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BUITENLAND

ONRUST OVER DE SAAR NEEMT TOE
Duitschland bezorgd over mogelijke verrassingen in het
Felle perscampagne tegen
—
Fransche militaire maatregelen.

Saargebied.

stemming uit te oefenen; 20. Een eventueele
bezetting kan slechts ean tijdelijk karakter
hebben. Zoodra de orde is hersteld zouden de
troepen teruggetrokken worden.
De correspondent van Reuter te Londen
verneemt uit bevoegde Engelsche politieke
kringen dat de Fransche voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het Saargebied door de
regeering te Londen zijn goedgekeurd en niets
anders beteekenen dan een ten uitvoer legging
van plichten, voortvloeiende uit indertijd aan-

OPKOMENDE VERBITTERING
(Van

onzen correspondent.)
Berl ij n, 2 November.

Het valt niet te ontkennen dat in Duitschland de onrust over de ontwikkeling der dindie het Saargebied betreffen, met den
ag
j toeneemt. De Duitsche regeering zwijgt
1 ot nu toe en de stemmen der zuiver nationaalsocialistische pers zijn naar omst^idigheden
«genlijk opvallend gematigd te noemen. Des
-e grooter is de opwinding in andere organen,
le vóór d«
omwenteling de belangen van
UrB'erlijke partijen behartigden. In.het bijzoner is de meer of minder officieus* verklaring,
1€ de Parijsche
correspondent van het Reuter-

jgen,

ureau naar Londen

doorgegeven heeft, (men

bet bedoelde bericht hieronder vinden.
Red.) en
verzekerd wordt dat een
kele telefonische S. O. S.-kreet van den heer
den Engelschen president van de S«arregeering, voldoende zal zijn om twee Franegercorpsen te doen aanmarcheeren, voor
verschiUende Berlijnsche bladen aanleiding geWee^t om ln hun
avond-edities van heden een
'
campagne
te beginnen, welke aan heftigheid
mets meer te
wenschen laat.
e "Berliner Börsenkurier",
die zich in de
■büjzondere
belangstelling van den minister en
rijksbankpresident dr. Schacht mag verheugen,
als opschrift: „Mijnheer
Knox d6denavon<i
maat 'S Vo1"- Het blad constateert
dat Knox
P
rv,0n Schoorde wiJM zi;jn ambt als

waarin.

*f

nox.

bemiddelaar°
„pleitbezorger

b"H
l

kt"
&
vv&n
a de meest krasse Fransche
(..„,„„,.
Pek' heeft
Men
meent h-er
r at de heer Knox angst gekregen
heeft door de talloos* dreigbrieven
welke hem
voortdurend door agents-provocateurs worden
toegezonden, en dat hij
onder den invloed van
Qeze angst-psychose dingen dreigt te
doen die
een gevaar voor den vrede in Europa-kunnen

**", *" t?

'

. .

ontmaskerd-

f

Worden.

■"Er staat op het oogenblik waarlijk meer op
t sPel
dan het lot van 800.000 Saarlanders,"
[Qi
de "Börsenkurier". en daarom eischt
blad dat Knox door een gematigd en neuman vervangen wordt.
Zelfs by het „Berliner Tageblatt" begint de

heM^
'
.

Geen verzoek om Britsche

ennaninig

troepen.

LONDEN, 2 Nov. (Reuter.) Naar aanleiding van geruchten, als zou Groot-Brittannië
van Frankrijk het verzoek hebben ontvangen
om ingeval Frankrijk troepen zendt naar het
Saargebied daaraan ook Britsche troepen te
laten deelnemen, verneemt Reuter, dat een

EXCELSIOR en
Taveerne OUD HOLLAND

dergelijk verzoek niet is ingekomen.

LONDEN, 1 Nov. (Reuter.) De vertegenwoordiger van Reuter te Parijs heeft nopens
de Saarquaestie van de „meest bevoegde zijde"
de volgende verklaring ontvangen:
Fransche motortro^pen staan aan de grens
van het Saargebied gereed. Zij kunnen aanstonds het gebied binnenrukken, zoodra de
voorzitter van de regeeringscommissie van het
Saargebied telefonisch een S.O.S. laat hooren,
wanneer de plaatselijke gendarmerie den toestand niet meer meester mocht zijn. Snelheid
wordt een beslissende factor geacht. Eenige
JOZEF BURCKEL.
duizenden manschappen met auto's in het
Saargebied geworpen, zouden in den loop van dat de door Frankrijk genomen maatregelen
één nacht meester van den toestand kunnen
het beste middel zijn voor het rustig verloop
worden.
van de verkiezingen.
Naar de vertegenwoordiger van Reuter verder meedeelt voegde zijn zegsman hieraan toe, Bericht van Duitsch protest tegengesproken
dat Frankrijk vurig hoopt, dat zulk een opBERLIJN, 2 Nov. (Reuter.) De Fran-,.
treden niet noodzakelijk zal worden. Frankrijk
gelooft, dat reeds een op tijd uitgesproken sche ambassade spreekt officieel het in het
waarschuwing in dezen geest haar uitwerking buitenland gepubliceerde bericht tegen dat
zal doen.
von Bülow, de staatssecretaris van het deparDe Volkenbondsraad heeft bepaald, dat in tement van buitenlandsche zaken, zich naar
Frangois Poncet zou hebben begeven om te
geval van nood de regeeringscommissie troepen, die buiten het gebied staan, te hulp kan protesteeren tegen de Fransche maatregelen.
roepen. Dit kan natuurlijk ook op Belgische
Volgens bericht uit Parijs schrijft de „Temps"
onder het hoofd „misleiding, van de Duitsche
of zelfs Engelsche troepen slaan. Hun deelneming aan zulk een optreden zou echter pers", dat niemand ter wereld Frankrijk redelijkerwijs ervan verdenken kan een staatsgreep
wegens den tijdfactor slechts van geringe bete verrichten. Frankrijk heeft meermalen
teekenis kunnen zijn.
verklaard dat het de beslissing der SaarbevolVan Fransche zijde wordt nog in het bijzonzal respecteeren, maar het is noodig dat
king
der op twee gezichtspunten gewezen: 10. Het
plebisciet wordt gehouden onder alle
het
zenden van een beperkt aantal troepen kan waarborgen van ernst en
veiligheid, welke de
slechts op grond van het besluit van den

het kookpunt te naderen. Ook dit
a<i vreest voor „een schrede,
welke onafzienare gevolgen voor den Europeeschen
vrede
u kunnen hebben", en overweegt
de mogeïïkheid dat Knox steeds meer neiging gevoelt
"a gevolge
zijn partijdigheid
gewelddadige
acties uit te lokken, omdat hij zich niet meer
staat acht zijn taak op normale wijze ten
emde te voeren."
et blad waarschuwt Parijs
dat voor den Volkenbondsraad van 1926 geschieden, en mag
ccs chen vrede niets bevorderlijker ware in geen geval t:sn doel hebben invloed
op de
3
at men daar
in andere

'
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iDza€< dat ~ook
hoofdsteden dan in Berlijn de
van Frankrijk als
6 stoorms
den algemeenen
van
w
te wijzen 110611 beschouwd-" Wat er °P schijnt

Volkenbond en het Verdrag van Versailles
eischen. Na de verschillende maatregelen besproken te hebben welke in 1925 en 1926 ten

Eur P
p
n
een

re^ebel6V6
eesche.
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Ten
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men in Berlijnsche regeeringsoV€r buitenlandsche venzekerin-

geQsl

beschikt.

Van Overal

is no S de „Deutsche Allgemeiae
vermeiden, die het Reuter-tele„La Comédie tourne”.
heele Voo aanleidinS neemt om over de gegehoo^e Bvgina met vette letters e^n "°nAls de berg niet naar
Oct.
£en. in z ansche Provocatie" aan te kondiMohammed komt, moet Mohammed wel
dat de / Jn co mmentaar constateert het blad
6 berichten onder het Duitsche
naar den berg komen. Het aantal vreemvolk een
zaken en a ,ne£nen<ie opgewondenheid veroor- delingen dat in deze slechte tijden Parijs bem&n alle reden heeft om te vreezoekt is heel wat geringer dan gewoonlijk en
Zen, dat
een
dat merkt, onder de talrijke Parijsche schouwherhaling
zetting 192
van de Ruhr-be-

-
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t^

—
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J- ilr"et

voorbere,^

cynische

koelbloedigheid

wordt
Frank
geest van Schlageter
oproepen?"
ons nogal s Vraa£t bet blad. Een vraag die
aagd voorkomt omdat daardoor
juist
>
onderd6 ",eu»<Ü£e
fanatici, die heden
Oieer nog da
1" °nder de Duitsche jeugd
r°ndlocFpen
Seën gew*kt zouden kunnen
w°rden
van BeriK» d, ars tegen de officieele politiek
ingaam
8 d6Ze eerste onvoorzichtigheid
Wel
ring, teekenend voor de opkomende verbitte„Wil
"ar-,
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Politicus weet- zich
ruFransch
°nder
gevolgen van
omstandie-h 6- nd'

v°lkomen

verr

de

duchtige
gest
n

dat hij toen een oorlogsde
Verkoos
m plaats van zijn hand
Jr dt vrede h m van Duitschland
te slaan,
heden
ri Jk inbeerpllo^
het Seheele vasteland, Frankgeweldd Pen- Wil de Fransche politiek de
Van 1923
daad ca a^ri
cc n d°mheid herhalen, die een misee n
ziJ dulden dat
enkel e man mi was? wil
15 Jaren
president Knox,
Jnheer
de
n d6n'
oorlo& kans krijgt er over te
beslissen
%
Vreemde
troepen in Duitsch gebied moff n
mai

Fraiikr ijP

"cheeren? Wij waarschuwen
Van geweld 11 Protssteeren tegen de politiek
onafzienbare gevolgen moet
hebben

"

°itaten mogen voor heden voldoende z" H6t
iS duideltik dat de situatie
redeh 30'
e">stige bezorgdheid
va n D tot
geeft, althans
ui£

geertng Schland uit gezien. De Duitsche reJaHUari Wenscht niets liever dan dat de 13e
die naar U volkomeil vrije stemming ziet,

T

een beslissende overWil*Qine- V°or overtuiging
Duitschland moet brengen.

vaar

tiea Wek Van heden tot dien da.? moeten nog
alles ireh verlooPen en in dien tijd kan van
M<m
aldus meent men
hier,
rtrende z^ het 00k n°g
zoo kleine moge'Ökheirt

burgen, ook de éloude Comédie Frangaise.
Daarom heeft ze besloten een concessie te
doen aan den geest van onzen tijd en „naar
buiten" te gaan. Niet in levenden lijve, want
ze kan in Parijs niet worden gemist, maar i n
e f f i g i e, en wel in de bewegende, sprekende
eff igies vaft onze twintigste eeuw: op de
film.

De Comédie

— dat

Frangaise

moet'

?ln

met een geregelde vertooning van stukken uit
haar répertoire voor den geringen entrée-prijs,
waarmee een bioscoop-onderneming zich vergenoegen kan, het aantal harer bezoekers wel
eens nog meer zou kunnen doen dalen. Vandaar dat al bij voorbaat is vastgesteld dat de
te maken films niet vertoond zullen mogen
worden te Parijs zelf, noch binnen een cirkel
daaromheen met een straal van honderd kilometer! We zullen de eerste vertooning als genoodigden te zien krijgen, maar een gewone,
regelmatige vertooning voor betalende bezoekers is buitengesloten. Wie het origineel te
zien kan krijgen, zoo redeneert men, moet het
maar doen zonder het surrogaat, hoe belangrijk dit ook moge zijn voor de ver-afgelegen
bewonderaars in wat voor Parijs als een
„ultima Thule" geldt.
Zoo hebben we dan in een der Parijsche
studio's, een leger van cineasten aan het werk
gezien om de Comédie te verfilmen.
Het is in zulk een Parijsch atelier altijd een
grappig gedoe, grappiger nog dan in de andere

laat een film maken landen, dunkt me zoo, omdat het er zulk een

groote nieuws is niet lang geleden be-

kend geworden. Niet maar zoo stilletjes, haast
in het geniep, doordat haar sociétaires een rol
aannemen in een distributie, haar door een

vrijgevochten boel is. Er staat overal

—

„silence"

maar niemand houdt zijn mond als hij er

niet door de krachtige uitroepen van den regisseur op het oogenblik, dat een opname ge„producer" aangeboden, maar openlijk, offidaan wordt, toe wordt gedwongen. Er staat
cieel. Een film van de Comédie Francaise.
overal „Defense de fumer"
maar iedereen,
al
ook
de
medespelenden,
dames,
men
misschien
over
ook
de
ook de
Het programma, dat
weinige maanden in de bioscopen van de heele régisseur, rookt cigaretten alsof hij ervoor bewereld zal kunnen zien, omvat allereerst een taald werd! De geringste verplaatsing van een
stuk tapijt veroorzaakt groote stofwolken, die
documentaire film, waarin men de geschiehet
roemruchte
vóór
de opname begint met vaporisateurs a d
denis zal kunnen volgen van
maar dit
gezelschap sinds de oprichting in 1680 tot in hoc moeten worden neergeslagen
onze dagen. Dan volgt een van de werken van schijnt niemand op het denkbeeld te brengen
het répertoire, waarover natuurlijk een stuk dat die tapijten wel eens geklopt konden worden, of althans met een stofzuiger bewerkt!
van Molière gekozen is: „Les Précieuses ribewijs
besluit,
Tot
dat
de
Comédie
Het lijkt allemaal even anarchistisch en ongeals
dicules".
disciplineerd. Wat niet wegneemt dat door de
niet alleen een schatkamer is voor de tradider
Fransche
klasen de handigheid van allen, die
toewijding
ties van de opvoeringen
met
tijd
volle
haar
meemeedoen
als het erop aankomt onvermoeiook
ten
en
sieken, maar
geduldig en boordevol goeden
eindeloos
Guitry,
baar,
„Les
deux
van
Sacha
gaat, een stuk
aan
zijn
wil
om
het gemeenschappelijke doel
Combats".
met
de uiterste krachtsinspante
mee
werken
Het is een buitenkans voor de velen, die zich ning,
uitstekende resultaten worden bereikt.
geen reisje naar Parijs kunnen permitteeren
Het zou alleen alles zooveel gemakkelijker
in het Théatre
om een avond door te brengen
ongaan als er wat meer orde was. Maar het
Frangais, dat ze op deze wijze in de gelegenvergen...
men
van
niemand
moet
mogelijke
heid zullen zijn de voornaamste sociétaires en
en
kunne
te
zien
In de geweldige, breede en hooge ruimte
van
beiderlei
pensionnaires
staat als decor de kamer opte zien spelen. Hun taal te hooren, die een van hét atelier
expresdie
dient
voor de ontmoeting van de
zuiverheid,
nobelheid,
geslagen,
voorbeeld is van
zóó als in het twee „précieuses" met de lakeien, welke zich
men
verzen
zegt
waar
sie
zien, die als vicomte en markies hebben doen aandienen.
■Huis van Molière? De uitbeelding te
eigen Alles is echt,
en
overlevering
de meubelen, de tapisserieën,
ze overeenkomstig de

■opvattingen en temperament geven van enkele
zoo lang
figuren, waarmee velen onzer sinds
zijn.
vertrouwd
houdea dat fanatici van het
Een mooi plan dus. Maar men moet in de
voorzichtig zijn voor de concurrentie
het
Saargebied
zich
,
niet
aan
Comédie
de offini
niweele bevelen houden
en men moet be- van het groote aantal Parijsche bioscopen, die

mit

opzichte van de regeling van het referendum
zijn vastgesteld, zegt de „Temps": „De positie
van Frankrijk is geheel gerechtvaardigd. Het
hangt van Duitschland alleen af, of de interventie van de Fransche troepen, welke een
nauwkeurig omschreven missie hebben, vermeden kan worden."
De andere Parijsche bladen
zijn volgens
hardnekkigeveneens
verbaasd
over
de
Havas
heid waarmede de Duitsche pers de duidelijke
Fransche verklaringen in een andere richting
tracht uit te leggen. Zij zien daarin het bewijs
dat Berlijn de mogelijke gevolgen vreest van
de nazi-propaganda in het Saargebied en daarom reeds van te voren de verantwoordelijkheid wil ontduiken.
De „Petit Parisien" schrijft: „Als altijd gaat
het ook hierbij voor Frankrijk om de veiligheid. Dit alles zou niet noodig zijn als het
Derde Rijk ophield met pressie te oefenen op
de Saarbevolking en zich precies zou houden
aan de verplichtingen die het op zich heeft
genomen. Dat heeft het tot nog toe niet
gedaan."
De „Figaro" schrijft dat hier geen sprake
kan zijn van eenige dubbelzinnigheid in de
houding van Frankrijk. Er zal niets gebeuren
als iedereen zijn verplichtingen nakomt.

Hitler

Fransche troepen staan gereed.

—

—

de gordijnen, die in hun luxe sterk contrasteeren met het stoffige en onverzorgde van alles
wat niet bestemd is „erop te komen". Want
het verschil tusschen wat je ziet en
wat. je
met ziet is bij een filmopname nóg veel grooter
dan op het tooneei. De medespelenden in bun

BELANGRIJKSTE NIEUWS

restaurant

gegane internationale overeenkomsten. Inder-

vreesd zijn voor de veel grootere mogelijkheid tijd is ook tusschen den Volkenbond en de
overeengekomen, dat
dat provocateurs botsingen uitlokken, die na regeeringscommissie
troepen
deze
laatste
Fransche
te hulp zou kunontmasprovocaties
onderzoek wel is waar als
roepen
nen
ingeval de politie het niet meer
de
bij
worden,
kunnen
maar
die
kerd zouden
kunnen. Dit is geschied omdat de
mentaliteit welke naar Duitsche meening in aan zou
Fransche
troepen het meest dichtbij zijn. Op
de bureaux van den heer Knox heerscht, het
zichzelf
dit ook, aldus nog steeds
beteekent
gevaar van een gewapende interventie dan
Britsche
dat Engeland
kringen,
voormelde
niet meer tijdig zullen kunnen verhinderen.
neemt.
geen
daaraan
deel
natuurlijk
Berlijn
op
zijn
Men weet in
minst
In Britsche officieele kringen hebben de
even goed als waar dan ook, dat men voorloopig zulk een interventie niet verhinderen kan. Fransche militaire voorzorgsmaatregelen volMaar het schijnt dat men voor dit uiterste ge- gens Reuter voldoening gewekt. Zooals Barval rekening houdt met mogelijkheden waarthou reeds te Genève zeide: Frankrijk gaat
op wellicht de hierboven aangehaalde waar- zijn verantwoordelijkheid niet uit den weg.
schuwing van het „Berliner Tageblatt' zin- Men is er overigens te Londen van overtuigd
speelt.
Reden genoeg om de huidige situatie onverkwikkelijk te noemen en de hoop uit te spreken dat niet wederom met vuur zal worden
gespeeld!

maant

tot discipline.

SAARBRUCKEN, 2 Nov. (D. N. B.) De gevolmachtigde van Hitler voor het Saargebied,
Jozef Burckel, heeft een bevel gepubliceerd,
gericht tot de S.A. «n de S.S. in het Saargebied, waarin o.a. staat:

„Men tracht u in een gevaarlijk spel te
lokken en men wrijft u aan dat ge een Putsch
in het Saargebied zoudt willen beginnen. De
leider draagt mij op u te danken voor de
discipline die gij tot nog toe hebt betoond
tegenover de moeilijkheden welke gij onder-

vindt.
In den geest van den leider, die ter wille
van den Europeeschen vrede tot de grens van
het mogelijke gaat, om uwe discipline nog
sterker te bewijzen en om daardoor aan de
geheele wereld kennis te geven van het onrecht
dat ons geschiedt, beveel ik dat van 10 Januari

.1935 tot 10 Februari 1935 binnen een zone van
40 kilometer langs de grens van het Saargebied het dragen van uniform, en het houden
van demonstraties is verboden.
Daarmede is de bewering dat de S. A. en
S. S. na de volksstemming, om den Volkenbond voor een fait accompli te stellen, een
Putsch beginnen, gelogenstraft. Dit bevel aan
de S. A. en de S. S. is gegeven om vreemde
mogendheden elk voorwendsel te ontnemen
van een militairen opmarsch".
De landsleider van het Duitsche front Pirro
heeft eveneens de order herhaald dat het Duitsche front de discipline moet bewaren.

N.Z. Voorburgwal 234-240, Amsterdam (Q.
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HET WEER VAN HEDEN

CLEARINGSVERDRAG MET DUITSCHLANDOPGEZD.

Met het oog opgerezen moeilijkheden bij
Verwachting: Zwakke tot matige,
wellicht sterkere toenemende westelijke
de uitvoering van het Nederlandsch-Duitsch later
wind, half tot zwaar bewolkt,
zuidwestelijke
tot
Clearingverdrag van 21 September 1934, aanvankelijk weinig of geen neerslag, koude
heeft de Nederlandsche regeering gisteren ochtend, later iets zachter.
gebruik gemaakt van de haar verleende
Verdere vo oruitz iebten,: Tijdelijk
bevoegdheid dit verdrag met een termijn zachter.
Zon op 7.00, onder 16.27.
Binnenland,
van 14 dagen op te zeggen.
Maan op 2.35, onder 14.39.
blz. 3.
Nieuwe maan Woensdag 7 NoV., 5.04.

—

DE

"

Geseind gisteren 15 uur aan alle posten»
Attentiesein neer.

RUBBER-RESTRICTIE.

Het internationale comité te Londen
heeft het percentage, waarmede de uitvoer
moet worden beperkt in het eerste kwartaal 1935, vastgesteld op 25 % der basisBeurs, blz. 5.
quota.

—

ONRUST OVER DE SAAR NEEMT

TOE.

De onrust in Duitschland over mogelijke
verrassingen in het Saargebied en de onafzienbare gevolgen hiervan neemt toe. Er
tegen Frankrijk
is een felle perscampagne
opkomende
een
op
ontketend, die duidt
1.
Buitenland,
blz.
verbittering.

—

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

3e

AMSTERDAMSCHE ZESDAAGSCHE.

Gisteravond om 11 uur viel in het R.A.1.Am-gebouw het startschot voor de derde
waaraan
veerZesdaagsche,
sterdamsche
Sport, blz. 4.
tien koppels deelnemen.

—

MARKTGELDVERHOOGING TE
AMSTERDAM.

In hunne gisteren gehouden vergadering
hebben B. en W. van Amsterdam zich vereenigd met een voorstel van wethouder
Kropman om de marktgelden te verhoogen.
Amsterdam, blz- 4.

—

IN LONDEN.
verkiezingen PETROLEUM IN MANDSJOEKWO
De Labourpartij heeft bü de
Londensche
der
gemeenteraden
voor de
Bij besluit der regeering is een Mij. opin 14
verworven
de
meerderheid
boroughs
waarin zij met 2 mill. yen deelgericht
meervan de 28 raden. Voor dien had zij de
neemt. De Zuid-Mandsjoerijsche Spoorweg
derheid in slechts vier gemeenten.
Mij. heeft 1 mill. yen aandeelen en Japansche Mh'en 2 mill. yen genomen.
TANDARTS VERMOORD.
Gistermiddag kregen twee tandartsen in
de woning van een van hen aan de Laan OP ANDERE BLADZIJDEN:
van Meerdervoort te 's-Gravenhage ruzie,
die in handgemeen ontaarde, tengevolge
waarvan een van beiden met een mes ge- LAATSTE BERICHTEN
stoken werd, waarop deze overleed.
FOTOPAGINA
's-Gravenhage, blz. 2.

■

—

Uitvoeringen

NEDERLANDSCH LYCEUM 25 JAAR.

Amsterdam

—

:

Staatscourant

ONTWAPENING

EINDE EERSTE STADIUM DER

VLOOTBESPREKINGEN

Blz. 8
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ARTIKELEN:
La Comédie, tourne
Vlaggen boven Den Haag

Japanners bij MacDonald.
LONDEN, 2 Nov. (Reuter.) Men kan thans
zeggen, dat het eerste stadium der vlootbesprekingen is afgeloopen. Het is echter waarschijnlijk, dat tusschen de leden der verschillende delegaties nog talrijke particuliere gesprekken zullen worden gevoerd.
De Japansche gedelegeerden zullen morgen
bij MacDonald op Chequers het noenmaal gebruiken.

2

Blz. 2
Blz. 4
Blz. 5
Blz. 6
Blz. 6

enz.

Buitenlandsche Beurzen
Het Nederlandsch Lyceum te 's-Gravenhage heeft gisteren zh'n 25-jarig bestaan New Yorksche Beurs
herdacht met een herdenkingsbijeenkomst Amerikaansche Markten
in Pulchri Studio, waar o.a. het woord voerKoersverloop in Wallstreet
den mr. J. Limburg, en prof. Van Poelje
New Vork seint......
namens den minister van onderwijs.
Binnenland, blz. 3.
Handelsberichten

Blz.

—
■

1

HET VERRE OOSTEN

PETROLEUM-MONOPOLIE
Verliezen voor buitenlandsche
maatschappijen

olie-moHopolie in het
De instelling van een
Mandsjoekwo is,
van
gebied
prachtige pakjes steken geweldig af bij den
aangrenzende
de „Times" te
van
correspondent
de
naar
régisseur in zijn overhemd, en bij al de helpers
Japan wil niet toegeven.
Sjanghai uiteenzet, van bijzonder belang voor
in hun blauwe overalls. Op den omloop boven,
China waar de regeering gaarne dit voorbeeld
waar zich de genummerde „sunlights" bevinLONDEN, 2 Nov. (Reuter.) Het wordt zou volgen, ware het niet dat de verdragen
den, zitten de électriciens met bungelende beepoging
steeds duidelijker dat Japan van plan is haar dit verbieden. Als Japan in deze
nen te wachten op de orders van hun chef, die onwrikbaar te blijven staan op de fundamenslaagt om de open deur te omzeilen is er hoop
landen hetzelfde te doen ten aanprobeert hoe de verlichting het best is, met de
teele principes van de eigen vlootvoorstellen. voor andere
een
verscheidenheid van buitenland16 en de 18 of met de 9 en de 14. Twee kapzien
van
De leider der Japansche delegatie, schout-bijpers verliezen de acteurs en actrices niet uit nacht Jamamoto, heeft aan den correspondent sche producten.
De Japanners, zoo betoogt de correspondent
het oog, en snellen toe met kam, penseel of van Reuter gezegd: „Ik kan op de meest
verkleinen de beteekenis van het
kapfoutje
grime,
verder,
dat in
poederdoosje om elk
categorische wijze verklaren dat het groote, nieuwe' monopolie door te verstaan te geven
snel
en
vakkunsels of krulpruiken ontstaat
fundamenteele principe van onze eischen dat de Britsche en de Amerikaansche petrodig te herstellen, hetgeen hun slachtoffers, absoluut onveranderbaar is. Indien een van leummaatschappijen
weinig te verliezen hebben
aanhoudend bedoft en bekwispeld, met engelen de twee andere delegaties aan zouden komen omdat zij de gelegenheid behouden haar ruwe
geduld toelaten. Een groote arm (die van een
met een voorstel dat niet staat tegenover onze product te importeeren. De Japanners negeetandartsenboor vijftig maal vergroot) draagt principes, ben ik zeker van plan dat voorstel ren daarbij echter het feit dat de maatschapde microfoon, een ingepakt kistje, dat tot te bestudeeren om te trachten tot een aceoord pijen groote en dure organisaties hebben gevlak boven het hoofd van de spelers, misschien
en dat zij door deze kostbare middelen
te komen, maar indien dit voorstel beteekent sticht
zaak hebben opgebouwd en een
groote
tien centimeter buiten het „veld" van het toeonze
een
afwijken
van
moeten
dat wg zouden
openbaar
nuttig
doel hebben gediend. Een aanmen
hun dan principes, staat reeds tevoren vast dat wij
stel, wordt neergelaten. En als
zienlijk deel van haar winsten wordt op wetnog bovendien het meetlint tegen den neus het niet kunnen aanvaarden."
tige wijze verkregen uit de distributie die behoudt, dat den afstand tot de lens in centivoegde Jamamoto er nog aan toe: gint wanneer haar eigen stoomschepen de olie
Bovendien
meters nauwkeurig aangeeft, vraagt men zich
als ik zooeven beuit het land van herkomst vervoeren en einaf hoe ze, aldus geplaagd en gehinderd, nog „Zoolang zulk een aceoord
kan Japan digt wanneer haar eigen geschoolde en vergekomen
is
niet
tot
stand
tot eenige natuurlijkheid in hun spel in staat doelde
trouwde agenten het artikel in het binnenland
er niet in toestemmen te treden in bespreking
zijn.
van een ver land verkoopen.
Echter, de gewoonte is een tweede natuur. van technische détails."
De schepping van een monopolie stelt derDeze stand van zaken maakt dat alle aanNauw klinkt de claxon, die het begin van een
gelijke organisaties geheel en al buiten dienst,
besprekingen
de
van
op
gericht
is
opneming aankondigt, nauw heeft de man, die dacht nu
kapitaalverlies ontstaat en een staf
en Norman Davis, van wien waardoor
met een zwart bord en een klap-signaal voor Sir John Simon
van
waarde uiteen gaat. Niet alleen
groote
om tot een oplossing te zullen de maatschappijen
hier financieel onder
de film zichtbaar en hoorbaar aangeeft welk men de eenige kans
Volgens bericht van wellijden maar in dit geval zullen haar talrijke
gedeelte het is, bukkend zijn bieza» gepakt, of komen, verwacht.
oogenblik op Chineesche medewerkers en employés werkze zijn er alweer in, praten, lachen, acteeren ingelichte zijde is men op het
tegemoet
te komen loos worden na vele jaren arbeid terwijl hun
formule
om
een
zoek
naar
alsof hun gesprek en hun actie geen oogendoor Japansche tusschenpersonen
blik onderbroken geweest zijn. En als het tien aan den Japanschen eisch van „theoretische" vervanging
toe zal bijdragen het nieuwe
immers
te
weten
dat
er
zeker
niet
meent
keer moet, telkens dezelfde scène, doen ze dat gelijkheid. Men
inwoners
populair te maken.
regime
bij
de
bouwen als
tien keer wéér, met evenveel animo. Une Japan niet zooveel schepen zal
wel
het
het
longue patience
wat van het genie geldt, Engeland en Amerika, hoewel
recht daartoe wil hebben. Japan kan zulk een
geldt ook van de film!
Zoo, moeiaaam opschietend, met stukjes en vlootuitbreiding niet bekostigen.
KORTE BERICHTEN.
V«rder meent Reuter te weten, dat tusschen
beetjes, zetten de mannen van het nieuwe vak,
vlootdeskunen de dames en heeren van het oude, dat de Engelsche en de Japansche
De rechtbank te Kattowice heeft de disteeds nieuw bln'ft, tezamen de film van de digen besprekingen zijn gevoerd, die zeer vlot rectie van de Silezische locaalspoorwegen verComédie Frangaise in elkaar, die een curiosi- verliepen. Men heeft eenige overeenstemming oordeeld tot een boete van 1.7 millioen Rijksteit wordt, en een document blijft voor de toe- ontdekt van het wederzijdsche standpunt mark wegens belastingontduiking.
komst. Wat zouden de acteurs en actrices, die tegenover wat verstaan moet worden onder
Bij het onderzoek van een klacht over
nu beginnen, er niet voor over hebben Got te defensieve wapenen.
het
bureau
te Boekarest dat invoervergunninzien, of Rachel, de Coquelins, Sarah Bernhardt,
gen uitgeeft zijn documenten in beslag genoRéjane, Mounet-Sully, zooals het nageslacht
men, waardoor 15 hooge ambtenaren, van bet
hèn bewonderen en van hèn afkijken zal als
GEEN BIJEENKOMST VAN BUREAU DER
bureau worden gecompromitteerd.
ze eenmaal beroemd geworden zijn?
CONFERENTIE.
Men verwacht daarom veel belangstelling
voor deze sprekende film, over de heele wereld
Uit Genève meldt Reuter: In Volkenbondsvoor zoover men er beseft wat de Comédie is kringen wijst men er op, dat Henderson, Simon
en beteekent. En de berekening dat velen ze en Davis geen beslissing hebben genomen
daarna, als ze ooit in Parijs komen, ook eens omtrent de bijeenroeping van het bureau der
in werkelijkheid zullen willen zien, is mis- ontwapeningsconferentie, doch alleen tot overeenstemming zijn gekomen betreffende de noodHedenavond vinden onze jeugschien nog zoo slecht niet.
zakelijkheid om dienaangaande alle staten, die
Een beetje reclame dus? Waarom niet in lid zijn van het bureau, te raadplegen.
dige lezeressen en lezers weer de
onzen tijd? Zegt niet het Fransche spreekprocedure
geen
Deze
beteekent
eenvoudige
te kleuren advertentiepagina in
woord: „Dieu lui-même a besoin de cloches"? formaliteit, daar een aantal leden van het
het Handelsblad
afgedrukt.
bureau van oordeel zijn, dat de bijeenkomst op
weinig
(Nadruk verboden.),
tijdstip
vruchtbaar zou zijn.
i dit

—

—

—
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UITVOERINGEN ENZ.

DOUMERGUE IN DE LAATSTE
RONDE

Zaterdag 3 November.

Overeenstemming met radicaal socialsten vrijwberl ikt. Het

CONCERTEN.

Concertgebouw, kL
Weill, 8.15 uur.

z.:

2e Debussy-avond Janine

ministerie in veiligheid

SCHOUWBURGEN.

De roman van John Loving,
g uur.
Centraal Theater: Bernard en Jeanne, 8.15 uur.
Rika Hopper-theater: D» dochter van Levy.
8.15 uur.
Carré: Revue Dat zou je wel willen, 8 uur.
Plantage Schouwburg: Zeemansvrouwen, 8.15 uur.
Grand ThéStre: Bravo Peggy, 8.15 uur.
Leidscheplein-theater: Het vrouwtje van papa,

(Van

Stadsschouwburg:

8.30

uur.

Holl. Schouwburg: 't Kind van den huisknecht
«.15 uur.

BIOSCOPEN.
Handelsblad-Cineac: De wereld

rond in vijftig

minuten. Doorloopende voorstelling 10 u.

V.m.

—

middernacht.
Alhambra: Kinderen van Rroadway, 1.30, 3.30, 7.15
en 9.30 uur.
Corso: Vrouwen in 't wit, 1.30, 3.30, 7.30 en 9.30 u.
Luxor: Als je jonifr bent, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30 en
9.30 uur.
De Munt: Die Sonne geht auf, 1.30, 3.30, 5-30, 7.30
en 9.30 uur.
Noggerath: Popje. 2.30, 7.30 en 9.30 uur.
Passage: Malle gevallen, 1.30, 3.30, 7.15 en 9.30 U.
Rembrandt: Casanova. 2.30, 7.— en 9.30 uur.
Rialto: JeugdlbiOi3coop 2.30 uur; La dame de Chez
Maxim, 7.30 en 9.30 uur.
Roxy: De vluchteling uit Chicago, 2.—, 7.— en

9.30 uur.

Royal: De man eonder hart, 1.30, 3.15, 7.30 en
9.30 uur.
Tuschinski! Koningin Christina, 2.—, 7.— en

9.30 uur.

De Uitkijk:
9.30 uur.

Das Lied vom

2.30, 7.30 en

Leben,

TENTOONSTELLINGEN.

Kon. Paleis: Kunst in nood.

Museum Fodor: Oud-Holl. teekeningen coll.
Wslcltsr
Amsterdamsch Hist. Museum: Stadsgezichten
van H. P Schouten.
Van Lier: Teekeningen van Theo Ortmann tot
8 November.
Kunstkelder: Schilderijen en houtsneden van
Edith Pijpers, lampen van Anny Kleber en
■weefwerk van de A'damsche weefiririehting tot
6 November.
„Arti et Amicitlae" Najaarstentoonstelling.
Magnobi: Oud-Italiaansch aardewerk tot 10 Nov.
Wolff: tentoonstelling E. v. Beever.
Huinck & Scherjon: Schilderijen van Isaac Israels.
Kunstzaal Heystee: Werken van Gerard van

Vliet

tot
13 Nov.
Kunsthandel Fetter: Werken van Coen v. Oven
tot 18 Nov.
Santee Landweeri Werk V. Marie v. Regteren
Altena.
Teeikeninigen en aquarellen van TimAalderink^
mer tot "24 Nov.
D. A. Hoogendijk & Co.: Oude schilderijen,

DIVERSEN.

Carlton Hotel:

Carlton-cabaret,

'S-GRAVENHAGE.
CONCERTEN.
Geb.

v. K. en W.i

Mengelberg-concert, 8 uur.

SCHOUWBURGEN.
Kon. Soh.i Goudhaartje en de troubadour, 21 U.
Mijn misdaad, 8% uur.
Scala: Gaat dat zien, 8 uur.

—

BIOSCOPEN.
City: Koningin Christina.

Asta: Frasquita.

Odeon: Carnaval en liefde.

Passage: Dood water.
Apollo: Jood SUss.
West End: Anny en Anny.

Rembrandt: Tarzan de ontembare.

UTRECHT.
BIOSCOPEN.
Scalai Het adelaarsnest.
Rembrandt: Schwarz-waldma.de}.
Flora: Vrouwenbad.
Vreeburg: A farewell to arm».

onzen correspondent.)
P a rij

s, 2

Nov,

Nadat vandaag nog geheel den dag allerlei
pessimistische gehuchten geloopen hadden
over de waarschijnlijkheid van een breuk tusschen president Doumergue en radicale ministers, is de stemming vanavond, na afloop van
den kabinetsraad, die drie uur geduurd heeft,
veel gunstiger. Het communiqué is als gewoonlijk weinig zeggend en deelt alleen mede,
dat de beslissing vallen zal in den ministerraad van morgen. Maar de commentaren, die
men in wel ingelichte kringen geeft wekken
den indruk, dat de overeenstemming bereikt
is en dat in den ministerraad van morgen aan
Doumergue's plajmen nog alleen maar de
officieele sanctie behoeft te worden gegeven.
Naar vanavond verluidt, zyn de radicaalsocialistische leden van het ministerie zeer
onder den indruk gekomen van de uitvoerige
en vaak aangrijpende verdediging door den
heer Doumergue van zijn voorstellen gegeven, waarin hij de noodzakelijkheid daarvan

nog eens heeft aangetoond en hebben zij zich
er daarom zonder veel strijd bij neergelegd.
De positie van het ministerie zou dus voorshands niet r»eer bedreigd worden. Het is echter niet onmogelijk, dat morgen in den ministerraad de president van de republiek nog een
dringend beroep op hen zal doen om hun
medewerking aan de plannen te verleenen en
dat ze dan aan dat beroep zullen gehoor
geven, hetgeen hun positie tegenover die
partijleden, die wellicht heimelijk gehoopt hadden op een beëindiging van het bestand, gemakkelijker maakt. De volgende week zal dan
moeten blijken, of de heer Doumergue voor
zijn plannen in de kamer en vooral in den
Senaat een meerderheid zal kunnen vinden.
De kansen zijn daarvoor zeker veel grooter
nu de eenheid in het kabinet hersteld is, maar
wellicht is van een deel van den Senaat, die
een van zjjn bevoegdheden verliest welke in
het Luxembourg als essentieel beschouwd
worden, toch nog wel oppositie te verwachten.
Sommige senatoren zullen waarschijnlijk
betoogen, dat het niet aangaat te veronder-

stellen, dat z_ eventueel niet aan een kamerontbinding zouden willen meewerken nu hun
goedkeuring voor zulk een ontbinding sinds
1877 nooit is gevraagd en dus ook nooit geweigerd. Maar het is duidelh'k, dat het dreigement met ontbinding de Kamer veel meer indruk zal maken indien men daar weet, dat ze
uitsluitend van den president van de republiek
en den minister-president afhangt; men verwacht, dat de heer Doumergue, erop zal
wh'zen dat de gevallen van ontbinding zonder
gunstig advies van den senaat tot zeer enkele
punten beperk blijven, dat alle maatregelen
zijn genomen om te maken, dat zij niet door
„een persoonlijk bewind" misbruikt kunnen
worden en dat de Senaat toch in ieder geval
een recht van veto behoudt, en dat hij op deze
wijze niet zoo heel veel moeite meer zal hebben, ook in de Fransche Eerste Kamer de
overwinning te behalen.
Op zoek naar

— ALGEMEEN
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Midden in het verhoor sprong hij plotseling
door het gesloten venster op straat, waar hn'
met een schedelbreuk en gebroken ledematen
werd aangetroffen. Kort na zijn opneming
in het gevangenis-hospitaal is Hoffmann aan
zijn zware wonden overleden.
Op grond van de verklaringen der drie
agenten van Moskou heeft de politie nog 11

personen gearresteerd. Naar de meening der
politie staat onomstootelijk vast, dat de mijnwerkersstaking te Pees van Moskou uit op
touw is gezet en door uit Moskou afkomstige
agenten is geleid.

EDMOND BARON DE ROTHSCHILD
OVERLEDEN

HET BRITSCHE RIJK

LABOUR VERSLAAT DE
CONSERVATIEVEN

SPANJE

VERVOLGING VAN PRIETO

Publicatie

op

HANDELSDELEGATIE BERLIJN
KRIJGT NIEUWEN LEIDER
(Van onzen financieelen oorrespondent.)

B e r 1ij n, 2 Nov.

Volgens berichten uit Mosikou zou Weizer,
die onlangs tot volkscommissaris voor den
binnenlandschen handel van de Sqwjet Unie is
benoemd in zijn tegenwoordige functie van
leider der Spwjet-handelsdegatie te Berlijn
worden opgevolgd door Froemkin, den plaatsvervangenden volkscommissaris voor den buitenlandschen handel, gewezen plaatsvervangend volkscommissaris van financiën.
DENEMARKEN

OPHEFFING LANDSTING
Wetsontwerp thans

heeten.

Ter vervanging van het onderzoek van wets-

Het

SLACHTOFFER VAN 6 FEBRUARI
Een vijftienjarige knaaD, Lucien Gariel genaamd, had tijdens de bloedige relletjes te
Parijs, den 6en Februari '', een schot in de
wervelkolom gekregen. Hh' was op de Place
de la Concorde gaan kijken en bij een charge
to het nauw geraakt. Gedurende negen maanden is de bijna gehee! verlamde jongen to het
Höpital Beaujon verpleegd, waar hij gisteren
is overleden.
Zoodra het doodsbericht hem had bereikt,
heeft de heer Contenot, president van den
Parijschén gemeenteraad, een laatsten groet
aan het stoffelijk overschot gebracht.

den

opgehouden en voortdurend van woon-

WIJZIGING IN LEIDING

3 November 1834. (Advertentie.)
Onl:angs in Amsterdam na eene afwezigheid van ongeveer drie Jaren teruggekeerd en

DUITSCHLAND

TANDARTS VERMOORD
Door een collega na
hevige ruzie

JUBILEUM-TENTOONSTELLING
„ARTI ET INDUSTRIAE”

Gistermiddag te ongeveer half vijf heeft
zich een schokkend drama afgespeeld ten
huize van een tandarts aan de Laan van Meerdervoort.
In verband met het overdoen van zijn praktijk aan een eveneens hier ter stede wonenden
tandarts schijnt een korte, hevige oneenigheid
te zijn ontstaan tusschen beide heeren, met
als gevolg, dat de tandarts die op bezoek was
met een scherp voorwerp aan den hals ernstig
werd gewond. Bloedend vluchtte hij de deur
uit, doch stortte na eenige passen neer en
overleed kort daarop.
De andere was inmiddels zijn woning ontvlucht, doch heeft zich eenige uren later zelf
aangemeld aan het politiebureau aan de
Archimedesstraat. Hij bekende het misdrijf te

Opening door minister

Marchant.
In tegenwoordigheid vam autoriteiten en
andere genoodigden is gisteravond in de zalen
van Kleykamp te 's-Gravenhage de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereemiging ~Arti
et Induistriae" geopend door minister Marchant, eere-voorzitter van het eere-comité.
Aanwezig was o. a. de heer P. Visser," chef
vam de afd. Kunsten en Wetenschappen vam
het departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.

voeapdnt

schiedenis

’

AANBESTEDINGEN

DR. OSKAR COHN OVERLEDEN
Te Genève is, na een korte ziekte, 65 jaar
oud, overleden dr, Oskar Cohn, eenmaal een

TELEFOONGEBOUW TE VENLO

der leidende figuren to het Duitsche poilitieke

De Rijksgebouwendienst heeft gisteren aanbesteed het bouwen van een telefoongebouw op een
terrein gelegen aan de Nassaustraat te Venlo.
Laagste inschrijver was J. H. Leurdjjk te Winters58.500.
wijk voor

plaats waren veranderd. Twee van de drie leven en lid der sociaaldemocratische fractie
communisten verklaarden tijdens het verhoor, van den Rijksdag. Na de revolutie was hij
dat zij door Moskou als helpers van den leider korten tijd staatssecretaris to het ministerie
'ler groep, een zekeren Otto Hoffmann, naar van justitie, ook was hij lid der Constitueerende vergadering en van den Pruisischen
"Tono;arije waren gezonden.
Zij beweren echter van de eigenlijke planLanddaig. De Zionistische beweging vond in
den omtrent de geheele actie niet op de hoogte Cohn' een warm voorstainder en hij maakte
'e zijn geweest. De leider, Hoffmann, die tegezich daarvoor zeer verdienstelijk. Toen Hitler
lijk met hen is gearresteerd, ontkende tijdens aan het bewind kwam, moest Oohn Berlijn,
het verhoor, iets met de mijnwerkersstaking te waar hij een drukke advocatenpr'actijk had,
maken te hebben.
verlaten.

CLEARINGINSTITUUT

NIEUWE LITERAIRE PRIJS

—
—

communistische
dezer gearresteerde
agenten mede, dat zij door Moskou naar Hongarije waren teruggezonden, om de mijnwerkersstaking te organiseeren.
Het politie-onderzoek bracht voorts aan het
licht, dat de drie agenten zich vier weken
lang onder valsche namen in Hongarije had-

VAN 1834.

Namens het bestuur van „Arti et Industriae"
herdacht de voorzitter, de heer J. D. Ros, het
vele werk to de afgeloopen halve eeuw door de
opvolgende bestuursleden der vereeniFginig verhebben gepleegd.
richt en verklaarde hij zich zeer erkentelijk
De politie heeft den man, die in sterk overvoor de medewerking, bij de organisatie dezer
spannen toestand verkeerde, in bewaring gejubileumstentoonistelUng ondervonden van zustervereenigingen en van de 88 inzenders. De
houden.
LADY SIMON NIET HERKOZEN
Het lijk van den verslagene is naar het expositie is tot stand gekomen zonder eeniig
beroep op subsidie; Arti heeft hier het beginziekenhuis aan den Zuidwal overgebracht.
Tot degenen die bij de verkiezingen de
sel ingevoerd dat de inzenders, zoowel kunstenederlaag hebben geleden, behoort lady Simon,
naars als industrieelen, een bijdrage afstaan
de vrouw van den minister van buitenlandsche
ter dekking van de kosten. Aan degenen, voor
zaken.
wie dit te bezwarend zou zijn geweest, is tegemoetkoming of dispensatie verleend. De tentoonstelling omvat architectuur van allerlei
beeldhouwkunst, drijfwerk, edelsmeedaard,
FEDERATIE TANGANJIKA MET KEN JA EN
werk op het gebied
Voor
het
beste
kunst,
glas- en aardewerkkunst, en kunstOEGANDA BEPLEIT.
nijverheid,
schilder- ca teekenkunst, grafische
van biographie en cultuurge
enz.
kunst
2
(Reuter.)
SALAAM,
Nov.
In
DAR ES
In de. tweede helft dezer maand zal het
den loop van het debat in de plaatselijke wetbestuur een receptie houden. Spr. bood minisgevende vergadering heeft de meerderheid der
essays en literaire
ter Marchant als eerevoorzitter van het eereniet-officieele leden de stichting van een fedecomité een zilveren jubileumpenning aan.
critiek
ratie van Tanganjika met Kenja en Oeganda
bepleit.
Onderscheiding.
In de gewone maandelijksche ledenvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Minister Marchant zeide, in de uitzonderBULGARIJE Letterkunde, welke gisteravond gehouden is in lijke positie te verkeeren, dat hem
als minister
het Nutsgebouw te Leiden, deed de voorzitter,
bij
herdenkingstentoonstelling
Vries,
deze
niets ia
prof. dr. J. de
mededeeling van de inHOOGE OFFICIEREN NAAR
stelling van een nieuwen prijs, groot 500, gevraagd, doch in tegendeel iets werd aanwelke om de twee jaren kan worden toegegeboden. Spr. verheugde zich te kunnen medeCONCENTRATIEKAMP
kend aan een uitverkoren voortreffelijk werk,
afgewisseld op het gebied van biographie en deelen, dat de koningin den voorzitter van
Wegens relaties met
cultuurgeschiedenis en op dat van essays en Arti et Industria, den heer J. D. Ros heeft
Michailov.
literaire critiek.
benoemd tot ridder in de orde van Oranje
Het is dr. C. J. Wjjnaendts Francken, die Nassau. (Applaus.)
SOFIA, 2 Nov. (V.D.) Officieel wordt medehet bestuur van de Maatschappij tot die beDe secretaris, de heer J. de Quack, spelde
gedeeld dat generaal Zorafco Georgjev, oudkroningen in staat wil stellen.
commandant van het garnizoen van Sofia, en
den
voorzitter het eereteeken op de borst.
gaat dus om het beste werk, dat in de
Het
Gorbanov
de kolonels Porkov en
naar een
De tentoonstelling blijft open tot 30 Novemconcentratiekamp zijn overgebracht wegens gezegde rubrieken gedurende de laatst ver- ber a.s.
loopen vier jaren zal zijn verschenen, in boektegen de regeering gerichte actie.
Georgjev en Porkov worden er bovendien vorm, krant of tijdschrift.
Het bestuur zal zich doen voorlichten door
van beschuldigd relaties te onderhouden met
den Macedonischen revolutionnairen leider een door hem aan te wijzen commissie van
ZESDAAGSCHE BEGONNEN

ontwerpen, dat gepaard ging met het tweeLAMOUREUX GAAT NAAR MOSKOU kamerstelsel,
wordt voorgesteld een permanente commissie van revisie in te stellen, zooVerlenging handelsverdrag
danig samengesteld dat er juridische, adminiNegen-en-tachtig jaar ls Edmond James,
stratieve en technische deskundigen in zullen
het
doel?
baron de Rothschild geworden, die een kleinzitten. De taak van deze commissie zal zijn
Rothschild,
den
Mayer
Anselm
zoon was van
PARIJS, 2 Nov. (V. D.) De Fransche wetsontwerpen door te zien voor zij definitief Michailov, die naar Turkije is gevlucht.
stichter van het beroemde bankiershuis, een minister
van handel, Lamoureux zal gevolg door den Rijksdag worden afgedaan, een soort
Gelijk bij de
der „Vijf Frankforters" dus.
geven
aan
een uitnoodiging van de Russische Raad van State dus.
Rothschilds traditie was, huwde ook Edmond
De bestaande bepalingen inzake het rijksen
in den loop van de volgende week
regeering
Adelheid,
familie,
nicht
zijn
n.l.
een lid der
komen door dit ontwerp te vergerechtshof
naar
Moskou
vertrekken.
In
poliFransche
JAPAN
een dochter van den chef van het Frankforter
vallen. In de memorie van toelichting wordt
tieke
men
dat
kringen
waarschijnlijk,
acht
het
bankhuis.
de gelegenheid te baat zal nemen gezegd dat het onder de veranderde omstanEdmond de Rothschild was lange jaren Lamoureux
met
de
GEEN ONTBINDING VAN DE
regeering een reeks digheden, waarin de overgebleven Kamer,
lid
om
Russische
de
fer
d«
I'Est
en
directeur der Chemins
maatregelen
bespreken
te
ter verbetering van samen met den Koning, het recht van in staat
van het Institut de France. In het bijzonder is
MINSEITO
van beschuldiging stellen heeft ten aanzien
hij echter op den voorgrond getreden als de Fransch-Russische betrekkingen.
Waarschijnlijk zullen deze besprekingen van politieke vergrijpen van ministers, als
stichter der Joodsche landbouwkolonie in
Aftreden voorzitter een teeken
zich
dan ook uitstrekken tot de vernieuwing natuurlijk wordt beschouwd dat zaken tegen
1890
bePalestina, waarmede hij omstreeks
zijn
het
wegens
ambtsvervulling
ministerie
van crisis in partijleven.
gon toen er nauwelijks nog sprake was van van het Russisch-Fransche handelsverdrag,
voor den gewonen rechter worden gebracht.
een nationaal-Joodsche beweging. Voor zuiver dat 1 Januari a.s. afloopt.
TOKIO, 2 Nov. (Reuter.) De politieke
filanthropische doeleinden heeft hij, naar men
leiding der Minseitopartij spreekt de geruchschat, 80 tot 100 millioen francs in Palestina
ten omtrent een ontbinding der partij tegen.
gestoken. Meer dan de helft van het Joodsche
ITALIË De partij zal integendeel met de Seijoekaigrondbezit in Palestina behoort aan de RothHONGARIJE
partij samenwerken en daardoor haar invlded
schild-kolonie. Ofschoon in den loop der tijden
zijn
op het staatsbestuur vergrooten.
OP MALTA
de gebreken dezer organisatie aan het licht
TAALSTRIJD
De bladen noemen het aftreden van den
getreden, zijn duizenden Joden baron de MIJNSTAKING TE PECS WERK VAN
leider
der Minseitopartij, Wakatsoeki, een
Rothschild dank verschuldigd dat zij thans
Vraag
van Kamerleden
BOLSJEWISTEN?
leiden.
nieuw
teeken van de crisis in het politieke
menschwaardig
een
bestaan
aan Mussolini.
partijleven van Japan.
Toen hh" in 1925 als tachtigjarige voor het
Wat de politie ontdekte.
laatst zijn schepping in Palestina bezocht,
ROME, 2 Nov. (V. D.) Naar het voorbeeld
werd hij dan ook door de Joodsche bevolking
ge2
De
(Reuter.)
BOEDAPEST,
Nov.
van
den Senaat hebben thans ook 350 Kamerontvangen.
met groot eerbetoon
ZWEDEN
James Edmond de Rothschild, de oudste heime politie heeft na lange, uiterst moeilijke leden vragen gesteld aan Mussolini als miniszoon van Edmond, woont in Londen en heeft nasporingen kunnen constateeren, dat de mjjn- ter van buitenlandsche zaken, naar aanleiding
geweest van het taalconflict op Malta, n.l. wat de Itath'dens den wereldoorlog in het Engelsche werkersstaking te Pees het werk is agenten.
KROONPRINS TE BAGDAD AANGEKOMEN.
van
buitenlandsche
communistische
liaansche regeering denkt te doen ter verdegestreden.
Palestina
Frankryk
en
leger to
wastaking,
October,
tijdens
Reeds
de
half
diging van de Italiaansche taal en cultuur op
De kroonprins en de kroonprinses van
ren bij de politie berichten binnengekomen, Malta, die door de maatregelen der Britsche Zweden zijn met hun kinderen, prinses Ingrid
dat de staking niet uitsluitend aan economiregeering ernstig gevaar loopen.
en prins Bertil, te Bagdad aangekomen. Met
sche oorzaken moest worden toegeschreven,
vliegtuigen van de Britsche luchtmacht was
doch aan de activiteit van uit Moskou afkomUITBREIDING VAN BETREKKINGEN
het gezelschap van Aleppo naar Ramadi gestige communistische agenten, en voorts dat
gaan en vandaar per auto naar de hoofdstad
MET RUSLAND.
PLAN
VOOR
OPENBARE
WERKEN
de vrees bestond, dat de staking zich ook tot
van
Irak. Koning Ghazi ontving hen to zijn
TE
TURIJN.
andere takken van industrie zou uitbreiden.
zomerresidentie, 6 km buiten de stad.
MOSKOU, 2 Nov. (Reuter.) In een internieuwe
De politie zond daarop 22 detectives naar
view met den correspondent van de „Prawda" het stakingsgebied, die bij het verhoor der
Dit is het eerste bezoek van een Europeesch
ROME, 2 Nov. (Reuter). De Duce heeft
heeft de minister van staat Herriot o.a. verden p o d e s t a van Turijn ontvangen die hem prins aan Bagdad sedert den oorlog.
mijnwerkers te weten kwamen, dat eenige daklaard, dat de betrekkingen tusschen Frankhet programma -van de openbare werken,
gen vóór het uitbreken der staking verscheirijk en Sowjet-Rusland nog op velerlei gebied dene
to Turijn ondernomen zullen worden en
welke
opdoken
personen
te Pees
en
onbekende
KORTE BERICHTEN
zouden kunnen worden uitgebreid; vooral zou even voor het uitbreken der staking wederom waarbij eenige duizenden arbeiders werk zulbevordering van het wederzijdsche handelsvinden,
len
kwam
overhandigen.
verdwenen.
In Berlijn is in den nacht van Donderdag
verkeer gewenscht en voor beide landen nutIn het programma zijn o.a. opgenomen de op Vrijdag
een nauwkeurige bepolitie
ontving
De
de eerste sneeuw gevallen; echter
tig zijn.
bouw.
van' scholen, die voorzien zullen zijn van slechts eenige centimeter hoog. Zij smolt dadepersonen.
van
einde
schrijving
deze
Aan
het
De Fransche minister van handel, Lamouder afgeloopen week gelukte het de politie in zwembaden, ingericht om te kunnen dienen
reux, zal op uitnoodiging van de Russische een café alhier drie personen te arresteeren. voor zonnebaden; voorts opgravingen in de lijk weer weg.
De Cubaansche president Mendieta heeff
regeering in het begin der volgende week naar Het bleken
arbeiders te zijn, Romeinsche zone om de Palatijnsche poort. het ontslag van drie leden van den staatsraad
communistische
Ruszijn
verblijf in
Moskou gaan. Hij zal van
De kosten van dit plan worden geschat op aangenomen. De algemeene verkiezingen op
die in verschillende landen reeds herhaaldelijk
land gebruik maken om onderhandelingen
wegens ernstige misdrijven straffen hebben 100 millioen lire.
Cuba zjjn uitgesteld, waarschijnlijk tot Juni
te openen met betrekking tot de hernieuwing ondergaan, en eenigen tijd geleden door Hon1935.
van het Fransch-Russisch handelsverdrag, dat garije naar Moskou waren teruggezonden.
1 Januari 1935 afloopt.
Tijdens het verhoor door de politie deelden

twee

zijn

UIT HET „HANDELSBLAD”

gedeeltelijk ongecorrigeerd.)

22 November.

verslag van de commissie uit beide
Huizen van het parlement inzake de hervorming van het bestuur van Britsch-Indië is
En van revolutionnaire
thans gereed. Het zal op 22 November gelijkorganisaties.
tijdig in Groot Brittannië en Britsch-Indië gepubliceerd worden. De leden van het parleMADRID, 2 Nov. (Reuter.) Het blad „El ment ontvangen het daags tevoren.
Debate" zegt te weten dat de procureur der
De houding der conservatieven ten aanzien
republiek een vervolging zal instellen tegen van dit rapport zal worden bepaald op de
de organisaties, welke aan den jongsten opvergadering, die op 4 December te Londen zal
stand hebben deelgenomen, alsmede tegen den worden gehouden en waarbij Stanley Baldwin
met het hoofdbestuur der conservatieve partij
oud-minister Indalecio Prieto, die in zijn verte rade zal gaan.
klaringen, te Parijs afgelegd, de verantwoorEr heerscht onder conservatieven een uitdelijkheid voor de revolutionnaire beweging
gesproken verschil van meening omtrent den
voor hem en de socialistische partij heeft op- inhoud van het witboek, dat aan de besluiten
geëischt.
van de commissie ten grondslag heeft gelegen.
Men verwacht, dat wel 2000 aanzienlijke
leden der partij en leden van beide Huizen op
RUSLAND de vergadering aanwezig zullen zijn.

Herriot zeide na de vergadering tot een
agent van het.agentschap Havas: „Wij zoeken
Het door den premier Stauning bij de opening
naar een. formule, die ons in staat zal stellen
van
de zitting van den Rijksdag aangekondigde
trouw te bleven aan de principes en nochtans
wetsontwerp
tot grondwetsherziening, bede godsvrede niet verstoren."
oogende
de
van het Landating (de
opheffing
„De
Doumergue zeide:
beslissing is nog niet
Kamer)
is thans ingediend.
gevallen. Wij moeten wachten tot morgen en Deensche Eerste
daarbij
Er
wordt
een
zuiver
éénkamerstelsel
hebben;
veel geduld
en dat heb ik."
ingevoerd; het Folketing zal voortaan Rijksdag

PARIJS, 2 Nov. (Reuter.) Te
logne-sur-Mer is Edmond baron de Rothschild
overleden.

(De berichten onder deze rubriek
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VERSLAG INDISCHE BESTUURSHERVORMINGGERD

een formule.

Bou-

Restaurant
DORRIUS
N.Z. Voorburgwal b. h. Spui

LAATSTE BERICHTEN

het een en ander opnemende, viel mijne aandacht op eenen Dames Hoedenwinkel, in eene
der volkrijke straten dezer Stad, waarvoor het
Wapen van H.K.K.H. de Prinses van Oranje
prijkte;
ik informeerde mij of H.K.K.H. aldaar
Nieuwe functie. Raad van
ook iets gekocht had, en vernam tot mijne verwondering, dat deze Winkel zich aldaar sedert
beheer wordt raad van
PALESTINA
eerst bevond, dat H.K.K.H. niet alleen
kort
toezicht
niets in dit Magazijn gekocht had, maar dat
Meerderheid verworven in 15 van
OPROEP AAN ARABIEREN
het een Depot is uit 's-G ravenhage, van
boroughs
de
28
Londensche
vernemen,
wijziFging
den Vader van den Winkelier, die daarenboven
wij
Naar
komt
er
een
TOT STAKING
niets met deszelfs Vader gemeen had, maar
in de leiding van het Nederlandsch ClearlngLOND-EN, 2 Nov. (Reuter). De verkieinstituut. De tegenwoordige directeur, prof. voor eigen rekening hier zoo wel als in België'
Anti-Joodsche betöogingen in
alwaar genoemde Winkelier gezingen voor de gemeenteraden van de Lonmr. Bruin
benoemd tot president-direc- fabriceerde,
en geëtablisseerd is, en 's Winters derverschillende plaatsen.
densche boroughs, die gisteren gehouden zijn, teur van wordt
trouwd
genoemd instituut en zal bij zijn
waarts keert om de overgewonnen gelden van
blijken thans aan de Labourpartij de meerderomvangrijk
werk
worden bijgestaan door den den Zomer aldaar te verteren.
JERUSALEM, 2 Nov. (Reuter.) In verband heid te hebben gebracht in 15 van de 28 geheer J. A. Deknatel als directeur. Voorts zal
meenteraden; in de overige 13 hebben de conDaar eene zoodanige wederregtelijke handelmet den verjaardag -der verklaring van Balde raad van beheer van het Nederlandsch wijze zeer ten nadeele strekt van Kooplieden,
four zijn in verschillende plaatsen door de servatieven de meerderheid behouden.
Clearing-instituut worden vervangen door een welke alhier op zware lasten zitten, en hunne
Vóór de verkiezingen was Labour m 4 geArabische bevolking anti-Joodsche betoogingen gehouden.
meenteraden in de meerderheid.
raad van toezicht, bestaande uit vier personen. verdiende gelden in Nederland verteren, verzoek ik TJ Mijnheer de Redacteur, door de
In de provincie, waar de raden telkenjare
De staking, waartoe de Arabische bevolplaatsing dezer mijne billijke bedenkingen, het
king was opgeroepen, was een verkoops- en slechts voor een derde herkiesbaar zijn, is de
Achtbaar Bestuur opmerkzaam te maken op
winst van Labour minder opvallend.
verkeersstaking van 2 uur. ProtestvergaderinWinkels en Fabrtjken, welke met de Koninkgen werden o.a. gehouden te Jeruzalem en te
'S-GRAVENHAGE lijke Wapens als Hofleveranciers, het oog des
Nabloes.
volks verblinden
Tot ernstige incidenten is het niet gekomen.

ingediend.

FRANKRIJK

(Ingezonden Mededeeling.)

EERSTE BLAD

’

Ir. G. J. Langhout te Amsterdam heeft namens
de N.V. Vernis- en VerCfabriek v/h. H. Vettewinkel en Zomen aanbesteed: het bouwen van
een lakfabriek met btjbehoorende gebouwen op
een terrein aan den Cruquiusweg te Amsterdam.
Laagste inschrijfster
Bouwkundig Technisch
Bureau en Aannemersbedrijf J. van Amstel, Amsterdam, met 79.7<90.

’

vijf leden, welke publicatie met den „Dr.
Wijnaendts Francken-Prijs" ware te bekronen.
Ter jaarvergadering van 1935 zal deze prijs
voor de eerste maal worden toegekend.

GOLF

NEDERLANDSCHE PROFS SLAAN
BRITSCHE MET 6-2

(Vervolg van blz. 4.)

Dan komen Jan van Kempen—Slaats los,
die nemen ook een ronde. Voorts gaat het
heele veld, weer opgejaagd, thans door Pijnenburg—Wals en ook die nemen een ronde terug.

toch die Franschen.

Op de course van „De Dommel”.
Op de course van de Bossche Golfclub ~De

Dommel" zijn de

Nederlandsche

golfprofesin
te
lande werkzame collega's te verslaan en wel
met 6—2. De foursomes, welke 's morgens
werden gespeeld, brachten alle drie overwinningen voor de Nederlandsche oefenmeesters,
terwijl tijdens de 's middags gespeelde singles
er slechts twee van de zes verloren gingen,

sionals er gisteren voor de derde maal
succesie in geslaagd hun Britsche,
hier

—-

Hoe het staat, het is eenvoudig gooien met de
muts ernaar. Voor de jury lijkt het ons ook
zoo nu en dan een raadseltje. Braspenninx
Hill trachten nu ook een ronde te nemen. Wals
volgt, maar Broccardó gaat op zh'n pedalen
staan en spurt in een zucht bij. Sterke renners
Wel aardig, hoe het koppel de Wolff en v.
d. Heyden sinds het vorig jaar is vooruitgegaan. Zoo te zien zullen ze hier tot de
sterkste koppels blijken te behooren.

In de scherpste bocht valt Broccardó. De
Franschman maakt een leelijken smak. De.
gordijntjes van de cabine gaan dicht. Viel, de
trainer gaat zijn man opknappen.
Het is nu weer wat kalmer geworden.
Om 10 minuten over half twaalf werd be-

gonnen met de eerste zes klassementsprints

elk van tien ronden. In de eerste sprint demarreerde Wals op schitterende wijze, de Wolff
terwlij één single all square eindigde.
volgde hem onmiddellijk zoodat hij geen kans
Foursomes: De gedetailleerde uitslagen kreeg om weg te loopen. Bij het uitgaan van
luiden als volgt: Jos. van Dijk en J. Oosterde bocht deed Buyser een ernstigen val.
veer winnen met 1 up van D. en R. F. Lloyd;
D. Oosterveer en P Witte winnen met 2 en 1
van H. H. Lambert en D. Monk; B. Dunn en
J. Blansjaar winnen met 6 en 5 van H. W. L.
UIT DE
King en W. G. L. Ragless.
Singles: D. Oosterveer wint met 7 en 6
Conversie-leening der Bank
van D. Lloyd; Jos. van Djjk wint met 8 en 6
Line Ltd.
van R. F. Lloyd; J. Oosterveer verliest van H.
H. Lambert 3 en 1; P. Witte wint met 1 up
De Bank Line Ltd., die hoofdzakelijk het
van O. Monk; B. Dunn all square tegen H. W. verkeer onderhoudt tusschen Londen, New
L. King; J. Blansjaar verliest van W. G. L. Vork en het Oosten, zal binnenkort een leening
Ragless 4 en 3.
van f 1.2 mill. uitgeven. De rente zal 21 %
en de koers van uitgifte 99 ï % bedragen. De
De resultaten van vorige jaren waren:
leening zal onder de regeeringsgarantie vallen
ingevolge de Trade Facilities Act. en zal in
1931. Britten winnen met 6—3.
1944 aflosbaar zijn. Het bedrag dezer leening

LONDENSCHE CITY

1932. Nederl. wint met 7—2.
1933. Nederl. wint met 7—2.

Ter gelegenheid van het bezoek der professional-teams aan „De Dommel" werd een
vlaggenwedstrijd gehouden, waarbij leden van
de Bossche Golfclub een professional als partner hadden. De uitslag van dezen Foursomesvlaggenwedstrijd was als volgt:
1. Mr. H. Loeff en J. Oosterveer (op de
IBe green); 2. W. van Lanschot en W. Ragless
(eveneens op de 18e green); 3. O. v. Zinnicq
Bergmann en Jos van Dijk; 4. mej. W. Dony
en B. Dunn.

zal worden aangewend ter converteering van
de uitstaande 5 % obligaties van de maatschappijen!
Reorganisatie bij Furness Withy?

De Johnston Line en de Neptune Steam
Navigation Co., twee dochtermijen te Liverpool
van het Furness-Withy concern hebben bjj het
handelsregister een „declaration of Solvency"
gedeponeerd. Dit houdt in, dat na grondig;
onderzoek door de directie geconstateerd is, dat
de verplichtingen binnen 12 maanden na, het
begin der liquidatie ten volle zullen worden
nagekomen. Aangezien beide ondernemingen
echter- noch obligatie-, noch andere schulden
hebben loopen, wordt aangenomen, dat het hief
een hergroepeering binnen het concern zelf
TAUCHNITZ EN ALBATROSS
betreft.
Gezien de gecompliceerdheid van de conOmtrent de opheffing van de Uitgeversmaatschappij Bernard Tauchnitz te Leipzig cernstructuur zou een reorganisatie tot vereenmeldt het „Nieuwsblad v. d. Boekhandel" nog, voudiging van de structuur geen verwondering
dat het aandeelenbezit gekocht is door de ba-eu.
firma Oscar Brandstetter. Een afdeeling van
deze firma, die tot nu toe reeds de deeltjes der

Albatross-serie drukte, zal voortaan ook de

Tauchnitz-deeltjes vervaardigen. De aflevering

van de beide reeksen geschiedt nu door de
firma Oscar Enoch te Hamburg.

MANCHESTER, 2 Nov. (R. O.) Katoenen
met een iets betere vraag en
goederen
onregelmatige aankoopen, doch met iets meer
verkoopen naar Br. Indië en Zd. Amerika..
Garens kalm, doch prigshouctencL

EERSTE BLAD
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November.

men handel. Gerst aanvankelijk kalm,
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Tarwe Vr. (Rott.
v. d. Termijnh. per
100 K.G.

L. Boas.)
stemming
«verheerschend,
zulks eensdeels in verband met
magere
termijnnoteeringen te New Vork, en anderueeis met de nog steeds voortdurende stagnatie

export.

Y.erder ontbrak
gezichtspunten,

het te eenenmale aan nieuwe
waarvan een eenigszins stimuinvl°ed zou kunnen uitgaan. Als gevolg
van
«i een en ander
was de omzet dan ook van gee bete ekenis. In
bedroegen gedurer&
enae October il. de Nederland
aanvoeren 100.578 balen, de
ei'^ermgen 103.594 balen en de voorraad op het
maand 397.586 balen. Zoowel aanvoeren
ala n
"everingen zijn dus sterk teruggeloopen en
een duidelijk beeld van den hoogst onbevrerf"genden
gang van zaken. De loco-noteeringen
blev
nl. 18 cent
Vnn,e"hier aan de markt onveranderd,
Fan buPerior Santos en 16 cent voor Robusta
nde

e-ev_.a

_.ker-)

STAATSCOURANT.

LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) (Slot). Jute (in
RECHTSZAKEN
f per ton cif.) prijsh. Nat First Marks Ist gr.
15g,
De Vereen, voor de Theecultuur in Ned.-lndië Nov./Dec. 15i, Dec./Jan. 15&, Jan./Febr.
ontving van haar Batavia-correspondent de Lightning Grade Nov./Dec. 13ft, alles verk.
TIN-DIEVEN VEROORDEELD
Hennep (in f per ton cif.) lusteloos. Manilla
onderstaande noteeringen:
Nov./Jan. 123, D. no. 1
30 Nov. 16 Nov. Grade J. Nov./Jan. 14J, K. 113,
alles
w.
ONDERSCHEIDINGEN.
Nov./Jan lij, Dec./Febr.
Gewoon Schoon P.S
27
27
De Amsterdamsche rechtbank heeft gisteren
Rijst (in sh. per Cwt. cif.) prijsh. Burma no. 2
F
28
28
officier in de orde ran Oranje
Nov./Dec. 7/6, Saigon no. 1 Nov./Dec. 6/7i, Siam drie personen veroordeeld, die betrokken zijn
Benoemd tot Lamm
G.P
25
26
e r s, hoofd van den ProW.
7/6,
alles
verk.
ir
Nassau,
Super
28
29
No\»/Dec.
geweest bij
Midden P.S
omvangrijke tindiefstallen ten
van Oost-Java.
Specerijen (in pence per lbs.) Tapioca seeds
vinciale'
Waterstaat
P
30
29
nadeele van de Hollandsche Draad- en KabelSingapore (in sh. per Cwt.) Nov./Dec. 14./9 verk.,
O.P
30
32
Peper Witte Muntok Oct./Dec. 14!;! id.; Jan./Mrt. fabriek te Amsterdam. Ongeveer 7000 kg tin
G.P.
26
27
HOOGER ONDERWIJS.
verk.;
5\
G.O.P
27
28
151Jbet. en verk.; Zwarte Singapore loco
werd door drie hunner, die op de fabriek
Jan./
6
5|
id.;
Lampong
Nov./Dec
Oct./Dec.
w.;
P.S
30
30
wr.
Goed
Op verzoek eervol ontslag verleend aan ihr.
werkzaam zijn, ontvreemd en verkocht aan
Mrt. 8* betr en k.; Fair Tellicherry loco 63 verk.;
Rozenburg te Baarn,
P
32
33
van
Rutgers
w.
J
W
koopman,
een
Kruidnagelen Zanzibar versch. Nov./Dec. 5J
35
die zich wegens heling heeft _i. ii'/mh het college van curatoren der rijksO.P.
34
priish. T. N. moeten
G.O.P,
35
35
Schellak (in sh. per Cwt.) locoprijsh.
verantwoorden.
te Groningen, met dankbetuiging
T.
N.
termijn
et. per i kg. Orange loco 91/- a 96/-;
diensten door hem in deze
dertig-jarige
Een
tingewichtige
chauffeur,
en
der
de
bet.
één
Orange Dec. 91/- bet. en k.; Maart 92/bewezen.
betrekking
dieven,
wien
tegen
(R.
D.)
gevangeB.
The e. De offianderhalf jaar
verk.; A. C. Carnet loco 117/6.
LONDEN, 2 Nov.
cieele averageprijs der veilingen van deze week
nisstraf geëischt was, werd thans tot één
ZEE- EN LANDMACHT.
(vorige
veiling
12.49);
was voor Ind. Nd. 12.33
jaar veroordeeld, waarvan zes maanden voor11.44 (11.35); Ceylon 14.27 (14.63); Java
Ind. Zd.
waardelijk. De tweede verdachte, die even1 Januari eervol uit militairen
nr.
10.69 (9.96); Sumatra 9.28 (9.29).
P irer/oek met de
1 o ter. Friesche
(R.0.)
LONDEN, 2 Nov.
adjudant in buitengewonen
de
,t
veiling
komen
in
volDe aanstaande week
eens anderhalf jaar tegen zich hoorde \. ie
Koningin, de luitenant78/- a 80/-.
Mdc
gende hoeveelheden Indische 50.979, Ceylon 20.882,
eischen, is veroordeeld tot acht maanden ge-ng
Java en andere 7002.
Infanterie.
vangenisstraf, waarvan vier maanden voorLa man Trip van wapen der
GRANEN, ZADEN, OLIËN.
waardelijk. Den heler werd één jaar opgePOSTERIJEN EN TELEGRAFIE.
BUENOS AIRES. (Telegram van W. v. Steeden legd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.
De
eisch
jaar
SUIKER.
was
één
Rotterdam)
negen
en
maanden. De
& Co.
2
2
31
2
vierde verdachte tenslotte werd tot zes maanNov.
Oct.
ANTWERPEN, 2 Nov. (R. B. D.) Suiker.
Nov. Nov.
den gevangenisstraf veroordeeld, waarvan
(Iran en
Markt heden gesloten.
s ] o t. midd.
open slot
drie maanden voorwaardelijk werden opgelegd.
PARIJS, 2 Nov. (R. B. D.) Suiker. (Slot.)
—.— —.—
5.75
Nov
prijsh. Nov. 187, Dec. 188, Jan. 188.50, Jan./Maart Tarwe
INTREKKING RIJBEWIJZEN.
190, Febr./April 191.
Dec.
6.05 6.04 6.01 585
te besturen
5.95
617
6.14 6.10
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) Suiker (GranuFebr
Dee hevoeedheid om motorrijtuigen
voor lede
als
termjjn
lated) (Slot.) Dutch Gran. fob Amsterdam ready
e|edurende
een
„tzeegd°
is
Nov
6.05 5.93 5.95 5.72
s, are
o
ger
A.J.B
5/9, Belg. idem Antwerpen ready 5/-, Czecho id. Maïs
aan
aangegeven:
hierbij is
622 6.10 6.10
HUISHOUDSTER.
Dcc
5.94
1M
Hamburg ready 6/-.
e« Jaar,
5.30
N0v...... 5.30 -.— 5.30
;°a°rn
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) Suiker. (Slot). Haver
dertig-jarige
Tates
ATC
J
op
geer.
17/6—19/3;
ongeveer
Cubes
21/101.
Een
vrouw
W.-Ind
heeft
11.82 11.62 1160 11.63
Oct 1934
Lijnzaad Nov
van iemand, Doorn, voor een jaar, ingaande 18
Febr
11.— 10.80' 10.76 10,76, 7 Sept. te Hilversum, ten nadeele
LONDEN. Suiker. (R 8.u.) Ruwe op termtin
bij wien zij als huishoudster in betrekking was,
2 Nov. (slot)
1 Nov. (siot)
ROSARIO. Granen. 2 Nov. 31 Oct. 30 Oct, een kostbaar heerenhorloge met ketting Breda, voor een jaar, ingaande 20 Oct. 1934.
5.90'
Tarwe
N0v.../..
6.05
5.80
ontvreemd. Gisteren heeft zij deswege voor de
geb.
gel.
gel.
geb.
6.Dcc
6.15
5.90
rechtbank
NOTARIAAT.
terechtgestaan,
Amsterdamsche
Nov.
3/114 Maïs
4/2%
3/11% 4/3
5 69
5.70
Nov
6.—
aflegde.
zij
waar
bekentenis
lJe<=perl Novem4/-%
4/-%
4/-4
4/-4
5.83
Dcc
6.15
5.85
Op verzoek eervol ontslag[verleend
JanDe president deelde mede, dat er ongunstige
4/-%
4/1%
4/14
4/-%
E. Heenk, als notaris te ±"ur
1934
J.
11.38
11.38
11.38
ber
aan
Lijnzaad
Nov
Februari
over deze jonge vrouw zijn uitge4/2%
4/24
4/14
4/14
merend.
11.38
Dcc
11.38
—.- rapporten
Maart
4/3%
4/3%
4/3%
4/3
bracht. Verdachte is getrouwd geweest met
tel.)
A-P"!'
(Part.
4/4%
LIVERPOOL, 2 Nov. Granen.
4/34
4/44 4/3%
een predikant te Schiermonnikoog. Na haar
CENTRALE JEUGDRAAD.
Mei
(Slot.) Tarwe Dec. 5/- (open. 5/-), Maart 5/3| scheiding heeft zij een slecht leven geleid. In
4/5
4/514
4/5
4/4%
Junl
(5/31), Mei 5/5 J (5/5).
4/5%
tot lid van den Centralen Jeugdraad
4/5%
4/5
4/6
van den
1933 is zij ook door den politierechter te A Benoemd
(R. B. D.) Tarwe (Slot.)
penningmeester
Juli
2
Nov.
LONDEN,
4/6%
van
Ri
4/5%
4/6%
4/5%
op gerefor21/5, Zwolle reeds tot een voorwaardelijke gevangeJonge^ingsvereenigingen
Febr.
20/1,
London
Dec.
onregelm.,
Grade,
Aug-ust
Bond
van
4/64
4/6%
4/7%
4/6%
April 21/11, alles verk., Manitoba No. 3, Oct. 24/7 nisstraf veroordeeld. Thans bevindt zij zich meerden grondslag te Rotterdam.
Sept.
4/7%
4/6%
4/8
4/7
verk., Nov. 24/7 bet., Jan, 26/21 id., Maart 26/81 reeds gedurende twee maanden in gevangenOct.
4/7%
4/8
4/7%
4/H%
verk.
id., Mei

_„

„„

universiteit
vSor

*?n , nS«n
ffil'SU «t&&,

:

ROTTERDAM, Vrijdag 2 November,

2 Nov. 2 Nov.
slotk. vroegk,
3.15
3.35
3.50

3.15

Jan
3.324
Maart
3.474
Mei
3.601
3.574
b = bieden. I = laten.
Tarwe. Omzet op de termijnmarkt

10H

Kpf fie. (Bericht van N.V. Henri
nJJpnieuw
was een weinig opgewekte

„

’

1 Nov.
slotk.
3.05

3.25

3.40

b 3.524
26 maal

WEEKBERICHTEN

WEEKBERICHTEN.

van onzen

’’

’’ ’

100.000 kg.

«„ 104 10

„

tegen het
einde der week iets vaster gestemd, met zaken in
La Plata- op alle posities tot oploopende prijzen.
Mais aanvankeljjk kalm gestemd, door het uitblijven van consumptievraag naar loco mais.
Einde der week was de stemming vaster, met
zaken in La Plata-, alle posities, tot oploopende
prijzen. De markt sloot vast, met flinke zaken.
Lijnkoeken onveranderd, handel stil.
Fijne Zaden: Deze week ging er in fijne
zaden zoo goed als niets om, daar alle animo'om
iets te ondernemen nog steeds ontbreekt. Het is
hierdoor dan ook zeer moeilijk een juiste noteering te geven, zoodat volstaan moet worden met
de volgende nominale prijzen: Karwijzaad:
Nov. en Dec.
9.75 en Jan./April 10.25. Blauwmaanzaad
8.25. Geel
mosterdzaad
17—19. Bruin idem 32—34. Kanariezaad

7.75.

S

’

*

met beperkte zaken. Peper.
Jii,
vSst gestemd b« sterk
„21; W«é
oploopende
prezen. zeer
Op onze markt blijven de

-

zaken echter
en Kaneel

uiterst beperkt. Kruidnagelen
zonder eenige beweging.

Gedroogde

Ook

Zuidvruchten.

ge-

durende de afgeloopen week werden weinig
nieuwe berichten ontvangen. Smyrna Rozijnen werden tot lagere prijzen aangeboden, ter-

-

/Vy' Californië hoogere prijzen voor Pruimen
se'nde. Zaken blijven nog steeds beperkt.

(Bericht v/d. N.V. Makelaardij Jooste?ubberJanssen.)
Onder invloed van de ongunstige
hJl-&

Te|,|chten omtrent het verloop der conferentie te
n 'nzake vaststelling van het restrictie

Pb,.

~"'eentage voor de eerste maanden van het volJ

laar trad een vrij gevoelige daling in. Naar
erluidt, zou van Nederlandsche zijde aangedron-

Vo i-■

gen

het toegestane
worden op verlaging van
hoewel de statistische positie dit
■pet zou rechtvaardigen. Het motief schijnt te zijn
4 e moeilijkheden, welke ondervonden worden bij
controle op den uitvoer van inlandsche rubber.
spoedig overeent* et ia te hopen dat nochtans
stemming verkregen zal zijn want deze onzekeris èn voor de markt èn voor de producenten
?eer nadeelig. Onmiddellijk na het bekend worden,
"at geen overeenstemming bereikt was, begonnen
'Ware liquidaties van speculatieve posities op de
markten en de prijzen daalden met
vorige
1"» IS cent vergeleken bij het slot van de
"jeek. Inmiddels zou, volgens geruchten, overeenvoege, dat
hno mine bereikt zijn, en wel in die

t^

heid

voor de eerste drie
ïiia» nhet exportqiiantum
ge7
inidrt i? iets verhoogd zal worden, doch het
over
het
eerste
restrictie-percentage
halfi» r 30 % zal bedragen, hetgeen dan in een
v er_rJa?
m£ gedurende de volgende week definit'ef
Se'egd
reageerde

v»r
hiercm

zou worden. De markt
Sunstig en sloot vast op ongeveer de volSendo plU'zen.
Loco Hevea Sheets 213 c, Loco
Heve»
rêPe 22| c, Jan./Maart 22J c, April/
JUni of.l 0.,
Juli/Sept. 24 c.
*>«
(Bericht v/d. mak:. J. H. Tieman &
Co-)
de huidenmarkt valt weinig of geen
Nieuws
te
tning "■vtr iVerme,aen- Fr heerscht een kalme stem'hon'd-je,,~ bestaat er behoefte en wordt er ook

.

UÖv 6n'

at gekocht door de looierij, doch de
f'echte
r^-Jzen'
et afe-I
die gemaakt kunnen worden voor
r'cte product, maken dat koopers op
?eer voor echti
<te wijze hun behoefte aanvullen.

'

m.ei'ik

,

'.

Vt*? I
°

iV

l 7

"

r>.uJ '*■

'W'r^Be"'

,
"
.

t

van P. & G C.

Pp„ f'l n Adierezlen
Srhe
t?e,te!^Vtr,T,ff feiteliik een

vn

doiu
»iïl-" **
J!,.f,
>e ParA- telt'
T
eveno
Ai

kalt,' 8la,?*'
in,%„ daalden.

t

■

’
br'

'

120

'en"i , nzenmarkt
??n
fluctueerde deze week bin., l^nla'rl/.
Zoowel voor export als voor
I'antpSche1'antpSche eonoumntie bestond kooplust. Daar
o

a

n

!p

vrijwel alle termijnen met olie
ac nf" iopwaren,
was de omzet bevredigend.

Fg.in het
Aoe,-sen

i
»i.

rrsec»n
plat a

k

*

.

Geschat.

CACAO

LIVERPOOL,

2

Nov.

Katoen.

(2e

tel.)

Amerik. en Brazil 4 p. lager, Upper/Pilon 5 p. en
Indische 4 p lager, Sakell. 6 p. hooger. Middling
loco 6,79. Invoer van den dag 18.000 bn. Locostemming prijsh.

...

anderd. Zuid-Amerika eveneens onveranderd;
omwt hierin vrij groo 1Füne zaden. Karwiizaad flauw gestemd,
zonder zaken, terwlil de noteerim»- la eer is Blauw
maanzaad zeer stil, er. araat mets om. «ccl
mosterdzaad onveranderd. Bruin mosterdzaad
lager te koop. zonder attentie. Kanariezaad met
lagere noteering voor La Plata-zaad.

Aangevoerd-

.

"**

In—l

no"n

,

''

.

...

Api'l...

6.45

Oct

6.42

6.24

6.19

N0v.... 6.23
6.18
Egypt. Sakell. F.G.F prijshoudend
Jan.... I 8.07 1 7.99 I Mei....| 8.10 1 8.03
Maart..
8.09 | 8.02 | Juli, ...| 8.11 | 8.05
Opper F G. F Jan. 7.02 v.sl. 6 97) Mrt. 7.05
v.51.7.—) Mei7.oB v.sl 7.03) Juli 7.08 (v-51.7.04j
(B.B.O.) Katoen Open

NEW VORK,, 2 Nov.

Zuidel. lever. (N. Contr)
Hoogste Liaagste
Hoogste Laagste
koers
koers
koers
koers

Dcc

12.07

12.07

Jan. ...12.10
Maart,.12.14

Mei

12.14

12.14

12.15
12.13

Juli
Oer

12 10

12.11
11.87

U.90

.
.
RUBBER

LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) (Slot). Rubber
prijsh Ribbed Smoked Sheet loco 61. Dec. 61S,
Jan./Maart 615, April/Juni 7, alles bet. en
Juli/Sept. 7-_k bet. en verk.
~.„
„t
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) R u b b e r (4.10 n.m.)
m-ijsiF., Ribbed Smoked Sheet, loco 6g, Dec. bis,
alles
Jan./Maart 61?, April/Juni 610, Juli/Sept. 7J
bet. en w.
NEW VORK. 2 Nov. Rubber. (Opening.) (Tel.
van de firma Allard & Co., Amsterdam.) Loco
Crêpe 141- Sheets loco 181, Dcc 138, Jan./Maart
13S, April/Juni 14, Juli/Sept. 141 koopers. Stem„
ming vast.
NEW VORK, 2 Nov. Rubber. (Tei. van «"
AmHolk,
Hentz & Co., medegedeeld door C. van
sterdam.) (Openingskoersen.) Stand. No. 1 Dec.
13.60, Maart 13.95, Mei 14.18, Juli 14.30, Sept. 14.W).

w.;

,

'

’

ipt"

heter gestemd, met zaken in La
Manitoba-, op alle posities. Het slot was
Vaster
1
'hnken handel. Rogge gedurende
de
week kalm gestemd, met kleine
Plata- op alle posities en loco Hongaaritri,.
*rsche.. De markt sloot prijshoudend, met kal-

èn'T»
af^oi"
Zakensf'°°Pen
Lsi

<R- b pi Kof He. (Slot.)
N°v' Maart
327 ».. 8» k. Me,

wAMmrao 2
307 k.

"

(tt. B. T>.)

Wn f f ■«■'*

fWot.l

Sent 152 75.
(Tel. van H.
NEW VORK, ?, No/. Koffie.
door
C. van Hnl'k. Ammedegedeeld
Co-,
&
Hentz
sterdam.) Rio fee. 692 Maart 7.15. Mei 7,23, Juli
7.30, Sent. 7-37. Santos Dec. 10.37, Maart 10.20, Mei
en Am-11 15« Mei t/m

10.20, Juli 10.20, Sept. 10.21.

BOYENKARSPEL, 2 Nov. Aangevoerd: 25 baal
aardappelen. Blauwe ’1.40; 90 baal uien, grof
’l.lO, groote ’1.05—1.10, drielingen ’0.45 p. baal;

’ ’

Nov.

Lm
Offic. slotnot.
Stand cash
b mnd

gtSH-b

3 mnd

...

Electrol. cash...
Wirebars
Zink prompt....
levering

(R.0.) Me talen
I Nov.
2 Nov.

-

■-

229-'-

-228 10-

j^

mU.Li.io
S

aU.lO>

*"?{?„

■«■*».

Lood (buitenl.

’

ker Groeitenveiling). Aangevoerd: 166 kg aardappelen, Friso ’2; 6200 kg uien, gele ’2.20—2.50.
grove
2.90—3, drielingen
1.30, nep
1.80;
25.000 kg roode kool ’1.30—2.70; 7500 kg gele kool
’1.50—1.30; 17.000 kg Deensche witte kool 0.90—
1.50; 4000 kg bieten f 0.60—1.80; 4200 kg peen
f 0.60—0.70; 75 kg tomaten A ’B, C f6.10, CC
’2.10; 232 kg druiven. Alicante f 18.20—22; 4200 st.
bloemkool, leeerf ’6.80, reus 2—5.40.

2».2/6
228.10/-

29 7-6
22-i.lO-

g;&8 ui
»„
"""
T
i.-

9

(Delftsche Groentenveiling!.
DELFT, 2 Nov.
7—14, 2e s,
Bloemkool le s.
2.60—7. savoye
kool f 3.60—4.20. groene kool f 2.70—3.40. salade
0.50—1.70.
f 0.50—1.10, peen
2—4 70, andijvie
0.67—0.78,
prei f 2.10—2.70 per 100: spinazie
(princesse)
postelein f 0.84—0,98 per 6 kg; Boonen
stam/stok 37—43, id. (snij) f 36—45 per 100 kg;
druiven le s. f 9.60—13.80. tomaten
1—5.20 per
17—24,
100 pond; Duitsche nrincesseboonen
1.50—4.50 per 100 kg.
pronkboonen

’

’’

’ ’
’
’ ’

’

.Export Fruitveiling
ELST .Betuwe) 2 Nov
V. V O, B ) Goudreinetten 6—16 Bellefleur 7—15.
Sterappe's 12—14. 7ï—9, Ëysdener Klumpkes 7i—
9i, dubbele Bellefleur 10—12, Groninger Kroon
9J___tO Notalisanpels 14—15. Fransche Bellefleur
9j_lo Gerrit Rnelofs 9;.—10. enkele Benderzoete
B—Bl,
dubbele Benderzoete 81—9 Campagnezoet
B—B4, Bergamotten 4—5. Glezer Wildeman 6—7.
IJsbouten 5- -6 Pondsperen 6—6_. Bredero's 8—8?..
'^ievits Edlinr s—Bl. Anefleterres 75—9. Nouveau
Poiteau 9J—lO. Black Alicanthe 20—25, mispels
3J —4 et per kg.

NOORD-SCHARWOUDE,

2 Nov.
Aangevoerd: 1300 kg aardappelen,
'"en,
prrove f3.10, driekg
bevelanders f 2.50; 2800
linsr-en f 1 30—1 40 uien f 2 20—2 40 7400 kg roode
koo' f i ho—2 70- 54.400 kg witte kool f 1.10—1.40;
3500 kg gele kool f 1.20--1.70; alles per 100 kg.
marktbond).

;

|

|«

luchtpost
naar Indië

i.

g|

M

3_

12^
12 13 9

Amsterdam

i Nov. 25 Oct.

[0

(O;W9

Home

1

_

TKRUG

_||.f|Ug jf

Elke week

12.16 3

1Q

.

(Noorder-

31 10'-

«"

...

’

'

’’

Oct

NEW VORK, 2 Nov. Huiden. (Tel. van H.
Hentz & Co., medegedeeld door C. van Holk, Amsterdam.) Wet Salted No. 1 Pack^rs l'sjht nestlve
2 Nov. 1 Nov, 31 Oct 30 Od 29 Oct.
7.f,0
December
7.75
770
7.65
7-50

_

’

’

IIIC K N

31

'o*10*9
«>.i*«
fevTXV:::::::::
-f,30.15..- t30.-'-.31.80.10/. a 3110.
§30.-

’
’
’

BROEK OP LANGENDIJK, 2 Nov. (Langedij-

METALEN.

LONDEN. 2

’

bloemkool le soort 6—13, 2e soort
1.50—5.20,
3e soort
1.50—2.10 per 100 stuks; 5200 kg roode
kool 1—2.301 7400 kg gele kool 1—1.30; 3500 kg
witte kool .) 0.70—1.'0 per 100 kg; 5 zak enkele
slaboonen f 3.20; 15 zak id. dubbele 2.95—3.75 per
15 kg; 10.800 kg bieten groote ’0.45, id. kleine
’0.70—1.70 P'-r 100 kg; 100 baal wortelen ’0.30—
0.40; 5 zak spruitkool 1.50.

POSTVLUCHTEN

e
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BRFTTKFT^N, 2 Nov, Kaas.
p-ewioht. 19.0R5 kg. Prils
wat-er* met 075R kazen,
f 19—31 ner 50 kg.
le «f n M f 22—25, ?■". s. R.M.Aangevoerd
43 narLF.TDFN 2 Nov Kaas
SFwf f 19—21:
fHen rinudsehe 'e sno-t f22—'s.
2e soort
"i
P avtji»n I.eidsche. Ie soort f 23—20?f.
f9l 99, TTandel mat*».
P»-4S e.
Vee Aa""ovo9rd 13 =t^"«n. f50—""0.
f 90—T5; 450
kir 512 kalf- en melklfnxlen.
vette nesen en koeien.
varek^o'on fpn—l?s: 197kg:
173 frapkalveren,
-f 90 995 S/i_B6 c. ner
ner
?S—7" et.vette
f 17—'0-27 vette kalveren, f 40—55.
f 4—7:
80
79' nmMere kalveren
kw
w-l^wh.ijn,
f 10—17: 100
schapen f 14—20: ?"8
10—
f 4;1n—14; 200 mestvarkens,
vette lammeren,fs—B.
2?- 349 biga*en,
melkoelen. vette
Handel In R't'er»n, kalf- en en
vette cri welde
en koe*"- ■-*'"* ln varekoe;
-"■»", me»*"--keus en h'"-"en
i,„n»n. ve**Irplvpren v 1""
4
rn ,-„-, ir, n«.
l^-t ov Kaas. Wegens AllerheiliTTTr TTri0Tr
gen geen aanvoer.
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LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) (Slot.) Tarwe
(in sh. per 480 lbs. bij partijen) vast, Manitoba
no. 1 Nov./Dec. 30/3, Rosafé 64 lbs. Nov./Dec.
21/6, Barusso 64 lbs. Nov./Dec. 22/-, Zuid-Australië Nov./Dec. 24/9, West-Australië Nov./Dec. 26/-,
Karachie Choice White Nov./Dec. 27/-, Barley
Nov./Dec. 23/-, alles verk.
Mais (in sh. per 480 lbs. bij partijen) vast, Da
Plata Nov. 20/-, Donau Nov./Dec. 20/3, DonauGalatz-Fox Nov./Dec. 20/3, Z. Afr. Platte Witte
no. 2 Nov./Dec. 21/6, alles verk.
Gerst (in sh. per 400 lbs. bij partijen) traag,
Canada no. 3 Nov./Dec. 22/3, Perzië Nov./Dëc.
20/6, beiden verk.
Haver (in sh. per 304 lbs. bij partyen) kalm,
La Plata Nov./Dec. 12/-, Canada no. 2 Nov./Dec.
19/9, beiden verk.
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) (Slot.) Soyaboon Mandsj. Nov. 51, Dec. 51 bet. Lijnz aa d
La Plata Dec./Jan. 9J, Bombay Dec./Jan. 11, Calcutta Dec./Jan. log. Raapzaad Toria Dec./Jan.
10i. Lijnolie Jan./April 17J. Castorolie le
merken 33, 2e merken 30. Cocosolie Ceylon
loco 151. Palmolie zachte loco 17. Mais La
Plata Versch. Dec. 20/9 verk., Jan. 21/6 verk.
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) (Slot.) Oliezaden (in t per ton) Lijnzaad La Plata Nov./
Dec. 95, Calcutta Nov./Dec. 11, Bombay Nov./Dec.
10;, Raapzaad Toria Nov./Dec. 10}, Castorzaad
Bombay Nov./Dec. 10i, Katoenzaad Egypt. Black
Nov. 4|;i, Sakell. Nov. 4ft, alles verk., Sesamzaad Chin. Nov./Dec. 118 verk., Dec./Jan. 10;.
(in sh. per Cwt.), Lijnolie loco 181
Oliën
verk., Nov./Dec. 171 bet. en koop., Mei/Aug. 175
verk.,
Katoenolie Egypt. Ruwe loco 15 verk.,
Palmpltolie te Huil loco 14 id., Soyaolie Mandsj.
Nov./Dec. 13} id., Cocosnootolie Ceylon Nov./Dec.
14 id., Palmolie Lagos loco Nov./Dec. 14} genot.
Lijnkoeken Londen 8 % loco 8J verk.
LONDEN,
Nov. (R. B. D.) Dessi c a t e d
Cocosnoot. Nov./Dec. 6/9 w.
Terpe n t ij n. Amerik. loco 45} verk
LONDEN 2 Nov. (R. B. D.) (Slot). Grondnoten Dry Decors Corom. Nov. 10.10/-, Jan.

10.7/6: Chineesche Jan./Febr. 9.10/Palmpitten (Liverp.) Nov./Dec. 6.15/-.
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) Cacao. (Slot.) |
LONDEN, 2 Nov; (R. B. D.) Lijnolie (1 u.)
Accra F.F. Jan./Maart 17/9 nom., Trinidad G.F.. Loco 18}, Nov. 173, Dec. 17|, Jan./April 173, Mei/
Aug. 172.
Plant. Dec./Febr. 31/- genot.
LONDEN, 2 Nov. (R. B. D.) Cacao (Slot.)
HULL, 2 Nov. (R. B. D.) Lijnolie (1 uur)
kalm, Nov. 20J—20g, Dec. 213—21, Jan. 21^—211, Loco 17/71, Nov. 17/71, Dec. 17/71, Jan./April 17/9,
Mei/Aug. 18/-.
Maart 212—21}, Mei 215—211, Juli 22^—22, Sept.
221—22}, resp. verk. en koopers. Omzet van den
LONDEN
2 Nov. 2 Nov.
dag 190 tons.
INov.
INov.
Lijnolie
Open
Slot
Slot
Open
18.5/18,5/Loco
18.—/18.7/6
18.2/6 18.5/18 7/6
Sept.fDee.
17.17/6
KATOEN
2 Nov.
HULL
2Nov. INov.
INov.
Open.
Lijnolie
Slot
Slot
Open
HAVRE, 2 Nov. (R. B. D.) Katoen (Slot.)' Loco.
17.7/6 17.7/6 17.6/17.4/6
nauw. prysh., omzet 3450 bin., Nov. 251. Dec. 249,
Jan. 248, Ftbr. 247, Maart en April 245, Mei 244,
(R.
B. D.) (Slot.) L u nol i e loco
HULL, 2 Nov.
Juni, Juli en Aug. 243, Sept. 242, Oct. 240.
17/71, Nov./Dec. 17/71, Jan./April 17/71, Mei/Aug.
LIVERPOOL, 2 Nov. (R. B. D.) Ka t o e n (3 u.)
17/71
Egypt. loco 15/6
Amerikaansche stemming prijsh. Jan. 6,52, Maart trager.prijsh. Katoenolie
6.48, Mei 6.43, Juli 6.38. Egyptische Sakell. F. G.
8.11. Upper F.
F. prijsh. Jan. 8.06, Maart 8.09, Juli
G. F. Jar 7.—, Maart 7.04. Juli 7.07,

i

waa ac markt goed prijshoudend.
9",. D»cember 9i, Jan./
■A-nrll o» z;'n
November
wei/Aug. 10J, Sent/December 104. De
r:
,fin rna^y.n Po November, welke op den laatilo
Oh p, "dai? plaata vond. had een kalm verte dekken te zijn, terwijl
°P'i het
'< we!nt(?
aanbod
voor realisatie gering was.
r.
niiflria^ en- De tarwemarkt onende kalm, werd

'

.

1,533,1.45 1,572.851
2,377,000 3,076,392

637,432 352,518
1,78't,963 2,111,930
Totale voorraad 6,337,540 7,11.1.021
t Incl. voorraad van in Engeland geprod. suiker
welke bedroeg op 1 Oct. 21.810 t, (v.j. 14.159 t)
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LIVERPOOL. 2 Nov. (R 8.D.)
Katoen slot (officieel) prijshoudend.
2Nov INov
2Nov. INov.
pers te ontdekken.
Lijno 1 i e. Opende deze week zeer flauw, met
6.43
6.53
610
6.56
Mei
een verlaging van
0.50 per 100 kg, bleef daarna Nov
6.38
6.54 6.52 Juni.... 6.41
in een doen. Op het lagere prijspeil waren er heel Dec.
wat koopers en flinke zaken kwamen tot stand. Jan....
653
ti.39
6.3>
6.50 Juli
C o c o s o 1 i e. ,Terwijl Java-olie v.oor loco onver630
Febr...
6.C0 6.47 Aug... 6.34
anderd bleef, werd de priis voor latere levering Maart..
6.25
6.48 645 Sept.... 6.29
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aanzieniyk verhoogd, zoodat beide posities nu
Kor
do
°*even d p Nederlandsch Oost-Indische huiden eender te koop zijn. Manilla wordt in het geheel
r^aniej- zaken zeer moeilijk; in runderhuiden niet aangeboden. Inlandsche bleef onveranderd,
e afdoeningen tot stand, doch voor
terwijl Ceylon en Straits oliën op afladirrg de
uffelh Uirt
verhoogde vraagprijzen van vorige week ten
zeer weinig attentie. In bijK°?rten wa6n ,bestond
komen;
zeer
tot
zaken
te
volle konden handhaven
m°eilük
zet
M'einie
eeniop
v .£|' dat hierin gedaan werd, moest weer
Palm p 11 011 e. lets gemakkelijiker, deed daarn
"neergaan.
In Zuid- en Centraalaa at>': fr buiden waren
door Cocosolie weer geduchte concurrentie aan.
'ngen ti
ook eenige verv
Raffinage vetzuren. In sommige soor*e bespeuren.
He
ten werden flinike posten verhandeld, o.a. in
?;1 v an '„?" va-C ant ala. Door de lage prij- grondnoten, waarin het aanbod verder klein is.
?,' "a.l. XsJS, m de belangstelling wel verflauwd. Ook in andere soorten is het aanbod echter lang
groot. De prijzen waren, behoudens kleine
nV 8""* vaotp en zün tot £ 13.5 ingezonken, doch niet
zfj; Octoher/December-aflading lat schommelingen, onveranderd.
i**1»».,_
en 2r,f| if
dood Mnrks f 14. 2nd Tanga
Hout o He. Fluctueerde slechts weinig en ls
"* «enva Markß
3pd
fl3l2fi en 3rd Kenva het slot onveranderd bij dat van vorige week.
tolP0eit.t
Tan °?_ Gnn(l
Good Marks f 13.5. Manila. Het artikel is nog altijd dood.
s H
£
voleencip
o t, , ba.l»n fln verwachtingen voor de
Paraffine.
Ongewijzigd, met iets meer
|,?" en ssHn JT.^en 27.000 en 27 000 halen De voor- omzet dan vorige week, al mag het nog niet veel
i,T* Oct„w/'^ gebleven mi 171.000 balen. Notee- naam hebben.
al
r afladlns* V grade £ '21.5.
t ,/ <v ]u-„r">eoemh»
Huiden. (Bericht van den makelaar J. C van
{
IR. Streakv No 3 f IR.IO. J2 Houten.) Onveranderd bUift de Javahuidenmarkt.
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No ~£
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Runder- en buffelhuiden kunnen une steeds niet
"■ Ccbu Maeruev
f IV.B.
No. 3 f 10 5.
p
a-rirT U ze
genoef interesse verwekken om tot noemensse
verweinig
h
e
Hennen
Oet.,*,
f-iel"*'
transacties te leiden. De nrh'zen blijven
waardiere
/N,fivember
o
fin
d'"
ir
HieK
Vair
Mni0' Fal. ln^
stationnair; echter mag worden aan^epomen, dat
f 2?'Rr,,: iu» "■ f"mmon f 13.5. ReWted f 12.10. kleine onderbiedingen aangenomen zullen worden.
Roti Vof-v ~ "otr|her /December sflpr"nsr Prima Waar de voorraden echter meest gering zijn. zulV 1-m. Reji* 5 f-I 21.5. O-oor! £ 19.10 Honjinrlen koopers toch toracn afz*e*"baren tüd on de
ne r. tr^t f o-, eJ eerder lets vaster, gehekelde markt moeten komFn. Inlandsche huiden onver-
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een.

Koffie bleef ook in de afgeloopen week in
kleurlooze stemming verkeeren.
De kost- en
vrachtaanbiediingen van Brazilië waren vrijwel
ohveranderd, terwy, nieuws omtrent het artikel Deo
4/8%
4/9%
4/9
4/9
niet werd vernomen.
Stemming traag.
Volgens de laatst bekend gemaakte weekstatistiek van Brazilië bedroegen de verkoopen van Gedaan:
Santos naar Europa 73.000 balen tegen 53.000
NEW VORK, 2 Nov. Suiker. (Tel. van H.
balen de week daarvoor, en naar de Vereenigde
Hentz & Co., medegedeeld door C. van Holk, AmStaten 140.000 balen tegen 150.000 balen.
sterdam.) (Openingskoersen.) Dec. 1.84, Maart 1.68,
De eerste-h.andsprij.zen in Nederlandsch-Indië Mei 1.72, Juli
1.76, Sept. 1.79.
zijn onveranderd.
De officieele loco-noteerimgen zon onveranderd
MAAGDENBURG, 1 Nov. Suiker.
17J 'ot voor Superior Santos en 16 et. voor
De üichtbare voorraden verdeelen zich, volgens
Robusta.
de tol heden hier bekende cyfers, in de voorDe noteeringen aan de Rotterdamsche termynnaamste landen vergeleken by het vorige jaar,
markt zijn i ft) et. lager.
als volgt:
Vet war en. (Bericht van A. B. Hakman.)
1 Oct.
1934
1933
Het was gedurende de afgeloopen week eerder
ton
ton
nog stiller dan de voorafgaande weken. Afdoe143,5,34
231,883
ningen kwamen sporadis-jh voor. Men mag echter Duitschland
53,322
98,742
verwachten, dat koopers spoedig weer in de markt Tsjecho-Slowakije
1,759
1,066
zullen komen, gezien het feit, dat er sedert Oostenrijk
20,640
30,376
Hongarjie
eenigen tijd niets verkocht is, temeer daar voorraden van beteekenis by consumenten niet aanFrankrijk ...'.... 175,035
1130,433
wezig zijn.
;
België
28,898
44,261
167,432
Wat het prijsverloop der dierlijke vetten be- Nederland
109,091
treft, houden deze zich onder de gegeven om106,721
68.237
Zweden.
standigheden tamelijk goed.
113,835
67,197
Polen
Noord-Amerika bleef met Oleos onvaranderd. Italië
371,970
365,574
In Premier Jus worden biedingen gesolliciteerd Spanje
155,348
133,637
op basis van
24 voor Extra, andere soorten in
263,000* 183.00U*)

De Schepper.) De flauwe ste—"ling, waarvan wij
vorige week reeds konden gewagen, heeft zich
doorgezet. Somimige artikelen worden bepaald
heel wat lager aangeboden, andere, die nog
onveranderd bleven wegens gebrek aan koopers,
zullen met een bod ook wel wat lager te koop
zijn. Alleen reuizelproducten vormen hierop een
uitzondering, die zijn bepaald veel vaster, zonder
dat koopers hiervan eenige' notitie nemen. Over
de heele linie lieten de zaken deze week trouwens
alles te wenschen over.
Talk. Er was geen veiling in Londen, en voor
de volgende week is er ook nog geen aangekondigd. Blijkbaar is het. slechte resultaat van de
vorige veiling daar wei de oorzaak van. Er ging
loco Londen vrijwe. niets om, de prijzen blijven
dus onveranderd om de boven uiteen gezette
reden. Op aflading van Australië waren de offerten wel iets gemakkelijiker, doch ook hiervan
maakten koopers geen gebruik.
Zuid-Amerikaansche soorten waren op aflading
ook wat lager, loco wordt nog op het zelfde prijsniveau gehouden, met biedingen zal echter hier
en daar wel wat te bereiken zijn. Tot dusver
was het evenwel heel moeilijk om koopers daartoe
over te halen.
Noord-Amerika voor talk onveranderd, komt
nog- altijd als exporteur dus niet in aanmerking,
doch treedt ook niet meer als importeur op.
Palm o 11 e. Liverpool kwam in het begin der
week wederom iets lager af, Daarna bleef de prijs
vrijwel op dezelfde hoogte. Antwerpen berichtte
in het begin der week eenige vraag voor gewone
Congo's, en werden biedingen tot volle vraagprijzen zelfs een oogenblik geweigerd, waarna verkoopers ten slotte toch maar afgaven.
Grondnotenolie. Prompt iets lager latere
levering onveranderd. Weinig
vraag.
Katoenolie. Een fractie hooger, lusteloos.
Soya-olie. Blijft zeer flauw, Zoowel loco als
aflading werd deze weeFk beduidend lager aangeboden, doch is- het nog altijd moeilijk om koo-
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(Bericht van de firma Hendrik
Ook deze week kwamen er geen nieuwe
nen u en' die den ondernemingslust zouden kunorderen en veranderden de noteeringen
anS J?ev
e Amsterdamsche
markt dan ook aanvankoiL
Ruimer aanbod per December, als
cevii 5 niet
op dezen leveringstermijn,
vlr^L van liquidaties
ï, zoodat
later een daling van
vonr°Szaakte
het begin dezer week geboden prijzen
van ti nPer
1935
en f Vu* er December 1934, ’3B per Maart
Engelandf.
1935 later aanbod bleef bestaan verhouding.
met \?r7r.r?
f laSer. Het slot was kalm, zonder
Totaal in Europa
Reuzelproducten aan het eind der week vaster.
verdere w",
i wuziging in de noteeringen.
Neutrallard nominaal ca $ 22; Pureland in kisten Java
gePel<le kalm. Gepelde prijshoudend. $ 20.25—20.75.
Vereenigde Staten
Ta 1k en oliën. (Bericht van de mak. Bessem Cuba, alle havens
liertiÏÏ?' Notemuskaat en FoeR-nf
W'
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 3 NOVEMBER 1934.
THEE

HANDELSBERICHTEN
AMSTERDAM, Vrijdag
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De Officier was van oordeel, dat strenger
tegen verdachte moet worden opgetreden. Als
zij vroeger strenger behandeld -was zou het
niet zoo ver met deze vrouw gekpmen zijn.
Eisch: vier maanden gevangenisstraf. Mr.
Scholten drong op een voorwaardelijke straf
aan. Uitspraak 16 Nov.

-jNov,

„ J3l
»: i3l

_en

ld";

lastingen

enz.

e n,
De controleur der grondbelasting D. Kloet
te
hoofd van de controle en
toegevoegd aan
's-Gravenhage, is verplaatst naar Rotterdam der
van de controle
aangewezen
als hoofd
van
grondbelasting aldaar, en de controleur ARijn, toegevoegd aan het hoofd van de controle
te Leeuwarden, is verplaatst naar
aei
en toegevoegd aan het hoofd van de controle
grondbelasting aldaar.

SCHEEPSTIJDINGEN

s-Gravenh^e

BINNENLANDSCHE HAVENS

CRISIS-ZUIVEL-CENTRALE.

IJMUIDEN vertr. 2 Nov. Emma Maersk, Rouaan;
Coatsworth, Londen.
MAASSLUIS, aangek. 2 Nov.: Helene, Konings-

bergen.
Vertr. 2 Nov.; Lukewood, Fiddown; Glenamoy, Hamburg; Wagrien, Duinkerken.

aangek. 2 Nov. Onderneming, m.v.
Franeker r. Antwerpen.
DELFZIJL vertr. 1 Nov. Gruno, m.s., Londen;
Thea, m.s., Hamburg; Zuiderzee, m.s., Kalundborg.

ENKHUIZEN

HELLEVOETSLUIS vertr. 1 Nov. Badenia, Keulen n. Londen.
Uitgaande vastgemaakt: Elziena, m.s., n.
Londen.
VLISSINGEN gep. naar Antw. 2 Nov. Cerons,
Havre; Tysla, Schiedam; Cateli, m.s., Landen;
Somali, Schiedam; City of Waterford, Rotterdam: Larache, Hamb.; Continental, Rott.
Gep. van Antw. 2 Nov; Jenny, m.s., Hamb.
Gep. naar Vilvoorde 2 Nov. Neptun, Leningrad.

op
De minister van Economische Zaken heeft J.
diens verzoek ingetrokken de aanwijzing van ac
van
A van Wal sum te Rotterdam als lid
aan het bestuur der CnsisCommissie van Advies
Zuivel-Centrale inzake vetten en oliën en van
diens plaatsvervanger J. Goos e n, te s-uraytuhage, en heeft aangewezen als lid resp. plaatsvervangend lid van genoemde Commissie W. A.
te
Goo s e n te 's-Gravenhage en A. Smilde
Rotterdam.

STAATSBLADEN.
Vrijdag zijn afgekondigd de „Staatsbladen":
No. 541. K. B. van 9 October 1934, houdende
wijzigingen
a, het Algemeen Reglement op den Loodsdienst;
b de Districts-Reglementen op den Loodsdienst
district,
in het 3e in het 4e en 5e en in het 6e
vastgesteld bij K. B. van 10 Augustus 1932.
No. 553. K. B. van 25 October 1934, tot schorsing van het besluit van den raad der gemeente
tot
Amsterdamvan 4 October 1934, strekkende
verhooging van salarissen en loonen van ambteAmsterdam,
naren en werklieden der gemeente
met 11 %, in verband met de wüziging der Pensioenwet 1922.

van:

STOOMV AARTLIJNEN

BUITENLANDSCHE HAVENS

STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.
ENGGANO (thuisr.) 1/11 v. Padang.
SALABANGKA (uitr.) 1/11 v. Belawan.
KON. HOLL. LLOYD.

GAASTERLAND (huisr.) 2/11 v. B.'Ayres.
"MAASLAND (uitr.) :./ll te Antweipe...
SALLAND wordt 4/11 3 u. n.m. v. B. Aires

te IJmuiden verwacht.

KON. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
BENNEKOM (thuisr.) 31/10 te Iquique.
Venetië.
DEUCALION 2/11 v. Catania te
Algiers n. Amst, pass. 2/11 nam.
FAUNA
2 u. 30 Lydd.
HEBE 2/11 v. Kopenhagen n Amst.
OBERON 2/11 v. Faro n. Alexandrië.
PLUTO 2/11 v. Gothenburg te Aarhuus.
Amst. n. Kopenhagen, pass. Z/ii
THESEUS

Holtenau

VULCANUS

2/11

.

KON. PARETV

VAN

~,.

v. Ceuta te Melilla.

SPILBERGEN

1/11

v. Lorenzo

Van en naar Nederlandsche havens.
Athelviking, Rott
ARUBA V. 26/10
31/10 Tresillian, Rott.
ABONEMA V. Ariosto,
Rott. n. Fmme.
BARI A. 29/10
japan n Rott.
BELAWAN V. 1/11 Goslar,
Frauenfels, Rott;
A.
31/10
BREMERHAVEN

cifNW^AoVim
V. 28/10
CASABtï^cl
27/10
CONSTANZA

°

tlr ren3l/101

Rott n Japan
IoNG^/WOder,
31/10 Gloucester Castle, Rott.
V.

V 1/11 Hsruna Maru, Rotterdam
KO^E
n. Rott.
LAGOS A. 31/10 Dixcove, W.-Afrika

pass. 1/11 Ouessant.

JAVA-NEW YORK-LIJN.
SALAWATI 1/11 te New Vork.

JAVA-CHINA-JAPAN-LIJN.
31/10 v. Hongkong

_
_
,
_
_ ..

31/10 Alm. Alexandnno, Santos n.
„.
,
Rotterdam.
Pt.
MADEIRA gep. 31/10 Gretavale, Rott. n.

HOLLAND-WEST-AFRIKA-LIJN.

TJIKENBANG

n.^

W

LISSABON A.

MAASKERK (uitr.)

.......

"

ft£! TiT' W^ïsSfeKCaliutte
29SAoWasaborg, Rott.; uitgekl.
HERPNSsAND,A
KAAPSTAD

Marques

City of Bagdad, Japan

Köln, Rott n Japan.
Oilreliance, Rott.
A.
DRAMMEN A. 26/10 Rim, Rott.
1/U Ida, Rott. n. Ravenna;
ptt-raJ TAR gep
Mt.
n. Catania; Lorca, Bona n.
vento,
topariivei.FAF
Spart
Palermo.
R
n.
PI R°",
gep. oiu» Wachtfels, Busreh
jru i.ja
GIBRALIAK

HONG

MAATSCHAPPIJ.

n. Beira.

n. Amoy.

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN.
TARAKAN, Calcutta n. de Pacifickust; 1/11 te
Belawan.
STOOM VAAK. MIJ OCEAAN.
HECTOR, Dairen/Rott., 1/11 te Londen.

VEREENIGDE NEDERL. SCHEEPVAART MIJ
(Holland-Oost-Azië Lijn.)
Penang.
MEERKERK (thuisr.) 31/10 te

(Holland-Australië Lijn.)
ALMKERK (uitr.) 1/11 te Fremantle.

_

Natal.
Rott.
MALMÖ A. 30/10 Patria,
Japan
Rott.
MANILA A 1/11 Kulmerland.M Russ,,n.Rott
L.
A.
27/10
Anita
MALAGA
OUESSANT gep. 2/11 Anon, Oporto n. Rott.
OUESSANT gep. 1/11 Ludwigshafen, Rosario n.
Rotterdam.
PADANG V. 1/11 Freiburc, Makassar n. Amst.
Japan n. Rott.
PENANG V. 2/11 Hakusan Maru,
PERIM gep 1/11 Banealore, Japan n. Rott. Julius
PILLAU A. 28/10 Bordsee, Rott; Milos, id.;
29/10 Tilsit,
H. Stinnes 27, id.; Levensau, id.
id.: Elbing, id.
PORT SAID V. 31/10 Burdwan, Rott. n. Japan.
RIO JANEIRO V. 30/10 Dage, Santos n. Rott.
ROSTOCK V. 1/11 Lotte Halm, Rott.
SANTA MARTA V. 27/10 Tortu.guero, Rott.
SHANGHAI V. 26/10 Tungsha, Dairen n. Rott.;
1/11 Saaie. Janan n. Rott.
STNGAPORE A. 31/10 Ermland, Japan n. Kott.;
1/11 Tancred, Rott. n. Japan.
SINGAPORE V 28/10 Heina, Dairen n. Rott.
S"\ VTNCF.NT V. 1/11 Antonietta Lauro, Rosario n, Rotterdam.
SODERHAMN V. 30/10 Vega, Amst.
STETTIN A. 28/10 Mangan, Rott.; Fritz Schoop,
id.
2910 Franz Rudolf, id.
ULEABORG A. 25/10 Everolanda, Rott.
UTSIRE gep. 31/10 Rheinhausen, Narvik n. Rott.
YOKOHAMA A. 1/11 Behar, Rott.

—

—

NEDERLANDSCHE SCHEPEN
e
ISn"A 8% 10 Vte Ims dt° tc Curacao verwacht;
Sibolga n. Padang.
ALMGOND^A^v1lS??A 28/10 v. B. Papan Smgapore
n.

n.
EgSSk'ES Te
0
31/10 v. Nieuwpoort te
AgSimS Vn,n"s.,Swatow
n. Pladjoe.
30/10 V.
AUGuItTNA
BERGENDAD, m.s., 31/10 v. Groningen te Bremerhaven.
n. —. ■
CORMORAN m.s, 1/11 v. Dover
Londen.

_

IDA m.s. 1/11 v. Blvth te
n. B Papan
J B. ATJG. KESSLER 30/10 v. Pladjoe
JANTJE m.s. 1/11 v, Qrxvesend n. n Hamb.
JANTJE, m.s.. 30/10 v. Kooenhagen
JOMA m.s. 1/11 St. Catherine's Point gep. om
de W/est.
"lOSEFTNA 29/10 v. Pladjoe n. Tjilatjap.
.tuno 29/10 v. Hongkong n. Canton.
HOOP OP ZEGEN, m.s., 30/10 Fornaes gep., om
de Zuid.
LINGESTROOM 1/11 v. Newport te Swansea.
MAARTJE m.s. 30/10 v Amst. te Kilrush.
MACUBA 30/10 te Curacao; verder n. Hamburg

Grav»llne^.

mamtRA 31/10 te Houston; verder
MAMURA 31/10 v. Rotterdam te Houston.

MANVANTARA 31/10 v. Ornskoldsvik n. Gibraltar v.0.)

MARTA m.s. 1/11 v. Blyth n Sandwich.
MURF,NA 3/11 v. Singapore te Thameshaven verwacht; verder n. Rotterdam, alwaar 6/11 verwacht.
NOORDZEE m.s. 29/10 v. Cowes n. St. Brieur
OOSTZEE 11, ms„ 1/11 v. Ostende te Londen.
PAULA 29/10 v. Soesoe n. Singflnove.
POOLSTER, ms, 31/10 V. Agtw. te Gl yarmouth.
RANDWIJK 1/1 Gibraltar gep, v. Snvona n.

tttste

THEA,

TWIN.

Van en naar buitenlandsche havens.

RATAVA V. 1/11 Clan Mackenzie, Ver. Kon.
BOMA A. 30/10 Kasongo, Antw.
IOMEAY V. 31/10 India, Batavia n. Genua.

BORDEAUX A. 30/10 Massilia, B. Aires.
BREMERHAVEN A. 31/10 Cairo, Mexico; Meanticut, Houston: Abana, Brazilië.
V. 31/10 Ulrenfels, Br. Indië.
BUENOS AIRES V. 28/10 Lord Londonderry.
Liverpool.
31/10 Arlanza, South.
GLASGOW A. 1/11 Schuylkill, Aruba.
V. 1/11 Port Sydney. Fremantle; Apinïa,

-

Montreal; Liberty Glo. Savannah.
HULL
V. 31/10 Western Queen, N. Orleans;
Gitano, New Vork;
Domingo de Larrinaga,
"R '_A ifp^ï
Duilio,
KAAPSTAD A. 1/11
Genua.
LIVERPOOL A. 31/10 Abraham Lincoln, Tacoma;
Leighton, Santos
V. L/n Cold Harbor, Boston.
LONDEN A. i/ii Umvati, Beira; Matheran,
Calcutta; Sultan Star, B.'Aires.
V. L/li Havsten, Curacao; Llanlovery Castle,
Pt. Natal.

MADEIRA A. 1/11 Alcantara, B. Aires n. Southampton.
V. 1/11 Warwick Castle, Kaapstad
n. Montreal.
n. Southampton.

en Rotterdam.

Rj/ifl v Cor-tp---. n
hr, 30/10 v, Rlvth te

Nf">
Dirtmnuth.

—.

1/11 V. Rlvth tl, Londen,
VEERHAVEN 1/11 v. New Orienns n. Antwerpen.
VELOCITAS, ms., 31/10 v. Hellevoetsluis te Gr.
Ms„

.LONDEN, 2 Nov. Copra. (Not, van 1 u. 30,1
"■ »
(Medegedeeld door G. de Vries & Zonen, Amst.) Ban<;k«>t_
Yormauth.
21
2
Oct
Netto-noteeringen: Straits/Ned.lnd. f.m.s. Nov. Singapore
VLIESTROOM 1/11
afl, f 9, Dec. f 9.2/6, f.m. Nov. f 8,7/6, Dec. £ 8.7/6,
ZEEMEEUW, m.s.,
-4
»
Batavia
Ceylon f.m.s. Nov. f 10.6/3, Dec. £ 10.6/3.
i
Bremen.

„

per 5 Dec.
Op verzoek eervol ontslag verleend invoerrechaan J. Rynoy, verificateur der
ten enz. te Amsterdam.
der
Benoemd per 1 Dec. a.s. tot verificateur
A
Staal
Rotterdam,
te
invoerrechten enz.
AM
L. van der Zeep; te Amsterdam
be
allen thans commies-verificateur der directe
a.s

hit

,

29

_ ,—,
_ '_ _ —
__

SW

_'_

BELASTINGEN.

schap.

Hamburg.
W, £?Rr?
Nv
f- lni Manhattan,
Deutschland,
Hamburg.
„/" l/U

PLYMOUTH

verw 3/11 Ascania, Montreal;
Chamolam, New Vork
PLYMOUTH V. L/n Ranchl, Bombay n. Lond.;
Ile de France, New Vork
PUERTO MEXICO V. 26/10 San Manuel, Lizard
(v. o.).

SOUTHAMPTON A. 31/10 Gold Shell, Curacao;
Empress of Brita.in, Quebec.
L/n Clan Urquhart, Kaapstad.

—

V. l/ll Europa. New Vork n. Bremen; Albert

Ballin, ld. n. Hamburg.
\K\' A.

l/ll

vc"■';■■■■

DONAU, (Liverpool,

v. Amst. te Huil.
30/10

—

v, Kopenhagen

»

n.

Hamburg

1 Nov. ) De brand aan

boord vap het stoomschip „Donau" (zie Ochtendbj.
2 dezer) 1» gebluscht, nadat het ruim to! water

waa

gjeiet.

-

gfftemne ,3to_steröcn-tsef>o (STenran!

MMEËMÏ

DAKDELSBLAD MOSKOU'S ONDERGRONDSCHE GEOPEND

OCHTENDBLAD VAN
ZATERDAG 3 NOVEMBER

VORSTELIJKE WIEG

PRINSES SYBILLE VAN ZWEDEN, Duitsche van geboorte, heeft van de stad Coburg voor haar pasgeboren
dochtertje een wieg ten geschenke gekregen, waarvan de
holle bodem is gevuld met aarde uit Saksen-Coburg-Gotha,
opdat de baby „op Duitschen grond" zal rusten.

DE BEKENDE DEENSCHE SCHRIJVER NILS
PETERSEN arriveerde gisteren op Schiphol. De
uitgever van de vertaling van 's schrijvers laatste
boek, „Volk in Tweestrijd", de heer M. C. Stok
(rechts), bood hem een exemplaar aan.

OP HET EERSTE GEREEDGEKOMEN TRAJECT van de Moskousc he metro is dezer dagen een proefrit gemaakt; deze lijn, die Sokolniki
verbindt met Komsomolskaia-plein, zal begin 1935 voor het publiek geopend worden. Een bijzonderheid van Moskous ondergrondsch
spoorwegnet is, dat het in oorlogstijd afs bom- en gasvrije schuilplaats dienst zal kunnen doen.

BENITO MUSSOLINI is, naar men weet, behalve een groot staatsman ook een voortreffelijk sportsman; vooral
de zwemsport heeft zijn belangstelling. De Duce in het zilte nat; volgens kenners doet zijn zwemstijl niet voor
zijn redenaars stijl onder

LIJST VAN HOTELS
EN PENSIONS IN NEDERLAND
waar het HANDELSBLAD ter lezing ligt:

NORG
Hotel
NIJ KERK.

(DR.)
Oud Gemeentehuis,

R A. de Vries.

Agentschap: D. J. de Boer, Verlaat 7.
Hotel de Gouden l^eeuw Oostera'traat.
Hotel Spoorzicht b/h. Station.

NIJMEGEN.

Agentschap: Firma H. ten

Hotei National, L.

Hou^, K. Burght-

straat 18, Tel. 4.
Burchtstraat.

Hotel Metropole.
Hotel Keizer, Spoorstr. 7.
Oranje Hotel.
Hotel Bekkers, Spoorstr.
Hotel de Poort v. Kleef, Markt.
Victoria Hotel, MathonsingeL
Café Germania. K. Karelplein.
Pension M. Adelaar, Berg- en Dalscheweg 420.
Hotel De Nieuwe Karseboom, Marienburgplein.

Hotel De Pauw. Gr. Markt 40.

Pension Mej. Kuyper. Beatrixstr. 2.
L. H Evers, Pens. Casa Majella, K. Karelplein 5
Pension Veenendaal, Berg en Dalscheweg 53.
Hotel Meurs, Korte Durchtstraat 16.

NIJVERDAL.

Agentschap: H. Korver, Grootestr. 31, Tel 39.
Hotel Moddejonge.
Pension Dennengeur v. d. Berg.
N.V. Boekh. v/h. C. Kooijker,
Nieuwe Rijn 16, Leiden, TeL 12.

Agentschap:

AANKONDIGINGEN.
Met leedwezen geef ik ken-

nis van het overlijden van

zijn oudsten Associé,

Mr. F. C. N. DAMMERS,
Advocaat te Amsterdam.
W. C. VAN HEUVEN.
Amsterdam, 2 Nov. 1934.

■rt__BDß_nßa_____B_________i
Heden overleed tot mijn
leedwezen mijn hooggeachte

Patroon,

Mr. F. C. N. DAMMERS,

Advocaat te Amsterdam.
W. G. GERNER.
Santpoort, 2 Nov. 1934.

OLDENBROEK.
Pension Huize Dennenwoud, J. C. Anspach.
OLDENZAAL.
Hotel De Gouden Leeuw.
OOSTERBEEK.
Agentschap: Fa. G. Romijn, Utr.weg 142.

Tel. 52457,

Hotel de Tafelberg, Fieterbergschewtg.
Hotel Bilderberg, Utr.straatweg 261.

Hotel Vreewijk, Utr.straatweg.
Hote! Schoonoord, Utr.straatweg.
Hotel Concordia, Utr.straatweg.
Hotel Fr. de Vries, Utr.straatweg.
Pension Eijkenhorst. Utr.str.weg.
Hotel Rozande, Utr.str.weg 90.
Hotel De Westerbouwing, J. van Kolfschoten,
Westerbouwweg
Hotel Wolfheze.

_

OOTMARSUM.
Hotel A. Kip.
ORANJEWOUD

ADVERTENTIËN.
Vraagt by

Uw winkelier de

Echte Geldersche
Rookworst
Fabrikaat

STEGEMAN & CO.
DEVENTER.

Let op het loodje ra. firmanaam
(Voorloopig

kosteloos.)

Bij vonnis van 8 October 1934 gewezen door de ArrondissernentsAmsterdam,
lé
Rechtbank
te
Kamer, is in staat van faillissement
verklaard J. Burger, handelende
onder de firma J. Burger & Zonen,
zinkwerker, wonende te
lood en
Amsterdam, Groenendaalstraat 9 en
zaak drijvende aldaar a/d Overtoom
595, met benoeming van den E.A
Heer Mr, P. H Smits tot RechterCommissaris en met aanstelling van
ondergeteekende tot curator. Mr. J.
Alingh Prins, .Weteringschans 135,

AMSTEL.
Hotel Paardeburg.
OUD LOOSDRECHT.
Bijkantoor, Melkpad 3, Hilversum, Tel 3451.
Hotel 't Plashuis.

*

___■

Meijs—Wolf,
Heuvel 55, Tel. 41

Hotel de Korenbeurs.

10. dat de dispache betreffende

deze avarij heden met de bijlagen
voor belanghebbenden ter inzage is
gelegd bij het Secretariaat der Vereeniging van Assuradeuren alhier.
20. dat deze dispache voor partijen
verbindend zal worden, tenzij binnen
6 weken na den datum dezer advertentie door een der partijen aan de
Avarij Commissie te Amsterdam,
Keizersgracht 497, schriftelijk is
kennis gegeven, dat daartegen bezwaar zal worden ingediend.
Amsterdam, 3 November 1934.
D. RIECHELMANN.
J. F. Th. VAN VALKENBURG.
C. M. RIECHELMANN.
F. VAN DER FELTZ,

4

Hedenavond tussen

\

-f

prima

Diner

è

fl. 1.25
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14 DAAGSCH TIJDSCHRIFT

(DE 8 EN OPBOUW|
Het eenige uitgesproken modern,
architectuur-tijdschrift in Nederland.

,—

H

1

|

’’

ontvangen tot

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

(Série Étrangère)

rentende per 1 Juni en 1 December

Radiovoordracht van den Heer

KAN-

TOOR te Amsterdam, heden zijn:

UITCELOOT

1848 1925 2001 2037

1 December a.s. bij

GRATIS

Mijn bezoek aan Sing Sing.

N.V. PHILIPS' o¥r¥p~
HOLLAND-INDIË,

gevestigd te AMSTERDAM.
Ondergeteekende bericht, dat
ingevolge Artikel 7 der desbetreffende Bepalingen van AdministraDe DIRECTIE roept hierbij de
tie, ten overstaan van AMSTERAANDEELHOUDERS der N.V.
TRUSTEES

HET HANDELSBLAD

HEDENAVOND 7 uur

op tot bijwoning van de JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VER-

GADERING, te houden op Maan-

.

DAMESPYAMA

van

geheel
,
effen ot effen pantalon met fantasie jasje.
Diverse kleuren, maten
prima flanel,

~

~

TOT 1 DECEMBER A.S.
KINDERPYAMA van
diyerse
flanP';
****»
verkrijgOok
kleuren.
bagr ._ Jumper modeL
Leeftijd

If
■

■

m\\__W

jaar

mC
~# XCK

mj^

42 tot 52

__\ is«[

l/2

.

10 ets.
IDEM,

stijging per maat
I

voor Dames

2ÏJ, DIE ONS ONDERSTAANDEN BON
INGEVULD TOEZENDEN, ONTVANGEN HET ALGEMEEN HANDELS-

BLAD TOT 1 DECEMBER GRATIS
nr

li7J

Abonnementsoriis

per

r^uuncmcniapiija f
ten Amsterdam verhoogd met

Heden zijn onze magazijnen de gehele dag tot
10 uur n.m. geopend; dus ook tussen 6 en 8 uur.

’

kwart f 5 40*per maand

.

bij vooruitbetalin g. Bui
0.20 p. maand voor vervoerkosten.
j

80>

BRIEF.

de handelingen der Vennoot-

Aan

schap gedurende het boekjaar

ADMINISTRATIE van

Postbus 596

kunnen worden

—

m.

Amsterdam
NOV. 1934

Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Dec.
maandabonné van Uw
a.s. in te schrijven als

kwartaal-

blad, volgens bovenstaand tarief en mij het
Handelsblad gratis toe te zenden tot 1 December a.s.

TE KOOP - BUSSUM
VRIJSTAANDE VILLA

’

de

het ALGEMEEN HANDELSBLAD

1933;

ondergeteekende ter verrekening
ingeleverd en na 30. Vaststelling van de Balans en
Winst- en Verliesrekening per
geen
rente meer
dien datum
31 December 1933;
Ondergeteekende bericht, dat dragen.
40. Benoeming van een CommisCertificaten
kunnen
thans
(Deze
het halfjaarlijksche dividend op
saris in de vacature van wijlen
bovengenoemde Aandeelen is ge- niet meer ter royement worden
den Heer F. P. J. VESTER;
aangeboden.)
incasseerd en dientengevolge het
Mededeelingen en voorstellen
50.
Amsterdam, 2 November 1934.
zeven en dertigste Dividendbewijs
van de Directie en/of den
der door haar uitgegeven CertifiN.V. Nederlandsoh
Raad van Commissarissen,
caten van heden af betaalbaar
Administratie- en Trustkantoor.
alsmede die, welke door Aanis met:
deelhouders mochten worden
32.58 voor de Certificaten groot
ingediend;
Annonces taetreffer.ne Geneesmid£ 100.—,
60. Rondvraag en sluiting.
0.32 per £ I.— nominaal voor delen en Geneeswijzen worden In
De Aandeelhouders kunnen van
de Certificaten van t#hder- dit blad slechts opgenomen indien
Verslag der Directie, van de
het
met geh. vrij uitzicht op vijverpark een
aandeelen,
zij vooraf voorzien zijn van het Balans en Winst- en Verliesrekebij de ROTTERDAMSCHE BANKstempel „Geen bezwaar" tegen de ning met toelichting over het boekVEREENIGING N.V. te Amster plaatsing, afgegeven door de Comjaar 1933 en van de te behandelen
dam, Rotterdam en 's-Gravenhage
onderwerpen ten kantore der Venbev.: zeer gr. suite, ruime hal, kelder, tuin met garage, 4 gr. slaapk., compl.
Amsterdam, 3 November 1934. missie van Controle op de Aan- nootschap te Eindhoven kennis badk., warm en koud water, centr. verw. Kooppr. 12500.—. Inl. SPEURprijzing van Geneesmiddelen en nemen.
DERS MAKELAARSK., Stationsweg 42, Bussurn. (Kant. te Hilversum
N.V. Nederlandsch
en Laren. Vraagt onzen geïll. Woninggids),
Geneeswjjjzen.
November
1984.
Eindhove»,
3
Administratie- en Trustkantoor.

Margarinefabrieken.

—

’

6.— PER JAAR
1 Januari, den datum waarop |
het nieuwe abonnementsjaar aanvangt, het blad gratis. 1
DE ADM. VAN DE
GELDERSCHEKADE 86 I
AMSTERDAM.
8 & OPBOUW
ABONNEMENT

Ij Nieuwe abonnés

er de aandacht op, dat van d»
volledige lijst slechts kleine geaeelten tegelijk
worden gepubliceerd.)

Compagnie des Ghemins de
Fer du Midi,

welke per

Ksf^^w*Hft|t^TO^^S
■iilÉlß_lÉ_____iÉ_K_____É__ÉÉ___è_H_É_Bl

6 en 8 uur serveren wij
in ons Restaurant een

Heelsum, Tel. 301.

dag 19 November 1934, des voorde navolgende 34 Certificaten ad middags te 11 uur, ten kantore
Frcs. 10.000.— nominaal elk, t. w. der Nederlandsche Handel-Maatschappij, Vijzelstraat 32, AmsterDispacheurs. de nummers:
52 156 269 320 435 dam.
2
Cumulatief Preferente
Punten der Agenda:
474 529 627 635 695 755
Aandeelen
831 857 929 964 972 1007 10. Opening en goedkeuring der
1077 1110 1173 1297 1302 1325
notulen vorige Vergadering;
1410 1554 1652 1702 1779 1834 20. Verslag van de Directie over

N.V. Hollandsche Vereeniging
tot Exploitatie Van

_K^ESTf^_E tWt'l^üË-M
rj

_mißp\
—]
HW__f_t
«ShjJÜ'

(Wil vestigen

ten laste der

DAMSCH

’

prima verhuurd. Kooppr. 32.600.
Ruime hypotheek a4J % beschikb.
Netto rente van eigen geld 12 %.
Inl- SPEURDERS Woningb. &
Makelaarskantoren N.V., Stationsstraat 6a-b, Hilversum. Kantoren
te Bussurn en Laren (N.-H.).

■I-.Ttol.mVi \rdXÏ.' J
K_yiiüJM_yi^l_lill__'li_JiïLfl_i!__iß
_$i__*______[ __, Piiaji.jJ

Pension Huis ten Bosch.
Hotel Pension Wytske, Stationstraat.
Pension Mej. van Dijkhuizen, Harderwh'kérstr.
Stations-Koffiehuis E. A. Rikkers.
Pens. M J. C. von Boeien, Kroonstuiver Markt

CERTIFICATEN
van

% Obligatiën

BLOK (5) zeer gunstig gel.
mod. kl. MIDDENST.WONINGEN
en 1 WINKELHU|S te koop. Alle

T/l

Jachthaven Loosdrecht.
Pension Otten Home.
E. O. Dwarshuls.
Pension de Funtus hoeve.
Hotel De Driesprong.
PUTTEN.
Agentschap: W. Rietbergen, Kerkstr. A. 145
Tel. 70.
Hotel Pens. v. d. Velda, Poststraat la.
Pens. Van Dam Dorpsstraat.
Café J. van Dam. Op de Pol.
Pension M. J. C. van Boeijen, Markt.
Hotel A E. Rikkers, Stationskoffiehuis.
Pension Zonnelust, J. G. v. Ommeren.
Hotel De Spreng.

Hotel Nol tn 't Bosch.
Hotel Campman.

-

VI
*^>_[V 1 B-Éi-fcl-7Jtl<l
_L>fc*jN_ni MFH
___^A i^^^k

#

Agentschap: S. B. de Jong, Utr.str.weg 72,

Wed. H. P.

II

Pension J. C. Wolfrat.
Hotel Zomerlust.

Hotel Weener.

OSS.

■

Meest solide geldbelegging.

BËMBfflttjßl
ijWWB

RECLAME AANBIEDING

OUDERKERK A/D

RENKUM.

M.S. MANCAN,
Bels Danzig naar Amsterdam
Maart 1934.
De ondergeteekenden deelen hierbij.
mede:

5£ %

Hotel Nienoord.

v.

HET LUCHTSCHIP „GRAF ZEPPELIN”
reisleZnzaudolhad-inAjgmnetrwpgikrf
meegenomen: een der passagiers nam zijn sportvliegtuigje mee om daarin een zakentrip door LatijnsehAmerika te ondernemen. Het inladen van het toestel.

■""■■■■^_______________■

Agentschap: T. Mulder Azn., Tel. 22,

d. Boogaard, Stationsplein 25, Tel. 72.
Mevr. A. M. v. Aken. 't Witte Hulske.
Hotel Bosch &" Ven. Villapark Gemullenhoekeß
Pension van Esscheveen, Neisteeg 3750.
Hotel Wapen van Oisterwijk.
Hotel Carlton, Gemullenhoekweg D. 284.

Agentschap: Fa.

OEGSTGEEST.

Tel. 36771,

Agentschap: A. G.

gelukkig bevond zich toen niemand' meer in het gebouw. De vernieling.

OUDE PEKELA.

Rusthuis Zonneweelde. Oranjepark.
Taveerne De Beukenhof, L. v. d. Putten.
OISTERWIJK.

TIEN MINUTEN na het einde van den kerkdienst op 21 Oct. deed
een wervelwind het dak van de kathedraal te Seattle (V. S.) instorten;

NAAM:

„

ADRES:
m\
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ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 3 NOVEMBER 1934.

BINNENLAND

Een

*

onderwijs.

„aequus animus", waarvan Horatius
sprak, voor den studeeremde bewaren als de
studie der oude talen en voor hen, die er aanleg toe hebben, de studie der wis- en natuurkunde. Menig onbewust geagiteerd jongmensch
zou zelfs in die studiën vluchten, als hij
dit besefte.
Ondanks factoren, die in de laatste jaren
hun destructieven invloed op arbeidslust en
arbeidskracht der jeugd hebben uitgeoefend,
zijn de resultaten van ons lyceum gunstig geweest. Dat is te danken aan de bezielende
leiding, die is uitgegaan van onzen eersten
rector, prof. Casimir, die als het ware zijn
staf van docenten magnetiseerde. Hem is het
in de eerste plaats te danken, dat de proef
van de lyceumgedachte is gelukt. We hebben
hem bij zijn aftreden gehuldigd; in den gun-

stigen toestand, waarin het Lyceum thans
zijn herdenkingsfeest mag vieren, ligt opnieuw
een hulde aan zijn eersten leider. In zijn
voetsporen is de huidige rector, de heer Reindersma, voortgegaan. Het Lyceum, zoowei
leerlingen als leeraren, is zijn leven en denken
Slechts aan een enkele, zooals aan den president-curator, is het gegeven te zien, hoe ons
lyceum
spr. wil zich hier van een grond„een voorwerp" is
wettig woord bedienen
van Reindersma's „aanhoudende zorg". Wanneer spr. hem op dit uur hartgrondigen dank
brengt, dan vergeet hij daarbij allerminst
diens manlijke en vrouwelijke medewerkers,
die hun beste krachten hebben gegeven om de
lyceumgedachte tot werkelijkheid te maken.
Spr. gelooft wel, dat de leerlingen en oudleerlingen allen de dankbaarheid jegens hun
docenten in het hart dragen, indien hij althans
mag wijzen op den band, dien tal van oudleerlingen met dit lyceum plegen te houden.
Van het docenten-corps van ons lyceum
aldus ging spr. verder
hebben de dames
Ahn en Japikse de campagne van 25 jaren
meegemaakt. Het Lyceum is in die jaren ouder
geworden, zij zijn zoo mogelijk nog jonger

—

beer Th' Li'g'tha(r't> president-directeur
het Lyceum, deed mededfeelimg vam een
gekomen schrijven met gelukwenschen vam
*"mse s Juliana.
De president-curator, mar. J. Limburg,
Prak vervolgens een herdenkingsrede uit,
waaraan het volgende is ontleend:
eea
zo° donker i®- bÜma ie<Jer
ODzi
Z°° s
d van onrust, zoo angstig
eliJlt onverwacht gebeuren, gedenk 011 W^lT}ia^
in anis d^baar vaderland een geestelKk Werk van onderwijsen opvoedkundigen
aard
dat ontsproten aam het initiatief vam
eokejem,
geworden is tot een succes, djat vrucheeft
gedragen voor velen. Toen wij vóór
-25 i 611 de
tyoeumgedaohte tot werkelijkheid
Kin.? makeiri
geworden. Onze plichtgetrouwe amanuensis,
wij een stap in het ombe'kend
' deden
thans
telt Nederland reeds 35 par- de heer Sanders, kan eveneens bogen op 25Ön
gemeentelijke lycea. Toen -jarigen dienst. Ook hij deelt in onzen dank ên
■^öv _lere
-n 1912, neg'eil
d. i. dus mv 22 jaar geleden, oms hulde.
Spreker herdacht vervolgens de directeuren
en curatoren, die zijn heengegaan
Tenslotte constateerde spr. dat het Lyceum

*ain
J~

ti-'d'

hfen

'voo

Pamnen'

een..

—

—

■

__^

voortdurend is toegenomen in leerlingental,
hetwelk thans 402 bedraagt.
aldus spr.
Wij blijven
gelooven in de
kracht van het intellectualistische onderwijs,
in de lyceum-idee, want wij zijn overtuigd,
met ons werk de jeugd te dienen, de jeugd,
die nog altijd de hoop van het vaderland
blijft.
Prof. Van Poelje aan het woord

—

—

Na de rede van den heer Limburg voerde
prof. Van Poelje het woord om namens
den minister van onderwijs geluk te wenschen.
De Stichting van het Ned. Lyceum heeft beteekend het begin van een herleving- in ons
'klassieke onderwijs. In breeden kring heeft
zij prikkelend gewerkt en ons gymnasiaal onderwijs heeft er mede de vruchten van geplukt.
Na 25 jaren wordt in het Ned. Lyceum nog
steeds gewerkt aan de vernieuwing van het
innerlijke wezen van ons onderwijs. Spr. ein-

MR. ]. LIMBURG.

u^
din>

huis in de Willemstraat
en spr. de eer had daarbij de inwijede te houden, had hij wel goede vervan de krachtwekkemde gedachte, die
e«m rf Lyceum ten grondslag lag, maar wie
ê:eli-'ke vruchtbaarheid had voorspeld
als
h€t thans bestaande aantal lycea
sPreekt zou toen
naar het rijk der droomen
z__ -y.

w^.

u^

'

aan d€ in 1903
StaateCo:ierinin®rde
Iïllaissie tot hervorming vam ons
delbaar

>f

.
,

drukbezochte

ZENDER TIJDELIJK GESTOORD

r

verkrl
&g«.v°°r
?f

examens

zitn^
?
di»r!fder gymnasia.
verklaring-

»

N. S. F.

HAAGSCHE CAUSERIEËN
Vlaggen boven Den

beteekenis van
z Qn Latijnsche en Grieksche
tevens een klare voorstelmaken vZlchhun

müieu. hun denkwijze,

1
'"^dige, hun w
Ven- hun positie in het staat"et

blanje-bleu krijgen hier
gelegenheid te over tot

hun opvattin
en van de taal in verband
Van
gevoel en hun kui
beeldspraak, hun kunstv

ja dan zou men
ben .ri >stbegrip,
&t led« jaar langer bedenrT^g
en L Udle der oude talen, een verleiding uj:_ . Verruiming van de klassieke
ende' Maar

°ntkermen

da t i,

uitwaaien.

Daar zijn de nationale feestdagen, daar is
de onverbroken periode

welke docent zal

64 Latijn'
flevreden
en v,netJ" in de eerste tijden, die voor
Grieksch worden besteed, al

matica behoo' v_?e?r zi->n leerlingen
is

de gram-

Haag.

De Haagsche bevolking weet,, als goed
opgevoed
residentieel
volksdeel, wat vlagvertoon is. Het rood-witblauw en het oranje-

ut

'

Een eontrölameter sloeg door, ten

uitzending worden hervat.

{_£*
j^rövers
ng te

dagelrjksch

van het Scheveningsche
badseizoen, als de vlaggen op de zeebries
wapperen.
We kennen de vlaggen-ceremoniën van de buitenlandsche gezant-

en een eenvr.'!^ in zich hebben opgenomen
kunnen ve 4 i gen zin in bet Nederlandsch
het in de eer t' Verder brengen de'meesten
twee Jaar van het gymnasiaal schappen: vlaggen in allerlei kleuren^ ter ge°nderwijs _"
beleerd nem * en Wat in di e twee jaar is legenheid van feest of rouw in den vreemde.
oltldat zij __6?ln de 'yeeïsten sneller in zich op, In onze versehe herinnering is het droefgeestig
€n rijper
den reSel
twee jaar ouder
zi.

—

plooien van onze nationale vlaggen half-stok.
We zijn gewend aan de vlaggenceremonie
van
onze hotels, ter gelegenheid van daar afKeuze voor de ouders.
gestapte buitenlandsche gedelegeerden.
*ïet 1v0p,,~ ~
? Plaats v
dient de klassieke opvoeding,
We behoeven noch vreemden te zu'n in het
haar
te schaden. Tal van ouders, vlaggenboek, noch onbekend met de ceremonie
Voor
u
i
kinderen, als deze op hun
van de vlag bij buitengei
de lagere school hebben door- vam het uitsteken Desondanks was ditmaal
o°Pen
gelegenheden.
gfeen keuze kunnen of willen
doen wone
Sschén
in Den Haag merkwaardig. Want
vlaggen
het
aar het ymnasium en H. B. S., zenden hen
y.ceum,
teneinde eerst twee jaar het geschiedde op een ver-na-middernachtelijk
ater
u
te
exact e n
voor de Klassieke of voor de signaal en de eerste vlag die omhoog ging
K.L.M.
Na opleiding.
was een maatschappij-vlag: die van de
van den tegenwooraangekomen.
d'gen
De „Uiver" was te Melbourne
v%de g".?" len van 25 Jaar geleden, vervolgenden morgen wapperde de vreuggeloof
weinig studiën,
zijn'
ó*%
"» mv. d« noodige rust aanwezig is, zoozeer de tegen een helderen hemel- En niemand be-

Vangén,

' Wanneer

zij met die studie

aan-

■
J

.„

f

l7^fsen

mi+l

ik-

tember 1934 heeft de Nederlandsche
regeering gisteren gebruik gemaakt van
de haar verleende bevoegdheden dat

Den"

bezoek aan vier gezinnen te BargeroosterveenZwartemeer en Bargercompascuum uit welke
gezinnen leden door de afdeeling Jeugdzorg en
Maatschappelijk Werk en de Centrale Vereeniging zijn verzorgd. Voorts bezocht de minister
te Noordbarger een boerderij die ingericht is

tot werkplaats voor acht onvolwaardige arbeiders, welke daar het mandenmaken beoefenen
en goed werk verrichten.

De minister onthulde vervolgens te Emmen
van de in aanbouw zijnde jeugdherberg een
naamplaat, die het opschrift droeg „Hunnenhoek". De jeugdherberg is gebouwd door jeugdige werklooze arbeiders uit

leard".
De toestand wordt in ieder geval niet overzichtelijker!

Onthult gedenkplaat in
jeugdherberg.
(Van

onzen correspondent.)

gemeente

vaklieden zijn.

DE QUAESTIE VAN HET
SONDERKONTO
De oorzaak van de vertraging
der uitbetaling in
onderzoek.
(Van

de maand November was toegewezen.
Nader hooren wij, dat heden door de regeering een uitvoeriger mededeeling zal geschieden.
Het gevolg van deze opzegging zal zijn, dat
16 de*er de toestand als vóór 24 September
weer intreedt, dus de autonome clearing tegenover Duitschland, zooals die tusschen 15
Augustus en 24 September bestond.

de

Emmen, welke voor een groot gedeelte geen

verdrag met een termijn van veertien
dagen op te zegigen.
Het D. N. 8., dat bovenstaand bericht bevestigt, meldt nog, dat Duitschland tot 16 November (den 15den
November eindigt immers thans het
verdrag) deviezen ter beschikking stelt
tot de helft van het bedrag, dat voor

IN DRENTE

gevolge waarvan de uitzending van het programma Hilversum moest worden gestaakt.
Men moest met het repareeren wachten tot de
hevige bui over was. Na ongeveer twintig
minuten was de stoornis opgeheven en kon de

611 g^mnasist gegeven was zich
lans^t
nfÜJ^r
"Udheid, *L VerPlaatsen in het leven der
"«geen bii
grammaticale

k„

Met het oog op gerezen moeilijkheden bij de uitvoering van het Ned.Duitsch clearing-verdrag van 21 Sep-

(Van onzen correspondent.)

Tijdens het zware onweer, dat zich heden
omstreeks twaalf uur boven Hilversum ontlastte, is de bliksem geslagen in den toevoerdraad van den zender naar den mast van de

a, als h

hii

van

Met inachtneming der opzeggingstveedrmartigijnn

MINISTER SLOTEMAKER

Hilversum, 2 Nov,

opnemen dan op jeugdiger

eeftijd.

CLEARINGVERDRAG MET
DUITSCHLAND
OPGEZEGD

Gevolg van onweer.

Spr. zoekt de

*eit, dat dedani Voor voor een groot deel in het
et latijn hpi? lngen' twee jaar later met
dan hun gymnasiale
commiiito negglnnende
r zi Jn vo°r de studie
"?
en gein
"
Zlch

—

in tegenwoordigheid van den burgemeester
DE HANDELSBLAD-CINÊAC GEOPEND.
de
is gistermiddag te Amsterdam de
Vlugt
Amsterdam
dr.
W.
en
tal
van
wethouders
van
Reguliersbreestraat
Op
geopend.
de
eerste rij van links naar rechts:
Handelsblad-Cinéac in de
burgemeester
Vlugt,
Rustige,
Haar,
De
dr. Ch. £, H. Boissevain en op de
weth. Ter
weth.
Kropman*
tweede rij voorgrond, weth.

digde met den wensch, dat het Ned. Lyceum
moge blijven beantwoorden aan het ideaai, dat
25 jaar ge.eden is. verwezenlijkt.
De inspecteur, dr. G. Coops, sprak verWelke verdere gevolgen voor de Nedervolgens zijn gelukwenschen uit, zeggende dat landsche exporteurs hieruit voort zullen
het Lyceum met 'groote voldoening kan terugvloeien dient te worden afgewacht, met name
zien op den afgelegden weg.
welke rangorde de bestaande vorderingen zulDr. C. P. Gunning, rector van het Amlen
krijgen.
sterdamsche Lyceum, sprak namens de recEr
komen nu immers minstens 4 vaste
toren van de overige lycea in Nederland. Namens het Amsterdamsche Lyceum bood spr. vorderingen: a) nog loopende elearin:gvorderingen; b) oude vorderingen op „Sonderkonto";
een groote zilveren medaille aan.
Ir. VanSwaay voerde het woord namens c) oude vorderingen op „Zwischenkonti" en
een oudercomité en bood als stoffelijk hulded) oude vorderingen, welke nog niet op
blijk een som aan voor een sporthuis.
Zwischenkonti zijn gestort.
De heer Ligth a r t, president-directeur,
Ten slotte komen dan nog vorderingen, ontheeft hierna tot allen woorden van dank ge- staan door nieuwen uitvoer naar Duitschland,
sproken.
onder de regeling, zooals'Mie
Directeuren en curatoren der school hielden die nu niet meer
24
.September
bestond, worden ~gecsedert
hierna een
receptie.

mid-

Wer in j? voorbereidend hooger onderwijs, uit
d«t ook dip ope<n|baar gemaakt rapport bleek,
c°mmissie een lyceum in haar
ontwerpen
opgenomen. Doch heden, 24
Jaar t_a het
worden vam dat rapport,
heeft
het lv
de wet Mn
n°g altijd geen granidsl:ag in
lyce,a, ZOo ar611wel heeft het blijkens het aamtal
g€no,e!md, in ons land burgerrecht
öutat«_M. gan' at de wetgever naliet, deed
hem.
lntusschen van een oppositie
nde krine^p
aan de klaW ,der classici, die volhoudt, dat
aaa door i °Pleiding afbreuk wordt geJaar —. in d lycea, die immers slechts vier
Kasiu m __P'aats van de zes jaar van het gym*s bet
assieke opleiding wijden.
waar ri rÜedieklklassieke
bet lyceum
opleiding onder
Lm 6em
heeft geleden?
der einddip Hlen de resultaten
der jarei
11 ons Lyceum in den loop
dat het de t>rr gele&d. dan is de conclusie,
v ergeleke
met z ij' n klassieke opleiding,
nm
gymnasiale, glasnrijk heeft
d°orstaan
t_?
ringer dan
Ultaten waren stellig niet ge-

OP DE MUZIEK

onzen parlementairen

redacteur.)

's-G ravenhage, 2 November,
Van verschillende zijden bereiken ons vragen, wat de reden is, dat de uitbetalingen via
de Nederlandsche Bank over de beschikbare
10 % van het Sonderkonto, zijnde vorderingen
vervallen vóór 24 September, vertraging ondervinden. Wij kunnen thans meedcelen, dat
deze quaestie door de regeering en de speciale
commissie onder voorzitterschap van den heer
De Beaufort, welke ten doel heeft de urgente
gevallen te onderzoeken, waarin door De Ned.
Bank een voorschot op de achterstallige Duitsche vorderingen kan worde verleend, wordt
onderzocht.
Men is bezig een schema te ontwerpen volgens hetwelk de uitbetalingen zullen geschieden. Wij hebben redenen aan te nemen, dat
het beschikbare saldo, dat op 15 October
1 millioen bedroeg, sinds dien tijd aanzienlijk is gestegen.

’

De N.C.C.-RADIOPRIJSVRAAG
Prijswinnaars thans
aangewezen.
De lijst van de prijswinnaars, van hen die
hebben deelgenomen aan de N.C.C.-radioprijsvraag van 20 October, is thans vastgesteld.
Exemplaren van deze lijst zijn te verkregen
tegen betaling van tien cent, aan het bureau
van het Nationaal Crisis-Comité, Kneuterdijk
20, 's-Gravenhage, alsmede bij den heer A. F.
Burghout, Kettingstraat 17, eveneens te

's-Gravenhage.

Emmen, 2 November

De minister van Sociale Zaken, prof. Slotemaker de Bruine heeft heden in gezelschap
van den commissaris der Koningin in Drente,
voorzitter van de Centrale Vereeniging voor
Opbouw in Drente, een bezoek gebracht aan
de gemeente Emmen. De minister bracht een

In de negentiende eeuw.

Met eem speciale voorstelling voor
genoodigden is gistermididag de Hamdelsfolad-Ciméac aan de Reguliersbreestraat te Amsterdam haar levensloop
begonnen. Aanwezig waren o.a. de
burgemeester, dr. W. de Vlugt, de wethouders, de heeren dr. Vos, Boissevain,
Rustige, Ter Haar, mr. Kropman en
Baas, de gemeente-secretaris, mr. Van
Lier, leden van de Provinciale Staten
en van den Gemeenteraad, vertegenwoordigers van de filmkeuring, chefs
van gemeentediensten, de commandant
en de hoofdingenieur van de brandweer,
de heeren Gordijn en ir. Van Thiel, de
commissaris van politie van
het
Bureau-Singel, de heer Dijkstra, vele
vertegenwoordigers van de krantenwereld en van bioscoop- en filmkringen.

den

—

groot

filmprogramma

—
onbekende werd een succes.

Ket Nederlandsch Lyceum te 's-Gravenhage heeft gisteren zijn 25-jariig
bestaan herdacht met een herdiemkingsbjjeenikoFmst tn Pulchiri Studio, opgeluisterd dioor muziek vam een leerlingenorkest.
Talrijke onderwijs-autoriteiten waren
tegenwoordig, benevens leden vam het
curatorium, directeuren en leeraren.
Opgemerkt werden o. ma. prof. Van Poelje,
«irecteur-geineraal van Onderwijs, prof. Casi"r. oud-rector vam het Ned. Lyceum, miimisOud (als oud-leeraar), de burgemeesiter
l
Den Haag, mr. De Monichy, dr. Ooops,
7"&
"«Peoteur vam het middelbaar en gymnasiaal
"naerwijs, en voorts verschillendie leden vam de
ornmissie van Toezicht op het Middelbaar

INVLOED DER LITERATUUR

aantal genoodigden
volgt een belangwekkend

Herdenkingsbijeenkomst in Pulchri Studio te 's-Gravenhage
Rede van omr. L. Limburg.
Stap in het

LYCEUM-DIEE”

KUNST

CINÉAC-DEBUUT

NEDERLANDSCH LYCEUM 25 JAAR

„WIJBLIJVEN GELOOVEN IN DE

3

HEERENVEEN, 2 Nov. In het ziekenhuis

*
te Groningen is overleden de heer J. K. Bosma,
lid van den raad der voormalige gemeente
Schoterland en gekozen als lid van den raad

van Heerenveen. Zijn opvolger is de heer H.
Stoelwinder.

Dr. K. Ph. Bernet Kernpers, privaatdocent in de muziekwetenschap aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, heeft gister-

Fel flonkerde de machtige electrische verlichting van de Cineac aam dien gevel im de
Reguliersbreestraat, toen tegen vieren de
groote etroom genoodigden het merkwaardige
de tooverkracht van
gelbouw binnenging,
onderbroken onzichtbare stralen deed de deuren vanzelf opengaan en dat vonden de bezoekers al dadelijk een merkwaardige en enerveerende sensatie.
Binnen bekeek mem met belangstelling het
reeds uitvoerig in ons vorig Ochtendblad beschreven intérieur van moderne ..zakelijkheid",
waar men zich echter, dank zij den conf ortabelen zitplaatsen, onmiddellijk thuis voelde. In een
kleine benedenzaal stemden talrijke bloemstukken, dezen gedenkwaardigen dag aan de
Cinéac-directie gezonden, en in de groote ovale
zaal was al dadelijk feestelijke electrisch gereproduceerde muziek. Het éémrichtimg- verk ser,
het gedempte licht, de altijd zichtbare klok,
zoodat men er steeds in dubbele beteekenis op
de hoogte van ztfm tijd blijft, de vreemde helling van dem vloer en het fraaie, forsche balmen nam van dat alles gaarne met
kan,
belangstelling kennis en kwam al spoedig tot
de conclusie, dat Amsterdam nu werkelijk eens
een zeer bijzondere instelling erbij gekregen
heeft, zooals men tot nu toe binnen onze landsgrenzen nog nooit aanschouwd had.
Om vier uur 10 weerklonk het „Wilhelmus", waarna de directeur, de heer A. Penning, een kort en krachtig woord van welkom sprak: „Tempo is het motto van een
krantenbedrijf, dubbel tempo het motto van de
Cineac". De spreker bracht zijn devies meteen
in practijk, want zijn begroeting duurde nauwelijks een minuut en daarna begon het zeer
gevarieerde eerste programma te draaien,
waarbij wij onmiddellijk moeten aanteekenen,
dat zoowel beeld als woord volkomen tot hun
recht kwamen, de technische installatie bleek
inderdaad aan de hoogste eischen te voldoen.
Nu en dan zag men naast
het projectiedoek nieuwsberichten en koersen
van het „Handelsblad" verschijnen, voor ons
land een novum zoowel op cinema- als op journalistiek gebied.
Het programma begon met een toepasselijk
toespraakje van minister Marchant, een speciaal voor deze opening vervaardigd geluidsfilmpje, waarin de minister zich zeer waardeerend uitlaat over de nieuwe hoofdstedelijke
onderneming. „Het woord is nu aan Cineac",
aldus besloot de minister zijn rede,
en
de eerste woorden-in-beelden waren al dadelijk hoogst actueel: de aankomst van de buitenlandsche gasten van de Cinéac-directie denzelfden morgen te 11 u. 15 op Schiphol. Vervolgens zagen en hoorden we Mariette Serlé
de Uiverbemanning toezingen en -tokkelen,
waarna het Profilti-journaal actueele Nederlandsche gebeurtenissen bracht. Hierna kwamen nuttige wenken voor automobilisten in
woord en beeld, het Pathé-journaal, de nieuwste mode de Paris en een aantal verrassende
documentaire films, die ons in nauw contact
brachten met allerlei gevaarlijke beroepen: van
brandweerlieden, acrobaten, glazenwasschers
enz. (met vaak geestigen tekst!), die ons
lieten zien hoe een krant „gemaakt" wordt
(zelfs voor den journalist altijd weer belangwekkend) en die ons leerden, hoe we tonijnen
moeten vangen
hetgeen zeker niet ieders
werk is.
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—
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m het universiteitsgebouw voor leden
der afdeeling moderne literatuurwetenschap
van de Allard Piersom-Stichting, studenten cm
verdere belangstellenden de eersite van een
reeks lezingen gehouden over den invloed van
de literatuur op de muziek in de negentiende
eeuw. Naar de voorzitter der afdeeling, prof.
dr. J. H. Scholte, xporaf mededeelde, zal de
verkorte inhoud dezer voordrachten-reeks later
in boekvorm het licht zien.
Dr. Bernet Kernpers stelde voorop, dat de
invloed, dien de letteren op de muziek kunnen
oefenen, van verschillenden aard kam zijn. De
poëzie kan door haar uitingen over aesthetica
in het algemeen of over muziek in het bijzonder de muziekproductie tot op zekere hoogte
beïnfluenceeren of bevruchten. Zij kan, door
haar eigen schoonheid of denkwijze, een stempel drukken op de persoonlijkheid, die achter
het muzikale kunstwerk staat. Ook kan zij
bepaalde muzikale vormen in het leven roepen,
zooals, op vocaal gebied, het 18e- en 19e-eeuwsöhe lied in den volkstoon en de ballade, het
melodrama, het Liederspiel, de Duitsche Opera,
het muziekdrama; op instrumentaal terrein:
vormen met aan de literatuur ontleende
hamen, zooals Ballade, Elegie, Hymne, Legende, Roma.nce, Epigram, Eglogue. Ten slotte
kan zij het bijzondere karakter van composities
bepalen, bijv. van liederen, tooneelmuziek,
opera, toóneel-,. opera- en concert-ouverture,
programmatiscrfe symphonie, symphonie niet
koor en symphonisch gedicht; waarbij de vraag
kan worden opgeworpen, in hoeverre de liteen in
raire tendenz vcrmbepalend wordt
aansluiUnsr
aan
muziek,
de
ondanks
hoeverre
de literatuur, haar eigen wetten blijft volgen.
Al deze vormen van beïnvloeding der muziek
door de letterkunde komen voor in de 19e eeuw,
een periode, waarvan spr. de grenzen ruim wil
nemen, ml. den tijd tusschen 1750 (eind van het
werk van Bach en Handel), hoogtepunt van de
objectieve kunst) en 1915 (het haar beslag
krijgen van de algemeene revolutie in de muzikale opvattingen). Het eerste jaartal geeft bij
benadering aan den overgang tusschen barok
en rococo in de muziek, die volgems spr. veel
scherper is geweest dan de overgang tusschen
klassiek en romantiek. Zij wordt gemarkeerd
in Duitschland door figuren als Stamitz, Gluck,
namiddag

—

de zonen van Bach, Hiller, Quantz, het opkomen van een nieuwe aesthetica, de „affectenleer", door de philosophie weldra overgenomen;
eerbied voor het dichterwoord en den spontanen inval, afstand doen van contrapunt; in
Frankrijk door de kunst van J. J. Rousseau,
Philidor, Monsigny, Grétry; beide gestoeld op
het voorbeeld van Italië, waar de dichter Metastasio beslissend ingreep in den kunstvorm der
opera, waar de opera buffa was ontstaan met
al haar mogelijkheden en de vioolsomate zich
sterk had gewijzigd in de richting vam het
poëtise erende.
■Bij den overgang van een „olbjectieve" contrapuntische muziek naar een „subjectieve"
monodische spelen literatoren (Metastasio,
'Rousseau, Herder) dus een rol van beteek<
Tot pl.m. 1915 behoudt de literatuur een grooten invloed op de muziek, zoodat men het tijdvak 1750—1915 met eenjge overdrijving zou
kunnen noemen: de literaire periode der muziek, gedurende welke, van de groote componisten, slechts B^nnkner en Brpibms geheel of
grootendeels vrijblijven van literaire aspiraties.
Het begin van de romantiek kenmerkt zich
door een toenemende belangstelling der dichters voor de muziek, niet alleen als dramatisch
requisiet (gelijk reeds bij Shakespeare), doch
ook als zinnebeeld van een hoogere macht
(Schiller, Goethe) en uit een gevoed van nationale eigenwaarde (Wieland, die een Duitsch
libretto wilde schrijven toen de Italiaansche
opera overheersehte; Herder, die een diepgaande studie maakt van het volkslied). Kenmerkend is ook het optreden van dubbel-talenten als de muzikaal begaafde dichters J. J.
Rousseau. Wilh. Heinse. E. Th. A. Hoffmann,
Grillparser, Otto Ludwig; de literair begaafde
componisten als Joh. Kuhnau, Reichardt,

Weber, Schumann, Peter Cornelius, Liszt, Berlioz, Wagner.

Interesseerden de Duitsche classici

(Herder,

Goethe) zich voornamelijk voor de vocale
muziek, diit wordt bij de romantici anders. Bij
Heinze en Hoffmann begint het Fstreven, later
door Schumann overgenomen, muzikale inzetten,
drukken in dichterlijke beelden om te
hetgeen het ontstaan van muziekwerken, die
literaire beelden in tonen
omgekeerd
in de hand
(programma-muziek),
verklanken
tegenwerkt. Staat een Goethe nog afwijzend
bijzonder die
muziek,
in
het
veel
concrete
over

Voorts noemen we nog de eerste radiofilm,
die van de aankomst van Scott en Black
te Melbourne, een technisch snufje van de
hoogste orde; een Engelsch journaal en een
bekoorlijke film uit Italië met Venetiaansche
gondeliederen en vele schilderachtige plekjes. Een komisch gekleurde teekenfilm tot besluit en daarmede was de eerste voorstelling zijner tijdgenooten Beethoven, Berlioz en Schuten einde, de „Handelsblad"-Cinéac ingewijd, bert, bij E. Th. A. Hoffmann begint een hooge,
een gebeurtenis voor stad en lande! metaphisische opvatting der muziek, die voor
Falie latere romantici geloofsbelijdenis wordt.
De muziek wordt de ideale kunst voor de
romiajatische dichters. De oorzaak ligt eenerzijds in het optreden van Haydn, Mozart en
AUTOBOTSING BIJ HALFWEG
Beethoven, maar ook in Schillers onderscheiding in „plastische" en „muzikale" kunst. Ook
Een zwaar gewonde.
de aam alle romantici gemeenzame leer vam de
gemeenschap aller kunsiten leidt tot belangEen tractor met volgwagen reed gisternamid- stelling voor muziek.
dag omstreeks halfeen tusschen Halfweg en
Ondanks hun poëtiseerend commentaar bj)
Haarlem in de richting van Haarlem, toen ter
muziekwerken,
verlangen de romantische dichPhoenix
van
hoogte van de kistenfabriek
andere zijde een vrachtauto naderde. Achter ters allerminst naar programma-muziek. Juist
het algemeene en ombesitemde trekt hen naar de
dezen tweeden wagen reed een personenauto,
Amdoor
iemand
uit
instrumentale muziek. Het bewustzijn, dat alle
twoseater,
bestuurd
een
midden
op
die
den
muzikale wonderen terug te brengen zijn tot
twoseater,
sterdam. Deze
weg reed, daar de bestuurder den voor hem mathematische verhoudingen, vervult den
rijdenden vrachtwagen wilde passeeren, kwam romanticus met huiverend ontzag voor de techin botsing met den tractor De schok was zoo niek en deze omstandigheid maakt het begrijpelijk, dat de muzikale romantiek tevens een
hevig
dat de bestuurder van de personenBach-renaissance heeft gebracht.
auto üit den wagen werd geslingerd en bewuswerd
de
Phoenix
bg
Hij
liggen.
teloos bleef
De Platonisch-romantische „razernij der
Fabriek binnengebracht. Per ziekenauto is hij Muzen", o. a. door Friedrich Schlegel verkondaarna in zorgelijken toestand naar de Maria digd als waarborg voor alle kunst, bepaalt de
Stichting te Haarlem overgebracht.
mentaliteit vam den romantischen musicus en
chaufTen gevolge van de botsing was de
komt
tot uiting in zijn onmaatschappelijk
feur van den tractor de macht over het stuur levensFgedrag, in zijn uiterlijk an kleeding, in
dwars
voertuig
kwijt geraakt, waardoor het
de geringschatting van den vorm en vereerinig
het rijover den weg naar links reed en overgeraakte.
van de improvisatie en de vrije phantasie, zijn
wielpad en voetpad heen in de sloot
geen enkele
en „Anhaucti der Raserei", waaraan
De volgwagen bleef dwars over rijwielcomponist
geheel
ontkomt.
romantische
voetpad staan. De chauffeur bleef ongedeerd.
vernield.
is
Het gevolg van het overnemen Her leer vam
geheel
De twoseater
de onderlinge verwantschap der kunsten, waardoor Wagner aan de absolute muziek alle verdere bestaansrecht ontzegt, leidt in de muziek
tot een voortdurend zich inspireeren op de litePOSTVLUCHTEN OP INDIË
ratuur. Hierdoor verliest zij op den duur datDe „Havik" (uitreis) vloog gisteren vam gene, wat haar voor de dichters aantrekkelijk
maakte: zij wordt coFnoreet in plaats van aibBorne naar Athene.
stract. De instrumentale romantische muziek
ontstond, aldus spr., uit een geniaal misverstaan van de muaiek-aesthetiek der romantische
dichters.
LUCHTVAART
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Uiteraard ontvangen de gezanten ook persefte hoe spoedig die verduisterd zou worden
regeeringen aanwijzingen
door een nieuwe en ditmaal zoo bittere tijding soonlijk van hunne
in zulke gevallen
op aviatisch-nationaal gebied: de „Pander- voor het vlag-vertoon. En
instructie.
rechtstreeksche
op
wordt gehandeld
jager" verongelukt...
Hier
gewichtige
Nu was er aarzeling in het vlaggen.
Voor gezantschappen is dit een
en daar werden de nationale kleuren inge- zaak, want de vlaggen-ceremonie houdt nauw
trokken.
verband met de gebruiken van internationale
vlag
ging
de
oogenblik
En op datzelfde
hoffelijkheid. Er wordt dan overlegd en bede
aan
gebouw
het
imposante
op
raad
half-stok
gehouden, men informeert naar elkanCarel van Bylandt-laan waar de Koninklijke ders instructie en tracht tot een zekere conPetroleum Maatschappij kantoor houdt. Dit gruentie te komen.
nu was een particuliere vlaggen-ceremonie,
Ik sprak daareven van de Witte Sociëteit.
zooals we die óók kennen in Den Haag.
In dat verband mag niet worden verzwegen,
Dr. Erb, de bekende geoloog, oud-directeur dat eene circulaire van deze gezelligheidsinen sinds jaren commissaris van ons groote stelling tot hare leden hier de emotie heeft
nationaal-internationale oliebedrgf was plot- verwekt, die bijna de ontroering over de milseling overleden. Een merkwaardig Hagelioenen nota in de schaduw stelt.
naar, is met hem heengegaan, een ernstige,
Ook al een zaak van vlagvertoon, maar ditsobere Zwitser, die in een lange carrière een maal van gansch anderen aara...
ongemeene kennis had verworven van de boVoortaan mag men op Zondag met zijn
demlagen van welhaast de gansche aarde.
heeren-socieduin, vrouwelijke huisgenooten in deze
In een villa-achtig huis, hoog op het
teit
dineerentemidden van den uitgroei der stadswijken,
Dus: matrimonaal vlagvertoon, als ik het
uit de
man
Een
jarenlang
geleefd.
hij
heeft
eens mag noemen.
was en zooVlagvertoon
Zwitsersehe bergen, die uitgetogen
van de huiselijkheid in het tebereisd, die
vrijwel de gansche wereld heeft
huis
der onhuiselljken...
kennis, die
hooggeschat was om de gedegen
Tot dusver kende men den hoogtij-dag van
hij zich verworven had.
vlagvertoon eenmaal per jaar
halfstok aan de het matrimonaal
Voor hem hing de vlag
in deze omgeving: op den verjaardag van
Carel van Bylandtlaan.
Prins Hendrik.
Dergelijk particulier vlag-vertoon kennen
JONES EN WALLER'S RECORDVLUCHT
AGENDA
Dan kwamen de dames mee, en de dochters
we hier van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit
aan het Plein, die haar vlag half-stok pleegt en nichten. En men deed een soort bedevaart
Amsterdam.
te hangen wanneer een der leidende figuren naar dien zetel waar vader op alle andere
D.H. Cornet te Lympne
De zangeres Marian Anderson zal Dinsdaguit hare organisatie is heengegaan.
dagen van het jaar placht te zitten.
avond 6 November 8.15 u. in de groote zaal van
aangekomen.
het Concertgebouw voor den Amsterdamschen
En dit ceremonieel sluit zich in de Haagsche
Nu kan dit elke week... maar wacht eens:
Kunstkring „Voor Allen" voordragen aria's en
sfeer zoo goed aan het internationaal-gebrui- met zeker voorbehoud. Want alleen de eerste
liederen van Purcell, Veracini, Handel, Brahms,
LONDEN, 2 Nov. (Reuter.) Jones en Schubert,
kelijke zooals dat in de diplomatieke kringen étage is ter beschikking en de overige socieSibelhis, benevens negro spirituals.
zijn met hun D H Cornet om 13.15 te Begeleiding: Kosti Verhanen.
Waller
wordt toegepast en, door den d oy e n van het teitsruimte blijft... n o-w ome n-1 an d...
Lympne (in Bngeland) aangekomen. Zij hebVan 3 tot en met 23 Nov. tentoonstelling van
corps, in overleg met ons ministerie van buiWant men moet de liberaliteit niet al te ver ben hun recordvlucht Engeland—Australië teekeningen
en aquarellen door Timmer in den
tenlandsche zaken geregeld pleegt te worden- voeren...
kunsthandel Aalderink.
daarmede volbrajht
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REGEERING EN LAGERE ORGANEN
Bijzondere bemoeiing heeft een tijdelijk karakter. — Geen doodende
burgewVachintjl
uniformiteit en verdooving van het verantwoordelijk
heidsgevoel.

bijzondere vrijwillige landstorm
van fascistische elementen
gezuiverd.

SCHERP TOEZICHT IN VERBAND
MET ZEDENVERWILDERING

de vervulling van het hooge ambt met zich
brengt.
Samenvoeging van gemeenten

De minister schroomt niet voorstellen tot
samenvoeging van gemeenten te doen, indien
de omstandigheden naar zijn oordeel daartoe
nopen. De drang naar bezuiniging alleen is
daarvoor niet voldoende. Inmiddels blijft ook
uit een oogpunt van versobering 's ministers
Verschenen is de Memorie van Antaandacht steeds op de mogelijkheid van
samenvoeging gevestigd.
woord betreffende hoofdstuk V (BinDe minister bestrijdt met nadruk dat burZaken)
der
rijksbegrooting
nenlandsche
gemeestersbenoemingen vooral in kleine ge1935. Hieraan is het volgende ontleend:
meenten vaak zouden afhangen van allerlei
aanbevelingen en bijomstandigheden.
Ook de minister is van meening, dat de
De minister betwijfelt, of de instelling van
quaestie zomertijd thans betFer kan worden een wachtgeldfonds we) op haar plaats zou
besproken bij de behandeling van het wetszijn:
ontwerp tot herziening van den wettelijken
Voor elke herbenoeming overtuigt de regeeDe Memorie van Antwoord dienaantijd.
gaande kan spoedig worden tegemoet gezien. ring zich van de ambtsvervulling in de afgeloopen periode.
Zondagswet.
De minister is bereid te onderzoeken, of

Memorie van Antwoord op de
begrooting van BinnenlandscheZaken.

er aanleiding en mogelijkheid bestaat in zeer
Het is reeds eerder betoogd, dat de regeering bijzondere gevallen een afloopende schadelooshet minder wenschelijk acht, onder de huidige stelling wegens derving van voor het levensbijzondere omstandigheden quaesties van onderhoud noodzakelijke inkomsten toe te
uiterst gevoeligen aard. ten aanzien waarvan kennen.
scherpe principieele tegenstellingen bestaan,
Van eenzijdigheid in de burgemeestersbeaan te roeren, indien daartoe de noodzaak niet noemingen is spr. zich niet bewust.
bepaaldelijk blijkt. De minister beijvert zich
Men kan — aldus de minister — zeer verevenwel, ertoe mede te werken dat de thans schillend oordcelen over de vraag of eesn collecgeldende regeling betreffende de Zondagswet tief optreden van burgemeesters in qualiteit
tot haar recht kome.
met betrekking tot een punt van algemeen
al of niet zonder bedenking is.
regeeringsbeleid
De minister wil gaarne toezeggen dat hij,
Het antwoord hangt in ruiet geringe mate ai
voor zooveel andere, dadelijk noodige voor- van het doel, dat men daarbij nastreeft.
De door enkele leden ter sprake gebrachte
zieningen hem daartoe de gelegenheid laten, zal
houding van den burgemeester van Zaandam
overwegen of een oplossing van de thans be- raakt de interne verhouding van de burgestaande moeilijkheid in verband met de Be- meesters tot den minister van Binnenlandsche
grafeniswet kan worden gevonden, zonder dat Zaken.
Algemeen uitgangspunt bij de beoordieeling
te zeer wordt getreden op het gebied van
van aanvragen tot dispensatie van de verplichtegenstellingen,
ting voor burgemeesters om in hun gemeente
te
wonen, is voor den minister steeds, dat het
Voorhands is de minister niet de meening
toegedaan, dat voor een centrale wettelijke gemeentebelang medebrengt, dat de butgeregeling betreffende zedenverwildering bijzon- meester in zijn gemeente woonachtig is.
De minister kan echter niet toegeven, dat er
dere aanleiding bestaat. Wel bevordert hij zoo
veel mogelijk, dat alom scherp toezicht door aanleiding zou zijn om ten aanzien van „uitde verantwoordelijke organen wordt gehouden. woning" te spreken van een misstand.
Op deze aangelegenheied blijft zijn volle aanHet denkbeeld om een geldelijke schadeloosdacht gevestigd.
stelling te eischen van den burgemeester, die
Een maatregel betreffende bioscopen en buitennoodzaak niet in zijn gemeente woont,
lokt den minister niet aan.
dansgelegenheden, als waarop enkele leden opnieuw aandrongen, is van de regeering niet te
Gemeentefinanciën
verwachten.
De minister acht beschouwingen over evenAcht de minister de tot standkoming van
tueele wijziging der Pensioenwet, waarbij zal de financieele maatregelen, welke noodig zijn
worden voorgesteld, van de gepensionneerde
ambtenaren een bijdrage voor gezinspensioen wegens het groot belang, dat daarbij op het
te vorderen, niet op haar plaats zoo lang een spel staat, dit neemt niet weg, dat hij zoo veel
desbetreffend voorstel niejt bij de Staten- als in zijn vermogen is er naar streeft de geGeneraal aanhangig zal zijn gemaakt.
meentebesturen tijdig over concreete bouwDe minister aarzelt niet te verklaren, dat
stoffen
voor het vaststellen hunner begrootinnaar z\jn overtuiging door het wegnemen of
de
verzwakken van
zelfstandigheid der lagere gen de beschikking te geven.
organen, zooals deze in de organieke wetten
De late behandeling der begrooting in vele
is verankerd, aan heilzaam beginsel van ónze
bestuursindeeling geweld zou worden aange- gemeenten en het langdurig overleg, dat vaak
daan. Evenwel mag niet uit het oog worden noodig is, indien Ged. Staten de begrooting
verloren, dat de zelfstandigheid op het terrein niet goedkeuren, geeft inderdaad aanleiding
van het financieele handelen ook volgens onze tot moeilijkheden. Dit euvel heeft de bijzondere aandacht van den minister. Dat de noodorganieke wetgeving alleen onverkort aanwezig is, indien de lagere organen in staat zijn, lijdende gemeenten tot in de kleinste bijzonderhun uitgaven door eigen middelen te dekken. heden door Haagsche ambtenaren worden geregeerd is een bewering, welke niet op feiten
De houding, welke door het rijk voor de berust.
hulpverleening aan de lagere organen wordt
Om het onderscheid met de niet onder toeingenomen, vindt in den financieelen noodtoe- zicht van de regeering staande gemeenten zoo
gering mogelijk te maken is de minister er
stand haar rechtvaardiging, doch ook haar na
overleg met zijn ambtgenoot van financiën
eenigen grond. Elk verlangen of streven naar toe overgegaan, aan de noodlijdende gemeenbeknotting van de levensvrijheid en zelfstan- ten een bepaalde som uit 's Rijks kas toe te
zeggen, welke in staat stelt het evenwicht te
digheid der lagere organen is daaraan vreemd. herstellen, en haar verder binnen zekere
en onder bepaalde controle vrijheid
Steeds wordt in het oog gehouden, dat de grenzen
besteding
latend.
bijzondere bemoeiing een tijdelijk karakter van
heeft en moet kunnen worden gestaakt zooNaar aanleiding van de vraag betreffende
dra de omstandigheden dit wederom toelaten.
Het crisiskarakter blijft in de oogen van de de renteverlaging van de 6 % geldleeningen,
regeering het kenmerkende element harer inindertijd door verschillende gemeente met de
menging.
rh'ksverzekeringsbank gesloten, deelt de minis„Circulaire-politiek”
ter mede dat deze zaak een onderwerp van
Naar aanleiding van de opmerking over de behandeling uitmaakt.
gevolgde „circulaire-politiek" wordt ten stelDe algemeene maatregel van bestuur ter
ligste ontkend, dat deze de strekking heeft uitvoering van art. 225 der gemeentewet vernaar een doodende uniformiteit en een verkeert in een gevorderd stadium van voorbedooving van het verantwoordelijkheidsgevoel reiding.
De totstandkoming kan binnen korten
te voeren. De minister is gaarne bereid den tijd worden verwacht.
inhoud van belangrijke circulaires aan de proIn het algemeen blijft de opbrengst van de
vinciale en gemeentebesturen ter kennis van
heffing van scheepvaartrechten beneden de
de Staten-Generaal te brengen.
uitgaven welke de gemeenten hebben te draDat het te ver zou gaan, om in het algegen voor de gemeentelijke haven- en watermeen de vervanging van ongehuwd vrouwelijk werken.
Op grond van art. 287 der gemeentepersoneel door mannen, onverschillig of het
kunnen bedoelde rechten niet te hoog
wet
gehuwde dan wel ongehuwde mannen betreft,
worden genoemd. Hiermede zegt de minister
in overweging te geven, kan de minister niet echter niet, dat bedoelde rechten niet zeer bejuist achten.
zwarend zouden zijn voor de binnenvaart; InNiet alleen dienen naar zijn meening de be- tegendeel. Intusschen maakt het vraagstuk
langen van mannelijke arbeidskrachten, di# der scheepvaartheffingen een punt van behaneen gezin hebben te onderhouden, voor te deling uit in de staatscommissie voor het
gaan bfl die van ongehuwde vrouwen, doch vervoer.

,

ook ongehuwde mannelijke arbeidskrachten,
die later tot gezinsvorming zullen overgaan,
zullen om die reden eerder voor plaatsing in
overheidsdiensrt in aanmerking dienen te komen dan vrouwelijke arbeidskrachten, die 6f
nimmer met gezinszorg zullen zjjn belast óf
bjj huwelijk ontslagen worden.

Recht van

vergadering

Een persoonlijke circulaire om door druk
op verhuurders van zalen te verhinderen dat
revolutionnaire arbeidersvergaderingen worden gehouden, is van het departmeent niet
uitgegaan.
Het komt den minister voor dat het beter
is, de vraag, of afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen mogelijk en gewenscht
is, nader te bespreken bij de behandeling van
het wetsontwerp tot wijziging van de kieswet.

—

SPORT EN WEDSTRIJDEN

opneming in een gesticht verbonden is, geen

aanleiding bestaat.

Armwezen.

niet een besparing kan worden verkregen door
b.v. meer over te laten aan het particulier
initiatütf, zal de minister gaarne overwegen.

BEGONNEN

In zake de Armenwet merkt de minister
op, dat de regeering er voor heeft te waken,
dat de getroffen maatregelen inzake werkloozensteun niet krachteloos zouden kunnen
worden gemaakt, door de Armenzorg-organen.
Hier te lande verblijvende behoeftige onderdanen van Duitsche nationaliteit worden door
de Duitsche regeering ondersteund, voor zooveel deze er niet de voorkeur aan geeft de
betrokkenen naar het eigen land te doen terugkeeren. Behoeftige vreemdelingen van andere
nationaliteit dan de Duitsche worden als regel
niet door hun regeeringen gesteund, zoodat zij
veelal op repatrieering zijn aangewezen.
Om tot verhooging van de rentevergoeding
bij de rijkspostspaarbank over te gaan, acht
de minister op dit oogenblik allerminst termen
aanwezig. De rentestand voor beleggingen op
langen termijn beweegt zich sterk in dalende
richting en het laat zich niet aanzien dat het
laagste punt reeds is bereikt.

Een aardig voorprogramma, met als inzet het winterkampioenschap van de R.A.L-wielerbaan.
Bekende sfeer.

KERKNIEUWS

ZENDINGSSTUDIE-RAAD
De zendingsstudie-raad had den 29sten
October 1.1. het voorrecht te herdenken, hoe
zijn arbeid voor 25 jaar begon. Men heeft zich
bepaald tot het leggen van een palmtak op het
graf
van den eersten secretaris en medeoprichter, ir. Jan Willem Gunning, en wegens
tijdsomstandigheden van een verdere gedachtenisviering gezien. Eere-voorzitter var.
het college is de heer L. J. van Wijk, voorzitter, de heer dr. C. W. Th. baron van Boetzelaer van Dubbeldam, secretaris ds. H. D. J.
Boissevain.

BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM.

—

AARDIGE AANKLEEDING VAN HET

R.A.I.-GEBOUW

jWIP VOOR m EVEN

Even later schieten Guimbretière en' Broccardó voor oefening even langs ons heert.
De N.W.U-voorzitter spreekt

De zesdaagsche wielerkermis is begonnen.
Het R.A.1.-gebouw heeft zijn deuren op-gedaan
en de liefhebbers van de wielersport stroomen
er alweer binnen. En van buiten af hooren wij
alweer het schelle geluid van Jan Hemmens
stem, die zijn „zesdaagsche programma's" te
koop aanbiedt. Dat is de entree van haast elk
sportgebeuren in Amsterdam. Nu al zeker
vijf en dertig jaren lang
!
De groote open ruimte voordat men aan de
baan komt, is aardiger aangekleed dan vorige
jaren het geval was: er is meer zorg aan
besteed. Of zou het komen, omdat het allemaal
wij zelf ook nog
nog zoo frisch is en
heelemaal frisch zijn? Nog niet doorgerookt,
?
verstoft, vermoeid
Het is of we niet een jaar weg geweest zijn;
alsof de baan, die nu weer zoo netjes gladgeschaafd vóór ons ligt, altijd in ons R.A.1.-gebouw gelegen heeft!
En met de menschen is het almede zoo:
allamaal bekende gezichten; bij de jury, bij de
pers. Wü hebben weer dezelfde goede plaats
van anders: het Dordje „premias worden hier
aangenomen" staat ook weer onderaan de
baan vlak vóór ons; het heeft alleen een rood
uitroepteeken gekregen. En straks zien we
daar natuurlijk weer Jao van Gent en Douwes
als onmisbare ronden-aangevers verschijnen.
Op de baai. tollen er al io het rond van die
zesdaagsche trappenisten. Cor Blekemolen
maakt intusschen de ronde om te kijken of
alles met de rennerscabines in orde is. Neen,
er is inderdaad haast geen verschil.

De Amst.
Amsterd. Chr. Oranjevereeniging.
Chr. Oranjever houdt voor leden en belangstellenden op Maandagavond 5 November een samenkomst in het Feestgeb. St. Willibrordusstraat 19.
Spr. ds. A. Klinkenber" Jzn. De kinderen der
Julianavereeniging zullen het zangspel „Goudmuiltje" opvoeren.

Jhr. van den Berch van Heemstede, voorzitter van de Nederlandsche Wielren Unie, zeide,
dat hij verwachtte dat deze Zesdaagsche zoo
sportief mogelijk zou worden gereden. De door
de N. W. U. benoemde jury is competent om
de renners eventueel te straffen. Spr. hoopte
dat het publiek zich van elke inmenging
mocht onthouden. En hij hoopte dat de Zesdaagsche een groot succes zou zijn.
De tijd van wachten tot elf uur werd gekort
door enkele nummertjes van cabaret-artisten
en een Zesdaagscheliedje van Louis Davids.
Het begin.
De lichten gaan op. Het is vijf minuten vóór
elf. „Van ieder koppel een der renners in de
baan", roept Hoogenkamp. De strijd kan een
aanvang nemen. Beweging. Fotografen stellen
zich op. lichtbundels op de baan. Er is niet
overdadig publiek e» het roert zich maar

—

ONDERWIJS

ietwat eentonig; dat kan nu eenmaal niet
anders.
Daarna kwam de achtervolgingswedstrijd,
DE L.O.-WET.
welke weer eenige wel spannende momenten
bood, maar overigens ook weer tamelijk saai
Bij K. B. is het besluit van den raad der verliep. Daar kwam bij dat er in het publiek
gemeente Breda van 9 Maart 1934 vernietigd nog maar heelemaal geen stemming zat. Alles
om gelden beschikbaar te stellen voor de waohtte blijkbaar op het moment van de voorstichting van een lagere school voor meisjes stelling van de groote renners.
van het „Gesticht van Opvoeding en OnderDe uitsla.gen van het bijprcgramma luiden:
wijs" te Dongen.
Sprint voor amateurs en onafhankelijken oon
het winterkampioenschap R.A.1.-baan:

Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerdheid, op proefschrift getiteld: „La doctrine
de la guerre juste de Saint Augu3tin 6. Nos jours,
D'après les théolcgiens et les cartonist.es cathogeboren te
liques", de heer R. H. W. Regout,
Maastricht; geslaagd cand.-ex. rechten mej. W.
E. Hoeksma en de heer E. J. Fledderus; doet.-ex.
rechten de heer E. C. A. Kuijper.
Utrecht. Gesl. voor het cand.-ex. rechten K.
W. Klaassen; doet.-ex. rechtsw. mej. Th. H. Sanders; doet.-ex. wijsbegeerte J. R. J. Schut; semiarts-ex. W. M. R. A. M. Verbeek; arts-ex. J. Ph.
Caro, E. P. M. Rycken; theor. tandheelk. ex. le
ged. A. H. Voorthuis; tandarts-ex. C. P. D. Claessens, P. J. T. ten Have, H. C. Troost, mej. C.
Hannesen.

Nijme g e n. Gesl. doet.-ex. rechten: de heer M.
A. de Bok.

BOERDERIJ

JUBILEUM DER R.L.W.S. TE
MEPPEL

Eerste serie: 1. Van Vliet, 2. Pootjes.
Tweede serie: 1. Leene, 2. Vreeswijk.
Derde serie: 1. Ooms, 2. Gielliet.
Vierde serie: 1. Beukers, 2. Van Dijk.
Herkansing: 1. Van Dijk, 2. Gielliet.
Eerste demi-finale: 1. Van Vliet, 2. Beukers.
Tweede demi-finale: 1. Leone, 2. Ooms.
Finale: 1. kampioen Van Vliet, 2. Leene.
Om derde en vierde plaats: 1. Beukers, 2.

Ooms.
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doelmatig, vrij en kosteloos verkeer voor üq
leden der afdeelingen op de ijsverkeerswegen,
zijn leden tegen 4 November, in een spoed»
vergadering bijeengeroepen, om als bond dö
wedstrijiden op de korte baan ter hand t»

nemen.

In sommige ijssportkringen in Noord-Holland heeft dit groote verwondering gewekt,
omdat het vorig jaar in de algemeene verga»
dering van dien bond, te Amsterdam in Krasgehouden, na een rede van den heer
napolsky
matig. De voorzitter van de N.W.U., jhr. v. d.
Cloeck,
mest overgroote meerderheid besloG.
dan
precies
om
Berg van Heemstede, lost
van
het organiseeren van deze wedten
werd
elf uur het startschot. De zesdaagsche is beaf
te
zien
en kracht te zoeken in de
strijden
gonnen.
Er wordt in een heel kalm tempo begonnen oorspronkelijke taak van den Bond, die de
openhouden van vaarop de maat van de muziek. Afwisselend zit laatste jaren door het
is
ten
te
zeer
verwaarloosd.
Er zal daarom
nu de een, dan de ander aan den kop. Het gepoogd
te
voorkomen,
worden
dat in Noorddie
op
renners,
de kleine
is een lange sliert
tegenstelling met de andere proHolland
in
langs
ons
telkens
en
telkens
weer
heen
baan
suizelt en dat zal blijven doen, zes dagen vincies twee organisaties zich met deze wedgaan bemoeien.
lang, met nu en dan van die opwindende strijden zullen
Jachten,
waarop
het
jachten er tusschendoor.
zesdaagsche publiek zoo verzot is.
Zes minuten na het begin gaat Guimbretière BILJARTEN
er in een» tusschenuit, maar Broccardó komt
iets te laat voor de aflossing. Het veld wordt
dan uit elkaar getrokken. Wals spurt als een
VAN VLIET—DOMMERING
razende, laat den Franschman niet gaan. Het
is nu al dadelijk een ongelooflijke herrie.
Aanvang hedenavond.

Aangekondigd was als beginuur 8 uur, maar
het werd veel later alvorens de eerste rit van
het voorprogramma gereden werd.
Bij de sprintwedstrijden voor amateurs en
Gekrijsch „jacht, jacht".
onafhankelijken waren heel aardige ritten: de
Dan daalt de rust weer op het peloton. Even
van
door
het
gevaarlijke
rijden
eerste
werd
HedenLezingen prof. dr. A. H. de Hartog.
slechts, want weer trekken de Franschen er
avond te 8 uur zal prof. dr. A. H. de Hartog Pootjes haast levensgevaarlijk, maar de andere
zijn allen
voor de Amst. Ver. van Herv. Jongeren in de verliepen normaal. Winnaars van de series tusschenuit. Weer mis.. Want ze
spreken
over: werden Van Vliet, Leene, Ooms en Beukers. scherp op hun hoede. Ze gaan snel, die
Koepelkerk,
Leidscheboschje,
„Dans".
Prof. de Hartog zal zijn lezing over
Was bij het begin de belangstelling gering, Franschen en De Wolff laat ook zien, dat dit
„Sport" Zaterdagavond 10 November te 8 uur in
werk hem ligt. Overzicht is er niet op te
de Koepelkerk herhalen. De lezingen zijn speciaal langzamerhand kwamen er hoe langer hoe
houden.
De deuren der meer bezoekers en vulden de rangen zich gebedoeld voor jon^e menschen.
Koepelkerk gaan 71 uur open. Toegang vrij.
Het lijkt wel of de Franschen, De Wolff en
het
kan
publiek
leidelijk: het gros van het
d. Heyde een ronde genomen hebben, maar
v.
bijprogramma niets schelen; dat komt voor de
zeker
weten wij het niet, dat zal streks blijken,
want
genoeg,
Zesdaagsche. Eigenlijk jammer
jury zich uitspreekt.
asi
de
juist dat voorprogramma was naar onzen
Amsterdam. (Isr. Kerkgenootschap.) Godsd.
In
bocht voor ons valt Visser zonder zich
de
hofdonderwijzer akte A, de heer S. Aardewerk smaak zeer sportief. Zeker sportiever dan het
te bezeeren.
te Amsterdam. Afgewezen hoofdonderwijzer akte spel, dat met den naam „Zesdaagsche wielerB, twee cand
Het tempo blijft snel, Er wordt geweldig
wedstrijd" wordt bestempeld.
spangejaagd,
Nu zijn het Buysse—Deneef, die de
bijzonder
De
finale
was
sprint
Het rabbinaal college van examinatoren heeft
van de
beenen nemen en door het heele peloton wortoegelaten tot den rang van maggied (predikant) nend; een heel faire race vooral van Leene,
den heer J. I. Hes te Amsterdam.
die drie ronden lang den kop had en op deze den achtervolgd.
Om halftwaalf komen de sprints, maar daarbaan met iets minder fair rijden zijn tegenhouden.
Van
blijven de renners jagen. Speciaal de
kunnen
Maar
voor
stander zeker had
Vliet reed heel sterk, passeerde met een hevige Franschen zijn onrustwekkend en naar cnze
meening pikken ze in de jacht zelfs hum tweede
spurt en won met een lengte.
De strijd om 500 m tegen het horloge was ronde.

ACADEMISCHE EXAMENS.

(Ingezonden Mededeeling.)

ZESDAAGSCHE TE AMSTERDAM

De vraag, of op de kosten der Armenraden

De Rijkslandbouwwinterschool te Meppel,
een van de beide Rijkslandbouwwinterscholen
in Drente, bestaat 25 jaar. Dit feit werd onder
groote belangstelling herdacht in een bijeenkomst in de schouwburgzaal van den heer
Ogterop. Van heinde en verre Waren oudleerlingen opgekomen. De school is in de
kwarteeuw van haar Jjestaan bezocht door 467
leerlingen, waarvan er 374 het einddiploma
verwierven. Op de bijeenkomst voerden niet
minder dan 21 sprekers en spreeksters het
woord. Onder hen waren de Commissaris der
Koningin in Drente, mr. dr. R. H. baron de
Gezins-persoonskaartenstelsel. Vos van Steenwijk, ir. D. S. Huizinga, inspecteur van het landbouwonderwijs, en mr. Harm
die
bij
adviezen,
van
ontvangen
Smeenge. De voorzitter van de commissie van
Blijkens de
toezicht, de heer J. L. Nijsingh te De Wijk,
de proefneming met het gezins-persoonskaartenstelsel betrokken gemeenten, heeft dit in de heeft de aanwezigen welkom geheeten, terwijl
de herdenkingsrede werd uitgesproken door
practijk alleszins voldaan.
den directeur der school, het Eerste Kamerlid,
ir. J. M. L. Otten. In zijn rede wees deze
De brand te Hilversum.
laatste er speciaal op, dat de economische
positie
van den landbouw verbetering behoeft.
het
Hilversum
gebeurde
De vraiae of
te
aanleiding- geeft de Bioscoopwet aan te vullen.

Thans kunnen we mededeelen dat, in tegenstelling met het eerder geplaatste bericht, de
wedstrijd tusschen Van Vliet en Dommering
heden (Zaterdag)-avond om acht uur zal gespeeld worden en morgenmiddag om vier uur
in het clublokaal van de 's-Gravenhaagsche

Biljartclub.
Zooals bekend, is het een wedstrijd over
tweemaal 400 punten, groot biljart, ancrecadre.

AMSTERDAM

VERHOOGING MARKTGELDEN
IN AANTOCHT
De voor te stellen tarieven

In hunne gistermorgen gehouden vergadering hebben burgemeester en wethouders zich
vereenigd met een voorstel van wethouder
Kr o p m a n om de marktgelden te verhoogen.
VOETBAL
Zooals bekend, is vorig jaar door den Raad
de toen in een voordracht van 16 November
ITALIË OEFENT ZICH IN HET
1933 voorgestelde marktgeldverhooging, afgeGEHEIM.
wezen. B. en W. komen nu naet een dergelijk
voorstel terug, zulks met het oog op den
Ook de samenstelling van de
toestand der gemeentefinanciën.
Indien de voorgestelde verhooging wordt
ploeg is onbekend.
ingevoerd, zullen de marktgelden nog belangIn „News Chronicle" lezen we het volgende: rijk blijven beneden die, in verschillende andere
gemeenten geheven.
Niemand, behalve de Italiaansche voetbaldictator, mag de oefenwedstrijden van de ItaDe voor te stellen tarieven
liaansche voetbalploeFg bijwonen, de volgende
week te Turijn. Daar worden de beste voetbalHet dagelijksch gemeentebestuur zal den
lers aan een laatste training onderworpen.
Raad
voorstellen voor de markten, met uitUitgebreide voorzorgen zijn g-enomen, om te
voorkomen dat onbevoegden het trainingsveld zondering van die markten of marktgedeelten
waarop de kramen electrisch verlicht kunnen
betreden.
Zelfs de namen van de spelers worden ge- worden, per strekkenden meter het volgende

heim gehouden.
tarief te heffen:
De voetbaldictator Pozzo zal a.s. Dinsdag
Tijdrace over 500 m (3 ronden) met vlie0.10
a. per dag
gende start: 1. kampioen: Van Vliet in 33 sec; de namen van vijftien uitverkorenen bekend
maar
te
0.40
HighVreeswijk
maken,
elftal,
per
in
het
dat
b.
kalenderweek
Engeland
»
3.
33
ook
sec;
en
Ooms
3/5
2.
in
bury OP 14 Nov. a.s. zal ontmoeten, wordt pas
1.50
_«
33 3/5 sec; 4. Courtens in 33 4/5 sec.
c. per kalendermaand
een dag voor de match gepubliceerd.
Achtervolgingswedstrijd over max. 2000 m
De bedoelde belasting bedraagt voor die
(12 ronden):
markten of marktgedeelten, waar de kramen
".._~*

Eerste serie: Van Vliet opgegeven.
Tweede serie: 1. Vreeswijk 2 min. 59 2/5 s.
Derde serie: 1. Courtens 2 min. 48 sec.
Vierde serie: 1. Pootjes 2 min. 42 2/5 sec.
Vijfde serie: 1. Van Dijk 2 min. 42 sec.
Zesde serie: 1. Brengers 2 min. 37 3/5 sec

In deze serie reed Gielliet 2.391/5. Dat
waren de beste tijden van den avond. Van Vliet,
die in de eerste serie alleen reed, gaf op.
Snelste was dus: Brongers.
Eere-rondjes en bloemen.
werd
Daarna
het was ruim tien uur
het wachten. In dien tijd kwamen de „kanonnen" in de baan. Muziek en.... dadielijk stemming. Pijnenburg en Wals quasi jagend, Jan

—

—

van Kempen kalmpjes onderaan blijvend;
Buysse en De Neef broederlijk gearmd. Ze
trappen zich los de knapen; tochtvlagen trekken langs ons, blazen onze papieren weg. Ze
zijn er nog niet allemaal.
Wals spurt er kriskrassend tusschendoor:
dat vindt het publiek fijn: het roept al, het
schreeuwt. Straks zal het krrjschen...
„Zesdaagsche renners uit de baan," roept
de megafonist, de heer George Hogenkamp.
Mej. Mien van Bree, kampioen wielrenster
van Holland, maakt een eererondje.

oogenblik nog in onderzoek. De minister verwacht spoedig in staat te zijn zich daaromtrent op grond vaan deskundige adviezen
is od dit

een volledig beeld te vormen.

’_

electrisch verlicht kunnen worden, per plaats:

KANTOORVOETBAL AMSTERDAM.
Het programma voor'heden luidt:
Eerste klasse: Shell—Tw. Bank; K.N.S.M.—
V.V.G.A.; De Kraaien—Turmac; Amsterda—
R.A.V.
Overgangsklasse: Lippros—Robaver; K.M.V.Z.
Incasso-Bank; Kasver —Brvea; V.V.G.A. ll
K.N.S.M. 11.
Tweede klasse: afd. A: B.I.M.S.A—Jason;
Repairs—S.M.N.; Centraal Beheer—R.A.V. 11.
Afd. B: Nehamy—S. N. M. B.; Ass. Cass.—De
Kraaien II; Tw. Bank ll—Ned. Lloyd.
Derde klasse: afd. A: Ervea ll—Amstelbroumerij; Ned. Lloyd ll—Amsterda II; Shell lII—
Robaver 11. Afd. B: W.O.L.—C.H.M.; R.A.V. lII—
Shell IV.

——

SCHAATSENRIJDEN

WEDSTRIJDEN OP KORTE BAAN
IN NOORDHOLLAND

a. per dag, met uitzondering van

- „’_ 1.60
- 6.55

„

Zaterdag

b. per Zaterdag
c. per kalenderweek
d. per kalendermaand

„

0.40
0.80

Het maandtarief wordt op viermaal
weektarief gesteld.

NIEUWE FUNCTIONARISSEN

DE BRANDWEER

het

BIJ

Gisteren zjjn de nieuwe functionarissen
van de brandweer de hoofdbrandmeesters D.
Doets en J. B. Schuitemaker, alsmede de adj.
hoofdbrandmeesters, de brandmeesters en de
onderbrandmeesters door den commandant op
diens bureau ontvangen. De corpschef heeft
hen bij deze gelegenheid gelukgewenscht en

Men meldt ons: Op initiatief van den Bond toegesproken.
van IJsclubs in Friesland is in Noord-Holland een commissie gevormd, die zich ten doel
stelt de vorming van een bond van ijsclubs in
Noord-Holland met het doel om de wedstrijden
J. VAN PRAAG SIGAAR
om geldprijzen op de korte baan te regelen zooals dit' in Friesland, Groningen, Drente en
Gisteren is op de begraafplaats te MulderOverijsel reeds geregeld is. Nu de verbinding berg
ter aarde besteld het stoffelijk overschot
met Friesland door den afsluitdijk het moge- van den heer Julius van Praag Sigaar, oud-F
maakt,
lijk
dat straks de Friesche beroepsrij- bureaulist van den Salon des Variétés.
ders op de schaats ook in Noord-Hollafld koIn de artistenwereld, zoomede bij de oudere
men rijden, wil men voorkomen, dat er toegarde van schouwburgbezoekers, was de heer
standen ontstaan, zooals die vroeger in FriesVan Praag Sigaar, geen onbekende. In 1879
land bestonden. Door samenwerking zal gebegon hij zijn loopbaan bij den Salon, op 3
tracht worden eenheid in de wedstrijdbepalinbij zijn zilveren jubileum
1904 is hij
gen te krijgen en ongeoorloofde praktijken zal Maart
hartelijk
gehuldigd.
Alle auteurs werkten
men pogen tegen te gaan.
gaarne
want zij wisten dat de heer Vaa
mee,
voorloopig
Het
comité, bestaande uit mr. C.
hun vriend was, die hielp als het nooP. Eecen uit Oudkarspel, jhr. H. v. Foreest te Praag
dig was, met raad en met daad.
Heiloo, D. A. Klomp te Bergen, G. K. Oud te
Sinds geruiimen tijd was het nauwe contact)
Purmerend en H. G. Rfl's te Warmenhuizen, met
het tooneei verbroken, maar de vriend-*
heeft tegen 10 November in het Café-Centraal
schap gebleven. Hij is 71 jaar geworden
te Alkmaar een vergadering uitgeschreven,
waarvoor ultnoodigingen zijn gezonden aan
ijsclubs en ijsvereenigingen in Noord-Holland,
om tot een oprichting van een bond te geBLINDEVR„”GCAE.ITS

—

Behoorlijke naleving van de Trekhondenwet,
e-n de daarop beru?tende voorschriften, wordt
door den m'nister. alsook vanwege den minister van Jrrt:t:s, ernstig bevorderd. De minister is bereid, r.% te gaan of het noodig is meer
in. het algemeen den burgemeesters op dit punt
tot het volgen van een bepaalde gedragslijn
op te wekken.
De vraae, of de Trekhondenwet ook op den
sscheeps'trekhcrcd ven toepassing behoort te zijn,
heeft "de minister bereids in overweging ge-

Uitvoerig verdedigt de minister het bestaan
van vrijwillige burgerwachten en den bijzonderen vrijwilligen landstorm. De vraag, of beide
instituten thans geheel gezuiverd zgn van
fascistische elementen, wordt in bevestigenden
zin beantwoord, op grond van een daaromtrent
ingesteld nader onderzoek. Een voortdurende
aanraking tusschen den minister en de norren.
De minister kan er, op de reeds meermal e-n
leidende en controleerende instanties van beide
naar voren gebrachte gronden niet toe medeorganen is ook op dit punt verzekerd.
werken, dat het krankzinmigenwezen bij Volksgezondheid wordt ondergebracht.
De regeerißg is niet voornemens een wettelijke regeling te bevorderen tot toekenning van
Vanwege den minister worden besprekingen
schadeloosstelling aan leden der burgerwachgehouden met de gestichtabesturen, om te
ten, indien deze bij de handhaving der openbare orde een ongeval mochten krijgen.
komen tot sterkere verlaging van de verpleegDe tegemoetkoming, welke aan de commiskosten.
sarissen der Koningin wordt toegekend in beDe minister is van meening, dat na de wetspaalde kosten van bewoning, is te beschouwijziging van 1929 tot verdere uitbreiding van
wen als een zeer geringe wederprestatie. tegenover de groote geldelijke opofferingen, welke de waarborgen, waaraan de machtiging tot

TWEEDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 3 NOVEMBER 1934.

—

raken.

De heer W. van Riesen uit Heerenveen zal

IN HET R.A.L.-GEBOUW TE AMSTERDAM IS GISTERAVOND OM 11 UUR DE
ZESDAAGSCHE BEGONNEN.
Voor den aanvang werd een aardig programma afgewerkt,
eerste
wij
hier
de
start
voor
de
serie afbeelden. V.l.nw. de renners Pootjes, Homma
waarvan
en flan Vliet.

—

in die vergadering een uiteenzetting geven van
het doel van den Provincialen Bond, die in
samenwerking zal treden met gelijke bonden
in Friesland, Groningen, Drente en Overijssel.
Nu in Noord-Holland het rijden om geldprijzen niet meer valt te keeren, acht de commissie het noodzakelijk, dat die wedstrijden geregld worden en zal o.m. een kampioenschap
voor de korte baan in Noord-Holland worden
ingesteld.

Na het uitschrijven van deze vergadering
heeft de. IJsbond Hollands Noorderkwartier,
die zich statuair iot doel beeft gesteld veilig,

Het bestuur van de Blindenvereeniging „Caecltas" deeit mede dat de eerste prUs van da
verloting is gevallen op No. 1854 en de premie
op No. 1300. De prijzen kunnen afgehaald worden
na 10 November bh' den heer M. de Vries, Roelof
Hartplein 13 (Zuid).

ARRESTATIES.

Aangehouden zijn: een 21-jarige behanger,
die verdacht wordt van diefstal van rjjwielbelastingmerken en voorts als verdacht vaöi
diefstal van een rijwiel en rjjwiel-onderdeelenj
een 23-jarige arbeider en een 18-jarige kaftpej*4

TWEEDE BLAD

OCHTENDBLAD

BEURS EN NIJVERHEID
UIT DUITSCHLAND

In het eerste kwartaal 1935
25 % der basis-quota

Hervatting der levering van
Engelsche garens.

Londen, 2 Nov.

(Van

onzen financieelen

correspondent.)'

De textielindustrie te Chemnitz, welke in
sterke mate op Engelsche garens is aangewezen, heeft uit Manchester een telefonische

Het Internationaal Rubber RestrictieComité heeft in een hedenmiddag gehouden vergadering de export-quota
voor de eerste drie maanden van het
komende jaar vastgesteld en wel, zooals officieel medegedeeld wordt, op
75 % van de basis-quota. De volgende
zitting van het comité zal op 27 November a.s. worden gehouden. De beperking
bedraagt dus 25 %.

mededeeling ontvangen, dat de Engelsche
spinners thans, in uitvoering van de bestaande
contracten, de levering van garen zullen her-

vatten. De formaliteiten over de nieuwe leve-

ring zullen worden besproken in een volgende
week Dinsdag te Manchester te houden ver-

gadering.

Geen beperking van den verkoop
van aardappelen.

van

De rubberprijs gestegen In afwbeahsclihtendgtr
comité.
Reeds vandaag kwam het in den loop van
den dag op de rubbermarkt tot een niet onbelangrijke stgging van de prijzen, zulks in afwachting van de oplossing van het vraagstuk
van de vast te stellen contingenten. De rubberP^s steeg met & d. tot 6| d. De baissiers,
die in de afgeloopen dagen, onder invloed van
berichten over de moeilijkheden a_ het vaststellen van de quota, blanco-verkoopen hadden
Verricht, gingen over tot het dekken hunner
Posities. Afgewacht dient te worden, hoe het
besluit van het comité, de beperking op de
basis-quota van 30 tot 25 % te verlagen,
borgen door de rubbermarkt zal worden ont-

vangen.
Volgens de laatste onofficieele berichten,
men, dat men van Engelsche zijde, in
Verband met de stijging van de wereldvoorraden een verscherping van de export-beperking tot 30 a 35 % had geëischt, terwijl Nederaiid daarentegen, in verband met de moeilijken, ondervonden bij de uitvoering van een

tectieve

controle op den export van bevolkingsrubber deze beperking tot 20 % verlaagd wilde zien. Bij de vaststelling van het
Percentage van 25 % heeft men blnkbaar
rekening gehouden met het Nederlandsche
standpunt. Als bekend zal het in December
30 % bedragen.

handel moet dragen, niet heeft. In het belang
van de verbruikers zullen weldra maximum
prijzen worden bekend gemaakt.

Voorloopige verlenging der
benzine-overeen komst.
Zooals men weet hebben de Russen hun lidmaatschappij van de oude benzine-overeenkomst oorspronkelijk tegen 25 Augustus opgezegd. Deze overeenkomst is thans voor de
derde maal verlengd, n.l. tot 15 November.
Daar de onderhandelingen slechts zeer langzaam vorderen, acht men het trouwens in
bevoegde kringen niet uitgesloten, dat de

de asis-quota voor 1935 aanmerkevv
lijk hooger Zij
n dan die voor het jaar 1934,
zal de productie
in werkelijkheid met veel

v**

meer dan 5 % stijg-en. Door deze omstandigheid is het nauwelijks aan te nemen, dat de
beslissing, op de rubbermarkt een vaste stem-

Rickmers Linie niet toegetreden
tot de Oost-Aziatische conferenti.

De in de Oost-Aziatische conferentie vereenigde reederijen hebben sedert eenigen tijd
pogingen ondernomen de oudsiders te bewegen
tot de conferentie toe te treden. De Rickmers
Linie te Hamburg, welke na de Hapag Lloyd
Union de voornaamste reederij is in de vaart
op Oost-Azië, heeft intusschen definitief be-

sloten niet tot de conferentie toe te treden.

AANBESTEDINGEN
Grieken i
Door: de Grieksche regeering
sa'5 a' °P 19 ]3 and.
worden gebou?en
voor do°iïvering
V' een aanbesteding
van 30 tonnen calciumcarten
wraat
-5i schri£t fl h°e"°eve van

Wa-ndei

de Rijksspoorwegen. Een
VoOl"waarden ligt by de Afdeeling
en
en Nyverheid
ter

inztge.

(Handelsberichten.)

»-_-

VERBETERING

PRIJSCOURANT

OBLIGATIËN.

RÏfV.ïndië mm Staatsleeningen.

Chlfela«<i
92Vqinfl
4^
chrisrtianiaaPi7K?,
(Oslo)

eJ> Gem.
1<»1.
*j % lg.

Peutsche ltentlr,v n

leeningen.

Credietlnstelllngen.

.

7 % 25ft g.b.
* Schlesw.-Hols.t
Ondern.
Marihavl
% 9°B g-b.
6'ustrEto," n_f
ln*_.
rg
WaterL-mijen
enz.
Xnt^Mau?°i ?S;'" LW>i g.b.

°u»-ée

1

Koiv- <Hl«

,Petroleum-Ondern.

( cmï

Int- Mer*
"""«Mae

6 % 251.

ïW?" 4e Fer

Spoorwegen.

>.„

met de conversie.
Uit Weenen ontving de Amsterdamsche
Bank nog de volgende inlichtingen.
De door Opper-Oostenrijk in het buitenlandder
sche Schulden-Fonds voor den dienst
Schillingbedragen
dollarleeningen gestorte
worden door de Oostenrijksche Nationale Bank
niet in dollars overgemaakt, zoodat de sedert
vervallen
het
tweede halfjaar van 1932
coupons door de betaalkantoren te New Vork

tegoed op vrije Schilling-rekening kan ten
gunste van in Oostenrijk wonende personen
(met uitzondering van financieele instellingen)
en van tijdelijk in Oostenrijk verblijf houdende
buitenlanders binnen Oostenrijk vrij beschikt
worden.
De 6J % dollar-obligatiën werden op 31 Oct.
j.l. te Weenen m het vrije verkeer (met
coupons 15 December 1934 e.v.) tegen
Sch. 435, Sch. 440 per $ 100 nominale waarde
verhandeld. De nieuwe 6 % Schilling-obligatiën noteerden 73—74 %.
Tenslotte' zij opgemerkt, dat het niet mogelijk is te Weenen effecten te verkoopen zonder
machtiging van de autoriteiten. Deze machtiging wordt in den regel niet verleend. Door
incasseening (in geblokkeerde Schillingen) van
de sedert 15 December 1932 niet betaalde
coupons worden de 6| % dollar-obligatiën te
New Vork niet leverbaar.

NABEURSKOERSEN
(Medegedeeld door de heeren Simoons
L. Slijper, A. v. Vliet en Zonen.)

& 00.,

3.30—4.30 u.
Kon. Olie 142?;. Philips 214J—215. Amst.
Rubber 901—90. Ford of Canada 14. Anaconda 61 —6^.
4.30—5 uur.
Kon. Olie 142; Amst. Rubber 90J.

FAILLISSEMENTEN
v.

d.

Graaf & Co., afd.

Uitgesproken

StlrN"!
Brug^ln,

aen- fond»»l*-

* Y

*

SSSJ*Ü**a«"2| fA

AANDEELEN.
en Cred- lnrt<
■R.=?, an!s"
re Bank
A. 2e k. 87.

S^l-

'ndurtp. Ond.

Kaheif„v
p

Ilonn»eiih«fiIf-tl?,

k-

Petroleum-Ond.

o.eudawa
Stea
Ua L^ etr' A- 2e kr>„.

S?ut}l- Ran».
n

—

75 af- G. B. C. v. A 2e6 k. 214J.
e Cert 2e
«"holler Koolzuur A 2e k. 278.

L«m *

4ï-

Spoorwegen.

Pr. A2ek. —.
ri
o 9-Pacific
C. v. P. A 2e k. 47 g.b.
V-

J°rd
Bethl Jito,7e
g.b. 1.
iL. 5e ek-k.lort
87J g.b. 81.
ï,n<i. R»?°V
A„ t

„

GROEP A.
k. 222.

Sllaü «m' 4e k-

59—fiD gj.

s, 2 Nov.

(Per tel.)

De Fransche minister van handel, Lamou-

reux, zal in den loop van deze maand naar
Moskeu vertrekken, ten eir.de besprekingen te
voeren over de verlenging van het FranschRussische Handelsverdrag, dat December a.s.
afloopt.

Deze reis trekt sterk de aandacht; men vermoedt, dat Lamoureux zal voorstellen voorloopig den status-quo te handhaven en daarna
zal trachten een meer volledige overeenkomst
te sluiten.

teekenaar en fotograaf, Amde Bockstr. 83 hs. R.-c. en cur.

alLVire Meiner_,
51,

laatste woonpl. Amsterdam,

onbekend.
zaak Spuistr. 241, thans
Amsteikade Verdam,
cur. mr. E. J. Korthals Altes,
J.
R.-c. mr.
K
n wegens gebrek aan actief:
g he
Amsterdam; Ch. Tieman,
9 Nov J Th Bakker, Amsterdam; G.
D. R. van
Amsterdaii; T. Marcus,

0 pe f 5v2e

Drn Uertghóp 3iVOetober

H
Sb
falllisJ.l.is uitgesproken
h
in de plaats van mr.
sement van G. J. Wünoltz
curator benoemd mr. Th. J.
OH Bruvn tot
103, Amsterdam.
Eskens v. Eeghenstr. betaling:
Verleend aan
Surséance van
Amsterdam, Marnixr A Mahieu bouwondern.,
straat 103 tot uiterlijk 24 Januari 1935, van af
Amsterdam,
24 Sept 1934 Mr. P. W. v. Doorne,
Heerengr. 581, bewindvoerder.

Uitgesproken Rechtbank Den Haag:
en winkelier
1 Nov J. F. Meije r s,19koopman
en wonende Lamme
t_>
T eirlén Vischmarkt
Schansweg 84 te Leiden. R.-c. mr. H. Haga, cur.
mr M. F. Moolenburgh.
flatA van Poeteren, directeur van een 25a.
gebouw Den Haag, Laan van Meerdervoort
Nathans.
mr J R- Thorbecke, cur. mr. W. M.
40.
avelk o u 1 te Leiden, Genestetstr.
T fï
Conmgh,
A W. X van Vrijberghe de
m. 'mr F K. Reijsenbach de Haan.
van P. VerA Ch Rotteveel, echtgenoote
Den Haag Gedempte
veen openbare koopvrouw, H.
O. Feith, cur. mr.
Burgwal 61. R.-C ihr. mr.
A M van Harreveld.
Opgeheven de faillissementen van: de N.V.
Mij. in lid. te Delft, kantoor
Tuinbouwartikelen
te Wateringen; A. W. Peuchen, Den Haag; H. A.
Post, Den Haag.

R^ mr.'

's

Pre mi ën.
’5OOO (betaalbaar met 4900.13).
Serie 1049 5.
1000 (betaalbaar met f 980.13).
Serie 2036 20.
’250 (betaalbaar met ’245.13).

’

Serie 580 6, serie 2036 22, serie 3007 10,
serie 3700 22.
’lOO (betaalbaar met ’98.13).
Serie 2036 25, serie 3007 24, serie 3217 1 25.
50 (betaalbaar met 49.13).
Serie 580 3, serie 662 13, serie 1049 22,

’

serie 1487 20,

serie 1671 3,

’

serie 2166 13,

serie 3082 16, serie 3284 16, serie 3524 23,

serie 3825 9.

’2B

(betaalbaar

met

De overige loten van de hierboven genoemde
series zijn prrizen van 23, betaalbaar met
’22.67 per stuk.
De betaling der loten zal geschieden onder
aftrek van de couponbelasting a 2%, berekend
over het bedrag waarmede de loten zijn aflosbaar gesteld; voor zoover dit een bedrag van
6.50 per lot te boven gaat.

’

’

(„Ned. Fin.")

A°

Goud

*'enz.

28 Oct.

" -

va!

Zilver

Poster«en

Francs.

82,475,806
684,(60

Saldo reken. crt. l/K buit.
Voorschot op goud

...

UlnnenL handelswissels
BultenL wissels
Beleeningen
Bons der Amort.kas
Rentel. voorsch. a/d. Staat

Diversen

437,196
9.728

1,497,629

4.213,665
703,391

3,100,591

5,898,204
3,200,000
2,328.537

Biljetten ln omloop
79,466,821
2,212,064
Rek.-cour. schatkist
3,075,057
ld. Amortisatiekas
17,723.352
ld. part en ged. tondsen
212.390
Andere verpl. op zicht
1,401,802
Diversen
Verpl. op krt. termijn tezamen frs.
(102.149.116) voor 80.29 (80.75) "/«.

...

SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.

9.643
1,499,035
3,769,608
705,314

8,179,576

17,655,612
176,594
1,624.167

102,719,683

§ extrigh.

_
..

HEEMSKERK

(thuisr.) 2/11 te L. Marques.

31 Oct. 1934

’

Suriname
td Curacao
Kasvorderingen wegens credletverstrekking a/h. buitenl
oaeueldleeningen tegen onderpand
Saldo der postrekeningen van Rljkscomptabelen m.
s
Vord. op het Alg. Burgert. Pensioenf. ln rek.-cour. m s Rfcks schatk
Ryks schatk
„ u c>,„„«=K=H
„m. j
r
n T ln rek.-cour.
S
r ..or p t en
met ■. R Uk s schatkist
t
op
S

Vort ander btcal tsbeedr,PcnT,ns Vrek.-crt

-

50.790.855.55
217.086.61

’

424.689.07

7.434.575.21
7 434 575.21
268.0*8.023.99 271.879.862.43
12.737.413.26
12.730.165.85
2.391.592.87
2.430.190.89
116.082.916 97 116.045.36122

.

",Bo?9°óS?^
28.814.391.80

.i'S;'»'^
27.686.432. .5

22.979.671.-

22.083.038.67

. .

-

..

-

-—

.

Finland —.—
BRUSSEL. 2

—.—

Denemarken

Wisselkoersen.
2
31
Nov.
Oct.
36.40 36.43
Amsterd.. 289 66 289 63 Italic
428.55 428.37é
Londen... 21.1334 21.13 \'.Y.chèq.
Parijs
28 154 28.15J4 , cable 427.87 i 127.75
171.70 171.70
Madrid... 58.05 58.08 ÜarljJD
Nov. (R.8.0.)
31
2
Nov.
Oct.

..

—

.

...

—-

—

—" —

-

——

- ---

—

—

„

—~-

_

-

lnd. Hanflelsbank

BEURS

-

-

—-

-

2 Nov. (R.8.D.).
Slotkoersen
2 Nov. 31 Oct.
2 Nov. 31 Oct.
Kon. Petr.
3300. 3295
Arbed
(cont.) 209.25 210.Rd'Anv. 1790.— 1785.—
Kon. Petr.
Bdeßrux. 510.— 510
93- .op term.) '2070.— 2090.—
6«/.Bele'2l 92 50 505
50 Uur. Ver. 460.- 440.505.5" Bel
332.50 332 50 Lmol. A. 34.50 33.BeV Ford 1750—1765
Minerva.. —.—
Bele NB.
Mar. 620.- 620.Ou*
B. Sporen 462.50 462 50
25
62
A.t. 316.20§ 331 2r>
.Sidr.fi.
Br Zeeh
63
5150. -S B. Beton 372.50 387 .50
Chade '. 5425
w.a.
—.—
(lim vYt
.—
""
350.- 360.S.Comdeß
pr _!_
—3375
C.*Thfeu. 95- 100.50 Soc. (ïen. Ö376.
6570.—6570.—
Sofina
Cockg.a. 412.50 412
Soie Beige —.— —.—
Congol. "88 125 25 125
Un.Fin.ga 21b.— 216.—
Créd.Anv. 510 - 510
El. Trust 745.- 745 —ün.F.opr. 30 50 .30.50
CJn.Mm.pr 1600.- 1680.—
Her Br
g-a. lö^o.- 1775
„
Haag. Tr.
Kilomoto 168.§ 171.50| W.Litg.a. 103.50 103.50
exdividend § ex coupon, t ex-rechten.
* ex
t Verb. opg.
claim.
'■■> bieden
S Gewijzigde koers naar papierwaarde.

.

_

—

BRUSSF.L

Londen....

N.Yorkcabl
Berlijn

Parii's

Brussel

Zttrich

.

'

Prem Perte Prem Perte
per maand I per maand

—_—
__—
_

__ _— ———_—
___ ___, __—
___ __ __ __
-

7-35

738
1.4741.484
59.37459.571
9.724 9.75}

....34.40
48.07

..... .

34.50
48.17

20.10 20.20
12.60 12.70
Milaan
Kopenh.... 32.70 33 10
Madrid

.
.
—
6^4
Pra^rf::

—Z
——
—
— — ——
Diso.l — —
— —

Voorn. pi. 1004

Kl. plaatsen
India zicht

"

6 24

1004

Loo_

Voorn. pi.

Kl. plaatsen
Priv.

H "!.

f

2
Nov.

1
Nov.

_ _

Nov.

-

——

'

,

—-

28-K

r
Boedap. (100 Pengö)\

_ — —-

—
—

-

1

Nov.

48%

59'/
141-U

uw

—

28K
30>i

__.

—Z
——
——
—

2 Nov.

90K
40? i

_
_
_
.
—— ___
... —
- _
2

0.01

—

Z

Z

——
——
—

——
——

—

AMSTERDAM NIET-OFFICIEEL
Dollar bankpapier
Marken bankpapier
Weenen
Belgische Francs...
Finsche Mark
Engelsch b.kpapier.
Fransch bankpapier
raa SMadrl<i

FRANKFORTER AVONDBEÜRS.

0.02

-..__.

36.80 37.20
Oslo
Stockholm 37.75 38.10
Weenen
Indift cable

0.014 0.004
0.004 pari

_.

**

Eig. Tel.

12.59~641.47 12.540~815.41

.

-

Ab.Schuld
PhOnix B.
Neubes
Rhein St. 90
445.452.000.- 445.452.000.- A.S.Altbes 103H* 104% V. Stahlw. 39^
AKU
Allg.Cr.A.
Ber.. Hnd.
A.E.G.
124.020.000.- 124.020.000.«*/.vw»
Com.Pr.B.
71 Bergm.El.
1 '-ï)1 928 W
1304 079^ Dedibank. 73!^
73M Bemberg..
J-^-"°-^
i.oui.u.^.ou
75% Qhade
Dresd. Bk. 75%
N.Rohsbk. 145% 141-% Deut. "L. 59%
Oelsenkß. 60
I.G. Farb. 140
104tf Fel. &Gl.
Earpenei
llaeßergb.
JGest
HOU
',
lvahAsch. 203
Schuck...
S
S Penst ta rek-ort'ii'^Rflki^chatkist'r.!!!!;'.".!'.'.!'..
Klöckner.j 75.{ 74K Sm. Hals. 139
Sch^M
n.'
staatsbedr.
P.
75H Hapag.... 27H
T.
T.
in
rek.-crt
s
Rijks
met
schatkist m.679.532.92 113.171.321.42 Mannesm.
1,.u,,\a aan andere
scnua
78 iNd. Lloydl 29^
Mans.B. I
Staatsbedr. In rek-crt met 's Rijks schatkist
76.805.10
76.805.10
öcnuiü aan diverse instellingen in rek.-ort
kalm
Btemming:
schatkist
74.371.813.81
70.347.942.79
'sßjjka
met
I
* geld.

»l

* *

—

—-

BRUSSELSCHE

35.279.266.36

35 336 766 26

V e r-p lichtingen.
(art. 16 v h. Octrooi) verstr
Voorschot door Ue Neder.andsche inBank
f
rekening-cour
verstrekt
Voorschot doo, !>e Nederl. Bank
Ned «cm
.',
Schuld aan de Bank voor
„. ■""""""■""" """";"■■
""■"■""
Schatkistbiljetten in omloop
(rechtstreeks
Schatkistprom. in omi
b_ De Ned. Bank ls geplaatst
nihil) (als vorige opgave)
Daggeldleenlngen
/.ilverhons ln omloop
Schuld op ultimo September 1934 aan de gemeenten wegens aan haar
uit te keeren üoolds a. pers oei, aanü t/d. hoofds d. grondbelasting en der gem.f bei., alsmede opc
op die bel. en op de vermbel
schuld ln rek.-cour aan
Nederlandsch-Indië
idem Suriname
Idem Curagao
....,..,,

23 Oct. 1934
58.848.173.93

*

..
...

.
.

_-

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN.

(Holland-Afrika-Lijn.)

.

.

Nov.
Oct.
Nov.
Oct
Londen.. 75 62 75 53 Spanje 207.25 207.25
New Vork 15.18| 15.17* Amsterd 1027.—1026.25
129.80 130.15
Duitschl.. —.- -.- Italië
—.— —.—
België.... 354.— 354,— Praag

.

-.

...

KON. HOLL. LLOYD.
WATERLAND 1/11 v. Amst. te Bremen.

VEREENIGDE NEDERL SCHEEPVAART MIJ

.
. ..

WISSELKOERSEN.

——
—

—

NEDERLAN

STOOMVAART MIJ. OCEAAN.
MENBSTHBUS, Japan/Rott, 2/11 te Suez.
MTRMIDON, Java/Amst.; 2/11 v. Colombo.

9

en metaalwaarden waren verdeeld. Internationale specialiteiten onregelmatig, zonder groote
verschillen.
In de coulisse waren goudmijnen gedrukt.
LONDEN, 2 Nov. (E.8.D.) Wisselkoersen slot
Petroleumfondsen boden weerstand. Rubbers
Nov. 1 Nov.
2 Nov.
1 Nov.
waren hooger. Fransche industrieelen waren
499.—
499.—
4.9781
Boekar.
N Vork 4.9831
onregelmatig, doch Belgische gedrukt.
24. 75
Montr.. 4.8725 4.8675 Boedap. 24.75
Het slot was onregelmatig.
75.53 Buen... 28 31 28.31
Frankr. 75.65
België.. 21.384 21.354 Bomb,. l/65/e. 1.
PARIJS, 2 Nov. k.ü.'j. Slotkoersen.
58.12 Oalcutt.
1/6V32 ll&l_
Italië... 58.21
31
2
31
2
15 314 15.284 Konst.. 615.— 610.—
Zwits
Nov. Oct.
Nov. Oct.
36.43 Athene. 62*.— 522.—
Spanie. 36.50
Mexico. 18.—
18.—
3°/nFr. rente 72
72 lf Kon.Petrol. 14481- 14630- Porta". 110.12 110.12 Vlontev
19.75
19.75
0,-)
100
7.354
7.36%
Fr.
R.'lB
/
79
1450-1465.Holland
-4.1/u
79.15
1.19.25
119.12
Praag..
'20
107
/
1000
1455.1465.22.39
-R95 108.3i
Denem. 22.3934
3.51
3.51
-4j°..FR.'32A d705 87.06 £r. & Toll. -.- —.— Noorw. 19.904 19.90J4 RioJan.
Astr Bom 45 — 44 — lïuhlinann 480.— 180.— Zweden 19.394 19.394 Warsch 26.37 26.37
26.62
Bang.de Pr. 10070- 10005- Vlex. Eagle. 2tf.— 26.— Hels f. 226.62 226.62 Ween. .26.70
Banq.dePai.lo2o- 995 Montecatin. 206.—207.— D.tschl. 12.39 12.36 Goud... 139/9
B Un. Par 412
Ju^r. Mar.. 421. 420.— Belgr... 219.- 219.— Zilver.. 23?£
Chade....
36.6(5 36.30 s°i„st.Par. V« 895. 904.—
LOJNDBN, 2 Nov. (K.8.D.) Wisselkoersen slot.
300.
Peug Aoi. 303.
Oitrofin
94—100
3
3
2 Nov. i 1 Nov.
C Lvon. A
Rand Mines 515.—510.—
2 Nov. 1 Nov.
C. ftd'Eso. 939._f)28
ttiu Tinto. 985.-1016— Bongk.. U7H l'-H Bangk.. l/10s/ 3_] Hlü'/a,
Cic Sucr... -._
ShellTrans 168.— 171.— Shangh. I'4_V 1/4* Alexan. 974 974
230-*234
ured.U_d.Pr.sB7._s9o
Sidro
Wl'Vss Z.-Afrk. 1001
100 1
Kobe...
1/2
1750 1735 Soc. Gónér. 1024.- 102dUr. Lyoou'21 535.
—.—
—.—
24*
Mexico.
I
Singap.
31
2/4*
34.542
Steauaßom.
1890
Cred. nat. "22 £40 -536 - Suez. Aot. 18950- 114.—
* nom.
Ue Beers... 26l -262 - I'h.H.iusCon 120.bin Caoutch 84.— 82 50 i'ransatl.n.a —.— —.
I'r.d'Havre. 320.- 314.- BINNENLAND
100 —100
F.1.5.A..
201.Frans. Ford 46.- 48.- V.a. lOurop 238.W.Lits S.A. >i~ 78.Hyd.dl Cère 48- 49
-\/.w Luo.Mü.
«"
2 Nov.
Levering op termijn
exd.
inkoop I Verkoop
opg. Ned. , n _yerk
*

KON.

;d.

EOksbegrröot^

____
__

De markt was ongeanimeerd. Fransche
staatsfondsen v/eifelend en bankaandeelen
onregelmatig. Electriciteitsfondsen waren beter gestemd en kolenfondsen kalm. Chemische

BINNELANDSCHEHAVENS

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BALOERAN (uitr.) 2/11 nam. 4 u. v. Marseille

.

.
. .

——

PARIJS, 2 Nov. (Reut. Bijz. Dienst.)

IJMUIDEN, 2 November. Vertrokken: Trutvang,
Hoek v. Holland Costa Rica, W. Indië: Poelau
Bras, Batavia: Caribia Hamburg;
Poseidon,
Rott; Berenice. Kopenh.; Paludina, Hamburg;
Nieuwsndam, Nordenham.
MAASSLUIS, 2 November. Aangekomen: Theems,
Londen n. Dordt.; Hundvaag.
Danzig; Kurt
Hartwig Siemers, Hamburg; Kola, Leningrad;
Mannheim, Hamburg; Visurgus, Bremen Trutvang, Amst. (bunk.).
Pollenzo,
Aqui'a,
Vertrokken:
Youghall;
Napels; Vredenburg, B. Aires; Oakwood, Mobile;
Westmoreland,
New
Hartlepool, Hamburg;
Orleans;
Agility, Londen; Shinshei Maru I,
Hamburg: Delhi, id.; Hector, Antw.; Ursula
Siemers, Leningrad; Batavier VIII, Bordeaux;
Patria, Gothffnburg via Amst.; Indra, Methil;
Ettore, Napels; Ara, Glomfiord; Arete, Cardiff.
VLISSINGEN, 2 November.
naar
Gepasseerd
Antwerpen: Limburg, Londen; Seine, id.

2,214.055

oct-

8

—
—— ——

PARIJSCHE BEURS

SCHEEPSTIJDINGEN

MADOERA 1/11 v. Texas te BeirFa.

79,580,491
1,718,721
2,987,690

-

Onregelmatig slot.

5.898,204

3,200,000

exd.

’

Vorderingen.
Saldo van 's Rtjks schatkist bt) Ue Nederlandsche Bank
Idem by de Bank voor Nederlandsche tiemeenten
Voorschotten op ultimo September 1934 aan de gemeenten verstr. op
aan haar uit te keereD hoofds. der person belasting, aandeel in de
hoofdsom der grondbelasting en der gemeentefondsbel. alsmede
opcenten op die belastingen en op de verm.bel
Vordering ln rek. cour. op Nederlandsch-Indië

gemeenten (Saldo)

"

Rotterdamsche Electrische Tram.
Oct. i 466.320 (v. j. f 534.113). Sedert 1 Januari
4.690.417 (’ 5.438.955).

STAND VAN 'S RIJKS KAS

ten laste der

...
......

geering de goudverzendigen tegenwerkt, door
middel van het egalisatiefonds.
Dit koopt
francs en verkoopt ze voor goud, dat in Frankrijk wordt gedeponeerd. Dit belemmert de
goudzendingen. Zooals gezegd kwam slechts
een onbelangrijke transactie tot stand. Het
betrof hier $ 2 mill. aan goud. Men ziet in
deze gewijzigde houding der Amerikaansche
regeering een poging om bij te dragen tot een
stabilisatie der monetaire verhoudingen.

NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
BERENICE 2/11 v. Amst. n. Kopenhagen.
COSTA RICA 2/11 v. Amst. n. N. Indië.
POSEIDON 2/11 v. Amst. n. Rotterdam.

.

.....

__ '
__
_ ___

De stijging van den dollarkoers tot boven
het goudpunt heeft hier de vraag doen rijzen,
of er inderdaad reeds goud is uitgevoerd naar
de Ver. Staten. Hieromtrent wordt gemeld,
dat zulks op één enkele transactie na niet het
geval is geweest, daar de Amerikaansche re-

Francs
82,183.049

—

.
.
.

...

onzen beurscorrespondent.)

POELAU BRAS 2/11 v. Amst. n. Batavia.

Nov-

.

Ver. Staten.

21 Oct.

oct.

I 31

2

- .

Geringe goudverscheping van
Frankrijk naar de

MAATSCH.

31

Eaglf

BUITENLANDSCHE

DE STIJGING VAN DEN DOLLARKOERS

(Van

2
Nov.

.

STOOMVAARTLIJNEN

496,182

LONDEN, 2 Nov. (E.8.D.)

■

STOOMV

682,"Ö7

LONDEN, 2 Nov. (Reut. B ij z. Dienst.)
In verband met het eindigen der rescontreperiode en onder invloed van den vacantiedag
van gisteren, bleef de handel in bijna alle
afdeelingen beperkt. Duitsche leeningen openden 10 p. hooger op de nieuwe Britsch-Duitsche overeenkomst, doch daalden later weder
van 49 tot 47i.
Britsche staatsfondsen waren aanvankelijk
wat lager, doch later op beleggingsvraag in
herstel. Het koersverloop van speculatieve
waarden was zeer onregelmatig. Cables &
Wireless waren lager; overigens geringe koersverschillen. Rubbers stegen licht. Goudmijnen
waren na een vaste opening luier.

12*
Canad. Pac.
2*», E. Cons 82* 82g
3»„Warloan uö« 05*
4 Funding IW 116*
4 Victory 4* 14*
13*
4». Conv. U3H
103
s|, Adam. 103
90
i >g.1897 90
3»„Buen.A 58* o
5 ,Braz '13 24% 25
5 Fund.l4 86* 87*
01* 01*
IU Praag. 100
10a
8 „Tjech.Sl.
100*
China'9B 101
„
5
'12 76* gH
B.S.A.Char..'2o/FS 20/3 lf. Frankr 28* 28%
Rand Mines 135- 188/3 51. Duitschl 4<* d8.4
B EURZEN
61* 51
Br.Am. Tob. 120/7» ** 7, „ 132-1 43
43
Imp. Tobac 134/- 133/6 7». Hong. 24
Eng. Ford. 39,3 39,1» 4 „ Japan'99 63* 64*
NEW YORKSCHE KOERSEN
12*
Br.Celanese 9-7» 10 1» 5 ,Mex.'99a. 12
'i
Courtaulds. 461» 46 Peruv. g.
pr. 9* 9*
SmaVlsooae 81/6 77,10»
(Openingskoersen medegedeeld door
22/6
Port.
af. 72* i'-Vs,
Unilever
e.
22/3
3°/
0
Miranda.)
S. de
1
„ N.V. 23/7» 23/4» 4. Rusl. '89 L
90* 90*
7 „ Polen
1
2
31
30
CableWirel.
44
Nov. Nov.
Oct. Oct
7*% gew. 16* 16* 3»„Uruguay 44
lo
15
g.
Argent..
Vickëi-3
1
0/1»
10/3
C.
open slot. slotk. slotk. CunardS.S. 4/9 4/10» Leopol. Sp. 9* 10
87
U. S. Steel
'r)__
'61% 'AL_ 31* Sw.Match B 8/3 8/- Lond.PassT 87
'i-%
Atchison Topeka
2* Part. Disc. 17/8 a <3J
625 J Bl* öi% 51J6 Separator.
Am. Smelting
43/1» 43/10» Call Money
Philips
B 5 34*
845* 'èi%
g.
L\V% LÖH
Baltimore
Us.
Steel
81* 31K Brit, Enka. 7/6 7/b
\_%
15M
Beth. Steel
Int.Hold.g
25
24 34
2i% 25
13/8 Kirkl. Ltd. 2/4* 2/4»
Anaconda Copper...
12/- 12/IntNickelg 23* 23y A.K.U
10H
10H 10
10*
20~(
N. Y. Central
2QK 21
21
-** 119/4*
* exd'
Gen. Motors
29
29
28 34
29*
_i
Standard Oil
40* 40* 40
Chrysler
33% 33%
34.^ B3?i
BERLIJNSCHE BEURS
Kennecot
yjjf
16% 16%
IQ9^
26% 26%
Montgomery Ward
27>4 27
Aanvulling.
17
17M 17' i
Southern Pac
17>8
Nov.
(R.8.D.)
A. T. T
110
109!*
2
h>9%
110.4
BERLIJN.
27
Young
27
28
2 11
2
1
100},' ÏOOK 100
Am. Can
100Ji
Nov. I Nov.
Nov.
Nov.
15%
Am. Car & Foundry
14H 15
If4f„ _$% Wint.h. g.a. 954
Krupp
Am. Tobacco
954
803* WH 80
Chesepeake
D.üeichsb.p 113's 113% Uessr. Gas 119 1207«
42
iIH
A\% 42
54,4 534
11% 12
Can. Pac
AICÜ
11%
61% Ford Mot.
Illinois Central
16
Bemberg... 135 135 Porti. Z... 12;)
15U
16
I. T. T
9
Arbed Obl.. 1734 170*
SH
~>X O At. Tel.
Int. Nickel
ts°(.Duitsche
23%
23
Deuu Lm..
23% 23
North American
Grootb.'3s 100 b *
i_}_
_ü_
12K 12%
GebrJungh 824 62
Pennsylvania Railr.
g_
7»Pr.Zentr.
22
22^ 21%
MitaStahl.. 994 99
:->BJ_
Sears Roebuck
:..i}s'
35% 38% Polyphon.. iö
164 Bod. kr... 93% 93%
100
Bayer \«1
Standard Brands
100
Rh.Westph.
17% 17% 17% 18
8%
1044 1044 O. Hypoth. 74
8%
8%
United Aireraft
744
Electr...
37%
Dawes
39
38
geld
16%
Cont. Oil
* 100
16% VM 16%
Gen. Electric
17%
18
17% Lï%
U. S. Leather
5%
5
5%
\__
Nat. Dairy
16!*
\_%
Radio Corp
5%
5%
ö_
15
jöJj
U. S. Rubber
15
1514
Shell Union
6%
6%
8X
South. Ry
16%
lö_
L6Y.
Tide Water
8%
8%
_%
BUITENLAND
ösi
3%
3%
United Corp
3%
3%
Union Pacific
98% 100Ü 100% PARIJS 2 Nov. (R.8.D.) Wisselkoersen. Slot
Woolworth
49% 49% 49H
2
31
2
31
a7_
37%
37%
Nat. Steel

—

FRANSCHE BANK.
(In duizendtallen.)

Rubbers ook beter.

Anglo Pers 14/4* 45/BurmahO.g 76/10» 77/6
6,<9
6.6
Mex.
9/9
Phoenix Dil «.'9
Kon.N.Petr. 19* 19»
Shell Trans. 44-41 45-Ven Oil £■ '& 101 37;6
All Sum.Pl. 15/9 |5 8
ting, 1866 z. coprakoekschilfers, 1318 st. hout,
AngloD. PI. «ij 23 3
1.227.848 kg erts in bulk, 35 korven schelpen, Xuïla L.B. 26/3 26 3
525 b. Java tabak, 536 p. kapok, 550 bl. tin.
2*
Anac. Copp. 2
12* UK
Rio Tinto
8,9
DonsW.Af. 3/9
3*
De Beers C. 3*
CentMinmg 20
L9K

’27.57).

Serie 571 3 7 9 16 23, serie 580 4 14, serie 590 8
20 21, serie 662 2 6 17 22 24, serie 862 20, serie 1049
6 9, serie 1463 1 3 4 6 8 11 14 18 24, serie 1487 9
15 18, serie 1671 1 4 10 12 19, serie 1697 4 7 11,
serie 1838 3 6 20 21 24, serie 2036 2 9 12 17 19 24,
serie 2166 1 3 16 23 24 25. serie 2221 4 9 13 24,
serie 2223 8 12 16 21. serie 2501 2 10 15 16 22, serie
3007 4 7 21. serie 3082 2 6 8 13 22v serie 3217 2 7
9 16, serie 3284 2 3 4 19 20 21 25, serie 3350 1 4
6 9, serie 3524 7 8 14 25, serie 3551 2 5 6, serie
3700 12 15 20, serie 3708 1 4 14, serie 3718 3 9 10
17 22 23, serie 3825 'i 5 16 18 21 23 24 25, serie
3833 6 7 2l 25.

door Arr.-Rechtbank Am-

ste7dam,'Theophile

__
Ir
'il

323 418 571 580 590 662 862 1049 1463 1487
1671 1697 1838 2036 2166 2221 2223 2501 3007 3082
3217 3284 3350 3524 3551 3700 3708 3718 3825 3833

Duitsche leeningen hooger.

ALGIERS A. 28/10 Forsvik, Hoek van Holland.
BREMERHAVEN A: 2/11 Viksten, Rott
GALLE V. 31/10 Harmodius, Rott.
GENUA A. 31/10 Probitas. Rott
V. 31/10 Vallescura, Rott.
KIRKENAES A. 27/10 Haugarland, Rott.
KONINGSBERGEN" A. 31/10 Phoebus, Rott.
KOPENHAGEN V. 1/11 Vulcan. Rott. n. Gdynia.
KAAPSTAD V. 2/11 City of Windsor, Rott n.
Beira.
LIZARD gep. 2/11 Nordenham, Santa Marta n.

CARGALIJST ROTTERDAM.
Java: s.s. „Modjokerto": 41 dr. latex, 229 b.
vezels, 35258 b. copra, 10249 k. en b. rubber, 144
dr. revertex, 4064 z. palmpitten, 19 p. huiden,
677 z. tapiocazaad, 51 z. tapiocameel, 1242 z.
coprakoeken, 443 korven gom copal, 202 k. en z.
gom damar, 128 k. en z. noot, 45 k. foelie, 26 dr.
citr. olie, 50 z. peper, 150 z. grondnoten, 2330 7.
rijst, 7430 z. koffie, 333 p. cassia, 744 k. thee, 125
b. kinabast, 31 z. kruidnagelen, 1138 bundels rot-

Parjjs, 2 Nov.

’

Van en naar Nederlandsche havens

Rotterdam.

Effecten-Sperrmarken 18.— a 20.—
(onv.).
en Reismarken 36.
In termijn-wissels ging zeer weinig om en
de prijzen bleven onveranderd.

In het Deensche Folketting heeft de eerste
lezing plaats gehad van het wetsontwerp
strekkend tot verandering der statuten van
de Nationalbank in Danmarksbank. De oppositie verklaarde haar toestemming slechts dan
aan het ontwerp te zullen hechten, indien de
zich in handen van den staat bevindende aandeele van de Landmanbank eerst zouden worden verkocht, aangezien Denemarken anders
twee staatsbanken zou hebben. De minister
van handel sprak zich echter tegen dit voorstel uit. Het ontwerp werd daarna verwezen
naar de bevoegde commissie.

LONDENSCHE BEURS

LOBITO A. 2/11 Usambara, Lourenzo Marques
n. Rotfterdajm.
MADEIRA A. 2/11 Henry Stanley, Rott n. Opobo.
MALAGA A 27/10 Anita L. M. Russ, Rott.
NEW ORLEANS V. 1/11 San Francisco, Rott.
OPORTO A. 1/11 Saturn, Rott.
PERIM gep. 2/11 City of Khios, Japan n. Rott
SINGAPORE V. 2/11 City o£ Khartoum, Japan
n. Rotterdam.
STAMBOUL A. 31/10 Derindie, Bourgas n. Rott.
SUEZ V. 1/11 Burdwan, Rott. n. Japan.
VALENCIA V. 30/5 0 Arion, Rott.
WYBORG A. 1/11 Oliva, Rott.

laatste prijzen gehandeld, doch tegen het slot
kwam wederom wat materiaal aan de markt,
waardoor het £ op 7.36 a 7.37 te staan kwam.
Ondanks deze, zij het dan kleinere fluctuaties, ging er zeer weinig om.
De dollar sloot zich aanvankelijk o_ de vaste
ponden-tendenz aan en gold des morgens
1.471 k 1.481. (Uit Brussel wordt gemeld dat
een zending goud ter waarde van $ 2 mill.
naar Amerika wordt verscheept in verband
met het bereiken van het gouduitvoerpunt.)
Later werd ook hier de stemming gemakkelijker en handelde men op 1.47Ja 1.48, waarin
verder geen verandering meer kwam. De
Fransche franc gold aanvankelijk 9.731 a
9.74J, later 9.73 Ja 9.74i, Belga's 34.40 k
34.50, Zwitserland 48.05 a 48.15, Stockholm
37.80 k 38.20, Oslo 36.80 a 37.20, Kopenhagen 32.70 a 33.10 en Lira's 12.60 a 12.70.
Vrije-marken 59.40 a 59.50, Bankpapier
51.75 a 52.25, Registermarken 30.50 a 32.50
(onv.), Crediet-Sperrmarken 23.— k 25.—
(onv.),
(onv.)

NATIONALE BANK VAN
DENEMARKEN

’

De reactie die zich Donderdag bij de pondenkoers heeft voorgedaan werd gistermorgen
door een nieuw herstel gevolgd, hetwelk echter niet ten volle gehandhaafd kon blijven.
Het was voornamelijk weer Parijs (dat Donderdag wegens Allerheiligen niet in de markt
was), dat als kooper optrad en waardoor het
£ na een opening van 7.36 a 7.37, een koers
van 7.37 Ja 7.38 Jwist te bereiken. Op dit
niveau evenwel trad weer een iets flauwere
stemming in (men vermoedt op interventies
van het Engelsche Egalisatiefonds) en zakte
de beurs langzaam tot 7.36» a 7.37 A in.
Tijdens de beurs werd geruimen tijd op deze

Handelsinform.)

van X J.
J H. Vossen be r g, echtg. Roeterstr.
caféhoudster, Amsterdam
Verdam, cur. mr. J. E. Polak,

Keizersgr. 723.

19a Se o<_rlS 1934
% 100.
ndsen m> kettin 9verMR^te ttba 8k%7

Heel?*

P ar ij

Seriën.

(Opg.

*1 % 98.;.

(Van onzen beurscorrespondent.)

Nadere bijzonderheden in verband

30 hs. R.-c. mr. J.

Am

Besprekingen over verlenging.

Paleis voor Volksvl ij t Amsterdam. Loten 1867 ad 10. Trekking van 1 Mei
1913, welke op 1 November 1934 gehouden is.

da?af

rubber, blijft bestaan zoois toegetreden tot het

FRANSCH-RUSSISCH HANDELSVERDRAG

UITLOTINGEN

ming oefent, tenzij door een algemeen herstel wegens gebrek aan betaalmiddelen niet betaald
den economischen wereldtoestand een be- worden.
*angrijke stijging van het verbruik zal inTe Weenen worden de coupons der 63. %
uit
het Buitenlandsche
dollar-obligatiën
In
bepaalde
deden.
Londensche rubberkringen
betaald,
op de
Schilling
Schulden-Fonds
in
echter van meening, dat de berichten
basis;
December
1932
15
volgende
coupon
per
®n gunstigen
invloed kunnen oefenen, althans met Schilling 584 per $ 100; coupon per
"at betreft het feit, dat een factor van
15 Juni 1933 met Schilling 584 per $100;
/''Zekerheid uit den weg is geruimd. Ook kan coupon
per 15 December 1933 met Schilling
deze beslissing beschouwen als een be- 575,51 per $ 100; coupon per 15 Juni 1934
V)s voor het goed functioneeren
van het met Schilling 537,32 per $ 100.
rei *rictieplan.
De opbrengst dezer coupons wordt aan
-Anderzijds kan niet ontkend worden, dat de buitenlandsche houders op geblokkeerde Schilgecrediteerd.
"s aestie-Siam nog niet tot een oplossing is lingrekening
Te New Vork zijn de 61 % dollar-obligatiën
racht. Daar is de verhooging van het concoupons per 15 Dec. 1932 e.v.
lngent van Siam met 10.000 ton tot 25.000 met
De laatst bekende biedkoers
leverbaar.
t °n > van
minder belang, dan de onzekerheid, bedroeg 89,12 %.
le
erdoor wordt veroorzaakt zoolang het
De opbrengst van de coupons der uit de
y
StUk nog niet is opgelost. Het gevaar, conversie voortkomende 6 % Schilïing-Obligaals ..doorgangshuis" wordt gebruikt tiën van 1934 wordt aan buitenlanders op vrije
Voo gesmokkelde
Over
het
Schilling-rekening gecrediteerd.

Siam niet

Goudverscheping uit Brussel
naar Ver. Staten.

6½ % S-LEENING VAN OPPEROSTENRIJK

van

lane
s

Deelneming der regeering en
groote Japansche

king tot groote Japansche concerns.
Tot voorzitter der mij. is benoemd Thosimoto.

overeenkomst nog eens zal moeten worden

Toeneming der productie verwhoaocdgte,krr
basis-quota in 1935.

PONDEN IETS HOOGER

TSJANGTSJOEN, 2 Nov. (D. N. B.) Naar
wordt gemeld, heeft de regeering van Mandsjoekwo een besluit onderteekend, volgens hetwelk een petroleuimmij. wordt opgericht onder
den naam van Mandchuko Oil Comp., met
een kapitaal van 5 mill. yen.
De regeering heeft zelf met een mill. yen
in een kapitaal deelgenomen, de Zuid-Mandsjoerijsche Spoorwegmij. met 2 mill. yen en
twee petroleummijen met de overige 2 millioen
yen. Deze beide mijen staan in nauwe betrek-

De rijksminister van landbouw en voedselvoorziening publiceert een verordening, waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat geenerlei beperking bestaat voor rechtstreekschen
verkoop van aardappelen voor de producenten
aan de verbruikers. Bij verkoop aan de verbruikers mag de producent geen handelstoeslagen heffen, daar hy onkosten welke de

verlengd.

MANDSJOEKWO

5

BUITENLANDSCHE HAVENS

OVERZICHT WISSELMARKT

concerns.

Berl ij n, 2 Nov.

(Per tel.)

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 3 NOVEMBER 1934.

PETROLEUMMIJ. OPGERICHT IN

DE RUBBERRESTRICTIE
(Van onzen financieelen correspondent.)

—

£.

f'-WAA-rV-

Japan (Yen)

1.46.4/1-48

51.50/52.00

27.50/27.75
6.874;6.95

1 Nov,
1.46 1.48
51.35/51 75

27.45/27*70

6.87*(6 96
3,20(3.274 3.224/3.30
7.35 7.40
7 834/7 40

9.724 Z9.774 9 704 /9 774
6.124/6.20 6.124/6.224

_
—
0.42%/0.43% 0.42% .0.439*

20.10/20.30 20.-/2025
62 H (12.724 12.624(12.724

12-

Warschau
0.27% /0.28 0.27%/0.28
Buenos Aires
0.374/0.40 0.374,0.40
Üble Lndiö
1.004/1.004 1.00% II.OOH
Zicht idem
Boekarest
1.40/1.50
1.40/1.50
Zwitsersch Bankp..
48.10/48.25
48.15/48.25
ItaliS bankpapier...
Portugal 6%.6%
PlaatselUjk disconto
Can. dolar

——

—

—

—

OCHTENDBLAD

6

NEW-YORK SEINT....

—

TWEEDE BLAD (

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN ZATERDAG 3 NOVEMBER 1934.

UIT DE LONDENSCHE CITY

Smelting & Refining boekten een fractioneele
koerswinst k twee punten. Later kromp de
handel in, doch de koersen konden zich goed
Schatkistpapier tegen het laagste
handhaven. Men schreef het herstel toe aan
disconto in ruim een
NEW YORK, 2 Nov. (R.O.)
technische factoren, maar ook aan hoopvoller
jaar geplaatst.
Suiker. De termjjnmarkt was kleurloos,
verwachting omtrent de vooruitzichten van
daalde voor de dichtbije maanden op verkoopen
handel en nijverheid.
door den handel, gevolgd door dekkingen. De on(Van onzen financieelen correspondent.)
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s/g
11
111
11
111/2
S.
/3
Tel.,
Tel.
&
en
de
U.
Pacific,
American
September
11.99
11.89
bevoegde leiding, zich met den valutahandel koop-pool.
idem prei.
11.94
34
33% 32% 33
11.90
11.77
11.82
Kuyai Dutch
31% 31 %
313/ j Oulobei
318/4
Sears Roebuck ..„..
391,9 38% 383)9 38%
Shell Uuion
Wekelflksche staat mn katoen.
6%
6%
6%
6%
ld. ia pret
68
67
701/4 69
2 Nov.
26 Oct. 3 Nov.
St Louis & San Fr.
1%
,6_
1 ó/8
1 6/9
1934
1934
1933
Southern Pacitlc
17%
17
17
17%
Aanvoe ren:
1)5/65
Ret.
7/g
i%
ia
87
ln de hav der V.S. 207 000 245.000
076/8 87 8/4 873/4
324.000
Southern
Railway
ln Atl & Pac hav
15% 15% 16 Vi 16%
18.000
17.000
14.000
Overzicht van de meest verhandelde aandeelen.
In de Golfhavens
La 4% dcv eu miorlg.
184.000 215.000 300.000
58% 58% 587/8 583/4
In
56
de
binnenl.
Standard Biands
18
177/ g 177/ g 18
NEW VORK. 2 Nov. —In onderstaande waarden was de handel heden op de New Yorksche beurs het levendigst:
steden
Sta.__d.uil 01 N. Jers.
40
189.000 218.000 277.000
Slot
VeranLaagste
403/
4
Vorig
Opening
Hoogste
40%
40%
Omzet
Aandeel
1933
1932
Dividend
Tot in de havens
dermg
Studebaker Corp.
2 7/g
2%
2%
2%
slot
Hoogste Laagste Hoogste Laagste
d. V. S. sed. 1 Aug 2.288.000 2.072.000 3.607.000
$
3%
I'enneasee Corp.
3%
3%
3%
8»_
Uitvoer:
8%
li
ildewatei
Asa
Oil
8
61
63
83/4
25.100
71
7/9
3
16
Mo Crory Stores
4i
61
Union Pacific
100%
100
naar
Gr Brltann.
98%
100V4
68.000
221
1
36.000
5.000
22
221
16.000
221
223
National Dist (nwe)
331
233
ia *% bonds
het Vasteland
1U6% 1061/4 107%
59.000
57.000 189.000
106%
1
34
34
34|
341
15.700
331
Chrysler Corp
57|
5
2
„ Japan
United Alrcraft
8 3/8
50.000
73
213
bs/8
72.000
38.000
8%
8%
271
1
14.300
281
271
United Corp
263
271
foL v/d. Ver. Sta
Celanese Corp
12|
3%
3%
3%
11
58Ï
41
31/3
Aug 1.396.000 1.213.000 2.519.000
Uait Stat L.eathei
5%
231
223
223
I
5
5
ten sed
231
23
5%
9.900
28
Int Nickel
12*
3J
6J
Unit
Stat
KuDbei
15
15
15
waarvan
naar:
3/
é
151/4
14|
144
141
9.800
141
141
3|
American Radiator
19
121
48
United States Steei
194.000 158.000
Groot-Brittannië
31T/8 3i-k 313/ j 31%
ï
71
71
71
9.100
71
71
Corp
73%
Idem pret
73 3/4
n/h.
Continent
618.000 559.000
Sperry
2J
7i
74
73%:
20g
201
1
21
211
2
9.000
201
Wabash
2
2
2
N. V Central
14
368
82
58è
V ,or ra ad;
3%
1
Idem
3
3
3%
291
—.
pret
8.800
29
291
291
291
Alle hav. der V.S. 3.162.000 3.146.000 3.931.000
521
21 General Motors
368
ü
49%
Woolworth
50% 495/ s 49%
Co.
273
l
BinnenL steden
281
271
27
271
1 .879.000 1 .826.000 1 .986.000
8.500
Jlontzomen Ward
281
88
161
3è
53
Zilver
53% 53
523^
6g
61
51
51
8.300
Mangeld
5
1111
6
li
19
Mc Crory B
Katoenolie prima 2 Nov.
1 Nov. 31 Oct
24 é
2
25
241
7.500
24
Prima Handelswtsa
%/1 s/4 /1 3/4 / l 8/4/1
241
Sheniey i «stiller
Summer ïellow
47
22
18
17
+11
—_7.400
17
18J
161
Douglas Aireraft
5
181
101
181
Basis 50. t dria eert = 10J nom. ond. aand. Loco
5
51
ï
5
51
div.
Kx.
right
§
Bieden,
51
L Laten. B
i Ex.
i
7300
Nw. contracten
2
Chic & Norrhwestern
16
141
11
251
251
4
tt Noteeringen op de Curbbeurs.
6.600
261
251
261
3
Consolid üa? ('o .of N.Y.
40
31J
64i
683
8.69
8.58
8.68
* Fx. div. en ex. rights = n nom naai. i Verb. December
23
241
+11
5.700
23
23
241
Libberg Glass
Januari
8.68
8.58
8.67
Nieuwe
aandeelen.
51
5.700
51
51
51
Maart
8.81
United Stores
8.81
8.74
Mei
8.95
8.87
56
551
553
8.94
5.700
551
8
Univers. Leaf Tobacco.
31
12
511
211
2
21+1
Stemming
prijshoudend
5.600
21
21
21
Reo
Motor
Car
61
11
31
11
281
1
28g
29
281
5.300
281
4
15 z. Wilson & Comp. A.
22
11
41
1 Nov. 31 Oct
Petroleum 13 33
2 Nov.
50J
1
51
5.100
491
491
491
22
601
451
9.60 Woolwortb
251
tiaum* Mid Uont
Nov.
1 .05
1 .05
1 .05
Nov
31
Oct.
2
1
31
31
31
31
31
Packard Motors
5.000
2
ötana Wh. ra kn.
16.25
61
11
21
16.25
16.25
Amsterdam
67.64
67.60
67.68
14
5.000
131
Uil City ruwe l/v 2.07/2.22 2.07/2.22 2.07/2.22
13$
131
13«
108
4
Gilette Safety Razor
201
78
241
4.98
4.98%
4.97%
vonden
iW. Pennsylvanië
1
391
391
391
4.900
381
391
Sears
Roebuc
&
47
91
Co.
121
278
6.583/4
6.581/2
6.591/4
ParOs...............
via de pijpleiding
2.20
2.20
2.20
301
311
1
301
301
311
4.900
40.21
40.28
Caterpillar Tractor
15
291
51
41
1
Ber-tm ........._~.. 40.25
Stand Wh. tn vt
12.25
12.25
12.25
23.31
23.30
23.34
23|
1
Brussel
22|
4.800
231
233
231
53
53
Terpentijn
10
53
281
323
81
1.20 Electro Auto Lite
0.5*1 Vi
8.56
Komt
8.541/2
9
9
Reuzel W St loco
8|
1
10.65
10.65
10.45
4.800
81
81
2|
Intern rel & lel
213
5i
153
iMadrid
13.65
13.66
13.67
Mid West
1
10.50/60 110.50,60 10.30/40
4.700
10
101
101
101
101
5
Anaconda Copper Co.
191
3
221
/.wttseriand
32.54
32.54
32.58
Mcci Spring lears 6.80/7.10* 6.75/7.05 6.75/7.05
321
311
313
1
4.500
311
321
WeeneD
18.88
18.92
18.92
671
528
221
U■ S Steel
5%
231
Talk extra loose
51/8
4%
25.69
Stockholm
25.69
25.70
-,ulker
Portorico 2.65/80
2.65/80
2.65/80
N YorkCopMontr
102%
102%
102V4
b. mcl extra div.; g. plus 6 % tn aand.; J. betaalh Ir. aand.; v. plus 8 % betaalb. elk kwartaal; z. ook extra div. in contanten
33.20
Tln ioco
51.15
B. Aires 100 peso 33.20
33.19
51.121/2 51.15
—. 1
ïokohama
29.03
29.03
29.04
iDeo. «Mmtmnm 51.121/1 SI. 15

Goederenmarkt
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Koper

lake loco
Mia West
id. Electreoclo
Connect. vallei ld.
f. a. s. New ïork
directe lev
ld. ia ia 80-90
dagen lev
Giet-koper f. o. b.
N. Vork refinery
Koper cl.t. Hamburg, Liverpool
en Havre prompt
(exportprijs
v.
producenten)

=

export

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

.....

.._....._...

—

3.70
3.55

3.82%

3.70
3.65
3.85

9.—|

9.— 1

9.— 1

9.—|

9.—1

9.— 1

7.251

7.251

6.96

6.80

6.75

19c.a22c. 19c.i_220. 190.i,220
35 o.

35 c.

35 o.

5.25

5.25
23

5.25
23

4.55

4.55
6.85

23

4.55
6.85
nominaal

verkocht

6.85

6000

barrels

Locostemmingen. Petroleum, reuzel, meel.
mais, suiker, tin, yzer en koper prijshoudend.
Tarwe vast. Koffie lusteloos. Talk gemakkelijk.

CHICAGO,

2 Nov. (B.O.)

Granen. De minder gunstige Argentijnsche
en Australische oogstberichten, de betere stenv
ming op de buitenlandsche markten en het be-

perkt aai.bod, gepaard met de aanhoudend willige
binnenlandsche loco-positie, leidde aanvankelijk
tot een willige stemming; daarna liepen de markten terug op eenige realisatiën.

Tarwe. De termijnmarkt opende prijshoudend.
1 c. hooger, steeg op goede aankoopen door d^
binnenlandsche maalderijen en sloot vast.

Tarwe. No. 2 Hard Winter 106% (v.n. 104%)
No. 3 Hard Winter
)
(y.n.
Aanv. West plaats
314.000 bs.
528.000 bs>
denz. d. v. j.
2
Nov.
Nov.
1
31 Oct
i
December
99%/%
977/9/3/4 95%/%

. . . . ._....

Mei

, ,
"
I

97/6%

96/5%

94%/%

90/9% | 89/% I 88/77J»

JuH

Mais. De termijnmarkt opende prijshoudend,
hooger, steeg' op gering binnenlandsch aanbod, in sympathie met de willige loco-markten,
terwijl de buitenmarkten boven Chicago bieden,
hetgeen de meest op den voorgrond tredende
factor was. Do markt sloot vast.

1 c.

Aanv. West plaats
denz. d. v. j.

Mals.

,
_\

December .—.
Mcl
Juli

,77%

77%

I
77%
78

I

265.000 bs.
774.000 bs.

—

Loco No. 1 Mix. W. nieuw

1 Ts_
77
77

77%
76 7/s

I

|

Haver en rogge. De termijnmarkten stegen
in overeenstemming met de overige graanmarkten en sloten vast.

Haver

December

=

=

laten, b

497/8
47%
g
43
433/

49

|

JuU

50 %
48%

51%

j

Mei

44%

—70%/%
73
72 7/g

69%

I

,72% f

|

72%

67 7/g

71

70 7/g

bieden.

Provisions. (Reuzel.) De markt opend
prijshoudend, steeg op goede binnenlandsche cor.
sumptievraag,
sympathie met de varkensin
markt en sloot kalm.
Reuzel Prima West Steam.
9.92% I

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

Loco

)eiember
1Januari

Mei
k

=

kooper. v

9.92%

9.70
9.62%
9.72%

9.87%v[ 9.90 v

v 9.97%
v f 10.35 |

9.97%

10.35

=

verkooper.

Spek. Drysaited oell.ea.

Stemming vast
Varkens.
Lichte' 4 60

=

o

10.10

v

nominaal.

Dec. 13.50 (v.sl. 13.—'
Jan. 13.37% lV .sl. 12.87 %
per 60 lb. average

é, 5.35 (v.sl. 4.55 _5.4 r
üwart 5.60 a 5.80 lV .si; 5.40 &5.6
Aanv. Wast Sted. 66.000 denz. d. v. j. 63.000
Aanv. Tm Chicago 17.000 denz. d. v. j. 14.000

C

v. w —»"—
GeL varkens deze week —.—
NEW ORLEANS, 2 Nov. (B.O.)
12.39
12.09
12.13
12.19
12.20
12.19
11.89

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

-

October

,
.

12.03/04

W. O.

\

...

____,

12.20

12.14

12.28
12.22

12.12/13 12.24
12.09
11.77

2 Nov.
48
4.25
5.25

1

5.25
5.—

2 Nov.

Mei

1 Nov.

180%

179

181%

.

1273/4
125%

j

181

69%

I

93%

5.—

.
I

31

O.

178%
180

68%

127

126

125

124%

KANSAS CITY. 2 Nov.
1013,8
Tarwe Na 1 R.WI
101%
95%
December
967/8
Mei

5.25

I

1 Nov. (R.0.;

DÜLUTH,

71

.

11.83

2 Nov. (R.0.)
1 Nov.
31 Oct
48
48
4.25
4.25

5.—

Lijnzaad.
Dcc
Mei
Rogge Dcc,
I arwe.
December

12.16

12.07

SAVANNAH,

Terpentijn.
Kars ."
W. W.

31 Oct
12.46

1 Nov.
12.34

2 Nov.
Katoen Slot (loco)
De.Fember ._
Januari
Maart
Mei
Juli

923|g

(R.0.)
100%
94%
91

2 Nov. (R.0.)

ST. LOUIS,
2 Ra Wl,

Tarwe N
Loco
December
Mei

1003/4
993/

j

97

99

gg

96

95%

94%

MINNEAPOLIS, 2 Nov. (R.0.)
Tarwe N. 1 North
dpring loco
December
_.
Mei

Gerst

December
Mei

......

111%

103 3/4

108 3(8
1028J8

71%
67%

70%
67%

1093/1

105%
1017/9

1003/ g 99%

72%
68%

WINNIPEG,

2 Nov. (R.0.)

Tarwe. De termijnmarkt steeg op vry goedf
exportzakekn van beide kusten, prijshoudend
telegrammen, aankoopen door commissie-huizei-

en wegens het aanhouden van uitgebreide mani'

pulatiën en sloot vast.

**

WISSELKOERSEN

547 e-

~ .-.

«

_= laten, n

2/«

3.70
3.55
3.82%

7.251

Aluminium.
99% locoN.-X.
Nikkel electr o cathodes 99 %
loco New ïurk
Blik box t o. b.
Pittsb. basis
Schellak IN. loco
Grof linnen: Hess
cloth licht gew.

* Voor

_

1 /6

I 6.57% I 6.72%'
6.57% l 6.57% l 6.72%'

...

zwaar

.

32 <j.
47 »',

6.57%

m.m..\

...
......

+
+

Zink

...

......

++

v.o. St Lcula

..

KOERSVERLOOP IN WALLSTREET

—

X.

Lood. Loco N.

...
...
...

...

——
+

_

Juli

_

...

...

_„..

20.-r

21.77

32 c.
32 o.
47 c.
47 c.
l<t Standard
Vracht vooi zwaar
graan Liverp- P. gr 1 /6 è. 2/6 1 /6
2/6
ld. n/h. Cont
per 100 bs. 5_7 c. 5_7 0

Rogge loco No. 2
December
Mei

an

—

Liverpool
high denslty

20.—
21.77

20.—
21.77

..

...

—

—

.

...
...
.... .

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

— ——
——
— ———
—
— ———
—

___ ___

,

lev. Boston
O. Penns.
Vrachtkatoen.

latenlbied

...

—

...

IJzer „Plg" 2 Buff.

1 Nov.

31 Oet.

78 %

76 7/g

83

816/ g 80

75

55%

54%

52 7/g

58%

57

2 Nov.
Tarwe

Dec.
Mei

__»_

Juli

Rogge

Haver

Gerst

Dcc
Mei
Juli
Dcc
Mei

Juli
Dec.
Mei

Lijnzaad Dcc

mw

JuU

...
...
mmmm

....

60

g 40%
43%
41%
528) g 50 7/g
54 %
531/4
423)

134%
140

'

131%
136%

.

40%
403/1

-

50%

52%

130%
135

Aanvoer wagonladingen tarwe No. 1 128, idNo. Il 125, ,d. No. UI 48, id. No. IV 59, ander*
soorten 242.

.

i

