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NOG NIET

GEHEEL VOLTOOID
Z. K. H. Prins Bernhard heeft

hedenochtend

om negen uur het
te Amsterdam

Burgerziekenhuis
verlaten.

Hy is in gezelschap van dr. C. T. van

f

valkenburg per auto naar

Soestdijk

vertrokken.
[Tot

het laatste oogenblik was het vertrek
Pn den Prins geheim gebleven. Wel was het
pn ieder duidelijk geworden, dat Z.K.H, naar
Ple waarschijnlijkheid zeer spoedig uit het
tfekenhuis ontslagen zou worden toen de Prinps op Nieuwjaarsdag voorgoed naar Soestlijk was vertrokken. Omwonenden hadderi
kouwens den Prins de laatste dagen herhaal"eliJk in den tuin van het Burgerziekenhuis
!»en wandelen, waaruit kon worden afgeleid,
hij zoo goed ?'*= geheel 'hersteld moest
R)n. Het vertrek kon dus eiken dag verwacht
porden. -Alleen het juiste rfl<!_tip was bij de
Nr ingewijden bekend.
f Daarom viel het dan ook slechts weinigen
rP= dat even voor negen uur vanmorgen een
>uto van de Prinses het tuinhek van het ziekenhuis aan de Linnaeusstraat inreed en stopvoor den ingang. Ze.lfs voor de agenten van
falitie, die de wacht hielden voor het gebouw,
dit een geheel onverwachte srebeurtenis.
Ondertusschen haa Z.K.H., die reeds vroeg
"as opgestaan, afscheid genomen van dr. O
-" M. Spoor, den geneesheer-directeur, en van
'e andere aan de inrichting verbonden artsen.
->e zusters hadden zich tegen het tijdstip van
'et vertrek in de vestibule opgesteld onder
eiding van de directrice, zuster A. A. Weijtan dt. in een hartelijk toespraakje zegde de
r »ns
allen dank voor de goede verzorging,
daarna hty van de directrice en de zusters met
-en handdruk afscheid nam.
Slechts luttele minuten nadat de hofauto
*"as voorgereden, stapten de Prins en de hem
'ergezellende dokter in, waarna de wagen ge■uischloos wegreed in de richting Diemen. De
protste drukte op straat was reeds voorbij,
'"echts zeer weinige voorbijgangers bemerkten,
|&t het Prins Bernhard was, die de stad ver-

■

let

Aankomst ten Paleize.
(Van

onzen correspondent.)
Baarn, 5 Januari.

Alsof het

[gold, zoo

de terugkeer van een middagritje

is Prins Bemüard hedenmorgen
i°ngeveer tien minuten voor tien ten paleize
s°estdijk teruggekeerd. De reis van Amster<ïam iaar Soestdjjk was in een langzaam tempo
Kenaaakt en had dientengevolge bijna een uur

Seduurd.

Valkenburg

=-"

Dr. C. Knapper deelde heden over de toestand van den hof jager mede:
„De hofjager Spek kan het ziekenhuis nog
niet verlaten, hoewel de operatie aan de knie
als geheel geslaagd beschouwd kan worden.
Heden heeft hij voor het eerst geloopen. De
bewegingsmogelijkheid van de knie is goed. De
physieke toestand is gunstig."
wijzingen geeft en hiervoor nog niet ten volle
gelegenheid was in verband met het verblijf
van Hunne Koninklijke Hoogheden *a Amster-

dam, kon de meubileering nog niet geheel
worden voltooid.

BOERDERIJBRAND TE
WINSCHOTEN
Vijf paarden en negen koeien
in de vlammen omgekomen.
In den afgeloopen nacht is door nog onbekende oorzaak even buiten Winschoten, aan
het Winschoter Oostereinde, de kapitale boerderij, bewoond door den heer Chr. E. Dijkema,
afgebrand.

,

De brandweer uit Winschoten kon niet voorkomen, dat alles een prooi der vlammen werd.
Van den inboedel kon niets worden gered. De
oogst 1937 ging geheel verloren. Vijf paarden
en negen koeien kwamen in de vlammen om.
De schade bedraagt
70.000. De heer Dhkema was verzekerd.

’

—

OOK DE PRINS IS WEER THUIS!
Nageoogd door de verpleegsters van het Burgerziekenhuis
te Amsterdam, is Prins Bernhard hedenmorgen om 9 uur naar Soestdijk vertrokken,
daarheen spoedig gevolgd door een colonne van persfotografen, die echter niet veel anders
konden uitrichten dan
elkaar fotografeeren voor het Paleishek.

TRANS-ATLANTISCHE ZEPPELINDIENST
WORDT IN ]UNI HERVAT
De Duitsche Zeppelin Maatschappij
heeft gisteren door haar vertegenwoordiger in New Vork doen mededeelen,
dat in Juni a.s. de dienst per luchtschip
over het noordelijke deel van den Atlantischen oceaan zal worden hervat.
Zooais bekend, is deze dienst gestaakt toen het luchtschip „Hindenburg" in Mei vah het afgeloopen jaar
te Lakehurst is verbrand.

IJSGANG OP DE GOUWZEE
(Van

onzen correspondent.)
Waterland, 5 Jan.

De dienst tusschen Monnikendam en Marken werd vandaag ongeregeld onderhouden.
De booten van de N.Z.H.T.M. ondervonden
grooten hinder van het ijs en kwamen met
belangrijke vertraging aan.

.

Prins, die op de achterbank van de auto
*at en gekleed
was in een donkerblauwe windas, maakte geenszins den indruk van een
pas ontslagen
patiënt te zijn. Monter zat hn'
de auto om zich heen te kijken. Voor den
fcieuwgemaakten ingang van het PaleisEed.eeit e> da) het Prinse njk p aar bewoont,
stoPte de auto. De Prins stapte uit, beklom
u£ en zonder eenige moeite de stoep en verdoor de openstaande deur. Slechts weihadden de aankomst opgemerkt. De

*

een

geschenk.

Het algemeen comité tot aanbieding
van een nationaal huwelijksgeschenk
deelt ons het volgende mede:
De verbouwing van den Baarnschen
vleugel van het paleis Soestdijk tot

Prinselijk

kwartier is thans zoover gevorderd, dat dit in gebruik kon worden
-enomen, al zal de afwerking van een
deel der vertrekken nog eenigen tijd

Var^

onzen

correspondent.)

Utrecht, 5 Januari

Het onderzoek inzake de inbraak in het
Tandheelkundig instituut van de Rijksuniversiteit alhier, nadert haar voltooiing. Commissaris Brandt heeft ons hedenmorgen over den
stand van zaken eenige mededeelingen gedaan. Allereerst wees hij op de uitstekende
samenwerking, die de inspecteur der recherche
Van den Brink uit Utrecht van de centrale
recherche te Amsterdam heeft gehad en inzonderheid van den brigadier Achterberg aldaar. In totaal bevinden zich thans zes personen in het Huis van Bewaring te Utrecht.
Men zal zich herinneren dat aanvankelijk ook
een vrouw en twee Hagenaars werden gearresteerd, doch deze moesten weer op vrije voeten
worden gesteld. De laatste arrestaties op 3
dezer betroffen een 26 jarigen chauffeur en
een 25 jarigen schoenmaker, die beiden te
Amsterdam werden aangehouden, en een 38-jarigen koopman, die vroeger in Utrecht
had
gewoond.

gasthuis, waarhij in zorgwekkenden toestand
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Vanmorgen is op den Haarlemmerweg, ter
hoogte van de begraafplaats „Vredenhof" een
achtjarig jongetje bij het oversteken van de
straat aangereden door een auto.
Met een gebroken been, een herscnschuddig en vermoedelijk een schedelbasisfractuur
vervoerde de G.G.D. hem naar het Wilhelmina-

Pal-
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NOG NIET AL HET GOUD
TERECHT

Op den Haarlemmerweg.

an d 6
achterzÜde zijn gelegen de kamer
de Prinses, die van den Prins, de eetkamer
de ontvangkamer-bibliotheek, welke vert
Kken 0p een groot 'terras uitkomen, van
r af tnen een
Prachtig uitzicht heeft in het
r« met den vijver.
Boven deze kamers werd
ÜT slaaPkamer-afdeelin-> ingericht.
e
k a 6rkinder-slaapkami
gelegen= aan het begin van den ronden
vlei
d6Ze vertrekken konden zoodanig
en gesitueerd, dat zij volop zon krijgen.
j
vert detl r °nden vleugel bevinden zich de
terw IJ den voor de loges en het personeel,
keuken-afdeeling en verdere dienstVert
en
*n de benedenverdieping plaatsing
v
e achterzijde van het paleis werd een
film
aan _ebouwd, die wordt uitgerust met
een
ge Seluidssmalfilminstallatie, terwijl
tens i 0 tt
te noemen is de turnzaal, die aan
het eind n°S
Van den ronden vleugel is gelegen.
Aan?
rlchtin g van h€t PrinseliJk Paar voor de inalle kamers persoonlijk aan-
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Onder de talrijke mededeelingen, welke na
het bekend worden van den moord op het
echtpaar Louweréins in café „Keersluis" aan
den Koningsweg te Vlissingen. in den nacht
van 3 op 4 Maart 1937, op het commissariaat
De Amsterdamsche beurs was
van politie te Vlissingen binnenkwamen, beover
het geheel prijshoudend tot vast gestemd,
vonden zich de verklaringen van een cafébehalve voor aandeelen Koninklijke, omdat bet
houder aldaar en diens huishoudsters.
interim-dividend teleurstelde.
Zij verklaarden dat hun café in den avond
Amerikaansehe
shares flink
gevraagd,
van 3 Maart 1937 tweemaal bezocht was,
staalwaarden,
vooral
Hudson Motor en luchtwie
door twee vreemde varensgc^.ellén, van
vaartwaarden. Aandeelen Ned. Fokker Fabriek
zij een nauwkeurig signalement w'sten te
geven. Het was hun opgevallen dat deze waren ca. 25 % hooger op de order der Nedermannen onrustig waren en telkens op de landsche regeering.
klok keken, en dat, voor hun vertrek tusDe andere afdeelingen waren goed prijshouschen elf uur en middernacht, een van hen
dend tot vast, doch de affaire had bier weinig
om een taxi vroeg, waarop de andere zijn te
beteekenen Rubberwaarden 3 tot 6 punten
metgezel aanstootte en zeide: „Geen taxi, het
hooger, tabakswaarden ca. 4, suikerwaardea
is maar tien minuten loopen."
De commissaris van politie te Vlissingen ca. 2 % beter. Scheepvaart stil, doch vast,
vooral Java China Japan Lijn en Maas. Nederheeft de signalementen van deze twee varensgezellen gepubliceerd n*et het gevolg, dat in landsche industrieelen vast, doch zonder
affaire.
de maand April 1937 iemand zich bij de politie te Rotterdam vervoegde en daar medeDe beleggingsmarkt blijft in één doen.
deelde, dat hij begin Maart 1937 gevaren had
Op de wisselmarkt lagen dollars wat vaster,
op de mijnenve-rcr „Pieter de Bitter" gedude overige valuta's vrjjwel onveranderd. Geldrende een proefvaart. welke plaats vond en prolongatiemarkt
nominaal.
voor de overname van het schip door de
Koninklijke Marine. Hij zeide, dat aan boord
Op 12 Januari a.s. zal de inschrijving openvan dit schip een hulpkok en een runner uit staan op 1 millioen 3è % obligaMes ten laste
Maassluis waren, van wie de signaVmenten van de Stichting St. Joseph
Ziekenovereenstemden met de gepubliceerde.
huis te Eindhoven, tegen den koers van
100\ %. De leening bezit een onvoorwaardeDe politie te Maassluis toog hierop
lijke garantie van de gemeente Eindhoven.
aan het werk en kon spoedig vaststellen,
dat de opgegeven signalementen een
juiste beschrijving gaven van twee
De koersen op de Par ij sche beurs zijn
varersgezellen,
geboren te Maassluis,
thans gekomen op een peil, waarop men het
en dat zij inderdaad als hulpkok respecvoordeelig acht materiaal op te nemen. Intertieve'iik runner aan boord van de
nationale fondsen zijn beter, eensdeels
„Pieter de Bitter" hadden gevaren
odor de houding der beurzen, anderdeels door
tijdens een proeftocht, gedurende welke
de verwachting omtrent verdere inflatie in
de „Pieter de Bitter", in den nacht van
3 op 4 Maart 1937, in de buitenhaven
Frankrijk. Slechts Koninkl ij ke Petrovan Vlissingen gemeerd had gelegen.
leum vormt een uitzondering, wegens het
interim-dividend. Locale
Bij het hierop gevolgde onderzoek door den teleurstellende
waarden zijn hooger door de vraag naar staatsrechercheur B. Kuntkes, dat met groote omzichtigheid moest worden en werd ingesteld, fondsen.
omdat eerst de eene verdachte en later de
De wisselmarkt was kalm.
andere varende was, bleek niet alleen, dat de
twee mannen in den avond van 3 Maart 1937
Op 6 Januari zal de handel ter beurze van
tezamen den wal op gegaan waren, maar ook, certificaten van $ 6 cum. preferente
dat op den avond na den moord de een in een rente conv. aandeelen en van gewone
aandeecafé op het eiland te Vlissingen een bankbiljet len der A r m o ur an C o
d
m p. (Illinois)
van 40 of 50 gewisseld had, waarbij onder aanvangen.
meer de andere tegenwoordig was geweest.
Er bestond aanleiding om te vermoeden, dat
De Londensche beurs was heden
eerstgenoemde niet op rechtmatige wijze in
het bezit van dit biljet was gekomen. Toen de_e vast en in alle afdeelingen konden de koersen
aantrekken. De handel was nog niet groot,
begin Augustus 1937 met het s.s. „Stad Haarlem" uit Zuid-Amerika terugkeerde, werd hij hoewel in sommige afdeelingen grootere omop den Waterweg bij Hoek van Holland door zetten plaats
vonden.
den rechercheur Kuntkes, die het schip per
Petroleumfondsen waren later op den dag
sleepboot tegemoet was gevaren, terwijl tegeeveneens beter.
lijkertijd de tweede verdachte te Maassluis
Op de wisselmarkt was de dollar licht in
werd aangehouden, gearresteerd. Zij werden
herstel,
terwijl de Fransche franc later condaar
gesteld
Middelburg
naar
en
op transport
tant en op termijn kon stijgen.
aan de justitie voorgeleid.
Aanvankelijk ontkenden beiden hardnekkig
iets met de zaak te maken te hebben, al gaven Goederenmarkt te Londen.
zij toe, in den avond van 3 Maart 1937 tweeRubber steeg met 1/32 tot 61.
maal het bedoelde café „De Ruyter" te VlisTarwe opende op termijn vast en 4 tot
singen in de Emmastraat te hebben bezocht.
d. hooger.
6
In den loop van de maand September 1937
Suiker
opende op termijn prijshoudend;
den
op
toe,
de
verdachte
gaf
evenwel
eerste
bewusten avond in gezelschap van den andere Jan. 6/21—6/1.; Maart 6/3J— 6/3; Mei
het café „Keersluis" te hebben bezocht, waarin 6/4'—6/3 3 resp. verk. en koopers.
hij toegaf met den anderen verdachte bij den
Copra opende vaster. De noteering waa
moord betrokken te zijn. Deze laatste hield £ 13.16/3.
zijn onschuld vol. Wel verklaarde hij, den geMetalen waren algemeen hooger.
heelen avond in gezelschap van den ander te
Koper noteerde loco £ 40.18/9 (£ 39.15/-);
geweest.
zijn
op termijn £ 41.3/9 (£ 39.16/3).
Tijdens het vooronderzoek kwam de justitie
Tin loco £ 186.10/- (£ 181.15/-); 3 mnd.
tot de overtuiging, dat nog een derde verdachte in deze zaak de hand moest hebben £ 186.5/- (£ 181.10/-).
gehad, hetgeen den officier van Justitie aanLood prompt £ 15.15/- (£ 15.9/3); leveleiding gaf, een vordering tot gerechtelijk ring £ 15.17/6 (£15.7/6).
vooronderzoek tegen iemand uit Vlaardingen
Zink loopende maand £ 14.15/9 (£14.12/6)
en tevens diens gevangenneming te vorderen, levering £ 15.3/9 (£ 14.16/3).
welke door de rechtbank gelast werd.
De tenuitvoerlegging van deze beschikking Te Liverpool:
ondervond evenwel bezwaren, doordien deze
man inmiddels voor een sleepreis naar MadaKatoen opende voor Amerikaansehe op
gascar was vertrokken en hij alzoo geruimen termijn in prijshoudende stemming,
met 5 tot
tijd buitenslands zou vertoeven. Waar bij der6 pt. hoogere noteeringen.
gelijke reizen nooit met zekerheid kan worden
Tarwe opende op termijn 1 h 1, d. hoobepaald, welke havens zullen worden aangeger; later trad een reactie in tengevolge van
diplomabezwaarlijk
langs
daan, was het
om
tieken weg zijn uitlevering te verzoeken. Met grootere particuliere ramingen ten aanzien
het oog hierop was geheimhouding met alles, van de Australische oogst en waren de noteewat met deze zaak verband hield, noodzakelijk ringen tenslotte voor een deel J d. beneden het
slot van gisteren.
om te voorkomen, dat deze man ontijdig gewaarschuwd en in een buitenlandsche haven
zou deserteeren. Een beroep werd gedaan op ■—"
de medewerking der Nederlandsche pers, en
deze, zich bewust, daarmede het algemeen beOP ANDERE
lang te dienen, voldeed hieraan over het alge-

werd opgenomen.
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Thans zes personen in het
Huis van Bewaring.

JONGETJE ZWAAR GEWOND
BIJ AANRIJDING

vereischen.

0

STUDENT GEARRESTEERD
INZAKE GOUDDIEFSTAL
TE UTRECHT

Terwijl gisteravond een 27-jarig tandheelkundig student in Friesland, waar
hij zijn vacantie doorbracht, werd gearresteerd, verdacht van het geven van
inlichtingen omtrent de situatie in het
instituut, waardoor de inbraak werd
vergemakkelijkt.
Volgens den commissaris heeft men thans
de hand gelegd, zoowel op enkele der daders
als op eenige medeplichtigen. Toch verwacht
de heer Brandt dat er nog meer arrestaties
zullen volgen. Voorts vernamen wij dat nog
niet al het goud, dat gestolen werd, terecht
is, maar dat wel vast staat dat de klomp goud,
die in Amsterdam te koop werd aangeboden
en welke hoeveelheid ongeveer 1/3 uitmaakt
van het gestolene, inderdaad van dezen diefstal afkomstig is. Het goud is in Amsterdam
gesmolten. Zooais men weet, was de aanbieding van dit goud aan een handelaar te Amsterdam de aanleiding tot de eerste arrestatie, die later door meerdere werd gevolgd.

was weer thuis.
Het nationaal huwelijks-

.-

i

verder vag.

’

(w.g.) Dr. C. T. VAN VALKENBURG."

* *

(Zie

UIT BEURS- EN ZAKEN-WERELD:

kregen wij na het vertrek van Prins
Bernhard uit het Burgerziekenhuis de
volgende verklaring:
„Z.K.H. Prins Bernhard is hedenochtend zonder eenige stoornis verhuisd
van het Burgerziekenhuis te Amsterdam naar het paleis Soestdijk. De toestand van Z.K.H, geeft in elk opzicht,
reden tot groote tevredenheid. Lichamelijk zijn de gevolgen van het ongeval
bijna geheel geweken. Psychisch is er
van den beginne af aan geen spoor van
eenige afwijking geweest. Niettemin
brengt de aard van het ongeval, dat
Z.K.H, getroffen heeft, mede, dat vooralsnog zekere beperkingen moeten gelden, die in het bijzonder inspanning van
allerlei aard betreffen.

k-t

*

van

I

gearresteerd.

„LICHAMELIJKE GEVOLGEN
GEHEEL
GEWEKEN”
Van dr. C. T.

HET WEER VOOR MORGEN
Verwachting van het K. N. M. I. te
| De Bilt van heden lot morgen 18 d 19
\ wir: zwakke tot matige, later toeneI mende, wind uit Westelijke richtingen,
| zwaarbewolkt tot betrokken, later waarschijnlijk natte sneeuw of regen, dooi.

Drie vermoedelijke daders van den
moord op het echtpaar
Louwereins te Vlissingen

—

slaapkamer.

-
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Hedenochtend het Burgerziekenhuis per auto
Hartelijke toespraak van
verlaten.
den Prins in de vestibule.

Volop zon in kinder-, speelen
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PRINS BERNHARD IS WEER TE
SOESTDIJK

bijna gereed

Abonnementsprijs p kwart, f 5 40
builen Amsterdam f 0.20 p maand
extra vooi bezorging

ALGEMEEN HANDELSBLAD
Januari

uit vier bladen

Verbouwing van paleis

AVONDBLAD
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BLADZIJDEN:

meen voldoende en consciëntieus.
De verklaringen van verdachte vonden op
onderscheidene onderdeelen van elders bevestiging. De mededeelingen waren van dien aard,
dat ernstig gerekend moest worden met de
mogelijkheid, dat de daders, na het verlaten
van het café, voorwerpen, voor het misdrijf
verkregen, en voor het plegen daarvan benut,
bij de brug over de Keersluis in het water
hebben geworpen. Hoewel het misdrijf in den
nacht van 3 op 4 Maart 1937 is gepleegd en
het inmiddels November 1937 was geworden,
werd gedurende eenige dagen in het Kanaal
door Walcheren bij de Keersluisbrug gevischt
met een electro-magnetische dreg, welke door
den hoofdcommissaris van politie te Amsterdam hiervoor in bruikleen was afgestr.an.

De leiding hiervan berijstte bij den inspecteur Van Boxtel van den technischen dienst
der Amsterdamsche politie, terwijl vanwege de
Koninklijke Marine hiervoor een vaartuig niet
de noodige bemanning beschikbaar werd gesteld. Verscheidene voorwerpen werden hierop
opgehaald.

In hoeverre deze met het

misdrijf

in ver-

band staan wordt nader onderzocht.
Inmiddels bevond de derde verdachte 'ich
op de terugreis van Madagascar naar NederZEEMACHT
land en op den avond van 25 December 1937,
toen de sleepboot „Schelde" den Waterweg
BATAVIA, 5 Jan. Ter gelegenheid van zijn binner.stoomde, werd ook hij door den recherbevordering tot vice-admiraal, met ingang van
cheur Kuntkes, die het schip tegemoet w<is
1 Januari j.1., hield de commandant der zeegevaren, aan boord aangehouden en vervolgens
macht in Indië, H. Ferwerda, gisteravond een op transport gesteld naar Middelburg.
receptie, die zeer druk bezocht werd. Ónder de
Ook tegen hem ber.taan zeer bezwarende
aanwezigen werden o.m. opgemerkt de leden aanwijzingen.
van den Raad van Indië, departementshoofden,
Het onderzoek, dat zeer ingewikkeld is, za!
alsmede kopstukken uit de ambtelijke en par- naar alle waarschijnlijkheid nog geruimen tijd
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TERGELEGENHEID VAN HET GOUDEN JUBILEUM VAN DE NED.

HEIDE MAATSCHAPPIJ
is hedenmorgen in het kantoor te Arnhem een feestelijke bijeenkomst gehouden.
Namens het personeel bood mej. J. Th. Lbhnis een beeld, „De Zaaier", aan; rechts de
voorzitter der Heide Maatschappij, dr. H. J. Lovink.
(Voor

het verslag zie men op bladz. 2.)

ticuliere wereld.

(Aneta.)
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Gouden feest van de Nederlandsche
Heidemaatschappij

-

tiger jaren werden aangepakt, de hand hebben
gehad, waren ook bestuarderen van de N.H.M.
Spr. wijst èr op dat in dien tijd van opbouw
een zeer nauwe samenwerking tusschen de
organen der Regeering en de bestuursleden der
Ned. Heidemaatschappij was, die vruchtdragend heeft gewerkt. Hij herinnert aan de opdrachten van de Regeering voor duinbeplanting, aankoop, ontginning van de Kootwijksche zandverstuiving, opdrachten voor advie-

zen van

wegbeplantingen.

In den loop der jaren heeft de Maatschappij
verschillende uitgaven gedaan o.a. voor algemeen nut en wetenschappelijke doeleinden,
o.a. die voor bcschbouw-, landbouw"- en ontginningsproefvelden; bestrijding van schadelijke insecten; boschbrand; iepenziekte en
waterverontreiniging; onderzoek naar exotische coniferen; aanieggen en onderhouden van
een bibliotheek, museum en aquarium; uitgifte van een tijdschrift; houden van voordrachten, excursies en inzendingen op tentoonstellingen in verschillende deelen des lands en
in bijzondere gevallen ook in het buitenland.
Zij steunde en steunt met geldelijke bijdragen
Hedenmorgen had in het gebouw van de het bodemonderzoek, het onderzoek naar de
Nedsrlandsche 'Heidemaatschappij te Arnhem gebruikswaarde van inheemsen hout, het bein intiemen kring een plechtigheid plaats, ter houd van natuurschoon en natuurmonumenten,
eering van de oorspronkelijke oprichters van het Biologisch Station in Drente,het Visscherij
de maatschappij. Met het college van commisProefstation en de bestrijding van de wolnandvan
Koningin
de
van
het
sarissen
en
den
commissaris
krab.Tn de latere jaren vooral het gebruik en
werd,
gelegenheid
ter
Heden
in Gelderland, mr. S. baron van Heemstra, den afzet van Nederlandsch fruit en de vergouden feest der Nederlandsche Heidewerking daarvan tot sappen, terwijl ook voor
waren in de hal van het gebouw samengekomaatschappij te Arnhem in de groote
enkele nabestaanden van twee oprichters, populieren-proefvelden en voor den verbouw
men
zaal van Musis Sacrum een buitengenl. twee dochters van wijlen den heer F. B. van maïs in ons land belangrijke offers zijn
Löhnis, nl. de dames mej. dr. Löhnis te Wagebracht.
wone algemeene vergadering gehouden
Kaag, alsBijzondere fondsen
Löhnis
te
Den
mej.
geningen
en
onder leiding van den voorzitter van
een zoon van wijlen den heer G. E. Tumede
het bestuur dr. H. J. Lovink.
tein Nolthenlus, den heer P. M. Tutein NolToen de Maatschappij de beschikking kreeg
De vergadering werd bijgewoond door
theniu3.
over eenige belangrijke legaten en schenkineen zeer groot aantal autoriteiten van
De heer H. J. van Leusen, inspecteur van gen, zijn bijzondere fondsen gevormd, waaruit
de Heidemij., voorzitter van de commissie in toenemende mate deze uitgaven zijn bekosStaat, provincies en gemeenten, op den
welke uit ambtenaren was gevormd, bcod aan tigd, zoo uit het Mr. Keringafonds, het Mr.
voorgrond tredende personen op het geEijssellfonds, het Oranjebond van Ordefonds,
den voorzitter van het bestuur, dr. H. J. Lobied der landbouwwetenschappen, bebronzen
het Odemfonds en het Boudewijnsfonds.
aangebracht
vink, een in den muur
sturen van organisaties op landbouwDankbaar herdenkt spr. bij deze gelegenheid
bssld aan, de figuur van een zaaier to zien
den
gemeenschapszin van deze milde gevers en
en
van
gedenkplaat
gevend, opgenomen in de
gebied, ambtenaren, oud-ambtenaren
beelddie ons in staat stelden zooveel te
door
den
vervaardigd
geefsters,
metaal,
hetzsKds
leden der maatschappij en vele anderen.
voorts
houwer Jacobs van den Hof. Boven het beeld doen in het algemeen belang. Hij uitte Gulden
de
Gedenkboek
krachtig
hoop,
zaad
zal
dat
het
~De
openende,
de
Het
voorzitter,
vergadering
de
staan
woorden:
De
een
brengt de eerbiedige hulde aan de leden van groeien, in goeden bodem en goed klimaat Spade", door bekwame hand geschreven,
terwijl hij
bereiken,
ruimen
zal
zijn
voortbrengen,
lezerskring
naar
wenzijn
spreekt
Huis
en
beste
Dloe.nen
en
vruchten
Koninklijk
het
vertegenwoordigers
schen uit voor Hun welzijn. Spr. kan met aard te zijner tijd. Daaronder zijn aangebracht hartelijk welkom heette de
weigemeenden dank betuigde
van
de
en
Amsterdam,
Blijdenstein,
Pers
Sickesz,
K.
Prins
dat
Z.
H.
de
namen
eonstateeren,
vreugde
voor alles wat de pers in al die jaren voor de
Bernhard die, zooais men weet, onlangs het Löhnis en Tutein Nolthenius.
Heidetnaatschappij heeft gedaan. %
Van
Leusen
beschermheerschap over de Nederlandsche
Na de toespraak van den heer
Vervolgens begroette spr. de aanwezige oudHeidemaatschappij heeft aanvaard, goed voorheeft mej. Löhnis uit Den Haag het beeld
uit gaat en op weg is naar volledig herstel.
onthuld. Aan de voorzitter van de mij., dr. ambtenaren, o.m. het oud-directielid, den heer
Van Dissel, en de talrijke ambtenaren van de
Dr. Lovink richtte in zijn rede in de eer- Lovink, werd een prachtig bloemstuk aangetot
den
N.H.M. Dat de N.H.M, groet is geword:n.
ste plaats een woord van welkom
boden.
heeft zij zeker in niet geringe mate aan haai*
minister van Economische Zaken, mr. M. P.
der
ambtenaren te danken. De geest, die in ons
den
voorzitter
L. Steenberghe en tot
ambtenarencorps heerscht, aldus spr., vervult
Tweede Kamer van de Staten-Generaal mr J.
van
Maatschappij
herinmij
altijd met groote blijdschap: dit is een
opmerkende,
dat
de
en
van
de
Hollandsche
Schaik,
tic
R. H. van
geest, waarbij ieder de volle maat van zijn
neringen aan onze Maatschappij bij den heer Landbouw begroette spr. Dat naast den voorpersoonlijkheid en werkkracht geeft aan het
zitter, ook de leden van bet College van GedeVan Schaik reeds dateeren uit zijn Arnhemwerk, dat hem dierbaar is geworden, zoodat
schen tijd, teen hij als rechtskundig raadsman puteerde Staten van Gelderland en met den
de de lof, die aan de Heidemaatschappij wordt
Bioemers,
heer
P.
stond.
Als
verden
H.
J.
zijde
Burgemeester,
ter
bestuur en directie
toegebracht, hen verheugt, en de mindere
tegenwoordiger van den minister van Sociale wethouders en de secretaris der gemeente Arndankbaarheid
en
tot
aanwezig
zijn,
waardeering, die soms tot uiting komt ten
directeur-generaal
den
hem
stemt
spr.
begroette
Zaken
van de Werkverschaffing en Steunverleening spr. wees er op dat ook mr. A. J. A. A. baron aanzien van de Maatschappij, door hen wordt
van Arnhem ten ondervonden als een persoonlijk leed. Spr.
mr. Draayer; hij dacht terug aan den eersten van Heemstra, burgemeester
in de dankte allen zeer harte'ijk voor alles, wat zij
maatschappij
der
tj]d van samenwerking tusschen het Deparvestiging
th'de van de
tement van Sociale Zaken en de HeidemaatGeldersche hoofdstad vreugde brengt door aan in het belang van de vereeniging gedaan hebben en doen.
schappij, toen de regeering een beroep op de de uitnoodiging gevolg te geven.
Maatschappij deed mede te helpen bij de beTe Arnhem
Het Is een levenseisch voor de Maatschappij,
strijding van de werkloosheid. Het heeft ons
dat bij al het werk, dat door de ambtenaren
steeds verheugd, verklaarde spr., dat de
wordt uitgevoerd, voorop sta, dat dit goed geDat wij ln Arnhem onze feestelijke herdenkingen vieren, komt zeker ook voor een niet beurt. Al ons werk moet aan hooge eischen
voldoen en wij rekenen er ook op, zeide spr.,
gering deel hier door, dat wij er ons zoo uitdat deze steeds gesteld zullen kunnen worden.
nemend thuis gevoelen. De gulle wijze, waarDat is de kracht van onze Maatschappij en
op indertijd het Provinciaal en gemeentebeen pogingen
stuur ons tegemoet gekomen zijn, toen wij het juiste antwoord op critiek
ons het werk uit de handen te nemen.
vestigden,
vervolgde
hier
onzen hoofdzetel
spr., leeft nog altijd in dankbare herinnering
Vertrouwen in de toekomst.
voort. Destijds bracht onder de bezielende
leiding van den heer S. C. Korteweg een comSprekers voorgangers hebben bij de herdenmissie een fonds bijeen om het gebouw aan
het Sickeszplein te Arnhem te stichten Zijn king van het 25- en 40-jarig bestaan zich beiden nogal optimistisch uitgelaten óver de toenaam blijft aan de geschiedenis der Maatschappij verbonden; het verheugt spr. dan ook komst der Maatschappij. Ook spr. heeft verhet
dat zijn zoon, de heer C. I. Korteweg, hier trouwen in hare toekomsta Intusschen valt
niet te ontkennen, dat wij geleidelijk in een
aanwezig is.
andere periode zijn overgegaan. In de eerste
Dankbaar is spr. voor de komst in grooten plaats,
doordat de staatstaak in de laatste
de
getale van voorzitters en secretarissen van
ook
op het gebied, waarop de Ned. Heidejaren
afdeelingen der maatschappij en met groote
zich beweegt, zich zé'r belangmaatschappij
hen,
die
erkentelijkheid maakt hij gewag van
uitgebreid.
Spr. ziet niet voorbij,
heeft
rijk
de maatschappij steeds hun vertrouwen hebmet name der
de
tijdsomstandigheden,
dat
ben geschonken door het gebruik maken van crisis, hierbij ook een belangrijke rol hebben
haar diensten bij het uitvoeren van werken, gespeeld. Gelukkig heeft ook de Ned. Heidewaaronder zoowel de kleine landbouwer als de
voor een belanr-rijk onderdeel,
groot-grondbezitter en vele overheidsorganen. maatschappij
voorziening in de plotseling opgetrenl.
de
bij
Velen van hen of wel hun vertegenwoordigers, den werkloosheid, een zeer nuttige plaats kunw.o. een aantal burgemeesters, die hier aannen innemen
wezig zijn, heet spr. hartelijk welkom. Deze
groep vormt een der machtigste pijlers,
Aan de andere zijde heeft echter die sterke
waarop onze organisatie steunt.
uitbreiding der staatsbemoeiing tengevolge

Al ons werk moet aan hooge eischen voldoen en wij rekenen
er ook op, dat deze steeds gesteld zullen kunnen worden.
Dat is de kracht van onze maatschappij en het juiste antwoord
op critiek en pogingen, om ons het werk uit de
handen te nemen.” Dr. H.J. Lovink.

"
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Druk-bezochte bijeenkomst
te Arnhem

OPRICHTERS GEHULDIGD

■

Jhuis".

.

DR. H. J. LOVINK.
regeering toen en later van de diensten van
onze vereeniging, die het niet begonnen is om
winst te maken, doch te werken in het belang
van ons gemeenebest, gebruik heeft willen
maken. Aangenaam doet het aan, dat op
dezen hoogtijdag van het departement blijken
van belangstelling worden gegeven, mede door
de

aanwezigheid

do heeren Meyer de

van

Vries, hoofdinspecteur, De Wildt Meyboom, inspecteur in algemeenen dienst, verschillende

districtsinspecteurs van de rijkswerkverschaffing en den oud-inspecteur, die thans als rentmeester de exploitatie leidt van de bedrijven
als gevolg van de werkverschaffing in de
Noordelijke Provincies tot stand gekomen.
Eveneens stemt het blijde, dat de vertegenwoordiger van H. M. in Gelderland, mr. S.
baron Van Heemstra, en verschillende commissarissen der Koningin van andere provincies gehoor gaven aan de uitnoodiging deze
plechtigheid mede luister bij te zetten en met
hun aanwezigheid de waardeering toonen. die
zh' voor het werk der maatschappij, hebben.
Aanwezig waren behalve de commissaris der
Koningin in Gelderland. Hr. Ms. vertegenwoordigers: in de provincie Groningen, mr. J.
Linthorst Homan; Overijssel, mr. A. E. baron
Van Voorst tot Voorst: Noord-Brabant, mr.
dr. A. B. G. A. van Rijcke.vorsel; Utrecht, Jhr.
Jhr. dr. L. H. N. Bosch ridder Van Rosenthal,
en Limburg, mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck.
Spr. begroette den afgetreden voorzitter
van den Boschraad, den heer Edo Bergsma:
mr. W J. Konpuis. verfcenwoordi-rer van de
Onderlinge Bosschen- Verzekeringmij.; de inspecteurs van den landbouw en van den tuinbouw, de heeren Huizinsra en v. d. Plassche;
den-directeur van het Staatsboschbeheer, den
heer Van Steyn: den directeur van den CiHtuurtechnisohen Dienst, den heer Mesu; het
hoofd van de afd. Visscherij van het de-, van
Econ. Zaken, den heer Groen: den hoofdingenieur Prov. Waterstaat in Ge'derland, ir. E.
J. Kempess; den voorzitter van. het bedrrfslaboratorium v--or *rrondonder*-.oek, ir. S. L.
Louwes: den d;re*- f**ur van het Visscherijproefstation, dr. J. OMe.
Spr. wees op den band, p-e'e-*d tusschen de
Landboii'v-Hoo- TC'*choo] en de N. H. M.; verheugend was het niet a'ieen den rector magnificus en verschalende hoep-leeraren, doch
ook het .ollce vn curatoren in vertegenwoordiging aar'-'e7ig

spr. nrof. De Vries

ta z:en. Ook besrroette
hoofd-directeur van

a's

het R!=kslar,db»vu—-Proef-'"ti"n te r»ro-;ng-en:
mevrouw prof. WeaterdHk, dr. Hissink, dr.
Franok en ir. Van P^eteren.
Dat de C-e'der-'-'h-Ove**=-'=.e15<rhp Maatsehannii
van L=*n-' v*"""* h-er ve-*--*~"n.—- —-"io-d i<* r=»>or
haar voorzitter mr. A. G. A. R:dder van Rappard en haar secre+«*r?_i den heer M. van
Doorninck. wie had ardsrs verwacht? Zii toch
is de organisatie, d-'e het- =*iiHatief voor de totstandkomen van de N. H. M. heeft -enornen.
Ook de vert-><rr-**woordigers van het Kon. Ned.
Landbouwcomité. van den R. K. Boeren- en
Tuindersbond, van d"n Chr. Boeren- en Tuin«fe-sbond, van onze Belgische zusterorganisa**■

De Ned. Heidemaatscnappij heeft het voorrecht gehad een dagelijksch bestuur te bezitten, dat jarenlang nagenoeg geheel uit oprichters bestond en in welk college bijna geen
verandering kwam, voordat de dood hen wegnam. Die bestuurders waren: Blijdenstein,
Löhnis, Van Nagell en Tutein Nolthenius met
als secretaris de heer Staring.
De ambtenaren der maatschappij hebben
het gelukkige denkbeeld gehad aan de oorspronkelijke oprichters een stille hulde te bewijzen. Zij hebben daartoe een niet onbelangrijk bedrag bijeengebracht en daarvoor in de
vestibule van het gebouw der maatschappij
een door de kunstenaarshanden van den heer
Jacobs van den Hof gemodelleerden zaaier op
een voetstuk laten plaatsen. Op dit voetstuk
zijn de namen van de voorbereiders van de
N.H.M, aangebracht, nl. die van de heeren
Sickesz, Blijdenstein, Löhnis en Tutein Nolthenius.

Daarenboven leost men: ~Het zaad zal
krachtig groeien in goeden bodem en goed klimaat en bloemen en vruchten voortbrengen
naar zijn aard te zijner tijd."
Bij de aanbieding van dit huldeblijk waren
enkele nabestaanden van deze bestuursleden
aanwezig: de dames Löhnis en de heer P. M.
Tutein Northenius; zij zijn thans ter vergademevr. M. H. BlijdenHeek,
—Van
stein
mevrouw Staring, mevr.
—Hartung,
ledeboer
mevr. Ruh's de Beerenbrouck, Freule W. B. Hora Siccama van de
Harkstede en de heer J. H. E. baron van Nagell, namen die de herinnering wakker roepen
aan mannen, die gedurende hun leven zooveel
voor de Heidemaatschappij hebben gedaan en
zoo zeer met haar hebben medegeleefd.

ring aanwezig, evenals

Ook de leden der Ned. Heidemaatschappij
die opkwamen om het gouden feest te vieren
heet spr. welkom, zoowel de leden van de besturen der hoofdafdeelingen, als de overige.
Onder de groote massa der leden leeft een
geest van saamhoorigheid, die opmerkelijk is
en waarin spr. zich verheugt.
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weeldezucht, doch wijs beleid
\3W~ Geen
Verlangt 'n Bols vóór etenstijd.
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ZEER GROOTE DEELNEMING
VOOR DÉFILÉ TE

ROTTERDAM
Burgemeester zal deelnemen
en het publiek toespreken.
(Van

onzen correspondent.)
Rotterdam, 5 Januari.

Rotterdam's Comité voor Nationale Belangen dat steeds de nationale feestdagen organiseert, is druk in de weer voor den komenden
blijden dag.

Het heeft een aantal stadsgenooten reeds
een voorproefje gezonden van de beschuiten
met muisjes, waarvan er op den dag zelf aan
95,000 schoolkinderen zullen worden uitge-

reikt.
Het Comité verwacht in ruil voor de attentie van het voorproefje een bijdrage in de kosten van zijn organisatie. Niet overal is dat tot
nu toe voldoende begrepen.
Over de bijzonderheden van het program
van den dag is te hooi en te gras al eens wat

meegedee'd.
Op vijf plaatsen in de stad zal door schoten
de blijde gebeurtenis worden aangekondigd.
ook als de
De kerkklokken zullen beieren

—

aankondiging des nachts komt. Vreugde-vuren

(Ingezonden mededeeling.)

'n Economische
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VEHA-radiatoren met een
kleine VEHA-ketel voor
centrale verwarming.
Weinig kosten, groot rendement. De naam
VEHA is ingeperst in ketel en radiatoren.

radiatoren en ketel
gehad, dat tal van werkzaamheden, die vroeger tot de taak der Heidemaatsciiappii behoorden, thans door staatsorganen worden
verricht.
Hoe zich deze zaken verder zullen ontwikkelen zullen wij moeten afwachten, ook wanneer wij, naar spr. hoopt, tot meer normale
tijden zullen zijn teruggekeerd.
Hiertegenover mag spr. er op wijzen, dat
ook bij particulieren de lust tot ontginning en
grondverbetering sterk is toegenomen. Wanneer hij ziet, dat van de ongeveer 600 op.eleide jongelieden aan den cursus der Heidemaatschappij er slechts .160 bij de Heidemaatschappij werkzaam zijn en de overigen elders,
dan zegt dat meer dan lange redevoeringen.
Spr. leest daaruit, dat ook particulieren
gaarne de hulp van de Heidemaatschappij inroepen. Ook hier heeft de maatschappij een
sociale taak vervuld, welke haar belangrijke
financieele offers vroeg. Het doet spr. genoegen dat de Vereeniging van oud-leerlingen
hier is vertegenwoordigd in den persoon van
haar voorzitter, den heer Holtkamp.
aldus ber-loot dr. Lovink zijn
Wordt er
door het bestuur en ook door de
rcr ]e
directie steeds naar gestreefd alles zoo goed
mogelijk te verrichten, houdt men de oogen
gco'pcnd ook voor de nieuwe eischen, die thans
en in de toekomst worden gesteld, dan heb ik
vertrouwen, dat onze maatschappij een belangrijke taak zal blijven toegewezen, wanneer
zij ook door haar led*>n op dezelfde wijze wordt
gesteund, als dit in de afgeloopen 50 jaren
het geval is geweest.
Spr. verklaarde de buitengewone algemeene
vergadering voor geepend.

— —

bracht, doch werd rekening gehouden met de
mogelijkheid, dat dit later zou geschieden.
De thans aangeboden modellen zullen straks
in de steenen pilaren worden gehouwen.
Namens het bestuur van de hcofdafdeel__=r fruitteelt der Nederlandsche Pcmologisohe Vereeniging werd het woord geveerd
door den heer G. van Leuven, die herinnerde
aan het feit, dat het zestien jaar is- ge'eden,
dat de Nederlandsche Heidemaatschatrpij de
Pomologische Vereeniging onder haar koesterende vlerT^en waarn im. Bij het berin van de
fusie in 1922 bestond het ledental der vereenisr-in-r U=t 1400 pe-*"*onen, thans telt de
hoofdafdeeliriig

er 1800. Dankbaar herdenkt

s=pr. de nretti-re wijze waarop het bestuur en
de hoofdafdeeling met de ambtenaren der
Heidemas-tscharmii hebhen sarrer^ewerkt. Fn
namens de hoofd**f"'*>=eliD.**' bied* hti p*~ r--,l*il-derij aan van de hand van den heer Van Puijentoröek, bestemd voor de ra-'d'kaimpr van het
dage^'-'iksch bestuur van de Mij. Vervoleens
veerde het woord de heer P. Koorj, ondervoorzitter van de rnofdafdeelin.** Zoetwatervisseherij. Sor. biedt namens deze hoofdafdeel'ng ge'ukv'enschen aan met het gouden
jubileum van de moedervereeni-^'n-r. Namens
de dochter, „zooais de hoofdafdeeling zich
met trots mag noemen." bromat spreker h-^rtf=ir'.'*e Felnkweiügchen met het gouden jubileum. En h'i hoont, dat het goede werk tot
in lengte van da^en za.l kunnen worden
voort<*-e^et tot heil van het vaderland en tot
nut van het algemeen. Bij de**=e woo-**4en- van
darkbaarl-e'd voegde snr. een geschenk van
meeTti-'deIT-'i»*en aard. Hü bood een'ge sigaren
aan ten ernde ze een p'aats te a:even ep de
be*jtuurstpfel van de Nederlandsche Heidemaatschanpij ottdat door het gebruik ervan
ook on deze wrEe de gevoelens van dankbaarheid der höotMafdeel-ing jegens de Mij. in herinnering mogen blijven.

(Zie verder Laatste Berichten.)

DE WIERINGERMEER

aan te vullen.
Spr. zeide, dat hoewel de maatschappij zich
bezig houdt met de regeling van werkverschaffingen, haar eigenlijke doel op ander terrein ligt en met nog meer krachtsinspanning
dan voorheen wordt nagestreefd, nl. de verhooging van het voortbrengend vermogen van
den vaderlandschen bodem en wat daarmede
samenhangt. Nu de resultaten van bijna een
halve eeuw te overzien zijn, wint het vertrouwen in het werk der maatschappij steeds ruimer veld. Spr. herinnerde aan den band, welke
sinds bijna vijftig jaar tusschen den heer
Lovink en de maatschappij heeft bestaan.
Spr. dankte den voorzitter voor het vele
werk, dat hij als ambtenaar en als bestuurslid voor de maatschappij heeft verricht. In
het bijzonder heeft hij zich ingespannen middelen te vinden tot verruiming van werkgelegenheid. Spr. is overtuigd, dat hij hierin zal
blijven slagen.

.

Namens de Heidemaatschappij en commissarissen verklaarde spr. dat zij zich gelukkig
achten, dat dit gouden feest een ongezochte
gelegenheid biedt de verdiensten van den voorzitter in het licht te stellen. Zooais bekend
hebben commissarissen besloten hem daarvan
een bewijs te geven in anderen vorm dan in
woorden. Zij zijn dankbaar, dat hij bereid is
te willen noseéren voor f'en kunstschilder Jan
SÏuijters. Spr. hoopte, dat men nog lange jaren
zou mogen vaststellen de goede overeenkomst
van het portret met de werkelijkheid.
Tens=otte deelde spr. mede. dat de raad van
commissarissen besloten heeft den heer Lovink
de hoogste onderscheiding der maatschappij,
namelijk de medaille in goud, te verleenen.

Geschenk van oud-ambtznaren
Uit de oud-ambtenaren der Nederland-sche
Heidemaatschappij werd eenigen tijd geleden
een comité gevormd, waarvan de voorzitter
was ir. J. H. Memelink, rentmeester van het
Nationale park De Hooge V-luwe. Dit comité
heeft met een tospraak van haar voorzitter
twee beelden aangeboden door Jacobs van den
Hof in klei gemodelleerd: een planter en een
visscher, symtooliseerefide boschbouw en visscherij. Toen de plannen voor het gebouw van
de Nederlandsche Heide-maatschappij te Arnhem van den architct De Bazel werden uitgevoerd, werd niet, zooais in de bedoeling rag,
boven den ingang beeldhouwwerk aange-

deelnemers aan het défilé en het publiek langs
den Coolsingel houden.

Herinneringspenning

De minister van Waterstaat, mr. dr. J. A.
M. van Buuren, heeft hedenmiddag op zijn departement den raad van het openbaar lichaam
de Wieringermeer geïnstalleerd.
Op de rede van den minister heeft de voorzitter van den raad, jhr. ir. O. C. A. van Lidth
de Jeude geantwoord.

HONDERDEN VARKENS MET
VALSCHE BIGGENMERKEN
Twee broers aangehouden.
(Van

onzen

roomvulliflS
,
„La

~

met poedersuiker w
strooid. 20 cent per o&

yjr

en

Venkcuk

Winterswijk, 5 Januari
De pplitie heeft op verzoek van de Aaltensche politie en eenige ambtenaren van den
Crisis Opsporingsdienst in Meddo, gemeente
Winterswijk, een onderzoek ingesteld naar valsche biggenmerken. Deze werden inderdaad bij
twee broers gevonden, waar men ook acht
varkens had, die van valsche biggenmerken
waren voorzien.
In overleg met den Officier van Justitie te
Zutphen zijn de acht varkens in beslag genomen en zijn de bezitters naar het politiebureau overgebracht, waar zij na verhoor weer
werden vrijgelaten. Uit het voorloopig onderzoek is gebleken, dat de broers honderden
valsche biggenmerken hebben aangebracht.

,

Januari

Woensdag 5

De depressie trok gistermorgen met =*
weinig neerslag snel over ons land na*.
Zuiden; zij lag vanmorgen reeds in SP4
Na het passeeren draaide de wind in 01" (
weer naar het Noordoosten, zoodat d*11
peratuur te Amsterdam, die g.sler*4.5 gr. C. boven het vriespunt steeg, *« 5
eenige graden onder nul daalde. Er verse*
echter ten Noorden van ons nieuwe bela",
daalgebieden, die den luchtdruk in
sterk deden afnemen en hovend.en den «
druk ten Westen van ons eenigszins na*'
l
Zuiden deden trekken. Dientengevolge
richting
Westelijke
bij
wind
ons uit
waaien, zoodat opnieuw dooi verwar
worden. Hoogste stand 775.1 te
laagste 743.3 te Vardö. Onder den invlot»
den Westelijken luchttoevoer over zee
temperatuur in Scandinavië en Denen»*
relatief hoog. Op Zuid-IJsland, de p'arc*
in Schotland was het eveneens te wan*.
Jan Mayen, Noord-IJsland, in Duitschl»''i
Polen nam de vorst toe, terwijl ook in 1%
Italië vorst werd waargenomen. In
vroor het vanmorgen minder streng. HeL
gemiddeld over het geheele waarnemi"
bied vrij veel te koud, n.l. 2.1 gr. C,
land gemiddeld bijna 5 gr. C, terwijl in 'M
rijk en Duitschland afwijkingen van V
meer graden Celsius werden waargenomSj
depressies brachten over een groot gebied
slag, maar over het algemeen in
veelheden: Kinn en Abisko hadden 6.
Rost en Nordöyan 4 mm. De barcrneterj|
bij ons op den voormiddag onrustig.

ValJ,

b=e."

Fra*J*J

"■

kleinjjj

DUITSCH CONSULAAT IN
ZUID-LIMBURG

Sl*^

Van Heerlen weer naar
Maastricht.
(Van onzen correspondent.)
Heerlen, 5 Januari

Naar wij vernemen wordt het Duitsche
consulaat in Zuid-Limburg met ingang van
1 April van Heerlen weer overgeplaatst naar
Maastricht. Sinds Mei 1930 was het consulaat in Heerlen gevestigd. Voorheen was het
ook reeds in Maastricht gevestigd.

P.A. WERNINK SR. JUBILEERT
Vijftig jaren industrieel.
(Van

WEERBERICHT

Scan*^

correspondent.)

onzen correspondent.)
Leiden, 5 Januari

Hoogste temperatuur: 7 gr. C. is 45 %"" f.1
Blacksod in lerland.
Laagste temperatuur: —22 gr. O ="*;
gr. F. te Lemberg in Polen.

Weerstoestand te 7 u. 20:
Parijs: Noord zwak, —2 gr.,
Londen (Croydon): Noord zwak, 2 gf"
trokken.
Berlijn: N.W. zwak, —7, gr., steeds **!
sneeuw.
Antibes: Oost stormachtig, 4 gr., ü
bewolkt.

halfbeWol**|

Stormwaarschuwingsdienst geseind 5
8 u. 40 aan de posten van IJmuiden
Belgische grens: „Attenticsein neer".

_
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ELECTRICITEITSVERBRUIK

IN

NOORD-BRABANT

DE „FLORES”

De Bilt

.

69.R

4-o.B'

oost

- 0.1
0.9 noord
Maastr.. 69.2 —
Vlinmns.'=9.7

o.n.ii.

rherriioriu'ler=»t;iij=lfn *■_

5 Jan.

6 uur 32 gr. F.
b uur bl ur. F,

DE

J*J0
t
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Het was vandaag vijftig jaren geleden, dat
2-van
Sr.,
heer
P.
A.
directeur
de
Wernink
?"= S c
£ -.1» lucht
Wernink's Betonfabrieken N.V. te Leiden, zich
-S>
vestigde.
Op
in
de
als industrieel
Sleutelstad
verzoek van den jubilaris, die buitens'ands
Rrun
69.0+2.7 l_uid 1 zw. bew.
vertoeft, is dit feit niet herdacht.
Helder., «..ft-f 1 9,1
A'damKu R9.4+ 2.3 s*.d. 2

Het hoofdbestuur van „De Princevlag" zal
In de centrales van de P.N.E.M. te Geerbij de a.s. blijde gebeurtenis een grooten zilwerden in het jaar 1937 aan electruidenberg
welke
slaan,
laten
veren herinneringspenning
aangeopgewekt
citeit
rond 171 millioen k.w.h., d.i.
Prinses
Juliana
en
Prins
Bernhard
aan
k.w.h. meer dan in het jaar
aanvaarding
22,4
de
rond
millioen
zij
boden wordt en waarvan
1936.
reeds hebben toegezegd.
De penning is ontworpen en vervaardigd
door Cornelis Begeer te Utrecht en draagt
aan de eene zijde de beeltenis van de Prinses
ONZE OOST
met diadeem en van den Prins in zeeofficiersunifprm, aan de keerzijde den Nederlandschen
NAAR AUSTRALIË
leeuw beschermend een moeder met kind, terwijl twee cupido'tjes uit de wolken een kroon
aandragen, daaronder de wapens van prinses
In verband met 150-jarig
en prins en op den achtergrond het slot Soestbestaan.
dijk.
Deze penning wordt ook aangeboden aan
BATAVIA, 5 Jan. Het departement der
H. M. de Koningin en aan Prinses Armgard,
de moeder van den Prins.
Marine deelt mede, dat in verband met het
Van deze herinneringspenning worden, even150-jarig bestaan van het 'gemeentebest
als verleden jaar bij het huwelijk van Prins en Australië, de „Flores" naar Australië zal worPrinses is geschied, verguld bronzen draagden gezonden. Het schip vertrekt 11 Januari
medailles, bevestigd aan een zijden oranjelint, uit Soerabaja en gaat via Port Darwin naar
in den handel gebracht.
Sydney, waar men van 25 Januari tot 12
Februari verblijft. Daarna gaat de „Flores"
van 19 tot 22 Februari naar Hobart, om tenslotte via Brisbane en Port Darwin naar SoeraWONING EN HYGIËNE TEN
baja terug te keeren. (Aneta.)

PLATTELANDE

wu handhaven met zachte
KWALITEIT

Installatie van raad van het
openbaar lichaam.

Gouden medaille voor dr. Lovink.
Mr. J. van de Mortel, de onder-voorzitter der Nederlandsche Heidemaatschappij,
vroeg vervolgens het woord, om de rede van
den voorzitter met eenige persoonlijke feiten

Wafe\

jK Parijsche
£f_jg) Een verrukkelijke watt

2

.

1

° Mï
■■'
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1 betrokken -7.-'
Stit<lsvv!lt*»rUJil,

i

10 uur 32 &
12 uur 32 0
1_ uui 32 i-1

TJOEROEP-AFFAIRE
Beklaagde vrijgesproken.

„

PADANG, 5 Jan. In de geruchtmak«
Tjoercep-zaak is de beklaagde hoofdinpp<-cv »j
van politie, van het hem ten laste gelegde
gesproken. (Aneta.)
Deze zaak, die nog al wat stof heeft °j f
opwaaien in en buiten pers en Volksra» j
Indië; beklaagde zou zich hebben schuldig
maakt aap ernstige mishandelingen van I*,,
f
gen en beklaagden om „bewijzen te makel1
moeilijke strafzaken, maakte tijdens de "y
bare behandeling reeds den indruk van cen j,t'
wat .gemaakte zaak" waarbij het ,=geru<j j
in Indië soms zoo sterk, een groote rol
speeld. De beklaagde is thans vriigespro^'
wat voor hem zeker aangenaam is. Wij
benieuwd of nu anderen zullen worden ;"
volgd, of zal blijken dat door
handelingen zijn gepleegd tegen verdachte
beklaagden- dan wel of de aanleggers va»-*
I
"aanklachten tegen den politie--'n=pecteU
„meer van te hooren" zullen krijgen.

.

ha^ef
zü"^

andere»^i

Onderscheidingen voor
zullen op tal van plaatsen ontstoken worden.
PRIJSVRAAG JAVA-INSTITUUT
O.a. zullen weer de 'ga.ifakkeis branden, waarNederland.
mee men bij de huwelijksfeesten succes heeft
Vertaling „Serat Wedatane”.
gehad.
zomer is te Parijs gehouafgeloopen
In
den
Aan feesten voor kinJeren in verschillende
beVOLKSRAAD IS
Nauwe samenwerking met dcc'en
den een internationale tentoonstelling
Het hoofdbestuur van het Java-instituut
der stad zal het niet ontbreken.
de woning en de hygiëne deelt mede, dat Z.H. P. A. A. Mai.gkoenaop
hebbende
trekking
regeeringsorganen.
Heel vele vereeniginaren hebben zich doen
Ondanks 20-jarig jubileum.
goro VII te Soerakarta het Java-instituut
te plattenlande, waaraan ons land heeft deelinschrijven voor het défilé dat op den avond
uitschrijven
opnieuw
heeft
tot
het
gemachtigd
genomen.
Oool**ln>;el
BATAVIA, 5 Januari. Voor zoover beK^,
De Nederlandsche Heidemaatschappij werd van den nationolen feestdp.<-* on den
Ingevolge de uitspraak van de jury is van een prijsvraag voor een Nederlandsche
roarikorps
worden
Ook
het
gehouden.
dat
men
in
Nederzal
tijdstip,
op
een
opgericht
tekst,
in
haar
De
zal
het twintig-jarig bestaan van den »'J
inzending
„Serat
Wedatane".
Nederlandsche
van
vertaling
aan de
land na de gehouden landbouwtentoonstelling nics en de bur*»p**wp.cht nerven daaraan -=ccl. thans
de
raad
op 18 Mei a.s. niét op bijzondere
terwijl
is
voor
deeltoegekend,
Grand-prix
worden,
waarnaar vertaald moet
geheel een
Tevens zal daar een zanPThnHe worden *rein de tachtiger jaren in Amsterdam, vrijwel
worden herdacht. Slechts zal hierop de *j|
„Het
en
aanvraag; verkrijgbaar bij het secreKruis"
op
„Het
Groene
nemers
ve-eenigingen
eenstemmig tot het inzicht was gekomen, dat bracht. On-^er de nat'ona'e ]ied->rcn. die daar
de openiiw,tt f
Wit-Ge'e kru:s" bovendien nog een diplome tariaat van het Java-instituut, Aloon-Aloon dacht worden gevestigd bij „Koloniale
zullen weden gezongen zal ook zijn bet be'~A
Nederland op landbouwgebied achter was geterwijl het tijdschrift
Juni,
15
Jogjakarta.
Lor.
te
ontvangen.
hebben
d'honneur
bleven brj het buitenland. Gedurende de revival kende: „Al is ons prinstealjc nog "oo k'e-'n".
dat
&
dien"
extra-nummer
zal
uitgeven,
W.
een
architect,
die
de
van
de
is
dr.
G.
J.
jury
prof.
afVoorzitter
Voorts werd aan den.
De burgeTv, ee*ïfer, mr. P. Droe-v'ee-,er Forwelke te bespeuren viel, ontstond ook de
den Volksraad zal gewijd
heel
aan
rechtshoogeschool
Mastenbroek,
de
Drewes,
heer
H.
aan
hoogleeraar
den
verzorgde,
tuyn zal van het ba'eon vwi bet .starIv,,.'ia een deeling
Nederlandsche Heidemaatschappij. De perso(An e t a.)
uitgereikt.
te Batavia.
nen, die in meest alle zaken, welke in de tach- door luidsprekers versterkte toespraak tot de een gouden medaille
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JIjKSTE BLAD

-

AVONDBLAD

Remington Schrijfm. 11

’

’

50.—, id. Portable
40.—.
Molsteeg 4, let op No. 4, No. 4.

gevraagd,
billijk, door
adressenschrijver. T245, Hbld.
SCHRIJFMACHINE
liefst
bekend merk,

SCHRIJFMACHINE
REMINGTON, lange wagen
75.—.
Bur. SUCCES, PI. Kerkl. 67, Adam.

’

cent per woord

AFGEKEURD PERCF.ET. aangeboden aan breede straat Centrum.
T 254, H.blad.

:

aREfFEfeS/

Balansaanbieding.

’
Rustige Geldbelegging

475.
SALONVLEIIGEIi, als nieuw,
KEYLARD, Rozengr. _17, tel. 43677.

Te koop hoekcomplex (Ilanrlemmerpoortbuurt) 3 Wtnkelhuizen met 12
lage
grond,
Bovenhuizen,
eigen
huren. Prima onderhouden. Huren
50.01)0. Br.
f 4724.— p.j. Koopsom
H. 33, Advertentie Bureau, Rokin 24.

5 cent per woord j

Treffers kunnen worden

opgegeven aan de
■ureaux van ons blad. aan de 30 agentschappen in
aan de 300 Bijkantoren, AgentschapPen en Aanneemadressen in het geheele land en
practisch aan alle Advertentie-bureaux en aan
iederen Boekhandelaar.
Zeer eenvoudig dus!!!

|pc Treffers, waarvan de tekst achter elkaar wordt
gezet,

'

_

’

,

i

"

OPMERKINGEN
De Treffers, waarop de brieven aan de bureaux van ons blad
moeten worden gezonden, krijgen alleen de vermelding T. 00000,
Hbld. Deze vermelding zal als één woord worden berekend, wat dus weer een belangrijke prijsvermindering beteekent.
°P duidelijke wijze zullen wij onder de aandacht van onze lezers
brengen, dat de brieven op Treffers met een dergelijke vermelding
bij ons blad worden verwacht.

ii»

/

2. Woord-afkortingen worden tegen woordprijs berekend. Echter
zullen de gebruikelijke aanduidingen, die een zeker burgerrecht

hebben

„2—4",
„v.g.g.v.",
zooais
»Tel. 00000", „v.d.e.n.", voor één woord worden gerekend.

3t'

4-

verkregen,

Algemeen Handelsblad behoudt zich het recht voor, in voorkomende gevallen woorden af te korten, wanneer de duidelijkheid
er niet onder lijdt.

Het

-

jf7*

49.
3/4 Veulen mantelß
50.—
Lange Veulen mantels
-»»-50
3/4 Embros
39.—
3/4 Nutriette
59»—
Lange Nutriette
en honderden andere soorten.

HUISDIEREN
van particulier.

Ï203,

,

Hbld.

*._-. bevut, «enue
indien e.a Treffer de vermeiulng ï
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het bia<l.

FABRIEKSGEBOUWEN

—

|

■,,
<;

t. dinee-

Heer lib. Isr., b.h.b.h., zoekt voor
direct, zeer mod. gem. KAM. met
bad en goed ontbijt in nieuw Zuid.
doch uitsluitend alleeninw. T 200, H.

Secretaresse Bankinstel!.

R. K. DAME (Weduwe), 35 j., zou
gaarne leiding van huisgezin of zaak
op zich nemen. T 279, Hbld. *

ue

Te koop of te huur een fraai HEERENHUIS met tuin (eigen grond),
gelegen onm. nahyiieltl Vondelpark.
Het Huis bevat 9 mooie kamers, 2
badk., keuken en zolder. Het is voorzien van centr. verw.. en parketvl.
T 211, Hbld.

—I
!

ARTS-SPECIALIST

zoekt omeeving Leldscheboschje
KWEE KAMERS
(Waarvan één als wachtkamer dienst
doen).
moet
Liefst parterre. Br. m.
prüsopg. (mcl. schoonhouden) lett.
S. R. 150, Adv.-Bur. Kruisman &Co.,

—

deelname. Br. No.

,

’

’

De Confectlefabriekcn KAMPHUIS, Zutfen, vraagt voor de afd.
SCHOKTEN en VAKKLEDING, enige vakkundige, bovenal ingevoerde
w-« »T rw* ïr-i jyw uitsl. schriftelijke sollicitaties naar Gijs1van Amstelstraat 388, Hilversum.
U

A_f>, L IN 1

INtbrecht

’

’

worden geplaatst over één kolom.

Abonnés van
een Treffer
halven prijs.

het Algemeen Handelsblad kunnen éénmaal p«r jaar
(geen Handelsadvertentie) plaatsen voor den

MOOI

KANTOORLOKAAL

Heerengracht, centr. verw.,
25.— p. m. Bevr. Teleparketvl.
foon 32503.

bocht

Wij behouden ons het recht voor nymmerbrleven, waaruit naar
ons oordeel blijkt, dat ze niet in bona-fide verband staan met den
inhoud der betreffende advertentie, niet door te sturen.

’

'

Kloveniersburgwal 59

j

I LESSEN CZ

Boekhouden-E.

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

GROOTE
INDUSTRIERUIMTEN

aan diep vaarwater
GUL v. Ledenberchstr.

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

men de

van Batenburg

— -

LEBKAAR M.O.
SCHOLLENBRLGSTRAAT
VAN BAERLESTRAAT
maanden)
Opleiding M.0., Staatspraktykdipl. en Mercuriua (8
methode.
mijner
de
uitnemendheid
van
bewez»en
geslaagden
Tal
ACCOUNTANT
89

-

TEL. 92232

VERBETERT UW UITSPRAAK
VERRIJKT U WOORDENKENNIS
door lessen to nemen by

B E R LITZ

WETERINGSCHANS

68.

(

.

PIANOLESSEN.

Theorie, Accompagnateur ook Klavarskribo. Dipl. Conservatorium Muziek-Lyceum. Bill. condities. Prima
refer.
Joop Klein, Borgsenburgstraat 11.

SCHAAKLES.
(Engelschman),
F. ANDREWS
Heer, middelb. leeftijd, gerout. scha- Leeraar
M.0., Weteringschang 221.
ker, wenscht schaaklessen te geven.
Ook aan huis te ontbieden. T205, H.

—

Chevr. '32-37. C. D. Ven, Tel. 52539.
VOOR HEER VAN STANDING
i* voorn»-me eerepositie beschikbaar. Conr'ities nader overeen te
komen. T 207, Hbld.

Dame, L. Isr., 48 j.,
huishoudelijk, vlotte vrouw, met
eigen gez. Home en inkomen, zoekt
kennismaking met besch. Isr. Heer
± 55 jaar, eenig vast inkomen, teneinde na wederzijdsch goedvinden
een gelukkig huwelijk aan te gaan.
Brieven worden teruggezonden, geen
kiosk, geen anoniem. Br. no. 78SÜ3,
Bolrek, Amsterdam C.

HUWELIJK.

M. E. MANN—HOFFMAN,
coupeuse. Billijk» condities,
le HELMERSSTRAAT 329 11.

gedipl.

KINDERVOORSTELLING
van
Lotte en Alex. Wins. Poppenka «goochelen, toon"elstukjes. Top;
(of Tel. 91506).

21, Adam, Tei. 27858

lieer, geg. stand, zoekt dito

voor damspel. T 281, Hbld.

partner

Adm. Handelsbl.

Mevrouw Heldring, Palestrinalaan
Flink DIENSTMEISJE, zelfstan14, Hilversum, zoekt tegen 1 Febi dig kunnende werken; koken geen
een bekw. KEUKENMEISJE, dat vereischte. Mandelberg, J. van Gagea, is eenig huisw. te doen. Br. m. lenstraat 161 huis.
opg. v. vorige betrekkingen.
3e MEISJE gevraagd v.d.en. per 1
Febr. Aanmelden v. Eeghenstraat 79.
Aahk. KANTOORBKOIKNDE, P.G
gevraagd op techn. Handelsbureau.
T 178, Hbld.
In klein gezin MEISJE gevraagd
voor dag of v.d.e.n. Goed kunnende
Gevraagd 15 Januari of 1 Februari werken en koken. Mevr. Kurzmaneen keukkn-werkmeisje, v. g. tel, Minervalaan 46 11.
g. v. 2e Meisje aanwezig. Mevrouw
Jacobson, Weesperzijde 25, tel. 53339.
DAME gevraagd voor verkoop op
met
MEISJE GEVRAAGD van B—B. toonkamer. Aanvangssalaris
7.50 p. w. Br. met opg. van
Loon
6.— Aanmelden 's avonds na kost
en
leeftyd
vorige
betrekkingen.
7 uur, Nlfholt, Amstelkade 145.
X 270, Hbld.
Gevraagd tegen 1 Februari in gezin
Algemeene Boekhandel met blbliovan 2 personen een NET MEISJE, thi=cl(
vraagt JUFFROUW, bekend
g. k. w. en k., Aanm. Mevr. LindeSchubertstraat 33, B—9 uur. met het vak. T 261, Hbld.
man,

Dame vraagt in rustige omgeving
gestoffeerde
stand,
op
goeden
SLAAPKAMER met pension en alle
comfort. T 253, H.bld.

1 TE HUUR AANGEBODEN __Z

1 DIVERSEN 1

AUTO'S TE HUUR

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

Amsterdam.

’

|

HANDLIJNKUNDIGE.

Per 1 Febr. of later BENEDENH.
m. Bel-étage of laag vry bovenh.,
w. en k. str. w., v. waschtafels etc.
, Hbld. beval, zende
Indien een Treffer de vermelding T
Concertgeb., Vondelp. of CenFLATWONING f 55 a f 60 p. mnd. Omtr. Huur
bestemde brieven aan het bureau van het blad.
hiervoor
850.
Br.
m.
v.
±
ml..
Stadionweg, per 15 April. trum.
Opname in het avondblad van denzelfden dag kan alleen dan omgeving
T 250, H.blad.
Hbld.
worden gegarandeerd, wanneer de opgave uiterlijk 11 uur *s och- T 268,
tends in ons bezit is. ('s Zaterdags 10.15 uur).

,

~~"

’

(liefst technisch) met financieele

men

r

Erv. correspondente mod. .talen, met
allround
kennis
v. bankbedrijf,
zoekt PASSENDEN WERKKRING. Mevr. GROTTHUIS HICKMANN
DAME v. g. h., vrijzinnig hervormd, T 2C5, Hbld.
geeft
Uw
inlichting over heel
zoekt huishoudelijke of andere werkleven; consult
1.—; woont nu AmVlot DAME-HUISHOUDSTER, 36 jaar, sterdam. Spuistraat 236 I.
zaamheden van 9—12 uur.
opgew. karakter, goed k. koken en
Fransch, Duit3ch en Engelsch sprekend, goed kunnende typen en naaien, zoekt werkkring. V.g.g.v.
Wij graveeren alles,
groote ervaring in het catalogisee- Br. No. 409 aan Fa. H. ten Hoet,
Letters, Wapens, Monogrammen.
ren, ook voor tydeiyk. T 258, Hbld. Boekhandel, Nymegen.
Herblot, N. Lehestr. 131. Tel. 327.
T
I
BORDU DR-IN KUHTING
FIEYRA. Sarphatistraat 113.
werkt goed en met spoed.
Aangeboden

Electrotechnisch Bureau
JONGMENSCH
512,

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

comf., zonder p. gelegenh.
iren.
T 201, Hbld,

Beschaafd jong echtpaar,
man M. T. S., goed chauffeur,
vrouw M.O. Engelsch,
zeer bereisd, vreemde talen spreke, d, zoekt tegen vergoeding van
Besch., erv. KINDERJ., 27 j., v.g. vry wonen
Ook
BEZIGHEDEN.
g.v., z. betr., onverschillig wat, ook buitenland.
Br. A 84, Boekh. Haveals noodhulp. Alleen in Amsterdam. kotte, Bilthoven.
T 263, Hbld.

c"epir__t. p"aagi

—| TE HUUR GEVRAAGD L_

Twee dames, b.b.h.h.. zoeken gem.
FLATJE of elk gr. zitslaapk., mod.

Drs. HANDELSW., met eenige
jaren practijk, zoekt een betrekking
hier of buitenland. T 2G2, Hbld.

BETREKKINGEN

BOXER, 15 mnd, reu, licht bruin,
stamboom, goed gezond, goedaardig,

:I

een
!,*-" Treffers, die op speciale wijze gezet moeten worden, b.v. met
grooten vetten kopregel en/of woorden op één regel apart, kunnen
wel worden opgenomen, maar de ruimte, die door deze speciale
zetwijze wordt verbruikt, wordt berekend naar het tarief van
0.50 per advertentieregel. (Bedrijfstreffers 0.50 per regel
alleen ter grootte van 3 en 4 regels). Treffers kunnen slechts
f

het huis zonder ruiten

AANGEBODEN EN GEVRAAGD

MAGAZIJNEN e.d.
worden berekend met een prijs van
TERREINEN
INDUSTR.
per
]
cent
woord; betrekkingzoekenden betalen H. ril. MKYKHINK,
Makelaar,
'(■E- cent per
Tel. 33667.
1
VELAZQUEZSTB.
verzoek
op
woord. In dezen tekst kan
"^en vijfde gedeelte van het aantal woorden tegen
prijs vet worden gezet.

"^

LOOP NAAR DE „.
FINALE OPRUIMING bij
DEN BONTKONING
KALVERSTRAAT 38.
—

TE KOOP OF TE HUUR

'

7
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ASSOCIATIE GEZOCHT
door buitenlandsch makelaar in
huizen en onroerende goederen

1 mei Af akeiaarskantoor inKederland I
Brieven V. M. 214, Ricardo's Adv. Bur., Amstetdam

GEZOCHT EEN PRIMA
VAKMAN in de KOUSENBRANCHE
GRONDIG BEKEND MET IN- EN VERKOOP.
Uitvoerige sollicitaties met foto onder No. 584, Adm. Algemeen Handelsbl.

De Nederlandsche
Octrooien
Nos. 34864 en 36817,

Flinke

Vertegenwoordiger
GEVRAAGD voor den verkoop
van chemisch product aan textielfabrieken.
Goed ingevoerd
eerste vereischtc.

betreffende: ~Inrichting voor net
indryven van spijkers door middel
druklucht";
van
staande ten
name van Kathreiner Ges.m.b.H,
te Berlijn, D'land, worden hierbij
te koop of ter licentleverleening
Nadere bijzonderaangeboden.
heden verstrekt het

provisie. Brieven Agentschap LIMB. KOERIER, Valkenburg (L.)onder XZ COO.
Flinke

Nederlandsch Octrooibureau,
Laan Copes van Cattenburch 24,

ZANDV O O R T

MOOI BOVENHUIS, bev. suite, 1
slpk., ver. Bill. huur. Dag. te bez.
's-Gravenhage.
Ook Zondags. Te bevr. ter plaatse,
Zandvuortschclaan 27, Zandvoort.
lil,
v.
Mierlsstr.
■————————————_■____■_■____■■■__»
HOME,
HAPPÏ
Fr.
tel. 21381. Autorgles a ) 1— pet half
uur. Leswagens met dubbeie bed.
Verhu-it zonder chauffeur.

hoek Zaagmolenstraat. Inl. bij de
met groote Makelaars Z. DEENIK & ZOON,
15
RIJBEWIJS
met onderstuk Reguliersgracht 57, Tel. 41320—33020 Hesseling-Holzhaus,
Hoofdweg 405,
te huur. Telefoon 23713.
en STAAL & HAALMBIJER, 3e Tel. 80905, Amstellaan 39, Tel. 92545.
Weteringdwarsstraat 36, Tel. 41061.
Voor heer parterre, gemeubileerde
ZIT-SLAAPK. dlsiponlbel. Alle com40.- p. m. Valefort met ontbijt,
TELEFOON 84785
riusstraat 8 huis.
2de HELMERSSTRAAT 8
Teniersstraat 4 by Museumplein,
ZIT-SLAAPKAMER, str. water met Tel. 22887, Adam Z., gelegenheid
die geheel Nederland bewerkt ter introductie van gerenommeerd merkvoor opname voor bejaarde dames
pension, huiselijk verkeer, Linnaeusartikel by WINKELIERS IN DEZE BRANCHE. Br. No. 580, Adm. H.blad.
en gevorderden
NIEUWE
CURSUS
voor
beglnnerg
met
Januari
en
afz.
appartementen,
heeren,
i Indien een Treffer de vermelding T
, Hbld. bevat, zende mcii de straat 58 11.
comfort,
modern
streng ritueel.
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
Br. M. S. HES.
GeriefeUjk HEERENHUIS met tuin
Asgistenten Mr. B. OOSTERWIJK en Mlgg LOUISE VAN KEMrEN
te huur rrinsengracht bij Vijzelstraat. Bevragen Makelaars J. C. van VRIJ BOVENHUIS te huur, 4 gr.,
A. I. S. T. D. en N. A. T. D. Diploma's London.
36040.
Staveren & Zn., Tel. 36227
2 kl. kamers, badk. en zolder, 650.-.
met
HUIS VOOR GELDBELEGGING
meer étalages te
gevraagd.
Valeriusstraat 16.
te koop gevraagd te Amsterdam,
onder No. 600, Administratie Algemeen Handelsblad.
Brieven
inlichtingen
HUIZE HILDEGARD,
eigen grond. Volledige
S^eft veel geld voor D. 4; H.-kleeding, T 282, Hbld.
Jan Luykenstraat 68, Tel. 94340.
Gemeubileerde ZIT- en SLAAP29
Van Koeden huize, met Jarenlange com.
Uitstekende verModern comfort.
b'fiubelen, naaimachines, kantonrzonder pension, centrale
IVjJC«IYI./"Vl
«Jv/1
mercieele
ervaring en grondige kennis van de
zorging. Rustig en beschaafd milieu. KAMER
"a-azUn- en andere opruimingen.
verwarming, telefoon. Murlllostraat
Engelsche taal. ZOEKT door hard w-erken en enthousiasme een le
in
"aterlooplein 1H en St. Antonics2 boven.
Billijk ter overn. gevraagd een
POSITIE te verwerven in de INDUSTRIE. Br. No. 506, Adm. Handelsbl.
r*ri
67, Telefoon 48308,
goeden staat verkeerend ELECTR.
f
M. JAN LI'YKENSTRAAT M,
■" ■
Br.
hoek Hobbemastr. Tel. 93819.
i,n* & Verkoop van Flesschen en KOELKASTJE (klein model).
badkamers,
HEERENHUIS
Mooie SUITE, privé
met opg. v. prys etc. ond. P 13, Adv.; «""niken. a. JORG
ZN., Klove226.
alle comfort, bij Vondelpark. Prima
: "'ersburgw. 62 h/Rusland, Tel. 41480 Bur.- Rouma & Co., Heerengr.
pension, bijzondere dieetafdeeling. PIANOLES aangeboden door ervaDagelijks bezichtigen op aanvr. by
Van Eeghenstraat 57.
ren leerare» (Conserv. Amsterdam)
Makelaar ANTHING VOGEL,
Conversation Lessons, Grammar.
3.— p. m. Apollobuurt. T 276, Hbld.
Adm. de Ruyterweg 171. Telef. 83802.
Corresp. Exams. Translations.
Gr. gem. SUITE, m. of z. pension,
Mr. R. E. F U R L O N G,
oppervlakte
V
MASSÉE
LEERT
a
voor den
ook veget.; bad en telef. HemonyJEANNETTR
86 WETERINGSCHANS.
Gemeubileerde SUITE, parterre,
in
4
dansen.
Leidncheyj-jvélcsscn
laan
19.
kamer,
met derde
met pension,
van een garenfabriek, bij
gracht^l4 h. Marnixstr. Tel, 31451.
omgeving
in
le stand, omtrek Concertgebouw.
Teleurgestelde
pianostudie
In
wendt
van
water,
Warm en koud stroomend
KANTOOR- of MAGAZIJNRUIMTE
moet goed
BIJWERKEN VAN SCHOLIEREN Ü tot gediplomeerd piano'.erares die
telefoon. Ook zeer geschikt voor te huur, le étage Singel 140, achter
e
Het N.O.G. heeft bekwame leerdoor speciaal onderricht Uw ftudie
gedraineerd zijn en bij
Hbld. bevat zende men
liggen
Indien een Trcfter de vermelding T
den Dam, onmiddellyk beschikbaar.
Dokter of Advocaat. T 271, Hbld.
aan
blad.
5.—
Wordt keurig gerestaureerd. Nadere krachten voor U. Billijke condities. tot «ucces maakt. Condities
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het
214,
per
InL J. H. VAN WAVEREN,
maand één uur per week. T
spoorwegverbinding.
Goedkoop
Makelaar
F.
H.
Dekvan
inlichtingen
bi.l
Telefoon 35003 Hbld.
GerlefelUk HUIS voor zaak en ker, Raamgracht
57, telefoon 45111 Grocnmarktkade 7
woning. Van Eeghengtraat 135 naast
belangrijk.
voor bedrijfsinstallatie
huurprijzen.
Lage
Postkantoor.
Ruim 2e BOVENHUIS, 6. kamers,
ten met volledige inlichtingen en prijs per
Wordt keurig gerestaureerd. Nadere
badkamer enz. f 55.— p. m. Pieter
inlichtingen bij Makelaar F. H. Dek7245,
AAIMACHINES. PRIMA INGERITILDE. VOLLE GARANTIE ker, Raamgracht 57, telefoon 45111. de Hooghstraat 16. Bevr. Tel. 28267.
i
magazijnruimte,

\Z3

TE KOOP GEVRAAGD

EZ"

fc. DELEEUW

CURSUs'toF

KANTOORLOKALEN

.

cv.

’

_

.

Z3

-

’

t

’

ewenstein

f 89.—. f 99.—,

65— f

PRACHT

,|

v„ , OPRiiMING PIANO'S
Nu
f «.-, f 60.-. f 100.-. f 150.—1

A<lm.

de Ruyterweg

380.

IÖÏSfiH PIANO 1 2257
sntserb. kruissnarig

r o=

m.

pr.
gar. Bij huurkoop

-'"'lillici

_

instrument
f 7-— P=m-

Roland, Stadh.kado 71.

’

105.—,"

’

1000 bontmantels

in alle maten

HALVEN PRIJS!
JOOR
£caslons

in Zilver- en Blnuw vossen.

G
t,est
N Pnar'
derland

gesorteerd magazijn

Anthraciet slakt niet

IIItRJI AN N,
Telefoon 83536
4;
Brouwersstr.
Tel. 30181-85430
J. W.

AANGEBODEN

30 000 SI. HYDROniII.E GAAS.
100 c.M. breed. Opgemaakt ln rollen
van pl.m. 100 M. B.T. 19, Hbld.

—
ATA"-PRINSENGR. 1079
,ëll

~
«rati's Engrosprijs-eatalogus.

BRANDSTOFFE.iI

VAN ALTENA
117,

Adam: Bloemgracht

Tel. 47182

FLITTER IN KLEUREN
ENDSTRA, BECKENWEG 12.
Amsterdam, Telefoon 54230.

l_

garantie.
Jarenlange
billijk. Vraagt
Prima

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

Wegens sterfgeval zeer billijk te
koop een VILLA van 9, meerend,
ruime k., 2 badk., gar., term.baan,
terreingr. ruim 8000 M2. Ook zeer
gesohikt V. vac. oord. Te bevr. b/d.
mak. A. R. Buwalda, Hilversum.

Net MEISJE, R.-K., biedt zich aan
v. d. en n„ v.g.g.v. T 206, Hbld.
Bekwame COSTdIMN \ AISTF,.;
4 per dag.
genre) b. z. a.
T.208, Hbld.

’

(beter

Mode-, Textiel,
Tricotagebranche enz.

JONGEMAN wil van

vertegenwoor-

diging veranderen. Prima ingevoerd
grootverbruikers. T 244, Hbld.

bü

Zelfst. CORREBPTE, STENO-TVPISTE Duitsch, Fransch, Engelsch.

ixiekt kantoor, la. refer. T 134, Hbl.

ongeh. WKRKSTKK b. z. a.
Heele dagen. T 181, Hbld.

"longe,

.Inffronw v. d. Huishouding, 35 jaar,
biedt zich aan, gewend met kinderen. Zeer goede getuigen. Br. No. 43,
v. d. Schot, Jac. ObrechtBoekh.
straat 14.

Besch. Juffr., wegens sterfgeval
komende, zag
buiten betrekking
zich gaarne geplaatst voor besturing huishouding. Bekend met lichte
verpleging. Of voor verzorging hulpbeh. Van zeer goede schrift»!, en
mondel. ref. voorzien.
Mej. G. v.
Heerde, p. a. Mej. N. Volker, Eslaan 16, Bussurn.

HENKIE

huur

I=_"YN=f F l\/fl AM
"

*'"

GEVRAAGD*

40.000 vierk. M.,
bouw
voorkeur de
Amsterdam of Rotterdam. Het terrein
voorkeur
zoowel
kanaal als
tarief
electriciteit
is
Offervierk. M.
onder No.
MAK R. NUNES, Amsterdam.
30.000

’

Geen vervelende boeken, waaruit U de juiste intonatie niet leeren kunt
Geen lang en kostbaar verbluf in het buitenland; geen leeraar, die niet
zyn moedertaal spreekt, kortom vóór alles praktyk. Leert een taal zooais
Gij Uw moedertaal geleerd hebt. dit is de eenig juiste methode. De Linguaphone leert U met behulp van een gramophoon, in enkele maanden, elke
vreemde taal onberisipeiyk spreken en vlug verstaan. Gramophoons
beschikbaar. Des=gewenscht kunt U een cursus huren voor 5.— per maand
Vraagt inlichtingen of demonstratie bij U thuis (door het geheele land)
zonder eenige verplichting. LINGUAPHONE, Amsterdam, Spui 23 (ingang
Handboogstraat 2) Telefoon 31749. 2e gehoorzaal Kalverstraat 103.

’

GORDON GREY (ENG.)
Convers. Waalstraat 29.

Mercur,

Pianoles ’5—’3 p. m. Solozang
p. m.
F.nsrmhle met les
2.50 p. m. Br. Bcrtelman, Slinger-

’6—’4

’„Handelsontwikkeling

RUSSISCH. LJOEBA DWORSON.
leerares M.0.. beëedigd
tolk en
translatrice, Pr. ref. en bill. cond.
Wanningstraat 4.

— —

GEVRAAGD GEROUTINEERDE

STENO-TYPISTE

Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch; uitvoerige sollicitaties met
opgave van referenties, leeftyd, verlangd salaris onrfer No. 476, Hand.blad.

LEVENSPOSÏTÏ
E
MA!I,

Voor energieken,

goed ontwikkelden JONGEN
te worden ongeleid in grooten boekhandel om
PLAATS te bezetten, wat dan een vast salaris
tantième oplevert. De opleiding vraagt betaling
5000.
te voldoen of nader te
termijnen van
480, Administratie Algemeen Handelsblad.

’

beek straat 22 I.

CLUBS

Dir. L. DEKKER. Leeraar M.O.
Welk gezin, P. G., te Adam, heeft Lid
v. d. Ver. v. Leer. i. d. Hand.w.
een besch. jongedame van 21 jaar FRANSCH,
DI'ITSCH, ENGELSCH
noodig met dipl. Huishoudschool en
BOEKHOUDEN en STENO.
5-j. Handelsschool, ter assistentie of
Privé en kleine clubjes.
vervanging v. d. huisvrouw. Graag
Examens
Conversatie.
zakgeld. T 139, Hbld.
Leuke
beginiiersclub
Telef. 34950.
Weteringschans 241
overdekte
schrift,
Buiten Amsterdam
opleiding. manege vraagt eenige deelnemers.
Nette Weduwe, 54 jaar oud, (Ned.
165,
T
Hbld.
op
aanvrage
Prospectus
Herv.), ZOEKT HKTKKKKING bij
heer-alleen als Hulshoudster. T 251,
Leuke DANSCLUB Donderd.av.
Gediplomeerd pianolerares vraagt
Hblad.
vraagt leden. Contributie
4 50.
gediplomet
SAMENWERKING
136,
Hbld.
T
meerd vioollerares. T 212, Hbld.
Boekhoudster, Steno-Typiste, Correspondente Nederl. Duitsch zoekt
voor
direct WERKKRING voor
Gevraagd LES In MODETEEKEhalve dagen, eventueel uren. T 259, NEN. Avonduren of Zondags. BrieSportieve vonroefenclub
vraagt
ven P 3, Boekh. Valeriusstraat 96.
Hbld.
leden. T 135, Hbld.

»

Winkelhuis
Kalverstraat
één of

BOUWTERREIN

Om een taal te leeren
moet men luisteren

ONZE

VOOR BETERE

En»*LRONTMANTELS
u

’

«.WS

—

inzinkmach.

135.—,
HINES.

7.50

’

P,

"-50 Lewenstein

GROOTHANDEL of AGENT

ENGLISH

50

f

VERBINDING GEZOCHT MET

’
HALF JANUARI AANVANG NIEUWE CLUBS

ENGELSCH, FRANSCH en DUITSCH
"
F%
rV S laSlllllStltUUt

VALERIUSPLEIN

BOBELDIJK!!!!!
46, Amsterdam-C. - Tel. 34212
ÖÖBELDIJK - Rozengracht
SEs__^h__srïïr%-_
i ï&s f 17- jsg handmachslio
J
2V-50
t
"
a_' *- _s?w*-t-:;
s=? "; *r—
ai—
ISo.—.
SALONKASTMAt

SCHOOL OF DANCING

4 PRIVÉ LESSEN

VERLAAGDE HUUR

NAAIMACHINE!

MÖRRISSEY

IJZERWARENI EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.

MODERN BALLROOM DANCING

TE KOOP AANGEBODEN L_

OPRUIMING!
S'»NSTKRN

THE HELEN

Rusthuis Parkzicht N.V.

*

"

’

LEERT PAARDRIJDEN.

’

DROOG SKI-CURSUS

—,

bestaai gelegenheid
later de DIRECTE! RSvan
4200— 's jaars -f
van
25.000 in 5 jaarl.
regelen. RelL onder No.

’’

Goed ingevoerde firma in JUWEELEN
en aanverwante artikelen ZOEKT

JONGEN REIZIGER

Brieven met vxlledige inlichtingen onder No. 452, Administratie Handelsbl.

MANUFACTUREN?
TER OVERNAME GEVRAAGD EEN COURANTE MAN.-7. AAK.
(géén volksaaak) met flink voorfront in grotere plaats. Discretie verzekerd. Geen tussenpersonen. Brieven met opgave van huur -f- koopsom, goederenvoorraad, straat, plaats
huisnumm. o. No. 460, Hbld.

+

Voor Uitgevers of Bonden.
Acquisiteur met prima referenties, zoekt goed
object; speciaal om groote instellingen te bewerken. Br. onder No. 488, Adm. Handelsbl.

FRANKRIJK

TANDARTS

Fransch Zakenman, met uitste(Nederl.) m. buitenl. diploma
zoekt
kende connecties, zoowel bij Franplaats,
sche Groot-Industrieelen, als bij het geneesk.als Assistent of in zaak v
instrum. etc.
Gouvernement,» wenscht ln verbinDuitsch, Eng. Br. No. Bek m.
ding te komen met Holl. firma's om
430,
zyn relaties productief te maken.
Br. No. 504, Adm. Handelsblad.

Fr'

H.blad.

EENIGE AANBIEDING

MODERN BENEDENH. in Zuid,
ruim uitzicht. Bill. huur. Dag. te
bez. Ook Zondag
van I—4 uur.
O. IJselstraat 20.

VLEUGEL

CHEMIKERS
OFVRAACin
VJIL. V iVM_"\VjLI

V°OK "«ERKSTEI,7.INO IN
SUIKEHI.VDI STKIE OP JAVA.

Sollicitaties met volledige bijzonderheden (leeftijd, copie
lijsten etc.) onder No. 516, Adm. Algemeen Handelsblad.

s' c« '

diploma's
mploma

fep
ciifer,

Jlicutpe JlmatcröamscFjc (Souranl

ALGEMEEN fIAIHOELSBiAO

„Ladybird” terug te Sjanghai - Nieuwe premiers

AVONDBLAD VAN
WOENSDAG 5 JANUARI

KONING CAROL II VAN ROEMENIË, kroonprins Michael en minister-president Goga inspecteeren een eerewacht na de
officieelen kerkdienst, welke elk jaar op Nieuwjaarsdag voor de leden van het koninklijk huis, de regeering en andere hoogwa=*j
digheidsbekleeders te Boekarest gehouden wordt.

DE BRITSCHE KANONNEERBOOT „LADYBIRD" werd op 11 December jl. in de
buurt van Nanking door Japansche kustbatterijen beschoten. Den volgenden dag
snelde deze oorlogsbodem de gebombardeerde „Panay" te hulp. De „Ladybird" bij
aankomst te Sjanghai met overlevenden van de „Panay" aan boord.

—

Prins Teh (links), de bestuurder
BINNEN-MONGOLIE ONAFHANKELIJK VERKLAARD.
van deze nieuwe „autonome" provincie in Noord-China, neemt te Soeijoean de gelukwenschen van
een Japansch officier in ontvangst.

vertoe

DE ZEGEVIERENDE JAPANSCHE TROEPEN hebben met groot militair
het door hen veroverde Nanking bezet.
Een afdeeling cavalerie trekt tusschl
een beschermende haag van infanteristen de stad binnen.

—

"ynniiiimfiNimimiimimiiimmiiiiimminiinNimiimiimiNim
|

I

KONING FAROEK VAN EGYPTE (rechts) begroet den nieuwen minister-president
Mohammed Mahmoed Pasja bij den ingang van een moskee. Men herinnert zich,
dat de jonge koning onlangs het kabinet-Nahas Pasja heeft ontslagen, waarvoor de
regeering-Mohammed Mahmoed Pasja in de plaats is gekomen.

—

VLUGGE BEDIENING.
De „Hota '32” te Maastricht
organiseerde gisteren een hardloopwedstrijd voor kellners
De gladheid liet geen groote snelheden toe

BIJZONDERE OPRUIMING
PERZISCHE TAPIJTEN
In verband mei de aankomst van NIEUWE
ZENDINGEN, worden onze oude voorraden
fegen EXTRA LAGE prijzen opgeruimd

CON & VERDONCK
- AMSTERDAM

Leidschestr. 76

Prinsengr. 705
___ii

ny

m FRANKRIJK
is het „ALGEMEEN HANDELSBLAD"
in onderstaande plaatsen verkrijgbaar

DE SYNAGOGE in de Carpentierstraat (Bezuidenhoutkwartier) te 's-Gravenhage,
die op 13 Januari a.s. zal worden ingewijd.
Architecten waren Jac. S. Baars
en
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BIAKKITZ, Monsieui Barberousse, Depositaire de Journaux.
CAN NES. Perriet. Agentschap -.Ibraine Hachette
MARSEILLE. Agence Hachette, Rue du Vieux Port ».

Hegt.
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MENTON, (Alpes

NICE.

DOLOJWIETEiN
EN ZONNEPARADIJS.

,

HET SNEEUW-

,
„
„

40 WINTERSPORTPLAATSEN, SO.OOO LOGEERBEDDEN.
E.N.1.T., Leidsohestraat 9. Amsterdam.
Inlichtingen
U.T.A., Bolzano, en alle reisbureaux.

=f_OT_il__l
Q .ArnpCZZO
DE GROOTE

INTERNATIONALE
WINTERSPORT-

i

PLAATS

„

—

klasse.

Het

160 bedden.
moderne comfort.

11
t
10
U

1800 M. Boven Cortina.
Ideale hoogte.
Alle sporten.

Il***»

Cï*C-Cl

STEFANIA. DIEKT-SANATORIUM. Den ge-

fV^p|*'*anr\
7"lT

heelen winter geopend.
FONTE S. MARTINO KLRANSTALT.
Dr. N. von Kaan.
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en die niet adverteeren. Hebben de nietadverteerders wel eens gelet op den gang van zaken hunner
zijn firma's die wel
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Montmartre

4

„
„

Bunnr

Nouvelle

13
ÜMttnt»Dem»
»
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l I'lac.e Sairit-Mlc.hei
rtonlevard Saint-nilihei
■!<
li)'i

""

""

Kaspait
Sainl i.itiii.iii,

Agentschap l.lhruirt lm ln-tte.
» Rut l'au Lelonji

Het „Algemeen Handelsblad" ligt ter lezing in
PARIJS in de volgende Hotels :

IN ELKE BRANCHE
adverteeren ?
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concurrenten die wel geregeld
hen dit niet tot nadenken ?
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i Koe Trunchet.
114 Boulevard Hausmann.
i Hiucr de la Madeleine
>94 Hui- de Klviilt
33 Avenue de» Champs „lys»»c>
Place de l'„toile Frledland
i Boulevard des Italiene
18
JO
~
Bthl. de la Gare dn Nord

GRAND HOTEL.

I

„.
.. ~ ,
„
. .
„

1

Orkest.

le klas ho^'Altyd sneeuw.
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„

HOTEL.

meest

cClosque No. UI
Avenue Féltn Ka ure.
Bihliotheque de la Gare Centra it Autobus.
Promenade de? Anglais
Klosque No 14
Face Hotel Ruhl
Klosque No 34
yual des ffitats-Unia
Voiturette
Promenade des Anglais.

12 Boulevard des Capiiclnes
i
de la Madelelnr
,
18
■57
15
« M
m

naam. Zonnig, vrij en centraal gelegen. Orkest.
j

-

St

onderstaande kiosken verkrijgbaar.

SAVOY GRAND HOTEL, le klasse en voorPARC

Mi Henin. Depositaire de Journaux.
Agentschap Librairie Hachette, 15 Rue
Francots-de- Pa ule
Place Massêna - Angle

Manttmes)

Marltimes)

~
„Algemeen
Handelsblad" is in PARIJS bij dt
Het

50 Hotels met 3000 bedden.
1224—2500 M.
MIRAMONTI MAJESTIC HOTEL. 300 bedden. Het voornaamste hotel in de Dolomieten.

CONCORDIA

(Aipes

OP HET GRAF VAN DEN BEELDHOUWER TOON
DUPUIS op Oud-Eik-en-Duinen te 's-Gravenhage, is heden een
monument, „La Silence" voorstellend, onthuld, dat Dupuis
bij zijn leven zelf ontworpen en voor zijn graf bestemd had.

DE WITBESNEEUWDE STREKDAM TE MAASTRICHT
trekt een scherpe scheidingslijn tusschen het oude en he
nieuwe gedeelte van de Servaasbrug.

§

HOTEL SCHIBE, URANIi Hdim,
HIH-1
UIIUtUNL
HOltl
MAJESTIC. HOTEI CLAHIIH.E. HOT El
IEICVUMUS ST I.A/.AKE
UKANU HOTEl Uli fAVH.I.ON

Reizigers, die et niet in slagen aan ooveustaandt «tressen den .Algemeen
Handelsblad" te verkrUgen, wordt verzocht ons daarvan in kennis te
stellen Het is natuurlyk vooi abonnés, die vooral weten waai zg i_ net
buitenland zullen vertoeven, gerlefeiyker Indien zt) het .Handelsblad"
door ome administratie laten toezenden
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TWEEDE BLAD

AVONDBLAD

Verheugend
vertrek
AMSTERDAM

verliest vandaag een zijner
sympathiekste medeburgers door het ver-

trek van Prins Bernhard naar

Soestdijk. Hoe

treurig en verschrikkend ook de aanleiding
was tot dit verblijf van Z. K. H. in Amsterdam, de hoofdstad vond spoedig in het donker
het lichtpunt, dat zij nu den Prins en daarna het geheele Koninklijke Gezin kon omr 'hgen met zorgen en blijken van belangstelllnB. En toen het eerste gevaar gelukkig geWeken bleek, toen concentreerde de aandacht
van heel Amsterdam zich nog meer dan gewoonlijk op Z. K. H. Niet uitsluitend als
*; rins, maar vooral op den jongen, veerkrachtigen tnan,
die de gevolgen van zijn ongeval met
zooveel flinkheid doorstond en direct bij den
aanvang van zijn herstel weer van zooveel
-evensmoed en belangstelling in anderen blijk
gaf. Zooais iemand,
die bij zijn gastheer zwaar
Ziek wordt en zich een sympathieken zieke
toont, veel nader tot zijn gastheer treedt, zoo
v°elde Amsterdam de tegenwoordigheid van
den Prins als iets moois, geboren uit een tijde"■ijlt euvel.
Wij verliezen nu onzen zieken gast, maar
ongaarne als wij hem gewoonlijk zien vertrekken uit de hoofdstad, thans zijn wij toch oprecht erover verheugd. Want het beteekent
aanmerkelijke beterschap. Het beteekent ook,
"lat de echtgenoot aanwezig zal zijn in Soestdijk bij de a.s. blijde gebeurtenis
die derhalve plaats kan vinden in de nabijheid van
den geheelen familiekring, in eigen huis.
Maar Amsterdam hoopt zeer, dat 's Prinsen herinneringen aan dit verblijf hem geenszins zullen beletten, misschien zelfs een aanleiding zullen zrjn, voortaan geregeld, voor
langeren tijd, maar dan in volle gezondheid, in
de hoofdstad te vertoeven
met zijn gezin
"De stad, voor welks leven en bedrijf hij reeds
Zooveel belangstelling toonde, de stad die zich
thans aan hem verbonden voelt, door nog
hechtere banden dan voorheen. Deze stad
roept Z. K. H. een hartelijk „geheel herstel en

—

—

tot weerziens"

—

toe.

(Ingezonden

op bestelling

Mededeeling.)

___■__■_■■

"TiEZER

dagen schreven wjj, dat gekweekte
reserves bij de particuliere ondernemingen in regeeringskringen te Washington werden beschouwd als opgegaarde rijkdommen,
Waarvan de vruchten aan de gemeenschap

WoTden onthouden, een opvatting, die naar
Wij meenden zelfs in socialistische kringen der
-theeste Europeesche landen reeds was losge-

laten.

Wat dit laatste betreft, hebben wij er ech-

ter niet op gerekend, dat de socialistische pers

-H Nederland zich blijkbaar nog niet tot een
andere zienswijze heeft kiumen opwerken.
.■Het Volk" gaat nog altijd^ voort met zijn
lezers wijs te maken, dat steeds hoofere loonen het ideaal zijn, „waarnaar
wij streven". omdat hierdoor ~m eer koopkracht" en „meer welvaart" worden
v«rkregen. Er is dus volgens deze opvatting
£e«n beziwaar tegen, om zonder rekening te

oogenblikkelijike rentabiliteit,
te betalen, ook a! wordt daarmeer dan de geheele winst aan

gedistribueerd,

loontrekkenden
het kapitaal geen beloo-11 n g ontvangt en bovendien gekweekte
e serves worden aangesproken,
*« hadden moeten dienen voor vernieuwing
Van machines, doorvoering van technische
Verbeteringen enz., alles noodzakelijk voor invan het bedrijf.
..Het Volk" ziet zijn befaamde koopkrachttheorie weerspiegeld in de jongste rode van
President Roosevelt, maar het mist blijkbaar
nuchteren kijk op de dingen, om onmidin te zien, dat de passages betreffende
*n'_etreden en voorgenomen verdere stijging
het nationaal inkomen bedoeld
om indruk te maken, zonder dat zij
eéele beteekenis hebben.
Want wat is eigenlijk de waarde van dit
p
bestelling geleverde natioAmerika houdt men
r nu inkomen? In
eenmaal van om met een slagzin een
situatie te schetsen 'of met enkele
rS een ontwikkelingsgang gedurende een
Van iaren aan te !?even- Zoolan£ zulke
tiiM
den toestand juist schetsen,
6t het er weinig
toe of de aanduidingen en
genoemde cijfers in alle onderdeelen juist
ÏTet gaat immers om de groote lijnen.
ar indien de cijfers worden gebruikt om de
te verdraaien, past toch wel een
van critiek; waaraan het ook in Amea v/el niet zal
ontbreken.
aat ona nu maar aannemen, dat de sprong,
Wen«en het
nationaal inkomen in Amerika heeft
inderdaad overeenkomt met de
door
President Roosevelt genoemd. Wij
Ver
UWen op de rekenkunde van het desbere£eeringsdepartement. Maar zou
l-et rt lldeniet
wenschelijk zijn geweest er bij te
Ve
dat de
waarmede het natioHaai lnkomen
in
1936 wordt gemeten, een geheoi ander
e
is
dan
die van 1932? Want zoowaa
had de Pres»dent over het hoofd gezien,
öat er zoo iets
lg
als een devaluatie van 40 %
eest En zou het
dat deze oniuiste
ng klakkeloos als 18 karaats aandan niet bij een vergelijking met
ïïjy'
er]and in aanmerking willen nemen, dat

*

HET KERSTFEEST DER OOSTERSCHE
KERK
Men

-

wammmam

schrijft

ons

Het feest van Epiphania is oorspronkelijk het Kerstfeest der Oostersche
Kerk, dat op 6 Januari gevierd werd.
De naam beteekent: verschijning, openbaring. Op dit feest, dat in de 3e eeuw
ontstaan is, herdacht de Oostersche

kerk de verschijning van Christus aan
de wereld in drieërlei vorm: zijn geboorte, zijn aanbidding door de Wijzen
en zijn doop in den Jordaan.

—

Nadat de bezetting van China's hoofdstad
trokken duizenden inwoners van Tokio met
lampions £n vlaggen door de versierde straten om Keizer Hirohito en het leger hulde te
TOKIO VIERT DEN VAL VAN NANKING.

door de Japansche troepen bekend was geworden,

In de Westersche Kerk was het geboortefeest op 25 December vastgesteld ter vervanging van het- heidensche Mithras-feest. Merkwaardig is nu de overneming van het Westersche feest door de Oostersche Kerk en omge-

keerd. Het feest van Epiphania schijnt in het
Westen niet bekend te zijn geweest vóór het
Concilie van Nicea (325). Het werd echter
te Rome reeds gevierd tegen het einde der
4e eeuw. Omgekeerd werd het feest van 25
December in het Oosten overgenomen te
spellingsles zijn. Slechts dan kunnen de kinConstantinopel omstreeks 379, te Alexandrië
deren leeren inzien dat het schrijven van onze ongeveer 430, te Jeruzalem tusschen 425 en
taal een ernstige zaak is en geen doelloos 458.
spelletje.
In de practijk kwam dit dus neer op een
zekere verdubbeling van het geboortefeest.
Echter kreeg het feest van 6 Januari in het
ZAL DE MARTINI-TOREN DES
Westen nimmer het karakter van geboortefeest van Christus, wegens de viering daarNACHTS
van op 25 December, en in het Oosten raakte
na de invoering van het Westersche geboorteAdres van anti-lawaai-comité
feest de viering van Christus' geboorte op het
feest van Epiphania op den achtergrond.
aan Groningen's raad.
De naam „Driekoningen", die het feest in
den volksmond draagt, is niet juist, en geeft
(Van onzen correspondent.)
de beteekenis van het feest niet volledig weer.
Groningen, 5 Januari. De liturgie der Kerk leert ons het karakter
van het feest beter kennen. In de Antiphoon
Prof. dr. C. E. Benjamins en dr. H. C. van het Magnificat bij de 2e Vespers heet het:
Huizing, voorzitter en secretaris van het anti„Een door drie wonderen geheiligden dag
lawaaicomité, hebben zich tot den gemeentevieren wij: heden voerde een ster de wijzen tot
raad gewend met het verzoek het speel- en de kribbe; heden is water in wijn veranderd op
slagwerk van den Martinitoren des nachts stop het bruiloftsfeest; heden wilde Christus in den
te zetten. Wij herinneren eraan, dat B. en W. Jordaan gedoopt worden tot heil voor ons,
reeds in 1932 een gunstig advies hebben uitHalleluia." De Westersche Kerk herdenkt
gebracht op eenzelfde verzoek, dat uitging echter (en dit heeft aanleiding gegeven tot de
van den exploitant van het hotel De Doelen aan speciale benaming „Driekoningenfeest") op
de Groote Markt naar aanleiding van den 6 Januari in het bijzonder de yerschijning van
grooten hinder, welke een belangrijk aantal Christus aan de Wijzen; in de misliturgie
hotelgasten van het carillon en het slagwerk wordt zelfs uitsluitend aan deze verschijning
ondervonden, welk advies echter door den herinnerd. Op den Octaafdag (13 Jan.) herraad niet werd gevolgd op grond van bezwaren denkt de Westersche Kerk den doop van Chrisvan technischen en traditioneelen aard. Adrestus, en op den 2en Zondag na Epiphania de
santen weerleggen deze verklaring en wijzen bruiloft te Kana. In het Oosten is echter de
er op, dat de publieke opinie sterk is veranviering van den doop van Christus zóó sterk
derd ten aanzien van het stadslawaai, dat door op den voorgrond getreden, dat men van het
den wetgever zooveel mogelijk v^ordt beperkt.
„Jordaanfeest" is gaan spreken; op dezen
Zij wijzen er op, dat vele ingezetenen door feestdag diende men het doopsel aan de gedeze muziek in hun nachtrust worden gestoord loofsleerlingen toe, zooais in de Westersche
en dat het vreemdelingenverkeer er door wordt Kerk op Paasch- en Pinkster-Zaterdag.
geschaad. Zij verzoeken daarom het klokkenspel en het slagwerk van des avonds elf uur
tot des ochtends zeven uur uit te schakelen
en meenen, dat, nu de Martinitoren toch in
reparatie is, een apparaat zal* kunnen worden
POSTVLUCHTEN OP INDIË
aangebracht, dat het slagwerk en het carillon
automatisch in- en uitschakelt. De kosten
Hedenochtend om twaalf minuten over zes
hoeven volgens adressanten de
250 niet te is de ~Oehoe" met een dag vertraging van het
boven te gaan.
vliegveld Tjililitan vertrokken, met medeneming van 271 kg post, 8 kg paketpost en 15 kg
goederen. Twee passagiers reizen mee tot AmVEREENIGING VOOk NATIONALE
sterdam, voor de tusschentrajecten zijn veertien passagiers geboekt.
VEILIGHEID.

brengen voor dit belangrijke wapenfeit.

HET SPELLING-SPEL
Verkeerde „isoleering" van het
bewustzijn bij het.
leeren.
Een medewerker

schrijft

Voor Donderdag.
en 41'ï.5 m.
Gramofoonmuziek.
AVRO-uitzmd'n"-.
8.00
10.00 Morr-emvijdin-T. 10.15 Gewijde muziek
(-rr.pl.). 10."0 Het Omroeporkest en roliste.
In de pauze: Declamatie. 12.30 AVRO-Dansorkept.
1.00 Orgel en viool. 2.00 Voor de
vrouw. 2.30 Zang en piano. 3.00 Knipcursus.
3.45 Gramofoonmuziek. 4.00 Voor zieken en
thuiszittenden. 4.30 Gramofoonmuziek. 4.50
Voor de k'oderen. 5.30 Het Aeolian-orkest.
6.30 Sportpraatje. 7.00 Voor de kinderen.
7.05 Orgelconcert. 7.30 Engelsche les. 8.00
Berichten ANP. Mededeelingen. Eventueel
8.15 Concertgebouworkest
gramofoonplaten.
Reportage.)
(In
pauze:
solist.
de
10.30
en
11.00
ANP.
Berichten
Gramofoonmuziek.
11.45—12.00
Hierna:
AVRO-dansorkest.
HTLVERSITM T.

ons

Vrij algemeen wordt de spelling van onze
moedertaal op de scholen gedresseerd als een
„kunstje", als een techniek. Oefeningen-boekjes bieden daartoe volop gelegenheid, met spellingsproblemen, talrijk als krenten in een
krentenbrood.
Droog en kruimelig is dit brood in hooge
mate. Losse, onsamenhangende zinnetjes vol-»
gen elkaar op in een volgorde, die ons doet
denken aan ziekelijke gedachtenvlucht. In een
willekeurig gekozen taaioefeningetje uit een
willekeurig taaiboekje voor de lagere school
(verschenen in 1937) wordt ons in den eersten
zin iets verteld over den zoon van onzen kruidenier, in den tweeden over de welpen van de
leeuwin. Gaat de kr-Mdenierszoori" de welpen
voederen in den derden zin? Neen, daarin bekeurt de veldwachter een wielrijder. Na dit
intermezzo gaan we terug naar Artis en geven
den aap een noot (over apen en noten spreken
we trouwens in alle klassen) enz., enz.
In het wonder, dat vele kinderen een afkeer
krijgen van dit onkinderlijke gedoe? Het doel
van het spellingsonderwijs moet juist zijn, tot
een spellingsgeweten op te voeden. Door het
zinlooze materiaal en de opeenhooping van
moeilijkheden werken wij er bovendien* toe
mede, het spellingsbewustzijn te isoleeren. Als
een vreemd lichaam wordt door de kinderen
alles wat met spelling in verband staat „ingekapseld", zooais men dat in physiologie min-

’

De „Reiger" zal op 6 dezer van Amsterdam
naar Batavia vertrekken.
De bemanning bestaat uit E. E. Hulsebos,
gezagvoerder, P. Noomen, 2e bestuurder, M.
Veenendaal, boordwerktuigkundige, H.
C.
Moulijn, radiotelegrafist en B. Buwalda,
steward.

iC7S m.

Orgelspel.

HILVERSUM 11. 301.5 m. 8.00—9.15 KRO
10.15
Gram.pl. 10.00 NCRV Gram.muziek.
Morgendienst. 10.45 Gram.muziek. 11.00 KRO
Gram.pl. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00
Berichten. 12.15 KRO-orkest en gram.nlaten.
2.00 NCRV Handwerkcursus. 3.00 Gram.muziek. 3.45 Bijbellezing. 4.45 Handenarbeid
voor de jeugd. 5.15 Gramofoonmuziek.
5.30
Sopraan en piano. 6.30 Gramofoonmuziek. 7.00
Berichten. 7.15 voor postzegel verzamelaars.
7.45 Reportage. 8.00 Berichten A.N.P. Herhaling 5.0.5.-Berichten. 8.15 Oranje-Harmonie-Kapel. 9.00 „Over Zorgenkinderen en over
hun onderwijs", causerie. 9.30 Vervolg concert.
10.00 Berichten A.N.P. 10.05 Bariton en piano.
10.45 Gymnastiekles. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. Na afloop: Schriftlezing.

In het buitenland.

ZWIJGEN?

niet tot een oplossing wordt gebracht, zullen
de examen-verslagen blijven klagen over grove
spellingsfouten (zie het onlangs verschenen
verslag van het Staatsexamen tot toelating
aan de universiteit). De spelling berust op
een afspraak; daarom zullen bij ieder spelling-stelsel den kinderen eenige algemeene
Dezer dagen heeft zich het comité Enschede
van de Vereeniging voor Nationale Veiligheid
regels moeten worden bijgebracht. De toepassing van deze regels moet echter niet worden samengesteld. In het bestuur hebben zitting
genomen de heeren: H. ,T. P. van Heek, voorgezocht in het maken van vervelende, onverteerbare oefeningetjes. Aan dit soort spellings- zitter, mr. -I. M. J. Baak, secretaris, E. R. S.
acrobatiek moet zoo spoedig mogelijk een Krudop, H. P. Peteri, J. H. W. Robers en
einde komen: iedere schriftelijke les moet een H. van Dijk en H. P. H. van Glabbeek.

oOl e n

daardoor

De naam „Driekoningen” voor den
feestdag 6 Januari is
niet juist.

der fraai pleegt te noemen. Het spellingsmechanisme functionneert alleen in het „taaiuur".
Men kan „vereenvoudigen", zooveel men
wil, wanneer het didactische spellingsprobleem

met de
gouden
"°ógere i ,

de

Radio-programma's

—

sterk gestegen, vooral sedert de golf van loonsverhoogingen over de grooteindustrie-eentra is
gegaan. Wat heeft ten slotte het totaal-cijfer
van nationaal inkomen, of van het nominale
loonpeil voor waarde, indien men de gewijzigde koopkracht van de munt, dan waardemeter
van alles, buiten beschouwing laat?
Het is wel goedkoope kost, dat Amerika's
President aan de natie voorzet en die met een
sausje overgoten, door „Het Volk" in dezelfde
samensteling aan zijn lezers wordt voorgezet.
Het blad ziet daarbij nog geheel over het hoofd
het verschil tusschen beide landen in export
en import-situatie. Is het nationaal inkomen
voor een groot deel afhankelijk van export en
van beleggingen in het buitenland, dan kan
men slechts heel weinig invloed uitoefenen op
dit deel van het inkomen.
Men kan het streven van Roosevelt waardeeren om wat hn' noemt hongerloonen en te
lange werktijden, door zekere wettelijke bepalingen te verbeteren. Maar zoodra men vergelijkingen wil gaan treffen tusschen het
welstandspeil van den arbeider in
Amerika en hier te lande, dan is het noodig
over meer gegevens te beschikken dan over
een bot cijfer over nationaal inkomen. Wij
hebben een sterk vermoeden, dat het gemiddelde welvaartspeil van den Nederlandschen
arbeider, de vergelijking met zijn Amerikaanschen collega glansrijk kan doorstaan. Het is
dan ook niets dan demagogie, om zooais „Het
Volk" doet, de «figuur van Colijn uit het
vorige Kabinet te geeselen voor de zonde, dat
de stijging van het nationaal inkomen hier te
lande niet parallel heeft geloopen met dat in
de Vereenigde Staten en dat onze regeering
ook te zakelijk is, om aan het land de belofte
voor te houden, dat de bestelling van een verdubbeling van het nationaal inkomen binnen
enkele jaren prompt zal zijn uitgevoerd.
Laten wij ons er maar niet in verdiepen met
welke draconische maatregelen de Amerikaansehe regeering dit plan een begin van
uitvoering zal trachten te geven.

Nationaal inkomen

door

Epiphanie of geboortefeest

ds gulden weliswaar (bovendien met een veel
kleiner percentage) eveneens is gedevalueerd,
doch dat de koopkracht van den gulden nier
ook in verhouding
veel m i nis
dan
gedaald
der sterk
die van den
dollar? M.a.w. de prijzen in Amerika zijn zeer

—
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DROITWICH. 1500 m. 11.25 Gram.muziek.
12.10. Alfred van Dam en zijn orkest. 12.50
Radiotooneel. 1.20 Gram.muziek. 1.35 BfiCMidland-Orkest.
2.35 Gram.muziek.
3.10
Klankfilmmuziek. 3.35 Stedelijk Orkest van
Bournemouth en solist. 5.05 „The New-Year
in Paris", causerie. 5.20 Joe Kaye en zijn
Band. 6.00 Het Welbeck-kwartet. 6.20 Berichten. 6.40 BBC-Empire-Orkest. 7.20 Orgelspel.
7.50 Solistenconcert. 8.20 Benny Prankel en
zijn orkest. 9.05 Causerie „Spain". 9.20 Berichten. 9.40 Pianovoordracht. 10.20 Kerkdienst. 10.40 BBC-Variété-orkest. 11.20 Jack
Jackson en zijn Band. 11.50—12.20 Dansmuziek (gr.pl.).

RADIO-PARIS. 1648 m. 7.50, 9.10 en 10.40
Gram.muziek. 12.40 Cantrelle-Orkest en zang.
3.05 Pianovoordracht. 3.20 en 4.20 Zang. 5.20
Radiotooneel. 8.35 Gram.muziek. 8.50—12.05
Opera-uitzending.

KEULEN. 456 m. 5.50 Otto Fricke's orkest.
7.50 Erich Börschel's orkest. 8.50 Orgelconcert. 11.20 Stedelijk Orkest van Trier. 1.35
Omroepschrammelensemble. 3.20 Koorconcert.
5.00 Violen en piano. 6.30 Radiotooneel met
muziek. 7.20 Omroeporkest en -koor. 9.50
Kurt Rehfeld's orkest, balalaika-orkest, Stutterarter Volksmuziek, en solisten. 10.50—11.35
Koorconcert.

—

BRUSSEL. 322 en 484 m.
322 m: 12.20
Gram.muziek. 12.50 Zang. 1.00 Omroeporkest.
1.50 Zang. 2.00—2.20 Gram.muziek. 5.20
Omroepdansorkest en gram.muziek. 6.50
Gram.muziek. 8.20 Omroeporkest en gram.pl.
10.30—11.20 Gram.muziek.
484 m: 12.20 Gram.muziek. 12.50 Omroepsalonorkest. 1.30—2.20 Gram.muziek. 6.35
Omroepsalonorkest. 7.35 Gram.muziek. 8.20
Omroepsymphonie-orkest. 8.50 Radiotooneel.
9.45 Vervolg concert. 10.20—11.20 Koor „Pro
Musicali Arte" en solisten.

DEUTSCHLANDSENDER. 1571 m. 7.20
„Der Bettelstudent", operette
(gram.opn.).
9.20 Berichten. 9.50 Cello en piano. 10.05
Scheepsweerbericht. 10.20—11.20 Hans Busch'

orkest.

'Jen

GEDULD IN WASHINGTON

v.an

Een kruik die lang te water kan.
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(Van

onzen C-correspondent.)

„Beleefd sissend, met den hoed in de hand,
hielden honderden Japanners een paar weken
geleden in de straten van Tokio iedereen aan
die er als een Amerikaan uitzag, teneinde persoonlijk excuses te maken voor het zinken van
de Amerikaansehe kanonneerboot „Panay"...
De Japansche minister van marine werd bij
den keizer ontboden om het voorval te verklaren... Admiraal Midsoenami werd in on-

Japansche -tafdeden
voorstellen om
uit
Sjanghai
officieren
een inzameling te houden ten bate van de
slachtoffers van de „Panay". De „Nichi
Nichi" gaf in overweging om Amerika een
nauwkeurige copie van de „Panay" aan te
bieden... En de Amerikaansehe ambassade
kreeg bezoek van een 30-jarige vrouw in een
ceremonieele kimono, die een schaar te voorschijn haalde, haar zwarte haarwrongen afknipte, samenbond met een gouden koord, en,
versierd met een witte anjelier, aan den stomverbaasden legatie-secretaris als boetedoening
genade teruggeroepen

.

aambood."
Zulke en andere dingen heeft men in de
Amerikaansehe pers na het bombardement
van de „Panay'' kunnen lezen. Tokio had iets
goed te maken. De Japansche premier, prins
Konoje, heeft in zijn nieuwjaarsboodschap de
kalme houding van Washington uitermate geprezen. En daarop heeft Roosevelt nu weer geantwoord met een compliment aan zijn etgen
volk, omdat het ondanks ernstige provocaties
zijn kalmte heeft bewaard. Het is alsof men
met een schoone lei
aan weerskanten!
opnieuw kan gaan beginnen

—

—

De buitenlandsche paragraaf uit de jongste
verklaringen van president Roosevelt is een
slap aftreksel van zijn geruchtmakende rede
in Chicago van 5 October j.l. Destijds riep
Roosevelt de volken „die hun vrijheid liefhebben en het gelijke recht van hun buren
om vrij en in vrede te kunnen leven erkennen", op tot samenwerking ten behoeve
van „recht en zedelijke beginselen", en om
een „quarantaine" te leggen rondom de
„epidemie van rechtsverkrachting" welke zich
dag
de wereld verspreidde. Den volgenden
zich
Department
vereenzelvigde het State
die vastmet de Volkenbondsvergadering,
verNegen-mogendheden
stelde dat Japan het
drag en het Kelloggpact .had geschonden.

in

FRANKLIN D. ROOSEVELT.

,

isolationisten.

Tef=£

*

Ook Stimson

Tot de isolationisten, wier theorie het gemakkelijkst spreekt tot de tientallen millioenen Amerikanen uit het politiek zoo machtige
midden-Westen, voor wie Europa en Azië bhna
legendarische begrippen zijn, behoort ook een
landrot als generaal Smedley Butler, die onlangs in een publicatie een constitutioneel
amendement verdedigde dat elk transport van
Amerikaansehe troepen buiten de continentale grenzen en de Panama-zone rnu verbieden,
de vloot niet zou veroorloven verder weg te
varen dan 500 mijl, en de luchtvloot niet
verder dan 750 mn'l. Een zoodanige regeling
zou Amerika dwingen om zich uit vrvjwel al
zqn tegenwoordige eiland-steunpunten en
bases in den Stollen Oceaan met inbegrip van
Hawai terug te trekken, en zich strikt te beperken tot zrjn eigen continentale gebied, en
de onmisbare Kanaal-verbindingszone in Pa-

— Japans

natuurlijke bondgenooten: de

6aal

jjjj1'

zijn argumentatie steken, evenals zijn democratische opvolger, minister Huil, wanneer
deze laatste zijn theorieën ontvouwt over geleidelijke opruiming van handelsbelemmeringen als economische aanvatting van het probleem der verstoorde internationale samenleving, waarover wjj eenigen tn'd geleden uit
Amerika schreven. De vraag is: Wat zal
Amerika doen wanneer een verbreking van
handelsbetrekkingen den getroffene ertoe zou
Maar daarop volgde de Negen-mogendhedennopen om elders met geweld voorraden in bezit
conferentie in Brussel, waar de Amerikaante nemen, of amok te maken? En daarop
sehe gedelegeerde, Norman Davis, al dadeelk duidelijk antwoord ontbreken. Ook
lijk een heel wat tammer toon aansloeg, en bltfft
Roosevelt
beperkt zich nu weer tot vaagheden
die tenslotte op niets uitliep. In Tokio zal
die weinig houvast geven. Opnieuw een betoog
men daarin wel een voldoend bewijs van de
over de noodzakelijkheid van eerbied voor
kennelijke machteloosheid der Westersche
verdragen, dien hij echter niet met sancties wil
mogendheden hebben gelezen. Men ging in
afdwingen; opnieuw een verwijt aan het adres
Japan in elk geval rustig verder. En wanneer
staten, dat weinig zin
der
er een grove tactloosheid door zijn militairen heeft,on-democratische
wanneer de officieele aanklager toch
begaan wordt, zooais het bombardement van niet
de consequenties aandurft, en zich in deze
de „Panay", dan is een handvol goed gecontroverse
niet duidelijker p a r t ij wil stelensceneerde verontschuldigingen
voldoende len. En opnieuw een bevestiging van den wil
om het zoo welkome isolationistische deel
tot zelfverdediging en tot het doen respecteeder Amerikaansehe publieke opinie in zn'n
ren van Amerikaansehe rechten... vlak na
kostelijke overtuiging te bevestigen.
het zinken van de „Panay", dat nu een geEven lijkt het alsof Uncle Sam zijn tanden sloten incident is.
laat zien. President Roosevelt verandert eigenCalifornië dat den Japanner nooit een goed
handig in de ontwerp-nota van het State hart toedroeg, moge dan onlangs in San
Department aan Tokio, waarin voor de Francisco een 4J meter hoog standbeeld van
„Panay" verontschuldigingen, schadevergoedr. Soen Jat Sen, den „George Washington of
ding en waarborgen tegen herhaling worden China" hebben onthuld, Californië is heel
geëischt, het woord „stelt voor" in „verlangt" Amerika niet. En ook Alaska is dat niet,
wanneer hij te kennen geeft dat zijn geschokte waar de Amerikaansehe zalmvisschers met
gevoelens aan den Japanschen Keizer in eigen groeiende ontstemming zien
hoe de, in Ameripersoon moeten worden voorgelegd. En in de kaansehe territoriale wateren uitgepote visch,
internationale concessie van Shanghai waar die na verloop van tyd naar volle zee uitJapansche soldaten in de Amerikaansehe zwemt om volwassen terug te keeren en haar
sectie stelling zoeken tegen de Chineezen, eieren in de kustwateren te leggen, en die
laat een Amerikaansch generaal den Japanvolgens de Amerikaansehe verordeningen in
ners weten dat hij hen er met zijn mariniers dien tusschentijd niet gevangen mag worden,
en met geweld uit zal jagen wanneer zij niet in de netten van Nippon terecht komt. De
vrijwillig gaan. En zij gaan. Maar thuis, in Japanners
wachten haar op aan de formeele
Amerika, wekt dat alles gemengde gedrie-mijlgrens, vangen haar en masse, vervoelens. Wel schrijft de gewezen Republiwerken haar op dezelfde schepen, die drijkeinsche minister van buitenlandsche zaken vende inmakeryen zyn, in blik, en brengen
uit het kabinet-Hoover, en oud-gouverneur haar in de Amerikaansehe Pacific-havens voor
generaal der Phillippijnen, Henry Stimson, uiterst lage prijzen
aan de markt. In de filmeen open brief in de „New Vork Times" onder theaters over heel Amerika kan men opnamen
den titel, „Zullen wij voortgaan Japan te van protestvergaderingen op Alaska zien en
helpen?" En daarin veroordeelt hij de Amehooren
Ook opnamen van meisjesstudenten
rikaansehe neutraliteitspolitiek als de struisaan Amerikaansehe universiteiten, die haar
vogel-allures van een bijziende, die zijn uit- kousen van Japansche zijde op brandstapels
eindelijk eigen belang niet begrijpt, en dringt gooien. De jaarcongrespen der beide groots
hij vrij duidelijk aan op een afsnijden der hanVakverbonden, de American Fédération of
delsbetrekkingen met Japan, dat voor ver- Labour en het Committee on Industria! Organisation, met tezamen een 8 millioen leden,
schillende essentieele grondstoffen van Engeland en Amerika afhankelijk is. Maar anderen hebben op boycot van Japansche goederen
zeggen: „Wat doen onze schepen ook in aangedrongen, en in sommige ondernemersChina! Wij hebben voor handelsbelangen géén kringen, die last hebben van .lapansche conoorlog over! En voor Europa's belangen zeker currentie, vindt deze actie weerklank. Hier
niet!"
gaan sociale en economische motieven (be»
houd van de binnenlandTihe markt en van

bl^t

overigens

halverwege

nama. Een stelsel, uitsluitend tegen directe
aanvallen op het hoof dgebied. Geen mogelijkheid meer om de vloot als Jterken arm der
diplomatie te gebruiken, om zulk aanvalsgevaar door pressie ver van eigen huis te v o o rkomen, of op veiliger afstand van eigen
territoir af te weren.
Voorloopig schijnt Roosevelt aan deze „continentale school" slechts diplomatiek
tegemoet te willen komen door een houding
HENRY STIMSON.
van uiterste lankmoedigheid en afzijdigheid.
Militair durft hij de consequenties ervan evenverruimde bouwprogram van Roosevelt voor wel nog niet aan. Integendeel pleit hij oimieuw
de marine het geval is: betere defensie, aan- voor een grooter vlootprogram, voor verstermoediging der activiteit in de staal-industrie king der steunpunten in Alaska en langs de
(en aanverwante bedrijven), en werkverschafAleoeten-eilanden, en laat marine-manoeuvres
fing van overheidswege.
in den Stillen Oceaan voc»rbereiden, wrarbij
met 175 oorlogsschepen, 500 vliegtuigen en tusschen 50 en 60.000 man defensieve oefeningen
in den driehoek Alaska, Hawai, Panama zulstrooming
Maar er is een sterke
die hetzullen worden gehouden welke al het voorgaanzelfde sociaal-economische doel wil bereiken de op' dit gebied in de schaduw zullen stellen.
zonder het politieke risico van een conDe isolationisten en zij die de schatkist liever
flict met Japan te loopen. Dat zijn de isolatiouitsluitend voor de subsidieering en geleidelyke
nisten a outrance, zooais het Congreslid uit socialiseering
van het staats-gecontroleerde
Indiana, Ludlow, die het bekende amendement bedrijfsleven reserveeren, hebben hun oppositie tegen de nieuwe defensie-uitgaven intusop de grondwet verdedigde dat een oorlogsschen al luide aangekondigd.
verklaring eerst aan een volksreferendum zou
willen onderwerpen, en daarvoor na het
Roosevelt zit intusschen klem. Hij wil zjjn
~Panay"-incident, anders dan menigeen verbegrooting in evenwicht brengen, een
duur
wacht had, plotseling veel aanhang kreeg van
sociaal-economisch program uitvoeren, belashen die vreesden dat Amerika in een avontuur ting verlagen, zijn defensie
op peil brengen,
zou worden medegeslcept. Dat z\jn „New een krachtigen toon kunnen lanslaan. en
toch
Dealers" zooais de tegenwoordige
minister zijn isolationisten niet de
van landbouw, Wallace, die er niet tegen op jagen. De quadratuur van stuipen op het lyf
den cirkel. Onder
zou zien om te probeeren via een nationaal- die omstandigheden is
er
voorloopig
uit Washpolitieke isolatie tot een nationaal-economische ington
niet veel positiefs op diplomatiek gebied
isolatie en zelfvoorziening te komen, met een te verwachten. Wie in deze buurt
wat te bevolledig planmatige volkshuishouding die, schermen heeft,
moet het zelf doen! Ook
krachtige
protectie,
wy.
tevens arbeid ar=n
onder
Wat Japan betreft, al wat het te doen
Amerika's talrijke werkloozen zou moeten heeft is te zorgen dat het srjn natuurlijken
leveren. (Dat Wallace in hetzelfde kabinet zit bondgenooten, den
Amerikaanschen isolatiovryer nisten niet ai te moeilyk gemaakt
als Huil de groote voorstander van
wordt zichhandelsverkeer als inleiding tot grootere inzelf te blyven
Vandaar hun copieuze vereigen arbeidsgelegenheid) met politieke hand ternationale samenwerking, verklaart wellicht ontschuldigingen. Ook Washington
„vaut bien
in hand, zooais dat ook in zekeren -jAi bij het mede de aarzelingen van r.oosevelt).
une messe".

"
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AVONDBLAD
BUITENLAND

NADER ONDERZOEK INZAKE

Koning Carol's
keuze

DE VERDEELING VAN

flehau.

Roemenië heeft in zijn buitenlandsche politiek ongetwijfeld zijn uitgesproken ideologische
sympathieën voor Rome en Berlijn doen kennen, maar het kan zich niet veroorloven zich
los te maken van zijn oude bondgenootschappen, ententes en vriendschappen. Roemenië is
thans een van deze kleine staten, zooais Joegoslavië, Polen, Bulgarije, waar sterke sympathieën leven voor autoritaire stelsels als de
Italiaansche en Duitsche, maar in hoofdzaak
wellicht méér uit afkeer van het communisme
van den grooten buurman ten Oosten dan uit
principieele sympathie voor de dictatuur. Ook
Roemenië komt thans te verkeeren in de moeilijke positie, evenwicht te moeten zoeken tusschen zijn binnenlandsche politieke richting

en zrjn buitenlandsche politieke behoeften.
Het kan zich krachtens zijn geografische ligging, de kwetsbaarheid van zijn politieke gren-

zen, de begeerigheid, die zijn rijke petroleum-

bronnen bij bepaalde nabuurstaten opwekken,
niet onttrekken aan den traditioneelen politieken steun, dien het van Frankrijk ontvangt,
noch van de politieke solidariteit met andere
landen der Kleine Entente, die niet Roemenië
vele internationale politieke belangen gemeen
hebben. De tegenstelling tusschen de zuiver
partijpolitieke sympathieën, die zich thans in de
regeering doen -gelden en de eischen van den
internationale politiek, zal Roemenië nochtans
moeilijke oogenblikken berokkenen, zooais ook
Polen en sedert kort Joegoslavië. Tsjechoslowakije komt in Midden-Europa als eenige onvervalscht democratische staat, waar
een autoritair bewind wegens de veelheid van
minderheden niet denkbaar of houdbaar is,
hoe langer hoe eenzamer te liggen in een ring
yan autoritaire en half-autoritaire staten.
KORTE BERICHTEN

van Prins Ferdinand van SaDe
voye, hertog van Genua met gravin Maria
Louise Alliaga Gandolf; Ricaldoni wordt aanverloving

gekondigd. De hertog is 53 jaar. Hrj is hoofd
van de koninklijke tak van Savoje Genua en

van Pistoia.

—

„Pasqua di Epifania” verschrompled
tot „Driekoningen”.
De „Saturnalia”
leven voort als een feest van
onmatig veel eten.

tegen vertraging.

—

Savoje,

De wintersche feestweken in Italië

De „Times” waarschuwt

De uitslag van de Roemeensche parlementsverkiezingen, die kort geleden zijn gehouden,
moge verrassend zijn geweest, de consequentie,
die koning Carel uit het kiezersvotum heeft
getrokken, was verbijsterend. Alles had men
eerder kunnen verwachten dan dat hij Goga,
den leider van een klein partijtje van uiterst
rechts met autoritaire tendenzen, dat slechts
8.7 pCt. der uitgebrachte stemmen verwierf,
met de vorming van een nieuw kabinet zou
belasten. Weliswaar verkreeg het regeeringsblok, bestaande uit liberale party, nationaaldemocratische partij, de partij van het „Roemeensche Front" en de Duitsche minderheidsparty', niet de minimale 40 pet., die het automatisch reeds aanspraak had kunnen doen
maken op de helft der zetels en het in staat
had gesteld het bewind voort te zetten;
maar geen enkel normaal motief kan worden
gevonden dat het leggen van het bewind in
handen van den leider eener partij, aan welke
volgens proportioneele berekening, slechts 36
zetels van de 390 ten deel vallen, zou kunnen
rechtvaardigen.
De sterke indruk bestaat, dat de uitslag der
verkiezingen koning Carol in zooverre naar
den zin' is geweest, dat hij zijn persoon-1 y k e sympathieën voor een bewind, dat min
of meer in autoritaire richting gaat en waarbij tevens zijn eigen dynastieke belangen veilig
zijn, thans kan uitvieren. Dat hij daarbij de
voorkeur heeft geschonken aan Goga, den
leider der anti-semietische Christelijk-Nationale Partij, en niet aan kolonel Codreanu, den
leider der eveneens anti-semietische „IJzeren
Garde", die 17 pCt. der stemmen verwierf,
moet blijkbaar worden toegeschreven zoowel
aan zijn vrees voor de totale dictatuur van
eene partij, waaraan ook het koningschap volkomen ondergeschikt wordt, als aan de bijzondere vijandigheid, waarvan de „IJzeren
Garde" sedert kort heeft doen binken, zoowel
ten aanzien van hemzelf al9van mevrouw
Lupescu, des konings speciale vriendin. Deze
heeft op den achtergrond de Roemeensche
politiek tot dusverre in hooge mate beheerscht
en verontrust en zij is in den jongsten verkiezingsstrijd herhaaldelijk, in het bijzonder
omdat zij niet op onvermengd nationaal bloed
kan bogen, het mikpunt geweest van scherpe
aanvallen der „IJzeren Garde". Die „Garde"
had zich voordien reeds geleend tot instrument
in de handen van prins Nicolaas, tegen koning
Carol, zijn broeder, die deswege den rebel Uit
het land deed zetten.
Koning Carol acht zijn dynastieke positie
naar het schijnt het best beveiligd door Goga,
die bereid is gebleken met andere partijen
samen te werken, zoodat tusschen de autoritaire strooming, die den laatsten tijd in Roe"taienië ongetwijfeld sterker is geworden, zonder
dat zy nochtans numeriek overwicht bezit, en
het parlementaire stelsel een soort compromis
wordt nagestreefd. Goga zal trachten het land
te regeeren eensdeels door zuiver-parlementaire wetgevende maatregelen, andersdeels
door decreten; hoe hij tusschen deze twee
methoden het Juiste midden zal weten te
vinden, zoodat hij aan begaafde en invloedrijke
politici als Maniu, leider van de Nationale
Boerenpartij en Constantjjn Bratianu, leider
geen kwetsbare
van de Liberale Party,
punten biedt, is iets waarvan alleen Goga
het geheim schijnt te bezitten. Uit de
scherpte, waarmede Gcga zijn zuiver nationale politiek tegen de Joden heeft ingeleid, in strijd met het internationale Minderhedenverdrag van 9 December 1919, blijkt,
welk gebruik hij van de autoritaire macht, die
in zijn politiek is opgenomen, denkt te maken.Van internationaal belang is, welke buitenlandsche politiek het kabinet-Goga zal volgen.
Ofschoon de nationaal-politieke tendenzen van
het kabinet in de richting gaan van Duitschland en Italië, zoo heeft Goga toch ook in de
richting van Frankrijk en de Kleine Entente
een buiging gemaakt door opneming in het
ministerie van generaal Antonescu, als minister van Oorlog, die zich herhaaldelijk heeft
doen kennen als trouw vriend van Frankrijk.
Micescu, de nieuwe minister van buitenlandsche zaken, heeft direct by het optreden van
het kabinet-Goga een telegram- aan den Duce
gezonden om te getuigen' van de hartelijke
vriendschap, die Boekarest gevoelde voor
Rome. Als om den pijnlijken indruk weg te
nemen, dien dit telegram in andere hoofdsteden maakte, waar Roemenië totdusverre hartelijke vriendschapsbanden onderhield, volgden
daarop soortgelijke telegrammen zoowel naar
Parys als Londen, zoowel naar Moskou als
naar Praag en Belgrado evenals naar War-
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Kerstmis op 6 Januari ?

PALESTINA

Half-autoritair
Roemeensch bewind

broeder van Philibert van

GROOT-BRITTANNIE

—

—

ieder die dagen aan eigen tafel wil aanzitten,
sluiten vele restaurateurs maar liever hun
zaak, dan te zitten wachten op den eenzamen
jonggezel, die bij wijze van groote uitzondering aan geen enkelen vriendendisch werd genoodigd en zelfs bij zijn hospita geen gul onthaal vond. De straten zijn leeg, de koffiehuizen leeg of gesloten en Rome is binnenshuis
bezig het bewerkelijke feesteten langzaam te
verteren....
(Slot volgt.)

(Nadruk verboden.)

;Handelsblad-Timesdienst.)

Londen, 4 Jan.

In een hoofdartikel wijst de „Times" in het
bijzonder op de bevoegdheid van de technische
commissie voor Palestina om veranderingen
te mogen aanbrengen in het plan van de koninklijke commissie. In de eerste plaats, zoo
zegt de „Times", beteekent dit, dat er niets
waar is van de geruchten, dat de Britsche
regeering zoo geschrokken is van de critiek
op het voorstel van de koninklijke commissie,
dat zij het niet wilde handhaven. In de tweede
plaats bewijst het, dat het ook niet waar is,
dat de Britsche regeering zich koppig aan de
letter van het voorstel zal houden. De „Times"

„NATALE CON IVUOI”

feestelijke tijden.
De dagen, die aan Kerstmis voorafgaan,
brengen wat drukte in de winkels van eet- en
(Van onzen Romeinschen correspondent.)
drinkwaren, want Kerstmis
is vooral het
feest, waarop ieder die het eenigszins doen
Terwijl wij in het Noorden van Europa en kan, veel, te veel, eet. Dit jaar was het, door
vooral in protestantsche kringen het Kerstde hooge prijzen der levensmiddelen en de
feeit als een geheel op zich zelf staande feeslage loonen, wat minder dan gewoonlijk, doch
telijkheid beschouwen, die in geenerJei verband er is toch weer heel redelijk de hand gehouden
wordt gebracht met daarop volgende feestaan deze oude traditie.
dagen, heerscht er in Italië op dit punt veel
Op den avond van 24 December eet men
minder stelligheid. In dit land, waar (te „mager",
d.w.z. dat de hoofdschotel uit visch
Rome) het Kerstfeest op 25 December ontbestaat. Die magere, doch zeer overvloedige
bijna
algeis,
men
steeds
zeer
spreekt
staan
meen over „de feesten" en beocelt daarmee de maaltijd, het „cenone", reuzenavondeten, zou
onvolledig zijn zonder mandarijntjes, sinaasperiode van 23 December tot 6 Januari, waarappelen,
noten, gedroogde druiven, chocolade,
van „pasqua di natale", de Kerstpaschen, één
feest is, en „pasqua d' Epifania" op 6 Januari gebak dat aan de „Weihnachtsstolle" herinnert
dienen
een ander. Het woord „paschen" daiidt in Italië en vooral nougat. Diezelfde ingrediënten
trouwens ook ter opluistering van het zeer
behalve de Opstanding nog de baide bovengenoemde feesten aan en ook Pinksteren, welk uitvoerige middagmaal op Kerstdag, waaraan
kalkoen of fazant niet ontbreken mag.
feest veel „pasqua rosa" (Rozenpasöhen) geDe tijd tusschen het „cenone" en de nachtnoemd wordt.
mis wordt gesleten met het tombola-spel, iets
als ons „kienen", waarbij de 90 cijfers alle
Deze onzekerheid heeft natuurlijk
worden aangeduid met zekere begrippen, b.v.
historische gronden en inderdaad heeft
17 „ongeluk", 47 „een doode die spreekt", 58
wetenschappelijk onderzoek, vooral van
„de paus", 90 „de angst", enz. Niet alle begrippen zijn even gekuischt als de hier aangeL= Duohesne met bijna absolute zekerheid vastgestald, dat de geboorte van
haalde en mede door het drinken van een goed
glas wijn heerscht er weldra een luchtige
Christus voor het eerst te Rome werd
stemming, zoodat de nachtelijke kerkgang nu
herdacht op 25 December van het jaar
niet altijd zoo plechtig is als de pelgrims uit
335 of 335. Meer algemeen werd echter
noordelijker streken dat wel verwacht hadden.
datzelfde feest destijds gevierd op 6
Hoe oud de traditie van dat „cenone" en het
tombolaspelen wel is, wordt ons duidelijk, wanJanuari, zooais in de oostersche kerk
neer wij bedenken, dat de oude R**
nog steeds het geval is.
schen 17 en 23' December de „Saturnalia"
_. „ a.plachten te vieren. Ook toen vumui
De christenen in de eerste eeuwen, den tijd zinnen feestelijke maaltijden plaats, waarbij
der vervolging, schijnen de geboorte in het geveel gegeten en gedronken werd en na afloop
heel niet te hebben gevierd, behalve wellicht daarvan
werd gedobbeld, een spel, dat verder
in Egypte op 20 Mei, wat gezien den Evangegeheele
het
jaar verboden was. Tombola-spelen
„herders
in
veld"
juislietekst der
het
allicht
ter Is dan onze viering in het hartje ook van
den Palestijnschen winter.

herhaalt met nadruk dat de Britsche regeering
zich nooit verplicht heeft het voorstel tot in
elk onderdeel aan te nemen.
Be regeering heeft er altijd den nadruk op gelegd, dat het hier slechts om een advies ging
en in het bijzonder heeft de regeering niet gezegd, dat zij het voorstel van de koninklijke
commissie heeft goedgekeurd om Arabische
minderheden uit Joodsche gebieden over tè
brengen naar het nieuwe Arabische grondgebied.
De mogelijke wijziging van het gebied dat
onder Britsch mandaat zou blijven, maakt den
indruk dat de Britsche regeering het oor heeft
geleend aan critiek van Joodsche, zijde. Het is
goed, dat het oude stadsgedeelte van Jeruzalem
onder Britsch mandaat blijft. Het nieuwe stadsgedeelte echter is overheerschend Joodsch en
het ware inderdaad onjuist, dat de nieuwe
Joodsche staat niet het nieuwe stadsgedeelte
van Jeruzalem zou omvatten.
Nog belangrijker is, zoo gaat de „Times"
voort, dat de Britsche regeering de taak, die
zes maanden geleden door de publicatie van
het voorstel van de koninklijke commissie ter
hand is genomen thans zal voortzetten. In de
afgeloopen zes maanden is weinig of niets gedaan en dat heeft onrust gewekt.
De „Times" eindigt zijn artikel met te zeggen, dat het wel duidelijk is, dat men niet
overhaast te werk kan gaan maar, dat het
vreemd is op te merken, dat de officieele
mededeeling zooveel nadruk legt op den langen tijd welken de werkzaamheden in beslag
Naar het schijnt is men tot de viering in den
zullen nemen. Volgens de „Times" zou een winter overgegaan op grond van de redeneevertraging alleen gerechtvaardigd zijn als er ring, dat Christus een vol aantal jaren onder
nog kans was op samenwerking tusschen de menschen moet hebben geleefd. Het begin
Joden en Arabieren, maar, aldus eindigt het van de vleeschwoTding werd dan gesteld bij de
blad, er schijnt weinig kans te zijn op zulk ontvangenis, die dus op denzelfden dag van
een gelukkige oplossing.
het jaar zcu hebben plaats gevonden als de
Kruisiging, namelijk op 25 Maart. Daarmee
kwam de geboorte cup 25 December. Anderzijds
heeft zeker het midwinterfeest van den MitrasZAL
dienst
den oosterschen mysteriëndienst
waartegen het christendom een zwaren strijd

NIEUWE ONDERNEMING
INTOERIST VERVANGEN

LONDEN, 4 Januari. (Havas).

In Sow-

jet-kringen hier verklaart men niet al te veel
beteekenis te hechten aan de vrijwillige liquidatie van het Britsche bijkantoor der „Intoerist". Er is hier slechts sprake
aldus verzekert men — van een inwendige reorganisatie. De uitgifte van biljetten voor reizen in
Rusland zal niet worden gestaakt en binnenkort zal een nieuwe enderneming worden
opgericht, die de werkzaamheden van de
„Intoerist" zal voortzetten.

—

BOYCOT VAN

JAPANSCHE GOEDEREN
BEPLEIT.
a s.)

Het comité
LONDEN, 5 Jan. (H av
van actie ten gunste van China heeft gisteravond een manifest gepubliceerd, dat o.a. is
onderteekend door prof. Albert Einstein, waarin een internationale boycot van Japansche
goederen wordt aanbevolen.

BRAND AAN BOORD VAN KRUISER.
LONDEN, 5 Jan. (D.N.8.) Gistermiddag is
door onbekende oorzaak brand uitgebroken
aan boord van den kruiser „Birmingham", die
te Portsmouth in het dok ligt. De brand werd
betrekkelijk snel gebluscht; toch werd eenige
schade aangericht. Het schip zal vermoedelijk op den vastgestelden tijd naar China
kunnen vertrekken.

——

..

■

"
HET VERRE OOSTEN

JAPANSCHE CENSOREN
TE SJANGHAI
Om toezicht te houden op inkomende

en uitgaande telegrammen.
SJANGHAI, 5 Jan. (Reuter.) Het Japansche leger heeft met ingang van neden censoren benoemd bij de „Eastern" telegraafmaatschappij en by de Deensche „Store Njrdiske" telegraafmaatschappij, ten einde toezicht te houden op alle inkomende en uitgaande telegrammen.

Het geheele Chineesche personeel van !-iet
internationale radio-station, dat gisteren door
de Japansche politie was bezet, is hedenochtend weggebleven. De radiodienst is hierdoor ontwricht.
Een Japansche afdeeling heeft gistermiddag
Jentsjau (ten Z.W. van Tsinanfoe), dat reeds
door de Chineezen ontruimd was, bezet.
Generaal Han Foe-tsjoe, de commandant
van het leger in Sjantoeng en tevens gouverneur van deze provincie zou gevlucht zijn na
de nederlaag van zijn troepen en zioh terugtrekken op Kaifeng in Honan.

(Havas.)

Het

gerucht loopt dat de Japanners aan de
Chineesche regeering gewijzigde vredesvoorstellen hebben doen toekomen.
De Duitsche ambassadeur Trautmann heeft gisteren tweemaal een onderhoud gehad met Tsjiang Kai-sjek,
waarschijnlijk over dit onderwerp.

Genoeg theologische geleerdheid. Hoe viert
nu het Italiaansche volk die lange reeks van
„feesten"? Denkende aan het klimaat,
waarvan men zich in het noorden graag overdreven voorstellingen maakt, zou men verwachten, dat Kerstmis hier, meer nog dan in
vele groote steden van West-Europa, vooral
buitenshuis wordt gevierd. Niets is minder
waar. Te Napels moge men druk zevenklappers" en voetzoekers afsteken op den Kerstdag,
de avonden worden zelfs door dat uithuizige
volkje in den familiekring doorgebracht. En

is in Italië nooit verboden, doch behalve op
24 December speelt men het n00it....
De beide Kerstdagen zelf zijn dermate huiselijke feestdagen, dat de stad uitgestorven
lijkt. Het spreekwoord zegt: „Natale con i
tuoi, Pasqua con chi vuoi" (Kerstmis met
eigen bloed, voor Paschen zijn alle vrienden
goed). Vandaar dat b.v. vrijwel het geheele,
zeer talrijke garnizoen, dat aan Rome een
beetje fleur bijzet, met verlof naar huls gaat;
de studenten gaan naar hun dorpen en stadjes, de tallooze uit de provincie afkomstige
ambtenaren verlaten de hoofdstad. En daar

Het interview van het Japansche tijdschrift
„Kaizo" met den minister van binnenlandsche
zaken admiraal Soeetsoegoe, waarvan Havas
dezer dagen een uittreksel heeft gegeven, is
volgens het Japansche telegraafagentschap
Domei grovelijk verkeerd geciteerd en vertaald, te oordcelen naar de reactie er op in

J

’

door de blanken, met dit doel wordt gereed
strueerd.

■

Mijn persoonlijke overtuiging, aldrs
minister, is, dat een duurzame vrede niet W
worden bereikt tenzy de geklaarde ras*
welke thans een ellendig leven leiden ont"
de boeien der blanken, bevrijd worden. Soee
soegoe keurde echter ieder overijld op.red
af dat slechts zou leiden tot toenemende wn
ving en autogonisme hoewel het uiteindeU)'
doel van welvaart en menscheUjke bescl-avi)'
ongetwijfeld ligt in een bevrijding der $
kleurde rassen.
Gevraagd of China bij het voeren van vijl*'
delijkheden van langen duur niet alleen
hangt van den steun van de Sowjet-Unie m**j

*

ook van Brittanhië via Hongkong zeide fSoe'1
soegoe: „Beschouwd van Japansch standp'l'
beteekent het slechts een onnoemelijk orgel"
voor China in dien dit hopend tejren bet'
weten in zou volharden in vijandelijkheid
van langen duur. Indien China alleen rfl»81
kelyk zou zijn van den beweerden Bri.scW
steun bij zijn verklaring dat het de viian=*
lijkheden zou voortzetten in weerwil van
val van Nanking ben ik van meening d.°.t W
voor Japan onvermijdelijk zal zijn de bren *j
China's tegenstand af te sluiten zelfs ep v
vaar van een botsing met Brittannië. Dit >■*"!
is gebaseerd op bovengenoemde veronderst*
ling.
„Dit staat evenwel vast," zoo ging de mis"
ter voort, „dat de vijandelijkheden van lang'
duur van China tegen Japan ten slotte
goed opleveren noch voor den vrede in W
Verre Oosten, voor China of voor Brittanß»
Ik raad China daarom aan onverwijld »"*
vijandelijkheden van langen duur te
Voor mijzelf ben ik geneigd te gelooven d'
Brittannië bereid zal zijn naar rede te luisj*
ren in het bijzonder daar een staking van «*
hopeloozen steun aan China in dit tijdsgewri*1
aan het Verre Oosten over het geheel ten goe<

ni'1

stak»-1

(Bij een vergelijking met de lezing die Ha'j
van het interview heeft gegeven blijkt, c'at
minister zich volgens de lezing van Dort 1'
wat minder stellig heeft uitgelaten o.a. oV
de verbanning van het blanke ras uit O"*1

*

DoH-J
Ha'J

Azië al zinspeelde hij daar dan wel op.
maakt echter geen melding van de door
weergegeven zinsnede, dat de Amerikanen
door de Engelschen op sleeptouw zouden la-

nemen om

Japan

te

—

bestrijden.

ven de inkomsten met zoo ongeveer een milliard francs hebben overschreden, en dat het
nu welletjes is. Men kan het ermee eens zyn
dat het heropenen beter nagelaten kon worden, omdat een tentoonstelling het tweede
jaar niet meer dan „du vieux neuf" is, en niet
veel aantrekkelijks meer heeft, en toch oordcelen dat het milliard in kwestie zeker niet
als geheel verloren mag worden beschouwd.
Duizenden en duizenden arbeiders, handwerkslieden, architecten, kunstenaars op verschillend gebied, hebben er werk en daarmee verdiensten door gekregen, de Parijsche handel
en industrie, niet het minst die van de hotels,
de restaurants, de schouwburgen, hebben er
een zeer goed jaar door gehad. En Parijs houdt
er eenige aanwinsten van over, die van groote
waarde zijn.
Die aanwinsten zijn in de eerste plaats de
gebouwen die blijven. Het afzichtelijke oude
Trocadéro heeft plaats gemaakt voor een flink
modern paleis, aangenaam van lijnen, en dat
van den top van den ouden heuvel van Chaillot
een doorzicht naar het Zuiden, naar den Eiffeltoren, geeft, dat er sinds 1878 ontbrak. We
werden daar een zeer geslaagden, vorstelijken
schouwburg rijker door, en in de verbouwde
en aanmerkelijk uitgebreide vleugels is plaats
gekomen voor diverse musea. In den naar
Parijs toegekeerden vleugel zullen musea
worden aangelegd van vergelijkende kunst,
van fotografie, cinematografie, forografie en
van Fransche traditie en volkskunst. De vleugel die naar Passy wijst, krijgt het marinemuseum te herbergen, hetgeen heel wat nuttige ruimte geeft in het Louvre, v/aar het zich
thans bevindt, en een „museum van den

*'

Red.)

ROEMENIE
RUSSISCHE

WAARSCHUWING

i

-

In verband met Bessarabische
kwestie.

MOSKOU, 4 Jan. (Havas) In een
schouwing over de vorming van het kabin*V
Domei ontleent dan aan het interview in Goga en de gevolgen,, welke deze op het
het tijdschrift, dat Soeetsoegoe zeide dat het bied der buitenlandsche politiek kan heblf*j
doel van Japans optreden in China is een uit- geeft het „Journal de Moscou" te versta****
eindelijke samenwerking tusschen China en dat Sowjet-Rusland de kwestie van Bessaf*.
Japan. Wy zijn thans bezig, aldus de minister, bië, welke thans sluimert, zou kunnen op*J
die samenwerking te bereiken. Stabilisatie en kelen, ingeval Roemenië zich definitief
vrede in Oost-Azië kunnen alleen gevestigd scharen in het kamp der fascistische moge*j
tSf
worden door nauwe samenwerking tusschen heden tegen Sowjet-Rusland. In verband
Japan, Mandsjoekwo en China. Of dit al dan het streven naar Russisch-Roemeensche
niet de uitsluiting der blanken beteekent is nadering door Titulescu had Sowjet-RuSia'pi
een belangrijke kwastie, die een keerpunt in zonder af te zien van zijn rechten op Bessa'^i
de geschiedenis der wereld beteekent. Maar de bië, deze kwestie sluimerend gelaten. O^.M
rechtvaardigheid en de menscheiijkheid. zoo de regeering van Tatarescu had genoemd ~b\
ernstig door de blanken beleden zouden slechts reeds een waarschuwing in denzelfden Z^ftt
een belijden met den mond zijn tenzij alle ge- doen hooren. Het blad is van meening, datjjs
kleurde rassen geëmancipeerd worden om hen vorming der regeering-Goga niet all**
gelijkelijk te doen deelen in den gunst van den Frankrijk moet verontrusten, doch alle vr<#°
hemel en tenzij de wereld, thans overheerscht zame landen, in de eerste plaats Tsjecho»
het buitenland.

J°J

Z<J

WJ

verzekert, is een zegen voor de automobilisten
Op de plaats waar zich nu nog de ten doode
gedoemde aardige paviljoens van het Centre
Réglonal bevinden, komt een parkje het
vroegere rommelige kolen-depót van den
wester-spoorweg vervangen. Ook de overdekking van de verzonken electrische spoorlijn
naar Versailles op den linker oever is een

wakije.
a:
De nieuwe koers der buitenlandsche pol'^j
van Roemenië, aldus het blad, waarbij
komen pro-Ita =iaansche en pro-Duitscho &j
noeuvres van Stojadinowitsi, berooft de KleW
Entente van een zijner steunpilaren.

""J

PARTIJEN

HOUDING DER ANDERE
TEGENOVER GOGA

Wantrouwen

groote verbetering.

Eindelyk winnen we bij de wijzigingen,
waartoe de tentoonstelling geleid heeft een
mooi, modem-ingericht aquarium, waarbij de
vroegere spelonken achter het Trocadéro volkomen in het niet zinken.

Wanneer we van dit alles zullen kunnen genieten? Daar zal nog een heelen tijd overheenmuseumgebouwen.
gaan. De afbraak van de tentoonstelling moet
zorgvuldig voorbereid worden om niet tot een
hopelooze verwarring te leiden, en de archimet de tegenwoordige binnen- en buitenlandsche moeilijkheden een Fransche minister die
tecten hebben voorzien dat men er niet voor
alles op tijd zou willen doen van zijn vier-enden 25en van deze maand mee beginnen kan,
twintig uur er geen enkel zou kunnen-afnedus juist twee maanden later dan noodig gemen voor de hoognoodige rust... Bovendien
weest zou zijn als men terstond, na de sluiting
denkt ln ons kaleidoscopisch- of beter
een begin ermee had kunnen maken. De duur
(Van onzen corespondent.)
„aischreidoscopisch"-wisselend bestaan over
'van de afbraak wordt op vier maanden geeen week niemand meer daarover. „Het is niet
P a r ij s, 3 Jan.
schat
maar we weten van vroegere gede Seine die door Parijs stroomt, het is de
legenheden, wat die schattingen waard zijn.
Lethe," zooais de oude heer Hébrard placht te
Het is een beetje vernederend voor
Als alles by het begin van de groote vacantie
zeggen, de geestigste journalist die er ooit
hemel
beregeering,
een
na
en aarde
weer in orde is, mogen we tevreden zyn.
niet geschreven heeft, en inderdaad is het
wogen te hebben om van het Bureau
Intusschen krijgen we dien onaangenamen
of we een vergetelheid-brengend vocht tappen
overgangstijd,
dien we van vroeger kennen, en
voor de Internationale Tentoonstellinals we onze waterkranen openzetten. Hetgeen
die in 1931 alleen vermeden is omdat het
gen permissie te krijgen nog een jaar
trouwens reeds menigen staatsman na een of
Bosch van Vincennes een eind buiten de stad
andere leely'ke mislukking ten goede gekomen
open te blijven, en na den landen.die al
ligt. Nu al is het geen pretje, te circuleeren
is!
met afbreken van hun paviljoen begontusschen de eilandjes, achter planken schutDe Tentoonstelling behoort dus definitief
tingen verborgen, waarin het terrein van de
nen waren vriendelijk verzocht te hebtot het verleden, en we moeten snel nog een
overleden tentoonstelling verdeeld is. Dat zal
wachten,
nu
wat
te
nog
ben daarmee
traan plengen op haar graf voor het te laat mensch".
nog heel wat erger worden als men gaat afingepakt
toch te moeten zeggen dat er
is. Ze was wat rommelig en kermis-achtig,
Op den Quai de Tokio hebben de oude, vieze breken, en later weer in orde brengen, met
maar heeft ons toch ook veel moois te zien pakhuizen van de militaire intendance plaats- al de beweging van rijdende en stationneekan worden...
gegeven.
Dat ze ons een nieuwen sty'l onthuld gemaakt voor het Paleis voor Nationale Kunst, rênde vracht-bakbeesten die dat meebrengt.
zyn
geweest
Dat zou niet noodig
sommigen wat naïef gemeend dat, ook al zijn er uiterlijk en vooral van Clemenceau schreef ln 1901 dat de toenmalige
heeft,
zooais
als het denkbeeld van een heropening
hebben dat ze doen zou, kan niet gezegd worbinnen wel aanmerkingen op te maken, toch commissaris-generaal Picard voor hetgeen hij
wat ttjdiger onder de loupe was geden; daarvoor was alles te heterogeen, en
een nuttige aanvulling geeft van de veel te Parijs aandeed door de afbraak en da vernomen, en men niet weer, zooais geweken de opvattingen van de verschillende kleine expositieruimte waarover Parijs betragingen daarin met galg en rad véél te licht
landen over wat ze móesten laten zien te veel schikte, en waarheen met name het grootste gestraft zou zijn
woonlijk alles op het laatste oogenblik
hetgeen hem trouwens
uiteen.
deel van de collecties van het Musée du niet verhinderde dienzelfden Picard een jaar
had laten aankomen.
of zes later tot zijn minister van Marine te
Luxembourg zullen worden overgebracht.
Het is echter niet mogelijk een opMaar verder is heei deze belangrijke en kiezen. Men mag verwachten dat ook de heer
Maar per slot van rekening hangt een demorechte balans op te maken van het geld
cratisch bewind van zijn parlement af, en zooluxueuze stadswijk zeer aanzienlijk verbeterd. Labbé het noodige te hooren zal krijgen eer
geze
zonder
te
gekost
rekening
nog
niet aan den kant heeft
dat
heeft
De verbreede Pont d'léna, thans even breed alles weer binnen normale banen loopt. En wie
lang men dat
zet, moet men zich neerleggen bij de beslissinals Pont Alexandre en Pont de la Concorde, is niet noodig te maken heeft op of bij den ouden
houden met factoren, die zich bezwaargen die het geeft. De heer Chautemps heeft dus
op de schaal van de heele omgeving gebracht, heuvel van Chaillot, het Champ de Mars en de
lijk ln geld laten uitdrukken.
een excuus, en ook voor de vertraging kan hij
en de tunnel op den Noordelijken oever, die Esplanade des Invalides, doet goed er het
thans een geregeld afvloeien van het zeer eerste halfjaar maar zoover mogelijk vanHet voornaamste argument van de tegende verantwoordelijkheid van zich af trachten te
schuiven door naar waarheid te verklaren dat standers eener verlenging was, dat de uitgadrukke verkeer in de richting van Versailles daan te blyven!

EXPOSANTEN MOGEN NU
GAAN AFBREKEN

'

bederft. Er vormen zich gassen ln Uw liehaE.m,
raakt verstopt. Uw organisme wordt vergiftigd
U wordt humeurig en loom. U ziet alles zwart
De meeste laxeermiddelen ztjn slechts lapml*
delen: een geforceerde stoelgang neemt de ooi"
zaak niet weg.
Maar CARTERS L.EV ERF 1 LOETJES zullen ZOj
gen voor de vrije toevoei van gal, waardoor U we"
geheel herstelt Een plantaardig, zacht, onovfll"
troffen middel om de gal te doen vloeien.
Eischt Carters Levêrpilletjes, verkrijgbaar w
apothekers en drogisten in flacons van 0.75.

Interview met Soeetsoegoe
verkeerd geciteerd?

De restaurants pogen de feestgangers te
lokken voor een „cenone".

—

Graaf Ciano,
de minister van buitenlandsche zaken, heeft
heden Lord Perth, den Britschen ambassadeur, ontvangen met wien hij een onderhoud
van veertig minuten heeft gehad.
Het gesprek liep o.a. over de radio-uitzendingen in de Arabische taal door Engeland.

V zult 's morgens „kiplekker"
uit bed springen.
Eiken dag moet uw lever een liter gai in de é*
gewanden doen vloeien. Wanneer de galafscheidWl
onvoldoende is. wordt Uw voedsel niet verteerd, &ï
én

ROME, 4 Jan. (Havas.)

HANKAU, 5 Jan.

ning des Heeren, oorspronkelijk de viering
van de manifestaties Zijner goddelijkheid
tildens Zijn aardsche leven, is in verloop van
tijd verschrompeld tot het kinderlijke feest
van Driekoningen. De liturgie van de Roomsche Kerk gewaagt op dien dag echter, naaast
de manifestatie aan de Drie Koningen, wel
degelijk van nog twee andere manifestaties:
den doop in den Jordaan waarbij „een stem
uit den hemel" werd vernomen en het eerste
wonder, dat van de bruiloft te Kana. Welbeschouwd zouden alle andere wonderen onder
het begrip der Epifania vallen.

Na alles te hebben, ondernomen om verlenging mogelijk
te maken, moet de regeering thans zwichten voor het
De schade bedraagt 1 milliard;
veto van den Senaat.
Parijs
de winst is moeilijk in geld uit te drukken.
verrijkt met een prachtigen schouwburg en goede

Onderhoud tusschen Ciano en
Britschen ambassadeur.

WEK DE GAL
IN UW LEVER OP.

komt."

heeft moeten voeren niet alleen in het Oosten,
maar vooral in het Romeinsche Rijk — tot de
vaststelling van den datum bijgedragen. De
geboorte van Jezus, zon der Rechtvaardigheid,
werd gesteld tegenover den „dies natalis Solis
Invicti" der Mitras-aanhangers.
Met dat al heeft 25 December hier het
oudere feest van 6 Januari niet geheel verdrongen, al heeft men daaraan wel een anderen vorm gegeven. De „Epifania" of verschij-

WIJLEN DE TENTOONSTELLING

PROTEST TEGEN DE RADIOUITZENDINGEN
IN HET
ARABISCH

Gewijzigde Japansche vredesvoorstel en?

—

FRANKRIJK

—

Rome is in de twee Kerstweken zoo mogelijk
nog minder een stad voor lieden, die van uitgaan en mondain beweeg houden, dan in niet-

(Ingezonden Mededeeling.)

—

—

tegen

rassenexperiment.

V°\

BOEKAREST, 5 Jan. (Havas.) De
tieke partijen beginnen thans hun houding vj
aanzien van de regeering-Goga te bepalen- *L

Nationale Boerenpartij heeft een

°l
rassen-cxpe w

krachtige
positie aangekondigd. De Liberalen staan

trouwend ten aanzien van het
ment, doch blijven voorloopig gereserveerd„IJzeren Garde" heeft de eerste maatrege'(.
van de nieuwe regeering met sympathie
vangen, doch neemt verder een afwachte^Lj
houding aan. De onafhankelijke liberalen
der leiding van Bratianu staan vijandig teë
over de regeering.
.-12
Alleen het „Roemeensche Front"
y(t
Vaida Voivode en de Nationaal Democra^,
j

"^fc

-

onder Jorga zijn de regeering

°

welwillend »

zind.

jf

Alle departementale en gemeenteraden **,
bij decreet ontbonden en zullen door v°j
loopige commissies vervangen worden tot 'T
de nieuwe verkiezingen zullen zijn gehou--* j T
Bij koninklijk decreet is de politiecommiss*j 1
van Boekarest, generaal Marinescu, beK! <
met gelijke macht als een onderstaatssecret 8 ,1
van binnenlandsche zaken. De generaal is ej l
der vertrouwenslieden van den koning. In
vorige kabinet bekleedde h(j de functie V j
onderstaatssecretaris van
zaken en hij verzorgde de politiemaatrege
bij de jongste verkiezingen.

~

j

.

binnenland*^.

TURKIJE
EEN WONDERBARE VISCHVANGST.

ISTAMBOEV, 5 Jan. (Stefani.) In dl. ]
Gouden Hoorn en een deel van den Bosp^v
heeft zich een merkwaardig verschijnsel
gedaan: er verzamelde zich binnen enkele Vy
een zoo groote hoeveelheid visch, dat de y
volking met behulp van manden, bakken= ,
teilen de visch uit het water kon schepP^*
Men gelooft, dat de buitengewone koud*
f
dolfijnen uit de Zwarte Zee naar de wai*V
wateren van de Middellandsche Zee doet
ten en dat zij de visschen in massa's voor &J
drijven. Heele scholen komen in den Go»J<,
Hoorn terecht en vinden geen uitweg.

■■;

'

vHl^

TWEEDE BLAD
SLECHTS GERINGE KANS VOOR

VIER OOSTENRIJKSCHE

COMMUNISME EN FASCISME

ONDERSCHEIDINGEN

IN ZUID-AMERIKA

5 Jan.
lm /WASHINGTON,
Het is
waarschijnlijk, dat in de naaste toekomst

.

Voor directeur en ambtenaren
van Maatschappelijken
Steun.

(Reuter.)

cisme of

communisme groote macht zullen

m de Zuid-Amerikaansehe republieken,
fetpr-'i, het resultaat van een onderzoek van
De Oostenrijksche bondskanselier heeft op
(bAeruf Naft' een schrtiver over Latynsoh- voordracht
van het Oostenrijksch Roode Kruis
aangelegenheden, gepubliceerd
jooeru"-a-nsche
volgende onderscheidingen verleend: aan
e
de
Fore'gn
Policy
Association",
een
"„
»n^f- ler wetenschappelijk bureau,
particui
den heer P. Keulemans, directeur van den
'Jgen

kaft
L« n '

in dat werelddeel, zoo zegt
lst de sociale en economische basis, die
kkel >ng in Europa mogelijk maakte.
ttet ?
e '"^vindt zien daar n'°g in een
be_iTi St
van
expansie eerder .dan van
'onr tmm
'iik ri m dede middenstand is er minder tallanden.
In rgentiniëEur°Peescl*e
is de fascistische beweging
_m r
verdeeM, in Chili vormt zy meer
neid en ree<-,t Zil °ok agsrress'evir op;
(ii
ecl»ter nog klein. In Brazilië groeit
le h
ng:
map.r dit is gedeeltelijk
k* «i? ë van de groote Duitsche en Italiaankolonies in dat land.
ave m deze drie landen heeft het fascisNe
n belangrijke vorderingen gemaakt,
sme behalve önn in Brazilië
■-nft * *"et CoTr*jnun»»sme
schijnen op het
lotre kv
sterk genoeg om een ernstige uitte vorr*»en voor de bestaande halflenof dictatoriale staatsvormen in
'nu
lsme

nt*?

ie'

T

ti<fei=?let^eW3P sneller.

se

föeh^

—

fasci

l-fin

.ratlsche
■uid-Amerika.

SPANJE

SNEEUW BIJ TERUEL
Belemmert de militaire actie.
5 Janava
troePen
i_nASAGOSSA'
hebben
het hevigst gegisteren
ïoht
op den rechtervleugel. De
ïen 6- b^ Villastar
troepen poogden hier
S) De

(H

1

v,

eenige
JLf^k'-keinsche
achtereen
rechtschen te verdrijven
de
tit
welke zij onlangs hadden ver"ven £t^? linllet
3LJ' Bi-' =?enivallen der duisternis gingen de
rf

Franco tot een tegenaanval over;
sfcon^r 611et;'Van
-moeilijke terrein (de sneeuw lag op
»eT
7 e plf.atsen meer dan een meter dik) werden

.

?root e

successen behaald.
IJ üe luchtmacht was zeer actief.
f.
Joegoslavische sympathie
voor Franco.

.,

SALAJUANCA,
<e=enw°ordiger
van

5 Jan. (Havas.) De verJoegoslavië heeft te San
i
öastian Sangroniz, den chef van het diplo6 kabinet van Franco bezocht om hem
pe
wenschen van den prins-regent van
Joe g°s*a.vië
over te brengen voor Franco en
1 |

h^

-

'

fc

Spaansche volk.

f^groniz

dankte hiervoor en wenschte
el "k met
de houding van Joegoslavië.

.

FRANKRIJK

VICE-VOORZITTERSCHAP DER
KAMER

Tegencandidaat tegenover
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AMSTERDAM

ZUID-AMERIKA

ei

— ALGEMEEN

AVONDBLAD

I

lngezurMen

—KUNSTIJSBAAN
Amsterdam

SerrKaTversSaT'ifaan en

DIEMEN

VOOR

communist.
4 Jan. (Havas.) De onafhankeJ'ARiJS,
afgevaardigde voor de Vendée,

.

J*6

'

6

NA HET FEEST.
In de Laurierstraat heeft gisteravond een

agent van politie met een hond een groep van
opgeschoten jongens uiteen moeten jagen, die
daar een vijftien kerstboomen op een hoop
hadden geworpen en in brand gestoken.

u

~?s

pa

ude vertegenwoordiger is van een
welJ<e haar richtlijnen en bevelen uit
buitenland ontvangt."

let

Jb MÊ

„LA CROIX” IN DUITSCHLAND

Kerk "■ Frankrijk,
wordt voor onbepaalden
:jj,j ,in
Het k meer in Duitschland toegelaten.
had de rede van den lfaua te?en
»e ve
*rVölging
u

aar

...

en juist nu!

/JR-'
hW^tHhl
houden ön "iemand iets te laten
M\i_ïn__k__B
Het
lul<t
nauwelijks.
toUJJ\_\wWf_y_\\ ]Instonüne
" echter zal de pijn onmidt_oï_WKÏT,T'il__M&"®^
dellijk doen verdwijnen!
___t^_^____^^___m
"Wif—l&mr^
Onthoudt daarom
Instantine
BÊ

4
Het -katholieke
tJS' Croix">
Jan* (Havas-)
het officieuze orgaan der

-Ud

Hoofdpijn

"

_
fff
j//f
ff

Hoe moeilijk is het soms zich goed

___T -___________*-,e

VERBODEN

in

(Ingezonden mededeeling.)

k

der katholieken in Duitschland

geheel gepubliceerd.

Jb&jfi/ËM

BOEREN

_an,

6 Jan. (Pat). De pers kondigt
?SCHAtr.
de Litauscne autoriteiten besloten

tabbenrt kolonisat-ie in de gebieden gelegen
aan
d t>6
te n e oo!sch-Litausche grens voort te zetoud-militairen en oud-leden van
Lit ail °J" daar
or £anisaties te vestigen. De Poolsche
ri 0

landbo,

€rB, dje thans deze gebieden bewonen,

-Ulion aar h«t
midden van het land worden
vJI=
£edeDePorteerd.
*e hta!,!?laatreS€l heeft tot doel de grensstreek

"""auaniseeren.

-

—*

_—

«

VEREENIGDE STATEN
TER

VAN PERSONEEI-CHEF VAN FORD
TERUGGEVONDEN.

6*tend°

lT
len'

*mcde'

autorieim«tt
dat de 17-Jari&e Trudie
röe F O jJ
dochter van den personeelchef van
.gerust* d °r Co-' wier verdwijning groote
gewekt had, is teruggevonden.
_,'"' *as
in het geheim getrouwd
jveisterav°h|d
■hughes, een schoolvriend.
Januari.

(Havas.) De

'«Ussei

PALESTINA

BOTSING

MET BENDE TERRORISTEN.

'r°_ niet h M' 4 Jan- (Reuter.) Volgens
Ü e «n h l evesti§'de berichten zijn vanmiddag
tussch«i militairen en politie
'vn e<-n ben i lng
van veertig gewapende Arabieren
"> de <>■!

aÏÏ"srenln de buurt van het dorp Saffa
£edood"«bbe- p 1
zich vervolgens verspreid
11 Syrië uit'?eweken zi.1n naar de richting
Qrie

LDe

bS!f.zou

KORTE BERICHTEN
meldt dat twee chauffeurs,
;^6 Wp,^atin"
en
bleven deen ondanks de
iï^-OrUr
n
or Individuën' van wie
rt me'
t het dostakers
t-e
zBïl> zÜn ontvoerd.
i

chauff eurs

zi Jn nog niet teruggevonden.

autoriteiten
K^ach»
r u&d venb V,ereeni-!'n_

;j>° rttt

van!! 1'

°°ls che»»
aen

''

te Wilna hebben
voor opvoeding
daar haar illegale actie
e teSen de veiligheid' van

JT aannam.
staat

A?_fcreh

de
der

den
den

'Instantine MUM
afi 1 1 en voorkomt pijnen!

Cn'

BENZINEBEWAARPLAATS OP DE
REGULIERSGRACHT
Weigerend besluit van B. en W.

in hoogste instantie
vernietigd.
B. en
A.
tot het
plaats

W. van Amsterdam hadden aan den
G. de Jong geweigerd een vergunning
oprichten van een benzine-bewaarin den openbaren weg vóór perceel
Reguliersgracht 16.
Zij overwogen 'daarbij de vrees, dat door
deze oprichting ernstig brandgevaar voor de
omgeving zou ontstaan en door het stellen
van voorwaarden daaraan niet zou zijn tegemoet te komen. Van dit besluit is de aanvrager in beroep gegaan bij de Kroon.
Thans is een Kon. Besluit versohenen, dat
het besluit van B. en W. heeft vernietigd op
grond- van de overweging, dat door het stellen
van voorwaarden wel aan beperking van het
brandgevaar kan worden tegemoet gekomen.
Namens B. en W. was in beroep nog aangevoerd, dat daargelaten het brandgevaar, de
vergunning toch niet kon worden verleend,
omdat het oprichten van de benzinebewaarplaats ten gevolge zou hebben, dat de veiligheid van het verkeer ter plaatse ernstig in
gevaar zou worden gebracht. Dit bezwaar,
aldus overweegt het K.8., kan ook niet tot
weigering van de vergunning leiflen, omdat er
niet een zoodanig verband bestaat tusschen
het oprichten van de benzinebewaarplaats en
het gevaar voor de veiligheid van het verkeer,
heer

dat' gezegd zou kunnen

worden, dat het bedoelde bezwaar uit de inrichting zelve voort-

vloeit.

MEVROUW H. VIZEVENE-DE
BENEDITTY OVERLEDEN
Eereregentes van het Port.

Isr. Ziekenhuis.
Gisteren is plotseling overleden in den
ouderdom van 77 jaar mevrouw H. Vizevene—
De Beneditty, eereregentes van het Portugeesch-Israëlietische Ziekenhuis en Oudevrouwenhuis.

Het is nu ongeveer drie jaar geleden, dat
mevrouw Vizevene haar functie van regentes,
die zij gedurende meer dan dertig jaar met
veel ijver en toewijding had vervuld, neerlegde.
Bij die gelegenheid werd zij- benoemd tot eereregentes. Haar belangstelling voor den gang
van zaken in het gebouw aan de Plantasre
Franschclaan verflauwde echter niet. Nog dik-

wijls stapte zij er binnen om even een kijkje
te nemen in het huis, dat haar zoo vertrouwd
was geraakt en waarvan de bewoners ha*»r
vrienden waren. Vooral de bewoonsters van
het Oudevrouwenhuis genoten haar groote belangstelling; zij waren zeer aan de oude dame
gehecht, die haar steeds zoon warm hart had
toegedragen.
Voor velen in de Portugcesch-Israëlietische
kringen beteekent haar heengaan een leemte.

PROTEST-ACTIE TEGEN VERBOD
ARBEID GEHUWDE VROUW

nemen.
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„HUISMOEDER” VAN
ARTIS VERLAAT
DEN DIENST
Magazijnmeester Burgers heeft
bijna 48 jaar de dieren van
het noodige voorzien.

PAARDENVLEESCH, BANANEN
EN ZONNEPITTEN
Na bjjna 4.8 jaar in dienst te zijn geweest
van „Artis" heeft oppasser Burgers er dezer
dagen het bijltje bij neergelegd. Een letterlijk
en figuurlijk bijltje, want Burgers heerscht
van zijn langen diensttijd ruim 42 jaar over
het magazijn, waar het voedsel voor de dieren
wordt verzorgd en gedistribueerd en waar hij
dus ontelbare keeren met het bijltje de rauwe
paardenbief voor de roofdieren in porties van
nog altijd flinke afmeting heeft gehakt.
Achter in den Artis-tuin, aan de Doklaan,
staat het Magazijngebouw. In de wondere en
sterke geurmenging die er, hangt van boekweit,
vleesch, groenten, visch en nog velerlei, heeft
Burgers zijn kantoortje van een goede vier
vierkante meter oppervlakte, waar hy' deze
week nog regeert. Wel is hij einde December
officieel met pensioen gedaan, doch hij heeft
er nog een weekje aangeknoopt om zijn zoon
in de geheimen van het magazffcmocsterschap
in te wijden. In dat kantoortje heeft hij tientallen jaren in blauwe schoolschriften zijn
administratie gevoerd en nauwkeurig verantwoord, wat in zijn langen diensttijd de poort
van het magazijn is binnengekomen of uitgegaan.
Het is een prachtige kerel: de vorm is op
den duur uit zijn uniformpet verdwenen, die
hy op zijn grijze haren heeft gezet, zooais een
schipper dat doet wanneer hij blijmoedig en
vrijpostig gaat passagieren. Op die pet, op zn
dikke wollen trui en zijn stevige werkbroek
zijn in den loop der jaren de stoffen, dampen
en de afgeveegde vingers heel duidelijk zichtbaar geworden, maar toch herkent men ook

betrekkelijk

statie^ewaad, dat den
dra""r tot den konin-r van dit rijk stempelt.
„Er is hier"
„in al die
vertelt hij
jaren veel omgezet. Het is veel drukker dan
vroeger, want we hebben veel meer kostgan-

hierin het

—

—

eenache kr°onprins Michael is gers clan veertig jaar geleden. Méér kostgan»V*,.T*e vert, ,°,°rd van een torpedojager naar gers, maar minder bezoekers... Wat hebben
v/aar h« konin* Carol zal
we een prachtigen tijd gekend, een florisanten
lek Sc he °ordl!?en bij het huwelijk van den tijd, toen de tuin nog zooveel ledtn had. Laten
beUis-e Va
« „"oohopvolger Prins Paul met we maar hopen, dat „Artis" kan blijven
va*i
Brunswyk.
staan; het zou zoo diep zonde zyn, als al dat

:L!GK^nwonM

-

meester eenige mededeelingen deed omtrent
de landelijke actie. Een plan, opgesteld door
de kleine commissies werd goedgekeurd. Besloten werd o.a. een vergadering te beleggen,
waar eenige sprekers en spreeksters het voorontwerp zullen behandelen. De afdeelingsbesturen verklaarden zich bereid de propaganda
voor deze vergadering krachtig ter hand te

LITAUEN

LITUANISATIE VAN POOLSCHE

IJSHOCKEY

Gisteravond vergaderden de Amsterdamsche
afdeelingsbesturen van de organisaties, aangesloten by het Comité tot Verdediging van
Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw, ter bespreking van de plaatselijke actie inzake het voorontwerp van Wet ter Inperking van den
Arbeid der Gehuwde Vrouwen.
De voorzitster, dr. Jane de longh, gaf een
kort overzicht van wat het comité reeds had
verricht, waarna mejuffrouw M. C. Bouw-

Hij voegde hieraan toe dat
6>}j= Cotn,hiunistisch3.
bes'uit was ingegeven door het feit dat

moois gedoemd zou zijn te verdwijnen."
En Burgers voegt er openhartig aan toe,
dat hij het niet erg vindt, dat hijzelf verdwijnt.
Hij heeft na langen arbeid en veel zorgen in
een groot gezin, de rust verdiend en op zijn
ouden dag geeft hij zonder overdreven weemoed zijn post over aan zijn opvolger, zijn
zoon. Beter dan hy dat allemaal onder woorden zou kunnen brengen, grijpt hij naar zijn
blauwe huisboeken, waarin hij jaren achtereen de proviandverdeeling heeft genoteerd,

SPORT

'

(A.IJ.H.C.)— Krefeld
Prijzen: 25 cents f 1.25 (+ bel.)

van

AUTOBOTSING IN „NOORD”.
Louis
had Zlin candiflatuur gesteld voor de
In de Meeuwenlaan op den hoek van de
fun
van vice-president der Kamer, welke Havikslaan is gisteravond een vrachtauto
den comn*unist Duclos wordt be- tegen een gemeentelijke autobus opgereden.
kleM d°°r
zich bereid zijn Beide voertuigen werden vry zwaar beschaeand. Aubertin verklaarde
tl,6*l*l6l* indien de partijen
digd, doch persoonlijke ongelukken zijn niet
te
■ezam zouden
voorgekomen.
het vice-presidentbesluiten
»oha
j aP te-e te kennen aan een andere partij dan

amsterdam

Donderdag 6 Januari 20.30

VONNISSEN INZAKE ONGELUK OP
Maatschappelijken Steun, het
officierskruis van het Oostenrijksche Roode
CENTRAAL STATION
Kruis, aan den gep. ambtenaar van dezen
dienst den heer J. F. le Roy en de ambtenaren
Conducteur en wagenbestuurder
R. van der Velde en J. A. van Beek het eereveroordeeld.
teeken der tweede klasse van het Oostenrijksche Roode Kruis.
De consul-generaal van Oostenrijk te AmDe rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak
sterdam, mr. dr. J. P. van Tienhoven, heeft gedaan in de zaak tegen den conducteur en
den wagenbestuurder, die betrokken waren bij
heden de versierselen van deze onderscheidinhet ongeluk, dat op 17 Augustus j.l. op het
gen aan de genoemde heeren uitgereikt.
Centraal Station is F-eb^urd. dr.t p-roote materieels schade ten gevolge had, doch waarbij
geen menschen werden gedeerd. Een binnenkomende leege electrische trein uit Zandvoort
BEREIDT DE FEESTEN was, naar men weet, niet tijdig afgeremd en
kwam in botsing met een leegen personentrein, die langs het derde perron op het Oostelijk gedeelte van het station stond.
De 41-jarige conducteur, die als leerlingHet feestcomité te Diemen, aangevuld met
de plaatselijke geestelijken, doktoren en bestuurder den trein tot vlak bij het station
had gereden, en nog een 43-jarige wagenbeschoolhoofden heeft gisteravond het programma voor den nationalen feestdag definitief stuurder stonden deswege twee weken geleden
samengesteld. In afwijking met de voorloopige voor de rechtbank terecht. De officier van
justitie eischte toen tegen beide verdachten
plannen zullen de kerkdiensten op den eigenlijken feestdag worden gehouden en wel des twee maanden hechtenis voorwaardelijk en
50 gld. boete. Bovendien eischte de officier
morgens elf uur. Besloten is voorts den optegen den bestuurder intrekking van de betocht, waaraan zeer vele i/ereenigingen en particulieren zullen deelnemen, niet 's middags, voegdheid om electrische treinen te besturen
doch 's avonds te houden. In de Burgemeester voor den tijd van vijf jaar. De rechtbank heeft
De Kievietstraat, waar de deelnemers zich vanoohtend vonnis gewezen; de conducteur
achter de Diemer Harmonie zullen scharen, werd tot 50 gld. boete of een maand hechtenis
worden fakkels en lampions uitgereikt. Het veroordeeld, de andere verdachte tot een voorwaardelijke hechtenisstraf van twee maanden
einddoel van den tocht zal zijn de Muiderstraatweg tegenover het gebouw van „Ons met een proeftijd van drie jaar.
Voordeel", waar aan den overkant van het
water op de punt van het eiland „De Sniep"
een vreugdeboom met zeven lichtkransen, welke anderhalf uur blijven branden, alsmede
DE A.S. BLIJDE GEBEURTENIS
vuurwerk zal worden ontstoken. Aan het programma is nog toegevoegd een wedstrijd in
De leden der bij de Federatie van Christeétalage- en geververziering. Voor de schoollijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en
jeugd worden overdag, zooais reeds medegedeeld, bioscoopvoorstellingen georganiseerd. Meisjes aangesloten vereenigingen zullen ook
Voor het raadhuis wordt 's morgens tien uur deelnemen aan den optocht naar en de demoneen zanghulde gebracht, waarbij burgemeester stratie op den Dam ter gelegenheid van de te
verwachten heugelijke gebeurtenis in het Prinjhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein een toeselijk Gezin.
spraak zal houden.
Deze vereenigingen zijn de Nederlandsche
(Driehoekclubs),
Meisjesclub
Christelijke
Jeugdbond voor Meisjes, A.M.V.J. (afdeeling
VEERTIG JAAR ISRAËLIETISCHE
meisjes), Eltheto en verzamelen bij het hek
van
het IJsclubterrein bij het Stedelijk Museum
KRANKZINNIGENVERPLEGING
om zeven uur op den avond der demonstratie.
85319) in beperkte
De
Centraal
vereeniging
Israë'lietisch Introductie (tel. 85717 en
Krankzinnigengesticht in Nederland, welke te mate is toegestaan.
Apeldoorn het ~Apeldoornsche Bosch" en het
Dé Remonstr. Geref. Gemeente zal op den
paedagogium „Achisomog" en te Amsterdam dag na de geboorte van een prins of prinses,
het A. C. Wertheim-Huis beheert, zal 1 Maart den nationalen feestdag, een bijzondere godsveertig jaar bestaan.
dienstoefening houden, des morgens te elf uur
By die gelegenheid zal het ontspannings- in haar nieuwe kerk aan de Diepenbrockstraat;
huis, dat op het terrein yan het „Apeldoornsprekers dr. K. F. Sparnaay en ds. W. Mackensche Bosch" werd gebouwd en plaats biedt aan zie (tenzij de geboortedag een Zaterdag
mocht
vijfhonderd personen, in gebruik worden gezijn in welk geval men het feit in de gewone
nomen.
godsdienstoefening zal gedenken).
dienst

meaetttelinu.

5

(Ingezonden Medeelingen)

GEVAREN EN HACHEUJKHEDEN

SCHAAKTOERNOOI
TE HASTINGS

van

MAAR-BEZWAREN

Gisteren is in „Krasnapolsky" de demifinale van de Nationale tpe-wedstrijden 19:>8
Alexander wint van Ty'.or
gehouden. Op deze demi-finale werd gestreden
om de afvaardiging naar de finale op Vrij .ia?
HASTINGS, 5 Jan. De afgebroken partij
a.s. hier ter stede. Op de finale worden de' vyf tusschen Tylor en Alexander uit de zevende
beste typisten van Nederland gekozen om afronde is door Alexander gewonnen, zoodat de
gevaardigd te worden naar de internationale Engelsche meester een zoer fraaie positie
op
wedstrijden op Zaterdag d.a.v. te Den
de ranglijst inneemt. Door een seinfout is geHaa?.
De uitslag van de wedstrijden is als volgt: meld, dat Flohr zijn partij tegen
Mikenas geeerste de heer C. E. L. Simonis met 411 aanwonnen had. Deze partij, waarbij Mikenas met
slagen per minuut, tweede de heer J. A. de wit speelt, is echter afgebroken en
wel in een
nauwkeuriger misschien, dan menige huisHeer
met 40fi aanslagen per minuut, stelling, waarin de Litauer beter
vrouw zou doen voor een gezin. Burgers heeft derde Kloots
staat.
mej.
Th. Hockema met 397 aanslagen
De stand van het toernooi luidt:
een gezin, waar men van omvalt!
per minuut, vierde de heer J. de Jonge
1. en 2. Keres en Reshevsky ieder
met
Hij wijst het aan: er gaat per week onge5J punt.
388
per minuut, vijfde mej. J. Kuhl
veer 7000 kg vleesch naar de dieren. Per dag met aanslagen
3.
Alexander 5 punten
384
aanslagen
per
minuut.
ongeveer wordt een half paard aangevoerd en
In het geheel worden zeventien deelnemers
4. Flohr 4_ punt plus 1 afgebroken partij.
in eigen „slagerij" wordt dit in stukken genaar
de
finale
5. Fine 41 punt.
afgevaardigd.
hakt. Er moet voor sommige dieren vleesch
6. Mikenas 3 punten plus 1 afgebroken
mais,
wortelen,
worden gekookt,
er
rijst of
partij.
moeten 500 kg bananen worden gedistribuBURGERZIEKENHUIS IN 1937
eerd
7. en 8. Tylor en Sir G. Thomas ieder 2} p.
er komt in deze „keuken" zooveel,
9. en 10. A. R. B. Thomas en
waarvan men geen besef heeft. Pulp en zonneFairhurst
De
beweging der zieken in het Burgerziepunt.
ieder
pitten moeten er zijn, ook zemelen, en dan nakenhuis
gedurende
was
1937 aldus: Op 1 Janutuurlijk groote voorraden levensmiddelen, die
ari bedroeg het aantal verpleegden: 62 manook in een huiselijke provisiekast niet ontnen, 41 vrouwen. Er werden gedurende 1937
breken. Rauwe en gekookte eieren — er staat opgenomen:
805 mannen. 694 vrouwen, zoodat SCHAKEN ONDER DE
2400
stuks
in
zending
van
Bur- 'er
juist een
in 1937 verpleegd werden 1602 patiënten.
gers' boeken genoteerd, riviervisch, haverEr werden ontslagen: 712 mannen, 644 vroumout, groenten en wat niet al.
Het bestuur van de Stichting tot bevordering
wen. Er overleden: fil mannen. 59 vrouwen van
het schaken onder de schooljeugd kwam
„Vroeger hadden we een kok. maar de
op 1 Jan. 1938 in behandeling bleven: gistermiddag ten
laatste jaren heb ik dat zelf ook opgeknapt," zoodat
stadhutze te Utrecht in jaar64 mannen, 32 vrouwen. Het
brengt, dagen
vergaderlng bijeen. De voorzitter, de heer J.
aantal verpieegze.st Burgers, die ons naar de keuken
45.245. (Het aantal verpleegTerpstra, inspecteur van het Lager Onderwijs,
waar op een groot fornuis en op groote gas- dagen bedroeg:
in 1936 bedroeg: 34,302 )
wees in zijn open:n°swoord op de groote toecomforen in groote pannen artikelen staan te
neming van het schaken onder de schooljeugd.
koken, waarvan men den geur een paar uur
Uit het jaarverslag bleek dan ook, dat pl.m.
later nog met zich meedranort. Maar daar l**t
KLEINE UITSLAANDE BRAND.
1000 scholieren dit jaar aan de Kerstwedstrijmen riet op; men let op Burgers, die in dit
keukenbedrijf en tusschen al deze voorraden
den
hebben deelgenomen, waarvan Amsterdam
De brandweer heeft gisteravond vijf
zoo vertrouwd rond gaat, wiens meesteroog een kleinen uitslaandcn brand gebluschtuur met niet minder dan 460 de kroon spande.
in
zorg draa<?t voor de juiste bestelling aan de perceel Osdornerv/er- no.
De wedstrijd om het kampioenschap van
ged-elto
500.
Ken
vle«»sc-,
groent*n.
vfach of
Nederland zal in de a.s. Paaschvacantie gaan
leveranciers va"
van bet dubbele woonhuis werd door
het vuur tusschen Hervormd Lyceum te Amsterdam
die steeds on tijd 1* ons bananen naar den vermeld.
ro-ïgepaar
van
den
(de tegenwoordige bekerhouder, die ook dithoek
tuin
en
een
eenen
maal weer bovenaan uitkwam) en de Gem.
brooden naar den anderen laat transoorteer->n,
MUSEA (6 JANUARI)
H.B.S. B. te Utrecht.
die altijd in de weer is om te zorr-en dat hin**eTot bestuursleden van de stichting werden
de man. aan Rijksmussum,
ri^e ma-ren gestild worden
Stadhouderskade 42. 10—15 u.
wien aHe dieren hun lekkere hanies danken.
Sted. Museum Paulus Potterstraat 13. 10—15 u. benoemd een afgevaardigde van het Bussumsche comité, nader door Bussurn aan te wijZijn huishoudboeken zijn om van te duizelen
Mus. Aziatische Kunst (Sted. Mus). 10—15 u.
zen,
en twee vertegenwoordigers van den Ameeltig
Musevip
geworden
en
Foaor
Keizersgracht 6Ö9 10—15 u.
met zijn door het werk ruw
Mus. Willet Holthuysen, Heerengr. 605. 10—16 u. stërdamschen Schoolschaak-Bond. Tot 2den
handen heeft hü er den eenen das: na den
en 19—22 uur.
secretaris werd de heer G. 11. Bruins te
endoren ctjfa*"-* in g„(!l»*.***'?'*!. T1».p,-;o<t -f>nnteord
Hist. Mus., Nieuwmarlit, 10—16 u.
Utrecht
benoemd.
hoeveel andijvie of hoeveel kattenvellen hij Amst.
Scheepv. Museum. Corn Schuytstr. 57. 10—16 u.
lïïï
het
jaarverslag van den voorzitter
aftjeireven.
hee^t
Mus. Amstelkring, OZ. Vooiburgwal 140, 10—17 u.
b!e~k, dat de stichting nog een klein nadeelirNou \r.nn Ik nn-r een rf>nt «da^en mee en Rembrandthuis. Joden oreestraat 4-6. 10—17' u.
saldo heeft, waarvan verwacht wordt, oat dit
geef ik het on. Dan zal' m=*n onvolger den Wijnkoopersgildehuis. Koestraat 10. 14—16 u
dan
Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22 10—16 u
zich in het komende jaar zal herstellen.
islpo- ho-i'Mik wel te pakken hebben."
Mus.
Kol.
Burgers
Instituut,
den
Bij monde van den voorzitter .verd speciaal
ouden
Linnaeusstraat
2
12—
17
rte^er
*J**«-*en
u.
Den ziet ere
Om 14 uur rondgang onder deskundige leiding
en
gebracht aan den heer P. Jun-;man voor
hulde
voor het laat-t den t'"'n uitwandelen
door de tentoonstelling van muziekinstrumenten zijn wedstrijd'eidins:
en zijn <*ehaakl=ts"**>n aan
hoewel b'l niet sent?m**nt»el is, zal hü tirh
uit
den
Indischen Archipel met gramofoonplaten de verschillende scholen.
noc wel dlJcwftlS terii<=-'i=-=r=I*on pen zün Arti**en Tchtbeelden.
kroost: of de wortelen wel pfoed f««r zün. of Museum v o Arbeid, Rozengr 224 A.. 10—16 u.
Het bestuur ondervindt nog moeilijkheden
Ned. Schoolmus., Prinsengr. 151. 10—17 u.
er een gedacht is op tijd zonnenitten te bebij het zoeken'van contact met verschillende
stellen, kortom, of de dieren wérkelijk aan Bilderdijk Mus.. Keizersgr. 166,
14—17 u.
scholen en zal dit zooveel mogelijk trachten
Bijbelsch Mvt„ Hemoylaan 19 A, 10—12 en 14—17 u.
niets tekort hebben!
te ondervangen door hei oprichten van plaatse-

De maag: verkeert in gevaar, namelijk, de kansen
op verwikkelingen bestaan, zoodra men het geringste gevoel van schroeiïng in de mag. of
kramp bespeurt. De sla.Tjeriïheid, hoofdpijnen na
het gebruik van voedsel, en slapeloosheid, zijn.
eveneens dikwijls de voorloopers van chronische
maag-ongemakken. De meeste dezer bezwaren zijn
te -wijten aan een overmaat van zuur. waardoor
de teergevoel'ge slijmvliezen der ma?T geschroeid
worden. Een kleine dosis Gebismureerd Magnesium
in een beetje water, gozruikt zoodra de eerste
kenmerken dezer spijsverterings-bczwaren worden
opgemerkt, maakt deze overmaat van zuur echter
onschadelijk, verzacht de ontstoken slijmvliezen
der maag en doet de spijsvertering weder op
normale wijze verloopen. door de gisting van
het voedsel
te doen ophouden. Gebismureerd
Magnesium is verkrijgbaar bij alle Apothekers en
J.75 per groote
Drogisten a. f L— per flesch, of
flesch, die voordeeliger is.

’

lijke comités.

De vergadering werd bijgewoond door de
heeren B. J. vanTrotsenburg. voorzitter van
den Kon. Nederl. Schaak Bond en J. Kollaar,
inspecteur van het Lager Onderwijs te Amsterdam.

RUGBY

HOLLAND—ROEMENIË
Samenstelling van
onze ploeg.
De ploeg, welke a.s. Zondag te Alkmaar
tegen de Roemenen in het veld komt, is al3
volgt samengesteld:
Fullback: v. Beusekom (R. C. '35).
Driekwarten: Jongman (Gooi), N. N.,
Bleydenstein
(Delft)
en De la Fuente
(A. R. V. O.
Haifbacks: v. d. Meulen (Delft) en v. Vught
(A. R. V. C).
Forwards: Fock (R. C. '35),
Malherbe
(A. R .V. C), v. Leeuwen (Den Haag), Kleijman (Eindhoven), Kelder (Delft), Merkelbach (R. C. 1935), Hottehnan en v. d. Beek
(A. A. C).
Invallers: Godefroi (Delft), Orlow en Lana
(A. R. V. C).

Wij geven dit team weinig kans. daar ook
te Parijs, tijdens de ontmoeting op de tentoonstelling door de onzen met niet minder dan

3—42 werd verloren, terwijl het team, zooais
het thans is Scmen-resteld, geen enkelen wedstrijd in dit verband speeMe.
De wedstrijd staat onder leiding van dea
heer Alofs.

WETENSCHAP
POOLSCH GENOOTSCHAP VOOR
EXPEDITIES
Warschau, 4 Januari,
Onder leiding van den Poolschen minister
van Oorlog, generaal Kasprzycki, is te Warschau een Poolsch Genootschap voor Expedi-

ties tot stand

_

—

—

gekomen.

In de laatste jaren waren reeds verscheidene
expedities voor wetenschappelijke doeleinden
ondernomen naar de arctische gebieden, naar
de Andes, naar de bergen van Alaska. Mcsopotamië enz.
Het nieuwe genootschap zal zich nu mot
de centrale regeling van alle komende wetenschappelijke onderzoekingen belasten
en
tevens garandeeren, dat zij alleen dan worden
ondernomen, wanneer de wetenschap hiermtde
gediend zal zijn en er een redelijke kans van

slasren bestaat.
Eveneens zal het genootschap de mogelijkheid van openstelling van overzeesch gebied
voor Poolsche emigratie onderzoeken.

PSYCHICAL RESEARCH

Voordracht dr. Paul Dietz.
Dr. Paul Dietz privaat-docent in de parapsychologie te Leiden, zal Zaterdagavond, 8
Januari, in het Parkhotel voor de afdeeling
Amsterdam der Studie-Vereeniging voor Psychical Research een voordracht houden over
„Parapsychologie en Mystiek".

KERKNIEUWS

VAN ALPHENS KERKELIJK
HANDBOEK
Prompt op tijd, op den laatsten December,
heeft de Drukkerij v/h. Koch & Knuttel t«
Gouda den jaargang 1938 van Van Alpaen'a
Nieuw Kerkelijk Handboek gepubliceerd Veranderingen van beteekenis heeft deze uitga ve
niet ondergaan, een paar wijzigingen vaii formeelen aard daargelaten. Haar groote beteekenis ligt in haar betrouwbaarheid en volledigheid, die elk jaar weer blijkt Evenals
onze redactie, die het boek dagelijks gebruikt,
zal menigeen de nieuwe editie met vrr-ugde
ontvangen, omdat zij in zijn werkkamer nu
eenmaal onontbeerlijk is.

—

SCHOOLJEUGD

zij

echter worden afgewend

De heer S. Landau schrijft uit Hastings d.d
4 Januari:
Een toernooi, zooais er te Hastings nog zelden geweest is: vier concurrenten voor ds
eerste plaats, waarvan de vierde slechts een
half punt verschilt. Dit zijn: het trio candidaten-wereldkampioenen Flohr, Keres en
Reshevsky, achtervolgd door Alexander.
De zesde ronde v/as een moeilijke ro*=de,
waarin fel gestreden werd. De rust op Zondag
deed den meesters blijkbaar rroed. Behalve
Flohr, die den geheelen dag zijn hangpartij
met Tylor analiseerde, betraden de matadoren
de schaakarena.
Alexander toonde zich in zijn partij tesren
Reshevsky van zijn besten kant. Kij bracht in
een Spaansche partij een nieuwtje, hetwelk uit
een pionoffer bestond. Aanvankelijk schren
het, dat hij in het voordeel zou komen, dorh
Reshevsky wist door den pion tijdig terug te
.-reven, een klein voordeel in het eindsoel te
verkrijgen, dat echter lang niet gemakkelijk
te realiseeren was. Doch zooais gewoonlijk geraakte hij in hopeloozen tijdnood. Op een gegeven moment moest hij nog 12 zetten doen in
1 minuut. Met het gevolg, dat Alexander door
goed tegenspel remise kon forceeren.
De partij Flohr—Keres, die met spanning
teegmoet werd -"ezen, stelde in zekere mate
teleur. Keres, die Zwart had. riskeerde het
niet op winst te spelen en Flohr van zyn kant
speelde ook niet scherp. In een Snaansche
partij met
afruilvariant, ruilden de grootmeesters een aantal stukken om op den dprtigstr=n zet tot remise te besluiten. Doordat Flohr
ook zijn hangpartij tegen Tylor won, kon hij
een gelijken stand met Keres en Reshevsky
bereiken.
Een sensationeel verloop had de partij FineMikenas. De Littauer verdedigde zich tegen
d2—d4 met den ongewonen zet PbB—c6. Hij
kon niet beletten, dat Fine voordeel kon halen,
zoodat het een moeilijke positiepartij werd met
wisselende kansen. Toen het tegen den 34st.cn
zet kwam. verkeerden beiden in ty'dnood. Hier
deed .zich iets merkwaardigs voor. Mikenas,
die nog een zet moest doen, deed dit op het
laatste nippertje en wandelde naar de andere
borden. Echter gelijk met het uitvoeren van
zijn laatsten zet viel het vlaggetje, doch Fine
had hier geen erg in. Mevrouw Fine ontging
dit echter niet en zy maakte haar echtgenoot
hierop attent, waarop Fine onmiddellijk reclameerde en de partij opeischte. De toernooileider, die voor het eerst deze functie bekleedt,
kon geen beslissing nemen en zoo werd dit
geval aan de tien gezworenen van Hastings
voorgelegd (opgemerkt zij, dat het jongste lid
dezer commissie 60 jaar oud is). Doch met
Mikenas viel niet te praten, daar htj geen
woord Engelsch verstaat, zoodat Fine niet
alleen zijn eigen belang te vertegenwoordigen
had, maar tevens ook dat van zijn tegenstander in den vorm van tolk. Na lang beraadslagen, was de uitspraak vrij voor Mikenas,'dus
doorspelen. Na lang heen en weer gemanoeuvreer, won Fine een pion en na een tiental zetten de partij Fine heeft dus eindelijk een partij
gewonnen en staat slechts met een punt achter de leiders. Zijn kansen op een der hoogste
plaatsen zyn dus nog niet verkeken.
Fairhurst en A. R. B. Thomas hebhen door
met elkander remise te maken zich op de tabel
geplaatst. Dit is het eerste halve punt, dat
zij geboekt hebben.
In de andere groepen was het onverwachte
bezoek van den heer Strick van Linschoten
aanleiding de beste beentjes voor te zitten.
Landau leverde een prachtige prestatie tegen
List, met wien hij om de leiding speelde en
wien hij in een fraaie partij versloeg. Ook van
Doesburgh, die steeds beter gaat spelen, won
in schitterenden stijl van Peeters. Door deze
overwinning staat hij met een half punt achter
Landau op de tweede Dla<"ts. r>«*=»r»»w*ie-en
ging het Schelfhout minder goed. Een blunder
in de opening kostte hem twee pionnen en de
party. Hij schijnt niet 's morgens te kunnen
spelen, want zooais gebleken is, komt hij tegen
het middaguur in het voordeel, wanneer het
dus niet te laat is.
Prins is er totaal uit. Zonder tegenstand
verloor hij van Koltanowsky. Hij schijnt dcor
zijn vorige nederlagen gedeprimeerd te zijn.
Damen maakte remise met Ormond en heeft
nog kans op een prijs.
De stand na. zes ronden in premier reserves 1 luidt: Körnig 51, Luckio 41, Koltanowsky, Jackson en Sergeant 4, Norman 2\,
Ulingworth 2, Prins 1. Hammond J.
Premier reserves 2: Landau 5. van Doesburgh 4S, List, Kitto 4, Winser 3, Schelfhout,
Michel en Risson Morry 2_, Cole IJ, Peeters J.

onmiddelijkkunnen

Bijna

Na de zesde ronde.

PASTOOR L.H.E. BONGAERTS

.

Te Herten (L.) is gistermorgen op 60-jarigen
leeftijd overleden pastoor L. H. E. Bongae'rts.
Hij was in 1905 tot priester gewijd. Na te Belfeld en Swalmen kapelaan te zijn geweest,

werd hij in 1915 benoemd tot rector te Steijl.
In 1928 was hij daarop pastoor te St. Geertruide geworden en sinds 1934 vervulde hij
dit ambt te Herten.

BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM.

—
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AVONDBLAD
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AANKONDIGINGEN

>
Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, onze onvergetelijke Man, Vader, Behuwd- en Grootvader,
de Heer
H. H. ZEIJLSTRA Sr.,
in den ouderdom van bijna
68 jaar.
J. ZEIJLSTRA—

Getrouwd:
Th. P. BUYTENDIJK

en
A. BURNETT, geb. ADDINK.
Wassenaar, 30 Dec. 1937.
In plaats van kaarten.

De Heer en Mevrouw
BAX—JONCKHEER
geven hierbij kennis van de geboorte van een ZOON.
Heerlen, 4 Januari 1938.
Met groote blijdschap geven de
Heer en Mevrouw
GUEPIN—DE STOPPELAAR
kermis van de geboorte van hun
DOCHTER
ERICA MARINA.
Laren, N.-H., 4 Januari 1938.
Tijdelijk adres: Majella Stichting, Bussurn.
De Heer en Mevrouw

HOEN—BUNDELS
geven met blijdschap kennis, dat
hun DOCHTER

Arts voor inwendige ziekten
VAN EEGHENSTRAAT 10.5

Praktijk hervat.

P. W. VLIETSTRA—DE BREY
geven kennis van de geboorte van
hun ZOON
CAREL JULIAAN.

HAARLEM

j

Tandarts

-

Praktijk hervat.

de Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer
I. STEIN,
in den ouderdom van 75 jaar.
A. STEIN—KATIN.
S. SAPERSTEIN—STEIN.
A. S. SAPERSTEIN.
Mr. S. STEIN.

(2 Sjewat 5698).

Blasiusstraat 31.

Begrafenis Donderdag a.s.,
10 uur van af N. Kerkstr. 127

0.54

WILHELMINA
GEERTRUIDA DONKER,
Echtgenoote van Pieter
Christoffel van Kooten,
in den ouderdom van 53 jaar.
Uit aller naam:
P. C. VAN KOOTEN.
PIET.
Zandvoort, 4 Januari 1938.
Zandvoortschelaan 40.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Vrqdag 7
Januari, n.m. 2 uur, op de
Algemeene Begraafplaats te
Zandvoort.
Vertrek sterfhuis 1.30 uur.

Schoonzuster en Tante

JUSTINE CHRISTINE
CREMER.
Velp,
M. C. L. CREMER.
A. J. CREMER.
Amersfoort,

C. M. CREMER.
C. CREMER—MARTIN.
's-Gravenhage,
S. CREMER—ABEGG.
Amersfoort,

A. L. CREMER.

C 3-. M. CREMER.

's-Gravenhage, 4 Jan. 1938.
Piet Heinstraat 69.
Geen bezoek en geen bloemen.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Vrijdag a.s.,
kwart over drie, op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterf-
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groot assortiment,
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0.49

1200

I

van diverse moderne bontsoorten,
3/4 en lange modellen, uitsluitend
van het laatste seizoen, in zwart,
bruin, grijs en lichtmarron, brengen
wij in de verkoop tegen tot nu toe
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Annonces betreffende Geneesmiddelen en Geneeswijzen worden in
dit blad slechts opgenomen indien
zij vooraf voorzien zijn van het
stempel „Geen bezwaar" tegen de
plaatsing, afgegeven door de Commissie van Controle op de Aan-
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prijzing

_m

BIJZONDERE PARTIJ
M^dSra
Brode Crêpe Relief,
Romain

!

voor middagjaponnen en complets, le
kwaliteiten. Alle modekleuren en zwart.
95 C .M. breed per meter
1.50.
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ANTHRACIEt

VEEL WARMTE. VOOR WEINIG GELD' ;
AFM 20/30 .2.60
AFM 30/50. 2.60
AFM 10/20... 2.25 ♦ alleen verkrijgbaar j

anthrax N.V.
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COENHAVENI

Telefoon 448<*4

Verkrijgbaar ie:
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Tel.
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ROTTERDAM: ROKOCENT
DEN HAAG:
N.V. H. A. M.

WIJ LEVEREN OOK 1 H. L.
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Geneeswijzen.
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GEZICHTSHAREN
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DE BENEDITTY,
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M____»____f % ____-_Br_rK
M

WORDEN AFDOEND VERWIJDERD. ZRS. M. en A.BIJI S,
AMSTERDAM, Breughelstraat 9 b|j Apollolaan, Telefoon 23514.

18-^

DEN HAAG, A. Paulownastraat 50, Telefoon 392097.

UTRECHT, Cathar.singel 1,30 by Tolsteegbrug, Telefoon 18716.
GRONINGEN, Verl. Heerweg 16 B, Telefoon 3291. Spreekuur 2—3.
DEN HAAG VRIJDAGS EN ZATERDAGS GESLOTEN.
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Vrouw,

40 bons.

Dn
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B__P

_______

VERPLEEGSTER CACAO
lekker en voordeelig..
°
ALTIJD WELKOM!

Voedzaam,

Spaart bons voor kop,
&/*?/, -Wt/, _3^ier of blad.

m n

K2*

condities luiden:

. 40 bons
£*{**_.___■:
f40 bons
Koot* 2 ontbt/tbordje . .
.. . 200
bom
Voor 1 ketel
of 100 bons + 75 cent
Voor 1 presenteerblad. . 150 bons
Voor 1 kop en schotel.

of

75

bons

+ 60 cent

SBfcw.

BB___

___r*r^"i_____________F

Hiermede stel ik U er van
in kennis, dat heden tot mijn
diepe droefheid van mij is
heengegaan, na een moedig
gedragen lijden, mijn lieve

Hs. VAN WORT £zn.
Koog a/d Zaan,
4 Januari 1938.
Lagedijk 35.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op Vrh'd.ag 7
Januari a.s., des namiddags
2 uur van huis.

(Voorloopig kosteloos.)
vonnis der Arrondissements-

Rechtbank te Amsterdam, Eerste
Kamer,
d.d. 3 Januari 1938, is in
staat van faillissement verklaard P.
M. v. d. Vlugt groentehandelaar,
wonende te Amsterdam, le Kostverlorenkade 15/1, zulks met benoeming
van den E.A. Heer Mr. P. B. Dijksterhuis tot rechter-commissaris en
van ondergeteekende tot curator. De
curator: Mr. W. Ruitinga, Museumplein 10. Amsterdam, 4 Januari 1938.

1

Onze bekende 1 e waschbare kwaliteit.
Elegante touche. Alle lingerie-kleuren
en zwart. 95 c.M. breed per meter 1.75.

+

CAROLINA

in den ouderdom van 49 jaar.

Curatoren:
J. v. d. BIBSEN.

MR. J. R. VOUTE JR.

cd. A. K. Ninaber
W-l

HANNA DE BENEDITTY,
in leven Weduwe van
Jacques Vizevene,
in den ouderdom van 76 jaren.
Uit aller naam:

VERHEYDEN,

MR. F. J.

Btf

ZUIVERE ZIJDE
CREPE SATIN LINGERIE

DE 5e KLASSE BEGINT MAANDAG 17 JAN. A.S.
Loten verkrijgbaar. Naar buiten na ontvangst van postw.
5 et.
porto ol postgiro 17i557 Gem. Giro N. 1119 a 13.60 II M aandeel.
VONDELSTRAAT 102 hs.
A
1/
-l '
l

Heden overleed plotseling

CORNELIA ELISABETH
ANNA VAN WORT—

1
m
Êt

Bkw4!l H_________fl ____________________■________
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\V' '\

onze beminde Zuster, Tante
en Behuwdtante

Met leedwezen geven Bestuur efl Directie van het
Port. Isr. Zieken- en Oudevrouwenhuds kennis van het
overlijden van
Mevrouw H. VIZEVENE—
DE BENEDITTY,
die gedurende meer dan dertig jaren als Regentes haar
beste krachten voor het welzijn van deze Inrichting gegeven heeft.
Amsterdam, 4 Januari 1938.

f

fS

*

Eenige en algemeene
kennisgeving.

Amsterdam, 4 Januari 1938.

Curatoren in het Faillissement der
X.V. Technische Handel Maatschappij „DE TRUST", te Amsterdam, berichten dat de tweede, tevens slotuitdeelingslijst in opgemeld faillissement heden ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank' te Amsterdam
is neergelegd, welke aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage van crediteuren ligt.
172 Heerengracht, Amsterdam-C.

I

chique voorjaarskleeding, groote sorteering 130 c.M, breed per meter 1.75.

STAATSLOTERIJ

huis te kwart vóór drie.

Plantage Franschelaan 4.
Begrafenis van af sterfhuis
Plantage Kerklaan 49, op
Donderdag 6 Januari, 101 u.

4457-

fl

"

0.50.

ZUIVERE WOL
COMPLET EN MANTELSTOF
Verschillende elegante kwaliteiten voor

_f_EI ____£
HIRSCH &CU

|

I 29- 49- 69- ]

RESTANTEN

ij Crematie-Transporten

Kalverstraat 140
Leidschestraat 97

Waarde-

SERIE II

70 c.M. breed per

meter OJS

|

BONTMANTELS

5

fj^j thans f 6.25

/PRINSENGRACHT 837

ENORME SORTEERING
WASCHSTOFFEN

„

BORSALINO-HOEOEN

67

_£___

I

»*BO

FILIAAL AMSTERDAM
P. C. HOOFTSTRAAT 43
TELEFOON
25162.

t

BEDRUKTE CREPE DE CHINE
BEDRUKTE CREPE CEORGETTE
BEDRUKTE MOUSSELINE DE SOIE

Linnen, bedrukte Georgette, Organdie,
bedrukte Crêpe Mousétte, waschbaar,

HALVE PRIJS

bU

ZUIVERE ZIJDE

AMSTERDAM

BALANS-

m-

l

....

2*60

DIJK
EINDHOVEN

4 restanten

Zware kwaliteit, sportief artikel voor
deux-pieces. Chique kleurcombinaties
85 c.M. breed per meter
0.95.

0.50

van

"

radicaal gereduceerde prijzen
FOULARD TAILLEUR

l*b&

Januar'.-folder.
N.V. Kon. Weverij

Heden,

overleed te 's-Gravenhage, in den ouderdom *
van 78 jaar, onze lieve Zuster,

I

SPOTPRIJZEN.
GEEN ZICHTZENDINGEN.
Vraagt toezending

eva"

SHOES

Ie kwaliteiten, mooie dessins. Enorme
sorteering. 95 c.M. breed p. meter 0.95.

u*oo

I

STOFFEN

)

kleurd in diverse tinten
van af
0.53
Grootere maten prijs
op aanvraag.
ALLES VOOR ZOOVER
DE VOORRAAD STRERT.

s
fff ?''
voor f__o
7Ö °

BOOTS

P. C. HOOFTSTR. 45
Tel. 27405

0.49

0.59

kennisgeving.

ZIJDEN EN WOLLEN

\

K. BOOT-SPECIALIST

Baddoeken, geheel ge-

Hiermede vervullen wrj den
treurigen plicht U kennis te
geven van het overlijden van
onze lieve Vrouw en Moeder,
Zuster en Behuwdzuster

"■■■■■■

?

PENNOCK

Halflinnen
huishouddoeken g

en algemeene

Eenige

f

K

huishouddoeken U*;*
n «g

naar Muiderberg.

INVENTARIS
OPRUIMING

ANTON DRUKKER

IN ONZE HALFJAABLIJKSCHE OPRUIMING
BKENGEN WIJ EEN SERIE
SCHITTERENDE AANBIEDINGEN, 0.A.:

65 X 72 cm.
0.79
0.69
Grasllnnen lakens
sterke kwaliteit
150 X 235 cm.
1.95
1.76
Half linnen servetten
60 X 60 cm. 0.55
Halflinnen tafellakens,
130 X 160 cm. 2.90
Heellinnen servetten,
65 X 65 cm.
Heellinnen tafellakens
140 X175 cm.
Halflinnen

S. STEIN—MOED
en Kleinkinderen.
Amsterdam, 4 Jan. '38

HÉSJIi
ËflMml
1
GRÓTE-OPRUIMING
+

Graslinnen sloopen,
sterke kwaliteit

Heden overleed onze gelief-

eilZ

l.oien verkrijgbaar: 'Sa 72.-, Ja 36.-, Ja 18.-, 'i,è 14.40, 'M
17.20, l_a i 3.6
Naar buiten fr. na =mtv. v postw.
5 et voor frank. Giro 7924'

$

K. Groustra

Buenos Aires, 4 Januari 1938.
Parana 26—8 A.

20341-24250

Off

Dr. Henriette A. Lohr

15.000 ei!Z.

prijzen van:

Getrouwd:
O. P. RUIMING
met een
HOED VAN KUYT.
Ferdinand Bolstraat 20.

ADVERTENTIËN

ANK

Amsterdam, 4 Jan. 1938.
Adm. de Ruyterweg 155.
Tijd. Diaconessenhuis, Overtoom 283.
De Heer en Mevrouw

N. SAX Jr.

H. H. ZEIJLSTRA Jr.
C. E. ZEIJLSTRA—
TER BURG.
JOH. ZEIJLSTRA.
M. C. ZEIJLSTRA—
WELCKER.
HEINI.
KARIN.
Amsterdam, 4 Januari 1938.
Van Tuyll van
Serooskerkenweg 59.
Liever geen bezoek,
geen bloemen.

——
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TE AMSTERDAM

TEL:

TWEEDE BU

STAATSLOTERIJ ■MIMI
500o°3000°2500( 3
in__r^^9M
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BEGRAFENIS
VEREENIGING

BIJLEVELD.

v. Beeverlaan 8.

geboren is.
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AUSTRALIË)

NORDDEUTSCHER LLOYD, Bremen.
THE OCEAN S/S. Co. Ltd., ALFREO HOLT& Co., Liverpool.
DEUTSCH-AUSTRAL.DAMPFSCHIFFS GES.,A.G..Hamburg

EERSTVOLGENDE AFVAARTEN
va„

ROTTERDAM

naar:

Adelaïde, Melbourne, Sydney,
Newcastle (N.S.W.), Brisbane
en Fremantle bij voldoend aanbod van lading.
4P
s.s. „MAIN" (N.DL.)
,
.
15 Jan

. . ...
. ~

s.s. „STASSFURT" (D.A.D.G.).
s.s. .-MERIONES" (Holt)
s.s. -.NECKAR" (N.O.L)

26 Jan.
5 Febr.
16 Febr.

BUSTEHOUDERS CO i
ift-lfUl
vl^L \y kj[_ 11"
*
l78'UB-L38'l|B-98c-68c«J

{)9'

LASTEX-INSTAPPERS. 4 Jarretelles, vanaf...
'
LASTEX-CORSELETS, prima elastiek, kant M4s \

Uitstekende gelegenheid voor passagiers.
Goederen worden steeds aangenomen Loods 3, Merwehaven.
Spooradres: Rotterdam. Rechter Maasoever.
Loods 3, Merwehaven, waterzij de.
Agenten te ROTTERDAM en AMSTERDAM:

Norddeutscher Lloyd. Wm h Muiier & co. n.v
Alfred Holt & Co. Meyer & Co's Scheepvaart-Maatschappij
Deutsch-Australische }
Dampfschiffs-Ges. A.G.$ WambersiB Zoon- c- v °- *■

*

IN ELKE

en die niet adverteeren. Hebben de nlet-adverteerders wel eens gelet op den gang van zaken hunner concurrenten die
geregeld adverteeren? En stemt hen dit niet tot nadenken?
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DOET EVENALS ZIJ!
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BRANCHE"

zijn firma's die wel

wèl

bustehouder, 4 jarretelles, vanaf
I
WOLLEN KOUSEN, mooie zware qualiteit, f\ö. 1
met naad en mindering
«r^
C
WOLLEN HEMDJES,
zuiver wol, rechte \\\\_\\
~
~
of ronde hals, vanaf
WOLLEN ONDERBLOUSES, vanaf

_,_,. JPPPk^F^PWHl, _l Ï1 HM M VIR
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AMSTERDAM (10 Fil.), HAARLEM
LEIDEN, DEN HAAG (7 Filialen
ROTTERDAM (4 Fil.),

-

ARNHE^'

APELDOORN,
DEN BOSCHEINDHOVEN, TILBURG,
UTRECHT, HILVERSUM.
AMSTERDAM

Lsidschesfraal 43 Van Woustraat 1 22
Nieuwondijk 162 Bilderdiikstraat <>',
Fer.l Bolstr. 61-63 v.Swindenstr. 59-j=>]
O. Doelenstr. 5-7 Kinker«tr. 308-31 0
Jon Evertsenstraat 41
Zeilstraat 13

1

!
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I DERDE BLAD

AVONDBLAD
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(Ingezonden

JAAP EMNER

KUNST

Groot succes te Boedapest.

DE ZEVENTIENDE EEUW

(Van

onzen

correspondent.)

mededfieMig.)

VICTORIA-WATER

Weenen, 3 Januari

Doordat in de Kerstdrukte een vliegbrief
tusschen Weenen—Berlijn en Amsterdam
wegraakte, moet ik o.a. nog even vertellen
hoe het eerste optreden van onzen landgenoot,
den violist Jaap Emner
die natuurlijk

Inleiding tot de tijdperk-tentoonstelling in
Burlington House te Londen.

OVER DEN SMAAK VAN DEN
ENGELSCHMAN

-,
(Van

onzen

s-correspondent.)

Londen, 3 Jan

De tentoonstelling van kunst der zeventiende
Ileeuw
in de Royal Academy uit Britsche ver-

zamelmgen, a zoo veelomvattend, rijk en
c"°.on i dat tnen na een rondwandeling door de
Izestien
zalen, versteld staat zoowel over de
iKunstzinnigheid
der Engelsche verzamelaars
s °ver hun blijkbaar onbegrensde koopHet is waar, n»et alles is gekocht: twee
Belangrijke schilderijen van Velasquez, waarde onsterfelijke „Waterdrager van
-n
ziin door Ferdinand VII aan Wellingtrm
w»n geschonken,
nadat hij den buit van Joseph
bonaparte in den slag bij Vittoria had herregen en naar Engeland gebracht, en twee
S zi-'n afkomstig van de door maarSoult geroofde schatten. Verder zijn
ïtaliaansche schilderijen afkomsr uiteidene
stig
de Orléans-collectie, die in 1792 naar
geland werd gesmokkeld. Maar
dit neemt
.p
Weg: van de verdienste van vroege EngelsoVi
ene verzamelaars en kunstbeschermers als de
6raaf van Arundel en George Villiers, hertog
Buckingham en van de koninklijke ver|an
zamelaars, eerst Hendrik VIII en een eeuw
r Karel
voor wien Buckingham de col*> hertogen
Van de
van Mantua omtrent
ö*»9 aankocht „voor de som van tachtiguizend pond"; in die dagen een aanzienlijk
edrag. Die koninklijke collectie werd later
errijjjit met Duitsche en Vlaamsche schildemet een £roo,: aantal schenkingen
er-we verzameling, verdeeld over alle
i
Paleizen, niet minder dan 1786 schilderijen,
"uniaturen en beeldhouwwerken telde.
Andere
vroege verzamelaars, vermeld door
aagen in zijn „Treasures of Art in Great
ritain" van 1854, waren de hertog van
orthumberland en lord Montague en niet het
minst sir Peter Lely. In het begin van de achtende eeuw, nadat de vrede met Frankrijk
as gesloten, begonnen met de hervatting van

.
;blf
de

'
Kr»hrillo'
J°cnalk

Beo?

HB*>c?

,■

vriendschappelijke

betrekkingen

breede stuk veel mooier uit dan in de betrekkelijk kleine zaal te Parijs. Het is buitengewoon gunstig opgesteld aan den oostwand
van de lichte eaal waar op de Nederlandsche
tentoonstelling de Vermeers hingen en van
drie, vier zalen ver ziet men door de hooge
deuropeningen alleen dat in hemelsblauw-enwitten toon gehouden stuk, en het maakt een
geweldigen indruk door het mysterieuze licht,
dat op de Moedermaagd en op het Kindeke in
de kribbe valt, dat zij aan de knielende herders
toont, zoowel als door het Engelengewemel
boven den bouwvalligen stal. Het dateert vrij
zeker van tusschen 1590 en 1600, valt dus
feitelijk juist buiten het kader van deze tentoonstelling, maar kon gevoegelijk worden gegeven, omdat El Greco eerst in 1614 is gestorven.
De eeuwen loopen in elkander over. Dat
ziet men zeer sterk in de eerste „Engelsche"
zaal van deze tentoonstelling, een kamer met
portretten van den jongeren Gheeraerdts. Paul
van Somer, Gerard Soest, Cornelis Jansen van
Keulen, David des Granges en William Dobson, van wie alleen de laatste Engelsch bloed
in zijn aderen had: formalistische kunst van
eigenaardige sobere charme zonder den zwier,
dien later Van Dijk zijn Engelschen modellen
zou verleenen.
Het is een groote taak, die de voorbereiders
zich hadden gesteld, de ziel te geven van een
tijdperk, van de gouden zeventiende eeuw.
van renaissance naar barok, haar classicisme
naast de weelderige uitspattingen der barok,
de individueele kunst van Rembrandt naast
passielooze Italianen, ordelijke Hollanders en
Franschen naast de uitlaaiing van een Rubens
en een Bernini.
De tentoonstelling is belangwekkend omdat
zij ons den smaak laat zien van den Engelschhier is, wat hij kocht om zijn woning
man:
te versieren, wat zijn verbeelding prikkelde en
zijn ijdelheid in conterfeitsels streelde. Is er
ontegenzeggelijk veel saais en middelmatigs
bij, er is ook groote kunst. De balans kon niet
altijd in evenwicht worden gehouden en zoo
is aan Rubens een veel te overwegend-k aan
Rembrandt en aan Velasquez een te onbelangrijke plaats verleend. Maar er zijn compensaties: daarover een volgende maal.

—

ook de

eislust naar het vasteland en het verzamelen
an kunst zich weer te ontwikkelen. Toen was
■ dat onder tal van anderen lord Burlington,
ie het eerste „Burlington
House" deed bouwen
P de plaats, waar thans de Royal Academy
tentoonstelling houdt, de leider was van
ewe
bouwstijl
en «unstSinê' om den Italiaanschen
naar Engeland over te brengen,
kunstbezit van Engeland in openbare
en
711 Particuliere verzamelingen, bijeengebracht
jj de laatste vier eeuwen, is ontzaglijk en
oewel er vooral in de negentiende eeuw, door
f*et in Engeland geldende erfrechtstelsel en

..

dei

PRIJSVRAAG WEENSCH JAARBEURSGEBOUW
Ook buitenlanders kunnen
deelnemen.
(Van

Weenen, 3 Januari.

°°ge successierechten, vele verzamelingen ln
De „Baiuamtsdirektion" van de stad Weenen
heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een
*_jn opgelost met verlies van belangrijke werken naar Amerika en elders,
doet het goed denkbeeld, hoe op het terrein, waar eens
de vorig najaar afgebrande Rotunde in het
1902 opgerichte „Art Collections Fund",
de Engelsche tegenhanger van onze vereeni- Prater stond, een tentoonstellings- en jaarging „Rembrandt"
haar uiterste best, de beurscomplex is te zetten. Daaraan kunnen
kunstschatten uit particulier bezit voor Enge- ook buitenlandsche architecten, en „op dit
te behouden en het bezit der natie door gebied werkzaam zanden", deelnemen. Er is
oordeelkundige aankoopen in het buitenland te een eerste prijs uitgeloofd van 4000, twee
Ve ?"ijken.
tweede van 3000 en drie derde van 2000
Wat de tentoonstelling in Burlington House schelling. Verder zijn er nog 8000 schelling
de heden is geopend, is het alleen beschikbaar gesteld voor het aankoopen van
n
goede inzendingen. In de jury zitten, behalve
te ze££en' dat het aantal verzamegen ' waaruit de meer dan duizend geëxpo- de burgemeester, de drie vice-burgemeesters,
er de schilderijen, beeldhouwwerken en kunstde president van de Messe A. G., stedelijke
ambtenaren, de architecten prof. Schweizer,
orwerpen zijn geput, ongeveer drie h o n- Karlsruhe,
prof. Salvisberg, Zurich, en prof.
e r d bedraagt. Dit geeft een denkbeeld van
Theiss, Weenen.
® liefde
in Engeland voor oude kunst en de
Van den 7den af zijn de voorwaarden, tegen
naarde, die aan het bezit ervan wordt gehecht. Men bedenke dat het hier alleen zeven- betaling of inzending van 10 schelling, te
Europeesche kunst geldt, dat verkrijgen bij „Magistratsabteilung 38" van
'ende-eeuwsche
och de verzamelingen van oudere, of van het Weensche Neues Rathaus. Inzendingen
moeten aldaar voor 5 Februari 12 uur ingelekunst zijn aangesproken en verd zijn.
de
r*t talrijke collecties van Aziatische kunst
venmin daarvoor in aanmerking kwamen.
Bi J het bijeenbrengen van de huidige kunstmoest met allerlei omstandigheden
VIERDE TOONKUNSTCONCERT
orden rekening gehouden, in de eerste plaats
het feit, dat in hetzelfde Burlington House
MAASTRICHT
P de tentoonstellingen van Vlaamsche, Nederandsche, Italiaansche, Fransche en Britsche
Operaconcert van het Stedelijk Orkest
in de laatste tien jaar reeds zeer veel
onder leiding van Henri Hermans.
eventiende eeuwsche kunst uit particuliere
Solisten: Oda Slobodskaja en Henk
J" openbare verzamelingen was tentoongesteld
Noort.
seweest en dat zooveel mogelijk moest worden
te laten
% Het vierde Toonkunstconcert te Maas"siprm6(len> dezelfde werken thans weer
tricht,
gegeven in de voormalige Dominicanen°ok
Lor'dende
had het Seen zin'
-'roote
schok
ne museaj
die dagelijka voor het publiek kerk was geheel gewijd aan opera-muziek. Het
romantiek van de ouverankeliJk zijn, te plunderen om deze ten- begon met de frissche„Der
tonor-stelling
Freischütz", kleurig
ture tot Weber's
belangrijker te maken.
onder Hermans'
Stedelijk
het
Orkest
daarvoor
door
House,
ez°ekers van Burlington
0
maken immers ook gebruik van leiding vertolkt. Hierna zong Henk Noort de
van hun verblijf om in Londen naar
Gallery, de Wallace Collection en
.„,Na-tional
naere musea
te gaan Dat het British
eUm uit ziJn
Prentenkabinet RembrandtINDISCHE KRONIEK
etseen afstond
electrotypen van medailles en
en
lgr'es. die
_entoch niet geregeld worden
t
est-eld, is hiermee natuurlijk niet in
k* Meer dan honderd nummers
Bta
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Het feit, dat de bekende Hongaarsche
pianist en componist Géza Frid hem ook weer
te Boedapest begeleidde, en dat Emner een
compositie van dezen Hongaar zou spelen: alsmede die zeldzame bijzonderheid van een zijn
eigen instrument bespelend violist, hadden _e=*>r
velen naar dit eerste concert van een overigens
nog onbekend Hollander gelokt. De Ramm»rsaai van de Musikakademie was goed gevuld.
Dit talrijke publiek betoonde zich zeer
tevreden en dwong den gast zelfs tot vijf toegiften
!
Ook de critiek betoonde zich zeer ingenomen. De meest gevreesde deskundige van
Boedapest, Aladar Toth, noemde zoo in de
„Pesti Naplo" het instrument van Jaap Emner
„een meester-viool", en prees zijn „opvallende
technische begaafdheid en zijn oprechte,
natuurlijke muzikale uitdrukking". Ook de
andere muziekrecensenten prijzen de virtuoze
techniek en den warmen, fluweeligen toon van
Emner, die vooral met rie Sonate in c van
Grieg, de Ciaeona van Bach en de Podiumsuite van Frid groot succes behaalde; van
deze compositie van den Hongaarschen begeleider, die in de critieken ook zeer geprezen
wordt, moest het laatste deel zelfs herhaald
worden. De „Pester Lloyd" prijst nog in net
bijzonder de goed ontwikkelde dubbelgreeptechniek van Emner en de „ernstige, stijlzekere vertolking" der Ciaeona.
Jaap Emner gaf, als alle kunstenaars die
Boedapest bezoeken, natuurlijk ook zijn visite- I
kaartje af in de „Feseek", de bekende kunstenaarsclub, in den vorm van een nachtconcert
met souper na, waar de bruine broeders van
het Zigeunerstrijkje den serieuzen collega uit
Holland „in het oor speelden" en zijn instrument oprecht bewonderden. Voor wie het eerst
naar Hongarije komt, is zooiets natuurlijk
steeds een heele gebeurtenis. Hij voelt zich
dan alsof hij in een film meespeelt
Op thuisreis naar Nederland kreeg Jaap
Emner nog gelegenheid te Weenen te spelen
ten huize van de vroeger zoo beroemde
Wagner-zangeres Lucy Waitz, thans baronesse Eichhoff, voor een salon vol deskundigen. Thans begeleid door Otto Schulhof.
Waarop een aanwezig impresario beiden onmiddellijk engageerde voor een eerste concert
in Weenen, =S dezer, in den Brahmssaal van den
„Musikverein". Waar den avond te voren de
Amsterdammer geworden Weener Rafael
Lanes ook een concert zal geven.
We krijgen het direct al druk in het nieuwe

ODA SLOBODSKAJA
bekende

tenor-aria

uit hetzelfde werk, het

voor zich innemende door zijn stralend geluid en ongedwongen voordracht. Glazoenof's „Scènes de Ballet" hoorden wij hier
voor het eerst, een weinig exotische, makkelijk-aansprekende compositie. De Cavatine uit
Glinka's „Roeslana en Loedmilla" op dramatische en treffende wijze door Oda Slobodspubliek

kaja gezongen, schonk zeker grooter bekoring.

Na de pauze hoorden wij het met reine ontheffing gespeelde voorspel tot „Lohengrin"
van Wagner; uit dezelfde opera gaf Henk
Noort de afscheids-scène; hierin kon de zanger zich tenvolle geven. Oda Slobodskaja zong
daarna een fragment uit „Siegfried". Tot slot
kregen wij het duet van Siegmünd en Sieglinde uit het eerste bedrijf „Die Walküre". De
iets stramme dictie van den tenor zal het belcanto prefereerende publiek wel wat Duitsch
zijn voorgekomen.

Het einde van dit vierde toonkunstconcert
was een harteliijke hulde van solisten, dirigent en orkest.

VEREENIGING „NEDERLANDHONGARIJE”

-

Onder de auspiciën der vereeniging Neder
land-Hongarije wordt van 6 tot 24 Januari a.s.
een tentoonstelling gehouden van werken
(schiderijen, kunstnijverheid, beeldhouwwerk)*
door Hongaarsche „oertalenten", in den kunsthandel Esher Surrey te Den Haag.
De opening zal geschieden Donderdagnamiddag 6 Januari a.s. te half vijf, waarbij
dr. W. C. A. baron van Vredenburch, voorzitter
van het hoofdbestuur van de vereeniging, een
rede zal uitspreken.

jaar!

Beethoven zal

beeldhouwer Ronald C. Moody, 8—27 Januari.
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IN DEN BOUW VAN DE NIEUWE BASCULEBRUG over de Nieuwe Heerengracht voor de
Weesperstraat te Amsterdam, begint schot te komen. De balans is heden op de pijlers geplaatst.

tugeezen onze buren zijn) en men zou kunnen
meenen, dat daardoor de controle aan de grens
niet zoo moeilijk is, doch dat geldt alleen ten
aanzien van bo n a fide immigranten. De
kustlijn is zoo geweldig lang en op bepaalde

redenen.

Behalve deze bepalingen heeft men in Indië
in den depressietijd een regeling gemaakt op
de buitenlandsche werkzoekenden, waaronder
natuurlijk niet de Nederlanders vallen. Zonder speciale toestemming van den directeur
van Justitie mag geen vreemdeling, die in
Indië werk komt zoeken, worden toegelaten.
Ook dat is begrijpelijk en redelijk. Want in de
depressiejaren nam de werkloosheid in Indië
geweldig toe en het had geen zin, door onbeperkte toelating van, overigens aan de bepalingen voldoende, werkzoekenden van vreemde nationaliteit, het aanbod op de reeds zoo
ontwrichte arbeidsmarkt nog te doen toenemen. Deze bepalingen zijn in de practijk zeer
soepel toegepast en de oude gastvrijheid is er
niet door in gevaar gekomen. Zij blijven voorloopig nog gehandhaafd.
Door deze maatregelen is de Indische gemeenschap momenteel behoorlijk beschermd
door bepalingen, die zonder aanzien van ras en
nationaliteit voor allen gelijkelijk gelden. Invasie van vreemdelingen, die, wanneer zij zich
in al te groote getallen zouden vestigen, politieke consequenties mede zouden kunnen
brengen en uiteindelijk zouden kunnen leiden
tot een „uitlandergevaar", wordt hierdoor
voorkomen.

dun bevolkte kusten is het zoo gemakkelijk
binnen te komen, b.v. in Borneo en van den
Overwal van Malakka naar Sumatra, dat
speciale regelingen noodig waren.
Zoo ontstonden toelatingsbesluit en -ordonnantie, die met uitzondering van de financieele bepalingen ook voor Nederlanders
gelden, zoodat ook een ongewenschten Nederlander de toegang kan worden ontzegd. Be-

paalde havens werden als ontschepingshaven
aangewezen. Het was noodig te weten of
vreemdelingen op wettige wijze binnengekomen waren en daarom wordt men in de ontschepingshavens in het bezit gesteld van een
vergunning tot ontscheping, die aan den wal
wordt ingewisseld tegen een toelatingskaart,
waarvoor de niet-Nederlander een zeker bedrag
moet betalen, dat hij terugkrijgt wanneer hij
binnen 6 maanden Indië weer verlaat. De toelatingskaarten kunnen enkele malen worden
verlengd, waarna men zich een vergunning tot
vestiging of een bewijs van ingezetenschap kan
verwerven, welke bewijsstukken niet worden
gegeven voor men goed weet met wien men te
maken heeft.
Teneinde het binnenkomen van armlastige
vreemdelingen wat te remmen, werd het bedrag van de toelatingskaart eenige malen verhoogd. Het is nu
150. De toevloed van buitenlanders, die het aanbod op de eigen arbeidsmarkt in Indië kwamen verhoogen moest verder, naarmate er minder vraag en meer aanbod op die markt kwam, wat worden afgeremd. Derhalve werden bepalingen gemaakt,
dat niet meer. dan een bepaald aantal vreemdelingen per jaar wordt toegelaten. Op grond
van cijfers over een reeks voorafgaande jaren,
werd vastgesteld dat in totaal in 1937 niet
meer dan 12.000 vreemdelingen, verdeeld over
15 groepen, gedeeltelijk weer onderverdeeld
in verschillende nationaliteiten, werden toegeen 110 Hongaren.
laten. In vorige jaren is het totaal even groot
geweest. Het wordt echter jaarlijks bij regeeis,
geweest
het
altijd
Indië
ook
Hoe gastvrij
vastgesteld. Van elke groep
wilde
ringsverordening
ligt voor de hand. dat men controle
dus
niet meer dan 800 gezinsgemogen
per
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landen
ook
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andere
hebben zooais dat
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verder
voldoen
aan de toelatings-bepalandthans
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hoeveel! Indië heeft weliswaar
mogen
geen
gevaar opleveren voor
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Zij
en
Guinea,
Boimeo
grenzen (behalve op Nieuw
geen misdadiger zijn,
Timor, waar Australiërs, Engelschen en Por-

van onzedelijk gedrag, noch armlastig enz.
Dat deze regelingen zoo zijn geworden ligt
voor de hand om- boven reeds genoemde

Onder presidium van dr. D. M. E.
a heeft de Vereeniging van
Leeraren in de Levende Talen heden te
Amsterdam haar algemeene vergadeH ab b em

’

Als gasten waren aanwezig minister Slotemaker de Bruine, de heer W. de Boer van het
Departement van Onderwu's, prof. dr. R. H.
Woltjer als voorzitter van den Onderwijsraad,
mgr. dr. P. J. M. van Gils, bisschoppelijk
onderwijs-inspecteur, en eenige hoogleeraren.
Als eerste inleider trad prof. dr. G. Brom
uit Nijmegen op, met een rede over „Volk en
Kunst". Spr. concludeerde dat een zuiver
„volksche" kunst feitelijk nergens om ons
heen leeft.
Ons geslacht zijn letterkundige
wedstrijden, waaraan de grootste Spanjaarden meededen, even vreemd geworden als het
geestig spel van Chesterton en Shaw, die
samen een rechtzitting vertoonden, om de ontknooping van Dickens' onvoltooid verhaal uit
te maken. Door dat gemis aan overlevering en
samenwerking is de vorming van een stijl als
gemeenschapsuiting
voorloopig
uitgesloten.
Spr. zag een primitief volkselement van de
kunst in het motief, dat eenvoudig „gegeven"
is, en dat genieën ais een aanrakingspunt noodig hebben, om voeling met hun publiek te
hebben, een verschijnsel waarvan hij voorbeelden tot bij de meest verfijnde tijdgenooten
levert. Hij wees in de moderne ballade en in
het spreekkoor en het leekenspel een drang
naar het volk aan, en achtte den angst voor
rhetoriek, het schrikbeeld van de tachtigers,
geleidelijk overwonnen. In actueels romans
vond spr. de veel gesmade intrige terug, waardoor de stof zich op de alleenheerschappij van
den vorm gaat wreken. Spr. besloot met een.
opwekking tot eerbied en geestdrift bij het
literatuuronderwijs, dat de *rave van bewonderen aan de jeugd mee te deelen heeft.

Gaat heen als directeur van de
universiteitsbibliotheek
te Leiden.

de orde en rust,

,

meene ontwikkeling"
en het groote aantal
vakken (op de H.B.S.B tot 18 in getal!),
verdedigde spr. de mee-

ning, dat men zich bij
het Nederlandsch tot
het allernoodigste beperken moet; en ook
G. Bolkestein.
dan blijft het noodig,
dat rector of directeur bij de algemeene leiding medewerkt, en de leeraren voor alle vakken. Alle aandacht moet worden gericht op:
1. a) zuiver en b) goed spreken; 2. a) zuiver
en b) goed lezen, met c) juist begrip van het
gelezene; 3. zich schriftelijk goed uitdrukken.
Voor meer ontbreekt de tijd, „meer" schaadt
het „noodige". Men hoede zich daarom, aldus
spr.. voor het gevaar, dat van de zijde der taalwetenschap rie practijk der school bedreigt;
voor taalgeschiedenis, taal-psvcholo-rie, dialectologie, en andere onderdeelen bestaat geen
tijd. Behalve goed spreken is ook het we Isproken vereischt, dat eenerzijds aan verst
delijke, anderzijds aan aesthet'sche eischen voldoet. Geregelde oefeningen zijn daarin noodig,
en alle leeraren kunnen den leeraar in het
Nederlandsen hierbij steunen.
Wat zuiver lezen en g o e d lezen betreft,
een leesle*-. dat is een les in het lezen, is een
der moeilijkste en moet een der meest actieve
lessen zijn. Een „leesbeurt" behoort door den
leerling thuis voorbereid te zijn.
Zeer belangrijk is het juist begrijpen van
het gelezene. Hier ligt een der culminatiepunten
van het onderwijs in het Nederlandsch, maar
ook van dat in de moderne vreemde talen; spr.
ging op dit punt uitvoerig in. Hier is een
tweede culminatiepunt voor het onderwijs in
het Nederlandsch, en het is geheel onder leiding der leeraren in de vreemde talen te bereiken. Het vertalen uit de moderne vreemde
talen mag in vormende waarde niet zoover
beneden dat der klassieke talen staan, als nu
veelzins het geval is. Verkeerd zijn de verzamelingen van losse, weinig zeggende stukjes

-

als vertaalstof.
Zuiver en goed spreken, zuiver en

goed

lezen,

met begrijpen van het gelezene. zich schriftelijk goed uitdrukken. Alle beschikbare tijd ia
Naar wij vernemen heeft dr. F. C.
daarvoor meer dan noodig. Het is ook dat,
Wieder wegens gezondheidsredenen met
wat maatschappij en hooser onderwijs vragen.
Fen eenvoudig onrierwiis in de grammatica
ingang van 1 Maart eervol ontslag geis hiervoor noodig. Het best wordt het ondervraagd als directeur van de bibliotheek
wijs voor dit gemeenschappelijk doel door den
der rijksuniversiteit te Leiden.
leeraar in het Nederlandsch gegeven. De behoefte aan samenwerking bij het onderwijs
Dr. Wieder, die algemeen als een zeer bedringt meer en meer door. Maar zelfs deze
kwaam bibliothecaris bekend staat, heeft zijn grammatica
leidt de aandacht van het eene
functie te Leiden sinds 1924 vervuld. Hij is noodige niet af: juist en goed spreken en
na opgeleid te zijn aan het gymnalezen en schrijven.
Terecht wordt het onderwijs in de klassieke
sium te Doetinchem en het Instituut „Ruimzicht", de opleidingsschool van ds. J. van Dijk talen geprezen om de mentale training, die
het geeft. Maar dat in de nieuwe talen, ook
Mzn., een leerling van de Amsterdamsche unihet Nederlandsch, behoeft in dit opzicht niet
versiteit, welke hij in 1900 bij prof. dr. Jan zooveel lager te staan als nu dikwijls het geval is.
te Winkel cum laude tot doctor in de NeMen geve ook in die talen den leerlin°- lecderlandsche letteren is gepromoveerd, op een tuur,
die „aan gedachten rijk" is, het geldt dan
bibliografisch proefschrift over „De Schriftuureen ontleden van het stuk, van den gedachlijke Liedekens". Daarna heeft hij twaalf jaren tengang, van de argumenten, van de ordening,
bij de firma Frederik Muller & Co. te Amvan de beeldspraak. Door voorbeelden toonde
sterdam gewerkt, vervolgens vijf jaar als adspr. dit aan. Ook de poëzie behandele men aljunct-bibliothecaris aan de Amsterdamsche dus. Echte poëzie lijdt daaronder niet. Beuniversiteitsbibliotheek, tenslotte als bibliothevrediging vindt op deze wijze de tweeërlei
caris der Landbouwhoogeschool te Wageninfunctie van den menscheliiken geest: critisch
gen en tenslotte te Leiden. Belangrijke geontleden en artistiek verbinden. Letterkundig
schriften zijn van zijn hand verschenen, ook onderwijs viel biiiten spr.'s beschouwingen.
in buitenlandsche publicaties.
Voor goed schrijven is noodig:
a. Het opstel, b. Het volledig uitgewerkt
I beantwoorden van vragen, c. De parafrase, d.
gen een mogelijke vergrooting van het aantal De vertaling uit een vreemde taal. Het opstel
is het eerste middel. Men kan een behandebonafide toeristen, dat Indië zal bezoeken.
ling vooraf van de aan een opstel te stellen
eischen invoeren, öf een bespreking van de
In
havenpiaatsen,
verschillende
gemaakte opstellen, dus achteraf. De eerste
vooral in de kleine, werd tot nu toe de
methode zal systematischer kunnen zijn dan
controle niet door beroepspersoneel
de tweede, deze echter concreter dan de eervan den immigratiedienst uitgeoefend,
ste. Maar men volge tenminste geregeld
een van beide. Als opstelonderweroen bepleitte
omdat dit te kostbaar zou worden. De

spr.

onderwerpen van meer zakelijken aard
dan de gebruikelijke.

gevolgen

daarvan bleven niet uit. Zoo,
om één voorbeeld te noemen, meldde.i
wij indertijd, dat in het binnenland va.i
een der groote eilanden der buitengewesten volleerde en gestudeerde geologen werden aangetroffen, ijverig
speurend naar mineralen, die als tok.>houders van vreemden landaard waren
binnengekomen. Dit was nog een betrekkelijk onschuldig geval.

Als onderwijsmiddel uitnemend, Is
het opstel als eindexamen-o pg a v e te veroordeelen. Droevig zijn de
ervaringen hiermede en de resultaten,
aldus spr. Dat aan de gymnasia het
geheele eindexamen Nederlandsch nog
altijd bestaat in een opstel, in een
spanne tijds te maken, is een bewijs
hoe moeilijk het is op onderwijsgebied

Doch het toont aan, dat meer doelmatige controle en beroepspersoneel b« den immigratiedienst absoluut
zijn vereischt. Daarom zullen zelfs ook groote
havens, die geen directe behoefte nebben aan
eigen immigratiepersoneel, worden gesloten
voor ontscheping van vreemdelingen. Dit zijn
o.a. Semarang, Padang en Pontianak. De controle op voor die plaatsen bestemde vreemde-

fide toeristen en bezoekers onnood'ge hirtierpalen in den weg legt, de Indiscne gemeenschap afdoende zullen kunnen oeschermen
tegen^een toevloed van, om welke reden ook
niet gewenschte vreemdelingen.

de kleinste verandering tot stand te
brengen, wanneer het geen subsidie of
uitwendige schoolorganisatie betreft.

NIEUWE UITGAVEN
Schoolboeken.

*

van niet toegelaten elementen. Doordat nu reeds in Singapore controle kan worden uitgeoefend z?l het werk in Indië verminderen en het risico van de scheepvaartlijnen
niet afnemen. Men ziet hierin in de betrokken krin-

was;

over het geringe aantal uren voor Nederlandsch op gymnasium
en H. B. S.
klaagt,
maar dat dit tekort
niet te verhelpen is,
zoolang niet radicaal
wordt gebroken met
de idee der z.g. „alge-

ring gehouden.

lingen zal in andere groote havens: Sabang,
Belawan, Singapore en Tg. Priok worden uitgeoefend; havens, die aan het wereldseheep*
vaartverkeer liggen. Demonstreert wij nog
Toch waren de laatste jaren al deze bepalin- even het geval van Padang. Daar kwamen in
gen op zich zelf niet steeds afdoende om de 1936 slechts 42 passagiers uit het buitenland
zoo noodige controle te behouden over alle aan. Het ligt voor de hand, dat net geer, zin
vreemdelingen, vooral de malafide immiheeft daarvoor een geheelen staf van immigratiepersoneel aan te houden. Niet. beroepsgranten.
Daarom wordt nu de immigratiedienst gepersoneel leidt tot verkeerde dingen, dus wordt
reorganiseerd; het aantal ontschepingshavens Padang gesloten als ontschepingshaven Wat
verkleind. In Singapore wordt bovendien, het niet wil zeggen, dat men er als vreemdeling
is de doorvoerhaven voor velen, die naar In- niet meer van boord mag, maar dat men op
dië komen, een Ned. Indisch immigratiekaneen andere havenplaats reeds in het bezit van
toor gevestigd, dat in Februari van dit jaar zal de noodige papieren is gesteld.
opengaan. Reeds in die havenplaats kan men
Het is te hopen en te verwachten, dat deze
dan schiften wie welkom en wie ongewenscht bepalingen en vooral de goede controle
is onder de aspirant immigranten. De scheep- er op, zonder dat tot stroefheid in
vaartlijnen zijn aansprakelijk voor de terugde uitvoering wordt overgegaan, die aan bina
zending

,

Zijn onderwerp

„Gedachten over en indrukken van het onderwijs in het Nederlandsch aan middelbare scholen, mede in verband met dat in de drie mo»
derne vreemde talen."
Na betoogd te heb-ben, dat men terecht

Leiden, 5 Jan.

—

te°^
mee" i>P

en middelbaar onderwas.

(Van onzen correspondent.)
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PROF. DR. G. BROM OVER
VOLK EN KUNST

De tweede inleider was de heer G. BolOp het Donderdagavondconcert van 6 Jaoud-inspecteur van het gymnasiaal
kestein,
nuari zal het Concertgebouw-orkest onder leiAGENDA
ding van Eduard van Beinum uitvoeren de
Eerste Ouverture „Leonore" van Beethoven
Amsterdam.
en de Zevende Symphonie van Bruckner. Solist
Kunstzaal Van Lier: Schilderijen door G. W.
DR. F.C. WIEDER
is Egon Petri, die het Derde Pianoconcert van van Yperen; plastieken van den West-Indischen
voordragen.

werken

denf-komen'
de\i"

—

G. N.

e^endaagsche
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Referaat G. Bolkestein. Beperking tot de hoofdzaak is
Goed spreken en schrijven, en
noodig.
begrijpen van het gelezene.
Program ontvouwd.

loopen.
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ONDERWIJS IN HET NEDERLANDSCH

wereldberoemde Zigeuner-primas'en, is afge-

CONCERTGEBOUW

onzen correspondent.)
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weder de door hem zelf gebouwde viool bein de stad der vele goede violisten,
speelde
leerlingen van wijlen Jenö Hubay, en van de

ONDERWIJS

W. Versluys N.V. te Amsterdam,
Paramaribo is verschenen „Plantkunde Batavia.
I" door
dr. F. J. M. Offerijns, leeraar aan de 3de
HBS
met vijfjarigen cursus en dr. J.
H. Biegel leerares
aan het Barlaeus- en
Vossiumgymnasïum te Amsterdam Ue leergang is bestemd voor
de eerste
eeme
en tweede klasse van HBS P n
m„
de samensteUers
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„LAATSTE BERICHTEN”

WLADIMIR bekeek de noodlottige
kolommen dien avond voor de zooveelste maal. In doffe wanhoop zat hij
over de krant gebogen. Er was geen ontkomen aan. Morgen zou bijken, dat hij een
bedrieger was. Ze zouden hun geld opvragen en het zou er niet zijn. De groote Boris
Wladimir zou ontmaskerd worden als een
zwendelaar. De kranten zouden onder zijn
beeltenis vermelden: „De man, die duizenden
kleine sp-arders aan den rand van den afgrond bracht..." Als hij maar t'enduizend
gu'den had... Maar hij had ze niet. Voor
hem beef alleen: de gevangenis.
„Dat nóóit!" zei hij tegen zichzelf. Wat
zou hij nog langer martelen? Hij had
illustere voorbeelden... Hij trok de lade van
zjjn bureau langzaam open en b-acht de
zwarte revolver aan zijn slaap. De duivel
hale die krant," waren zn'n laatste woorden.
Zijn laatste? Er klonk een verschrikkelijke knal. Boris Wladimir dacht, dat het de
revolver was. Twee seconden zat hij roerloos op zijn dood te wachten: toen prikkelde
een geur van zwavel zijn neus en zag hij iets
roois vlammen voor zijn oogen. Hij kon zijn
vinger niet bewegen.
„Ha... de groote Boris Wladimir is in
moeilijkheden?" Boris keek op en schrok
hevig. De Satan!...
„Jawel eh... hoogheid... edelachtbare...'
„Satan. Zegt u maar gerust Satan."
Boris zat te trillen op zijn stoel.
„Zoo zoo. De groote Boris Wladimir in

bericht onder de rubriek „Laatste Berichten". Het bloed stolde hem in de aderen.
Hij las:

BORIS

,

moeilijkheden!..."
Boris Wladimir herkreeg ztjn

bezinning.

Snel riihtte hij zijn revolver op den Satrn
en drukte af. Er kwam een zielig straaltje
water uit...
„De groote Boris moet niet bang zn'n. Ik
ben hier om hem te helpen."
~Eh... helpen? Jawel... eh... als ik maar
niet te onbescheiden ben..."
„De groote Boris spreke vrijuit."
Boris voelde zijn oude zakeninstinct ontwiken. „Nou... eh... a's het u hetzelfde is...
vijftigduizend gulden?"
„Dat is jammer... ik heb nooit ge'd bij
me... maar misschien kan dit u van dienst
zijn, Boris Wladimir?" Satan schudde iet3
uit zijn scharlp'-en manten. Bor's rook
weer zwavel. Er viel een dicht<=-evouwen
H*-.nde!sbl-id op zijn bureau. Bor's Wladimir
bekeek de kr-nt wat nader P'otsel'ng zag
hij het bijzondere erv**n. Het was een nummer van het H-nde'sblad van vandaag over
veertien d"gen! Automatisch zocht Boris

naar de beursberichten...
„Juist, Boris Wladimir. De beursberichter "
Boris begreep. Met de koerslijsten van
veertien dag-m in de toekomst kon hij schat-

ten verdienen.

„Fn de prijs?" vroeg hij.
„Tien jaar van uw leven, Boris

Wladi-

BORIS WLADIMIR OVERLEDEN.

Enkele oogenblikken voor het ter perse
gaan van dit blad bereikte ons het bericht,
dat de bekende beursmagnaat Boris Wladimir in den afgeloopen acht om twaalf uur
plotseling onder geheimzinnige omstandigheden is overleden. Men kent de sen-

sationeele carrière van Boris Wladimir
(waarop wij in het Avondblad nog nader
terugkomen); van eenvoudig postzegelhandelaar wist hij zich op te werken tot een
figuur van internationale grootte. Vooral
den laatsten tijd heeft hij groote bedragen
met speculeeren gewonnen; er is dus voor
hen die van hem afhankelijk zijn, geen
reden tot ongerustheid. De oorzaak van zijn
dood is waarschijnlijk hartverlamming.
Een merkwaardige omstandigheid is, dat
men den doode vond met een exemplaar van
het Handelsblad in de hand geklemd, terwijl er kort voor zijn dood enkele raadselachtige telefoongesprekken zijn gevoerd.
In verband met het politioneele onderzoek
zijn wij niet gerechtigd, hierover nadere
mededeelingen te doen. (Ongecorrigeerd).
Tien minuten later kwam Boris Wladimir pas tot bezinning. Dat was... die schurk
van een Satan! Daarom wou hij tien jaar
van zijn leven hebben! Had hij die krant
maar beter doorgekeken, had hij maar niet
direct naar de koerslijsten gezocht! Maar
wie zou op zoon gemeenen zakentruc ver-

.

dacht geweest zijn?
Boris Wladimir heette niet voor niets: de
Groote. Zijn hersens werkten al". Het ging
er nu om, den grooten Satan zelf schaakmat te zetten, en dat was geen klein
kunstje. Hij moest... hn' moest... Boris
peinsde en peinsde. Het was niet eenvoudig... maar Boris Wladimir knapte het
op: er was een radicale oplossing. Hij zou
eenvoudig den avond tevoren het gebouw
van het Handelsblad in de lucht laten
vliegen. Dan kon het ochtendblad niet gedrukt worden
en dan zat mijnheer de
duivel met zijn doodsbericht.
Jawel...., maar dan zat hij met zijn
beursberichten. Dan werd zijn heele „Handelsblad" automatisch valsch, omdat er
geen echte waren. En wie garandeerde hem
dan de juistheid van de koersen? Nee
hij moest de koersberichten intact laten, en
de „Laatste Berichten" saboteeren. Wel —
hij zou er nog wel eens over nadenken, hij
moest eerst zijn berekeningen maar eens
afmaken.
Zoo ging de tijd voor den verschijningsdatum van het noodlottige Handelsblad
met spoed om. Hij verdiende schatten op de
beurs; hij was de sensatie van de eeuw.
Maar 's avonds hield het probleem van zijn
doodsbericht hem in zijn ijzeren greep. Dan

—

—

* *

zetten, geen vinger meer verroeren.
Er daverde een slag door het huis als een
kanonschot. „Ha h_aaa\...!", gierde het
achter hem.
Boris Wladimir stortte voorover en was
niet meer. De kat krabbelde achter het gordijn vandaan, waar ze met luid geschreeuw
op een bloempot terechtgekomen was, toen
ze het raam in wilde springen.
De Handelsblad-reporter hoorde het
nieuws vijf minuten later, toen hij aanbelde. Hij had een grenzelooze bewondering voor
de journalistieke feeling
had
van zijn redacteur.
Zoodoende
het Handelsblad de primeur van het
bericht. Als u 't niet gelooft, koopt
u maar het Handelsblad van vandaag
over veertien dagen. Het is aan alle kiosken
verkrijgbaar, maar u moet er beslist niet iets
anders voor geven dan negen cent. Anders
vindt u onder de Laatste Berichten....
BERT NIBVBLD.

(Nadruk verboden.

Auteursrecht

voorbehouden)

ALLEEN OP
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zekerden en onwankelbaren indruk, dat men
het niet in znn hoofd haa'de hem te vragen

naar aanzuivering van zijn dekkingstekort.
Bor'9 Wladimir? Die was immers zoo safe
als de Bank van Engeland! Dat kon je zoo
wel aan hem zien. En de mindere goden op
de beurs verbaasden zich weer eens over

waarop Boris
kocht
W^dimir
en verkocht... glad tegen
alle verwachtingen in...
Bons lachte fijntjes.
Hij zou ze eens
wat later, zien!
's Avonds boog hij zich weer over het
toekomstige Handelsblad, het Handelsb'ad
van over dertien da-ren. Die dagen moest
hij productief maken! Dertien dagen. l">ertien? Dat was het ongeluksgetal. Boris
lachte schamper, maar de lach bestierf hem
op de lippen. Ontzet staarde hij naar een
zonderlinge

manier,

Een n%KKert\e,
Een dikkertje,
Parmantig als een heer,
Ging, 't is geen grap,
Alléén op stap,
Heel naar het groote meer.

Het nikkertje,
Dat dikkerdje,
Dat stapte stevig aan,
Hij wilde graag
Eens voor vandaag,
Alléén op schaatsen gaan.

NACHT OP DEN JIJL

Het nikkertje,
Het dikkerdje,
Zei ~'k weet wet, hoe het moet",
Hij had 't geleerd,
Maar
deed 't verkeerd,
Hij kon het nog niet goed.

door AGATHA CHRISTIE
19)

De jongensachtige uitdrukking was van
Doyle's gezicht verdwenen. Hij zag eruit of hij
bijna stikte van drift. Zijn handen balden zich
tot vuisten, ondanks de moeite die hy zich gaf
om zich te beheerschen.
Fluisterend liepen ze door. In het voorbijgaan ving Poirot brokstukken van het gesprek op:
we zouden
onmogelijk
teruggaan
naar...." En meteen daarop zei Doyle, veel
luider, en' met een stem waar de ergernis en
de wanhoop in doorklonken:
„We kunnen niet aldoor wegloopen, Lm.
We zullen het onder de oogen moeten zien."
Het was een paar uur later. De schemering
begon te vallen. Poirot stond in de Salie
d'observation, en keek geïnteresseerd naar het
schouwspel voor hem. De „Karnak" ging juist
een beddirigvernauwing door. De kale rotsen
drongen onstuimig op de rivier in, die zich,

-

.

een weg er tusschendoor
baande. Nu waren ze werkelijk in Nubië!
Hij hoorde voetstappen achter zich en even
vlug stroomend,

later

zag hij Linnet Doyle naast zich staan.
Haar handen grepen nerveus ineen; ze zag
er uit, zooais hij haar nog nooit had gezien.
Zooais ze daar stond, leek zij een kind dat zich
bezeerd heeft. Ze zei:
ik ben bang...., ik ben opeens
~M. Poirot
bang voor alles! Zoo heb ik me nog nooit gevoeld. Die wilde rotsen en al die grimmigheid
en onvruchtbaarheid! Wat zou er gaan gebeuren? Ik ben bang. zeg ik u! ledereen haat me.
Z<s<s heb ik me nog nooit gevoeld. Ik ben altijd
poed en lief voor de menschen geweest...., heb
van *_les voor ze gedaan...., en toch.... haten

aan,

loopen.

„Bruintje," zegt hij, „ik had dit
niet durven hopen. Dat ik nu vrij
ben, dank ik aan jou!"
„Och kom," lacht het beertje,
„het is de moeite niet waard wat
ik heb gedaan. Laten wij nu maar
gauw naar het bootje gaan en
probeeren den overkant te berei-

En mij bezeerd,"
Zei hij; weg op een draf,
Was 't nikkertje!

JONGE HONDJES
Hoe Zwartje verdwaalde.

Zeg dikkerdje,
Merk je dat 't nog niet gaat?

Als jij de kunst verstaat.
PHIKO.

Ezeltje, de

DE

Heel gedistingeerd en knap, in haar avondjapon van zwarte kant, ging mrs. Allerton de
twee trappen naar de eetzaal af. Bij de deur
voegde haar zoon zich bij haar.
„Nog net op tijd. Ik dacht eerst, dat ik
veel te laat zou zijn."
„Ik ben benieuwd, waar we zitten." De zaal
stond vol kleine, gezellig gedekte tafeltjes.
Mrs. Allerton wachtte rustig af tot de hofmeester, die met een ander gezelschap bezig
was, zich met haar kon bemoeien.
„O, ja...., heb ik nog vergeten, je te zeggen," zei ze dan. „Ik heb dien kleinen Poirot
gevraagd, bij ons te komen zitten."
„Wat
ben je heelemaal....!" Tim keek of
hem een groot ongeluk was overkomen.
Zijn moeder keek hem verbaasd aan. Tim
was nooit veeleischend of lastig.
~Maar Tim
vind je het niet prettig?"
„Natuurlijk vind ik het niet prettig. Ik vind
hem een charlatan
onvervalscht. Honderdprocent."
„Neem me niet kwalijk, Tim..., maar dat
ben ik niet met je eens."
„En ten 510tte...., wat moet zoon vreemde
snoeshaan aan onze tafel? Op een boot als
deze...., zoon kleine boot
geeft dat beslist
narigheid. Je kunt elkaar niet ontloopen. Je zit
nu natuurlijk voor de heele reis aan hem vast,
ochtend, middag en avond!"
„Als ik dat geweten had, Tim, had ik het
niet gedaan." Mrs. Allerton keek teleurgesteld. „Ik dacht, dat je het amusant zou vinden. lemand als hij heeft natuurlijk geweldig
veel ervaring, en kan heel wat vertellen, als
hij dat wil. En jij houdt van detective-verhalen."
Tiim bromde:
„Ik wilde, dat je dat soort impulsieve dingen
niet deed, moeder.... Kunnen we hem nog niet
kwijt?"

„Maar, Tim
leggen?"

hoe zou ik dat moeten aan-

-" 'J

*''
dan even later probeerde, wat men
vond hij al spoedig, dat de beste stuud'
aan wal staan, het ook wel eens bij Jl*»
keerde eind hebben en dan dingen zeg#*e
heelemaal niet gaan.
„Kunnen wij hem .niet helpen?' V
Kareltje.
„Misschien' wel," knikte het kabC I
„maar dan niet met woorden, m==»*** n
* 'T
zeip

daden!"

»(

~Ja," juichte Kareltje. „Met daden! j
zal hij zeker meer aan hebben. Zullen
o
n
dadelijk opstappen?"
!!
„Best!"
M"
zadel.
Het
Kareltje zat al in het
tje volgde onmiddellijk. Even zoemde "»!
in de lucht... en daar verhief zich het

*'

**e

„VOOR JONGE OOGEN”

vni

*

watenheid blijkt uit het volgende:
De Engelsche kolonie in Parijs had, V
van de kroningsplechtigheid van *
Edward VII, die in 1903 plaats vond, eet;
georganiseerd en ook aan Whistier, fl*.
toevallig in de Fransche hoofdstad bev«-*
uitnoodiging gezonden. Aan tafel vn«
daime uit de hoogste kringen, die na*"
schilder zat:
„Ik heb hooren vertellen, dat u
■
Majesteit persoonlijk kent. Is dat zoo =*"
„Gij vergist u, mylady,"
Whistier, „ik ken den koning niet."
„Hé, dat begrijp ik niet.
Zijne -J-W,
vertelde mij persoonlijk eenigen tijd ge»\|
Londen, dat hij u weleens heeft gesp-*!
„Mylady, ik herhaal u, dat het niet *3
Maar u hebt den koning al gekend, fl
nog prins van Wales was en zult **■
weten, dat hij graag snoeft."

—

...

Het nikkertje,
Arm dikkerdje,
Deed vlug zijn schaatsen af.
~'k Heb 't slecht geleerd

beroemde Engelsche schilder

anW^

ken. Ik zeg het je vooruit, Peter,
ons wacht nog een lastig karwei.
Alleen kan ik de schuit niet besturen, de riemen zijn véél te
zwaar voor mij."
„Nu, we zijn met zijn tweeën,"
lacht Peter, „dat beteekent dus
dubbele kracht."
Bruintje heeft intusschen zijn
vriendje naar den oever van het
meer gebracht. Het vaartuig ligt
er nog en vroolijk stapt hét tweetal in. Ze pakken de riemen en ja,
de boot gaat vooruit.
„Prachtig," roept Bruintje verheugd, „Peter, zoo gaat het naar
mijn zin!"
(Morgenavond vervolg.)

Het diertje jankte van blijdschap en liet zich
gewillig door moeder naar de veilige mand
dragen, met glinsterende, pikzwarte en nu= ook
al wat verstandige oogjes volgde het precies
den weg, dien mama liep.
Zwartje zou niet licht weer verdwalen!!

Het dikkerdje,
Tolde, toen in het rond,
Hij schreeuwde luid,
Want hy gleed uit
En rolde op den grond.

de menschen mij. Ik ben omgeven door vijan- niet bedacht 'heeft. Tenslotte is geld voor u
den.... Simon natuurlijk uitgezonderd. Ik vind geen bezwaar. Waarom heeft u geen eigen
het een afgrijselijk gev0e1...., het weten, dat dahabeah gehuurd?"
Linnet schudde hulpeloos het hoofd.
er menschen zjjn, die je echt haten!"
„Wat is er gebeurd, madame?"
„Als we dit allemaal vooruit geweten hadmaar, dat hebben we niet. En dan is
Ze schudde het hoofd.
den
„'t Zijn natuurlijk mijn zenuwen, anders niet. er nog een moeilijkheid." Opeens viel ze ongeMaar ik heb een gevoel, dat alles om me heen duldig uit: „O, wat weet u van mijn moeilijkheden! Ik moet zoo voorzichtig met Simon
wankelt, onbetrouwbaar is."
op het gebied van geld
hij is
Ze keek angstig achterom. Dan zei ze, zijn. Hij is
gevoelig.
Omdat ik zooveel
bepaald
belachelijk
opeens:
heb. Hij had naar een klein' plaatsje in Italië
„Hoe moet dat eindigen? We zijn hier gevangen. We zitten in de val Geen enkele gewild..... zoodat hij alles had kunnen betalen.
uitweg. We moeten doorgaan, anders zit er Net, of er dat iets op aan komt! Mannen kunmaar ik weet niet, waar ik 5ta...." nen toch zoo dom zijn. Hij moet eraan wenniets op
nen...., om ruim te leven. Het idee van een
Ze liet zich in een van de gemakkelijkeigen dahabeah maakte hem gewoon woeneer;
keek
haar
in
op
stoelen vallen. Poirot
zooveel onnoodige uitgaven! Ik moet
zijn oogen lag een uitdrukking van medelijden. dend
hem langzamerhand aan den veranderden
Dan zei ze:
staat van zaken wennen."
„Hoe wist ze, dat we met de „Karnak" verder zouden gaan? Hoe kan ze het geweten
Ze beet zich op de lippen. Waarschijnlijk
drong
het opeens tot haar door, dat ze haar
hebben?"
wel wat té openhartig tegenmoeilijkheden
het
en
zei:
Poirot schudde
hoofd
„Ze is intelligent, madame, vergeet dat over een betrekkelijk vreemde had uitgesproken.
niet!"
Ze stond op.
„Ik heb een gevoel, of ik nooit meer vrij
„Ik moet me gaan verkleeden
haar
Neem me
van
kom."
maar niet kwalijk, m. Poirot
ik heb het gePoirot zei:
„U had een geheel andere methode moeten voel, of ik een hoop onzin heb zitten praten."
volgen. Ik begrijp eigenlijk niet, dat u dat zelf

"

—

heele familie zat 's morgens rustig aan
het ontbijt, toen de deur met een ruk
openging. Stralend van blijdschap kwam
de jongste spruit binnen. „Onze Norma heeft
kindertjes gekregen en zóó-véél!"
Dadelijk was alles in rep en roer. ledereen
wilde terstond gaan kijken en voor dezen keer
vond moeder het goed. De kinderen renden
naar de schuur en ja hoor, daar lag de trouwe
Norma temidden van zes schattige, glanzende
bolletjes. Bolletjes was de beste naam. Zij
keek eerst een beetje schuw het kringetje
rond, toen daar opeens zooveel gezichten verschenen. Maar nadat ze zich overtuigd had dat
het allemaal bekenden waren, ging ze weer
lekker liggen na eerst haar kroost met trotsche bukken nog eens bekeken te hebben.
Ze had een fijn piaatsje uitgekozen, want
de zon scheen precies in de mand. 't Was net
een plaatje! De hondjes lagen dicht tegen
elkaar gedrongen, of er heelemaal geen ruimte
meer was. De kleine, ronde oortjes lagen nog
haast plat op het kopje en een klein knikkertje
moest het neusje verbeelden, dat bijna heelemaal niet te zien was. Zoo lagen ze, dag-in,
dag-uit, en zagen er wat goed uit.
Na een paar weken kwam er al wat meer
leven in de groote mand. De hondjes kropen
al op Norma's rug en tolden er dan af met
veel gerucht en geluidjes, welke gaandeweg
wat meer op blaffen en keffen leken. Soms

OPSCHEPPIJ

was heel erg met zichzelf ing*1
Een verbluffend staaltje van 's nm**

Niemand gelukkiger
No. 31.
dan Peter, nu hij weer buiten kan

ondeugende Zwartje.

Het- nikkertje,

Jij moet voortaan
Eerst rijden gaan

Klein nikkertje,
Klein dikkerdje,
Bond toch zijn schaatsen
Maar, o, wat naar,

Wat ging het raar,
Hij kon niet blijven staan.

DE

redt Peter.

werd het de oude hond wel wat tè lastig. Dan
liet ze even haar tanden zien, gaf het dikkerdje een duw met haar bek en soms een
beet. Het diertje jankte dan wel even, maar
was kort daarna al weer druk bezig. Ze waren
nu al zoo ver, dat ze uit de mand kropen.
Op een keer was Zwartje (de eenige, die
heelemaal gitzwart bleef) verdwaald! Hij trippelde maar aan één stuk door de oude schuur,
en kwam op het laatst achter een stapel
groote koffers. Daar was 't donker en werd
hij bang. Hoe moest hij nu weer terug naar
zijn mand? Gesnuffel! Gejank! Maar neen,
hij kon den weg niet meer vinden. Toen een
reuze-kabaal! Norma had al gemerkt, dat een
van haar kindertjes weg was. Een paar flinke
groote sprongen en daar was zij al bij het

De groote Boris W'adimir maakte den
vozende i dag on de beurs zóó'n zelfver-

de

Bruintje Beer

Boris Wladimir intusschen herinnerde
zich de onomkoopbaarheid van de Nederlandsche pers, en had geen vertrouwen meer
in zijn poging. Die redacteur had natuurlijk
gedacht, dat hij gek geworden was. Hoe had
hij zoo dom kunnen zijn? Langzaam kropen
de wijzers van de klok naar boven. Om vijf
voor twaalf liep Boris met groote stappen
de kamer op en neer. Om vier voor twaalf
zag hij lijkbleek, een minuut later bloedrood.
Om twee voor twaalf liep het koude zweet
hem in stralen van zijn voorhoofd en waren
zn'n zenuwen tot het uiterste gespannen. Om
één voor twaalf begon er zich iets los te
maken uit zijn verstijfde hersenen.
Toen viel de eerste slag van twaalf. En
toen flitste de reddende gedachte als een
bliksemstraal door hem heen. Die krant
als hij die krant in de kachel gooide, kon hij
haar nooit in zijn handen hebben.... Met zijn
laatste krachten stond hij op en pakte de
krant, ma#r hij kon al geen stap meer ver-

mir!"

„Waarom niet mijn ziel, Satan?"
„Acceoteert gij, Boris de Groote?"
„Ik accepteer." De formaliteiten van het
teekenen van bet contract werden op de
gebruikelijke wijze afgehandeld.
„Waarom toch niet mijn ziel, Satan?"
„De groote Boris Wladimir is dom. Zijn
ziel heb ik immers al. Ha haaaa..."
Een ontzettende slag daverde door het
huis; het leek of er een kanonskogel door
de lucht gierde. De heele kamer stond vol
zwavel damo. S".tan was verdwenen. Maar
het Handelblad van over veertien dagen
la? on tafel, en rook, of het zoo van de
pers kwam.

ZOO'N

bedacht hjj het eene plan na het andere, om
zijn leven te redden.
En zoo raakte hij op den laatsten avond

langzaam aan zijn wanhoop ten prooi. Om
kwart voor twaalf kreeg hij een kostelijk
idee. Hij zou ze omkoopen. Zenuwachtig
belde hij het Handelsblad op. „Met Boris
Wladimir. Mag ik de redactie Binnenland?"
De redacteur Binnenland stond hem te
woord zooais het behoorde. Maar hü geloofde op slag dat hij voor den gek gehouden werd, toen iemand, die zich voor Boris
Wladimir uitgaf, hem wilde omkoopen om
diens doodsbericht niet op te nemen. Hg
vond het een goeie mop, en ging kwasi op
het aanbod in. Toen hij den hoorn op den
haak legde, kwam het wantrouwen. Hij belde
terug...., en kreeg Boris Wladimir. Die het
aanbod bevestigde. Dat was nog onbegrijonbegrijpelijk genoeg om er een
pelijker
verslaggever op af te sturen.

DERDE

Wonderfiets

Het gekantelde bootje

van den grond.
|
Kijkers en nieuwsgierigen stoven afl*1 1
en aller oogen waren opeens naar bo**»
rioht. Vreemd keek men het ezeltje n» "J
vreemdst van allen keek de roeier, di" ~
water lag. Met één hand hield hij zich v!**
het bootje, half boven en half onder ~j.
terwijl hij met zijn andere hand zijn i
eens goed uitwreef. Ze waren zoo vocOTi

vy

worden, natuurlijk niet, omdat hij
had, maar omdat het water nu eenrn**!
is en daarom vertrouwde hij ze niet %&■
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man, die eerst in het bootje zat, zwom
er nu als een rot omheen, nu het gekanteld was, terwijl Kareltje en het kaboutertje en nog vele, vele anderen aan den
kant stonden te kijken. De zon scheen juist
op haar felst en kietelde den koenen zwemmer met haar warme stralen op het hoofd,
wat hij heel prettig scheen te vinden. Het gaf
iets vroolijks aan het geheel. Daarentegen
deed het bootje niet precies, zooais hij wilde.
Dat bleek onhandelbaar lastig te zijn: het vertikte het eenvoudig om weer recht te gaan
liggen.
Daar dook de man onder het bootje door.
„O groote genade!" gilde een juffrouw, die
dacht, dat hij tui ging verdrinken en meteen
begon een klein hondje vreeselijk te janken.

Intusschen was het hoofd van den duiker
al weer boven gekomen.
Kareltje keek belangstellend.
„Die kan goed zwemmen, hè?" vroeg hij
het kaboutertje.

„Heel goed!" knikte die. „Veel en veel beter
dan zijn roeien. Wat een verschil!"
„Waar zou hij dat zwemmen geleerd hebben?"
„Ik denk haast," zei het kaboutertje en
plukte eens aan zijn baard, „...in 't water!"
„Daar dacht ik het ook te gaan leeren...
als ik groot ben," verzekerde Kareltje en het
Daar streek het ezeltje neer op den
aardmannetje vond dat een bewonderensvan het gekantelde bootje. Een uitrow
waardig plan. Zwemmen moest je kennen, verbazing klonk van den wallekant.
daar ging niets van af. Zwemmen was ge„Wat komt u doen?" vroeg de rot, *
zond, en het was hèt middel tegen verdrinken! dien tijd
met de torpedo was bezig gewei-'
Daar ging ook niets van af.
kunt er net op staan. Een wielerbaan
Intusschen deed de roeier van zooeven allerbootje niet en een moederschip voor v*'
lei pogingen om zijn gekanteld bootje te lichgen evenmin. Wat wilt u?"
ten, maar hoe hij ook zijn best deed, het mocht
„Wij willen u helpen!" zei het kaboU*

"*

hem niet gelukken om dit om te wippen. MasJOHN
sief dreef het bootje op het water en bleef
(Nadruk
verboden.)
daar drijven met zijn „hol" naar beneden en
zijn „bol" naar boven, precies een torpedo.
Allerlei raadgevingen werden hem van den
kant toegeroepen: hij moest zus en zoo doen,
(Ingezonden mededeeling.)
moest het bootje naar links sturen en dan met
den ketting omtrekken
Aandachtig luisterde de zwemmer, terwijl
hij zijn hoofd boven water hield. En als hij van J. M. SCHMIDT, ROKIN 72. Tel.

SO*-*1

UW BRIL

,-,Enfin, dan zullen we het moeten
„'t Zal wel die dikke zijn...., met 4^\
dragen...."
millimeterde haar en de snor. De tyP'-a.
r
Op dit oogenblik kwam de hofmeester naar Duitscher. En hij houdt blijkbaar veel C
hen toe, en bracht hen naar een tafeltje. Met soep."
tl]
Een luid smakken was de aanleiding u n
een nadenkend gezicht liep mrs. Allerton
opmerking.
h
achter hem aan. Tim was anders zoo gemakEen
dergelijke
goed
gehumeurd!
kelijk en zoo
Mrs. Allerton ging voort:
uitbarsting was niets voor hem. Op het gebied
„Miss Bowers? Wie zou miss BowerS
van vreemdelingen was Tim nooit de typische Daar zit een heel partijtje vrouwen.-- (a
Brit geweest. Daarvoor was hij te cosmopolimiss Bowers zullen we voor het oog /a
tisch. Enfin.... Ze zuchtte. Mannen waren onmaar laten. O, daar heb je de Doyles.
begrijpelijk. Zelfs de mannen, die je het beste
toch wel heel knap...., en wat een &* "«
kende, en je het liefste waren, vertoonden af en japon
a
heeft ze aan!"
toe ongedachte reacties.
f.ili
Tim draaide zich in zijn stoel om- via
Toen ze gingen zitten, kwam Poirot vlugmet haar man en Pennington hadde" c
stappend de eetzaal binnen. Met zijn hand op tafeltje in den versten
hoek. Linnet dr"-* e
de leuning van den derden stoel bleef hij staan. witte japon en een snoer parels.
jh
„Vindt u het heusch goed, dat ik van uw
„Ik vind er niets bijzonders aan," verk' )>
vriendelijke uitnoodiging gebruik maak, maTim. „Dood-eenvoudig.
Een stuk wit »
dame?" vroeg hij.
met een koord om haar middel."
».jr*;
„Natuurlijk. Gaat u toch zitten, m. Poirot."
„Ja, Tim," zei zijn moeder. „Een cci» 1 »»
„U bent heel vriendelijk."
nelijke beschrijving van een japon, die
Ze voelde meer dan ze zag, dat Poirot bij minst honderd gulden kost."
-1
-I
het gaan zitten vlug Tim aankeek, en dat Tim
Tim zei, met een schouderophalen: »■*IK
er nog niet in geslaagd was, zijn gezicht in een grijp niet waarom vrouwen zooveel Vo°r j.
vriendelijken plooi te trekken.
kleeren betalen. Dwaas gewoon!"
Om de houding yan haar zoon goed te
Mrs. Allerton ging verder met haar P i
maken, was ze dubbel voorkomend. Onder het
gierslijst.
lepelen van de soep nam ze de passagierslijst
„Mr. Fanthorp is natuurlijk een van dV
op, die naast haar bord lag.
dat tafeltje daar. Die stille joi
aan
„Laten we probeeren iedereen te identifidie
mond open doet. Een knap £4,
geen
ceeren," stelde ze opgewekt voor. „Dat geeft
'n beetje voorzichtig, maai- j
anders
soms aanleiding
de grappigste vergis-

,

.

°'

tot

singen."
Ze begon op te lezen:
„Mrs. Allerton, mr. T. Allerton. Dat is gemakkelijk genoeg. Miss de Beliefort! Die hebben ze met de Otterbournes aan één tafel gezet, zie ik. Ik ben benieuwd, of ze met Rosalie
zal kunnen opschieten. Dokter Bessner. Dokter
Bessner? Wie kan dokter Bessner voor me
vinden?"

Ze keek naar een tafeltje waaraan vier
heeren zaten.

intelligent."
Poirot knikte.

_

»i

„Ja...., intelligent. Hij praat niet veel» ■*Y<
hij luistert scherp en hij let goed op.
t
jongeman weet zijn oogen te gebr*1 I
Anders niet het type, dat je veel in <"*, u»
deelte van de wereld ziet
voor een Pie' ,p
reisje dan altijd. Ik zou weleens willen e
wat hij hier komt uitvoeren."

>

(Wordt

vervoW"
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DAME BIJ AUTO-ONGELUK
OP SLAG GEDOOD

LAATSTE BERICHTEN

Wagen bij plotseling remmen
op gladden weg geslipt.

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)
HET VEPRE OOSTEN

INTERVIEW SOEETSOEGOE
POLITIEKE

MANOEUVRE?

ACHT MANNEN GEWOND

BIJ BLUSSCHINGSWERK

uitleg vragen.
Ha va g meldt uit Washington dat men zich
otticieele kringen zeer gereserveerd toont
er de verklaringen van admiraal SoeetsoeiS eyenwel zeer _oed mogelijk dat
tW^
witte Huis door den ambassadeur Grew
■eg z&* laten vragen
te Tokio. In welinge"te kringen
beschouwt
dë verklarinn van den admiraal als men
het mogelijke bevan een politieke manoeuvre ten doel heb[»d de Vereenigde Staten en Groot-Brittanvan elkaar te scheiden.
Men doet opmerken, dat de Japanners na
incident van de „Panay" zeer duidelijke
tsmgen
deden om den nadruk te leggen op
sympathie van het Japansche volk jegens
fenka. De verklaringen van den admiraal
r eveneena
°P wijzen dat in weerwil
n de bedekte
bedreigingen vervat in de jungvan Huil waarbij de uitleggingen van
lenota
10 werden aanvaard, het Japansche muire commando geenszins overtuigd zou zijn
de regeering
V.S. handelend zou kun» optreden en der
dat het zou rekenen op den
Hoed der isolationistische en pacifistisch
nenkaansche groepen om iedere positieve
"e van de regeering te beletten,
wen verwacht evenwel, dat de uitwerking
de verklaringen
van Soeetsoegoe op de

"

?nvf

<Jenkaansche openbare meening zal zijn het

smit der V.S. zich flink te toonen in geval
n een nieuw incident
als dat van de
anay".
wat betreft een eventueele samenwerking
F Groot Brittannië blijft het standpunt der
P* ongewijzigd. Washington zal voortgaan
Politiek te volgen van uitwisseling van ingingen en van een parallelle actie maar
Mtrlurend afhankelijk van de gebeurtenissen.

'

Welingelichte Amerikaansehe waarnemers
& van
meening dat de nationale eenheid,
w Roosevelt
geschapen op het oogenblik van
incident van de „Panay", nog steeds been dat de president, wat betreft zijn
|at
>tiek in het Verre Oosten, vrijwel het alge-ene vertrouwen geniet.

TSJECHOSLOWAKIJE

OUD-BURGEMEESTER BAXA
OVERLEDEN

PRAAG, 6 Jan. (Ce te ka.) Hedennacht is
_ier
overleden Karel Baxa, gedurende ve'.e
■«-n
burgemeester van de

mmente en
"i

een zeer

hoofdstad,

populaire figuur. Hij was gein 1862, studeerde te Praag in de
"'en en werd advocaat. Aan het einde van
Vorige eeuw nam hij actief deel aan de
r?nomistische Tsjechische beweging. Van
"3-—l9lB was hij lid van het Oostenrijksche

Penient.
yr 3- de vestiging van de onafhankelijkheid
d hij tot eersten republikeinschen burge-

'ën

-eater van Praag gekozen, met den historititel van „primator van de hoofdstad".
1937 heeft hij om gezondheidsredenen ontl& genomen.
SYRIË

PREMIER VAN VERDUISTERING
BESCHULDIGD

BEIROET, 5 Jan. (D. N. B.) Verscheidene
Qe laatste parlementsverkiezingen
in den
non verslagen candidaten hebben tegen

(Van onzen correspondent.)

N ij m e g e n, 5 Januari.
Tijdens afwezigheid van den schipper'brak
gisteravond laat door onbekende oorzaak
brand uit op het op de scheepswerf van de
Gebrs. Janssen te Druten liggend schip, eigendom van schipper Den Otter. Het vuur greep
met groote snelheid om zich heen en na korten
tijd stonden het achterschip en de roef in lichte laaie.
Hoewel direct de brandweer werd gewaarschuwd, duurde het geruimen tijd voor deze
kwam opdagen. Intusschen poogden omwonenden met behulp van emmers water verdere
uitbreiding van het vuur tegen te gaan. Terwijl men hiermede bezig was, bezweek plotseling een luik, waarop acht mannen stonden,
die aan het blusschingswerk deelnamen. Allen
van
stortten in het vry diepe ruim. Eenigen
hen waren zoo zwaar gewond, dat zij zich niet
zelf in veiligheid konden stellen en uit het
ruim moesten worden gehaald.
Een en ander verwekte begrijpelijkerw«ze
een
onder de toegestroomde nieuwsgierigen geconsternatie. Onmiddellijk werd
hevige
neeskundige hulp ontboden en intusschen
Janssen
werden de gekwetsten bij de Gebrs.
binnengedragen, waar zij door dr. Thuis uit

was
Druten verbonden werden. Hun toestand
redelijk
omstandigheden
naar
hedenmorgen

..

wel.
De brandweer arriveerde eerst na een nair
brandspuit. De
uur ter plaatse, doch zonderonmogelijk
tegen
bleek
motorspuit
met
auto
den door ijs en sneeuw spicgslgladden dijk te
kunnen oprijden en bleef halverwege steken.
Eenige pogingen werden nog gedaan om het
voertuig in bsweging te krijgen, maar telkens
Ingleden auto en spuit weer naar beneden.
verder
middels breidde het vuur zich steeds het
geuit en na ongeveer drie kwartier stond
hee.e schip in lichte laaie. Machteloos moest
men toezien, dat het geheel vernield werd. De
schade, die zeer aanzienlijk is, wordt door verzekering gedekt.

Pa^ementsverkiezingen

openbare gelden
te zijner eigen partij zou hebben ge-

EGYPTE

TWEESPALT IN DE OPPOSITIE
Oprichting van een nieuwe

Wafdistische

partij.

(Handelsblad—Timesdienst.)
Kaïro, 4 Jan,

orzitte-r van de Kamer, dr. Ahmed
zooaJ bekend, uit de Wafd-partij
SZet
zal waarschijnlijk belangrijke gejügpl
, nebben. Dr. Ahmed Maher heeft tegenfeT pers
verklaard, dat de WTafd geen verniigin
een beweging, en dat zij, die
maar
ch
aan de nationalistische beginJen v lan-er
deze beweging houden, er automaIch
van uitmaken. Dat be«ke-^ atdeelhijmeer
zich niet als ontslagen be|(thouwi
die hem geroyeerd
foben 3*-1 dat degenen
tevoren hun lidmaatschap
fielden' omati-3ch
De Wafd wordt thans verd door niet-Wafdisten en door
hezen ."lnisters
die gaarne hun portefeuilles
J*U£ « n
hebben, zoo voegde dr. Ahmed
n°g aan toe.
2e
die uiting geeft aan de
reedracht in Tms'
het thans'oppositioneele kamp,
|tH wei
ev°lgd worden door de oprichting van
ai
6 Wafdist»sche partij, de Saadisti"he nie
Waw Parti;''
natuurlijk onder leiding van
1' -^-hmpri
gesr 1Ialler» Morgen of overmorgen zal
!eund d°or Mahmoed Pasja Nokrasji
ji'ah.as p Ugustus minister in het kabinet van
Ja Was > en die in October uit de
a
Werd gezet) een proclamatie tot
>r
richten (hetgeen inmiddels is
techied
-Ü"
ed waarin uiteengezet wordt,
aT
,
?ding
„,R ortl
-*
van Nahas Pasja verkeerd
'_en Waa
*re be_hT hIJ
die trouw zijn aan de
Van het Wafdisme, aanspoort
"{«h achte
et
en zi *'n aanhangers te scharen.
J_g cri "atlon
J, ttmzalalereorganisatie van de regeeaaneensluiting voor het
>'!?eopejt
orde in het land aanbevelen.
Pro? mma gaat
gelijken op dat van
f»
j^ja hieuw
Mahmoed
en j glsc'
2 minister-president
zou hij dus kunnen
««"^'achten dat 1degezien
dissidente Wafdisten zich
hen» zoi.ri
aansluiten. Dat zal echter niet
Sevai
Ahmed Maher heeft
'_* °P Mah °cd
' want
n rii eu„
en Ismail Pasja Sidki
PasJa
'« bej?rp^en minister van financiën) evena'S °P Nahas Pasja"
e
-eider Van de
1
nieuwe groepen, die men
=■■_ nsc hen d ,he Wafden zou kunnen noemen,

**her

'r?'

*=*

Pl^

niS ls'
B.an

'

"l
eHWrJeJ?°ren-

"

"Jaher^
% aar,
f

■I^ie'tot

"

/afd-n 41

' '■

n,

-fianifè

t

!

»-en

f1

hen'

dr-

j

zelf in handen te
-ti_Sleni zood andsregeering
het
(dat,

2Ü1d'Zogesch

Parlement
zooais geVSt ls) weer bijeen komt. Volgens
rr7
,6zingen k n da" het land al-gemeene veren besParen, want zij rekenen
in eetl rne
groot i/|rheid van de "Wafd-partij die
zij in de kamer met haar
jT^eiWoordi

7

,

u

UT

,
samenstelling nog de absolute
fterderh--n
Plet is d zou hebben.
dat de nieuwe
V^ier _\rl waarschijnlijk
mcd Maher en zijn

_ £ Zal geven voor dedissidente
t^disten
Kamer
W_. Vornen 't e
-r Schorsirit.W^ maanden na den datum van
Ka-mer mag hy volgens de
ndwet aio- ene
J°gel
verkiezingen houden en
ooft ",aaarbij
L
een meerderheid te kunnen
(./"den.

oneen correspondent.)
Januari.

Gisteravond is tusschen Goch en Kleef in
Duitschland een ernstig auto-ongeluk gebeurd,
waarbij een Nederlandsche dame op slag werd
gedood en haar echtgenoot en zoon zwaar
werden gewond. De familie J. W. K. Bachmann,
wonende in de Javastraat te Nijmegen, keerde
per auto van een achtdaagsche reis naar
Duitschland terug. Tusschen Goch en Kleef
liep plotseling een haas over den weg. De heer
Bachmann, die aan het stuur zat, remde krachtig teneinde het dier te ontwijken.
De weg was met een sneeuwlaag bedekt en
tengevolge van de vorst spiegelgiad geworden. Door het remmen slipte de auto, draaide
een slag om en botste met groote vaart tegen
een boom. De wagen werd letterlijk verbrijzeld.
Toen omwonenden te hulp snelden, troffen zij
een verschrikkelijk schouwspel aan. Met
moeite kon men de lichamen der drie inzittenden uit de wrakstukken bevrijden. Mevr.
Bachmanni, die zwaar verminkt was, moet op
slag zijn gedood. De heer Bachmann verkeerde
buiten bewustzijn; hij had zware hoofdwonden
gekregen benevens inwendige kneuzingen. De
zoon van het echtpaar, de ongeveer 15-jarige
Erwin, was eveneens zwaar gewond. Hij had
een schedelforeuk en verscheidene andere verwondingen bekomen. Zijn toestand is hoogst
zorgwekkend. Het stoffelijk overschot van
mevr. Bachmann, alsmede de.beide gewonden,
werden naar een ziekenhuis te Kleef vervoerd.
Hedenmorgen was er in den toestand van de
beide gewonden nog geen verandering gekomen.

IJMUIDER TRAWLERS VAREN
NIET UIT

Staking onvermijdelijk?
(Van

onzen correspondent.)

IJ m u ide n, 5 Januari.
Ook vandaag is er geen verandering gekomen in de houding van de betrokkenen bij het
visscherij-conflict. De schepelingen hebben hedenmorgen weer vergaderd, doch de uitslag
der schriftelijke stemming zal eerst bekend
worden, nadat alle schepen binnen zijn. Br zn'n
thans nog ongeveer 25 trawlers op zee.
Gezien de stemming onder de zeelieden, is
het zeer waarschijnlijk dat de uitslag der
stemming een afwijzing van het thans voorgestelde contract zal beteekenen, waarna dan
opnieuw onderhandelingen zullen moeten geFEEST
voerd tusschen de besturen der vakbonden en
het bestuur der Reedersvereeniging.
(Vervolg van bladz. 2.)
De opvarenden zelf zijn van meening, dat,
Rede minister Steenberghe. indien de reeders de huidige voorstellen handhaven, een staking onvermijdelijk zal zyn.
van
Hoewel
deze thans nog niet is geproclameerd,
Hierna was het woord aan den minister
Steenberghe, zn'n er dit jaar nog geen schepen uitgevaren,
P.
L.
M.
Zaken,
mr.
Economische
zoodat practisch eigenlijk van een staking gedie het werk van de Nederlandsche Heidemaatschappy belangrijk noemde voor geheel sproken kan worden.
Werd er Dinsdag nog op de schepen gehet volk, zoodat op dezen dag de Nederlandsche regeering zich gaarne aansluit bij de werkt, teneinde deze voor een uitreis in gevelen, die zijn gekomen om te getuigen van reedheid te brengen, thans liggen de trawlers
hun waardeering voor den verrichten arbeid. geheel verlaten. Slechts op de Katwijker logDe geschiedenis der Heidemaatschappij is gers, waarvoor een andere regeling geldt,
wordt nog gewerkt.
byzonder leerzaam.
Ook de leden der Vereeniging van Reeders
Zjj is begonnen als een kleine organisatie
en uitgegroeid tot een machtig lichaam, dat van Visschersvaartuigen hebben hedenmorgen
het geheele land omspant, en gebaseerd is op vergaderd. Omtrent de resultaten dezer vergadering konden ons geen inlichtingen woreen financieel sterken onderbouw.
den
verstrekt.
hebben
de
landHeidemaatschappij
de
In
bouw en de industrie elkaar ontmoet in de
personen van haar leiders. Deze ontmoeting
BOEKHOUDING ZUIDERBAD TE
was van groote waarde voor het behoud van
ZANDVOORT
het inzicht, dat, alleen wanneer het beide
goed gaat, de belangen van de gemeenschap
Verklaring van wethouder
het best gediend worden, terwijl zij bovendien

Oecumenische beweging
en Kerk-hereeniging
in Amerika

bijzondere beteekenis had, dat bij*vele
den landbouw

deze

De bijzondere verdienste van de 50-jarige
liggen op het gebied der ontginning. Duizenden
hectaren zijn ontgonnen en in cultuurgronden
van hoogere waarde herschapen, waardoor de
gemeenschap in hooge mate is gediend. Daarbij
gewerd de maatschappij geleid door de juiste
te blijven hetgeen
dienen
gespaard
dat
dachte
als natuurschoon een blijvende cultureele
"otrcj ja *»(-]p JlftPfL.
De grenzen van Nederland werden daardoor
verlegd, niet de staatsgrenzen, maar de economische grenzen van onze bestaansmogelijkheden. Op de ontgonnen gronden is blijvende
werkverruiming verkregen, terwijl het ook in
de naaste toekomst de gebiedende eisch blijft,
op dit terrein werkzaam te zijn, omdat de
binnenlandsche kolonisatie wel een der beste
middelen is om de mogelijkheden die voor onzen
boerenstand zijn overgebleven, te verruimen.
Uitbreiding van den cultuurgrond of verhooging van de productiviteit mag niet eng
opgevat worden als alleen een landbouwbelang,
doch is van even groot belang voor handel en
industrie, die tezamen met den landbouw hun
economische eenheid uitmaakt. Uitbreiding van
werkgelegenheid in den landbouw stimuleert
de meerdere activiteit in andere takken van
in de
volkswelvaart. De nationale ontginning
wel
het
duidedaarvan
Zuiderzeepolders geeft
lijkste bewijs. Te arbeiden aan de verhooging
van de bodemproductie, blijft een werk van
algemeen nationaal belang en de jubileerende
maatschappij heeft in dit opzicht een mooien
staat van dienst achter zich.
De minister herinnerde eraan, hoezeer de
Heidemaatschappij de regeering heeft bijgestaan b'ü het organiseeren van de werkverschaffing en wat zij gedaan heeft op cultuurtechnisch gebied, o.a. op het gebied van den
boschbouw, de fruitteelt en de visscherij.
Tevens heeft zij de belangen der gemeenschap
gediend door de vele bij haar opgeleide werkers, die in andere functies werkzaam zijn
De

geschiedschrijver van het 25-jarig jubilig-

Van der Moolen.
(Van

onzen correspondent.)

Haarlem, 5 Januari.
In aansluiting op het bericht in ons ochtendblad over het justitioneel onderzoek van de
boeken van het Zuiderbad te Zandvoort deelt
de wethouder, de hser A. van der Mooien, ons
mede, met vertrouwen het onderzoek af te

wachten. Dit met het oog op het feit, dat het
accountantsbureau J. H. M. H. de Rode te Hilversum sinds de oprichting van het bedrijf kas
en boeken heeft gecontroleerd en dat nimmer
eenige aanleiding heeft gevonden tot op- of
aanmerkingen.

BOND VAN KUBERMAKERSPATROONS.
Maandag, 10 Januari, des morgens om 10
uur, zal de Nederlandsche Bond van Kleermakers-patroons in hotel ~Hermitage" te
Zeist, in jaarvergadering bijeen koment
AMSTERDAM

HUISELIJKE TWIST MET EEN
SCHEERMES BESLECHT

BESLAGLEGGING OP RECETTE

*

CRISIS-BESCHIKKINGEN

MACHT

Hernieuwd duikeronderzoek naar
de „Van der Wijck”?
Wie was schuld?

(Handelsblad-Timesdienst.)
Peking, 4 Januari.

JOHAN”

BUITENLANDSCHE

......
...

_

NED. BIJBELGENOOTSCHAP

—

—

=

DR. RUTGERS OP DEN TERUGKEER
Dr. H. C. Rutgers, algemeen secretaris van
het Ned. Bijbelgenootschap, die met de „Johan
de Witt' naar Nederland terugkeert, heeft te
Batavia in een interview verklaard, dat alle
doeleinden, waarvoor hij sedert Juli heeft bezocht, bereikt zijn. Met ingang van 1 Januari
ziin de werkzaamheden van het Nederlandsche
en het Britsche Bijbelgenootschap in Nederl..
Indië vereenigd, d.w.z.

er is nu één centraalagentschap ingesteld
onder dr. C. P. Cohen
Stuart te Bandoeng.
Tot bevordering van
den taalarbeid heeft

Rutgers met wetenschappelijke taaiarbeiders in Midden-Celebes,
Nieuw Guinea, Soemba
dr.

en Bali geconfereerd;

in Maart of April zal
een nieuwe Maleische
vertaling van het Nieuwe Testament verschijnen. Voorts is de bijbel-

distributie gereorganiseerd. Het centraal
agentschap te Bandoeng beschikat thans over
een voorraad bijbels in vijftig talen en heeft
thans verscheidene plaatselijke depots. Over
1937 heeft de distributie bijna 100.000 exemplaren van den bijbel of van losse evangeliën
Dr. H. C. Rutgers.

omvat.
Tijdens het verbluf van dr. Rutgers in Ned.Indië zijn vijf nieuwe afdeelingen gesticht, zoodat het genootschap thans zestien afdeelingen
telt. Dr. Rutgers, die elf jaar geleden Ned.Indië voor het laatst bezocht, was ten zeerste
getroffen dooi den vooruitgang op allerlei gebied, en hoopt eens in de vier of vijf jaar een
nieuw bezoek aan Ned.-Indië te brengen.

ZIJN ZWAGER MET EEN ZEIS
GEDOOD

Gerechtshof verlaagt de straf
van zes tot vier jaar.
Het gerechtshof te 's-Gravenhage deed
heden uitspraak in de strafzaak tegen een
40-jariigen bewoner van een woonwagenkamp
te Terneuzen, die tijdens een twist zijn zwager met een zeis zoodanig had verwond, dat
deze kort daarop aan bloedverlies is overleden.

De Middelburgsche rechtbank heeft den
wagenbewoner, na een eisch van den officier
van Justitie van tien jaar, veroordeeld tot
een gevangenisstraf van zes jaar. Van dit
vonnis vroeg de procureur-generaal bij het
Haagsche gerechtshof bevestiging.
Het hof wees heden arrest en verlaagde de
jaar
opgelegde gevangenisstraf tot vier
met aftrek van de geheele preventieve hechtenis.

EIERENUITVOER

BELGIË

VAN ZEELAND VERTREKT NAAR

LONDEN

UttK

El. Liefer... 132
El.Licht-Kr 115
I.G. Farber |«H^

Vei;-

145

.......
...
...
..
...
Stahlw.

Zells Waldh.

160J4
Feldmuchle 139% 138!<:

_
,_ _
16

ufi^

-^ 151^
1

* Exdic.
(R.8.D.)
Openingskoersen.

2, % Eng. Consol
34 % Eng. Warloan

_~-._..

opening vor. slot
75
75

7 % Dawes-leening
5i % Young-leening

40

Canadian Pacific
Int. Holding gew
Int. Nickel

46»<"
WW
10Ï/6

46/6
150/35/9
38/

150/7*4

—

36/4*4
38/7*4
-4/9
77/6

Unilever gew
Unilever N.V
Swed. Match. B
Anglo Iran Oil gew.
Burmah Oil gew
Mexican Oil gew
Kon. Ned. Petr
Shell Transport

Afr.

*

25,'-

77/6
117 6
117/6
10/10*4 10/10!.
40%
41
97/6
97/6
39/4*4
39/4*"J
19*4
19!-=»
HÜS/163/9
31/7 H 81/9/9
10/-

NOTEERING VAN EDELE METALEN

m

5/IJ-J

46/7*4

Venezuela Oil

—.—

1%
\%
41*4
54M
107/6

—
—

Imperial Tobacco

Rio Tinto
Rand Mines
B. S. A Chartered
(Medegedeeld door de fa. Drijfhout & Zn.)
Inkoop Verkoop Inkoop Verkoop Cons. Diam M. S. W.
Idem pref
5 Jan.
4 Jan.
5 % Mex. 1899 ass
(in guldens)
Goud:
Baren è. 121 kg 2017.— 2021.— 2014.— 2018.— 7% Kali-Syndicaat
Voor de Ind.
2000.— 2035.— 2000.— 2035.— 6J % Kali-Syndicaat
Gouden Tientjes
12.25
12.33
12.22
12.30
ex-dividend
15.18
Gouden Ponden
15.11
15.18
15.11
Gouden Dollars
3.11
3.11
3.12*=
3.121
Zilver:
24.95
25.95
24.55
25.55
Baren a 25 kg
Voor de Ind.
24.—
23.50

—.—

40

1%

U. S. Steel Corp. gew
Br. Am. Tobacco
Br. Celanese
Courtaulds Ltd

...

101%
113*t»
551.

102
IVSH
5b%

4% Fund.loan

OOSTENDE, 5 Jan. (Belga.) Van Zeecm
land vertrok hedenochtend uit Brussel
zicih naar Londen te begeven, doch na een
telefonische mededeeling, die hem in Oostende
bereikte, keerde hij naar Brussel terug. Hij
zal morgen nogmaals vertrekken; te Londen
zal hij, na met enkele Britsche deskundigen
te hebben geconfereerd Vrijdagochtend Ohamberlain ontmoeten. Na zijn terugkeer uit Londen zal Van Zeeland zijn definitieve rapport,
dat een veertigtal bladzijden beslaat, overhandigen aan de ambassadeur van Frankrijk en
Groot-Brittannië. Het rapport zal eenige
dagen later tegelijkertijd in Londen, Praag
en Brussel worden gepubliceerd

...

-

LONDEN 5 Jan»

En keert halverwege terug
om morgen weer te
vertrekken.

8,9

8 .'6*

4

4

82*4
81K

82*.

I

81

l nom.

WISSELKOERSEN

BUITENLAND

1937: 132.600 LONDEN 4 Jan. (K.8.D.) Wisselkoersen
rubber. Jan./
5 Jan. 5 Jan.
Dcc: 1.760.992 (v. j. 1.158.060) h. kg rubber.
5 Jan. 5 Jan.
11.15 open
11.15 open
Cult. Mij. Kali Bak ar. Dec.
(v. m. 123.400; v. j. 91.226) h. kg

N.V. CREDIETBANK VOOR NEDERLAND
IN LIQUIDATIE.
De liquidatiecommissie van de N.V. Credietbank voor Nederland in lig. te 's-Gravenhage
maakt bekend, dat van 17 Jan. a.s. af de vierde
en tevens laatste uitkeering op de obligatiën
zal plaats hebben, tegen intrekking der mantels. Op de obligatiën van 1000, 500, 100
50 zal resp.
en
2.50,
1.25,
0.25 en

’ ’’ ’’ ’

’’

0.13 worden uitgekeerd.

.

..

N. Vork

5.0020 6.00a' Zweden 19.39K 19.39J.
..
147.29 147.30 Noorw
19.90X19.90X
Berlijn. 21.41?/, 21.41J-T Hels.t... 226.22 226.22
86—*
86.-* Praag 142.62 142.31
Spanje
Montr. . 5.0025 5.002=r Buedap. 25.12
25.12
Belprad. 215.70 215.70
8.98-fe
Parijs

8.98-&

Adam..

29.484 29.48?- Sofia 400.— 400.—
Italië... 95.10 95.08 Boekar. 667.— 667.—
Zwitsl. 21.614 21.61)4 B. Aires 17.05 17.05
Kopenh. 22.40 22.40
Brussel.

.

* rominaal.
BERLIJN 5 Jan. (R.8.D.) Wisselkoersen slot
5 Jan.
4 Jan.

ROTTERDAM, Woensdag 5 Januari.

Bieden

’
’
’
’
’
’’ ’ ’ ’ ’
’
IJSINLICHTINGSDIENST.

0.726
42.11
Rio de Janeiro 0.133

47.00

Laten
0.732
42.22
0.135
47.10

12.41

12.45
8.448

57.42
2.481

57.53
2.487

W

BINNENLAND

Lijnolie.
April
193,

20J—’ 20J.

Vliegend
Mei/Aug.

Mais (slot) Jan.
112, Juli
1091.

0Ï

|ettor

Jl,

B.
C.
D.

deneieren.
Hiervan gingen naar Duitschland 2.978.380
versche kippeneieren en 460.640 versche eendeneieren, naar Engeland 9.123.440 kippen-,
23.040 koelhuis-, 908.640 geconserveerde-,
956.160 versche eenden- en 30.240 geconser-

E.
JT,

G.

veerde eendeneieren.
Naar andere landen 327.860 versche kippen-

S.

eieren.

No.

191, Febr./
231 ,Febr.
20—’ 20.18, Sept./Dec.

120} laten, Maart f 118_ Mei

Tarwe (slot) Jan.
7.52 J, Juli 7.52J.

In de week van 28 December tot 4 Januari
zijn ten uitvoer toegelaten 14.808.400 eieren
en wel 13.361.360 kippen- en 1.447.040 een-

leum A Staring, ziet in de hooggelegen
Van de Amsterdamsche
zinneMEJ. M.A.C. LA ROSE OVERLEDEN.
ging van het gebouw te Arnhem een
Tooneelvereeniging.
beeld, hoe de-maatschappij zich bij alle werk
Te Den Haag is op 55-jarigen leeftijd overheeft te houden, onafhankelijk boven en buiten
zijde
mej. M. A. C. la Rose, leerares in het
klein,
auteursbureau,
nog
en
van
Van
de
van
een
dat
leden
ieder,
groot
eiken strijd om verbetering
van den bodem vorderingen had op de „Amstrdamsche Too- Nederlandsch aan de Vijfde Gem. H. B. S.
dienst te zijn tot
neelvereeniging, directie Alb. van Dalsurn en aan den Aronskelkweg aldaar. Mej. La Rose
van het geheele vaderland.
znne
en
Aug. Defresne, heeft men beslag doen leggen was vele jaren werkzaam bij het gemeentelijk
spr.
tot
de
maakte
gedachte
Deze
beslag onderwas te Den Haag. Sedert 1925 was zg
verbond daaraan den wensch, dat God dezen op de recettes van dit gezelschap. Dit
werd gelegd op de ontvangsten van de voorleerares aan de Dalton H. B. S., dié vier jaren
arbeid moge zegenen.
stellingen van „Gysbreght van Amstel", dus geleden naar het nieuwe gebouw aan den
op voor het gezelschap belangrijke ontvang- Aronskelkweg is verplaatst.
De crematie is bepaald op Vrn'dag na aansten.
De
Amsterdamsche
Tooneelvereeniging komst van den trein van 15.14 uur te Wesheeft thans in kort geding opheffing gevraagd terveld.
van dit beslag. Vrijdagmorgen zal deze zaak
in kort geding voor den president der Amsterdamsche Rechtbank worden behandeld.
MUSKUSOSSEN VAN GROENLAND
STAATSBLADEN.
RONDLEIDINGEN IN HET AQUARIUM.
NAAR WRANGELEILAND
Uitgegeven zijn de Staatsbladen:
1937,
Donderdagavond van acht tot tien uur, z_l de
No 869. Besluit van den 29sten December
Het Sowjet-gouvernement bereidt maat(Staatsblad
heer A. F. J. Portielje leiding geven aan bezoetot wüziging van het Eierenbesluit
Koninkregelen
by
het
voor om muskusossen van Groenland
gewijzigd
kers van het „Artis"-aquarium en daarbij in
1931 No 375), laatstelijk
(Staatsblad bijzonder iets vertellen over het inrichten en naar Wrangel-eiland in de Noordelijke IJszee
lijk 'besluit van 9 November 1936
No. 863). (Datum van inwerkingtreding. 6 Januari onderhouden van een eenvoudig kamer-aquarium. over te brengen. Het transport zou dan, met
1938)
goedvinden van de Deensche regeering, ge1937
No' 1209. Wet van den 31sten HDecember
schieden onder leiding van den poolreiziger
Blum en 18
houdende naturalisatie van
Peter Freuchen, die jarenlang op Groenland
Januari
5
anderen. (Datum van inwerkingtreding
heeft gewoond te midden van Eskimo's en
1938.)
„v
i0,7
eerste, thans overleden, vrouw trouwens
1937
wiens
December
van
den
31sten
No 1210. Wet
en
1»
F.
Arnold
een
Eskimosche
was.
H.
van
afzonderlijk
bijvoegsel
de
In een
houdende naturalisatie van
januari
Muskusossen kwamen ln den IJstijd overal
anderen. (Datum van inwerkingtreding 5
Staatscourant no. 2 van 4 Januari zijn opge1938 )
nomen de Crisis-Aankoopbeschikking 1937 voor rondom de Noordpool; tot zelfs in EngeNo. 3202. Wet van den 31sten December 1937. (Boomkweekerijproducten) en de Crisis-Tuinland. Thans vindt men ze nog alleen in het
houdende wijziging van het vierde hoofdstuk dei
poolgebied.
193=8
11.
Ncard-Amerikaansche
bouwbeschikking
1938.
dienstjaar
het
RÜksbegrooting voor

STAATSCOURANT

Gerucht rond een wrak

AFSTAMMELING VAN CONFUCIUS
WEIGERT WERELDLIJKE

Een van de beroemdste steden in China,
geboorteplaats van
BATAVIA, 5 Januari. De nabeschouwingen Koefau in Sjantoeng, de
Confucius,
is
heden (zooais geden
wijsgeer
omtrent de ramp met de „Van der Wijck"
elkaar.
beeet,
Japanners
door
de
die uit Tsinan»
mogemeld)
wordt
de
houden nog steeds aan. Thans
oprukten.
foe
besproken van een tweede duikerlijkheid
Twaalf kerken in den Noord-AmerikaanGemeld wordt dat de 75ste rechtstreeksche
aangezien men meent, dat het
schen staat Connecticut, de Episcopaalsche, onderzoek,
wenschelijk
zou zijn dat vastgesteld wordt, afstammeling van Confucius, prins Koeng
de Bisschoppelijk-Methodistische, de Vergebeurde.
Teh-tsjeng, eenige dagen geleden in Koefau
eenigde Luthersche, de Presbyteriaansche enz., wat er in de machinekamer
deelt mede,
Bataviaasch
Nieuwschblad
Het
heeft vertoefd. In verband hiermede is het van
hebben een eigenaardige poging ondernomen
dat men in zeemanskringen meer en meer belang te vermelden, dat den prins in Augusom in den zin der oecumenische beweging overtuigd
raakt van de noodzaak om tot een
samen te werken: zij hebben terzelfder tijd te strafvervolging
over te gaan, mede omdat de tus door een Japansche delegatie is verzocht
'synoden
zij
de
gehouden,
waarop
Haven haar
en keizer van China te willen worden. Prin3
loopende zaken behandelden. Daarna kwamen Raad van Justitie de kwestie uitvoeriger
Koeng, die ongeveer 25 jaar oud is, weigerde,
uit
behandelt
dan
standpunt
van een ander
de gedelegeerden van alle twaalf Kerken bijgeheel zeggende dat hij te jong was en dat zijn gewelke
een
Scheepvaart,
van
de
Raad
een ter behandeling van de gemeenschappelijke
andere taak heeft. (Aheta).
slacht van Confucius af nooit naar Wereldlijke
belangen. De onderwerpen waren voorbereid
macht heeft gestreefd.
door een verbindingscomité, waarin elke Kerk
Bijzonleden
was
vertegenwoordigd.
drie
door
AAN BOORD VAN „DE
deren indruk maakte een gemeenschappelijke
Avondmaalsviering en de slotvergadering,
BATAVIA, 5 Jan. Met de „Johann de Witt"
waaraan 3300 personen deelnamen.
vertrokken o.a. de generaal-majoor der infanOverigens maken de pogingen tot hereenïBEURZEN.
terie Ilgen voor een verlof van vijf maanden
ging van de Methodisten in Amerika vordeF. van Hengel,
ringen; de zooeven genoemde Bisschoppelijk- naar Europa en de heer J.
die de reis
Methodistische en de Protest.-Methodistische directeur van de s.m. „Nederland",
(Aneta.)
meemaakt.
tot
Belawan
Kerk hebben zich met groote meerderheid voor
BERLIJN 5 Jan- (R.B.D. Slo tfeoet sen.)
hcreeniging uitgesproken. Ook de Zuidelijke
4
5
5
4
Methodistische Kerk heeft het verlangen naar
FRANKRIJK
Jan.
Jan.
Jan
PresbyteJan^
vereeniging geuit. Voorts heeft de
riaansche Kerk van het Zuiden naar aanleiding
_*% 18»
Een. «1d... 3-3**. 'M-h Felt.&Gull.
van haar 75-jarig bestaan de vereeniging met
HELSCHE MACHINE ONTPLOFT
1483.8 __$!%
'Oi Ges.t.el.Un.
Part. diBC 2%
haar zusterkerk in het Noorden aan de orde
176 174i-f
Dt A.Auslö 129.9 129?' Harpener
gesteld.
Hoesch Kin. HSK'll"^
Berl. Hndg. VS'H U-O
In bewaarplaats op de
Use
Bergb. 165^ 164*.
Com. Pr.Bk 119*$" 119
Asch. 114 115
gare de Lyon.
Kali
Dt Disk. B 12hJtf 12?>ï.
Dresd. Bnk. 11,54 111-S'-j K=oecknw.
I2l*i 120
Kokswerke
210
16L 159
PARIJS, 5 Januari. (Havas.) Vanochtend Reichsbank =210
Mannroeh
Pak. 80>_
80
UB 115
is in de bewaarplaats van bagage in de Gare Hamb.
Mansf.Bgb.
i*jg»j »6rJff
H. Suedam
de Lyon een helsche machine ontploft, die er Ncrd.Lloyd 83
Orenst. Kop mj, m^
82^
door een onbekende was afgegeven. De bom AE.G
122&" l_-*4 Rh- Braunk= 34
14,
In Ned. O.-Indië. Eén centraal
zat in een koffer; er brak een begin van Bud. Eisen. i2s>* J-ÜH Rheinstah
147»^
Salz Detfth. 176
Charl.VVass.
snel
11H
177
gebluscht
uit,
brand
doch
het
vuur
werd
met
U7?-f
gezamenlijk
agentschap
I(
Schuckert
ng-^
191
goed als geen schade. C. Gummi... *2
het
veroorzaakte
zoo
en
Schuit.
Pat.
Mot 40^ 139^
99
het Britsche Bijbelgenootschap.
97^
Het gemeentelijke laboratorium zal wat er Daiml.
Siem Halsk. .^gi^ 206s{
D. Erdoel 146 H 146
overgebleven,
koffer
onderzoeken.
is
van den
Glanzstoff

In een woning ici de Kolibristraat in Noord
heeft vanmorgen een huiselijke twist geleid
tot een aanval van een man op zn'n vrouw,
waarbij hij de vrouw met een scheermes te

lijf ging.
De aanleiding tot den twist vormde een
kleinigheid, want de echtelijke harmonie was
reeds sinds eenigen tn'd gestoord. De man
kreeg nu nml. alwéér kaas op zijn brood en
dit feit deed hem in woede ontsteken. Hij
greep zijn scheermes en bracht zijn vrouw
snijwonden aan hals, gelaat en borst toe. De
vrouw is naar het Binnengasthuis vervoerd,
de man naar het politiebureau-Adelaarsweg
overgebracht.

ONZE OOST

Synoden van twaalf Kerken
in Connecticut ontmoeten

HEIDEMAATSCHAPPIJ

liefde voor
terpresident Ahdab een proces aanhangig niet-agrariërs de behouden.
akt, aangezien deze, naar zij beweren, bi) werd gekweekt en

-uivf.

(Van

Nijmegen, 5

Brandweer kon door gladheid
werf niet bereiken, zoodat
schip verbrandde.

Witte Huis zal wellicht naderen

TWEE ERNSTIG GEWONDEN

15

JANUARI 1938

7.30, Maart

7.42J, Mei

BETEEKENIS DER CODELETTERS
De scheepvaart wordt niet belemmerd
De zellvaart ondervindt hlndsr.
Zellvaart gesloten, stoomvaart nog
mogelijk.
Vaart voor kleine stoombooten en
motorvaartuigen gestremd.
Vaart ook voor groote stoombooten
gestremd.
Ijstoestand veranderlijk, wordt overheerscht door
getijdestroom of
windrichting.
tijdelijk
stopgezet
IJsberichten
wegens onveranderden toestand.
IJsberichten stopgezet (geëindigd).
STATION

1 Nw. Statenzt)!, Dollard
J= Nw. StatenztJU Aa
5 Zoutkamp. t_auwerzee

_
......

Codeletters
C

tl Zoutkamp, Reitdiep
11 Stavoren. Ussulmeer
12 Stavoren. Warnservaart
13 Lemmer, IJsselmeer
14 Liemme
Rien

_-.....

C
A
B

C

15 Keteidiep. IJsselmeer
18 Keteldiep, IJssel
17 Suholtiar.d Oostkust
18 Scboklar.a, Westkust ""19 Urk. Zuldkus
20 Urk, Noordkust
22 HarderwUk
23 Suheiling-woude IJsselmeer
24 Sonellingrwo-w*. IJ
28 Marken. Oostkust
29 Hoorn. IJsselmeer
30 Enkhulzen IJsselmeer
31 Medemblik IJsselmeer
37 Deventer. IJssel ..
38 Deventor -verUsselsche kanaal
39 Katerveer, IJssel
40 Katerveer Willemsvaart
41 Kampen. IJssel
17 Gorin.nem Boven Merwede
48 Andel t>ov»3n ie sluis
t 9 Andel. beneden de sluis
50 Gorinchem Morwedekanaa)
57 Gouda, Mallegatsluis
5E Goud-L Holl IJssel. bened»rw
59 Gouda. Holl IJssel. waaiersluis
76 s-Hertogenhosch Dleze
77 tlem Kanas Engeien-

-

BF

C
C
A

D
D

D

-D

..
..

I)

Dantzig
Londen
Parijs
Amsterd./Rott.
Italië
Weenen
Zwitserland
New Vork

......

B

A
O
C
B
B
B
B

C

0.135

42.10
0.135

57.54
2.485

67.58
2.484

47.10
47.10
12.455
12.44
8.443
8.453
8.427
138.17 138.49 138.45 138.55
13.11
13.09
18.11 13.11
48.95
49.05
49.05
49.te

u.u+m

...__....__.

Brussel
N. ï Cable

Kopenhage.
Stockholm
Oslo
-lirlch

—.....

_._.*.

5 Jan.
72.35
8.98
8.99

4

Jan.
72.27).

72.25

8.98J.
6.09
6.10' i 6.10
30.46
80.47
30.44
1.79M—
40.05
40.15
40.12^
46.25
46.25
46.324
45.15
45.10
45.20
41.55 —41.58
41.58
6.30
3.95

Praag
Finland
Italië
Japan (Yen)

i).i2H-

0.52

_.85

6.30).

3.98
9.52=4

3.97

9.474
0.524

0.53

Dollar bankpapier 1.78—1.80, Marken bankpapier 37.00—38.000 Oostenr. bankp. (in 100
Schill.) 33.25—34.00, Belg. francs 6.07J
6.14è, Finsche mark 3.95—3.98, Eng. bankpapier 8.97§ —8.00, Fr. bankpapier 6.09—6.15,
Praag 6.28—6.33, Italië 9.42i—9.52 J, Weenen
0.332—0.341, Japan (Yen) 0.52—0.53, Warschau 0.333—0.34g, Buenos Ayres 0.521
0.531, Indië cable 1.00^—I.OOg, Zwits. bankpapier 41.60—41.75. Goudbaren Adam 20 14
—20.19, id. Londen 20.13—20.18.

—

AMSTERDAM OFFICIEEL

A

U
B
A
D
A
B

0.730
42.19

———
— I.TOJf 1.79-&
.
.
.
.
——
_......_...
_„...
—
. . . . .. .. .. .. ..
—
„._...
.
—
AMSTERDAM NIET-OFFICIEEL

Berlijn -,
Londen
Parijs

C

C

Laten
C.732

Bieten

AMSTERDAM VOOR 12 UUR

C

Henriëttewaard. C
78 Idem, Zuid Willemsvaart
C
85 Amstel-Drechtkfuiaal
B
,~

Buenos Aires
Brussel, Antw.

5 Jan.
Vork Ï.-Wi
Lon.len 8.9R«

Jf.

Berlijn
Parijs

72.85

6.10

4 Jan.

1.79^ Bazel
R.9KH Weenen

72.274

Ivopenh.

.

—

-_ __

5 Jan 4 Jan>
41 56 41 sfi

40T*>H

4o'*2^

46 S2k 46 "=W
B.ussel U0.47
Osl.,
«.46
Koers door de Vereeniging voor den Wisselhandel vastcre-steld voor b/l JUismarken
52
610

Stoe,kh

.

'

MlPtv^

ROTTERDAMOFFICIEEL

Londen

5 Jan. 4 j an
8 98 W Weenen

8.98 K

Berhin 72.87

.

72.26

_ _

- Jan

Kopenh. 40.10

Brussel 00. 47 80.46
Oslo
Zwitserl4l.66W 41.5ÜH Madrid 45.13
N.-Yurk 1.79-nV I.TO-ft Milaan l

—-

j

40 11

—

45.JUM.
*_"
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Pruimedanten
Sundried Rozijnen
Tutti Frutti

17,

pond
1»/2 pond
1 pond
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stukken
Huishoudzeep
12
3 stukken Badzeep

4

A.H. Lucifers
A.H. Schoencreme
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pakken
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1 groot blik A.H. Soepen
2 potten Gem. Haring
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Van zeer mooipeao de
pêche. In blauw en rood.
extra lage prijs.
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ENZ,
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pakken

4
3
1

o{

Zandringen
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tinten. Nu «oor den spot- I
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Universiteit, 8.15

u.

De Hollandsche Beeldende Kunst der 17e eeuw
Huib Luns'
Jan.: De zie' v/h. Oosten en de (feest v/h. Westen

Prof'

Bg"lO§öj_3

u

t&SK&jfES?

12 Jan.: Proza en poëzie van Xed. schrijvers van
de Middeleeuwen tot heden
Mevr. W. L=. Boldinr;h—Goemans.
13 Jan.: Een hotanlsche excursie naar de Alpen
Prof. Dr. Th. J. Stomps.
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TT

I

jflk

„Het Masker"

I

Kri.

(1.- (pi. bel.) dag. b. Alcbach l Doyer,

""—*" Broekman*
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grootste

ter wereld _^f\
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&v. Poppel en a. d.zaal"■■*■—"'

___!

/ NIEUWE

Kaarten kosteloos verkrijgbaar op het Secretariaat der V. U., Keizersgracht 708, van 10—5 uur, Zat. 12.30 uur.

j" -______*_
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GEORGE EN MARGARET
Zondag 9 Januari 8 uur 15
laatste opvoering van

HET ADELAARSJONG
met ELSE MAUHS.
PRIJZEN

I
I

éJ VROOLIJKHEID
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Rotterd. Hofstad Tooneel
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OPWINDENDE

I

FILM
WACHT U
VRIJ DAG IN

Leidscheplein Theater T01.35909

I
I

Vrijdag 7 Jan.

I
I

I

en volg. av. 8.30 uur

I

I
I

„WERELDSTAD"

"^

_P

f 2.00

I

■ Leidscheplein Theater ■
Hedenavond

Morgenavond

8.30
8.30

Laatste Opvoeringen

DOKTER A.B.C.

met Prol. LOUIS GIMBERG
Krt.verk. en plaatsbesprt ad f 1.25 alles inb.
Dr. CORRYVONK e.a.
■■^■■■1 op 7en S Jan. a.s. a/h. Concertgebouw ■M______l -___■ I 0.50 ■ 1 2.- recht. inb. ___■

i

DE ADVERTENTIE^

Kleinkunst Ensemble

-

-H
gmmniïïnmnwmttiiuii-iiuiw^^

Cabarat-Revue van Alice Dorell's
Prijzen f 0.50

it

il

VÜL_E^,"
ADVERTENTIE'

VOOR HET HANDELSBLAD MOETEN OP DE
UREN IN HET BEZIT ZIJN VAN DE AFD.

WÊ

IZEPPARONI -KWARTET

____

:^£____

u.

van G. B. SHAW
Gew. prijzen. Pl.bespr. dag.

GEWONE

-

s.is

CANDIDA

Concertdirectie Dr. G. de KOOS N.V. ____■_■_""
CONCERTGEBOUW Kl. zl.
ZATERDAG 8 JAN. 20.15 uur
KAMERMUZIEK AVOND

HK____D___i

jan.

Dir. Cor v. d. Lugt Melsert

Zaterdag 8 Januari 8 uur 15

SAVORY'S SUCCESBLIJSPEL

HEDENAVOND 8.15 U.

Donderdags

é

\ stefir

VREUGDE

■■I

W_m

___H

BRENGT

Blijspel van Ladislaus Bus Feketee.
...Voortreffelijk WUspel... styivolle opvoering... geestige
dialoog. (H.blad).
Het blijspel wordt een fyne oomedie, geestig en zelfs een
beetje aandoeniyk. (Tel.)
Even licht en charmant als dit biyspel, is ook de opvoering
ervan door „Het Masker". (Haarl. DagbL)
Een byosonder gelukkige greep van „Het Masker".
Het
gegeven is origineel en zeer „up-to-date". (Niwsibl. y. h. Noorden).
John Gobau gaf een markant gespeelden Jean. De rol van
Mevr. Royaards kon voor lmar geschreven zy'n. Ank v. d. Moer
gaf voortreffelijk tooneel. Ko Arnoldi deed den graaf leven tot
in elke vezel.
GERALD

I

1938
STADSSCHOUWBURG
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Dir. KO ARNOLDI

Vrijdag 7 Januari 8 uur 15
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STADSSCHOUWBURG
Tooneelgroep
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25-jarig bestaan der Vereeniging
Volksuniversiteit - Amsterdam
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Concertdir. Joh. Koning. —*
CONCERTGEBOUW (kl. l,)
Woensdag 12 Januari 8.15
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die hierin de zelfde rol speelt, die hl] in Londen vervulde.

SENSATIONEEL
FILMWERK
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- GEESTIG - AMUSANT.

REGIE: CEES LASEUR
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CENTRAAL TOONEEL N.V. Oir. en Art. Leid.: CEES LASEUR
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conserven:

EN VOORDEEUGSTE KRUIDENIER S B E D R

OP ZATERDAG 8

__\;__\

|

„

_■«■_.
blikken Zalm

EXTRAGROTE MEUBELVEILING

3__S-_i____l -_■

~!,,

buitengewone, extra voordeelige koopjes!

Sensotioneele lage prijsH
voor prachtig wandel- I
schoentje. Zeer solide.
to blauw, nu

I
I

Zeer fijn pumpie. 3terliik
model. In zwart, «er.bazend lage prijs.

curator in het faillissement
van C. Kamphuis, Wakkerstraat
15/11, Amsterdam, heeft op 5 JanuJANUARI,
ari 1938 ter Griffie van de ArronMah. en noten Rietsalons, Eng. kamers, Eng. Boekenkasten, Eng. Bureaux, dissements-Rechtbank te Amsterdam
gedeponeerd de tweede tevens slotEng. Theemeubels, Eng. Slaapkamers en andere. Leren Clubs en Brons■werken, Zonneklok. Schilderijen, Spiegels, Clubstel=len., Dressoirs, Phonola uitdeelingsiyst in dit faillissement,
welke lvjst gedurende 10 dagen kosmet 78 rollen, Karpetten; Dopers, Perz. kleedjes, Opkilapb. Bedstellen, Lediikanten. Deur-w. B. DOUMA „Het Huis"
Keizersgracht GB5. Tel. 37812. teloos voor crediteuren ter inzage
ligt. De curator: mr. R. P. s' Jacob,
Kijkdagen: Donderdag 6 en Vrijdag 7 Januari tot 's avonds 10 uur.
Leliegracht 25, Amsterdam, C.
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VOOR DE BOTERHAM:

Appelsiroop
Bïjenhoning
ons
Chocolade Hagel
1 Geweldige Ontbijtkoek

.~

__.

pond

1
1

of

.„,

—"

VOOR EEN KWARTJE

3 pond Tarwebloem
3 pond Havermout
2 pond Griesmeel
2 pondspaw Javarijst
Bakmeel
. 2 pondspakZeifr.
2 pakken Macaroni
*..,»__j
n
Custard
1 groot pak A.H.

,

„_a.___r

VAN DONDERDAG 6 tot EN MET
DONDERDAG 13 JANUARI IN
ALLE ALBERT HEIJN WINKELS

GRUTTERSWAREN:

,

f va

Jf orrXJli 3

VOOR HET AVONDBLAD

11 uur 's MORGENS.
voor

het ÏATERDAUAïönï^I.

9-1 uur 'S MORGENS,
VOOR

HEI

OCHTENDBLAD

5| uur 's NAMIDDAGS

DAAGS TE VOREN

JVIERDEBLAD

AVONDBLAD

BEURS EN NIJVERHEID
NEDERLAND EN

KOLONIËN

ARMOUR AND COMP.
De

G.P.J. CASPERSZ

KOFFIEHANDEL IN 1937 NIET
BEVREDIGEND

introductie van certificaten
van cum. pref. conv. en
van gewone aand.

De Vereeniging voor den Koffiehandel zendt
ons een overzicht van den koffiehandel, waar-

In het avondblad van 3 dezer hebben wij
<icgedeelcl' dat certificaten van 10 $ 6
fcmi1 l6f

weinig bevredigend. Immers, de prijzen hebben
zich, behoudens een kleine verhooging in
Januari en Februari,* doorgaans, in dalende
richting bewogen, hetgeen uiteraard niet bevorderlijk voor den omzet is geweest. Voorts
is de transitohandel, als gevolg van de vele
belemmeringen, w.o. de internationale politieke toestand, nog steeds ondervindt, van even
geringen, zoo niet van nog geringeren omvang
geweest dan gedurende de beide voorafgaande

,

aan

ni.

ieinri i
tak
van
t

wij

het volgende ontleenen.
De gang van zaken gedurende 1937 was

(Pri;>r) preferente converteerbare
or nominale waarde en certifi10 gewone aandeelen elk groot $ 5
"our and Company (Illinois) op de
lAmst
beurs zouden worden geïntro«ur h msche
De heeren Moen & Van der Wielen
dat ZÜ van 6 deze*" af de certifi£' n-e" zullen verhandelen, die worden uitgegeF
door het Administratiekantoor „Interland" jaren.
'
Verder stond de markt gedurende het afAmsteröam. De eerste koers zal woraStgestel<3
de noteering te geloopen jaar onder den invloed van de bebasis
van
°P
■Vew v
°n ZCU heden
?46 Per preferent richten uit Brazilië. Brazilië heeft tenslotte
en
aandeel, Am*4^
de „valorisatie" in den vorm, waarin deze tot
per
gewoon
«stern
eraamsche usance, hebben bedragen.
nog toe werd geleid, moeten opgeven, waaremip, g in de officieele prijscourant onder mede uiteraard een gevoelige prijs-daling geff. r»sk II zal
paard ging.
worden aangevraagd.
Uiteraard gingen de gebeurtenissen in BraWij
?.
ont'eenen aan een desbetreffende mede- zilië
niet ongemerkt aan de Nederl. Oost-Jöeehn, het vo !gende
Indische koffie voorbij. Weliswaar was
scherpe concurrentie heeft in dezen bede 1937-oogst grootendeels verkocht, hetgeen
grcote efficiency in productie- en evenwel niet wegnam, dat de prijzen terugtot
fak
tf
ethcden geleid, terwijl de winst in verliepen.
tot den omzet uiterst laag is.
Gedurende de maand December manifesf 'dln
L r ere Plannen tot consolidatie en vereen- teerde zich een bevredigende kooplust voor
"Vnng <3er financieele structuur, waartoe in.
i
Robusta W. I. 8., oogst 1935, zcodat de
voor-iaar
door
aandeelhouders
de
noode
11.25 per picol, eerste
prijs tot ongeveer
f> ge volmachten werden verleend, konden tot kosten,
opliep, waartoe in Indië zoowel als in
fiusve?Te niet worden verwezenlijkt.
eenige omzet plaats vond.
I »^a uitvoering van het financieele program- Nederland
In verband met de omstandigheid, dat aan
Er zca het in de bedoeling liggen, alle belangwerd
;.iKe dochtervennootschappen samen te voegen het einde van het verslagjaar bekend
gemaakt, dat bij de toewijzing c*er contingen.piet de
moedermaatschappij, Armour and ten voor Duitschland, ook een plaats was in»-ompany (Illinois).
geruimd voor Suriname Liberia, kon
1 In bet boekjaar October 1937 bedroegen de de prijs van deze soort vrij belangrijk oploopen
reyKoopen $ 785.280 (v. j. 748.935), de be- en wel tot llï cent.
inst na afschrijving $ 17.056 (v. j.
De verhouding tusschen de prijzen van
=899) en na rente, pensicenstorting en fede„milds" en Santos-koffie begint thans meer
«"a'e belastingen
$ 9713 (10.184).
normaal te worden.
i Na aftrek van preferente dividenden ook der
F.i- bedroeg het overschot $ 2532; ■de winst
Cultuur bij tegenwoordige
groot
Per $ 6 preferent aandeel $ 11.19
prijzen niet meer loonend
f ï>er gewoon aandeel $ 0.62.
geacht.
I De dividenden op de $ 6 cumulatief (prior)
herkapitaliITeferente aandeelen zijn sinds de
Tengevolge van de in Brazilië getroffen
fatie j n 1934 regelmatig betaald, terwijl de
maatregelen, hebben de koffieprijzen een peil
fchterstallige dividenden op de 7 pet. préfé- bereikt,
waarop de cultuur voor de meeste
a an<iee=len in 1936/37 werden ingehaald.
landen
niet
meer loonend is, of zelfs zware
15
op
gewone
L °P Maart 1937 werd de
aanfeelen een eerste dividend van $ 0.15 uitge- verliezen laat.
Bl\jven de prijzen zich op dit lage niveau
In totaal is in 1937 per gewoon aandeel
bewegen, dan zal daarvan op den duur het
9-70 uitgekeerd.
De vennootschap keert geen regelmatige gevolg zijn, dat een gedeelte der planters de
productie moet staken, waardoor een natuur°P de gewone aandeelen lijk
""t, doch laat zich
evenwicht tusschen productie en condividendenpolitiek
haar
in
ï?. 1(len door den loopenden gang van zaken. sumptie zal worden hersteld. Daar de kofi'iep'erorntrent deelt de president het volgende struik echter tal van jaren, zonder groote
kosten voor onderhoud, vruchten blijft dragen,
pede:
I ,De vooruizichten voor het loopende jaar zullen vele planters, ook bij zeer lage prijzen,
P-"i onzeker. Het verzet der verbruikers tegen nog gedurende geruimen tijd doorgaan met
het oogsten van koffie, waarom het proces
r^oge vleeschprijzen, hetwelk vooral toe te van inkrimping der productie slechts
langfchrijven is aan werkloosheid, heeft inkrimping zaam zal verloopen
en vele jaren duren.
consumptie
gevolge
gehad.
ten
f*er
Niettemin mag verwacht worden, dat de
In verband hiermede ondergaan de vleesclh- producenten
tenslotte wegen zullen vinden
rrijzen een aanpassing, die zeer ongunstige geproductie en consumptie met elkaar in
om
f olgen heeft met het oog op d« bestaande voor- evenwicht te brengen, zoodat door de planters
De vennootschap is in staat daaraan het wederom loonende prijzen bedongen
zullen
P"Ofd te bieden en de profiteeren van elke ver- kunnen
worden.
tering <jer omstandigheden".
Wat den Nederlandschen koffiehandel be1 De conv. preferente aandeelen kunnen tot treft, een opleving is alleen dan te verwachten,
en 30sten dag vóór den aflossingsdatum in wanneer deze weer een grooter afzetgebied ter
pwone aandeelen worden omgezet in veT- beschikking
krijgt door de opheffing of verF>udir.g van een pre {er ent- in 6 gewone aan- zachting van restricties. Hierbij zullen wij den
De preferente aandeelen kunnen wor- steun der Nederlandsche regeering ten zeerste
f -n afgelost tegen $ 115 per stuk.
behoeven.
De wereldexport in 1936/1937 bedroeg
24.612.000 balen, de oogsten 1937/38, na aftrek van het verbruik in de productielanden,
worden geraamd op 40.200.000 balen. Met het
oog op de onzekerheid omtrent de maatregelen
Uitgifte van 1 mill. 3½ %
ten opzichte van den export door Brazilië te
nemen, kon geen schatting van den export
oblig. à 100¼ %.
1937/38 worden samengesteld.
Volgens Laneuville bedroeg de consumptie
[Gebr. Teixeira de Mattos en Staal & Co. (werkelijke
afleveringen) gedurende 1936/37
dat bij hunne kantoren resp. te 25.006.000 balen, tegen 25.845.000 balen in
r^sterdarc
en 's-Gravenhage op 12 Januari 1935/1936.
r-s. de inschrijving
1.000.000
openstaat op
aanvoer in Nederland bedroeg 1.641.000
otlligaties ten laste van de stichting St. b. De
(v. j. 1.639.000), de afleveringen waren
los Ph Ziekenhuis te Eindhoven tegen den
koev Van
1.650.000 (1.641.000).
1.2
groot
is
leening
De
100ï
%■
billi 6n maar
er is reeds f 200.000 op emissie'
KRASNAPOLSKY
geplaatst, terwijl de leening ongaarden
door
de Gemeente Eindhoven
ordt gegarandeerd.
Voorstel tot verhooging
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De strijd tegen de

Vijf-en-twintig jaren in dienst

Opleving in Nederland slechts mogelijk
bij afschaffing van beperkingen.

(ILLINOIS)

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN WOENSDAG 5 JANUARI 1938
van Indische

Op 13 Januari a.s. zal het 25 jaar geleden
zijn, dat de heer G. P. J. Caspersz in dienst
trad van de Semarang-Joana Stoomtram-Mij.,
de Semarang-Cheribon .Stoomtram-Mij., de
Serajoedal S;:oomtram-Mij. en de Oost-.TcvpStoomtram-Mij. Aanvankelijk hoofdvertegenwoordiger, werd hy reeds spoedig daarna, nl.
op 26 Juni 1915, benoemd tot directeur dier
tramwegen, hetgeen hij thans nog is.
De heer Caspersz begon zijn loopbaan als
militair.
In 1907 werd hij benoemd tot chef van de
exploitatie van den spoorweg ter Sumatra's

Westkust en de

Mj'

tramwegmijen.

WV=

Haig

NO FIN EFt WHISKY COESINTO ANY BOTTLE

%J

Roosevelt heeft aangekondigd, dat in
(Van onzen financieelen correspondent.)

DE TINPOSITIE
Aanhoudende afneming van het verbruik.
Verdere verlaging der
quota noodzakelijk

geacht.
(Van

onzen financieelen

correspondent.)

Londen, 4 Januari

De Senaatscommissie, belast met net onderzoek naar de positie der spoorwegmijen, heeft
gisteren haar verhoorcn beëindigd.
Senator Wheeler gaf de commissie als zijn
meening te kennen, dat de autoriteiten nauwlettend de affaires van de groote banken te
New Vork moeten gadeslaan.
J. P. Morgan en Kuhn Loeb, aldus Senator
"
Wheeler, hebben te zamen de controle over
alle zalen van de Amerikaansehe spoorwegondernemingen.

Jaarcijfers Guaranty Trust Co.
of New Vork.

tinquota

Hapag in 1937.

De jaarbalans per uit. Dec. 1937 van de

Guaranty Trust Co of New Vork vermeldda
deposito's ad $ 1.449.807.513, tegenover het
record van $ 1.744.830.010 op 31 December
1936. De gezamenlijke beschikbare middelen
bedroegen $ 1.781.93^.938 tegen het recordcii'fer van $ 2.086.978.870 het vorige jaar.
Kapitaal en surp'us bleven onveranderd, nl.

resp. $ 90 mill. en $ 17 mill. De onverdeelde
winsten bedragen $ 11.690.064, hetgeen een
verhooging met $ 2.333.502 beteekent. De
kasmidde'en bedragen $ 478.270.301 tegen
$ 660.220.263, het bezit aan Amenkaansche

staat=sfondsen $540.506.068 tegen $590.105.249
en credieten en wissels $ 623.244.877 tegen
$ 669.293.384.

Benzine en stookolievoorraden.
De benzinevoorraden bij de raffinaderijen
aan het einde der vorige week
46.296.000 vaten en de voorraden benzine en

bedroegen

stookolie tezamen 118.660.000 vaten.

Stand der schatkist per 1
Staatsschuld toegenomen.
In

de

schatkist

Jan.

was per 1 Januari jl.

$ 15.731.658.000 (v. mnd. $ 15.317.427.000)

PAR. H. DIONYSIUS TE ESSENBORBECK

aanwezig.

De

staatsschuld is in December

$ 185.768.000 (v. mnd. $ 137.155.000) toege-

nomen. De bijzondere uitgaven bedroegen
$ 173.018.000 (v. mnd. $ 158.862.000).

Roosevelt's zienswijze omtrent
voorkoming van productie-crisissen.

Renteverlaging tot 1940,
opschorting van aflossing
tot 1941.

Roosevelt heeft op de persconferentie als zijn
Hedenmorgen werd de door de trustee, het meening te kennen gegeven, dat samenwerking
De vloot van de Hapag kon niet in de gewensdhte mate worden uitgebreid, daar de Amst. Trustees Kantoor te Amsterdam, bij- tusschen industrie en regeering slechts vruchteengeroepen vergadering
gehouden van baar zou kunnen geschieden indien de industrie
Duitsche scheepswerven volop van orders zijn 4(8)
eerste hyp. obl. Parochie H. Dionysius een productie-program zou vaststellen voor
%.
voorzien en vaak voor buitenlandsche rekete Essen-Borbeck ter behandeling van het zes maanden of één jaar. Slechts dan zal
ning moesten werken.
volgens den President overproductie met de
voorstel: 10. tot opschorting der aflossingstermijnen voor 1937—1941; 20. opheffing der daarop volgende slumps kunnen worden voorPrijsverlaging Deutsche Lino- toestemming tot aflossing door inkoop in komen.
Nogmaals herhaalde Roosevelt dat kapitaal
plaats van door uitloting; 30. verlaging van
leum Werke.
den rentevoet van 3_ % tot 1 Juni 1940, onder en arbeid in de gelegenheid dienen te worden
beding, dat wanneer deze rente niet in Nedergesteld de moeilijkheden te zamen op te lossen,
De Deutsche Linoleum Werke A.G.
opdat dwingende wetten achterwege zouden
land in Nederlandsch geld zou kunnen worden uitbetaald, de oorspronkelijke rentevoet kunnen blijven.
kondigt voor het nieuwe jaar een prijsvan 8 % weder van kracht zal zijn.
verlaging van 5 % voor verschillende
Tenslotte als 4e punt, een voorstel tot ontWerkweek van zes dagen in
producten aan.
slag van een deel van het verhypotheceerde
petroleumindustrie.
goed uit het hypothecair verband (zie avondblad van 20 Dec. 1.1.).
De voorzitter van de Oil States Compact
De v o o r z., de heer G o p p e 1, deelde mede,
dat
50,500 obl. vertegenwoordigd waren, Commission heeft medegedeeld dat op de verd.i. dus minder dan het voor deze voorstellen gadering welke 18 Januari a.s. zal worden gevereischte 3 van het uitstaande bedrag (thans houden te Oklahoma zal worden getracht een
Winst in laatste boekjaar
nog 968.000).
overeenkomst tot stand te brengen van deze
De heer Toembreker heeft een amenpetroleumstaten en de petroleumproducenten
gestegen.
dement op punt 3, het voorstel tot renteverin deze staten met Texas inzake de invoering
laging van 4 tot 3 %: Indien er een nieuwe
van een werkweek van 6 dagen.
boekjaar
In het laatste
heeft de winst der transferregeling
komt, waarbij b.v. het transGrands Magasins au Printemps frs. 1.608.339 ferabele percentage
tot 3 % wordt geredu(v. j. 1.126.832) bedragen. Evenals vorige
ceerd,
dan
de
zou
rente
nominaal weer 8 %
BUITENLANDSCHE HANDEL VAN
jaren stelt het bestuur voor dit bedrag te beworden, maar zal dit van practische beteekenis
stemmen voor afschrijvingen.
zijn ?
BRAZILIË
De balans toont eenige opmerkelijke veranMr. K e s s I e r antwoordt namens de trustee
deringen aan, welke een gevolg zijn van de
hierop, dat in dit geval de obligatiehouders
Uitvoeroverschot in 1937
wijziging van den economischen toestand.
verschillende wegen kunnen inslaan.
toegenomen.
Balans per 31 Juli 1937. Activa: kas en banDe heer Toembreker voelt er het
493729("
<v. j. 41.975.109), vooraden frs. meeste voor, der trustee vrij te laten, naar
2--,frs- (v.
53.002.473
j. 43.512.732), debiteuren frs. 27.261.298 omstandigheden te handelen.
In het afgeloopen jaar heeft het uitvoer(v. j. 31.520.074),
voorschotten aan „Prisunic" frs.
Mr. K e s s 1 e r wijst er op, dat de laatste overschot van Brazilië ongeveer £ 10 mill. (v.
(v.
35.258.011
j. 54.810.347), deelnemingen verkoopszinsnede
de voorwaarde, dat 3_ % rente j. f 9 mill.) bedragen. In herinnering wordt
myen en onderhoorige mijen frs. 14.567.785
(v. j. zal gelden zoolang
11.549.777), voorschotten
deze getransfereerd kan gebracht, dat Brazilië £ 4.13 mill. moet befrs.
(v.
j.
35.301.802
talen, aan het buitenland voor achterstallige
de debitrice zal dwingen bij veran35.025.306), dochter mijen aandeelen frs. 1.819.005 worden
dering in de transferregeling weer een nadere handelsschulden en £ 5 a £ 6 mill. voor bewa(onv.), voorschotten frs. 10.108.922 (v. j. 10.326.453)
Magasins „Prisunic" frs. 25.886.000 (v. j. 25.730.000) regeling te maken. Spr. deelt mede, dat het pening.
kapitaal.
amendement, dat thans door den heer ToemPassiva:
leveranciers frs. 15.075.946 (v. j. breker wordt ingediend, luidt aldus: het tweeNaar wij vernemen, zal in de binnenkort te 13.149.811), rekening-courant müen en personeel de lid van punt 3:
BUITENLANDSCHE HANDEL VAN
ohder beding, dat wanhouden buitengewone vergadering van het frs. 55.543.489 (v. j. 34.145.652), crediteuren en te neer deze rente niet in
Nederland in Nederwissels frs. 39.006.589 (v. j. 68.322.955),
Hotel Café-Restaurant „Krasnapolsky" een betalen
diverse.) en voorzieningen
landsch geld zou kunnen worden uitbetaald de
frs.
j.
(v.
23.274.823
statutenwijziging
aan de orde 19.735.273). obligaties frs. 69.995.000 (v. j. 67.418.500), oorspronkelijke rentevoet van 8 % weer van
voorstel tot
In 1937 sterk gestegen.
komen, welke wijziging o. m. inhoudt een verCrédit Foncier frs. 9.459.782 (v. j. 9.590.603), Suez kracht zal zijn, vervalt."
hooging van het kapitaal.
Kanaal Mij. frs. 1.522.090 (v .). 1.689.264), vaste
Op de volgende, 20 dezer te houden vergaDe buitenlandsche handel van Hongarije is
Volgens het voorstel zal het kapitaal vergoederen frs. 121.893.909 (v. j. 122.175.304). reserves
dering, zal dit amendement mede in behandefrs. 83.916.624 (onv.), kapitaal frs. 54.000.000 (onv.).
hoogd worden tot
in 1937, volgens voorloopige ramingen, ten
900.000.
ling komen.
opzichte van het vorige jaar belangrijk gestegen. De uitvoer wordt op 593.3 mill.
pengö getaxeerd (v.j. 504 mill. pengö), terwijl
de invoer op 473.2 mill. pengö geraamd
lijke Amerikaansehe zilver-aankoopprogram wordt (v.j. 436.5 mill. pengö). Het
uitvoerdefinitief als dood beschouwen, n.l. wat betreft overschot zal in 1937 ongeveer 120 mill. pengö
bedragen, terwijl dit in 1936 ruim 68 mill.
de bedoeling tot het scheppen
van een be- pengö bedroeg.
paalde verhouding van drie tegen
één tusschen
Gunstige invloed der Amerikaansehe beslissingen.
de goud- en zilvervoorraden van de
De
schatkist
als metaaldekking van den dollar.
PACIFIC
SERVICE CY.
regeering van dit land heeft groot belang
feit dat de goudinvoer belangrijk grooter
Het
bij stabiele prijzen.
is geweest dan de zilverinvoer heeft
Gewoon
het bereiken van deze verhouding practisch onmogelijk
1.30 lepref.
een meer of minder lange periode van grootere gemaakt.
(Van onzen financieelen correspondent).
aandeelen.
rust verwachten en men rekent dan ook reeds
Theoretisch zou de schatkist echter de geLonden, 4 Januari, weer op een grootere vraag. Afgezien
stelde
verhouding
eenigszins kunnen benadevan de
Volgens door het betrokken administratiebelangstelling van speculatieve zijde zijn de ren en daarmede aan de voorwaarde tot bimeden
schatkist
heeft
aankantoor ontvangen telegrafische bericht, heeft
De Amerikaansehe
tallisme voldoen n.l. door een zeer groot deel de Pacific
voorraden te Bombay vrij belangrijk verminService Cy. op haar $ 1.30
koopprijs voor buitenlandsch zilver voorloopig derd en een groot deel van
van den goudvoorraad naar het sterilisatie- eerste pref.Public
aande
nominale
aandeelen een dividend gedeclaonveranderd gelaten. De vrees dat deze prijs koopen
voor 'rekening van Britsch-Indië is fonds over te brengen. Geen der leden van de reerd van 0.32 $ et. per aandeel, betaalbaar te
evenals de aankoopprijs voor het in het binopgeschort
in afwachting van de zilverbeslis- huidige regeering heeft echter tot nu toe een New Vork op 1 Februari a.s. aan aandeelhounenland gedolven zilver (zooais bekend var
ders, welke op 15 Januari in de boeken der mij.
dergelijke idee geopperd.
van
sing
de Ver. Staten.
77.57 töt 64.64 $ ets.) zou worden verlaagd,
zijn ingeschreven.
in aanmerking te nemen
Verder
dient
men
Thans, na de verlaging van den binnen(Zooais bekend, werd in 1937 de geheele
is dus ongegrond geweest.
dat een verlaging van den aankoopprijs voor
De stemming op de wereldmarkt te Londen in het binnenland gedolven zilver op zich zelf landschen zilveraankoopprijs, wordt hier en achterstand op deze aandeelen aangezuiverd.)
daar zelfs aangenomen dat Roosevelt volgens
is kalmer geworden, vooral nadat bekend werd, gerechtvaardigd
is. De oorspronkelijk vasteen vooropgesteld plan het zilverblok in het
dat de zilverovereenkomsten met Canada en gestelde prijs van het Amerikaansehe zilverERTSUITVOER DER CRAENGESBERG-MIJ.
einde
Congres een slag heeft willen toebrengen,
Mexico onveranderd zijn verlengd tot het
IN 1937 GESTEGEN.
aankoopprogramma bedroeg eveneens 64.64 vooral omdat
zich onder leiding van
van het jaar terwijl de overeenkomst met $ ets. Tengevolge van de groote
speculatieve weer een veel
De verschepingen van ijzererts der Graenintensiever campagne voor een
China eerst per 1 Juli a.s. afloopt.
activiteit
welke
zich
door
het
aankoopprogramgesberg Mij. bedroegen in Dec. 1937 989.000
monetaire
inflatie
te
ontwikkelen.
huidige
handhaving
dat
de
scheen
juist
het
Wel is
ma had ontwikkeld, had de schatkist tot een
ton (v. m. 1.062.000; v. j. 632.000 ton). Voor
Aan den anderen kant blijft Washington bij het
van den prijs voor buitenlandsch zilver geen geleidelijke verhooging van den binnenlandgeheelejaar 1937 bedroeg de
uitvoer
noteering
vereen stabiliteit van den zilverprijs het grootste 11.984.000 ton, tegenover
enkele garantie geeft dat deze
schen
dit
9.393.000
prijs
Op
$
tot
77.57
ets.
besloten.
ton
over
zal
bedrablijven
gevolg
belang
van
houden. Dit is het logische
der onveranderd 443 5 <***"
1936.
niveau bleef deze prijs tot het einde van het de
altijd
kan
Slechts
zilverpolitiek
aankooppolitiek.
tot
nu
gevoerde
toe
gen. De Amerikaansehe
jaar gehandhaafd.
een voortzetting van de aankoopen (afgezien SPOOR-,
wat de vaststelling van den prijs, evenals de
MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
In het zilverprogramma werd oorspronke- van het feit of deze grooter zullen worden of
goudaankooppolitiek betreft, met een opzeglijk
zilverprijs
den
binnenlandschen
tot
beoogd
niet),
Illinois
huidige
prijzen
tegen
ongeveer
de
kan de
Central Railroad Co. Novemgingstermijn van 24 uur worden gewijzigd.
1.29 per ounce te verhoogen hetgeen ongeAmerikaansehe staatsfinanciën, welke zooais ber 1937 bruto-ontv. $ 9.417.821 (v. j. $ 10.728.796);
De overeenkomsten met China, Canada en $
(v. j. $ 2.500.505). Sed. Jan.
zoo hoog is als de thans vastbekend een nog slechts toenemende schuld te netto-ontv. $ 1.826.364
Mexico geven echter toch eenige zekerheid voor veer tweemaal
bruto-ontv. $ 104.458.426 (v. j. $ 104.224.764) en
zien geven, behoeden voor een gevaarlijke netto-ontv. $.15.705.605 (v. j. $ 14.554.292).
een handhaving van den aankoopprijs op de gestelde prijs.
ounce
komt
overper
waardedaling van het reeds aangekochte zilver.
staat,
Een
van
1.29
Cult. Mvj ..Pondok Gede h". Dec. 1937
prijs
$
vast
geheel
nog
niet
basis,
hoewel
oude
102.000 h. kg thee (v. j, 85.000) en 50.000 h. kt»
muntwaarde van het
ets.
de
nominale
In
$
45
een
met
dit
licht
bezien
is
het
op
ca.
resultaat
dus
uitprijsniveau
huidige
dat het
rubber (v. j. 61.000). Jan./Dec. 1.211.600 h. kg thee
emdeUjk, dat, tengevolge van de overeen(v. j. 1.180.000) en 686.180 h. kg rubber (v. j. 553.800)
voor het geheele jaar J9SB zal worden gehand- zilver.
Toch is een binnenlandsche prijs van 64.64 komsten met China en andere landen en den
Canadian Pacific. Bruto-ontvangsten in
haafd. Wel zijn de overeenkomsten tot einde
jt u*=;.oSs.0on
1937
(v
$ets nog steeds ca. 20 $ets pf 44 % hooger dan aankoop van binnenlandsch zilver in den verj, $ 1?8 !»_VNI3; J.93H■
1938 verlengd r**,?r of dftt ooit don prijs be129.fi78.90R)
$
Uitgaven
$123.000.000
zeker.
de
op
niet
die
wereldmarkt.
nog
geheel
volge
weer
3
van
wereldproductie
de
treft is tot nu toe
van nieuw
bedrijfsinkomsten zijn gestegen.

GRANDS MAGASINS AU
PRINTEMPS

Koninklijke

de komende veertien dagen of drie
weken een boodschap aan het Congres
zal worden gericht inzake de anti-

UIT DUITSCHLAND

Dr. Hoffmann, de voorzitter van de directie
van de Hamburg Amerika Linie schrijft in een
in het tijdschrift „Hansa" gepubliceerd artikel,
dat 1937 een gunstig jaar voor de Hapag is
geweest. Zoowel het personen- als het vrachtverkeer heeft zich gunstig ontwikkeld. Het
uitgaand en inkomend verkeer was in het
algemeen goed, al hebben de gebeurtenissen
in Spanje en het Verre Oosten de resultaten
eenigszins ongunstig beïnvloed.
De bruto-

Fondsen op lager koersen opgenomen.
Petroleum slechts
lager.

’
’

KALME HANDEL OP DE
WISSELMARKT

De positie der spoorwegmijen

Ofschoon het Internationale Tin Comité de
voor het eerste kwartaal van dit jaar
kort geleden drastisch verlaagd heeft, wordt
PASOEROEAN, 5 Jan. (A n e t a/A. N. P.) thans reeds weer een nieuwe actie tot verdere
verlaging van de quota gevoerd. Het slechter
Het proefstation deelt het volgende omtrent worden
van de statistische positie, die in de
weer en bedrijf in de suiker gedurende de statistieken
over December tot uitdrukking
tweede helft van December 1937:
kwam, (zie vorig ochtendblad), heeft op de
De afwerking van den aanplant had bete- markt onrust gewekt. Men is van
meening,
ren voortgang, zoodat verscheidenen onderdat
het
wereldverbruik
in
Januari
beslist
lager
nemingen daarmee gereed of nagenoeg gereed
der laatste maanden. Vrij alzijn, hoewel hier en daar plaatselijk te geringe zal zijn dan dat
gemeen wordt een stijging der zichtbare voorregenval nog stagnatie veroorzaakte. Het riet
met ongeveer 3000 ton in Januari veris over het altren-een korter dan het vorig raden
wacht.
jaar om dezen tijd.
Sommigen eischen zelfs, dat het Internationale Tin Comité onmiddellijk stappen zal
VERKOOPEN VAN JAVA-SUIKER
doen om de vorming van groote voorraden te
vermijden. Maar in goed-ingelichte kringen
SOERABAJA, 5 Jan. (Aneta.) De N.l. meent men, dat, tenzij er een ineenstorting
V.A.S. verkocht voor consumptie 1859 tons van den prijs plaats vindt, het comité eerst op
superieur en 50 tons bruine suikers. Voor den 18 Februari weer zal bijeenkomen, om d**
quota voor het tweede kwartaal vast te
export werden verkocht 507 tons superieur.
stellen.
Mocht er intusschen geen belangrijk herstel
in de Ver. Staten intreden, dan wordt het
mogelijk geacht, dat de quota voor het tweede
BUITENLAND kwartaal
verder zuil en worden verlaagd, wellicht met ca. 10 %. Een alternatief zou zijn
de spoedige vorming van een bufferpool.
Vandaag waren de Londensche noteeringen
echter beter. Bij levendigen handel sloot locoGunstige gang van zaken bij de tin £ 1.7/6 hooger op £ 184; de termijnnoteering was £ 1.7/6 hooger, nl. £ 183.10/-.

SUIKERAANPLANT OP JAVA

trusts.

trustwetgeving.

Ombilin-mijnen.

In 1913 verliet hij 's lands dienst als majoor
De heer Caspersz zal zijn jubileum gedenken tezamen met zijn echtgenoote. o.a. door
een receptie in de bovenzaal van het restaurant Royal te 's-Gravenhage van 15.30 tot
17 uur.

ASK FOR

Parijs prijshoudend
tot vast

_

«

—
—

(Van

P a r ij s, 5

Januari»

De gunstige houding door Wallstreet
voor het eerst sedert geruimen tijd aan
den dag gelegd, heeft hier tot een

zekere

uitbreiding der omzetten geleid.

Uit de gisteren bekend gemaakte cijfers omtrent de speculatieve posities bij de jongste
parket-liquidatie kan afgeleid worden, dat het
aan de Parijsche beurs opereerende kapitaal
beperkt is. De beroepshandel heeft hierin aanleiding gevonden weder iets te ondernemen.
De koersen voor verschillende fondsen zijn
onder invloed van de daling van New Vork en
docr gebrek aan belangstelling tijdens December tot een peil afgebrokkeld, dat volgens een
ter beurze veld winnende meening, kansen
biedt.

Daarbij hebben, wat de locale waar»
den betreft, de betere koersen der stsatsleeningen een factor, die langen tijd ontstemmend gewerkt heeft, weggenomen. Wat de
internationale fondsen aangaat,
houdt men het oog op de buitenlandsche beurzen gericht, die de laatste dagen betere opvattingen getoond hebben. Een deel der heden
tot uitdrukking gekomen kooplust voor deze
waarden kan toegeschreven worden aan de
verwachting van een, wat de nationale munt
betreft, minder gunstigen weekstaat van de
Bank van Frankrijk. Naar hetgeen thans cok
ter beurze verluidt, zal de morgen verschijnende balans een belangrijke toeneming der
inflatie voor rekening van de schatkist toonen.
Op de algemeen gunstige stemming
der buitenlandsche fondsen maakten de
aandeelen Koninkl ij ke een uitzondering. Men sprak hier van het tegenvallend interim-dividend; inplaats van
de verwachte 7_ % is slechts een uitkeering van 6 % aangekondigd. De
overige Amsterdamsche arbitragefondsen lagen vast in de markt.

Rio Tinto's liepen spoedig na opening opj
reageerden later eenige tientallen francs, terwijl de overige mijnen, vooral de g o u d m ij naandeelen, in koers aantrekken.

Locale fondsen hooger onder,
leiding van Rentes.
In de locale afdeelingen zijn de Rentes prijshoudend, hetgeen een gunstigen indruk wekt,
bank- en industrie-aadeelen kunnen de koersen

vrij algemeen verbeteren. Oe aandeelen der
chemische industrie loopen op in verband met
de verwachting, dat een arbeidsconflict in
deze nijverheid, in tegenstelling met hetgeen
gevreesd werd, vermeden zal kunnen worden.

Ook automobielaandeelen werden tot betera
koersen uit de markt genomen.
Jn de Coulisse was men in sympathie met
Londen hooger, o.a. voor de aandeelen Da
Beers.

Het koersverloop*
Het koersverloop van de belangrijkste fondsen was als volgt: 3 % Rente 70.35 na 70.25
tegen 70.30, 4J Rente Tranche A 76.10 na

76.25 tegen 76.10, Crédit Lyonnais 1395 tegen
1366, Banque de Paris 1090 na 1098 en 1068,
Banque de France 6200 (onv.), Suez Kanaal
15275 na 25350 tegen 25300, Rio Tinto 2860

na 2890 en 2870

tegen

2850.

Koninkl. Petroleum 5980 na
6035 en 5990 tegen 6070, Philips
3620 na 3600 tegen 3615, Amsterdam Rubber 3530 na 3510 tegen
3480, H. V. A. 36400 na 36450 tegen
36000.

Forges et Aciéries du nord et de LEst 660
tegen 646, Tréfileries 808 tegen 794, Pechiney
1925 tegen 1890, Montecatini 185 tegen 188,
Youngleening 368 tegen 365, Union Miniere
3636 na 3665 tegen 3615, Golffields 579 na
574 tegen 563, Arbed 8100 na 7995 tegen 7900,
Kuhlmann 619 na 618 tegen 610, Pref. Citroen
550 na 543 tegen 529. Peugeot 480 tegen
478, Canadian Pacific 234 'na 235.50 tegen
233, Central Mining 3795 na 3750 tegen 3749.

De franc in het algemeen
prijshoudend, de dollar
echter hooger.

HONGARIJE

’

onzen beurscorrespondent).

Op de wisselmarkt zijn de zaken hedenmorgen kalm gebleven. Het pond is eenige centimes gedaald: 147.25 tot 26 tegen 147.30; de
dollar is in herstel n noteert 29.44 tegen 29.42
gisteren. Guldens- waren vrijwel onveranderd

op 1639.50.

Rust op de Zilvermarkt teruggekeerd

—

PUBLIC
kwartaalsdividend
ops

BERLIJNSCHE BEURS
Overwegend hoogere

koersen.
BERLIJN, 5 Jan. (R. B. D.) Er bestond
heden goede vraag zoowel voor aandeelen als
ook voor obligaties. Men kreeg dan ook den
indruk, dat het publiek weer op bescheiden
schaal kooporders plaatst. Op de montaanmarkt waren verschillende fondsen 1 tot twee
punten hooger. Chemische fondsen lagen wederom vast in de markt, en konden aandeelen
I.G. Parben 11 % in koers stijgen. Openbaar
nutsbedrijven en electriciteitsfondsen waren
goed prijshoudend. Van Staatsfondsen steeg
oud-bezit met i % tot 129? %, en gemeentelijke conversieleening met 10 pfg. tot 95 %%

NIEUWE UITGAVEN
Jaarboek voor het Assurantie,
en Hypotheekwezen.

dit^lok

In elk geval kan de zilvermarkt thans

weer

Men kan thans gevoegelijk het oorspronke-

zilver in de Amerikaansehe schatkist vloeit.

■

$115.251.652; 1935: $ 107 781.381) Nettn-ontvß-i-rsten
$ 23.000.000 (v. J. 23.311.111; 1935; $ 22.397.524).

«

Van het bekende Jaarboek onder
redactie
Wm de Bruyn ,s de 35ste editie
uitgave, die welhaast or. geen enkel
kantoor ontbreekt, wordt van jaar op
r
vangruker Dit is niet bepaald

verschen_k van
assurLtt»Da
Ta om"
gevote

een

vaa

H_^«s-a**fi£S

D. W. Brand's Gids voor Incoü«
rante
Fondsen,

Verschenen

is D. W. Brand

_

Gids voor In*.
ve"eldende van 2500 n
genoteerde fondsen de hoogste en
laagste koersen
sinds 1935, de uitgekeerd,
dividenden van at 1933. Bovendien vermeldt
de gids gegevens van kapitalen,
reserves ca

officie
S' P°nt en'

dividend-uitkeeringen.
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HANDELSBERICHTEN

Londen vast
Oploopende koersen in alle

Petroleumfondsen
later eveneens
beter.
(Van

onzen financieelen correspondent.)
Londen, 5 Jan.

Onder invloed van de gunstige stemming van Wallstreet gisteren en door de
berichten uit New Vork, welke een
meer optimistische beoordeeling van het
bedrijfsleven laten zien, opende hedenmorgen de beurs te Londen vast. Wel
kan men nauwelijks spreken van een
uitbreiding van den handel.
Toch was er meer belangstelling
voor sommige fondsen waar te nemen.
Amerikaansehe fondsen weerspiegelden
de sterke koersstijgingen van New
Vork, U. S. Steel stegen met 2} tot 575,
International Nickel met è tot 461. Ook
Brazilian Traction steeg met i tot 12J.
Een levendiger aanzien toonde de markt
voor goudmijnen, waar een bijzonder vaste
stemming viel waar te nemen. Er was vooral
veel belangstelling voor die goudmijnen, welke
zich nog in een ontwikkelingsstadium bevinden.
Westwitwatersrand stegen met \ tot 88,
Western Reef met fa tot 1 27/32.
De eenige uitzondering boden, in de afdeeling der petroleumfondsen aand. Koni n klijkePetroleumen Shell Transport, maar
later trad ook voor deze fondsen een herstel
in en de laatste koers voor Koninklijke
Petroleum bedroeg 40g en voor Shell
Transport 4 29/32. Diamantwaarden waren
vast. De Beers stegen met \ tot 12A, Rhokana's met jt tot lij.
Binnenlandsche industrieele fondsen waren
eveneens vast gestemd. Van de specialiteiten
stegen Lever Brothers met 4J tot 36/4 J en
Courtaulds met 3 d. tot 46/9. Ook de stemming
voor de Britsche staatsfondsen bleef vast. De
3J % Oorlogsleening steeg met fa tot 102.

Koersen later verder opgeloopen.
Op de effectenbeurs ontwikkelde zich tijdens
het verdere verloop een verdere koersstijging.
De stemming der New Yorksche beurs van
gisteren oefende een zeer gunstigen invloed
uit. Afgezien van het feit, dat de boodschap
van Roosevelt thans toch een' beteren indruk
heeft gemaakt, geven verschillende berichten
een indruk, op grond van de meeningen van
verschillende vooraanstaande economische
kringen in Amerika dat een conjunctuur-herstel in dit jaar zeker verwacht zou kunnen
worden, wparbij men het er echter nog nis-4.
over eens is, wanneer dit herstel vermoedelijk

zal intreden.
In ieder geval wordt algemeen aangenomen,
dat de ongunstigste periode van de conjunctuur-achteruitgang tot het verleden behoort.
Amerikaansehe aandeelen bleven vast gestemd. U.S. Steel noteerden 571; ook koperfondsen waren vast gestemd, vooal Anaconda,
die ep 6 15/32 kwamen. Goudmijnen bleven
levendig, in het bijzonder West Witwatersrand,
die Biè noteerden. Hetzelfde kon van diamantwaarden worden gezegd.
Ook petroleumfondsen legden een betere
stemming aan den dag; Koninklijke
Petroleum noteerden tenslotte-40g. Shell
Transport waren later onveranderd ten opzichte van het slot van gisteren. De belangrijkste binnenlandsche industrieele aandeelen kondenden eveneens koerswinsten boeken. Vooral
hooger genoteerd waren de ijzer- en staalfondsen, evenals scheepvaartaandeelen. Britsche staatsfondsen bleven vast gestemd; men
meende officieele interventies bij de 4. % en
5 % converteeringsleeningen waar te nemen
en in verband hiermede is het waarschijnlijk
dat rpoedig een nieuwe bewapeningsleening
verwacht kan worden.
Op de markt der buitenlandsche leeningen
waren Chineesche obligaties vaster gestemd,
de Japansche daarentegen zwakker. Braziliaansche aandeelen legden een onzekere houding aan den dag en werden voornamelijk
aangeboden.

Wisselmarkt zeer kalm.
De wisselmarkt bleef hedenmorgen zeer
kalm. De dollar bleef ten opzichte van het slot
van gisteren onveranderd on 5.00 fa. Het Pond
steeg ten opzichte van den Franschen franc een
weinig, n.l. van 147 19/64 tot l47fV.

De dollar licht in herstel.
Het pond was naderhand iets zwakker geetemd. Opvallend was een licht herstel van
den dollar. Het pond daalde ten opzichte van
den dollar van 5.00/ir tot 5.003. Ten op7ichte
van den franc liep het pond van 147{} tot
147 7/32 terug. Ket disagio van den éénmaandsfranc daalde van fr. 1-fa tot fr. lrV en
dat van den driemaandsfranc van fr. i-fa
tot fr. 4.
Ten opzichte van den gulden bleef het pond
onveranderd, nl. van 8.98J, ten opzichte van
den Zwitserschen franc daalde het pond van
21.61.\ tot 21.613 en ten opzichte van de belga
van 29.48* tot 29.47,.

Goudprijs gestegen.
Op de Londensche goudmarkt werd var.daag
t 455.000 omgezet. Het Engelsche valuta
Egalisatiefonds, als eenige verkooper op de
open markt, handhaafde de premie op onveranderd 9J d., bij een dollarkoers van 5.0038.
De goudprijs steeg 3 d. tot 139/9.

KEDIRI EN MALANG STOOMTRAM

MIJEN.

De exploitatie-opbrengst van de Kediri
16.700
Stoomtram Mij. bedroeg in December
17.600). De totale
20.400, v. j.
(v. mnd.

’
’

’

exploitatie apbrengst over 1937 bedroeg
187.361) of wel
23D.841 (v. j.
52.548
meer De totale exploitatiekosten waren in
1037 5005 lager dan v. j.
De exploitatie-opbrengst van de Malang
Stoomtram mij. bedroegen in December
20.800).
19.000, v. j.
22.400 (v. mnd.
over
exploitatie-opbrengst
bedroe*;
Totale
308.094) of wel
343.322 (v. j.
1937

’
’
’

’

i 35.255 meer.

’

’

’

’

’

De totale exploitatiekosten waren over 1927
9241 hooger dan vorig jaar.

KORTE BERICHTEN
Int. Mij. v. Onr. Goederen N.V.
Real Estate Corp.) Den
Haag, heeft besloten pp de 4 % (7 %) winstdeelende obligatiën de achterstallige rente per
1 Juli 1936 en 2 Januari en 1 Juli 1937 te betalen.
De

(Intern.

’ ’
’ ’
’
’
’ ’ ’

’

’

’

’’

LONDEN, 5 Jan. (11 u. 30.) Rubber. (Medegedeeld door Joosten en Jansen.) Loco sheets 6J,
Maart Cl, April/Juni 7, Juli/Sept. 7A k. Stemming prijshoudend.
LONDEN, 5 Jan. (1 u. 15.) Rubber. (Medegedeeld door Wijnand en Keppler.) Loco sheets
6J k., Febr. 615, April/Juni Ih, Juli/Sept 74 bet
en w., Oct./Dec. 7iV bet. en k. Stemming pryshoudend.
n

ME I ALEN
BERLIJN, 5 Jan .'R. B. D.) Metalen (Mot).
Koper Electr. £6_. Keper geraff. 50;, nom. 50J.

’’

’

’
’

’’

PASSAGIERSLIJSTEN

m.s. „Chr. Huygens", 5 Jan. van Amsterdam naar Ned. Oost-Indië:
Amsteidam
5 Jan. 5 Jan. 4 Jan. 4 Jan.
Mevr. R. M. Abbott, mej. M. Joyce Abbott, H.
Algera, ir.' G. Althuisius, fam. J. M. AmbagtsKoffie.
2.31
10.45
2.30
10.15
heer, A. v. Andel, E. Anspach, P. J. v. Baarda en
Januari
IOH
W<
WH
10l<
J. L. Bakels en echtg., J. F. de Beaufort,
echtg.,
Mairt
\fii{
\OM
10H
10H
F. L. Ch. v. Beemen, fam. N. J.
Becking,
T.
G.
Me'
10H
KW
\OH
\OH
Beemsterboer,
H.
Behrens en echtg., L. Bek, W.
September
10,
10W;
10-»
Io**f
Bekker, mevr. M. Bekkers, W. Beljaars, mevr.
F.
Dac
V)H
10M
10M
iOH
A. A. E. M. Beltgens, fam. J. Berok, A. Berthier
en echtg., mevr. A. Besier, Col. S. Bird, mej. J.
Stemming
kalm kalm. kalm
kalm
Blomaard, fam. H. W. J. Ch. Bodewitz, fam. J.
Omzet
bn.
H. C. Boelhouwers,
J. J.
K. M. te Boekhorst,
Boerlijst en echtg., M. C. A. Boon, jkvr. S. Boreel,
Amsterdam Suiker
5 Jan.
4 Jan.
fam. B. A. Borkhuis, jongejuffr. F. E. Ch. G. BosWitte kristal p.lOOkg Gelat Gebod. G-la' G==b.
schart, fam. W. Bosveld, mej. J. Bradburn, H.
Brambach en echtg., fam. C. Brasser, ir. W. v. d.
Januari
HH
HM
9H HH
Broek, mevr. Th. J. Bürcher, mevr. A. Burgers en
Februari
6% HH
HH
HH
Maan
k.,
HH
6H
R. Burghardt en d., mevr. A. v. d. Capellen
HH
HH
April
6*« BM
en k., H. P. Cappetijn, M. W. CappetiJTi, J. Carson
6H
&H
Me'
Parker, O. A. ten Cate en echtg., mej. A. B. C.
64
HH
64 &i
Juni
Charlton, T. H. Cochran, fam. A. Cohen, fam. mr.
64
SH
6H
64
'"'t
«J_
H'1»
P. Colijn, P. F. Cooper, mevr. dr. B. Coninx, ir. D.
64
6*.
Augustus
Cornelis-sen, mej. E. Cornelissen, Major Courtauld,
(«tj
fls-j
fl4 HH
SePt*
HH
dr. E M Crowtiher D.Sc., F.1.C., P. M. Dol, J. H.
64'
64
Oet
v. Dorp en echtg., R. R. W. Driessen, mevr. M. H.
HH
64
RH 64
Nov
E. Dumas, mevr. J. H. W. v. Dijk en k., fam. J.
8).
HH
OH 64
-Dcc
P. v. Dük, A. Dijkgraaf, J. W. R. Dijkstra, W. v.
HH
64
«H 64
Efferen, C. Elstrodt, fam. J. G. v. Essel, J. W. B.
Stemmliis kalm.
Everts en echtg., F. E. Everwijn Lange en echtg.,
Cacao.
Jan.
mej. M. C. Ewart, W. H. Ekeg. fam. F. Faber, H.
Jan.
5
4
Freese, dr. M. Friedeberg en echtg., mej. I. Friedeop termijn per Wkg
Geb.
G*l.
Geb
Hel.
(Ofti^. slot berg. mej. R. Gans, fam. v. Geel, H. J. Geurken,
Jan.
(R.0.)
M
etal
en
5
LONDEN
Januari
10.35 10.25 10.10 10.—
mevr. P. M. A. Ch. Gilissen, J. A. Gorges, Col. G.
4 Jan.
3 Jan.
5 Jan.
Maart
10.60 10.55 10.HO 10.25
P. Grant en echtg., mevr. 'L. Greidanus en 3 k.,
Mei
£
ü.
10.K> 10.75 10.55 10.45
£
Koper.
bar.esse G. Grenier, mej. R. Grillis, mevr. C. M.
Juli
11.05 10.95 10.75 10.65 Stand cash
40.18.9 39.15/- 39.8/9
Gruts en k„ fam. K. D. Haan, J. H. L. de Haas,
■-Septemr-er
11.20 1L.05 11.— 10.85 3 mnd.
39.16/3
89.12/6 Ch. L. J. v. d. Hagen, J. C. v. Hal en echtg., A. L.
41.3 9
11.25 11.10 11.10 10.90 Electrol. cash
§
,**
October
J. v. Harrevelt en echtg., mevr. H. L. de la Haye
December
11.85 11.20 11.25 10.95 Wtrebars
45.15/- 44.10/- 44 5/en k., P. H. v. Heil en echtg., mej. H. Hesselink,
vait
Tln.
fam. T. Heoiving, G. J. v. d. Heyden, Ch. L. L.
prijsh.
Stemming
Stand
cash
186.10/181.15/181.5/Hilgers, H. A. Hoeffelman, ir. J. A. A. Hoefnagels,
ton
Weekomzet
Omiet
tons.
181.10/- 181.5/-g mnd
186.5/R. Hoffmann en echtg., D. Hoftijzer, mevr. J. M.
C. v. d. Hooff, fam. C. J. A. Hopman, W. S. HoughUmrt (buitenl.)
Peper.
5 Jan. 4 Jan. 3 Jan. 30 Dec.
15.9,3
15.2/6
ton, P. Th. v. Houten, fam. F. H. Hudepohl, B.
15.15/prompt
11
Januari
11
11
15.7/6
15.17i6
15.6/3
levering
Hui-kamp, ir. I. A. de Hulster, G. W. Husmans,
Maart
HM
UH
UU
UH
Zink.
W.
Hutschenruyter, mevr. S. M. J. Idenburg en
kalm
-temmlng
kalm.
kalm
kalm
14.10,'-' 2 k., B. Ippel, E. E. Jacob, fam. P. W. Jahrling,
14.12 6
14.18/9
prompt
15.3/9
14.16/3
14.15/tt-veHng
fam. C. Jansen, mej. J. E. Jansen, mej. mr. C. Ch.
bn.
Omzet
Janssen v. Raay, J. H. J. Janssen, I. P. Jautze,
-** 45.5/-a 45.15/- g 43.10/-a 44.10/- t 43.5/- a 11.5Th. Jellema, mevr. J. S. M. de Jong, G. J. Jonker,
e
W. F. C. Kakebeeke, fam. A. P. Keiser, L. J.
ROTTERDAM, Woensdag 5 Januari.
Kemps, J. H. C. Kersjes, fam. B. Kessler, H. G.
/ 5 Jan. Peper. Zwarte Lampong,
Kleiman,
E. de Klerck en echtg., fam. A. de Kloe,
12.70;
kosten aanbod Batavia Jan./Maart
Kloppenburg, H. B. E. Knoppiën, K.
Katoen. (Noteering van de Vereeniging voor eerste
E.
mevr.
C.
eerste kosten Telok Betong aanbod Jan./Maart
den Katoenhandel.) (Rotterdam Cotton AssociaW.
C. Kobelt, fam. A. A. Kroonberg, G. J. Kruger
Jan./
f.o.b.
Banka
aanbod
12.50;
witte
Muntok
tion.)» Amerik. Middling universal Standard 201 e.,
en echtg., mej. P. v. d. Kruit, D. Kuilman, J. J.
Ind. Superfine Sind 171 c., fine Bengal 16J c, Maart
22. (Alles per 100 kg).
Landa, mevr. C. v. d. Lande, mr. A. Laverge, C
fine Oomrah 16i c.
■ G. McLean, J. v. d. Leer, W. W. de Leeuwé, P. v.
Leeuwen Boomikamp, fam. G. v. Leeuwenkamp,
Rotterdam
CALCUTTA, 4 Jan. (R. O.) Schellak kalm.
5 Jan. 5 Jan. 4 Jan. 4 Jan.
mevr. S. A. Legel, T. T. Lic, mevr. M. E. LohuiLoco 174 verk., Jan. 18 id., Febr. 184 id.
10*45
2*15
10'4^
zen, mej. M. Looyenga, G. Looyer en echtg., fam.
21S
verk.,
K-»f.w«.
Jute prysh. First Grade loco Rs. 32
P. Lorie, fam. W. C. Luyks, mevr. G. M. F. MaarJanuari
104
104
104
104
Febr. 32$ verk., Lightning loco 304 verk., Febr. tense, mej. E. C. Mackay, J. Mahne, mevr. A.
Maart
WH
104
iOH
104
304 id. Transfers 1/6 3/32.
Marchant, A. Markham en echtg., J. L. v. Mee10,4
Mei
104
104
104
rendonk
en echtg., mevr. G. Meiboom en 4 k., J.
»
■september
104
104
104
104
G. Mesters en echtg., mevr. D. Methven en k„
H.
10,4
Dcc
10*
10.4
ANTWERPEN, 5 Jan. (R. B. D.) M e s t s t o f10X
Pn. M. Meuleman, J. Meyer, fam. A. Middendorp,
Stemminj*
f en vast. OMlisalpeter 154 % Jan. 114J. Kalksalkalm. kalm
fam. M. Mohamad, fam. H. J. Moppett, M. Mortonkalm kalm
peter 154 % vertt. Jan. 108. Zwavel-, Aimimoniak Smith en echtg., mej. P. Morton-Smith, mej. S.
bn.
Omzet
Ord. 934, Snytlh. 99. Superfosfaat 14' % p. 100 kg
Morton-Smith ,fam. ir. J. M. Muller, M. Muller,
p. 100 fr. 43.60. mej. J. A. Munneke, mej. A. Naarddng, mevr. A.
18
%
36,
39.80,
16
100
fr.
p
kg
%
Jan.
fr.
Je-11*
Jen.
Jan.
.Rotterdam
5
4
4
5
Thomas-meel 14/16 % 1.5a.
Ch. Nienhuis, E. F. Nierstrasz, D. G. Ninaber en
vroegk. vroegk. slotk. vroegk.
Maïs
echtg., ir. J. Oosterhoff en echtg., H. Oosterling
en echtg., C. J. v. Os, H. Pabbruwe en echtg., J.
Jan
1194 U
l'-*O4
H7J_
HS).
W. Page, fam. J. M. Palm, mevr. A. E. Panhuys,
Maart.
118 K 116
ANTWERPEN, 5 Jan. (R. B. D.) TerpenSpaansdh/
370,
1114
v. Pareren, fam. G. L. Peet, mr. D. Pel, mevr.
disp.
11-4
n\H
1114
n
kalm.
Amerik.
netto
D.
ty
Mei
dr. A. F. Philips en
vetwaren
kalm.
H.
S. Pfaltagraff en k.,
1084
1084
108>i
en
Spek
Juli
ÏOHH
Portug. netto 350.
M J.
echtg., mevr. G. Piek, J. S. Piquet, mej.
Reuzel in Caisettes 750—800. Hollandscbe Reuzel
b _- bieden. I _» laten.
Post, fam. J. J. Pruijs, P. P. L. J. Regouin, mevr.
725—775. Mager spek 850—950. Gerookt spek, doorA. J. ter Riet en 2 k., J. W. v. Riet, mej. A. R
Tarwe Eott. (Ter. 5 Jan. 5 Jan. 4 Jan. regen, 1150—.1250. Doorregen «pek, versch, 1100— Robinson,
mevr. E. von Rombauer, A. W. v.
picnic
Inlahd-sohe
Torm*jn_.)
per
1200.
850—950.
v. d.
General F. Rowley, C.8., C.M.G.,
Brig.
vroegk.
Rooy,
vroegk.
slotk.
100 K.G.
»
D.S.O. en echtg., ir. M. C. Rueb, mej. V. Salvesen,
7.274 7.07.41 7.174
Jan
F. B. Sanders, mej. M. Sanger Davies, S. F. Sant,
7 35
7.40
Maart
7.251
G H. N. Saunders en echtg., mej. E. R. Savidge,
GRANEN, ZADEN EN OLIËN.
7.474 .7.274 7.40
Mei
mej. M. M. v. d. Schee, J. H Scheybeler, Comm.
7.424
7.474 7.30
Juli
Granen (slot). G. F A. Schneider en echtg., W. Schuurman, F.
BERLIJN, 5 Jan. (R.8.D.)
e
Tarwe 75/77 kg 212 vrij Berlijn. Rogge 69/71 Servellen, E. Siebel, F. Sjoukea, P. H. Sloterbeek
■
en echtg., H. Smit, W. Soederhuizen, fam. H.
194.
kg
markt
waren
AMSTERDAM, 5 Jan. Vee. Ter
(Open.) (Part. Sommer, mevr. E. G. Spaans en k., mevr. J.
5
Jan.
Tarwe.
LIVERPOOL,
kalveren,
le qual. 80—
heden aangevoeld 156 vette
Spiers, "mevr. H. Spoel en k., fam. W. J. Spootel.) Maart 7/73 (v. si. 7/64), Mei 7/73 (7/63), Juli
92 et., 2e qual. 72—76 et., 3e qual. 66J70 et. per kg
J. L. J. Steenkamp, W. L. Steffers, mej.
renberg,
(7/7).
7/73
levend gewicht; 43 nuchtere kalveren, ’8—14; 161
Steffers, dr. O. Steinke, F. C. Stork en echtg.,
W.
Jan, (R. B. D.) Tarwe (open.)
LONDEN,
5
varkens, vleesohvarkens, 90—110 kg, 73—74 et..
Sypkens,
vast London Grade Febr. 34/6, Manitoba No. 3 jhr. mr. A. W. v. Suchtelen, mej. C. J.
zware varkens 72—73 et.. vette varkens 72—73 et. Jan. 46/44, Maart 46/4, Mei 44/5, Juli 42/74, Aug. mej. G. M. Taylor, mevr. M. Terbeek en 2 k„
per kg slaohtgewicht; 1 wagon geslachte runderen
fam. W. F. Th. Tobben, C. Ton, fam. G. Tuit, G.
42/1. alles waard.
uit Denemarken.
Tijmons, mej. H. W. J. TJlderink, G. v. Vark, M.
(R. B. D.) Tarwe zeer
5
Jan.
ANTWERPEN.
Vette kalveren aanvoer matig, handel weer
560, id. No, 4 Vejnar, S. L. Vellenga en echtg., M. J. M. Ver3
disp.
vast.
Manitoba
ArtJantic
No.
G. Vermeer en
stug, prijzen hooger. Nuchtere kalveren aanvoer disp.
524. Bahia Blanca 82 kg 1554. Russische disp. kaar, H. Verkuil en echtg., C. G. Vermeulen, F.
Varkens
kort, handel vlug, prijzen iets lager.
Verment,
J.
Gerst
vast.
ir.
H.
H.
Ch.
echtg.,
13__47.
Roemenië
disp.
121J—314.
matige aanvoer, trage handel, prijzen als MaanPoolscihe 63/70 kg Jan. 115. Plata 64/65 kg Jan. M. de Vos, I. K. de Vries en echtg., mevr. A. M.
dag.
Vunderink en k„ mevr. J. M. J. v. d. Werff, ir.
1114, 64/65 kg 3 v. Febr. 1114.
SCHERPENZEEL, 6 Jan. Eierenveiling.
(R. B. D.) Maïs vast.
5
J. Th. Westerman en echtg., major H. H. R.
Jan.
ANTWERPEN.
Aanvoer 240.000 st., kippeneieren 4—4.70, eendendisp .1123. stoom. 113, Febr. 117. Haver White en echtg., mevr. J. C. A. Wildervanck de
Platagele
eieren f 3.50
Blécourt, F. N. Winter, mevr. Reg Wyndham,
vast. Inlandsche 119. Plata f.a.g. stoom. 46/47 kg
WOERDEN, 5 Jan. Kaas. Aanvoer 89 par110, lev. 3 v. Febr. dr. P. J. Zuidema en echtg., R. Zijlstra.
kg
insoh.
3
v.
Febr.
46/47
111,
tyen. Met rijksmerk le qual. 264—28, id. 2e qual.
Voorts nog een aantal toeristen naar South46/47 kg 112. Rogge vast Russische disp. 124.
244—26. Handel matig.
ampton, Algiers, Villefranchc, Genua en Port
#
BUENOS AfBES. (Telegram van W. v. Steeden Said.
& Co. Rotterdam).
Met het m.s. „Colombia", d.d. 6 Januari van
KOFFIE
4
4
5
4.
Amsterdam, zullen de volgende passagiers naar
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
West-Indië vertrekken:
19.83
SOERABAJA, 5 Jan. Koffie Ready
Granen
4u.
10u.4ö
10 u. slot
vraag (per 100 kg). Markt vaster. (Aneta.)
J. K. Aikman en echtg., Rear Admiral Sir B. C.
HAVRE 5 Jan. (R. B. D.) Koffie (Open.) Tarwe Febr..... ll.S". 11,99 11.92 11.53 Allen, Lady Edith Allen, mej. E. E. Allen, mej.
kalm, omzet 500 bn. Jin. 174. Fe-r. 176. Maart
Mrt
11.95 12.oi 11.97 11.62 A. R. Allen, capt. N. St. C. Allfrey, lt. col. Ch.
9.H5
10.'20 10.10 10.18
1754, April 176J, Mei 1794. Juni 184i, Juli 1841, Mals
Jan
Allin,
P. H. van Altena, A. V. Appleton, mej.
Aug. ISoi, Sept. 1881, Oct. 189i, Nov. 1901, Dec.
Fnbr
10.06 10.07 10.03 9.P5 F. E. ir.
Arrowsmith, E. Arundel-Smith en echtg.,
6.25
1914.
Haver loco
6.20 6.20 6.20 mevr. B. M. Aspland, mej. C. J. Aspland, dr. E.
de Atencio en echtg., G. W. Barker, Rev. Barry,
15.70 15.70 15.70 15.47 mevr.
Lijnzaad Febr
SUIKER
H. Bart, J. Beeke, W. R. Beer en echtg.,
16.73 15.75 15.74 15.53
Mit
W. F. Bird en echtg., fam. P. H. A. Boelens, mevr.
G. A. Bouman,
ir. C. A. Bouman, mej. C. L.
LONDEN. 5 Jan. IR. B. D.) Suiker (Open.) ROSARIO Granen. 4 Jan. 4 Jan. 3 Jan. 3 Jan.
Bourne,
The Dowager Viscountess Brentford,
prysh. Jan. 6/2J—6/14, Febr. 6/3—6/2, Maart 6/34—
slot
4u.
slot
4u.
A. L. Brown, mevr. F. H. Brynolson, mej. G. M.
6/3, April 6/33—6/3, Mei 6/4',—6/3t Juni 6/44— (Part. tel.)
Brynolson, mevr. A. G. Büsh, mej. A. Campbell,
6/3J, Juli 6/5—6/4, Aug. 6/5—6/41, Sept 6/54—6/41, Tarwe .Febr,
11.80 11.38 11.83
11.88
mej. C. E. Carey, A. E. Carpenter, F. D. Chandler
11.45
Oct. 6/5J—6/5, Dec. 6/6—6/51, res=p. verk. en
11.97
11.85
11.45
Maart
en echtg., D. R. Chapman, G. H. Coleman, R. A.
9.87
koopers.
10.08 —.Mals
Jan
Constantine en echtg., N. R. Crum-Ewing en
10.01 10.05 9.85 0.95
Febr
echtg., Rev. Father Curran, A. Dehez en echtg.,
15 42
15.7!) 15.65
15.50
Lijnzaad Febr
CACAO
J. C. Denton en echtg., mej. N. Denton, mej. D.
Maart.... 15.79 15.65 15.46 15.55
Dewey, dr. J. R. Dickson, T. H. Dobson, mej. E.
LONDEN, 5 Jan. VR.B.D.) Cacao (Opening.)
D.)
Petr
oDouglas, mevr. C. D. Drummond, mej. I. C. Drum(R.
5
Jan.
B.
ANTWERPEN,
268, Mei
264, Maart 26J
Goed prijsh. Jan. 261
mond, B. J. van Duyn, major A. G. Duncan en
citerns
100
liter
p.
in
prüsihoudend.
Amerik.
27, Oct.
eum
268, Juli 27
263
268. Sept. 271
liter 225, détailprijs p. liter echtg., G. Duval, G. E. Duval en echtg., mej. A. M.
barerls
100
p.
200.
in
verk.
en
resp.
koopers.
271,
271,
Dec. 274
278
230; gasolie p. 10 Okg 100; lichte maohineolie per Elliott-Lawson, mej. C. E. Field, J. Freilich, A. A.
Omzet tijdens de calle 130 ton.
en echtg.,
barrel 82; Ind. benzine voor auto's in tanken 2.42, Gay, B. J. Gregoire, Rev. Griff-Preston
Dec.
271,
274.
Gedaan: Mei 268, Oct.
G.
mevr. E. A. Gibson, L. Groeneveld, mevr. J.mej.
p. 200 1. 2.50, p. 1. a/d pompen 2.55; stookolie (fuel
K. Harlow en echtg.,
k.,
van
Haaien
en
F.
31—40.
geh.
oil)
zware
volg.
■
"
H. E. Harrison, J. E. Harrison en echtg., mej. C.
LONDEN, 5 Jan. (R. B, D.) LU nolle (1 uur).
KATOEN.
Hart, rev. J. H. Harvey, A. J. Heil, J. W. Helps,
284,
Mei/Aug.
28,'
29i,
Febr./April
28,
Loco
Jan.
fam. W. Henderson-Cleland, mevr. J. v. d. Herik
Sept./Dec.
28S.
HAVRE 5 Jan. (R. B. D.) Katoen (Open.)
HULL, 5 Jan. (R. B. D.) Lijnolie (1 uur). en 3 k., fam. H. Herszkowicz, mej. A. M. Holder,
prysh. Jan. 3=69, Febr. 3704, Maart 374, April 3774, Loco 28/3, Jan. 28/3, Febr./April 28/3, Mei/Aug. mej. B. L. Holder, S. Iprenburg, J. M. de Jager,
Mei 3814. Juni 3544, Juli 38*4. Aug. 3914, Sept. 28/3, Sept=/Dec. 28/6.
H. J. de Jong, L,. Jonker, A. Karelse, mej. E. Ken395, Oct. 4014, Nov. 4044, Dec. 408.
dan, A. A. Klein, mej. E. M. Knowles, mej. A. C.
(R. B. D.) Katoen,
ALEXANDRIË. 5 Jan
M. Koert, F. M. Kuypers, W. A. v. d. Laan, W. H.
(open.) Ashmoeni Febr. 1019, April 10.18, Giza 7
J. Lacey, H. T. Leverett en echtg., C. Leverington,
Jan. 12.79, Mart 12.78, Mei 12.82.
Th.* R. Lindop en echtg., mej. H. M. LlewelijnALEXANDRIË, 5 Jan. (R.8.D.) Katoen (Slot)
Jones, H. Lobbe, F. G. Lock, F. R. Low, W. Lowe,
Sakellaridis Jan. 1427, Maart 14.31, Mei 14.32.
dr.
N. S. Lucas en echtg., G. Lynch en echtg.,
Vei(N.V.
Nederlandsche
AMSTERDAM, 5 Jan.
Ashmoeni Febr. 10.27, April 10.25, Juni 10.?i, Oct.
J. Malone Lee, J. C. Mansfelder, mevr. D. Mass
M.
„Amster10.49. Giza 7. Jan. 12.93, Maart 12.91, Mei 12.94, ling van Land- en Tuinbouwproducten
en 3 k., M. van Moorsel, H. Moser, G. H. Mulder,
Groenten: Bloemdam", Centrale Markt.)
Nov. 13.05.
Th. Munday, W. Nauta, A. H. Nelisse, J. Noor1.50—4, knolssldery
4—7, id. 2e s.
le 8.
LIVERPOOL. 5 Jan. (R. B. D.) Katoen. kool
duyn* C. E. en echtg., mevr. M. Munez, D. R.
3—5.50,
stuks;
peterselie
seldery
1—3.50
100
per
(Open.) Amerik pryshoudend. Maart 4.80 (v. si.
O'Clery en echtg., A. M. Oostveen, J. van Os, dr. I.
bos;
100
per
wasohpeen
s^-}.
kervel
4—6
’s—7,
4.75), Mei 4.84 (4.79), Juli 4.87/4.88 (4.82), Oct. 4.93
Osorio en echtg., mej. I. Osorio, mej. E. Osorio,
3.60—6, groene kool f 1.70
s*B).
prei f 7—9. roode kool
e" 88) Egypt. Upner prüsh. Maait 593 (v. si.
mej. L. M. Osorio, mej. I. Osorio, M. Osorio, mevr.
11—20.
—3,
andijvie
—3, gele kool ’l60
spruiten
F. H.
Mei 5.93 (5:89). Juli 5.95 (5.91). Giza 7, Maart 7.10
M. M. Palmer, mej* A. I. Pearson, mevr.Pope
14—18,
boere3—13, lof le s. j 20—22. id. 2e s.
en
(v. si. 7.01), Mei 7.10 (7.02), Nov. 7.03
C. Plaat, S. Poldermans, G. E.
kool 4—7 per 100 kg; uien 2.40—2.80, winterpeen Pi'nsent,
echtg., A. Poortvliet, A. J. Prior, F. G. Ratley,
per
kg.
—0.90
25
’0.70
"
*
B—ls mej. F. Rezler-Selcer, I. van 't Riet, A. van RinBloemenveiling: 4 Jan. Rozen
sum, A. K. Roeleveld. dr. E. Rod, J. Roest, mevr.
M.
le
Legraye
100
stuks
s.
Seringen:
’10
per
J
A. Roos en k., C. W. Rossiter, L. Rynsaardt en
WOL
per
10—18
100
stuks.
5—7,
Stepman f
15, id. 2e s
echtg., J. H. Sallons, mevr. E. V. Salter, lt. col.
3—3.70,
3—3.50,
Allard Pierson
Tulpen: eopland
ANTWERPEN, 5 Jan. (R. B. D.) Wol (in pence witte duc 1.30—1.60, duc de Berlin 1—1.60, King R. E. Sanders en echtg., E. K. Sargison, J. D.
en echtg., mevr. A. M. Schinkel, B. A,
(vorig
Ibs)
ibs.
Jan.
kalm. omzet 635.000
23ï
per
2.50—4, Mendeltulpen ’2.50—3.50 Schendstok
of the Yellow
J. J. Schoon, K. Schroevers, J. Schui(233),
Schoemaker,
Aprii
slot 23Ï), Febr. 233 (233), Maart 233
1.20—1.60, germ B—l3,
per 100 stuks. Narcissen
echtg., mevr. J. C. Scott, F. Shannon,
233 (233), Mei 233 (233), Juni 233 (233), Juli 233 Am. anjers ’8—14, hyacinten ’3—6, blauwe temaker en E.
en echtg., F. Simmons, P. M. SjarJ. Shaw C.
(233), Aug. 233 233); in francs per kg) kalm; omzet druifjes
1—1.20 per 100 stuks. Plumoza 20—35,
Smit,
2250 kg. Jan. 331 (331), Febr. 33 (33), Maart 33 sprengerie 20—32. fresia 14—2=2, helleboris 10—14, dyn, Lady Morton Smart, J. Smeding, N.
M. H. Smith, mej. G. V. Smith, L. J. T. Stahlecker,
(33), April 33 (33), Mei 33 (33), Juni 33 (33), Juli barberis 15—32 et. per bos.
mej. M. L. Sturdee, F. Taylor en echtg., mej. W.
33 (33), Aug. 33 (33).
M. Tee, mej. Thompson, mevr. J. J. Toby, mej.
CULEMBORG, 4 Jan. (Veiling Culemborg en
I. M. Thoms, dr. H. J. Tschopp, A. Tutsnah, A. L.
—"
Omstr.) Goudreinetten le srt 9—11; id. 2e s. 54,
A. A. van Unen, J. B. M. Verheydt, J. C. D. Verid. 3e srt 21 —3, idem extra 12, id. stek 4; bellemeulen, C. Vermeulen, mevr. L. Vermeulen, dr. W.
srt
fleur
le
srt
id.
2e
srt
le
winterjannen
71;
7J,
RUBBER
Visser, mevr. R. M. de Waal en 2 k., mej. F.
A.
10,
alles
54, id. 2e srt 13; Fransche goudreinetten
Waldron,
C. H. Waugh, ir. K. Weissmann, W. A.
cent per kg.
BATAVIA, 5 Jan. Rubber. Sheets Januari
White en echtg., R. H. Whittaker, J. Wilford,
22 c. crepe 224 c. (Aneta.)
prof. R. J. Willan en echtg., mej. D. M. Willan,
NIJMEGEN, 4 Jan. (Nijmeegsche Veiling.) CoraLONDEN o Jan. (R. B. D.) Rubber. (10 u.
A.» Wood'hall en
J. Withworth, mej. D. Wood,
45.) (Medegedeeld door Wynand 4 Keppler.) Loco tesse de Paris 9—14, Brederode 6—9, winterjannen
Woodhouse,
4—7,
St.
F.
P.
Sir
Arthur Woodechtg.,
s—lo,
M.
ysbnuten
4—9,
Gieser
Wildeman
Juli/Sept.
7_,,
sheets BIJ, April/Juni 6=tj.
Oct./Dec.
ward, Lady Woodward.
stoofperen 3—7, handperen 4—16,
4—7,
prüsh.
Remie
koopers.
Stemming
Tè
Lood 20, nom. 20. Ruw zink 19i, nom. 19i. Aluminium 13.3, id. 99 To 137.
Zilver Baren 38.10—41.10.
LONDEN, 5 Jan. (R.8.D.) Metalen. (Open.)
Koper loco 40!i, op term. 40!;;, electrolite 45J.
T i n loco 187, op termijn 1864.
LONDEN, 5 Jan. (R. B. D.) Metalen (Slot)
Koper tSand. Cash., koopers 40.18/9 .verk. 41.1/3, 3
mnd. koopers 41.3/9, verk. 41.5/-, SettlementprUs
41.-/-, Electr koepers 45.5/-, verk. 45.5/-, Best
Select, laagste 44.10/- .hoogste 45.15/-. Tin Stand.
Cash. koopers 186.10/-, verk. 186.15/-, 3 mnd. koopers 186.5/-, verk. 186.10/-, Settlementprijs 187.10/-,
Straits loco 190.15/-. Lood vreemd loop. ,m=nd. koop
15.15/-, verk. 15.16/3, 3 mnd. koop 15.17/6. verk.
16.-/-, Settlementprijs 15.15/-. Zink Ordinair loop.
mnd. koop 14.18/9, verk. 15.-/-, 3 mnd. koop 15.3/9,
verk. 15.5/-, SettlementprUs 15.-/-. Nickel Home
Trade 180.-/- a 185.-/-, Exp. Trade 180.-/- è. 185.-/-.
Alluminium Home Trade 100.-/- exp. 100.-/-. Antimonium Eng. reg. Sp. Br. 81.-/- a 82.-/-, 4 82.-/-,
Platina geraffineerd 140.-/-. Kwikzilver per bottle
13.-/- a. 13.0/6. Antimonium Chin. reg. cif. stoom.
61.-/- nom. Wolframerts per unit. cif. Europ. havens, Jan./Febr. afl. 80/- & 85/-. Blik I. C. Cokes
20 X 14 22/6 a 23/-. Koper Sulfaat 18/6.'Koper
Strong sheets 74.-/- Cadmium 5/14.
LONDEN, s.Jan. (R. B. D.) Zilver prompt koop.
21, ver* 211, levering koop. 205, verk. 21, Settlementprijs 21.
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TUINBOUWVEILINGEN

Exploitatie-opbrengst in 1937
belangrijk grooter.

’

AMSTERDAM, 5 Jan. Aardappelen. (Bericht van den makelaar Jac. Knoop.) Zeeuwsche
3.15—3.25, id.
bonten
3.15—3.25. id. blauwen
ld. blauwen poters
2.40—2.50,
Eigenheimers
1.70—1.80, id. bonten poters 1.70—1.80, id. Bevelanders 2.10—2.20, IJpolder Bevelanders f 1.90—2,
2.30—2.80, HilAnna Pauwlowna Zand Eigenh.
2.30—2.80 per 70 kg; Drentsche
legommer Zand3.20—3.50 per 100 kg;
Flakkeesche
Eigenh.
2.60—2.70 per 70 kg; Spuische Eigenh.
Eig=-nh.
1.70—1.80, Friesche
2.70—2.80, id. Eigenh. poters
blauwen f 3—3.20, id. Borgers 2.20—2.40, id. mui2.1Ó—2.40 per 100 kg.
zen

goudreinetten 5—17, bellefleuren 4—ll, sterappeler.
6—lB, dubb. bellefleuren 4—lo, Present van Engeland 7—15, ossekoppen 4—7, zure appelen 3—lo,
hanemans 4—B, dui>b. benderzoet 3 't, enk. benderzoet 3—6, jasappelen 2—5, campagnezoet 3—5
zoe:e appelen 2—6, witlof 10—18, veldsla 4—lo,
spruiten B—l9, wortelen I—2, uien 6—lo, schorseneeren 4—B et. per kg; prei ’2.20—5.40, roode kool
1.40
1.40—4.10, savoye kool 1.80—3.40, knolraap
—1.80 per 100 kg; eieren ’4.10—4.60, bloemkool
1.50—
1.50—2.60, boerekool
2.10—3.20, andijvie
2—4.70 per 100 stuks.
2.10, knolseJdery
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SCHEEPSTIJDINGEN

—

afdeelingen.
AMSTERDAM, Woensdag 5 Januari.

VIERDE
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van het

Ams^B
*»■

SUEZ A. 3/1 Essen, Macasser n.
THESSALONIKI A. 3/1 Aka. Levant
TIËNTSIN V. 2/1 Hindenburg, Rott.

BINNENLANDSCHE HAVENS

n-'

Jan.:
(Spykerk.)
4
Aangek.
Batavier, ms., Keulen, ledig, carg. Wagenborg's
Scheepv. Bedr.; (Levantk.) Tltus, S., Queensborough, ledig, carg. Ver. Cargadoorsk.; (Sur.k.)
BREMEN A. 4/1 Saar, Tampico.
Venezuela, S., W.-Indië, stukg., carg. VrachtCURACAO A. 3/1 Seattle, Hamb. n. V»=**
(Coenh.)
Ton S., m.s., Briton Ferry, CUXHAVEN V. 3/1 Palatia, Centr.
mail;
steenk., carg. Scheepv. Bedr. „Gruno"; (SteeOrestes, Brisbane; Mito Maru, JapaD'
Schwalbe, S., Kariskrona, hout, carg.
nenh.)
City of Norfolk, Baltimore; Porto Alcgr*
Abeca.
5 Jan.: (Levantk.) Vesta, S., CalaHAMBURG A. 3/1 Kyphissia, W.-Indië;
mata, stukg., carg. Ver. Cargadoorsk.; (H.k.)
Tiko.
4/1 Padua, zs., Chili; Erl'urt,
Veenenburgh, ms., Middlesbro, y'zer, carg. W. H. HAVRE V. 2/1 Elima. W.-Afrika.
Muller & Co.
KINGSTON A. 3/1 Feodosia, HamburgIJMUIDEN, aangek. 5 Jan.: Veenenburgh, MiddSAN FRANCISCO A. 2/1 Oakland, H-n*-*
lesbro.
SANTA Ffi A. 3/1 Santa Fé, Hamburg»
SOUTHAMPTON verw. 6/1 New Vork, >
Vertr. 5 Jan Granta. Newcastle.
MAASSLUIS, aangek. 4 Jan.: Jobshaven, Libre5 Jan. Clara L. M. Russ,
ville, 1. v. La Pallice.
Bilbao; Valgiuba, Caisole; Hakusan Maru.
Yakotaa-ma, 1. v. Antw.; Piloot, Wabana; Nora,
HERVERZEKERINGEN.
m.b., Koningsbergen; Rauenfels, Calcutta, 1. v.
Muller
6,
Gent;
Robert
m.b.,
Antw.; Bergendal,
LONDEN, 4 Jan. Asama.Maru,
m.b., Hamburg; Mabuhay 111, Wabana; Amstsrtyphoon te Hongkong, 30 % (30 %).
Antw.;
Houston,
1. v.
dam, Harwiah; Nishmaha,
Karpfanger, gestrand ter hoogte
Velebit Benisaf; Sizilien, Huelva; Lars Magnus hamn, 50% (50%).
Trozelli, Hargshamn; Havel, Yokohama, 1. v.
Okeanis, gestrand op ongeveer 44' fl
Londen;
Hoogkerk, Calcutta, 1. v. Bramen; 33" O.L, 50
% (50 %).
Londen;
Normandia,
Ostende;
V,
Batavier
Mooroot, gestrand in het Hainankan»**
Kodumaa, Tallinn; Meonia, Bangkok, l v. Lon30" N.B. en 110' 38" 0.L., 30 % (30 %)"
den; Sohieland, Stettin.
Vertr. 4 Jan.: Wilbo, m.b., Leith; Sheringham,
Onega, Moermansk; Prague, HarHarwiah;
5 Jan.: Black Tem, Antwerpen; Stad
wiah.
SCHEEPSBOUW.
Zwolle, Stockiholm; Heinz Otto, m.b., Helgoland;
Alstern, Gothenburg;
Ronny,
Invergortihon
bemiddeling
Door
van de maketó*
Gabriel Gulst'hau, Dieppe;
Hodur, Narvik;
Pierot Jr. & Zn., te Rotterdam, is aan <
Bourges, St. Nazaire; Pennland, Antwerpen.
Industrieele Mij. „De Noord"
te
MAASSLUIS, aangek. 5 Jan.: Vis, Antwerpen;
voor Noorsche rekening opdracht gegeven
Riga;
Mirach, Narvik;
Magdalena Reith,
bouw van een motortankboot van 500
Everalsa, Newcastle; Blairangus, Savannah.
schip zal voorzien worden van een 380 P*
Driebergen,
Baldur,
Narvik;
Vertr. 5 Jan.:
Pepel; Everards, Oran ; Runnelstons, Gent; Jola, Dieselmotor.
Op de hellingen der N. V.
m.s., Newcastle; Somerville, Huelva; Lenie, m.s., Noord", te Alblasserdam, is Industrieele
de kiel ge'a
Odense.
e***
MAASSLUIS. Aangek. 5 Jan.: Trianon, Narvik twee motor-vrachtschepen van 850 ton J****
door bemiddeling van de makelaars
(vanaf voorgaats geassisteerd door de sleepMary, Jr. & Zn., te Rotterdam, voor Engelsche
boot „Oostzee", wegens motorschade);
zijn besteld.
mb., Hamb.; Moidart, Dagenham.
Pinquin, ms.,
VLISSINGEN. Aangek. 4 Jan.:
5 Jan.: Grazia,
Antw.; Wolanda, ms., id.
SCHEEPVAARTBEWEGING.
Genua (bunkeren).
Vertr. 5 Jan.: Wolanda, ms., Londen.
Gedurende December zijn den Nieuwen
Gep. n. Antw. 4 Jam: Brabant, ms., Lond.
5 Jan.: Jenny, Zwyndrecht; St. Winnifred, weg
1381 schepen,
binnengekomen
Rott; Black, id.; Mam, Duinkerken; Westland, 2.175.249 netto reg. ton, w.o. 39 bunker*
(v.m. 41 bunkerschepen). Voor
ms., Lond.; Hel.vig, New Vork.
Gep. v. Antwerpen 4 Jan.: Rabenfels, Breinbegrip van Pernis en Vondelingenpla-* 1.;
men; Eli, Vancouver; Porto, Tanger.
5 Jan.: hiervan bestemd 1179 schepen met I.B=U.o*jj
reg. tons tegen 1112 schepen met l.Sll*^
Zeeland, ms., Lond.; Anita L. M. Russ, Alexandrië; Turaida, La Pallice; Euler. La Coruna; tons in December 1936.
Sviaga. Moermansk; Pluto, Pasajes; Sesostris,
Sedert 1 Januari zyn aangekomen:
Alexandrië; Oost Vlaanderen, ms., Glasgow;
schepen
Relchenfels, Bombay.
1937
15.819
Gep. n. Gent 5 Jan.: Krlmulda, Riga; Norita, N. Waterweg
%f
N. Waterweg
1936
13.895
Kotka.
13.531
Gep. v. Sluiskii 5 Jan.: Charterhague, Gefle. Rotterdam van uit zee 1937
"J
Rotterdam
1936
11.928
(„N.
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STOOMVAARTLIJNEN

VERBINDIENT.

RADIO-TELEGRAFISCHE
STOOMV

MAATSCH

NEDERLAND.

JOHAN V. OLDENBARNEVELT (thuisr.)

v. Genua.

4/1

(thuisr.) 4/1 v. Port Said.

STONEGATE

KON. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
AJAX, Sete n. Londen, 4/1 op 220 mijl Z.W. van
Ouessant.
BARALT 28/12 v. Curacao n. Aruba.
EUTERPE 5/1 v. Amst te Bordeaux.
HEBE, v. Nuevitas n. Queenstown (v. o.), pass.
5/1 Ouessant.
HERMES 4/1 v. Constanza n. Varna.
IRIS 31/12 v. Curacao n. Pto Barrios.
MEDEA 31/12 v. Curacao n. Caraibo.
PLATO 29/12 v. Curagao n. Haiti.
SATURNUS 4/1 v. Alexandrië n. Jaffa.
STRABO 31/12 v. Curagao n. Domingo.
KON. HOLL. LLOYD.
WATERLAND (thuisr.) 4/1 T. Bahia,
HOLLAND—AMERIKA-LIJN.
BLOMMERSDIJK 4/1 v. Rott. te Havana.
EDAM 4/1 v. N. Vork n. Rott
HOLLAND-WEST-AFRIKA-LIJN.
AMSTELKERK

Cotonou.
MAASKERK

4/1

(thuisr.)

(uitr.)

v.

Lagos

n

3/4 te Bordeaux.

ROTTERDAMSCHE LLOYD.

SOEKABOEMI

(uitr.)

5/1 te

Singapore.

SCHEEPV. MIJ.

(uitr.) 5/1 v. Durban n. Lorenzo

JAGERSFONTEIN (uitr.) 4/1 V. Antw.
Dover.
BOSCHFONTEIN (uitr.) 4/1 v. L. Marques.
(Holland—Australië

— —
—

— —
—

—

——

—— BJJ
— — ■="***

VRACHTENMARKT.
LONDEN, 5 Jan. De markt inzake th»
ten had gisteren voor graanladingen vau
v. Mexico een levendig verloop, maar

'

overige routes werd weder weinig ruil» 1,
sloten. In de Oostersche afdeeling afla-*
den afladers echter meer belangstelling'
door reeders op hoogere koersen werd g**
Van de Golfhavens werden niet mioj
negen booten bevracht voor Januari/"
aflading tegen vaste koersen. Eenige
schepen werden geboekt ad 4/3 per quafl
full range Ver. Kon., terwijl de overige »
gen plaats vonden op de hasis van 3/11
(Overeenkomstig grootte en positie) n&
werpen/Rotterdam.
In de La Plata afdeeling werd slechts *J
geboekt, nl. een stoomschip van 7800 *"
20/27 Januari-cancelling van Necochea f»3 *
werpen tegen de schema-koers van 24/6,,
ties. Overigens bepaalden de afsluitingen*
de volgende: van Saigon naar
deaux/Rotterdam, twee stoomschepen
8300/8500 en 8500/8900 ton, 10 Februari en *.
ari-cancelling, ad 137/6 voor rijst, met "*
meelopties.
Voor uitgaande kolenvrachten bleef <!"
in één doen. Van Wales werd geboekt
**1
ton naar Buenos-Ayres ad 9/-

v^

(Holland—Afrika Ll)n.)

ALGORAB

—

—

—
—

Marse'

STOOMVAART MIJ OCEAAN.
SARPEDON, Japan/Rott., 31/12 v. Colombo.

Marques.

—

'

ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA-LIJN.
(thuisr.) 3/1 v. Bahia.
ALPHACCA 4/1 v. Hamburg n. Rott.
ALCYONE

VEREENIGDE NEDERL.

De volgende schepen zijn Donderdrf
radio-telegrafisch te bereiken via het ku**
„Scheveningen Radio":
Aagtekerk
Alcyone
Baloeran
tem
S
Costa Rica g. Chr. Huygens
Grootekerk
Dempo
Heemskerk'
Joh. v. Oldenbarnevelt
de Witt
Poelau Laut
Poe.au
St. Aldegonde
Randfontein
Rotterdam (H.A.L.) —j
kerk
Springfontcin -""'
Simon Bolivar
kerk
Veendam.
v. Remsselaer

medio-Jl*"

n.

VISSCHERIJ

Lijn.)

MELI'SKBRK 4/1 v. Bremen te Hamburg.
Lijn.)
5/1 v. Calcutta, 1. v. Bremen, te

(Holland—Br.-Indië

HOOGKERK

Rotterdam.

(Holland—Oost-Azlë Lon.)

ZUIDERKERK 4/1 v. Amst. te Hamburg.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN
ALBATROS ms. 4/1 v. Denemarken te Hamburg.
ALCOR 4/1 v. St. Vincent n. Huil.
ARY SCHEFFFJR 3/1 v. Rott. te Havre.
BATAVIER II 5/1 v.m. 7 u. 57 V. Rott. te
Gravesend.
BUSSUM 4/1 v. St. Vincent, Villa Constitucion n.
Limerick
DORDRECHT 4/1 V. Manchester te New Vork,
vertr. 5/1 n. Londen.
EEM 4/1 v. Abö n. Rott.
FLYING SCOTSMAN, ms., 5/1 v. Huil te Antw.
HEEMSKERK, ms., 5/1 Holtenau gep., Flens-

burg n. Hamburg.

KATWIJK 5/1 Bevezler gep., Bilbao n. Rott.
KORTENAER, ms., 4/1 v. Odense te Skarrenhage
MIDSLAND 5/1 v. Rott. o. d. Tyne.

RUJA ms. 3/1 v/d. Rijn te Hamburg.
RUN 5/1 Finisterre gep., Rott. n. Libreville.
IJSSEL 4/1 v. Libreville n. Rott.
STAD AMSTERDAM 4/1 Ouessant gep., Benisaf
n. Rotterdam.
ST. ANNALAND 4/1 v. Hamburg n. Stettin.
TELA 4/1 Fern. Noronha gep., Antw. n. Buenos
Aires.
TRITO 4/1 v. Belfast n. Fowey.
IJSELHAVEN 1/1 Rott. te Libreville.
WIM, ms., 4/1 v. Elseneur te Kjöge.
WINTERSWIJK 4/1 v. Stratoni te Sundsval.
ZUID-BEIJERLAND, mis., 4/1 v. King's Lynn n.

Antwerpen.

ZWARTE WATER, ms., 4/1

IJMUIDEN, 5 Jan. (A. N. P.) Aan de»
afslag waren p'ryzên heden als volgt: tarD\,
—0.52, tong 0.80—0.62. heilbot
16—12.50, K
13—10.50, middelschol
griet
f 21—16.50, kleine schol 19.50—7, schar i
tongschar
46—21, poontjes
7—5, gi'oo.i
34—28.50, middel id.
29—22,
visch
i(f.
24—13, kleine id. 11—6, groote gul f \
3.80—1.30, mak'
kl. gul
15—3.60, wyting
3.15—2.60 .<=<-.
—12, versche haring
hake 18—16, kleine hake 11—5 p. 50 K-l58—27 per 125 kg; vleet,
-jauw
2—-"j
2.50—0.70, koolvisch
0.60—0.12 per s""
24—10.50 per koop.
Aangevoerd 3 Jan. 2610 kisten en 4
g
kisten versche haring.
Besommingen treilers:
Maria (IJn»=
3180; Eveline (IJm. 115) 850 K*v
manden
IJsselmond (IJm. 78)
1950; -T
200 m.
(Urn. 195) 675 m. f 3430; Poolzee (IJm. fl'.
f 2160; Neptunus (IJm. 87) 145 m. f233o:''
(IJm. 107)
65 m.
1050; Maria S.
(IJm. 7) 560 m.
3800; Derika IV (*J
2290; Reiger (IJm. 106) 120 O»;■'
450 m.
1720; PoOT*
Zeeleeuw (IJm. 29) 90 m.
103) 120 m.
2180; Betje (IJm. 16) 135 >*
Besomming loggers. K.W. 24
260.
Deensche kotter E. 51
810.

0.94—0.62*,

’ ’’
’ ’’
’
’’ ’
’

’
’
’ ’ kle-Jjj
’ ’’ ’
’
’ "
’
’

’
’
’
’
’
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WATERSTANDEN
Woensdag 5 Jan.

Waarneming:**punten

Van en naar Nederlandsche havens.
ANCONA V. 3/1 Tinos, Rott.
BATAVIA A. 3/1 Heidelberg, Rott.
BEVEZIER gep. 4/1 Anna T., Lefkesbay n. Rott.
BRISBANE A. 2/1 Dortmund, Rott.
BUENOS AIRES V. 2/1 Olinda, Rott.
CASABLANCA A. 1/1 Rabat, Rott.
CRISTOBAL V. 3/1 Vancouver, Vane. n. Rott.
FINISTERRE gep. 2/1 Ammerland, Bona n. Rott
GIBRALTAR gep. 4/1 Antonio, Semarang n.

Rott.

V. 4/1 Haruna Maru, Japan n. Rott.
GIBRALTAR gep. 3/1 Darcoila, Levant n. Rott.
4/1 Antares, id. n. id.
HAMBURG A. 3/1 Canton, Dairen, 1. v. Rott.
4/1 Ankara, Levant, 1. v. id.
LISSABON A. 3/1 Sevilla, Rott
MELBOURNE A. 3/1 Lalm, Rott
MERSIN V. 2/1 Derindje, Rott.
MONROVIA V 1/1 Wagago, Rott.
PAYAS A. 2/1 Cavalla, Levant n. Rott
PENANG V. 1/1 Ramses. Japan n. Rott
PERIM gep, Duisburg, Rott. n. Japan.
PIRAEUS A. i/l Valencia, Levant n. Rott.
SINGAPORE V. 3/1 Cassel, Batavia n. Amst.

—

SINGAPORE V. 4/1 Oder, Rott. n. Japan.

„ Sedert
i ? *■*■»-'
s Gisteren
ca
f
N. i ~
u
2*5 » d
'S

v. Leith n. Harlingen

BUITENLANDSCHE HAVENS
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0.10 Kat I**,
O.O'J <n
10.Hn o.r>
K.hs 6.80
0.01 l_ 0.
0.08
OPj
3.62 1.81
B.ft) ".ir.
0.02
-~,
Vreeswiikd.w' 1.10 0.210.10
rt
Westervoott
9.1 K7.72
0.02
O.OH
Deventer
3.08 1.68
0
Kampen
0.20-0.14 "- 0.09 .l,,i'
Maastricht A. 41.Hn—.fln'
*"■';
B. 41.5041.46 O.IÜ
1--.-11.08
0.14
Belteld*
I<'
Venl
ü.75 _._
l|se'<|
".RI-.Grsve A
0.20 Hn
B
r».7ü 5.06
-.- 0.70
0.12 l_ 0.-* M
ÏAth*,.
*bened. de slui*
1 o.'»'

Keulen

..
..(buur
....

Lobith
.Ni.jm--._en
St. Andr. Waal
Arnhem

38.24 .'6.65

_,
- "Jn'n

-- —-_ _
-- -

...

„

'f

UISKLMKKRW A I'KB van vorigen dag 1
tot hedenmiddag 12 uur

+

Hoogste stand 0.22
AP.
Laagste stand 0.20 ■£■ AP.

'
i **l
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V.K.
2-2.4 15
V I. 1.30-2.3 10
V.k. 1.30-2.3C )
V.k.
2-2.4 5
.-2.4; 5
V.k. 1.30-2.3 10
v.k.
NOTEERINÜEN
Pengadjaran
A «7% 87 %
-Ji;l
4 UK)'-j 100% AMERIKA.
Ruhrverb '28 61 30% 30% Phil. 75 af. gbcA_9.j
■_$:■,% Billiton 2e r cA iü
Preanger Reg. A[37
Boeton Mijnb. A lójjb 16
;>J6%
4 lOOjgl 10, At T Alg. H. 1 78% 7R*ff Ruhrverb. '27 6 30% 30% ; Phil. 75 at gb P A!79
(Noteeringen in aandeelen waar '*=t anders aangegeven.)
179
jDomaniale gA Röjgb 1<5% Radjamandala A 129% 129J4
41100 100% C.Pac. IeR.H. 4 69 ; b %
Romm.h KI&Z. A3i)6 307
Serdang C.My. A 90
KEUK. EN LIEFD. INS'J Rott DrougdT A 199 2040 Sarakr.Goudv. A 23
STAATSLEENINGEN.
90
Milw.Mrg.
;Ch
41100
b
28
",%
100%
d
Wo
e
n
s
d
a
g
AMSTERDAM,
Januari.
5 100
Tin
Singkep
Soemb.Agoeng A 65% h 6
:-ji
136jb
32%
Rott.
A!
2.10-20
2.20-30 2.30-45
20H,
99% Cuba Rr. leH 5 yi
1.30-40
1.40-50
1.50-2
2-2.10
Augustlnessen 8 17% 17-}J
Droogd. cA2OO
Oblig. V.K.
Tjiiangkap M A 90
Ene Gen. L.... 4 321
Buitenland.
90
==0
Augustlnessen 7 17% 17|« Rutten'sßierb. A93
92
Ned.'3l
4
JUITENL. HVTOTHIii.i. Kans. C. le H. 3 51
100»
lOOflc-b
Tjilongk. Kma A242 245%
PO
52=4 Congr.ZvOLV 8 18
Schelde nbAgA 15%gb 48=|gl 0 C. Diam. Min. cA >-0
18'f j iScholt
100»eb
Missouri Pac. 4
Pittsb. Coal gA4j.j4%gb-5g IW. Java Kina AU4% U7% Ned.'33 4 100»
7
Hyp.
8.v.80g.
sgb
ö%
14
Kath.
8
Aard.
A
65gb
14
65
en Certificaten
18
19
jCyriac.
aten daarvan.
Nd2e'33 4 100»
daarvan.
lOOfinb
St. L.-S.F.s. B. 5 10%
'Simpl. M&Rf. A 104% 105
9%
Ned.'34 4 100%
100»gb
DIVERSEN.
PETROT.EUM-ONDISRN.
INDUSTR. ONDERNEM. St L-S.F.s. A. 4 U)
en CREÜIETINS »'" Smit Transf. AIH3% 13.J
[)%
STAATSLEENINGEN
Ned.'36 4 101%
V.k. 1.30-2.3 °,Alg. Kunstz.
102
South. P. 40-j. 41
Petr.
100
CA36O
358
Amst.
A
Soerab
Dr.d.
Ballast
44%
83%
85%
4714
AlO5 lOö^gl Gaboes Petrol. A
Ned.'ll 31 104)4
|Deutscheß.bk 7 24% 24H j.
'Batavia '37 B. 3èiui% 101% Bergh's Fabr. 51109% 1)01, South. P. 81 44 41
>
104-fr
18
Amst
Rytuig
17J
Al7%gb
Stsp.vhSpanj.
A 74% 74_!4
17% N 96/05 3 99%
44^ iLdsb. Rh.Pr.O 7
101*5 South. Pac. G. 4 4>-j | 44
99%
Kon N/100 O A371 867% Blaauwh Vr. A
V.k. 1.30-2.350 Eindh. 2e 1. '37 31100% 100% v. Berkei's P. 31101%
H) 0 100
4
Stokvis 2-400 A 9)1
48
|(RhGir.u.Prßk)
45%
91
Cvl
3
Nd.
32%
3214 Twn'nstra'3 pwAiH7% )H6 Moeara Enim AI 10 415 | I Brakke Grond A 9% 9%
Ned. 10U 1931 4 100 100% |i-nsch. 2e1.'37 31100% 100% Dikkers & Co. 4
963<Sth. Pac.(mv) 4 88b
18
b
V
10114
DscheSted.L
7
Ned.'36
S
19^,
101%
Ensch. 3e 1.'37 31100% 100%
19%
102)1
I Ned. 500 1931 4
En. 4 wb|972 1!175g| b Byenkorf
103
100=1.
Udenh. Mij.
pAI46
Emb.fab. &H. 41011,' 63% S.Pac.R. leG. 4 66% 06
A yiijj ='9% Moeara
145% Ned.'37 3 9sJ, gb 98frgbigl98%gbigl 98_rgl 98iVgl
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Waterl.
inNed.
A 263 268
Kon. N. Papier 4
RUBBERONDERNEMINGEN.
Centr. Arg.
cA 10
10% Alg. Belg.
H-rrOTHEEKBANKEN. Messag.Marit 6 74% 74% Kopenhag. '38 4 102% 10214 Twentsche Bk Al3l 134% Waterl. My. pA|O7 107%
TABAKS-ONDERNEM.
,B= Perp. 1-6000 4 24
_5
BAUf
67
102%
102%
69%
Twentsche
B.
Messag.Marit
41 88b 88igl Kopenh. Tel.
135%
cAI3S
(Werkzaam ln Nederlanu.)
Buitenland.
Deli-Batavla cA'232
4 100% 101'fi Utr. Bankver. A
Ambaloet 66%
240%
68%
30%
30%
f Tsj.aiowak. -22 8 76% 76% Alg. Frl Hyp. 4
iKreug. Cl. „A" 5 21% 21%
Am. C.P.L. cIOA 2-fr 2%gb H Langk.Tab. A 11% n-% VOORL. GEN. FONDSEN. Amst 10G
SU IKER.ONDERNEM.
100% 100%
Buitenland.
Am T. (TK) CAIOB% 110
I zweden
Holl-Sum.Tab. AlOO% .991. Am. Steel F. cA 24 24}-%
_08*-9gï 214-sgl
Alg.FrH. (vu2)3llüOJ. 100%
Lv.Meerderv. 31100% 100%
214i-6gl 215-% 215i-7gl 216J-Bgl 217
Moormann Co. 596
96gb iLautN.leH.lnk.
Amst.R.C. 211
Reichsb. (D.) A ©2% 62|g I Am. T.(H&C) cAIOB% 110 Ngoepit L.Mtj. AlB2gb 185
Bergh
21%
21%
I.
4 75% 7öfgt Alg. Hyp. bk. 4 100% 100% Panggoongr. 7
250
220
258gb
rcAA2S9
a
3}gb
3%gl
Milaan $ 100 64 45% 45% Rchsb.(D.) af cA 62% 62% AmWWork CIOA 8!| 9%' Senembah
Alg. H (z.uit) 31100% 100%
CA2B2 285
Bergh 1000 re AA 259
24%
258gb [AmstJava 24%
(CHINA).
'Bajjdarß. »8l
Mil. $ 5-1000 61 46
ArkansGas cIOA 2%h 2-ft Soekowono
AHsgb 118% Colgate P. cIOA
AmstHyp.bk. 31100% 100%
185gb
46
THEE-ONDERNKM.
China Spw.-04 5 30
Missouri Pac. 5 15
Ass. Gas El. cpA 3% 4%gl Temoeloes
Arnh. Hyp.bk. 41l00fr lOOfr
30%
AlBogb
183
Bat
140gl
133%
139%
15
ta
141
b
143
7%gb-7%gl
l'Deli
141
141
(D.)
G°"dL
INDUSTR. ONDERNEM. Centr.
-98 41 60
69
Nat Belg. Sp. 4 118 118
Arnh. Hyp.bk. 4 l(X)?4 100% Ardiredjo C.M. 41104% 105
Stat cIOA %gb ii
Cont.Can. Cp. cA 29% 24% DelißatC 136%
z
'37
A.
Kunstz.
U
cA
Sp.
jHessaßb.
I
te (JAPAN).
Arnh. Hyp.bk. 31100% 100% DIV. CULTUUR-ONDEKN N.-Ind.
48
Ford(Can.)
49% Cit Serv. clopA26-Argb 27^3
144
31105% 105%
140*
141
11-rf.-fr
N-I.Sp 3-4 '37 34100igb100% Alg. Norit
A=299% 301gb Int.Hyd.El. cIOA 4-^- s^gb THEE-ONDERNEMINGEN Gamewell cloAll-fe
cIOA 11
[Ind. Rub. ]47gb
I JaPan $ 100 -24 61 54 52 Bat. Hyp. NN 4 100 lOOfr Ver.
150%
151-2
11
152
155-8
LB.
6
Allan
&
Co.
A
ExpL
67
67
N.-Holland '38 3 99% 99%
Amst Thee
A 66gl
Bataaf. Hyp. 31100% lOOjV
5/lü(K) 24 6è
12% 13 Middle W.C. gA 4% 5
Gen.Gas&El. cA lgb
l Ubl'gatlën
lgb (lndragiri HB%
120g|
Ver.JavaHth. 61 63% 63% Norsk Hydro 4 t03%103%gl 'A. Lett Tett A172 172% P. Publ. 5-10 A 3% 3% Balapoelang A=2sHgb 256
.JavCatch 11911
'10 4 30% 29% Betuw. Hyp. 4 100% 100
GoodyearT.R cA 14
119%
11%
119%
Drdok
Banj.
'38
3
T.
&
R
A
Nymegen
pA
Dordr.
A127
127
P.
Publ.
10
Java
Rub.
Hyp.b.
31g|
|
100
—.
31100%
13%
13%
30%
N. -AMERIKA (Rep. Cuba)
100
Gotham Silk cA 3
33
100%
34-*
3%
Oslo 5-100035 4169% 69% Amst Superf. A 82% 82% Unit Corp. cIOA 2%gl 2%gl Banjoew.... pwA 96gb 98-9 Holl.Am. Lyn cAUO
DIVERSEN.
'■ Fr.-Gr. H.S.P. 4 100{| 100{J
lil |Kali Bak. 175gb
170-1
171
171
171
171
Screw.
A
lAutom.
GandasollCult
3-9
Oslo
1937
26
Fr.Gr.Hyp.
26
Kali Tel. 198
101 Amst Bali. '28 6 104 b 101
41 69% 69!. Bergh
AlSfi 135
HolL Beton CA252
253
_03gb
202-3
203
203
j «ep. Cuba 04 5 74 71 's-Grav.Hypb. 34101
fabr.
Malab. Assam A319% 319% Huds. Mnh. cpA 4%gb 4% K Lemb. 170gb
CA259 258gb
31100 100 AmstGrondbr 5 100 100 Par. Orleans 51 65
65
171-2
172gb
172-3
172-2
174
HANDELSONDERN.
v.Berk.
P.
af
cA
Marywattie
(vu2)
's-Grav.
68
Aio7gb 101
31100 100 Amst Rijtuig 5 102-iü- 102% RiodeJan.G.O. 64 7%
Int Nickel c10A33}g134%5gl liLamp.Sm. 93
Hoqb
7% Braat Mf.Soer. A 67
BandaCr.&Hv. A 16
r".i-iO(Kiat.s 2gb
_%H 27
16 Masw. Ct Mij. AlBB% 189% Kon.Nd.St nbcAl32 131
2gb Gron. Hyp.bk. 31100Ji IOOJi Blaauwh. V.'l4 41100% 100% Rumenië 100 C.
21%
21%
22b
22% b
Centr.
Suik.
A 80
Haarl. H. XV 4 IOOjgbIOOJ-gl IGem. Eigend. 41 97% 97% 18346-20315, 500D.
CAI33 136 Banda Cr. pwA
$5000 af. 5 _T
7gw
18% Melangbong
79-80 1Lever Br. 100 pA 135,% 136%l iMajangl. 77
DLeerl. en Dr. A so%gb s'lJg b BorneoSum.H. A) 18
era
PangheotThee
1890-3003,
I.Maj.L
z
Haarl.
1000
M.
Hypbk.
Cru
af.
5
Lever
Br
Ct
A132Jgb132%
1000pA135?^
3i10u%
80%
180%
f
81
100% Gr.HCoomans 4 77% 77.14
l%gb l%gl0
84
El. mot Dordt AH7% 117% Cur. Hand.Mvj. Al4O
Holl. Hyp.bk. 4 100% 101
138 Pasir Kan
Al'6% 139% Nat Dairy... cA lOJgt 135%'
's-Grav. Pass. 4 102% 102% 2222-4467 m.v. 7 27% 27
10ssgl5 s gl 1N.1.R.&K 100%
%
„
&
Hth.
A
|Emb.f.
DeliAtjehH.M.
Pasir-Karet
m.pr.
Ai;ji
21%
Holl. H
21%
AHO 111 N.l. Gas N.B. CA254 251 Noorsche 98
100% Hill. Bloemb. 5 101 103% Sant de Ch. 6 12
12%
VMH Pasir Nangka A
a
7
102
2%b 3% HolL H. z.pr. 31100%
A 87gl 90gb Fr.-Soed. H.M. A 78
78
475* Rep.SteelPrior A 49b 497=; Oost-Java 132
31100% 100% Muller & Co. 3 107%g11073^ / Sch.-D. Waterl. 31100% 100% Enkes N.V.
.*°"via 1927
1928 7 3%b 8% Hyp.v.Ned.
1371-8} 138%gb 138%
138%
138%-9
Excelsior
Met AlOB 104
H.M. Guntz S. A 147% 147% Poerbasari C. Al7l
172gb Snia Viscosa CAIO6 HOgb Oostksoc
M. 31100% 100% NatGrd.b. 2-8 4 101 101 Ver. Chil. St.L 7 7% 7%
150
146
g^AZILIE.
A_ss 273gb- 5 Hd.v. Holland A63
Insul. Hyp.bk. 41100
AiB9gl 187-8 Stokvis Restbew 36
100 Nat. Grondbez. 31 98
41105% 105% Fokker N.Vl.f.
63% Rongga
i=B Wilton'sMach
38.75 OostköOOc. 140
115
N.Vlf
Fokker
Hd.Holl.Bomb.
SambawaCult
C.
Zeeland
1937
3
.cA-252
273
A
217%
4
A
218*
100%
u.v.HCr.
Nat Artis
3 57
100 100
StudebakQr... cA 3% 4gb Preanger 76%
100%
12% 13% Sedep
57
78gb
80gb
raz- 1100 '27 64 14% 14 M
Hand.v.
O.Bel.
A
Cultuur
Zev.b.Coöp.Bt
M.HC.i.N.(vu) 31100
4
Gerofabrlek
o
Thomps.
100
A 97% 98
A337 338
102%102%gb
26% 23%
Ned.Gr. briefb. 5 100% 100
clOeA 1t^gi
Rott Tap. 69%
70gb
Hand.
Sindangsarie
1895...6
Gouda
Reiss...
A
Kf. pwAi4B% 149
10
AI6I 160% UnitSt L. rclOA 4jj- 4fa RottT. pr. 156%
Nat Hyp.bk. 4 100|gll00% Ned.Gr.briefb. 41J01
7214 72%
100%
156%71.
98f20/100 5_
HeybroekH.M. A 4:-j% 48% Tjiranggon
i
Gouda
Kf.
Vorstenl.
A
A101%103-4gb
pwß]B2l
Ned.Gr.brlefb.
4
Ver.
180
86gb%
99%
85%
Nat Hyp.bk. 31100Jibl00%
99^i
Sai.PI.CM 76gl
76gl
76gb-7
Gruyter B PWAI44
IntC&Hßott cA.178 179 TjitamboerClt A 31
31
144% Linde
Serb.Sum. 103%
NatHyp.bkß 31100% 100% Schev. Expl. 41115% 115Ü
106%
g!
"o gatiën -83
106%
& Teves A156
West-Java
Hazemeijer
El.
A7O
70gb
Tab.
Unie
C.v.
7
GELDKOERS.
158gb
41 8% 9 NHVnd.CICH 34101 101
A 133 1H5%
SilauSum 92
2% 2%
95gb
.: Oh igatiën -89 4 9
Heemat
pA 80% 80% Linde&Teves CAIS9
Vriesseveem 4 100| 100J^
161
8% N.Hyp.Vnd-K
101
Sum.Ctch. 140
OIV. CLi LTU UK-O.N DEK N. Prolongatie % pCt
141i-2gb 142%
142
142%
Moluk.H.venn.
141i-2i
142
1910 £100 4 8% 8% N.-H Gr.er.b. 31101
HeroConserv. A 37% 37%
AlO6 105
31100 100 Vriesseveem 31101 101%
Ex dividend, t Ex claim. Sum. Rub. 215
ara St af.'ol 5
227-34
Holl. St Meel A 103% 103% Ned. WOIM.B. AlOl% 101% Bagelen Thee A164% 161%
1% Overys. Hyp. 4 101 101
"TjiboeniT 49%
Ex coupon.
Buitenland.
54%
54-%
Ins.
**
Hand.v.
Clt.
Synd.
e Jan
HollandiaMelk A213 212 1-. N.Afr.
A2l % 21 %
A 93% 94gb
s ls^ 15-* Prov. Hyp.bk. 4 100 100
V. I. C. O. 159
160-2
Ruhaak&Co. pA 99^gb 99% Java Bosch
A 14% 14%
WagonLlts 6 76 76% KERK. EN LIEFD. INST. iHoll.BetonMy. A 249 251
aul°
8
i^** 1 Res.Hyp.(vhó) 4 HöH 85 Cl
Wai-Sum. 123
127%
öao P. Coff.
HolL Draka
Tels & Co's gAIO3
-Jf
CubaComp.af. 6 .—K
alißendoClt
A
101]gb
3
75%
75
Alo9gb
108%
Mar.H.L.(vh7) 3 15
71 14% 14% Rotterd. Hyp. 31 99% 99%
16 H Kunstz.lnd.
92
93
93
Tels & Co. BvDISO.-ll3ogb Kali Tello
93
IeM.B. 6 40% 40% Vinc.-Stift
A 237 231* Noteeringen van 1.30—2 Z.Preang. 90%
A6B
68%
Tilburg H.bk. 4 100
100 Peruv.
8
15
16
HoU. Marg. pAl39o | 138% Zêlander's EL A 59% 58% Kali Tello
Buitenland.
CA24O 235*
Utr.l-3000(vu) 4 100% 100% Scheldeoever 5 125% 125{
1»
Koerintji Cult A 99% lOOgb A. Fokker 275gb.—79g1.
Holl. Marg. cpAi4()gb 1;-J8%
—_
13
aU £ 20-100 55 l2b
t
Buitenland.
Utr
4
INDUSTR.
ONDERN.
3001-21000 lOOfr 100%
Int Viscose Co. A 21%
14
13
Mu.v.Ond.N.-I. A 63
A. Gaboes Petr. 18.
63
21% Ver. Kork
SPOORWEGEN.
Utrecht Hyp. 31100% 100%
cA 20
Wintersh.Akt 61 53% 54% Jurgens'Ant
21
Modajac Cult A 13% 14
Hudson motor 6J—7gl.
2ügb-%
gA)4O
g
3gb-*gl 3b
140gb
3*gb
ValH. <vh4i) 4 97% 97% Dell Spoor '31 4 102%
3b
3*gb 2»gb-3fr
N-I Houtaank. Al
Coluinbia G. 6 10
A"
Lapp. Kon. Boot
Kondo'1
145% 147gb
■10 Westland. H. 4 100% 101 HollEl.Sp. '98 4 3% 102
A
MIJNBOUW-ONDERN. Ngredjo
3
28.75—29.50.
Kon.
A-257
261
Beyn...
pA
SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
96% BengkalisExp. A 93
A Westland. H. 31100% 100% NBrt.Sp.'oo-U7 4 46
Pas. Mal Kma A' 296 297
46%
t
93
Verg. Vorstenl. Cultuur
K Edelmet pwA 16
I A'gest oblig. NICARAGUA
16J_ Billiton 2e rub.
H. Am. L. 108%
5 35
Westl. H. (vu) 31100% 100% N.-Ind. Sp. '02 31100% 100%
Pasir
4*3(igb
Ajpo
36
Pogor...
A
450
10q
181
86Jgb.—7.
Kon.N.Fabr.v. G.
-Jav.Ch.-J 91|gb-21gl
Zeeuw.Hlv.u.) 4 100% 100% N.-I. Sp 2e 1 '37 3llooigblooW
94gb
-Wgl
Zilv. Werk A 234% 28_fgl h
974
|en
Kon.N.St 126-% 128%
Zeeuw Hv-pbk 31100% 100% N.-Fr. Loc. af. 4
8% 8%
128%
3
Kon.
Grofsm.
AIO
2
Kon Pak. 175
102%
P' a^> 1928... 5
ZaidarH (vu2) 4 100% 100%
.—
179
_9
Buitenland.
NOTEERINGEN VAN GROEP A.
29
Kon. Zoutind. A316 317
Zuider Hyp.b. 31100% IOUJi
iN.Schv.U 119
120gb-1g1120%
120gb
120%-% 120gb
120%
EP*UBELGIË.
K.
Br.Stheem.
V.S.v.N.A.
_»i'j»rH sKL 31100% 100%
239gb
237%
A
SPOORWEGEN.
~
BeL Buurtsp. 3 95
STAATSLEENINGEN
9b-8i
97%
BaltOh. C
7%;gb
-,
KBrStheem. cA240% 242
.x
27
iy
9% 9% _»id-Holl. H 4 100% 100%
X48'
7"U}
Peru
Korenschoof
Ch.M.w.g.
_'
(Vst.)
95%
''ui-l-Holl.(vu)4 100% 100% FRANKRIJK
61
A
95
4£
32%
Baden
32 1*
A 70% 70
Ch.M.w. p.
(Vst) 61 19% 19% Kwatta
Ud 28 6
4^
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
1H 7% ?-uid-HolL H 31 100% 100% Ch.deFdePLM 5 51% 51% Beleren
j|
G.Northp.
7
n.-toeg.
]sKgb
Brem.
Ch.deFdePLM 41 78% 79
20% 20% LyempfLeeuw. A 171% 175
39%
5 50% 50% Brem. toegetr. 6 20% 20% Lym & Gel. cpA 48g| 48%
ßb-"JV
C.Vorstw 19.50gb
UeuaïO..„- 37 WH ULITENL. HYPOTHEEK!) Ch.deFduMidi
19.60
19 R
A n% n%
H. V. A
6 100 100% Ch.de F. M.2/8 4 30% 30% Pruisen 1926 61 19% 19-fr Moll's Aut
HolL Tex.
439-lügl 441gb-% 442%
1927
6
Werk
-42-n
Mynb.
Par.-Orleans
6
Pruisen
cA
89%
20%
20%
89
Jav. CtM. 171%
—_.
60 65%
N.O.FrH(vh6) 31 50% 50%
~
0V- EN GEM. LEISN. N.W. a. Pac 6 79%gb80%g Par.-Orleans 5 81% 81%
Naarden.Ch.F. A 85% 85
N.-I. S. U. M' 2
Ta- ifl>
North.P.C «
80J_ PROV. EN GEM. LEEN. N.l.Portl.Cem. AlO6
106
79ig Spw.Elz.Loth. 5 81
~
N.W. a. Pac 5 79
PennlOaso
U4gfc-.fr 16»fr-%gl
19% N. Gist Spirf b. A492 495
78% 79gb |El_-Loth. '32 41 76b 76% Berlijn 1925 61 19
TABAKS-ONDERNEMINGEN.
--4100% 101% N.W. a. Pac 41
■: A mat
Dresden 1925 7 20% 201. Ned. Gist Sp. CA496
b"*
496
N.W. a. Pac. 4 77% 78ig I» ITI-LIË.
P
A
239
1925
Ned.Kabeifab.
240%-1
Keulen
61
510gb
NWa.Pac.l2e)
19%
19%
5 66% 67gb Spw.l. S. A-E. 3 27% 31
240
AsoBgb
240ab-l
y
DeliMy.C 287-%
(
Ned. Kabelf. CASIO 612
291%
291%
292%
293_b
NWaPac.(2e) 41 66J* 66Jg
292%
7
3il(X)?*
"«
(L
Senembah 280gb-%
Wl
"
POLD., WATERSCH. EN Ned.Scheepsb.
Am=n
RUSLAND.
283-5
73gb
336%
Ver.
Trans
H
3
A7O
~
~
49%
49%
~
South.R.C 8%
3Moo7ii 101
-^g |b PUBLIEKRECHT. LICH. N. Sch.b. (Am.b.) 25gb25.51=g
RjasUr.'94 625 4
3*KHH 101%
Z.O. Sp. M '97 4
b Ruhrverb. '27 7 41% 42
J*
DIVERSEN.
lHgb-.fr—
Scheepsverband Müen.
Ned. Staalfab. A jiOgl 30.-g
IW"'
1-ftgl
1
92*
l Tfr
Amhje
105K 105% Amst S. verb. 4 100 100 AFRIKA.
CANADA
Wils Co. O 4%
le 1.'30 7 30% 30% Nijma Kunstz. A135% 186%
4%gb-igl 4%
4%
4101
4fr4fr101«
4-fa
2e 1.'30 7 30% 30% Phil. 75 af. gbA296
Can.PacC s%gb
ng 36
293 I
-»
gl gedaan en laten; gb gedaan en bieden;
Ö"-T
laten; b bieden; "Ex dividend.
103% 103% E. Ned. Schv. 4HOofgblOU_; Marok. Spw. 7 98jgb 98|g jb Ruhrv.
f

jE.

Ned. Schv
|.'ca. Sch.hyp.
Rott. Sch.h.b.
P.ott.S.'Tr.v.)
Z. Ned. Sch.h.

5
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tot vast
Koninklijkelager op het teleurstellend

interim-dividerd.Amerikaansehe

shares en luchtvaartwaarden
gevraagd.

''

markt werkten heden twee voorname
eenerz Üds de teleurstelling bij de
BPecui
°Ver het interim-dividend van 6%,
Koninkl«ke Petroleum heeft geI declare de anderzjjds
was daar echter de gun» stic-e t
ming
ln
welke door ons
l Publiek met graagte werd overgenomen.
6606 factor beheerschte de markt
(
Veel meer dan
d°ende 611 aandeelen Koninklijke, die Zo°den
1" Vooral door
speculatieve belangen
SekoCht ln de verwachting van een
Interi-ï lvidend
van 8% en misschien ook wel
van cc Dr<v<"r ing, betrekkelijk maar
„
!
nl
r beurs vast »estemd*°odat
aand
n deel van het koersverüea krm
iWïl inhalen. Na
opening op ca, 365_, sloot

.

-

invlo

ri

t":

hetw-.it

erd'

«chter^
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eraae-

idn" J°
cvf**
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Wal,streeti
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eerstSenoemde-

-

Soü?h

I K2SS
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JRuhrv.

b'OKm30ENEVER
;Het aHerbesteü!
>.

Markt prijshoudend

_

.

de markt hier boven 367. Van beleggersstandpunt bezien 'mag men met dit Interim-dividend
tevreden zijn: men leidt er uit af, dat ook het
totale dividend in ieder geval hooger zal zrjn
dan het vorig jaar (16.) en thans reeds hoort
men het pas in Juni vast te stellen slotdividend
op minstens 12 taxeeren; een overigens wel
wat vroege raming!
Er bestond hier groote belangstelling voor
Amerikaansehe waarden. Londen was hedenmorgen voor deze fondsen min of meer weiNew
felend, voor sommige zelfs beneden
Yorksche pariteit, maar hier ter beurze bestond vooral voor staalwaarden, Hudson Motor en Aviation een zoodanige belangstelling,
dat ook Londen vast werd voor deze shares
en de koersen hier belangrijk boven New
Yorksche pariteit kwamen te liggen. De vaste
stemming hield onder beurs vrijwel ononderbroken aan en zoodoende s.uiten Beht. Steels
op ca. 46, U. S. Steel boven 43. Hudson
Motor was tegen de 7, Aviation 7_.
Van de locale markt valt in de eerste
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op ca. 214 ot 217, dus in totaal ca. 8 %, terwijl de minder courante soorten 3 tot 6 %
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plaats te noemen de beweging in aandeelen
Nederlandsche Vldegtuigenfabriek Fokker,
welke op de belangrijke order van het Departement van D efensie een sprong maakten
van 255 naar 279. Bij open hoek was er vrij
belangrijke handel in dit fonds, hetwelk even#wel dit groote koersavans niet volledig kon
handhaven en wat reageerde tot 274 a 275.
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VAN GROEP A.

waren. Aku's waren prijshoudend en wat duidelijk, dat dit een factor is, waardoor
de
gemakkelijker.
handel in staatsfondsen en andere prima bebeter waren. Dcli Batavia Rubber was 140 è.
Over het algemeen was de
ter leggingswaarden ter beurze zoo gering blijft
141, Indische Rubber 1515, Hessa (ex 4 % beurze vrij opgewekt en men stemming
toonde koopGeld op prol. i %.
interim-diivdend) vrijwel onveranderd. Oost- lust, vooral
waarden;
voor
Amerikaansehe
Java ca. 138, Serbadjadi ca. 106J.
eenerzijds blijkbaar uit de verbetering in de
Tabakswaarden waren vast en hooger, doch staalindustrie en enkele gunstige berichten
VERBETERING PRIJSCOURANT
met zeer weinig affaire, evenals suikerfondsen. de automobielnijverheid- te kunnen opmaken,
Overigens ging op de locale markten beIn In H. V. A. ging nagenoeg niets om, de date de voorjaarsopleving zich thans zal doen
Dinsdag 4 Januari.
trekkelijk weinig om, doch de stemming was koers was een paar punten hooger, evenals de
Stoomv. M«. „Nederland" Aand. 112gevoelen, anderzijds heeft men merkwaardig
5
4m
prijshoudend tot vast.
minder courante soorten.
genoeg de Boodschap van Roosevelt nog al sterd. Rütuig Mij. 1916 Obl. 102' j 4 '% *
Ook in den scheepvaarthoek was weinig gunstig opgevat, hoewel zijn aanvallen op de
Rubberwaarden waren vast gestemd; het
te doen. De stemming was vast. Kon. Boot big business voortduren èn de aankondiging Obl.
bericht, dat de Hudson Motor ettelijke duizen6 %
den nieuwe arbeiders in dienst heeft gesteld waren ca. 128J, Scheepvaart Mij. 120, H. A. van de herziening van de antitrustwetten,
voor de vervaardiging van kleine auto's, had L. 109. Een belangrijk avans boekten Maas, waarschijnlijk niet veel goeds voor de groote
die 123 waren en Jav. China Japan Lijn die ondernemingen zal opleveren.
niet alleen een gunstigen invloed op de Ame94 noteerden.
In buitenlandsche staatsfondsen was zeer
AMSTERDAM, Woensdag 5
rikaansehe afdeeling, maar ook op rubberJanuari.
In Nederlandsche industrieelen was de stem- weinig te doen. Brazilianen waren vrijwel onwaarden, terwijl de Londensche rubbernoteering hedenmiddag vast was Op 61, dat is fa ming aan den vasten kant, doch de affaire veranderd, evenals Fransche staatsfondsen. >
zeer gering. Philips bewogen zich op een peil
Op de beleggingsmarkt gaat zeer weinig Febr./April
}'
199 Mei An. ,
f 19>hooger dan hedenmorgen.
Koffie,
om. Algemeen klaagt men hier er over van
Sup^r
Amsterdam Rubber verbeterden na opening even boven 290. terwijl Unilevers ca 2J % be°uPerlor Santos 16
et. Loco
Robusta faq. 13 ct
de traditioneele er*-ggings- en herbeleggingsSuiker kalm, -»et
prijzen
vraag met het nieuwe jaar zoo weinig te hebCacao. Vast, zonderonveranderde
omzet aan de eaU
ben bemerkt.
Het schijnt daarentegen, dat de Agent van
Januari u„, Februari
het ministerie van Financiën belangrijke bedragen der Indische conversieleening heeft geLONDEN, 5 Jan.
(Not van 1
AMSTERDAM C.
SARPHATISTRAAT 35
u 30 \
plaatst en wanneer het zoo door zou gaan, (Medegedeeld door G.Copra.
de Vries & Zonen
|Y
V
O
L
G
S
E TO R T K A P
GEPLAATST EN
A A L F. 2.030.ÓOO.Netto
noteeringen: Straits f.m.s.
zou het ons niet verwonderen binnenkort te f
TÖTALE RESERVES RUIM
F. 2.000.000.m. Januari £ 12.18.9, Februari £ Jan afl
12.18.9. Ned.-Invernemen, dat het restant inderdaad plaatsing dische
Januari £ 13.16.3, Febr. £ 10.16.3 f m
GEEFT UIT
OBLIGATIES TEGEN BEURSKOERS in zijn geheel heeft gevonden. Het is echter Januarif.m.s.
£ 12.17.6, Februari t 12,17/5,
ter
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Vastenavond in München*
Nauweltfks zijn de Heilige Driekoningen voorbö ge- ■$
trokken of reeds nadert een wereldscher hoogwaardigheidsbekleder: Prins Carnaval. Gedurende eenige weken
regeert hij zijn lachende, vroolijke en overmoedige onderdanen met de uitgezochte wijsheid des dwazen.
Carnaval vindt men overal, waar menschen opgewektheid en vroolijkheid als groote gaven eeren, waar
levensvreugde hen in het bloed zit. Een der hoofdsteden
de stad van de Kunst en de Carneval verwacht ook Uvan
dit sprookjesrrjk is MÜNCHEN, waar weliswaar
Sport
wandelingen
en
Het
ontspanning
Zon en sneeuw " Ruit en
nieuwe HOTEL EXCELSIOR bij het „Hauptbahnhof, eersterangs.
Rustig gelëgéü
"
een Prins „Carnaval" regeert, maar waar zijn dolle streKamers vanaf RM. 4.—.
verlokken U tot een prettige reis naar het
HOTEL ,DEUTSCHER KAISER" het geprefereerde, billijke grootsteedsche Hotel, bil het Centraal*
ken toch VASTENAVOND genoemd worden.
station en Starnberger-Station. 530 bedden. „Kaiscrstuben".
In München is de Vastenavond inderdaad een zaak
BAMBERGERHOF het degelijke hotel in het centrum der stad. Pens, v. RM. 7.50-9.50;
HOTEL
van groot belang. Nauwelijks heeft Zijne Hoogheid den
.HOTEL 3 RABEN rustig iamillehotel. Nabij het station. Kamers RM. 3.— tot 4.50.
hetzij rijk of arm, jong of oud,
troon bestegen of ieder
HOTEL FELDHUTTER Familie-hotel. Rustigste, centrale ligging. Bed vanaf KM. 3.50.
beroemd of onbekend
haast zich uit kast en kist een
de mooiste Residentie van Prins Carneval aan den Rijn
bontgekleurd kleed, een narrenkap of een bordpapieren
Inlichtingen en prospectussen bij het Verkehrsamt, Postbus 41 Berchtesgaden
ook
opdat
uiterlijk
waardig
te
men
een
zoeken,
neus
27 Februari: „Gekkenparade'
en "Duitsch Verkeersbureau*' Kalverstraat 111, Amsterdam.
onderdaan zij van het Rijk der Zotten. Want de zot speelt
28 Februari: De pralende Rozenmaandag-optocht
i
de leidende rol! Staatsvijand No. 1 is de Druiloor!
GRAND.HOTEL EN KURHAUS mooiste ligging in Berchtesgaden.
Prins Carnavals heerschappij wordt gedurende de
Gereduc. prijzen overeenkomstig de tijdsomstandigheden. Prospectus op aanvrage.
Op naar het Keulsdte Carneval in 1938
laatste drie dagen van zijn regeering tot een strenge
HAUS GEIGER He4voorname Hotel-Pension. Prijs vanal RM. 8.—12,50.
dictatuur. Alles moet voor hem buigen, zelfs het verBeiersche Een wintersportplaats, waar men absoluut
Januari en Februari
D__i4
■■«_ l II l-1.1l /UUr*l.
TAAM Alpen
XCII 111
keer. Tram en bus, personen- en vrachtauto's worden in
zeker is van een prachtig sneeuwdek.
een wijden boog om het Vastenavonds-gewoel heen gede wereldbekende plaats, waar de
D_ivë-_B%B-.■ »_■_*_%-»
Hoteliniormatie in het HonfrUfationleid.
varrniSCn»*!"arienKirCnen
In een zee van confetti zn'n de ongebruikte tramsuccesvols IV. Olympische Winterspelen werden gehouden, ook in den winter 1937/38 het middelpunt van een interrails verzonken, lustig winden zich bonte slingers om de

München

——

Berchfesgadener Land

—,

_

DilSSelaOM

KeUISn

nationale wereld. 21—30 Jan. Internat. Wintersportweek. 29—30 Jan. Wereldkampioenschap voor bob.c!cden met vier personen enz. Kunstijs-stadion.

I

vooraanstaand Hotel, uitstekend centraal gelegen direct bij
het kurpark. De gelegenheid waar men elkaar treft aan de
thee ol 's avonds. Hlle comiort. Prosp. Pens. RM. 10.- tot 18.-.

ALPENHOF-PARKHOTEL

Mooiste, zonnigste, rustigste

~

GOLFHOTEL SONNENBICHL

,

ligging.

~

n
Gunstige

~,.
condities.

Hoogelucht Kuuroord (1000 M.) Wintersportplaats, Schaatsenrijden, Skileeraar.
cidcec u/itei
EIBSEE
HOTEL Pension RM.
14.-.
9.centrale, rustige ligging. Hlle comfort. Huto-garages. NoorduriTci DtMti-iM nui-FNUnt
HOTEI ■*"■**"-"''■ ■JHL>tHHOI* Duitsche keuken. Pens-ion v. RM. 8.50 tot 10.-.
HOTEL PENSION SCHELL rust.,centr.ligging,allemod.comf. Uitstek.pens.-keuk.P.vanaf RM.7.50.
1000—1400 M., de hoogst gelegen Duit-die wintersportplaats
{Ws;*4_» f -i--.-a C
l^lllTöllWulU Zon sneeuw, het geheele jaar zonder nevel.
het eerste hotel ter plaatse, 120 bedden. Kamers met w. en k. str. water. Centrale
u-.r, pncT
v
verw. PensionRM B.— lot 10.—. Hutogarages en boxen. Ijsbaan bij het hotel. Te1.24.
Rustig hotel met uitsfekende reputatie, alle comi. Pension v. RM. 7.— 10.-.
u—.-.
KAPWENDFt
hak-tcwucl
u'
Qarag CS|Stroom w.enk.water.Centr.verwarm.Ski-onderricht.Prospecli.

-

fi

-

.

—

vayiISCIIXGII

800-1100 M. aan de „Hlpenstrasse". Absoluut sneeuwzeker.
BERGHOTEL SUDELFELD 1150 M. aan de,flipensTrafie".flliecörnlT^Ski-onderricht.Pens.v.RMs.-.

geleidingsdraden.
Lachen, kreten en het knallen van vuurwerk vormen
het geraas der confetti-kampen. De nietige bonte snippers verduisteren de zon, zij plakken in de haren, kriebelen op de huid, vullen de zakken — men ademt ze,
men gaat den winkel binslikt ze in, verwenscht ze
nen en koopt ze bh' het pond!
Op den Vastenzondag treedt Prins Carnaval nog eenmaal in groot tenue op. Dansend bewegen zich groepen
tusschen de wagens in een urenlange rij door de straten
van de stad. Heel München neemt hieraan deel. Wie niet
als dignitaris van Zijn Vroolgke Majesteit van een feestwagen af lekkernijen in het publiek werpt, hetzij als
dwaas of gekleed in ouderwetschen rok zich onder het
gevolg mengt, die brengt als toeschouwer leven in de

Essen

Uw reisdoel in 1.38
Van April tot October de groote „Reichsgartenscha-"»
Het bloemenwonder aan de Ruhr.

Dortmund

Westtalens Industrieel Middelpunt,
wereldberoemd door de -Westfalenhalle" en zijn goede bier.

Lllillïifl
■"P"jJ

de stad der -Messen 14, van het boek,- der pelterijen en de muziek '
biedt zijn bezoekers in het winterseizoen 1938: de beroemde „Gewandhaus "

conzerten, de uitzonderlijke motetten van het Thomaner-koor, de uitstek. opvoeringGfl
in de stadsschouwburgen, en in den tijd van 13.2 tot 19. 6 de opvoering, van het geheel*
dram. werk v. R. Wagner, naar aanleid, v. d. 125engeb.-dag v. d. Meester, v.h. eerst buite11
Bayreuth. Het loont derh., de reis naaren v.d. wintersportpl. in Leipzig te onderbrekejj

OberStdOrf

brouwerij.
Als dan

de laatste praalwagen voorbijgereden is,
denkt men met weemoed aan het spoedige einde van
dezen heerscher, die tot laat in den nacht zijn functies
waarnam.
Prins Carnaval is dood, leve het Münchener bier!

FIKCAn
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HOLLANDSCHE
SGKEEPSVERBAND MAATSCHAPPIJ N.V,
Keizersgracht 570

I

„NATIONAAL GRONDBEZIT N,V."

I llil

's-G RAVENHAGE.

Amsterdam-C.

De Directie bericht, dat met ingang van 10 Januari 1938 en
TOT NADERE AANKONDIGING:
de koers van afgifte der 3J % OBLIGATIËN 1937

Bij de op 3 Januari 1938 ten overstaan van de N.V. Algemeene
Trust Maatschappij gehouden uitloting van 5 % pandbrieven is
UITGELOOT voor een totaal nominaal bedrag van
250.000.-.
De uitgelote stukken zijn betaalbaar op 7 FEBRUARI 1938
met hoofdsom en rente tot dien dag onder aftrek van couponbelasting, mits voorzien van talon en van de coupon per
1 Juli 1938 e. v.
Nummerlysten, tevens bevattende de voorwaarden tot verwisseling der uitgelote stukken in 4 % pandbrieven, zyn op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der Vennootschap.
De BANK geeft thans af

wordt verhoogd tot 98J %

’

1

De Directie,
Mir. J. TALMA.

BURGERLIJKE STAND

UTRECHT

37 2 % PANDBRIEVEN a 1002

De Directeur, Mr. W. C. MEES.

%l

8 % TUdelUk 4 % Eerste Hypothecaire 25-jarige Obligatieleening ten
laste van de Parochie van den
H. DIONYSIUS te Essen-Borbeck.

(Aangegeven 4 Januari.)

ARMOURANDCOMPAJr/il i i'ioiS)

BEVALLEN: T. M. C. Beukema—Douma, n.l H. Reinalda—-v. d. Tuuk,
v. Egten—Bouwhuis, z.; B. I. A. Stolper—Blilmel, z.; J. C. Haakman—v. d. Berk. d.; H. M. Booter—v. d. Smagt, d.; Th. M. Derksen—BakB.: J.

ker, d.; M. M. M. v. d. Bold—du Puis, d.; C. J. M. Beauchampet—Holst,
d.; A. Schoonhagen—Dekker, d.; A. v. Braak—v. d. Woerdt, d.; G. H. *v.
Hoogevest—v. Wiltenburg, d.; I. M. Pronk—Kraft, d.; E. M. van 't Hof—
v. Veen, d.; H. C. Boode—Benard, z.; C. M. Orij—Zeeman, z.; J. C. M.

Jongsma—Wormhoudt, z.; E. de Jong—Schreuder, z.; J. L. Hanekroot—
Schmidt, d.; H. M. Wythoef—Hutter, z.; A. A. Mulder—Vonk, d.; H. A.
Sikkes—Jutte, z.; C. J. Wiklbret—De Ruyter, d.; E. Arink—Weeda, d.; J.
M. Roelofsen—v. Hoek, z.; W. J. de Jager—Belderink, d.; C. H. Unkel—
D. de Wit—Kerckhoff, d.; A. C. Westerink—Moritz,
H. v.
Vleddjr,
Gemen—Colle, z.; D. Adelaar—v. d. Zee, d.; J. J. v. d. Molen—Schild, d.;
A. C. M. Snel—v. Hees, d.; D. E. M. Blaauwberg—Menge,
E. Niekel—
Wakeren, d.; C. M. Vreeken—Barten, d.; G. R A. Koekenbier—Gigengack, z.

z.;

z.;

z.:

▼

OVERLEDEN: S. Duinkerk, m., 72 j.; M. Hansen, echtgenoote van J.
C. H. G. Och.se, v., 52 J.; W. H. Thyssen, m., 6 j.; Th. Wernse, m., 71 ).;
A. Komkommer, v. 58 j.; S. C. van Glasenap echtgenoote van J. Gerritsen v., 76 j.; W. Kroonen, m., 76 j.; I, Stem, m., 75 j.; L. F. Jansen, v.,
20 j.; G. A. H. de Scheirder, echtgenoote van E. J. Jaarveld, v., 63 j.; M.
Chr. van Diepenhuis=en, weduwe van J. P. Both, v., B=4 j.; M. L. Wesen-

beek. echtgenoote van W. A. Hugens, v., 55 j.; M. E. Bruyn, v., 79 j.; C.

Plazier. echtgenoote van H. G. Reurts, v., 72 j.; J. J. Th. Junge. m., 39 j.;
H. Hoolwerf, echtgenoote van F. X. M. Schiphorst, v., 47 j.; R van Praag,
v., 50 j.; W. de Carpentier, m., 76 j.; J. Buy'n, m., 42 j.; H. Pet, m.. 78 j.
SLOTERDIJK.

J. Tj. Henkes en R. Veltman; J. van Dongen en
B. Smidt; J. Koppen en J. T. Th. Los=kam=p; Chr. S. P. Gerrits en J. C.
Duran; P. J. J. Schreurs en M. C. M. Boon.
M. Kater—Van Duyne, d.; A. H. A. Borgstein—Worst,
z.; C. F. J. Ry'f—Coenen, d.; M. Rentenaar—Mooij, z-. ;M. L Eylders—
Hessels, d.; A. Doeksen—Beess, d.; E. Jurgens—Hutteman, d.; G. Bakker—Brouwer, z.; G. Bakker—Kooij, d.; M. Petiet—De Smit, d.; B. A.
Dau—Löhrke, d.; G. Bogaart—Koolbergen, d.; E. C. Post—Knijn, d.; J.
C Petersen—Broerse, z.
OVERLEDEN: E. Hommes, echtgenoote van G. F. T. Heukeshoven,
v., 57 j.; B. de Vries, m., 83 j.; O. Koppenhout, wed. v. A. Poetsma, v., 82 j.

Ondergeteekenden berichten, dat zij van Donderdag
6 Januari 1938 af ter beurze van Amsterdam zullen
verhandelen

Certificaten van Tien $ 6 Cumulatief (Prior) Preferente
Converteerbare Aandeelen zonder nominale waarde
en

Certificaten van Tien Gewone Aandeelen a $ 5 nominaal
der

ARMOUR AND COMPANY (ILLINOIS),
uit te geven door het Administratiekantoor „Interland"
N.V. te Amsterdam, op de voorwaarden vastgesteld bij
Akte dd. 23 December 1937, verleden voor den Notaris
W. Straub te Amsterdam en verkrijgbaar bij bovengenoemd
Administratiekantoor.
De officieele noteering ter beurze van Amsterdam onder
Rubriek II zal worden aangevraagd.
De eerste koers zal worden vastgesteld «lp basis van
de noteering te New Vork en zou heden ca. $ 46 per
preferent en ca. $43/4 per gewoon aandeel, Amsterdamsche
usance, hebben bedragen.
Een desbetreffend bericht is ten kantore van ondergeteekenden verkrijgbaar.
MOEN & VAN DER WIELEN.
Amsterdam, 5 Januari 1938.

ONDERTROUWT):

BEVALLEN:

WATERGRAAFSMEER.
ONDERTROUWD: A. J. v. Westerop en S. A M. Appels; T. Th.
Kuners of Koenders en M. M. v. Schaick; J. Kooy en A. H. A. Eweg.
BEVALLEN: A G. Elema—De Roos, d.
OVERLEDEN: P. Hartkamp, m., 73 j.; A. Kleyn, echtgenoote van S.
Brilleman, v., 74 j.

TEN NOORDEN

(UT

In aansluiting aan bovenstaande mededeeling bericht
het Administratiekantoor „Interland" N.V., gevestigd
te Amsterdam, dat zij eene afdeeling geopend heeft voor
de administratie der
$ 6 Cumulatief (Prior) Preferente Converteerbare Aandeelen
en der Gewone Aand.elen van de

ARMOUR AND COMPANY (ILLINOIS).
Exemplaren der voorwaarden van administratie zijn te
zijnen kantore, Tesselschadestraat 12, verkrijgbaar.
Amsterdam, 5 Januari 1938.

VAN HET IJ.

ONDERTROUWD: G. den Hartog en T. Groot.
BEVALLEN: H. Vreeling—Swartsenburg, z.
VERSCHILLENDE

'

(Nadruk verboden.)

BLADEN.)

GETROUWD: F. J. Duparc en P. W. Maas, Leiden.
BEVALLEN: Schmidt—Van den Arend, z., Diepenveen; Heuff—Kuylaars. d.. Neede; Van Beuningen—Hesselink, z., Bilthoven.
OVERLEDEN: J. Friedenthal, m. 68 j., Rotterdam; L. Polderwijk, vr.
82 j., Middelburg; M. Roelse, vr. 77 j.. Rotterdam; H. Tjebbes. m. 82 j„
Bloemendaal C. C. van Loenen, vr., 's-Gravenhage.

.

o

3X

W. Ykema en C. v. Dijkman; J. H. de Bali en Ch. J. Tang; W. F. Böker
en R Spoelstra; A. S. la Croix en A. Graatsma; I. Cosman en C. Schaap;
C. Dubbeld en F. S. Schot; S. B. Ephraim en C. van Bever; J. H. Hakkenberg v. Gaasbeek en W. C. v. der Heij; G. de Kruijff en P. Eijer; M.
Laveber en W. v. der Horst; J. J. Malij en Ch. M. de Kater; M. Pais en
K. Perger; E. Querido en F. de Leeuwe; J. Scherpenzeel en L. Koster;
A. Slisser en M. P. Bolte; F. Stevens en J. v. der Voort; F. Strijdonck
en E. F. Zeiszig; J. de Vries en D. G. Harmsen; J. M. van Wens en J. R.
Glasoog; H. v. Zandvoord en M- J- C. Mittemeyer.

;

Heden verschenen

.'

D. W. BRAND

te EINDHOVEN.

UITGIFTE van

F.1.200.000.-3/ 2 7 0 Obligatie^
MET ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE
DER GEMEENTE EINDHOVEN

in stukken van F. 1.000.- aan toonder
(waarvan F. 200.000.- op inschrijvingsvoorwaarden zijn

beschikbaar

matige rente.

De Directie:
Mr. S. J. VAN ZIJST.
Mr. J. F. VERSTEEVEN.

zal zijn opengesteld op:

WOENSDAG 12 JANUARI 1938,

tot liet bouwen van

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur
tot den koers van 100-/4 %
op de voorwaarden van het prospectus d.d. 5 Januari 19*?*
Prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn bij
inschrijvingskantoren verkrijgbaar.

Arbeiderswoningen,

*

GEBR. TEIXEIRA DE
STAAL & Co.
AMSTERDAM,

■s-üravenhagê; 5

>n

„KRASNAPOLSKY" N.V.
Gevestigd te AMSTERDAM.

BUITENGEWONE

ALGEMEENE

VERGADERING van AANDEELHOUDERS van bovenvermelde Ven-

nootschap, te houden op Vrijdag 14

Januari 1938 des v.m. elf uur in
Warmoesstr.
175—185 te Amsterdam.
De agenda bevat een voorstel tot
Statutenwijziging.
Een afschrift vaif dat voorstel,

„KRASNAPOLSKY",

NEDERLAND

prettige oogenblikken

-

r#

HANDELSBLAD
Jjj^^fL-,

Intern. MÖ» voor Onroerende Goederen N.V. (International Real Estate
Corp.) Den Haag.

ONTVANGT U DE
TOT 1 FEBRUARI A.S.
verschijnende nummers

%
wlnstdeelende
- Besloten
werd
(7 %)

Obligatiën.
de achterstallige
rente per 1 Juli 1936 en 2 Januari
en 1 Juli 1937 te betalen. Dientengevolge zijn de coupons No. 13, 14
en 15 van bovengenoemde Obligatiën vanaf heden betaalbaar bij:
de N.V. Eng. Holl. Bank & HandelMjj. (Anglo Dutch Banking &
Trading Cy.) Den Haag
met ’1.96 per coupon eener obligatie van
100.—;
met
19.60 per coupon eener obligatie van
1000.—;
met
98.— per coupon eener obligatie van
5000.—.
Den Haag, 5 Januari 1938.
HET BESTUUR.

’ ’’
’ ’

— ELKEN AVOND

AMSTERDAM-C.

INDIEN U ZICH HEDEN ABONNEERT OP

VAN DER HOOP.

de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, ligt ten
der Vennootschap voor
kantore
iederen aandeelhouder ter inzage.
Aandeelhouders, die deze vergadering wenschen by te wonen, zijn
volgens artikel 21 der statuten verplicht hun aandeelen te deponeeren
vóór 11 Januari a.s. ten kantore der (Kostel. plaats, wegens onverm.)
Vennootschap van 11 uur v.m. tot 3
De Griffier der Arrondissementsuur n.m., tegen daarvoor af te geven Rechtbank te Amsterdam roept op
recu, dat tegelijk zal strekken als om te verschijnen ter terechtzitting
met gesloten deuren van Woensdag
bewijs van toegang tot de ver12 Januari 1938 des v.m. te 10 uur 30
gadering.
van de Zesde Kamer, teneinde te
HET BESTUUR.
worden gehoord als toeziend voogd
op een dóór den Voogdijraad Amsterdam ingediend verzoekschrift,
strekkende tot ontheffing van zijn
■ gescheiden echtgenoote Renske Gorter uit de voogdy over zijn minderjarig kind Rinske Faber.

waarin

im

Door deze courant in de ziekenwerpen,
bezorgt
huismand te
gij een zieke kosteloos

’ ’ ’ ’ ’’
’
. ’

ÜöteT Café-Restauranf

Janvan

MATTO*

Treinreizigers!!

N.V. CREDIETBANK

VOOR

geplas'5

Ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving °'.
resteerende F. 1.000 000.» 3V.% Obligatiën te hunne kantore",

.

D. W. BRAND'S GIDS VOOR INCOURANTE FONDSEN
— 215
- KEIZERSGRACHT

ST. JOSEPH ziekenhui:

■

HET BESTUUR maakt bekend,
dat de ALGEMEENE VERGADERING VAN LEDEN zal plaats hebben op Donderdag 20 Januari 1938,
des nam. 4.30 uur, ten kantore van
H. OVENS & ZONEN N.V., Keizersslaan.
Exemplaren van de reeds voor de gracht 279, Amsterdam
eerste vergadering beschikbaar geDe Balans en Winstrekening per
stelde toelichtende circulaire, alsmede de tekst van een amendement 31 December 1936, alsmede de
op punt 3 der agenda, in de eerste Agenda, liggen voor Leden ter invergadering ingediend, zijn by onderzage ten kantore der Vereeniging,
staande inleveringskantoren verDirk Hartoghstraat 11, Amsterdam.
krijgbaar.
Obligatiehouders, die de vergadering wenschen by te wonen moeten
hunne stukken daartoe deponeeren
ten kantore van de N.V. Eff. & Adm.
Kantoor VAN BERCKEL & HÜFLiquidatie
FER te Amsterdam of te Rotterte
's-GRAVENHAGE.
dam,
van de N. V. HAAGSCHE
te Den Haag
BANI^VEREENIGING
De Liquidatiecommissie maakt
of van ondergeteekende, uiteriyk op
Dinsdag 18 Januari 1938 te 12 uur, bekend, dat van 17 Januari 1938
tegen ontvangstbewijs.
Een bewijs af de vierde en laatste uitdeeling
van toegang tot de vergadering zal op de obligatiën tegen intrekking
öf ten name van den inleveraar öf der mantels betaalbaar is bjj de
ten name van een door dezen te fa. SIM€)ONS & OOSTHOEK
te
machtigen persoon, tevens* worden
Amsterdam en wel op de obligaafgegeven.
1000.-, 500.-,
100.De stukken zullen daags na de ver- tiën van
gadering, tegen inlevering van het -en 50.-, resp. 2.50, 1.25, 0.25
en 0.13.
ontvangstbewijs bij de inleveringskantoren terug te verkrijgen zijn.
Namens de Commissie:
AMSTERDAMSCH TRUSTE*.
De Voorzitter,
KANTOOR N.V.
H. JANSSEN.
Amsterdam, 5 Januari 1938.
De Secretaris,
Keizersgracht 279/283.

vermeldende van 2500 niet-officieel genoteerde fondsen:
De hoogste en laagste koersen sinds 1935 — De uitgekeerde ddvidenden van af 1933
Kapitalen — Reserves, enz., enz.
PRIJS f 1

STICHTING

Amsterdamsche Vereeniging

!

VanY

Direct opvorderbaar: V* pCt.
Andere termijnen en groote bedragen volgens overeenkomst.

100i/2 %.

KAPITAAL

tegen

AMSTERDA*1

Deposito-rente te Amsterdam»

VERKRIJGBAAR

HYP.

te

Prins Hendrikkade 138-139
an Ba«lestraat »
Overtoom 52
Waterlooplein 103-105
Amsteldijk 108
Meidoornweg 2 (overzijde v. =■■

Raadhuisstraat 2-6
(Wisselkantoor)

N.V. ARNHEMSCHE

a

BIJKANTOREN

Spuistraat 138-150

:3V_ % PANDBRIEVEN

HYPOTHEEKBANK VOOR
NEDERLAND N.V,

ONDERTROUWD: N. Blok en I J. Godfried; S. C. v. Riezen en W.
R. F. de Groot; J. Th. Beukers en E.' M. A. Mudde; J. H. H. Brugman en
DE STEDELIJKE
J. M. Baans; P. J. Crum en H. Draayer; J. C. de Groot en H. A. C. Drost; N.V.
F.
Huurman
en
A.
A.
C.
L.
Keiier
en
G.
Schallig;
Markus;
J.
J. J. de Kruif
HYPOTHEEKBANK
en Ch C. v. Raamsdonk; Th. C. J. Meeuwsen en C. J. H. Sluijter; J. P.
Meijerink en G H. Dinkeloo; S. Neerings en J. M. Ysenhout; D. v. Oostveen en C. M. Coelen; F. P. Peelen en L. M. Pelgrim; N. Pet en A. J.
Kok; C. H. v. Petten en C. C. Vermeulen; A. F. B. Rossner en A. W.
Luckerhof; H. Slobben en A. Kragt; G. Snikkenburg en M. Kaiser; J.
Stoepker en G. Verkaik; L J. Tam en G. N'ijholt; A. E. Verloop en M.
PANDBRIEVEN
W. E. H. Harmsen; W. J. Wulfers en M. F. Portengen: C. M. v. Ankeren
en S. de Haas; A. Blitz en R Aronius; J. Brizee en S. Lampie; Ch. J.
Cornelissen en M. A. Emke; G. H. v. Doorn en H. E. Dom; A. Hagenaar
en H. Dreese; A. Th. Koch en M. P. J. Berlips; P. Lammers en A. Hessels; H. v. Leeuwen en J. E. Ulder; F. Meijer en J. A. Niesten; S. K.
Feters en F. v. Lienen; A. Schavrien en R. Winnik; H. G. Scheurer en G. i
-i.. Daniëls; J. v. Stelten en J. Brink; W. Strikkert en L. v. Someren; J.
Vis en M. Tak; J. de Vrij en M. A. M. den Drijver; J. A. F. de Wolf en
G. Walet; S. Kloot en M. Houtkruyer; J. M. G. Barning en S. W. Brünst;
M. Bouman en R. R v. den Berg; J. Corduwener en L. A. G. Griese; J. H.
A. v. Dijk en C. A. E. Leidag; M. J. Groeneveld en J. L. v. den Hoek;
P. G. Holst en A. C. Kuikens: E. L. Kats en M. Krell; W. B. Koning en
C. Brugman; J. Th. Liesenmeijer en E. Kaagman; Ch. Meijerhoven en D.
Zaal; F. H. H. Monden en A. Walther; B. A. NiJTnan en E. M. v. Seggern;
J. Paeper en F. W. Kirchhoff; W. F. Persoon en J. Th. Koch; W. L. M.
(Opgericht onder ac wetten van üen Staal Illinois, U.S.A.)
Peters en J_ M. Reusink; A. Rood en S, Querido; G. Schoute en B. Bersee;
gevestigd te CHICACO.
H. Smeltekop en E. Hompert; J. L. D. v. Son en M. Moser; E. van Streun
en J. A C. Coelen; J. Verhaagen en W. Joosten; M. Veuger en B. Oost,

I

; HYPOTHEEKBANK.

Ondergeteekende roept houders
De Directie:
van obligatiën, deel uitmakende van
bovengenoemde leening, op tot eene
Mr. A. J. S. VAN LIEE.
Mr. P. E. HOOEWEG.
tweede vergadering, te houden op
Donderdag 20 Januari 1938 des v.m.
te 11 ure te zijnen kantore, Keizersgracht 279/283 te Amsterdam.
Funten van behandeling:
1. Opschorting van de op 1 Jund 1937,
1938, 1939, 1940 en 1941 vervallende
aflossingstermijnen tot 1 Juni 1955,
2. Opheffing van de toestemming de
te AMSTERDAM.
's-GRAVENHAGE.
aflossing door inkoop van obligatiën in plaats van door uitloting te
OPGERICHT IN 1897.
De DIRECTIE bericht, dat op
doen plaats hebben.
Vrijdag 21 Januari 1938, des na- 3. Verlaging van den rentevoet tot
3i % voor den tijd van 1 Juni 1937
°/0
è 100°/ middags 2 uur, ten kantore der tot
1 Juni 1940, onder beding dat
Bank,
Keizersgracht
zal
482,
wormet 2 % uitloting:.
■wanneer deze rente niet in Holland
den overgegaan tot eene Uitloting
in Hollandsch geld zou kunnen
Voor CONVERSIE-doeleinden
van Pandbrieven, waarbij Pandworden uitbetaald, de oorspronke1 % LAGER.
briefhouders tegenwoordig kunlijke rentevoet van 8 % weder van
nen zijn.
kracht zal zijn.
4. Machtiging aan den trustee het
perceel grond te Essen-Borbeck,
kadastraal bekend als Flur 6 Nr.
24, ter grootte van 318 c.Are, uit
het hypothecair verband te ont-

I

AMSTERDAM

ROTTERDAM

f 40.000.000—
KAPITAAL
„
RESERVE.
9.500.000—
HOOFDKANTOOR
te AMSTERDAM.

pCt.

nader
Rotterdam, 5 Januari 1938.

ü. U7RECHISCHE HYPOTHEEKBANK I
Verkrijgbaar

1

PANDBRIEVEN
3i pCt. bericht
994

E____________E__. I bedraagt tot

tot nader bericht tegen den koers van

99%

-

HARINGVLIET 98

DETWENTSCHE BANK-o

I
I Houders van per 1 Januari 1938 aflosbaar gestelde 5 pCt. pandopmerkzaam ge- fl
I brieven harer Bank worden er hiermede opgelegenheid
wordt ■
iH maakt, dat NOG TOT 15 JANUARI 1938
I gegeven deze pandbrieven om te wisselen tegen 3^ pCt, PAND- I
I BRIEVEN tegen een koers van 99 pCt. De rente op deze stuk- I
I ken gaat in "op 1 Januari 1938.
I De koers van afgifte van

bij omwisseling van uitgelote obligatiën, zoomede van nog uitstaande 4J % obligatiën ten laste der vennootschap, de vorenbedoelde obligatiën worden beschikbaar gesteld tegen den koers
van 98 % en bij omwisseling van nog uitstaande 5 % obligatiën
tegen den koers van 972 %.
De Directie:
A. HENKEMANS.
Dr. A. HENKEMANS.
's-Gravenhage, 5 Januari 1937.

4°/o PANDBRIEVEN

/f*& N.V. ROTTERDAMSCHE
SCHEEPSHYPOTHEEKBANK

in de Allgauer Alpen 843-1930 M.

Sklterrelnen tot boven 2000 M., sprïngschansen, Ski-cursussen, Skï-jÖrlng, Ijsbaan «°
rodelbanen.Ruitersport, Uitgebreid winterprogramma voor sport- en gczelschapslevefl'
Langste kabel zweef baan der wereld op de Nebelhorn. Sterkste zonbestraling, vol'
komen windstil en vrij van nevel. Succesvolle klimaatkuren. heerlijk natuurschoon
De zuidelijkste Kurplaats v. Duitschland.
Zuid-Beleren- 800 M. Mfoie» g-eneeskrachtigre winteripoitpUats 1. den Beierachen AJ ]"?__. n*t>U
■ M_l_p^3»ll de konine-Bburahten Hobensabwangau en Neuschwanstein. Inlietatlnffen door F-urTeryaltuof*,

TREFFERS

De Abonnementsprijs bedraagt:
1,
PER WEEK PER MAAND PER KWARTAA
! 0.47
f 2.00
f 6.00
-**^

i

Aan de ADMINIS'IRA'IIE van
het ALGEMEEN HANDELSBLAD
Postbus 596
Amsterdam
Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Febr. a.s. in te

A

week\
schrijven als maand-abonné \ van Uw blad, volgens

bovenstaand

\
kwartaaltarief, en mij het Handelsblad gratis toe te zenden tot 1 Febr

(behalve bij betaling per week).

NAAM:

a.s-

Januari 1938.

,

ADRES:
PLAATS:

_Z

s

