waren weer hoager genoteerd.
Cit.Serv.Cv.Div. 58 (a $ 37.50)/ 110—110
Laagste temp. —2 gr. C. (28 gr. F.) te
ILSt.b. M.Holl. Bez.v.A A. 29% 30 31
ObL 7 78% 79 —>
Nederl. Bioscoop Trust
Zooals reeds opgemerkt trokken vooral Seyderfjord.
HolL Stboot Mij.
2.75
2.75
A 70 73
üoutvaart N.V
middag Consols weer levendigen
VOORwOOPIG CENOTEERDE FONDSEN. later op den
Intern. Sleepd Mij. ObL 7 90 90
de koers tot 137 monwaarbij
kooplust,
85%
Kon. Holl. Lloyd
Java-Ohiaa-Japau
A 84 81%
.Barometer Wied
ObL 7 49% 49%
'££"ü- £
teerde. Koninklijke ongeanimeerd,- maar
Z.-HOII. Bierbr..
Java-China-Japan C. v. A 85 903^
ObL 7 1003ÜOO*
A 16% 16% 16%
Holland AinerikaLün ObL 6 91 93%
Kon. HolL Lloyd
vaster sluitend.
a
h >Toestand c o
ar
i
Ant. Jurgenfabr.
Kon. HolL Lloyd .C.v. A 20 20
Obl 6 81 83%
Geld
3
op
prol.
%.
45
45%
Lloyd
Hollandsche
O.
41
7
PaiiggoongredioCultMij.O.
Kon.
1013*102
51" 'Sffl
% § Tan faT I
(Ongecorrigeerd.)
Kon. Ned. Stoomb. Mg. A. 79 79% 81
Amsterdam 1922
Obl. Si 95% 95%
ijLS
|
?»°
77
75%
75%
Kon. Ned Stb. Nat. b. v. A
ho* f% et *je lucht. 5».
Kon. Nod. Stb. Nat C.v.A. 80 82%
CELDKOERS.
verkoopen.
Executoriale
c -J
I
Prolongatie 3 pCt.
Kon. Ned Stoomb. ObL 61 95% 95%
6000 aand. Sumatra Mij. 194.
f
A 100 93 100
Exdividend. f Exclaim.
Kon, Paketvaart Mij.
*
Exoonpon.
2 a / 750 aand. Bevorsohe Biorbr. 31- 1,-.
Oron
"
T 5.6 iw. 2
nevel 3414-1 1
Korf. Paketvaart Mij. Obl. 4 92 93
2, a
500 niet afgést. Handel Mij. Kerk- Helder... 162.04- 4 9 z.w. 91. bewolkt M-- 6 1
81%
73%
81%
80%
Vlaas Do Stoomv.Md.C v. A
hotï 4.
Amsterd .63.0;-- 4 6ï.z.w. 4 mist
Maatschappij Zeevaart .A. 69,* 71%
Niet-officieel genoteerde fondsen.
De Bil
1000
aand:
Ned.
Veem
nevel
.A. 103 100 107%
10
2,ï/
Ned. Scheepv. Unie
Winstbew. Mooara Enim / 395 J.
Vlissing.. |64^oj-- 4 8 zuid 2 1. bew.
250
Mach.
tabr.
Deventer
8.
Ned. Scbnepv. Unie Cv. A 110 110
Ba/
A
Hide
Leather
lij.
Common
,'Jaastr !.ö6.2:4- 5.0 „
A. Hlff"? 1,
1 nevel
Nievelt Goudr. Stmvt
f 2000 "aand. Plaatweüerij te VeJsen $.
7 % Cum. Pref. Bethlehem Steel 10H—102.
33% 34 37
Solleveld. v.d. MeerSt Mij. A.
(KosthuiLuchtdrukgradient
6
a
50
Werkenden
Stand
of
\
%
/
2J
83
86
6 % Indië (Amera emissie) He serie f 1000 95J. zen) 36J.
Stmb. Mij. Hiliegersberg A. =83 133
verschil inluchtdr.ge- f„„j„
, n. ,1.9„ m
133%
Stoomv. Mij. Nederland .A. Hf
6 % Nederland (Amer. om.) / 2500 97^ J.
meten overlll K.M. in Vanmorgen
1
:i
Assurantie
Wil%)
Mij.
5000
10
(gest.
A 33% 39%
richting.
de richting van het
Stoomv. Mjj. Noordzee
6 % Holl. Amerika Lijn (Amer. cm.) 90- 4
holmiiia, m«t opr. bew. 1 %.
)
Stoomvaart Mij. Oostzee A 79% 81 83
Grootste
verschil.
Hvp.
Stedelijke
Bank
2 a f 100 Ink. schuldbrief Inv. v. Thysisohe
of
90J.
A. 1163*119
Stoomvaart Triton.
"
6 % Anaconda 1929 103J. '
Therapie .3^.
Thermometerstanden a/h Stadswaterkantoof
Buitenland.
7 % Anaconda 1929 105$.
1000 5 % Groote Club 68£.
9 Jan,
's morgens 6 uur 38 gr. Frh.
Org.gew.
A 11* 11rV —" 1 4 % Oanadian Pac. (Amer. cm.) 83?,
Int Merc. Mar.
2 a Kr. 200 4 % Oostenf. Mei/Nov. / 0.25.
's morgens 8 „ 37
lnter. Merc Mar. Or. Pr. A 45% '45%
4 % Cert. Canadian Pac. (in £) 81J.
3 Lot Turkije 8 %.
's morgens 10 „ 39 jj
Inter. Merc Mar. Cv.Pr A 45% 45%
6 % Prior Hen Missouri Kansas Texas 96J.
250
Olandn
Speelgoedfahr.
2a/
's morgens 12
42
Int Merc Mar. Goud O. <af 91% 90%
Oert. v. Nieuwe, A. Miss. Kans. Texas 320.
$ 4000 4J % Nat. Bvs. of Mexico 29%.
's middags t m 43
"
7 % Batavia 100$.
1 Lot Rotterdam a IGO 102}.
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
100.
5-jar.
6
Vlaa-rdinßen
Arendsburg Tab. Mij.
2 Loten Antwerpen 1887 22 4
%
.A. 271 276
,6 % Sóerabaya 91f—f.
1000 Lot Amsterdam 95J.
Arendsburg Tab. Mij. .C. 273%273%
/
g
Selert
a
Uesoeki Tahak Mij.
Cert. Honduras 4-i.
A 45% 423i
4 a / 10 liOten Paleis v. Volksvlijt / 4 p. st.
gisterepe§'
Bioscoop
Trust f 2.75.
Deli-Batavia My'.
Claim'» Ned.
A 303% 297 303
f 1000 IJ % Ooi. Concertgebouw 50 %.
■
WaarnemmgsDeli-Batavia Mij. .C.v. A 300% 30»
Winstaand A. Kiinstm. Oesterteelt / 31.
£"? o £
f.500 4 % Hulp v. Onbehmsden 4
Dcli Mij
A MensDen
punten.
u
*.
A 266 260 265
6 % Nat. 'Borg Mij. Söi.
"
100
Loten
Ge.moentec-redit
96.
» I- ►"
S^i
£
Dcli Mij-.
«
o. v. A 263 265
o
m
r,
Kwift
'96.
■03
%
13
20 Loten Concertgebouw f 5.50 p et
*n &
—■
bc.
Holl-Deli Comp.
Pr. A 103%102%
O
01
de liandfljank 100.
S
"£
1000 aand. Stadion >
Rott-Deli Mij
A. 11 11 —"■
Nieuw Zegel.
Senembah. Mij.
A. 353%350 353%
2 uitgel. Theissloten 0.10.
r5
',;
Loten
1919 a fre. 500 27
Parijs
Senembah Mij.
&51;%
Cv. A 354
2 a 500 aand. Het Tooneel / 0.25.
Oities
Service
w.
div. 63;65 22.
’lOOO Holl. Honthandel Plant te Schiedam Keulen
58.27
* THEE-ONBERNEuUNSEN.
Engeland 5 % 1929/47 99.
b,"h
0.26.
Banj. ï. &R. Cult
0
84%
5 % Loten- Crédit National 1919 33 %.
A 84
1 Lot Weerbaarheid f 0.10.
8.661C.65
l.£
Bani. T. &R. Clt. Pr.Wd.A. 122%1.23%121%
Loten Credit National 1920 34} %i
i
ötAndr.
V^aal. a. Ba s>e
3000 aand. Bendinberg / 0.10.
f
Patoeahwattee Thee Obl. 6 5% 5%
41 % Tahakè Portugal 83}.
—■
3*30 aand. Bankassoedatio 50.
Rongga Landbouw-Mu\. A 103 102
Liberia 76i.
I
» A 270%270%
Sedep Cultuur Mij.
7 % Dfepartement de la Seine 9^.
VVestervoort.
0.2:
9.22 11.10
West Java Thee Cult. Mij. A. 65 66
»
Leening Ned.-lndië.
Deventer.
;cr
8.15 5 17
Chili 1922 in £ 103.
75%
Rampen.
we.
vernemen
zal
door
de
0.700.1
Naar
to Ixmden
0.12
-AP
6 % Paris-Lyon-Méditeirrannée a $ 1000
:r. (sluis- 41.1
Amst. Rijtuig M |i... A. 44% 44%
of Sodssons a $ 1000
firma's Hambro Bros en La.za.rd Bros de vol- venioo.
Amst. Rijtuig My.
Obl. 5 77 78%
kopenhagen 1919 ? 1000 9-1
5.61
r <it%
gende week een e 6 % leening Ned. Indie, groot Grave.
Atlanta Hotel (N.V.)
.A. 20 29 31 30%
StAndr. Maas. 1.94 5.52,!
'Kopen
0.1;
hagen 1919 $ .'5OO 94J.
f-AJ?
Bjjenkort N.V. Mag. De A. 129%t25 138
den
£ 5.000.000,- tot
koers van 98 % worden
Kopenhagen 191fi 72J-'.
1
19.~
Gem. Eigendom
.A. 110 110 110%
<J
uitgegeven.
1
28.—
($
larken
a
H*00)
Gem. Eigendom Pr. Wd. A 80 80
101J.
Wai; Som. -Rubber 100J— 10t?:.
Gérzon's Modemagaz. pr. A. 99% 99% I—■ ~—
Zuideree hoos water 5.19 u. VXU 33 c.M. +A.P.
Argentinië in $
Gouda Kaask, Mij.
A. 59% 53%

■

Disconto-& EfteeteubanK A. 55% 55%
Gem.-Cred. (Mij. v.)
A. B. 100 100
STAATSLECMINCEN.
il."..
Gem.-Cred. (Mij. v.) , Obl. 4} 85 85%
pOt V.K L.K.H.K.Slotk Gem. Cred. (Mij. v.)
NEDERLAND.
Obl. 4 82% 823*
fcederland van
100 192.' r 101%10t%
Gem.-Cred. (Mij. v.) Obl. 3{ 74 833*
{Nederland van 500 1922 6 99 99%
Incasso Bank
■
A. 92% 93
van / iOOO 1922 6 98% 98%
Int Hand. en Cred. Mpil'. A. 15 24
£eaer!and
Nederland 1922B / 500 01.1.6 09 99%
Koloniale Flank
A. 136%136%136%
{Nederland 19.2B /1000 Obl. 6 9S% 98*
Koloniale Bank
ObL 4 93% 92
tvederland 192215/2500 Obl. 6 97% 91% 96%
Ned.-lnd. Esop. Mij O v. A. 01 üW
üolig. N. W. S. / 100 1918 5 91% 9315
Ned. Ind.-Haodelsb. / 1000 A 106.%107%103%
dito van / 500 1918 5 92% 91 iV
Xed-Thd Kandelsb. C. v. A. 109% 109
<Jito
dito dito van / 1000 1918 5 89 ,V 89%
Ned.-lnd. Handelsb. Obl. 4 90.% 90%
dito dito van / 100 1919 5 94* &4*
"
Ned. Bank / 1000 Cert. v. A 209 203
dito dito van / 500 1919 5 94 93*
Ned. Handel Mij. Cert. / 100 186%186%
dito dito van / 100 1819 ó 98* 93&
Ned. Handel Mn. Cert /1000 i33i;-134%131%
dito dito van / 100 1916 4J 87A 87%
Rott. Bankvereenigin" .A. 91 91;%
dito dito van / 500 1916 4J 87:. 67*.
Transv. Bank- en Hnd.v.A. 74 794
dito dito van / 1000 1916 i\ 88 8711
Tweutsche Bank Cert. v. A. 106 10b
dito dito van / 100 1917 4t 85* 854$
dito dito van / 500 1917 4J 8.'',' 84*
HYPOTHEEKBANKEN.
dito van / 1000 1917 4J 83% 8_fj
(Werkzaam in Nederland.)
-'
dito dito van/ 100'1916 4 83,'r
Alg. Friesche llypb. Pdbr. 5) 100 101
dito cito van/ 500 1916 4 82% 83
Alg. fc'riesche llypb Pdbr. 5 98 98
dito dito van / 1000 1916 4 81% 81 {!■
Alg. Friesche Hypothcekb. 4 83 83
Oblis;. i\'. W. Schuld 1911. H$ 12% 12%
Alg. Hypotheekbank
6 101 10!
Oblig. N. W. Schuld
3 61% 61 %
Algemeeno Hy-jotheekb. 6 97% 97%
Cert. N. W. Schuld
■
3 61% 61-rJ- 61%
Algemeene Hypotheekl. 4
80 80
Cert. N. W. Schuld
2j 52% 52%
Ainst, Hypotheokbankpbr. 0 101%102%
Orootboek Oblig. « »
02
Arnhemscbe Hvp. ük. tbr. 5} 100% 109%
Grootboek Oblie-,
21 53 &Amhemsche Hyp'.bnk.pbr. 4 81% 81%
OOST-INDIE.
Bataafsone Rypotheelcb. 5 96 98
Ned. Indi» 1921 a / 100 7 i-2%102*
Betuwsoho Hyp.bank Pbr. 51 100%100%
Ned. IndiS 1921 a / GÖO 7 102 102
Dordr Hvootheekb. Pbr. 51 100 100
Ned. India 1921 a / 1000 7 102). 102*
Dordr. Hypotheekbank
5 97 97
Ned. Indi. 1921 a / 100 65 1005»'
üordr. Hypotheekb. Pbr. 41 88.% 88%
Ned. Indiö 1921 a / 500 6) 100ft 100
Eerste Ned. ilvpotn.br.bk. 51 100 10.)
Neu. Indiö 1921 a f 1000 6£ 99% 99%
'd-Gravenh. üypotheekb. 5 96% 96%
{Ned. Indiö 1919 a / 100 6 9-i* 92-%
daarlHmschs Hypothoeüb. ó 98 93
■
Ned. Indi. 1919 a / 50) 6 96A 9.{£ ■
Haarlemsen» Hvpotheekbk 4 SS 84
Ned. Indiö 1919 a / 1000 6 95% 95%
Hollandsen^ clypotheekb. 0 100% 100%
Ned. Indiö 1915 a / 100 5 O.". 91
.Holiandsche Hy P (,nk pbr. 5 97 0?
Ned. ludië 1015 a 500 5 93% 9H%'
Hyp.Bank v. Nederl pndbr. 6 102% 101%
Ned. Indiö 1915 a 1000 5 93% 93%
üypotheakb. v. Ned pdbr. 5
073 j97%
Ned. Indiö 1916 a
100 5 87% 88
Hvpotheekb. v. Ned. pibr. H 91 93
Ned. Indi. 1916 a 500 5 87% 87%
Hypotnaesh. y, J\}e d pdbr. 4 85 85
Ned. Indi» 1916 a / 1000 5 87% 87%
Aiaastrichtsche llypb pdb. 51 101 100
Ned. ludie 1917 a f 100 5 .87% 8.
M U v. Hyp. Cred: ia Ned. 6 97% «7%
Ned. Indi. 1917 a /" 500 5 87% 87%
Aln v. Hyp. Cred. in Ned. 41 91% 91' i ■
Ned. lndis 1917 a / 1000 5 87% 87,'»
Mj v. Hvp. Cred. in Ned. 1 80 80
a.
BULGARIJE.
v. H. Cr. i. N. u div.) 31 70 70
JfÜ
Nationale llypotaeêkb..
Ryp. leening 1892
6 14
» 102%102%
Tabaksdeoning 1902
Nationale Hypotbeekoank ö| 1003* 100 %
5 2*% 23%
Nationale Hypocnoekbank H 93% 95:,
Tabaksleen.Crt.v.5pCt.0bl. 173. 16
Zegelleening 1901
5 23?-. 28%
Nationale Hypotheekbank 4 W2% 92%
Zegeüeen. Cert v.SpCtObl. X3H
Nationale Hypotheekbank 31 87% 07%
■
iV.-d.Hyp. te Veendam pbr. 51 103;* 100%
Belastingvr. Goud Obl. 1907 4. 17% 17%
Belrfvr.Gd.Obl.Ct.4ipCt.Obl. 18% 13..
Noord-doll. Grondorediet 5 95 9ó
"
Üranje-Nassau Hypoth.lik. 4
44 16% 16%
Oblig. fr. 500-2500 1909.
■
75% 74
Ovenjselsclie Hypotheekb. 51 10J 10J
DENEMARKEN.
Belastingvrije Oblig. 1912. i 77 77
NOORWEGEN.
Dimdag
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| S. A. VLES & ZONEN,
Schiedamsche Vest 6,
ROTTERDAM.
Telefoon 6768-6769.
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Drogisten.

8. ÏEH JiERXEL Hüienoia

GROOTE BIERIRmMERÜ

TE HUUR
to zamen

’
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|

VRIJWILLIGE VERKOOPSNG

ONDERSTUK
EERSTE ZOLDER

wegens stopzetting

van het bedrijf, door

de Firma CORN. DE VLAMING & L. BACKER,

GILLIAKS, PAULCOLLIN, HENDRIK
(1207)
STUUROP.
Kaarten a /"2.50 plus sted. bel.
te verkrijgen bij den Muziekhandel
Aisbach & Dover, Kalverstraat 176,
Musüurn Boekhandel, Van Baerlestx.
94. Meulenhoff's Soekh. Rokin 44.
Plaatsbespreking a.h. Concertgebouw
yan af Vrjjdag 12 dezer 10—Huur.

SCHOUWBURGEN ENZ.
mB^amWMBMBmWnmWIÊSSsWsmWMÊsWsWÊmW^mmWnVa^^

FRASCATÏ.

STADSSCHOUWBURG
K. V. HET NEDERLANDSCH TOONEEU
DIRECTEUR: Dr. WILLEM ROYAARDS
WOENSDAG 10 JANUARI HALF-ACHT

ELKEN AVOND 8.15 UUR:

'N WINTERAVONDSPRQOKJE

OOIEVAAR.

n^^^^^^^^^^^^^^^^l
'

DE

ZATERDAG 13 JANUARI HALF-ACHT

De eerste Leening met totaal

aan premiën:

531,000.—

|

NAAR HET ENGELSCH V. WILLIAM SHAKESPEARE
VERIAALD DOOR DR. W'LLEM ROYAARDS
MUZIEK VAN RICHASD HEgCKEROTH.
GEWONE PRIJZEN
:-:
BUREAU DAGELIJKS

n^^^^^^^^^^^^^^^H
ZONDAGMIDBA6: WELKOM. VREEMOELfNGI

Pikanto Klucht ln :") bedrijven»
Het groote lacbsucces van
Frankrijk en Duitschland.
Meer dan 1000 opvoeringen
3ÜV Onbedaarlijk lacbsucces mg
Bespr. van 10—7^. Tel. 3818 X.
Impresario Hugo Helm, Den Haag

ZONDAGAVOHD : CVRANO DE BERGERAC. I
ij^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l

HQLLAHDSCHE SOHOÜWEÖR& - Tel. N.4554

HET SCHOUWTOONEEL ■_■-■
I W NVMUSCH.
H
Directie ADR. VAN DER HORST en
JAN

PALLENBERG

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG

TWEE GOEDKOOPE VOORSTELLINGEN
Woensdag 10 en Donderdag 11 Januari

IN WOERDEN.

ft

ten bat* Tütt bet

„Jan HemsingHerstel I ings fond s".

:

Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder No. 1374,
Bureel Handelsblad.

Br- No. 1348, Bur. Handelsblad.

van VROOUJKE KUNST

JEAN LOUIS
Medewerkenden
PISUISSE, MAK BLOKZIJL, JENNY

boven 25 jaar. Bekendheid met het vak strekt tot
aanbeveling.

PACHTVERGUNNING HELPT.

uitvoering van een Programma

OM"" ' ""^ "

Stadsvertegenwoordiger,

aan dengeen, dio iemand aan een

Kleine Zaal,
CONCERTGEBOUWdes middags van 3-5 uur,

EERSTE 3% WELVAART'S PREMIE-OBLIGATIE-LEENSNG
1
1923 (,°°
MO

VRAAGT voor Den Haag en omstreken, een vertrouwd

1000.- Belooning

HIT.E-TIIEF

1

HEERENGRACHT No. 489 (TELEFOON INT. C. 5914).

i

tischeundKosmeLisohel?rö.parate.Uerlin.Charlottenburg,Pestulozzé

stil kantoor
mot
advocaat twee kamers parterre,
Keizersgracht hij do Berenstraat.
desgewenscht met derd<- kamer erf
medegebruik van een wachtkamer.
jnder No.
1824. aa.n
SCHELTEAIA & HOLKKMAS
Adv.-Bur., Rokin 71.
(1328)
toot

POSITIE

VERWACHT:

Zaterdag 13 Januari 1923

__-..

*

f 10.000—

_________^____D__B_i_H_9

>_n_B_ElC__3E^3

bij de BANK afgehaald
ij
ii
n

ad

8>« uur

VADERTJE
LANGBEEN
i^^^^^^^^^^^^^^H
Prijzen van f 0.40 tot 12.- pi. belasting

V

8 uw

■«■

Beèedigde Makelaars in Machinerieën en Metalen, te Amsterdam,
ten verzoeke v?n den Heer P. J. HOFMAN, aldaar

TE HUUR.

op DONDERDAG 1 FEBRUARI 1923,

Brieven No. 1340Bureel Handelsblad.

H

■

rekening

°f storting

No. 85813

BIJ DE

des voormiddags tenlOS uur, ten o-erstaan van den Notaris Jhr.P.
J. VAN WINTER, aldaar m Café „NEUF" te WOERDEN, van de

0.50

FAMILIE
STADSSCHOUWBURG.
Januari SCHI M E K
fWmamntiffen-liieater
GEMEENTE VOLKSVOQRSIELLING
JBLétftdtattTjfiinffffr
VRIJDAG, 12 JANUARI, 8 UUR:
8 uur
door de
UT" Laatste week in Adam Prijzen der plaatsen ’4.20 tot ’0.90,
N.V. TOQNEELVEREENIGING"
Eiken dag 2'» en BA uur
- inbegrepen.
DIR. HERM. HEUERMANS.
SCHAKELS.
„DERKom,BETROGEÜE KADI" 'HEILIGEWEG.
j?r. van 0.40 tot ’o.'
JNIOr
opera. v. GXUCK.
I
f
1
’
aanbevolen
I no# Bespreken
van 71 uur
MONSIEURvanX....
j#NAT. OPERAI II af. £j«e>' u. 's Avonds
voor kinderen
«4

’

op Qlro-

wB&
B

van

j

Daaronder komen voor: Stoomketel (Hoerder Dampfkesselfabrik. \V. \Villij*k,
Hoerde.) 7 Atm., 71 M V.0., horizontale Stoommachine (D. W. Landeweer &
Zn., üartenshoek) 150 V.K.. hooge en laf;e druk met condonsatie on voorwarmer. 5 kapitale geslagen ijzeren Hardingsketels (Autoclaven) waarin
lans 16, 11 en 10.50 M.,
spoor (fabr. Hoorder Dampfkessclfabril
diam. 'A2O-'2 M., 8 en 7JJ Atm. mot deksels en knevelsluiting, by uitstek

MjJ Hedenavond

3.

£>

VAQINAS
PORTORICO

Jf*^.
1.1

MARtIAND
OF BAAI

25dP£R5*ONS

„

„

„ „
„ „

Breukband!

op DONDERDAG 1 FEBRUARI 1923,

nriervinding heb ik een des namiddags ongeveerten 43 i uur.inCafe,NEUF Ie Woerden,zullen worden verkocht

Plaatsbespr. van af Zaterd.

nroifite» en

■naraat voor mannen,
kinderen gemaakt, hetwelk

een breuk

DE KAPITALE FABRIEKSGEBOUWEN,

uitmuntende door groote werkruimte, gunstige living aar. weg en groot
-rde los- en laadvaarwater „D^ Rijn, onmiddellijk aan de
plaats der N. 8^ waarvan HOOFDGEBOUW één open ruimte ven 45 x 23M-,'
met Machinekamer, Ketelhuis, Bijgebouwen, Kantoorgebouw, groot Open Terrein
en Boomgaard, een en ander ter grootte vau pl.m. I Hectare.
Benevens: I Woonhuis met 2 Pakhuizen en Open Terrein, VAN BOVENpl.m
den Singel, ter irr
GENOEMDE FABRIEK, gel
40 Aren, en I Pakhuis met Open Terrein, gelegen aan do Romeinsteeg met
uitgang naar do Wagenstraat, ter grootte van pl.m. 5 Aren,.
Alles te bezichtigen in bovengenoemde Fabriek op Maandag 29, Dinsdag 30 en Woensdag 31 Januari 1923 van 10-4 uur en op den Verkoopdag v. 8 10
Tor plaatse xljn voldoende en goede vrerkkraohten.
Fabrieksgebouwen en Pakhuizen iedereu Werkdag van 10-4 uur,
06)
Zaterdags tot 12 uur. Uitgebreide Catalogi Intijds verkrijgbaar.

geneest.

Ik zend het op proef!
Indien D bijna alle» beproefd hebt
kom dan tot mij. Waar anderen gefaald
-ar hebikmjjngroot-

'

!. Zend onderstaande
eodpon heden en ik zi! u gratis mijn

boek over breuken en hare genezing toezenden, waarin ook mijn

2de
Transvaalstraat
Kerklaan
Beukenpleln

HHJ

Haarlemmerstraat

|H

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Makelaar in Machinerieën en Metalen te Amsterdam, zal op Maandag
15 Januari 1923, des namiddags te 3 uur precies, ten zijne kantore
Leidschckado No. 81 te Amsterdam, ten verzoek'» van de Directie der

IJ. TEXEL's EIGEN STOOMBOQTONOERNEMINfi TEvan TEXEL
passagiers

publiek bij inschrijving verkoopen

het voor vervoer

ihte

RADERSTQOMSCHIP JU VAN HOLLAND"
uit is C. E BROUKS, die reeas meer
aan 30 jaren breuken geneest Indien
fjreuklijeende, schrijf hem dan nog heden.
steen harnassen en geen leupms gebruik. Ik maak het volgens IV maat
"n zend het IJ toe met absoluten
waarborg, dat het ü voldoen zal, of
ik zend u het. geld terug. Ik heb den

rot

"o laag mogelijk

gesteld, «oodat

of arm het koopen kan. V„
het op proef, ten bewijze dat het waar
is wat

ik zeg. U alleen

'N SPELQENRAAPSTER.

01

indien U eens mijn ceiTi. boek gezien
«n gelezen zult hebben, dan zult U
even verrukt zyn als mijne duizenden
patiSnten, wier brieven op mijn kantoor «ijn opgeborgen.
Vul onderstaande gratis coupon in en po
(4-183 H)
aojj heden.

CRATIS IMFORMATIE-COUPON

lang 31 M., breed over de ï.iderkasten 8.95 M., hol 2 10 M.. Laadvermogen 47500 K.G., met horizontale Compoundatoonimaehiü* 125 I.P.K.i
Stoomketel 43 M". V.0., 7.2:1 Atm., met diversen inventaris voor zoover
aanwezig, v.o ->loep, ankers met kettingen, enz.
Hi-t. vaartuig ia to bezichtigen met bewijs van toegang door pnderbij do Amsterdamsche Droogdok Mij, Meeuwengeteekende
i
laan 42, Overzijde IJ te Amsterdam.
Tnsehrijvingsbiljotton. worden op aanvraag toegezonden door den
Makelaar HENDRIK VAN" lv-iSKN, Loidschekade No. 81. Amsterdam
Intere. Telefoon Centrum boll.
Wij hebben het genoegen onze geachte clientèle te berichten
dat do werkstaking die vorige week bij ons uitbrak is opgeheven
en wij thans weer

■

Beleefd bevelen wij ons aan

voor

DRUKWERKEN.

'

N.V. DRUKKERIJ JaCOB VAÏÏ CAMPER

lirfim,,«-...«.♦■■ ■■.«■.■■»«»»"»««»»»'

Orders worden ook aangenomen door«de Administratie van het
Algemeen Handelsblad.
(1249)

O. Z. Voorburgwal 87-89

-

Amsterdam.

4629.
8532

WOENSDAGAVOND

«■■

Overtoom

I

G256.

■

van

der Laan,

. .

LETTERKUNDIGE AVOND

De gevierde schrijver Van „JETTCHEN G EBERT"'.
v»n 10-3 a h. Concertgeb, en avondkas

I| pP^PALEIS VOOR VOLKSVLIJT.
HEDENAVOND 8 UUR

[86ste [

C. 6317

VOORSTELLING VAN

„DE ZILVERWOLF"

Verscheidene personen moesten gepasseerden Maandag teleurgesteld worden

daarom a.s. VRIJDAGAVOND 8 uur nog slechts één Volksvoorstelling van;

„DE ZILVERWOLF".

Techniek.

Zaal en Log* ’1.20, Balcoii 0-90, Araphitheater 0.60, Galerij 0.33
»apr.
U*l4)
-f- 20 pOt. St»d. B«l. en 'ó oeim

Jk

OPVOERING TEVENS

"■ir/.,

854)

enz.

vüu

fVaawaaaw Tel. Noora

10—6 uur

[f
I

I

iü'iü? afawjawpj

ROZEN-THEATER
.N. 5850

"cïSTÊiUA PALACE.

Nog slechts 3 dagen, het zeldzaam mooi programma met JACKIE COOGAN In

DE KLEINE VERSCHOPPELING.
Vanaf

Tel

Vrijdag

a.s. voor het eerst na langen tijd

SESSUE
HAYAKAWA
met
bekroonde
DE EERSTGEBORENE
(THE FIRST BORN)

Nederlandsche Operette

in zijn

Eiken avond "}* uur

goud

JET OUDE NEST": m\\mm+im%mwuk>wïmim

(.1279"»

5 acten

Mr vrouw II DB(ieBOBR~VAN BLIK
nle
(li'2o)
Moeder.

ONZE ACCOUNTAMT
te

ONZE

-

sopraan-aolo: MIA PELTENBURG

ZATERDAGAVOND |tOOate[
„TANTE NEL
m
LEERT FIETSEN"1» I FEEBTVQORBTELLIIMG.

IpiaatsbcHpi'-kiii';-

ZAANDAM

Geenkortingen

'

l;_i"J(.aarten. X/_j.-— f^J.

Mr. AUNTIE in

Dam

H

SENSATIONEEL

Programma o. a.

GEORG HERMANN

10 ELTZOFF'S 10

Jan Bos

de Heer

3e

HH LUCHTSCHOÜWSPEL.
CAPT. WESTERHOS.DT

DiEMEN

Wmmm

HÉLÈNE

Wonder der

Kruisweg

de Heer

Dirigent. WILLEM MENGELBERG

'"
CONGERTGEBODI
Kleine Zaal - Woensdag 10 Januari, 8 uur

ZEESCHIP

Anjelierstraat

B""1"""

Tooneelspcl In vijf tafercelen van
JEAN-JACQUES BERNARD
DONDERDAGAVONDB', UUR:

Draadloos Bestuurbaar

Haarlemmerplein

Hfl

.

A, Q en BD)
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Ferd. Bolstraat
Kaïverstraat

zeedijk

de levering van alle voorkomende

C. E. BROOKS (IOR7c)
Siugel 25, Amsterdam.
post in onbedrukte Voor vlugge en accurate uitvoering dragen wij de grootst mogelijke
miiTJwpergeïlljboek
en vol
jKveloppe
billijk zijn in de berekening.
Uw Breuft- zorg, terwijl wij
■LtV bStreffindf.fH*uu'Appwra** ytfop da ge t»ezinS
-vmn breuken.
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Breukverband-Apparaat ia afgabeeld met de prijzen, ook de namen
▼an vele personen, die het beproefd hebbeu en hoogst dankbaar
xijn, Hes geelt directe verlichting,
wanneer af Het andere niets hielp.
-:< geen zalven.
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Dinsdag 16

genaamd

geen

Ts Middags
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LANGBEENyA

OUKNiW AtoTEPDAM Gj VIER STALEN MOTORVRACHTSCHUITEN
LOUISE HENRIETTE, 78 ton, ANTOINETTE MARIA, 71 ton, AUGUSTA
ELIZE, 75 ton, HENORIKUS FRANCISKUS. 78 ton. alle met motor van 20 P.K.
en voorzien van voor- en achtertankom laag te kunnen kruipen. Terwijl door den
Notaris Jhr. P. J. VAN WINTER, met medewerking van bovengenoemde Firma

" 8 uur

ALLE PLAATSEN! lederen MIDDAG en AVOND
1 UITVERKOCHT. I

aan premiën

likt voor stoomaccumulatoren. 100 Plateauwagens 1.80 X 1.10, pl.opp,
pl.iu. 170 3X.. Spoor- en Draaischijven 0.70 M. spoonvijdte, Zandloslnrichting
lang liö M. met Elevator en katoenen en linnen Transportband, zoo goed
als nieuw, kapitale Steonpersen (Amandus Knhl. Hamburg: on Bernhardi,
Ei!--iiburg) voor 16, 12 en 8 steenen, eap. 160UO, 150(;0 en 11000 steenen per
10 uur, Haedsteenpersen (Bernhardi, Kil en burg) 'voor 3 steenen, cap. 1000
steenen per 10 uur, Kollergangen met ijzeren en granieten rollen 1.50, 0.95
en 0.80 M. diam. X 0.50 en 0.40 M. en loopers ondu- en bovenaauflriiyinj,',
ijzeren Mengbakken 1.40 X 0.50 M. diam., Jacobsladders, ge»], stalen Roteerende Kalkbluschketel 3.60 X t-üO M. diam.. Zeeftrommels, Dynamo nö Volt,
Stoom- e n Waterleidingen, Drijfwerken. Drijfriemen, zoo goed als nieuwe staande
Rennes Petroleum Scheepsmotor van pl.m. '20 P.K. met voor- en achteruitrmjr. in prima staat, Draaibanken, oenterafstancl 2.t0—1.— M., Sleeschaafbank, doorlaat 0.60 X 0.40 M.. schaaflen«to 1.50 M.. Boormachines,
Smederij-Inventaris. Parallelbankschroeven, Takels, Stafijzer, Riemschijven, vaton
Kleursel, Kruiwagens, enz. Voorts:
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Obllgatlin der eerste leaning voor volgende
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de Agenten,
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TE HUUR GEVRAAGD KAPITALE MACHINERIEËN. 4 ZQQ GOED ALS HIEUWE STALEN ■B
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MOTORiRACHTBOOIEN en verderen INVENTARIS
I
der Xalkzandstaanfabrißk „DE NIEUWE INDUSTRIE" te Woerden.
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Regie: LOUIS OE BREE.
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Wij zoeken voor do waarneming van ons in Holland te vestigen filiaal
een DAME; gewenscht 1 a 2 kantoorruimten, verelacbt f ÏOIJO a ’l5OO
ir pharmacen;
voor goederenvoorraad. Dr. EltX^i

IGRANQ-THEATRÉI

DE

oude stad, ± 100 M bebouwd en ± 100 M-. onbebouwd.
Bij voorkeur ook toegang achterzijde. Beg. grond en
Ie verd. als magazijn, event. meerdere verd. als kantoor of woning.
Brieven No 1139, Bureel Handelsblad.

Importeur voor Holland
en Koloniën:
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MOET 'T ZIJN:

| WELVAART %fl In

Het asthma-middel met
een wereld-reputatie.
Goede resultaten ook bij
Bronchitis en Kinkhoest.
Probeer eens een bus;
U zult er geen spijt van.
hebben. Per bus/1.50.
Bij alle Apotheken ca
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Derde blad
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I 2E DURFT!!!!
JBPjffi"^-WEL/VAART
ZÓÓ ,s HET:

SCHERPE DAGELIJKSCHE ACCOUNTANTSCONTROLE.
EEN NOTARIS VAN NAAM WELKE HET HEELE TREKKINGSSYSTEEM VAN BRIEFJES UIT BUSSEN BEHEERoCHT.
VOLLEDIGE OPENBAARHEID VAN TREKKINGEN EN UITLOTINGEN
xxxxxxxxxxxxxxx
x x GROOTE MAAR BESCHAAFDE RECLAME, x x
STORTING DER PREMIÊN VOOR ELKE TREKKING TEN
NAME VAN DEN NOTARIS Q^TbTj EENSOLIEDE BANK.
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VOLDOEND BESCHIKBAAR EIGEN KAPITAAL.

met 180 gaten. Adres:
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DUI MP JE.'. /DE KONINGIN VAN DEN

raar.
Dinsdag 9 Januari 8 uur
Woensdag 10 Januari 8 uur
Manus.
KmHI.KK. als
Onde Nest" alen i
Een leder moet
ENSEMBLE MAK. GABRIEL
Zaterdag 13 en Zondag. 14 Januari 2 uur
als di

.
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U.ime

JEUGDBiOSCOOP)
RIALTO

CEINTUURBAAN bh SARPHATIPARK.
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Woensdag 10 Januari 2 1/2 uur

Tdsltjs dek je, snz.
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NACHT/

DE TEDEGKAAE sclirjjft o.na.: I>e uitstekend verzorgde onsoeneering, 'Ie uitvoerenden, zooals Kramjr Arbous, Zwaai en Boda,
zullen maken dat het lang op het repertoire zal blijven, want er
werd veel geltfeheo ln dVop alle rangen dielitbozetto gaai.
HET HANOELSniAD: Toch behoort deza Operette reker «WHe*
de minst geslaagdoen zijn er vroolykajgcèiies mot ds gebruikelijke
vermakelijke verwikkelingen geweftg rtfc
H ET NIKÜWS VAN DEN DAG Kmmy Arbous weet. in haar keurige
toiletten door spel en dans het publiek te veroveren, terwijl Zwaaf,
Boda en te Nuijl door kluchtige situaties gierende lachbuien weten
te ver wokken. Oorry Piuksen, eveneens keurig gekleed, draagt met
de onderen bii tot het succes van dozo operette, dis in elk opzicht
uitstekend ten toonoele wordt gebracht.
U145)
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