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Tsjecho-Slowaken vallen Hiranoema zal politiek
Hongaarsche stad
Munkacs aan

PROTEST TE PRAAG
BOEDAPEST, 6 jan. Het Hongaarsche Telegraaf-Agentschap

meldt

dat Tsjecho-Slowaaksche troepen
en Oekrainsche vrijscharen Vrijdagochtend te 3.40 uur een
aanval
hebben gedaan op de in het
aan

Hongarije afgestane gebied gelegen
en dus thans Hongaarsche grensstad
Munkacs en het dorp Orosveg hebben

bezet.
Er werden negen Hongaren,
vier
officieren en vijf soldaten, gedood,
de Tsjechen verloren vijf dooden.
De Tsjecho-Slowaaksche
artillerie
deed van de rondom Munkacs gelegen
heuvels acht granaten op de stad

De aanvallers maakten gebruik van
een pantserwagen, welke buiten gevecht werd gesteld en door de
Hongaarsche grenswachts

en gendarmen
kon worden veroverd. De
inzittenden
werden gevangen genomen.
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De Hongaarsche regeering
heeft onmiddellijk aan de gezanten van
Duitschland
en
te Boedapest mededeeling gedaan van hetItalië
gebeurde en te Praag een ernstig protest ingediend, waarin zij elke verantwoordelijkheid

heeft zijn eerste zitting gehouden. Alle ministers waren aanwezig, o.a. de afgetreden minister-president, prins Konoje. Arita, de minister
van buitenlandsche zaken, gaf een uiteenzetting van de politiek der regèering tot regeling
der betrekkingen tusschen Japan en China,
zooals goedgekeurd door de Keizerlijke conferentie op 30 November, een politiek, die
Hiranoema, naar hij mededeelde, zal volgen.

Gevraagd naar zijn houding jegens de

VAN DE WERF DER ROTT. DROOGDOK Ml], is gisteren met goed gevolg te water gelaten het artillerie-instructieschip „Van Kinsbergen",
dat in aanbouw is voor rekening der Kon. Marine.

politieke partijen, zeide Hiranoema, dat

hij niet slechts de grondwet, maar ook het
parlement zal eerbiedigen. Het ligt niet in
zijn bedoeling de politieke partijen te passeeren. Evenmin wil hij een soort van
„totalitaire" partij oprichten of een

Onderzoek in verband met uitgifte

nationale reorganisatie doorvoeren.

van erfpachtsgronden

Alle

eigenbelang verdwijnt, aldus spr.,
wanneer het land de belangen der Keizerlijke
familie en van den staat voor oogen houdt.
Het nieuwe kabinet zal de gewone begroo-ting
1939/40, zooals die is opgesteld door het vorige
kabinet, overnemen. De financieele politiek
wordt op denzelfden voet voortgezet. Wijzigingen in het kabinet mopten worden voorkomen wegens den moeilijken toestand waarvoor Japan in China staat, doch nu het kabinet
gewijzigd is, moet de continuïteit der Japansene politiek, vooral ten
aanzien van China,
en worden aangetoond, hetgeen ge00
Pneming van Prins Konoje
P rtefeUille ta de *ieuwe

Beschuldigingen uit bouwerskringen ingebracht
tegen wethouder S.R. de Miranda
en het raadslid Z. Gulden.

WETHOUDER DIENT AANKLACHT IN TEGEN DE
HOOFDREDACTIE VAN „DE TELEGRAAF”
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(Handelsblad-Timesdienst.)'
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Met de bedoelde twee benoemingen is Roosevlet dwars door de scheidslijn heen gegaan
welke zijn aanhangers en zijn tegenstanders
verdeelt.
Onder hen, die gelooven, dat een voortzetting van de uitgavenpolitiek noodzakelijk is,
zijn er namelijk ettelijke, die bezorgd zijn over
de gevolgen van Roosevelts buitenlandsche
politiek. Aan den anderen kant zijn er velen,
die niets moeten hebben van wat zij Roosevelts
economische waandenkbeelden noemen, maar
«ie het volledig eens zijn
met zijn opvattingen
wer de houding, welke de Vereenigde
Staten
behooren aan te nemen tegenover de buiten-

ENGELAND, MONTAGU NORMAN, die
zich naar Berlijn heeft begeven om daar de
te Londen aangevangen besprekingen voort
te zetten, verlaat met "ir. Hjalmar Schacht,
president van de Duitsche Rijksbank, het
station.

Nu elders een en ander wordt gepubliceerd
over interne strubbelingen, vrij geruimen tijd
geleden ontstaan tusschen den wethouder van
Publieke Werken en diens Dienst, reeds
behoorende tot het verleden, vervalt voor ons ieder motief om den j u i s t e n
gang van zaken langer te verzwijgen.

LAMSVLEESCH IN BLIK?

Tusschen haakjes zijn de
aantallen lammeren vermeld. Van 1937 op 1938 nam het aantal lammeren toe met 5000 stuks (11 %);
dat van de fokooien met 20.000 (9 %)', dat
der fokrammen met ruim 2000 (54 %) en dat
der overige schapen met 19.000 (33 %),
De export van schapen bleef in de eerste elf
maanden van 1938 ruim 800 stuks ten achter
bij dien in 1937, nl. 309 tegenover 1122 stuks,
de uitvoer van schapenvleesch bleef ongeveer
gelijk, nl. rond anderhalf millioen kilo, waarvan ruim twee derde deel naar België gaat.
De binnenlandsche consumptie is vrijwel

Regeering stelt belang in de
mogelijkheid ervan.
Naar wij vernemen, heeft het departement van Economische Zaken belangstelling voor de mogelijkheid, om van
eventueel uit de markt te nemen schapen een bruikbaar bflikvleesch-product te
maken, geschikt voor distributie aan
werkloozen en behoeftigen. Proeven genomen op verzoek van het Texelsch Schapenstamboek hebben bereids aangetoond,
mits niet te vet — een uitstekend
dat
product kan worden verkregen.
Voor het uit de markt nemen en verwerken van 10 % van het aantal daarvoor
in aanmerking komende dieren zou, na
aftrek der opbrengst van het blikvleesch,
een bedrag noodig zijn van ongeveer

wereld.

Daarom zal er ook niet zoo zeer tegenstand
worden geboden tegen Roosevelts bewapeningseischen, dan wel verbitterd gedebatteerd worden over de politiek, tot
welker instrument
«"eze bewapening moet
dienen.
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Winkelier onschuldig.

Van eenige bewering van de zijde der com-

wacht.
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Een aantal maanden geleden is inderdaad
gedurende eenigen tijd een zoodanige toestand
ontstaan, nu óók weer historie, dat betreffende
zaken van zijn Dienst, directeur De Graaf van
P. W. slechts schriftelijk contact had
met
wethouder. Aanleiding daartoe was
een rapport van architect G. J. Roes van het
Grondbedrijf, belast met de uitgifte van erfpachtsgronden, waarin de heer Roes de klacht
uitte, dat door raadsleden invloed werd ge-

Sinds eenigen tjjd wordt hier ter stede op
verstrekken van erfpachtslast van de justitie een onderzoek ingesteld oefend voor hetbouwondernemers,
waarmede
voor
terreinen
juistheid
naar de eventueele
van beschuldigingen, welke uit bouwerskringen zijn inge- zij in zakelijke relatie stonden.
Er werd echter géén naam genoemd.
bracht tegen wethouder S. R. de Miranda en
De wethouder heeft dit rapport bestreden,
het raadslid Z. Gulden. Op verzoek van den
wederzijdsche schriftelijke uiteenzetwaarna
Thiel,
justitie,
van
mr.
dr.
J.
A.
van
officier
tingen tusschen de heeren De Miranda en De
geen
hebben wij tot nu toe van dit onderzoek
Graaf ontstonden, die het college van B. en W.
melding gemaakt, want van strafbare feiten passeerden
zonder dat eenig nader ingrijpen
nog
is nog niets gebleken, de rijksrecherche is
volgde.
parkette
druk bezig met haar verhooren en ten
Geheel daarvan afgescheiden ontstond er
is de zaak nog niet nader bekeken. Nu een der
bladen melding- maakt van de iagedienide meeningsverschil in de Sociaal-democratische
klachten, kunnen wh' mededeelen, dat deze Raadsfractie over de woningpolitiek van wethouder De Miranda.
betrekking hebben op transacties met bouwDoor de minderheid in die fractie werd het
gronden. Er zouden gronden zijn toegewezen
beleid van den wethouder voor de Volkshuisaan personen, die onvoldoende kapitaalkrachtig waren om ze te behouwen, welke gronden vesting verdedigd, de meerderheid bleef' er
eohter bij, dat er te weinig arbeiderswoningen
dan weer met winst verkocht werden. Bouwers, die zich daardoor benadeeld achtten, werden gebouwd en de wethouder zich op
hebben nu klachten geformuleerd tegen de sleeptouw had laten nemen door het bestuur
wat daarvan waar van Amstels Bouwvereeniging, voornamelijk
reeds genoemde heeren,
is, zal het verdere onderzoek moeten leeren. bestaande, naar werd beweerd, uit huizenexploitanten, die uiteraard geen belang zouden
hebben bij uitbreiding van het aantal woninTot nu toe geldt het dus slechts een voorgen. Er werd een interne commissie benoemd,
loopig onderzoek, zooals steeds geschiedt bij
die tot de conclusie kwam, dat er spoedig méér
het indienen van ernstige klachten.
volkswoningen moesten worden gebouwd dan
De resultaten ervan moeten worden afgede laatste jaren geschiedde.

Nieuw bewijs van de kloof
tusschen
Amerikaansche principes en
die van totalitaire

’

90.000.

Zooals men weet, is de schapenhouderij
tegenwoordig zonder meer noodlijdend. By de
telling in de tweede helft van Mei was de
totale sterkte van onzen schapenstapel:
in 1930

„
„
„

~

485.000

1

1934

642.000 (330.000)

1935

1936
1937

~ 1938

«...„

„

680.000 (363.000)
655.000 (358.000)
608.000 (327.000)
654.000 (332.000)

het „Algemeen Handelsblad" N.V.

HET WEER VOOR MORGEN

UIT BEURS- EN ZAKENWERELD

In een onderhoud met de pers heeft Baron
Hiranoema later verklaard, dat hij ten aanzien
van het incident in China de politiek van zijn
voorganger zal voortzetten, met eerbiediging
van de grondwet en van de parlementaire
grondslagen. Evenwel zal hij, ten aanzien van
den toestand in China, een nieuwen politieken
koers inslaan, zoodra de omstandigheden dit
vereischen.

»
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Verwachting van het K. N. M. I.
te De Bilt van heden tot morgen
18 a 19 uur: Zwakke tot matige
noordelijke tot westelijke of zuidwestelijke wind, gedeeltelijk bewolkt,
weinig of geen sneeuw, lichte vorst
tot temperatuur om het vriespunt
des nachts, overdag lichte dooi.
(Zie ook blz. 2.)

TOKIO, 6 Jan. (Domei.) Het nieuwe kabinet

voor de mogelijke gevolgen bij voorbaat van
de hand wijst.
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Hongaren slaan aanval af.
Zij verliezen negen dooden,

king

Januari

1939

AVONDBLAD

nihil, in tegenstelling tot andere landen.

Meer dan de helft van den totalen
schapenstapel wordt gehouden in de provincies Noord Holland (221.000 of 34 %) t
Friesland (121.000 of 18 %); daarna
komen Groningen en Zuid Holland met
elk 65.000 stuks.

In de vroeger zoo schapenrijke provincie
Drente worden nog slechts 23.000 schapen
gehouden, tegen 70.000 in 1910, waarvan
54.000 heideschapen.
Blijkens de uitkomsten van de tienjaar-lijks c h e landbouwtellingen waren er in
Nederland (einde Mei tot half Juni); aan-

wezig: in 1910 890.000 schapen; in 1921
668.000 en in 1930 485.000. Het aantal heideschapen nam in die jaren af van J14.000
tot

17.000,

DALADIER TE
ALGIERS
6 Jan. (Havas). De kruiser

„Foch" met minister-president Daladier
aan boord, is hedenochtend om kwart
over acht te Algiers aangekomen.

De Amsterdamsche beurs was heden
fauw gestemd: alle hoofdfondsen waren lager,
in de eerste plaats H.V.A., die opnieuw meer
dan 10 % verloren, ook Koninklijke was m
reactie en onder beurs zwak gestemd; het slot
was evenwel weer vaster. Overigens waren
Nederlandsche industrieelen en cultuurwaarden ongeanimeerd, evenals Amerikaansche
shares.
Fransche staatsobligaties waren prijshoudend. De Nederlandsche beleggingsmarkt was

onveranderd.
Op de wisselmarkt waren Ponden aanvankelijk vaster, doch in den middag liep dit
devies wederom terug. Geld en prolongatie-

markt onveranderd.

N. V. v/h. Ruhaak&Co. heeft over het
afgeloopen boekjaar een dividend gedeclareerd
van 6 % (v. j. 3 %).
De P e t r o 1 e u m m ij. „M o e a r a E n i m"
zal een
interim-dividend uitkeeren van
f> 1/5 % (onv.) op de aandeelen,
6 (onv.)
(onv.)
55
oprichtersper
per winstbewijs en
aandeel.

Van boord van den kruiser „Foch" heeft
Daladier een telegram gezonden aan president
Lebrun, waarin hij verklaart verheugd te zijn
te kunnen bevestigen, dat het geheele NoordAfrikaansche gebied gevoelens van aanhankelijkheid koestert jegens het moederland.
Aan de resident-generaal van Tunis heeft
Daladier een telegram gezonden, waarin hij
verklaart, dat het Tunesische volk zich voor
de geheele wereld heeft kunnen toonen zooals het is: gehecht aan zijn lot als lid van de
groote Fransche gemeenschap. Het roemrijke
leger van Afrika te land, ter zee en in de
lucht, voegt, daar waar het zijn moet, een
nieuwe bladzijde toe aan zijn roem: het verzekert de veiligheid van vreedzamen arbeid
van allen. Het telegram besluit met de verklaring, dat Frankrijk in de geestdriftige betoogingen van Tunis een machtige aanmoediging heeft gevonden tot voortzetting van
zijn nationale en internationale taak.

De Par ij sche beurs was heden lager.
Hoewel de handel vrij beperkt bleef, liepen
de locale fondsen in- koers terug. Vooral de
rentes waren aangeboden.
De internationale fondsen waren eveneens
flauwer en de koersen van de Amsterdamsche arbitragewaarden waren .irsder die van

Bij zgn aankomst werd Daladier begroet
met negentien saluutschoten, terwijl 45 vliegtuigen boven de „Foch" cirkelden.
Aan boord van de admiraalssloep begaven
Daladier en de gouverneur van Algerië,
Lebreau, zich aan wal. Hier bewees een compagnie van het Vreemdelingenlegioen de militaire eer.
De minister-president werd begroet door
den burgemeester van Algiers, waarna hij zich
naar het monument voor de gevallenen begaf
om bloemen neer te leggen. Na een minuut
eerbiedige stilte hief de menigte spontaan de

vond steun in de maatregelen ter bestrijding
der speculatie, waardoor ook de prij s van
het goud verder en in grooter mate is ged a al d.

gisteren.
Op de wisselmarkt was het Pond sterling

verder in herstel.
De Londensche beurs was kalm en

terughoudend; de handel werd geremd door
het ongunstige verloop in Wallstreet.

Engelsche staatsfondsen waren
lager door de verwachting omtrent de nieuwe
leening. In het verdere verloop zrjn de koersen
van Amerikaansche waarden opnieuw gedaald en bleef de omzet algemeen beperkt. *lechts eenige Zu i d-A fr. goudpijnen liepen op.
De vaste stemming voor het Pond

TONDENSCHE GOEDERENPRIJZEN.
Rubber
Sm. sh.

Suiker Jan.
Cuban c. >. f.
Conra loco
Str. f. m. s.
Marseillaise aan. Vervolgens defileerden
Koper,
12.000 man troepen voor den minister-presicash
Stand
dent.
-3 mnd.
Vervolgens begaf Daladier zich naar het
Electr.
Zomerpaleis, waar een militaire conferentie
Wirebars
zou worden gehouden.
Ti n loco
Stand
-3 mnd.

Fuldauer grond toegewezen. De uitgifte van
bedoelde terreinen geschiedde op normale wijze
tegen den normalen canon aan de bonafide

bouwers Venemans c.s;
3. Nimmer heeft tusschen den wethouder
en zijn zoon eenige bespreking plaats gevonden omtrent uitgifte van grond;
Wel heeft de heer De Miranda zijn fractie4. De verhouding tusschen den wethouder
genoot Gulden schriftelijk ervan beschuldigd en de hoofdambtenaren is volkomen normaal.
diens invloed aan te wenden tot het verkrijgen De directeur van Publieke Werken, zoomede
van erfpachtsterreinen voor zijn cliënten. Het de
hoofdambtenaren, plegen dagelijks met den
antwoord van den heer Gulden moet nog in de
mondeling overleg.
wethouder
fractievergadering worden behandeld.
De wethouder heeft naar aanleiding van
bovenbedoeld artikel bij de justitie een klacht
ingediend tegen de hoofdredactie van ~De
*
Telegraaf".
De Amsterdamsche wethouder S. R. de
Miranda heeft ons het volgende communiqué
Mr. A. R. de Miranda, zoon van den
ter publicatie verstrekt;
wethouder, wien wij naar zijn houding met
In „T>e Telegraaf" van hedenochtend wordt betrekking
tot deze publicatie hebben gein een artikel over onregelmatigheden bij de vraagd, verklaarde — ons machtigende daaruitgifte van bouwgrond te Amsterdam medevan mededeeling te doen
dat de in bedoelde
gedeeld; dat door de rijksrecherche in opdracht publicatie gedane mededeelingen
volkomen
van de justitie-autoriteiten te Amsterdam een onwaar zijn.
Mr. De Miranda zeide voorts te overwegen,
breed opgezet onderzoeik daarnaar wordt ingesteld. In dit artikel wordt verder vermeld, een klacht te zullen indienen tegen „De Telegraaf", doch zich daarover eerst te zullen
dat, zooals de zaken thans staan, de verdenmet mr. Th. Muller Massis. Wanneer
beraden
king zich concentreert op twee figuren. Eén men, na juridische
beschouwing van deze aander beiden is de wethouder S. Rodriguez de gelegenheid, meent dat een klacht het geMiranda. Deze
buiten den dienst van wenschte effect, i.e. een veroordeeling tot
Publieke Werken om,' grond hebben toegewegevolg kan hebben, zal men daartoe overgaan;
zen aan den autohandelaar T. Fuldauer, die zou, juridisch gesproken, de mogelijkheid niet
deze terreinen weer met een winst van groot genoeg zijn om genoemd blad wegens
10.000 aan de bonafide bouwers Venemans, deze publicatie te doen veroordeelen, dan zal
van indiening van
afgeKop en Vetter te Amsterdam zou hebben ver- zien, ten einde te een klacht worden
door nietvoorkomen,
dat
de
dat
Vervolgens
gemeld,
kocht.
wordt
veroordeeling het tegengestelde van het getransactie tot stand kwam door bemiddeling wenschte effect wordt bereikt.
van mr. A. Rodriguez de Miranda, zoon van
Het gemeenteraadslid de heer Z. Gulden
den wethouder, die evenals de heer Fuldauer, verklaarde ons desgevraagd, dat hij nog
heden, in opdracht van zijn fractie, het anteen winst van 5000 zou hebben gemaakt.
woord zal publiceeren op de beschuldigingen
Men neemt aan, zoo luidt het bericht verder, van
wethouder De Miranda geuit aan zijn
dat mr. De Miranda zijn vader heeft overgeadres. Wat de bedoelde publicatie in „De Telehaald, op onregelmatige wijze in te grijpen graaf" betreft,
zal hij rustig het resultaat van
om hem dit voordeel te verschaffen.
het justitieel onderzoek afwachten.
Ten slotte wordt in dit bericht vermeld,
dat de verhouding tusschen den wethouder en
hoofdambtenaren van Publieke Werken zooTWENTE—RIJN-KANAAL WEER
danig zou zijn geschokt, dat ieder mondeling
BEVAARBAAR
verkeer tusschen beide partijen is afgebroken
en alles schriftelijk wordt afgedaan.
(Van onzen correspondent.)
Naar aanleiding van dit bericht zij het volmissie, nóch van de S. D.-fraotie, van onregelmatig handelen bij de uitgifte van erfpachtsgronden, was geen sprake.
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1. Tot vandaag is den wethouder van een
justitioneel onderzoek niets gebleken;
2, Noch door den wethouder; noch door
den dienst van Publieke Werken is den heer
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Volgens Symington & Wilson zouden in deze
weer de rubbervoorraden in Londen
met 100 ton zijn gestegen, die te Liverpool
echter met 125 ton teruggeloopen, zoodat de
Britsche voorraden met 25 ton zouden zn'n
teruggeloopen.

DE WERKVERSCHAFFING IN

—

gende medegedeeld:

’

’

NOORD-HOLLAND
De Rijksinspectie voor de Werkverschaffing
in Noord-Holland (Noord) deelt mede, dat in
verband met de weersomstandigheden van de
laatste dagen, de tijdelijke stopzetting van de
werkverschaffing in haar ressort voorloopig
met een week wordt verlengd.
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Het ijs in het Twente-Rijnkanaal is thans G. Nypels: Fez, een stad met 385
over den geheelen afstand van Enschede naar
moskeeën
Zutphen gebroken, zoodat het kanaal weer De rustelooze (Overzicht Buitenland)
voor de scheepvaart beschikbaar is.
A. B.: Honderd jaar fotografie "
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BINNENLAND

Vluchtelingen te Hoek van Holland
waren slecht gehuisvest
—

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6 JANUARI 1939

OM HET KOLENVERVOER

(Ingezonden Mededeeling.)

Bezwaren van schippers en
bevrachters tegen de
Rijnvaart centrale.

COSTUUMS

TOESTAND IS THANS
BEVREDIGEND
De emigratie wordt

bevorderd.
(Van

onzen correspondent.)
's-G ravenhage, 5 Jan.

Dat in de eerste dagen, dat het vluchtelingenkamp te Hoek van Holland in
gebruik genomen was, mede als gevolg
van de onverwacht felle koude, de toestanden,
aldaar veel
te wensekea
gelaten,
hebben
bleek ons uit de mededeelingen van een lezer, dit kort geleden
een bezoek aan deze inrichting heeft
gebracht.

Hf

vertelde ons bijzonderheden, welke van
dien aard waren, dat wij ons genoodzaakt gevoelden contact te zoeken met de ambtelijke
instantie, welke belast is met de organisatie
van de vluchtelingenkampen. Deze ambtelijke
instantie wordt gevormd door het zgn. Vluchtelingenbureau, ingesteld aan het departement
van Binnenlandsche Zaken, waarvan o.m. deel
uitmaken mr. A. J. Rosman van genoemd
departement en de heer H. Sieperda. van het
departement van Justitie. Bij het onderhoud,

dat we ten departemente van Binnenlandsche
Zaken hadden, was mede aanwezig de oudinspecteur van den Militairen Geneeskundigen
Dienst der Landmacht, de generaal-majoor
dr. S. W. Praag.
Tot nu toe dienen wij
dit zij vooron gesteld

—

— bij

de beoordeeling van al wat op het
vluchtelingenkamp te Hoek van Holland betrekking heeft, af te gaan op mededeelingen
van anderen, omdat noch de kampcommandant, noch de regeering er in hebben toegestemd, dat de pers het kamp bezocht. Slechts
verkregen wij de toezegging, dat er in principe bh' Binnenlandsche Zaken en bij Justitie
geen bezwaar bestaat, dat binnen afzienbaren
tijd aan journalisten de gelegenheid zal worden gegeven het kamp te bezichtigen. Dat
men daartoe tot op heden niet bereid is gebleken, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de toestand en de organisatie van het kamp nog
niet geconsolideerd zijn. Dit laatste was ons
reeds eenige dagen geleden (zie ochtendblad
30 December jl.) toegegeven.
Het tijdstip voor dat bezoek is nog niet
vastgesteld. M.a.w. de bevoegde instanties
achten de situatie te Hoek van Holland op
het oogenblik nog kennelijk van dien aard dat
het speurend oog van journalisten nog niet
gewenscht

wordt.

Het sneeuwde in.
„Het kamp bestaat uit een aantal barakken, welke bestemd zijn voor een vacantieWnderschool", aldus werd ons dan door een
lezer meegedeeld. „De wanden der barakken

bestaan uit houteen plaatijzer. De verbinding
tusschen de muren en de daken zijn niet tochtdicht. Met behulp van takkenbossen had men
getracht, de openingen te dichten, maar dat
was zeer gebrekkig gebeurd. Het sneeuwde er
dan ook in van tn'd tot tijd, zoodat de bedden
niet droog bleven."
Wat deze klacht betreft, de heeren van het
vluchtelingenbureau gaven ons toe, dat de
barakken niet in alle opzichten bestand zijn
gebleken tegen het ongewoon felle weer van
de afgeloopen weken. Inderdaad is alles in
het werk gesteld om de barakken zoo geriefelijk mogelijk te maken. Er zijn dan ook o.a.

tochtportalen gemaakt, waardoor de situatie
op dit punt aanmerkelijk is verbeterd. Tegen
de stuifsneeuw is gedaan wat mogelijk is,
maar menige normale woning ondervindt
daarvan wei last. Een deel van onze soldaten
is nauwelijks beter gehuisvest (barakkenkamp
te Waalsdorp bijv.).
„De slaapgelegenheid was alles behalve voldoende", aldus een andere klacht. De beddsn
zouden te klein zijn. Hierin is voor zoover
de klachten redelijk waren, voorzien. Overigens beschikte elke vluchteling in de zeer
koude dagen over niet minder dan vij f

dekens!
„Velen der kampbewoners waren reeds ten

gevolge van de doorgestane emoties in

een
overspannen toestand. Hier werden zij bovendien verkouden. Er waren voorts lijders aan
rheumatiek en suikerziekte, die geen behoorlijke verpleging ontvingen. Toen de menschen
aankwamen, moest het lazaret nog worden
ingericht. Er kwam wel van tijd tot tijd een
dokter uit Rotterdam, maar er heerschte een
groot gebrek aan medicamenten. Onder de
vluchtelingen bevonden zich twee Duitsche
artsen, doch het was hun niet toegestaan hun

zieke medebewoners bij te staan. Een hunner
is overigens inmiddels naar Berlijn teruggekeerd. Hij verkoos, hoewel Jood zijnde, het
tegenwoordige Duitschland boven een langer

verblijf in dit kamp."
lezer verder.

Aldus vertelde onze

Er manifesteert zich onder schippers en
soheepsbevraohters eenige ontstemming en ongerustheid. Aanleiding daartoe is het groote
quantum steenkolen, dat de Nederlandsche
Particuliere Rijnvaartcentrale te vervoeren
kreeg. De kwestie houdt natuurlijk eveneens
dan ook niet juist, dat van tijd tot tijd een
verband met de Evenredige Krachtverdeeling
dokter uit Rotterdam is gekomen. Dr. Knip
en met de erkenning der Rijnvaartcentrale door
hij
beschikt over alle geneesmiddelen, welke
de Bevraohtingscommissie voor Limburg.
noodig oordeelt en overigens kan hij putten
Volgens mededeelingen van welingelichte
uit de voorraden van het magazijn van het
Nederlandsche Roode Kruis.
De instructies zijde gaat het om het volgende. Indertijd, toen
er weinig vrachten waren, werd de R.C. met
dienaangaande laten geen twijfel open.
steun van de regeering opgericht. Zoodra op
Inderdaad bevinden zich onder de kampbeden Rijn voor de grootere schepen weer volwoners enkele Duitsche artsen. Dat zij geen
praktijk in het kamp mogen uitoefenen, ligt doende werk kwam, hield deze steun natuurlijk
voor de hand, dat zou in strijd zijn met de wet op. De R.C., uit crisisomstandigheden geboren,
op de uitoefening van de geneeskunst. Dat bleef evenwel voortbestaan en breidde haar
een dezer doktoren naar Duitschland zou zijn werkzaamheden uit, tot de kolenhavens van ons
mijngebied. Ze verwierf een erkenning als
teruggekeerd, is niet juist. Deze mededeescheepsbevrachter.
ling werd ons categorisch tegengesproken.
Daartegen gaat een deel der bezwaren van
Strenge afzondering.
schippers en bevrachters. Van schipperszijde is
~De afzondering was vooral in de eerste men hiermede niet aceoord, omdat de in de
dagen zoo sterk, dat geen der inwoners geleR.C. georganiseerden een bevoorrechte positie
genheid kreeg zijn emigratie te regelen, hoeinnemen. Hun kansen zouden tegenover de anwel sommigen hunner over visa voor Austradere schippers drie op één geworden zijn. Voorlië of Argentinië of over uitnoodigingen van eerst bemachtigt de R.C. hier een groot quanhet Amerikaansche consulaat om zich te tum transport, dan kunnen de aangeslotenen
kernen voorstellen, beschikten. Zelfs werd hun individueel hun aandeel van de E.V. bekomen
raadslieden niet vergund met hen in contact en vervolgens hebben zij nog de Rijnvaart nate treden. De politiebewaking weigerde zelfs genoeg geheel in handen. De georganiseerden
een aantal uit Amsterdam overgekomen zouden dus merkbaar bevoordeeld zijn, kunnen
vrouwen met hun mannen te praten; op her- vaak eerder weg varen, wat natuurlijk kwaad
haald dringend verzoek heeft de militaire bloed zet bij de andere.schippers. Deze voelen
commandant ten slotto een gesprek van een
zich gedwongen om zich bij de R.C. aan te
half uur over het prikkeldraad heen toegesluiten, die zoodoende een monopolie zou kunstaan."
nen krijgen. Ook merkt men in dezelfde krinDe afzondering was inderdaad in den begingen op, dat voor de kleinere schepen, beneden
ne zeer sterk. De oorzaak daarvan lag in het 400 ton, die nog onvoldoende emplooi vinden,
feit, dat de opvattingen van den militairen van overheidswege te weinig gedaan wordt.
commandant van het kamp en van de RotDe bezwaren die we van bevrachterszijde
terdamsche politie over den staat dezer hoorden, zijn van anderen aard. Die gaan over
vluchtelingen uiteenliepen. De politie behet kolenvervoer. De R.C. zou een groote hoeschouwde deze vluchtelingen nl. geheel als veelheid aan vast tarief voor een zekere periode
hebben aangenomen. De mijnen hebben dit
illegaal ons land binnengekomen vreemdelingen, die hier te lande niet gewenscht zijn. vaste tarief gewenscht en bedongen om zelf met
Deze juridisch misschien niet aanvechtbare meer zekerheid te kunnen calculeeren. Allerlei
opvatting deelde de kampcommandant echter omstandigheden, als aanhoudende vraag naar
niet en daaruit zijn inderdaad strubbelingen scheepsruimte, dichtvriezen van kanalen, lage
ontstaan. Deze zijn echter door het vluchtewaterstand op rivieren, hebben er toe geleid
lingenbureau van het departement van Bindat de door de R.C. bedongen tarieven, naar
meening van insiders, aanmerkelijk
nenlandsche Zaken uit den weg geruimd.
beneden
Dat den vluchtelingen overigens verhinderd kostprijs zouden geraakt zijn. Men schatte het
zou worden hun emigratie te regelen, moest risico op tienduizenden guldens. Men vreest nu
dat straks wellicht de Regeering (ofwel de
men ons weer ten stelligste ontkennen. Integendeel,. aldus\de heer Sieperda, de Nederbelastingbetaler) moet bijpassen. Gebeurt dit,
dan zou er met overheidsgeld tegen het partilandsche regeering bevordert deze emigratiemogelijk is. Onze culiere bedrijf geconcurreerd worden. Ook hier
pogingen waar slechts
regeering stelt zich immers op het standpunt, ducht men monopolie en uitschakeling der andat de Duitsche vluchtelingen hier op den dere ondernemingen.
duur niet kunnen blijven. Reeds zijn twee
De positie der Limiburgsche Mijnen in deze
kampbewoners vertrokken, niet gevlucht, op aangelegenheid is niet duidelijk. Eenerzijds
grond van hun emigratie-papieren.
moet een overeenkomst als het bovengeTot zoover de voornaamste klachten, welke noemde verzekerende vaste tarief voor langetot ons kwamen. Wij hebben genoemde heeren ren tijd in haar belang zijn, anderzijds kan
intusschen de vraag gesteld, waarom het monopoliseering der binnenvaart alle concurkamp niet eerst geheel in orde was gebracht, rentie uitschakelen. Aangezien de E. V. minialvorens de vluchtelingen daarin op te nemen. mum-tarieven vastlegt doch geen beperking
Dat het kamp niet voldoende was ingericht, naar boven kent, zou organisatie van alle
hadden zij immers met hun antwoord al toeschippers in een bevrachtingsvereeniging de
gegeven. Men antwoordde ons, dat het aantal transporten duurder kunnen maken.
vluchtelingen, dat illegaal ons land binnenkwam, van dag tot dag toenam. De regeering
(departement van Justitie? Red.) oordeelde
POGING OM „IJSSELSTROOM” TE
daarom onmiddellijk ingrijpen gewenscht.
BEREIKEN MISLUKT
De heeren van het Vluchtelingenbureau
zagen zich hierbij nog extra gehandicapt door
Enkhuizen, 5 Januari
de zeer koude weersomstandigheden, welke
hen hebben overvallen. Dit werd ons onomTwee Enkhuizer visschers hebben met hun
wonden toegegeven. De klachten van den
motorvaartuigen
getracht een ijsvrij gedeelte
lezer en de antwoorden van het vluchtelingenbureau leiden dus o.i. tot de conclusie, van 't Krabbersgat te bereiken, om vervoldat er inderdaad het een en ander in het kamp gens naar de ingevroren Urker vrachtboot
te Hoek van Holland heeft ontbroken: dat „IJsselstroom" te kunnen varen. Het hs was
evenwel nog zoo stevig, dat deze poging na
dit voornamelijk moet worden toegeschreven korten
tijd moest worden opgegeven.
(niet
gemotiveerde)
de
door
het
bureau
aan
haast, waarmee. de vluchtelingen naar het
kamn zijn overgebracht; en voorts, dat de toe-,
thans op het oogenblik bevredigend mag

heeten.

MAN GEDOOD DOOR MACHINE
(Van

onzen correspondent.)
Haarlem, 8 Januari.

rheumatisohe pijnen, die zioh uitbreidde over

al haar gewrichten. Zij schrijft: „Ik acht mij
luid de verdiensten van
bekend te maken, daar het
een ernstigen en hardnekkirheumatische pijn. Ik had
het in mijn beénen en knieën en dit breidde
zich later uit tot in alle gewrichten van mijn
lichaam. Dit duurde 13 weken; toen moest ik
naar bed. Daarna raadde men mij aan,

verplicht alom
Kruschen Salts
mjj verloste van
gen aanval van

Kruschen Salts te gaan gebruiken en vóórdat
ik den tweeden flacon leeg had, kon ik mijn
Mevr. I. D.
gewone werk weer doen."
Rheumatische pijnen zh'n het gevolg van onvoldoende werking van Uw afvoerorganen,
waardoor zich allerlei schadelijke afvalstoffen, zooals urinezuur, dat de oorzaak kan zijn

van de rheumatische pijn, ophoopen. Kruschen
Salts spoort lever, nieren en ingewanden aan
tot

krachtiger werking, waardoor de. afval-

stoffen regelmatig worden verwijderd en Uw
pfjnen zullen afnemen, om tenslotte voorgoed
te verdwijnen. Kruschen Salts is uitsluitend
verkrijgbaar btj alle apothekers en drogisten.
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Uitgebreide keuze

yjh

Een 51-jarige man, die in het kaaspakhuis

van Gebr. Stuijt aan de Houtmarkt te Haarlem bezig was aan wastrommel schoon te
maken, welke gedreven wordt door een
electro-motor, is door de machine gegrepen.

Hij werd tegen de trommel geslagen en was

onmiddellijk dood. De man laat een vrouw en
vier kinderen achter.

AANGIFTE RADIO-ONTVANGTOESTELLEN
VERPLICHT
eens de aandacht op gedat van iedere radio-ontvanginrich-

Er wordt
vestigd,

nog

ting binnen 14 dagen, nadat deze ten gebruike
gereed is, aangifte moet worden gedaan op
het P. T. T.-kantoor ter plaatse.
De aangifte kas geschieden door middel van
een kosteloos op het kantoor te verkrijgen

formulier.

(Ingezonden Mededeeling.)

Doet thans haar werk weer met gemak.
Deze vrouw kreeg een hevigen aanval van

"AMERICAfI LUNCHROOM"

In kaaspakhuis te Haarlem.

Door de aangifte komt men in het bezit van
Dr. Praag ontkende ten stelligste, dat er een ontvangoewijs, dat te allen tijde op de
geen behoorlijke verpleging in het kamp zou plaats, waar het ontvangtoestel is opgesteld,
zijn geweest. Van den beginne af was met het moet kunner. worden getoond.
Overtreding van deze bepaling kan worden
medisch toezicht op de kampbewoners belast
dr. K. M. Knip te Hoek van Holland. Het is gestraft met een hechtenis van ten hoogste
zes maanden of een geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Had rheumatiek
inal haar
gewrichten.

(Ingezonden Mededeeling.)

BEGRAFENIS VAN MR. J.A.C.
EVERWIJN
De begrafenis van het stoffelijk overschot
van mr. J. A. C. Everwijn, oud-gezant te
Washington, die gisteren te Noordwh'k is overleden, zal geschieden op Maandag a.s. te
11.30 uur op de Algemeene Begraafplaats te
Noordwijk aan Zee.

E.H. SCHMIDT OVERLEDEN
Heden is na een kortstondige ziekte, in den
leeftijd van 65 jaar, te 's-Gravenhage overleden de gep. administrateur tit. van het
Departement van Defensie, de heer E. H.
Schmidt, die een bekende figuur was in het
protestantsch-christeltjke

vereenigingsleven.

Hij was oprichter van de Christelijke Jottgemannenvereeniging en vice-voorzitter van de
zendingscommissie van de Duinoordkerk. Van
zijn hand verscheen een boekje over dienst-

plichtvoorschriften.
De overledene was officier in de orde van
Oranje-Nassau.
De begrafenis zal Maandag te 15.30 uur
geschieden op de begraafplaats Nieuw Eik en
Duinen.

(Van

OP DEN DAM.

BLIJFT ST.-LAURENSTOREN
ALTIJD IN HET HOUT?
(Vangpnzen correspondent.)

Rotterdam, 5 Jan.

Nu het crediet verbruikt is, is overeenkomstig de mededeelingen die het gemeentebestuur aan den raad deed, de herstelling van
den St. Laurenstoren gestaakt.
Er is, naar toen is medegedeeld, nog
250.000 noodig voor voltooiing.
De houten stelling blijft om den toren tot
Rijk en provincie beslist hebben, hoeveel zn
willen bijdragen in het volledig herstel.

’

HARDERWIJK

Aanbieding van een geschenk.
Zooals gemeld vieren 9 Januari a.s. de regimenten infanterie hun 125en verjaardag. Op
initiatief van den burgemeester van Harderwijk, waar het 7e en 20e regiment zijn gelegerd, heeft zioh een comité gevormd, dat gelden heeft verzameld voor een geschenk van
blijvende waarde. De aanbieding van dit
cadeau geschiedt Maandag a.s. om 10.15 uur
in tegenwoordigheid van den commandant
van het veldleger, J. J. G. van Voorst tot
Voorst. De wnd. burgemeester van Amsterdam, mr. Kropman, zal een rede uitspreken.

DUITSCHE KINDEREN TE LOSSER
Het „K. L. Smit Oord" in de Lossersche
Zandbergen, eigendom van de Coöperatie „Tot
Steun in den Strijd" te Enschede, was in gereedheid gebracht om 60 Joodsche kinderen
uit Duitschland op te nemen. Er kwamen er
slechts 40, nl. kinderen uit Berlijn, Dresden,
Kassei en Hannover. Wellicht zullen de andere
twintig later volgen. Met autobussen werden
de kinderen van Oldenzaal naar Losser gebracht. De weg naar de Zandbergen was
echter overstroomd, waardoor het niet mogelijk was het „K. L. Smit-oord" met autobus-

heid gevoerd.
Een klant van beteekenis was ook in 1938
weer Spanje, ofschoon de uitvoer van 15.000
ton in 1937 terugliep tot 10.000 ton in 1938.
In den toestand van de exportslachterijen
kwam geen wijziging. Er bestond een weinig
export naar Frankrijk en België, terwh'l ge-

slachte kalveren en schapen hoofdzakelijk in
het binnenland geleverd werden. Het bedrijf
was niet loonend.

”

„HAAGSCHE POST25JAR

In Januari 1914 verscheen een nieuw weekblad, waarvan de naam thans, nu het zilveren jubileum heeft bereikt, overbekenden
klank heeft gekregen: de „Haagsche Poet". De
„Haagsche Post" diende zich bij eerste verschijning aan als een Hollandsen weekblad,

den

.

groven consumptie-aardappel was er

Niettegenstaande de geringere opfbrengst
van pootaardappelen in het algemeen, was
het quantum te groot om geheel opgenomen
te worden. Het product ging tegen slechte
prijzen weg.
De niet-agrarische handel en nijverheid in
het gewest gaven weinig reden tot optimisme.
In den slechten toestand van het middenstandsbedrh'f in Friesland kwam in het afgeloopen jaar weinig verandering.

Het verkeer.

Omtrent het nieuwe onderdeel luchtverkeer
kan spr., ongeacht de onplezierige verrassing,
dat de dienst met ingang van 15 December
jl. is gestaakt, slechts gunstige berichten

geven.

In de topmaanden bedroeg het bezettings-

percentage 93, 95 en 98, terwijl bovendien
nog een groot aantal reizigers wegens gebrek

aan plaatsruimte moest worden teleurgesteld.
Op het vliegveld Leeuwarden zh'n in de afgeloopen periode geland 523 K.L.M.-vliegtuigen,

160 militaire en 17 sportvliegtuigen.
Ten aanzien van het spoorwegverkeer in
Friesland wees spreker op de slechte aansluitingen van de te Leeuwarden aankomende
en vertrekkende treinen op de lijnen Leeuwarden—Zwolle v.v., Leeuwarden —Groningen v.v.,
Leeuwarden —Harlingen v.v. en Leeuwarden
Sneek v.v. Het is reeds eerder uitgesproken,
dat de Spoorwegen Friesland wat rijtijd en
materieel betreft, altijd stiefmoederlijk hebben
bedeeld. De verwachting, dat met de nieuwe

—

dienstregeling ook de verbinding

met

het

centrum des lands zou verbeteren, is slechts
zeer ten deele vervuld. De verbinding Zwolle—
Leeuwarden is dichter bezet geworden, maar de
rijtijd is niet, zooals op andere trajecten, aan-

merkelijk verkort. Bovendien wordt op het
genoemde traject zesmaal gestopt, hetgeen
voor een stoomtrein in het bijzonder een ttjd-

roovende geschiedenis ia. Ook het materieel,
hetwelk op dit traject wordt gebruikt, is niet
voldoende.

en drogisten in verpakkingen van

10. 30 en 60 tabletten.

WEEROVERZICHT

—

Vrijdag 6 JanoiarL
Tengevolge van da
krachtige luohtidrukstijgtiig, die bij ons vanmorgen nog niet geëindigd "was en die zich over
Duitschland, Denemarken, Scandinavië en Finland voortplantte, is er van de depressies slechts
weinig overgebleven.
Ondiepe kernen werden
vanmorgen aangetroffen over de Baltische Staten,
Noord-Dultschlamd, op de Noordzee en bewesten
Noorwegen; zij brachten plaatselyik lichte sneeuw,
maar over het algemeen is het weer opgeklaard,
wat gepaard ging met sterke nachtelijke uitstraling en p'la.atselijlk lage ochtendtemperaturen. Ds
vorstlijn was vanmorgen onze westkust en die
van Franikrijik tamelijk dicht genaderd, maar
overdag zal de teirmperatuur wel vrij veel stijgen.
Te De Bilt heeft het vannacht 3 en te Groningen
5 graden gevroren, te Amsterdam was de laagste
temperatuur —0.7° C. In Engeland en Schotland
vroor het zelfs licht tot matig. De oohtendteraperatuur was te hoog op Jan Mayen, IJsland, enkele
stations ta Midden- en Noord-Zweden, in een
strook van Stettin tot München en plaatselijk bij
Biarrits en Perpignan, gemiddeld over het geheele
waarnemingsgebied was het echter 1.9" C. te koud,
bij Stockholm zelfs 11° C. Te Biarritz viel 26 mm
regen, te Parijs 6 mim regen of sneeuw; in ons
land viel op de meeste stations lichte sneeuw (1
tot 3 mum). Een nieuw diep minimum bewesten
lerland deed vammorgen zoowel den barometer bij
de Azoren als die op IJsland en Groenland dalen.
Myiggbukta had een hoogsten luchtdruk van 1034.5
mib (776.0mim), Danzfg een laagsten van 1008.6 mb
755.1 mim.
Hoogste temperatuur: 11° C. = 52° F. te Biarritz en Oporto; laagste temperatuur: —15° c.
5° F. te Stockholm en Sodankyla.

—

—

Weerstöestand te 7 u. 20: Parijs:

W.Z.W.,
wolken; Londen
(Croydon): W.Z.W., zwak, —3°, mooi weer, vrij
hoog ewolken; Berlijn: N.N.W., matig, —I°,
steeds lichte sneeuw; Antibes: N.W., zwak,
4°, mooi weer, bh'na onbewolkt; Stockholm:
windstilte, —15°, licht bewolkt.
zrwajk, —I°, mooi weer, hooge

-
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A'dmSu 61.6+1-1.61 west 8 bewolkt
2 licht bew. -2 - 8!
(Iron.. 59.8+11.5 z.w.
2+Oi
Helder. 60.8+12.H|n.n.w. 3 regen
0
0
Doßilt. nl.B 4-14.1'w.z.w. 2
~
Vlissing 63.2+13.4,w.n.w. 3 bewolkt
2+o
Maastr. 63.8+13.6! z.w. 2 onbewolkt -0| - 1
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's-Gravenhage, 6 Januari,

Den laatsten tijd is tot driemaal toe een
geslaagde poging tot opensluiting ondernomen in een wijnhandel aan het Piet Hein215 buit
plein. In totaal werd ongeveer
gemaakt. De wijnhandel stond onder beheer
van een filiaalhoudster, die daar met haar
broer woonde. Deze broer had een vriend, een
chauffeur. Op de kamer van dezen chauffeur
heeft de politie een onderzoek ingesteld, en
in een kast vond zij toen een ring met drie

’

sleutels, resp. van de buitendeur van den
wijnhandel en van de kassa van deze zaak.
De filiaalhoudster was deze sleutels op

5. F. VAN OSS.

schiedde door de stoomboot „Stad Zutphen"

weinig afzetmogelijkheid.

apothekers

'(Van onzen correspondent.)

van de reederij Van der Boom en „De Twente dat rechtstreeks noch zijdelings onder den inI" van de firma Meesters en Dijkstra.
vloed van eenige partij of groep stond, noch
Het openbreken van het gedeelte Enschede- van eenig particulier belang en dat toet zich
Hengelo, waar het ijs zeer dik was, kostte Slechts zou laten leiden door hetgeen 's lands
nogal eenige moeite. Achter de sluis te Henbelang naar de meening van de redactie
gelo ging het gemakkelijker, zoodat men er eischto.
in slaagde Lochem te bereiken. Het geheele
Vhf-en-twintig jaar is de „Haagsche Post"
Twente-Rijnkanaal is thans weer voor de deze verklaring trouw gebleven, «hetgeen
zeker
scheepvaart opengesteld.
overbodig zal zh'n vast te stellen voor den
grooten lezerskring, dien het blad zioh waarschijnlijk juist door de strikte handhaving van
dit leidend devies heeft verworven. Deze verSLEEPBOOTEN NAAR „IJSSELSTROOM”.
klaring werd in Januari 1914 gegeven door de
Morgenochtend vroeg zullen de sleepbooten heeren S. F. van Oss en wijlen J. Leopold, de
„Jama" (kapitein Van der Pol) en „Mercur" oprichters en hoofdredacteuren, die er in
"slaagden het blad al spoedig tot grooten bloei
(kapitein Kamerling) naar de „IJsselstroom"
vertrekken, welk schip in het begin van de te brengen en het zh'n zeer eigene plaats teder Nederlandeohe periodieken te doen
vorstperiode werd vermist, doch een dag later midden
innemen, zoowel door zijn veelzijdige artikelen
ijs
in het
bekneld bleek te zitten aan den zuidvan deskundige medewerkers op velerlei gekant van het Enkhuizer zand.
bied alsook door de steeds nieuwe en frissche
ideeën, welke aan de lichtere en ontepanningsrubrieken ten grondslag werden gelegd.

Voor de pluimveehouderij was het afge-

Bij

WIJNHANDEL

Nadat Woensdag het Twente-Rijnkanaal
van Lochem naar Zutfen was opengebroken,
is gisteren begonnen met het openbreken van
het overige deel van het kanaal. Dit ge-'

loopen jaar iets meer bevredigend.

f VERWEKT GEEN KRAMP

DRIE INBRAKEN IN EEN

TWENTE-RIJN-KANAAL OPEN

De opbrengst van den oogst 1938 van aardappelen bleef beneden dien van 1937; voor

productie in Nederland onrendabel werd.
Het jaar ] 938 was voor den veehandel verre
van gunstig.
Voor gecondenseerde melk vormen GrootBrittannië en lerland nog altijd de belangrijkste afzetgebieden, ofschoon zij van minder beteekenis worden. De positie van de volle gecondenseerde melk. zoowel met als zonder
suiker, was het geheele jaar moeilijk.
De steeds maar in beteekenis afnemende
Engelsche markt en de gereglementeerde invoer daarheen verlegden in den loop der jaren
het tooneel van den strijd tusschen de condensfabrikanten naar andere markten. In verschillende gebieden in Azië en Centraal Amerika
werd een prijzenstrijd van ongekende hevig-

onderdeelen ■in het pakhuis aangetroffen.
Daarop heeft de politie ook „Pinda" aangehouden, die bij zijn arrestatie in het bezit was
van een juist gestolen fiets. Het tweetal legde
tegenover de politie de bekentenis af, dat zn
vijftien rijwielen hadden gestolen en gedeeltelijk reeds weer verkocht. Vier gestolen en
later verkochte fietsen zijn in beslag genomen
bij twee bloemengrossiers te Rijnsburg en op
een fiets kon beslag worden gelegd bij een
particulier, wonende aan den Zuid Binnensingel. Bloemengrossiers en particulier krijgen
een proces-verbaal wegens schuldheling.
„Pinda" heeft bekend in December een
vitrine van een kleedingmagazn'n aan de
Groote Markstraat te hebben ingedrukt en
daaruit een sportcostuum te hebben gestolen.
Hij en zijn vriend zijn in het Huis van Bewaring opgesloten.

gelijk te maken; bij de helpsters bevinden
zich ook twee onderwijzeressen.

Resultaten van lucht- en
spoorwegverkeer.

caseïne, zoodat eveneens voor dit artikel de
prijzen spoedig sterk daalden, waardoor de

nomen.
Voorts werden ook verscheidene rijwiel-

en 17 jaar varieert, toonden zich zeer ingenomen met het goed ingerichte nieuwe verblijf
en de zeer hartelijke ontvangst. Alle maatregelen zijn genomen om een lang verblijf mo-

FRIESCHE LANDBOUW IN
1938 MINDER GUNSTIG
In de Vrijdagnamiddag gehouden vergadering van de Friesche Kamer van Koophandel
heeft de voorzitter, de heer R. Buisman, een
uitvoerige Nieuwjaarsrede gehouden.
Ten aanzien van Friesland deelde spr. mede,
dat de uitkomsten van het landbouwbedrijf
achter bleven bij die van 1937.
De melkprijs had in 1938 een minder gunstig verloop dan in het voorafgaande jaar. In
het zomerhalfjaar deed zich weer een teruggang voor van ongeveer 0.3 cent per kg melk
met 3.5 % vet.
De uitvoer van melkpoeder was in vergelijking met verleden jaar nogal gunstig.
In het begin van het jaar was er nog een
vrft" goede handel in caseïne. Reeds spoedig
echter trad een verflauwing in en liepen de
prijzen terug. De zeer sterke prijsdaling van
zuur-caseïne was ook van invloed op de leb-

In het laatste kwartaal van het afgeloopen
jaar kwamen bn' de Haagsche politie verscheidene aangiften van rijwieldiefstallen in
de omgeving van de Wagenstraat binnen. De
straatrecherche kreeg verdenking tegen een
18-jarigen los werkman, bijgenaamd „Pinda".
Deze bleek bevriend met 'n 18-jarigen bloemenkoopman. De politie ging de gangen van het
tweetal na en ontdekte al spoedig, c.at „Pinda"
rijwielen ontvreemde en dat zijn vriend de gestolen fietsen in een pakhuis aan het Spui
voor verkoop aan derden veranderde. Toen het
onderzoek eenmaal zoo ver gevorderd was,
heeft de politie tot driemaal toe een inval gedaan in het pakhuis aan het Spui. Bij den
laatsten keer trof de politie den bloemenkoopman in zn'n „werkplaats" aan, bezig met'
het veranderen van een gestolen fiets. De
bloemenkoopman is daarop gearresteerd en
vier rijwielen, van diefstal afkomstig, en in
het pakhuis aanwezig, werden ;.n beslag ge-

sen te bereiken. De burgemeester en de bevolking van Losser hadden echter maatregelen genomen, opdat de kinderen hun nieuw
verblijf droogvoets zouden kunnen, bereiken.
Overal had men nl. planken gelegd, een landbouwer gaf toestemming een afkortingsweg
over zijn erf te nemen. De bagage werd met
paard en wagen van een kolenhandelaar overgebracht. De meisjes, wier leeftijd tusschen 8

De vlasafzet verliep tamelijk bevredigend,
zoodat ondanks het ontbreken van steunmaatregelen de prijzen iets konden aantrekken.

laxeermiddel

onzen correspondent.)
's-G ravenhage, 6 Januari,

Geziene gast in grooten
lezerskring.

A
Mk
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aangename

Twee arrestaties in Den Haag.

2 pantalons

GARNIZOEN TE

W Tetmdk

ENGROS

WISSEL

Maastricht, 4 Januari.

(Ingezonden Mededeeling.l

RIJWIELDIEVEN WERKTEN

OPRUIMING

PRINCIPE VAN DE E.V. IN
GEDRANG?

Ongemotiveerde haast bij de inrichting.
Barakken niet
bestand tegen felle koude.
Zeer strenge
afzonderingsmaatregelen in
den beginne.

—
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EERSTE BLAD

De „Haagsche Post" verwierf zh'n plaats in

steeds meer gezinnen, hier te lande en in onze
kolonieè'n, en onderhield ook de banden met
vele in het buitenland wonende Nederlanders.
En toen ruim een jaar geleden de „Haagsche
Post voor Nederlandsch-Indië" werd opgezet,
en het belangrijkste nieuws naar de Oost werd
getlegrafeerd werd, om het weekblad ook daar
zoo actueel mogelijk te doen zijn, zag het blad
zijn lezrskring nog meer groeien, zoodat het
thans bn' zijn zilveren jubileum grooter oplaag
heeft dan ooit tevoren.
De heer S. F. van Oss, die met wijlen den
heer J. Leopold het weekblad oprichtte, heeft
steeds een zeer groot aandeel gehad in de gelukkige en voorspoedige ontwikkeling van de
„Haagsche Post". Deze hoofdredacteur is be-

halve een

stuwende kracht,

ook een ver-

trouwde figuur voor den lezer, die steeds met
belangstelling van de artikelen van zijn hand
kennis heeft genomen. En het verwondert
geenszins, nu men van dit jubileum geen bij-

zonderen ophef maakt, dat men toch dezen
verdienstelijken

journalist in intiemen kring

zal huldigen voor zijn omvangrijken en vruchtdragenden arbeid.
Morgen zal den heer Van Oss den verdienden
lof en hulde worden gebracht, waarbij ons bedrijf, dat steeds goede relaties met de „Haagsche Post" onderhield, zich bij voorbaat van
harte aansluit, maar voor het verdere zal men

van een „zilveren" Haagsche Post weinig bemerken: het blad zal, in zijn bekende kleur,
gestaag voortgaan van week tot week een geziene gast te zijn en men wenscht het gaarne
een goed en langdurig voortbestaan toe.

ZILVEREN AUTOBUSDIENST
Op Dinsdag 10 dezer zal het 25 jaar zh'n
geleden dat de heer J. C. Krijger te Goes met
subsidie van provincie en gemeenten een autobusdienst opende tusschen Goes en Wolfaartsdh'ksche veer, waardoor tevens een einde
kwam aan de paardenbus die tot 8 Jan. 1914
voor de verbinding tusschen die twee plaatsen had gezorgd. Deze autobusdienst 'is de
oudste in Zeeland en een van de oudste van
het geheele land.
Dinsdag is er vrij vervoer met de bussen
van den heer Krijger des avonds zullen de
twee Goesche muziekkorpsen In de zalen van
den heer Krijger een concert geven.

„onverklaarbare" wijze kwijtgeraakt. Indertijd had de chauffeur haar nog geholpen er
naar te zoeken, maar tevergeefs.
De chauffeur is gearresteerd en toen bleek,
dat hij bn' de derde maal niet zelf in den wijnhandel was binnengegaan, maar daarvoor een
vriend had weten te vinden. Ook die vriend is
aangehouden, maar later op vrije voeten gesteld. De chauffeur is in het Huis van Bewaring opgesloten.
Het geld was

opgemaakt

bioscoopbezoek.

aan

drank en

BEJAARDE MAN

AANGEREDEN
EN GEDOOD

(Van

onzen correspondent.)
Enschede, 6 Januari

Op den Buurserstraatweg te Enschede is
gisteravond de 68-jarige J. Hardick, een verpleegde uit het oude mannen- en vrouwenhuis,
aangereden door een vrachtauto.
De man, die hardhoorend was, liep aan de
linkerzijde van den weg. Achter hem kwam.

een aan de rechterzijde rijdende vrachtauto.

Even voor de auto zou passeeren is hu' vermoet"/ ijk geschrokken, waarop hij zich naar
de rechterzijde van den weg begaf, zoodat
een aanrijding onvermijdelijk was. De oude
man is met een ernstige hoofdwonde naar het
ziekenhuis gebracht, waar hij vannacht aan
de gevolgen is overleden.

HOOGE RAAD.
Voor den Hoogen Raad der Nederlanden zijn
heden beëindigd als advocaat en procureur,
mr. L. J. van der Valk, mr. M. E. J. Hijmans
en mr. D. A. Slis.
MUTATIES
De luitenant ter zee Ie kl. H. H. L. Pröpper,
dienende aan boord van Hr. Ms. „Tromp", wordt
9 dezer geplaatst by het Departement van Defensie en werkzaam gesteld bij de IVe afdeeling A
(materieel Zeemacht).
De luitenant ter zee Ie kl. J. W. C. Calten Houwing,
uit
gerepatrieerd
Nederlandsch-Indië
wegens langdurig verblijf, wordt met 7 dezer geplaatst aan boord Hr. Ma. „Tromip".
De luitenant ter zee 2e kl. E3. A. Labouchere.
thans ter beschikking, is aangewezen voor diensten in Nederlandsch-Indië. Hij zal zijn bestemming volgen per m.s. ~Johan de Witt", dat 18

Januari van Amsterdam zal vertrekken.

NEDERLANDSCH-INDISCHE JAARBEURS.
Men deelt ons mede, dat de heer A. van
Doorn, Van Zuylen van Nijeveltstraat 70 te
Wassenaar, vroeger hoofd van de P.T.T. in
Nederlandsch-Indië, als hoofdvertegenwoordiger in Nederland optreedt voor de Vereeniging
Nederlandsch-Indische Jaarbeurs te Bandoeng.
De heer A. W. van Ooyen is aangesteld als
handelsagent voor Nederland en zal zich uitsluitend belasten met de acquisitie voor de

20ste jaarbeurs, welke gehouden wordt
28 Juni tot 15 Juli.

van

* WEKRT, 5 Jan. Hedenmorgen is de wethouder van Weert, J. A. Mertens, plotseling
onwel geworden en kort daarop overleden.

EERSTE BLAD

AVONDBLAD

f

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6
Ter overname gevraagd: ADVOCATENTOGA. Lichaamslengte 1.79 M.
Brieven met prysopgave. ena. T 407,

TE KOOP

,v

Handelsblad.

GEVRAAGD

Te koop gevraagd BUREAU van
omstreeks 1.50 X 0.80. Br. lett. Z.,
Vlacq's Boekh., v. Baerlestraat 49.

|

OUDE MUNTEN te koop gevraagd.
Liefst Nederland'sche. Ook genegen
te ruilen. Volledige besohryvlng en
pry's T 392, Hbld.
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HECfIT IS DE
BAttD

i,,.,

'

..

Indien een Treffer de vermelding T
Hbld bevat, /.eriiie men de
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad

ENGLISH lessons & translattons
by lady qualified in England. J.
Luykenstr. 20 b. Tel. 26097.

\~

TE HUUR GEVRAAGD

I LESSEN I
1.-. Shelmeth. Les
motorwerk. grat. Wag. dubb. bed.
Schlesinger, Hectorstr. 18. Tel. 92571.

AUTORIJLES

’

’

9.50.
Jongedame vr. Inl. opl. M.O. NED. MUELINK's 15 Danslessen
Privé les f 1.50. Ceintuurbaan 243,
T 426, Hb'.d.
Telefoon 21215.

Indien een Treffer de vermelding T
Hbld. bevat, zende men rle
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

8 cent per woord
met een
r k
buTe
x%
f
l
l
Amsterdam

5 cent per woord

minimum van 10 woorden

Beschaafd echtpaar z. k., met eigen
meubelen en stoffeering, zoekt per
1 Maart in modern heerenhuis in
Zuid twee groote kamers, keuken,
badkamer en bergruimte, by voorDame, b.b.h.H, zoekt gn gest. keur als eenige inwoners. Centr. verRAMKR m. ontbijt, bad, centrale warming en warm water vereischt.
verw., w. en k. water,
telefoon, Brieven met opgave van prUs onder
Omg. Minervalaan. T 382, H.blad. T 354, Hbld.

Te huur gevraagd BENEDENHUIS
Valeriusomtrek Wiilemsparkweg
pleiti. Opg. v. huurprijs T 418 Hbld.

Z
"11

L. DEKKER.
MODETEEKENAAR-ONTW. Opl. ENGELSCH
M.0., L.O en Praktykexamen.
TEEKENINSTITUUT
Frederlkspleln 47, Telefoon 36889. Lid v. d. Ver. Leer. i/d. Handelew.
Weteringschans 241. Tel. 54950.

OPL.

REC'S

Vraagt géïll. prospectus.

Privé DANSLES aangeboden door
jonge leerares a .f 1.50 per les. Pretleermethode. Proefles
tig, vlugge
halve prijs. T 380, Hbld.

JT

.

°

| TE HUUR AANGEBODEN

SPAANSCHE LES door jonge dame,
diploma Universiteit Madrid. De Lairessestraat 5, TeL 29421.

TUS3CHEN DE
HANDELSBLAD

\~

GEZINNEN EN DE

~

Volg. week nieuwe clubs
FR., D., ENG., SP.
Laat U tydig insu.ryven.

Indien een Treffer de vermelding T
Hbld. bevat, zende men rt>
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
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Woning

verhuren

oereikt men het spoedigst door het
raadplegen van of adverteeren in

„De Woningcourant",

TE HUUR

Schitterend ONDERSTUK met
kant. lok. Biliyk. Singel 309

a

FLATS met CENTR. VERW.

Speciaal adres.
Inl. Mak. SNOECK, Tel. 94707.

WONIW

rege"

inhoud der betreffende advertentie,

„i",f door te
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47.

30 meter.

Te koop Kantoorgeb. Keizersgr. 277.
1
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IV/I
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kni Pk amers, centrale verwarming.

Zwaan Czn.,

Door omstandigheden
*e koop een
Prima PFRriJI,

Ter overname aangeboden
prima
aP mahoniehouten slaapkamer-ameublede be " ment. Dag. te bezicht.: Keizersstaande uit huis met
gracht 146.
é ,li e e
vnj bovenhuis. Zeer
?'S voor
geldbelegging en/ot
elfb
MODERNE KLEINE PIANO'S.
Huis met
f!W°nlrig. Huurkoop
B
b atte
van af f 6.— per maand.
kamers, volledig
7
"de
&
1
FRANS ESSER'S PIANOHANDEL,
"er, centr
badlka- Rozengracht
232/234 n. d. Brandtw.
overleg te /=>„ rming enz 's na
L&ge koo Psom. T 420, Hwaa
REMINGTON SCHRIJFMACHINE
f 37.50. T 414, Hbld.
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GARAGE SPIJKERS, Telef. 81847
Overtoom 373 Z chauff Chevrolet
Ford. Opeis '38. Cebuto Reisbureau

.

CLUBS

|

AUTO'S TE HUUR

1

z/ch.

~

Hbld. bevat, zende men dr
Indien een Treffer de vermelding T
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

Gymnastiekclubjes

—
—

’

—

Gez gemeub.
ZIT-SLAAPK., modern
comfort, prima pension.
Alerter»,

’

2 p.m.

——

Gemeub. ZIT-

SLAAPKAMER

EN

Mooi uitzicht, hoek Da Costakade— DANSSCHOOL HENK PLUKKER,
De Clercqstraat, 25 p. m. T 350, H.
Middenweg 17, Tel. 55660.
Joh. Vermeerstraat 37.
Laatste week Inschrijving
Aangeboden prachtige ZIT-SLAAPnieuwe clubs beginners.
Groote ZIT-SLAAPKAMER, degeUJ'k
met pension aan Heer of
pension, 1 of 2 personen. Fr. van KAMER
Dame, b.b.h.h., aan stadionkade.
Mierisstraat 95 bv., Tel. 93639.
70.— p. m. Tel. 93295.

Schermclubs

’

4 p.m.

’

—
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Vale

Srm r?f
"

..

Jongedame v. g. h., einddiploma
O. H. S., diploma Steno en Typen,
commercieel aangelegd, zoekt passenden kantoorwerkkring. T 352, Hb.
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Hé, Wat vliegt daar als een veertje?
Dat is een P E U G E O T, Meneertje !

opnieuw

bekiee

reparaties.

J. KÖNIG
Kerkstraat 121. Telef. 33590. Adam
Alle

Beschaafd MEISJE, dipl. M.U.L.O.
en Huish.school, zoekt passenden
werkkring in goed milieu, liefst by
kinderen. Goede beh. boven hoog
loon. T 307, Hbld.

Wegens opheffing der huishouding
zoek ik goede BETREKKING voor
flinke Juffrouw (Duitsch liberaal
Israël.), reeds vele jaren in Amsterdam in betrekking, v. g. g. v., goed
kunnende koken en werken. Liefst
HEER v. g. h., 30 j., algem. ontw., by Heer of Dame alleen of kleine
z. b. of opl. onversch. w. m. toek. huishouding. Br. No. 33, Boekhandel
Ned.-Indië «of buitenl., gen. eigen v. d. Schot, Jac. Obrechtstr. 14.
overt. te bet. T 383, H.blad.

vryen tyd, ervaren kantoor-routine,
flinke verkoopkracht, goed bespraakt
en zakenkennis, zoekt BIJVERDIENSTE. T 363 Hbld.

Schweizer Remonteur

B. i. a. JUFFR., bekend met verpleging, in rusthuis, tehuis voor ouden
van dagen of by heer of dame, v. g.
g. v. T303, Hbld.
2 Beschaafde jonge dames (P. G.)
b. z. a. tegen 15 Febr. als hulp in de
hulsh. met huiselijk verkeer. Dipl.
Huishoudschool. Liefst in dezelfde

plaats. T 309, Hbld.
%. a.

au f

Anker

und

Cylinder

DAUERSTELLUNG.
T385, Hbld.

sucht
Briefe erbeten

Wegens vertr. n. buitènl. zoek ik
voor werksters die my trouw en eerlijk gediend hebben, passende betrekking. T357, Hbld.

noodhulp

of

vast.

.

Wegens veranderde omstandigheden
V.g.g.v. beveel ik myn aVlesaims betrouwbare

aan.
InformatiesSaxen Weimarlaan 10 hls, TeL 27527.
WERKSTER

-

’

'

..

BETREKKINGEN AANGEBODEN

M^nj^^

Grossier zuilen en wollen stoffen

vraagt

FLINKEN REIZIGER

Veelzijdig Trompettist
Ter vervulling van een VACATURE als Ie TROMPETTIST in
diverse orkest-formaties roept de A.V.R.O. Sollicitanten op.
Bekendheid met de Amerikaanse fllmmuziekstijl een vereiste.
Sollicitaties met volledige inlichtingen van leeftijd, opleiding, vroegere werkkring met byvoeging van portret in te zendeh vóór 11 Januari
a.s. Brieven onder No. 1076, Administratie Algemeen Handelsblad.

n
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Ite koop of te huur
Flinke Fabrieksruimte
te 's-GRAVENHAGE,
met ruime BOYENWONING beschikbaar in
het CENTRUM van DEN HAAG, voor alle
zaken geschikt en aan water en weg gelegen.
Totale oppervl. ca. 1200 M Bebouwde ruimte
ca. 500 M
voorts open terrein en open
2.

Gevraagd voor West-Indië
Brieven

Voor SPOEDIGE UITZENDING, ERVAREN KRACHT, niet
ouder dan 30 jaar. Vereischt wordt goede algemeene ontwikkeling, volkomen vertr. met SPAANSCH en ENGELSCH.
onder No. 1004 aan de Administratie van het Algemeen Handelsbl.

VOOR INDISCHE UITRUSTING

POLAK VAN DEVENTER
VRAAGT

-

AMSTERDAM-DEN HAAG.

PRIJSCOURANT.

NED. INDIË-IMPORT.
Ervaren ZAKENMAN,

loods ca. 700 M

2.

Ernstige gegadigden (geen tusschenpersonen) gelieven zich rechtstreeks te wenden tot den eigenaar onder No. 928, Adm. Handelsblad.

GROOT FABRIEKSKANTOOR in Noord-Nederland
ZOEKT JONG MR. IN DB RECHTEN of DERGELIJK PERSOON met wetenschappeiyke opleiding,
welke na te zijn ingewerkt KAN OPTREDEN ALS

SECRETARIS DER DIRECTIE
op

Tot den werkkring zal o.m. behooren het toezicht
den buitendienst en de leiding der lncasso-afdeeling.
Goede vooruitzichten voor lemand, die zich tot het fahrleksbedryf aangetrokken gevoelt.
Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent werkkring, opleiding, talenkennis enz. onder No. 978, Administratie Algemeen Handelsblad.

Hollander,

met jarenlange Indische
en goed
bekend met alle Importhuizen, instellingen en Chineesche zaken,
ervaring op Importgebied, geheel Indië bereisd hebbende

zoekt AGENTSCHAP of generaal-vertegenwoordiging
van binnenlandsche of buitenlandsche firma. Uitstekende referenties ter beschikking. Brieven onder No. 966, Adm. Handelsblad.
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STENOVyriotf*""

’

2.,

B. t. a. nette zelfst. WERKSTER
voor heele of halve dagen. T355, H.

een nette DIENSTBODE

T 359, Hbld.

’

’

~

Besch. dame, wed., midden 40 j., veel

Te koop
B.
een Van Dyk, HEEREN-SKICOSTUUM.
Z. Amstellaan 24.
onderhouden PERCEEL
voor

’

CLUBFAUTEUILS,

den.

HUWELIJK (Serieus).
Dame, wed., middelb. leeftyd, opger.,
zorgzaam karakter, eigen huis in
't Gooi, zoekt levensgezel. (Israëliet
niet uitgesloten), liefst met ryks- of
gem.betr.
Geen bureaux. kiosk of
anoniem. Discretie verzekerd. BrieT
Hbld., Hilversum.
980,
ven

Schitterende geldbelegging.

Van PARTICULIER weg. bijz. omhuurdo boy
u
gelegen by den standigheden schitt. gr. Palissandenh.
Deutsches ZIMMERMADCHEN
m Koopsom billijk. Br. C. F kussenkast, 3 Meter breed en 2J M.
Reichsdeutschen, FRIESCH ECHTPAAR met 5 doch184
hoog,
ters bieden zich aan voor filiaal of
met kolommen, gebeel'dh., sucht Stelle bei
___" «icardo's Adv.-Bur., Adam.
Z.,
v.
1
oder
15
Februar.
T 388, Hbl'. dergeiyks. T 389,
g.
copy uit het Rijksmuseum; ajbkamer,
Hbld.
massief
notenhout „Queen Arme"
met vrlJ bovenhuis omg. best. uit: dressoir, tafel, 2 tafel fau- Gezocht voor net, flink meisje, 16 j.,
Biedt
zich aan ervaren HUISusP'ein, waarvan benedenhuis teuils en 4 stoelen,
de«
es
bekl. groen daghetrekking als KINDER- of 2de NAAISTER, 9.30-5.30. 7 3_ p
s-ewenscht vry. T 409 Hbld.
P d
velour; div. crapauds, groen en lila, MEISJE. V.g.g.v. T 285, Hbld.
T 284, Hbld.
alles afkomstig van de Fa. Dyst en
zeer weinig gebruikt t. e. a b.
OCCASION
BHtt>._
Pianu Pracht instr, volle Nleuwendijk 160. Tel. 42616.
ltsl
aan partic.
250 cont.
D»
Ee Clercqstraat
75 111.
Wegens vertrek te koop aangeboden
wortelnoten bank, aansluiting theek OOD wegens
overlijden een kast, schemerlamp, boekenkast. BeR
KT 4
d- k„ donkerbl., zichtigen 2—4, Roerstr. 16 I, rechts.
°oed o:nderh door part. cihauff.
In =H
ma
T yPe 32-33 Veel GASFORNUIB met 3 branders en Indien een Treffer de vermelding T
luxe
HKI
priJs
650
me
Brieven oven, billijk te koop. N. Amstellaan
mervoor bestemde
aan Dr. E. Ste
v. Schothorst. Rekken.
200 belétage.
u

R.°

S W I N G-P LISSÊ
Fleyra N. V. Borduur
alleen bfj
Ateliers, Sarphatistraat 118.

TE KOOP DUBBEL HUIS en Erve, O. Z. Achterburgwal 119 en 119a hoek
Koestraat, groot 2 Are. Koopsom
14.000.
Prima gerestaureerd. Huuropbrengst per jaar 1653.—, te betalen per maand (jaarcontracten) Inlichting by JACOB RABBIE, Nic. Maesstraat 34 alhier.

Indien een Treffer de vermelding T
Hbld bevat, zende men ■'"
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

eigenaar,

<i. bestaande uit benedienhT- &ron
met 3 afzonderlijk ver-

,

C. D. Ven, Tolstr. 134, Tel. 95888

HUWELIJK.
Heer, acad. ontwikkeld, vaste positie midden dertig, zoekt kennismaking met beschaafde R.K. jongedame uit zeer gegoed milieu (leeftijd 25—30 jaar). Brieven met foto.
welke op eerewoord worden geretourneerd, T 381. Hbld.

SER. HUWELIJK. Gedisting. dame.
zeer goed milieu, midd. 40 J., flnanc.
Mej. N. M.. uliadelbeek, *'lat Zorg onafh. en vermogend, zou gaarne
vliet. Haag, geeft sinds 1923 t. verg hertrouwen en zoekt ser. kenniam.
OPERA SOLISTENCLUB
port ml Zwltsersche en Engelsche met intellig. besch. Heer, ± 50 j-,
onder deskundige leiding vraagt kostscholen en families; Fransche gcede positie, liefst acad. of ambteleden. Br. No. 2495, Max R. Nunes, fam.; Zwltsersche hotels, pens., chanaar. Uitv. br. Geen huw-el.bur.
T 362 Hbld.
lets. Meest zelf bezocht
Amsterdam.

BETREKKINGEN GEVRAAGD

Belegging.

T.\ dlrect van

zeer
op

grond

—

fHEEREN
KINDEREN EN KLEUTERS
VOOR DAMES
2.-.
Cell. Prijskaartjes
Zeer gr. gemeub. SUITE en gr.
NIEUWE WONING, schitterende ZIT-SLAAPK., centr. verw., w. en k.
DOUCHES
Verstelbaar, gesorteerd in doos
EIGEN ZAAL
omgeving, flinke tuin, schuur 24
w., bad, telefoon. S. Kleton, Dan.
TELEFOON 21833 Herblot. Nassaukade 123. TeL 81840
APOLLOLAAN 109
water vrij. Punt Ugchelen. T
M. BRAÜNBERGER
392, Wi'lMnikplein 29.

TE KOOP COMPLEX
totale «evelbreedte
pl.m.

KLEUTERKLAS

Grammar

1 DIVERSEN I

’

keizersgracht 271-273-275-277,

gezellige CLUB-DANSLESSEN
Brieven T 417 Hbld.

Te bevragen: B. J. de Ridder, Zandvoorter Allee 1.

da

*

15

STENO-TYPISTE

FLATWONING Amstelkade 7 by
Amsteldijk,
bevattende 4 kamers,
Zonnige, ruime, gemeub. ZIT- en
keuken en 2 afzonderlijke kamers.
aileen
dan
(Suite) met centr.
SLAAPKAMER
te "ds m ons
U terMjk*»"
Inlichtingen
11 uur >
bij den Makelaar A. verwarm., bad en telefoon en alle
bezit s r'Zaterdags
a P
«*uur).
CUNE,
10.15
AmsteUaan 36. Tel. 91001.
comfort. Geen beroepspension. FaiTreffers d.e on
al e Wlj
nassusweg 80 11.
gezet moeten worden,
grooten vetten
b.v. met een
6
W rden
wei
°P éé '«O"' apart, kunnen
In Apollöbuurt, uitzicht plantsoen,
d e door dez specale
"twijze wordt ver
mooie, groote ZIT-SLAAPKAMERS,
bru
Koninginneweg 8
Telefoon
0.50 per
berekend
ar
26340.
na
het tarief van FLATS, centr.
met of zonder persion, voor heer
<« B edri
en
verw.
warmw. enz. alleen, b. b. h. h., P. G.. bij dame
alleen ter
Jfstre"«" f 0.50 per
Minervaplein
r
105.
(-40
alleen in moderne flat. T 416 Hbld.
TrefferS kUnne "«". Euterpestraat 611
worden
108 111
75.
20'
N. Amstellaan 200 I
60.
U2O
Groote, goed gemeub. ZIT-SLAAPMinervalaan 24 111
75.
\- 20
KAMER, met pension, modern comFLATS centr. warmwater.
fort. Tel. 23479. Quinten Mas«yshalven prljB Dit geldt ook yoor
voor den Grevelingenstraat 61
rfe m
48.
1-5
straat 6 II by Beethovenstraat.

de Ze,fde

’—

’s.—

ENGLISH
Lessons,

SPAANSCH

Biliyke briefles of les bU U thuis.
Econ. en handelst. voor „Mercurlus".
Schrijft direct T 393, Hbld.

Corresp.. Exams, Translations.
TINTORETTOSTRAAT 31.
Barones Van Tilt Enschedeweg 7.
Gevraagd op Assurantiekantoor
Mr. R. E. FURL O N G,
Aanmelding dag. 9—12. Schoolarts.
Aerdenhout, vraagt voor 1 Februari
Eurythmie.
14 J. W. Brouwersplein, Z.
»
IAAN VAN ROZENBURG mede voor telefooncentr. en lichte een bekwaam
TWEEDE MEISJE,
CAMPHUIZENLAAN
kantoorwerkzaamheden.
goed kunnende wasschen, stryken
Br met vol'l. inlicht., opg. leeft, en en tafeldienen.
verf. sal. G. K. 187, Bicardo's Adv.Bur., Amsterdam.
Mevr. Warendorf, Chopinstraat 15,
HET APPARTEMENTENHUIS,
vraagt per 1 Februari of eerder zelf(mant.)
Paulus Potterstraat 28,
geJONGSTE BEDIENDE
standig KEUKEN-WERKMEISJE.
eleg. gemeub. Appartementen met vraagd, 15 of 16 Jaar, voor eenvouLoon
35.—. Hulp werkster aanprivébad en eigen vestibule, telefoon dige kantoorwerkzaamheden. Eigenwezig.
Aanmelden na 8 uur of
uiten radio.
brieven
met
geschreven
handig
schriftelijk.
Hbld.
339,
ond.
T
inlichtingen
Hbld bevat, tvhde men de
voerige
Indien een Treffer de vermelding T
HUIZE HELO, De Lalressestr. 172.
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
Mevrouw
Schwimmer vraagt voor
Besohikb. per dir. of later groote Tandarts zoekt
bij voorkeur erva1 Febr. een keurig 2e MEISJE, v. g.
Parterrekam., zonnig en schitt. uit- ren
g. v. en goed kunnende naaien, stopPRAKTIJK-ASSISTENTE.
pr.
zicht m. alle comf. en
pension Br. m. uitv. ml. P. M. 174, Eicardo's pen en stryken. Aanmelden 's avonds
A« v. Bur., Adam.
Hollander, sedert ruim dertig jaren
B—9 uur Koninginneweg 185.
STEMPELS
Moderne ZIT-SLAAPKAMEB zonder
in Antwerpen en Brussel wonende,
Nietjes.
Hechtmachines
pension, alle comfort, privé huishouGevraagd flink, beschaafd MEISJE Net MEISJE gevraagd, v. d. e. n., vraagt vertegenwoordiging in levensPOPPERS. Stadh.kade 66. Tel. 22727
ding. Schlêsinger, Olympiapiein 164. voor huishouding 2 personen. Goed in klein gezin. Hoog loon. Stadion- middelenbranche. Zoekt geen assoTelefoon 23342.
ciatie. T 395, Hbld.
salaris. Tel. 93945. Koninginneweg 8' weg 131.
HUWELIJK. Lib. Isr. Jonged., 20 }~
Staddonkade.
Zeer mooie SUITE Mevr. Moerei, Raphaëlplein 5, vraagt Mevr Jongejan, Willemsparkweg 103. REMISIERS
gevraagd voor het w. kennismaking m. aardigen, ontmet kleinere 3e kamer. Mooi uitzicht. voor
MEISJEplaatsen van een 3J—4 % obligatiewikkelden,
sportleven
Jongeman.
Februari e.k. wegens huwe- vraagt met 1 Febr. een koken
Alle moderne comfort. Met of zonder lijk 15
en leening in stukken van 100 en 500. TISI, Hbld.
tegenwoordige
keurig ALLEEN, goed kunnende
der
pension. Tel. 90577.
Brieven Nr. 11, Agidus, Adam.
werken.
MEISJE-ALLEEN. V.g.g.v.

*.

LANJf.HORSTI.AAN

Op Bureau Singel 285 bij de Paleisstraat
Tel. 47860.
lezers
r "">"3 Verkrijgbaar aan alle Kiosken & 5 et.

fk
n 9e
e
P Js berekend. Echter
d\
°e
bV u i kë liike
?H9en
e een zeker burgerrecht
hebben
,
J
»*>*■**■", „2-4",
..Tel. 00000" v9dë'n" voor *'"**""
é
rd worden Smekend.
Het A.ne
' a
" °°Ch r6Cht
*«
wo?rde
h
°r
n^ft
*te korten wan
de duidelijkheid
niet onder lijd"
'" "d

Alberdingk THUMLAAN

WETERINGSCHANS 68. Tel. 36215.
Conversation

DANSEN LEEREN
CATS PREFEREEREN.
Nieuwe Heerengracht 31, Tel. 45396.
Aanvang nieuwe cursussen.

FRANS spreken, schryven, by Mad.
4
rostere. Privé les, uur p. w.
p. m. v. Wcustraat 2001, Tel. 25402.

BE RLITZ

de tekst achter elkaar wordt
o?; Waarvanbereke
l
nd met een prijs van Te huur Heemstede
Aerdenhout
8 r?nt n °
"T
garage
centrale
betalen

—

ENGELS door ervaren leeraar, 75 et.
p. uur privé. Brieven No. 34, Boekh.
v. d. Schot, Jac. Obrechtstraat 14.

Vraagt prospectus.

-

U n6
a n n S bM

rden
aan de
ad aan de 30 agentschappen in
' bijkantoren,
am
d 30
Agentschap'
pen en
!
n Aanneemadressen
Aan n
in het geheele land en
6
en aan
lederen Boekhandelaar.
Zeer eenvoudig dus!!!

OPL. ETALEI R-LAKSCHRIJVER
REC'S ETALAGESCHOOL,
Frederlkspleln 47, Telefoon 36889.

A well-educated and experienced Lady requires

POSITION OF TRUST

First class references. Knowledge of English, German. Hungarian and Czech. Write to „Czechoslovakia" 1016, Office Hand.bl.

LUSTRUM van de SCHOOL VOOR AUTOMOBIELTECHNIEK
In JANUARI kunnen nog ENIGE LEERLINGEN GEPLAATST

EERSTE

worden voor OPLEIDING in de AUTOHANDEL.
Op het SECRETARIAAT VAN DE DIRECTIE van
voor N.-Holland. Goed ingevoerd bii voor »« «
Vraagt prospectus voor intern en extern.
A
f
Boekh
Br
met
voU
nd
een INDUSTRIEELE ONDERNEMING wordt een
Engros Confectie te "«■msteraam.
"V. Autohuls J. A. M.
Amsterdam
opg.
S,
Dir. Ir. G. J. T O N K E
"~ leeft, en verl. sal.
D. G. 185,
NEFKENS, Weteringschans t/o. Museum, Tel 35471 T351, Hbld.
Ricardo's Ariv.-Bur., Amsterdam.
K.W.LAAN 543, Voorburg; ZWETSTRAAT 73 en 109, DEN HAAG.

?:

HENKIE

V 't.7

BESCHAAFDE ASSISTENTE
GEVRAAGD, liefst niet ouder dan 23 Jaar. Sollicitante
moet van stenografie en typen, alsmede van de moderne
talen, goed op de hoogte zyn en accuraat kunnen werken.
Eigenhandig geschreven brief met opgave van leeftyd en inlichtingen
over vooropleiding (middelbaar onderwys), diploma's en over eventueel
vroeger verrichte werkzaamheden te richten onder No. 984, aan de
Administratie Algemeen Handelsblad.

VERTRETER
bestens eingeführt, von leistungsfahiger westdeutscher

Drahtseilfabrik
GESUCHT.
Ausführliche Offerten
unter 988, Adm. Alg. Handelsblad.

Annonces betreffende Geneesmiddelen en Geneeswijzen worden In dit
blad slecht» opgenomen. Indien sfj
vooraf voorzien z\]n van het stempel «Geen beswaar" tegen de plaatsing, afgegeven door de Commissie
van Controle op de Aanprijzing vaa

Geneesmiddelen

en Geneeswijzen.

IN ELKE BRANCHE

eyn firma's die wel en die niet adverteeren. Hebben de ntetadverteerders wel eens gelet op den gang van zaken hunner
En stemt
concurrenten die wel geregeld adverteeren ?
hen dit niet tot nadenken ?

DOET EVENALS ZIJ!

£licuwc

Eourani

ALGEMEEN HANDELSBLAD

GESCHENK VOOR DE „TROMP”

FRITZ KREISLER SPEELT

{{HiiimiitiiiiHiiiiiiniinmiutauin

Lm

Avondblad

van Vrijdag 6

"""""" ""«'""""I

ralm

Januari

mJ

EEN OUD BULGAARSCH
GEBRUIK geeft de jeugd
het recht, den Koning,
wanneer hij op Nieuwjaarsdag de Newsky-kathe-

draal verlaat, bij wijze van
gelukwensch met versierde
roeden aan te raken. In
ruil daarvoor ziet men
Koning Boris de jeugd zilvergeld schenken. Rechts
Koningin

Joanna.

DE GELUIDSFILM-INSTALLATIE, welke m
Comité „Onze Marine" den flotttieljeleid**
„Tromp" ten geschenke heeft gegeven, is giste*?
middag in gebruik genomen. Dat het gesche"*
op prijs wordt gesteld, bewijst onze foto 1

DE BEROEMDE VIOLIST FRITZ KREISLER heeft gisteravond geconcerteerd in het Concertgebouw te Amsterdam, Voor een ademloos luisterend
publiek speelt de meester een toegift.

—

MUSSOLINI heeft bij de jaarswisseling !n zijn geliefkoosde verblijfplaats Rocca delle
Caminate nabij zijn geboorteplaats Predappio vertoefd, >vaar hij zich met ijver aan de
' ski-sport heeft gewijd.

WAAR CHAMBERLAIN ZAL WONEN. De Villa Madaina te Rome, welke
den Britschen minister-president bij zijn a.s. bezoek aan de Italiaansche
hoofdstad tot verblijfplaats zal dienen.

Cabaret/

I

I

jpuutp^l

*"

DRUKWERK
LIEVER OPLAGEN VAN 1.000.000
DAN VAN 100 EXEMPLAREN
LIEVER IN 4 KLEUREN DAN 1 KLEUR
LIEVER 1.000 PAGINA'S DAN 1

MAAR

Attentie!

VOOR AUE ORDERS, GROOT Of KLEIN

POPULAIRE AVOND
met

SPECIAAL GEREDUCEERDE
TARIEVEN

I

—

GOED AFGELOOPEN,
Toen gisteren een zware, met steenen geladen vrachtauto de veerpont te Pannerden wilde verlaten, Is <te V&t
gekanteld en gezonken. Het ongeluk liep nog goed af, daar de chauffeur, door snel gas te geven, zijn wagen nog op den wal wist
krijgen, terwijl ook de andere opvarenden zich tijdig In veiligheid konden stellen. De situatie kort na het ongeluk.

vanaf

f ■■"

FRAAIE AFWERKING

VLOTTEBEDIENING
LAAGSTE PRIJZEN
N.V. DRUKKERIJ

JACOB v. CAMPEN

O.Z. VOORBURGWAL 87-89, AMSTERDAM
TEL.

32983-32721-33721 ZZT^T:

ZATERDAG HALF 10
Première van de
NIEUWE

Strandvonderij.

NELSON-REVUE

„DERNIER CRI"
ALS GAST:

KARL FARKAS

Gerechtigden tot 3 Balken, 89
Baddings, 94 Planken, 248 Schrooten
en 28 Platings, gedeeltelijk gemerkt,
worden ter reclame opgeroepen.
SCHOORL, 6 Januari 1939.
De Burgemeester-Strandvonder.
VAN FRIDAGH.

DE KONING DER KLEINKUNST
BESPREEKT KOG HEDEN UW TAFEL
voor de première
(Telef. 34733)

HET AMUSEMENT van AMSTERDAM
VRIJ ENTREE

Het plan van uitkeering als bedoeld in art. 56a W. v. K. overeenkomstig hetwelk, met inachtnem'ng
van de wettelijke termijnen, uitkeering als bedoeld in artikel 56 W. v
K. zal geschieden van het overgebleven vermogen der naaml. venu. N.V.
DIAMANTHANDEL J. H. LAMON
& ZONEN in liquidatie, gevestigd te
Amsterdam, ligt ter kennisneming
voor een ieder ten kantore der verin,
en ten kantore van het Handelsregister te Amsterdam.

DB VEREFFENAREN.

!

EEN
GOEDE GEWOONTE

ft

is het, om eenmaal j I
per week stokvisch n
op te dienen. Zelfs het |
eenvoudigste stok- a
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leder zijn' smaak, óók bij tomatensoep.' De "Vat minder rinschen smaak? Geen nood. Een
scheutje melk, een tikje room
meeste menschen houden van een zuiveren,
ze doen
wonderen! Trouwens, "er zijn tal van simpele
natuurlijken tomatensmaak... DUS levert het
manieren, om echte goede tomatensoep èl
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
zooveel
„naturel".
mogelijk
de tomatensoep
naar ieders smaak te varieeren. Ook daarom
Bijna een kilo tomaten worden in iedere bus
zijn onze blikken in record-tijd zoo enorm populair geworden! En daarom hoort U steeds:
verwerkt! Maar. is U een liefhebber van een
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Parlementaire
sneeuwballen

-

nasleep van ieder begrootingsdebat
is
rganen der
6r de Vraa*«*
SesteW <*
de
TC m T
'
bi: het bud setaire festijn
b rWng heeft betracht Nu
dCr alS eme*ne Politieke
beschouwingen naar aanleiding
van Hoofdstuk I geenerle! twijfel te
bestaan.
Ook cit
ditmaal was de spreektij(J
P
gerantsoeneerd. Het
,Spreker
groote politieke
debat is dan ook in vlot tempo
en uiterst zakelijk verloopen
De narigheden begonnen eerst, toen
men bij
de afzonderlijke begrotingshoofdstukken
was
aangeland. Zeker,
ook daar waren aan den
vloed der parlementaire welsprekendheid
enkele beperkingen opgelegd. Maar
wat
baat
een
limiet per spreker, indien bij
voorbeeld
ractie een ruim aantal harer
t
kopstukken
èn mindere èn
minste goden in de
vuurlinie stuurt. Juist bij
die afzonderlijke
hoofdstukken moet als eind-indruk
dan ook
een behoorlijke dosis verveling
worden Gesignaleerd. Wel is ons bij geruchte
bekend,
dat de voorzitter aan fracties,
welke het al
te bont hebben gemaakt, een wenk gaf voor
het vervolg. Maar deze zachte aanmaningen
hebben blijkbaar toch niet voldoende eindresultaat opgeleverd.
In één der vele beschouwingen,
welke
dagen aan dit onderwerp zijn gewijd, dezer
nu tegen het o.i. eenige juiste middel worden
rantsoeneering per fractie
bezwaren aangevoerd. Het zou namelijk
verkeerd zijn dat
het standpunt geuit door een spreker
van één
fractie, dat door een geachten
afgevaardigde
van een andere partij wordt aangetast,
niet weer dadelijk door een partijgenoot
van
den eersten spreker zou
kunnen worden
verdedigd. Ten eerste verliest
men hierbij
ter uit het oog, dat voor een dergelijke echbescherming van tevoren beleden opvattingen
bij de replieken volop gelegenheid
is. Maar
vooral onderschat men de
consequentie, n.l. dat
bij het gehuldigde
systeem een soort parlementaire kettinggang denkbaar en mogelijk
is
eenmaal opgeworpen
aan tot een onmetelijken controverse wordt
sneeuwbal, waarbij
ljnigheden en terechtwijzingen-toteiken
siechts "« **m«wé.
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volksvertegenwoordiger,

alsook de meer persoonlijke band tusschen
kiezer en gekozene in
het algemeen met worden
versterkt
de
eenige oplossing, dat ook bij de
behandeling
van de afzonderlijke begrootings-h
oof ds tukken een spreektijd-beperking per
fractie en met per afgevaardigde wordt ingevoerd. Vermoeiende herhalingen kunnen
daardoor vermeden worden. En de zoo gewenschte vaart en frischheid der parlementaire
besprekingen zullen er stellig door worden
vergroot
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Het plein van Nederland
A MSTERDAM groeit gestadig. Belangrijke
*»" uitbreidingen staan dan ook op het program, en eveneens groote openbare werken,
zooals de tunnel, de overbrugging
van het
Vondelpark, enz. Daaronder komt ook
voor de
voorgenomen bebouwing van het
midden-Damn Plan dat tti€t zo ste rk de publieke
aandacht gehad heeft
zoovele van Z voor
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Van den import die
export was
11TEJ bedoelen het als jongste der „industrieën" erkende toerisme, het vreemdelingenverkeer, dat allerwegen in de wereld
met stijgende economische en cultureele belangstelling wordt bekeken. En dat, als commercieel verschijnsel, althans op het e e r s t e
gezicht, zoo gunstig afsteekt bij wat wij
elders in het economisch verkeer beleven.
Want waar de landen der wereld van 1939
hun grenzen ook voor sluiten, hoe zij den
invoer van buitenlandsche goederen
en emigranten ook trachten
aanbanden
te leggen
met alle middelen, welke de
moderne economische wapentechniek heeft uitgevonden, de
buitenlandsche toerist is overal welkom.
Immers, deze import kost geen geld,
maar
brengt het juist in het laadje, en in zooverre
staat hij gelijk met dien verheerlijkten export
dien de gansene wereld vandaag in haar jacht
op deviezen, buitenlandsche
saldi en werkgelegenheid probeert
te
handhaven
of te vergrooten.
En zoo zien wö dan, dat de toerist
als commercieel „object" in het
vreemde land
wordt welkom geheeten, maar in zijn eigen
land dikwijls de moeilijkheden ondervindt,
die
voor gewone „goederen" pas in den vreemde
ontstaan. Hij kan soms bezwaarlijk een paspoort of reisvergunning krijgen, hg mag
maar
een beperkt bedrag aan reisgeld meenemen,
hij wordt collectief bijwijlen geruild tegen buitenlandschen aankoop van bepaalde goederen
uit zijn geboorteland. En nu en dan wordt hij
als politiek wapen gebruikt, namelijk door
hem te verbieden bepaalde landen als toerist
te bezoeken. Maar daar staat tegenover, dat
hij buiten eigen grenzen als geld-uitgevende vreemdeling van een hartelijk welkom
verzekerd kan zijn, en geëerd wordt als de
spreekwoordelijke profeet.
Economisch gesproken, met reden. De Ned.
Amerikaansche Kamer van Koophandel te
Amsterdam heeft zoo juist enkele Amerikaansche statistieken gepubliceerd, die een denkbeeld geven van den omvang van wat alleen
Amerika al „levert" aan toeristen. Volgens deze cijfers gaf de Amerikaansche bevolking in 1937 bijna 600 millioen dollar uit aan
reizen naar buitenlandsche bestemmingen. Van
deze reizigers gingen er naar schatting op
basis van opgaven bij de paspoortbehandeling,
ruim 80 % voor genoegen en familie-aangelegenheden, 6 % voor zaken, en de rest voor
verschillende doeleinden. In Europeesche
havens debarkeerden in 1937 ongeveer 208.000
Amerikanen. Daarvan gingen de meesten naar
Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië en
Zwitserland. Nederland kreeg echter ook een

lV

jogger

ann eer wij weer verder zh'n.

En wat nu het eerste en voornaamste punt
het uiterlijk van den Dam: daaraan
heeft de gemeente zich in vroegere jaren, omstreeks 1913, zwaar vergrepen... maar dat
nooit een reden zijn om iets te doen, dat
e architectonische verknoeiing nog erger
"haakt. Of dat, zooals het Instituut betoogt, een
Jater herstel
m den weg zal staan.
Dit is inderdaad het groote bezwaar tegen
en monumentaal gebouw
tegenover het
aieis, althans wanneer men zich
niet van
"e consequenties
door en door rekenschap
gegeven heeft. Het is goed
en wel, dat de
schoonheidscommissie tegen een te hooge en
drukke of overheerschende bebouwing ge-

...wanneer uw fantasie de perken
der Amsterdamsche Politieverordening te buiten

gaat?

Veerkrachtige persoonlijkheid
en medesleepend

redenaar.
(Van

—

DE BERKUMMERBRUG — een oude, houten ophaalbrug over de Overijsselsche Vecht in
den weg Zwolle—Ommen
heeft het onder den druk van het kruiend ijs zwaar te verduren;
de ducdalven zijn gedeeltelijk scheef getrokken, gedeeltelijk zelfs afgeknapt.

—

onzen parlementairen

redacteur.)

§§
Zaterdag viert minister De Wilde zijn
zestigsten verjaardag. En in Haagsche politieke kringen, waar het respect voor den jubilaris groot is, zal men het er over eens zijn,
dat deze minister een der sterkste figuren is
van het kabinet. Als minister van Financiën
treedt hij misschien minder naar'buiten dan
ambtgenooten, die door den aard hunner functie hiertoe gedwongen zijn. Niettemin is ook
in de tegenwoordige parlementaire periode zijn
stuwkracht in het beheer van 's lands zaken
duidelijk merkbaar.
Bij minister De Wilde's pittige besluitvaardigheid en frisschen durf zinkt iedere gedachte
aan departementale sleur in het niet. Hij verstaat de kunst, knoopen door te hakken en
iederen twijfel aan de juistheid van een genomen besluit af te kappen. Vooral door deze
gezonde, maar nooit overdreven mate van zelfbewustheid, bespeelt hij het parlement met een
virtuoos gemak, dat weinigen gegeven is.
Rustig, volledig meester van de situatie,
troont hij achter de regeeringstafel. Voordat
Zijne Excellentie zelf aan het woord is gekomen, ziet men hem soms venijnig bedoelde
aanvallen op zijn beleid met een soort ongeloovigen glimlach neutraliseeren. Maar de obVoor het meevoeren van
jectieve toeschouwer verkneukeld er zich van
kleuters op de dwars over de
tevoren over, dat straks de geachte afgevaartandem gelegde strijkplank:
digde op overtuigende, maar geenszins malf 15 boete wegens het berijsche wijze van antwoord zal worden gediend.
den van een rijwiel, waarvan
Maakt men het al te bont
of misschien
de breedte meer dan
ook, wanneer het een zaak betreft, waarin
meter bedraagt.
hij zelf maar matig vertrouwen heeft — dan
kan de minister met een stuursch gezicht in
zijn leuningstoel terugzakken. Houding van
mokkend verzet, dat bij deze goed-ronde
vaderlandsche figuur, wiens markante kop
men zich wonderwel iri een 17de eeuwsch
schilderstuk zou kunnen denken, kwalijk past. men bij minister De Wilde toch altijd de geNeemt dan de minister het woord, dan blijkt, boren waardigheid van den regent. Hij bedat hij de gave verstaat, de Kamer in ge- hoort tot de zakelijke redenaars, die met terspannen aandacht te doen luisteren. Hij treft zijde-lating van iedere franje, in forsche vaart
een benijdenswaardigen toon van gelijk-te- een beknopt en dwingend betoog kunnen ophebben, zonder dat hierbij de gedachte aan bouwen.
pedanterie ook maar een kans krijgt. Rustig,
's Ministers sterke persoonlijkheid moge het
redelijk, met een soort van intonatie, welke land nog groote diensten bewijzen. Vooral met
aan een goed bedoelde vaderlijke vermaning het oog op de toekomst is het een verheuherinnert, verdedigt hij het door hem ingegende overweging, dat hij tot krachtige leiding
nomen standpunt. Altijd houdt hij er rekening in staat blijkt te zijn.
mee, dat in een redevoering omstreeks een
paar minuten na de middenmoot, een behoorlijke climax moet worden gelegd. Hier vangt
Mr. Jacob Adriaan de Wilde is een Goesedan het stadium aan, dat met kwaadwillende naar.
Hij werd op 7 Januari 1879 in het Zuidtegenstanders op geduchte, soms wat al te Bevelandsehe
stadje geboren, doch zijn opleivan
wijze
wordt afgerekend. Tal
onbesuisde
ding ontving hij aan het Haagsche gymnasium
forsche argumenten, pakkende, eenvoudige en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
beelden worden in klein bestek opeengehoopt. waar hij eerst als student in de klassieke letEn na de peroratie moet de tegenstander al teren ingeschreven was, doch na het candizijn krachten in het geding brengen, om op daatsexamen de juridische colleges ging
volgen. In October 1905 promoveerde hij op
behoorlijke wijze bij den tegen-aanval te kunstellingen en daarna vestigde hij zich als advonen slagen.
caat in zijn geboortestad. Drie jaar later ging
Bij alle oubolligbeid, bij alle ook nog zoo hij echter naar Den Haag, waar hij zich naast
gemeenzarnen vorm van beeldspraak, speurt de advocatuur aan de politiek wijdde. In 1918
werd hij voor de anti-revolutionairen tot lid
van de Tweede Kamer gekozen en sedert dien
heeft hij onafgebroken een zetel gehad, totdat
hij dn 1933 ministor van Binnenlandsche Zaken
werd in het tweede kabinet Oolijn.
Reeds tevoren was hij genoemd als een
mogelijke candidaat voor de portefeuille van
financiën. Dat was in 1931, toen er een kabinetscrisis dreigde en toen mr. De Wilde zich
niet opnieuw candidaat liet stellen voor den
Haagschen gemeenteraad, waarin hij sedert
1919 zitting had. In dat laatste jaar werd hn'
tot wethouder van de Residentie gekozen, een
functie die ook zijn vader bekleed had. In 1923
kreeg hij ook het beheer over de bedrijven.
Gedurende zijn wetlhoudersperiode slaagde
hij er in de financieele positie van de residentie belangrijk te verstevigen, terwijl de be-

—

aanzienlijk deel. Ongeveer 22 % dezer Amerikanen bezochten ons land met een gemiddelden
verblijfsduur van 7 dagen. Volgens Amerikaansche statistieken lieten zij in 1937 ruim
2,5 millioen dollar in onze handen. En ongeveer 27 % der Amerikaansche bezoekers van
Nederland kwamen rechtstreeks naar
ons toe, en stapten dus niet eerst in andere
landen af.
Deze cijfers zijn belangrijk. Zij toonen aan
dat wij, zelfs bij de betrekkelijk bescheiden
middelen, waarover wij voor toeristische propaganda beschikken, toch bemoedigende resultaten kunnen bewerkstelligen, al zullen hierbij
ook natuurlijk allerlei incidenteele factoren een rol spelen. In elk geval wijst dit alles
er nog eens op, dat de „vreemdelingenindustrie" mogelijkheden inhoudt, welke niet
onontgonnen mogen blijven. Door gezonde en

doeltreffende coördinatie van alle belangengroepen in Nederland, welke daarbij zijn geïnteresseerd
en dat zijn er zeer vele op het
gebied van verkeer, ontspanning, hotel- en
restaurantbedrijf, winkelbedrijf, cultureele en
zal het
wetenschappelijke instellingen, enz.
mogelijk zijn om op dit gebied nog veel te be-

—

—

reiken.

H.C. NIJE UIT PROV. STATEN
VAN NOORD-HOLLAND ?
Directie van de Koninklijke wendt
zich tot haar personeel.
(Van

onzen

correspondent.)

's-G ravenhage, 6 Januari
Naar wfl vernemen, heeft de directie van
de Koninklijke Petroleum Mij. aan het geheele
personeel, ook aan dat van dochtermaatschappijen, een brief gericht, waarin de wensch
wordt uitgesproken, dat personeelsleden, die
in eenige politieke partij of beweging een leidende functie bekleeden, zich daaruit moeten
terugtrekken.
Het lid van ProV. Staten van Zuid-Holland,
de heer H. C. Nh'e (N. S. B.), wordt als uitvloeisel van dezen brief voor de keuze gesteld, zijn positie op te geven dan wel te bedanken als lid van Prov. Staten.

(Ingezonden Mededeeling.)
Grijpt de helpende hand:
„Het Heden, de Toekomst en Wij"
door P. W. Scharroo,
maakt uw leven tot een gelukkig leven.

FEZ, EEN STAD MET 385
MOSKEEËN
—

Het nieuwe Fez is al acht eeuwen oad. Een keizerlijke
familie van vijf- tot zesduizend leden, van wie velen in
Resten eener wereldberoemde
de grootste armoede leven.
universiteit.

—

STUDENTEN LEIDEN EEN
ARMELIJK BESTAAN
Het prachtige Fez, de oude hoofdstad
van de Sultans van Marokko, reeds in
den tijd van Haroen al Rasjied en Kapel

den Groote gesticht aan
de vruchtbare
en relatief koele oevers van een ook in de
zomermaanden steeds even waterrijke
rivier, werd drie eeuwen later, dus haast
acht eeuwen geleden, verdeeld in een oude
stad, de medina, en een nieuwe, Fez
Dsjee d i e d. Daarheen had zich de
Sultan toen, met zijn zwarte lijfgarde
van 4.000 man, plus vrouwen en kinderen
de positie van soldaat van deze
lijfwaoht was erfelijk
teruggetrokken,
binnen ook heden nog door hun geweldige
afmetingen indrukwekkende wallen.

■—

"

—

Acht eeuwen lang bleef dit Fez Dsj e edied dien naam van „het Nieuwe" eer aandoen. Het was in ieder geval drie eeuwen
nieuwer dan de oude medina, waar de deftige burgerij en de Andaloesiërs, de uit Cordova naar Fez gekomen Mdharramedanen,
bleven wonen.

AB

WAT RISKEERT U?

Minister De Wilde
zestig jaar

KRUIEND IJS BEDREIGT OPHAALBRUG

—

keeren.
Wij sluiten ons bij de zienswijze van het
Instituut van Architecten gaarne uit volle
overtuiging aan. In 1913 heeft men de fout
uit misplaatste zuinigheid gemaakt: er was
wel een goed plan, maar men vond het te
duur. Nu, ter wille van vier ton voor den
grond, een later herstel nóg meer te bederven, zou een herhaling van die grove fout
worden, een recidive, die zeer te betreuren
zou zijn.

3

IR. H.W. SEBBELÉE
O.a. directeur van de

Geldersche
(Van

Tramwegen.

onzen correspondent.)
Doetinchem, 6 Januari.

Op 56-jarigen leeftijd is hedennacht te
St. Moritz, waar hij met familie vertoefde, plotseling overleden de heer ir. H.
W. Sebbelée, directeur der Geldersche
Tramwegen te Doetinchem. De heer Sebbelée genoot in alle kringen een buitengewoon aanzien en was een erkende
specialiteit in spoorwegsaken.
In 1915 tot directeur der Geldersche Tramwegen benoemd, wist Ue heer Sebbelée dit bedrijf tot zeer groote ontwikkeling te brengen.
Aan zijn beleid is ook de concentratie der
tramwegen in den Achterhoek te danken, terwijl de Geldersche Tramwegmaatschappij de
eerste maatschappij was, die een overeenkomst aanging met de Ned. Spoorwegen inzake goederenvervoer.
De heer Sebbelée was ook directeur van de

Geldersch-Overijsselsche Tramwegmaatschappij, van de Geldersch-Westfaalsche Tramwegmaatschappij, van de Betuwsche Tramwegmaatschappij, en van de Tramwegmaatschappij Zutfen—Emmerik. De thans overledene
had in tal van besturen en organisaties zit-

ting. Zoo was hij o.m. lid van den Spoorwegraad, lid der coördinatiecommissie de Vries,

bestuurslid
Geldersche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer, voorzitter Kamer van
Koophandel te Arnhem, bestuurslid Ambachts-

school te Doetinchem, curator gymnasium te
Doetinchem.

BIOSCOOP AAN BOORD VAN
HR. MS. „TROMP”
Aan boord van Hr. Ms. flottieljeleider
„Tromp", liggende op de werf Wilton Fijenoord te Schiedam, is gisteren den commandant
en daarmede den opvarenden een volledig
bioscooptoestel aangeboden voor normaalgeluidsfilm met ingebouwden gramofoon voor
de verzorging van muzikale illustratie. Een

* * *

en ander was een geschenk van het comité
„Onze Marine".
Met een toepasselijk woord werd daarop het
toestel, dat in de eerste plaats dient tot ontspanning van de opvarenden, doch daarnaast
om tijdens het vlagvertoon in het buitenland
films over Nederland aan de bezoekers te kunnen vertoonen, overgedragen. Het geschenk
werd dadelijk ingewijd. Namens alle opvarenden dankte de commandant het comité.

MR. J. A. DE WILDE

lastingen laag gehouden konden worden. Behalve een algemeene reserve van verscheidene
millioenen, schiep hij de mogelijkheden voor
aanzienlijke reserves bij de bedrijven. Ondanks
dat bracht hij de bedrijfstarieven op een in
vergelijking met andere steden zeer laag peil.
Geen wonder dus, dat men in 1931 in hem
een mogelijken candidaat voor het ministerschap van financiën zag.
Behalve advocaat was de heer De Wilde in
het particuliere leven nog vele jaren directeur
van een bankinstelling. In 1933 werd hij minister van Binnenlandsche Zaken en in het
zittende kabinet beheert hh' de financiën.

veranderd,

als het derde beruimte
waar de be«*
stad de leden van het vor-

"
stenta,!. P?l6egt
stelt zön eischen
van n'f Cn men
'* Roeten,
bedenke nogmaals:
dar»

waakt heeft en nog waakt, tegen een bouwsel
dat den indruk van het Paleis zou kunnen
schaden: volkomen juist. Maar wanneer wij
bedenken hoe men in 1913, na de afbraak
van een groot stuk der Dam-„wanden", zonder
eenig behoorlijk plan van herbouw te werk is
gegaan, dan moet nu toch wel de gedachte
opkomen: laten wij niet opnieuw iets gaan
doen, waarvan men later zal treuren: was
het maar niet gebeurd. Volkomen terecht
vraagt het Instituut dus eerst een onderzoek
naar wat er in de toekomst — zij het wegens
het geldgebrek van nu, in latere toekomst
zal moeten gebeuren, opdat er
voortaan een richtsnoer zal wezen en niet een
definitief gebouw tegenover het Paleis zal
staan, aleer dit vraagstuk opgelost is. Het
Instituut stelt daarom een „plan in twee
stadia" voor: een voorloopig stadium, waarin
de practische en aesthetische misstanden van
den tegenwoordigen toestand worden opgeheven, en een toekomstplan met een plein dat
zich waardiger aansluit bij het Koninklijk
Paleis, waarbij dan met breede eischen van
verkeer en monumentaliteit zal moeten
worden rekening gehouden, en met de financieele gevolgen daarvan. Haastig lapwerk om
een onmiddellijk financieel voordeeltje, kan
voor de toekomst aesthetisch e n financieel
(wanneer men iets duurs weer zou moeten
gaan afbreken) in een groot nadeel Ver-
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een der

toegangspoorten tot de

oude medina

van Fez.

S i d n a, Zijne Sjeriefijnsche Majesteit, resideert al lang niet meer in de oude hoofdstad,
waar hem o.a te veel van zijn bloedverwanten,
leden van de sjor f a, (familie, die van den
profeet afstamt) van den stam der a 1 o e ï et e n, meest in zeer slechten doen, leven.
Enkele jaren geleden, toen de gebroeders
Tharaud een van hun aardigste boeken over
Marokko, „Fez, ou les bourgeois de I'islam",
schreven, schatten ze het aantal familieleden
van den sultan, dat toen te Fez woonde, op
5 tot 6.000! De gewoonte, die in de Marokkaa-msche society een nog grootere rol pleegt

te spelen dan elders, eischt er o.a. dat een
mannelijk lid van de sjerifijnsche familie wel
met een gewone burgerdoohter kon trouwen,
maar een vrouwelijk slechts met een sj cri e f. De rijke burgers van Fez gaven dan ook
graag hun dochters aan een lid van de keizerlijke familie. Tot een sultan vond, dat er.
zoodoende te veel rijke, en dus gevaarlijke,,
verwanten van hem kwamen, en hij ook den
mannen het huwen onder hun stand verbood.
Sindsdien werden ze allen straatarm! Zóó
arm, dat verschillende afstammelingen van
den profeet, tevens leden van de familie van
den sultan, als tuinier, waterdrager of dienstde
bode in dienst zijn van vreemdelingen
Fas s i zelf hebben liever negerslaven en

■—
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bedelen, of op nog erger manier
-slavinnen
aan den kost moesten zien te komen.
In de smalle straatjes van Fez, waar men
de rijke kooplieden en de cad i' s, de ambtenaren van den sultan, gewichtig op hun
muildieren, tegenkomt, met

de slaven,

die

hun stand aanduiden, ruimte voor ze maken
en den muilezel, meest via zijn staart, zoo

goed mogelijk dirigeeren, moet men wel ook
elk oogenblik plaats maken voor, of plaats

gemaakt krijgen door, een afstammeling van

den profeet. Die men dus zelden als zoodanig
zal herkennen aangezien er duizenden, en ook
ui lompen gehuld, rondloopen. Die daarenboven ook nog verwant kunnen zijn met den

sultan.
Slechts de leden van desjorfaidriess i e t, de leden van de familie van den stichter van de stad, den heiligen sjer i e f
ledries, hebben het beter. Want die zijn maar
een 300 in tal en genieten van de opbrengst
van de offerstokken van de beroemde moskee,
waar hun zeer vereerde en wonderen doende
voorvader begraven heet te liggen. Op diens
naamdag komen bijv. nog steeds de 150 gilden en ambachten van Fezt de voornaamste,
die der zijdehandelaren voorop, hun opwachting maken bij dat graf en rijke geschenken
brengen.
Deze afstammelingen van den profeet gaat

het dus best. Maar den sjeri e f a s, hun
dochters, des te slechter. Ze wonen te zamen
in een soort klooster, in het horma-gebied
van de moskee van haar grooten voorvader,

en hebben o.a. het recht asyl te verleenen aan
alle vrouwen, die weggeloopen zijn van haar
man. Zoodat de vele koppelaarsters van Fez

—

want de heilige stad der orthodoxe Fas si

kent ook dit „beroep" — steeds weten waar
ze eens kunnen aankloppen.

In Fez wordt meer gebeden dan in welke
andere mohammedaansche stad. De Fas s i
zijn dan ook doorloopend, op muildier of te
voet, op weg om een van hun 385 moskeeën,
en de kapellen van hun tallooze broederschaphaast elke volwassen inwoner is üd
pen
van een der 45 geheime broederschappen,
waar men ingewijd wordt in speciale gebeden, flagellaties, tot waanzinnig wordens toe
te bezoeken.
rondtollen, of Allah aanroepen
Een keer op vijf per dag gaan zij er hun ge-

—
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discussie, over grammaen
tica
koranniek recht. Elke professor
heeft zijn eigen pilaar in de moskee, waar
hij niet meer dan een 80 keer per jaar op
zijn vierkant stukje vilt gaat zitten om
den om hem heen gehurkten studenten
er zijn er maar een 6 a 700 overgebleven
te vertellen wat de groote rechtsgeleerden allemaal in den koran vonden, of
ontkenden, dat er in te vinden zou znn.
Een cursus duurt soms tientallen jaren.
De studenten volgen daar maar een stuk
van; wat 'toevallig behandeld wordt als ze
komen. Na een jaar of zes, zeven verklaren
ze er genoeg van gehoord te hebben,
vragen en krijgen dan een bewijs, dat ze
zooveel jaren de cursussen gevolgd hebben.
Dan zijn ze „afgestudeerd".
lezingen, zonder

—
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beden verrichten. En daar tusschendoor bidden ze nog doorloopend, aan de hand van hun
Deze studenten van de tot zulk een niveau
vervallen, maar door de Fassi nog voor wereldrozenkransen.
beroemd gehouden, Karaoeïen komt men naEens liepen er ook nog vele duizenden stude
tuurlijk ook tegen in de straatjes van de
door
straten
der
die
in
de
medina,
denten
toen beroemde universiteit van Karaoeïen medina. Maar dat zijn nu eens eindelijk inboorlingen van wien men ook de woning kan
lange jaren studeerden alvorens zich, als Korangeleerde, onderwijzer of ambtenaar, te gaan bezichtigen, in hun mede r s a, het
vestigen ergens in het groote rijk van den studententehuis, een soort klooster. Ze huizen
Sultan.

Tegenwoordig vallen er in die steeds
en geheimzinnige straatjes nog
slechts de professoren van deze universiteit op, vanwege hun mooie, meest witte
baarden en het groote respect, waarmede
iedereen ze begroet.
Het is anders al vele eeuwen geleden,
dat men in die moskee van Karaoeïen, een
der mooiste gebouwen overigens van
Marokko, sterrekunde, medicijnen, algebra
en andere wetenschappen bestudeerde,
waarvan men toen in ons Westen nog niets
wist of weten wilde. Een kwaden dag decreteerde echter een van die sultans, die
het maar voor het zeggen hadden, dat hij
een hemelsohe boodschap had gekregen,
volgens welke hij een geweldadig einde zou
beleven als niet opgehouden werd met al
dat gestudeer en gediscuteer! Sindsdien
krijgen de aanstaande Cadi's, de ambtenaren van den Sultan, daar nog slechte
volle

daar dikwijls met znn drieën in één hokje, dat
te klein en te vies zou zijn voor een Nederlandsche geit en waarin ze ook nog hun bijeengebedeld voedsel zelf moeten toebereiden.
Maar van hun platte dak zien ze neer op de
werkelijk heerlijke moskee, met de patio, die

zoo sterk herinnert aan den wereldberoemden
leeuwentoof van het Alhambra te Granada.
Het zwerven door de s o e k s en door al die
prachtige mystieke straatjes, tusschen heel die
bevolking vol interessante menschen, door die
stad vol avonturen, intriges en geheimen, zal

toch voor deze t o 1 b a s, studenten, waarschijn-

lijk een nog veel heerlijker herinnering blijven

dan voor den vreemdeling, die niet eens overal
komen mocht, die slechts kleine fragmenten
van dit eeuwenoude en toch haast onveranderde leven van de heilige stad te zien kreeg of
En die er toch direct, en zóó
begrijpen kon
sterk van onder de bekoring kwam
G. NYPELS.
(Nadruk verboden).
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BUITENLAND

op een onzer 10-daagsche
Gezelschapsreizen naar de

Polen en zijn buren

Reissom ’97.50
Vertrek 16 Januari, 9en 23 Februari,
12 Maart en 7 April

ruhendePol(e) in der Erscheinungen Flucht".
Hij is wel de meest-ongedurige en meest-reis-

teweeggebracht: Berlijn belette, onder bedreiging met gewelddadige interventie, de vorming

van een gemeenschappelijke grens tusschen
Polen en Hongarije ten koste van de Karpathen-Roethenen en verleende den Oekrainers
in Polen moreelen steun in hun actie tot het
vormen van een onafhankelijken staat van alle
Oekrainers in Midden-Europa. Warschau helde
over naar Moskou, waarmede het de laatste
jaren in flagrante onmin had geleefd, vernieuwde ostentatief het nonagressiepact, even-

fe

FRANSCHE RIVIÈRA

Kolonel Beek, de Poolsche minister van
buitenlandsche zaken, is niet bepaald „der

REISBUREAUX

L&2HE
Umbebab j

|

republiek ondoorzichtiger dan ooit. Het Derde
Rijk zoekt den weg van den geringsten weerstand om verder naar het Oosten door te
dringen tot het verwerven van nieuwen

Lebensraum. Polen zwalkt heen en weer
tusschen de Berlijnsche en de Moskousche pool,
in het verlangen niet tusschen den vernietigengen druk van reusachtige walsen te komen, en
tracht zoo mogelijk de sterkste partij te vriend
te houden. Of kolonel Becks missie te Berchtesgaden is geslaagd, zal eerst later kunnen blij-

ken. Voorloopig komt Litwinov echter niet
naar Warschau.
FRANKRIJK

JEROME THARAUDS REIS MET
HINDERNISSEN
#Repressaille van Italiaansche
zijde ?
PARIJS,

6 Jan.

POLEN

AUSTRALIË

STAAIT UW GEEST

ONDERZOEK NAAR VESTIGING

BECKS ONDERHOUD MET

VLIEGTUIGINDUSTRIE

HITLER

”

„Generaal Motorszwichl
niet laten wegdringen.
(Handelsblad-Timesdienst.).
Melbourne, 5 Januari.
Street, de minister van defensie, heeft aan-

gekondigd, dat een commissie is benoemd om
een onderzoek in te stellen naar de productie
op groote schaal van vliegtuigmotoren en
vliegtuigonderdeelen ter voorbereiding
van
een soortgelijk onderzoek door een commissie
der Britsche Koninklijke Luchtmacht, welke,
zooals dezer dagen door de „Daily Telegraph"
werd gemeld, naar Australië zal worden gezonden. In deze Australische commissie hebben verscheidene leidende figuren der „General Motors" zitting.
Een onzer medewerkers te Londen teekent
hierbij aan, dat, gelijk te verwachten was, de
„General Motors", die zoo nauw samenwerken met de Australische regeering, zich niet
gaarne zouden laten wegdringen uit de beoogde nieuwe industrie voor het bouwen van
Britsche militaire vliegtuigen. Vandaar, dat
zij er voor hebben gezorgd, waarnemers in de
Australische commissie van voorbereiding te
krijgen.
Het is practisch ondenkbaar, dat Engeland
een geheel nieuwe vliegtuigindustrie in
Australië kan vestigen met volledig voorbijgaan van de „General Motors", die, zooals
destijds gemeld, het nadeel hebben in verbinding te staan met de Amerikaansche maatschappij. Het zal-' dus wel op een compromis
uitloopen, waarbij de „General Motors"
de
niet-geheime onderdeelen te vervaardigen krijstaatsfabrieken
gen en aparte Australische
worden opgericht voor het produceeren van
geheime onderdeelen.
Indien dat niet mogelijk blijkt, zal Engeland in elk geval staan op garanties, dat de
geheime Britsche uitvindingen niet elders
bekend worden

De „Action
Frangaise" schrijft over Jeröme Tharaud, lid
(Havas).

der Fransche Academie, die, toen hij op weg
was naar Dzjiboeti, uit Italië werd gezet hoewel de consul van Italië te Parijs hem visa
had verstrekt voor zijn doorreis: „Men heeft
een verklaring gezocht voor deze zoo ongehoorde handelwijze. Het schijnt dat Tharaud
eenige maanden geleden in een artikel in de
„Figaro" heeft durven spreken over een door
Italiaansche troepen bij Tortosa geleden
nederlaag. De Italiaansche eigenliefde heeft
dat den Franschen schrijver niet vergeven.
Deze gelegenheid zou zijn te baat genomen
om het hem te laten voelen. Het feit echter
dat de consul te Parijs hem zonder moeilijkheden visa had verstrekt en Tharaud aanvaard

CANADA

VERONTWAARDIGING OVER REDE
VAN DUITSCHEN CONSUL

doorgaans goed ingelichte politieke kringen heeft het onderhoud tusschen Hitler
en Beek betrekking gehad op het vraagstuk der Middellandsche Zee. Duitschland
en Polen zouden beide evenzeer wensöhen
te weten, welk standpunt de ander ten
aanzien van de FtanschTtaliaansche
spanning inneemt. Het is niet bekend, tot
welk resultaat deze gedachtenwisseling
geleid heeft.
Hitler zou verder de klachten der Duitsche
minderheid in het gebied, dat door Tsjecho-Slowakije aan Polen is afgestaan hebben toege-

licht.
Beek heeft naar men vermoedt betoogd, dat
de Duitsche pers een overdreven beteekenis

Von Ribbentrop te Warschau
verwacht.
WARSCHAU, 6 Jan. (Havas.) In diplomatieke kringen verwacht men, dat Von
Ribbentrop, de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, in den loop van Januari naar
Warschau zal komen, teneinde het bezoek van
minister Beek aan Von Neurabh in 1935 te
beantwoorden. Het bericht is nog niet officieel bevestigd.

Ottawa, 5 Januari,
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HEI DUITSCHE RIJK

ZONDAG OFFICIEELE INLIJVING
SUDETENDUITSCH GEBIED
WEENEN, 6 Jan. (Reuter.) Zondag a.s.
zullen de Sudetenduitsche districten officieel
bij het Duitsche Rijk worden ingelijfd.
Henlein, de commissaris voor het Sudetenland, en BUrckel, de gouwleider van Oostenrijk,
zullen te Znaim (ten N. van Weenen) toespraken houden.

1
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LINKSCHEN ERKENNEN
DAT ZIJ MOETEN

WIJKEN

—

KAMERLEDEN TE
BARCELONA

Een stroom van vluchtelingen trekt uit de
er naar ook Polen als lid van het Anti-Komdoor de rechtsche troepen bedreigde dorpen.
internpact te winnen en kan hij dit land behoorlijke concessies in uitzicht stellen, die het Ouden van dagen en kleine kinderen zitten op
door muilezels getrokken karretjes, welke
kunnen verzoenen met de Duitsche expansieplannen? In het Noorden van Europa ligt tjokvol huisraad en voorwerpen voor persoonLitauen, dat meer dan eens de aandacht van lijk gebruik zijn.
Polen heeft getrokken, vooral omdat het een
Uit Hendaye meldt de correspondent van
goede zeehaven heeft, en een redelijk ruilobject
de „Times":
zou kunnen vormen voor de Poolsche Oekraine.
Het succes van zijn opmarsch in Katalonië
Is daarover te Berchtesgaden van gedachten welke twee weken aan den gang is heeft het
gewisseld? In ieder geval is Memel, de Duitsche prestige van generaal Franco zeer versterkt
enclave in Litauen, ter sprake gekomen: Hitler en het zwijgen opgelegd aan het gemor dat
schijnt aan een vrijstaat te denken in den geest ontstond nadat het offensief tegen Valencia
van de vrijstad Dantzig.
zes maanden geleden werd gestaakt als gevolg
van
den moordenden strijd aan de Ebro.
Het Midden-Europeesche probleem is na de
Bovendien
is in de afgeloopen twee weken
uiteenscheuring van de Tsjecho-Slowaaksche
bewezen dat de verliezen aan de Ebro de
nationalistische legers niet zoo hebben verzwakt als werd vermoed. De verovering van
Artesa en van Borjas Blanca is zeer belangrijk. Zij beteekent dat de rechtschen op twee
MFPM
steunpunten zijn doorgedrongen in de zorg-
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LINDBERGH BRACHT GEHEIM
RAPPORT UIT
Over sterkte Duitsche
luchtmacht.
WASHINGTON, 6 Jan. (Reuter.) Gekringen verklaren, dat Lindbergh na zijn jongste reis door Duitschland
de regeering een vertrouwelijk rapport ovef
de Duitsche luchtmacht heeft uitgebracht.
zaghebbende

Legerautoriteiten

verwachten,

het

dat

nieuwe bewapeningsprogram aanbevelingen
zal inhouden voor de aanschaffing van een
groot aantal nieuwe vliegtuigen.

TSJECHO-SLOWAKIJE
VOLDOENING VOOR INCIDENT TE
MORAVISCH OSTRAWA
PRAAG, 5 Jan. (P. A. T ) In antwoord op
den stap van den Poolschen gezant nopen*
het wegnemen van het embleem van deö
Poolschen staat van het consulaat van Poleß
te
Moravisch Ostrawa heeft het Tsjecho'
Slowaaksche ministerie van buitenlandsch*
zaken aan het Poolsche gezantschap doefl
weten, dat de politie den
Joseph Kocö
geheeten, heeft opgespoord en aangehoudenHij werd gevangen gezet en zal voorbeeldig
gestraft worden.
De politieagent, die in den bewusten nacht
dienst had voor het lons'ilaat, zal geschorst
en disciplinair gestraft wrrden
Hiervan mededeeling doende betuigde het
ministerie zijn groot leedwezen over het incident.

NIEUWE REGELING BEHEER

DORPJE INGESNEEUWD

STAATSFINANCIEN

Sneeuwstormen op het
„Hooge Veen”.
(Van

onzen correspondent)

Brussel, 6 Januari
In het gebied van het „Hooge Veen", de

romantische streek in het uiterste Oosten van
België, woedt sedert Woensdagavond een
hevige sneeuwstorm. Arbeiders, die al eenige
dagen met sneeuwploegen aan het werk waren
om de wegen weer begaanbaar te maken
de sneeuw lag in deze streek ondanks den dooi
nog altijd 30 a 40 cm dik
moesten Donderdagmorgen het werk staken en een goed heenkomen zoeken. Gisteravond was de Barak
Michel, een armelijk boerendorpje op het
hoogste punt van België door de geweldige
sneeuwmassa opnieuw geheel van de buitenwereld afgesloten. Het is onmogelijk het
plaatsje te bereiken, daar de sneeuwlaag op
sommige plaatsen wel een meter dik ligt. De
autobusdienst naar Elsenborn heeft het bedrijf moeten staken.
Vanmorgen zijn er talrijke hulpploegen aan
het werk gezet om te trachten een weg naar
de Barak Michel te banen, daar de bevolking
in het geblokkeerde dorpje letterlijk aan'alles

—

—

gebrek heeft.

PRAAG, 6 Jan. (D. N. B. ) De regeerinj?
beeft een verordening uitgevaardigd waarbi)
aan het financieele beheer van den staat een
nieuwe vorrm wordt gegeven. Vrijwel al' e
staatsfondsen zijn opgeheven. De rechten el*
verplichtingen van deze fondsen gaan op het
staatsbeheer over. Voorts zn'n er regelingen
getroffen omtrent de toewijzing van bedrft'
gen aan de autonome besturen. Dit zal niet
meer uit de gemeenschappelijke begrootinï
geschieden maar uit de budgetten van
d«
deelen van den staat.
De gemeenschappelijke begrooting

voo

Tsjecho-Slowakije, waaromtrent
overeenstemming is bereikt met de SlowaaK'
sche regeering, geeft een totaal aan va"
Tsj. kr. 3.140 mill.; zij wijst een klein ove?

1939 van

schot aan.

„BRATISLAWA ZAL HONCAARSCH
WORDEN.”
PRAAG, 5 Jan. (Havas.) De „CesK»
Slovo" meldt, dat op het meerendeel der brie'
ven, uit Hongarije nar Slowakije gezonderl

'

zegels zijn geplakt met het opschrift ~BraH'
slawa zal Hongaarsch worden" op een rood'
wlt-groenen achtergrond (de Hongaarsch*
kleuren).

In Slowaaksche kringen vraagt men dat e»
'naar aanleiding hiervan een stap zal worde!1
gedaan bij de Hongaarsche regeering.

BRITSCH-INDIË

GROOT-BRITTANNIË

POLITIEKE MOORD TE ORISSA

-

\.

HAVENARBEIDERS OP JAMAICA

Britsch officier door menigte

WEER AAN HET WERK

doodgeslagen.
CUTTACK (Orissa), 6 Jan. (Reuter.)
De

Britsche

officier,

majoor

Bazalgette,

die politiek agent was in den staat Orissa,
is in de buurt van het paleis van den
Radja van Ranpoer door het gepeupel gedood.
Hn' was daar gisteren aangekomen, nadat hij
berichten had ontvangen over een dreigenden
toestand als gevolg van de arrestatie van
eenige leden van de Praja Mandal (een politieke organisatie ter verzekering van een
grootere deelneming der staten en der bevol-

king aan de regeering) en van een verklaring
van de zijde der autoriteiten, dat den Praja
Mandal onwettig is.
Bazalgette zag zich in gezelschap van een
Indischen officier, tegenover een menigte geplaatst, welke het paleis nadarde. Toen zij
weigerde uiteen te gaan en dreigde hem te
zullen aanvallen, schoot hij, het gepeupel, gewapend met staven, omringde de twee offi-

KINGSTON, 5 Jan. (Reuter.) Nu er e**
scheidsgerecht is benoemd om een onderzoel*
in te stellen naar de staking der havenarber
ders, is overal in de haven het werk hervat.

(Ingezonden Mededeeling.)

SCROOGE

cieren en sloeg Bazalgette dood, terwh'l de

Indische officier ernstig gewond werd.
Reuter meldt nader, dat twee personen uit
de menigte door Bazalgette werden doodgeschoten, voordat hijzelf het leven verloor.
Luitenant-kolonel Robson, de resident der
Oostelijke staten is, zoodra het bericht van
den moord te Calcutta werd ontvangen, naar
Ranpoer vertrokken.

RUSLAND
ENGELSCHE VLIEGER

VRIJGELATEN.

MOSKOU, 5 Jan. (Reuter.) De Engelsche
vlieger Grover is gisteravond vrijgelaten en
voor het eerst sedert vier jaren heeft hn' zijn
vrouw weergezien. Grover is thans in het bezit van de noodige papieren en heeft met zijn
vrouw de Sowjet-Unie reeds verlaten.

de gierige, geheel verzuurde, eenig overgebleven patroon van de firma Scrooge
& Marley, vijandig staande tegenover
'edere uiting van vrede en geluk, ontvangt op zekeren dag bezoek van den

geest van zijn

compagnon.

verschijning aankondigt
welke
van een drietal andere geesten, die hem
het verleden, het heden en de toekomst
toonen Hierdoor tot inkeer gebracht,
hem de

MONUMENT VOOR TSAAR PETER
DEN GROOTE.
Naar

het Russische

blad

wordt Scrooge weer mensch.

Dit aardige verhaal, bewerkt naar

„Wetsjernaja

Moskwa" mededeelt, zal het in 1873 te Petro-

sawodsk onthulde bronzen gedennteeken

voor

Tsaar Peter den Groote, dat tijdens de jongste
Russische omwenteling verwijderd werd,
wederom in een openbaar park worden opgesteld. Het stedelijk bestuur heeft daartoe een

desbetreffend besluit genomen. Het is opmer-

kelijk, dat thans weder de nagedachtenis van
een Tsaar in de Sowjet-Unie wordt geëerd.
Dit is het gevolg van het streven bh de
Sowjet-Russische autoriteiten, om de verdien-

sten van groote

vuldig gebouwde defensielijn, waarop de staf

veldheeren en ook eenige

in de geschiedenis van het Russische
rijk tot haar recht te laten komen.
tsaren

De recht-

in geslaagd over een front van

150 km breedte op te rukken, 20.000 krijgsgevangenen te maken en binnen 45 km afstand van de zee te komen.

Uit Gibraltar wordt gemeld, dat admiraal

De laatste weken hebben de Duitschers
telkens groote voorraden levensmiddelen
aan Tsjecho-Slowakije besteld. Er zijn
reeds dertig vrachtauto's met boter naar
Duitschland gezonden en er zullen er nog
meer volgen.

—
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Praag, 5 Jan.

KORTE BERICHTEN.
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Vloed van protesten.
(Handelsblad-Timesdienst.)
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(Handelsblad-Timesdienst.)

Ook meel, aardappelen en andere levensmiddelen worden in groote hoeveelheden naar
toekent aan de eischen der Oekrainsche minDuitschland gezonden.
derheid in Polen, welke de regeering te
Deze export, waarvoor Duitschland alleen
Warschau op grond van de Duitsch-Poolsche via een clearingsysteem betaalt, heeft reeds
persovereenkomst als een zuiver binnenlandschaarschte teweeggebracht op de Tsjechosche aangelegenheid wenscht te zien behandeld.
Slowaaksche
levensmiddelenmarkt.
Voorts is gesproken over de Poolsche Joden,
ook, dat Tsjecho-Slowaaksche
schnnt
Het
die uit Duitschland gezet zijn.
welke gedeeltelijk onder beheer
industrieën,
In politieke kringen verzekert men, dat ook
staan, op groote
het Memelvraagstuk is behandeld en dat men van Duitsche industrieelen
op grond van het onderhoud, hetwelk drie uur schaal grondstoffen in het buitenland koopen
duurde, heeft kunnen constateeren. dat het om ze naar het Sudetenland te zenden en dit
tienjarige aceoord, door Hitler en Pilsoedski benadeelt de positie van de Tsjechische kroon.
gesloten, zijn volledige beteekenis en kracht
heeft behouden.

Hf

van de republikeinen vertrouwde.

IHIIHi'm

Boter, meel, aardappelen,
enz. worden in zoo groote
hoeveelheden naar het Derde
Rijk gezonden, dat in het
exportland schaarschte ontstaat.

BERLIJN, 5 Jan. (Havas.) Volgens

EN BETER

„■„■imiiii

(Ingezonden Mededeeling.)

Tsjecho-Slowakije

onverzwakt zijn.

VOORDEELIGER

NU

Duitschland bestelt in
levensmiddelen

Tienjarig aceoord zou

Uit Zakopane wordt gemeld, dat Donals andere verdragen; de Poolsche regeering
Karl Tannenberg, de Duitsche consul te derdag in de Tatra 4 studenten door een
wees een formeel verzoek van de Oekrainsche
Montreal, heeft op Nieuwjaarsdag een radiolawine zijn bedolven. Het ongunstige weer
minderheden om een eigen statuut resoluut af.
rede gehouden, waarin hij zich openlijk den belette het reddingswerk, dat Vrijdagmorgen zou hervat worden. Men heeft weinig
leider
Nochtans heeft kolonel Beek zich deze week, had alg passagier voor een Italiaansch vliegder Duitsche Nazi's in Oost-Canada
tuig, geeft deze „wraak" de leelijke wending
noemde. De rede wordt beschouwd als een hoop de bedolvenen te kunnen redden.
tot verrassing van Europa, naar Berchtesgahet schending der étiquette en heeft alom groote
den begeven om samen met Hitler de Duitsch- van een hinderlaag. Het blad meent datalgeincident
een
onderdeel
vormt van een
verontwaardiging gewekt.
Poolsche betrekkingen aan een nieuw ondermeen provocatieplan, dat beoogt een zekere
Met Nieuwjaar geeft de Canadeesche
zoek te onderwerpen. Oude liefde roest niet: diplomatieke uitwerking te verschaffen.
radio-omroep bij wijze van beleefdheid allen
(Ingezonden Mededeeling.)
het moet kolonel Beek inderdaad niet gemakconsuls de gelegenheid om over de radio tot
kijlijk gevallen, zijn oude betrekkingen met
hun landgenooten in Canada te spreken. Daar
Berlijn op te geven en zich in de armen te
op wordt gerekend, dat zij zich behoorlijk
er
BRAND IN NACHTGELEGENHEID
4
zullen gedragen, wordt hun niet te voren inwerpen van Moskou, den grooten vijand van
zage gevraagd van hun toespraak. TannenOP MONTMARTRE
Pilsoedski, die in zijn testament tegen Rusland
bergs rede heeft nu onmiddellijk een vloed
voor het laatst heeft gewaarschuwd. De ontdan welk ander merk
A,
protesten veroorzaakt. De zaak wordt
van
gewonden.
Twee
dooden,
twee
ook, is Sukristol. Een
moeting was in diplomatieke besprekingen te
thans onderzocht.
uitkomst voor elk gezin,
Berlijn voorbereid. Kolonel Beek stelde de ontDe Duitsche consul-generaal te Ottawa
PARIJS, 6 Jan. (Havas.) „Casanova",
want Sukristol geeft
moeting met Hitler voor als een persoonlijk
heeft verklaard, dat consul Tannenberg volenorme besparing op
bezoek; de aanwezigheid bij de besprekingen een restaurant en nachtgelegenheid op Montmartre, is vannacht uitgebrand. Er zijn twee gens hem niet te ver is gegaan en dat hij de
|fl\
Uw suikerrekening. Onrede niet kan begrijpen.
van Lipsky, den Poolschen ambassadeur te dooden en twee ernstig gewonden.
bezwaren
misbaar voor corpulenBerlijn, van graaf Lubenski, den chef de
ten, diabetici en maagEen Kerstboom was in brand geraakt, de
9
H
cabi n e t van het Poolsche ministerie van vlammen deelden zioh mede aan het behang
lijders. Suiker maakt
wHuflr
dik,Sukristol niet. 500 x
buitenlandsche zaken, en van Moltke, den en de met zijde bespannen muren. Toen de
LUXEMBURG
brandweer om half twee ter plaatse aankwam,
Duitschen ambassadeur te Warschau, overzoeter dan suiker. Z.g.
was er van het lokaal niet veel meer over. De
goedkoopere mer- A
schreed blijkbaar de grenzen van het perï
vermoedelijke oorzaak van den brand is kortAW \\H 1\
ken hebben
VAN
soonlijke.
sluiting
'n bijsmaak.
Hh
\\\|
PRINS JAN
Men gist naar de uitkomst van de bespreSukristol
kingen te Berchtesgaden, waaromtrent zoowel
LUXEMBURG, 6 Jan. (A.N.P.) In verband
Berlijn als Warschau officieel het stilzwijgen
VERTREK DER SENEGALEEZEN
met de meerderjarigheid van den Kroonprins,
bewaren, en zoekt naar de grondslagen, waarop
bevat het staatsblad het besluit, waarbij Prins
Vi and 9e' P la,,e
het Derde Rn'k en Polen opnieuw tot toenadeMARSEILLE, 6 Dec. (Havas.) VanochJan tot vermoedelijken troonopvolger wordt
draaidoosjes
25 et.
ring kunnen komen. In politieke kringen vertend is een tweede bataljon Senegaleezen aan verklaard ' met den titel Erfgroothertog van
Bij
apothekers
en
klaart men, dat het Duitsch—Poolsche nonboord van de „Athos 11" naar Djiboeti verLuxemburg, Erfprins van Nassau, Prins van
drogisten.
agressieverdrag in de tegenwoordige omstantrokken. De vertrekkende soldaten defileerden Bourbon-Parma.
Tegelijkertijd is den achttienjarigen erfprins
digheden zijn volle waarde en kracht behoudt. voor generaal Orly, die een korte toespraak
hield, waarin hij o.a. zeide: „De Franschen
den honorairen rang van luitenant der LuxemWil dat zeggen, dat het Derde Rijk b 1 ij f t afzien van Dantzig en den Poolschen Corridor, hebben zich aaneengesloten en dit is een goed burgsche gewapende macht verleend.
voor de veiligheid van het FranDe Belgische rrezant heeft den prins gisteren
die het Oosten van dit rn'k in tweeën splitst? voorteeken
rijk met zijn honderd millioen inwoners" uit naam van Koning Leopold 111 het grootsche
IIMP. H. TEN HERKEL HILVERSUM
Dit is trouwens niet het eenige probleem, dat
Het schip zou vanmiddag vertrekken.
kruis der Belgische Leopoldorde overhandigd.
tusschen de twee mogendheden bestaat. Het
groote vraagstuk, dat de Duitsche politiek beheerseht is: de verdere Drang nach Osten, waarvan de bezetting van Bohemen de eerste etappe
SPANJE Basterreohe, bevelhebber van de rechtsche Partij der Katalaansche Actie en gouverneur
was. Het Derde Rijk staan daarbij twee wegen
vlootbasis te San Fernando, in een verklaring van de Spaansche Bank een redevoering heeft
open: het kan zijn richting zoeken via het
uitgesproken, waarin hij zeide: „Bij de verdeheeft toegegeven dat de rechtsche mijnlegger diging van onze
onafhankelijkheid, verdedigebied van de Oekraine, het kan zijn richting
„Vulcano" tijdens het gevecht met de „José gen wh'
ook de veiligheid van Frankrijk". Hij
zoeken langs den grooten weg van den Donau
Luis Diez", verleden week beschadigd werd besprak het Middellandsche Zeeprobleem en
naar het Zuid-Oosten en het naburig Oosten;
en dat leden der bemanning werden gewond. wees er op, dat de-belangen van Frankrijk en
ook in beide richtingen tegelijk. In het
Hij ontkent echter, dat er dooden zouden zijn. Spanje elkander raken. Hij besloot met te
eerste geval zou het den weerstand van
zeggen dat hij er van overtuigd was dat de
Bastarreclhe zeide, dat de hut van den kapiPolen moeten verzwakken door de Oekraine
een vrede
tein, de verblijven der officieren en minderen, vrede in de Middellandsche Zee
was,
wanneer
men
Zij trekken langs de Segre
mogelijk
af te scheiden, in het tweede geval zou het
van evenwicht
de reddingbooten en de brug door verscheibelangen der vier
de
der
nationale
verdediging
den weerstand van Hongarije en Roemenië
den machinegeweerschoten werden getroffen.
naar nieuwe stellingen
Middellandsche Zeemogendheden, Frankrijk,
moeten breken. Polen en Hongarije hebben
De gisteren te Burgos gehouden ministerEngeland, Spanje en Italië, niet tot chauvigepoogd zich tegen een dezer gebeurlijkheden
raad heeft verscheidene wetten en decreten nisme opdreef. „Spanje is ook thans, evenals
terug.
te dekken door het sluiten van het Roetheenaangenomen, met name de benoeming van altijd, bereid het verbindingsteeken te vormen
sche gat, dat Duitschland openhoudt en waarkolonel Ungria tot chef van de nationale veiLONDEN, 6 Jan. (Reuter). De cormet de andere mogendheden."
door het een Poolsch—Hongaarsch blok verligheid, terwijl voor verscheiden provincies,
Raymond Laurent, het Fransche Kamerlid,
respondent van Reuter te Barcelona
hindert.
dat
vervolgens het woord voerde, verklaarde
o.m. Taragona, gouverneurs zijn benoemd.
Segre
meldt,
de
val
van
Artesa
de
de Fransche parlementsleden er bij hun
dat
dat
Het geval is zeer gecompliceerd. Een
partijen
en openbare lichamen op zouden aanen Borjas Blancas het voor de linksche
nieuwe etappe in de verdere politieke ontwikdringen, dat er onmisbare hulp aan het repukeling van Midden-Europa is de aanstaande
FRANSCHE
troepen raadzaam heeft gemaakt, zich uit
blikeinsche Spanje verzekerd wordt: ravitailaansluiting van Hongarije bh" het Anti-Komleering der burgerbevolking met brood en melk
terug
de
platteland
langs
het
te trekken
internpact. Men kan niet aannemen, dat Honen zending van levensmiddelen. „Bij uw
Segre, teneinde hun linies te versterken.
strijd", zoo zeide hij verder, „niet tegen uw
garije zonder in uitzicht gestelde vergoeding
Zee-probleem
Middellandsche
eischt
troepen
Spaansche broeders, maar tegen een buitenDe
zouden
terugvallen
gunstiop
het Duitsch—ltaliaansche front in Middenlandsch leger, hebt gij begrepen dat grj strijdt
Europa zou versterken: er leven in Hongarije
ger stellingen, welke reeds gereed zijn
samenwerking der vier betrokken
de handhaving van het Europeesche
voor
nog steeds krachtige revisieverlangens, die
mogendheden.
daar de mogelijkheid van een dergelijken
evenwicht."
met de inlijving van een gedeelte van Slowakije
De laatste spreker, De Tessan, oud-onderterugtocht al sedert April onder oogen
niet zijn bevredigd. Ligt het in de bedoeling
BARCELONA. 5 Jan. (Havas.) Hedenstaatssecretaris van buitenlandsche zaken
was gezien. Er was dan ook al overgevan het Derde Rijk en Italië Hongarije in staat
avond hebben de Fransche parlementsleden, wees op de solidariteit tusschen de Spaansche
en de Fransche republikeinen in den strijd
te stellen de Hongaarsche gebieden van Roedie zich op- het oogenblik te Barcelona begaan tot den aanleg van krachtige vergedurende
vinden,
aan
banket
der
democratieën tegen de totalitaire
aangezeten
een
menië terug te nemen in ruil voor een vast
dedigingslinies.
Dolwer,
systemen.
voorzitter
van
de
Nicolau
hetwelk
bondgenootschap van Hongarije? StreeftHitler

.
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HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6 JANUARI 1939

(Ingezonden Mededeeling.)

De rustelooze
lustige minister van buitenlandsche zaken van
Europa, vooral sedert Litwinov, die Europa
geregeld in alle richtingen placht te doorkruisen, zoo goed als op non-actief is gezet. Beek
weerspiegelt in zijn reislust het duurzame gevoel van politieke onzekerheid en onbehaaglijkheid, dat te Warschap heerscht als weerslag van de eindelooze kleine en groote
wijzigingen in het staatkundig mozaïek van
Europa, in het bijzonder van het brokkelige
Midden-Europa. Van alle mogendheden van
Midden-Europa la Polen wellicht de meestkwetsbare. Tsjecho-Slowakije, de sleutelstelling, die in Midden-Eupropa het evenwicht bewaarde tusschen het Derde Rijk, de SowjetL'nie en het Zuid-Oosten van Europa, is in
September j.l. als een noot gekraakt. Polen
ligt thans als de sterkste politieke en territoriale barrière tusschen het Derde Rijk en de
Sowjet-Unie, die door het Anti-Komintern-pact
in werkelijkheid op voet van vijandschap met
elkaar staan, maar het vormt een wankele
constellatie wegens het gebrek aan ethnografische homogeniteit dank zij zijn zes millioen
Oekrainers, die sedert kort krachtig naar hun
poitieke onafhankelijkheid streven.
Sedert 1934, toen Warschau voor den duur
van tien jaar met het Derde Rijk een nonagressieverdrag sloot, dat de territoriale integriteit van den Poolschen Corridor waarborgde,
heeft kolonel Beek nauwe vriendschapsbetrekkingen met Berlijn onderhouden. De oplossing
van de minderhedenproblemen in Tsjecho-Slowakije heeft echter onverwacht een sterke
verkoeling tusschen Berlijn en Warschau

-< ALGEMEEN

FRANCO'S VOORTDRINGEN IN KATALONIË

Zooals bekend, werd ook in een Russische
film over het leven en den arbeid van Tsaar
Peter den Groote diens organisatorisch en
baanbrekend werk geprezen. Deze rehabilitatie
komt dus niet geheel en al als een verrassing.
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AMSTERDAM
te

Ontwerp bij regeering.
De ontwerp-ordonnantie tot regeling van

De persdienst der Vrijwillige Burgerwacht
Amsterdam verzoekt ons naar aanleiding van
de publicatie van het communiqué van het beVOrlge voratstuur van den Nederlandschen Bond van Vrijaf&e
Burgerwachten, opgenomen in ons
de Vol eade willige
wad van gisteravond, opneming van den volgenden commentaar.
■"*»
Het verwijt als zou vanwege de V.B.A. ver8
hand zijn gelegd tusschen de N.S.B, en het
bondsbestuur moet te eenenmale van de
hand worden gewezen. Zij die zich de mededeelingen in ons blad van 27 December 11. nog
herinneren of wenschen na te lezen, kunnen
dit vaststellen.
Indien de bemiddeling in bestaande geschillen tusschen den Bond en de Amsterdamsche Burgerwacht zonder het gewenschte resultaat is gebleven, dan vindt dit zeer
met zijn oorzaak in van de zijde
der V.B.A
betoonden onwil om zich naar de overigens
geruimen
reeds
tijd geleden van hoogerhand
gegeven adviezen te voegen.
Het zal het bondsbestuur moeilijk vallen
hetzelfde te verklaren, nog moeilijker het te
bewijzen.
Intusschen blijft het onbegrijpelijk 'dat het
Inmiddels kon er sedert Zaterdag il
van Bondsbestuur in zijn communiqué
van gisteren
zelfs niet rept over het optreden van den redacteur van het bondsblad, wiens brief
waarvan ter persconferentie op het hoofdkwarNoord en de Merwede de
tier der V.B.A. een foto-copie werd getoond
te
die
wel bevaarbaar was
toch wel een onloochenbaar bewijs vormde
n ta
van de inmenging van dezen bondsfunctionaris in interne zaken de
n ook de Rrjn en
lezen,
de Lek nsvrli De Riin
Amsterdamsche Burgerwacht betreffende, van zijn
dus thans haar
verstandhouding met de interne oppositie in die burgerwachtenzijn soiidairverklaring met hun
actie
Ondertusschen ligt de IJaselm eervaart M?
n
leidin£ van dit instituut.
Men zou op zn
6m
minst hebben mogen verecember ls « geen enkel vaartuig de Zl°„
da het fondsbestuur althans deze
Oranjesluizen In- of uitgevaren.
En
er zonneklaar bewezen ontoelaatbare praktijken
naar uit, dat het ijs buiten
function aris, openlijk en ruiterlijk
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ALARM IN DE MIDDELLANDSCHE
ZEE
Gala-première in het
City-theater.

De Koninklijke Marine-kapel uit
Den Helder
verleende gisteravond haar
medewerking
bfj
de Amsterdamsche première van
de film
Middellandsche Zee" en toepasselijker introductie van deze marine-rolprent
kan men zich moeilijk denken.
Kapelmeester Leistikov liet zijn
orkest een
marsch en twee ouvertures spelen
en
de laatste plaats bezette City-theater het tot
toonde
door hartelijk handgeklap hoezeer men
het
al te zeldzame optreden van dit
voortreffelijk
korps hier ter stede, weet te waardeeren.
Ook nog op andere wijze bemerkte men, dat
dit een avond van de marine was. Want er
bleken vele zee-officieren aanwezig te zijn en
de voorste m'en van de zaal waren bezet door
matrozen van de Amsterdamsche marinekazerne.
Tot de genoodigden behoorde voorts een
aantal hoofdstedelijke autoriteiten, o.a. merkten wn' op wethouder Rustige, den hoofdcommissaris van politie en commissaris, Hoogenboom van het bureau-Leidscheplein, eenige
raadsleden, enz.
waarover wij nog nader
De hoofdfilm
de
zaal van begin tot einde
schrijven
heeft
een machgeboeid en in spanning gehouden,
tig filmwerk, dat niet naliet diepen indruk te
maken. Aan het slot uitte aller waardeering
zich in een veelbeteekenend applaus.
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S.S. „J.P. COEN”.
Volgens een nadere mededeeling der reederij
wordt het stoomschip „J. P. Coen" hedenavond half acht, in plaats van half vijf n.m.,
alhier

verwacht.
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Van elken stand en
die zich «fïT"
nlet kunnen handhaven.
Kr»

(Ingezonden Mededeeling.J

et ,fgenliJk on=e taak znn, u
ook
verdë
r^
,icnten maar een belofte bindt
*
te
„
on» om niet eerder dan
U

18

geh im van de
? te geven.
heiH
eia prijs

Wilt gij tot

-#* ■»»

9°*"

in de komende week
& ewelven aan de openbaar-

zoolang geduld hebben?

,Ürt t*»o*'

*

.«v«*<9t

É

*

i»»»"

—

""""Ti

*"v

_

-

\

gehandhaafd wordt met behoud van het Inbezitsrecht, aangevuld met verscheidene normen van eigendom, verpanding,
beleening enz., die afwijken van het Wetboek
van Koophandel en van B. W. en tevens meer
in overeenstemming znn gebracht met Inlandsche rechtsbegrippen.
De vorm, die men gekozen heeft is, naar
wij in het „Nieuws" lezen, die van de Inlandsche Maatschappij op Aandeelen en van de
Inlandsche Vereeniging met rechtspersoonlijkheid.
Een zelfstandige rechtspersoon is zoo geschapen met beperkte aansprakelijkheid, uitgedrukt in de mogelijkheid om aandeelen met
lage nominale waarde uit te geven, waartegenover staat een wettelijke eisch van een
minimum bedrijfskapitaal.
Het ontwerp behelst tevens bepalingen ten
aanzien van het Inlandsche bezitsrecht op
gronden

landsche

DE COCOSVEZELINDUSTRIE
Eerste monsterzending
medio dezer.
Naar het „Bat. N.8." verneemt, is de pers-
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EMSER-WATER
het van
Vermengd met warme melk
ouds beroemde middel bij
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Hoest Verkoudheid
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Griep

KERKNIEUWS

om op de openbare gymnasiale en middelbare
ONZE OOST
scholen godsdienstonderwijs te geven.
Een andere mogelijkheid is deze, dat er
nauwer samenwerking komt tusschen hen,
die óf met de geestelijke, óf met de aiaconale
Nieuwe arrestaties.
behartiging der gemeenteleden belast zijn.
Wat zou het een ideaal wezen, zoo de predikant zich uitsluitend met de geestelijke
Naar Aneta bericht, is te Bandoeng in verEen voordeel van de van zijn ambt kon belasten en niet als nutaak band
met de bekende zedenmisdrijven nog een
de bedeltrom duchtig moet roeboekhouder aangehouden, te Malang een
districtsindeeling te Am- voortdurend
ren! Juist in districtsverband overziet men vroeg re machinist van een suikerfabriek. Te
sterdam : zij maakt zekere veel beter de gevallen van stoffelijken nood. Solo is een Europeaan aangehouden en vier
Een Amsterdammer verhuist nog al eens, en Europeanen en verschillende Inlanders zijn
specialisatie mogelijk.
komt dan in een andere kerkelijke wn'k. Meer door de Justitie verhoord. Te Medan zijn drie
dan een maakt hiervan gebruik, om „dubbele" Europeanen in hechtenis gesteld, iemand uit
Een medewerker schrijft ons naar aanleiding bedeeling te krijgen; het
arbeiden in districts- het drukkersbedrijf, een auto-techn'crs en een
van de reorganisatie der Ned. Herv. Gemeente verband zal hierin heel wat
verbetering kunoud-planter. Verschillende arrestaties kunnen
tet Amsterdam (verdeeling in zes districten,
brengen.
nen
nog worden verwacht.
elk met eenige „bezoekwijken"):
Uit den aard der zaak stelt dit nieuwe
Tot nu toe stonden de ongeveer dertig kerarbeidsplan zwaardere eischen aan hen, die
kelijke bezoekwijken vrij los naast elkaar. Dat met de uitvoering belast zijn. Maar nu wordt
was door de historie zoo geworden. Men ook de kans geboden, om de onkerkelijken
woonde in de wflk van ds. X. en wist vaak niet, (vooral door huisbezoek) en de ongeestelijken
LEGIOEN VAN PAKOE ALAM
welke predikant in de aangrenzende wijk (zoowel door huisbezoek, als door lezingen,
werkzaam was. Velerlei kracht werd hierdoor cursussen, enz.) te bereiken. Bovendien kan
Wederinstelling gevraagd.
versnipperd; zoowel ds. Van Bruggen als door arbeidsverdeeling, die naar den aard van
wijlen ds. Kloosterman,
heeft getracht, daarin ieders gaven en krachten berekend is, de kans,
Dezer dagen is, naar wij in het „Nieuws"
verbetering te brengen. Thans zal men tot om lets te bereiken, verhoogd worden.
lezen, een vergadering gehouden van bloed„evangelisatie in den uitgebreiden
zin des
verwanten van den Pakoe Alam ter besprewoords in districtsverband" trachten te
king van de plannen tot wederinstelling van
komen, wat stellig een stap in de goede richhet legioen. Onder voorzitterschap van
ting is.
Hamidjojo heeft zich een „Comité voor adhaeZENDINGSCONFERENTIE
siebetuiging van de plannen tot wederinstelDaarbij is
voorloopig althans
drieërlei
TE
MADRAS
van het legioen" gevormd, dat schrifteling
te onderscheiden. Wie veel aan huisbezoek
lijk bij den landvoogd van zjjn instemming
doet, zal spoedig deze drie groepen'opmerken:
Besprekingen te Batavia.
kerkdijken, onkerkelijken en onheeft doen binken.
De vergadering werd bijgewoond door een
geestelijken. Juist de middelste groep,
Op 12 Januari zullen de afgevaardigden uit
honderdtal
bloedverwanten, die na de opening
nl. de onkerkelijken, vormt een moeilijk arbeidsNed.-Indië naar de zendingsconferentie te
veld. Met inderdaad ongeestelijken valt er op Madras terugkeeren. Op dien avond zal in de der bijeenkomst met een
welkomstwoord
huisbezoek vaak beter te spreken dan met de Willemskerk te Batavia in beperkten kring een staande „hormat" betuigden aan het Vorstenhuis en de Nederlandsche regeering.
onkerkelijken; deze laatsten toch zijn in den
informeele bespreking worden gehouden, met
R. M. Hamidjojo hield een inleiding, waarin
regel zoowel kerkelijk als geestelijk onverde bedoeling te overleggen hoe het werk van
werd gewezen op de spanning in Europa, die
schillig. Dat bij de „evangelisatie in den uitgeMadras voor Ned.-Indië kan worden voortbreiden zin des woords" een nauwkeurige afgezet. Later op den avond zullen openbare wordt beheerscht door de sterke weermacht
van Duitschland en Italië en waardoor de
bakening van het arbeidsveld een eerste verbijeenkomsten worden gehouden in dit kerkgedemocratische landen worden gedwongen tot
eischte is, ligt voor de hand. Practisch uitgebouw en in de Geref. kerk, waarbij eenige gedrukt: in elk district zal de eene predikant delegeerden, resp. in het Nederlandsch en in deelneming aan een bewapeningswedloop.
Ook de Nederlandsch-Indische defensie komt
zich meer met den arbeid onder de kerkeltjken,
het Maleisch, zullen spreken. In October zal
hierdoor in de verdrukking en spreker is er
de andere zich meer met dien onder de onkereen uitgebreide conferentie ter voortzetting
kelijken, de derde zich meer met dien onder de
van de besprekingen worden gehouden, weke van overtuigd, dat alle loyale groepen in
Indië aan de versterking van de weermacht
ongeestelijken moeten belasten; specialisatie dan samenvalt met de vergadering van de Alwillen bijdragen. De wederinstelling van het
dus. Hier vooral geldt de verscheidenheid der gemeene Synode.
legioen zou hierin een bescheiden schakel
gaven. Evangelisatie toch omvat niet alleen de
kunnen zijn.
achterbuurten of de maatschappelijk verscho(In 1812 namelijk werd aan Pakoe
venene, maar ook den middenstand, de intelAlam I
lectueelen, enz. Men zal opmerken, dat een
als tegenverplichting voor zijn instelling als
BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM
predikant zich tot zijn eigen wp behoort te
„onafhankelijk" zelfbestuurder, de taak opgeBijbelsch Museum. Woensdagavond om 8 u. zal
beperken. Maar juist het werken in districtslegd een ruitercorps op te richten en te onderds.
w.
M.
A.
Ifcalkman,
Ned. Hérv. predikant te houden.
verband geeft den predikant nu gelegenheid in Amsterdam, een samenkomst
Later werd dit 50 cavaleristen en 100
leiden in het Bijhet geheele district zn'n speciale gaven te ontman infanterie. Het corps deed bij verschilbelsch Museum, Hemonylaan 19A; onderwerpplooien.
„Het heilgeheim der verlossing".
lende affaires dienst en werd pas na den
Solozang van
mej. j. v. d. Mijn. Toegangsbewijzen vooraf verAtjeh-oorlog opgeheven.
Daarbij komt nog iets: de jeugddiensten. krijgbaar
Red. H.)
Stadhouderskade 137, tel. 26410.
Het schrijven aan den landvoogd werd door
Deze zouden nu uitsluitend in de Nieuwe Kerk
alle aanwezigen geteekend.
en in Noord worden gehouden. Zou het geen
Vermelden wh' nog, dat de laatste dagen
aanbeveling verdienen, in e 1 k district eens per
maand jeugddiensten te houden? Daar is het
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Waverveen reeds vele aanvragen tot dienstneming by
het legioen van Pakoe Alam zijn binnenvraagstuk van het catechetisch onderwijs. Het en te Nieuwpoort P. M. v. Galen,
cand. te Mongekomen.
is nu eenmaal zoo, dat dit den een beter ligt ster.
Doopsgez. Broederschap. Drietal. Te
dan den ander. Nu er districten komen, zou
men vrij gemakkelijk catechisaties voor e 1 k Apeldoorn, B. Dufour te Sappemeer, M. v. d. Meulen te Irnsum en P. Vis te Den Burg op Texel.
district kunnen instellen, zoo noodig onderverBLIKSEMINSLAG IN FABRIEKSLOODSEN.
Ned. Herv. Kerk. Aangenomen. Naar Suagelijk nu reeds in de wijken
deeld
in
J. Arendsen, cand. te Putten op
catechisaties voor hen, die uitsluitend lager woude-Tietjerk,
de Veluwe.
JOGJA, 6 Jan. Gisteravond zijn in het oosonderwijs genoten, leerlingen van middelbaar
telijk deel van Jogja tijdens een onweer drie
Christ.
Geref. Kerk. Tweetal. Te Zwaaguitgebreid
lager
en meer
onderwijs, enz. Een wesiteinde, P. w. Dam te Onstwedde en A tabaksloodsen door de bilksem getroffen; een
goede stap in deze richting is reeds het plan, Zwiep te IJmuiden.
brandde af. (Aneta).
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ONDERWIJS

MODERNE TALEN OP

HET

GYMNASIUM

—

—

—

—

—

—

—

nale conferenties

en dergelijke kennen Juist

met het oog op conferenties met woordvoerders
van vreemde nationaliteit acht ik het gewenscht dat de toekomstige eindexaminandus
wat zijn vaardigheid in
het spreken betreft althans van gymnasiumwege een, zij het sum-

DE SCHOOL TE JISP
B. en W. wenschen een
nieuw gebouw.

miere, propaedeuse ontvangt.
Een mondeling
eindexamen, soepel en clement
afgenomen
zou,

Huize „De Vonk" te Noordwijkerhout. Mede-

_

’

—

series eerst besteld kunnen worden zoodra
alle gebreken zijn verdwenen.

—

'moet

—

LEERAREN GEVRAAGD!
De Regeering heeft den Minister van Koloniën om de uitzending verzocht van: vijftien
leeraren ten behoeve van het Middelbaar Onderwijs, over de te doceeren vakken als volgt
verdeeld: wiskunde 4, natuurkunde 3, scheikunde 1, Nederlandsche taal 3, Duitsche taal
2, Engelsche taall en klassieke talen 1;
twee leeraren, met akte N 3, met aanteekening, beiden ten behoeve van het Technisch

Onderwijs.
De uit te zenden personen zullen in de
maand Juli a.s. in Indië dienen te zijn. Naar
het „Bat. N.8." verneemt, zal het veel moeite
kosten om voor deze 17 betrekkingen de hand
op geschikte krachten te leggen.

JAPANSCHE PENETRATIE
In Zuid- en Oost-Borneo.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo

heeft de N.V. Mijnbouw- en Exploratie Mij.
„Goenoeng Besi" te Penegaron in de Z. en
O. afdeeling van Borneo de mnnrechten voor
het winnen van mangaan. Nu tracht, naar wij
in de „Java Bode" lezen, de bekende
Japansche firma Kudo te Soerabaja, met een
Chinees als strooman, die mijnrechten te niet
te doen en er een bevolkingsopkoop van te
maken. De Mijnwet zegt, dat de bevolking het
metaal mag winnen ~te eigen behoeve, op zeer
bescheiden schaal". Het wordt nu voorgesteld,
of de bevolking in vroeger jaren
mangaan
zou hebben gewonnen voor het maken van
wapens, als krissen en dergelijke.
Dit is uiteraard onjuist, als men bedenkt,
dat mangaan in gewone hoogovens niet smelt
en slechts gesmolten kan worden met behulp

van Bergmannlampen, welke daartoe een
temperatuur dienen te ontwikkelen van 3300
graden Celsius!
In waarheid kan de bevolking dus met
mangaan niets beginnen.
Wie dat, nevens de N.V. Mijnbouw- en
Exploratiemij. „Goenoeng Besi" te Pengaron
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
wel kan, is de Japansche firma Kudo te Soerabaja, welke nu, door bevolkingsopkoop in
te schakelen, zich in de mangaanwinning
tracht te dringen. Vooral voor degenen, wien
het bevolkingsbelang zeer ter harte gaat, is
het in dit geval dringend gewenscht, te weten,
wie en wat achter dit bevolkingsbelang schuil
gaat.

RUBBER TER OOSTKUST
Geen uitbreiding bevolkingsareaal.
Naar de „Dcli Courant" verneemt, zal het
rubberareaal der bevolking in
Dcli, Langkat en Serdang door bijzondere
maatregelen uit te breiden met een extraareaal van vijf honderd hectare niet doorgaan.
plan om het

Het is namelijk gebleken dat hiervoor bn' de
bevolking geen groote belangstelling bestaat.

werking verleenen de heeren S. von Gleich,

K. Muller Fürer, mr. B. Baelde, dr. H. Hahn,
mr. A. C. Henny, mr. M. L. Stibbe en dr. F.
W. Zeylmans van Emmichoven. Inlichtingen
geven mr. B. Baelde. „De Vonk", Noordwijkerhout en mr. A. C. Henny, Van Wijngaerdenstraat 37, Den Haag.

Men herinnert zich ons bericht van eenige
geleden over de (openbare) school in
weken
njnt mij, in deze al
zeer stimuleerend de noodlijdende gemeente Jisp in de Zaankunnen werken.
streek: het gebouw, totaal ongeschikt en verArgumenten
zooals ter sprake zijn geOUDERCOMMISSIES EN
De heer Leo Straus te Bentveld schrijft Dracht op de sectievergadering voor Duitsoh waarloosd, was kort tevoren bijna ingestort
en daarna, met verlof van de regeering, die
ons: Het gymnasium, zei prof. dr. R. W.
dat er geen gecommitteerden gevonden zouOUDERRADEN
de geldmiddelen van Jisp controleert, a raison
Zandvoort gisteren op de vergadering van den kunnen worden, of dat het geheel te kost„gerestaureerd". Men weet ook, dat
van
35
leeraren in de moderne talen, is m ons land baar zou zijn, deel ik niet. Er mankeert iets het Kamerlid mevr. Bakker —Nort den minisActie voor instelling van
de school, waar de moderne talen het best tot aan het mondeling eindexamen moderne talen ter van
daaromtrent
vragen
gesteld
Onderwijs
de laatstgenoemde
haar recht kunnen komen. Weinig ter zake bÖ de Gymnasia. Met geringe moeite en geheeft, en dat het antwoord hierop neerkwam:
kundigen zullen dit kunnen bestrijden. Juist ringe middelen is het weg te werken.
colleges.
de regeering heeft, nu de voorgenomen verdaarom is er een drang
hoezeer men ook
eeniging van Jisp en Wormer voorloopig is
Naar men ons mededeelt zal de Ned. Ouderom onbegriinelijk redenen dezen drang tracht
aangehouden, geen bezwaar tegen machtiging
raad voor het Openbaar Lager Onderwijs aan
te onderdrukken
om ten slotte ook op het
het
bevan
het
van
tot
gemeentebestuur
Jisp
Het zal wel waar zijn, dat een mondeling
alle gemeenteraden, die daarvoor in aanmereindexamen gymnasium de moderne talen moneindexamen althans eenigen waarborg voor schikbaar stellen van gelden, hetzij voor king komen, verzoeken,
do'-'-ote zien.
bestaande
een ouderraad in te
van
het
verbetering
in het gebruik van de taal geeft: afdoende
stellen. Het koninklijk besluit van 24 October
Voorstanders van deze verzwaring baseeren vaardigheid
een
hetzij
stichting
schoolgebouw,
voor
van
staat,
daartegenover
dat men met het uithun wensen op het langzaam zich baanbre1-1. ter zake, verplicht de gemeentebesturen,
en het leerplan nieuw gebouw. Wellke van deze oplossingen vóór
kende inzicht dat talen, (ook moderne), ook breiden van het eindexamen
28 April a.s. de vraag te ovrnvegen, of zij
is,
zal zoo spoedig mogelijk worden
niet straffeloos maar altijd kan voortgaan. de beste
tot
gesproken moeten kunnen worden. Het
maatregel zullen overgaan. Zoodra
dezen
beslist.
Ook het gymnasiale leerplan is tegenwoordig
er twee of meer ouder-commissies in een geDe redactie van de „Provinciale Noordholniet kunnen gebeuren, dat het lot der volken
op"
hebal overladen. Een klein „schepje er
zooals het dikwijls in handen van enkele polilandische Courant" heeft nu den burgemeester meente bestaan, kan er aanleiding toe bestaan.
ben wij nu pas weer met het mondeling NederA.s. Maandag zal de secretaris van den Ned.
tici ligt, op grond van onvermogen- der betrokJisp, den heer Voster, naar dit alternavan
in
doorgaan
landsen gehad; men wake voor
Ouderraad,
ken woordvoerders gevaar loopt. Onze gymde heer W. Nieuwhoff Sr. te Den
tief,
afdoende
verbetering
of
een
nieuw
schooldeze richting zonder dat eerst de consequengebouw, gevraagd; de burgemeester zeide, dat Haag, van 3.35 tot 4.05 uur namiddag een
nasiasten, zeggen de voorstanders, zijn onee ties
geheel
zijn.
voor het
overdacht
B. en W. alleen in het stichten van een nieuw radiocauserie houden over dit onderwerp.
diplomaten van morgen, en wvj wenschen Red. „H."
eenige zekerheid dat zh' de
gebouw uitkomst zien, daar restauratiekosten
moderne talen ook
h.i. toch verspild zouden zijn. Met den Rijksmondeling eenigszins behoorlijk hanteeren.
NUTTIGE HANDWERKEN.
AMSTERD. CHR. JEUGDCENTRALE
Die garantie is er, zeggen de tegenstanders;
gebouwendienst zal thans verder worden
de leeraar van de
overlegd.
Als bijvoegsel no. 35 tot de Ned. Staatshoogste klassen constateert
De Amst. Chr. Jeugdcentra'? verzocht ons,
een al of niet voldoende
en daar hebben wtf courant van 30 en 31 December is het verslag
nog
eens de aandacht op haar ontspanningsons, wat de moderne talen betreft, in het bevan de examencommissie voor de acten hulsen ontwikke'ingscursussen voor werklooze jonlar"* vf>n een rustigen gang
van zaken, bij neer en schoolonderwijs in nuttige handwerken
ONTWIKKELINGSCURSUS VOOR JONGE
geren van 14-24 iaar te vestigen. Deze curte leggen.
voor meisjes en de aanteekening in dit vak
omvatten, naar men weet, kantooropINTELLECTUEELEN.
sussen
Het gymnasium is een zeer oude onderwijsverschenen. Voor de acte hadden zich 447 canleiding,
eerste hulp bij ongelukken, muziek,
instelling in tegenstelling tot de H.B.S. die juist didaten aangemeld, van wie er 327 geslaagd
De Ver. voor Vrh'e Opvoedkunst houdt in literatuur, turnen en zwemmen. Inlichtingen
75 jaar bestaan heeft. Het leerplan van het zijn; voor de aanteekenine waren 18 cand-: samenwerking met de School voor Geestesen inschrijving dagelijks (behalve Zaterc"-~)
gymnasium houdt, betrekkelijk gesproken, geen
geslaagd 15. Voor verdere bijzonderheden zie wetenschap van 4 tot 11 Februari een ontwikdes ochtends van 10—12 uur, Westeinde 17,
rekening met wat wy modernen als intematiokelingscursus voor jonge intellectueelen in tel. 34362.
men het betreffende stuk.

Het vraagstuk van een
mondeling eindexamen.

installatie voor den export van cocosvezels
dezer dagen te Tjilatjap in werking gesteld.
De groote handelsmonsters, waarom het Koloniaal Instituut reeds zoo lang gevraagd heeft,
kunnen nu half Januari verzonden worden.
Voorts is een serie machinetjes besteld voor
de twijnderhen, zoodat binnenkort 10.000 kg
vezel per maand gefabriceerd kan worden.
Dit is natuurlijk nog lang niet genoeg, doch
de machines (die in Indië worden vervaardigd) zn'n nog niet perfect, zoodat de groote

ORGANISATIE

GEBROKEN ENKELS.

De door den sneeuwval veroorzaakte gladheid heeft gisteren in den vooravond te Amsterdam eenige slachtoffers gemaakt.
Zoo is een omstreeks vijftigjarige wielrijder
d Marr, lxstraat geslipt vlak voor een auto.
f"j kwam te vallen en moest met een gebroenkel naar het Wilhelminagasthuis vervoerd worden.

het Inlandsche vereenigings- en vennootschapsrecht, waarover wn' reeds eerder berichtten, is bij de regeering ingediend.
Met deze ordonnantie wordt aan de economische zelfwerkzaamheid der Inlandsche bevolking een voor haar geschikte wette!ijke
vorm gegeven, waarin de eigen rechtssfeer
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INLANDSCHE VENNOOTSCHAP

(Ingezonden Mededeeling.)

Commentaar op de verklaring van
het landsbestuur.

heeft echter nog niets
te doen.
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MOEILIJKHEDEN IN DE

De Rijnvaart hersteld
Sluismeester

—

KONINGIN BETUIGT DEELNEMING
Met bevolking in Midden-Celebes.
BUITENZORG, 6 Jan. In opdracht van
H. M. de Koningin, heeft de minister van
Koloniën aan den gouverneur-generaal verzocht, de deelneming van H. M. de Koningin
te willen overbrengen aan de bevolking van
Mapili en de Tinemiboe-vlakte, in de afdeeling
Mandar van Celebes, welke bevolking eind
November 1938 door een overstroomingsraimp
werd getroffen. In ver<band hiermede is den
dienstdoend gouverneur van de Groote Oost
te Makassar verzocht, het noodige te willen
verrichten, teneinde de Koninklijke deelneming
aan de bevolking te doen bekend maken.
(A
n e t a.)

POLIKLINIEK VOOR SEMARANG
SEMARANG, 6 Jan. Bij het departement

van Verkeer en Waterstaat zijn plannen ingediend voor den bouw van een polikliniek
bij de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te
Semarang. De kosten zijn geraamd op
31.000. (Aneta.)

’

”

„INDONESIA RAJAEOPSTAN
Het heeft de aandacht getrokken, dat tijdens
het congres van Parindra te Bandoeng enkele
aanwezige Europeanen bij het zingen van de
„Indonesia Raja" zioh van hun zetels hebben
verheven en dit politieke lied staande hebben
aangehoord.
Naar het „Bat. N. B." verneemt wordt nagegaan, of onder hen zich ook gouvernementsambtenaren hebben bevonden.
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AANKONDIGINGEN

Heden overleed plotseling,
tot onze diepe droefheid,
onze lieve Broer en Oom
BERNARD DE JONG.
Uit aller naam:
R. SANDERS—DE JONG.
's-Gravenhage, 4 Jan. 1939.
23 Van Stolkweg.
De crematie heeft heden te
London plaats gehad.
Geen bezoek.

De receptie ter gelegenheid van
de 50-jarige Echtvereeniging van
den Heer en Mevrouw

VISSER—HIRSCH,
wordt gehouden op Maandag den
9en Januari a.s. van 3 tot 5 uur,
aan den N. Hilversumscheweg 15

te Bussurn.

In plaats van kaarten.
Verloofd:
MARGA DE VRIES,
FRITS LINNEWIEL.
Minervalaan 43.
Adam

O. L. ABAS,

Getrouwd:
JOHIN KOGEL
en
MARY EERBEEK,
die, mede namens wederzrjdsche

Eindhoven:
M. C. FRESE—LAMMERTS.
H. H. FRESE.
Amsterdam:
H. J. C. LAMMERTS.
L. J. LAMMERTS—
VAN DER LAAN.
M. E. PRINS—LAMMERTS.
P. PRINS.

voor

G. C. BUURMAN—

LAMMERTS,

in den ouderdom van 49 jaar.

Arts.

Kwoetsath Choelioth,
Netaim, Palestina, 6 Jan. 1939.

hartelijk dank zeggen
de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
Nieuwer-Amstei, 5 Jan. 1939.
Amsteldijk-Nrd. 103 B.
De Heer en Mevrouw
VAN DER LINDEN—DHONT
geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun
familie,

Heemstede:

LAMMERTS.
A. BUURMAN
Neven en Nichten.
Heemstede, 30 Dec. '38.
Bronsteeweg 106.

Heden overleed, zacht en
kalm, mijn lieve Zuster

AXEL JAN.

Zomerdijkstraat 20 11.

in den ouderdom van 57 jaar.
M. C. LOUISE FRITZLIN.
's-Gravenhage, 5 Jan."1939.
Frankenslag 152.
Begrafenis Zaterdag a.s.,
drie uur, op Oud Eik en
Duinen.
Volstrekt eenige kennisgeving.

Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, onverwacht,
onze geliefde Echtgenoot,
Schoonzoon, Zwager en Pleeg-

vader

'

Heden overleed te Bussurn,
tot onze groote droefheid,
onze beste Broeder, Behuwd-

broeder en Oom,

JAN BURGHOUT,
in den ouderdom van 60 jaar.
Haarlem,
K. BURGHOUT.

M. BURGHOUT—SWART.

BAUM.

Amsterdam, 5 Januari 1939.

G. P. DE VRIES—

BURGHOUT.

Amsterdam,
JACOBA BURGHOUT.

Djember,
R. DE VRIES.
Haarlem,

J. DE VRIES.
W. DE VRIES—JANSSEN.

LEEUWRTK.
Utrecht, 2 Januari 1938.
Fred. Hendrikstraat 46.
Liever geen bezoek.

Plantsoen 13.

begrafenis zal op een
te bepalen tijdstip
plaats vinden.
Eenige kennisgeving.
De

nader

Voor de deelneming, ons betoond
bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader
Jhr. HENRI ARNOLD ANTOINE
MEIJER,

Gepens.-Kapitein van het
K. N. I. L.,

betuigen wij U

onzen hartelijken
«dank.
L. H. A. FRENKEL,
geboren Jonkvrouwe
MEIJER
D. FRENKEL.
Amsterdam-Zd., Januari 1939.
Willemsparkweg 128.
Voor de vele Wijken van toelangstelling, ontvangen bij het
overlijden van den Heer
H. ROODENÏBURG,
betuigen wij onzen dank.
S. ROODENBURG.

Apeldoorn,

ADVERTENTIËN

-

Han&reri&r

Instituut voor Physische Therapie
Heilgymnastiek Ademgymnastiek
en Massage.
(Gevestigd anno 1913).

-

BERN. VAN DAM
IC
AT AM
IVMIMII

Heiligeweg 12
A'dnm Tel. 49669

-

Moderniseert Uwe oude Juweelen

I

N. DE VRIES—NARDTEN.

- maar

BORSALINOHOEDEN

-

inspanning is 'n "AKKERTJE" werkelijk een weldaad. Het kikkert
U op - reeds na 'n paar minuten bent U weer Uzelf en zonder pijnen.

ANTICACASA

RESTANTEN

HALVE PRIJS

Fa. E. H. KUYT, Ferd. Bolstraat 20

"AKKERTJE" ,

Stormloop verkoop

1000 Bontmantels

Vossen en Capes m. earantie

NU BALANS PRIJZEN!

Zóó zien "AKKERTJES"
er uit. iet op dit merk.
Weiger waardelooze namaak.

.£

Ook v. repar. Catalogus gratis
Prinsengr. 1079
DCITA
ItLIH b/d ütrechtschestr.

DANSINSTITUUT CATS

Nieuwe Heerengracht 31, Tel. 45396,
voor club- en privélessen.

Per koker van 13 stuks -12 stuivers

Ons nieuwste Dames

Met diep leedwezen geven
wij hiermede kennis van het
overlijden van den Heer
J. BURGHOUT,
Oud Hoofd der Daniël

Stalpertschool.

Het oud-personeel der
Daniël Stalpertschool.

§’

25.

Goud

"

Doos van 2 stuks

- 2 stuivers

’

OPRUIMING DEKENS

65.-

-2 jaar gar.

ZATERDAG begint de grootste verkoop van dit
Onze monstercollecties bestaande uit:

Max. afwijking

EEN DERDE DER WAARDE

ELKA WATCH CV

Sommige zyn door étaleeren iets beschadigd.
WOLLEN DEKENS
ZIJDEN DONS DEKENS
eenpersoons thans
enkele stuks
19 ?5
l*- 50
9 8S 6-90
eenpers. thans 5.90 4.50 2.75 1.90
tweepers.
„ 9.85 6.90 4.90 3.85 tweepersoons thans
28
22 90
17fs0
12 85
lits-jumeaux „ 12.50 9.75 7.85 5.75
lits-jumeaux thans
.^_^____
4, 5
2950 ~ 239
~ 39
ZIJDEN DEKENS

plotseling te St. Moritz, Zwitserland, tot
droefheid, onze geniale Directeur en Vriend

Directeur der Geldersche Tramweg Maatschappij.

Voor

Commissarissen der Geldersche Tramweg
Maatschappij.
Doetinöhem, 6 Januari 1939.
De begrafenis zal op nader te bepalen datum in Doetinchem
plaats hebben.

Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze groote droefheid,
onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd, en Grootvader

JAN CHARLES AUGUST EVERWIJN,

Oud Gezant en gevolmachtigd Minister te Washington,
Oud Directeur Ned. Handel-Maatsohappij,
in den ouderdom van 65 jaar.
Noordwijk-Binnen,
S. B. EVERWIJN—CROMMELIN.

BONI

naar

„

Verschenen:

OPRUIMING
BONTMANTELS

De eenige complete bladencatalogus; bevattende de volledige

advertentietarieven en alle tech-

nische gegevens van ca. 1800 dag-,
nieuws-, vakbladen en tijdschriften
in Nederland.
Een onschatbaar boekwerk voor

Bezoekt onze magazijnen
Tel. 47882.

een ieder die advertentie-reclame

OPRUIMING

Pry's gebonden in fraai
linnen stempelband

maakt.

H. M. TAETS VAN AMERONGEN.
Noordwijk-Binnen, 5 Januari 1939.
Huize „Calorama".

|ga
B «fl

Geen bezoek. Geen toespraken.
teraardebestelling zal plaats hebben Maandag a.s., half
twaalf, op de Begraafplaats aan den Oude Zeeweg te Noordwijk aan Zee. Vertrek van het sterfhuis te elf uur.

’

'

E"
iTy|
■v2L.VjB

VOLSTREKT EENIGE KENNISGEVING.

Heden overleed, geheel onverwacht te Noordwijk-Binnen, onze
beste Zwager

Mr. JAN CHARLES AUGUST EVERWIJN,
van 65 jaar.

Haarlem,
S. CROMMELIN.
J. F. OROMMELIN—VAN DER BORCH VAN VERWOLDE.
Amersfoort,

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

ERNST FRANZ INSINGER,
Luitenant-Generaal b. d.,
Oud-Commandant van het Veldleger,
in den ouderdom van 68 jaar.
A.H. C. M. INSINGER—SOHIFF.
"s-Gravenhage,
Calgary (Canada), TH. M. INSINGER.
C. INSINGER—
B.esse VAN HEMERT TOT

DINGSHOF.

Soheveningen,

Mr. C. W. INSINGER.
H. C. M. INSINGER—EENHORST.

Amsterdam,

F.

H. INSINGER.

M. INSINGER—THOMSON

en Kleinkinderen.

Geen bezoek, geen bloemen, geen toespraken.
De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s., twaalf
uur, op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van het

sterfhuis te half twaalf.
VOLSTREKT EENIGE KENNISGEVING.

Hoogeweg

14,

Tel. 50468.
postgirono.

„

ZIET ONZE ETALAGES

KONINGSPLEIN

knipkaarten (10 baden) va
j 3.50 voor f 3.— en 2500 knip(5 baden)

’

1.75
van
Deze aanbieding
geldt van al heden tot 31
Januari a.s- daarna kosten ze
weer hun gewonen prijs. Deze
knipkaarten zijn geldig het geheele jaar 1939: zijn verkrijgbaar bij elke hoeveelheid en z.ijn
ook 's Zondags geldig. Zwemmen leeren wii u in zeer korten
tijd.

kaarten
voor

’

1.50.

ZUIDERBAD

yan katterigheid^
Centrum voor Psycho-Synthese
v. d. MEER, spreekt over: HET WARE AANZICHT VAN
JEZUS DEN NAZARENEB, op Zondag- 8 Januari, 10.30 uur, In het
Muzieklyceum, Albert HaJinplantsoen 2. Entree 50 cent.

De Heer B.

Telegramadres;

LOEBADOLF

A.

LOEB

Telefoon:
Hanover 2-7069

50 Broad Street

New Vork City
belast zich met de "behartiging van

NEDERLANDSCHE FINANCIEELE, COMMERCIEELE
en INDUSTRIEELE BELANGEN in AMERIKA
Te spreken na afspraak tot 15 Januari 1939
702 Keizersgracht Amsterdam-C. Telefoon 87900.

■

Mr. K. S. VAN HEYNSBERGEN,
G-errit van Heemskerklaan 8,
Amsterdam Z.-Buitenveldert.

Enorm verlaagd. Gevuld
prima kwal. kapok.

°

met

thans 16.50 14.75 12.90
120X190, 3 dlg.,
m/2 kuss. thans 23.50 19.75 17.90
Onze gewone collectie Dekens omvat thans nog 5000 stuks en deze
kunt U alle bezichtigen op onze groote Dekenafdeeling. Prijzen zyn
opnieuw enorm verlaagd. Nog slechts korten tijd geven wij

tweepersoons

EEN ZELFDE DEKEN CADEAU.
HAAST U

HIERVAN TE PROFITEEREN.

WOLTERING
I
—
—
—

DAM

NIEUWENDIJK

DAMRAK

AMSTERDAM

BURGERLIJKE STAND
AMSTERDAM

BEVALLEN: R. EUgenhuijsen—J. J. Dels, d.; D. Cortisses—W. de
Vries, z.; P. J. Heerholtz—J. H. van Tintelen, d.; J. A. Dogger—W. G.
van den Berg, z.; H. Schotel—C. A. M. Heijink,
E. A. J. Tagg'enbreck—
B. W. Goossens, zi; G. A. Graff—K. N. Ruhl, d.; M. A. Mulder—E. M.
Landheer, d.; H. W. Engers—A. July, d.; K. J. Lammerse—M. A. AnnusS,
d.; J. Ymker—A. W. ter Wal, d.; J. Veldman—A. J. Senus, d.; Ph. F. JMar&—H. A. Rïrig, z.; C. W. Sampimon—A. S. F. Aardewijn,
W. D. C
Noteboom—H. J. de Jong, z.; Tj. Hardijzer—A. Schoonenberg, d.; P. NGroot—W. L. J. van Gaaien, z.; L. Chr. D. Koop—R. Boerhoop, z.; A. va»
den Berg—T. van den Dungen, d.; D. Doeijes—E. Bosha. d.; J. G. va»
Rossenberg—E. Leliveld, d.; K. de Rooij—J. F. van Kampen,
E. de
Moor—C. M. Rhee, d.

z.;

HOBBEMASTRAAT 26,
achter het Rijksmuseum.
Tel. 29928.

Door het verbindend worden der
eenige ultdeelingsiyst is het faillissement van F. J. DE VRIES, wonende te Nieuwer-Amstel geëindigd.
De curator:

KAPOKMATRASSEN

Eenpersoons thans 12.90 10.75 8.90
eenpers. 3dlg. met kussen

234141.

PRIJZEN STERK VERLAAGD
VAN ’65
VOOR ’48.50
„42.50 „ „34.50
„ „21.50 „ „ 17—

's-Gravenhage, 4 Januari 1939.

Johan van Oldenbarneveltlaan 23.

G, Wiering, Adam,

KONINGSPLEIN

EVEN UW AANDACHT VOOR
lETS
ZEER BIJZONDERS.
Wij stellen beschikbaar 2500

"

°

Bureau

KINDERWAGENS

ALLEEN

—

(Aangegeven 5 Januari.)
GETROUWD: I. F. Steensma en M. de Warm; s. Bergman en E. Jde Priester; J. W. H. Bernards en H. S. Schimmel; W. P. Klauwers en
M. Willegers; J. C. Schogt en P. M. de Jong; E. S. van der Vleugel en V.
Stibbe; A H. J. Sistiliha en M. S. D. Tliiel; B. R. Poker en K. Wildeboer;
H. Kogel en A. M. Eerbeek; C. A. de Jongh en H. E. Wessing; G. van der
Woude en J. Cousin; A. Kok en E. J. Bitters; B. H. van Tent en T. Bloemhof; W. Brouwer en E. M. Kievoet; G. H. Sanders en A. Donker; E. Doets
en C. E. de GruiL

DE RIDDER & ZN. N.v.

L. H. A. CROMMELIN.
J. W. J. CROMMELIN—WURFBAIN.
5 Januari 1939.

—

2.50.

Advertentie

De

—- —

Monstermatrassen.

GIDS V. ADVERTEEREND
NEDERLAND 1939

HEERENGRACHT 254

L. H. A. TAETS VAN AMERONGEN—EVERWIJN.
J. G. G. TAETS VAN AMERONGEN.
J. K. TAETS VAN AMERONGEN.
J. L. A. TAETS VAN AMERONGEN.

-- - —

Satinet en
eenspers. thans 5.90 3.85 2.95 2.45
9.50 7.90 5.50 3.90
tweepers.

Zeist,

seizoen.

DE FIJNSTE WOLLEN SOORTEN en BESTE KWALITEITEN van
Zaalberg en v. Wijk uit Leiden, worden OPGERUIMD TEGEN

2 min. per week

overleed

in den ouderdom

j£%zrJ&

t^^^-^^^^^jOT

ELKA POLS

Ir. HENDRIK WILLEM SEBBELÉE,

Mr.

I l^^^/^r/'

Een goede raad: Neem een "AKKERTJE", óók
bij griep, kou, influenza, spit in den rug, lendenpijn,
nare dagen, rheumatiek, spierpijn, etc. etc. Het helpt I

Kalverstraat 206

Heden

f^i

want zij is natuurlijk zoo verstandig om direct een "AKKERTJE"
te nemen. Bij zware hoofdpijn, bij zenuw- en kiespijn, na een dag vol

AMSTEL 55. Spreekuren dagelijks
I—2, en volgens afspraak.
Behandeling op medisch advies.

A. DE VRIES.
3 Januari 1939.

Eenige en algemeene
kennisgeving.
Heden overleed mijn beste
Man
Dr. H. J. M. PLANTENGA.
Mevr. J. M. J. PLANTENGA-

NORA.

JOHANNA SOPHIA
ELISABETH FRITZLIN»

Amsterdam, 6 Januari 1939.

in den ouderdom van 73 jaren.
Uit aller naam:
S. C. WODFF DE BEER,—

WIM.
DANA.

lieve Zuster
JACOBA CORNELIA

en

Heden overleed te 's-Gravenhage, tot onze diepe droefheid, onze lieve Broer en
Oom, de Heer
LUDWIG BAUM,

ATIE,
in den leeftijd van 18 jaar.
M. J. CONSTANDSE.
C. CONSTANDSE—
SIZOO.

ontvingen wij het
droeve bericht, dat op 24
Dcc, geheel onverwachts, te

Weenen is overleden, onze

LUDWIG BAUM,
in den ouderdom van 73 jaar.
Uit aller naam:
Mevr. E. BAUM—STADLEY.
's-Gravenhage, 5 Jan. 1939.
Amalia van Solmsstraat 114.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag 9 Januari a.s., te 11.30 uur, op de
Begraafplaats ~Oud Eik-enDuinen". Vertrek van het
sterfhuis te 11 uur.

Heden overleed, door een
noodlottig ongeval, in Zwitserland, onze lieve Dochter en
Zuster

Heden

Ontvangdag: Zondag 15 Januari,
3—5 uur, Minervalaan 43.
Getrouwd:
STELLA BELINFANTE

ZOON

1 ■mmMüWMM

Gorinchem, 4 Januari 1939.

Michelangelostraat 43.

1

TWEEDE BLAD

.

JW 7R
/im " WE

■..<£«

GRAUBCNDEN
ZWITSERLAND
heeft 7 uren zon en meer dan 2 meter sneeuw. Vraagt
prospectus bij Uw reisbureau of direct bij

tuk

H
/<■/
H
Y_
UKBBaIB
F

SAN~ BËR NARÖTnÖ
—

HOTEL RAVIZZA & NATIONAL
70 bedden, kamers met str. water, comfort, veget&rische keuken. Vastgestelde prijs voor 7 dagen (absoluut alles inbegr.) Zw.Fr. 70.-. Alle gasten die in Januari komen krijgen 1 week gratis ski-les. Groote ijsbaan.

Wie te veel gedronken of gerookt
heeft, wie overwerkt is, of 's nachts
niet geslapen heeft, weet, wat een
kater is. Wanneer het hamert in de
slapen en bonst in het hoofd, is misschien een apotheek niet onmiddelDaarom verdient
lijk bereikbaar.
het aanbeveling „Spalt-tabletten"
uit voorzorg steeds bij zich te dragen. Zij kunnen een „kater" wegnemen of voorkomen. Zij helpen ook
bü hoofdpijn, migraine, neuralgische
pijnen enz. De onovertroffen werking der „Spalt-tabletten" is een gevolg van hun samenstelling, die op
de oorzaken der pn'n inwerken. Bij
ieder buisje van 20 „Spalt-tabletten" ontvangt U een étui. dat in het
kleinste zakje een plaats kan vinden
Prüs: 10 tabl. 0.50, 20 tabl. f 0,90.
BU alle apothekers en drogiste ï
verkrijgbaar.
Hoofddepót Dr. H. Nanning, Den
Haag, Korte Poten 7a.

’

z.;

z.;

OVERLEDEN: R. van Gelderen, geh. A. Gans, v., 262 j.; J. B. <J«
Vries, m., 71 j.; J. J. Grimberg, m., 76 j.; E. Ramkema, geh. D. Verharen.
v., 68 j.; K. P. Petersen, m„ 52 j.; C. A. Rrjsmus, v„ 10
B. J. van Leeuwen, m., 72 j.; K. Does, m., 62 j.; G. Vis, m„ 48 j.; C. Maijer, m., 62 j.; I*
Korver, v., 46 j.; P. de Waal, v., 24 j.; A. C.
Nieuwland. m„ 60 j.; A Kuiper, wed. J. Mantel, v„ 58 j.; P. van Schaik, geh. H. Kleijn, v., 67 j.; ASnel, m, 62 j.; N. van Beek, geh. F. J. Kruger, v., 71 j.; G. W. L. Krijt, ««■>
70 j.; A. Lentink, m., 85 j.; D. Laponder, geh. F. Flieger, v., 44 j.; S. ö
Enghardt, wed. W. J. Konz, v., 67 j.; G. P. Bakx, geh. D. van Ramesdon»'
v., 49 j.; W. E. Heienbeek, wed. W. F. Roemersma, v., 71 j.; V. DavidsoOi
v., 68 j.; R. Maatjes, m., 72 j.; E. J. M. Jacobson, m„ 48 j.; E. van Rijn, v
"
65 j.; B. A. Pofinger, wed. H. Hermans, v. 88 j.

m.;

'

SLOTERDIJK.

GETROUWD:

en D. Macintosh.

J. B. C. Mohrmann en A. M. Ponstein; P.

Schaasbeïg

WATERGRAAFSMEER.

'

GETROUWD: N. J. A. de Priester en B. E. Tjaardstra; J. de Brui) 1

en G. P. J. Groen.

TEN NOORDEN

VAN HET IJ.

GETROUWD: D. de Waaier en F. Draaisma,

(Nadruk

.

verbod»"-'
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ALBERT MEERTENS

STAND

Beeldhouwwerk in „De

HET U.S.O.

klaagd, dat het tooneel geen
stukken heeft
voor een publiek, dat eens iets
anders v/il
zien dan een erg
oppervlakkig
modern blijspel c f extreme nieuwlichterij
van doodelijken
ernst. st. John Ervine
in elk geval een
houdt
gulden middenweg, en al wordt
zijn „Menschen
van onzen stand" in het programma
een blijspel genoemd, er is, bij
heel wat goeden, gezonden humor, ook genoeg levensernst in te
vinden.

Het is waar, dat ds schrijver een groot deel
van zijn eerste bedrijf noodig meende
te hebben om ons te laten
zien, in welk een naargeestig „vrijgevochten" milieu de drie kinderen van Sir Gregory en Lady March verkeeen als zij onder vrienden en vriendinnen
zijn. Maar met dat drietal blijkt
het toch niet
zóó hopeloos te zijn gesteld
als men in het
begin misschien zou vermoeden. Zij ontspringen ten slotte alle drie den dans op den rand
van den afgrond, zij het dan ook op een weinig elegante manier. Katten in nood doen
nu
eenmaal rare sprongen, en de toeschouwer,
overwint allengs zijn aanvankei ijken weerzin
sceneUIT „MENSCHEN VAN ONZEN STAND'\ V.1.n.r.: Ank van der Moer, Louis
tegen deze ontwortelden met de erkenning
van Gasteren, Jacques Snoek.
dat zij — beter laat dan nooit
trachten het
beste er van te maken. Eén van de drie,
Sheila March, die haar zinnen er op heeft gezet een apothekersassistent, den slagerszoon moderne meisje met het hart ten naaste bij
Henry Hayes, te trouwen, is trouwens als het op de rechte plaats, overtuigd en overtuigend.
stuk begint haar' „crisis" al te boven. Zij is Paul Storm is als Edgar een zeer poede figuur
Bioscoopbond contra Keurings
dicht bij de dertig en zij twijfelt niet meer, op het tweede plan. Maar Tatia Wyma's Jenwat haar te doen staat. Ze heeft haar betreknifer leek ong te eenzijdig snibbig en ontevreking in Londen opgegeven, omdat zij geen den, zoodat het moeilijk viel aan te nemen,
lust had het vriendinnetje van haar werkdat de innemende zee-officier (Gijsbert TerEen redactioneel artikel in de jongste afgever te worden, en zij is naar de ouderlijke steeg) zijn hart aan haar verliest.
levering van het „Officieel Orgaan van den
villa in de provincie teruggekeerd, vast beMien Duymaer van Twist en Oscar TourNederlandschen Bioscoopbond" is gericht
sloten de vrouw te worden van den apotheniaire zijn het deftige ouderpaar. Zij een tegen de herhaalde beslissing van de Cenkersassistent, die met de drie duizend pond, lieve
maar onverstandige moeder; hij een trale Keuringscommissie om de film „Sneeuwwelke zij van een tante heeft geërfd, een
aannemelijke
niet heelemaal
oud-officier. witje" niet toelaatbaar te verklaren voor kineigen zaak zou kunnen beginnen. De situatie
Tourniaire speelde deze rol wel zeer uiterlijk,
deren jongen dan veertien jaar.
van haar broer Edgar, die zich bedrinkt omal is hij knap acteur genoeg om er zich geIn haar motiveering heeft de Keuringsdat hij geen „gentlemanlike" betrekking kan
makkelijk doorheen te slaan. Zijn tekort aan commissie gezegd, dat „de film naar haar
vinden en de narigheid van haar stuurlooze overtuiging maakte, dat het standpunt der
meening meerdere scènes bevat, die voor tal
jongere zusje Jennifer, die zich door cynische
generatie, dat hij ten slotte
oudere
als
ook
jonge kinderen veel te griezelig zijn. De
van
gesprekken over „sexe" een houding tracht
de slager zich gewonnen geeft
alleen moderne paedagogiek
aldus de Keuringsgeven,
te
gevoegd bij den omvang met werkemoet verdedigen, eigenlijk geen „fair chance"
commissie
is
sterk
gekant
tegen het verlijk gedépraveerde leeftijdgenooten, zouden kreeg
deze opvoering onder regie van Cor tellen van griezelverhalen aan kinderen en a
in
Sheila's voorkeur voor den beschaafden, doel- van der Lugt Melsert.
fortiori zal dit gelden voor een film, die veel
bewusten slagerszoon eigenlijk al voldoende
bedrijf, nog suggestiever zal werken dan een versteld
treden,
Er
vooral
in
het
eerste
verklaren. Maar daar komt nog bij dat haar
verhaal."
bijfiguren op in dit stuk: allerlei jongeouders volkomen vreemd staan tegenover de vele
lui, die de slechte kanten van hun generatie
In het tijdschrift-artikel, dat blijkbaar de
moeilijkheden van hun kinderen. Wel is de
Josins
van
meening
Gasteren,
moeten
demonstreeren:
van het hoofdbestuur van den
moeder minder onverstandig dan de vader, de
bioscoopbond weergeeft, wordt nu betoogd,
bridgende en biljartende Sir Gregory — een Johan Smitz en anderen, en ook vertegenvan een soort tusschen-generatie, dat deze paedagogische argumentatie
ietwat caricaturale oud-officier van het woordigers
als
en Corry Korevaar. Maar
Nijhoff
Loudi
in strijd is met de wettelijke bevoegdheid der
Britsch-Indische leger
maar die superioriweinig interessant en voor
bijwerk
dat
was
daar de wet het ~paerkeuringscommissie,
teit schrijft Lady March zelf toe aan het feit,
Het stuk heeft lagogisch" element in den zin van „geschiktdat haar grootvader een selfmade man uit de spelers nogal ondankbaar
echter de verdienste, dat het stijgt naarmate heid" nadrukkelijk heeft uitgeschakeld voor
den arbeidersstand was. Zij staat dan ook tusde bijfiguren van het tooneel verdwijnen, met de beoordeeling der toelaatbaarheid. Dat is
schen de partijen in, met het gevolg dat Sir
gevolg dat het veel beter werd dan men
het
nl. twaalf jaar geleden geschied door een
Gregory de vesting der traditie geheel alleen
aanvankelijk
verwachtte.
aangenomen amendement-Marchant waarbij
had moeten verdedigen ware de slager Hayes
„geschiktheid" is vervangen door „toelaathem niet te hulp gekomen.
d. G.
baarheid", zoowel voor personen beneden 14,
Die onverwachte hulp is het vermakelijkm
als van 14 tot 18 jaar.
ste element dn het stuk, zooals Louis van GasHet artikel herinnert er aan, dat de keuterens creatie van den ouden Hayes er de
Op den derden avond van de Concertin haar eerste rapport over
ringscommissie
dankbaarste en best gespeelde rol in is. Het
„Sneeuwwitje" zelf heeft erkend met deze begrappige is, dat de slager het voorgenomen gebouw-Kamermuziek, Zaterdag 7 Januari in
huwelijk van zijn zoon met Sheila al evenzeer de kleine zaal van het Concertgebouw, zullen oordeeling te komen „op de grens van geals een mésalliance beschouwt. Zijn zoon Alexander Borowski (piano), Nicolas Roth
schiktheid en toelaatbaarheid".
(viool) en Carel van Leeuwen Boomkamp
„Niettemin", aldus het orgaan van den
heeft gestudeerd en is op weg carrière te maken; hij zelf heeft geld genoeg om een eigen (violoncel) uitvoeren Trio's van Beethoven Bioscoopbond, „heeft de Centrale Commissie
1 no. 3), Maurice Ravel, Willem Pijper het bestaan een oordeel te vellen als paedagozaak voor hem te koopen, maar dan moet de (op.
(tweede trio) en Brahms
(op. 87).
gen en onderwijzers, dit dus flagrant in strijd
jongen trouwen met een meisje met handen
met
de bedoeling der wet.
aan haar lijf en niet met een nuf uit den beDeze handelwijze der Commissie acht het
De pianiste Louise Gargurevitsj zal Dinsdag
rooiden deftigen stand, die met iedere geneHoofdbestuur van den Nederlandschen Bioratie (hij, als slager, heeft verstand van 10 Januari in het Muzieklyceum te Amsterscoop-Bond, mede door de mentaliteit, welke
Beethoven,
Bach,
dam
Brahms,
werken van
„biologie"!) ook physiek achteruitgaat. Zijn
er in tot uiting komt en de consequenties, die
zoon Henry, door Jacques Snoek goed, zij het Glazoenof en Turina spelen.
er van te vreezen zijn, zóó fataal, dat het in
wat stijf, gespeeld, heeft ook niet zoo heel
dezer dagen te houden vergadering ernstig
een
veel respect voor Sheila's familie, maar erkent
onder het oog zal zien, welke stappen hiertegen
toch, dat hij graag met een „dame" wil troudienen te worden genomen.
wen. Als zijn vader hem met helpen wil,
„Men kan bij hetgeen thans gebeurd is, niet
(Ingezonden Mededeeling.)
stemt hij toe in Sheila's plan om Sir Gregory
aan den indruk ontkomen, dat de gewelmeer
te dwingen haar de erfenis terstond uit te
dige belangen, die aan het keuringsorgaan zijn
betalen. De jongelui zorgen er voor, dat er
toevertrouwd, zijn opgeofferd aan een experieen baby onderweg is en Sheila zweert, dat
ment.
zij niet naar het Stadhuis zal gaan vóór haar
„De Commissie heeft met haar beslissing
zij
begrijpen
is,
wint
vader toegeeft. Zooals te
„Sneeuwwitje" een „faux pas" begaan,
inzake
het pleit, en al is haar krügslist niet bijzonder
daad
gesteld, waarmee dezerzijds nimmer
een
door
fair te noemen, veel wordt goedgemaakt
genoegen
kan worden genomen-en waarmee
vertegenwoorhet feit, dat tenminste deze
trouwens niemand vrede hebben kan, r'ie
digster van de jongere generatie met hart en
eenigszins met de materie der Bioscoopwet verziel moeder wil zijn.
trouwd is."
Ank van der Moer speelt deze rol van het

DE FILM „SNEEUWWITJE”

comise.
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Beeldfixeering.
De ontdekking van lichtgevoelige zouten.
Films.
Natte en droge platen.

*'

*

—

—

tens. Meertens, geboren te Gulpen, studeerde
vier jaar aan de voormalige Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers en was aanvankelijk schilder. Toen hij zich tot de beeldhouwkunst geroepen voelde, ging hij naar de
Antwerpsche Academie. Hij bleef er slechts
een half jaar, omdat men het er alleen over
stijl had en er dat waar hij voor kwam, de
techniek, niet leerde. Meertens, die thans te
Nijmegen woont, stelde al eens, kort geleden,
te Arnhem ten toon. Te Amsterdam is dit zijn
eerste expositie.
Deze kunstenaar
hij is pas 32 jaar oud
heeft veel gewerkt. Men vindt hier van hem

—

—

een kleine veertig plastieken,
vangrijke stukken, echt

waarbij vrij

Joseph Nicéphore

Niepce.

Louis Mande
Daguerre.

van een oplossing van helschesteen
(salpeterzuur-zilver) en keukenzout gevoelig
was voor het licht. Deze constateering werd
vergeten, doch in 1727 ontdekte J. Heinrich
mengsel

Schulze het opnieuw.
Aangezien de fotografie berust op de lichtgevoeligheid van zilverzouten, gaat dus de uitvinding daarvan tot deze data terug.
Een practisch gebruik van de lichtgevoeligheid van zilverzouten werd in 1802 gemaakt
door de,Engelschen Wedgwood en Davy. Deze
toch bestreken papier met een oplossing van
helschesteen (salpeterzuur-zilver), legden op
het gedroogde papier bladeren en veertjes,
stelden die aan het licht bloot en daar waar
het papier niet bedekt was, werd dit donker
terwijl het licht bleef onder de bedekte
plaatsen. Dit waren dus eigenlijk de eerste
foto's op papier, die echter niet gefixeerd
konden worden door onbekendheid met het

Door bemiddeling van den Parijschen opticien ChÊvalier, kwamen Niepce en Daguerre
tot elkaar en werkten samen aan de volmaking van beider uitvindingen.
Het gelukte hun, daarvoor belangstelling
te wekken bij Dominique Francois Jean
Arago, die bemiddelend bij de Fransche regeering optrad. De Fransche minister van Binnenlandsche Zaken Tannegui Duchatel was
enthousiast voor de uitvinding en door zijn
bemiddeling werd de vinding door de Fransche
regeering overgenomen en kreeg Daguerre
levenslang een pensioen van 6000 francs en
Nicéphore Niépce een pensioen van 4000 frcs.
Op 7 Januari 1839 deed Arago over de
nieuwe uitvinding mededeeling in de Académie
des Sciences te Parijs, en op dezen datum
wordt nu honderd jaren later het jubileum
der fotografie gevierd.
De uitvinding der fotografie hing als het
ware in de lucht. Niet alleen in Frankrijk,
doch ook in Engeland, werden op dit gebied
zeer belangwekkende proeven gedaan. In
Engeland wordt de eer van de uitvinding der
fotografie gaarne toegeschreven

Fox

aan

Talbot.
Ongeveer

tegelijkertijd

Daguerre was in Engeland

met

op

en
gebied

Niepce

dit

werkzaam Fox Talbot, die voortbouwde op
de uitvindingen van Fabricius en Schulze en
wellicht ook van zijn landgenooten Wedgwood
en Davy, die immers reeds omstreeks 1800
afdrukken van bladeren en veertjes maakten.
Als gevoelig materiaal gebruikte hij papier,
tegenwoordige fixeerzout.
Het oplossend vermogen van natrium gevoelig gemaakt met joodzilver. Dit matethiosulfaat (fixeerzout) voor onveranderd riaal was zeer weinig gevoelig, maar toch
zilverzout in fotografische papieren werd maakte hij daarop opnamen in de camera.
de
echter reeds in 1819 door den scheikundige Later ontdekte hij de mogelijkheid van nog
ontwikkeling van het latente beeld en
John Herschèl ontdekt.
weer later paste hij de uitvinding van John
Herschel toe, door zijn papierbeelden met
Niepce en Daguerre. fixeerzout te fixeeren, waarna zij afgedrukt
werden op op dezelfde wijze gevoelig gemaakt
Als wij in verband met de herdenking, den papier, waardoor dan de eerste foto's op
kring nu wat nauwer gaan trekken, moet gepapier verkregen waren, zooals wij die nu
zegd worden, dat Nicéphore Niepce, een gekennen. De foto's uit dien tijd waren door
pensionneerd Fransch officier, die zich op het grove papier zeer ruw en weinig aantrekvelerlei gebied der techniek verdienstelijk gekelijk, terwijl de Daguerreotypen op de gemaakt heeft, één der uitvinders der fotografie polijste zilveren platen zeer teer waren en
mag worden genoemd. Hij was de eerste die algemeen meer in den smaak vielen.
fotografische beelden verkreeg door gepolijste
Wellicht onder invloed van het werk van Fox
zinkplaten met een oplossing van asphalt in Talbot, werd door een neef van Nicéphore
lavendelolie te overtrekken. Na het drogen Ndepce, genaaroid Niepce de St. Victoire, een
werd daarop gecopieerd en na het belichten nieuwe weg ingeslagen, want hij overtrok
werden de niet of minder belichte gedeelten glazen platen met een dunne laag eiwit, die
met lavendelolie uitgewasschen. Volgens de hij gevoelig maakte met joodzilver. Men beannalen, zou dit reeds in 1822 geschied zijn. grijpt, dat hierdoor veel fijner foto's werden
en daarmee was dan
Ongeveer te zelfder tijd als Niepce was in verkregen dan door Talbot
weg gedaan.
stap
op
goeden
wederom
een
den
dezelfde richting bezig de panoramaschilder Deze glazen negatieven
Niépce de St.
van
ontJacques
Daguerre.
Mande
Deze
Louis
Victoire wei-den op chloorzilverpapier afgedekte de inwerking van het licht op gejodrukt en daarmee was eigenlijk het fijne fotogedit
doel
werden
zilverplaten.
deerde
Voor
dat nu kennen, binpolijste zilveren platen (later verzilverde grafische beeld, zooals wij
nen
gekomen.
ieders
bereik
jodium
dampen
van
"operen platen) aan de
waardoor joodzilver werd gevormd. Daarbij kwam hij toevallig tot de
Collodium op glas.
ontdekking, dat het uiterst zwakke ~slapende"
Dè gevoeligheid der fotografiematerialen
beeld kon ontwikkeld worden door de dampen

van kwikzilver.

was echter uitermate gering. Hierin kwam een

H

om-

I

beeldhouwerswerk: in

steen gehakt, ook in het harde graniet, en
verder terracotta's; geen gipsafgietsels. De
kunstenaar ging bij de groote stijltijdperken,
bij de Egyptische, de Romaansche en Gothische
kunst te rade, doch verviel niet in imitatie. Hij
leerde van zijn voorbeelden, de dingen tot hun
eenvoudigsten vorm te herleiden, tot een vorm,
die door eigen kracht, zuiverheid en schoonheid tot het gevoel spreekt; den vorm te veralgemeenen, om door een enkele nuance het
bijzonder karakter van een persoon of figuur
des te sterker te doen uitkomen.
Een eerlijke, krachtige overtuiging en een
Een dertigtal Italiaansche meesterwerken
warm, rijk gemoedsleven uiten zich in het
uit de 15e en 16e eeuw, o.a. schilderijen van
werk van Meertens met bekoorlijke schuchterRaffael, Titiaan, Botticelli en
heid. Het doet hem ons kennen als een innig Michelangelo,
is met de Italiaansche vrachtboot
Tintoretto,
tot
neiging
een
ascese.
jongeman,
met
vromen
Zijn strengheid, die nochtans geen hardheid is, „Rex" naar S"an Francisco verscheept om gebrengt hem er toe, in het bijzonder in de ëxposeerd te worden op de wereldtentoonstelwerken, die een algemeene gedachte moeten ling aldaar. Hun gezamenlijke waarde beuitdrukken, de vereenvoudiging van den vorm draagt ongeveer zeshonderd millioen Fransche
francs.
somtijds zoo ver te voeren, dat zij een verarming beteekent. Contact met de werkelijkheid blijkt bevorderlijk voor zijn welslagen. Die
AGENDA
zooals de portretkoppen van
sculpturen
waarin hij, behalve het
vrouwen en meisjes
's-G ravenhage,
algemeen menschelijke, ook een individueel
de
tot
behooren
drukken,
karakter zocht uit te
In de Kunstzaal Bennewitz, Noordeinde 48,
beste der tentoonstelling. Van deze portretwordt van 7 t/m. 28 Jan. a.s.» een tentoonstelling
koppen zijn de allermooiste de hierbij afgegehouden van schilderijen door Tim van Doornik
beelde in Brovillierssteen (catal. no. 17), het en Cees v. IJsseldijk en beeldhouwwerk door mej.
A. C. Opt Landt. De tentoonstelling wordt Zaterdag a.s. geopend door den heer A. J. D. v. Oosten.

—

—

Huize Esher .Surrey, Lange Voorhout 58:
werken door Marie Louise Motesiczky, 7 —27 Jan.
Opening Zaterdagnamiddag half drie door Jos.
de Gruyter.
Kon. Kumstzaal Kleykamp: Schilderijen en teekeningen door Roeland Koning, 7—28 Jan. ;
Schilderijen door Tames Oud 7—28 Jan., opening
Zaterdagmiddag half vier door Jan van Kasteel;
en teekeningen door Jacques van
schilderijen
Mourik uit Mook, 7—28 Jan..

—

Tournee

Orchest

—

—

Te Parijs zal op Zaterdag 7 Januari in het f
groote amphitiheater van de Sorbonne onder
onmogelijk?
voorzitterschap van den minister van onderrnogre]i aanleiding van het bericht in zake de wijs, en in tegenwoordigheid van den presidat het utrecntsch Stedelijk dent der republiek, een vergadering gehouden
een
toernee
zal maken naar Indië, worden ter herdenking van het feit, dat honVemar Aneta
van net bestuur van den Bond
Van K UnS
Scienl<ring en in Nederlandsch-Indië, dat derd jaren geleden in de Académie des
nierva n Vroe
de
fotois
over
mededeeling
gedaan
ces
een
sPfak ®
&er reeds in preliminairen zin
ls
geweest.
van
den
bond
grafie.
in jsj
De adviseur
land
meend dat werd nierover gepolst, doch
Het is goed, dat zulk een, hoogst belangde uitvoering dezer idee in de rijke
pracht m gelijk
wetenschap en techniek als de fotograwas wegens het financieele fie, zulk
bezwaa °? aan verbonden.
een herdenking wordt gewijd. DaarHet bestuur ver- voor moest
keerde
ri
ook een datum worden gekozen,
v OOrp.o daarna in de meening, dat het plan doch het zou onjuist zijn te meenen, dat op
levjng. :~ vanhetde baan was. Omtrent een her- den genoemden datum de uitvinding van de
tot ri„ osver nog P-an is in Nederlandsch-Indië fotografie zou zijn geschied.
niets vernomen.
Strikt genomen bestaat daarvoor geen
datum en het is ook niet geheel juist om van
een bepaalden uitvinder der fotografie te
Pi?
spreken. De uitvinding van de fotografie of
G SZELL EN HET
RESIDENTIE-ORKEST van de wetenschap, waarop deze berust, gaat
de Middeleeuwen.
c°n C Pn eorg: Szell zal te 's-Gravenhage twee terug tot wij
hier, ter gelegenheid van het honert
Willen
el dat v Van het R esidentie-orkest leiden en derdjarig jubileum, een kort overzicht van de
Zaterdag a.s. met een Dworzjakder fotografie geven, dan moeten wij
waaraa n Ruth Posselt haar mede- historie
punten uit het grijs verlebelangrijke
Ver' eent en dat van u Januari, allerlei
voorbijgaan en ons tot de hoofdpunten
*aarin
ai
den
zal optreden Nina Karandakowa h f sohste
pro £ramma van laatstgenoemd beperken.
concert
In den tijd der alchimisten zijn er talrijke
Van centh 6 at aria s van Beethoven en werk ontdekkingen
gedaan, die van beteekenis waph°nie
Russische componisten, een svm- ren voor de fotografie,
die veel later kwam.
Engelschen componist William Zoo
worden, dat reeds in
gememoreerd
t
mag
661-816 uitvoering in Nederland),
>.Ein e
gevonden werd, dat een
B r odien Penskizze aus Mittelasien" van 1556 door Fabricius
Be «thove 6n ouverture „Corolian", van Von

.

In de nieuwe kunstzaal „De Trapgevel
Ao. 1627", Spuistraat 294 bij het Spui te Amsterdam, is het beeldhouwwerk van Stauthamer opgevolgd door dat van Albert Meer-

profiteeren.

H. R.

(Ingezonden Mededeeling.)

Trapgevel”.

Het Nederlandsch Tooneel in
den Stadsschouwburg.
Tegenwoordig wordt er dikwijls over ge-

"» opkomst wa.,
tot de ..oudere"
garde en «„ ♦*,„
middelbaar
een io. re gen€ratie ««lacht ziet
die
a"er

9

„MENSCHEN VAN ONZEN
”

Vioolavond in de groote zaal van
het Concertgebouw.
Begeleider:
lasso Janopou'.o.
T>e tijd gaat on
verbiddel iik
niet eens zoo heel langT
e

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6 JANUARI 1939

:

Kunstzaal d'Audretsch penseelteekeningen door
Dirk van Gelder, 7—28 Jan.
Haarlem.
In

Teyler"s museum wordt tot eind Februari
tentoonstelling
gehouden van teekeningen
door overleden meesters, leden van het genootschap „Kunst zij ons doel" te Haarlem, in het tijdperk van begin 19e tot begin 20e eeuw. behoorende
tot de verzamelingen van het museum met entkele
bruikleenen van bovengenoemd genootschap.
een

MUSEA (7 JANUARI)
in brovillierssteen door Albert
Meertens.
(Kunsthandel „De Trapgevel".).

~Portret J. L.", met gehaakt mutsje, in terra-

in
Tot de schoonste
twee zedige slanke
rekenen. Van de
de groote terracottagroep „Moedertrots" (no. 23) en de lieflijke, door haar natuurlijken eenvoud aan OudNederlandsch werk herinnerende terracottagroep „Biddende" (no. 24), eveneens voorstellende een moeder met kind.
De tentoonstelling
die men niet moet verzuimen te gaan zien
duurt tot 23 Januari.
v. D.
cotta (no. 20), die in graniet (no. 9) en die

terracotta genummerd 35.
uitingen mag men mede de
torso's van jonge meisjes
andere werken munten uit

——

belangrijke verbetering door de uitvinding van
een Engelsctaian, Scott Archer, die glazen
platen begoot met Collodium, (een oplossing
van schietkatoen in alcohol en aether), aan
welke oplossing jood- en broomzouten waren
toegevoegd. Na het verstijven van de collodium
werd de plaat gebaad in een oplossing van
salpeterzuur, zilver, zoodat daar broom-joodzilver gevormd werd, dat aanzienlijk meer
lichtgevoelig was dan de albumine-laag op de
platen van den jongen Niépce. Deze collodiumplaten werden in natten toestand in het toestel
belicht en vervolgens met een oplossing van
ijzervitriool ontwikkeld. Het coHodiumprocedé
heeft jarenlang de fotografie beheerscht en
wordt ook nu nog gebruikt bij het maken van
clichés.
De gevoeligheid liet echter voor allerlei onderwerpen nog veel 'te wenschen. De volgende uitvinding op dit gbied is die van den
Engelschen arts Richard Maddox, een amateurfotograaf, die in 1871 platen begoot met een

Rijksmuseum, Stadhouderskade 42, 10—15 uur.
Romdleiding om 11 en om 14 uur.
Stedelijk Museum, Paulus Potterstr. 13, 10—15 u.
Museum Aziatische Kunst (Sted. Mus.). 10—15 u.
Mus. Willet Holthuysen, Heerengr. 605. 10—15 U.
Museum Fodor, Keizersgracht 609, 10—15 u,
Amst. Hist. Mus., Nieuwmarkt, 10—15 u.
Scheepvaart Museum, De Lairessestraat. 10—16 u.
Mus. Amstelkring, O.Z. Voorburgwal 40, 10—12 u.
Wijnkoopersgildehuis, Koestraat 10. 14—16 u.
Rembrandthuis, Jodenbreestraat 10—17 u.
Museum van den Arbeid. Rozengr. 224 A. 10—16 u.
Museum Kol. Instituut, Linnaeusstr.. 10—16 uur.
Rondleiding door de afd. Volkenkunde, 14 u.
Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22. 10—16 u.
Ned. Schoolmuseum, Prinsengr. 151. 10—17 uur.
Allard Pierson-Museum, Sarph.str 129 13—17 u.
Ned. Persmuseum, N Z. Kolk 28, 14—16 u.
Bilderdijk-Museum, Keizersgr. 14—17 u.
Multatuli-Museum, Univers. bibl., 13è—16J u.

Vondel-Museum, Univers. bibl., 13J—16J u.

JOODSCHE WETENSCHAP
Voor het Genootschap voor de

Joodsche

Wetenschap in Nederland sprak gisteravond
in het Forestershuis prof. dr. I. Heinemann
(Breslau) over:
„Begegnungen des Judentums mit dem griechischen Geisf'.
Spr. zeide zich te verheugen hier te spreken
in een stad, waar het Ned.-Israëlietisch Seminarium is gevestigd, waar de klassieke opleiding een onderdeel uitmaakt van de verplichte
studie voor rabbijn, en verdeelde zijn onderwerp in vier perioden: Ten eerste de tijd der
Maccabeeè'n, waar de strijd tusschen Jodendom en Hellenisme niet liep over de hoogere
waarde van de Grieksche cultuur, die in het
Oosten zoo goed als onbekend was, maar
waar het den Hellenisten te doen was om te
genieten van het leven, dank zij den midde'en,
die de Grieksche wereld had gevonden, oa.
door het bezoeken van de „gymnasia".
De tweede periode wordt gekarakteriseerd
oplossing van gelatine, waaraan broomzilver
was toegevoegd. Deze platen konden gedroogd door den naam Philo, die meende beter zijn
Jodendom te kunnen beleven door de Grieksche
worden, in drogen toestand belicht en geruiwijsbegeerte te bestudeeren. Daar hij rlen
men tijd bewaard.
Door de uitvinding van Maddox kon de Bijbel niet uit den Hebreeuwschen tekst las,
gebruik
maken, maar van de Grieksche vertaling
fotografie zeer groote vorderingen
doch ook aan deze droge emulsie kleefden maakte, had hij echter niet het volledige benog talrijke fouten, waarvan genoemd moet grip van de waarden, die het Jodendom zelf
worden de kleurenblindheid. Hiermee wordt bood.
bedoeld het verschijnsel, dat de kleurwaarden
De derde ontmoeting vond plaats, toen de
in de natuur door de gewone broomzilver- Middeleeuwsche dichters en philosophen naar
gelatine geheel foutief werden weergegeven.
het juiste standpunt zochten temidden van de
Lichtrood werd zwart,-geel werd donker, hen omgevende cultuur: Jodendom en Chrisblauw en zelfs donkerblauw werd licht.
tendom. Zij stelden de» reinheid van het eenHierin werd verbetering gebracht door de heidsgeloof van het Jodendom tegenover het
uitvinding van prof. dr. H. W. Vogel te Berlijn, Christendom en de reinheid van de Joodsche
die door de uitvinding der z.g. optische senethiek tegenover den Islam. Zij maakten bij
sibilisatie, bestaande uit de toevoeging van hun beschouwingen gebruik van de Grieksche
kleine hoeveelheden aniline kleurstoffen aan philosophie, die grootendeels door bemiddede broomzilver gelatine emulsie, een aanzienling van Arabische schrijvers tot hen was
lijke verbetering in de kleurgevoeligheid der gekomen.
emulsies aanbracht. Op dit gebied heeft zich
Het meest opmerkeüike >s nu dot ook manook hoogst verdienstelijk gemaakt prof. dr.
Crescas, de sterkA. Miethe, terwijl de laatste jaren ontelbare nen als Jehuda Halevie en
ste voorstanders van een zelfstandige Joodnieuwe kleurstoffen voor dit doel zijn uitgesche wereldbeschouwing, in hun werken veelvonden en de emulsie-techniek met reuzenvuldig gebruik maken van argumenten, ontvooruitgegaan.
schreden is
leend aan verschillende 'Grieksche geleerden.
Eigenaardig is het, dat in de vierde periode,
George Eastman.
den modernen tijd, waarin zoovelen een synOm niet al te onvolledig te zijn, moet hier these zoeken tusschen de algemeene cultuur
nog aangestipt worden de uitvinding van de en het Jodendom, Luzzatto, die het sterkst
de tegenstelling Grieksche cultuur en Jodenfilm door George Eastman en zijn medewerdom doet uitkomen, toch gebruik maakt van
kers. De film als één der
dochde
methoden van de algemeene wetenschap.
fotografie,
grooten
ters der
heeft een zeer
De les, te trekken door den modernen Jood,
invloed op de geheele maatschappij gehad.
uit deze ontmoetingen van
Grieksche
en
Van de ontwikkeling der opGek, van de lenJodenzen voor fotografie en van de toestellen kan Joodsche cultuur, is wel deze. dat het
dom ook in Palestina, wil bet niet g-eestenk
in dit korte overzicht geen beschrijving worverzwakken, zn'n band met de algemeene culden gegeven, hoeveel daarover ook te vertuur moet behouden.
tellen zou zijn.
Prof. Heinemann bezocht Amsterdam op
Laten wij hopen, dat de fotografie, die in
ziin
doorreis naar Palestina. Hij is bekend als
de honderd jaren van haar bestaan zulk een
schrijver
van „Philons grriechische und
algemeeno toepassing heeft gekregen, ook in
Heinemann redigeerde de
Bildung".
jüdische
de toekomst een zegenrijken invloed zal mogen vertaling
werken van Philo. Het
alle
van
hebben op de ontwikkeling onzer beschaving. zesde,
dat is het voorlaatste deel daarvan, is
in 1938 te Breslau verschenen.
A. B.

AVONDBLAD
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SPORT

TOERNOOI TE HASTINGS
De achtste ronde.

COMPETITIE EERSTE KLASSE N.D.B.
De laatste wedstrijden uit de competitie der
eerste klasse van den Nederlandschen Damibond
hebben alleen nog belang voor de bezetting der
plaatsen. Het is vrijwel zeker, dat D.S.T.O. het
kampioenschap behaalt, hetgeen wel eens Diemen van de laatste plaats zou kunnen halen.

verliest zonder eenigen twijfel. Waarna R.K.D. zijn
Men schrijft ons uit Hastings
lot Vrijdagavond te Diemen in eigen handen heeft.
achtste
ronde
bracht
Landau
tegenover
De
De Donderdagavond gespeelde wedstrijd
tusSzabo en het publiek, dat verscheen om dezen schen D.O.S. II en Van Bmbden II werd door
'belangrijken strijd bij te wonen, was talrijker eerstgenoemde gewonnen met 11—9, niettegendan ooit.
staande aan bord 10 een reglementaire nederlaag
moest worden geaccepteerd. Van Embden heeft
Het is niet de eerste keer, dat Szabo en Lanhierdoor met D.O.S. van plaats moeten verwisdau met eikaar speelden. Te Stockholm slaagde Landau er in eveneens met zwart remise te selen.
De stand is hierdoor geworden:
maken en Szabo kreeg toen het verwijt van zijn
Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. Bordrj
captain, dat hij slechts remise maakte en hij
8
6
2
0
14
99
zou beter niet orthodox gespeeld kunnen D.S.T.O
9
Het Oosten
6
3
0
15
107
hebben.
3
4
Weesp
8
1
10
85
Szabo gaf zioh veel moeite Landau te slaan. DOS
9
4
2
3
10
90
De partij werd edhter reeds na 19 zetten Van Embden
8
3
2
3
8
82
4
1
remise. Szabo verweet zichzelf, dat hij niet een Jos. Blankenaar 9
4
9
86
2
4
81
2
6
andere opening gekozen had. In deze party Gez. Samenzijn 8
7
1
2
4
4
67
speelde hij Engelsoh en koos dezelfde opstelling Crescendo
7
1
0
6
2
53
als tegen Pirc in de 6de ronde, doch Landau Diemen
7
0
R.K.D
1
6
2
50
bracht een theoretische verbetering (Le6 in
plaats van Lg4) en verkreeg zonder moeite gelijk spel, wat hieruit voortsproot, bood weinig
AUTOMOBILISME
winstkansen voor een der spelers.
Pirc, die dit toernooi niét op dreef is, kon
met geluk van Tylor winnen. In een betere
HET BAL DER K.N.A.C. TE
stelling ging de Engelschman combineeren met
AMSTERDAM
het resultaat, dat hij zelf mat gezet werd.
Sir George 'Thomas maakte snel remise om
zijn krachten voor Szabo te sparen, met wien
Het bal van de K.N.A.C. is vastgesteld op
hij in de laatste ronde moet spelen. De EnVrijdag 17 Februari a.s. en zal evenals vergelschman versloeg eens den Hongaar in een leden jaar in het Amstel Hotel te Amsterdam
klein toernooi.
plaats hebben.
Nog meer geluk dan Pirc had Klein. Eerst
stond hij g.ad verloren en even later kon SerSTERRIT NAAR MONTE CARLO
geant slechts remise maken.
Ook niet vrij van fouten was de partij Euwe
De heer H. A. Polak, die deelneemt aan
—Milner Barry. De Engelschman verdedigde
zich tegen het damegambiet van Euwe met een den sterrit naar Monte Carlo en Dinsdag uit
soort Sohara-Hennig-gambiet. Dit leidde tot Amsterdam vertrok, is Donderdag 18.30 uur
een geïsoleerden pion op d5. Door zeer fijne te Stavanger aangekomen.
manoeuvres slaagde Euwe er in dezen pion te

...
...

Milner Barry offerde nog een tweeden pion om met ongelijke loopers betere kansen op remise "te hebben. Euwe zou gemakkelijk
gewonnen hebben, als hij nauwkeuriger had gespeeld. Zoo kwam het dat hij plotseling een
pion verloor en met slechts een pion overwicht
een gladde remisestelling verkreeg.
Na de middagzitting bood de Engelschman
remise aan, maar Euwe wegerde. En inderdaad, Milner Barry vloog in een geraffineerd
valletje, waarbij zijn toren gevangen werd.
Hier volgt de stelling:
Na den 45sten zet van Zwart was de standWit: Kfl, Tg6, Le4, a4, f3, g2, h3.
Zwart: Kf4, Th4, Lb6, a7, g5, h.6.

Wit speelde:
46. a4—as!. Lb6Xas(?): 47. Kfl—f2
(dreigt g3+), Kf4—es; 48. g2—g3, Th4Xh3'
49. Kf2—g2, Th3—hs; 50. Tg6—a6, Las—
b6: 51. Le4—g6.
En Zwart gaf het op.
In de premier reservegroep A leverden Van
Scheltinga en Prins een gevecht op leven en
dood. Den
dag waren zij aan deze
partij bez ! g. Na acht uur
kon Van
Sche'tinga een Dame halen maar tegen de
twee Paarden van Prins zou d.nn theoretisch
geen winst mogelijk zijn. Nietteserstapnn»
dit ging Van P-'ieltinga er op in en de partij
duurt nog voort.
Tn deze groep is de stand:
1. König 5J pnt. 2. Luckis 5 pnt. 3. Mieses
4 4 pnt. 4. en 5. List en Hoenlinger 4 pnt. 6.
Van Scheltinga 3J pnt. + 1 afgebr.
partij. 7. Saemisch 31 pnt. 8. Prins 3 pnt.
+ 1 afgebr. party. 9 en 10. Abrahams en
Sacconi 3 pnt.

Premier reserves B-toernooi:
1. Perlmutter 5 pnt. -f 1 afgebr. partij. 2.
en 3. Van Seters en Thomas 5 pnt. 4. en
5. Winser en Van Doesburgh 4J pnt. 6.
Füster 4 pnt. + 1 afgebr. partfl. 7. Ritson
Morry 4 pnt. 8. Jackion 3 nnt. 9. Kitto 2
pnt. + 1 afgebr. partn. 10. Morris on 1
pnt.
1 afgebr. partrf.

+

De partij tusachen Szabo en Landau had
het voisrende verloop:
Wit: L. Sznbo.
Zwart: S. Landau.
1. c2—c4, PgB—f6; 2. Pbl-r3. e7—es;
3. g2—g3, d7—ds; 4. c4vds, Pf6xds; 5.
Lfl—g2, Pds—b6:
6. Pgl—f3. PbB—c6;
7. o—o, Lf8—e 7; 8. d2—d3, 0—0: 9. Lel —e 3,
LcB—e6; 10. d3 —d4. e5Xd4; 11. Pf3xd4,
Pc6Xd4; 12. Le3Xd4, c7—c6: 13. Ddl—d3.
Le7—f6; 14. Tfl—dl. Lf6xd4; 15. Dd3xd4,
DdBXd4: 16. TdlXd4, Trs—dS; 17. Tn l—dl,
TdBXd*; 18. Tdl.xd4, KgB—fB; 19. Td4—b4,
TaB—bB. Remise.

DE COMPETITIE DER HOOFDKLASSE
NEDERLANDSCHEN DAMBOND.
Nederland kon nog miet aanvangen,
daar in
enkele districten de kampioen nog niet definitief
kon worden aangewezen. Alleen in Amsterdam
en Noord-Holland is men zoover gevorderd, dat
de wedstrijden tusschen IJmuiden en-Josef Blankenaar konden worden vastgesteld. Er is echter
op verzoek van IJmuiden een kleine wijziging
in het program aangebracht. De eerste .ontmoeting vindt niet plaats Dinsdagavond 10 Januari
doch op a.s. Maandag 9 Januari te IJmuiden. De
returnwedstrijd op Donderdag 19 Januari te Amsterdam.
De hoofdklasse van den Utrechtsehen Provincialen Dambond is intusschen ook tot een einde gekomen, na een aantal arbitraire beslissingen. Hierdoor werden de volgende uitslagen verkregen:
Bussum—Ons Genoegen B 9—11: Utrechtsch Damgenootschap—Huizen 11—9: Ons Gen. A—Hilversum 6—14; U.D.G.—Bussurn 12—8: Ons Gen. A
Bussurn 11—9; Ons Gen A—U DG. 9—11; Hil-

—

versum—U.D.G. 12—8; Hilversum—Ons Gen. A
10—10.

Hilversum werd kampioen dezer afdeeling. De
eindstand luidt:
gesp. gew. gel. verl. punten bordp.
Hilversum
7
2
1
16
122
10
Ons Genoegen A
10
6
2
2
14
.113

10

Huizen

10
10
10

Bussurn
Ons Gen. B

0

7

5
1
0

2
0
0

14

3
3

12
2
0

9

10

109

106
81
71

In het district Den Haag is de situatie nog even

verward. Het Residentie Damgenootschap heeft
daar de leiding, maar de vraag of dit tiental
kampioen zal worden hangt voor een belangrijk
deel af van de beslissing van de arbiters. Ook
moeten nog twee wedstrijden worden gespeeld
tegen Monster en H.D.S., waar belangrijke winstkansen in zitten, terwijl Dl O. drie wedstrijden
heeft te spelen. Rekening houdende met de mogelijkheid, dat na arbitrage RD.G. de leiding behoudt, ziet de stand er als volgt uit:
R.

D. G.
D. I. O.
D. O. S.
Monster
Scheveningen
L. D. V.
H. D. S.
")

gesp.
10
9
11
11

10

12
7

gew.
9

gel.

5

2
0
3

5
4
4
2
1

0

verl. punten
1
18

1

4
0

2

«4

Hoogte
boven zee

„

°E>

2-o

Sja
3* «
E£S*5?

Plaatsen

1930 Gstaad
1160 162'i Gurmgelbad
1169 1626 Kanders'eg
2064 2064 Kleine Si helrlegg
1100 1600 LenkZweislmmen
1650 1938 MHrren
1277 1880 Wengen
100(1

(Jrauhünden-kngadin.
1856 2150 Arosa
1255 1570 Braunwald
1561 2550 Davos
1150 1600 FMims-Waldhaus
U9O 1400 Klostere

12

10

8
6
6

9')

9
8
2

twee punten teruggebracht wegens rüet op-

komen.

(Ingezonden Mededeeling.}

Gaarne zijn wij behulpzaam
bij het opstellen van

Treffers, wanneer dit
gewenscht wordt

2 -o

2

oj

EEN INTERESSANTE FILM
IN KLEUREN OVER MECHANIEK
EEN VROOUJKE TEEKENFILM

S

4

6
—f>

—10

.
betr.
.
bew.

40
l.sn.v. M9O*

4
9 m.l.b.

6

,

—11

,

— 8 z.iin.. v.
«

.... —
— 76 m.l.b.

50 70
80 80

50 80
60 80
45 50
50 90
80 90
50

**

50 70
l.sn.v. 60 70
1477 1750 Uentzerheide-Parpan
fl
45 50
1777 2050 Pontrestna
—13 m.l.b. 70 *
1856 2500 St Moritl
—12
70
VO Zwitserland.
927 1350 Unterw-Wildhaug
8 tew. S0
Waadtlandei Alpen-Wallis.

—— .

_
_
__
. . ___

*

Il2f 1925 Can* boven
Motltreux
5 m.l.b.
1000 1400 ChAteau d'Oex
ft
1150 1680 Les Üiablereta
_10 z.
1350 1900 Leysin
u betr
1520 1800 Mnntana-Vermala1073
1200
1275
1608

Crans

7 l.sn.v.
1480 St Cergue
_10 z mooi
1300 Ste Croix-les-Rasses
5 m.l.b.
1850 Vtllars Cheeiêre»
7 '_
2200 Zermatt
15 z mooi

Lentraai

Zwitserland.

1444 1820 Andermatt
1024 1800 Engelberg
1445 1600 Rig- (Kaltb»d/First)

—

.

nï.>oi

—
—

——

6

7

8

—

—

" Meer dan 1 meter.
"" Meer dan 2 meter.
t"""Föhn. t Bise.

bew.

.
„

-

*

60 80
60
;

AMSTERDAM

.

:

22—20.

Byieveld si. v. Eeghen 21—9

houwer 21—19 18—21 21—15; Pelser si. De Kleijn
21—15 21—15; Liffmann si. Reijndorp 19—21,
21—18 21—17; Pelser si. J. du Buy 21—18 19—21
21—17; Woerdeman si. Forma 21—17 21—18.

*

0 70

*"

70
50 70

60 70
60
70 90

**

——

Bewolkt,

v.

JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN VAN

Poule-winnaars.

70
50 90
70 **
60

zware

Voor Zaterdag.
Vara-Uitze»

HILVERSUM I. 1875 en 301.5 m.
10.00—10.20 v.m. en 7.30—8.00 VPRO.
Gramofoonmuziek. (Om 8.16 Berichten). !""
Morgenwijding. 10.20 Voor Arbeiders in de Co ,
tinubedrijven. 12.00 Gramofoonmuziek. (Om
Berichten). 1.00 Orgelspel en gramofoonmUZ>e
2.00 Causerie ~Vegetarisme en economie". 2-l*r j
3.00 Planovoordracht. 3.05 Muzikale causerie
gramofoonillustraties. 3.35 Rotterdams P'* 11
kwartet. 4.30 Esperanto-uitzending. 4.50
5.30 Filmland. 6.00 Orgelspel. li

»-JJJ

(Van

J*v
.,

onzen correspondent.)

pö

Haarlem, 5 Januari.

Ë!\>s
jÊM^Z

De Haarlemsche Rechtbank heeft vrijen een deel
wel den geheelen namiddag
den
avond
van
gewijd aan een zaak
tegen een 52-jarigen inwoner van Zaandam, die in appèl was gekomen van een
vonnis van den kantonrechter aldaar, die
hem had veroordeeld wegens overtreding
van de Landbouwcrisiswet.

—

C\gW% Rp
WF

—

II MET MAXIMUM SNELHEID

foonmuziek.

°

Groningsche uitzending. 7.00 VARA-Kalend«*
7.05 Gramofoonmuziek. 7.10 Politiek radiojourna*J
7.30 Causerie „Nu Kerstmis weer voorbij is".
Herhaling SOS-Ber:ehten. 8.03 Berichten &$'
VARA-Varia. 8.15 Voor schakers. 8.16 VAHA
orkest en solist. 9.000 Causerie „Opnieuw de VAJjL
vooruit!" Hierna: Gramofoonmuziek. 9.15 .>*j
nu... Oké". 10.30 Berichten ANP. 10.35 Zang, org«
en spreker. 11.00 Souvenir-orkest en solist. H'
De Ramblers. 11.55—12.00 Gramofoonmuziek.
HILV&RSUM
11. 415.5 m.
4.00—5.00 HIRO. 8.00—9.15 Gramofoonmuziek. («J
8.15 Berichten). 10.00 Gramofoonmuziek. H|,
Godsdienstige causerie. 12.00 Berichten. 12-L

De verdachte is nl. varkenshouder; hij heeft KRO-orkest. (1.00—1.20 Gramofoonmuziek).
in den Oostzanerpolder, op een cerrein achter Voor de rüpere jeugd. 2.30 Gramofoonmuziek. >■*
een YroollJlce eomedle met
het Openbaar Slachthuis een aantal hokken en Kinderuur. 4.00 Gramofoonmuziek. 4.05
een stuk land, waarop hij varkens fokt, die hij „Het Bellamy-jaar 1939: Een stap naar een betex
samenleving". 4.20 Gramofoonmuziek. 4.25 C^
en
gedeeltelijk voedt met afval van het Slachtserie: „Bij de jaarwisseling". 4.40
huis. Hy was gerechtigd tot het houden van
ziek. 4.45 Causerie: „De toestanden in het Hijf'
42 varkens, maar behalve varkensfokker was namaals" 5.00 KRO-Melodisten
en solist. 5.30 ï*j
hij ook toegelaten tot de groep varkenshandeperanto-nieuws. 5.45 KRO-Nachtegaaltjes. &J,
laars en uit dien hoofde mocht hij meer varGramofoonmuziek. 6.20 Journalistiek weekove»
kens houden, onder voorwaarde, dat hij deze zicht. 6.45 Berichten, gramofoonmuziek, 7.00 B*.
weer binnen veertien dagen van de Land deed. richten. 7.15 Causerie: „Het Bevolkingsvraagst"'
(I)". 7.35 Actueele aetherflitsen. 8.00
Toen ambtenaren van den centralen crisiscontroledienst in Mei van het t'orig jaar bij ANP, KRO-Mededeelingen. 8.15 Meditatie met «">'
8
hem een onderzoek instelden, rroffen zij op zikale omiysting. 8.35 Gramofoonmuziek.
'
KRO-orkest. 9.15 Selectie „Polenblut", operette
zyn terrein honderd varkens aan; de verdach9.35 Revue-programma. 10.05 KRO-Melodisten J»
te nam een royale houding aan en gaf toe, dat solist. 10.30 Berichten ANP. 10.40 Filmpraatj*"
de 58, die er meer waren, dan hij feitelijk 10.55—12.00 Gramofoonmuziek.
mocht hebben, niet voor den verkoop, doch
voor den fok bestemd waren en dat hij dus in
In het
overtreding was. Proces verbaal en in beslagDROITWICH. 1500 m. 11.20 PianovoordraC&jj
neming van alle honderd varkens volgde. De
11.50 Orgelspel. 12.20 Gramofoonmuziek. l"
ambtenaar van het O. M. gelastte vervolgens
den verkoop der varkens en dit geschiedde Alfred van Dam en zijn orkest. 2.20 Pianovoojj
dracht. 2.50 Falkman en zijn Apache-orkest. 3.J
per
kg,
kg,
kg,
B 36 cents
C 32 cents per
ondershands aan een firma te Haarlem.
per
4.05 Gramofoonmuziek. 4.35 BB*'
Sportreportage.
Van de veroordeeling, die later door den
bellefleur minste kwaliteit 24 cents per kg.
Revue-orkest en -koor en solisten. 5.20 HUK
erdachte
in
kantonrechter
de
volgde,
was
De toestand voor fruithandelaren wordt
Rignold en zijn concert-orkest. 6.20 Berichten. 6-"
appèl gegaan en voor de Rechtbank werd hij Sportpraatje. 7.05 BBC-Harmonie-orkest. 7.50
kritiek genoemd en den minister wordt nogmaals verzocht, grooteren invoer van appelen vandaag bijgestaan door mr. J. Duy s, die bjj tueel programma. 8.20 Music-Hall-Programrn';
9.20 Berichten. 9.45 Amerikaansch overzicht. 10-®
de getuigen allereerst informeerde, of de vermogelijk te maken door 'onmiddellijke ver8.8.C.-Theater-orkest en solist. 11.05 Declama*
laging van de monopolieheffing.
koop der in beslag genomen varkens feitelijk
Harris en zijn Band. 11.50—12.20 Da» 8
wel een gewone gang van zaken in dergelijke 11.20 Jack
(gr.pl.).
gevallen is. Het antwoord was, dat een en muziek
RADIO PARIS. 1648 m. 7.55, 9.00, 10.00, 10.25
ander geschied was op last van het O. M., dat
<*
11.20 Gramofoonmuziek. 12.30 Zang. 1.05
GEMENGD NIEUWS tot deze daad was gekomen wéesn den ernst orkest.
2.40 Gramofoonmuziek. 2.50 Zang. 3-'
van de overtreding.'
Vioolvoordracht. 5.00 Stubb-kwartet. 7.15 Gram"'
Pres. (tot mr. Duys): „Had u dan gefoonmuziek. 7.20 Pascal-orkest. 8.35 Pianovodf
NEDERLANDSCHE DEELNEMING
dacht, dat die varkens zoolang op de griffie drscht. 8.50 Radiotooneel. 9.30 Variété-programrH*
10.25 Symphonieconcert m.m.v. soliste. 10.50 Gr*'
gedeponeerd hadden moeten worden?"
HELSINKI
mofoonmuziek. 11.20—12.50 Jo Bouillons orkest.
dat
bleek,
Uit het verdere getuigenverhoor
KEULEN. 456
5.50 Gramofoonmuziek 6.'
In aansluiting op het bericht, dat de eco- de varkens ver beneden den marktprijs waren Walter Raatzke's m.
orkest.
7.50 Dantziger Lande*'
verkocht;
nomische voorlichtingsdienst op de voorjaarshet was nl. een geforceerden verorkest. 11.20 en 12.35 Omroeporkest. 1.30 GrarO?
was
verdachte,
die
wel
in
koop
Helsinki
en
de
staat
beurs te
een Nederlandsche collecfoonmuziek 3.20 Gevarieerd programma. 5-*
gesteld zijn dieren terug te koopen, had geen
Pianoduetten. 6.30 Concert. 7.30 Omroeporkest
tieve deelneming organiseert, kan thans workapitaal gehad om dit te doen. De schade, een Orkest van de Rijksarbeidsdienst. 9.50 He'
den medegedeeld, dat hiervoor groote belanghad geleden bedroeg naar mann Hagestedt met zijn AmusementsorkeS*
stelling van de zijde van het Nederlandsche die hij daardo >r
11.20 Gramofoonmuziek. 1.20—2.20 Nachtconcer1
bedrijfsleven is gebleken. De beschikbare schatting ccl 5 a 600 gulden.
getuilangdurig
uitvoerig
zeer
en
BRUSSEL 322 en 484 m. 322: 12.20 GramofooJ
vrijwel
Na een
geheel door inschrijvers opruimte i 3
genverhoor nam de Officier van Justitie, mr. muziek. 12.50 en 1.30 Omroeporkest. 1.50 en %',
genomen, zoodat gegadigden, die alsnog zouGramofoonmuziek. 2.55 Bioscooporgelconcert. 3*'
den willen- deelnemen aangeraden wordt, zich Sikkel requisitoir; spreker was van meeConservatorium-orkest en solist. 4.50 José-GuédJ
ning, dat de wijze van in beslag nemen volonverwijld met het secretariaat van de Kon.
riana-orkest 6.20 Omroeporkest en soliste. B.J
strijd
komen
normaal
en
zeker
Ned. Jaarbeurs te Utrecht of den Econoniet in
met Militair orkest. 10.30 Populair concert. 11.20—12.'
mischen Voorlichtingsdienst te 's-Gravenhage de wet is geschied. De vraag, wie hier feiteGramofoonmuziek.
lijk had moeten ingrijpen, de crisistuchtrechtin verbinding te stellen.
484 m.: 12.20 Gramofoonmuziek. 1.00 en 1.30 üf'
spraak of de strafrechter is moeilijk te beroeporkest. 1.50 Gramofoonmuziek, 2.35 Marce»'
antwoorden: wettelijk is geoorloofd, wanneer Burtons Musette-ensemble. 4.20 en 5.10 GraröO'
beide instanties dezelfde zaak behandelen, foonmuziek. 5.35 Omroeporkest. 6.10 Gramofoo"'
LUCHTVAART doch gewenscht is het niet. Niettemin had muziek. 635 Pianovoordracht 7.35 Gram.muzie>
8.20 Omroepsymphonie-orkest en soliste. 9.05 Ol*'
spreker bezwaren tegen het vonnis van den roepkoor
en gramofoonmuziek. 9.40 Vervolg of
kantonrechter, die den verdachte veroordeeld kestconcert.
10.30 Omroepdansorkest. Hierna V?
OPLEIDING VAN VERKEERSVLIEGERS
heeft tot een geringe geldboete voor alle 12.20 Gramofoonmuziek.
honderd varkens, doch tevens de opbrengst
DEUTSCHLANDSENDER, 1571 m. 7.30 Gevarl'
van 58 ~ongeoorloofde" varkens verbeurd eerd programma. 9.20 Berichten.
9.40
tage. 9.50 Het Pozniak-Trio. 10.05 Berichten. 10.2"
Naar wij vernemen, is ter voorziening in de verklaard, terwijl de verdachte dan de opbrengst
overige
42
—12.10
terug
van de
varkens
zou
Omroeporkest en solisten (opn.).
leemte, ontstaan door het overlijden van den
vliegtuigbestuurder der K.L.M., Van der Sijde, kunnen krijgen.
„Zaandam heeft vroeger vele groote persodie belast was met het geven van instructies
aan in opleiding zijnde verkeersvliegers en nen gekend," sprak de officier, „Czaar Peter met
de wet, die voorschrijft, dat dit in W
aan de leerlingen van de rijksopleiding van de Groote heeft er nog gewoond..., maar de openbaar
dient te gebeuren.
verkeersvliegers, tijdelijk met het geven van kantonrechter schijnt er nóg grootere menDe
Rechtbank
zal over veertien dagen ui
Salomo!"
gezagvoerder
instructie belast de
der K.L.M. schen te willen later herleven:
Spreker meende te kunn"n volstaan met het spraak doen.
K. Parmentier.
Inmiddels zal echter een geheele verandevragen van een hooge geldboete zonder de
ring worden gebracht in het tot nog toe geverbeurdverklaring van de varkens, waarvan
TE
volgde systeem, waarbij n hoofdzaak één de verdachte de opbrengst dan terug kan
vliegtuigbestuurder met de opleiding werd be- krijgen. De verdachte heeft de overtreding
AAN ZEE
natuurlijk gepleegd uit een oogpunt van ecolast.
Verschillende vliegtuigbestuurders, die de nomisch voordeel en derhalve eischte de Offi(Van onzen correspondent.)
daarvoor noodige eigenschappen bezitten, zul- cier vernietiging van het vonnis van den kanHaarlem, 5 Jafl'
len bekwaamd worden in het geven van intonrechter en veroordeeling van den verstructie, zoowel aan leerlingen van de rijkstot een geldboete van 2000 gulden subs. vier
De rechtbank te Haarlem zou heden uit'
opleiding als aan jonge verkeerspiloten, die maanden hechtenis.
spraak doen in de zaak tegen den
gewezen badknecht uit Wijk aan Zee die veet
nieuwe vliegtuigtypen moeten leeren besturen,
Mr. J. D u y s wees er o.m. op, dat de verop de verschillende vliegtuigtypen.
dagen geleden terecht heeft gestaan vr*.
zijn
tien
juist
eerlijkheid
tegen
dachte
door
de
Zij zullen bij het werk als instructeur roulamp geloopen
het zou heel gemakkelijk gens diefstal van een enorme hoeveelheid 100j
leeren en tusschen de perioden, waarin zij op- zijn geweest, de ambtenaren om den tuin te uit een reeds geruimen tijd leegstaand hote''
leiding geven, normaal als vliegtuigbestuurleiden!
en drong, gezien de zeer armoedige De officier van Justitie had een jaar gevang*'
der hun lijndiensten blijven verrichten. Binomstandigheden, waaronder de verdachte en nisstraf geëischt. De rechtbank schorste echte'
nenkort zal men daardoor over een zestal in- zijn groot gezin moeten leven, aan op een zeer het onderzoek voor onbepaalden tijd, ten einoj'
structeurs beschikken, welk aantal zoo noodig clemente straf. Dat de verkoop der varkens over den verdachte een reclasseeringsrappo'
verder kan worden uitgebreid.
ondershands gebeurd is, achtte spr. in strijd in te winnen.
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Boete van 2000 geëischt tegen
een houder, die er maar
42 mocht hebben.
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21—10; du Buy si. Lenstra 21—9 27—25; Scholte
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Gisteravond werden in het speellokaal van
K K. K. de wedstrijden voor het jeugdkampioenschap van Amsterdam voortgezet met de partyen voor geoefenden. Voor het eerst namen aan
deze wedstrijden meisjes deel, die eveneens in
poules ingedeeld waren. Ondanks het uitgebreide
programma kwam men nog tot het verspelen van
partijen voor poule-winnaars.
De uitslagen luiden:
Meisjes, poule A: Ferdinant si. v. Buureh 21—2
21—12; Peper si. Ferdinant 23—21 21—13; Peper
si. v. Buuren 21—13 21—14; poule B: Koot si.
Aardewerk 21—13 21 —5; Koot si. Colace Belmonte 21—13 21—15; Colace Belmonte si. Aardewerk 21—9 21—4 ; poule D Pelser si. Onderwijzer
21—16 21—15; Pelser si. Griesmann 21—15 21—18;
Griesmann si. Onderwijzer 21—18 21 —14; poule J:
Lenstra si. Dirksen 16—21 21—17 21—17; Lenstra
si. Liffmann 21—14 21—13.
Jongens, poule A: Forma si. v. d. Werf 21—16
21—15; Forma si. Kerckhoff 21—16 21—13; poule
C: v. Eeghen si. Gerritse 21—18 21—10: v. Eeghen
si. Ten Broek 21—13 21—7; poule M: De Hoop si.
Stern 21—18 21—13; De Hoop si. v. Eyk 21—10
21—16; Stern si. v. Eyk 21—12, 21—12; poule I:
De Kleyn si. Wouters 21—14 21—8; Popping si.
Wouters 25—23 21—10; De Kleyn si. Popping
21—4 21—14; Woerdeman si. Loudema 21—10
21—5: Woerdeman si. Koopmans 21—19 21—17;
poule H: J. du Buy si. Jcbbe 21—12 21—18; J. du
Buy si. Sybrands 21—12 21—7; Sybrands si. Jobbe
21—17 24—22; poule F;
Scholte si. Swerissen
21—17. 21—12; Scholte si. Kunst 21—9 21—9;
Kunst si. Swerissen 21—12 19—21 21—19; poule
L: Liffmann si. Diets 19—21 21—18 21—19; Liffmann si. Petri 18—21 22—20 21—18; Petri si.
Diets 26—24 14—21 21—14; poule G: ReUndorp
■1. De Metz 21—5 23—21; Reijndorp si. Hulst
21—17 23—21: Vleeschhouwer si. Ouerberg 21—10
21—19; poule K: Bijleveld si. V. d. Barselaar
21—9 21—15;
Bijleveld si. Onderwijzer 21—15
21—18; v. d. Barselaar si. Onderwijzer 21—19

WINTERSPORT IN ZWITSERLAND

1 meter.

De demi-finale om het clubkampioenschap van

U. DG.

Naar wij vernemen zijn alle voor Zaterdag
en Zondag a.s. vastgestelde A.V.8.-wedstrijden
door den bond afgelast.
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Uaatate bulletin,
m.
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geen.
sni
lichte sneeuwval.

DAMMEN

DALADIER
NAAR CORSICA EN TUNIS
SENEGALEEZEN NAAR DJIBOETI
DE PAN-AMERIKAANSCHE
CONFERENTIE
NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ
PRESIDENT LEBRUN
TERAARDEBESTELLING VAN I
EMILE VANDERVELDE

VOETBAL.

Sneeuw- en Weerbericht
Bern. 6 Jan. (Zw. Tel. Ag.)

DERDE

1939

(Ingezonden Mededeeling.)

Want R.K.D. is D.S.T.O.'s laatste slachtoffer en

veroveren.

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6 JANUARI

BOERDERIJ

TE KORT AAN APPELEN
De Bond van Nederlandsche Grossiers in
versche Zuidvruchten en aanverwante artikelen heeft een telegram gezonden aan den
minister van Economische Zaken, waarin hij
er de aandacht van den minister op vestigt,
dat op Dinsdag 3 Januari 1939, in veiling te
Goes, de grootste veiling van Nederland, zijn
aangeboden ten hoogste 400 kisten appelen,
met prijzen voor goudreinetten A 38 cents

terminologie van den heer Buys afgaat, zon denken, dat hn' of een scholastisch wijsgeer of een
dcgmatiseerend anthropcsoof is.
Dat de man
evenwel schilder en beeldhouwer is, blh'kt vooral
uit de bijgevoegde goede reproducties naar zn'n
Tijdschrijften werk.
De schrijftrant van den heer Buys is zwaarwichtig en tamelijk verward. Bovendien gebruikt
De Gids.
hij nog al eens vreemde woorden in verkeerde
beteekenissen, b.v. speculatie.
Agatha Seger heeft voor „De G:ds" van deze
Nikolaus Pevsner wijdt een historisch overzicht
„moderne" aan de ontstaansgeschiedenis en den ontwikkemaand het volgende, opmerkelijk
gedicht bijgedragen:
lingsgang van het instituut: Academie voor Beeldende Kunsten, Een leerzame en goed gedocuHOOGTEZON.
menteerde verhandeling, die in de volgende nummers zal worden voortgezet.Er valt een deur dicht en de non,
A. H. van der Feen („De Sinclair") is er thans
de kleine non met het devoot gebaar,
dan toch toe overgegaan een novelle te wyden
nog
hoogtezori,
wat
aan
de
regelt
ztf
aan de entourage van zyn dagelyksch werk: het
wendt zich dan af en ademt zwaar.
belastingkantoor ~cum annexis". Zyn „herinneringen van een ambtenaar" dragen tct titel:
~Ze zeggen, 't is zulk heerlijk weer,
Geert Stuurman; en de wederwaardigheden van
net zomer n0g..." Het lijkt een zucht,
dezen hoofdpersoon, waarvan de eerste aflevemaar 't is een schreeuw met telkens meer
ring ditmaal is opgenomen, zullen wel belangecho's, waar mijn hart voor vlucht
stelling vinden. Mogen wy in den aspirant-veriin wanhoop, want hoe vind ik 't woord
ficateur Geert Stuurman den heer Van der Feen
dat met dit ultra-violet verzoent
zien, dan moge hy de drukproeven van de volhaar, wie verboden pracht bekoort,
gende afleveringen nog even censureeren op
nog
groent.
aarde in herfst, waar
de zomer
„kontoeren". „het gebeuren" en „drumnving". Die
komen op twee bladzijden van het begin nu al
Mijn vleugje „Narcisse Bleu" stijgt tot
een paar maal voor en dat is misschien wel
een wolk van lentebloemengeur,
genoeg.
't beloofde land vol zon, o God,
flitst tangs de open hartedeur.
Verder is het een verhaal, dat veelbelovend begint. Dickens-achtig!
En o. of alles samenspant,
De belletristische bydragen zyn verder „Kleine
nu ik de zomer loochnen moet.
Nocturne" door Beatrice van Voorst van Beest
witten
wand
schuldig
vlamt
aan den
en „De parasiet" door Jacob Hiegentlich. De veren rood als bloed, mijn zomerhoed.
zen in deze aflevering doen dsn wensen opkomen, dat de redactie bij de selectie ten deze wat
De redactie herdenkt haar op 29 November jl. eritlscher zal zijn. Voorts is er de „Kroniek" met
overleden mede-redacteur prof. mr. D. van Bom boekbesprekingen en kunstrecensies.
met een overzicht van zijn werken, dat eindigt
mét de woorden: „Hij was een eerlijk man in den
Groot Nederland.
hoogsten zin van het woord, en aan dezulken
hebben wy nooit genoeg." Albert Helman schrijft
Aan d« poëzie van Frans Bastiaanse, die
onder den titel .Psychologie van den Mexicaan"
over prof. dr. Samuel Ramos, een hoogleerair eenige maanden geleden zestig jaar is geworden,
wydt P. H. van Moerkerken een korte beschouin de filosofie aan de universiteit van Mexico, die
wing in „Groot Nederland" van Januari, welke
in z(jn in 1934 verschenen boek ..El perfil del
gevolgd wordt door zestien verzen van den
horobre y de la cultura en Mexico" een analyse
dichter, geschreven tusschen 1911 en 1936.
van zijn landgenooten heeft gegeven.
Hendrik Cramer (een Vlaming?) heeft een
Dr. S. Ronart heeft een beschouwing over het reeks
zeer korte verhalen bygedragen. Zy ïyken
Nationalisme
mr.
J.
J.
bijgedragen
Arabisch
en
geïnspireerd op Franz Kafka, maar ma.ken een
Sonrieke een studie over Groot-Nederlandsen?
ietwat geforceerden indruk en mis>seh den Ooseconomische samenwerking.
terschen gloed en de geweldige fantasie, die de
Verder v'ndt men In dit nummer het begin
Joodsch-Tsjeehisehe schrijver achter zyn schijnF.
Borvan een tóoneelspel ..Sumbo N.V.". door
nuchterheid verborg.
Over Kafka, die
bare
dewijk en verschillende kronieken en boekbemeer en meer invloed biykt te krijgen op onze
sprekingen.
jongste prozateurs, heeft S. Vesdijk in dezelfde
aflevering een studie bygedragen, de eerste van
Els*vter-s Maandschrift.
een reeks, welke onder den titel „Lier en Lancet"
Het Januari-nummer opent met een artikel door dilt voorjaar by' Nygh en Van Ditimar het licht
H. Buys over „Picasso en zyn invloed op de zal zien. Vesdyk acht de moderne realiteit in de
bouwkunst". Over bouwkunst hebben wy in dit literatuur in de eerste plaats, gekenmerkt door
essay inmiddels bitter weinig kunnen vinden; ~de irrationaliteit van het rattoneele", welke hem
wèl over Picasso, van wien men. als men pp de ook by Kafka heeft getroffen.

buitenland
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'
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E. du Perron begint een historisch verhaal
(een soort chronique scandaleuse. een genre, dat
hij al meer heeft beoefend) over Onno Zwier van

de generatie van vóór met die van nè. den oorlog
behandeld; artikel van Julien Benda in de ~Foreign Affairs". H. V. Valois schrijft over de pygHaren onder den titel „Schandaal in Holland".- meeën en de afstamming van den mensch, CarMenno ter Braak wijdt een kroniek aan „Verworleton Beals over penetratie van de totalitaire
pen Christendom", het laatste boek van, Henri staten in Zuid-Amerika; dr. Heinrich Hein wijst
Brunitig, waarin hij een nogal pedante „oratio er op, dat de Cardanus-ophanging van het compro domo" houdt. Een novum is de poëzie-kronielt
pas al door de natuur was tcegepast in het
van Ed Hoornik.
vcgelei. Lord Rayleigh T.R.S. vertelt van natuurHeemschut.

Dat

de

van „Heemschut", in
een juichkreet laat hooren

redactie

Januari-nummer,

het

over

het Koninklijk Besluit, waardoor op aesthetische
gronden belet wordt, dat aan de Weteringschans
te Amsterdam een wolkenkrabber wordt gebouwd,
is alleszins begrijpelijk. De redacteur brengt den
minister van Onderwijs, K. en W. hulde voor zijn
ingrijpen ten. deze.
Het nummer bevat verder o.a. een oproep van
de vereeniging „Santpoorts Bloei" om steun tot
het behoud van den fraaien molen „De Sandhaes",
die met verdwyning bedreigd wordt, maar die te
redden is, als een bedrag van ongeveer
1300
kan worden byeengebracht. Een suggestief geretoucheerde foto laat zien, hoe het landschap ter
plaatse er uit zal zien, als de molen ten deele
zou worden gesloopt. Giften kunnen worden gegireerd aan den penningmeester van „Santpoorts
Bloei", C. J. Wit, Brederoodscheweg 74, postrekening 82333.
Verder is nog aandacht gewyd aan het uitbreidingsplan van Warmond (het adres van Heem-,
schut vermeldden wy onlangs reeds) en de daaraan verbonden gevaren voor het natuurschoon,
die nog niet van de baan zyn.

’

„Haagsch Maandblad."

—

— in de aflevering
terugtocht van de

J. Fabius acht

voor Januari

den
Britten uit Azië een
teekenend symptoom van het geringer geworden
Westersche prestige. Dr. Boris Raptsohinsky behandelt het Joodsche probleem van onzen tyd,
H. 8. M. van Wiokevoort Oromimelin Amerika
en het facisme. J. A. Monod de Froideville stelt
de

Hoe financieren wij de uitbreiding
onzer defensie? Georg Schlimme schrijft naar
aanleiding van majoor Hans Suyens „Mensen und
Sonne", uitbundige lofzang op den Olympischen
vraag:

geest en aansporing tot het Duitsche volk om
zich dien eigen te maken, over Arisoh-OlympisOhe
opvoeding. Jan Üblink wijst op de waarde van
den droom van Karel den Stouten, de herschepping van het oude Mlddenrijk van Lotiharius, de
vorming van een groot-Nederlandschen Staat. Prof.
dr. H. Brugmans geeft het begin van een artikel
over de vredesonderhandelingen van Prins Sixte
de Bourbon, welke ten doel hadden,

1917,

in

Oostenrijk met de Geallieerden vrede te doen

sluiten.

.Wetenschappelijke Bladen"
In

de

bloemlezing

uit

'

buitenlandsche tyd-

schriften, geredigeerd door dr. G. C. Gerrits en
mr. dr. H. L. Hemsing, uitgave van H. D. T.jeenk
Willink & Zoon N.V., vindt men het conflict van

lijk zien en zien met wetenschappelijke hulp.
Howard Murray behandelt landaanwinning in
Italië en O. F. Abbott verhaalt den levensloop
van graaf Rambuteau, vóór Haussmann oplosser
van verkeersproblemen in Parijs. Aan de „Deutsche Rundschau" is een artikel, dat vervolgd
wordt, ontleend oved het dagelijksch leven in de

Oudheid.

„Revue de I'lnstitut international
de Statistique".

Te 's-Gravenhage is bij W. P. van Stockum
& Zn. N.V. de derde aflevering verschenen van
den 6den jaargang van het driemaandeiyksch
tijdschrift van het Institut International de Statistique, over welks 14de, te Praag gehouden zitting verschillende mededeelingen zyn gepubliceerd, o.a. die met betrekking tot het door prof.
Winkler aangeboden rapport over de daling van
het geboortecyfer, de oorzaken daarvan en de
economische en sociale gevolgen. Voorts is verslag gegeven van de te Parus van 3 tot 7 October
gehouden conferentie voor de tienjaariyksche
herziening van de internationale nomenclaturen
van de doodsoorzaken. Voorts zyn er van den
Volkenbond en uit verschillende landen mededeelingen van statistlschen aard. Een internationale statistische bibliographie en tabellen van
groothandelsprijzen van verschillende artikelen
in verschillende landen behooren verder tot den
inhoud van het nummer.

Tijdschrift van het Kon. Ned.
Aardrijkskundig Genootschap.
In het Januari-nummer schrijft dr. J. van HouHaagsche duinlandschap. Zijn geïllustreerd artikel beoogt een ook voor leeken begrijpelijke uiteenzetting te geven van de oppervlaktevormen van het
duinlandschap tusschen Kijkduin en het Wassenaarscheslag: een verklarende beschrijving dus
en tevens een overzicht van de geschiedenis
ervan, omdat een begrip van den tegenwoordigen
toestand slechts kan verkregen worden door kennis te nemen van wat er in het verleden gebeurd is.
Vervolgens zijn in dp aflevering de voordrachten opgenomen, door dr P. Te:.;h, prof. dr. E. C.
J. Mohr en dr. A. J. Zuur gehouden in de zesde
wetenschappelijke bijeenkomst van de sectie Nederland dr Irterna.'orale Eodemkund.ge Vereeniging ep 8 Oct"hrr jl. te Haarlem.
S. J van der Molen constateert, dat de benaming Spijkerboor voorkomt of voorkwam op 13
plaa.tsen in Friesland. Dr. A. A. Beekman vestigde de aandacht op dezen naam van den vorm
van. een ouderwetsohe boor, hebbende wateren,

ten over de oppervlaktevormen van het

1

straten, gehuchten en huizen. Dr. Boekenoog*:,
merkte deze overeenstemming tusschen vorn
naam reeds op- wat de wateren betreft. De l>*fl
Van der Molen geeft voor Friesland een verbetjj,
ring en uitbreiding van de lijst der namen
(„Spikerboar")
kerboor
in Johan WinkI eP
„Onomasticon Frisicum", vermeld.
J. van Hinte brengt verslag uit over de e'j
cursie van het Int. Aardrijkskundig Congres na*
Ned. Indië.
J. H. F. Umbgrove behandelt vulkanische v«'
nchtjnaelen in de omgeving van Napels en ?
H. Kuenen bespreekt lavavormen van den *
suvius.
„Hemel en Dampkring
mededeelingen
in de JanuariEen tweetal
vermïld: d e óver Plet magnelr- ,;
ver'cij
station te Witteveen van de hand van dr. V»
Dijk en die over in 1939 terugkeerende kom
Het nummer bevat verder: „Waarnemingen ***[
het spectrum van gamma Cassiopelae", dooi
Koelbloed en Th. Walraven; een artikel van
Kleibrink Jr
ng betreft v
een nieuwen spiegeltelescoop voor de
wacht te Leiden. In een slotartikel zal de
ling van den kijker, met parabolischen spiegel V *J
45 cm doorsnede en 225 cm
worden behandeld. Da vervaardiging is gescrJSl
als gevolg van het in 1931 door wijlen prof- K
Sitter opgevatte plan om een
van, althans voor ons land, behoorlijke afmeting'
te maken in eigen werkplaats. Met eenige v«
traging is het plan ten uitvoer gebracht.
(
Dr. A. C. de Keek somt astronomische ge#
yens op voor het jaar 1939/
j
P. M. van Riel schryft over het ongeW,|,
schouwnpel o,p het IJ. den 19en Decemhei
van z.g. „zeerook". Dr. C. Braak geeft een
kundig overzicht van den herfst van 1938 en I.
*■
Vipper publiceert aanteekeningen over seiz° e.j|i
voorspelling. Dr. Pinkhof komt terug op ï ,;
merled"e 1, n r : over den i" !l'haar ei 'schrijft v°°
over de koudegolf in December jl.
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sterr%|
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„Suggestie en
In het Psycho-paedagogisch Tijdschrift oflV.ji
van Mia Kloek—Piree
hoofdredactie
r/"lir ( jl
deze over het inzicht in ons wezen. Daarna W O ,;.
de aandacht gevestigd op de brochure van
C. A. J. Hartzfeld over de methode-Bates [)
oefening van de oogen. L. Bonga geeft korte
teekeningen over onderwerpen als: geluk. 1"
het gebed als bron van kracht.
];

'

*yt
»*,,>

Von,del>krot>'*\

De redactie van de „Vondelkroniek" wh'dl
kort woord aan den tachtigsten verjan
haar medewerker dr. J. F. M. Sterok, bij
portret
van den „Octogenanus". Geeri;
Duyfhuizen schrijft over de verhouding tusHoeft en Vondel, waarby zij tot de conclusie
dat Vondel gaarne Hoofts vriend wilde zijn, & y
dat deze hem niet tot vriend heeft
Verder bevat de aflevering o.a. het vervols? j''i
slot van het tooneelstuk „Liefde verwinnet

'■'/

waarin Jan Nieuwenhuis het leven van
behandelt.

Vo" $

DERDE BLAD

AVONDBLAD
LAATSTE BERICHTEN

VOETBALWEDSTRIJDEN

Briefwisseling tusschen de heeren
De Miranda en Gulden
Verklaring

van de

Naar wij vernemen heeft de Kon. Ned.
Voetbalbond alle voor a.s. Zondag vastgestelde
wedstrijden wegens den onbespeelbaren
toestand der terreinen afgelast.

VEREENICDE STATEN

$ 875 MILLIOEN EXTRA VOOR
1939 GEVRAAGD

het risico te verdeelen, door zioh met een
anderen bouwer te associeeren.
Ten einde meer zekerheid te hebben heb ik
de medeparticipanten naar de zaak gevraagd,
1
die mij dezelfde inlichtingen gaven.
Het architecten-honorarium wordt bepaald
Miranda
f. raadslid
°
Gulden,
deelt
het
door
de tabel, die is vastgesteld door den Bond
bureau van h socla al-democrati Sche
raadsvan Nederlandsche Architecten. Ik ga daar
fracüe dat
eeft Vergaderd ons noch onder, noch
boven
heb dit relaas nu medegedeeld, omdat
P
van „De Tele- DeJkMiranda
z
deze zaak tegen myv heeft willen
d beschuWi S in
Ben van De uitspelen.
?,
Wp «°
n GUlden
voor
eerg
de
het
t ta
P
Ik wensch er evenwel den nadruk op te
°P 14 November j.l. ter
f d6rmg
leggen, dat ik als
aan,
Naar
d
«
van
de
toen
mondelif,S en
'»S
architect niet aansprakelijk
r -r,
geste d kan worden
De Mira»da gedane mededeevoor daden van mijn
h
1S
m gevraagd deze beschuldigingen principaal.
ffractieledea
°P Ï¥=luttt te willen
2. Zaak Egeman
Tevens is aan Gulden gevraagd om hieroD
De vraag, of deze Egeman de hardnekkigschriftelijk te willen antwoorden BeWe nota's
ste van alle grondspeculanten is, laat ik thans
zijn aan de leden van de fractie
het lag reeds in het voornemen,verstrekt en rusten, evenals de vraag, of de ambtenaren
de geheele
kwestie m de eerste
gemeentebelang behartigen door hem het
fractievergadering van een
bouwen onmogelijk te maken.
te
Gesteld dat dit zoo is, zou ik dan een
Denandeling zal nog
hedenavond nlaats vin persoonlijk
belang hebben gediend, wanneer
1 Zi uit
1
e TeleSraaf" ook met ik het voor Egeman had opgenomen?
De Miranda suggereert een bevestigende
tot
Weerde relatieS met d«>
beer
beantwoording van deze vraag door zh'h medeb
deeling:
"»
U a
„Voor Egeman treedt weliswaar de archid
r;lCtie heeft inmidd
ter P
pubh cat e
tect
Os op, doch aohter dezen teekenaar
SChriftel k Seior- van Van
niule erde
het voormalige bureau Gulden en Geldë§en Van De
tegen Gulden
Miranda maker steat, zoo moest ik vernemen, in wer0
Gl den °? kelijkheid
het raadslid Gulden."
ft geantwoord.
De brief
Dit is een pertinente leugen.
den heer De Miranda luidt
volgt:
als
Ik heb geen erkel belang bij de exploitatie
van Egemans bouwterrein. Ik heb pogingen
trouwens niet direct van Egeman uitgaanAmsterdam, 16 Nov. 1938 de —om
hij hierb;l belang te geven, steeds
afgeslagen, evenals ik mij onthoud van convan 14 tact
««er gemaakte
welken grondspeculant ook. Ik heb
laat ik hieron:ïer geen met
een samenvat
enkel zakelijk belang met Van Os geg6n
lanIan de door miJ &e" meen, evenmin als met eenig ander vroeger
Gulden ezwaren tegen het optreden van teekenaar van mijn bureau, die zich zelfstan-

'

*

MirfndJverif
fract?
Inrlïl

r°°

win
vn^f\

stellen

meTtt" * "
betrek^
%^"°
"
*
Xt \f

bën
dele bescSlgingen
var,

~~
«

°

"

—

°

L?
\

van den
Si Wlen deel
toegewezen £ eT
verlaa^d€n Pr « s
SCh
wien Gulden
als architect
S samenwerkt. Voor mij
staat vast
V enboSch z « n terreinen
beeft overgedraln
op

Mn

Bosch

grond
is

f

aan
waarvoor mneef,i,
J

enc2"
reduit

******

e

'

8

'

met

Versteyne en Wijers,
van f 50 P« P* rceel

°

is Werd °P de canon e

"

5 iaro geg:€ven °m de huren de eerstvolgende
00 aaS m °Seli Jk te houden,
I'
Van oordeel dat d<sZe zeeT afkeurin gswaardige transactie
niet zonder medeWeten van Gulden is tot stand gekomen, of
daarbij de bekende manipulaties hebben plaats
gevonden, teneinde de zaak formeel te dekken,
heeft geen beteekenis. In elk geval had Gulden,

■'

VsT

*

-

die zoo vaak voor andere zaken mij weet te
vinden, zijn wethouder daarvan op de hoogte
moeten stellen, zoodat deze dit niet uit den
mond van anderen behoefde te vernemen.
Deze
handel in erfpacht waarvan het gevolg ia, dat

Gulden in feite thans als architect van
den
kooper optreedt, vindt in den raad scherpe
afkeuring.
,
Wanneer direct of indirect de naam van een
sociaal-democraat daaraan verbonden is, zal
on openbaarmaking
van een dergelijk geval,
Van de sociaal-democratie in onze
,
ai-aa belangrijke schade
worden toegebracht.
2.
Bouwen van groote comP'exen in Bosch en Lommer.

«t=?°u

«-eruimen

tijd

geleden heeft de bouwer
orst, met wien Gulden als architect eveneens
G
samenwerkt, grond gevraagd voor
irm
ao

°0 woningen.
n Ver gaderingen, waar de voorbereidingen
t ot
b UW laats badden, had deze aanP
vraajp
de aandacht, omdat daaraan de
naarn
en verbonden was, die aldus een
tiende d i Van
en
bet architectenwerk van Bosch
tot zich trok.
werd aan deze aanvraasr a?dere beteekenisterwijl
de propaganda
boor het.
UltSeven van groote complexen door
Gulden gemaa
kt, in dat zelfde licht werd geZien
besPreking met Borst over een ander
t Werk maakte ik gebruik hem de
bewogen grond
Van inn stellen' wat hem had
te vragen, terwhl
Wonln
en
aan
S
te<*en Vi oe ewezen geringere aantal door
£
hem h
iren a ZWar en worden gemaakt van zoodaniard da t het nog twijfelachtig is, of
m aan dezen bouw zou worden begonn

°

il

vraaft

do"r

_

-

>

antwoordde hierop, dit te hebben ge°P
advies van Gulden, voor wien het
s,
'echts om het teekenloon ging.
r
°ord van Borst is het duideliik dathetin antw
de sterke propaganda voor het
"geven van groote
blokken heelemaal niet
weergevende van den bouwer, een
Ver Persoonlijk belangen-element zit, dat
raadslid sterk in opspraak brengt, en, als
dat
at raadslid
een sociaal-democraat is, ook zh'n
daa

"

WASHINGTON, 5 Jan. (Reuter.)
Roosevelt heeft het Congres vanavond
een verrassing bereid door het nog een
speciale boodschap te doen toekomen,
waarin hij aandringt op de onmiddellijke
goedkeuring van een post van 875 millioen dollar ten behoeve van steunuitgaven van nu tot 30 Juni a.s. Het tekort
op de loopende begrooting zal met dit
bedrag stygen.
Men verwacht in het Congres stryd over
dezen post, daar de conservatieve leden een
bedrag van 500 millioen voldoende achten.
Volgens een berekening van Dow Jones zal
de voorgestelde matige belastingverhooging
waarsohynljj'k ongeveer $ 422 millioen bedragen. De president legde er den nadruk op, dat
de nieuwe belastingen ~zeer zorgvuldig zouden
worden uitgekozen, teneinde een nadeelige uitwerking op de koopkracht te vermijden."

BRITSCH-INDIË
HEVIGE AARDSCHOK TE QUETIA

GEVOELD.

LAHORE, 6 Januari. (Reuter). Te Quetta,
een stad van 50.000 inwoners, aan het eindpunt van den spoorweg van Voor-Indië naar
Beloetsjistan, die, zooals men zich zal herinneren, een paar jaar geleden door een aardschok vrijwel geheel verwoest werd, is vanochtend een beving van groote hevigheid gevoeld. De schok was slechts van korten
duur.
Voor zoover tot mi toe bekend, werd niemand gedeerd, terwh'l er ook geen schade

schijnt te zijn aangericht.

"van nrof'

Vermis"
hoeveelheid
senfg

?nï*nrr.Sf

heeft'men
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De scheepvaart wordt niet belemmerd
De zeilvaart ondervindt hinder.
Zeilvaart gesloten, stoomvaart nog
mogelijk
Vaart voor kleine stoombooten en
motorvaartulgen gestremd.
Vaart ook voor groote stoombooten
gestremd,
Ijstoestand veranderlijk, wordt overheerscht door getijdestroom of
windrichting.
tijdelijk
stopgezet
IJsberichten
wegens onveranderden toestand.
IJsberichten stopgezet (beëindigd).

A,

B.'
C.

D.

E.
jr

G.
S.

STATION
GRONINGEN.

No.

1 Nw StatMzUl, Dollard
2 Nw Statenztjl. Aa

3
4
5
6

Delfzijl, Eems
Delfzijl. Eemskanaai
Zoutkamp. Lauwerzee
Zoutkamp, Reitdiep

9 Leeuwarden,
waters

Richting

20
21

C
E

Kruis-

Kornwerderzand. Waddenzee

......

A
E
E

Kornwerderzand, Usselmeer
Stavoren, Usselmeer
_...
Stavoren, Warnservaart
Lemmer, Usselmeer
»

E

E
C

Lemmer. Rien

OVERIJSSEL,
Deventer, Ussel
Deventer, Overysselscb Kanaal

A

A

E

D
D

GELDERLAND.

C
E
E

46

(Utrecht—

50
51
52

53

Marken, Gouwzee
Hoorn, Usselmeer
Enkhulzen, Usselmeer
Urk, Usselmeei

E
D
E

E
B

71

79
80
81
82
85
93
94
95
96

LONDEN 6 Jan.

Deventer, 6 Jan,

39,44
29,3
90;.

28/3
90/.

83/9

83/9
5/14
38%
84/44

5/14
38%
85/22/6

23/114

1414
165/-

]4Jj

165/-

27/-

...

27/-

5.6
6/9

..

(R.8.D.)

'

5/9
6/9

Wisselkoersen
Jan.

.

6 Jan. 6 Jan.
11.15
open
N. Tork 4.6481 4.6531 Z weden
176.78 176.90 M oorw
Parijs

A

Berlijn

B

..

Span)-

Montr
Adam..

C F
CF

1n.904 19.90%
U.574 11.584 Hels.t.. 226.80 226.80

100.—* 100.—* Praat;
135.31 135.50
4.6950 4.6937 Boedap. 23.62 23.62

8.551*

8.564 Beljrrad. 207.— 207.—
27.594 Sofia... 380.— 380.—
88.40 80ekar.655.- 655.—
20.594 20.61 8. Aires 20.25 20.20

Brussel. 27.59
Italië... 88.35

Zwitsl.

.

Kopenh

6 Jan. 6
open 11.15
19.424 19.424

22.40

* nominaal.

C
C

CF

E

B
A
g
D

Haringvliet

doot

BERLIJN 6 Jan.

Buenos

Bieden

bonden
Parijs

102 's-Heriogen bosch, Dleze
s-Hertogenboscb. Kanaal Engelen—Hennettewaard

Amsterd./Rott.

Q

Italië

104

s-Hertogenbosch,
Zuid-Willemsvaart
108 Andei, boven de Sluis
109 Andei. beneden de Sluis
113 Moerdijk, Hollandsen. Diep

Zwitserland
New Vork
nom.

g
g
g

135.29

.—
... 56.44

47.10

11.61

6.562
135.57

—

13.11

—.

Bieden
0.565
41.92

0.146
47.00
11.585

6.533
135.29

13 09

—.—

66.56 56.44
2.494 2.490

2.490

"

Laten
ü.569
42.05
0.148
47 10

11.565
6.547
135.57
13.11
—.

—

56.56

2.494

BINNENLAND.

b

AMSTERDAM NIET OFFICIEEL

LIMBURG.

A

Maasbraeht, Julianakanaal

0.572
42 .07
0.148

13.09

Weenen

fj

n.68
6.548

Wisselkoersen slot
5 Jan.

Laten

Aires 0 .568

Brussel Antw
Rio de Janeiro (j.146
Dantzig
47.00

c

103

(H.8.D.)

6 Jan.

NOORD-BRABANT.

116

36/74

39,3

BI.iriENI.AND

B

Vooroe

Kanaal

43

29/14
180 74

WISSELKOERSEN

ZUID-HOLLAND.

Hellevoetsluis.
97 Hellevoetsluis,
Voorne.

a5<74

95/74
4/3
29/.
130/74

"

U

Haastrecht, HolL IJssel ben.
Waaiersluis
Haastrecht, Gekanaliseerde Holl.
Ussel
Oudewater. Gekanaliseerde Holl.
Ussel
Krimpen a/d Lek. Lek
Rotterdam, Rotterd. Waterweg
Gortnuhem, Merwedekanaai
Spukenisse. Oude Maas
Nieuwe Sluis. Bnelsche Maas
Nieuwe Sluis, Kanaal door

6%
594
7.4%

36,9

Idem pref.
ex dividend.

B

...

6%

59

.....

vor. slot

76
74

764
744

Rand Mines
B. S. A. Chartered
Cons. Diam. M S. W. Afr.

D

Vaart)

78

Venezuela Oil
Rio Tinto

D

watei
Ringvaart
Haarlemmermeer
van Leeghwater tot Spaarne
Spaarne van Ringvaart tot
(Zuider
Haarlem
Bulten
Spaarne)
Spaarne
van Haarlem tot
(Noordei
Buiten
Spaarndam
Spaarne)
Duivendrecht,
Weespertrekvaart van den Omval te Amsterdam tot Weesp (Keulaohe

124%

974
107%
44%
3-^%

($2

_

Shell Transport

C

Haarlemmermeer
van Nieuwe Meer tot Leegh-

70

Mexican Oil gew
Kon Ned. Petr

B

in het IJ
67 Ringvaart

1044
H9%

70

69%
971*
107%
J2%

_

E

..

174
189

I

„

E
E
E

kanaal met het U

69

109%
ÜbK

4 % Fund.loan
7 % Dawes-leening
51 % Young-leening
7 % Kali-Syndicaat
61 °!o Kali-Syndicaat
Canadlan Pacific
Int. Niekel
U. S. Steel Corp. gew.
Br. Am Tobacco
„
Br. Celanese
Courtaulds Ltd
M
Imperial Tobacco
Unilever gew
Unilever N. V
Swed. Match B
Anglo Iran Oil gew.
Burmah Oil gew

C

66 Nieuwe Meer, Schinkel, Kostverloren Vaart en verdei tot

68

1224

Eng. Consol
3J % Eng. Warloan

D

Medemblik, Usselmeer
66 Den üever. Usselmeer
59 Alkmaar. NoordholL Kanaal
61 Zaandam, Binnenzaan
64 Amstel—Drechtkanaal
65 Verbinding
Amstel—Dracht54

154 K

Openingskoersen.
opening

C
B

..

664
1304

Nord Lloyd
Rheinstahl 1304
Schuckert
173
S & Halske 1884
Ver. Stahlw 104
Wintershall 1084
Z. Waldhoff 1244

116
121

21 %

Vreeswijk)
Vreeswijk, Lek
Montfoort, Gekanaliseerde Holl.
IJssel
Jutphaas, (Doorslag) Gekanaliseerde Holl. IJssel

NOORD-HOLLAND.
«7 Scheinngwoude. Usselmeer
49 Marken, Oostkust

"

LONDEN 6 Jan. .R.B.D.ï

C

Utrecht)

44
45

128%

1284
1164
120%
152
122%
18K4
1094
Feldmfihle 114%
* ex div.

E

UTRECHT.
42 Merwedekanaai, (Amsterdam—

-

D Anl. Ausi
D. Disk. Bk
Dt. Erdoel
Dt Linol.
Dt- R.bahn
Dt Reichbk
Dresd.Bank

C
D

Eefde, Twenthe-Kanalen
Elburg, Usselmeer
Harderwijk, Usselmeer

43 Merwedekanaai.

BEURZEN.

BERLIJN.

A
O

25 Keteldiep. Usselmeer
26 Keteldiep, Ussel
27 Zwartsluis, Zwartewater
28 Zwartsluis, Meppeler Diep

41

BUITENLANDSCHE

6 Jan. (R.B.D. Slotkoersen).
5
6
5
6
Jan Jan.
Jan. Jan.
135
Eend. geld2«-K24-?'4 F & Gul 1*
Part
disc 2%
iK Ges.f.el.Unt 1294 1294
A. E. G.
115
1144 Hb. Pakett 684 644
Harpener
13HK 1314
Bemberg
1324 138
Berl. Hndg
1204 I.G Farben 148% 1494
Com. Pr Bk 112% 112!« Kloeckner
HB
1124
C. Gummi 2034 205& Krupp
984 98
Dalml. Mot 1314 134
Mann.mann 1074 W<X

C

vaart
Harllngen, Waddenzee
Harlitigen, Vaart n. Leeuwarden

D

40

—

—

C
E

22 Katerveel, Ussel
23 Katerveer, Willemsvaart
24 Kampen Ussel

31

.

AVENUE FRIEDLAND (Etoile)
Eenige ligging nabij de Etoile en de
Champs-Elysees.
Tel. Carnot 74-20. Telegr. OTENAPOL
200 kamers met badkamer.
Parijs 42
Laatste comfort. Kamers met bad van af
70 fr. Restaurant van allereersten rang.
MATIGE PRIJZEN.
38,

Het publiek was ook heden terughoudend,
waardoor de handel nog meer stagneerde. De
beroepshandel wikkelde de in de vorige dagen
opgebouwde posities dientengevolge verder af.
Montaanwaarden, bruinkoolmijnen en chemische fondsen liepen in koers terug. I. G. Far1). In de andere afben noteerden 1481 (
deelingen waren de koersen overwegend lager.
Daggeld deed 21 %—2B %.
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10 Leeuwarden, Dokkumer Ee
11 Leeuwarden, Harlinger Trek12
13
14
15
16
17
18
19

NAPOLEON BONAPARTE

BERLIINSCHE BEURS

A
C

Nieuwe Zyien, Dokkumer Diep

uw intrek in Hotel

Neem te PARIJS

E
E

„.

FRIESLAND.
7 Nieuwe zyien, Lauwerzee
8

(Ingezonden Mededeeling.)

Codeletters

Stavoren: IJs tot Kornwerderzand gebroken.

(Van onzen correspondent.)

DE VALUTAMAATREGELEN
IN URUGUAY

Dollar bankpapier 1.821—1.04}; Marken
bankpapier 22.75—23.75; Belg. Francs 6.17}
—6-25; Finsche mark 3.75—3.80; Eng. Bank-

—

papier 8.55—8.57}; Fr. Bankpapier 4.82}
Praag-6.25—6.32}; Italië 9.65—9.75;
Japan (Yen) 0.491 —0.501; Warschau 0.34}
—035; Buenos Ayres 0.41f—0.42|; Indië
cable 100—1001; Zwits. Bankpapier 41.55—
41.70. Goudbaren Amsterdam en Londen
4.90;

Te Diepenveen is overleden op 65-jarigen
gep. kol. der artilMONTEVIDEO, 6 Jan. (Reuter.) Ten gelerie, officier in de orde van Oranje-Nassau
volge van een algemeen protest heeft de
met de zwaarden.
regeering van Uruguay de bepaling in het 2055—2065.
Kol. Bessem ia te Deventer geboren en stuwisselkoersbesluit,
welke de impordeerde aan de Kon. Militaire Academie te teurs, die nog tegen volgens
AMSTERDAM OFFICIEEL
den
ouden
koers hebben
zijn
Breda. Hij was tot
pensionneering garingevoerd, het verschil met den nieuwen koers
6 Jan 5 Jan
6 Jan 5 Jan.
nizoenscommandant te Ede en heeft in Over- moeten bijbetalen,
tenzij de goederen reeds op N. Vork 1.84
Zünch 11 55 11.564
1.84*
ijssel krachtig gejjverd voor de organisatie
van den ouden koers ztjn verzocht, op- Londen H.544 8.54
Weentn —.—
—.—
van detf Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. basis
73.82
geheven.
Berlijn 73.76
Aopunh. 38.15 38.124
4 834 Stockh. 14
4.81
43.974
(Zooals bekend, is de wisselkoers verhoogd Parijs
TEWATERLATING „VAN KINSBERGEN”.
Bi ussel 31.02
31.024 Oslo
42.95 42.924
van 8J tot 9i peso per Pond Sterling).
Men verzoekt ons mede te deelen, dat gisteKoers door de Vereenioing voor den Wisselren bij de tewaterlating van het artilleriehandel vastgesteld voor 7/1 Reismarken. 49.
instructievaartuig „Van Kinsbergen" te RotVoor de afdeeling Amsterdam van de
terdam, ook nog aanwezig waren de heeren „Alliance Franrjaise" zal de heer Daniel
ROTTERDAM OFFICIEEL
J. A. Avéres en ir. C. T. Stork, directeuren Michenot Vrijdag 13 Januari a.s. te half negen
6 Jan. 5 Jan
6 Jan. sJan.
in het Amstel Hotel spreken over „Les grands Londen
van Gebroeders' Stork en Co's MachinefabrieKopenh. 38.15
38.11
8.544
8.544
romantiques".
ken te Hengelo (O.)
Berlijn 73.Ta
73.824 .Stockh. 14.- 43.96
Parijs
4.84
4.834 Os o
42.95 42.90
Brussel 31.02
31.014 Madrid
Milaan
Zwitserl. U.75
11.57
DUITSCHE SCHOOL TE GELEEN.
LONDEN, 6 Jan. (R.8.D.) Metalen (slot)
N.-Yurk 1.84
1.84*

leeftn'd de heer I. Bessem,

—

Te Geleen zal een Duitsche school worden
gesticht in een gebouw aan de Groenstraat.
De opening zal in April geschieden.

"

il mM

BETEEKENIS PER CODELETTERS

letter

VERDWENEN

-

-

De installatie

INBRAAK OP MOZARTKADE

„een continu-bedrijf" wordt gewerkt „met
een groote kern van blijvend personeel, waarden
Vanmorgen is ten stadhuize namens
door een goede organisatie kan worden opdirecteur van Publieke Werken aanbesteed
gezet".
jk.
het maken van een paalfundeering, met bijbeIn 1935 drong ik er op aan, den bouw van hoorende werken, ten behoeve van
diverse
Bosch en Lommer in groote eenheden te doen kunstwerken in het Beatrixpark.
Jj.meening
geschieden.
Ingekomen waren 30 aanbiedingen. Laagste
P.W. heeft dit niet voorbereid. Veel moest inschrijfster was de N.V. „Wecavo" (directeur
onvoorbereid of slecht voorbereid worden bede heer W. Kous) te Amsterdam met ’5390.
Partij.
gonnen, toen eenige weken geleden plotseling
RONDLEIDING AQUARIUM.
tot de uitgifte van grond werd besloten. Dien3 Zaak Egeman
tengevolge stagneert zelfs ce bouw.
Zaterdagavond 7 dezer, van 8 tot
10 uur zal de
Van alle grondspeculanten is Egeman wel
De directeur van P.W. verklaarde in de heer K. Werner leiding geven aan bezoekers van
na
vele
dat
het
commissie-vergadering,
Artis-aquarium
laatst gehouden
en daarbij in het bijzonder
hardnekkigste, die door zijn verzet
aren
J7?
de goedkeuring van het uitbreidingsplan hü voorstander is van de uitgifte in groote iets vertellen over Cichliden.
WaterSraafs meer in den '.veg heeft ge- eenheden, wat ook reeds toegezegd was by
SU
do eerste 500 woningen op Bosch en Lommer.
De directeur kon daartoe ten aanzien van
-f"6 mijn nota als antwoord op de brief,
heb
rondgezonden,
door
de
10.000 nu te bouwen woningen niet overis
Matthijsen
ikT
VEERTIG
gaan, omdat Bosch en Lommer nu, na een
VOOR
sta-ndpunt van P.W. ontvouwd, waarblijkt, dat de ambtenaren sterk het belang paar jaar noodeloos talmen, halsoverkop moest
DE
RESIDENTIE
an de gemeente tegenover dat van den grond- worden afgebouwd.
sPeculant verdedigen.
(Van onzen carrespond'ent.)
Voor Egeman treedt wel is waar de archiVan Os op, doch achter dezen teekenaar
's-Gravenhage, 6 Januari.
n het voormalige
WIE IN INDIË VERWACHT WORDEN.
bureau Gulden en Geldmaker staat, zoo moest ik vernemen, in werkeNaar wh' vernemen, heeft ook de gemeente
BATAVIA, 6 Jan. Met de „Van Oldenbarne's-Gravenbage de beschikking gekregen over
«kheid het raadslid Gulden.
velt" wordt verwacht de Duitsche econoom L. alarmsirenes, te gebruiken voor den luohtbeUP
dezen brief heeft de heer Gulden als Roselius,
eigenaar van de Koffie Hag-fabrie"O'grt geantwoord:
schermingsdienst. In totaal ontving de geken. Tevens arriveert de nieuwe rector van meente veertig sirenes, welke echter nog niet
de hoogere theologische school te Batavia, dr. zn'n geplaatst.
*■ Handel in erfpachtsgrond
A. J. Rasiker.
i
op
j> Aan mijn cliënt werden 12 perceelen
ch en Lommer toegewezen en de plannen
°os
er
f den aan mn' opgedragen. Ben architect
'eeft met zijn prlncipaal geen verdere verbin(Ingezonden Mededeeling.)
'i
nB. dan dat zijn plan door hem moet worden
«°e dgekeurd. Of het goed wordt afgewerkt,
«Pe Welke wijze het gefinancierd wordt, gaat
?> niet
, -m den aan.
regel komt de architect, nadat de
is verleend en het honorarium
*'betaald, met den bouwer niet ve.rder in aanap?.tleln S- Hij staat buiten elke verdere transEen architect heeft met koop of verw
°P van erfpacht niets te maken,
in het
behalve architect, raadslid ben, heb
ik t rik
andere
bebemerkte,
h
dat
z
oodra ik
lar, u
Hoedenfabticage in Mexico.
m€t dezen bouw
bili h bben zich
* Moderne
gevraagd.
Amerikaan.cn.
mede, dat hti
testmethoden
6( *Jn opdrachtgever delede mij
Ij geen hypotheekbank of anderen geldSch
vinden,
dat rin was geslaagd kapitaal te 140.000
e; hij alleen het risico van
kapitaal er in te steken, niet aanicl«. Daarom was hij gedwongen geweest

°°

By" den aanvang van de civiele zitting van
den Hoogen Raad der Nederlanden zijn hedenochtend de nieuw benoemde president, mr. dr.
L. E. Visser, en de nieuw benoemde vice-president, .prof. dr. B. M. Taverne, als zoodanig
geïnstalleerd.
Met het vrijwel voltallige college en het
parket waren in de zittingzaal van het gebouw aan het Plein 1813 aanwezig mevrouw
Visser en mevrouw Taverne, alsmede vele
leden van de ba'ie, onder wie wij opmrekten
mr. J. R. H. van Schaik, voorzittr van de
Tweede Kamer.
De procureur-generaal, mr. W. J. Berger,
constateerde, dat ingevolge de laconieke wetsbepaling de installatie van leden der rechterlijke macht geschiedt door eenvoudige aflegging van den eed. Geen uitzondering wordt
hier gemaakt voor de installatie van den president of van den vice-president van den Hoogen Raad. Doch anderzijds heeft de procureurgeneraal het recht requisitoir naar goeddunken
in te kleeden en hiervan maakte spreker
gaarne gebruik om mr. dr. Visser en prof. mr.
Taverne nogmaals hartelijk geluk te wenschen
met hun zoo eervolle en ten volle verdiende
benoemingen.
Uw beider verdiensten, aldus spreker, zijn
overbekend. Daarvan zou spr. derhalve thans
niet gewagen, maar wel wenschte hy te herinneren aan den tijd, toen spr. als jeugdig
substituut-officier van justitie by de rechtbank te Rotterdam voor het eerst ontmoette
mr. Visser als presiden en mr. Taverne als
vice-president van die zelfde rechtbank. De
vriendschap, en die jaren, door spreken van de
beide heeren in zijn bescheiden functie te Rotterdam ondervonden, heeft hem steeds tot
groote dankbaarheid gestemd en hij vleit zich
met de hoop, dat de samenwerking met hen
in den Hoogen Raad zich aldus zal blijven
kenmerken, gelijk hij ook van den afgetreden
president, jhr. mr. Feith en van mr. Visser
als vice-president, steeds alle medewerking
mocht ondervinden.

Van ganscher harte riep spreker beiden
heeren het welkom toe, om vervolgens voorlezing te verzoeken van de acte van beëediging van mr. dr. Visser als president.
dig heeft gevestigd, Jans te Almelo, RoodenNadat de griffier, mr. J. Kist, biervan voorburg, Speyer, Beffie, Van Dongen, allen te
De deur gegrendeld!
lezing had gedaan, verklaarde mr. dr. Visser
Amsterdam, Elte te Alkmaar en Van Os.
zichzelf als president geïnstalleerd.
De laatste heeft mijn bureau in 1919 verlaDoor aan den tuinkant een
De nieuwe president bracht hartelijk dank
ten. Hij is sindsdien in Soerabaia gevestigd
keukenraam
geweest en in April van dit jaar teruggekomen open te schuiven, hebben inbrekers zich gister
aan den procureur-generaal voor de tot prof.
avond, terwijl de bewoners afwezig
naar Amsterd xm.
waren Taverne en spreker gerichte vriendelijke woorMet Van Os heb ik geen andere djn een toegang verschaft tot de woning
den en herinnerde evenzeer met genoegen aan
goede persoonlijke verhouding, zooals ik met Adnani aan de Mczartkade. Toen de fam om de Rotterdamsche jaren. Spreker hoopte zoo
alle coi'ega's heb, die vroeger bij mij hebben plm. 11 uur thuis kwam, vond zij de voordeur lang mogelijk op dezelfde aangename wgze
gegrendeld
-de inbrekers wenschten niet met den procureur-generaal samen te werken
gewerkt.
W< d ?! De
Van Os is geen vooruitgeschoven post van
moesten en hij dankte voorts zgn ambtgenooten voor
mij. Ik ontken ook, met de meeste beslistheid, toen door Hde keukendeur hun huis
betreden
en de tot hem gerichte persoonlijke gelukdat Van Os of ik aanleiding gegeven zouden vonden er a'es overhoop gehaald.
wenschen. Daarbij opmerkend, dat alle leden
worden een bedrag van
hebben tot booze vermoedens in deze.
80, een
van den Hoogen Raad hun instemming met
Als inderdaad De Miranda hieromtrent iets postzegels ter waarde van
zijn te verwachten benoeming hadden betuigd.
15 en een kistte
„moest vernemen", dan is dit een lasterlijk inhoudende een paar gouden
Van de hooge opvatting van zijn taak is
horloges
g
kletspraatje geweest.
vreemd geld en twee spaarbankboekjes
spreksr zich volkomen bewust.
Gelijk spr. tot zijn ambtsvoorganger heeft
Bouwen van groote complexen
in Bosch en Lommer.
lng "de le Helmersstraat gezegd, hoopte hij te zijner tn'd ook voor zich1* mgébroken. Hier wordt
Het bouwen van groote complexen, die een is
niets vermist' Tot zelf de overtuiging te mogen hebben een
een
goed president te zn'n geweest.
voortgezet bouwbedrijf van bijvoorbeeld vier zich perceel op het Prinseneiland
Hierna verzocht spr. den griffier de acte
door
inklimming
toegang
jaar mogelijk maakt, is ó 6 k een groot
verschaft een
ondervoor te lezen.
nemersbelang. Mijn principaal Borst heeft zeer bedrag van ’lO werd er gestolen. Ten slotte betreffende prog. Taverne vervolgens
nog
znn
Mr.
Visser
richtte
zich
tot den
uit
een
pakhuis
in de Dijkstraat twee
deugdelijke gronden van eigenbelang, wanneer
nieuwen vice-president, verheugd zich er over
balen
tricot-wolsnippers
en
uit een woning in
hij dit systeem graag aanvaardt. Het is onde le Jacob van Campenstraat een gouden de eerste te mogen zijn hem in zijn nieuwe
denkbaar, dat hij ter motiveering van zijn aankwaliteit toe t 2spreken en Verzocht hem, onvraag om 1000 woningen in een vierjarenplan ketting en een medaljon gestolen.
der aanbieding van aller gelukwenschen, zitte bouwen zich zou beroepen op een „advies
ting te willen nemen als voorzitter van de
van Gulden, vodr wfen het slechts om het
strafkamer.
teekenloon ging."
Op prof. Taverne en de strafkamer, aldus
Borst gaf mij dan ook een geheel andere
spreker, is van toepassing het woord van
lezing van het gesprek, waarop De Miranda
Vondel, jat het zijn ~twee zielen, gloeiend
Koopman gearresteerd.
zich beroept, en wel een, die de aannemelijkaaneengesmeed".
heid vóór heeft.
Verder herinnerde spreker oan het woord
De politie van het bureau-J. D. Meijerplein
Reeds de commissie-Serrurier van 1897 bevan mr. A. A. de Pinto, toen hij op 20 Januari
heeft in een perceel op den O. Z. Achterburgpleitte de noodzakelijkheid van het prijsgeven wal een 40-jarigen koopman
1904 het ondervoorzitterschap van den Hooaangehouden,
van den versplinterden bouw bij stadsuitbreidie verdacht wordt van de verduistering van gen Raad aanvaardde: dat de voorzitter
ding.
40 mille, welek bedrag aan een nalatenschap slechte is de primus, maar „inter pares". De
stem van den voorzitter, bij wien de leiding
onttrokken zou zijn. Deze zaak ïs reeds geReeds in 1911 toonde ik in den raad de noodder bijeenkomsten berust, telt gewoon mede,
bij
tijd
justitieen
politie
aanhangig.
zakelijkheid van massabouw aan. Hoe vaak ruimen
doch zijn advies behoort inderdaad te kunnen
De
erflater
overleed
nml.
eind
dezer
1937
te
gek
de
oudere
fractieleden
niet
de
gehebben
medewegen.
stede
en
toen
der
beide
executeurs-testaeen
stoken met mijn idee-fixe op dit punt.
Sedert de aanvaarding van uw rechterlijke
bleek de ander
Ik heb het systeem niet uitgevonden. Op mentairs wilde afrekenen,
aesthetische gronden werd het ontwikkeld door verdwenen te zijn mitsgaders een bedrag van loopbaan, aldus spr., hebt gij u met de grootste aandacht aan het strafrecht en de straf40.000 uit de erfenis.
den sociaal-democraat Walter Curt Behrens in
Bij het onderzoek van deze zaak, is aan vordering gewijd en spr. vertrouwde, dat prof.
zijn „Das einheitliche Blockfront".
het licht gekomen, dat men te doen had met Taverne, evenals mr. Kosters en spreker dat
Berlage heeft het overgenomen in zijn toeals vice-presidenten gewend waren, ook in
lichting tot het uitrbeidingsplan van 1917. Hij een zeer ingewikkelde geschiedenis, waarbij diens
nieuwe taak mochten worden bijgestaan
allerlei
ook
handelstransacties
en
een
tweede
ging reeds tot de voorkeur voor het uitgeven
door een ideaal college.
en
huwelijk
gedingen,
spelen.
civiele
een
rol
„voor
bouwer
een
afzongrond
van
aan één
Mr. W. Francken richtte tenslotte als
De aangehoden 'koopman wordt nu ter bederlek stadsgedeelte".
oudste
aanwezig lid van de bali hartelijke
een tweeDe commissie, in 1934 door de nationale schikking van de justitie gesteld,
woorden
van gelukwensch namens die balie
dadelijk
de
verdachte
in
deze
zaak
is
reeds
na
woningraad benoemd, pleit krachtig voor den
tot mrs. Visser en Taverne.
gesteld.
weer
op
vrjje
verhoor
voeten
massabouw op economische en technische
De rol van de civiele zitting werd vervolintermitteerenden
motieven en tegen den
gens afgedaan.
overwegingen
lt!.lden tot
bouw. Ook sociale
haar conclusie. Hoofdzaak acht zij, dat door
KUNSTWERKEN BEATRIXPARK

’’
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vice-president bevestigd.
REDE VAN MR. W.J. BERGER

AMSTERDAM

6„ f 6

19

Prof. mr. B.M. Taverne als

sociaal-democratische raadsfractie in

HEDEN VERGADERING VAN
DE FRACTIE
de bes?"ldigingen'
van^TeSaf'^t
te en wethouder De
,„

graa°r'bliikr" ?«

Nieuwe president van
den Hoogen Raad
geïnstalleerd

AFGELAST

verband met de beschuldiging van wethouder
De Miranda aan het adres van
den heer Gulden.

"ï '
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— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 6 JANUARI 1939
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ACTUALITEITEN UIT BINNEN- EN BUITENLAND

Koper stand. cash. koopers 44.7/6, verk. 44.10/-,
3 mnd koopers 44.12/6, verk. 44.15/-, settlementprijs 44.10/-, electr. koopers 50, verk. 50.15/-, best
select laagste 49.10/-, hoogste 50.15/-, Tin Stand.
Cash koopers 217, verk. 217.5/-, 3 mnd. koopers
217.15/-, verk. 218, settlementprijs 217.5A.
Tin
Straits loco 223.5/-, Lood vreemd loop. mnd. koop.
14.15/-, verk. 14.16/3, 3 mnd. koop. 15, verk. 15.1/3,
Settlementprijs 14.15/-, Zink Ordinair loop. mnd.
koop. 13.12/6, verk. 13.15/-, 3 mnd koop. 13.17/6,

verk. 13.18/9. Settlementprijs 13.12/6. Nickel Hom?
Trade en exp. 180—185. Alluminium Home Trade
94, exp. 90 Antvmonium Eng. reg. Sp. Br. 70—71.
Platina geraffineerd 150/-. Kwikzilver per bottle
15.4/-. Antimonium Chin. reg. cif. 42—44. Wolframerts cif. Europ. Hav. afl. loop./volg. mnd. 57/
61/- nom. Blik I.C. Cokes 220x14 20/3. Koper Sulfaat 19/6. Koper Strong sheets 80.
Cadmium

2/10J, Chroomerts Ind. 87/6—92/6.

LONDEN, 6 Jan. (R.8.D.) Zilver prompt koo-

pers 22, verk. 22J, levering koopers 20J, verk.
21|, settlementprijs 221.
AMSTERDAM, 6 Jan Oliën.

100 kg.
R a a po 1 i e vliegend
Lijnolie

vliegend

’’

Noteerinr per

26.

18J. Febr.

’

14g,

Maart

’l4l, Febr./April fl4l, Maart/Juni f Ui, Mei/
Aug. ’142, Sept/Dec.

14ï.

——

——

BINNENLANDSCHE HAVENS
IJMUIDEN,

6
Jan.
Trader, Norwich.

Aangekomen:

Norwlch,

Vertrokken: Appalachee, Rott.; Kaupo, id.
HOLL. OOST-AZIË LIJN

Taku Bar.

Volgens mededeeling van d* Holl. Oost AziëHjei zullen haar schepen, te beginnen met het
m.s. „Arendskerk", dat 2 Febr. a.s. van Rotterdam zal vertrekken, Taku Bar (Tientsin) na
Shanghai aanloopen.

"

i

,

PASSAGIERSLIJST van het m.s. „Indrapoera'
10 Januari van Batavia te Rotterdam verwacht.
Te Rotterdam zullen debarkeeren:
S. Boonstra, W. v Dongen, S. A. I'Honoré Naber,
J. Hoverkamp. mej. J. E. Jöbsis, A. C. Jöbsis, P.
H. Meynema, L. F. H. Schreuder, M. Schuhmacher. mej. C. M. Unkel, dr J. Wasser en echtg.
mevr. M. Wlkens. R.

J.

Wortelboer.

N.B. Voor de volleddge passagierslijst tóe avond19 Dec.

blad
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ochtend- middag'- avond!

in de Bijenkorf!
In onze 3 zaken hebben wij morgen eenige duizenden
medewerkers in den verkoop. Allen doen ze hun

|

860 Wintermantels

grootendeels met fraaie bontgarneering, moderne kleuren tot in de grootste maten:
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Japonstot
in moderne kleuren,
130 centim. breed.
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Groote partij
BEMBERG ZIJDEN

KOUSEN
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en velours
spotprijzen!
f* A

QR

0C

4fQft

AA*

l**°

■■

■■

'

e OVc
*%(\

BLOUSEVESTEN met tulen
kantdess.
A
wit, bleu, champagne Oil

rug, aparte

#Uc

'MOOIE WOLLEN KANT
voor blouses en japonnen. In zwart,

marine en modekl.

jOQ
47

147I
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*r
BEDLAKENS voor lits-jumeaux of 2-persoons bedden,
zwaar graslinnen 150x210 centimeter. Glad
C^»JP C

ge-QjQ
«J^ c

Uitsluitend de betere kwaliteiten.

Sföc

I

in

alle

bewerking

Jtfc

I

alle
bewerking
in
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GRASLINNEN

-~ KFUKENDÖEKEN
üWHtnuwmin

Geweven popel.ne, 2 boorden

UVC

7U

k e Ure"

—

1000 Hemden of pantalon.
van prima charmeuse tricot
met groote kant applique,
diverse kleuren. Hemd of kU

°

CORSET IEN

Corset-

van

stevige

II

S«r "

<#^ c

elastiek, zijsluiting
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-500 COUPONS
.diverse breedten, alle 7V2 meter lang, voor 3 flinke lakens.
EXTRA KOOPJES! EEN VOORBEELD:
COUPON GRASLINNEN, 150 cm breed, een
goede kwaliteit, 7'/„ meter voor 3 lits-jumeaux- of éj>9«
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drie 2-persoons lakens
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200 x 300 centimeter
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STERK LINNENBAND

-pantalons. Fantasiedessins CLA
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MOQUETTE TAPIJT
zuiver wol, 70 cM. breed, per
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JACQUARD GORDIJNSTOF
120 cM. breed, per Meter
/öc
FANTASIE MARQUISETTE
«ft
Zwltsersche kwaliteit, 90 cM. breed 39c
ZUIVER WOLLEN MOQUETTE
TAFELKLEEDEN prima Neöerl.
tabnkaat 145 xl75 centimeter
VJACQUARD MOQUETTE LOOPER
ijzersterk, 50 cM. breed, per Meier |.
ENGELSCHE AXMINSTER LOOPER „ e98
7Q cM breed pef Mefer
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BIJENKORF'S PRIMA VLOKKENZEEP per doos van 3Kg

dubbelzijdig, 120 cM. breed, per Mtr. L
SHADOW CRETONNE - zware,
Engelsche kwaliteit, 120 cM.br., p. M. 68c
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HUISKAMERLAMP, perkament
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KEUKENUITZET, prima emaille,
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TAFELSERVIES voor 6 personen...
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BRAADPAN geëmailleerd, staalplaat 98c
qc
FRITUURPAN, prima aluminium
VDc
AFDRUIPREK, vertind, groot model 69c
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Angora Diagonaal
mooie solide kwaliteit
in eenzeergrootkleurenassortiment, 130
cm. breed, per meter
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best om U zoo goed mogelijk te helpen zoo goed
als het bij deze drukte slechts mogelijk is
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32 TAPIJTEN
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uit
de modelkamers van onze meubelafdeeling voor de helfi van de
normale prijzen.

OOSTERSCHE TAPIJTEN
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Op de reeds lage prijzen
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AVONDBLAD

KORTE GOLF
DAT KON

zeeën in; brekers donderden met kracht over
den bak tegen den voorkant van de brug op.
De eerste stuurman floot, drie maal! „Stuurbcordsboot klaar maken om te stryken!"
beval hy den bootsman. „Stuurboordsboot
klaar om te strijken!"
De tweede stuurman ging mee naar het sloependek. Met rappe handen scheurden de matrozen het kleed van de boot; ze gooiden er alles
uit: zeilen, mast, het ankertje, het watervaatje, alles, behalve de riemen. Ze zetten de
talies door.
~De Pelgrim" kwam iets dichter by den
Noor, maar het duurde te lang. Derk Visser
draafde naar de brug. Hij had zyn oliejas uitgetrokken, om zich gemakkelijker te kunnen
bewegen. Hy wilde de boot stryken, dadeiyk!
„M'n hemel, we moeten toch iets doen!"
schreeuwde hy boven het geraas van den wind
uit. Hy meende, dat hy ook nog wel iets zou

HIJ NIET

k Visser nog een jonge kerel
de hij dat hÖ bergen kon verTot hi een reis m aakte bij
n 6WeSS aan
boord van De Pe lgrim".
Ze war
"
aar Sin^aP°re geweest
langs Oo
en terug
Afrikaan
sche havens. „De Pelgrim"
lag tot
haar merk afgeladen, maar ze had
«en aanPOedige
reiS
Bi
n r kree ze ~ tot in de Golf van
den storm op haar kop.
pitein° Dre wess,
kwam niet meer
van de h af Uren
lang
stond
h met de
handen rr mdc zakken
van zyn jekker, het
hoofd e
je tusschen de schouders gekunnen doen!
trokken
1
n g jUiSt Zijn oogen die
Kapitein Drewess keek hem aan. Ze keken
'
6n nder den rand van zijn zuidelkaar
recht in de oogen. Toen knikte de ouwe:
Wester
V6n h6t schuilkleedje had. Een eindje „Strijk de sloep maar!" en zette de telegraaf
voor
lt lag een klein bootje,
een Noor, op halve kracht. „De Pelgrim" kwam dwarsgrii,
SC lld6rd met gr
ze
mast
en
en een zee en begon hevig te slingeren; op het sloegr Ze
v,
rSteen 6Ven dieP geladen als De pendek gaf de tweede stuurman zijn bevelen:
w
' de
"
Wanneer
„Talies doorzetten!" De davits zwenkten buisneeuwjacht iets minder ,l W'
Zag6n kaPitPin
tenboord.
zijn
Drewess en
stl urma n, Derk Visser,
„Het kan niet!" zei de eerste op de brug
dat bootje,
tolk.
P I TT, mijl of an<terhalf afstand. Ze tegen den ouwe.
g oPgetüd werd, scherp af„Het kan niet, nee!" gaf de ouwe toe. Maar
stak tegen de
donkere lucht en dan in een hij wist, dat Derk Visser het toch niet zou
PStUiVend
water vergelooven, eer hij het gezien had. Toen de boot
wéér opgetild werd, zich wentelde over nauwelijks twee voet beneden de reeling geP Var 6en golf en weer verdween. Des vierd was, sloeg ze tegen het boord van „De
naohr=
561 Z6 tUSSchen de buien a»een het Pelgrim"; het
hout kraakte; de man, die bij
r hen uit °P
dansen,
stond,
neer
de vanglijn
schreeuwde het uit. Toen ze
honden
wacht,
toen
Derk
Visser
in
voor
een
tweeden
keer stootte, werd het dol,
zür, 1,
g6n toen ka
Pitein
Drewess een boord versplinterd.
P de bank ta de k aartenkamer was
Derk Visser keek even om naar de brug,
gaan zitten,
meende de eerste stuurman dat waar zyn kapitein en de eerste stonden. Hij
m
werd. Hij zag een weifelde! Daarna keek hij naar den Noor —er
uchte S
bevond zich daar niemand meer op de brug. Op
het sloependek rende de kerel nog steeds als
ar én keer heb & het gezien, kapieen bezetene heen en weer, de overige opvarenu
aarschuw
<ïe hij den ouwe En na dien den klemden zich op het achterschip vast aan
eenen
Zagen 2e het
niet weer. Kapitein het hekwerk, een touwwerk, talies en stutten.
D rewooo
Van Zijn bank in de kaarten- De schroef wentelde nog even door de lucht,
n
S dlen nacht niet terug daarheen. boven het water, en stopte toen.
OnbeweeeHik 0 zwijgend
Het bootje trachtte nog eenmaal den kop
stond hy naast den
eersten ten toen die afgelost was, boven water te halen. Enkele matrozen op het
naast
Visser- Voortdurend spanden ze achterschip lieten hun houvast los en staken
tevereeef 8 hUn oogen
in; het sneeuwde de armen op naar den hemel. De man op het
-^
k Zo erg dat ze ze lfs het heksloependek bleef plotseling stilstaan.
licht van
va*
den Noor niet hadden kunnen zien.
„Daar gaat ze!" zei kapitein Drewess van
Word6n
„De
de
kwam
eerste
stuurman
ook
u
' had een oogenblik op zijn op Pelgrim". Hij zette zyn telegraaf weer
boven. Hij
volle kracht vooruit.
koo'i gelegen en niet
slapen; hy had
kunnen
Derk Visser liet de gehavende bakboordsat in zijn hut rond gescharreld, was
eens aan sloep weer omhoog hijschen en in de klampen
dek gaan kijken en
hij had een half uur bij zetten.
den matroos van de wacht in de kombuis
„We kunnen niets meer voor hen doen," zei
gezeten. Daarna !*wam hy weer op de brug. hij gelaten. Hy scheen opeens
„Nog iets gezien?" schreeuwde hy Derk toe. worden, zoo oud als iemand, dieveel ouder geniet meer geDe kapitein en Derk hadden nog
niets looft, dat hij bergen kan verzetten.
weer gezien.
~Nee!"
K. v. d. GEEST.
's Middags pas klaarde het weer in zooverre
op, dat ze iets te zien kregen. Ze zagen het (Nadruk verbaden. Auteursrecht voorbehouden.)
bootje nog; toen al geheel ontredderd. Op het
sloependek waren de sloepen kapot geslagen,
evenals de brugleuning en de kaartenkamer.
Ze lag dieper dan den vorigen dag; aan haar
knikstag dingen, nat en verwaaid, een paar
vlagden. „Daar is ze!"
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besliste: „Geen sprake van!" En de eerste
stuurman was het met hem eens. „We kunnen
niets doen, Visser! Nog niet, ten minste!"
Misschien hadden ze iets kunnen doen, als
de Noor aan lij van „De Pelgrim" gekomen
was; in elk geval hadden ze dan olie
kunnen
storten. Maar de Noor kwam niet aan lij van
„De Pelgrim". Ze werd
door elke golf minder
hoog opgetild en elke breker rolde hooger over
haar heen. Ze lag ver voorover; haar bak
Kwam heelemaal niet meer
boven de kokende
zeeën uit. Het weer klaarde zoover op,
de
mannen van „De Pelgrim" af met het dat
bloote
m ZiCn Wat er aan
boord van de n
Noor v
161
za gen iemand over het sloen 6n
doelloos als een
bezetene L t Z U dereimen
eerste stuurman vertellen- ik
het eens meegemaakt, in de
Go'f
D
SCaje dat een kleine N00r... het
ding6en mijl anderhalf van ons af.."
En
U hlj niet vergeten
te vertellen, dat
over h SIoe
P endek van dien kleinen Noor
een ventt als een
bezetene heen en weer rende.
e
haar een paar klaPPen meer, mees,
ter" Druïde kapitein Drewess door de spreekouis naar de maChinekamer.
Als de Noor niet
aan hj van )(De p e igrim kon
moest
..De Pelgrim" te loeven van denkomen>
Noor
worden
gebracht. „Een paar
klappen meer!" herhaalde de tweede stuurman voor zich
heen
Hij kneep zijn handen in de
zakken
van zijn
ohejas tot vuisten. De machine
van De Pelgrim" maakte al meer omwentelingen- de
schroef tornde al minder traag
door het water
en raasde nog sneller door de lucht wanneer
het achterschip boven water uit kwam. „De
Pelgrim"
stootte wreveliger den kop tegen' de
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door Jack son

Maar
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ondanks al dat geruststellende ge-

.-
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evoel er was: een prikkelende sensatie langs
ruggegraat, veroorzaakt waarschijnlijk
r 6en intuïtief aanvoelen
dat de stilte om
he
niet
rust
.heen
alleen de
van de bosschen
en er gen
bij
was,
iets anders,
nacht
maar
ig
Waar
in
hadden. En
menschen
de
hand
ais
6Ven rusti g nadacht... waar kónden de
ha-nm gerS Van Warbuck midden in den
hacht peens °P afgetrokken zijn... Met een
aantal gevangenen nog
paa
wel! Ze hadden geen
k 0 natuurlijk hadden ze Jeffs terugniet zoo gauw verwacht. Het was ook
een t eVal
dat het zoo geloopen was. WaarBchrj n IJk
hadden ze zich in een hinderlaag
gele
hoP end op de kans, dat Jeff Cody en
z i)n
16nden
en helpers, die hij misschien mee
2 °u b
r n Sen, zoo
lo 0pcn
dom zouden zijn, erin te
reug ack t a t ZOU van hun kant bekeken een
etteiyke ee bof zijn; niet alleen telden ze dan
den ze
minder, maar tegelijk hadhet meest kans iets te bemachtigen, dat ze
achien n 0 noodi g hadden: twee of drie, mise
A1 S re meer paarden!
hij
6 op
die laatste gedachte bleef
ln geh
staan en luisterde. Luisterde met
Öij pr adem en met beide ooren.
obccr de
zich voor te stellen, wat hij
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?
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Bruintje en zijn vriendjes
stoken een

DE GEITENHOEDER, DIE EEN
PRINSES GENAS

vuurtje.

—

No. 17.
„Neem me niet kwalijk, mevrouw" zegt Bruintje beleefd, „maar ik zou u graag willen
vragen, of u hier in de buurt ook

(Een Perzisch sprookje.)

een slang hebt zien kruiper;! Ik
zag het dier een minuut of vijf

HEEL

lang geleden, leefde er in het verre
geheim bewaart, zul je elke ziekte kunnen gePerzië een kleine jongen, wiens vader nezen, door van zoon blad een aftreksel te
al vroeg gestorven was, zoodat hij door koken en het den zieke te drinken te geven.
het hoeden van geiten zijn moeder moest helZoodra je evenwel het geheim aan een ander
pen om het dageiyksche brood te verdienen. mededeelt, zal de tooverkracht gebroken zijn."
Samen woonden ze in een schamel hutje aan
den rand van de steppe. Ze waren doodarm
Toen Nadir den volgenden ochtend wakker
en me,er dan eens gebeurde het dan ook, dat werd, vond hij het cedertwijgje op zijn bed
Nadir
zoo heette het geitenhoedertje
en hy begreep, dat hem inderdaad een goede
moest gaan slapen, zonder dat hij genoeg gefee in den slaap verschenen was. Hij zette het
twijgje in het water en daar droeg het steeds
geten had. Dan zat hij treurig voor den ingang van hun hut en staarde in gedachten nieuwe bladeren, precies zooals de fee hem
verzonken naar den grooten cederboom, welks voorspeld had.
bladeren zachtjes wiegden in den warmen
Toen gebeurde het, dat de eenige dochter
wind van het Perzische land.
van den sjah — zoo heet de keizer van Perzië
ernstig ziek werd. De bekwaamste dokters
Die cederboom was het mooiste, wat Nadir
zich op aarde kon voorstellen, want toen het aan het hof en de beroemdste medicijnmannen
geitenhoedertje nog maar een heel klein kind uit het land hadden al geprobeerd haar beter
was, had zyn vader hem veel mooie te maken, maar niemand was daarin geslaagd
sprookjes verteld van kabouters, die tusschen Integendeel, de jonge prinses werd zienderde wortels van den boom leefden en van goede oogen zwakker en als er niet spoedig redding

—

geleden uit een mand ontvluchten

en door toet

kreupelhout sluipen."

„Lieve help, neen", zegt de mevrouw heel verschrikt, terwijl zij
haar parapluie uit de hand laat

—

vallen. „Zoon griezelig beest
heb ik hier niet gezien."
„Dan is zij," zegt Bruintje
„naar den anderen kant gevlucht

—

kwam, zou zij zeker moeten sterven De keizer
was hij langzamerhand verschrikkelijk veel was radeloos, en daarom liet hij door zijn omroepers in alle steden en dorpen van zijn rijk
van den ceder gaan houden.
Maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks. bekend maken, dat hij, die de prinses kon geOp zekeren dag, toen hij met zijn geiten thuis nezen, haar tot vrouw zou krijgen en later
kwam, zag hij al van verre een groote drukte samen met haar zou mogen regeeren.
Ook in Nadirs dorp verscheen een keizervoor hun huisje. Hy holde er heen, omdat hij
dacht, dat er tijdens zijn afwezigheid iets lijke omroeper en eensklaps herinnerde de
geitenhoeder, die intusschen tot een flinken
met zyn moeder gebeurd was. Naderbij gekomen zag hij echter een groep mannen, die jongeman was opgegroeid, zich het cedermet bijlen de takken van den ceder sloegen, twijgje, dat hij al die jaren trouw had beterwijl er een paar aan den voet bezig waren waard en dat er nog altijd even frisch uitzag,
als toen de fee het hem bracht.
met zagen.
„Ik kan de prinses misschien genezen,"
„Hou op," riep het geitenhoedertje den
hij. „Wacht, tot ik terugkom." riep hij
dacht
mannen toe. „Ik wil niet, dat jullie mijn ceder
toe, hij snelde naar binnen, plukte
den
heraut
pijn doen."
een
blad
van
het twijgje, kookte er een af„Hoor dien kleinen schreeuwleelijk", spotte
treksel
van
en
nam dit in een fleschje mee
een van de zagers. „Maak je toch niet zoo
onder
burnoes.
Toen klom hij op den
zijn
hij
En
druk over een onnoozelen boom!"
beomroeper
kameel
van
den
en voort ging het,
gon er weer ijverig op los te zagen, wat Nadir
hoofdstad,
naar
de
terwijl
zijn mededorpelinzoo in woede deed ontsteken, dat hij op den
gen
lachten.
spottend
man afvloog en hem begon te slaan. De houtVoor het paleis van den sjah stond een zwijhakker werd nu echt kwaad; hij gaf het ven-

misschien."
Maar op hetzelfde

de dame zooeven op den grond
heeft gezet.
„Kijk dan toch, mevrouw,"
„daar gaat
schreeuwt Bruintje,
moet
het dier. Ik
het pakken!
U hebt toch niet goed opgelet."
(Morgenavond vervolg.)

DE KINDERKAMERS VAN INSECTEN

IN

tropische oerwouden huist een glanzendzwarte kever, bekend onder den naam van
suikerkever. Deze reus onder zijn soortgenooten, die meer dan zeven centimeter lang
is, en dat is héél lang, nestelt bij voorkeur in
het hout van doode boomen, waar hij een heel
bijzonder leven leidt. Ouders en kinderen blijtje een stevig pak ransel en joeg hem naar gende menigte.
„Wat is er aan de hand?" vroeg Nadir den ven gezellig bij elkaar, totdat de jonge keverhuis.
ongerust.
menschen
tjes zelf weer een gezin gesticht hebben; eerst
Toen Nadir dien avond doodmoe naar bed
geen
„De
ging, zag hij voor het eerst in zijn leven
prinses zal vannacht sterven, hebben de dan verlaten zij de ouderlijke woning. Vader
ceder meer voor het raam staan.
dokters verklaard," luidde het sombere ant- en moeder suikerkever verzorgen niet alleen
Dien nacht verscheen hem in den slaap een woord.
hun eieren, maar ook hun kroost met de
„Sterven?" schreeuwde Nadir. „Wel neen, grootste liefde. Zij voeden hun jongen met
goede fee. Een twijgje van den ceder had zij
bij zich en hij hoorde haar duideiyk zeggen: ik zal haar genezen!"
houtdeeltjes, die ze eerst voor hen hebben fijn
~Zet dit twijgje in het water en het zal
Maar de wachtposten voor het paleis wilden gekauwd en onder het genot van den maaltijd
steeds nieuwe bladeren dragen. Zoolang je het den schamel gekleeden geitenhoeder niet doorwandelt de heele familie, vader en moeder
laten en er ontstond zulk een rumoer, dat voorop, de kinderen achter hen aan, door de
het de aandacht van den sjah trok.
gangen van het nest. Zóó bang zyn de ouders,
„Wat gebeurt hier?" vroeg hij den comdat een der kinderen den weg kwijt zal raken,
mandant van de wacht.
dat ze af en toe s gnalen geven door zóó luid
„Een in lompen gehulde geitenhoeder, die te sjirpen, dat het overal rondom gehoord
zoojuist uit de steppe is gekomen, verklaart wordt.
uw dochter te kunnen genezen, sire," ant■Bijna even zorgzaam zijn de oorwormen voor
woordde de commandant. „Maar ik zal den elkander. Moeder oorworm bewaakt nauwgebedrieger wel in de gevangenis werpen."
zet haar eieren, verwijdert de slechte als die
„In de gevangenis werpen? Laat hem bin- er bij zyn en houdt de rest zoo zindelijk als ze
nenkomen. Onmiddellijk!" beval de vorst.
maar kan. In hun eerste levensdagen zyn de
het,
jongen zeer aanhankelijk; overal volgen ze
Nadir,
die
er
na
gebeurde
En zoo
dat
de worsteling met de soldaten nóg armoediger hun moeder; als er gevaar dreigt, zoeken ze
uitzag dan anders, voor den sjah werd geleid. onder haar een veilige schuilplaats.
„Als
je werkelijk myn dochter kunt geOngeloofelijk veel moeite geeft een tor, die
nezen," zei de vorst, „doe ik mijn gelofte in Spanje thuis hoort, zich voor haar gezin. Het
gestand en krijg je haar tot vrouw. Genees je mannetje sleept kluitjes aarde naar het nest,
komt op modehaar niet, dan zal ik je laten onthoofden."
die door het wijfje tot een bal worden gekneed
gebied iets naar voren dat
slaapDaarop bracht men Nadir naar de
ook reeds jaren geleden de aankamer van de prinses, die reeds buiten bedacht trok. En meer dan eens
te wonen en geld, zooveel hij maar begeerde.
wustzgn was. Voorzichtig druppelde de geitenhebben wij ons bij het zien van
hoeder het meisje een weinigje aftreksel van Samen reden zij naar Nadirs dorp, om zijn
dergelijke herboren snufjes afzijn
cederblad tusschen de lippen en bleef moeder te halen, die nu ook in een paleis
gevraagd waarom zij zich inderwachten, terwijl achter hem twee soldaten mocht wonen.
tijd eigenlijk niet konden handmet getrokken zwaarden gereed stonden om
„Als we thuis zijn, zal ik je het cederplantje
haven. De grilligheid van de
hem te grijpen. Reeds waren drie uren verzien," beloofde de vroegere geitenhoeder
laten
hooge gebiedster zal er ongestreken, zonder dat er eenige verbetering te zijn jonge vrouw, „want daaraan heb jij je
twijfeld de oorzaak van zyn
bespeuren viel en het gelaat van den vorst leven te danken."
geweest. Want waarom anders
versomberde meer en meer.
Maar deze belofte kon hij niet gestand doen.
zou men, sinds jaar en dag, den
Maar eensklaps gebeurde er iets wonderOndanks het verbod van de fee had hij immers
capuchon hebben veronachtbaarlijks. De prinses opende de oogen. Ze zag het geheim van de genezing verraden en op
zaamd, die, één met mantel of
er heelemaal niet ziek meer uit Rechtop ging hetzelfde oogenblik dat dit gebeurde, waren
pelerine,
practische,
zij in bed zitten en met een glimlach zei ze: alle bladeren afgevallen en het twijgje verwarme hoofdbedekking ver„Ik heb gedroomd, dat ik erg ziek was, maar schrompeld. Maar Nadir en zijn prinses
leefden
tegenwoordigt. Plotseling

is het

kapje

weer

komen

opdagen

als zelfstandig onderdeel van
onze kleeding, maar ook als
détail van jas of cape. De
hierbij afgebeelde tweed mantel
is van de eerstgenoemde mogelijkheid een keurig voorbeeld.

oogenblik

merken de mevrouw en hy, dat de
slang ontsnapt uit de mand, die

feeën, die door het gebladerte zweefden. Zoo

gelukkig was het maar een droom. Ik voel nog vele jaren gelukkig met elkaar en toen
me zoo gezond als een visch."
de oude sjah gestorven was, regeerde de voorHet cederdrankje had haar volkomen ge- malige geitenhoeder als een wijs vorst over
nezen en zoo kreeg de arme geitenhoeder de het groote land.
prinses tot vrouw, een prachtig paleis om in I
J. S.

van meer dan 10 cm middellijn. Die aardbal
blijft een week lang rustig liggen om smakelijker te worden. Daarna komt het moeilijkste

werk; de kluit wordt in kleine stukjes verdeeld, die moeder tor één voor één tot een
balletje draait. In zoon balletje maakt zij Jan
een kuiltje en daarin legt zij haar ei. Als nummer één klaar is, volgt een nieuwe knikker met
een kuiltje voor het ei. Zoo gaat zij onvermoeid door. totdat het nest vol van die kleine
balletjes ligt. De jonge torretjes vinden, zoodra ze ter wereld komen, rijkelijk voedsel,
maar nog is voor deze liefhebbende moeder de
taak niet beëindigd. Hoewel zij onder de aarde
zoo goed als geen voedsel vindt voor zichzelf,
blijft zg toch bij haar jongen, totdat die voldoende ontwikkeld zijn om onder mama's geleide naar boven te kruipen, in het volle daglicht, waar moeder en kroost dan afscheid van
elkander nemen.
En hoeveel inspanning getroost zich het
kleine, zwarte doodgravertje wel om zijn jongen een prettige jeugd te verschaffen! Hun
kinderkamer is gewooniyk een doode muis, die,
uit angst voor roovers, eerst in de aarde begraven wordt. Dat ingraven lukt pas na uren- en
urenlangen, harden arbeid. Het wijfje legt
haar eieren in het doode muizenlichaam, zoodat de jongen voorloopig voedsel genoeg vinden.

Er zijn ook insecten, die van plantaardig
voedsel leven en die dus ook hun jongen
voeden met bladeren, bloemen, stuifmeel en
honing. Denk maar eens aan onze bijen, die
haar korven vol zoeten geurigen honing niet
verzamelen voor ons, menschen, maar voor
haar kinderen!

Wat ik graag hebben wil
Had ik maar
Een pop met krullen in 't haar
En oogjes ,die kunnen slapen,
Een mondje, dat kan gapen.
Een kleedje, van fijn zilver draad,
Dat staat zoon popje lang niet kwaad.
Het moet ook kunnen praten,

't Moet zeggen:

mama,

Zeg eens, hoe lijkt

papa, au!

zoon

popje jou f
M.

(Ingezonden Mededeeling.)

ff „ BOU
gedaan zou hebben als hij Ogden geweest was.
struiken door, hen bereikt had. „Zyn jullie je onhoorbaar als een kat, weg. Opeens had hij
Ten eerste waren er die drie gevangenen, die
begrepen, dat hy een omtrekkende beweging
verstand kwijt! Er af!"
hy van Warbuck moest bewaken: Dok Sharpe
„Pfff!" blies Bill geringschattend. En na moest zien te maken, dat hij probeeren moest,
en Moeder Grayle en Arlene. Als een van die
achter de handlangers van Warbuck te komen
even
drie hoefslagen had gehoord, zou hij hem een geval zwijgen voegde hij er aan toe: „In elk en wel zoo dichbby, dat hij kon zien, waarop
veel
vangen
wij beslist twee keer zoo
waarschuwing toegeroepen hebben. Dat had
hij schoot. Op die manier had hij ten minste
Ogden natuurlijk ook begrepen. En dus zou als zij... is dat een aanval leiden?... de kerels iets aan de paar kogels, die hij nog over had.
staan op een hoopje!" Hij schoot drie keer
hy hun waarschijnlijk een prop in den mond
vlug
achtereen en ging voort: „Als je der zoo Gezien het feit, dat zijn ammunitie op het punt
hebben gestopt... of, als hij het aandurfde om
over denkt, zou ik dien ouwen man naast me stond den geest te geven, was het niet verzijn eigen legertje met een paar man te verstandig om kogels te vermorsen.
minderen, hen naar een veilige plaats, een eind eerst maar 's uit het zadel trekken. Hij zit
Nog voor hy vijftig stappen had gedaan,
derop vastgevroren... misschien uit angst...
gestuurd

edeneer overviel hem hetzelfde, beklemmende verderop
hebben. Als hij hun alle drie
Bevoel, dat Red Shirt Bill had doen zeggen: eerst de handen op den rug bond... wel dan en hij kan niet meer naar beneden komen,
IS mi; hier te rust ig"- Onzin natuurlijk, konden ze gemakkelijk door twee of drie van denk ik."
aar Jonge Jeff kon niet ontkennen, dat het zijn mannen in bedwang gehouden worden en
Jonge Jeff begreep onmiddellijk, dat het

int

JONGE OOGEN”

zoon

.
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Een mantel met een capuchon

Ze was er, maar ze zou er niet lang meer

zijn! Toen begon Derk er over, of ze geen boot
te water zouden laten, maar kapitein Drewess

"Dender^"
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dus...

„Dat zal wel gebeurd zijn," concludeerde
beslist. „Ik doe beter

Jonge Jeff opeens

meteen terug te gaan naar Jeff en Bill voor
er iets..."
Opeens explodeerde de stilte om hem heen
en brak er een leven als een oordeel los. Een
krachtige mannenstem
van Jim Ogden
natuurlijk!
schreeuwde iets, dat tegeiyk
triomfantelijk en moordzuchtig klonk en
meteen daarop volgde een knetterend salvo.
Jonge Jeff zag de oranje vuurflitsen en
schoot zijn revolver zoo vlug als hij kon in het
hart van het troepje aanvallers leeg. Daarna
rende hij terug naar de plek, waar hy Still
Jeff en Bill had achtergelaten en riep ze onder
het loopen toe, dat ze zich van hun paarden
moesten laten glijden en dekking moesten

—

—

zoeken, want toen hij hen, tusschen de boomen
door, even zag, was hy tot Üe ontdekking gekomen, dat ze allebei nog in het zadel zaten.
Met hun geweer in den aanslag schoten ze er
lustig op 105... ook al boden de vuurflitsen en
de snel bewegende schaduwen hun maar vage

doelen.
„Ezels, dat jullie zijn," barstte hy los, toen
hij, na een ren tusschen een rij stekelige

Hoeecuut>c£L*rut"n
vallers het in zijn hoofd zou halen een omtrekkende beweging te maken. Opeens hoorde hij
Jim Ogden iets roepen.
„Ze zijn maar met hun drieën, jongens. En
een heeft al den kraaienmarsch geblazen, want
op het oogenblik schieten er maar twee. Nog
even volhouden... en het is gebeurd."
Een kogel floot langs het hoofd van jonge
Jeff heen, zoo rakelings, dat hij zijn haar voelde krullen. Natuurlijk een kogel, afkomstig van
Still Jeff of Red Shirt Bill Morgan. Goed mik-

Jim Ogden dacht na. De starheid van de
spieren waartegen de loop van de revolver
rustte, maakte de spanning van den man aan

Jeff kenbaar.
„Goed," zei Ogden dan. „Begin maar... ik

"

wandel wel mee."
Stap voor stap, eerst

een been van Jeff en
dan een van Jim gingen ze achteruit. Maar

Jeff liet zich door Ogdens gewilligheid geen
zand in de oogen strooien. De koude ring van
zijn revolverloop bleef stijf tegen Ogdens rug
praaide een stem hem half-fluisterend: „Hé ken was prachtig, maar voor het oogenblik was aangedrukt.
„Ho!" beval Jeff, toen ze een meter of zes
het hem toch liever geweest, als ze er een flink
daar! Wie loopt daar?"
hadden.
verder naar achteren aangeland waren. „Zoo is
Jeff gaf op de stilste, de beste en de meest stuk naastgeschoten
het ver genoeg. Vertel me nu eerst, waar Arwas
de
van
Jim
goed:
echter
stem
ding
Eén
economische manier antwoord. Hij zag den
lene is?"
man, dien hy bijna tegen het lijf was geloopen, Ogden had hem verteld, waar Ogden precies
„Weg!" zei Ogden.
hief zijn revolver op en liet het wapen met stond. Op zijn teenen, zoo zacht als een kat
„Waar naar toe ? En waarom ? En wie is
fluweel,
kwam Jeff dichterbij... en nog
volle kracht op den harden schedel van den op dik
er
met haar meegegaan?"
dichterbij...
eenig
Zonder
geluid te maken
kerel neerkomen. Zonder de uitwerking af te wat
Ogden had een poos voor zijn antwoord
in
een
moedige
poging
weg
om niet
te
wachten
die wel niets te wenschen zou en
duiken, telkens, als hem een kogel langs de noodig. Maar tenslotte haalde hij zijn
laten
liep hy verder.
schouders op Jeff voelde dat door den loop
ooren floot
en dat gebeurde nogal eens
Maar ondertusschen schoten de mannen van sloop hij
zijn Colt, en zei stug:
voort tot hy vlak achter Jim Ogden van
Ogden onophoudelijk en Jeff en Bill lieten zich
„Warbuck.
Hij is teruggekomen en heeft
stond en drukte, met een vlugge beweging, den
evenmin onbetuigd. Een oogenblik dacht Jonge
haar
meegenomen,
haar en moeder Grayle en
loop van zijn revolver tegen Ogdens rug, midJeff: „Verdraaid... alle kans dat ik een kogel den tusschen
Sharpe."
zyn
de schouderbladen. En met
stop die voor een van hen bedoeld is!" Maar
„Hoe lang geleden? En wie van jullie ia
Ogdens eene oor beval hy hem
bij
mond
vlak
vermijden
niet
hij
mogelijkheid,
een
die
dat was
met hem meegegaan?"
fluisterend:
kon en ten slotte was er in die strook tus„Een half uur ongeveer. Pocopoco Malaga
„Hebbis, Jim! En ik schiet je dooier dan een
genoeg
ruimte voor de
schen de twee rivieren
en Buck Nevers."
kogels om rond te vliegen, zonder zijn mager dooie pier, als je niet precies doet, wat ik je
„Waar is Andy Coppler?"
liohaam te raken.
zeg. Blijf stil staan en denk er even over na.
„Dood, waarschijnlijk." Dezen keer had de
Na die ontmoeting was het de eenvoudigste Binnen de twee minuten leef je nog of ben je nurksche stem van Ogden een onderklank van
zaak ter wereld om er achter te komen, waar dood, hangt er van af, wat je op het oogenblik triomf en tevredenheid. „Hij stond vlak naast
de Warbuckers zich bevonden. Het was wel beslist."
me... en te oordcelen naar het gegorgel,
een donkere nacht, maar nu hy dichtby was,
Ogden bleef staan, op een manier, die de
heeft een van jullie den vent royaal door zijn
zag hij hen: vage schaduwen in het donker groote sparren om hem heen concurrentie aanluchtpijp geschoten. Hindert niets, als je het
deed. Daarna draaide hij even zijn hoofd om en
tusschen de boschjes... Van den tegenovergemij vraagt... de vent was een aartsgluiperd."
stelden kant sloop hij op hen af; zoo was hy vroeg fluisterend:
„Luister eens, Jim. Met allebei je ooren."
„Ben je het, Jeff?"
het onmiddellijk van plan geweest en dat plan
„Zeker," knikte Ogden quasi gewillig,
„Ja, Jim. En verder kop dicht! Ik ga achter- luister altyd met allebei mijn ooren."
slaagde omdat de kerels het te druk hadden
met schieten op Still Jeff en Ouwe Bill om aan uit loopen en jij gaat als een zoete jongen

een kwestie van misplaatsten trots tusschen de
twee oude mannen was. Pas naderhand hoorde
hij de ware toedracht. Red Shirt Bill Morgan
had bij het eerste schot een beweging gemaakt
om van zijn paard te springen... en Still Jeff
had gegrinnikt. Had niets gezegd, alleen maar
gegrinnikt. En dat was genoeg geweest.
Maar met de terugkomst van Jonge Jeff
veranderde het tooneel bliksemsnel. Jonge
Jeff pakte Bill om zyn welgedaan lichaam en
trok hem onceremonieel van zyn paard. En
terwijl Bill zich nog te buiten ging aan een
stortvloed van verwenschingen, die het tegenovergestelde van echt klonken, sprong Jonge
Jeff Still Jeff op den rug en kwam met het
magere, maar krachtige lichaam van zgn
vader naast Bill neer.
„Dondersche stijfkoppen," begon Jonge Jeff,
„jullie zouden..."
Maar zoowel Jeff als Bill lagen alweer te
schieten op de vuurflitsen, die de donkerte
telkens sidderend doorboorden en ten slotte
was dit niet het meest geschikte oogenblik
om boetpredikaties te houden... zelfs niet van
de soort, doorspekt met vloeken. Hij zweeg,
dacht even vlug na, ging voorzichtig een paar
stappen achteruit en rende op zn teenen, zoo de mogelijkheid te denken, dat één van de aan-

——
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mee."

—

(Wordt vervolgd.)
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gl
Pasir-Karet
A 97
97
cpA
C. Diam. M
48
47
189%
Lev. Brie. I4oj-lgl 139%gl 139%0h
139%
Rongga
AJ9I 190 Gons. Edia. cIOA 24
24 Ned. Ford 844
1
TelagaPateng. A 123
124gb
216% I 216f1b-% 216%
Dougl.Aircr.clOA 57% 54% Phil.afgb. 217%gb 217%
215f1b-8 215%
Tjimonteh Cit A 185% 181
L&>
Phil.af pr. 168%
TjisamporaCt A|oB 106%-( East. AirL. CIOA 12% 12%
A 71% 70gb FordlCan.) cIOA 16$ 16H
West-Java
Buitenland.
Gamewell cIOA
10%
Am.Car.C, 26gl
24ffgbtl 24%gl 24%gbfgl
85
21*gb|gl 24%gbH 24%
DIV. CULTUUBONDEBN G. Eigend. Am.b. 35
2»")
Gen. Fooda cIOA 30% 30% AEnkaCt 29
Getas Landb. Ale3
164 Gotham Silk cA 3$ 3ti Anao. Ct26ügb}fgl 26%gb* 26*-% 26*-% 26%gb*
26%
Ins. Cit Synd. A 71% 71
118 Bethl.StC 58%-tï 57*-% 57gb%g156%gb7* 561J-7
56H-7 s
Java Bosch
A 13% 12% Holl.Am. Lijn cAU7
'j
Holl. Beton CA27O 270
GenMotCt 38%gl
Kali Tello
A249% 249% Holl. Draka cA130% 131 KennCop32ïigbJjgl 31%gbtt
31-ttK
82gl
82gl
82fll
3t#
Kali Tello
1
CA2SO
249
N.Am.Av. I4gb
Mnh. cpA 5%
5
Koerintji Cult A 91% 91% Huda.
Nickel
cIOA 41% 41
N.A-RayA
Int
17*
-J
Modajac Cult. A 8
7gl
I'w
Int. Bel. Unie A105% 105% N.A_Rayß
N-l Houtaank. A
j
jj Kon.
9%gb%gl9%Jj
N.Fabr.v.G.
Param. C 10% gb
Ngredjo Cult. A.226% 225
en Z. Werk N. 258 255 Rep. st C. IB}gb-}f gllBgb-%guBgb-*gll7-rlgbBgll7||.t3gl7%gb-f|gli%gbr|gi7%r
Pas. Mal. Kma A
812 Kon. N. Papier A
Alll
Vi
111 U.S.Leath
4*
Pengadjaran A74
72
U.SteelCts2%-Agl 50i+-%gl 50-Ji-ü 50%--ft
50%ob+i5Ü?»'
Kon. N. Papier
50%g1i-hV
Pond. Ged. 300 Aisii
155
105
(halfj. div.'3B) AlO5
Preanger Reg. Al5l
150
ELECTR., GAS-, TELEPH., TEL. EN WATEBLEID. MAATBUHKon.NdSt
Radjamandala Al 12
123
112%
DbcAi24
8
Soemb.Agoeng A 50% 50% Laut Nit cAA 8 ■>
Buitenland.
Meelt N Bak cA2l2gb 210gb
W. Java Kma A ]()■■>
104 Mart.
c
6%gb
Glenn cKia 26
24% CitServ
«■
I%gl
Nat.Dlst.Pr. cIOA 21% 20% Com&S.C.
IntT&T.C
u
6#gb
DIVERSEN.
6#
Pack, Mot CIOA
3% N.A-CyG
17*
Amst G.Verv. A 25% 25% Phelps DodclOA 83% 83
W*
«—
6*
Amst Ballast A 92gb 92% Pont deNem. clAi17b 118% RadioG C
Amst Rijtuig A 23% 2-1% PontdeNem cIOA 115% 117%
7%
MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN.
39q| Pure Oil C. CIOA 8%
Blaauwh. Vr. A 39
Brakke Grond A 7J£
PureOilC. clüpA 61% 60% Alg. Expi. 69gl
Bijenkorf N.V. AlB9gl 190 H Rand Minea C5A390 890
150
Redj. Leb 153
Remington cIOA 12% 12%
3ijenkorf
pAi4fig| 143
ReynoldsTob. cA 34-rj- 34
J)em. Eigend. A F 4 81
FETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
3 Eigend. pwA 79% 7h% RoanAntel. CIOA2BO 275
319
pA|394J- 1«9% Robins.D.L. C5A169 169 Uordi Pg 316
Genon's
C25AH45
-?,!
845
Geveke & Co. A 7D
Dordr Pp 328%
75% Robins.D.L cCpAïB%gl
326*gb-%
Gouda Kaas
A 61
774» Kon. Petr 828-% 325i-6gl
825gb-% 325%-% 32oM
62% Shell U.
71
3roenhoedenv. A 14% 14% Socony-VacclOA 10-fr 10% PerlakPet 72
11%
Hellingman
AU3% H3% Spiegel, Ine. cIOA 12
Buitenland.
Holl.DakotaL A 2%
2% Sterl. Pr. C5-10A 54%51%-% ContOllC. 22%
Studebaker...
cA
5%
5%
Hth. Alberts Aloigb 100gB
3t«
222.- PhlllipsP 32%gl
Hh.vh.Jongen. A 87gl 86% Sub Nig. L C2A222
ll*flbigl
Sub Nig. L cIOA 1092 1090 Shell Un. U%-*glll%gbigl
Hth. W. Pont gA 45
45
10»
10%
10%
10%
Hth. W. Pont pA102% 102% Thompa. clOgA 2%gl 2-fir Tide Watlo*gb%gllO*gb*gl 10%flb 10%
St
Thomps.
pA
11%
Kras
12%
AlO6 105% Unit. Fruit cIOA
Müllerß.v.U.A A6l.61.5(
51% 50% Alg. Belg.
BUBBEKONDEBNEMINGEN.
N.M. v. Hav.w. A 15% 15% Wrigleyjr. cIOA 60
60
Java 59
sfl
Ned, Veem
A 26
Ambaloei
67
'
26
56%
N. Eur.Houth. A 74
75flb VOOBL. GENOTEEBDE Amst lOC
Poolache K.ha A 25% 25% DEPOTFBACTIEBEWIJZ.
Amstiooo 225gb
221gb-2%222
221gb
221%
Schev. Expl.... A 54
Amat c.A 227%
sïgb
224"<
N.Aand.Dep.
Alg
Stadhl.E.v.O. gA 80qb 78gb
AmstJava 20gl
19% gl
Zeeh. K-Sab. cA 96
96-% 1 en 2 depotfract4BB 486. öO Bandar R. 168
—'
"—
Zeeh.K-Sab. ’lOOO 95% 95% Alg. Ned.Bel.dep.
158%
Dcli Bat 156%
154% gl
1 en2depotfract.sl7
515%
DalißatC 157
154»
Buitenland.
Am Bk.aand>/»»A 195.50 194.60 Hesaa Rb. 129%
*
Greyhound cIOA 15JL. 145^ Am Bk.aand»/«00A973.90 968.40! Ind. Rub 146
141
Hollam Cy... cA ]5b 15% Bison Am. WaarIndragiri 108%
iffl?
Marshall... cIOA 9%
den 1/100 Dep.490._486.- JavCatcb 128
—.
127
—'
—"
M Ward
cIOA
37.% Bi3on Am. WaarJava Rub. 26gb
27%
--'
Ja
Peruv. Corp. cA
|J
den 2/100 Dep.980.-972
161
Kali Bak 163
161%
Peruv. Corp. cpA 2%
2% Nedico l -V 100Dep.472 471.- Kal) Tel 186%
186%
-'
Srs. Roeb. cgA
55% Omn. v. CprA in
K Lemb 177
178%
Woolworth
cA 38J, 38% Am. Ond. 1-5 Dep.36o
360
87
Lamp.Sm 87
Trust of Bk. & in. 80
80. I Llnkßorn
18%
17%
Unipref3
SPOORWEGEN.
Cert3s2 352 Majangl
64
64%
Del) Spoor
Maj.l Ct 66%
A 96
66
95}gl Verico Ct 1/100 A 337 B*9
"—
A
Ct 5/100 1675gb1690
Ned.-Ind. Sp. A 66% 65gb Verico
N.I.R&K
104%
ZAfrOnd.SpringNed.-Ind. Sp. cA 69% 69
87M
88
bokken 1/100 A902% 906.50 Noorache
Buitenland.
.—
Ooat-Jav» 134
184
ZAfrOndSpring—-*,
BELGIË.
bokken 1/500 A 181.95 182.75 Ooatk.öOi. 150
Kt
500
c
N.Belg.Sp. SB pA
(Af
150
Waard.
ZAfr
r.
(betb. in Ned.) 136% b 136
Preangei
68M
trust) cum.pr.A 1-212
213% Rott Tap 68%
Hl"
AMERIKA.
ZAfrWaard. (Afr.
6US
■—
124
Atch. Top. cgA 31% 30% trust) cum.prA 51055 1062% Rott'l. pi 124
—.
71
->
SaI.PI.CM 76
Atch. Top. cpA 47b 48
ZAfrWaard. (Atr.
Serb.Sum.
-"
108%
109%gl
109%-10
trust)
Ohio
gew.
cpA
Balt
a.B. 1208% 211
■*-—
7*
SilauSum 89%
89
«—
Chea 4 Ohio cA 29% 28
ZAfrWaard. t Afr.
m—
184%
Delaw. Huds. cA 18
—'
17% trust) gew. a. B 51042% 1050 Sum.Ctch
Sum. Rub 182
180
182
Erie Spoor
A l{|
--'
194
41%
GELDKOERS.
45
TjlboeniM
Erie Spoor lepA 4% 3%gt
—'
Erie Sp. C. lepA
V. L C O 165
155
b^ B pt Prolongatie % pCt.
"
«
■
Wal-Sum
1317*
133%
Huda. Mnh. cA
Ex dividend, t Ex claim. Z.Preang
78
111. C. L. St cA \i:\% 84f
—"
Ex coupon
Kans. C.S.R. gA SH
7%
Buitenland
Kans. C. S.
cA 8%
7%
AlLSura 1
Kans. C. S. pA |7-rV 16-rV
—>
cpA
-'
17*gl 16fj Noteeringen van 1.30—2. All.Sum..j
Kans. C. S.
lntßub.C
fIW
3% 8 b Bigb.*g| B%gb
3%gb
3%-*gl
Louisv. &N. cA43%g14U2gl Moeara Enim A. 3741 gl.
/
Mis. K_ &T. cpA 7%
6% Lapp. K. Boot 40.50 gb.—
Norf. & W. cgAl45% IH6
41.50 gl.
SCHEEPVAABT-MAATBÜHAPPIJEN.
St L &S. F. gA
% i 4 qb Intern. Nickel 41 ex.
R Am. l. 116%
St L&S. F. cpA IJV l'iol Pref. Wabash A. 24— 1.gl.
Jav-Ch.-J 88gB
87*

I
V k 1.30-2.30 1 ELECTB., GAS, TEL.,
Utr G2e 1. '37 81101 H 101-ft- TELEGB., WAT. MIJEN
NEDERLAND.
Wagening. '38
10'/, Drinkw. Utr.
V.k. 1.30-2.30 Zwolle 1937.. ZfGO
102?»
81 lul % 101% Noorsche Gas 34102%
5 h 7 67%
Ned. 100 1936 3 lol 1-» 101%
Sch.-D.Waterl. 31102% 102%
OUDE GENEVER.
Buitenland.
Ned. 500 1936 3 11 1-& 101^
BELGIË.
100
1937
3
Buitenland.
101%
Ned.
100%
per Liter
Ned. 500 1937 3 1014*. 101% Antwerpen '28 5 "2gb 72% AmFor.P.NP 5
39%
(31)
Ned. 100
3 lOOfï 100
DENEMARKEN.
Centr. Stat... 51 26K 26%
Ncd. 500 (31) 3 IOO4J lüCfl Kopen. £10001 4 102
101% Centr.P. Light 51 42% 43
K 20-10010-11 4 98% 98% Cère Hydro... 5 55nb 55
NEDERL.-INDIE.
Kopenh.2e 1.'38 4 lOlgb 101-fr Cit Serv. G.B. 5
N.-L 100 '37 3 99% !W
53% 53
N.-l 500 '37 3 98 ff 98-} i FRANKRIJK.
;Cit Serv 30-j. 5 f,2gi 52ql
N.-I. 100 '37 A 3 99
5 100-rV lOOigh Cit Serv 69 5 52gl a^H
Parijs 1932
99
C.Serv.C.Gdß. 5 ftl% hi^
ICf)
N.-I. 500 '37 A 3
98%gl Parijs '32 Ct 5 91
,Cit.Pow.L.s-ll 51 57V4 56-H
Pariis '32 Ct 4 36% 36
BELCIE.
PREMIE-LEENINGEN
Buitenland.
Gen. Electr cA32%-b
Cit.Pow.L.6-12 51 S6S shfl
Belg. G. sch. les. 4 109% 109% HONGARIJE.
Gillette .. cIOA #pb
Int.
El.
6
Hydro
(D.) A 62
1
NEDERLAND.
£4
Reichsb
Belg. GS. 2e s 4 11,9% 109% Budap. cp '39 41 9gb
61
9
Goodyear cIOA 27
Int. Stand. El. 4 944*gb 9IS
V.K.
1.30-2.3
U
Belg. N. R.'36 j rj6% 66
NOORWEGEN.
Kat Hydro El. 6 IUSJ4 ÏUS^I AmstlB74(kl.) 3
DEPOTFBACTIEBEW. EN Huds. Mot cIOA 6%
8e1g.(N.R.)'37 31
94% Akersh. (Dtr.) 5 66% 66 Kopenh.
144%
145
Tel. 4
Ges. Chem. AlOl
102
01. 100 3 11,i% 117% I VERWANTE FONDSEN Int
Christ 20-100 41102% 102%
BULGARIJE
Int Hos. M. cIOA
NorthAm. Cy. 5 76 L 9 7^>H Amst
7-ft
71,
Witte Kruis '88 82
84
A. Depótlr. bew.
Hyp. leen 1892 6
Keesp. Mc. cIOA
9% 9% ZWITSERLAND.
u 13%
J3
Zflgelleen. '04 5
BELGIË.
|
(at)
MIJNBOUW-ONDEBN.
9% 9».* Zür.
'30 41 89
Bank-en Fin. CAI3O
129-30 Lorillard (P.) cA IH u 16%
Bel.vr. G. '07 4* 8%
Nat Cashßeg. A |gji 18%
8% Z.-AMERIKA (Arg. Rep.) Limb. St Mfl. 4 R)3J6 10354 Antwerp. '87 21
96% Nat Bel. dep. C343% 342
O. fr.s-10000'09 41 7%
7>s B. Aires (Pr. )Ext
Nats C. 10-25 A
23 V Nat Dairy cIOA in '( 10%
AFRIKA.
DENEMARKEN.
Buitenland.
2-nr Mat Steel Cp. cA
Readj. Bonda 41 40% 39%
■Congo Loten '88 9.60 9.10 Nats C. 50-100 A
gb 59%gl
!Nats C. 250-500 A
North Am. pr. A
Den.m.kw.looo 51 75A 75
B. Ayr. afg. '06 31 32H 32% Carl Alex G. eiemgl 603 4 j
° B ns
fl
Dunemark. '28 44 71^4 71
Nats Dis. 10-25 A
2-nr Proct.Gam. cIOA 41 7 41%
Rosar £25-100 4 33% 334 CarolMagnus 6188Hgl 88J-4
VOORL. GENOT. OBLIG. NatsDis.so-100 A 2-rV
Den.m kw.'2B 41 72% "2
2-rV Repl. Steel pA
Bel.v 20-100-12 4 100%100%gb POLD., WATERSCH. EN PETBOLEUM-ONDEBN. 4 Am. Spw.Ob.Ct47%ob 4H
NatsD. 250-500 A
fr/t Ftep.SteelPrior A '$■>
fim
Binn. 5-200087 3) 47
Rubb. Mij. Dep. A 157
155-7 Rv.Copp.B. cIOA 14 jl
4^
PUBLIEKRECHT. LICH.
Petr. Mtj. 41106% 106+ J Amst.Grondbr. 41100% lOugl
Bat
201.Den. 360-72009 31
Amst.Grondßr 4 lal
Soc.lnt.Pl. C5-10199
St Brands cIOA
1( 0
f,7g|
Buitenland.
ïArgent 1000
Hl% 82% Soc. Int PI. C25497% 502% Term. Corp cIOA
47^g|
BUBBEB-ONDEBN.
DUITSCHLAND.
Dnsch Rwf'37 4 102 1» 102%
*
Un. Aireraft cA
'Argent 100 31 50% 50% Z-Afr.Goudm cAyo7
MÜ7
Dschl £100 m.v 7
395$ 28ü
jgi^ Hav.bestDanz. 61 26% 255 j Bant Pit Mij. 5 10Inl 103 S
Ass. Gas & El. 44 26
26
Uu.AirLin.Tr cA
Dschl. $ 1924 7 l;:ii t6%
B. Verwante fondsen.
U & Rubb cA 37a/ 37% ni
België Ct. '32 4
125
Kdnv.kas(Fß) 4 51
INST.
;,o
KERK EN LIEFD.
SCHEEPVAABT-MIJEN. Bergh
„A
& Jurg 3èlol+i 102
UnlntdePlac
Worth. P, c5-10A i,:}l ]6%
103
103
Canis. Ziek.h. 4 102% lü2Jgb ReederyvdSch 4 100H 100
FRANKRIJK.
Brazilië F. '31 5 §% 10%
Worth.Pr.p4i eS 38
39
Frankrijk '32 41 43% 44
's-Heeren Loo 3110(%gbt0OA Stv, Mij. Ned. 4110 104Ü Braz.F.'3l2o-j. 5 H% 10%
Worth. Pr. p 41 S 28
29
HYPOTHEEKBANKEN.
Corp. de Ven. 5 46% 46
LUXEMBURG.
BANK- EN CBED.-INST.
Buitenland.
(Werkn.
Buitenland)
4
in
het
Cr.C.Belg.looo
100 100JSLuxemburg'3o 5 lH%bll-4%
ELECTR., GAS, TEL.,
8kvN.G.2e1.'37
101tV Messag.Marit 6 89H 89
Cr. Fonc F.'3l 4 35% 89% HollandBank A
TELEGB., WAT. MIJEN.
1-&
VOORMALIG
Bk.v.Ned.G'3B 3 10l
Messag.Marit 41 Qhh 96
101
Cred. Arg. A. 5 87% b 89
HolL-Tex. H A 33% 33gl Alg.N.-l. El. nbA25O% 252
OOSTENR.-HONGARIJE. Bk. v.Onr Z. A 5 103% 103ÏÜ
Finland 1937 4 60H 60%
Caisse Commune leeningen. Bk. v. Onr. Z. 4 100%
Industr. Mij.... A 164% 163
SUIKEB-ONDEBNEM.
Frankr. Pr.'2o 5 67H 56
100%
Gas nbA24sgb 246%
Friesl.
4
Hong. leen.'l 341
Holl.B.
7
Frankr.Sch.'33
47
48%
101 101
41
INDUSTi». ONDEBNEM. N.-Ind.
ij,
MoormannCo. 5 95% 95 «
N.-Ind. Gas CA2I9 250
Hong. am. '14 41 u
ijl Gem Cr. (Mv.)
Fr. 1-25000 '17 4 43% 4-2 H A. Kunstz. U cA
7 f»j
Panggoongr.
3%
Noorsche Gaa A 2
40% 39
2%
ijl No. 9001-33000
Hong. G'Bl--93 4
Fr. 1-25000 '18 4 43
1»
.42
31101% lOlgb
'Alg. Norit
A361 364% rw. El. Str.
A 232 231%
li yy Gem. Cr. (Mv.) 24
Hong. '10 £20 4
97% THEE-ONDEBNEMINGEN Gem.Cr.Mv.'3B 3 98% 98-JV Allan & Co.
A 19% 20gb
Buitenland.
Hong.'lofl-400 4
IJl| i Koloniale Bk 4 10314 103S. ArdiredjoC.M
Hongarije afg. 41 32% 32% lA. Lett Tett
104^
N.Bk.in.(vhs) 4
Oost -14 Gén. 41- a
A174 175
HHfgb
66
7 31
2% N.Bk.in.(vh4l)
J.deDeom.v.'39
al
Am.
C.P.L
cIOA t-iigb
Supert
Amst
A 99% 99%
4 H 6 66igl)
ROEMENIE
K. N Hoogov. 4 101% 101-jf Autom. Screw. AlOl%
Am. T. (TK) cAU4% 115
DIVERSEN
101%
Bk.(vhs)
Vad.
4 50
50
Mon. Inst 100 C,
Laut.N.leH.lnk. ZQ%* 20%
T.(H&C) CAH4% 115%
Verffabr. A 3||
3|| Km.
Rijtuig b 103 H103 H Marokk. Spw. 5 98% bBgb Avis
500D,1000Mmv
(VmWWork cIOA
20% 20inb HYPOTHEEKBANKEN. Amst
10% gl
v.d.B. 1000A pwi36 136%qb
Blaauyb.-Vr.
sö
IOOH Milaan S 100 61 42% -13 v.d.B. 1000B pwi36 136%gb Vm.W.Works pA 65b bö
Geün.A.2s-5000 5 a (Werkzaam in Nederland.! Gem. Eigend. 31101
t»tos 1054 Mll. $ 5-1000 61 40% 4<>H
Geün.A.2s-5000
&Jurg.rpA 125% 125% krkansGas cIOA 2tV 2wgt
(met verkl.) 5
Gem. Eigead. * 97% H 8 Nat. Belg. Sp. 4 102% H 2% Bergh
101
Braat Mf.Soer. A 50% 50H 1 !Vss. Gas El. cpA 4% 4%gl
g^p, AlgFr.H.(vu2) 31101
74 H Omn.v.AmOnd.A3o9 .41,3
H (z.uit) 31100% KXhV Gr.HCoomans 4 78
J-it Serv. clüpA3,%gb 81%
Cartf. Scholt AU3
112% 31ectro-Tr....
TSJECHO-SLOWAKIJE. Alg.
's-Grav. Pass 4 U3Vi 10SJ4 Omn.v.Am.Ond.B3o9
pAIBI
X
¥
313
Hyp.
Alg
31100%
Centr.
Suik.
100%
178
TsJ.slowak.'22 83U 29%
CAI49 149
Amst Hyp.bk. 31100% 100% Hellingman... 4 lOlJgbtOUgb Oslo 5-100038 4 64% 63% D.Leerl. enDr. A 50% 52% [ntHyd.EL cIOA 55igb S-fr
Bouwv.
Heng.
TURKIJE.
Par. Orleans 51 73%
Arnh.Hyp. E.F 34100% 101
Drie H.B.Cr. cA 186* Pac. Publ. C5-10A s%g|
(v/h. 41) 4 89% 89H Port. Spw. Mij. 6 24 %
Turk.2e(T.P.) 71 30
23% Emb.f. & Hth. A 13% 13% Pac Publ. clOpA 15
Bat Hyp. NP 4 100% 100&15
29
[Jnit Corp. cIOA 2%gl
RiodeJan.G.O. 61
Bat Hyp. AB 31 tco% 100% Hill Bloemb. 5 104 101
b-ir
FokkerN
Vlf.
2%gb
ZWITSERLAND.
cA'352
349
Hth. Alberts 4
99
Santos <st)'27 7
cpA 76
SV. Penn.
77
Zwitserl. '26 41 90% 96% Bat Hyp. CD 31100% 100% Landbnk. Mij. 4 99H 79
GoudaKaarsf. AJ4O 438
78
Tannerie&Mar.4l
Hyp.
Betuw
100
31100
ZwitserL '27 41 91% 91
Gouda
Kt
pwAlf.6
Co.
3
105
155
Muller &
105
T&D Blikemb. 1 102% 1024
Centr.Hyp.bk. 31100
100
4110.) 100
pA|47jgbl47|gl
AZIË (CHINA).
HANDELSONDEBN.
Unie v. Z.-Afr. 3 69?» 69% Gruyter A
Fr.Gr.Hyp.3-9 31101% 101-rV NatGrdb'lo-15
Gruyter B pwAl|;J, 147-^ Alg. Vr. Imp. A
2-8
Sp £20-10012 6 26
Nat.Grd
b.
4
Uruguay
100
H
Readj.
26
100
H
Fr.-Gr.Hyp 31-3 100
100
Heemaf
A 7Uigl> 79|gb Banda Cr. pwA 18% 18%
Goudl. (D.) '98 41 49%- 49% Gron. Hyp.bk.
31 99
99
Bonds'37(4-4i> 38 28%
29
"
31100% 100% NatGrondbez.
16J4 16%
pAIO3
Heemaf
Schev.
103
Expl.
120
41H8b
Ver. Chil. SU. 7 U
BorneoSum.H
Haarl. H AC 4 tOOH 100%
U
AZIË (JAPAN).
Holl. St. MeelnAtU% 111% DeliAtjehHM. Al7B
7
Tab.
Unie
C.v.
2%
2%
Haarl. Hypbk. 31100% 100%
15
115
Japan $10024 61 51% 52
jHoll. Kattb. Ano H,9% Eur.-Az.HMy. AAl127%
Vriendsch. B 4 100
100
127
Imp. L 5/1000 5 |8% H% Holl Hyp. K 31100% 100% Vriesseveem
iHoll.
Kattb.
pwAio2%
102%
31101 Hl 101%
A 93% 93%
Hagemeijer
Hyp.v.Ned. M. 31101
Obligatiën '10 4 24?* 25
100%
Mij.
267gb
IHoll Beton
A>6B
Hd.v. Holland A 54% 54%
Insul. Hyp.bk. 41 85gb 84"4
Buitenland.
Holl. Draka „ A130% 129% CntC.&Hßott
N.-AMERIKA (Rep. Cuba). Ibbol Hyp. bk. 4 85
81%
7
Hav.v.Tanger
100 H
Kiene & Co.
A 80% 80% Moluk-Hvenn. AlB4gblBl%
Cuba 151-j. G. 51 55% s%gh
A
89%
Insul. Hyp. K 4 85
84% Peruv. IeM.B 6 102%
Kon. Beyn.
gA 62
17%
17H
Rep Cuba '04 5 7H
62% Ned.Wol M.B. A 91
7>>t£ Insul. Hyp. M3l 911 91
76fgl 76|gl
Kon. Beyn.
pA102% 103
Rep. Cuba '09 41 73% 73
N.Afr. Hand.v. A 13igb 14%
Insul. Hyp. R 31 83
82%
,K. Edelmet pwA 13J6
SPOOBWEGEN.
13% N.Afr.Hdv. pwA WH 38%
Int.om. Hyp. 4 100
100
Kon. Zwavelz. A 126% 126% Ruhaak&Co.
MIDDEN EN Z.-AMERIKA Int.com. Hyp. 31100% 1100% Dcli Spoor 37 3ilol>igloligb
INDUSTB. ONDERN.
pA 96% 96%
I
Korenschoof
AloB% 108% Tels & Co's gA 92%
Bolivia 1927 73
3
MHC.i.N(md) 31101% 101% N-lnd. Sp. '02 31101% 101% Wintersh.Akt 61 48% 49
91%
Kwatta
A
50gl
50%
Bolivia 1928 73
3
Zélanders El. A 40% 40%
M.HC.i.N(vu) 31100
100
Buitenland.
Lever Br. Un cA142% 141%
BRAZILIË.
Nat.Hyp.bk.B 31100% 100% BELGIË.
iLev. Br. 100cpA150% 152
MIJNBOUW-ONDEBN.
Prazilië 1926 61 7%
7% Nat.Hyp.bk.3i-3 99% 99% Bet Buurtsp. 3 85% 86%
'Lev. Br. 1000cpA149% 149% Bllliton 2e rub. A530 534
Braz. £100-27 61 7%
7^
N.Hyp.Vnd.K 31101% 10IA FRANKRIJK.
Lev.Br. 1006%pA137% 13i
Brazilië 1895... 5
Billiton 2er. cA535% 539-%
4% 4^ N.Hyp.Vnd.3l-3
100
8 44% 45
Levßr 1000 6%pA 134% 135
Ch.deFdePLM
F.L'9B £20/100 5 12?* 12% NHGr.Cr.U.V. 4 100
Boeton Mynb.'A 14
14%gl
100|gbl00%
LyempfLeeuw.
AiB4 184 SarakrGoudv. A 19%
Obl. 1903 £ 100 5 6% 6% N.-H Gr.er.b. 31100% 100% Ch.deFdePLM 41 99% 99H gb
19
Gel.
cA
45
Lijm &
Ch.deFduMidi 5 45
66% 66% Zuid Bantam Al6ogb 160
0b1.'13 £20-100 5
5
5% Overija. Hyp 4
lOOtt
Werk
CA 78gb gtgb
Mijnb.
6/12
4
37%gl
37%
Ch.d.F.M.
F.L'l4 £20-100 5
10
Overijs. Hyp. 31100% 100%
Buitenland.
STAATSLEENINGEN Naarden.Ch.F. A 87% Bb%
Obligatiën '88 41 4%
4% Prov. Hyp.bk. 4 991 98% Par.-Orleana 66 100{qt00%gb
N.l.Portl.Cem.
Bit cA 22% 22%
Asph.
(Vst)
Par.-Orl.
Beleren
et
9x%
Ct.
100
61 16% 15%
Al 10% 115
Obligatiën «f 4
4% 4
Rotterd. Hyp.
100
5 99% 99% Brem. toegetr. 6 15% 15% N.Fab.Bronsw. Al2O
C.Diam. Min. cA 43
Par.-Orleans
42
Sao Paulo '21 8 9% 9^ Stedelijke H 31100
120
31100% 100%
Sao P. 25-j '25 8
Brem. toegetr. 5 15% 15% N. Hoogenstr. A 15% 15% Pittsb. Coal gA 4% 4%
5% 5% Tilburg Hyp. 31100% 100% Spw.Elz-Loth. 5 99% 99%
3/
N. Gist Spirfb. A490 495
Spw.Elz-Loth. 41 94% 94 4 Pruisen 1926 61 15% 15
Sao P. Cofl. 71 6
y.% Utrecht Hyp. 34101
101
PETBOLEUM-ONDEBN.
N. Gist Spir. CA492
Spw.Elz-Loth. 4 &5% 35-%
499
2)
(vu
CHILI.
Utr.H
31101 101 [RUSLAND.
Ned.Kabelfrb. A516
LEEN.
Kon.
N. JlOO O A 328
549%
PROV.
EN
GEM.
326%
(vh.s)
Vad. H.
4 93% 92%
Chili 1927
8 I3*qb 13
Ned. Kabelf. cA,=,52 552
Moeara En.
3780
Wlad. '85 125 4
gb
(vh4i)
Vad.H
4
f
1925
61
Berlijn
15%
15%
Chili 1928
6 Üb'
92%
92%
13
Ned.Scheepsb. A 72
72
'85 625 4
Panolan Mij. CA72I 746
Wlad.
Dresden
1925
7
Westl.Hyp.bk. 31101
15%
u>\
101
COLUMBIA.
Wlad. '94 625 4
-^gb .Keulen 1925... 61 IbH Mi N Sch.b. (Am.b.) 25.- 23.- Peudawa Petr A hfgb Bgb-J
Westl.H.(v.u.)
101
Ned. Staalfab. AlO5 106%gb Z.Perlak
Columbia G. 6 15% 15% Westl.H.(vu2) 31101
afpA 7.10 7..
Leipzig 1926... 7 lö-i 15-&
31101 101
AMERIKA.
Nvjma
131%
Kunstz.
A
13454
DOMINICAANSCHE REP. Zeeuw Hypbk 31100% 100% At T. Alg H. 4 <<3f, <9
'28
Ct
6
Münch.
19? i 19% Palemb. Ind.
Buitenland.
Ai27% 127% MidCon.Pt
Douaneleen.'26 51 47b 48
Zuider Hyp. A 31100% 100% C.Pac. IeRH 4 56
cIOA u% \2J,
55
Phil. 75 af. gbcA22l
219
Zuid.Hyp. KL 31100% 100% Ch. Milw.Mrg. 0
Phoenix Oil cA 15%
9gb 8% FOLD., ÏVATEESUH. EN PhiL 75 af. gbpA 169
PERU.
166
Peru Goud'27 6
7% Z.-Holl.H. A-B 31100% 100% lllin. C. 1953
43rf 42l*gli ] PUBLIEKRECHT. LICH. Reinev. Macn. A 63gb 64qb „Shell" Tr. cA3lö% 311
ZB-ZE3UOO% 100% Kans.C.R.m.b.
Peru Goud '28 6
53% ißuhrv. let. '30 7 25% 25% Reinav.Mach. pA 100% 100% Stand.OillogA $ 22% 21%
7% 7% Z.-H. H. H.(vu)
Z.-HOII.
31100% 100% 'Kans. CleH. 3 B 2 53K 'Ruhrv 2e 1. '30 7 %i
25% Rott Druogd. A/61 260 StandOil $250 cA 39% 39%
URUGUAY.
Z.-Ned.Hyp.b. 31100% 100% j Mis.K.&Tabs. c 13
12% Ruhrverb. '27 6 26
Gecons. L 1892 31 31% 31%
Rott Droogd. CA>6l
263
BUBBEK-ONDEBN.
!Mis. K.T. leH 4 38% 38% Ver Rijn Ruhr 6 20gb 25%
20
Bierb. A|o9% 109%
Ruttena
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A
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50
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112
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South
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41
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100 South.
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Unie v. IJsf. Ai2u% 121>£ Furness' Schv. A115% 116%
Gelderl. 2e 1.'38 21
28
iot% BUITENL. HYFOTHEEKB Can, Pac.Cons4 60% 61% Ldsb.PrWestf 7 jjjj
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TBAMWEO-ONDEBNEM
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99%
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2Kgb Used. Hütte... 6 27% 27% Ver. Glasfabr. AH7
V
S.v.N.A
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maar de ongeanimeerde stemming bleef In
dezen hoek bestaan, al ging er ok vrijwel niets
meer om. In den hoek hoort men allerlei oorzaken opperen: aanbod voor Parijsohe rekening, sommigen meenen zelfs aanbod van insiederakringen te kunnen ontdekken; als aanVooral H.V.A. gevoelig
leiding tot de daling" noemen sommigen de
daling van het Pond, daar immers de H.V.A.
lager.
zijn voornaamste producten sisal en palmolie
De markt heeft vandaag een teleurstellend in Ponden verkoopt en de H.V.A. altijd ook een
groote voorliefde voor dit devies heeft getoond,
verloop gehad; het verloop van Wallstreet beanderen w\jzen er weer op, dat de H.V.A. blijkantwoordt tot nu toe niet aan de verwachtingen, welke velen voor het nieuwe jaar daarvan baar geen interim-dividend wil uitkeeren over
hadden gekoesterd. Daarbij komt thans de dit jaar, zoodat men de verwachtingen voor
aanhoudende ongeanimeerde stemming voor het dividend niet zoo hoog mag spannen. Mishet Pond en de kunstmatige maatregelen, schien, dat hierom ruilingen worden uitgevoerd
waarmede de Britsche regeering de' aanhou- van H.V.A. in Koninklijke.
Van dit laatste nu bemerkte men in den
dende daling van haar valuta tracht te remmen. Weliswaar was het Pond vanmorgen wat hoek van Koninklijke niet veel, want ook dit
fonds kon zich niet aan de algemeene flauwe
in herstel, maar indien dit herstel niet veroorzaakt is door officieele steunaankoopen, dan tendens onttrekken en liep een punt of drie
is het ongetwijfeld het gevolg van dekkingen tegenover het slot van gisteren terug.
Toch was de ondertoon hier niet flauw,
In verband met de regeeringsmaatregelen tegen

BEURSOVERZICHT

FLAUWE MARKT

de speculatie. In den middag liep het Pond want de koersschommelingen bedroegen onder
dan ook weer terug, hetgeen een drukkenden beurs nauwelijks 1 %, en de markt sloot weer
vast op ca. 326.
invloed temeer op nze markt oefende.
Van cultuur waarden waren rubberHet waren wederom vooral H.V.A.'s die den

grootsten klap kregen: dit fonds liep terug fondsen gedrukt. Amsterdam Rubber was 221
tot zelfs 443 bij een betrekkelrj:. groot aanbod a 222, doch bleef tenslotte vrij goed prvJshouvan omstreeks een halve ton nominaal. Wel- dend op 222, terwijl in de minder courante
iswaar was het sist boven het laagste punt, rubberwaarden niets omging. Tabaks-
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446gb-7 447%-9g1648'!
HV. A 456%-7i 455jgb-Bgl 147-% 443%gb-6 445-6
Jav.CtM 145gb-/ 194
194-ögl 19Ó-Ï
193
«-*
N.-L a U 210%
208
205
207
207' j
88%gb-%
88%
V.V.C. Mij 90%-% bB%gb-%
«B>t
88%

—
—-—

— ——

—

r ABAKS-ON DEUN EMIN GEN.
Dcli Bat 204%
DeliMij. C 261
Senembab 237%
wil»co. c
gl gedaan

an

204gb

259%
237gb

-—-—

—
—

a+iob 3*gb-%gl
gedaan
laten,

gb

waarden waren niet veel veranderd, hoofdzaweer nieuwe onderwerpen van gesprek, welke
OLIËN
kelijk'door het gebrek aan affaire, doch de veler aandacht trokken, nl. de regaeringsmaatsuikerfondsen lagen algemeen gedrukt in de regelen ter bescherming van het Pond in
LONDEN, 6 Jan. (R. B. D.) LU no 11 e (1 uur).
Engeland.
markt en waren 2 a 3 punten lager.
Loco 241, Jan 231, Febr./April 231, Mei/Aug. 231,
231.
In scheepvaartwaarden was vrijHet schijnt, dat Engeland het verzoek tot Sept.Dec.
HULL, 6 Jan. (R. B. D.) Lij nol ie (1 uur).
doen;
wel niets te
de koersen waren ook niet de andere landen van het monetair aceoord Loco 23/11,
Jan. 23/11, Febr./April 23/11, Mei/
veel veranderd.
heeft gericht, om soortgelijke maatregelen te Aug. 23/11, Sept/Deo. 23/3.
ROTTERDAM, 6 Jan. Lijnolie. Vliegend ’lBl,
Nederlandsche
i n d u s t r i e e 1 e n nemen ten bate van Engeland. Men mag met
belangstelling afwachten of deze landen aan Febr. ’l4B, Maart/April ’l4B, Mei/Aug. ’143.
lagen tamelijk gedrukt in de markt.
TJ niSept./Dec.
14J.
gaan steunen gelevers waren bij geringe affaire beneden dit verzoek om het Pond te
volg zullen geven.
140, Philips die aanvankelijk onveranGRANEN EN ZADEN
derd waren liepen onder beurs terug tot even
Geld op prol. J %. Part. disconto ft tot i %.
ROTTERDAM, 6 Jan. Tai'we. (Slot.) Jan.
215, om later 216 te blijven. A k u's waren
3.62 J, Mrt. 3.821 Mei 4.—, Juli 4.15.
(Ongecorrigeerd.)
iets gemakkelijker.
Mais (slot)a Jan. 1011, Mrt. 1001, Mei 931 b.,
Juli
91.
Amerikaansche fondsen waren
over de geheele linie lager en ook onder beurs
zwak gestemd. Staalfondsen verloren vrij veel.
DIVERSE BINNENLANDSCHE
VERBETERING PRIJSCOURANT
Niet alleen dat ons publiek hoegenaamd geen
MARKTEN.
animo toonde, maar ook Londen toonde geen
's-BBRTOGENBOSCH, 6 Jan. Boter. (Mijn.)
Donderdag 5 Januari.
belangstelling, zoodat er zeer weinig in deze
Aanvoer 11.550 kg. Hoogste prijs ’1.60, laagste
Rep. Steel 5e k. 18ügb—Jgl.; Tide Water 7e k. 10ft f 1.54, middeciprljs f 1.5*.
afdeeling omging.
g-b—Sg-1; 111. Central 7e k. ïSJgb—ftgl; North. Pac.
Fransche staatsobligaties
waren vrijwel RW. 7e k. 11; Penna. Rr. 7e k ISVWg-b—ggl; South.
onveranderd; de guldcnslecningen lagen iets Pac.
C. v. Gew. A. 7e k. 16igb—ft; 8 % Sao Paulo

— —
— — —

'

«—

—"

DIVEHSEN

en bieden;

laten;

o

bieden,

20^
260"
-"*

3%gb-ügi^
ti"d
K»

1

AMSTERDAM, 6 Jan. Cacao prtjsihoudend.

Daan werd aan d>e calfl Maart tot ’8.85.

AMSTERDAM, 6 Jan Suiker kalm, Ja«- j
en Mei ’5l te koop, Aug. ’5, en Dec.

’»*

boden.

AMSTERDAM, 6 Jan. Koffie. Loco

Santos 15 ets., Loco Robusta faq. 13 ets.

SuJ>'

’

beter in de markt.
Op de Nedocirlandsche

beleggingsmarkt gaat

niets om; de hoop, dat nu Je emissie van de
Bataafsche Petroleum Mij. bln'kbaar
voorloopig niet doorgaat, de staatsfondsenmarkt
wat vaster zou worden, gaat dus blikbaar niet
in vervulling. De teleurstelling over het niet
doorgaan van deze emissie Is men blijkbaar
al weer te boven; vandaag waren er althans

1921 91; idem a.
700; 4 % Semarang 1937 102ij;
4 ?'» S. A. d'Angleur-Athus 93J ; 4J % Nat. Grondbezit 1010—15 100; idem 4 % 100 J; idem 4 % 1&37
6;
—; Congo Loten f 9.60; Panama Kanaal
Brazilië 1931 9'!—10; idem 20-j. obl. —; 6 %
Pruisen 1927 151; 7 % Lelpzig 1926 15ft;
6 %
Gelnenkirehener
Diversifled
Bergwerke
21J
Trustee Share» 2}|; Delaw. & Hudscn 18; Kan».
City South. Pr. A. 17ft ; Verico 5/100 Aand. 1675;
181.95.
Springbokken 1/500 aand.

’

’

’

AMSTERDAM, 6 Jan Cop r a. (Not. van 2 u.
Febr. ’9l,
30.) Ned. Indische f. m. s. Jan.
f. m. Jan. /Bft, Febr. ’BB, Straits f. m s. Jan.

’

19ft, Febr. 9i, f. m. Jan. {Si',. Febr. ’BB. Netto.
LONDEN, 6 Jan. (Copra. (Not. van 1 u. 30.)
(Medegedeeld door G. de Vries & Zonen, Amst.)
Straits
ncteeringen.
Netto
t. m. s. afl. Jan.
£10.15/-, Febr. f 10.16/3, f. m, Jan. 1 10.3/9, Febr.
£10.5/-. Ned. Ind f. m. s. Jan. f 10.15/-, Febr.

’

£10.16/3, f.

m. Jan.

£10.8/9, Febr. £10.5/-.

I*SJ

levert'

Je geld öf Je

Aardig Is and«P

j

/" ArVJ
/

Maar

hIJ l<,d<

tenminste

kiezen,

nco

terwijl

lemand, die met

slechte
rijdt,

zn

remmen

medeweggebruikers
rechtstreeks naar <BL

het leven

staat]

jGffl

VIERDE BLAD

SALITRERA DE TARAPACA

n. v. Overijselsche
V°l

to the provisions of Law No. 5,350 of the
Republiek S^r. mant
f Sth January> 1934, and the By-Laws of
Compaiiia Sni,t
de Tara P< ca y Antofagasta approved by
Decree No" zoal' 1"° the
of
Ministry of Finance of llth July, 1934.
*.uy4

O>PHS

Salitrera." h*'

-

d
153 2
o
2 17 995 17 0 or its equivalent in U.S.
n
X
2 430 1 1
7 09 3 2or its equivalent in U.S.
5
4 01 17 2
o 620,317
16 10 or its equivalent in U.S.
i=
21 398 2 6or its equivalent in U.S.
io n 2
or its equivalent in U.S.
3 0) 63,326 18 1
11 10* 11,317 16 5

n

-

..

....

1753
'ro,

£"" JJ

<?*

'" "

...

-

-

605

1*

14,634 18

V*

lft

—

~

63 15

£31,885
34
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—

"

280
235 19
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0
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6
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,
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wffl
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necMSaS'
S
2*
a „pro rail"
(Ten

.
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basis)
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a nd in

$
$
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(a)

J^l/

Tenders of P"'l3
Article 28) should be made on toe pink redeemable
forms.
nu be Md amounts of the Bonda and toe
7ered!? («prewed. in a percentage of toe parprice
at
en
value)
t ln
der anÖ must be
by eitoer
toe deposit of toe Bonds tendered or

also from
The
whteh tw
y

mu,t\

'

n
a

.^'♦ i

accoiAWiied

1)

Met onze minimi- \
(
stratie en onze
\
garantie

in

'

- -

toer£aItio1tion

foo
re P Ct

S

’~

1.606.280.—
2.023.005.—

Saldo gecedeerd
2)

Met onze administratie en zonder
onze garantie
BU: Gecedeerd

)

C

Saldo eind vorig jaar

)
Samen

Af: Teruggenomen van

Cessionarissen

Afgelost door debiteuren

’

57.750.—

Deventer, 31 December 1938.

,
j

Directie

„

’

5.162.000
19.859.900.—
7.493.100

—

")

116.500

’
„
————
’
’
4.964.050.—

14.502.806

3.629.285

acToSJT
daro^mff
i

\

uriïu’ !?

20.109.285

——

SWITHIN'S

■

'

1.388.080—,
209.250.—

1.178.830—

B. W. HOPPERUS BIJ MA.
Mr L Hf 3 MAZEL

C(

-

»sie an houders van obligatiën en restantbewtjzen bericht,
'mml
XOÏ.J 880 98 beschikbaar wordt gesteld VOOR AFbij IntchrUvlng
v

-

ta

***■""

wk *W>»« ten

b« ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V.,
VAN SUYLEKOM, WACHTER & CO's EFFECTENKANTOOR N.V.,
by de Firma JONAS & KRUSEMAN,

ZONDAG 2.15

Tweede

tt-»*

M
,?L
<d

dat Div.bew. No
1939 van $ 1
D
S. Tax) der

"
Ce"
der

bo"

Y. Pref.

v-

bericht,
P«* 3 Jan.
are

v.

af

10 %

% c '»»-

Aand.
*" "
*°
AMERICAN CRYSTAI
na aftrek SUGARCo.
van 2% ep.hel.

betaaiK.
is bU de
2S.M per Cert. a $ 1000
2.38 per Cert. a $ 100
Amsterdam, 6 Januari 1939.

’’

,

Af"1 a "en,
hebben van,

?

HERMAN
* nd^ ebbende
te AmsferioT,°°

dam
ASSOCIATIE-CASSA^: SOsTèn
Dei
S
N

aS

VETH,

WitBenkade S

oveHed^^dVval^.r^
bet" ms TfrtL
K

°Pgave,
of
vrtflr 20 JANU ART inga g C
r

"

'

dam

in llq.

maken bekend, dat

tkeerlnß bU

OPROEPING.
S^hers
°

overeenkomstig art. 66 W. »»"">»*.
v K is
ten kantore van het
Hanöelsregister en van de Vennootschap.
ei

defsSe

CU
"**-

weSens

'?

onverm.)

het failfes
Oudkerk, wonende *te
P s JanuaH 1939
der A °
GHffie
»"
griffie
ment va„ E

T"=. .?

„
Arrondissements-Recht-

bank aldaar de eenige uitdeelingsHjst m het faillUsement gedeponeerd,
waar deze gedurende 10 dagen
ter
kostelooze inrage van crediteuren
ligt. Mr. J. C. P. Vrij,
Curator.

v£r£r ,

"

'

8.15 uur

cflL

TIDE WATER ASSOCIATED OIL COMPANY

’

«

ORIGINEELEN

VOOR MET DRUKKEN VAN
NIEUW UIT TE GEVEN

TIJDSCHRIFTEN
WENDE MEN ZICH TOT

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN

OZ Voorburgwal 87 89, Amsterdam. Telef 32983-32721-33721

UITSTEKENDE SERVICE EN ZEER BILLIJKE PRIJZEN
»

17.80 voor de Cert. v. TIEN aand.
8-90
VIJF
,',
EEN
1.78 „
Amsterdam, 6 Januari 1939.

’

’

fffVariété-Revue ,

ii

»

(Voorloopig kosteloos.)

".nnonoes betreffende Geneesmiddelen en Geneeswijzen worden In
dit blad slechts opgenomen Indien
cij vooraf voorzien zijn van het
«tempel „Geen bezwaar" tegen de
plaatsing, afgegeven door de Com
mlstie van Controle op de Aan
prijzing van Geneesmiddelen en
GeneeawU zen.

NIEUWJAARSWENSCH

LACHEN

LACHEN

101 talercelen in ongekend tempo.
MIOUAG <C UUR MAIIrMtE
ONVERKORT PROGRAMMA

lEDEREN

LACHEN!!!

DDII 7 F N
J*"'"
Bespreekt tijdig Uw plaatsen voor ZATERDAG- en
AVOND, tevens voor de ZONDAG MATINEE van

0

I

—

"

ZONDAG2.15 uur

STADSSCHOUWBURG

-

Matinee van 20 et. tot i.6S be I asting
et. tot 2.25
inbegrepen.
Plaatsbespreken dagelijks van 10 uur al

"

Avond van 30

HEEEEI VRIJBILJETTEN

HET SUCCES BIJ PUBLIEK EN PERS!

WORDEN NIET VERSTEEKT

CONCERTDIRECriE ALSBACH & OOYER, AMSTERDAM

ÏSÏÏT."."!-. I VOORDRACHT-AVOND

AMSTERDAM —,

Impresario Max van Gelder

LIESBET SANDERS
’

WOENSDAG 11 JANUARI 8.15 uur

DANS-AVOND

(Volksliederen) a. d. Vleugel KOOS v.d. GRIEND
1.25 (bel. inb ) bij ALSBACH & DOVER
Kaarten: / 1.80 en
aan het Concertgebouw en 's avonds a. d. zaal

DARJACOLLIN
m.m.v.

Edmee Monod de Froideville

—

A/d vleugel: Theo van

U
Grand-Théatre-t
I

der Pas

Uit het programma: Idool (Satle), Such is Llfe (Dehussy), Jota de
l.aina (Turrion), verder Beethoven, Chopin, Kavel enz.
Over het optreden van DARJA COLLIN te Den Haag (23 November
1938) schrijft:
De Telegraaf:
een vertooning vol gratie, stijl en dartelheid
een geestdrift, die door luid en lang applaus in de zaal herhaaldelijk
tot uiting Kwam. (Cornelis Veth.)
Algemeen Handelsblad: Men wordt voortdurend bekoord door de
liohte- gratie, waarin de zwaartekracht is weggesuggereerd.
een natuurlijk danstemperament en een geraffineerde
Vaderland

,

vonnis der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam, Eerste
Kamer, d.d. 30 November 1938, is in
staat van faillissement verklaard de
N.V. Nederlandsche L/ichtmetaal
Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 788 met benoeming van den E.A.Heer Mr. G. J.
Jutte tot Rechter-Commtssaris en
van ondergetekende tot curator. Mr.
Jaap van Gelderen, Curator. Amsterdam, Vondelstraat 80.

Bij

(met Nieuwjaarswensen)

In den STADSSCHOUWBURG I.EIDSCHEPLEIN

op MAANDAG 9 JANUARI 1939 's avonds 8.15 uur
ten bate der R.K. Vereeniging Hulp in de Huishouding.
Prijzen der plaatsen 3.50 tot I.— alles inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar aan den schouwburg.

EEN GLANSROL VAN SYLVAIN POONS!
KURT GERRON EEN PARTNER HEM WAARDIG!
JOPIE KOOPMAN, LIESL FRANK, SOPHIE KÖHLER,
OTTO AURICH, WILLY VAN HEMERT e.a. LATEN U

met

~

einmal ein Walzer"

IK WIL VAN JOU 'N FOTO
GEVOLGD DOOR

op dividend No. 6 der Certificaten

„

war

DE SUCCES OPERETTE:

Pref. Aandeelen

’
’

8

Dagelijks 8.15 uur. Zondags ook 2.15 uur

„

„

!

||

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG rSBÜÜ.

Glanzstoff Corporatlon)
No. 22 der Certificaten

yan

f

i

TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN

Koor der R.K. Oratorium-Vereeniging, Concertgebouworkest
Toegangsprijs./ 0.64 rechten inbegrepen
Kaartverkoop en plaatsbespreking hedenavond van 7 9 u.,
morgen van 10 3 u. en aan de avondkas

NORTH AMERICAN
RAYON CORPORATION

’

van goed, onderhoudend en zeer I
W. B. in de Tel. I
■■■■Blijspel in drie bedrijven van St. John Ervine —M
PREMIÈRE FRITZ HIRSCH
Men kan genieten
amusant tooneel

Wfr —»» NOG SLECHTS KORTEN TUD:

met
23.90 voor de Cert. v. twintig aand.
„
„
aand.
f 11.95 „
tien
2. Het op 3 Januari 1939 te New
Vork geïncasseerd kwartaalsdividend van $ 1.125 op $ 4| Cum. Conv.

'

MATINEE

MENSCHEN VAN ONZEN STAND

[|

onder leiding van THEO VAN DER BIJL
Solisten:
To van der Sluys, Ans Stioink, Louis van Tulder, Johan Lammen

Pref. Aandeelen

op dividend

Zaterdag 7, Zondag 8 Januari 8 15 en Zondagmiddag 2 uur

NELSON-MESSE
voor koor, solisten en orkest

AMERICAN WATER WORKS

"

.

JOSEPH HAYDN

Derde Kennisgeving.

(Amerlcan

de

1

EEN GROOT SUCCES

'
CANTUS
AMORIS
(Gezangen der Lielde)

.

N.V HET ADM.KANTOOR VAN
e en
nbekendo «Chuld- GEBR.
BOISSEVAIN EN KERKvan dd6 nder
het voorrecht HOVEN & CO. bericht, dat het op
.°
van
WH
d
C,hHJVin& aa Va »
geïncasnalatenschap van den Heer
''"<" 3 Januari 1938 te New Vorkvan
llFlNseerde kwartaalsdlvidend
$ 1.50
A
RI,S
MAK.K VAN op de $ 8. Series Oum. Eerste Pref.
*&EN laatst gewoond
bobbende te Aand. van bovengenoemde Mij., van
Amsterdam,
Noord. Amstellaan 73 en lieden af na aftrek van 10 % U.S.
a daar
overleden 28 Jan. 1938, worden Income Tax en van 2 % couponnierbh opgeroepen tot het aanhooren belasting,
betaalbaar wordt gesteld
de rekening en verantwoording,
by de Associatie-Cassa, Alhier, op
welke zal worden afgelegd op Zaterdividend No. 45 der Cert. met:
Januari 1939, des voormiddag 3 28 uur
23.85 voor Cert. van 10 Aandeelen
ten kantore van H. B.
,:
4-77
2
f
Stebelts,
Notaris te Amsterdam,
AMSTERDAM,
Heerengracht 568.
Januari 1939.

?v.

■

THEO VAN DER BIJL

De Directie geeft kennis, dat bij
haar is ingekomen een verzoek om
gevestigd te 's-Gravenhage.
uitreiking van een duplicaat van het
aandeel No. 1036, met dtvidendbewUDe DIRECTIE heeft besloten een- zen No. 41 e. v., alsmede talon, welk
volgens mededeeling van den
interim dividend uit te koeren van stuk,
is -ververmoedelijk
6%, op rekening van het te ver- aanvrager,
wachten dividiend, over het boek-, nietigd.
Ingevolge art. 6 der statuten roept
jaar 19S8.
de Directie een ieder op, die verTegen intrekking van dividendbemeent eenig belang te
strijwijs No. 80 zal betaling hiervan gemet
de
bovend
ig
inwilliging
van
schieden van Dinsdag 10 Januari 1039
verzoek, dtt.arvan onverwijld
at, bij de KASVEREBNIGING, N.V., staand
aan haar schriftelijk kennis te geven.
te Amsterdam, de NEDERLAND's-G-ravenhage, 6 Januari 1939.
SCHE HANDBL-MAATSCHAPPIJ,
N.V., te Amsterdam en hare vestigingen in Nederlandsch-Indië, ot,
N.V. Het Adm.kantoor van Gebr.
mits nummeriysten één dag tevoren
Bolssevaln en Gebr. Teixelra de
in12
middags
vóór
uur des
worden
bericht, dat van heden af.
gediend, bij SCHUWE & CAPADOSE Mattos,
aftrek van 10 % U.S. Income Tax
na
te 's-Gravenihage en VAN DER en 2 % 00-uiponbeiasting,
betaalbaar
HOOP, OFFERS & ZOON te Rotworden gesteld bij de ASSOCIATIEterdam.
te
CASSA
Amsterdam en bij de Hee's-Gravenhage, 6 Januari 1939.
ren VAN PfR
OFFERS &
ZOON te Rotterdam,
le. Het op 8 .1
tri 1939 te New
1 Vork geïncasseerd kwartaalsdividnnd
van $ 0.75 op de 6 % Oum. Prior

& ELECTRIC COMPANY.

oij

Administratie, Amstelstraat 14—18. Amsterdam iC l

1

VOLKS CONCERT

de Firma DE KOCK & UYT DEN BOGAARD,
de Firma PRAETORIUS & ZOON,
de Firma PATIJN, VAN NOTTEN & CO.,

U

n«h\t«n«e

I

den

1° doen

Liquidateuren van de N.V. Han-

delsvennootschap „MONDOVI"

-

die lets te vorderen
verschuldigd zijn aan,
onder hunne berusting hetoben van,
Chten kunnen doe « Relden
?e„ rg
a .°
den HÜ
Zl" de na 'atenschßp van
BAN Z

-

ZATERDAG 7 Januari

"

OPROEPING.

Proefnummers vrage men vrijblijvend aan

jCONCERTGEBOUW „Es

Nederlandsch-Indië

alsmede

Faillissementen",

Dir. en Art. Leid.: Cees Laseur

Met MARY DRESSELHUYS
COR HERMUS
RIE GILHUYS
CEES LASEUR
PERONNE HOSANG
JOAN REMMELTS
SOPHIE STEIN
SARA HEYBLOM (a. g.)
JAN VAN EES
JAN TEULINGS
ANS KOPPEN
CHRIS BAAY
GERARD
.SCHILD
ERNESTINE COSTA
AREND HAUER
SAM DE
VRIES
HANS TIEMEYER
Vertaling: JAN VAN EES.
REGIE: CEES LASEUR

7;!9

van 3 % obligatiën.

van Petroleumbronnen, in

te Amsterdam.
Het

Centraal Theater, Tel 31814, 8.15 u.

CENTRAAL TOO.YEEL N.V.

Semarang-Cheribon Stoom-

LANE,

1

"

van MOSS HART en GEORGE S. KAUFMAN
AMERIKA'S MEEST SUCCESVOLLE SCHRIJVERS

N.V.Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Exploitatie

JjefcwdßiiWßf,

'

over

„Bijzonderheden

.
IKIWIWÏWSEW
! nniïn
nmn —1
kfcaÊÜM,^^-BIOSCOPEN EHZ^^^m^J

\

Oom'

E.C. 4.

■

1.195.580
192.500

faillissementen",

„Crediteuren in Faillissementen", „Aangevraagde en voorloopig verleende surséances van betalingen", „Onder curateele-stellingen".

'a-Gravenhage, 6 Januari 1939.

tram-Maatschappij N.V,

ST.

neven

Heeren DE BAS & C0.., te 's-Gravenhage;
Heeren MEES & WAKKIE, te Rotterdam.

I

Biyspel In 3 bedrijven

" B-ïïlSdï.
"««rltag
1 Tendws

Dated eth January, 1939
NEW COURT,

,

„Jurisprudentie-Merkenrecht", „Uitbreiding Zakenrelaties", „Wat
wordt er te koop gevraagd", „Nieuw en opnieuw gevestigde zaken
„Zaken, die van eigenaar veranderd zijn", „Zaken, die hun bedrijf
aanvulden met een nevenbranche", „Nieuwe Naamlooze Vennootschappen", „Uitgesproken Faillissementen". „Geëindigde en opge-

gracht 531—537, te Amsterdam;

'

J^

„Van Week tot Week", „Rechterlijke Uitspraken voor den Handel
van Beteekenis", „Van het Handelsfront", „Feiten en Commentaren",
..Anderen wilden weten", „Nieuw gedeponeerde handelsmerken",

HYPOTHEEKBANK VOOR
NEDERLAND N.V., te 's-Gravenhage;
INCASSO-BANK N.V., Hoofdkantoor, Heeren-

23.738.570

>

~

RESIDENTIE

3.735.950.—

I

Het weekblad met de Snelste Berichtgeving;
het eenige weekblad in Nederland, hetwelk
de faillissementsgegevens volledig publiceert,
bevat o.a. de navolgende Rubrieken:

Omwisseling der Hypotheekbrieven, mits voorzien
van alle daarbij behoorende nog onverschenen coupons
en talon, zal kunnen geschieden ten kantore der:

20.002.620—

-

ANDELSBELANGËN"

—

19.466.946.—

’
„’
’
„’
’
’

"s

Hypotheekbrieven voorzien van coupons 1 Febr.
1 Augustus zullen worden omgewisseld in Hypotheekbrieven voorzien van coupons 1 Maart —1 September,
onder bijbetaling van één maand rente ad 3è % 's jaars.

4.021.355.—

,

—

Circulaire credietbrïeven.

-

1)

Je kunt 't tóch
niet
meenemen
N.V. Vereenigde
—
—
——
Transatlantische Hypotheekbanken
——
—
—
—
—
—
—
ROTTERDAM
—
—
—
——

°

'*"

%<

■
-2)

te Gronihgen
bij EFFECTENKANTOOR N. A. WICHERS N.V.,
of
te
's-Gravenhage
N
in T
bij de Firma HELDRING « PIERSON,
dMl
de Firma SCHILL. & CAPADOSE,
of
TRUST
COMPANY
in New Vork and for te Nijmegen
Ponda n C
DE TWENTSCHE BANK N.V.,
bij
nCy
in
PeSOS at üle office of
Pany in S
fiv Ckar
i
*»
de Firma J. LUTKX
bij
days
te
Roosendaal
er ac <=eptance in toe case of
Tenders
y a deposit of the Bonds an d in
Rotterdam,
five clear
15
December
1938.
oaaea
delivery 0f toe Bonds to Messrs. N. M. ROTHSCHILD & Tuf,"
Namens de Commissie van houders van
Company as thT W to SCHRÖDER TRUST COMPANY or to the
obligatiën en restantbewijzwn:
6 may be> e 31106? 1
if desired, payment in
respect of accent
B. A. VAN KETEL, Voorzitter.
A.
Anders for Sterling and Dollar Bonds lodged in
Santiago wili be
WICHERS, Secretaris.
J.
E.
M. ROTHS!r HTT T^made Dy TOeans of remittances sent by Messrs. N.
&
SONS or by SCHP°DER TRUST COMPANY,
as toe case mr h
direct to the Tenderer or his nominee on receipt
°f advice
0
ttle Company that toe relatiive Bonds have been
deposited
C(>mpany in Santiago.
The ri?M
eserved to accept or rej'ect any Tender as regards
aH or anv of
Bonds
comprised toerein or any part thereof.
In the eVent
ot a part onlv of a Bond being purchased a note of
the redurwi
uv-ea amount
outstanding will be endorsed on toe Bond.
'S-GRAVENHAGE.

chülrf
al

■

De Directie maakt bekend, dat, overeenkomstig de
in 1938 met Hypotheekbriefhouders getroffen regeling,
alle thans in omloop zijnde Hypotheekbrieven
zoo
afgestempelde als niet-afgestempelde
ten laste harer
instelling van 16 Januari 1939 af OMWISSELBAAR
worden gesteld tegen nieuwe stukken, zullende de oude
stukken van dien datum af geacht worden te zijn
vervallen. De na 16 Januari 1939 vervallende hypotheek,
briefrente zal uitsluitend tegen inlevering van de
coupons der nieuwe stukken worden uitbetaald.

i

Accreditieven. Traveller's cheques.
j|
Goedkoope Marken.- Goedkoope Lires.
(F
Voor Zwitserland: Reischeques van
-f
I
de Kantonale Banken en posteheques.
ï
Buitenlandse!)
xl
geld. - BagageverWil II II
Ongevallen-verzekering. p-^-J
zekering.
Verhuring van Safe-loketten, ock voor
korten termijn. In bewaring neming van
<J
verzegelde pakketten, trommels, koffers etc. ►♦<

■

14.697.900.—

12.366.800

lII*

WinTOrI"

t)

gevestigd te 's-GRAVENHAGE.

15.445.591.—

151.500— „
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f
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X
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ffke
Messrs N. M.
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°
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Bond 3 ln doHara at
"^?S
ER
C

...".

Cessionarissen

kantje vaTde
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*°"
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Saldo eind vorig jaar
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te Rotterdam
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establishtng that toe
tn,
enWed to redem Ption under Article 28 of toe
ar held
BOnd 'h Wer
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a nd
tende g SUCh

Ih^Rondl ?
Teri
e
s
i „„ ?
Sng

1.664.030.—
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De

1

’
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H-t

(i) The Tendered

1

$

2.357;325.—

GECEDEERDE HYPOTHEKEN
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l
Comnaiva
§w? SaJltrera

January

Teruggenomen van
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f, envelo e marked: „Tender sist day of
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P
of Bonds of
d« Tarapaca y Antofagasta."

'

4«

Pany in
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'.

’
’
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santia^,"1

f
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second
J°'r y L°^
Ten(iers of Bonds of the latter category

M
London'
*r f
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wnT
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Af: afgelost en gecedeerd

on forms obtaina We at the office of
SCH
& SONS
New Court, St. Switoin's
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28 of Law
column a»-e availaw»
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34
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at tihe Same price bein acee ted
&
P
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TE DEVENTER

mm

PANDBRIEVEN

3or its equivalent in Ohilean Pesos
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17

RESIDENTIE HYPOTHEEKBANK
VOOR NEDERLAND N.V.

Hypotheekbank
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Tara
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redemption uuicaent ?* Tenders of the above-mentioned Bonds for
to exhaust the amounts mentioned below
Pr°fits
Proceeds and Profits
«,
S€rt (New
Production) (Stocks,

.HrfriJ ?
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techniek. (M.t.8.)
Pr. der pi.: f 2,72 tot

van

af' Zaterdag 10 uur.

„
I

’

0,76, alle rechten inbegrepen.

i».

wegens

lederen avond 8.15
OPERETTE

IDE
f MICKÈLE MORGAN

KCHARLES BOYER

f

hef groote succes nog één enkele voorstelling van:

I IK HEB DEN GRAAF VERMOORD! |
Dir. Dirk Verbeek «MaM

LEIDSCHEPLEIN-THEATER TEL 35909
f CABARET"*\
lEDÜRêN AV; ND 8.30
f
OSTRA J
DE CABARET REVUE

H

Voll.

[

Verlaagde prijzen

Nog slechts S opv.
HET SCHLAGER-BLIJSPEL

jaar.

GROOT SLEM
uur

Zal., Zon- en Woensd. middag
3 MANNEN IN EEN BOOT
T«egang voor eiken leeftijd

.

NEDERL CONC.OIR J BEEK

Aanvang 8

0.80

t.

15

2.10 alles inb.

"-ZONDAG 2.15 MATINEE- 1

——

MUZIEK-LYCEUM
Louise

I

voorstelling

v. Kerckhoven
en Anton Ruys

0.1.v. C

ROES

Toegang boven 18

Joh. Sellmeyer

Tooneelgez. „OE SCHAKEL"

lilmwerk

.
LAMOND
Concertdireclie Johan f
MUZIEK LYCEUM

oninr"

Woenjd. 11 Jan. 8.15
B ee hoven avond

-

PIANO-RECITAL

Uit de pers: Een beschaafd, vroolijk en aantrekkelyk programma

ZONDAGMIDDAG 2.15 MATINEE

pikant

Dinsdag 10 Januari, 20 u.

JEUGD AANPAKKEN

EEN DOORSLAAND SUCCES

een boeiend,

!! &

RIKAHÖPPËRTHEATER-n
A.
Dir.

in

I

tot / 1.50Jg

Uitverkoch e zaien

p—

Plaatsbespr.

STADSSCHOUWBURG _-|
Dinsdag 17 Januari - 8.1 5
|■

MbMBHI Residentie Tooneel

De lachende Ansjovis

Pr. van al f 0.30

Lj

I

(IIfIIEÏICI

Krt dag. a.d. zaal, fa's Alsbach
& Doyer. Broekmans
& v. Poppe\
Beohstetn Kettrter en Duwaer.

—
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Zuiver wollen

o-*0"
DekenS^JTFBS

...

180x220 cm, extra zwaar, in
kleuren zalm, geel, groen en blauw.
groote maat,

#

I r-MAISUFACTUREN-i r-KOUSEN-SOKKEN-* I
I

Graslinnen
lakens,
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zeer

zware

„

,,

kwaliteit,

spotgoedkoop

Qrt U
2 lakens,
meter, voor 0
per coupon van 4.8
130 cm. breed
i i
aoo meter, voor o
per coupon van 4.80
2 lakens,
150 cm. breed
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BINNEN ENKELE DAGEN VERSCHIJNT

VAN OSS'
EFFECTENBOEK
JAARGANG 1939
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linnen, groote maten, frissche ruiten, pracht
Serie II
Serie I
Serie 111
Serie IV

OQC

<)<)c

Z»

23

Toiletzeep
bekende zeer fijne toiletzeep, gedurende
opruiming,
per Kilo
de

onze

Vlokkenzeep
prima
K

kwaliteit, per zak van 1 pond, nu

kwaliteit

flanel
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jaar QOC
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mw*m
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_.

■SSk'
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. .
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Serie

. <|■ 18

.

OfiC
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fantasie randen, in 4 series
Serie m
Serie IV

om te borduren,

38'

33<
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,
_..
,
, . . ..
dessins,

moderne

88

\\& ndSCHOeneil
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9

■B
I

"
zr*.. . 255 9

prima kwaliteit, goede ruime pasvorm

z^T. .. 1

diverse moderne dessins
leeftijd 10-14 jaar
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Badhanddoeken
BOUIBCII lUU%^dWaTI
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. . #8*
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wo

Theedoekenkwaliteiten
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*I_>o

I

idem voor 3 lakens.
180 cm. breed

Dameskousen
waschzijde
fijn weefsel, de

*68

JWW

voor heereni mooie kwa|

Deel I Binnenlandsche Fondsen
■■
Deel II Buitenlandsche Fondsen
Verschijnt eerste helft Juni a.s.
PRIJS DER BEIDE DEELEN, DIE NIET AFZONDERLIJK WORDEN GELEVERD, FRANCO PER POST
(BUITENLAND EN KOLONIËN PORTO EXTRA)

m m

.

_

£
T
AO.
L

Zendt ons nog heden Uw bestelling, en wij doen U onmiddellijk
Deel I en in Juni e. k. Deel II franco por post toekomen.

ADMINISTRATIE VAN OSS' EFFECTENBOEK
NOORDEINDE DRK EN TWINTIG

-

DEN HAAG
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De franc op de internationale markt
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NATIONALE LEVENSVERZEKERINGSBANK
Eigen verzekerd kapitaal boven de

’

Evenwicht ten opzichte van den dollar
en het goud.
MUNTRESERVEES N DE CREDIETVERSTREKKING

—

600 millioen.

De directie van de Nationale Levensverzekeringsbank wn'dt in haar uitgave van 1
Januari van het „Agenterablad" een beschouwing aan den gang van zaken by de onderneming.

voorschotten bedroegen frs. 3.200
Het jaar 1938 wordt een gunstig jaar gemill.; ten tijde van de her-waardeering van noemd:
de
600 mill. aan verzekerd
den goudvoorraad was aan de schatkist in het kapitaal werd overschreden. Aan
geheel frs. 52 milliard voorgeschoten, die met nieuwe polissen werd voor ruim
80
behulp van de boekwinst dezer operatie tot mill. afgegeven. „Een dergelijke productie"
ongeveer frs. 20.628 mill. slonken. Aan den aldus schrijft de directie, „behoort in het
anderen kant zijn echter de „permanente Nederlandsche verzekeringsbedrijf wel tot de
voorschotten" van frs. 3.200 mill. tot frs. 10 allergrootste zeldKaamheden." Terwijl de productie in 1938 die van alle voorgaande jaren
milliard verhoogd.
zeer ver overtrof, hebben de afschrijvinDe monetaire gevolgen van deze politiek gen wegens tusschentijdsch
van voorschotten aan den Staat zn'n terug te verval zich niet op hooger peil bewogen
vinden in de aanzwelling van de „bankbiljetdan in 1937. De afschrijvingen wegens norten in omloop" en de rekening-courant saldo's; male beëindiging geven een natuurlijke toede banbiljettenomloop is in het tijdvak van
neming te zien.
23 Dec. 1937 tot 22 Dec. 1938 van frs. 91.265
In Maart 1938 was de toevloed van nieuwe
aanvragen
— in verband met de op 1 April
mill. tot frs. 1081 milliard opgeloopen; de
post „crediteuren in rekening-courant" steeg ingegane tariefsverhooging — zoo groot, dat
deze eerst einde April verwerkt waren. In
van frs. 19 milliard tot frs. 32 milliard. Deze September
trad daarentegen tijdelijk een vrijzeer belangrijke verhooging van de verplichwel geheele stilstand in, in verband met de
tingen der circulatiebank is voor een groot politieke crisis.
deel het gevolg van de voor rekening van den
Wat de beleggingen betreft, wordt
verklaard,
dat „de belegging van de enorme
gebrachte
inflatie,
teweeg
staat
dus niet van
de uitbreiding der credietverstrekking aan den kapitalen menige moeilijkheid heeft opgeleverd en voortdurend groote aandacht eischte."
handel en de industrie.
Toch is men er in geslaagd goede belegDe regeering befivert zich te dezer zake ging voor de toevertrouwde fondsen te vinsedert een tweetal maanden, het roer om te den. Bedacht op een volkomen veilige beleggooien; het doel van den minister van finanging, was niet te verhinderen, dat het rendeciën is het beroep van den staat op* de ment terugliep. Nauwkeurige cijfers dienaankapitaalmarkt en de geldmarkt te beperken gaande zijn echter nog niet beschikbaar.
Overigens heeft het eigen bedrijf van de
of geheel te doen ophouden,
en de beschik- Eerste Rotterdamsche
zich bevredibare middelen voor crediet aan het bedrijfsgend ontwikkeld. De premie-ontvangst heeft
leven ten goede te doen komen. Het ligt verdie van het vorig jaar overtroffen, terwijl het
der in de bedoeling der regeering, het creëeren schadeverloop
niet ongunstig was. Ook bij de
van verder crediet uit te lokken, indien niet „Philantroop" ontwikkelde het bedrijf zich
genoeg kapitaal mocht repatrieeren of indien naar wensch.
dit niet in voldoende mate bereid mocht
De „Vest a" heeft, mede dank zjj de overblijken, zich in de bedrijven te investeeren.
neming van de Leidsche Levensverzekering
Mij. haar portefeuille in het afgeloopen jaar
95 mill. zien toenemen. De portot ruim
tefeuilles van de Nationale en „Vesta" te
700 mill.
NEDERLAND EN KOLONIËN zamen bereiken de
permanente

’
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Intusschen

verdient de evenwichtstoestand
van den franc tegenover den dollar, d.i.
tegenover het goud, zeker belangstelling Dit evenwicht werd gehandhaafd omstreeks
den dollarkoers van 38 francs, d.i. het peil, dat wij
kort geleden hebben gesignaleerd
als zijnde
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Wat de credietverstrekking betreft,
vergelijking der weekstaten van de

geeft
circuper emd Dec. 1937 en 1938 niet tot
er gunstige opmerkingen aanleiding. Aan
erkelijk „handelspapier" bevatte de post disc
s
fr 9-5 eind 1937 een bedrag van ongeveer
milliard, dat een jaar later tot frs. 7.5
"hard verminderd was. Gezien de waardevan den tranc en de stijging der
Zen is de uit deze c Ü fers hinkende inkrimï>in Van
he t volume der handelsomzetten, die
te grondslag
liggen aan de credietverstrek-

*"

'

"

ernstiger dan men oppervlakkig zou
kürf' 6nnogconc
ludeeren, hoewel hier de opmer-

kin g ffloet
worden geplaatst, dat de omvang
tverleening niet altijd parallel loopt
iftet Credie
d
e
activiteit van den handel. Immers
spe I 1:
hierbij
<ji *
de marge tusschen het markt-

NED.-INDIË

ENGELSCH-INDIË

Bericht over oprichting van

Uit betrouwbare bron verneemt de „Ind.
Court.", dat een groot Britsch-Indisch concern
gedetailleerde plannen bezit voor den uitvoer
van diverse Indische landbouw- en petroleumproducten, die tot nog toe in het geheel niet,
of in zeer geringe mate werden geëxporteerd.
Tot deze producten behoort o.m. kapok. Men
weet, dat Britsch-Indië voor Java-kapok concurrentie oplevert.
De plannen verkeeren evenwel nog in een
primair stadium Bepaalde onderhandelingen
dienaangaande zijn nog niet geopend, doch
wel kan worden gezegd, dat het betrokken
concern er ernstig over denkt Java-kapok in
Britsch-Indië te importeeren.
Pas medio Januari zal hieromtrent een definitieve beslissing kunnen worden verwacht.
Tevens werd gemeld, dat het voornemen
bestaat om, zoodra Java in staat is rosella-

verband nog:
Prof. ir. I. P. de Vooys heeft zich in het
laatst van het vorige jaar ingescheept naar PETROLEUM-MIJ. „MOEARA ENIM”
Nederl.-Indië met het doel om in onze koloOnveranderde interim-dividenden.
niën zich algemeen te oriënteeren, zulks in
navolging van andere bekende landgenooten.
De directie der N.V. Petroleummij. „Moeara
Voorts is het doel van zijn reis de beoordeeEnim"
deelt mede, dat besloten is over te
ling van de afzetmogelijkheden van het kunstzij deproduct in Nederlandsch-Indië. De reis gaan tot uitkeering aan aandeelhouders van
staat ook in verband met het feit dat ir. De 9 1/5 procent, aan houders van winstbewijzen
van f 6 per winstbewijs, en aan houders van
Vooys het voorzitterschap van den economi55 per oprichtersoprichtersaandeelen van
bespreking
schen raad bekleedt en met de
van aandeelen
55 per oprichtersaandeel, op
van
verschillende economische kwesties.
rekening van het te verwachten dividend over
het jaar 1938.
De reis is verder ook een familiebezoek.
Prof. de Vooys heeft drie kinderen in Indië
De interim-uitkeeringen zijn ten opzichte
wonen. Mevrouw de Vooys vergezelt haar van het vorige jaar onveranderd.

'

1938 (de diplomatieke spanning in
k ar .3) dus vrijwel doorloopend een sleepend
het V 6 behouden, anders is dit geweest met
Op gekken van middelen aan den Staat.
*an 3 December 1937 beliep het totaal der
verleende „bijzondere voor-6 v staat
oorschotte&" frs. 26.800 mill. en de

~

’

’

man op deze reis. Naar aanleiding van het
bovengenoemde bericht betreffende de vestiging van een cellulosefabriek in Ned.-Indië,
waarbij speciaal de cellulose-bereiding de aandacht van ir. de Vooys zou hebben, kan nog
worden opgemerkt, dat het vraagstuk van de
cellulose-bereiding zeer moeilijk en reeds vele
jaren in studie is. Op deze reis zal het ongetwijfeld aan de orde komen, doch van vaste
plannen omtrent vestiging is nog geen sprake.

TECHNIEK DER PETROLEUMNIJVERHD
ir. J.B.A. Kessler.
Naar aanleiding van het vijfjarige bestaan
der Petroleum Press Service schrijft ir. J. B.
A. Kessler, directeur der Koninklijke Petroleum Mij. een artikel waarin de technische
wordt
vooruitgang der petroleumnh'verheid
aangetoond.

De uitbreiding der productie- en
raffinagetechniek
groote
blijft
uitgaven vereischen en in dit verband
wijst ir. Kessler er op, dat gemiddeld uit de
ruwe petroleum in Amerika thans 44 % aan
benzine wordt gewonnen, tegen 27 %
in 1921. Deze zeer sterke toeneming heeft belangrijk medegewerkt tot het behoud van de
wereldreserves van ruwe petroleum' en is
grootendeels te danken aan de toepassing van
het cracking-proces. Dit proces is een der

oorzaken van de groote hierbovenbedoelde
uitgaven.

Anderzijds zijn de boorkosten met

40 % tot 50 % in de laatste tien jaren ver-

minderd.

Het oefenen van een grooteren druk door het
inpompen van gas en water in oliehoudend
zand, acht de heer Kessler van groote beteekenis voor de toeneming van de olie,
welke aan den bodem kan worden onttrokken,
zoodat de potentieele productie daardoor is
uitgebreid.
De aangetoonde petroleumreserves in de
Ver. Staten, welke in 1932 nog tien milliard
vaten bedroegen, zijn in 1937 toegenomen tot
15.507.268.000 vaten, ondanks de snelle
stgging der productie.
Dit aldus de heer Kessler, bewijst, hoe
weinig vrees men behoeft te koesteren voor
een schaarschte aan petroleum.

BEURS TE BATAVIA
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De

N. I. V. A. S. verkocht voor consumptie 635
tons superieur en 101 tons bruine suikers.
Alle suikers waren stil en onveranderd.

BUITENLAND

N.V. V/h Ruhaak & Co. heeft over het
afgeloopen boekjaar tot 1 Augustus 1938 een
dividend gedeclareerd van 6 % (v. j. 3 %).

DE BEPERKING VAN DE
PONDEN-SPECULATIE

ONDERZOEK IN BEVOLKINGSRUBBERGEWESTEN

Fransche financieele instanties
zeggen samenwerking toe.

Te Medan arriveerde de heer Soejono, lid
van de Nederlandsche delegatie voor het International Rubber Regulation Committee, die
in opdracht van de regeering een oriëntatiereis maakt door de bevolkingsrubbergewesten
in Ned.-Indië ter bestudeering van de huidige
situatie, aldus de „Dcli Crt." van 29 December.
De indruk, die de heer Soejono in de rubberstreken kreeg is, dat de toestand zeer bevredigend is.
De locale toestanden zijn niet alle gelijk,
en het kan gebeuren dat de noteeringen, in de
eene residentie beter zijn dan in de andere.
Verder is de algemeene levensstandaard in
het eene gebied veel hooger dan in het andere,
zonder dat hiermede een hoogere prijs voor
den rubber samenhangt.
Thans valt over het algemeen een kleine
prijsstijging waar te nemen, wat vooral te
danken is aan de uitreiking van de coupons
voor het eesrte kwartaal 1939. Wanneer er
namelijk veel coupons worden verhandeld,
daelt hun individueele waarde en als gevolg
daarvan stijgt de rubberprijs.
Hij, die een rubbercoupon verkoopt, ontvangt geld zonder te behoeven te tappen.
Heeft een rubberboer veel coupons, dan verkoopt hij deze dikwijls bij tientallen tegelijk,
wat hem een flink inkomen oplevert. Rubber
wordt er dus niet getapt, waardoor de vraag
op de markt toeneemt, met als gevolg een
prijsstijging. Zijn de coupons grootendeels
door de tuinbezitters verkocht, dan moet hij
gaan tappen om inkomsten te kunnen verkrijgen, er komt weer een grooter aanbod van
rubber, waardoor de prijs daalt.Deze wisselwerking herhaalt zich minstens viermaal per
jaar als de coupons voor een kwartaal onder
de bevolking worden gedistribueerd.

RESIDENTIE HYPOTHEEKBANK
VOOR NEDERLAND

De omwisseling der hypotheekbrievn.
De directie der Residentie Hypotheekbank
voor Nederland N.V. maakt bekend, dat, overeenkomstig de in 1938 met Hypotheekbriefhouders getroffen regeling, alle thans in om-

krachtens
loop zijnde Hypotheekbrieven
welke de 4%, 41% en 5% pandbrieven zouden worden omgewisseld in 31 % stukken
van 16 Januari af omwisselbaar worden gesteld
tegen nieuwe stukken.
De nieuwe hypotheekbrieven worden voorzien 'van coupons 1 Maart—1 September.

—

(Van

N.V., Amsterdam.

Surséance:
23 Dec. 1938 is, naar aanl. van de aan A. van
Gent koopman en fabr., te Waalwijk, verl. sus.
van bet. bep.: Schuldvord., ten aanzien waarvan
de surs. werkt, moeten uiterl. op 31 Jan. 1939
bij bewindv., mr. Jos. van Besouw en H. G. van
Lier, beiden te Den Bosch, worden inged. 15 Febr.
1939 v.m. te 11.30 uur zal over het door den
schuldenaar aangeb. ace. worden geraadpl. en besi.
in raadk. van de Arr. Rechtbank te Den Bosch.
2 Jan. 1939 is vorol. surs. van bet. verl. aan de
Ned. Engelsch Handels Svndic. te Den Haag,
Kijfhoekl. 31. Verhoor 16 Febr. 1939 v.m. 11 uur.
BewindV. mr. B. A. Droogleever Fortuyn. Er is
geen ontw-acc. ter griffie nedergelegd.
Uitgesproken:
4 Jan. P. de K i e w i t, kantoorbed., Rotterdam,
Jan van Ghestellaan 17. R.-c. mr. P. F. E. Bloemarts, cur. mr. W. J. Jongencel.
5 Jan.
Chem.
Fabriek „Hobo", Venlo,
Hoogmolenweg 46. R.-c. mr. M. van der Grinten,
cur. mr. J. Truyen.
J. Boudewh'nse, hotel-expl. (Hotel De
Engel), Deventer, R.-c. mr. H. L. Wilkens, cur.
mr. A. H. Schmidt.
T. Mosterd, reig., Apeldoorn. R.-c. mr. H.
Sluyterman, cur. mr. H. C. Henkemans.
W. H. H. Wii 11en, Apeldoron. R.-c. mr. H.
L. Wilkens, cur. jhr. mr. C. A. El'ias.
M. C. de Bilt, Apeldoorn. R.-c. mr. H. L.
Mees, cur. mr. G. Haselager.
H. Vliet man, Apeldoron. R.-c. mr. A. H.
van der Giesen, cur. mr. R. A. James.
De N. V. v/h. J. C. Streng & Co., Den
Haag, Nieuwstr. B—l4. R.-c. jhr. mr. H. O. Feith,
cur mr. C. Roeper Bosch-Versteeg.
De N. V. Leidsche Overdekte Bad-

—
—■
—
—
—
—
—

en Zweminr. „De Overdekte",
merstraat 262. R.-c. mr. H. Haga, cur.
Trapman.

Haarlemmr. F. J. J.

A. van Leeuwen, melkslijter. Schipluiden,
Dijkhoornscheweg. R.-c. mr. H van Wageningen,

cur. mr. A. B. van Hellemondt, Delft.

Duitschland aan het eind

(Van

onzen beurscorrespondent.)

Naar aanleiding van de door de autoriteiten

te Londen

om de
speculatie tegen te gaan, welke zich den laatsten tijd tegen het Pond Sterling ontwikkeld
heeft, meldt de „Agence Economique et Finanvoorgeschreven maatregelen,

cière" hedenmorgen, dat de Bank van Frankrijk, in volkomen overeenstemming met het
Fransche ministerie van Financiën, daartoe
medewerking zal verleenen en dat de Fransche
bankinstellingen de pogingen van de circulatiebank in de bedoelde richting zullen ondersteunen, opdat Londen op solidaire samenwerking
zal kunnen rekenen.
Te dezer zake dient te worden opgemerkt,
dat de in sommige buitenlandsche bladen tot
uiting gekomen meening, als zoude Parijs in
het bijzonder, althans meer dan andere groote

buitenlandsche markten,

pessimistisch

ge-

stemd geweest zijn ten aanzien van de toekomst van het Pond Sterling hier als onjuist
wordt beschouwd, hoewel men zeker den invloed van het Britsche begrootingstekort, het
deficit op de handelsbalans, de belangrijke uitgaven welke voor bewapening noodig geworden zijn en de dispariteit tusschen de Britsche
prijzen en loonen en die in de wereld, niet
heeft willen onderschatten. Van omvangrijke
speculatie tegen het Pond te Parijs mag evenwel niet gesproken worden.
Wat nu de samenwerking van de Fransche
circulatiebank met de Britsche autoriteiten
betreft, zoo verleent de Bank van Frankrijk
zeker in beginsel steun, al zijn op dit oogenblik geen vast-omlijnde verdedigingsmaatregelen vastgesteld.
Het ligt voor de hand, dat de positie van
het Britsche betaalmiddel een onderwerp van
bespreking zal uitmaken bij de a.s. vergaderingen te Bazel, waarheen de leiders der verschillende centrale crediet-instellingen zich
zullen begeven, en alwaar de Raad van beheer
der 8.1.8. Maandag a.s. vergaderen moet. Men
verwacht, dat Zondag, in de privébijeenkom.st
der leiders van circulatiebanken en wellicht
reeds Zaterdag de aangelegenheid ter sprake
zal worden gebracht en indien beslissingen
terzake genomen worden, dan is het aan te
nemen, dat de grondslagen daarvan te Bazel
zullen worden gelegd.

WALLSTREET-BERTCHTEN

Alle reserves aan arbeidskrachten
ingezet.
Goede oogst
was een meevaller.

—

geld.

worden

met

Tusschen de spoorwegmijen. en de staal-

producenten worden thans besprekingen gevoerd, welke ten doel hebben de standaardlengte van de spoorwegrails te vergrooten van
39 tot 45 voet. Een dergelijke vergrooting
van de rails zou de onderhoudskosten van de

Duitsche fabrikaten en tenslotte heeft Duitsch-

land de oude goudpariteit gehandhaafd, terwijl de meeste andere landen hebben gedevalueerd
Duitschland heeft verleden jaar echter een
(Handelsblad —Timesdienst.)
meevaller gehad door den goeden oogst, die
16 pet. grooter was dan die van 1937 en
B e r 1 ij n, 5 Januari. bijna
die geraamd was op 25.850.000 ton. DaarenMorgen zal het halfjaarlijksche rapport van tegen leden verleden jaar Augustus niet minder dan 150,421 boerderijen onder een gevaarde Reichskreditgesellschaft worden gepubli- lijken
vorm van mond- en klauwzeer, welke
ceerd, dat een overzicht geeft van de oeconoaltijd op vrij groote schaal
mische en financieele positie van Groot- epidemie nog
Verleden
jaar Januari waren er
heerscht.
jaar,
1938,
aan
het
einde
het
van
Duitschland
dat er 10J millioen inwoners bijkwamen en 20.500.000 stuks vee in Duitschland; sindsdien
eijn er geen cijfers meer gepubliceerd, maar
43.000 vierkante mijlen grondgebied.
men kan veilig aannemen,
dat het aantal
In het afgeloopen jaar zijn alle reserves sterk verminderd is. Een feit, dat blijkt uit de
van arbeidskrachten in het rijk uitgeput. Einde stijgende prijzen voor vleesch, zoowel in den
1938 hadden 21 millioen onderdanen werk groothandel als in de winkels.
tegen 12 millioen in 1932, terwijl het volume
De epidemie had ook invloed op de melkder industrieele productie 33 procent grooter productie en de prijs
van de melk is verhoogd.
was dar in 1929 en 145 pet. grooter dan dat De boter ondervond ook den invloed. Het
van 1932.
rapport geeft cijfers voor de consumptie van
Het nationale inkomen bedroeg verleden boter in de jaren 1932 tot 1937, maar zwijgt
jaar 76 milliard mark tegen 45 milliard in over verleden jaar. Van de 516.000 ton boter,
het jaar voordat Hitler aan de macht kwam. welke in 1937 in Duitschland werd gebruikt,
Duitschland lijdt, zooals bekend, aan een was 85 pet. binnenlandsche productie.
Aan geld en bankbiljetten was einde vorig
tekort aan grondstoffen en het rapport wijst
Oostenrijk
jaar
op,
toevoeging
er
dat de
van
en
9.844 millioen mark in omloop, een bedrag dat niet minder dan 2.686 millioen mark
het Sudetenland deze behoefte aan grondstoffen eerder heeft doen toenemen dan ver- hooger is dan de circulatie in denzelfden tijd
minderen, zoodat vergrooting van den buitenvan het vorige jaar. Verklaard wordt echter,
landschen handel noodzakelijk is. Het is dat Oostenrijk aansprakelijk is voor ongeteleurstellend, dat de export uit Duitschland veer een milliard mark van deze verhooging
en Oostenrijk tezamen verleden jaar slechts en het Sudetenland voor 300 millioen mark.
De rest, dus ongeveer 1,400 millioen, is
5.6 milliard bedroeg, tegen 6.3 mililard mark
het rapport het gevolg van de groovolgens
maanden,
zoo gaat
in 1937. In de komende
het rapport voort, moeten dus alle pogingen tere behoefte aan liquide geldmiddelen, voortin het werk worden gesteld, om den export vloeiend uit vergroote productie en inkomens.
Verleden jaar is ook weder een nieuw
te verhoogen, in het bijzonder, omdat de imrecord bereikt voor de uitgifte van staatsleportbehoefte steeds toeneemt.
ningen. In 1937 werden drie staatsleeningen
Er wordt nog eens op gewezen, dat Duitschuitgegeven ter gezamenlijke waarde van 2.350
land in het geheel niet uit is op een oeconomillioen mark, maar in 1938 werden eerst drie
mische isolatie of zelfvoorziening. De Duitleeningen uitgegeven met een totaal van 5200
sche bevolking van 80 millioen zielen kan millioen, waarna een vierde ter waarde van
haar tegenwoordigen, betrekkelijk hoogen 1500 millioen mark sinds eind November op
de de
levensstandaard met handhaven, tenzij
markt is. De inteekening daarop zal binDuitsche neoonom'.e voor een groot deel ge- nenkort worden gesloten.
goederen
baseerd bluft on ruil van
en disnTusschen haakjes kan hier opgemerkt wor
sten met andere landen.
den, dat de regeering de grootste moeite heeft
De positie van Duitschland in dat opzicht Is gehad deze leening volteekend te krijgen en
echter moeilijk, daar zijn balans vrijwel alle er zijn gevallen bekend, dat banken en
creditposten mist, welke noodig zijn voor verzekeringmaatschappijen haar bezit aan
herstel van het internationale evenwicht. De andere staatsleeningen moesten verkoopen en
voorraad goud en deviezen is uitgeput, er is gedwongen werden, dat geld opnieuw te
geen Duitsch kapitaal in het buitenland be- beleggen in de nieuwe leening, om op die
manier de inteekenlyst vol te krijgen.
legd en het heeft geen koloniën, die grond-

L o n de n, 5 Januari,

Gemeld wordt, dat de Diamond Trading Co.
geen commissie meer aan diamantmakelaars
zal betalen. De makelaars hebben van dit besluit niet rechtstreeks bericht ontvangen,
maar het is hun indirect medegedeeld en wel
via een desbetreffende mededeeling in een
brief van de Diamond Trading Corp. aan haar
cliënten in Engeland en op het Continent. In
dezen brief wordt verklaard: „De mij. is niet
langer bereid commissie te betalen aan makelaars. Dezen zullen voortaan commissie van
de koopers moeten ontvangen."
De mij. zal echter wel voortgaan aan haar
afnemers een korting van 1 % te geven.
Hieraan moet worden toegevoegd, dat de
makelaars tot nu toe 1 % commissie van de
Diamond Trading Co. ontvingen en bovendien
een commissig van den kooper, die in vele
gevallen een 1 % maar ook vaak 1 % bedroeg. De betrekkingen tusschen de makelaars en klanten zijn van zeer vriendschappelijken aard en in vele gevallen hebben de
makelaars de aankoopen van hun cliënten
gefinancierd. Men acht het niet onmogelijk,
dat de Diamond Trading Co. eveneens -die
financiering op zich zal willen nemen. Men
wijst in dit verband op de onlangs gepubliceerde verklaring van de Consolidated Mines in
zake nieuw kapitaal, benoodigd voor de Diamond Trading Co.
gen verrichten researchwerk op het
der televisie.

gebied

Staatsschuld in December
gestegen.

op 1 Januari jl.
De staatsschuld
vermeerderde in December met $ 823.833.000,
terwijl de buitengewone uitgaven $ 307.241.000
bedroegen.

was

In de schatkist

$ 18.706.027.000 aanwezig.

Grootere maisaanplant in
1939.
De Agricultural Adjustment Administratration heeft de te beplanten oppervlakte, die
in 1939 met maïs bezaaid mag worden, vastgesteld op 41.240.000 acres, d.i. 744.000 acres
meer dan verleden jaar.

geland, $ 3.36 mill. uit Nederland,
$ 234.000 uit Mexico, $ 5.51 mill. uit Japan,
$ 881.000 uit China, $ 449.000 uit^Australië.

NORMAN TE BERLIJN

spoorwegmijen. verminderen.

De spoorwegmijen. confereeren thans onderling over de mogelijkheid, de passagierstarieven te verlagen, teneinde zoodoende het vervoer, dat deze mijen. thans aan de autobusondernemingen hebben verloren, te herwinnen.

Grootere electriciteitproductie.
bedroeg in de
week geëindigd 31 December 2.121 millioen
kwu. hetgeen ten opzichte ven de overeenkomstige week in 1937 een stijging met 6.1 %
beteekent.
De electriciteitsproductie

Uitgifte preferente aandeelen

Hiram Walker.
Hiram Walker-Gooderham is voornemens
215.000 $ 1 pref. aandeelen uit te geven
tegen $ 20 per stuk. (In ons vorig avondblad
namen wij de winst in het eerste kwartaal
van het nieuwe boekjaar).

Hoogere schoenenprijzen

verwacht.
Men verwacht dat de schoenenprijzen met
5 % zullen worden verhoogd. De productie zal
dit voorjaar waarschijnlijk 10 % grooter zijn
dan vorig jaar. De productie bedroeg in
November 29.742.503 (v. mnd. 34.871.500,
v.j; 21.289.936) paren en in de eerste 11 maanden van dit jaar 358.348.931 (v.j. 390.921.398)

Chicago, Milwaukee, St. Paul

& Pacific Railroad.

Duitsch

Bovendien heeft Duitschland buitenlandsche
schulden ter waarde van bijna 9J milliard
mark. Zijn crediteuren hebben allerlei hindernissen in den weg gesteld voor export van de

onzen financieelen correspondent.)

De goudinvoer.
Bespreking over vergrooting
Vandaag kwamen geen goudbewegingen
spoorrails en verlaging pasvoor. In de per 4 Januari geëindigde week
sagierstarieven.
bedroeg de goudinvoer: $ 16.94 mill. uit En-

stoffen zouden kunnen leveren, welke be-

taald zouden kunnen

Commissie aan makelaars voortaan
uitsluitend door koopers te
betalen. Uitschake
beoogd?

P a rij s, 6 Januari,

FAILLISSEMENTEN
(Uitgespr. door afd. Handelsinf. v.d. Graaf & Co.

DIAMOND TRADING CO.

ling

paren.

van 1938

Belangrijke vooruitgang volgens

BATAVIA, 6 Jan.

N.I.V.A.S.-VERKOOPEN
SOERABAJA, 6 Januari. (Aneta.)

Aangekondigde dividenden

■—

vezelzakken voor emballage-materiaal van
goede kwaliteit te vervaardigen, deze in groote
hoeveelheden naar Britsch-Indië te exporOnze correspondent te Arnhem meldt in dit teeren.

disconto een rol. Heeft
e
° nt o en het officieel aan
het bedrijfsleven, ,^°JL? .!iV

Oct v e in de korte periode van September en

tegengesproken.

van een grondstoffenfabriek. Speciaal de cellulose bereiding zal de aandacht van den
heer
De Vooys hebben.
By informatie deelde de directie van de Aku
ons echter mede, dat dit bericht onjuist is. Ir.
de Vooys zal in Ned.-Indië alleen besprekingen
voeren over den afzet van kunstzijde.

(le

re

GROOTERE UITVOER NAAR

Naar het Bat. Nieuwsbl. meldt, zal ir. I. P.
de Vooys, directeur der Algemeene
KunstzndeUnle, die thans in Ned.-Indië verbluft,
een vestigingsonderzoek instellen.
Het zou niet gaan om de
vestiging van een
kunstzijde-industrie in
Ned.-Indië, doch wel

Ja

Voor^ez et; de pondenkoer,
tot ngeVeer 177 geloopen
tegen 145 francs midden December
1937 de
dollar steeg van 29.50 tot boven de 38 francs.
Op grond hiervan is de tegenwaarde van
e t Fransche betaalmiddel,
uitgedrukt in goud
a« een gehalte
900/1000, van 32.5 millivan
gram gesloi.ken tot ongeveer 26 milligram,
aardoor zijn waardevermindering in vergeïking m et den goudfranc van vóór den oor°g toegenomen
is van minder dan 90 % tot
b a 92
C/ vergeleken met den franc van
28 verergerde de depreciatie van 50.5 %
c°t meer
dan 60.2 %.
Sedert de maand Mei 1938 is de franc
e< ts gedaald
naarmate het pond zelf in
v
tot het goud verzwakt is, waarbij
°g op te
merken is, dat de franc sinds 15
er l bijna £eheel vri J van het ster"
eV eS gekomen
is en tegenover den
dnliar
nagenoeg volkomen in evenwicht kon

’

DIRECTEUR DER AKU IN

cellulosefabriek

""
heeft s^-sstiS
goud

’
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De debiteuren en andere betrokkenen heb-

ben verzocht, de ontbinding der Chicago Milwaukee, St. Paul & Pacific Railroad uit te
stellen. Men wenscht, dat deze niet eerder

zou geschieden dan nadat de wetgeving op
het spoorwegbedrijf van kracht zal zijn geworden en tot de economische toestand zal
zijn verbeterd.

Belangrijke aandeelen-trans-

Schacht zou eerst Hitler
gesproken hebben.
(Handelsblad—Timesdienst.)

B e r 1ij n, 5 Jan.
Montague Norman kwam vanmorgen
te
Berlijn aan, waar hij werd ontvangen door dr.
Schacht. Zij gingen beiden naar de Kiiksbank.
In den namiddag stond Montague Norman
peet over Schachts jongsten kleinzoon, die
Norman Hjalmar van Scherpenbetg

heet.

Uit het feit, dat dr. Schacht gisteren uit
Berchtesgaden is teruggekeerd, waar hij een
lang onderhoud met Hitler heeft gehad, leidt
men af, dat Montague Normans bezoek niet
voorbij zal gaan, zonder belangrijke finan-

cieele besprekingen.

DJIBOETI PETROLEUMHAVEN
(Van

P a r ij s, 5 Jan.
de
Binnenkort worden
nieuwe installaties
van de N.V. „Pétroles de Djibouti," te Djiboeti, in werking gesteld; zij bestaan uit vier
stookoliertanks met een inhoud van meer dan

32.000 ton en een modern ingericht pompstation. Twee pijpleidingen van 30 cm binnenmaat verbinden de installatie met het eindpunt van den nieuwen havenaanleg op meer
dan 2 km afstand. De pijpleidingen kunnen elk
hoogstens 500 ton olie per uur doorpompen.
Reeds thans kunnen de booten, welke gewoonlijk Djiboeti aandoen, van stookolie voor-

zien worden; gedurende de vulling kunnen
zij de ladings- en lossingsoperatiën voortzetten. Daar de diepte van het vaarwater langszij
de desbetreffende kade 9 m is, kunnen zelfs
schepen van 25.000 ton aldaar meren.
Voor de haven van Djiboeti wordt veel verwacht van het in werking stellen der nieuwe
organisatie, daar olie-stokende schepen vroeger nogal eens andere havens moesten aandoen.

SOC. BELGE DES BETONS

acties in November.
De Securities & Exchange Commission deelt
mede, dat de wijzigingen in het effectenbezit,
die in November plaats vonden, waarschijnlijk
grootendeels uit „belasting"-verkoopen beDe Chase National bank verkocht
stonden.
50.400 aandeelen Twentieth Century
Fox tegen 50.200 aandeelen in October. Op

onzen beurscorrespondent.)

(Van

onzen correspondent.)
Brussel, 6 Januari

De buitengewone algemeene vergadering

van

de Soc. Beige des Betons, waarbij de I n t e r n.
Gewapend Beton Bouw is betrokken,
welke vergadering gisteren onder voorzitterschap van den heer J. M. Stulemeyer werd gehouden, heeft met algemeene stemmen be-

1 December bezat zij 23.658 gewone en 671.916 sloten, den duur van de mij. met een
nieuwe
van deze mij.
periode van 30 jaar te verlengen.
May-Department
de
De vice-president van
Stores verkocht 10.000 aandeelen van zijn mij.
SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
en 10.000 aandeelen Commercial Investment Trust.
Senembah Mjj. Rubberprod. in NovembaCharles Nash verkocht 15.300 aandeelen -186 908 h. kg.
Nash Kelvinator, Glenn Martin
Cult. Mij. „Pondok Gede h". Oogst De»,.
10.000 aandeelen Glenn Martin, Michaels, de 88.500 (v. mnd. 81,000. v. j. 102.000) h. kg thee en
60.000 (v. mnd. 50.000, v. j. 50.000) h. kg rubber.
vice-president van McKesson Robbins verkocht in de eerste 12 dagen van November Sedert Jan. 1.430.000 Cv. j. t.212 500) h. kg thee
en 602.860 (v. j. 697.580) h. kg rubber.
zijn geheele bezit aan gewone aandeelen in
Expl. My. .Bengkalis".
Productie Dec.
1361
stuks.
deze mij., n.l.
33 (v. mmd. 27 8) kg goudbullion, met een fijnheid
Hij behield echter 15.153 pref. aandeelen van ca. 980/100.
van $ 3 per stuk. W. Th. Grant verkocht
Totale productie 1938: 319 7 kg goudbuMion met
12.500 5 % pref. aandeelen Grant en gaf een waarde van ca. 638.000.
9500 aandeelen in onderpand.
Van de aandeelen-aankoopen kunnen worden genoemd: 3000 aandeelen United
FEDERALE RESERVEBANKEN (R.O.).
Aireraft door Donald L. Brown, 1000
aandeelen United Aireraft door J. F.
New Vork Or S 1000)
5 Jan. 29 Dec.
McCarthy.
goud reserve
Totale
5.430.250 5.158.630
Lehman Bros kochten 4000 aandeelen GeneGedisc. wissels
1.120
1.760
ral Foods, C. S. Jones 8000 aandeelen R i c hWiss. gekocht o/d vrije markt
210
220
Oil.
field
Amerik. Staatsfondsen
724.660
815.420
De vice-president van deTwentiethCenTotaal wissels en fondsen
729.870
821.i80
t u r y Fox, Zanuck, verkocht in November Ueposlts „Memberbanks"
4.599.390 4.404.560
10.000 gewone aandeelen van zijn mij; een Totale reserve in proc van
deposits in biljetten in oml.
89.4
87.5
andere vice-president van dezelfde mij., Gotz,
verkocht eveneens 10.000 aandeelen van zyn Alle Fed Res Bank (in $1000)
$ 1.50 pref. aandeelen

’

...

mij.

Paramount bereidt televisieuitzendingen voor.
Paramount Pictures

wil zich

met televisie
bezig gaan houden. Men werkt aan een speciale film voor televisie-uitzendingen. De mij.
verklaart, dat de filmindustrie het beste in
staat is televisie-programma's samen te stellen. Paramount bezit 50 % der aandeelen Du
Pont Laboratories. Deze laatste ondernemin-

«ioud reserves
Ciedisc wièseis
Wiss gekocht o/d vrije markt
Amerik Staat.ston sen
Totaai wissels en fondsen
(Joud in hel
uitenlano
Totale activi
omloop
Biljetten m

Deposits „Memberbanks

Totaal

deposits

Gest kapitaal en surplus
Totale

4,H10
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Het Nederlandsch Grootscheepvaartbedrijf in 1938
ALGEMEENE BESCHOUWING

dienst op Garston.

Het verloop van de toestanden in de
VLISSINGEN.
algemeene vrachtvaart in 1938
De Red Star Line besloot in November hs.ar
stak wel sterk af tegenover dat in de eerste
in den dienst op New Vork uitgaande
negea maanden van 1937, hetwelk zooveel schepen Vlissingen
te laten aamloopen voor het
tijdelijk
aanleiding gaf tot optimistische beschouwinopnemen van passagiers.

gen.
De teruggang der vracihitkoersen, ingetreden In
October 1937, zette zich in 1938, behoudens een

kleine onderbreking in Aug./Sept., van maand
tot maand voort.
De scherpste inzinking vond
plaats m Februari. Het gemiddelde peil der
vrachten was, volgens Lloyd's, het laagst in
November. Het gemiddelde indexcijfer voor vrachten was voor November 11.54 % lager dan dat voor
Januari en 34.09 % lager dan dat voor September
1837. Evenwel bewoog het laagste gemiddelde
peil der vrachten in Jan./Nov. 1938 7ich nog
boven het hoogste peil In dezelfde periode
1936 (indexc. resp. 88.02 en 86.68, beide voor
November; in welk laatste jaar het tweed»
halfjaar getuigenis gaf van stagenden wereldhandel en daarmee van toenemende vraag naar
Van dien aard dat ca. 700.000
scheepsruimte.
bruto reg. ton opgelegde tonnage wedeT in bedrijf werd geplaatst.
Bjj vergelijking van bovenstaande indexcijfers
dient rekening te worden gehouden met de sinds
1936» scherp gestegen «xploitatiekosten.
December j.l. gaf getuigenis van opleving.
In dezen gestadig ongunstiger geworden internationalen toestand deelden vanzelfsprekend ook
éê Nederlandsche tra mpreederijen.
ook de lijnreedeNatuurlijk gevoelden
Tijen de gevolgen van de slinkende handelsbewegingen. Niet als in 1937 behoefden deze in 1938
extra afvaarten van eenige beteekenis in te
stellen of schepen in time charter uit de markt
te nemen.
Door de verschillende Conferences werden in
**ti roop van het jaar voor talrijke artikelen en
producten tarievenwTjzigingen, verhoogingen en
verlagingen. Ingevoerd of wel bestaande tarieven
voor bepaalde tijden verlengd, tot zelfs voor het
geheele jaar 1939.
Voorts verdient aanteekening dat tal van tarievenhoogingen, waartoe tusschen Conferenceleden
in 1937 werd overeengekomen, eerst in 1938 konden worden toegepast.
De voordcelen hiervan
werden echter ten deele of goeddeels teniet gedaan door de stijgende bedrijfskosten.

HET LIJNVERKEER
Betreffende het Nederlandsch en Nederl.
Ocst-Ind'sch lijnverkeer werden in den loop
van 1938 de volgende bijzonderheden gerapporteerd:

AMSTERDAM.
De Stoomvaart Maatschappij „Nederland" en
Rotterdamsche Lloyd hebben sinds December jl.
een geregelde verbinding ingesteld van Ned.Indië naar de Levanthavens met vrachtschepen,
welke op reis van Ned.-Indië naar Europa bij
voldoend aanbod van lading Jaffa, Tel-Aviv,
Haifa en Beyrouth aanloopen;
de Koninklijke Nederl. Stoomb. Maatschappij
laat sinds November haar booten in de SurinameLijn op de uitreizen Madeira niet meer aanloopen.
Van Amsterdam gaat de reis thans via Dover,
Barbados en Trinidad naar Paramaribo en verdere havens tot New Vork. De thuisreizen geschieden vla Trinidad, Barbados. Madeira, Plymouth en Le Havre. Madeira wordt thans op de
uitreis door de schepen der Colón-Lijn aangeloopen. Sinds December doen alle schepen van de
Colón-Lijn ook Kingston aan, zoodat deze haven
thans 14-daags direct wordt bediend;
de geregelde afvaarten van New Vork naar Venezuela werden uitgebreid met een 3-wekel. dienst
naar Ciudad Bolivar (Rio Orinoco) en Caripito
(Rio San Juan);
de K N. S. M. vervoert sinds Mei de goederen
voor de havens Belize, Puerto Cortes, Puerto
Barrios en Livingston met de schepen in de ZuidPacific-Lh'n via Cristobal;
de 4-weekel. verbinding van Amsterdam met
Volos der K.N.S.M. werd in Juli uitgebreid tot
een 14-daagsche;
de K.N.S.M. nam in Juli de haven van Tripoli
(Syrië) op in haren dienst op de Oostelijke Middellandsche Zee;
in September werd Famagusta (Cyprus) opgenomen in de geregelde aanloophavens van de
K.N.S.M. De afvaarten vinden elke 4 weken

plaats;
da maandeltjksche verbinding van Amsterdam
met Odense der K.N.S.M. werd uitgebreid tot een
14-daagsche;
de N.V. tv.v.d. Koninklijke Hollandsche Lloyd
hervatte begin Juni met een vrachtschip met
accommodatie voor twaalf passagiers een beperkte
passagiersverbinding met Brazilië en Argentinië;
de Holland-West-Afrika-Lyn besloot met ingang
van Jan. a.s. hare vracht schepen in den Adienst op de uitreizen Antwerpen te laten aanloopen.

ROTTERDAM.
De Holland—Australië Lijn der Ver. Nederl.
Scheepvaart-Maatschappij, te 's-Gravenhage, gaf
kennis dat na de indienststelling van het nieuwe
motorschip Abbekerk in Februari a.s. een maandeiyksche dienst met de vier moderne A-kerken,
Aagtekerk Almkerk, Arendskerk en Abbekerk, zal
worden onderhouden op Australië, N.-Zeeland,

Tasimanië en de Pacific-havens;
de Nordd. Lloyd laat sinds begin Juli in haren
14-daagschen Oost-Azië dienst hare motor-paket-

booten Gneisenau, Scharnhorst en Potsdam uitgaande Rotterdam in plaats van Antwerpen aanloopen ; zooals thuiskomend reeds het geval was.
Sinds de afvaart in November, wordt ook Hai-

phong aangeloopen;
de Hamburg-Amerika Linie ontwierp voor hare
in den Oost-Azië dienst uitgaande vrachtschepen
een verkort reisplan, ca. acht dagen uitsparend,
ingegaan begin November. De haven Manila
wordt alleen nog thuisvarend aangeloopen. Om
de vier weken worden op denzelfden dag twee
schepen geëxpedieerd, waarvan het eene Colombo, Singapore, Hongkong, Sjanghai, Kobe en
Yokohama, het andere Penang, Port Swettenham,
Manila, Dairen en Tsingtao aanloopt;
de Nippon Yusen Kaisya opende een maandelijkschen dienst om de wereld via Tandjong
Friok de Noord-Pacific kust, het Panama-kanaal

naar het Europeesche Continent, w.o. Rotterdam.
Thuisvarend via het Suéz-kanaal;

de Osaka Syosen Kaisya heropende haren gestaakten maand. Japan-Europa dienst (Hamburg.
Rotterdam, Antwerpen). Inkomend en uitgaand
via het Panama-kanaal, telkens Los Angeles en
New Vork aanloopend;
de Svenska Ostasiatiska Kompaniet besloot in
November Rotterdam weder op te nemen in haren
dienst op Oost-Azië;
de reederij Martin Mosvolt, te Farsund. opende
in Mei een maandelijkschen dienst voor de fruitvaart van de Noord-Paciflc-kust op Engeland en
Hoek van Holland, tevens met beperkte passagiers-accommodatie;
de Noorsche „Fjell Line" opende begin April
een 14-daagschen dienst van Rotterdam op St.
Montreal, Toronto, Detroit, MilJohn's, N. F.
waukee, Chicago, event. tevens Hamllton. RoCleveland, Toledo, South Haven en
chester.
Muskegon;
de reederij Anthony Veder, te Rotterdam, epent

in de eerste helft van Januari a.s. onder den

een dienst v.a-n Rotterdam
via Londen op St. John's. N. F., St. John's,
N. 8., en Halifax, vanwaar de voor de binnenlanden van Canada en de Ver. Staten bestemde
goederen per spoor zullen worden verzonden. Gedurende het „open seizoen" (April tot mcd.
October)
zal een
14-daagsche dienst worden
onderhouden op New-Foundland, Montreal, Toronto, Hamllton, Cleveland, Detroit, Milwaukee,
enz., werwaarts de voor Europa beChicago
stemde goederen uit de binnenlanden per kanaalschepen van de Britsche „Grand Union Canal
naam „Oranje Lijn"

Company" zullen worden verscheept;
de Regents Line, te Londen, besloot begin 1939
een dienst van twee afvaarten per week te
openen van Rotterdam ep Londen;
de Britsche „Stan Line" opende ir Maa-t een
14-risagschen dienst van Lenden. Grimphy. Huil.
de Tyne, Antv/erpei en Rotterdam op Valencia.

Barcelona. A'lcante en Tarraerna;
Oldenburg-Portug. D. R., te Hamburg,
opende In April met drie nieuwe schepen oen
de

dienst op Lissabon en Casablanca;
da Stockholm

Rederi

Aktiebolaget Svea laat

sinds October in haar wekelijkschen dienst op
Malmö en Helsingborg ook de haven Landscrona

aanloopen;

de Britdsih tt Conitln«ital Steanisbip Co. Ltd.,

Nederlandsch Oost-Indië.

(mcl.

van Ned.-Indië en de Straits Settlements naar
de Oostkust van Noord-Amerika en de Golf van
Mexico werd de 6-daagsche dienst in Januari
teruggebracht tot een 10/ll~daagschen. Vanaf

Augustus werd de frequentie 7-daagsch;
der
in de Silver Java Pacific Lijn
Stoomv. Maatsch. Nederland, Rotterd. Lloyd en
Silver Line Ltd. werd in Juli een extra maandelijksche dienst ingesteld van de Westkust van
Noord-Amerika naar de Philippijnen, Nederl.Indië, Straits Settlements en Britsch-Indië;
de in 1937 ingevoerde drie-wekel. dienst der
Jav a-C hi n a-J ap a n Lij n op China met tegen
het einde van het jaar Sjanghai weder als aanloophaven kon in 1938 vrij geregeld worden onderhouden. Evenwel kon door het voortduren van
het Japansch-Chineesche conflict en de daaruit
voortvloeiende economische toestanden nog niet
tot een herstel der 14-daagsche verbindingen worden overgegaan;
Ook in de Japansche verbindingen met Nederl.
Indië werden geen belangrijke wijzigingen gebracht. Enkele afvaarten moesten vervallen ten
gevolge van tijdelijke requisitie der schepen;
de reederij Wilhelm Wilhelmsen, te
Tonsberg, opende in Maart een maandelij kschen
dienst van Oslo op Nederl.-Indië met Macassar
als eindhaven. Op de thuisreizen worden Java,
Antwerpen Rotterdam en Hamburg aangeloopen;
Det
Oslasiatiske Komde reederij
pagni, te Kopenhagen, besloot een dienst te
openen tusschen West-Australië, Java, Saigon,
Bangkok en Hongkong.

-

REEDERIJEN

3.656.938 1.674.092 5.331.030
3.184.863 1.751.039 4.935.902
3.125.372 1.857.414 4.982.786
3.520.807 2.338.655 5.859.462
3.248.497 2.126807 5.375.304
3.154.959 1.994.084 5.149.043

(Centr. Bur. v. d. Statistiek).

De totale goederenbeweging van en naar zee
was in Jan./Nov. '38 dus 226.261 ton kleiner dan
die in dezelfde periode 1937.

ZAANDAM.
De gemeenteraad van Zaandam besloot begin
Juni het havengeld voor zeeschepen te verlagen
met een cent per m 3en daarmee te brengen op
vier cent per m3.
De h o u taanvoeren waren hier in 1938 kleiner
dan in het vorige jaar. De aanvoeren waren in de
laatste vijf jaren als volgt:

Balken ena

Stds. gez.
hout.

1934

1935
1936
1937
1938

terug.

Het vaarplan van de De 1 i-S tral t s-C hm a
Ljj n (Deli-Penang-Singapore-Hongkong-SwatowAmoy) bleef officieel gehandhaafd, doch enkele
malen moesten Swatow en/of Amoy veiligheidshalve overgeslagen worden.
In het overige lijnenstel'se-l der reederij kwaimen
geen wijzigingen van eenige beteekenis.
De dienwt der Jav a—N ew Vork Lijn, van
de Stoomv. Maatsch. Nederland, Rotterd. Lloyd
en Stoomv. Maatsch. Oceaan, van de Atlant. kust
van Noord-Amerika en de Golf van Mexico was
aanvankelijk 10-daagsch. In Februari werd de
frequentie 11-daagsch: sinds November is de
dienst weder 10-daagsch;

(tons)

(tons)

(tonsi

1938

De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij heeft
in het voorjaar met de indienststelling van de
motorschepen „Boissevain", „Ruys" en „Tegelberg" de tot dan afzonderlijk bevaren Zuid-Af rikaen Oost-Afrika-diensten (O ri ë n t-J a v a-A fr ika Lijn) in één gecombineerd vaarplan ondergebracht. De nieuwe schepen hebben volkomen aan
de verwachtingen, wat snelheid, laadvermogen en
passagiersaccommodatie aangaat, beantwoord.
Naast den bestaanden vrachtdienst, ..SaigonReunion-Madagascar Lijn", werd einde Mei nog
een afzonderlijke maandelijksche dienst met een
passagiers- en een vrachtschip ingesteld van
Bangkok via Bandon (Siam) en Batavia naar
Rodriguez, Mauritius, Beira, Loureneo Marques en
Durban. Het passagiersschip (om
de andere
maand) keert terug via Mauritius, Rodriguez en
Batavia naar Bangkok. Het vrachtschip keert van
Durban via Batavia of Singapore naar Bangkok

doorvoeren).

Inkomend Uitgaand Totaal
1934
1935
1936
1937
Jan./Nov. 1937

(tuit)

101.112

19.233
1.015
4.598
6.335
4.529

85.087

84.282
86.805

83.360

Uit zee kwamen in de haven aan 384 schepen
met 874.817 m 3bruto, tegen 382 met 911.016 m3
in 1937.

IJMUIDEN EN HET NOORDZEEKANAAL.
Met de verbreeding van het Noordzeekanaal
tusschen de kilometerraaien 2600 en 5700, bij inschrijving toegewezen aan de N.V. Bagger Maatschappij Bos & Kalis te Sliedrecht, voor 346.800,
werd voortgegaan.
Aan de Hembrug. waardoor voor elke richting
een doorvaartgelegenheid zal ontstaan in plaats
van één voor beide richtingen, moeten omvangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd. De
kosten worden geschat op
180.000.
Inzake den bouw van een tunnel onder het
Noordzeekanaal by Velsen werd door den minister van Waterstaat nog geen beslissing genomen
met betrekking tot de vraag of ook voor den
spoorweg een tunnel zal worden gebouwd. De
plannen zouden echter in een vergevorderd
stadium van voorbereiding verkeeren,
In 1938 arriveerden uit zee aan het Hoo gIJmuiden 117 schepen met
te
ovenbedrijf
509.362 ton erts, tegen 133 schepen met 573.069
ton in 1937; voorts 26 kolenbooten (v. j. 36). Met
papierhout voor de papierfabriek te Velsen
kwamen aan 107 zeeschepen met 713.238 m 3fcruto
(vorig jaar 92 met 610.616 3) met resp. 89.959
en 79.301 vaam hout en resp. 25.253 en 27.168 ton

’

’

■

m

cellulose.
In en uit passeerden de Noordzeesluizen te

IJmuiden in 1938 7.810 zeeschepen met 47.566.472
m 3bruto, tegen 7182 met 44.066.974 m 3in 1937.
Het belangrijk grootere aantal gepasseerde
schepen dan in in het vorige jaar is vooral toe
te schrijven aan de passages van een bijzonder
groot aantal motorschepen van de z.g. Nederlandsche kustvloot; hetgeen van niet geringen invloed
was op de scheepvaart in het Noordzeekanaal.

AANLEG AMSTERDAM—RUNKANAAL.
Betreffende hetgeen voor den aanleg van
het Amsterdam—Rijnkanaal in 1938 werd verricht, valt het volgende mede te deelen:
GEDEELTE AMSTERDAM—SPLITSING
ZIJTAK NAAR VREESWIJK.

Nieuwe reederijen van beteekenis werden in
1938 niet opgericht; wel een 40-tal kleine

Aansluitend aan deze haven werd een
haven ontworpen voor lichters, lengte 700, breedte
120 en diepte 4 m. Dit complex zal 140 ha verhuurbaar terrein omvatten. Met de werkzaam,
heden werd een aanvang gemaakt.'
Voor de „Standard Oil of California", waaraan
in 1937 optie werd verleend op het huren van
18 ha, eventueel te vergrooten tot 24 ha, komt
in aanmerking het terrein, gelegen ten westen van
den havenmond. Ook de Bataafsche Petroleum
Maatschappij, die nog opties heeft loopen. komt
voor nieuw terrein in aanmerking.
De kosten van uitvoering worden begroot op
300.000 werd uitgetrokken
940.000, waarvan
op de begrooting van 1938.
De in 1936 ingevoerde verlaging der haventarieven voor zeeschepen met 28 % werd tot 1 Jan.
1940 gecontinueerd. Op dé heffing van haven- en
kraangeld werden nieuwe verordeningen vastgesteld.
Het inkomend scheepvaartverkeer op Rotterdam was in de laatste vijf jaren als volgt:

diepte.

GOEDERENBEWEGINGEN.

te Liverpool, opende in December een vierwek.

’

’

,„
,

10.422 schepen met 16.365.760 n. r. t.
15.989.451
10.057

1934

„

„

1935
1936
1937
1938

11.928

13.531
14.542

„

~
„~
„~

19.419.519

22.423.175

23.558.931

„,.

Het 10.000ste schip kwam in 1938 op 28 Aug. te
Rotterdam aan, tegen op 17 Sept. In 1937 en op
7 Nov. in 1936.
Betreffende het goederenverkeer diene dat van
geloste goederen,
de in Jan./Oct. 1938 uit zee ton)
waren stuk20.154.000 ton (v. j. 18.772.000
goed e r e n 3.401.000 ton, 16.9 % (v. j. 3.219.000
ton, 17.2 %). Van de naar zee geladen goederen,
14.922.000 ton (v. j. 16.644.000 t.), waren stukgoederen 2.903.000 ton, 19.5 % (v. j. 3.190.000 ton,
19.2 %).
Het inkomend verkeer van massagoederen, men doorvoer, was in Jan./Nov., wat granen, ertsen,
kunstmest, minerale oliën en hout betreft, grooter dan dat in dez. per. 1937 (van hout resp.
926.459 en 797.626 ton), van kolen, cokes en briketten kleiner. Het uitgaande verkeer van kunstmest was grooter, dat van kolen enz. kleiner.

GOEDERENBEWEGINGEN
(mcl. doorvoeren).
Inkomend Uitgaand
(tons)
(tons)

1934 16.003.648
1935 15.311.891
1936 18.016.132
1937 22.440:107
Jan./Nov. 1937 20.419.561

Totaal
(tons)

11.320.601

27.324.249
28.195.786
33.223.802
42.352.612

12.883.895

15.207.670
19.912.505

18.257.671

38.677.232

16.387.060
1938 22.396.285
38.783.345
(Centr. Bur. v/d. Statistiek.)

Het totale goederenverkeer van en naar zee
was in Jan./Nov. '38 dus 106.113 ton grooter dan
dat in dez. per. van '37.

NIEUWE WATERWEG.

.

Da scheepvaartbeweging op den Nieuwen Waterweg was in 1938 grooter dan in het vorige jaar.
Op 9 Aug. kwam het 10.000ste schip uit zee
binnen, tegen op 23 Aug. in 1937 en op 25 Sept.
, ,
in 1936.
Het inkomend verkeer was in de laatste v«i
jaren als volgt:
p
1934

1935
1936
1937

1938

...
'.

12.882 schepen met 20.818.467 n.r.t.
„ 20.883.007
12.505
13.895

15.819

16.983

„

„.
„

„
„
„

23.124.719

26.337.434

27.610.162

„„
„
„

en,

Enkel om te bunkeren kwamen binnen in 1938
479 schepen, tegen 457 ia 1937 en 532 in 1936.
Het aandeel van Rotterdam in de inkomende
scheepvaart op den Nieuwen Waterweg bedroeg In 1938 85.33 % (b. vor. j. resp. 83.14 en
84 %).
In de totale inkomende goederen beweging
(in- en doorvoer) op den Nieuwen Waterweg in
Jan./Nov. 1938, 25.141.977 ton (v.j. 22.817.202 t.),
deelde de haven van Rotterdam met 89.08 %
(v.j. 89.5%); in de uitgaande goederenbeweging
(uit- en doorvoer), 17.638.383 ton (v.j. 19.705.145 t),
met 92.9 % (v.j. 92.7 %).

......

— —

HAVENAANGELEGENHEDEN EN
SCHEEPVAARTBEWEGINGEN

—

—

,

...
....
....

m

HARLINGEN.
Gedurende 1938 werd verder gewerkt aan de

verbetering der havenoutillage in deze gemeente.
Verhinderingen voor het plaatsen van kranen en
het bestra/ten en afstekken van het nieuwe haventerrein zyn uit den weg geruimd. Zoodat met
deze werkzaamheden thans binnen afzienbaren
tvjd kan worden aangevangen.
De Nieuwe Willemshaven is op diepte gebracht.
Schepen met een diepgang van pljm. 17 voet kunnen thans aan "de kade meren.
In 19338 kwamen in de haven aan 369 zeeschepen met 643.631 m 3br. tegen 654 met 641.332 m
in 1937.

3

TER NEUZEN.
De nieuwe haven, de z.g. „Zevenaar haven",
werd in April in gebruik genomen. Hierdoor is
een mooie en ruime haven met uitgebreide opslagterreinen aan het havencomplex van Ter Neuzen
toegevoegd. In het bestaande groote gebrek aan
voldoende opslagruimte heeft de nieuwe haven
kunnen voorzien, daar op de
echter nog niet
nieuwe opslagterreinen de zoo hoog noodige kranen voor het behandelen der goederen nog ontbreken. Van particuliere zijde wordt hier veel
moeite gedaan om tot oprichting van kranen te
kamen. De resultaten hiervan moeten oog worden
afgewacht.
uitblijven eeher regeling, waarbij voor deze
haven speciale tarieven op de Belgische spoorwegen, als voorheen, weder worden
ingevoerd,
blijft een belemmering voor het vervoer over deze
haven.
Het inkomend verkeer van zeeschepen was in
de eerste elf maanden van 1938 tegenover dat in
dezelfde periode van het vorige jaar als volgt:

Uit de vloot werden verwijderd door:
Verk. aan
Andcrz.
Verk aan
buit. reed.
sch. tons
4.717
Amsterdam
4
Rotterdam
3 11.476
4.103
's-Gravenhage.. 2
Groningen
en prov. 8 1.763

...

...

Ter Neuzen
Sluiskil
Sas van Gent

r.t.

schep.

141*

175
106
29

223.348
42.174

Geladen

Gelost
tons.

tons.
858.064
1.137.198
1.123.522
854.436

2.099.323

2.640.642
2.915.807

2.358.467
1.841.948

864.577

Bij de Steenkolen Handelsvereeniging bunkerden in 1937 844 stoomschepen (v. j.
945), in Jan./Nov. 1938 637 (v. j. 765).
By het Oliebunkerstation bunkerden in
1937 762 schepen (v. j. 503); in Jan./Nov. 1938
925 schepen (v. j. 707).
Volgens het „Centr. Bur. v. d. Statistiek" werden geleverd aan buitenlandsche en aan Nederlandsche schepen in: -

1936

1937
Jan./Nov. 1937
1938
1936

Bunkerkolen (tons)
Nederl.
Tot.
Buitenl.
462.421
507.141
44.720
406.091
43.616
449.707
349.074
37.573
386.647
44.011
325.768
281.757
Bunker olie (tons)
Buitenl.
Nederl.
Tot
69.072
26.251
95.323

1937

35.908

Jan./Nov. 1937
1938

.

14.209

34 217
93.112

13.173
12.265

105.377

1937
10 *
5
9
6
7
9
6
8
8
6.9
6
20
6
6

Droogdok Mij. Soerabaja
Droogdok Mn'. Tandjong Priok
Rott. Droogdok My

j

GOEDERENBEWEGINGEN

5

0
3
6
0
2
0
2.1
0

.

'

0

0
0
0
0
0
0
5
3

18
7

5

15
5

(Volgens de gegevens van het „Centraal
Bureau voor de Statistiek).

Totaal
Uit

het

41657

7

80.579
112.574
11.059
2.557

84

248.426

buitenland

s.s. en

8
5
2
8

23

41.274

m.s.

—

—

werden aangekocht drie
stoomschepen met 8.605 br.r.t, w.v. voor Amsterdam twee met 5.509 ton en een voor 's-Gravenhage
met 3.096 ton.

1.262.172

610.302

13.315.388*
14.699.378*

7.543.391
6.86S 840

12.223.041

6.240.512

WAARDEN.
In guldens
In guldens In guldens
935.933.000
675.104.000 260.829.000
745.005.00r) 271.584.000
1.016.589.000
1.551.193.000 1.148.111.000 403.082.000

1935
1936
1937
Jan./Nov. '37

1.423.413.000 1.049.941.000 373.472.000
'38 1.298.159.000 957.056.000 341.1J3.000

HAVENVERKEER
Het goederenverkeer, inkomend en uitgaand, was in de beide Nederlandsche groote

zeehavens als volgt:

Te AMSTERDAM.

December

Gelost uit zeesch. Geladen in zeesch.
bij mv., rechtstr. bij uitv., rechtstr.
of voor entrepot
of uit entrepot
Bruto tons van 1000 kg
1937
1936
1936
1937
180.576 201.289 119.658
113.159

Jan./Dec.

2.456.943

■**

2.347.289

1938
Maart

Anril
Mei

1937

188.652

232.708

166.815

252.715

Augustus
September

227.852
213.138

206.820
193.734
223.441
205.282

198.049

October
November

225.418

I

1.215.007») 1.061.706*)

1938
98.312

158.871 222.381
210.466 164.664
182.301 196.990
202.060 206.335
206.123 171.297

75.582

1937
89.930
100.645
109.435
108.028
91.975
103.673

75.427
94.254

90.882
94.334

110.069
87.874
84.514

86.819

123.127

130.014

132.310

110.649

93.952

101.846

2179.745 2.276.367 1.098.302*) 1.095.349')'

i

bunkerkolen en bunkerolie voof
Nederlandsche en buitenlandsche zeeschepen;
1937 resp. 206.711 en 93.131 ton, 1936 resp. 289.312
en 67.232 ton ; Jan./Nov. 1938 resp. 246.945 en 81.528
ton, Jan./Nov. 1937 resp. 278.537 en 84.236 ton.

!

Jan./Nov.
")

Incl.

Gelost uit zeosche- Geladen in zeesche*
pen bij doorvoer.
pen bij doorvoer.
Niet over entrepot

Bruto tons van 100< kg.
1937
1936
1936
79 603
92.190
69.792

1937
91.734

....

December

1.063.864

Jan./Dec

1938
104.419

Januari

87.232

Februari

104.121
90.440
83.481

Maart

April
Mei
Juni

86.518

Juli

Augustus
September

October

November

78.909

...
...

72.536
89.459
85.697
87.402
975.214

778.083 L128:«48
1937
99 479

813/708

1888

3937

81.134

77.322

81.821

78.704

98.396
82.799
68.683
92.529

103.735

73.197

108.146
85.594

78.496
79.132

116.630,

972.130

895.782

1.031.548

89.205
85.145

95.749

,

'

96.335
86.019
87.548
92.727
82.321 :
55.67 S
102.749
80.206. i

89.943

67.230

j

:

71.485

96.930
104.315 [

79.988

TOTAAL HAVENVERKEER.

5

Bruto
reg. ton
19.781
15 627
4 103
1.763

817.449
756.040

"

2J

Afgev. door
gez. oorz. van

1.262.090
1.369.558

Excl. bunkerleveringen voor Nederland»
c h e schepen: totaal 1937 672.008 ton kolen
(v.j. 607.591 t.) en 173.019 ton olie (v.j. 201.973
t); Jan./Nov. 1938 646.283 ton kolen (v. 1.
597.134 t.) en 172.385 ton olie (v.j. 155.797 t).
3

2J

uit de vloot zijn als volgt:

s.s. en Bruto
m.s. reg. ton

20.858.779
21.568.218
18.463JSS3

'36

0

De toevoegingen aan en de verwijderingen

34

2.079.539
2.125.598
1.872.474

'37

JanVNov.

Bruto tons van 1000 kg.
var, en langs rivieren totaal
naar zee en kanalen verkeer*
6.962 344
1936
5.000.786
1.961.558
1937
5.859,462
2.531.446
8 390 908
1937
5.375.304
7.698.177
2 322.873

1938

5.149043

2.035.787

7.184.830

Te ROTTERDAM.
Gelost uit zeeschepen bij In-

Jan./Dec.

..

'

...

Juni

grooter dan die in het vorige jaar.

24

en muntmateriaal.
1.945.056
1.323.276
621.780
23 513.274
16.022.654* "7.490.620
1.711.092
1.156.477
554.619
1.116.385
1.619.921
503.536
1.812.660
1.281.942
530.718
1.715.488
515.369
1.170.119
1.136.264
608 060
1.744.324
2.053.383
1.171.645
881.738
2.081.199
1.144.203
936.996
2.043.101
1.244.533
798 568

Juli
Augustus
September
October

0
0

De totale uit de vloot verwijderde tonnage is

invoer

T,ms
Tons
(bruto)
(bruto)
Zonder gouden en zilveren munt

Mei

December

6
13

Tons

Maart

„

Saldo

Uitvoer

(bruto)

April

De Nederlandsche handelsvloot heeft in
1938, evenals in 1937, uitbreiding ondergaan,
zoowel wat aantal schepen als tonnage betreft.
Het grootere aantal is voor het overgroote
deel te danken aan toevoegingen van tankers
en kleinere motorschepen, de z.g. kustvaarders.

Amsterdam
Rotterdam
's-Gravenhage
Groningen (prov.)
Over. plaatsen

Invoer

Jan./Nov

DE NEDERLANDSCHE HANDELSVLOOT
ULT. 1938

Toegevoegd door
nieuwbouw voor

BUITENLANDSCHEGOEDERENBEWWGINGEN.

TOTALE NEDERL.

7J

4
9
10
5
5
10

...■'■■

Uit. 1937
Aant. Bruto
sch. reg. ton
330 1.059.668
231
852.670
103
546.167
167
40.352
4
8.638
5
2.691
3.
1.262

Voor verdere bijzonderheden betreffende de
Nederlandsche handelsvloot verwijzen wij naar
ons artikel „Wereldscheepvaart" No. 154.

1936
0
3

WERF. EN DOKMAATSCHAPPIJEN.
Werf Gusto
Wilton Fh'enoord
Amsterd. Droogdok Mij

een

De overige, alle kleinere motorschepen, over
verdere plaatsen buiten de provincie Groningen
verdeeld.

Juli

SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJEN.

.

.....

Terneuzen
Dordrecht

Juni

De toon, in het afgeloopen jaar aangeslagen in
de jaarverslagen over 1937, was, gezien de
betere resultaten, uit den aard der zaak
nog
vrijwat opgewekter dan die over 1936, welke ook
reeds gunstig afstak tegenover die over de voorgaande depressiejaren.
Vry-wat meer ondernemingen dan in het vorige
jaar waren in 1938 in staat dividend uit te keeren;
en wel in alphabetische volgorde als volgt:

...

3' 7.370

11.845

Uit. 1938
Aant. Bruto
sch. reg. ton
330 1.087.053
239
917.622
126
657.734
193
49.648
4
8.638
5
2.691
1.262
3

*

Amsterdam
Rotterdam
's-Gravenhage
Prov. Groningen
Vlissingen

Januari
50.117 Februari
47.390

JAARVERSLAGEN OVER 1937

Over:
Furness' Scheepv. en Agent. My.
Holl. Amerika Lh'n
Holl. Stoomto. Maatsch
Java Ohina Japan Lyn
Kon. Ned. Stoomb. Mij
Kon. Paketvaart Maatsch
Maatsoh. Houtvaart
Maatschappij Zeevaart
Midd. Zeev. Comp. B
Ned. Scheepv. Unie
Rotterd. Lloyd
Stoomb. M\j Hillegersberg
Stoomv. Mij. de Maas
Stoomv. Mij. Nederland
Stoomv. Mij. Noordzee
Stoomv. Mij. Oostzee
Stoomv. Mij. Wijklijn
Stoomv Mij. Zeeland
Van Nievelt, Goudriaan & Co
Ver. Nederl. Scheepv Maatschappij...

—'

De Nederlandsche handelsvloot telde uit.
1938 1114 stoom- en motorschepen met
2.770.082 br.r.ton, tegen 1051 met 2.554.32*
ton uit. 1937; waarvan thuisbehooren te:

Jan./Nov. '38

meerden in: bunk. in:
zeesch.
zeesch.
netto r. t
1450
2077
2.603.314
2067
2.220.216
1603
1472
1722
1.976.327
2.175.112
1562
1833

1938

3

"""

Eenige kleinere motorschepen gingen door ver-"
koop naar andere binnenlandsche plaatsen over.

November

Aan de havenwerken werden geen veranderingen aangebracht. De N.V. „Haven van Vlissingen" bouwde in het najaar '37 een tankinstallatie voor melasse en zoete oliën met een capaciteit
van 2 tanks elk 3000 m 3 en 1 aftaptank van 100 m
Deze installatie werd in 1938 uitgebreid met
3 tanks van 500 m 3 elk, zoodat de totale capaciteit thans 7600 m 3bedraagt.
In de buiten- en binnenhavens

1937
Jan./Nov. 1937

— — —
— — —

een getorpedeerd, een gestrand,
wrak geworden.

141.244
27.033

VLISSINGEN.

1936

sch. tons
2
3.640
1 3.730

17 22.059

* Voorts 63 zeeschepen met 87.236 br. r.t. om te
bunkeren (v. j. 58 met 47.616 netto r.t).
Totaal zijn opgevaren door de sluizen te Ter
Neuzen in Jan./Nov. 1938 1932 zeeschepen met
3.044.808 bruto r.t. (v. j. 2243 met 1.954.559. netto
r. ton).
Dec. 1937
Het inkomend verkeer en de goederenbeweTotaal 1937
gingen te Gent waren in onderstaande jaren Jan. 1938
en perioden als volgt:
Februari
Aangek. Moorsom
zeesch.
tons.
1.928.168
1935
1755
2068
2.172.496
1936
2.273.479
1937
2218
Jan./Oct '37 1790 1.876.658
"38 1495
1.609.483
Jan./Nov. '38 1658 1.781.328

afgevoerd

r.t.
122.888

schep.

157.098

101
33

sloopers

sch. tons
2 11.424
1
421

*) Waarvan

Jan/Nov. '38 Bruto Jan/Nov. '37 Netto

3.

Voortgegaan werd met het aankoopen van
gronden voor de verruiming van het kanaalgescheepsexploitatie-maatschap- deelte tusschen Amsterdam én Nieuwersluis.
schappen
Een aanvang werd gemaakt met den aanpijen, overwegend te Rotterdam en Dordrecht.
gronden tusschen Nieuwersluis en
van
koop
te:
Wg teekenen aan
Utrecht.
Ter vergelijking voegen wij hieraan toe het
Voltooid werden de navolgende werken:
ROTTERDAM
inkomend
verkeer op de meest concurreerende
de plaatsing van de vaste bruggen te Loenerhavens en haar inkomende en uitContinentale
den
te
Utrecht
Vleutenscheweg
in
Maarssen,
Barendrecht,
dir. Phs. van sloot
NV. Maatsch. S.S.
mcl. doorvoeren.
goederenbewegingen,
gaande
Utrecht—Harmeien
te
Oudenen in den Rijksweg
Omimeren's Scheepvaartbedrijf;
genomen;
reeds
in
werden
gebruik
die
alle
rijn,
mr.
W.
Brada,
dir.
dr.
N.V. Scheepv. Maatsch.
ANTWERPEN.
de verruiming van het Merwedekanaai tusschen
F. van Gunsteren.
Goederenbew.
km 1500 en 5150 onder Amsterdam en Diemen; de
Scheepv. Maatsch. Virgo, dir. C. Holsaher.
Uitg.
Ink.
bouw van vier keersluizen in de gem. AmsterAant. sch. Moorsom t In 1000 tons.
dam, Diemen en Muiden; de opstelling van een
ZAANDAM.
11.112 12.122
11.125 22.035.257
veerwagen ter vervanging van het pontveer in
1935
1L429
23.043.141
12.480 12.772
van
1936
Diemen;
de
Buitenkerklaan
te
de
bouw
een
Zaandam
I
en
N.V.
NV. Zeevaart Maatsch.
1937
14.312 14.119
Diemen
en
van
12.386
25.118.002
dubbele
te
een
dienstwoning
11,
beide
directie
Zeevaart Maatsch. Zaandam
van
11.879
kanaalJan./Oct '37
10228
20.817.473
11.537
aanleg
Maarssen;
te
de
van
dienstwoning
N.V. Abeca.
9.395
9.768
20.058.208
9.846
'38
dijken met bijkomende werken tusschen Utrecht
GRONINGEN
11.762 24.169.095
en Jutphaas, in werkverschaffing door de gem. 138
Utrecht; vier schutsluizen in de gem. Utrecht en
Netto reg. ton
Netto reg. ton
N.V. Sdh&epv. Maatsch. Piet H&in, dir. J. KoopOudenrijn; de opstelling van een bemaling-instalman.
Jan./Oct '37
17.070.328
1935
18.068.911
latie en de bouw van een gemaal met dienst„ '38 16.447.731
1936
18.895.376
woning ten behoeve van de Vleutensche Wete19.798.658
1937
20.596.762
1938
ring; de onderbouw voor twee bruggen in de gem.
Oudenrijn en Jutphaas; een brug voor gewoon
HAMBURG.
verkeer over het Amsterdam—Rijnkanaal in den
weg van Utrecht naar Jutphaas; twee landhoofUitg.
Aant. sch. Netto reg. tons Ink.
13.465
6.498
den voor een grondduiker onder het Amsterdam
1935
16.142
18.417.583
van
gunstig
geworden
minder
toestand
De
14.408
7.219
Rijnkanaal in de gem. Jutphaas.
16.721
1936
19.217.363
handel,
den Nederlandschen buitenlandschen
Voortgegaan werd met: den aanleg van 1937
16.686
8.594
18.663
19.744.709
waarmee 1938 werd ingetreden, is in den loop dijken langs het Merwedekanaai in de gem. Die- Jan./Oct.'37 15.383
13.705
7.032
16.480.820
in
men, Muiden, Weesperkarspel en Nigtevecht; de
van het jaar niet teruggekeerd tot dien
15.137
6.218
'38 15.735
17.465.379
uitvoering van werken nabij de brug in den spoor19.823.432
1937.
1938
18.595
Het mag echter tot eenige voldoening strekken weg Amsterdam—Hilversum over het Merwedekanaai ; den bouw van drie schutsluizen in den
dat de totale Nederlandsche buitenlandBREMEN.
Rijn te Jutphaas.
sche handelsbeweging zich in de eerste Vaartschen
3.815
2.690
7.110
8.289.866
1935
met
aanvang
gemaakt
Een
werd
het maken
zes maanden van het jaar, behoudens opvolgende
2
641
4.137
1936
7.805
8.698.828
twee veerhavens en een railbaan te Overschommelingen, vrij goed kon handhaven en in van:
3.170
5.160
9.161.726
8.174
1937
in
het
Smal
te
Weesp
diemen;
een
schutsluis
was
dan
in
jaar
grooter
de tweede helft van het
2.610
3.547
Jan./Oct. '37 6.865
7.700.620
brug
den
bovenbouw
voor
een
Weesperkarspel;
van
het
de eerste helft. In de eerste elf maanden
2.680
3.820
'38 7.823
8.634.536
Breukelen;
het
Merwedekanaai
het
kabij
over
jaar bleef de Nederlandsche buitenlandsche han8.534
9.357.274
'
Jan./Nov.
'38
den
te
Utrecht
naalgedeelte
Vleutenscheweg
van
wel ten achter tegenover dien in dez. periode 1937,
weg te Jutphaas; opritten
maar bewoog hij zich toch boven het peil van het tot den Jutphaassche
den
te Jutphaas;
brug
Jutphaascheweg
voor
de
in
In het totale goederenverkeer (ink. en uitg.,
invoer
goederen
vc 11 e jaar 1936. Het saldo
onder
het
grondduikers
Amsterdam—Rijntwee
mcl. doorvoeren) in bovenstaande vijf havens
was in Jan./Nov. 1938 grooter dan dat in dez.
kanaal in den Vaartschen Rijn ; de opstelling van
deelden de verschillende havens in de laatste
per. 1937; dat der waarde kleiner.
twee veerwagens voor het Merwedekanaai en van
vier
jaren en in de eerste tien maanden
goederenverkeer
van een pompinstallatie op de oostelijke sluis in den
Het inkomend en uitgaand
van
1938 in percenten als volgt:
en naar zee in de geza m e n 1 ij k e Nederlanddeel
der
Leidschen Rijn; de opruiming van een
sche havens was, volgens de gegevens van het draaibrug over het Merwedekanaai te Loenersloot;
1935
1934
1936
1937 1938
„Centraal Bureau v/d Stati s t i e k", in den bouw van een gemaal met dienstwoningen
5.42
5.31
5.65
6.67
5.98
Amsterdam
Jan./Nov. 1938 279.628 ton kleiner dan dat in dez. bij do schutsluis in den Leidschen Rijn.
per. 1937, maar 9.701.522 ton grooter dan dat in
34.18* 34.13 36.17 38.41 42.61
Rotterdam
25.79 21.14
26.09
28.13
27.49
die van 1936.
II. SPLITSING ZIJTAK NAAR VREESWIJK WIJK Antwerpen
23.84
23.54
25.39
22.93 23.46
Hamburg
BIJ DUURSTEDE.
7.92
7.56
7.14
Bremen
7.67
7.38
AMSTERDAM
Behoudens enkele kleine perceelen werden de
100.— 100.— 100.— 100.— 100.—
benoodigde gronden verkregen.
Bijzonderheden betreffende de AmsterdamVoltooid
te
acht
maanden mcl. Pernis en VonWyk
by
*)
de schutsluis
Laatste
sche havenwerken üi 1938 vallen niet veel Duurstede, de werden:
onderbouw van een brug in de delingenplaat.
mede te deelen.
gem. Schalkwyk en de onderbouw van een
De vaargeul voor zeeschepen in het afgesloten onderdoorgang in de spoorbaan Utrecht—'s-HerProvinciaal Havenbedrijf DELFZIJL.
IJ van de Superfosfaatfabriek af tot den ingang togenbosch.
van de Oude Houthaven werd 60 m verbreed.
Tengevolge van de uitbreiding van het üntai
Voortgegaan werd met den aanleg van
electrtsdhe wipkranen met groote vlucht op de
kanaaldijken en het maken van andere grondDe In 1936 ingevoerde verlaging der haventariede behoefte
werken.
ven voor zeeschepen met 28 % werd in Nov.
kade werd nog slechts sporadisch
Een aanvang ■werd gemaakt met: het baggevoeld aan de dryvende kraan. Dit werktu'g
door den gemeenteraad voor 1939 gecontinueerd.
gerwerk van een gedeelte kanaal over een lengte werd van de hand gedaan.
De vorderingen op de heffing van het havenDe nieuwe werktuigen toonden een belangrijke
en kraangeld werden, in overeenstemming met de van vier km in de gem. Wyk by Duurstede; de
aanwinst voor de haven te zün. Het laden en
grondwerken voor de kanaalkruising voor spoorGemeentewet, opnieuw vastgesteld.
Het inkomend scheepvaartverkeer was in de weg en provincialen weg naby Houten; de verlossen had steeds een vlot verloop, waardoor het
vaardiging van den stalen bovenbouw van twee verbluf in de haven kon worden bekort; hetgeen
laatste vyf jaren als volgt:
bruggen; den bouw van een keersiuis te Jutphaas. niet zal nalaten een gunstigen invloed op de
m3bruto
nettor.t.
vrachtcyfers naar deze haven te hebben.
aant. sch.
21.984.147
4 638 007
3222
IIIBETUWEPAND.
1934
Evenals voor Amsterdam en Zaandam werden
2893
19 805.002
4.178.271
1935
door de „Baltwhdte Conference" eenzydig de houtVoortgegaan werd met: het aankoopen vrachten naar deze haven opgevoerd. Het ver3023
20.287.201
4.250.127
1936
3291
20.520.906
1937
4.329.308 van grond en met den bouw van het sluiscomplex schil met Rotterdam werd toen zóó groot, dat
22.107.592
4.664.049 te Ravenswaay.
ernstig moest worden gevreesd voor een ver1938
3464
Een aanvang werd gemaakt met: het plaatsing naar die haven. In samenwerking met
Enkel om te bunkeren kwamen in 1938 in de maken van den onderbouw van een brug te de arbeidersorganisaties kon een regeling worden
haven 53 schepen, tegen 38 in 1937 en 120 in 1936. Zoelen, een grondduiker voor de Mauriksche getroffen, waarby dezelfde hoeveelheid hout per
Wetering en een grondduiker voor de Linge.
dag te lossen kon worden gegarandeerd als te
In de inkomende goederenbeweging deelde in
Rotterdam; wat tot gevolg had dat de vrachten
1938 het stukgoederenverkeer naar bet aantal
IV. ZIJTAK NAAR VREESWIJK.
naar deze haven daarmede in overeenstemming
schepen met 50 %, tegen met 49 % in 1937 en met
gebracht
BI % in 1936.
Voltooid werden: de zytak naar Vreeswyk konden worden
kwam meer
van
In
het
vervoer
me23
massagoederen,
aldaar,
Het inkomend verkeer van
met de schutsluis
welke
Maart voor het teekening. Zoo vinden stukgoederen
thans regelmatige afvaarwas,
ertsen,
n doorvoer,
wat
kunstmest en mineverkeer werden opengesteld; drie schotbalkloodsen ten
plaats naar Goole en Londen, resp. Dinsdags
rale oliën betreft, In Jan./Nov. 1938 grooter dan met byd<omende werken naby de Schalkwyksche en Zaterdags, door de Scheepvaart- en Steenkodat in dezelfde periode 1937. van kolen, cokes en de Ravensche Wetering; een blok van drie len Maatschappy en de General Steam Navigation
en briketten nagenoeg even groot, van granen
dienstwoningen met directieruimte, een magazijnCy".. terwtjl de Boardexport regelmatige afvaarten
kleiner, van h~ut aanmerkelijk kle'ner. Het uiten een kantoorgebouw alsmede een machinistmverzorgt op Londen (Dinsdags), Kings' Lynn en
gaande verkeer van kolen enz. v/as nagenoeg wociing nabij bovengenoemde sluis.
Goole (Zaterdags) en elke 10 dagen (Dinsdags
Een aanvang werd gemaakt met het maken en Zaterdags) naar Leith-Granton-Grangemouth.
even groot, dat van kunstmest kleiner
De h-iutaanvoeren waren de laatste vyf jaren van de vloeistalen kokers voor den grondduiker
Bleef de invoer ten gevolge van den Rpringeren
onder den zijtak in de Schalkwyksche Wetering. aanvoer van hout (resp. 52.218 en 65.181 t) ten
als volgt:
achter by het vorige jaar, ook de uitvoer bleef
Balken, enz.
Aantal
Stds. gez.
ROTTERDAM
niet geheel gehandhaafd op het hooge peil van
stuks
hout
schepen
1937. Zulks in hoofdzaak als gevolg van den ge118.760
1934
260
120.830
De gemeenteraad besloot in Maart tot den ringeren uitvoer van stroocarton (resp. 113.053 en
128
84.528
38.638
1935
aanleg van een tweede Petroleumhaven ten westen 139.601 t). Over 't geheel mag de gang van zaken
93.784
26.741
1936
142
van Pernis, ten oosten van de bestaande, ter echter bevredigend worden genoemd.
16.990
202
100.249
1937
176
68.927
De totale Invoer bedroeg in 1938 172.926 ton (v.
grootte van 2000 m lengte, 170 m breedte en 10 m
9.582
1938

naamlooze vennootschappen, scheepvaartmaat-

J. 200.867 t.), de uitvoer 219.485 ton (v. J.
248.476 t).
In 1938 kwamen binnen 1491 zeeschepen met
1.558.862 m 3br. (v. j. 1652 met 1.627.187 3).

voer, rechtstreeks
of voor entrepot

(Bruto tons

Januari

1937

602.539

1936

556.619

6 922.488 5.670.287
1938

1937

607.924

569.238

Februari
Maart

522.823
549.172

437.702
541.352

April

527.176

706.057

Mei

Juni

443.929
611.451

515.240
625.218

Geladen In zeeschepen bij uit-

voer rechtstreek 9
of uit entrepot

van 1000 kg)
1937
307.108

1936

299.293

3.568.860*

3.089.305'

511.212

330.232
312.085

1938

197.671
250.138
204 674
211.694
200.187

1937

323.133
299.98"
291.035
292.13*

Juli
Augustus
September

645 407
641382

546.466
532.920

268 CO3
282.102

222.129

287.G."2

October

662.986

673.135

362.319

308054

2.510.729*

3.261.752'

November

Jan./Nov.

575.243

641.800

609 424

563.197

6.428.383 6.319.949

293.319

250.79 S
16*
258

275.501

") Incl. bunkerkolen en bunkerolie voor Nederlandsche en buitenlandsche zeeschepen; 193,7 resp'
1.881.916 en 194.780 ton; 1936 resp. 1.547.890 e
156.052 ton; Jan./Nov. 1938 resp. 1.631.726 en
ton; Jan./Nov. 1937 resp. 1.720.515 en 175.420 t-ol>

,

\I
153.92*

'

V UFDE

AVONDBLAD

BLAD

Londen kalm en terughouden

(Ingezonden Mededeeling.)

HET POND ZEER VAST
(Van

OM HET

onzen financieelen correspondent.)
Londen, 6 Jan

HANDELSBLAD

De aandacht was hedenmorgen gevestigd op het embargo van de Britsche officieele instantie op alle termijn-transactie
in goud in verband met bankvoorschotten
tegen goud en op den eisch van een controle op alle speculatieve deviezen-trans-

GEDURENDE

14 DAGEN
GRATIS EN ZONDER EENIGE
VERPLICHTING OP PROEF TE

ONTVANGEN.

acties.
Deze stappen van Engelsche zode waren
reeds langen lijd wenschelijk geacht. Een
zeker vermoeden, dat dit alles als een noodsein van de Britsche officieele instanties beAMSTERDAM.
schouwd moet worden, vindt echter hedenTELEFOON 30404.
morgen geen steun.
Het Pond opende hedenmorgen zeer vast en
zette het herstel voort, dat gisteren reeds op
de markt in New Vork viel waar te nemen.
Gelost uit zeesch. Geladen uit zeesch.
De openingskoers bedroeg ten opzichte van
by doorvoer
by doorvoer
den dollar ongeveer 4.654, tegen een slotkoers
Niet over entrepot
van 4.63Jgisteren. Ook ten opzichte van den
Bruto tons van 1000 kg
franc steeg het Pond aanvankelijk van
176 21/32 tot 177. Een kleine reactie was
1936
1937
1936
December
cemöer i1.418.007
1.072.886 1.347.726 1.117.013 van korten duur. Tijdelijk bedroegen de koersen 4.641 en 1763, maar spoedig trad een
Jan -/Dec.
843 16.343.645 12.118.365 herstel in van 4.651 en 1761.
7
1938
1937
Januari
14907,0 , „V!?
1082.454 1.180.791 1.081.113
Februari
In Citykringen wordt veelal verwacht,
ÏIrrS?
000-910 1.026.083 1.344.927
Maart
1 initl* lde nieuwe restricties meer uitwerking'
24
5
*5
dat
AP"I
1.151.835 1.315.384
V
Mei
1.382.992 1455.202
12Q7W7 f 426-421
zullen hebben dan dezelfde maatregelen,
1.238.263 1.400.659
Juni
14?7?T, 1209.157
die
oorspronkelijk in 1935 werden ge1.184.391 1.437.884
Juli
1349670 V 351
3 729
332 830 1-409.305
IAugustus
nomen. Zij worden vrij algemeen toege!1«
5-B56
1.471.159 1.364.555
September 166911!
l6
juicht, daar ook bericht wordt, dat de
0
1.162.029 1.243.095
October
ifioTac l-1-247.068
640
1-281.064
1.608.670
Amerikaansche
instanties alsook die van
November i1.600.451
n
"> 1.171.575
1.084.124
1.335.125
het continent, zooals b.v. Parijs, met de
15.967.902 14.099.612 13.583.012 14.995.919
Engelsche zullen samenwerken.
Totaal havenverkeer
De maatregelen waren in zooverre noodzakelijk geworden, daar de Britsche verliezen
van en langs rivieren Totaal
aan goud door de toenemende druk op het
naar zee en kanalen verkeer
1936 33.223 802
Pond toenamen. Men raamt, dat de Britsche
25.132.397
58.356199
1937
42.352.612 31.909.841 74 262 45^ instanties alleen na de Kerstdagen
T„„ /at
reeds onJan./Nov.
1937 38.677.232
29.176.123 67 853 355 geveer £ 10 mill. in goud
1938 38.783.345 29.789.471
verloren hebben en
68.572.816 de totale goudverliezen
sedert 30 'September,
op welken datum de goudreserve
van het
KLEINERE HAVENS
egalisatiefonds £ 152
bedroeg, worden
mill.
op £ 60 mill. geraamd.
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Totaal,

December

T^n'/S
Jan./Nov.
60

fjmulde"
<wo.

Gelost uit zeesch. gelad. uit zeesch.
bij mv., rechtstr. bij uitv., rechtstr
of voor entrepot
of uit entrepot'
Bruto ton® van 1000 kg.

-

lm

°
738.561

""

...

38.650

1

mSuT
Ammers.
(w.o.

11

594 29

280622

855.329
35.317

«»"

gat—Poorteca-

\£

ven >

__

(w.o.

14216

57

9°

61.008
183.236

111580
45189

" S
"

88.915
65.507

19153

.'

114.963
37.292
32 58

9.966
4.469
2126
2( S5
37 36
19 19
104 25 119 28
?7M7
141
3.099
45 598
40536
51 2g7
35 768
130.426 146.451 207.184

oll
'h?
Zwifnd' Vr'
Zwijndrecht
Groningen ...
„warlingen
,?IJI
...
Vlissingen ...
ler Neuzen
V

Dordrp

°

de daling in

82.358
150.827

2

5 646
20.44?
".155
irfm
7Q 7gg

208.300

86.076

91.398

140.827

168.285

-

Jan./Dec.

1.994.667
1938

V

1.751.724

m

1937
688

Velsen)
315
Schiedam
m
boa
facmeaam
31.690

241
.32.262

LmutdTn

V aard ing.
Maassluis

11.778
22*;
8223

"
Ammers-

1-427.569

1.556.465
1938

«"
1 rwn
3.050
10,,w
782
i118

559.754

loopen.
De handel ter beurze bleef beperkt. Britsche staatsfondsen waren zwak gestemd; de
Oorlogsleening daalde tot 97|, nadat reeds
97& was bereikt.
Buitenlandsche leeningen waren onregel-

1.362.672

matig. Dawes- en Youngleening lagen ieder
met i punt lager in de markt. Amerikaansche
fondsen waren opnieuw lager. Douglas Air-

1937
«.373

eraft verloor 3 punten. U. S. Steel noteerden
ten slotte 73.
Enkele specialiteiten Zuid-Afrikaansche
goudmijnen liepen in koers op. Westwitwatersrand, Western Post en Maryvale waren
hooger. Petroleumwaarden daarentegen liepen
in koers terug, evenals rubberwaarden. Binnenlandsche industrieele waarden waren veronachtzaamd en waren flauw gestemd.
Lever Bros & Unilever stegen 11 d.
tot 36/9. Courtaulds daarentegen liepen
IJ d. terug tot 28/10i.

K ian
5.367

111

(«7
jjo.uoi

806.343

Poorters-

haven)

36.851
17.974

H. v. Holl.

Dordrecht

94.483

ZwUndrecht
Groningen

Delfzijl
Harlingen

1.624

Terneuzen

(w.o. Sluiskil)
en Axel
127.168

havens

Totaal

8.184
51.150

—

60
100

4.084
1.505

Vlissingen

89.110

6925

89704

275

1.084

2.533

161.819

3.692

15125

,J 5

ssi'997
]ftl

33

,

2.537

1764

256

468

2.095.386

B 681

4.631
309.499

20.864
1.273

1.778.563 1.129.723

379^

375Ï691

Verdere toeneming van baisseposities in Ponden voorkomen.

24.586

744

1.398.648

De bewegingen op de wisselmarkt werden
ook in het verdere verloop bepaald door het

TOTAAL HAVENVERKEER.

.
.

Jan./Nov.

embargo der

16 412.078

16.017.830

goudtermijnmarkt

enz.

Het is

moeilijk te bepalen hoe groot thans de verbin-

Bruto tons van 1.000 kg.
van en langs rivieren
Totaal
naar zee en kanalen
verkeer
1936 7.293.559
15.326.512
22.620.071
1937 8.039.926
17.860.107
25.900.033
1937 7.291.907
1938 7 132.427

Het Pond sterling verder in
herstel.

tenissen op de termijnmarkt of hoe groot de
tegen goud zijn.
De Manco posities, die daardoor in Ponden
worden gevormd, zouden in totaal een aan-

bamkvoorschotten

23.703.985

zienlek bedrag vertegenwoordigen en

De door de Britsche autarlteiten uitgevaar-

aftrek van vaste lasten en afschrijvingen bleef

er een netto winst van frs. 3.361.345 (v. j.
1.897.538) over, waarbij het vorig saldo van
frs. 1.879.622 (v. j. 81.102) komt. Als reeds
gemeld zal een dividend van 5 % na versterking der reserve worden betaald.

KOERSVERLOOP.
3 % Rente
4i % id. 1932 „A"
4» % ia. 1937 (£)
Crédit Lyonn.
Banque de Par.
Ban que de France
Suez Kan

......
..

Rio Tinto
Kon. Petr

1750
1353
89C5

17700
2612

2585-95

6681.60

——
——

aiOO

Adam Rubber

H V. A.
P. et Aciér. N.&Est
Tref. d. Havre

Péchlney

86.20
91.15
156- 40
1735
1315
B*2o
17600

91.50
15H.75

*,720

Philips

beurs Vor. sL

Opening
86 .55

4550

46300
768
836

86.95
92
i5 8,40

-

1760
1365

9010
17H20
2639
6725
3450
4690

46000

46800

1845

812
1909

1855
168

23.150.257

-

.

*

OVERIJSSELSCHE

*.

G> «

'

—

Zaanland, Buenos Aires.
Vertrokken 5 Jan.: Texelstroom, Liverpool.
6 Jan.: Lucy Essberger, Newcastle.

ZAANDAM. Aangek. 5 Jan.: Falken, S., Kramfors, gez. hout, carg. Sydzes & Co.
6 Jan.:
Sandar, S„ Wyhamn, gez. hout, carg. id.

—

MAASSLUIS, 6 Jan. Aangekomen:
Melilla; Georglos P., Duinkerken

Ostland,
(bunk.);

Nleuwland, Grangemouth; Bernisse, Hamburg;
Magne, Hernösand (bunkeren).
Vertr. 6 Jan.: Willy, Kopervik; Scp, Poolsche
onderzeeër, op proeftocht; Ambassador, Gent;
Zeehond, Gdynia.

770

...
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’

,

’ ’
’

’

’

OCEAAN.

AJAX, v. Japan n. Rott., 5/1 te Lond.
AENEAS, Japan/Rott., 3/1 te Shanghal.
ATRBUS 5/1 v. Batavia te Liverp.
PHILOCTETES 6/1 v. Japan, 1. v. Londen te
Rotterdam.

JONGE

JONGE

ANTHONT 5/1 v. Jaffa te Manchester.
EJOHANNA 5/1 v, Alexandrië n.

Belrouth.

VEREENIGDE NEDERL SCHEEPV. MIJ.
(Holland—Afrika Lijn.)

ALGENIB (thuisr.) 5/1 4 u. nam. Ouessant

gep., n. Duinkerken.

V. Hamb. te Rott.

AJAX 6/1

v. Gothenburg te
AURORA 5/1 v. Palermo n.

Aarhus.
Malta.

KON. PAKETV. MAATSCHAPPIJ.
TEGELBERG 2/1 v. Zanzibar n. Java.

NEDERLANDSCHESCHEPEN
ALBIREO, 5/1 Scilly's gep., v. Rott. n. N.-Amerika
ALCHIBA 5/1 v. isulina n. Leith.
AMELAND, 5/1 Ouessant gep., Rott. n. Pepel.
ANNA W., m.s., 5/1 v. Rott. te Plyimouth.
BARH.NTSZ, ms., 5/1 v. Gent n. Kott.
BATAVIER V 6/1 7 u. 40 m. nam. v. Rott te

Gravesead-

BERNINA, nxs., 5/1 Lizard gep.,

'

HOLLAND—AMERIKA-LIJN.
NOORDAM 5/1 v. Philadelphia n. Rott.
ROTTERDAM 5/1 v. Havana te N. Orleans.
HOLLAND- WEST-AFRIKA-LIJN
AMSTELKERK (thuisr.) 5/1 v. Port Bouet
Monrovia.

n.

JAVA-NEVV VORK-LIJN.
n. Java, 6/12

te

SILVER-JAVA PACIFIC-LIJN
Calcutta n. de Pacifickust, 5/1

MANOERAN,

MARKEN,

Bombay

n.

Vancouver,

4/1

v.

JAVA-CHINA-JAPAN-LIJN.
TJISALAK 4/1 v. Hongkong n. Amoy.

Bh. v ü,RVv I JK 5/1 V. Dubrovnik n. Rott.
BORNEO, m.s., 4/1 v. Lelizü'l te Grangemouth.
±iROt.DKR'rROUVV, im.s., 5/1 v. Deest te Lond.
iVriJ.ii.Kh.s, m.s., 5/1 v. Par n. Halden.
CORNELA 8., m.a, 4/1 v. Lossiemouth te Gr.
Yanmouth.
DIANA V, m.s., 5/1 v. Goole n. Totton.
5/1 "Wight gep., v. Rott. n. Pepel.
EVERTSEN, ms., 6/1 v. Kiaipeda n. Rott.
Vlaard. verw.
FLENSBU.tvG 8/1 v. Narvik te
FRIESLAND 5/1 v. Rott. te Immingham.
GROENLO 6/1 v. Bordeaux te Seviha.
HEEMSKERK, ms., 6/1 v. Kalundborg te Antw.
HENRICA, m.s., 2/1 v. Setubal te Newiyn.

Rott;
Rott.;

Merel, Amst.; Drake, Harlingen; Ivan,
Grutto, id.; Dunvegan Castle, Beira n.

Rott.

SAID V. 4/1 Aller, Dairen n. Rott; Marburg, Japan n. Rott
Van en naar buitenlandsche havens.

V. 2/1 San Felix, Lizard.
GLASGOW V. 4/1 Rothermere, Vancouver.
HAMBURG A. 4/1 Wandsbek, Para.
HULL A. 4/1 Matakana, Australië; Port Caroline,
Port Pirie.
LIVERPOOL
A. 4/1 Oity of Keelumg, Dar.es5/1 Sarcoxie, Baltimore.
Salaam.
V. 4/1 City of Birmingthajm, Bombay.
LONDEN A. 5/1 Magdeburg, Brisbane; Lehigh.
Baltimore; New Zealand Star, Wy-ndham;
André,
Ducister
Philadelphia;
Alexandre
Gratige, B. Aires; Talleyrand, Townsville.
V 5/1 Dunkwa, Takoradi; Harmodiius, Mor-

CURACAO

—

"

NEW VORK V. 4/1 Europa, Hamburg.
NEW VORK A. 4/1 Pennland, Antw.; Conté di
Savoia, Genua.
V. 4/1 Aquitania, Southampton;
Cameronia,
Belfast; Manhattan, Hamburg.

PLYMOUTH V. 5/1 Strathmore. Brisbane n. Lond.
SOUUTHAMPTON A. 5/1 Macharda, Baltimore.
V. 5/1 Paris, N. Vork; Capetown Castle, Kaapstad.

OUDEWATER en ZWARTEWATER. (Rotterdam, 5 Jan.). De motorschepen „Oudewater" en
„Zwartewater", toebehoorende aan de N.V. Stoom-

vaart M(j. Nederlandsche Lloyd te Rotterdam,
zijn herdoopt in resp. „Opsterland" en „Haskerland".
OTTO PETERSEN. (Londen, 5 Jan.) De sleep-

boot „Thames" is hedenmiddag met het stoom-

schip „Otto Petersen" (zie vorig Ochtendblad) te
St. John (N.F) aangekomen.

SCHEEPSBOUW.

Ms. Flevo.

Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden

gelegd voor het vierde van de serie van vier in
opdracht ontvangen schepen voor de K. N. S. M.

...

3.11

15.12
15.19
3.12 J 310

Zilver:
Baren a 32 kg
Voor de Ind.

...

SPOOR-, MIJN-

25.—
24.—

26—

—.—

25.35
24.25

HERVERZEKERINGEN.
LONDEN, 5 Jan. Yamahuzi Maru,

6 Jan.
10.45

5 Jan.

10
10

10K

10%
prijsh.

g.15

—

10

10V
10H
105*
kalm.

10H
\OH
10H
kalm

m

97-8

10

10

Stemming

Omzet

W

9*

Jan
Maart
Mei
September
December

5 Jan.
2.1 S 10.45
10

10

10H
10H

10H
IOH

pr\jsh.

kalm

10Ü

bn.

SUIKER
5 Jan.
Gelat Geb.

6 Jan.
Gelat Gebod.

AMSTERDAM
Witte kristal p.lOOkg

hH
59*

Januari

Februari

f>#
5-JJ55i
S

fijf

Maart

5

s+fr

April

HU

Mei
Junl
Juli
Augustus
Sept
Oct
Nov
December
Stemming

5J5 bH

5-ft W
5H 6»
5« fi-H-

4

ft* &T*
stf 5«
6
5-tf
6
6-tt
6
5«-

-Mr

5»
W
hH
5#
f.-»
fVtt

5H

5-HS
5-fê

«

o-tf-

6
6
6

6
6
b%
6
kalm
Weekomzet 15 x 50 tons.

Ö-H-

sffr
kalm

CACAO

8.90
9.05
9.25
9.35
9.40
9.50

uH

September'
October
December

>

8.6r
8.85

860
8.85
9.9.10
9.25

8.70

yanuari
Maart
Mei "
t

5 Jan.
Gel. Geb.

6 Jan.
Gel. Geb.

AMSTERDAM Cacao.
op termijn per 50 kg

9.—
9.15

9Oi
9.20
9.20

9.30
9.40

9.30

9.30

9.50

9.40

8.55
8.70
B.HO

prijsh.
prijsh.
Weekomzet 130 tons.

Stemming

Omzet

'

20 tons.

A2H ) .„ UH
82H >S, 32 V»
A*H ) 32*4
33 ) .»
33 fg 33
38 S 33
; 33k
«* i[ i 33H
33*
33** ) M 33H
:33H ) 33H
YAH [ | «H
38H ) x 88H

Januari
Februarl
Maart

*

April
Mei

.

Juni
juli

....

Augustus
September

..

October

November

December

:

kalm

Stemming

15.000

kg-

4 Jan. 3 Jan.

5 Jan.

6 Jan.

AMSTERDAM

Rubber Crêpe
en Sheets pik

Omzet

RUBBER

„ *2H )

)x
«
)x
)
{30

)

*

*JJ<

)v,

32*4 [f, 32*4 >Si
32*4 ) 32*4 ) *>
)

'3

«

)

[5? «
\§3
33- )

33

) M*
, ma
~ 33**
33*4 )%"

ïï
\"
(

) "
)

38H
MH
( K» mVi
) 88H

)X

\g
33H >
33H

)

\Im m
¥ \ IM
33H

'

'

kalm
prysh. kalm
Weekomzet 82.500 kg.

SPECERIJEN
5 Jan.
11

ADAM. Peper 6 Jan.
Jan.
11
kalm

Stemming

Omzet

—

n

UH

UH
kalm

11H

Maart

4 Jan.

kalm

3 Jan.
11

UK

kalm

bn.

GRANEN EN ZADEN

’
’
’
’ ’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’ ’ ’ ’ ’
’
’
’’
’
’
’
’’ ’ ’ ’
’
’

ALKMAAR, 6 Jan. Granen. 34 tarwe 6.25—
8.75, 8 hl
7, gerst ohevaiiier
6.60, 30 gerst
30—32.50,
6.80, 31 boonen, bruine boonen
haver
20—24, duivenboonen 10.56, witte
citroénboonen
16, 3 hl karweiboonen 27.50—30, duivenboonen
20, 1 hl blauwmaanzaad 32.75, 22 hl erwzaad
10, grauwe
34—36, vale
ten, groene kleine

’

6.75—21.75, 3 hl diversen. Handel goed.

BROEK OP LANGENDIJK, 6 Jan. (Langendijker Groentenveiling.) Aanvoer: 39.000 kg roode
1.50—4.40,
2.50—4.70, 36.000 kg gele kool
kool
51.000 kg Deensche witte kool 2.30—3.30, 2900 kg
6.10—6.20, grove "uien
6.10, drieling id.
uien
4.40,
2.30—2.40, 725 kg peen
3—3.10, stek id.
1.30 p. 100 kg.
kleine peen
(Noorder6
Jan.
NOORDSCHARWOUDE,
2.80
marktbond.) Aanvoer: 19.700 kg roode kool
104.700 kg
-«5.10 35.700 kg gele kool
3.70—4.50.
1.30—3.50. S5OO kg uien
Deensche witte kool
6.60—6.80, grove uien 6.20—6.60 per 100 kg.
TIEL 5 Jan. (Tielsche Veiling voor Fruit en
16—22, dubbele
Groenten.)
Bramley Seedling
bellefle-urs ’15—21. Brabantsche beliefleurs ’l9
zoete belief leurs ’14—19, campagne zoet
—29.
’14—22, court pendu 16—21, Eijsdener klumpkes
’18—26. goud-reinetten ’21—40, grauwe reinetten
’22—24, Groninger kroon ’20—27, Landsberger
17—29, hol15—21 Canada reinetten
reinetten
16—19. rembours ’l9
12—16, jasappelen
gaten
18—22, koningsrood ’17—21,
—26. kaneelzuur
19—25, culemannen
16—22, sterkoningszuur
appelen ’16—30, brederodes ’22—25. wdnterjannen
’24—28, Giezer' Wildemannen ’27—28 per 100 kg.
HOOGEZAND—SAPPEMEER, 5 Jan. In veiling
woerd betaald: knolseMerh' ’2.80—3.70 per 100
stuks; boerekool f 4—4.60 per 100 kg; witlof ’9.10
—9.90, idem ’6.90, tomaten, O ’7.10, F ’8.50, CC
’4.10 per 100 pond.

(Zie verder Handelsberichten blz. 16.)

WATERSTANDEN

15.18
3.12

——

26.35

EN ANDERE OPBRENGSTEN.

Maatschap Panolan. December 3815
m. 3883, v. j. 4177) kg tons ruwe olie. Sindis 1 Jan.
49.730 (v. j. 68.953) kg tons ruwe olie.
Sumatra Caoutchouc Plantage Mij.
Productie in 1935, 502 ton (v. j. 556).
SibogaCaoutchoucPlantageMy. 1938,
(v.

405.5 ton (V. j. 424).
M(j. TapiPlantagr»
Caoutchouc
nos 11. Productie 1938 430.6 ton (v. j. 424).

»

gestrand op

25' N.B. en 125' 0.L., 25% (25%).

6 Jan.

De bevrachters
posities pry-shoudend tot vast.
van de La Plata hadden belang bn' handige booten
voor spoedig laden. Afgesloten werden van Rosario
en Buenos Aires naar Liverpool, s.s. van 7200 t,
gemeerd, met een partij lading zwaar graan, en

(Medegedeeld door de fa. Drijfhout & Zoon.)
Inkoop Verkoop Inkoop Verkoop
(in guldens)
6 Jan.
5 Jan.
Q o u d:
Baren a 12} kg 2055.— 2060— 2055.— 2060—
2040.— 2075— 2040— 2075—
Voor de Ind.
12.53
12.59
12.51
12.57
Gouden Tientjes

15.13

6 Jan.

ARUBA V. 31/12 Tlhorshavet Kaapstad.

LONDEN, 6 Jan. In de thuiskomende vrachtenmarkt kwamen gisteren meer afsluitingen tot
stand en tengevolge van de gereserveerde houding
der reeders was de stemming voor spoedige laad-

NOTEERING VAN EDELE METALEN

Gouden Dollars

kalm

kalm

10H

P.)ilT

VRACHTENMARKT

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BALOERAN (thuisr.) 6/1 v. Singapore.
BLITAR (thuisr.) pass. 5/1 Ouessant.
GAROET (uitr.) pass. 5/1 Gibraltar.
INDRAPOERA (thuisr.) 6/1 v. Gibraltar.
KEDOE (uitr.) pass. 5/1 Point de Galle.
KOTA AGOENG 6/1 v. Hamb. te Rott.
KOTA INTEN 6/1 v. Hamb. te Bremen.
KOTA NOPAN (thuisr.) 5/1 v. Belawan.
SIBAJAK (uitr.) 5/1 v. Colombo.

Gouden Ponden

10H
10H
10Ji

ÏO

v. Cardiff n.

Belawati.

Colombo.

10X
10H
10a-6

10

dat den naam „Manto" zal dragen.

WELTEVREDEN, N. Orleans

v. Singapore.

10K

kalm
Omi-ef 500 bn
Weekomzet 500 bn.

Ipswich.

Donderdagmiddag is van een der hellingen van
de N. V. Scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes
gevolg te water gelaten het zeemet goed
motorvrachtschip „Flevo", in aanbouw voor de
K. N. S. M. te Amsterdam. De hoofdafmetingen
van het schip zijn: 57.52X9.06X5.18 m en het zal
worden uitgerust met een 570 P. K. Stork motorinstallatie.

KON. HOLL. LLOYD.
ZAANLAND 6/1 v. B.'Aires te Amst.

10
10

Maart
Mei
September
December

Rotterdam

■mugao

KON. NED. STOOMB. MAAI SCHAPPIJ.

Januari

Koffie.

—

6/1 te Londen.

2.30

Koffie.

5 Jan.
10.45

6 Jan. 5 Jan.
10.45
2.30
10
10
10
1"

Jan.

6

(Holland—Oost-Azië Lijn.)

GAASTERKERK 6/1

■

TAJANDOEN (thuisr.)

KOFFIE

Stemming

—

—

HANDELSBERICHTEN
Amsterdam

EMZETCO-LIJN.

MAASSLUIS. Aangekomen 5 Jan.: Germanla,
Tynehome,
Sunderland; August KATENDRECHT, 6/1 Gibraltar gep., v. Antw.
Piraeus;
n/d. Zwarte Zee.
Bolten, Huelva; Jan, ms., Sassnitz; Zeester, Gr.
KIELDIEP, m.s„ 5/1 v. Ouddorp te Lond.
Yarmouth; Dettifoss, Reykjavik, 1. V. Huil.
6 Jan.: PucU, Gdynia;
Nicolai Ejov, Amst.; MAAS, 5/1 Skagen gep., Wiborg n. Rottn. Jaffa.
MELISSA 5/1 L.zard gep., v. Mai.cuester
IJssel, Sebenico; Osmed, Antw.; Cairo, Tripolis, 1. v. Antw.;
Lanrick, Leith; Lowestoft IMMINGHAM, ms., 5/1 v. Harlingen te Huil.
Trader, ms., Yarmouth; Lichtenfels, Busrah, MIDSLAND 5/1 v. Blyth te Bremen.
1. v. Antw.; Friedrich Karl, Hamb.; Manzoni, NETTIE, ms., 6/1 v. Rott te Koningsbergen.
HOOGLAND 5/1 v/d. Tyne n. Hamburg.
id.; Amsterdam, Harwich n. H. v. H; GaasPARKHAVEN 4/1 v. Maceio n. Havre.
terkerk, Hamb.; Kota Agoeng, id.; Corte Real,
1. v. Antw.; Batavier 2, Londen; PRINS MAURITS, 5/1 Finisterre gep., v. HuM
Lissabon,
n. Jaffa.
Hillfern, Marseille; Walenburgh, ms., MiddlesROSSUM 5/1 v. Soöerhamn te Ljusne.
bro; Flottbek, Emden.
Vertrokken 5 Jan.: Flores, ms., Antw.; Las SCHELDE aleepb., 3/1 v, Gothenburg te Gr.
Yarmouth,
Palmas, Oporto via Antw.; Sydfold, Zeebrugge;
te Port Said.
SLIEDRECHT 4/1 v. Ipswich
Beursplein, Narvik; Vienna, Harwich; MaasST. PHILIPSLAND 5/1 v. Hamburg te Gdynia
6 Jan.: Theano, Dublin en Belburg, Narvik
STAD HAARLEM 5/1 v. Genua te Morphoubaai.
fast; Aspen, Gothenburg; Burgenland, Yokohama; Wldar, Narvik; Southwick, Bridlington; STAD VLAARDINGEN 8/1 v. Narvik te Vlaardingen verwacht.
Drittura, ms., Londen; Marika Protopapa, Cape
Race (v. o.); Frieda Peters, Koraingsb.
TIJSA 5/1 v. Rott te Texas City.
TWENTE m.s-, 5/1 te Middles-bro.
MAASSLUIS, 6 Jan. Aangekomen: Dr. Heinrich VLIESTROOM 5/1 v. Amst. te Huil.
VOORWAARTS, m.s., 5/1 v. Skiën te Aberdeen.
Wiegand, Antw.; Kurt Hartwig Siemers, Hamburg; Norden, Ellenbogen; Phlloctetes, Japan, WESTLAAN, m.s., 5/1 v. Cardiff te Swansea.
WESTPLEIN, 6/1 Holtenau gep., v. Oxelösund
1. v. Londen.
Vertrokken: Marianne, Hambur; Gertrud
n. Rotterdam.
Vredenburg, Kirkenaes; WINSUM 5/1 v. B.'Aires te Rosario.
Frltzen, Newcastle;
Yewdale, Londen.
WOLSUM 5/1 v. Tralee n. Rott.
ZONNEWIJK 5/1 v. Boston n. New Vork.
Aangek.
VLISSINGEN.
5 Jan.: Valverde, Livorao.
(bunk.).
6 Jan.: Aymerlc, Jamaica
Vertrokken 6 Jan.:
Jean
Hoop, Lomma;
Lafltte, Tampa; Radarnes, Alexandrië.
BUITENLANDSCHE HAVENS
Gepass. naar Antwerpen 6 Jan.: Taube, Rott.;
Thermopylae, id.; Las Palmas, id.; Flores, id.;
Heemskerk,
Almirante Alexandrino,
Van en naar Nederlandsche havens.
Havre;
Port Brisbane, Huil;
Gothenburg;
Nagara,
Hamburg.
LONDEN A. 5/1 Carmelfjell, Port Williame n.

BAARN (thuisr.) 3/1 v. Valparaiso.
BACCHUS 4/1 v. New- Vork n. La Guaira.
BENNEKOM (uitr.) 5/1 12 u. Azoren gepass.
BERENICE 5/1 v. Napels n. Palermo.
BODEGRAVEN
(uitr.)
5/1 v. Curacao n.
Cristobal.
BREDA 5/1 v. Liverpool n. Amst.
CERES 4/1 v. Arica n. Mollendo.
iets lager genoteerd, nl. resp. 38.03 tegen
COLOMBIA 4/1 v. Barbados n. P. Limon.
38.085 en 20.68 tegen 20.70.
COSTA RICA 5/1 18 u. v. Amst. te Hamburg.
EUTERPE 5/1 v. Amst. te Bordeaux.
HEBE 6/1 v. Rotterdam te Lissabon.
De netto-winst der Chargeurs HERMEES
5/1 20 u. v. Hamb. n. Amst
LUNA 5/1 v. W.-Indië te New Vork.
Réunis gestegen.
NEREUS, Vigo n. Amsterdam, pass. 6/1 Lydd.
OBERON, Oran n. Amsterdam, 6/1 's middags
12 uur op 120 mul Z.W. van IJmuiden.
De ontvangsten der Chargeurs Réunis hebORESTES 5/1 v. Alexandrië te Jaffa.
ben in het laatste boekjaar frs. 413.203.424
RHEA, Malaga pass. 5/1 n.m. Gibraltar.
(v. j. 294.188.459) bedragen, de uitgaven z(jn
SOCRATES (uitr.) 14/1 te Kingston (Ja).
evenwel toegenomen van frs. 230.497.982 tot
STELLA 5/1 v. Bourgas n. Varna.
frs. 351.123.771, zoodat de exploitatiewinst
THESEUS 5/1 v. Odense te Stettin.
63.690.476)
beliep. Na
frs. 62.079.653 (v. j.
TRAJANUS 6/1 v. Civitavecchia te Mutzuna.

—
—
—

1?"

& Co.; (Petr.h.) Purfina, S., Duinkerken, gasolie, carg. idem; (Steenenh.) Wilbo, ms„ Lond.,
'carg. Kampman's Bevr.kant; (H.k.)
stukg.,
Vechtstroom, S., Huil, id., carg. Holl. Stoomb.
Mij.; (id.) Hontestroom, S., Londen, id., carg.
id.; (id.) Enid Mary, S., Goole, id., carg. Gebr.
Scheuer & Co.
6 Jan.: (H.k.) Jaarstroom,
mb., Hamb., stukg., carg. Holl. W.-Afrika Lijn;
(id.) Ingo, S., Hamib., id., carg. Wm H. Muller
& Co.; (Coenh.) Gatesehad, S., Newcastle, id.,
(Sum.k.) Juno S.,
Ver. Cargad.kant.;
carg.
Hamb. id., carg. id.; (Zeeb.k.) Ask, S„ Huil,
id., carg. id.; (Foaf.fabr.) Mercurius, ms., Rotterdam, ledig, carg. d'Amaud & Co.; (IJ-dokken)
id., carg. Vinke & Co.;
Chelatros,
S., Huil,
Coenh.) Uckermari:, S„ Java, stukg., carg. Wm
H. Muller & Co.

digde maatregelen tot beperking van de speculatie tegen het Pond hebben een vastere
houding van dit devies ten gevolge gehad.
Het Pond Sterling steeg hier in de ochtenduren tot 176.80 (tegen 176.69), de dollar en
de gulden waren ten opzichte van den franc

gezien Montecatini
152
365
366
3«8
van
het 5è % Young
TOTAAL NEDERLANDSCH GOEDERENVERKEER
de heerschende stemming ten aanaien
Union Miniere
4340
4295
43-55
Pond in het buitenland zou zeker een sterke Goldftelds
VAN EN NAAR ZEE.
601
599
bO4
8450
Arbed
plaats
8125
Het goederenverkeer, in-, uit- en doorvoer stijging der blancoposities hebben
680
678
686
Kuhlmann
'mcl. totale bunkerleveringen), in de geza- gehad. Zij zijn heden op groote schaal gedekt. Pf. Citroen
b7O
«86
e n 1 tj k e Nederlandsche havens was in
229.59
222
224
Doch met eenige zekerheid kan verwacht Can. Pac
on3380
Ö415
worden, dat de banken en de handel in edele Centr. Mining
derstaande jaren en perioden als volgt:
metalen door den sterk gestegen goudprrjs
Uitgaand
Inkomend
Totaal
van
1000
tons
alle transacties nagaan.
kg.
Bruto
COMPANIA SALITRERA DE TARAPACAY
:°i> 56
22.516.548 17.432.717
40.003.592
ANTOFAGASTA.
19.962.066
25.556.081
45.518.147
,*;;37
in
het
verdere
Pondenkoers
25.432.255
De
30.819.745
56.252.000
dT
"). 51 344.443
De Oornpaflia Salitrera de Tarapaca y Anto&n./Nov. '37 28.101.751 23.242.632 ")
verloop later iets in reactie.
deelt mede, dat zij bij inschrijving
fagasta
'38 30.126.650 20.93S165
51.064.815
obligaties
der series A t/m N tot een totaal
».
leveringen van bunkerkolen aan
Waarvan
steeg later ten opzichte van den bedrag van £ 316.634 ter aflossing zal inkooHet
Pond
(v.
de
r
ton
e
646.283
j.
schepen
land
sch
tl,
aan buitenlandsche schepen dollar verder tot 4.651, doch daalde later tot pne. Inschrijvingen kunnen tot 1 Februari a.s.
2n,
■014.214 '">"
ton (v j. 2.085.037 t.); van bunkeroiie 4.65. De premie voor den eenmaands dollar worden ingediend.
Nederlandsche schepen 172.385 ton (v.j. daalde van £ $ets. tot S Sets. en dat voor den
797 t), aan buitenlandsche schepen driemaands dollar van 2i $ets. tot 2 $ets.
2 ,„'ton (v. j. 190.526 t).
Ten opzichte van den franc bedroeg de laatHYP.BANK
De
totale goederenbewegingen ste koers 176J, de eenmaands franc noteerde
verschillende
v n en
naar zee waren tegenover die in het ongeveer è, pari, terwijl het disagio voor den
Pandbrieven en eigen hypotheken
v ri Se jaar
driemaands franc van fres. ï tot frs. t\ terugverdeeld als volgt:
gedaald, gec. hypotheken
Jan /Nov. Jan./Nov. Jan./Nov. liep. Ten opzichte van den gulden steeg het
1938
1937
1938
Pond van 8.53 tot 8.55g, van den Zwitserschen
toegenomen.
Bruto tons van 1000 kg.
franc van 20.53 i tot 20.59 en van den Belga
G
<}>* mv.
-' 162.998 van 27.51 tot 27.58.
11.088.148 11251.146
Blijkens voorloopige gegevens over 1938 is
G «oien °U uitv.
5 816 667 - 48..019
329 648
5
pandbrieven uitstaand bedrag verminhet
l b
Geringe goudhandel tegen derdaan
doorv. 19038.502 16.850 605 +■
van
14.697.900 tot 12.366.860 en dat
-1817
508
bij d„orv. 15.608517 17.426.025
ver15.445.591 tot
opnieuw
eigen
hypotheken van
lageren
prijs.
der
overlading
te eeti„tota-le doorvoer zonder
ton
hehypotheken
gecedeerde
14.502.896. De
(v. ?*oordigde in Jan./Nov. 1938 12.450.863
het
entrepot
einde
van
Als
aan
het
uit
van
de
20.109.285
gevolg
llepen
t.);
embargo-maatregelen
de wederultvoer
en
i-727Ji.840.748
71 ton (v. j. 1.614.052 t).
de stijging van het Pond was de handel in jaar, tegen
20.002.620 aan het begin.
goud heden gering. Er werden slechts
Het bedrag der onder administratie zijnde,
C. H. K. BORGHARDT. £ 397.000 verhandeld. De goudprjjs daalde doch zonder garantie geplaatste hypotheken
verder met 7 d. (gisteren 4 d.) tot 149/6. Ook verminderde vaa 1.196.680 tot 1.178.880.
verboden.)

*

AMSTERDAM. Aangek. 5 Jan.: (Rietl.) Regulus,
S., Londen, ledig, carg. Ver. Cargad.kant.; (ld.)
Borgila, E., Rouaan, ledig, carg. De Rietlanden;
(id.) Alfa, S., Zaandam, ledig, carg. id.; (Eng.
boeien) Rotula, mb., Hamb., ledig, carg. Ruys

—

184.421
213.698

.

Over.

Amsterdamsche arbitragefondsen eveneens flauwer.

Wallstreet.

BINNENLANDSCHE HAVENS

De Amsterdamsche arbitragefondsen hebben zich bij de flauwere stemming aangesloremten; het onderaandeel Koninklijke Petroleum liep sne van 6720 tot 6665 terug,
Gepasseerd van Antw. 5 Jan.: Theems, Lond.
H. V. A. gaf fr. 800 prijs, Amsterdam
6 Jan.: Corte Real, Lissabon; Jacob Maersk,
New Vork; Formose, Hamburg; Ollva, AustraPhilips fr. 50.
140
en
Rubber
fr.
slechts tijdelijk was.
lië; Einar Jarl, Castellom.
Het aandeel Suez Kanaal, dat heden ex
Gepass. naar Gent 5 Jan.: Cresce, Rotterdam.
Amerikaansche fondsen weer- fr. 189,21 dividend noteerde, was prijshouGepass. van Gent 6 Jan.: Magdalena Reith,
spiegelden de lagere koersen van Wallstreet en dend. De minwaarden waren, wat koper beHuelva.
ongeveer
noteerden
op New Yorksche pariteit. treft, lager aangeboden, doch goudmijnen en
U. S. Steel 731, General Motors 53|, Chrysler diamantmijnaandeelen boden goeden weer88, Int. Nickel 59, Brazilian Traction 9*.
stand.
Opvallend was de zwakke houding
Daar het heden de laatste beursdag der
STÜOMVAAKTLIJNEN
van de Britsche staatsfondsen. week was, en de volgende week er een van
beteekenis
voor
de
internationale
groote
De Oorlogsleening daalde J punt tot 87i.
STOOMV. MAATSCH.
NEDERLAND.
Tegengesteld aan de gunstige ontwikkeling diplomatieke verhoudingen kan wórden, o.a.
J. P. COEN (thuisr.) 6/1 4 u. nam. te IJmuiden
van het Pond moet men erop wjjzen, dat de in verband met de Britsch-Italiaansche bemarkt voor de staatsfondsen wordt beïnvloed sprekingen en de terugkomst van Daladier, en 7 u. 30 nam. v. Batavia te Amsterdam verdoor de vermoedens ten aanzien van een heeft het publiek aan den handel zoo goed als wacht.
niet deelgenomen. De zaken hebben dan ook JOH. v. OLDENBARNEVELT (uitr.) 5/1 te
nieuwe Britsche defensie-leening.
Genua.
geen grooten omvang aangenomen.

Gelost uit zeesch. Geladen in zeesch.
bij doorvoer.
bij doorvoer.
Niet over entrepot.
Bruto tons van 1000 kg.
~■rotaal
1937
1936
1937
1936
december
215.804
122.220
148.692
157.817

(w.o.
gat.

onzen beurscorrespondent.)
Parjjs, 6 Januari
De door president Roosevelt tot de autoritair
geregeerde landen gerichte waarschuwing heeft
in de' publieke opinie krachtig weerklank gevonden en heeft bijgedragen tot een kalmer
beschouwing van den internationalen politieken toestand. In de eerste morgenuren liet de
stemming zich dan ook vrij gunstig aanzien,
doch tegen twaalf uur kwam een bericht
binnen, volgens hetwelk Tsjecho-Slowaaksche
troepenafdeelingen in Hongaarsch gebied binnengevallen waren en schermutselingen plaats
vonden.
Dit bracht reeds bij de opening een krachtlgen druk teweeg en er trad over de geheele
linie een vrij sterke koersdaling in, welke
beweging door aanbod van baissiers nog aangewakkerd werd.
Het grootere speculatieve koop-engagement in staatsleeningen heeft een aantal houdersschichtig gemaakt en in de afdeeling der
Rentes bestond heden dan ook vrij krachtig
aanbod, dat slechts tegen ongeveer 50 a S 0
ctms lagere noteering plaatsing kon vinden.
De Fransche bankaandeelen liepen gemiddeld
fr. 25 terug, het aandeel Banque de France
verloor fr. 190. Ook de locale industrie-aandeelen werden vrö gevoelig getroffen; zoo
reageerden aandeelen Kali St. Thérèse van
1355 tot 1326, St. Gobain van 2110 tot 2076,
Péchlney (e dividend fr. 10.15) van 1909 tot
1845. Comp. General d'electricité van 1555
tot 1530.
(Van
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STOOMVAART MIJ.

IJMUIDEN. Aangekomen 6 Jan.: Mercuriu», ms.,
Ask, Huil;
Mgo, West-Afrika;
Rotterdam;
Uckermark,
Chelatros, id.; Sandar, Nyham;
Makassar;
ms., Swansea;
Zuid Beijerland,

3
reactie van

.

(w.o.

Van de locale fondsen vooral
de Rentes aangeboden.
Handel vrij beperkt.

De beurshandel geremd dom-

mdustrieele fondsen waren beperkt. Goud173.703
mijnen en diamantfondsen waren vrij alge219.169
195.230
165..917
meen prijshoudend. Koperwaarden hadTotaal 2.480.020 2.654.830 1.427.298*1.459.566* den een neiging tot dalen. Roan Ante-1o p e daalden van 17/6 tot 17/3. Koersbewegingen bij retroleumwaarden en
) Incl.
Nederbunkerkolen en 'bunkerolie aan
waren beperkt.
rubberfondsen
resp.
'andsche en buitenlandsche schepen; 1937
««1-235 en 96.078 ton. 1936 resp. 831.838 en 123.627
Eenige Zuid-Afrikaansche goud\9 n Jan./Nov. 1938 resp. 632.590 en 156.949 ton,
J an./Nov.
1937 resp. 683.119 en 86.667 ton.
mijnen in den namiddag opge-

7a"?°

PARIJS LAGER

De koersbewegingen bij de binnenlandsche

Sluiskil)
en Axel
ver.
havens

:

De Lancashire Cotton Corp. heeft in October 1938 een ongunstige periode afgesloten,
waarin haar winst met niet minder dan
£ 300.455 tot £ 304.425 is teruggeloopen. De
netto-winst bedraagt £ 274.425 (v. j.
£ 374.870). Aan de algemeene reserve wordt
ditmaal niets toegevoegd (v. j. £ 150.000).

ka lm , en terughoudend. De
1937
1936
1937
193 R re^ie
....... 209.334
Wallstreet, gisteren
219.614 165.064 154.857
had een
"
menden Invloed op de kotrsbewegingen
hoe^
611
Ver de rootte
2-662.853 1.624.630 1.516.355
n d« S
-... 2864164
.„„ kL^r'
kaansche uitgaven
1938
mg
° voor* defensiedoeleinden
1937
"
2

Velsen)

Schiedam

'

SCHEEPSTIJDINGEN

goud in Zuid-

Engelsche staatsfondsen zwak
De hoeveelheid geearmarked goud in Zuiddoor de verwachte nieuwe leenig. Afrika bedroeg op 30 November j.l. 1.963.266
ounce fijn met een waarde van £ 14.333.632.
Voldoening over bestrijding
Ongunstig jaar voor de Lander speculatie.
cashire Cotton Corp.

VOLDOENDE

.

de arbitrage was ontmoedigd. De premie bedroeg lè d. bij een dollarkoers van 4.651.

Afrika.

UWERZIJDS IS

K'
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Ge-earmarked

EEN
*
*
KORTE
MEDEDEELING

112VK47

—

van Necochea naar het Ver. Kon./Antw./Rotterdam/Amsterdam een s.s. van 7300 t. beiden op
sohaalbasis per Jan.
De Noord-Amerikaansche
afdeeling kenmerkte zich door een vaste stemming voor de vroege laadposities en wegens het
beperkte tonnage-aanbod. Bevracht werd een midden groote boot per 10 Febr. cancelling voor graan
van de Noordelijke range naar p.p. Ver. Kon./
Cont., met optie G-olfladen, terwijl naar West
Italië een 6500 tonsboot voor sohrootijzer per begin-Februari cancelling werd opgenomen a $ 5.20.
Naar gemeld, is tonnage geboekt in „time" van
de Golf naar Japan en een 6000 tons boot heeft
voor suiker per 10 Febr. canceMing 17/- geaccepteerd van Cuba naar full range Ver. Kon./Antw./
Rotterdam/Amsterdam. Australische graanbe-

vrachters waren hoofdzakelijk geïnteresseerd voor
latere laadposities. Van West Australië naar het
yer Kon./Cont. werden twee midden groote
booten opgenomen op schaalbasis met Oostersche
en Br.-Indische opties, I—ls Febr., resp. 20 Maart
—5 April laden. Voorts werd van Saigon naar
4 havens Madras —Calicut-range ruimte geboekt
voor paddy a 14/6 en van Burma naar Nederland
werd een s.s van 8000 t. uit de markt genomen
voor rijst, Februari laden. Van NicolajefX naar
Gent werd voor „pttoh" 11/6 pipt. betaald.
De koersen in de uitgaande kolenvrachtenmarkt
Weven laag wegens het ruime tonnageaanbod.
Betaald werd van Wales naar Buenos Aires of
s.s. van 8600 t. steenkool 9/-,
VIM» Constdtucion
11 Jan. ligdagen en naar Rio Janeiro s.s. van
8000 t steenkool 8/6 ppt.

i

1.39 + 0.02 m
1.58—0.04 m

BREISACH
KEHL
MANNHEIM
BINGEN
CAUB

2.13—0.05 m

1.34—0.02 m

I.so—onv.
—0.66 + 0.14 m

RUHRORT

(hiuezondrn

Metterlcelmg

)

Een abonnement op het

Algemeen Handelsblad
in combinatie met

„De Indischman"
heeft het voordeel dat men
in plaats van f 12.-per jaar

zeven

gulden per jaar

een abonnement op
„De Indischman" betaalt
v(.or

Bestellingen of aanvragen van proefrummers
uitsluitend te richten aan het

Algemeen Handelsblad
Nieuwe Zijds Voorburgwal 234-240
Amsterdam

—

Telefoon 30404
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AVONDBLAD

HANDELSBERICHTEN
KOFFIE
HAVRE, 6 Jan. (R. B. D.) Koffie prijsh.
Omzet 1000 bn. Jan. 234, Febr. 234, Mrt. 232.25,

April 232.25, Mei 229, Juni 230, Juli 229.50, Aug.
229.50, Sept. 229.50, Oct. 229.50, Nov. 229.50, Dec.

230. "Wissel N. Vork 38.02.

SOERABAJA, 6 Jan. (Aneta.) Koffie ready
levering ’18.75 vraag. De markt was stiL

SUIKER
LONDEN, 6 Jan. (R. B. D.) Ruwe suiker
(opening) lusteloos. Jan. 6/411—6/3, Febr.
6/3, Mrt. 6/31—6/31, April 6/31—6/31, Mei 6/41—
6/31—
6/3, Juni 6/31—6/3, Juli 6/31—6/3, Aug. 6/3—
6/23, Sept. 6/31—6/21, Oct 6/3—6/11, Dec. 6/13—
6/11, resp. verkoopers en koopers. Gedaan: Mei

6/31—6/3.

CACAO
LONDEN, 6 Jan. (R. B. D.) Cacao. (Open.)
prijshoudend. Jan. 22, 211, Maart 22|, 221, Mei 23.
233, Juli 2TJ4 281, Sept. 233, 231, Oct. 24, 233, Dec.
241, 24J, resp. verk. en koop. Omzet tijdens de call
20 tons. Gedaan Maart 221.

SPECERIJEN
BATAVIA, 6 Jan. (Aneta.) Peper' Zwarte
Lampong, eerste kosten Batavia, aanbod Januari
’14.80 nom. Eerste kosten Telok-Betong, Jan.
’14.75 aanbod. Witte Muntok f. o. b. Banka, Jan.

’20.75 aanbod.

RUBBER
BATAVIA, 6 Jan. (Aneta.) Rubber. (Op
basis van het uitvoerrecht 1939.) Sheets 28$ c.
Crêpe 29J c.
LONDEN, 6 Jan. (10 u. 45.) Rubber. (Medegedeeld door Wijnand & Keppler.) Loco sheets
Jan. 81 k., April/Juni 81, Juli/Sept. 8g k, Oct/
Dec. Bft w. Stemming kalm.
LONDEN, 6 Jan. (1 u. 15.) Rubber. (Medegedeeld door Wijnand & Keppler.) Loco sheets
Bft bet. en verk, Febr. 8&, April/Juni
Bft bet. en
k., Juli/Sept. 83, Oct./Dee. 8i7i k. Stemming prijsh.
LONDEN. 6 Jan. (11 u. 30.) Rubber. (Medegedeeld door Joosten en Jansen.) Loco sheets 81,
Jan./Maart 8&, April/Juni Bft, Juli/Sept. 83 k.
Stemimiing kalm.

KATOEN
ALEXANDRIE, 6 Jan. (R. B. D.) Katoen

(Open.). Asihmoenii Febr. 10.45, Oct. 10.38. Giza
Jan 12.45. Maart 12.75.
ALEXANDRIE, 6 Jan. (R. B. D.) Katoen.
(Slot.) Sakellaridis. Jan. 12.45. Maart 12.74, Mei 13.
Ashmoeni Febr. 10.42, April 10.51, Juni 10.59, Oct.
10.35. Giza 1. Jan. 12.43, Maart 12.73, Mei 12.89,
Juli 12.99. Nov. 12.99.
BOMBAY, 5 Jan. Katoen. In de afgeloopen
week bedroeg--n de aanvoeren 73.637 bn., met een
totaal voor het seizoen sedert 1 Sept. 1938 van

703.976 bn. De verschepingen van katoen naar
Gr. Brittannië bedroegen deze week nihil naar
het Continent 2968 bn., en naar Japan en China
52.426 b. In de haven lagen 330 bn. gereed voor
verscheping naar Europa. De uitvoeren van andere Br.' Lndische havens bedroegen voor de week
eindigende 24 Dec. 22.243 bn. De voorraden werden
geraamd
op 690.257 bn., vergeleken met
580.328 bn. in het vorige jaar.
HAVRE, 6 Jan. (R. B. D.) Katoen (open.)
prijsh. Jan. 412, Febr. 415, Mrt. 417.50, April 418,
Mei 419.50. Juni 420, Juli 423, Aug. 423, Sept.
423, Oct. 423.50, Nov. 424, Dec. 424.
LIVERPOOL, 6 Jan. (R.8.D.) Katoen (Open.).
Amerik. kalm. Maart 4.92 (v. si. 4.96), Mei 4.86—4.87
(4.90), Juli 4.74 (4.78), Oct. 4.58 (4.62).
Egypt.
Upper nwl. prijsh. Maart 6.00 (6.07), Mei 6.07
(6.12), Juli 6.08 (6.15). Giza No. 1, Jan. 7.17 (7.24).
ROTTERDAM, 6 Jan. Katoen. (Not. van de
Rott. Ver. voor den Katoenhandtel.) (Rotterdam
Cotton Association.) Amerik. mdddl. Universal
20s et. per kg.

WOL
ANTWERPEN, 6 Jan. (R B. D.) Wol (in
pence per lbs.) prijsh. Omzet 275.000 lbs. Jan. 221
(v. si. 22g).
Febr. 221 ((22g),
Maart 221 (223),
April 23 (23), Mei 23 (23|), Juni 23J (231), Juli
231 (233), Aug. 231 (23*).
(in frs. per kg) kalm. Omzet 6750 kg.
Jan.
285 (v. si. 281), Febr. 283 (283). Maart 29 (29), April
29 (29), Mei 291 (29J), Juni 291 (293), Juli 292
(29:!), Aug. 293 (293).

—

BRADFORD, 5 Jan. Wol. De wol-veilingen to
Australië zijn hervat met een goede algemeene
vraag en prijzen, welke ongeveer het niveau van
December bereikten.
De berichten van heden
w-yzen op een vastere stemming; hetgeen het
voor de koopers nog moeilijker maakte conces-

sies op de j.l. betaalde prijzen te verkrijgen; zoodat 25è d. beschouwd kan worden als een vaste
verkoopsprijs voor 64's ketting tops.
Sommige
firma's weigeren minder dan 26 d. of ongeveer de
prijs, welke genoteerd zou moeten worden op de
basis van de wolaankoopen van deze week, te

accepteeren.
Voor sommige van de fijnere crossbredssoorten
zouden concessies verkregen kunnen worden, doch
alle overige
crossbreds zijn vast tegen vorige
prijzen, terwijl de koopers vrij voorzichtig optraden De aanwezige voorraden bij den handel
zijn gering, maar de verbruikers schijnen zich tevreden te stellen met kleine aankoopen. De spinnerijen hebben meer behoefte aan nieuwe orders
met het oog op de spoedige beëindiging der loopende contracten, maar zij weigeren sommige'
lage biedingen van eventueele koopers aan te

nemen. Er is meer vraag naar garens voor den
binnenlandschen handel en export.
De zaken
waren bescheiden van omvang en meestal in de
fijnere soorten. De prijzen voor tops zijn ongeveer als volgt: 64's ketting 26 d., 64's gemiddelde
25 d.. 56's 19 d., 50's 16 d., 46/ sgekaarde 15J d.,
40's geprepareerde 141 d.

—
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land nihil; naar niet-Europa 13.200; totaal 16.000.
Maïs: naar Engeland 8200; voor orders 28.300;
SOERABAJA, 29 Dec. Kapok. Aanbod tot naar het Continent 16.000, waarvan naar Nederlimites, voor ouden oogst, t.w.: Contract B ’41.25, land nihil; naar niet-Europa nihil; totaal 52.000.
id. C 38.75, Noppen 40.50 per 100 kg netto.
Hj nza a d: naar Engeland 1300; voor orders
Kapokpitten. Vraag
1.25 met aanbod tot 21.500; naar het Continent 4700, waarvan naar
1.30 per 100 kg franco wagon Soerabaja. Vraag Nederland nihil; naar Ver. Staten 8100; totaal
35.600.
’1.35 met aanbod tot ’1.40 per 100 kg fob.

KAPOK

DIVERSE BINNENLANDSCHE
MARKTEN.

’ ’

Aanigevoerdl 25 stapels,
wegende 40.000 kg; 24 stapels fabriekskaas, kleine
21.
21.50; 1 stapel boerenkaas, kleine
ARNHEM, 6 Jan. Eieren. Aanvoer 2.200.000.
Kippeneieren
3—5, eendeneieren 3.20—3.50.
LEEUWARDEN, 6 Jan. Vee.
125 Stieren,
Twenter 240—340 p. st., 280 vette koeien 120—
130
280, 40—67 et p. kg; 511 melk- en kalfköeien
—300, 205 pinken
30—150, 7 vette kalveren, 430
nuchtere kalveren 4—7, 329 vette schapen
11—
20, 140 weide schapen
10—14, 218 lammeren 8
—14, 500 vette varkens 40—145, 41—48 et. p. kg;
38 magere varkens
22—45, 46 kleine biggen
B—ls, 16 bokken en geiten, 21 paarden. Totaal
aanvoer 2865 stuks.
Aanvoer kleiner, uitgezonderd voor grootvee,
waarvoor aanbod vrijwel statlonnair. Handel in
stieren zeer kalm. Goede soort vette melk- en
kalfköeien vrij goed en prijshoudend te plaatse»,
afwijkende soort kalm. Pinken, graskalveren kalm
en niet geheel prijsh. Nuchtere kalveren minder.
Vette varkens zeer kalm, niet geheel prij'sh.,
kleine biggen iets d-u/urder. Wolvee door kort aanbod ongeveer prijsih. De N. V. C. nam heden 270
varkens over en ook werden weer een aantal
koeien door de regeering uit de markt genomen.
LEEUWARDEN, 6 Jan. Kaas.
Nagelkaas
28—31, Edammerkaas
21—30. Aanvoer 915 kg.
Boter. VeiMnigboter
1.46—1.42 p. kg. Aanvoer

’

’

VEZELSTOFFEN

CALCUTTA. 5 Jan. (R. O.) Jute vast. First
Grade loco 361 verk., Febr. 361 verk Lightnlng
loco Rs. 33 verk., Febr. 331 verk.
Tel. transf.
1/529/32.

OLIËN

5

disp. Antw. 245—471, binnenl. 2421—45, Jan. 2421—
45, Febr./April 2421—45. Soyaolie geraff. stoom.
400—05. Katoenolie Eng. Industrie 435—40. Maïsolie Belg. geraff. in barr. 470—75, ruw in tamb.
380—85. Ricinusolie le persing in barr. 425—30,
2e persing in barr. 405—10. Raapolie in barr. 440

—45, in tamb. 400—05. Cocosolie ruwe Java in
barr. 280—85, Ceylcn in cylinders 265—70. Grondnotenolie prompt 235—40. Olie v. Zeepfabr. in barr.
560—65, binnenl. distill. 560—65, blanke 660—65.
ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Petroleum
prijsh. Amerikansche in citerns p. 100 liter 200, in
barrels p. 100 liter 225, détailprijs p. liter 230; gasolie p. 100 kg 90; licfh/te maohineolie per barrel
65; Ind. benzine voor auto's in tanken 2.57, p. 200
liter 2.65, p. 1. a/d. popmpen 2.70; stookolie (fuel
oiQ) zware volg. geh. 35—45
ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Terpentijn 'kalm. Amerik. netto disp. 345, Spaansoh/
Portug. netto 325.

VETWAREN
ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Spek en
Vet waren katan. Reuzel in Caissettes 7.00—
8.00, Hollanldsahe reuzel 6.60—7.10, mager spek
9.50—-10.50, gerookt spek doorregen, 15.00—16.00,
doorregen spek, versch, 12.00—13.00, inlandsche

picnic 9.50—10.50.

Granen.

_._

7°g|jjj

Maart
fc'eoruarl

stoom. 621, Litausche Jan. 63.
ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Tarwe
Atlantic kalm. Manitba No. 2 296. Rosafé 81 kg
69. Russische volg. Kw 68—77. Gerst kalm. Plata
64/65 kg stoom. 771. Poolsche 75, Plata ins. Jan. 75.
ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Lijnzaad
kalm. La Plata disp. 152, Jan. 1495, 4 eerste 149.
Ln'nkoeken kalim. Amerik. disp. in frs. 1231,
stoom. 1231, 4 eerste 118. Binnenl. disp. in frs. 122.
Cocoskoeken Java extra 96. Palmipitkoeken 90.
Maïskoekeri 103.

BUENOS AIRES, 6 Jan. Granen en zaden.

De Argentijnsche graanverschepinigen gedurende
de week per 5 Jan. beliepen als volgt (in tonnen):
Tarwe naar Engeland nihil; voor orders 2900;
naar het Continent nihil, waarvan naar Neder-

5
Jan.

7.—
8!—

7Js!(ö

ROSARIO, Granen. 5 Jan.

_ __

Part.

slot

tel.)
Ta-wr

Jan
Febr.....
Febr

~

<
Mals.

gog

;

d Febr...- IH5n
Mrt
13.68 18-66
N.B. Markten 6 en 7 Januari gesloten.

Ltj"za

Rotterdam
Mats
Jan
Maait

....

Mei
Juli

= bieden. I

D

6 95
R 25
8.35
13-60

g,R
H.21
13 60
13 73 13.75

795
8.05
1355

8.19

M

99H

H9H
9H%
904

93b

904

—

93J*
WA
90? i

923*
904

laten.

Tarwe Rott (Ver. 6 Jan. 5 Jan.

v. d. Term;jnh.) per
100 K.G.

vroegk.
3.60

slotk.
3.60

3.80

Mei

3.80

Juli

5 Jan.
vroegk.
3.80

HOOFDDORP, 5 Jan. Granen en Zaden.)
(Boerennoteeringen). Rogge
7.60—7.80, chevalier 1
gerst
7.75—8.00, wintergerst
7.60—7.80, haver
6.40—6.70, duiveboonen 9.75'—10.50, paardeboonen 8.85—9.25, groene erwten 8.75—9.50, vale
erwten
11—14, gele mosterd 14—16.50, kanarie20—21, blauwmaanzaad
7—7.50, karwijzaad
zaad
32—34, koolzaad
9—9.50.

’’
’ ’’
’’

’ ’’
’’ ’

LIVERPOOL, 6 Januari. (R B. D.) Granen.

Tarwe kalm. Maart 4/81 (4/91), Mei
Nieuw contract Maart 4/71
(4/91).
(4/6), Mei 4/6 bet. (4/7 g id.), Juli 4/7 bet. (4/81
id.).

(Open.)

4/81 bet.

LONDEN, 6 Jan. (R. B. D.) Tarwe (Open.)
lusteloos. Manitoba No. 3, Jan. 24/01 w., Maart
24/1 bet., Mei 24/1 bet., Juli 24/31 w.

’’
’’

’’ ’
’~ ’

’’ ’

0.85.

’’’

’"
’
’ ’

’

’

’’

’

’

’

’

’

’

’

’

’ ’

’

’

’

biggen. Men besteedde voor neurende en versch
gekalfde koeien 145—255, id. vaarzen en schotten
120—220, gustekoeien voor de vetweide of stal
125—140, li-jarige pinken
130—145, id. vaarzen
50—65, nuchtere
90—130, jonge fokkalveren
kalveren
5—9, vette koeien en ossen aan bouten
54—62 et, id. stieren 42—54 et., vette schapen
9—13, 14-weeksche
16—20, 6-weeksche biggen
id. 13—16, drachtige varkens 50—80, magere id.
50—70 p. st., vette id. 42—46 et.
Vet vee en gebruiksvee grooter aanvoer, lager*
prijzen. Gras- en nuchtere kalveren voor het leven
vrij goed, voor den dood minder. Schapen weinig
aanvoer, stug. Vette varkens stationnair. DraMagere
gende varkens moeilijker te plaatsen.
varkens, loopers en biggen meer vraag, duurder.
UTRECHT, 6 Jan. Kaas. Aanvoer 2 wagens
met 550 kg kaas. Prijzen: Rijksmerk le qual. 25.

’ ’
’’’
’
’
’’
’’ ’

’

DIVERSE BUITENLANDSCHE
MARKTEN

.

ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Meststofkalm. Chilisalpeter 151 % Jan. HIJ. Kalksalpeter 151 % vertr. Jan. 105. Zwavelz. Ammoniak
Ord. Jan. 97, Synth. Jan. 97. Superfosfaat 14 %
100 kg frs. 38, 16 % 100 kg frs. 39.80, 18 % 100 kg
43.60. Thomasmeel 14/16 % 2.05

fen

CALCUTTA, 5 Jan. (R. O.) Schellak prijshoudend. Loco Rs. 17 verk., Jan. 163 verk., Febr,
161 verk
LONDEN, 5 Jan. Voederkoeken. Hjnzaadkoeken. Bombay-Epell 39 % Jan. 8.2/6,
Jan./Febr. 8.2/6,, Calcutta Expell 9 % stand. nom.
Jan./Febr. 8.1/3, La Plata beste soorten Jan./Febr.
A.11.3.
Decort. Katoenzaadkoeken.
Argent.
Expell. 48 % Jan./Febr. 6.12.6, Braz. Expl]. 48 %
Jan./Febr. 6.3/9, id. 50% Jan./Febr. 6.6/3; Ran.
goon 47/49 % Maart/Mei 6.5/-.
Grondnootkoeken. Bom. Sc. Press. 54 %
stand. 6.13/9. Jan. 6.10/-, Febr.Maart 6.8/9; Calcutta 58 % stmd. 6.15/- n., Jan./Febr. 6.11/3 (alles
Lond. cif.).

TUINBOUWVEILINGEN
AMSTERDAM, 6 Jan. (N. V. Nederlandsch©
Veiling van Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam", Centrale Markt.) Groenten: Knol-

’

selderij

2—4, boerenkool

f

7—ll, Hollandsch lof

’7—ll, ld. II ’B—l2, prei 3—7, uien ’3—7.50,
gele kooi ’2.60—4.20, roode kool ’3—4.30, broeivet 0.70—0.85 per 100 kg; selderij 35—45, peterselie
12—25 per 100 bos.

’’

’

’
’ ’

UTRECHT, 5 Jan. (Groenten- en Vruchtenvei.
ling.) Appelen: bellefleurs ’7 —29, blenjieim pippin
’16—24, camipaigmezoet ’9—2o, culemasvs 13—18,
Gert Roelofs s—lB, goudreinetten 13—38, grauwzuur ’16—21, Groninger kroon ’18 —27, hooilanrs
’12—23, huisimanzoet ’9—l6, jasaippelen ’ll—2l,
klumpkes ’18—23, kaneelzuur ’B—23, komings12—16, kroonreinetten
15—26, ossekopipen
rood
11—18, present van Engeland B—3o, rabouwen
’9, stera.ppe!en ’18—28, tulipappelen ’8—14, wijker
pippeling ’12—18, zoete paradijs ’16—21, zuccalmaglio reinetten ’2O; peren: Brederode ’25—27.
doyenne du cowimice
18—26, Gieser Wildeman
9—29, roosjesipeer
2—lo, winter jannen 18—27»
chamipignons ’42—50, alles per 100 kg.

’

’
’
’

’

’’

’’

’

’

i

VERKOOPINGEN ENZ.
VRIJWILLIGE

VERKOOP"^ f

VEILING

Nr. 1. Het WOONHUIS met

Ter Haarstraat

HOOCEWEG 28

—
1 ?VÜ I
**** "

mtf i

*.■

K

93

Een schitterende

partij

I

Sb

TASSEN

"".

""imi Ij j I lij} I] j

♦-k

graafsmeer B, Nr. 904, groot

Ter Haarstraat

1 ARE 37 CENT.

|

Kad. Sectie W, Nr. 1282, groot

makelaars: firma de Steenwinkel
& v. d. Valk, Leidschegracht 50,
Telefoon 41229—32291.

V

1 ARE 20 CENT.

Het Benedenhuis met BelEtage is VOORZ. VAN CENTR.
VERW. INSTALLATIE.

V

Te bezichtigen des Dinsdags
en Donderdags, alsmede op den
Verkoopdag van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen worden
verstrekt door den DirectieMakelaar J. A. VAN BEVER,
Den Texstraat 32, Telef. 36794.

ji| ONDERJURK

■
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4
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Nieuwe bloem- en streepdessins op
licht of donker fond, voor japonnen

van

euse

'

-,:/
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e

DAM cCPYAMA'Stricot,

* tdl.ü
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"

kleuren,

RE 'DE

E

WOLLEN

—

Wtt

staan van den Notaris J. Th. BRUG-

MAN, in veiling brengen:
Het WINKELHUIS
met
Bovenhuis en Erve, aan den

vrij

\ KORTE NIEUWENDIJK 7
4035,
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Gebrs. BOENDERMAKER, W. G
SCHYFFELEN c.s., Makelaars, zullen op MAANDAG 9 JANUARI
1939, des avonds na zes uur, in het.
V erkooplokaal „Frascati", ten oveistaan van de Notarissen W. H.
VOSKUIL en H. A. WARMELINK,

lii: y
tl I*l
Hf

lilt

yi

i

-Tt"

tt

H■jp 1; &
"

"

ïï

l
Nr. 5.
drie afz.
Tuin en

'

Nr.

'

WINKELHOEKHUIS

Elisabeth Wolffstraat 75

Kad. Sectie Q, Nr. 5321,
groot 1 ARE 56 CENTIAREN.
Nr. 7. Het WOONHUIS met

A. De BOERENHOFSTEDE ca.
ter grootte van 23.29.60 H.A.,
Keiegen aan den Veldweg en den

J. D. Haalmcycr Dzn., J. W. H.

van Staa -Ir., Wilh. .1. Drayer Johzn.
c.s. Makelaars, zullen op Maandag
28 Januari 1939, des avonds na zes

drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

Elisabeth Wolffstraat 79

Vijfh-uizerweg nabij den Aals-

meerderdijk te Haarlemmermeer, in huur bij den Heer C.

in het Verkooplokaal „Frascati", ten overstaan van den Notaris
Mr. H. M. C. Kuipers, in veiling
Uur,

Kad. Sectie Q, Nr. 5319,
groot 1 ARE 23 CENTIAREN.

MOLENAAR Pzn.
B. De BOERENHOFSTEDE ca.
ter grootte van 19.26.00 H.A.,
aaneen gelegen aan den Aalsmeerderweg 449 te Haarlem-

Het WINKELIIUIS met 3 afz.
Bovenhuizen en Erve, aan den

Vijzelgracht 13

ZEEDIJK
19
Kad.
nr.

Kad. Sectie I, Nr. 2690,
groot 1 ARE,
Nr. 9. Het WINKELHUIS met
drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
open Plaats en Erve, aan de

L. HONOOOP.Bezichtiging alle werkdagen.
Inlichtingen verstrekken
de

Bezichtiging Dinsdags, Donder-»
dags en op den Verkoopdag van 2—l

uur.

Kad. Sectie R, Nr. 1116,
groot 83 CENTIAREN.
Nr. 10. Het WINKELHUIS met
drie afz>. verhuurde Bovenhuizen,
open Plaats en Erve, aan de

niMiiiir,fiiiiiiiiiiijj)iiiiiiiiiiiiitiiiiiii,iiiiiiiii)uiiiiit„iinTiiiiiiiuuiiiitiiiiiuttijiuiiittii

I

iHet Algemeen
FerdinandSectieBolstraat3268, 111 (Handelsblad
Kad.

'

R, Nr.

H. T. TAL & ZN., c.s. Make-

laars, zullen op MAANDAG 16
JANUARI 1939, des avonds na

V

verstrekt door de Directie-Makelaars Fa. Wm & H. SCHENK.
Kerkstraat 53, Telefoon 31783.

i

wordt op verzoek gaarne
eenigen tijd KOSTELOOS
en zonder eenige ver-

groot 69 CENTIAREN.
Te bezichtigen des Dinsdags en
Donderdags, alsmede op den Verkoopdag van 2—l uur.
Nadere
inlichtingen -worden

fÏRÖWILLIGE VERKOOpIg]

plichting TER KENNIStoegezonden
MAK ING
door de ADMINISTRATIE
J i umiiiiilmiinini

Notaris

ARNOLD VAN DEN
BERGH, in veiling brengen:
Het HUIS met Vr(j Bovenhuis,
Tuin en Erve, aan de

met

456,

Sectie G.

groot 91 CENT.

Ferdïnand Bolstraat 109

Notarissen A. M. VROOM, Keizersgracht 632 te Amsterdam, C.
F. J. HETNSIUS te Haarlemmermeer en de Heeren J. C. en C. M.

:

brengen

Nr. 8. Het WINKELIIUIS met
open Plaats en Erve. aan de

mermeer, in huur bij den Heer

Kelder, waarin voorheen Café met
Vergunning, met 2 Bovenhuizen en
Erve, aan de

iimiui

Illllmi

mm

„

mmmm

STADHOUDERSKADE 136

Groote Kattenburgen

met achteruitgang aan de
HEMONYLAAN,
Kad. Sectie R. no. 2770,
groot 2 AREN 38 CENT.
Bezichtiging Dinsdags, Donde»dajfs en op den Verkoopdag van
2—4 uur.

straat 38

hoek le KATTENBURGERDWARSSTRAAT,
groot S 5CENT., gieheel bebouwd.
Nog te bezichtigen op den Verkoopdag van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen b/d DirectieMakelaars
:

Voor het drukken van nieuw uit te geven

TIJ IMWII KI FTJGK
wende men zich tot
N.V. Drukkerij

V

—

—

Telefoon

U

(Ut VAN CAMPKN
Telef. 32983-32721-33721
UUatekende service
Billijke prijzen

H. T. TAL & ZOON,
Van Eeghenlaan 22,
2150»
21510
92109.

,1

O.Z. Voorburgwal 87-89

Nad. ml. verstrekt de Firma

Gebrs. BOENDERMAKER,
Nassaukade 371, Tel. 84840 en

W. G. SCHYFFELEN,
Bvterpestr&at 169, Telefoon 92222.

6. Het WOONHUIS met

drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

PUBLIEK VERKOOPEN

in veiling brengen:
Het

Nog te bezichtigen op den Verkopoclag van 2—4 uur.
De Eigendomsbewijzen en Veilconditiën zullen 4 dagen vóór, alsmede
or» den Verkooprlag, des voormiddag*
ter inzage liggen ten kantore van
boyengenoemden
Notaris, Paulus
Potterstraat 18, Alhier.

Q, Nr. 5322,
groot 1 ARE 54 CENTIAREN.

op Donderdag 2 Februari 1939,
des namiddags 1 uur, in het Koffiehuis „De Beurs" te Hoofddorp

zes uur, in het Verkooplokaal
„Frascati", ten overstaan van den

HET PERCEEL MET HET VRIJE
UITZICHT OVER HET PLEIN EN
DE BELENDENDE LANEN IS
ZEEK GUNSTIG GELEGEN.

ARE 50 CENTIAREN.
Het WOONHUIS met
verhuurde Bovenhuizen,
Erve, aan de

Wolffstraat 73
Elisabeth
Kad. Sectie

uur.
Nadere inliohtingen verstrekken de REINDERS FOLMER, P.C. Hooft,
Directie-Makelaars Fa. D. BLAAUstraat 169 te Amsterdam, alwaar
BOER Jnzn., Frederiksplein 43, Tel.
31912, en A. J. M. BRUGMAN, Singel tevens notities met kaart verkrijgbaar zijn.
105, TeL 41055.

Vrijwillige Verkooping.

Ml ll lHi ll llrffrill'Uulimiliiiiiiii|iiiiiilnim.r tt

ojßr

Bezichtiging Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag van 2—4

KTi
B4+ TJ
Hg $| 7

.

SbHBBJ

_

groot 82 CENTIAREN.

EMMAPLEIN 7

Kad. Sectie Q, Nr. 5323,

groot

te Haarlemmermeer.

Kad. Sectie F. No.

\arreteis.

****

tuuois, diverse

"~

"

C3ÜIXJ.X

1 ®^

TWEED BOUTONNE

Fa. D. BLAAUBOER Jnzn., A. J.
M. BRUGMAN c.s. Makelaars, zullen op MAANDAG 23 JANUARI
i939 des avonds na zes uur, in het
verkooplokaal ~Frascati", ten over-

Elisabeth Wolffstraat 71

HOEK PRINS HENDRIKLAAN,
Kad. Sectie U no. 6385, groot
2 AREN 33 CENT.

."n

Nr. 4. Het WOONHUIS met
drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

J

Notarissen A. M. VROOM
te Amsterdam en C. F. J. HEINSIUS te Haarlemmermeer zullen

Veiling wegens sterfgeval.
von primo

I

De

J

Q, Nr. 5141,
groot 1 ARE 44 CENTIAREN.

Nr.

Elisabeth Wolffstraat 67
Kad. Sectie

VRIJWILLIGE VERKOQPING
van
TWEE BOERENHOFSTEDEN

Kad. Sectie I, Nr. 7002, groot

WEGENS STERFGEVAL

Nr. 3. Het WOONHUIS met
drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

OPENBARE

DEN TEKSTRAAT 39

VEILING
De Makelaars W. C. DEENIK Zzn.
W. C. DE KNIK .Jr. c.s. zullen op
MAANDAG 9 JANUARI 1939, in het
Verkooplokaal „Frnscatl", ten overstaan van Notaris C. F. J. HANEDOES, in veiling brengen:
Het HEERENHUIS, onderverdeeld
als Benodenhuis en Bovenhuis met
Tuin en Erve te Amsterdam, aan het

Kad. Sectie

Inlichtingen bh' bovengenoemde

2

met

groot 1 ARE 41 CF.NTIAKEN.

uur.

GRENSSTRAAT 24

Het WOONHUIS

Elisabeth Wolffstraat 65
Q,
5140,

13

huur en huurw. f 1419.— p. jaar.
Bezichtiging des Dinsdags en
Donderdags, alsmede op den Verkoopdag 's namiddags van 2—4

AREN 56 CENT.
No. 3. Het WOONHUIS met
Bel-Etage en afz. vrij Bovenhuis, Tuin en Erve, aan de

Nr. 2.

drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

groot 1 ARE,

Het Benedenhuis met BelEtage isVOORZ. VAN CENTR.
VERW. INSTALLATIE.
Nr. 2. Het WOONHUIS met
Bel-Etage en afz. vrij Bovenhuis, Tuin en Erve, aan de

Kad Sectie P. No. 120.
1 Are 13 cent.
Nog te bezichtigen op den Verkoopdag van 2—i uur.
groot

Kad. Sectie Q, Nr. 5139,
groot 1 ARE 40 CENTIAREN.

’

Kad. Sectie voorm. Water-

111it 11 ij jl' \

JODENBREESTRAAT 58

Elisabeth Wolffstraaf 63

11

verhuurd voor
1500.80 per Jaar.
Het WINKELHUIS met drie
Bovenhuizen en Erve, aan de

Breedeweg.

ntr

Fa. Wm & H. SCHENK, c.s.,
Makelaars, zullen op MAANDAG
30 JANUARI 1939, des avonds
na zes uur, in het Verkooplokaal
„Frascati", ten overstaan van de
Notarissen ARN. v. d. BERGH
en E. SPIER, in veiling brengen:
Nr. 1. Het WOONHUIS met
drie afz. verhuurde Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

groot 1 ARE,

met riant uitzicht over den

f
ST

1

Bovenhuizen en Erve, aan de

Bel-Etage en afz. vrij Bovenhuis, Tuin en Erve, aan den

De Makelaars W. C. DEENIK
Jr. en K. HUIG c.s. zullen op Maandag 9 Januari 1939 ten overstaan van de Notarissen N. SCHRÖDER en J. WILKENS, in het Verkooplokaal „Frascati" in veiling
brengen:
Het PERCEEL, ingericht als dubbele winkel met kelder, Binnenplaats,
achterhuis, boyenwoning en Erf te
Amsterdam aan -de

sterfgeval.

ten overstaan van Notaris I* J.
VAN ROOSENDAAL:
Het WINKELHUIS met drie

BONGA, in veiling brengen:

VERKOOPING

Veiling wegens

H. VAN DER VALK en J. VAN
EXTKR, Makelaars (firma De
Steenwinkel & v. d. Valk) zullen
in „Frascati" des avonds na 6
uur in veiling brengen op
MAANDAG 30 JANUARI a,».

J. A. VAN BEVER, c.s.,
Makelaars, zullen op MAANDAG 30 JANUARI 1939, des
avonds na zes uur, in het Verkooplokaal „Frascati", ten overstaan van den Notaris A.

f

’

Eieren. Kippeneieren aangevoerd 11.000 kg,
33—5 et. per stuk. Handelsprijs 0.70—0.80 p. kg.
Eendeneieren aangevoerd 60 kg, 31—33 et. p. stuk.
Handeteprijs
0.421—0.45 per kg.
(Vereen, v. Zuivelmij-en.)
Kaas. Edammer
11—11.50, id. 40 plus
20 plus
17.50—18, Goudsche
20 plus 11—11.50, id. 40 plus 17.50—18, volvette
40 plus
23—23.50, broodkaas 40 plus
17.50—18,
Deidsohe 20 plus
11.50—12. Stemming flauw.
LEEUWARDEN, 6 Jan. (F. N. Z.-not. voor
Friesche kaassoorten.) (in cwt per kg): Goudsche
20-f- 23—24, id. 40+ 35—36, id. volvet 46—47,
Edammer 20+ 23—24, id. 40+ 35—37, broodkaas
40+ 35—36, Leidsche 20+ 24—25. Stemming kalm.
MIDDELBURG, 5 Jan. Aanvoer ruim. Schokkers 11—11.75. Lange bruine boonen 29—30, gelezen witte ’25 —25.50, ongelezen id. ’23—24,
maanzaad 30—33.
MIDDELHARNIS, 5 Jan. Uien. (Centrale velling voor Goeree en Overflakkee.) Gewone uien
2.20, picklers
5.73, drielingen
4.20, alles per
100 kg. Aanvoer 85000 kg.
MEPPEL 5 Jan. Vee. Aanvoer 229 varkens,
1070 biggen, b schapen. Prijzen: vette varkens
biggen
0.38—0.43,
0.42—0.47 per kg; ma40—75, drachtige id.
gere varkens
50—90, loo15—30, jonge biggen
9—14, schapen Fr.
pers
15—25 per stuk. Handel in varkens en biggen
matig.
Eieren. Aanvoer 8930 stuks Prijzen: eieren
grooth. f 4—4.50, id. kleinh. 4.50—5 per 100 stuks.
ZWOLLE, 6 Jan.
Boter. Aanvoer 94 kg,
waarvan 2/8 vaten, ft vat en 88 stukken van 1 kg,
1.70 per kg. Per 1 vat van 20 kg prima
32.
Per ft vat van 10 kg
16. Handel kalm.
4—5.
Bierea 25.000 Kippeneieren,
Vee. Aangevoerd 2445 stuks, t.w.: 907 runderen,
350 graskalveren-, 477 nuchtere kalveren, 58 schapen, 3 geiten, 191 schrammen, 17 varkens, 442

’

3.574

3.97 K 3.97*4
4.1241 4 124

3.974
4.124

’

5/6 vaten. Corhmissie

5 Jan. 4 Jan,
slotk vroegk. slotk.
100 V 101
101

100

’

’

6 Jan. 5 Jan.

vroegk.

’
’

5 Jan. 4 Jan. 4 Jan.
4 uur slot 4 uur
7

ALKMIAAR, 6 Jan.

’

B.'il
8.15 8.18 8.15
5.—
5.— 5.05 5.05
LUnz a a d Februari 13.86 13 84 13.94 13.90
Maart
13 81
13.83 13 89 13.85
N.B. Markten 6 en 7 Januari gesloten.

Haver

Maart

ANTWERPEN, 6 Jan. (R. B. D.) Mals kalm.
Plata gele disp. 91 1, stoom. 911, Jan. 91}. Haver
kalm. Inlandsche 88/92. Plata f.a.g. stoom. 46/47
kg 88, insch. Jan. 46/47 kg 87, 4 eerste 46/47 kg
87. Rogge kalm. Russische disp. 66, Poolsche

5

Jan.

4u. 10u.45 open
_._
_,_ _._

slotk.

Januari
Februari
Februari

Tan.

GRANEN EN ZADEN

5
Jan.

Jan.

Ma.»

ANTWERPEN, 6 Jan. (R B. D.) Oliën kalm.
Lijnolie in barr. disp. fob Antw. 285—90, in tamib.

v. Steeden

BUENOS AIRES. (Telegram van W.
& Co, Rotterdam.,)

Tarwe
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