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THANS LEVENSMIDDELEN AAN BOORD

Defensie had zelf toezicht willen
houden bij belading.
De Nederlandsche marinestaf ontving van den commandant van Hr. Ms.
kruiser „Java" bericht, dat hij convooi
geweigerd heeft aan het 2200 bruto
ton groote s.s. „Sarkani", kapitein

Gits, dat bestemd was voor Alicante.
De „Sarkani" is bij een poging om
door Straat Gibraltar
hedenmorgen
stoomen,
te
in de vroegte
door een Spaansch oorlogsschip aange-

ongeconvoyeerd

houden en opgebracht naar Ceuta.
Het s.s. „Sarkani" is, zoo meldt het
A.N.P., een schip, waarvan „reeds herhaaldelijk sprake is geweest in verband
met het wapen-ervoer naar Spanje".
Daar de Nederlandsche marine slechts
convooi verleent aan di e schepen,
waarvan de lading met zekerheid geen
wapenen en geen munitie voor Spanje
bevat en waar geen vrijwilligers voor
deelneming aan den Spaanschen burgeroorlog aan boord zijn, heeft de commandant van Hr. Ms. „Java" zich
tegen opbrenging van dit verdachte
schip

niet verzet.

Slechte reputatie.

De „Sarkani" maakt evenals de „Rambon"
deel uit van de vloot der N.V. Europeesche
Vrachtvaartmaatschappij te Amsterdam (vroeger N.V. Willem van Driel Sr.), waarvan de
heer W. Schalekamp als dlreoteur optreedt. Het schip dat tot voor een half jaar
ongeveer een kolenboot was, heeft zijn reputatie te danken aan een reis, die het omstreeks
vier maanden geleden gemaakt heeft van
Gdynia in Polen naar Alicante aan de Oostkust van Spanje. Het vervoerde toen wapenen,
bestemd voor de roode troepen, die een
Poolsche munitieleverancier aan de Spaansche
regeering had verkocht.
Naar de heer Schalekamp, met wien wij
vanochtend een onderhoud hadden, was het
laden van wapenen buiten zijn medeweten om
geschied. Deze reis is overigens zonder hindernissen verloopen; zij geschiedde vóór de inWerking-treding van de non-interventie. Niettemin heeft de heer Schalekamp na deze reis
bezwaar gemaakt tegen het voeren van de
directie over een reederij, die zich op wapenleveranties toelegt. Indertijd heeft hij op verzoek van de eigenaresse van het schip de leiding genomen.

Levensmiddelen.

—

ons ter inzage verstrekte
heeft de „Sarkani" op 8 April j.l. de havens van Rotterdam
verlaten met aan boord:

Koffie

271.971
72.000

Gecons. groente

Erwten
Witte boonen
Tarwe

Het verslag van De Twentsche Bank
over 1936 toont zeer gunstige resul1 millioen
taten. Hoewel in totaal
meer dan in 1935 voor reserveering en
afschrijving werd bestemd, was de netto-winst belangrijk hoorer dan het vorige jaar, rl. f 3.168.143 (f 1.698.752).
Het dividend is van 3 tot 5 % ver-

’

550.000 kg
121.057 „
28.630 „

Vischconserven
Zalm

712.000
379.203
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„
„

hoogd.
HET NIEUWE RAADHUIS VAN NIEUWVEEN, dat gisteren officieel in gebruik is genomen

Aan aandeelhouders der Cult. M ij. ~D e
187.603
Oostkust" zal worden voorgesteld de geleden verliezen uit de balans te doen verdwijHet schip was bestemd voor Alicante, en
nen
door vermindering van het geplaatste
heeft volgens den cargadoor na het vertrek,
met 50 % en afboeking van de
kapitaal
„President
boord van de
Roosevelt" meldt de
nu ruim een week geleden, geen enkele andere
reserve
tegen
rubberaanplanten.
„Timcs"
dat
even
vóór
nog,
bemanning
de
haven aangedaan. De benaming „smokkelEuropa
het
dat
de
boot
naar
zou
vertijdstip
schip" kan hier dan ook niet van toepassing
Bij de heden gehouden tweede Sumatrazijn.
trekken, plotseling in „sit-down"-staking ging.
werden verkocht 14.148
tabaksinschrijving
De 200 passagiers en de mail van dat schip
cent
a
213
pakken
(v.j. 16.007 pakken k
Defensie ingelicht.
werden overgebracht op de „Berengaria" van
de Ounard White Star Line, die des middags 153 cent).
Onmiddellijk na het vertrek heeft de cargatwaalf uur vertrok.
door op het departement van Defensie inzage
De Stoommeelfabriek „Holland"
De staking op de „President Roosevelt", die keert uit een winstsaldo van
verstrekt van de douanepapieren, waaruit de
201.903 (v. j.
ontstaan was omdat negen leden van de belading van de „Sarkani", bestaande uit uit190.522) een dividend van 5 % over 1936
manning, die pas aangemonsterd waren, inder- uit op
sluitend Nederlandsche
voedingsproducten,
het na de reorganisatie tot 50 % vernet meegedaan hadden met de zeeliedenblijkt.
tijd
laagde kapitaal.
VOOR staking,
STAKING OP
sloeg over op de Panama—Pacific
De marine-autoriteiten namen daar
EUROPA
Liner „California", van de International MerIn het verslag over 1936 van de Nederevenwel geen genoegen mee. Zij achtcantile Marine Company. Driehonderd leden landsche
Gisten
SpiritusOAKLAND, 16 April. (Reuter.)
ten het noodig, dat de belading zou zijn
van de bemanning van 347 koppen der „Cali- fabriek wordt medegedeeld, dat bet nadeel
fornia" begonnen een „sit-down"-staking uit van de lagere gistprijzen werd gecompenseerd
geschied onder toezicht van vertegenDe plaatselijke afdeeling van den
sympathie met de stakers van de „President door andere factoren. De valuta-winst ad
woordigers van het departement, wilde
U. A. W. deel'; mede, dat de „Ford
Roosevelt".
1.325.000 wordt geheel ter reserveering aande kapitein aanspraak maken op begeMotor Company" voor het eerst een
Na ruime voorzieningen bedraagt het
gewend.
„Seamen's
zijn
leden
van
de
Alle stakers
leiding door een oorlogsbodem tijdens
vakvereeniging heeft erkend.
stawinstsaldo
2.287.439 (v. j.
2.289.017),
groote
Union",
vorig
van
de
jaar
die
eind
het passeeren van de Straat van
van de Ford-fabrieken in Cali- king ondernam. De stakingsleiders van de waaruit 15 % op de gew. aandeelen en 6 %
De
directie
Gibraltar. Aldus de heer Schalekamp.
fornië heeft namelijk een overeenkomst met „California" en de „President Roosevelt" op de prior-aandeelen kan worden uitgekeerd.
De cargadoor deelde ons nog mede, dat hij den bond geparafeerd, waarin de U.A.W. eischten dat de „International Mercantile
De HollandscheStoombootMaatde eigenaresse en den kapitein van het schip wordt erkend als het orgaan waarmede collec- Marine Company" alle drie de Vakvereenigin- s c h a p p ij behaalde in 1936 een bruto-winst
~>,en
onderhandelingen
gevoerd.
van
zou
personeel
zullen worden
het
erkennen.
in kennis heeft gesteld met het feit, dat hij tieve
446.981).
saldo groot
7C2.158 (v.j.
Na
geen uur langer de directie zou willen voeren
De U. A. W. deelt verder mede, dat zij de
Hav a s geeft een andere reden voor de
enz.
netto-winst
afschrijvingen
resteert
een
indien hem zou blijken, dat het schip ook thans verzekering bezit, dat de overeenkomst zal staking dan de „Times". Volgens genoemd
214.817 (v.j. werd de geheele brutogroot
na de inwerking-treding der nonnog
worden goedgekeurd door de centrale directie persbureau zou het conflict namelijk het gevoor
wapenen of munitie zou vervoeafschrijvingen bestemd), waaruit
interventie
winst
van Ford te Detroit.
volg zijn geweest van het feit, dat de radio(v.j. nihil) zal worden uitgeren. De heer Schalekamp is er evenwel van
7J
dividend
%
telegrafisten uit de oude vakbond zijn getreden
overtuigd, dat het schip op het oogenblik geen
keerd.
en zich hebben aangesloten bij het C.1.0. van
Passagiers van „President Roosevelt"
wapenen, munitie of vrijwilligers aan boord
Lewis.
heeft.
Op de vrije inschrijvingen op de 4 % obligaop „Berengaria" overgestapt.
De bemanning bestaat uit 23 koppen.
tie-emissie groot 3 millioen, ten laste van de
De cargadoor heeft inmiddels telefonisch
Canadeesche regeering is het oneens
NEW VORK, 16 April. (Havas.) De
geprotesteerd bij de marine-autoriteiten tegen staking onder het scheepsvolk, welke tot nu
de afzijdige houding van Hr. Ms. „Java" bij
met premier van Ontario.
toe alleen de bemanning van de „President
de
aanhouding
„Sarkani".
de
van
UIT
Roosevelt" omvatte, heeft zich plotseling uit(Handelsblad —Times-dienst.)
gebreid tot de bemanning van de zeventien
Dagelijks nog arrestaties.
grootste schepen van de Amerikaansche koopOttawa, 15 April.
H. M. DE KONINGIN NAAR
vaardijvloot. De directie van de „International
De regeering in Ottawa slaat de gebeurteHET LOO
BATAVIA, 16 April. Omtrent de actie tegen
Mercantile Marine" verklaarde niet te weten nissen in Oshawa met bezorgdheid gade. De
de rampokkers in de buurt van Buitenzorg en
waarom gestaakt werd.
meerderheid der regeering is van meening, omgeving verneemt Aneta van de zijde van
Via Soestdijk
Nader meldt Reuter, dat de staking van de dat de houding van den minister-president van het bestuur het volgende:
matrozen en radio-telegrafisten aan boord Ontario Hepburn, die geheel aan de zijde van
De algemeene indruk is, dat de groote rooH. M. de Koningin zal Zaterdagmorgen omde Amerikaansche schepen, die naar de „General Motors" staat, verschilt van de versbenden, die hier werkzaam waren, zijn
van
streeks half elf per auto van het Huis ten Europa zouden vertrekken, is geregeld in
een politiek van de regeering bij stakingsgeschil- uiteengeslagen. Kleine groepen zijn klaarblijBosch naar Soestdijk vertrekken, alwaar Hare conferentie, waarop een vertegenwoordiger
van Tjibaroesa naar de buurt van Kralen in het algemeen, die gericht is op zoo kelijk
afgezakt en blijven daar nog teekenen
Majesteit het noenmaal denkt te gebruiken. van de „National
wang
Labor Relations Board" aangroot mogelijke onpartijdigheid. De verantgeven
van activiteit. De aanvallen op politie
In den laten namiddag zal de Koningin ver- wezig was.
woordelijke openbare meening begint zich ook en marechaussee zijn geëindigd. Vrijwel dagemoedelijk op Het Loo aankomen.
Omtrent het verloop van de staking aan van Hepburn af te keeren.
lijks worden nog rampokkers gearresteerd.
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Aceoord tusschen U. A. W.
en fabrieken in
Californië.
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Frankrijk lijdt onder de gevolgen
van loonsverhoogingen en
40-urige werkweek
Het buitenland kan goedkooper leveren.
VREES VOOR DE VORMING VAN EEN „PROLETARISCH
BLOK”

HET UITGAVEN-PLAN EISCHT
3 MILLIARD FRS PER
MAAND

zien, doch verwacht wordt, dat zij diep in het

dagelijksche

leven zullen ingrijpen.

Het Fransche bedrijfsleven moet
thans wel van iedere expansiepolitiek
naar buitenlandsche markten afzien,
het winnen van nieuw buitenlandsch afzetgebied is wel uitgesloten. Het zal
zelfs de vraag zijn of de Fransche
exporteur erin slagen zal zijn buitenlandschen klant te behouden, terwijl het
er sterk naar uitziet,
de maand
Maart heeft reeds duidelijke aanwijzingen te dezer zake gegeven,
alsof het
buitenlandsche fabrikaat meer en meer
op de Fransche markt zal gaan doordringen.

—

—

staat dat talrijke groepen der bevolking: ambtenaren, renteniers, zij die vaste inkomsten
Partij trekkend van de thans nog geldende
genieten of een zoogenaamd „vrij beroep" uitdouanebepalingen hebben buitenlandsche exoefenen, niet alleen op geenerlei wijs van de porteurs zeer belangrijke posten goederen,
nieuwe wetgeving profijt getrokken hebben. vooral textiel, hier ingevoerd..lnderdaad zijn
maar zelfs vrij zwaar getroffen zijn door de hun prijzen, in weerwil van te betalen vracht
depreciatie van het betaalmiddel. In zijn geen invoerrechten, veel voordeeliger dan die
(Van onzen financieelen correspondent.)
heel beschouwd, is de koopkracht der Fran- van het binnenlandsche product.
sche bevolking dan cok niet toegenomen. In
Zonder verhooging van
invoerrecht en
P a r ij s, 14 April.
den kleinhandel en de ..demi-gros'' is de vraag steeds strengere contingenteering zal de
textiel, een belangrijke tak van de Fransche
toestand der Fransche volkshuishouding ingekrompen, daar de koopkracht geen geindustrie, en zullen zooveel andere bedrijven
is er in de maand Maart en de eerste lijken tred houdt met het voortdurend opzich niet kunnen handhaven en de binnenweek van April niet beter op geworden. loopend prijsniveau.
landsche clientèle behouden. Hoe dan ook moet
Alleen die bedrijven welke voor de landsverder
gevolgen
40-urige
De
arbeidsweek
de uitvoerhandel afnemen, moet dfe ir " r
dediging en den Staat arbeiden, hebben nog
zijn daarbij nog niet ten volle in de
stijgen; het invoersaldo op de handels' »
werk voor de naaste toekomst; maar alle ankostprijzen verdisconteerd. Voor tal
kan alleen maar toenemen. De resultaten ,o.
deren lijden onder een voortdurend sterker
van ondernemingen zal dit een nieuwe
de maand Maart zullen te dezen opzichte te
wordende vermindering van opdrachten; een
veel beteekenend zijn.
aantal fabrieken zal inkrimping van den
zware last zijn, die het gedeelte
Het belangrijke overwicht van den invoer
werktijd tot minder dan 40 uren week moeten
„arbeidsloon" in de algemeene producoverwegen.
den uitvoer heeft zich op de wisselmarkt
op
tiekosten met meer dan 20 %zal verreeds
sterk doen gelden; af en toe is uit dezen
Zooals men al eerder heeft kunnen waarhoogen.
omvangrijke vraag naar deviezen
hoofde
nemen blijkt het, dat de Fransche prijzen, al
merkbaar.
Een verdere toespitsing in deze
De overhaaste invoering van den verkorten
lijkt hun hoogste punt nog niet bereikt te zijn,
volgende maand te verwachten,
richting
is
gestegen
toch reeds te veel
zijn om nog binnen arbeidsduur heeft voorts automatisch tot een
althans geen maatregelen
.regeering
indien
de
den
van
economischen
verlangzaming
polsde koopkracht van den gemiddelden binnenslag in het land geleid. Dit resultaat is te neemt om de deviezenbehoefte te controleeren
landschen kooper te vallen. Zoo is het indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud voor eenen male in strijd met de door den leider en den invoer van goederen aan zekere bepereen arbeidersfamilie van vier personen giste- der regeering meer dan eens uitgesproken ver- kingen onderwerpt.
ren officieel vastgesteld op 581 voor het eer- wachting, dat een opleving het uitvloeisel zou
Uitgaande van de verwachting dat een
ste kwartaal 1937, tegen 540 voor het laatste zijn van een ruimer verbruik, gevolg van groot deel van de uitgeweken kapitalen nog
kwartaal 1936 en 504 voor de eerste drie hoogere loonen en zelfs van lagere kostprijzen, niet zoo spoedig den terugweg zal aanvaarden,
doordat de algemeene onkosten over een be- en anderzijds de uitvoerhandel slechts beperkte
maanden van 1936. De stijging is zoo belangloonsverhoorijk, dat de dikwijls gevoelige
langrijk grootere productie zouden worden omposten deviezen kan opleveren, ligt het voor
gingen der arbeiders voor het grootste geslagen. Alle gevolgen van de invoering der de hand dat het invoersaldo regelmatig een
belangrijk deel der reserves van het valutagedeelte geneutraliseerd zijn. Daartegenover 40-urige arbeidsweek zijn nog niet te over-
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Soestdijk, dat men

’

’

’

HET RAMPOK-GEBIED

—

driesprong bij het Paleis

’

’

Na zijn terugkeer in het land heeft het schip
Rotterdam levensmiddelen ingenomen.
Blijkens de officieele verklaring van de rijksambtenaren der invoerrechten en accijnzen
aldaar
welk document de heer Schalekamp

uienscht te vervangen door een nieuw monument. (Zie avondblad van 15 April.)

’

’

SCHEPEN
GEREGELD

te

HET EENVOUDIGE, HOUTEN GEDENKTEEKEN voor Christoffel Pulmann, aan den

N.Z Voorburgwal 234-240 Amsterdam (C),

HEI WEER VOOR MORGEN
Verwachting van het K. N. M. I. te
De Bilt van heden tot morgen' 18 al 9
uur: matige tot krachtige, later afnemende Zuidwestelijke tot Westelijke
wind, aanvankelijk zwaarbewolkt tot
betrokken met regenbuien, later opklarend, zelfde temperatuur.

De Amsterdamsche beurs had een

an

Meel

Uitgave van het „Algemeen HandelsoiaCT N. V.

cngeanimeerd verloop. De voornaamste hoeken o.a. rubber en Amerikaansche shares
hadden een gedrukt voorkomen; onder de
beurs toonden de koersen neiging tot. afbrokkelen. Slechts tabakswaarden waren vast op
den gunstigen uitslag van de tweede SuroatraNederlandsche industrieelen
inschrijving.
eenigszins verdeeld, doch meerendeels lager.
De beleggingsmarkt blijft in een doen.
Op de wisselmarkt waren de voornaamste
koersen totaal onveranderd. Ook de geldmarkt
gaf geen wijziging te zien.

De „Java”cov„hSaerkgenwdfi”t,d
een schip, dat vroeger wapenen heeft
vervoerd naar Spanje.

cargadoor.

-

UIT BEURS- EN ZAKENWERELD:

Nederlandsche vrachtvaarder naar
Ceuta opgebracht

Onderhoud met den

GIRO GEM. AMSTERDAM
H 3000
POSTGIRO 80
TELEFOON LOC. 30404
INTERLOCAAL R 0423

(Zie ook blz. 2.)

Koloniale Bank, kan slechts een
gering percentage worden toegewezen.

Het restant van de 4 % leening 1902 der
Mij., groot 4.145.000 ia
per 14 Mei a.s. aflosbaar gesteld.

’

D el i-S p oor weg*

de
De directie en commissarissen van
Hypotheekbank voor Nederland,
Algemeene WaarborgMaatschappij stellen voor over 1936 een dividend van
4 (v.j. nihil) uit te keeren.

’

Beurs was heden
meerendeels vaster. De handel wa»
echter, in tegenstelling met gisteren, hoofc»
zakelijk in handen van den beroepshandel. DeDe

Berlijnsche

wederom

omzetten bleven beperkt.
De Parijsche beurs was heden lager
en onregelmatig gestemd. Er bestond voor een
groot aantal fondsen aanbod, terwijl de vraag
gering bleef.

De opening was algemeen lager, naderhand
mijnwaarden eenigen
boden petroleum- en
weerstand. Fransche industrieele waarden
openden lager. Van de Amsterdamsche arbitrage waarden waren Amsterdam Rubber en
Philips eenigszins in reactie. De wisselmarkt
was zeer stil.

De stemming op de Londensche beurs
was zeer terughoudend, Unilever waren vaster
op de gepubliceerde resultaten.. Rubberaandeelen zwak gestemd. Britsche staatsfondsen
waren prijshoudend. Amerikaansche fondsen
liepen meerendeels in koers terug.
De goederenmarkten te Londen
waren heden meerendeels flauw gestemd.
Rubber was aanvankelijk in herstel en
steeg i d. tot 1018 d., doch daarna trad een
daling tot den vorigen stand van 101Ü d.
per lb.
Volgens Symington & Wilson zijn de Engelsche rubbervoorraden in de afgeloopen week
met 350 ton gedaald.
Cacao was flauw. Accra April/Mei 45/-laten (gisteren 46/- laten). '
Suiker opende op termijn traag; Mei
werd gedaan 6/SJ, Augustus 6/SJ, 6/5} en
December 6/52 en 6/6.
Copra was lusteloos, door gebrek aan
koopers. De noteering voor F.M.S. was
£ 18.7/6 (gisteren £ 19.2/6).
Metalen waren lager, tengevolge van
liquidaties.
Koper daalde voor loco tot £ 62 -/(£ 64.2/6), termijn £ 60.17/6 (£ 62.12/6).
Tin daalde voor loco tot £ 265.10/-(£ 272.10/-), termijn £ 263.15/- (£ 270.-/-).
Lood prompt £ 25.1/3 (£ 25.7/6), levering
£ 24.18/9 (£ 25.5/-).
Zink loopende maand £ 26.-/- (£ 26 6/3),
3 maanden £ 26.-/-, (£ 26.10/-).
De goederenmarkten te Liverp o o 1 waren eveneens flauw.
Katoen opende voor Amerikaansche op
termijn 6 tot 8 p. lager. De stemming was
nauwelijks prijshoudend.
Tarwe was flauw tengevolge van ongunstige marktberichten uit Winnipeg en Argentinië. Termijn-prijzen openden 2| a i d. lager,

doch later trad eenie herstel in en waren de
prijzen J a i d, boven het laagste Dunt van
den dag.

egalisatiefonds zal gaan opeischen, en zelfs is OP ANDERE
een terugwerking op den goudvoorraad der
circulatiebank niet uitgesloten.
FOTOPAGINA

Beschouwt men op het oogenblik den
economischen toestand des lands in
groote lijnen, dan dringt de conclusie
zich op dat Frankrijk, dat niet voldoende meer voortbrengt, niet alleen voor
den uitvoer, maar ook voor zijn binnenlandscli verbruik, ertoe overgaat „op
zijn reserve te teren", hetgeen met een
geleidelijke verarming overeenkomt. Dit
soort van „slijtage" is natuurlijk van
zeer sleependen aard, maar merkbaar
is zij toch reeds.

BLADZIJDEN:

LAATSTE BERICHTEN

Blz. 12

-—

Blz. 23

Blz. 3
Blz. 4.
Blz. 6

Radio-nieuws
Boerderij

Kerknieuws
Dagelijksch Feuilleton
„Elck wat Wils"
„Voor jonge Oogen"

Bruintje Beer

partij ongerust begint te worden. De middenstand, handelaren, kleine industrieelen, tal van
handwerkslieden, spaarders en renteniers, die

het overgroote deel van haar „verkiezingscliëntèle" vormen, zijn opgeschrikt door de
bedoelde plannen, die socialisatie en collectivisatie ten doel hebben.. De politieke en psy-

chologische constellatie, die tijdens de enkele
dagen waarop de laatste leening ter inschrijving werd aangeboden vrij goed was, wordt
iederen dag minder bevredigend. Dit is in het
bijzonder te betreuren voor het Ministerie van
Financiën, dat nieuwe aanspraken op de geldmarkt voorbereidt. Want, alhoewel de voor de
landsverdediging noodige uitgaven zoo ongeveer gedekt zijn, blijven toch de behoeften der
schatkist groot. Ter uitvoering van zijn uitgavenplan zou de Minister van Financiën
iedere maand, boven de normale inkomsten,
een bedrag van ongeveer drie milliard francs moeten vinden.
Dit is een onderneming, die velen hachelijk
voorkomt.
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Blz.
Blz.
Blz.

9
9

9

Blz. 13

Blz. 14
Blz. 14

Onderwijs

Onze Oost
Handelsberichten
Amsterdam

Prijscourant
Beurs en Nijverheid

Olficieele

—
—

B'z. 14

Blz. 15

Blz. 16
Blz. X3

—

van een dergelijk plan zeker
op verzet stuiten, temeer daar de radicale

Blz.

Blz. 11

Sport

Kur.st

Voor de naaste toekomst begint zich weder ARTIKELEN:
een zekere ongerustheid te uiten, vooral naar
aanleiding van het plan tot oprichting van een Frankrijk lijdt onder de gevolgen van
loonsverhoogingen en 40-urige werkproletarisch
a r b e i d e r s„b 1 o k",
week
samengesteld uit de socialistische en commuVerbod van politieke actie in Zuidnistische partijen. De klaarblijkelijke bedoeling
West-Afrika
der beide partijen hiervan zou zijn, gezamenDe bollenvelden in bloei!
lijk en alleen de macht in handen te krijgen Indische Kroniek: Een schot in Indië—
of er in ieder geval een grooter aandeel in te Economisch-technologisch instituut gevraagd
erlangen dan zij thans bezitten. Nu zal de
verwezenlijking

zeer

Blz.

1

Blz. 5

Blz. 13
Blz. 14
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Blz. 15
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minister-president
Prins Bernhard, minister
Gelissen en vele andere
hooge autoriteiten aanwezig.

VERDERFELIJKE

AUTARKIE

In tegenwoordigheid van Z.K.H.
Prins Bernhard heeft hedenmiddag de
Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Rotterdam haar jaardag gevierd
met een buitengewone vergadering in
de groote Doelenzaal, in welke vergadering de minister-president, Z. Exc.
dr. H. C o 1 ij n, een rede heeft uitge-

waaronder ook
als België,
Duitschland en Italië, terwijl de Spaansche
koloniën in het westelijk halfrond zich van het
moederland losmaakten en tot vorming van
zelfstandige staten overgingen. De Vereenigde
Staten en Japan verwierven daarentegen
koloniaal bezit in den Pacific.
Zoo lag dan bij den aanvang van de 20ste
eeuw de geheele wereld open voor den ondernemingsgeest van alle volken der aarde, hoofdzakelijk de vrucht van den kloeken zin van
een vijf til Europeesche staten: Engeland,
Frankrijk, Nederland, Spanje en Portugal.
den,

nieuwe,
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MAAR

BIJZONDERE UITGEZOCHTE STUKKEN

VERDERE TUSSCHENKOMST

ALLEEN BIJ

Con

OVERBODIG GEACHT
Op de vragen van den heer Krijger, lid der
Tweede Kamer, in verband met het verloop
van de aanbesteding van den tunnelbouw te
Rotterdam en de wijze waarop de gunning
van dit werk wordt voorbereid, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken, mede namens den minister van Waterstaat, als volgt

1
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&

Verdonck
-

- AMSTERDAM

Het Rotterdamsche raadsbesluit van 26
Januari jl. betrof een plan, afwijkende van
de besteksplannen en van de daarop aangeboden varianten en waarvan de prn's is
vastgesteld op basis van de ingekomen aansingen.
biedingen. Inmiddels heeft de raad, op voorIn verband met den hierboven geschetsten
stel van B. en W., gebruik makende van de gang
van zaken kan een verdere tusschenop verlangen van den minister van Waterstaat
komst
van de ministers overbodig worden gein het desbetreffende contract opengehouden
acht.
Er
ontstaat hier geen nadeel voor de
tot
den
alsnog
besloten
bouw
mogelijkheid,
kassen.
openbare
van de zg. groote tunnel volgens een der betunnelplan, waarop het indienen van varianten door de inschrijvers werd toegestaan en
voor welke aanbesteding slechts werden toegelaten gegadigden ter goedkeuring van B.
en W. De gunning betrof een plan, dat, wat
de afmetingen betreft, gelegen was tusschen
het groote en kleine plan en geschiedde aan
twee inschrijvers, waarvan de een voor het
kleine plan, de andere voor het groote plan
geacht werd de meest aannemelijke aanbieding
te hebben gedaan.
Nadat de raad op 6 Januari 1937 besloten
had tot uitvoering van het kleine plan, tenzij
de regeering bereid zou worden bevonden het
verschil in kosten met het groote plan voor
rekening van het rijk te nemen, werd daaromtrent overleg met de ministers van Waterstaat en Financiën gepleegd.
De regeering kon geen vrijheid vinden, deze
hoogere kosten voor rekening van het Rijk
te nemen. Echter achtte de minister van
Waterstaat het kleine plan niet voldoende voor
de eischen van het doorgaande verkeer, dat
van deze tunnel gebruik maakt, totdat de brug
beoosten Rotterdam zal worden gebouwd. Met
name werd de breedte van 6.75 m voor het
autoverkeer te gering en een breedte van 8 m
wenschelijk geacht. Over een plan van laatstgemelden omvang werd met B. en W. overeenstemming bereikt, hetgeen leidde tot de bovenbedoelde gunning, waarbij de bouwkosten
voor rekening van de gemeente Rotterdam
komen, doch de financiering door het Verkeersfonds en het Werkfonds geschiedt.
Het bedoelde contract, dat een plan betreft
binnen het kader van het genomen raadsbesluit, is inderdaad gesloten, den Ministers
waren de hoofdihhoud en de wijze van prijsbepaling bekend.
De ministers yan Waterstaat en van Financiën hebben aan het voornemen van het gemeentebestuur om alsnog het plan volgens

bestek no. 840 uit te voeren, waartoe het con-

VERBETERING ZEEWEG DIT

Onder den invloed van het rugje van hoogen
druk, dat gisteren over de Britsche eilanden
naderde, steeg de barometer bij ons tot
's avonds 9 uur, maar tot een opklaring kwam.
het niet. De depressie, die gisteren ten westen
van lerland lag, naderde zoo snel, dat de wind
bij ons in den loop van den nacht naar het
zuiden is gekrompen, waarbij de barometer

J.
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TE DURE VERWARMING?

GARNIZOENSCOMMANDANT
TE AMERSFOORT
Amersfoort, 15 April,

Zooals gemeld, is met ingang van 1 Mei
eervol ontslag verleend aan den kolonel G.
Doorman,
commandant der IVe Artillerie
brigade te Amersfoort en is in zijn plaats
benoemd de luitenant-kolonel A. G. Lagerwey.
Wij vernemen nader, dat het garnizoenscommando van genoemden datum af zal worden vervuld
door den kolonel A. A. van
Nh'natten, commandant der VIHe Infanteriebrigade. Kolonel Van Nijnatten is ridder in
de Orde van Oranje-Nassau en is begiftigd
met het eereteeken voor langdurigen Nederlandschen dienst als officier en het kruis van
verdienste van den Nederlandschen Bond van
Vrijwillige Burgerwachten.

Gas in politiebureau
te Alkmaar.

FELLE BRAND TE SAPPEMEER
Woning en pakhuis een
prooi der vlammen.

onzen correspondent)
Alkmaar, 15 April.

In de hedennamiddag te Alkmaar gehouden
Gisteravond om negen uur is een felle brand
raadsvergadering had de heer Stoutjesdijk uitgebroken in de woning van den heer P.
(lib.) een interpellatie ingediend. Hij wenschte Staak, staande aan den Stationsweg te Sapte weten wat de kosten waren van de gemeenpemeer.
telijke verwarming van het nieuwe, door den
Het vuur werd ontdekt door de buren, die
architect Kropholler gebouwde, politiebureau, er in slaagden de vijf kinderen die alleen thuis
dat met gas wordt verwarmd. Wanneer spre- waren
hun vader was voor zaken naar
ker zich niet vergiste, wijst de meter reeds Groningen
in veiligheid te brengen. Met
meer dan 66.000 m 3aan, terwijl de geheele man en macht werd begonnen het aangrenverwarming van het stadhuis, welke centraal zende pakhuis, dat langzamerhand ook gevaar
door brechcokes geschiedt, slechts op
1250 liep, te
Niet minder dan 100 pakontruimen..
per jaar komt. De interpellant achtte het ken en kisten
gevuld met graan konden op
schandelijk, dat het gasbedrijf op deze wijze straat worden gedeponeerd. Niet lang
na het
ten koste der gemeente haar debiet wil uit- uitbreken van den brand sloegen de vlammen
breiden.
over naar het pakhuis zoodat weldra alles in
lichter laaie stond. De brandweer uit HoogeWethouder Bonsema zeide, dat men had veronderstelt, dat de verwarming van het politie- zand en Sappemeer, die het vuur met vele
bureau een
1200 zou kosten, waarop de heer stralen bestreed, kon niet verhinderen, dat
Stoutjesdijk erop wees, dat hij tot zijn groote woning en pakhuis verwoest werden. Om half
twaalf was alles een ruïne, alleen de voorverbazing had ontdekt, dat men aan het bureau ook gas kan leveren, dat buiten den gevel stond nog overeind. Daar zich aan beide
meter omgaat. Hij verwachtte een onderzoek zijden van het perceel brandgangen bevonden,
en de Raad oordeelde het noodig de kwestie liepen de aangrenzende perceelen geen gevaar.
ter onderzoek op te dragen aan de gascommisDe oorzaak van den brand moet worden toesie, voor dit geval aangevuld met den heer geschreven aan kortsluiting. Verzekering dekt
de schade. Van den inboedel van de woning
Stoutjesdijk, en met de bepaling, dat deze rapport aan den Raad zal uitbrengen.
kon niets worden gered.
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Stadswaterkantoor.

10 uur 51 gr. F.
I'2uur 54 gr. F,
13 uur 54 gr. F.
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t> uur 48 gr. f.
K uut 48 gr. B.

BLIJDE INCOMSTE PRINSELIJK
PAAR
Dankbetuiging voor de bungerij.

Proclamatie van den

-

ruimd zullen kunnen worden.
Aan uitzending van een nadere circulaire
bestaat geen behoefte.

(Van

WEERBERICHT.

voortdurend daalde en eenigen regen viel. Het
centrum lag vanmorgen in de omgeving van
de lersche Zee, met een laagsten stand van
742.8 te Malinhead en Holyhead. De wind nam
Het werk aan de Noordzijde
bij ons tot matig of krachtig toe, terwijl hij den
ingang van het Kanaal stormachtige Westevoorloopig stopgezet.
lijke wind waait. De hooge druk, die reeds
In de gisteren gehouden vergadering van eenige weken in de omgeving van de Finsche
den gemeenteraad van Bloemeeidaal heeft Golf lag, begon nu toch eindelijk onder den
wethouder Prinsenberg medegedeeld, dat het invloed van de secundairen af te nemen en
zich naar het noorden terug te trekken; Haparijwielpad en het voetpad, ook aan de Noordzijde van den Zaeweg tusschen Bloemendaal randa had een hoogsten stand van 768.4, Het
en Zandvoort, in strijd met de verwachtingen, Azoren-Hoog breidde zich over Spanje uit,
dit jaar niet gereed zullen komen. De reden maar bij de Azoren werd vanmorgen een ondaarvan is, dat het aantal werkloozen in de diepe secundaire depressie aangetroffen, die
gemeente zoo stark is gedaald, dat de noodige weer door hoogen druk wordt gevolgd. Do
waargenomen te Oporto
werkkrachten niet meer beschikbaar zijn. Het hoogste stand werd
ochwerk aan de Noordzijde wordt nog slechts met 768.8. In het Oostzee-gebied is dezijn
gestegen;
iets
elders
dB
tendtemperatuur
eenige dagen voortgezet. In het najaar wil men
de werkzaamheden hervatten. Op welke wijze temperatuursveranderingen gering. Het is
vrijwel overal te warm, gemiddeld over het
staat echter nog niet vast.
Het
geheele waarnemingsgebied 1.8 gr. C.
regengebied breidde zich naar het oosten en
noorden uit, zoodat thans alleen Noord-ScanBEGRAFENIS KOLONEL
dinavië nog vrij van regen bleef: Valentia en
Zürich hadden 11, Calshot en Rochefort 9,
W. DE VOOGT
Vestmanöer 8, Kinn en Berlijn 7, Seydisfjord,
Scilly en Grisnez 6 mm. De barometer eindigt
(Van onzen correspondent.)
bij ons op den voormiddag met dalen.
Hoogste temp. 15 gr. C. = 59 gr. F. te
Nijmé g e n, 15 April. Perpignan.
:
3 gr. C. = 27 gr. F. te
Laagste temp.
is
hedengroote
belangstelling
Onder zeer
middag op de begraafplaats „Rustoord" te Abisko.
Weerstoestand te 7 u. 20:
Nijmegen ter aarde besteld het stoffelijk overParijs:
West N.W. krachtig, 12 gr., buiig,
schot van den kolonel der infanterie van het
(Croydon): Z.W. matig, 9 gf:,j
Londen
Kon. Ned. Ind. Leger W. J. de Voogt, oudmooie
na regen.
opklaring
commandant van de Koloniale Reserve, die in
Berlijn:
West matig, 10 gr., betrokken nat
den ouderdom van 69 jaar te Nijmegen is
regen.
overleden.
Antibes (bij Nice): windstilte, 14 gr., goed;
Op de begraafplaats merkten wtj o.a. op weer, zwaarbewolkt.
den commandant van de koloniale reserve
Innsibruck: windstilte, 7 gr., opklarend nai
kapitein L. A. van den Berg, vergezeld van regen.
een deputatie van het corps, de oud-comman-

Vervolgens heeft ds. Van Ramshorst hulde
gemeente ook voor het plan volgens bestek gebracht
aan de nagedachtenis van den kolonel die voor de tot standkoming van het
Militair Tehuis zooveel heeft gedaan. Spr.
wendde zich ten slotte met woorden van deel(Ingezonden Mededeeling.)
neming tot mevrouw De Voogt, welke door
Zaterdag 17 April
dit heengaan zulk een groot verlies lijdt.
Nadat een familielid, de heer Asselbergs,
uit Breda een afscheidswoord had gesproken,
heeft een broer van den overledene dank geboschv.bredius-bussum
Open tot 4 uur
bracht voor de betoonde deelneming.
Nadat öe aanwezigen immortellen in de
groeve hadden gestrooid, was de indrukwekkende plechtigheid ten einde.

land verplicht is op straffe van uitsluiting van
de werkverschaffing, inhouding van steun of
kasuitkeering, maar zegt alleen, dat bn' weigering van aangeboden arbeid nagegaan
moet worden, of eventueele plaatsing bij
eenige werkverschaffing, dan wel steun of
kas-uitkeering kan worden voortgezet. Het ia
de bedoeling van den minister, dat hierbij met
oordeel te werk zal worden gegaan en dat met
persoonlijke omstandigheden rekening zal worden gehouden. Deze bedoeling blijkt voldoende
uit de redactie van de circulaire.
Mochten niettegenstaande dit alles zich toch
nog moeilijkheden voordoen, dan vertrouwt de
minister, dat zij door overleg uit den weg ge-

)

JAAR NIET GEREED

danten kolonel Kamman en overste Barendse,
tract, de mogelijkheid openliet, hun instemming niet onthouden, mede, omdat uit de den garnizoenscommandant luit.-kolonel H.
nader verstrekte gegevens bleek, dat de P. van Vuuren, den generaal-majoor tit, .C.
kosten van het z.g. plan 8/6 ten slotte slechts Webb, oud-garnizoenscommandant, den gen.weinig geringer bleken te zijn dan die van majoor b.d. van het K.N.I.L. Van Genderen
Stort, luit.-kolonel K.N.1.L., M. A. Snoeck en
het ruimere plan volgens bestek no. 840.
Het plan 8/6 werd uiteraard van den aan- ds. G. van Ramsihorst, voorzitter van het Mivang duurder geoordeeld dan het plan volgens litair Tehuis aan de Sumatrastraat te Nijbestek no. 841, doch niet onbeteekenend goed- megen.
Omstreeks half twee bereikte de stoet, die
kooper dan het plan volgens bestek no. 840.
de Prins Hendrikkazerne getrokken was,
langs
Zooals reeds werd medegedeeld, bleken bij
nadere uitwerking de kosten van het plan 8/6 waar een oogenblik werd stilgestaan bh' den
wegens bijkomstige omstandigheden die van hoofdingang, het kerkhof.
Aan de groeve voerde eerst het woord mahet plan volgens bestek no. 840 dichter te
naderen dan bij het aanvankelijk overleg met joor Meerburg die memoreerde dat hij tien
jaren met den overledene heeft samengeB. en W. kon verwacht worden.
werkt, tien jaren, waarin ook de mobilisatieAangezien de prijs, berekend naar dezelfde jaren vielen en waarin zich vele moeilijkheden
grondslagen, waarop de aanvankelijke inschrijvingen berustten, redelijk voorkwam, voordeden, die kolonel De Voogt echter allen
bestond geen aanleiding om daaraan de goed- wist te overwinnen. De belangen van officieren en het verdere personeel waren den kokeuring te onthouden.
lonel ten volle toevertrouwd.
Zooals uit het vorenstaande volgt, was de

DinerDansant f3-
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no. 840 gebonden aan het meergenoemde contract van gunning met de beide inschrijvers.
Bij de keuze van het groote plan bestond
geen reden aan te nemen, dat de uitvoering
daarvan grootere risico's zou medebrengen
dan andere ter beschikking staande oplos-

Aanbesteed werden het z.g. groote en kleine

De verschillende handelsondernemingen die,
onder de schutse van de staatsmacht, na 1500 heel in den schoot zou vallen, indien geen
de openlegging van nieuwe gebieden voor het maatregelen tot tempering genomen waren.
De toegenomen concurrentie had nog een
handelsverkeer hebben bevorderd, waren van
ander
en zeer ernstig gevolg. Die concurmercantilistischen
doortrokken.
geest
een
sproken.
Voor allen gold de gedachte, dat iedere staat rentie heeft nl. geleid tot een tot het uiterste
de roeping heeft economische verhoudingen in doorgevoerde rationalisatie in het bedrijfsIn zijn inleidend woord betuigde de voorleven. Ze bracht als nasleep een factor in het
dier voege te regelen, dat de eigen gemeenzitter der Kamer, de heer W. A. Engelbrecht, schap zijn macht tegenover anderen er door werkloosheidsprobleem, waarvan de nawerking
aan
den zeer bijzonderen dank der Kamer
zich nog lange jaren doet gevoelen.
versterkt.
Prins Bernhard voor zijn hooge tegenwoor(Zie voor het vervolg van deze rede elders
Vandaar het zoo hardnekkig vasthouden aan
digheid, waarmede Z.K.H, opnieuw getuigt
in ons blad.)
het
de
monopolistische
geoctrooikarakter
van
van groote belangstelling voor 's lands econoeerde handelscompagnieën in de 17e en 18e
misch leven.
eeuw.
Als onze grootste G.-G.
J. Pz. Coen
uit
ROTTERDAM EN ANTWERPEN
naar
Evenzeer gaat de dank der Kamer
een
poging
waagt
schuchtere
om
dit monovoor
Colijn
dr.
minister-president
Z. Exc. den
polie, althans op beperkt gebied, te verzachde aanwezigheid in deze vergadering. Met ten, wordt dit pleidooi mede de oorzaak, dat
Vragen van Belgische
erkentelijkheid ook begroet de Kamer te Coen's tweede uitzending als G.-G. een paar
Kamerleden.
dezer plaatse prof. ir. Gelissen, minister van jaar wordt vertraagd.
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, jhr. mr.
Niet kan worden betwist, dat dit monopo(Van onzen correspondent.)
vice-president van
Beelaerts van Blokland,
listisch systeem in dien tijd metterdaad ook
den Raad van State, burgemeester en wetBrussel, 15 April.
heeft afgeworpen. Onze strijd tegen
houders van Rotterdam, vertegenwoordigers voordcelen
Spanje
zou
vol
zijn
geweest
niet
te houden
van departementen, waarmede de Kamer in zonder de baten,
De heer Eekeleers, wethouder van Antdie van het monopolie der
geregelde verbinding staat en vertegenwoorwerpen en tevens socialistisch Kamerlid, heeft
0.-I.
Cie.
waren.
de
rijke
vrucht
digers van handel en nijverheid uit de hoofdtot den minister van Openbare Werken de
Aan het einde der 18e eeuw begonnen toen volgende parlementaire vragen gericht:
stad des lands en andere steden.
Vervolgens hield dr. Colijn zijn rede over de monopolistische opvattingen met betrekIs het den minister bekend, dat het aanking tot den handel op de buiten Europa ge„Wisselingen in het wereldverkeer".
gezamenlijk,
deel van Rotterdam in het
legen gebieden plaats te maken voor nieuwere scheepvaartverkeer van de haventrits HamDe ontwikkeling van het verkeer
heeft niet denkbeelden.
aldus dr. Colijn
de volken
burg - Antwerpen
Nieuwe Waterweg in
een geleidelijk karakter gedragen. Er is afDe onder invloed van de aanwending van Maart jl. tot 35.11 % is gestegen tegen slechts
wisseling door scherpe en langdurige tegenstoom als bron voor energie snel voortschrij30.75 % in de overeenkomstige maand van
stellingen.
dende ontwikkeling van industrieele bedrijven, verleden jaar?
In de eerste eeuw onzer jaartelling strekte gaf den eerster, stoot tot de wn'ziging van de
Heeft de minister kennis van de steeds
zich een economische eenheid 'uit van af den economische inzichten. De aanwending van herhaalde pogingen van de zijde der Nederplaatse
ter
ongez.g. wal van Hadrianus
diezelfde stoomkracht als middel voor het landsche zeehavens, die er alles op zetten om
veer waar.nu de grens tusschen Engeland en vervoer van grondstoffen en goederen bracht de Nederlandsche regeering te doen besluiten
Schotland ligt -»- tot en met' het huidige Irak den mercantilistischen tendenzen daarna den tot een invoeren van Rijnvaartpremies met
(Mesopotamië), een gebied waar eenzelfde gegenadeslag toe. Vooral de ontwikkeling van de uitgesproken bedoeling de concurrentie der
zag zn'n invloed kon doen gelden en waar een het spoorwegwezen reduceerde de afstanden Belgische haven in de Rijnvaart den bodem in
vrij levendige onderlinge uitwisseling van protot 1/10 van wat zij vroeger waren.
te slaan?
ducten plaats greep.
Hierdoor ging het monopolie van gunstige
Heeft hij onder meer zijn aandacht gewijd
Na den val van het West-Romeinsche rijk ligging, dat zeemogendheden als Engeland, aan het adres dat eenige dagen geleden dienverstoorden Vandalen, Gothen en Hunnen wat Nederland en Frankrijk tot nog toe genoten aangaande door de Kamer van Koophandel
hadden, in belangrijke mate te loor. Het Euroonder Romeinschen invloed tot stand was geen Fabrieken te Rotterdam aan den Nederkomen en het gevolg daarvan was een groote peesche achterland kwam dichter bij de zee landschen minister van Handel, Nijverheid en
mate van verwarring. In vele streken van te liggen. Tegelijkertijd creëerde de spoorweg Scheepvaart werd gezonden?
Europa deed toen zijn intrede wat men heden nieuwe staten van grooten omvang aan de
Kan de minister mededeelen, of de Belgiten dage in de economische wereld als overzijde van den oceaan.
sche regeering deze kwestie van
dichtbij
„autarkie" pleegt te bestempelen. Men trachtDe wereld ligt open. De rijkdommen der volgt en gereed is om eventueel afweermaatte zich onafhankelijk te maken van zijn buren aarde vragen om uitwisseling. De vloten der regelen te treffen?
en binnen eigen grenzen voort te brengen wat oceanen, de spoorwegen en andere middelen
men noodig had. Eerst de 12e eeuw bracht van verkeer zijn tot hoogen graad van perfecINDIË—NEDERLAND DOOR DE FILM.
eenigszins ingrijpende wijziging in het beeld, tie gestegen.
dat gedurende 5 a 6 eeuwen na den val van
God schiep een wereld met groote verscheiMen schrijft ons:
het West-Romeinsche rïjlt het overheerschende denheid van productiemogelijkheden, maakte
Door
een royale gift werd het bestuur van
was geweest.
daardoor de landen van elkaar afhankelijk en
de
stichting Inef (Indie-Nederland door de
dus
het
land,
ruilverkeer tot een noodzakelijkheid. film)
De pelgrimstochten naar het Heilige
in staat gesteld zich een geheel modern
gepaard aan de opkomst van Italiaansche Maar de mensch, in zijn waan, wil die gansche projectietoestel
voor 16 mm smalfilm aan te
wereld,
die
vier
open
nu
eeuwen lang
ligt, schaffen, waarmee
steden als Venetië en Genua waren de naaste
het mogelijk is een filmaanleiding, dat de 'volken van West-Europa weer zooveel mogelb'k in afgesloten hokjes programma
van
een
uur onafgebroken te
gaan
verdeelen.
weer de verbroken verbinding met Azië tot
verzorgen.
stand brachten.
Zooveel mogelijk, want geheel lukt dit toch
Tevens mocht de stichting een belangrijke
De samenvloeiing van twee factoren, de opniet. Maar wel zoover, dat bfl velen de ge- smalfilm ten geschenke ontvangen voorstellenkomst der steden en de kruistochten naar dachte niet meer uitgaat naar bevordering de dè groote Indische cultures, met een speelPalestina, verruimden den horizon van den van het ruilverkeer van goederen
waardoor duur van circa anderhalf uur. Binnenkort
ieder land tot de hoogste productiviteit kan
feudalen tijd en leidden er toe, dat het econode filmavonden worden hervat.
misch tijdbeeld geleidelijk weer omgevormd komen van de economische krachten, waarover zullen
werd.
het beschikt
doch naar inkrimping er van.
Aan de andere zijde van de landengte van En de vloek van dit alles is dat, zoodra een
Suez waren voornamelijk de Arabieren de staat den invoer uit andere landen gaat belemmeren, dit allicht een der anderen tot
dragers der beschaving geworden. Hun hanNEDERLANDSCHE ARBEIDERS
delsvaart bracht het Oosten weer in, contact soortgelijken maatregel noopt en zoodra dit
is,
geval
het
met de kooplieden van het Westen.
worden de overigen, vaak uit
IN DUITSCHLAND
Maar reeds na een tweetal eeuwen kwam rechtmatig zelfbehoud, gedwongen hun invoer
hier de tegenslag, want de Arabieren hadden in te krimpen, want wie niet meer uitvoeren
Vragen van den heer Hiemstra
kan, mist ook de middelen om te blijven inop den duur het veld te ruimen voor de Turbeantwoord.
ken en den Turken zat de handel niet in het voeren.
bloed. En het midden der 15e eeuw gaf weer
Het moet dwaasheid worden geacht voor
een flinken zet terug aan wat zich sedert het Nederland en Indië
De minister van Sociale Zaken heeft op de
alléén een politiek te
begin der 12e eeuw wederom sterk ontwik- willen voeren, die diametraal tegenover die vragen van den heer Hiemstra in verband met
keld had.
van nagenoeg de geheele wereld staat. We de door de regeering aan de gemeentebesturen
Portugal neemt dan bij dien „Drang nach moeten rekening houden met wat anderen
gerichte circulaire inzake het plaatsen in
Osten" de leiding door een nieuwen weg naar doen. Deden we dit niet, dan haalden we in Duitschland van arbeiders voor het verrichten
de Indien te zoeken. Met het omzeilen van zeer kosten tijd den economischen chaos van landbouwwerkzaamheden als volgt geantwoord:
Afrika's zuidpunt neemt het 400-jarige tijd- binnen.
vak een aanvang, waarin een gedeelte van het
Het is den minister bekend, dat een geGrondstoffen en industrie- meente,
oude Europa van lieverlede zijn invloed op de
waar aanvankelijk geen enkele arbeider zich voor bedoelden arbeid beschikbaar
producten.
overige vier werelddeelen zal doen gelden.
stelde, sommige arbeiders, die zonder opgave
Gedurende ongeveer een ecu*' behielden
Portugal en Spanje vrijwel alleen de
Verscheidene van de z.g. grondstoffenlanvan eenige gegronde reden weigerden zich
exploitatie van de rijkdommen, die Azië en den hebben zich in den lateren tijd geïndustriavoor het aanvaarden van arbeid in den DuitAmerika opleverden. Maar das treedt een liseerd. Vaak niet op natuurlijke wijze, doch schen landbouw beschikbaar te stellen, niet
drietal concurrenten naar voren. Want ook dank zn een stelsel van krachtige bescherlanger tot de werkverschaffing heeft toegeming. Daartegenover staat, dat de industrieele laten.
de kooplieden van Engeland, Frankrijk en Hollanden mede daardoor genoopt zijn geworden
Er werken reeds sedert jaren en ook in den
land begonnen zich te weren.
In het Oosten leidde dit al spoedig tot het uitbreiding te geven aan hun bodemproductie, laatsten tijd, veel Nederlandsche arbeiders in
einde van het Portugeesche overwicht. De wijl hun verminderde industrieele uitvoer, ten Duitschland, zonder dat zich moeilijkheden
gevolge van het verlies van afzetmogelijkhebben voorgedaan. De circulaire beteekent
heden, niet langer toeliet in hun behoefte dus niet iets nieuws, maar bedoelt alleen nog
aan voedingsmiddelen door invoer in den eens weer de aandacht te vestigen op bevroegeren omvang te voorzien.
staande werkgelegenheid.
Ook is het aantal concurrenten op die buiOnder opmerking, dat van uitzending van
tenlandsche markten grooter geworden. Lang arbeiders door de regeering geen sprake is,
had Engeland daar het rijk zoo goed als maar dat het hier slechts betreft het voldoen
alleen gehad. Maar geleidelijk aan kwamen aan aanvragen om arbeidskrachten voor
er mededingers, waarvan Duitschland wel de Duitschland door de organen der openbare
voornaamste was. De hoeveelheid eindproducarbeidsbemiddeling in Nederland, kan worden
ten, die men uitvoeren kon, nam, door de bemedegedeeld, dat in de tusschen Nederland en
ginnende industrialisatie in de grondstoffenDuitschland getroffen regeling, inzake het verlanden, niet sterk meer toe en daardoor werd keer op de arbeidsmarkt van wederzijdsche
elks aandeel voor de deelnemers aan dien onderdanen, is bepaald, dat Nederlandsche
export geringer.
arbeiders niet verplicht kunnen worden deel
Tegenover dien terugloopenden export van uit te maken van Duitsche organisaties.
eindproducten stond weliswaar een toeneming
Het spreekt bovendien vanzelf, dat een
van den export van kapitaalgoederen, waarNederlander in Duitschland, die aldaar als
voor de betaling meestal geschiedde uit gevreemdeling gastvrijheid geniet, zich niet in
lijktijdig verstrekte leeningen, maar op die het openbaar tegen de overheid van dit land
wijze hielp men weer mee aan de oprichting stellen mag, noch zich mat politieke propavan industrieën, die straks weer opnieuw een ganda dient bezig te houden, die door de overneerdrukkenden invloed op de mogelijkheid heid aldaar ongeoorloofd geacht wordt. Ontvan uitvoer van afgewerkte producten zouden houdt hij zich hiervan, dan loopt hij geen geoefenen.
vaar, dat maatregelen tegen hem zullen worDenk bijvoorbeeld aan Japan, dat in den genomen. Een dergelijken eisch stelt ook
de laatste 20 jaren zijn industrieele capaciteit Nederland tegenover de binnen zb'n grenzen
zoo sterk heeft uitgebreid en zoo goedkoop werkende vreemdelingen.
produceert, dat de Aziatische markt en de
De circulaire bevat niet de bepaling, dat
W. A. ENGELBRECHT,
Oostkust van Afrika aan dat land vrijwel ge- men tot het aanvaarden van werk in Duitsch-
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VINDT U OVERAL

steksplannen.

Monopolistisch streven

—

PERZISCHE TAPIJTEN

Regeering licht den gang
van zaken toe in antwoord
op vragen.

geantwoord:

Groote rede van den

(Ingezonden Mededeeling.)

ROTTERDAM

_ ':

Hollanders waren hun opvolgers in den Indischen archipel. De Engelschen en Franschen
worstelden om het bezit van India, waar Engeland ten slotte de overhand behield.
De 19e eeuw bracht de ontwikkeling van
Australië en Afrika, met de verdeeling van
Afrika onder eenige Europeesche mogendhe-

EERSTE BLAD

DE AANBESTEDING VAN DEN
TUNNELBOUW TE

(Ingezonden Mededeeling.)

»
Ook aan dit artikel her" 'f\J|
kent Ude speciale Ver- ~:,';■".' ''■'")}.sBm
kade-kwaliteit. Smakelijk
j?£ ■('' .en voedzaam, zonder dorst ';■/'.
'1
j. i
te verwekken.
ff

„God maakte ruilverkeer tot een noodzakelijkheid, maar de mensen, in zijn eigenwaan,
verdeelde de wereld in afgesloten hokjes,"
aldus dr. Colijn op jaardag Rotterdamsche
Kamer van Koophandel.
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burgemeester.

(Van

onzen correspondent.)
B a a r n, 16 April.

De burgemeester van Baarn, jhr. mr. G. C.
J. van Reenen, maakt het volgende bekend:
H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins
Bernhard hebben mij opgedragen, de burgerij
van Baarn Hoogstderzelver
diepgevoelde
dankbetuiging over te brengen voor de allerhartelijkste en geestdriftige ontvangst, Hunner
Koninklijke Hoogheden bij Hun intocht in
Baarn bereid, alsmede voor de vele moeite,
welke de burgerij zich gegeven heeft om Baarn
op zoon schoone wijze te versieren. Ik kwijt
mij bij deze gaarne van deze opdracht.

Voorts richt de burgemeester navolgenda

proclamatie

aan de

bevolking:

Baarnsche medeburgers,
Het is mij een behoefte, na het schitterend:
verloop van den intocht van ons prinselijk,
paar, aan de Devolking van Baarn hulde te
brengen voor de wijze, waarop zij er toe heeft*
meegewerkt, niet alleen dat deze feestelijke
gebeurtenis op zulk een grootsche wijze kou
worden gevierd, maar ook, dat zij gevierd is
geworden zonder dat ook maar een enkelen,
wanklank de feeststemming heeft verstoord.
Men heeft zich niettegenstaande de groot»
geestdrift steeds volkomen ordelijk gedragen
en alle aanwijzingen der politie strikt opgevolgd. Baarn heeft haar naam, van op hoog-a
staand wyze feest te kunnen vieren, wederom
schitterend gehandhaafd. Ik stel er prijs op t»
kunnen vermelden, dat de Prinses en de Prins,
naast Hun officieele dankbetuiging, mij nosr
herhaaldelijk hebben verklaard, hoezeer zij
getroffen waren door de hartelijke ontvangst
en hoezeer zij de versiering van ons dorp be-wonderden. Nogmaals alle hulde aan da

Baarnsche

bevolking.

—
NAGEDACHTENIS VAN
»

MR. H. SMEENGE
Het Comité tot Huldiging van de nagedachtenis van mr. Harm Smeenge mocht zoowel
van H. M. de Kon'egin als van H.K.H. Prinses Juliana een belangrijk bedrag ontvangen.

.

"
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POSTVLUCHTEN OP INDIE
De positie der postvliegtuigen was gisteren:
„Nachtegaal" (uitrel.3) te Bandoeng; „Riet-

vink" (uitreis) te Basra; „Perkoetoet" (thuis-

reis) te Rangoon.

(Vervolg Binnenland op blz. 4.)

AVONDBLAD

EERSTE BLAD
SPORT
SCHAKEN

TOERNOOI TE OSTENDE

— ALGEMEEN HANDELSBLAD
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ZWEMMEN.

VOETBAL.

DUITSCHLAND-BELGIË

INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN

Het Duitsche elftal.

VAN „HET IJ”

Naar wij vernemen zijn de internationale
wedstrijden van Het IJ definitief vastgesteld
Landau remise met
op Dinsdag 11 en Woensdag 12 Mei a.s. in
Sportfondsenbad te Amsterdam, beide
het
Dunkelbaum.
opstelling aantreden:
malen des avonds om acht uur.
Op den eersten avond komt Ragnhild
OSTENDE, 15 April. De uitslagen van de
Doel: Jakob (Jahn, Regensburg).
in ieder geval uit op de 200 meter
Hveger
heden in de vijfde ronde van het InternatioAchter: Harringer (Wacker, München) en rugslag, waarbij zij o.m. Nida Senff als
nale Schaaktoernooi te Ostende gespeelde parMünzenberg (Aliemania, Aken).
tegenstandster heeft.
tijen luiden:
Op den tweeden avond neemt de Deensche
Midden: Kupfer (Schweinfurt).Goldbrunner
Grob—Fine afgebroken.
zwemster deel aan het nummer 400 meter
(Bayern, München) en Kitzinger (Schweinborstcrawl en waarschijnlijk zal Rie MastenDyner—List I—o.1 —0.
furt).
Koltanowski —Keres afgebroken.
broek ook op dezen afstand starten.
Voor: Lehner (Augsburg), Hohmann (BenTartakower—fteynolds I—o.1 —0.
Valborg Christensen en Martha Engfeldt—
rath) of Sauckel (Neurenberg), Lenz (DortDunkelblum—Landau I—J.1 —J.
Genenger nemen op beide avonden aan vermund), Rosenberg (Eimsbüttel)
en Ibinger schillende nummers deel.
De partij tusschen Grob en Fine is afge(V. F. 8., Mannheim).
Er zijn besprekingen gaande om op een
broken in een torenstand, waaruit voor Fine
beide avonden een waterpolowedstrijd te
van
nog slechts remise is te bereiken. De stand
organiseeren tusschen Het IJ en de WestKoltanowski
van de afgebroken partn' tusschen
duitsche kampioensclub Duisburger S. V.,
en Keres is gelijk.
BONDSELFTALLEN
TEGEN
waarin
o.m. de internationale keeper KlingenDe afgebroken partij uit de derde ronde
de midvoor Schneider meespelen.
burg
en
tusschen Landau en Fine is opnieuw afgeWEST HAM UNITED
Fine
waarbroken, maar de overwinning zal
schijnlijk niet meer ontgaan.
Naar wij vernemen, zal de bekende EngelATHLETIEK
De stand luidt thans na de vijfde ronde: sche profclub uit de tweede divisie West Ham
1. Grob 3è punt plus een afgebroken partij, TJnited vier wedstrijden hier te lande komen
2. Landau 3 punten plus een afgebroken spelen tegen door de Keuze-commissie van den
PERMANENTE COMMISSIE VOOR
partij, 3. Tartakower 3 punten, 4. Dunkelsamen te stellen bondselftallen. De
K.N.V.B.
blum 2J punt, 5. Fine 2 punten plus een afge- eerste van deze vier wedstrijden zal op Hemelbroken partij, 6. Keres plus een afgebroken vaartsdag 6 Mei a.s. plaats vinden op het
In de laatst gehouden vergadering van het
partij, 7. Dyner 2 punten, 8. Koltanowski Vitesse-terrein te Arnhem. Voorts zal West
bestuur der K.N.A.U. is de navolalgemeen
9.
List
partij,
een
in
het
punt
plus
afgebroken
Leeuwarden,
11
Utrecht en
Ham TJnited in
commissie ter bevordering
gende
permanente
IJ punt, 10. Reynolds 1 punt.
zuiden van ons land uitkomen.
athletiek
onder studenten ingestld:
van de
Prof. F. J. J. Buitendijk (Groningen), voorzitter; mr. M. W. Venlet (Haarlem), secreAMSTERDAMSCHEN
taris; A. J. G. Strengholt, voorzitter der K.N.
A.U. (Amsterdam); mr. L. J. H. Cluysenaar
VOETBALBOND
(Groningen) en G. Zijlstra (Leiden), toegeBERLIJN, 15 April. (A. N. P.) Het Duitsche elftal, dat 25 April a.s. te Hannover
tegen België zal uitkomen, zal in de volgende
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60% honing...«inT

GILLETTE SLEUF MESJES PASSEN OP ALLE GILLETTE APPARATEN
H.Gj.

Proef de pure honing in HILLE's heerlijke
ontbijtkoek. Geniet van zijn fijne kruidengeur
en zijn zuivere smaak!
Neem HILLE's ontbijtkoek in huis. De kinderen
zijn er dol op. Hij wekt de eetlust op, hij
is gezond.
HILLE's heerlijke ontbijtkoek: 10 12 en

STUDENTEN-ATHLETIEK

DAMESKAMPIOENSCHAP VAN

SCHOOLWEDSTRIJCEN

AMSTERDAM

De wedstrijden om het dameskampioenschap
van Amsterdam werden gisteren voortgezet
met de volgende partijen:
Groep A:

Mevr. A. v. d. Veen—

I—o

Mcj. L. Ossenkoppele

Mevr. A. v. d. Hengel—

Mevr. dr. P. Teljer
Groep B:

I—o

Peening

o—l0 —1

Mevr. H. Schregardus

I—o1 —0
I—o1 —0

Mej. A. M. v. Schaik —
Mevr. E. J. B.
Mevr. F. Lichtenstein

—

Het programma voor morgen luidt:
Terrein 11, De Meerboys. 2J—3J u. B. 22
(3e ronde) Graf. School I—Derde Vijf 1.
Terrein 15, Sport. 3—4 u. C. 64 (4e ronde)
De Bazel 2—Derde Ambachts 2.
Terrein 20, Centrum. 3—4 u. C. 65 (4e
ronde) Dr. Bavinck —Vijfde Ambachts 3.
Terrein 22, Brandweer. 3—4 Ju. A. 7 (2e
ronde) El. Techn. I—Vierde1—Vierde Vn'f 1.
Terrein 23, 0.V.V.0. 2. 2—3 u. D. 59
5 Franken(demi-finale) Derde Amtoachts s—Frankendael—
dael 3; 31 4\ u. B. 23 (3e ronde) Frankendael I—El. Techn. 2.

—

Mevr. G. S. Boxem—Mevr. A. Johan
Groep C:
Mej. E. Knippenberg—■
Het bestuur van Feijenoord heeft besloten,
Mevr. M. E. Winter I—o1 —0
dat het elftal van Feijenoord zelf op 6 Juni in
Mej. C. H. Jongman—
het
Stadion te Rotterdam tegen de Arsenal
—
1
Mej. F. Heemskerk o—l0
spelen.
zal
afgebr.
Siljade
L.
A.
Slagt—Mevr.
Mevr.
C.
Groep D:
Mej., M. Dijkstra—
PAARDEN
Mevr. M. R. Heemskerk I—o1 —0
—
1
Es
o—l
0
Mevr. C. Mcll—Mevr. B. v.
CONCOURS HIPPIQUE TE ROME
Groep E:
Mevr. J. M. Herpel—
Ook Fransche deelneming.
Mej. P. W. v. Schaik o—l0—1
I—o
Mevr. R. Onvlee—Mevr. S. v. Tijn
Aan het internationaal concours hippique,
van 24 April tot 2 Mei a.s. te Rome wordt
dat
Tevens werden eenige afgebroken partijen
zal ook Frankrijk met een militaire
gehouden,
De
resultaten
beëindigd.
Uit de eerste ronde
deelnemen, zoodat het aantal ingeequipe
hiervan zijn:
schreven landen thans tot acht is gestegen.
Behalve Italië, zullen ruiters uit Oostenrijk,
Mej. L. Ossenkoppele—
Mevr. A. M. v. Schaik I—\1 \ Turkije, Hongarije, Duitschland, Zwitserland,
Fra.nkri.jk en Nederland in de verschilMevr. G. S. Boxem
Mej. A. M. v. Schaik I—o lende nummers uitkomen. Nederland zendt
Mevr. A. de Sain—Mevr. J. M. Herpel I—o ritmeester Sirtema van Grovestins met de
paarden Izard, Godard en Ernica, luitenant
Zooals reeds eerder vermeld, wordt dit ge- Greter met Carina en Trixie, res.-luitenant
heele toernooi gespeeld in de schaakclub Van Schaik met Santa Bell en Denise en lui„Watergraafsmeer", café Frankendaal, Midtenant Ruys de Perez met Eichenkranz en
denweg, met uitzondering van de vijfde ronde, Kestrelle. De voorzitter van den NederlandWelke in het Amsterdamsche Schaakhuis, PI. schen hippischen sportbond, kolonel Quarles
Franschelaan. plaats vindt.
van Ufford, treedt als chef d'équipe op.
De derde ronde van dezen wedstrijd is vastDuitschland zal eveneens flink vertegengesteld op Woensdag 21 April.
woordigd zijn. Onder leiding van den commandant der cavallerieschool van Hannover,
generaal-majoor Volk, zuilen de officieren ritmeester Momm, ritmeester Kurt Hasse, kapivon Barnekow, kapitein van Steher, luiSCHAAKBOND tein
tenant Kehler, luitenant Brinkmann en luitenant Freiherr von Wangenheim met niet minder dan 20 paarden de reis naar de Italiaansche hoofdstad ondernemen.
De Turksche equipe staat onder leiding van
Voor de extra-klasse competitie van den
Amsterdamschen Schaakbond speelden de generaal Ssemsetti en is dezer dagen reeds
eerste tientallen van „Max Euwe" en „Utile te Brindisi aangekomen.
Voor Zwitserland komen o.m. uit luitenant
Dulci" met volgend resultaat:
Miller, luitenant Fehr en Maril Mylius.
Max Euwe
U. D.
Het belangrijkste nummer is het springcon1. S. v. Mindeno—v. Oudheusden
i \ cours om de Coppa Mussolini, welke in 1935
2. T. D. v. Scheltinga—v. d. Kruiff
I—o
door Frankrnk werd gewonnen.
3 J. Sterk—Den Boer
Na Rome vertrekt de Nederlandsche equipe
i i
naar Parijs, waar van 6—12 Mei een interI—o
W. Koomen—Vervey
5 H. Tegelaar—Kamp
I—o1—0
nationaal concours hippique plaats vindt. Ten
6 M. Groot—De Vrij
slotte nemen de Nederlandsche ruiters deel
o—l0—1
7 D. v.'Alewrjk—v. Rensen
aan het concours hippique van Brussel, hetI—o
8- De Haas—Mimmel
welk op de dagen van 14 tot 24 Mei is vasto—l
9- H. Henkelman—Petersen
gesteld. Ritmeester Grovestins zal echter te
i i
!0. G. v. Randen—B. de Kok
I—o
Brussel niet starten en worden vervangen
door luitenant De Bruine.

FEIJENOORD—ARSENAL
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KAWNTENNIS

DUITSCHE

Daar Max Euwe haar andere competitiewedstrijden ook alle won, behaalde de club
v&n v. Harten voor de negende maal het kampioenschap in de hoogste klasse van den
A. S. B.
Behalve uit dit negenvoudig kampioenschap
blijkt de groote kracht van dit tiental wel
hieruit, dat sinds het seizoen 1931/32 geen
competitiewedstrijd verloren werd en het tiental voor de zesde maal in successie kampioen
van den A. S. B. werd.

WATERPOLO.

INTERNATIONAAL PROGRAMMA
internationale programma van het
Nederlandsen zevental ziet er voor 1937 als
v °lgt uit:
17 en 18 April te Duisberg en Essen tegen
Het

West-Duits chland.
4 Juli

te Oostende in het Pare Henriëtte

tegen België.
18 Juli te Haarlem tegen Duitschland.
14—20 Augustus te Boedapest om de Horbhy
bekers. Deelnemers Hongarije, Duitschland,

■België,

Ftankrijk, Nederland, Oostenrijk.

Onderhandelingen zijn nog gaande voor het
sPelen tegen Tsjechoslowakije en Joegoslavië.

COMPETITIE-INDEELING
Le indeeling voor de a.s. competitie voor de
eerste klasse is als volgt:
Eerste klasse dames: A.D.Z. en H.D.Z. (te
Amsterdam,. H.Z.P.C. (te Den Haag), Otter

Jte Hilversum,

nieuwe eerste klasser), U.Z.C,

tte Utrecht).
Eerste klasse heeren: Afdeeling A: Het IJ
en Dolfijn (te Amsterdam), Zian (te Den
aa g), Haarlem en D.W.R. (te Haarlem).
Afdeeling B: H-Z.P.C. (te Den Haag), H.P.C,
'te Heemstede), U.Z.C, en Zwemlust (te

**

Utrecht), Maas (te Rotterdam). Nieuwe
eerste -klasser is D.W.R. Kampioenen in 1936
w "iren H.Z.P.c. dames en heeren.
Reserve eerste klasse: Afdeeling A: Dolfijn
en Ut, IJ II en 111, Star 11. Afdeeling B:

"mP n

''

H.Z.P.C. 11, U.Z.C. 11, Zian II en
"*■ van deze ploegen hebben IJ II en H.P.C.
dezen winter met zeer veel succes in de
erste klasse afdeeling der wintercompetitie
H.Z.P.C. II en Zian II zijn eveneens
gespeeld.
ze
er sterk.

U moet hem

DAVISBEKERPLOEG

Zondag a.s. wordt op het circuit van Valentino nabij Turijn een wedstrijd gehouden,
waarvoor gisteren de training aanving, bij
deze training vond een ernstig ongeval plaats,
waarvan de bekende coureur Nuvolari het
slachtoffer werd. Bij een der trainingsritten
vloog de wagen van Nuvolari uit de bocht, de

auto sloeg over den kop. Nuvolari werd ernstig gewond opgenomen. De Italiaan liep
kneuzingen aan de borst op en is naar het
ziekenhuis overgebracht. Indien zich geen
complicaties voordoen, kunnen de blessures'
van Nuvolari binnen een maand genezen zijn.

van de

OPGESLAGEN
MODEL van pcdaline-stro

an
C2"U

-/"

,
A
/jjÊ\

/ 4g^

i/

'"~

KAPJE

met

NIEUWE UITGAVEN
Breda.

Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
„Breda Vooruit" te Breda heeft een gids samengesteld, welke een vlot en goed beeld geeft van
de Baroniestad.
De drukkerij P. van Fessem en Zoon heeft er
alle eer van.
De

Gids voor Schoorl, Groet

en

Camperduin.

Verschenen is een door de Pensionhoudersvereeniging uitgegeven en door den burgemeester
van Schoorl van een voorwoord voorziene gids
van Schoorl, Groet en Camperduin aan Zee. Verschillende aardige artikelen bevat dit gidsje o.a.
een van M. J. Brusse. Overigens geeft het uiteraard alle inlichtingen over pensions e.d.
Hakken omlaag! door W. P. C.
der Horst.

van

Bij de Drukkerij Korsten te Rotterdam is -verschenen Hakken omlaag!, beknopte aanwyzin;
gen voor den beginnenden ruiter door W. P. C.
van der Horst, „rapportganger" van wijlen generaal Joubert. Niet alleen beginnelingen zullen dit
aardige, met teekeningen van" den schrijver verluchte boekje apprecieeren.
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Zóó'n regenmantel had U zich altijd

Hl

gewenscht.
In het nieuwe model van onzen „Rex" zijn
al Uw wenschen voor een goeden regenmantel vervuld.
Met bijzondere nauwgezetheid namen wij
nota van de eischen die onze cliënten stelden,
van de verlangens 'welke zij uitspraken.
Het verlangen om van een regenjas ook bij
mooi weer genoegen te smaken, heeft ons
er toe gebracht Rex in nog vlotter, chiquer en
moderner modellen uit te brengen. De eisch
van absolute beschutting bij regen konden
wij verwezenlijken door het aanbrengen van
oliedoek-tusschenvoering in rug, voorpand en
geheele mouwlengte.
En natuurlijk is ook de geïmpregneerde, wollen
gabardine van dezelfde uitstekende kwaliteit.

—

nieuwe „REK", ii
Nederlandsen fabrikaat.
Verkrijgbaar in 8 modekleuren, in de malen 38-50.
Mef 7 jaar schrift, garantie

Ook de
van

—

met de prachtige luchtreis-film naar Indië.

\\

REX

REGENMANTEL

nootschap,

—

denzwaar 32.

ff

IN DE WEST

Voor het Kon. Ned. Aardrijkskundig Gede Kon. Ver. „Koloniaal Insti„Vrachelsche heide" onder de gemeente Oostuut", het Alg. Ned. Verbond en de Kon. Ver.
terhout een goed geslaagde cross country „Onze Vloot" hield in gebouw „Excelsior" te
plaats, waaraan werd deelgenomen door offiDen Haag de heer L. F. Bouman, chef der
cieren en onderofficieren. Het parcours waarafdeeling West-Indië van de K. L. M. een
in negen hindernissen waren opgesteld en lezing met filmvertooning over „De Nederwaarin moeilijke wendingen voorkwamen, was landsche Luchtvaart in de West."
ongeveer 2700 meter lang en werd te voren
De heer Bouman ving zijn interessante beniet geloopen, zoodat de ruiters allen in onbetoog aan met een relaas van den historischen
kend terrein waren. O.m. werd de cross bijtocht van de „Snip" in December 1934, toen
gewoond door den commandant van het A. men in vier dagen van Amsterdam naar
P. D. te Tilburg Kapt. Strootman en diens West-Indië vloog. Na deze geslaagde proef
officieren. Na afloop werden in de onderoffiwerd de reis van Paramaribo naar Curagao
ciers-cantine van de Seeligkazerne door adj. voortgezet, welke afstand
ongeveer AmO. O. Royer, voorzitter der O. O. Jachtverin zeven uur werd volsterdam—-Algiers
eeniging de prijzen uitgereikt. De resultaten bracht.
waren:
De eerste vaste luchtdienst werd onderOfficieren: 1. luit. Feith met ,,Mary" tijd houden tuschen Aruba en Curagao, een af7 min. 14 sec; 2. luit. Vermeulen met „Adstand van 130 km, welke in 35 minuten wordt
venture" tijd 7 min. 17 sec; 3. luit. Morrees afgelegd. De boot doet er 7 a 8 uur over,
met „Vitesse" tijd 7 min. 21 sec; 4. kapt. zoodat het luchtverkeer hier dus een belangStoffels met „Maluska" tijd 8 min. 4 sec.
rijke verbetering bracht.
Onderofficieren: 1. wachtmeester Buise met
Later werd de dienst uitgebreid met ver„Abby", tijd 6 min. 36 sec; 2. wachtmeester bindingen naar Maracaibo en La Guaira.
H. Bakker met „Ben", tijd 6 min. 46 sec; 3.
Een verbinding Suriname—Curagao te
wachtmeester J. Quick met „Klaas", tijd 7 onderhouden: hiervoor bestaat geen directe
min. 1 sec; 4. wachtmeester Willems met reden. Er is nl. in het geheel geen verkeer
„The Juggler", tijd 7 min. 6 sec; 5. wachttusschen beide Nederlandsche gebieden.
meester Geelhoed met „Happy", tijd 7 min.
Toch zal een dergelijke verbinding tot
9 sec; 6. adj. O O. W. Kramp met „Rolf", tijd
stand worden gebracht en wel met het oog op
7 min. 11 sec; 7. wachtm. v. d. Voort met
de plannen van da K.L.M, om een geregelden
„Madjoe" tijd 7 min. 121 sec; 8. wachtmeesdienst Holland—West-Indië te onderhouden.
ter E. v. Cranenburgh met „Duiveltje" tijd 7
Deze diensten zal men niet alleen moeten
min. 30; 9. wachtmeester Fokkema met zien
als een verbinding van Moederland en
„Mary" tijd 7 min 33 sec; 10. wachtmeester Koloniën, maar meer als een tusschen Westd.
tijd
;,Woelwater",
Meer met
7 min. 43 Europa en
v.
Centraal-Amerika. Dezelfde route
sec; 11. opper-wachtmeester v. Mil met als
welke de „Snip" vloog, zal genomen wortijd
7 min. 59 sec; 12. wachtmeester den,
„Sonja"
nl. Amsterdam—Lissabon—Porto Pran'a
Meyer met „Willy" tijd 8 min! 12 sec.
Paramaribo.
Één moeilijkheid doet zich daarbij voor, nl.
——"—
de concurrentie met de Pan American Airways,
die ongeveer het geheele bevliegbare gebied in
RUITERFEEST TE DOETINCHEM.
Noord- en Zuid-Amerika bestrijken. Bovendien heeft deze maatschappij onlangs een
Bijzonder groote deelneming.
groot aantal zeer moderne en comfortabele
Voor de morgen en Zondag te Doetinchem vliegtuigen aangeschaft en dit heeft de K.L.M,
plaats vindende ruiterfeesten bestaat zeer genoodzaakt voor haar dienst in en naar Westgroote belangstelling. Niet minder dan 230
Indië hetzelfde te doen, wil zij aan de conruiters en amazones zijn voor de verschillende currentie van de P.A.A. het hoofd bieden.
evenementen ingeschreven.
Na de korte, doch interessante uiteenzetZaterdag wordt' een rallye paper gehouden ting, werd een en ander geïllustreerd met een
in twee klassen van 35 en 25 km. 50 ruiters film, door den heer Bouman, zelf in WestIndië vervaardigd, waarna tenslotte de leernemen daaraan deel. In het lichte springzame K.L.M.-propagandafilm werd gedraaid
concours komen 55 paarden uit; in het midnabjjheid

afdeling

NUVOLARI GEWOND EN VOOR
ZONDAG UITGESCHAKELD

CROSS-COUNTRY TE BREDA
in de

Hoeden-

AUTOMOBIUSME.

NEDERLANDSCHE LUCHTVAART
Gistermiddag had

eens probeerenl

uit onze

Zeer waarschijnlijk zal de Duitsche Davisbekerploeg dit jaar bestaan uit Gottfried von
Gramm, Hermer Henkei en Hans Denker. Lund
is door particuliere werkzaamheden verhinderd te trainen en aan de komende wedstrijden
deel te nemen. Men zal hem als dubbelspeler
ongetwijfeld in de ploeg missen.
Von Cramm en Henkei zullen bovendien
uitkomen in de internationale kampioenschappen van Parijs, Wimbledon, Hamburg, Forest
Hills, Tokio en Sydney.
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en n°dat we heerlijk genoten hadden,
keerden we tegen donker terug. Er kon ons
niets gebeuren met onze mooie, in ieder op-

zicht betrouwbare BOSCH fïetslamp.

BOSCH

aM

CMU

DE MOOIE

5710

fïetslamp

NV WHISHVANRIIN. KEE[BS6«ACHn;i,

AHSIERDAM.m

3130««t.)

SPOEDIG

IGra

f K^JB

" "

SMAAKVOI ÊN
CONCURREEREND

IU

"

uitgevoerd door
N.V. Drukkerij JACOIt VAN VJkHVKX
O

2 Voorburgwal 87-89. Amsterdam. Te\ni

3WrU32/'2\^üU2]

-1

JXliauwe JlmateröamscDe CSourant

MCEMEEK MAMEISBiAD

Duce inspecteert troepen-Brand in Thüringen

AVONDBLAÜ VAN

VRIJDAG 16 APRIL

DE FLOTTIELIELEIDER „TROMP", die op 29 April a.s.
door H. M. de .Koningin zal worden te water gelaten, op de
werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij, te Amsterdam.

DE DUCE INSPECTEERT EEN DIVISIE ALPENJAGERS WELKE UIT ABESSINIË IS TERUGGEKEERD.
Mussolini en een aantal officieren van zijn staf
schrijden langs het front van de troepen.

—

H. M. DE KONINGIN in de loge van het Gebouw voor K. en W. te
's-Gravenhage, waar Zij gisteren het eerste deel van het concert van „Die
Haghesangers", ter eere van het twintigjarig bestaan der vereeniging,
heeft bijgewoond.
DE PARLEMENTSGEBOUWEN TE LONDEN, zooals
bij de kroningsfeesten verlicht zullen zijn.

zij

GRAAF FELIX LUGKNER, wiens „Zeeduivel" hem vermaardheid heeft bezorgd,
zal Zondag opnieuw een wereldreis beginnen, die twee jaar zal duren. Hierboven:
de nieuwe „Zeeduivel". Inzet: graaf Luckner.
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OP DE INTERNATIONALE HONDENTENTOONSTEL-

LING TE WEENEN leverde deze terriër wel een zeer bijzondere prestatie met het nemen,van een schutting ter
hoogte

van 1.75 meter.

.

EEN FELLE BRAND heeft dezer dagen in het Thüringsche dorpje Kreuzebra
zeven-en-twintig huizen en gebouwen tot den grond verwoest, waardoor 23 gezinnen
zijn geworden.
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GEZICHTSHAREN
Blijvende verwrjdering Nieuwste, snelle, minst gevoelige methode. 17-Jarlgo
Mevr. A. HOOGEVEEN, P. C. Hooftstr. 19, Adam. Telet 2199
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VAN MAROKKO, MOULAY HAFID, is

BIJZETTING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN
dezer dagen onder groote belangstelling van Mohammedaansche zijde te Fez geschied.
woonden deze plechtigheid bij.

DE
i

PHENOMENALE MEXICAANSCHE
ATTRACTIE

I STERK VERLAAGDE

„ALG. HANDELSBLAD"

| O

I

DILLA RAMONE

EINDE MEI

„TREFFER* IM HEI
DE GEGOEDE FAMILIES
EN DE ZAKENKRINGEN IN GEHEEL NEDERLAND
MET

's AVONDS 9 UUR.-

EERSTE OPTREDEN IN NEDERLAND

BETREK KI NGZOEKENDEN
BEUEIREN
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TWEEDE BLAD

raden of te vertolken. En zeker niet om hem
tot een „liberaal" te stempelen. Het gaat bier
nu alleen over hetgeen de weifelende ex-libeIn de anti-revolutionnaire „Standaard" rale kleurloozen, waarover „De Standaard" het
wordt een aansporing gegeven aan dat deel heeft, van hem verwachten. En wanneer hun
der kiezers, dat „door gebrek aan politieke vroeger liberalisme voortkwam uit een veropvoeding en politiek besef er geenerlei eigen langen naar waarlijk nationale politiek, over
politieke overtuiging op na houdt", om straks
de scheidsmuren van godsdienst of klasse
'bij de stembus hun stem aan dr. Colijn te heen, dan kunnen zij, naar onze overtuiging,
geven. De motiveering is eenigszins zonderook nu die nationale politiek, waarvan zij ook
ling. Deze kiezers, meent de „Standaard", in dr. Colijn een sterken exponent hebben
.■stemmen naar een algemeen gevoel van wat leeren zien, niet beter ondersteunen dan door
krachteis de uitkomst die zij voor oogen heb- ook thans weer liberaal te stemmen.
ben, volgens hun meening de voorkeur verdient. Zij stemden vroeger meestal op de liberale lijst, omdat het zoo gebruikelijk was. Maar
nu de liberalen niet meer de vroegere suprematie uitoefenen, zijn zij het stuur kwijt" tJET wetsontwerp tot wijziging van de bcWaarom zouden zij dan nu niet op dr. Colijn
■*■ palingen van het kinderrecht, dat bij de
stemmen? Immers, deze heeft „door een vier- Tweede Kamer door minister Van Schaik is
jarig bewind getoond het algemeen vertrouingediend, komt uit handen van een bewindswen waard te zijn. Hij heeft geen ijdele 'belof- man, wiens belangstelling voor de opvoeding
ten gegeven, maar daden verricht, die het en verzorging van het kind bekend was, reeds
algemeen vertrouwen wettigen, dat het natiovóór dat hij in 1933 de leiding van het minisnaal belang bij hem in veilige handen is. Wat terie van Justitie op zich nam.
Zou er dan tegen zijn dat dezulken ook thans
De Kinderwetten, welke nog maar ruim
Weer hun vertrouwen aan Colijn schenken?" dertig jaar bestaan
zij werden in 1905 inDit nu lijkt ons toch een iets te simplistische gevoerd
hebben al heel wat critiek, zoowel
redeneering. Wij stellen voorop, dat ook wij in wat haar inhoud als haar redactie betreft, te
dr. Colijn een voortreffelijke leidersfiguur verduren gehad. Geen wonder! Want zij
zien, die als voorman van een regeer-ploeg regelden een geheel nieuwe materie, welker
Welke op een zoo breed mogelijk nationaal doelmatigheid aan de praktijk moest worden
front in de volksvertegenwoordiging zou steu- getoetst.
nen, ongetwijfeld het algemeene vertrouwen
In 1910 reeds werd onder voorzitterZou verdienen. Dat heeft zijn arbeid in de afgeschap van mr. J. Limburg een staatscommissie
loopen vier jaren, onder uiterst moeilijke omingesteld om de wetten te herzien; het werk
standigheden, onomstootelijk bewezen. En deze van deze commissie leidde door verschillende
pra.ctische ervaring, waarop een beomstandigheden niet tot het gewenschte doel.
oordeeling van deze krachtige figuur zich kan Zoo nu en dan werd in den loop der jaren
gronden, is voor ons duizendmaal meer waard een onderdeel gewijzigd
of aangevuld, maar
dan het inderdaad „blinde" vertrouwen dat het bleef stukwerk. Minister Van Schaik kende
bijv. het nationaal-socialisme verlangt voor door de verschillende functies, waarin hij
zijn „leider", die in politiek opzicht nog van
werkzaam was geweest, o.a. als voorzitter van
meet af aan moet bewijzen ö f hij als practiseh het Centraal College voor de Reclasseering,
staatsman iets waard is en zoo ja hoeveel. de leemten en fouten van het Kinderrecht door
Maar het ware onjuist om het gedurende en door, en toen hij in 1933 als minister van
Justitie optrad, werd van hem door degenen,
de afgeloopen vier jaren gevoerde regeeringsbeleid uitsluitend op rekening van dr. Colijn die met de dagelijksche praktijk der Kinderte plaatsen. In dit kabinet op breede basis wetten hadden te maken, een wijziging in het
hebben ook andere mannen medegeregeerd, Kinderrecht dan ook wel verwacht. Deze verwachting bleek juist te zijn. Zeer spoedig na
ook liberalen. En dr. Colijn is de eerste geweest om van den aanvang af te verklaren, zijn benoeming nam hij de herziening van het
■dat er in zijn extra-parlementaire kabinet geen Kinderrecht ter hand; het Algemeen College
Partij-politiek, maar kabi n e t s-politiek zou van toezicht, bijstand en advies voor het rijksWorden gevoerd, d.w.z. politiek onder de col- tucht- en opvoedingswezen vond hij bereid een
lectieve verantwoordelijkheid van het geheele herziening te ontwerpen; de voorstellen van
gemengde ministerie. Dat geldt zoowel voor dit Algemeen College zijn in hoofdzaak door
de sterke ais voor de zwakke steeën welke in den minister in zijn thans ingediend ontwerp
het gevoerde beleid vallen aan te wijzen. In overgenomen.
De samenstellers van deze wetswijziging,
een stelsel waar de dictatuur, die eenvoudig
eigen inzicht doordrijft, zonder op de overtui- welke zeer omvangrijk is, zijn er bijzonder
gingen van andersdenkende groepen te letten, goed in geslaagd om een samenvattenonaanvaardbaar wordt geacht, is dan ook het d e behandeling van de stof te geven, in een
aanwijzen van een sterke leidersfiguur op voor ieder begrijpelijke taal, twee
zichzelf niet genoeg. Men moet hem ook nog dingen, welke men bij de oorspronkelijke wetsbest mogelijke voorwaarden mee- bepalingen miste.
geven om zijn kracht in het nationaal belang
Onder de vele belangrijke wn'zigingszoo vruchtbaar mogelijk te kunnen ontplooien. voorstellen zijn er twee, welke in de
Ook de „kleurlooze" kiezer ontkomt dus niet eerste plaats aandacht vragen, nl. het veraan de noodzakelijkheid om zich behalve over vallen van de formeele erkenning bij authenden persoon van een aanvoerder, ook over tieke acte van het natuurlijk kind door de
dat nationale belang een meening te moeder, en de wederinvoering van het ouder"vormen, wanneer hij een bepaalden voorman lijk tuchtrecht, beide punten, welke sterk het
algemeen rechtsbewustzijn raken. De noodWil helpen.
zakelijkheid
voor de moeder om haar natuurlijk
Dat dr. Colijn door zijn eigen partijgenooten kind
erkennen,
opdat er tusschen haar
te
in de Kamer zal worden gebracht, staat nabetrekkingen

De

stem der

OOK EEN „ADAT-HOF”?

kleurloozen

Beroepsinstantie in Indië voor burgerlijke
zaken gegrond op
Adatrecht.

Gewijzigd kinderrecht

—

reeds van te voren volkomen vast.
Stemmen van „kleurloozen" en niet-antirevolutionairen die op hem persoonlijk worden
Wtgebracht, komen dus eenvoudig aan de
anti-revolutionnaire lij s t ten goede, en beteekenen een versterking van de anti-revolutionaire fractie. Is een sterke anti-revolutionaire fractie nu onvoorwaardelijk in het
nationaal belang? Dat zal afhangen van hoe
men dat nationale belang ziet. Dr. Colijn persoonlijk heeft bewezen, dat hij het zeer breed
Biet
zoo breed als men het ook naar onze
en dat hij nieovertuiging moet zien
mand die zich op algemeen ehristelijken en
hationalen grondslag in onze constitutioneele
monarchie onder Oranje plaatst, zonder noodzaak in de oppositie wil drijven. Hij heeft dat
in 1933 getoond door tegen den wil der
r ooTnsoh-katholieken ook de liberalen in zijn
kabinet op te nemen.
Maar wanneer een groot aantal stemmen
van buitenstaanders op dr. Colijn de anti-rev.
Kamerfractie
nu eens zóó veel sterker maakte, dat de mogelijkheid van een stevige rechtse meerderheid in de Kamer zou worden geSchapen, waardoor de daar nog steeds zeer
levendige wenschen om de oude rechtsche
Co alitie
te herstellen, weer in vervulling zouden kunnen gaan, hoe zou de positie dan
w°rden? De politiek
der rechtsche coalitie is
e anti-these politiek geweest. Wie het
Nationaal belang zoekt in een zoo breed mogelijke samenwerking van nationaal voelende
v oorstanders der constitutioneele monarchie,
kan een terugkeer tot de anti-these politiek
thans evenmin wenschen als dr. Colijn zelf
baar in 1933 wenschte. Wie een breed nationaal front wil bevorderen, dat ook in de
samenstelling der regeering uitdrukking zal
v inden, moet dus helpen zorgdragen, dat dit
ïront niet door topzwaarte door midden
"reekt. Dat aanhangers van een bepaalde
Partg en van een bepaalde opvatting van het
nationaal belang het liefst zouden zien, dat
u n partij zooveel aanhang won, dat zij geheel en al den toon kon aangeven, spreekt vanZij zullen dus
en dat wil ook „De
Standaard"
trouw aan hun staatkundige
beginselen op hun partij stemmen. Maar het
«aat nu om de kleurloozen en de wijfelmoedieen „De Standaard" meent, dat dit vooral
aiegenen zijn die vroeger liberaal stemden.
Welnu, wfc' gelooven dat diegenen die in de
f geloopen vier jaar de poging tot een breed
nationaal front onder dr. Colijn's leiding heben gewaardeerd, niet beter kunnen doen, dan
wederom liberaal stemmen. In de eerste plaats
natuurlijk,
wij de liberale beginselen
n °g> altijd omdat onderlinge
binding van ons
voor de
mdividu«listische volk de beste en vruchtbaarste achten. Maar daarnaast omdat een
liberale fractie in de Kamer het beste
middel zou zijn om een terugkeer tot antithese politiek te voorkomen.
Met zulke medewerking zou een leidersfiguur
*is dr. Colijn, gesteld dat hij opnieuw door
e Koningin tot den leiderspost zou worden
geroepen, sterker kunnen staan in zijn streven
dar nationale
samenwerking, sterker in zijn
Pbouw van een krachtig gezag, sterker in een

tuurlek

—

—

—

—

-

o-oeltreffende

—

vastzetting te vragen van hun wederspannig dat „het voorkomt, dat een onmiddellijk
sedert werkende, zeer straffe behandeling voor een
kind of pupil. Het kind werd dan
kind heilzaam is", en daarom moet z.i. 'n ouder
rijkstuchtschool.
in
een
opgesloten
1905
Vóór dat jaar in een Huis van Bewaring. Aan die zijn kind een dusdanige 'behandeling wil
dit instituut waren verschillende bezwaren doen ondergaan, daartoe de gelegenheid worverbonden; het voornaamste was, dat de den geboden. Willekeurig opeischen van het
kind door den vader is thans echter niet meer
ouders elk oogenblik dat verblijf in de tuchtschool konden doen beëindigen. Als de vader mogelijk. De kinderrechter bepaalt den duur
het genoeg vond, of overtuigd was van het der plaatsing, en als de vader beëindiging van
de vaststelling wenschelijk acht vóór dien
berouw van zijn kind, en zich bij de tuchtlen,
ha
moest
de
dan moet ook wederom de Kindertermijn,
meldde
het
af
te
school
om
was
overhij
ook
al
rechter
daarover
beslissen. Ook kan de minishet
afgeven,
directeur.
tuigd, dat de „correctie" nog niet voldoende ter van Justitie, den Kinderrechter gehoord,
ontslag uit de tuchtschool gelasten.
was doorgedrongen.
Degenen, die van minister Van Schaik veel
De wetgever van 1921 heeft de bezwaren
van het ouderlijk tuchtrecht.grooter geacht, voor het Kinderrecht hebben verwacht, zullen
dan de voordcelen, en het afgeschaft. Wel niet in hem zijn teleurgesteld. Dit ontwerp zal
bleef vastzetting mogelijk, echter alleen na hun ruimschoots bevrediging schenken.
onder toezicht stelling, dus nadat gebleken
was, dat het toezicht van een gezinshoofd op
het kind niet voldoende was. Dat in de praktijk
de niet-mogelijkheid van onmiddellijke vastzetting als een gemis werd gevoeld blijkt uit
het feit, dat meermalen aan den rechter onderBalineesche hulptroepen
toezichtstelling werd gevraagd alleen om de
vastzetting te bereiken, en deze ook
Het orgaan der N.I. Officiersvereeniging
onmiddellijk na de onder toezicht-stelling werd
bespreking van de niet rechtstreeks
bevolen.. bevat een
leger behoorende gewapende korpsen
tot
het
Minister Van Schaik acht de wederinvoering in Ned. Indië. O.a. wordt een beschouwing gegeven over het onlangs opgerichte korps
van de „correction paternelle" gewenscht, om„Prajoda op Bali, waarvan wij melding maakten in het onderhoud met generaal Boerstra
in ons avondbld. van 27 Januari.
Mededeeling)
(Ingezonden
Op Bali leeren thans een aantal jongelieden,
in een proefcorps vereenigd, de eerste beginselen van het militaire bedrijf. In den vorstentijd heeft op dit eiland een instituut bestaan,
wegens hetwelk bepaalde onderdanen in ruil
voor aan hun geschonken sawah's paleisdiensten moesten verichten. Een speciale categorie
van hen was in het bijzonder voor den krijgsdienst bestemd. Hoewel dit instituut onder ons
bestuur niet meer als zoodanig leeft, weet de
bevolking nog zeer goed wie in het bezit van
zulke „dienstplichtige" sawah's is.

—

—

HET KORPS „PRAJODA”
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In dit gebouw aan het

LEIDSCHE BOSCHJE
exposeeren wij vanaf

Zaterdag 17 April.
onze bekende aparte

erkenning ook geen onderhoudsplicht, en op
daarvan geen bestraffing mogelijk.
Deze conclusie zal als de voorgestelde wijziging wet wordt, niet meer kunnen worden
verzuim

interieurs.

getrokken

J.J.ZIJFERS & Co

Het tweede belangrijke punt is de van ouds

bekende „correction pat er nel Ie".
Deze is in 1921 afgeschaft. Voordien hadden
de ouders de bevoegdheid om aan den rechter

Thans: KALVERSTRAAT 10
P.C. HOOFDSTR.47

DUITSCHLAND ALS KOLONIALE MACHT
Een voor een vielen, in de oorlogsjaren de Duitsche koloniën
Slechts in Oost-Afrika
den vijand in handen.
wist een kleine krijgsmacht zich tot
den wapenstilstand staande
te houden.

—

VON LETTOW VORBECK, „DE HEER van

DOODSHEMDSMJDER”

het Duitsche imperialisme. Dit was een

evidente onwaarheid. Afgezien van Kiautschau

met zijn versterkte haven, waren de Duitsche
koloniën defensief zóó zwak, dat men hen
zonder overdrijving weerloos kon noemen.
IV.
Bismarek zelf had gezegd, dat in een evenin Versailles onder den mantel van tueelen oorlog de koloniën op de slagvelden in
het mandaatsysteem de koloniale buit Europa verdedigd zouden worden. Dat men
onder de overwinnaars werd verdeeld, ook later dit standpunt bleef huldigen, betrachtte men dit spel, dat geheel in strijd was wijzen de cijfers alleen al. De Duitsche kolonóch over
met Wilsons waarachtige beginselen, o.a. te niën beschikten noch over forten
voor
hun
verdediging
konden
oorlogshavens en
rechtvaardigen met de bewering, dat Duitschland zijn koloniën gebruikt zou hebben als slechts op hun kleine „Schutz"- en Polizeistrategische steunpunten voor den opmarsen truppen" vertrouwen, of liever gezegd niet

TOEN

Het was daarom van den toenmaligen Resident van Bali en Lombok, den heer G. A. W.
Ch. de Haze Winkelman, juist gezien om dit
vroegere instituut als uitgangspunt te nemen
voor een soort krijgsdienst, die zich aan het

volkskarakter aanpast. In afwachting van het
beschikbaar komen van Balische officieren en
kader is een aantal beroepsmilitairen ingedeeld,
dat geleidelijk weer ter beschikking van het
leger zal komen, behalve een minimum aantal
instructeurs, dat vast bij het korps blijft ingedeeld. Voor dit korps is op voorstel van de
bestuurders van de voormalige landschappen
(de z.g. Anak-Anak Agoeng) de naam „Pra-

joda" gekozen. In het literair-Balisch beteeoorlog en Joda krijgsman,
kent joeda
terwijl Prajoda de gezamenlijke krijgers, maar
ook wel: hij, die oorlog voert, beteekent. Deze
krijgshaftige naam zal ongetwijfeld de populariteit van het korps vergrooten. Uiteraard
moet met specifiek Balineesche zeden en gewoonten rekening worden gehouden. Zeker
mag worden verwacht, dat de Prajoda getrouw
.hun plicht zullen doen en dat het nieuwe korps
een even goeden naam zal krijgen als de
korpsen Barisan van Madoera en het Legioen
van Mangkoe Nagoro.

—

Een ongewilde en ongewenschte codificatie zou
er het gevolg van kunnen zijn. Dat zóu noch
aan de rechtsbedeeling, noch aan de ontwikkeling van het adatrecht, dat de ontwikkeling der
maatschappij tot hooger stadium op den voet
volgt, ten goede komen. Het recht zou in dat
geval bij de ontwikkeling der maatschappij,
dat geldt steeds sterker naarmate die maatschappij meer met de buitenwereld en het
wereldverkeer in aanraking komt, ten achter
kunnen blijven. Alles bijeen genomen overwegen echter de argumenten voor de instelling
van een adat-gerechtshof.

de
.

GENERAAL SMUTS, de ridderlijke tegenstander van zijn Duitsche vijanden.

(Ingezonden Mededeeling.^

Het zit 'm in kleinigheden. Daarom

met twee

Trubenijs

pastelkleuren 5.50
aparte dessins 6.50

volhouden.

Naast Hindenlburg en Ludendorff is Lettow
Vorbeck wellicht de grootste Duitsche legeraanvoerder uit den wereldoorlog. Maar welk
een verschil tusschen die drie! Hindenburg, de
eerwaardige vader van zijn soldaten, Ludendorff, de rekenende tacticus achter zh'n
kaarten, von Lettow, veldheer, strateeg,
gnerilla-leider en organisator tegelijk, Foch,
Christiaan de Wet en Lyautey in een persoon
vereenigd. En toch, merkwaardig genoeg,
slechts geacht en bewonderd, niet geliefd.
Deze iman, die vier jaar lang door de ijveren
kracht van zijn persoonlijkheid zijn steeds
slinkende troep van zwarten en blanken wist
mee te sleepen op zijn eindeloozen imarsch van
gevecht tot gevecht, was niet de beminde
leider, dien men zoo gaarne in hem zou zien.

Het was dan ook geen wonder, dat de
koloniën stuk voor stuk in handen van den
vijand vielen, toen de Duitsche troepen in
Europa nog zegevierend oprukten naar Parijs.

Een voor een
Reeds in Augustus 1914 nam een expeditie-

groot.

HILVERSUM I,

van hn' zelf getuigde; dat hij er waarschijnlijk
nog jaren lang den oorlog mee had kunnen

oorlog uitbrak.

Deze troepen bestonden in de eerste plaats
Op 10 November 1914 gaf Tsingtau zich
uit het eigenlijke koloniale leger, de z.g. over, maar toen de Japanners er binnen
„Schutztruppe", waarnaast de „Polizeitruppe", trokken was de eenige Duitsche vogel geeen eveneens op militaire leest geschoeid vlogen. De dag te voren was Plüschow opgecorps vormde, dat met onze veldpolitie in Indië stegen en naar China ontkomen, vanwaar hij
vergeleken kan worden. Van de verschillende na de ongelooflijkste avonturen in 1915 zijn
koloniën bezat Oost-Afrika de grootste milivaderland bereikte, om er weer ten oorlog te
taire maoht, nl. een „Schutztruppe" van 2500 trekken.
inlandsche soldaten (Askari's), onder 152
Aan den anderen kant van den aardbol in
Duitsche officieren en onderofficieren en aanSüd-West wist de Duitsche macht zich beter
gevuld met 108 man Duitsch medisch persote
handhaven. Tot 1915 bleef hier de kleine
neel. Daarnaast stond een „Polizeitruppe" van Duitsche troep in het veld tegenover de tienrond 2100 inlanders, onder 65 Duitsche offiduizenden van Botha's Zuid-Afrikaansche
cieren en onderofficieren. Süd-West bezat „Defense Force", steeds terugtrekkend door
slechts rond 2000 man „Schutztruppen", die
gebieden, waar tenslotte ook de inlandsche
echter geheel uit Duitschers bestonden, daar- bevolking zich tegen haar verhief en eindelijk,
„Polizeitruppen",
naast 500 man inlandsche
om een volkomen vernietiging te ontgaan, geonder Duitsche officieren en onderofficieren.
dwongen zich over te geven in Juli 1915.
Voor Kameroen waren de getallen: „SchutzIn Kameroen hielden de Duitschers zich nog
truppen" 1650, „Polizeitruppen" ± 1600. Togo
een
„Polizeitruppe"
van
ruim
500
half jaar langer staande, maar in
alleen
een
bezat
man, Duitsch-Nieuw-Guinea ongeveer het- Februari 1916 was ook hier hun weerstand
zelfde aantal, terwijl de verdere bezittingen gebroken. Van alle koloniën was slechts

Voor Zaterdag.

— —

irt de Zuidzee nog zwakker contingenten tot
hun bescherming hadden. Alles bij elkaar had
het over de heele wereld verspreide Duitsche
koloniale imperium dus nog geen 15.000 man
staande troepen tot zijn beschikking, toen de

corps van Nieuw-Zeelanders het vrijwel onverdedigde Samoa in bezit, even later bezweek de kleine kolonie Togo, na een korte
verdediging door nog geen duizend man tegen
een overmacht van Franschen en Engelschen,
in September volgde Nieuw Guinea, in October bezette Japan de Karolinen, Marianen
en Marshalleilanden. Het marinestation Tsingtau in het gebied van Kiautschau hield het
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wgzigende maatschappelijke toestanden aanpassende recht, ten gevolge kunnen hebben.

GENERAAL PAUL VON LETTOW VORBECK, de geniale verdediger van Oost-Afrika.

langer uit. Hoewel het Duitsche Oost-Aziatische eskader zee koos en slechts drie
schepen achterbleven, moest Japan weken
lang met een macht van ruim 50.000 man Oost-Afrika nog in Duitsche handen. De verdediging van dit gewest door een handjevol
vertrouwen, daar deze veel te gering in aantal de door 4000 man plus één vlieger verAskari's
en Duitsohers tegen een reusachtige
Plüsohow,
waren en bovendien voor het meerendeel met dedigde vesting bestoken. Gunther
overmacht
vormt een hoofdstuk krn'gsgebewapend.
Tsingtau"
verde beroemde „vlieger van
geweren van een verouderd model
schiedenis zoo schilderachtig en treffend, dat
richtte wonderen gedurende het beleg, maar wij
dit uitvoeriger willen weergeven.
De koloniale defensie op den duur was ook hier de overmacht te

defensie-politiek, sterker in de

van gezonde financiën, sterker in
e bevordering
in het bedrijfsleven van de
gen kracht en den eigen ondernemingsgeest,
aaruit geleidelijk de natuurlijke opbloei van
nze nationale welvaart,
en dus ook de natuurbestrijding van het smartelijke euvel der
erkloosheid, moeten
voorkomen. Sterker dus
vele dingen waarin zich nu van andere
anten soms o.i. bedenkelijke remmende indeden deden gelden.
Wij zullen niet probeeren dr. Colijn's eigen
enschen en inzichten over deze kwestie te

HET BEZOEK VAN DEN DUITSCHEN RIJKSBANKPRESIDENT DR. SCHACHT AAN
BRUSSEL. Dr. Schacht verstrekt tijdens de persconferentie verklaringen aan de journalisten.

speciale formeele erkenning verzet, blijkt wel
hieruit dat in de praktijk gebleken is dat zij
door de moeders gewoonlijk als overbodig
wordt gevoeld, en dat de enkele mededeeling van die noodzakelijkheid aan de
betrokkenen, het aantal erkenningen zeer
heeft doen stijgen. De thans geldende regeling
heeft nog het bedenkelijke gevolg gehad, dat
daaruit de conclusie werd getrokken: zonder

**

*

—

kunnen
en haar kind burgerlijke
ontstaan, was een gevolg van ons stelsel, dat
voor iemand, die de wet niet kent, moeilijk
was te begrijpen, te meer daar toch reeds de
naam der moeder in de geboorte-acte wordt
vermeld. Hoezeer het rechtsbewustzijn van
ons volk zich tegen de noodzaak van een

3

Von Lettow Vorbeck
In Januari van het jaar 1914 stapte luitenant-kolonel Paul von Lettow Vorbeck in
Dar-es-Salaam aan land, een kundig officier
zooals Duitschland er vele bezat. Nog geen
jaar later was de onbekende overste, een
groot legeraanvoerder, die met volmaakt ontoereikende middelen en een maar ten deele
geoefend legertje, met een maximum sterkte
van 3000 Europeanen en 11.000 zwarte
Askari's, een vijandelijke legermacht van meer
dan 100.000 man wist bezig te houden en zoodoende aan den strijd in Europa of Voor-Azië
te onttrekken. Vier volle jaren heeft hij ge-

vochten aanvallend en ontwijkend, terugtrek-

kend en weer terugtrekkend en toen eindelijk
het bericht kwam, dat duizenden kilometers
van het Afrikaansche front een gebroken
Duitschland de groote strijd had opgegeven,
stond von Lettow onoverwonnen en onversaagd nog in het veld met een troep die was
geslonken tot 1400 gewapenden, maar waar-

„De Heer Doodshemdsnijder.''
Zijn heele figuur heeft iets onmenschelijks.
Ontdaan van iedere ijdelheid, strikt rechtvaardig in al zn'n uitingen over vriend of
vijand vertelt hij in zijn twee boeken het epos
van den oorlog in de wildernis, van zij n
oorlog, zoo koel, zoo strak, zoo zakelijk, zelfs
in zijn humor, dat men snakt naar het oogenblik, dat die gruwelijke zelfbeheersching eens
even zal bezwijken, het oogenblik, waarop hij
eindelijk eens een menschelijke zwakheid zal
toonen.' Helaas, dat oogenblik komt niet. Hij
vloekt niet bij tegenslag, hij heeft geen tranen
als man na man zijn officieren vallen, hij
gaat verder door de wildernis, groot en eenzaam in zijn ijzige rust.
Deze man die als hoog officier op een
transportschip in de Roode Zee, dagenlang als
stoker werkte, om zelf te kunnen beoordeelen,
wat men van een stoker eischen kan, deze
wonderlijke figuur, die onder helle pijnen een
paar te kleine rijlaarzen droeg en bleef
dragen „weil der Mensch lemen muss alles
zu ertragen", deze man werd door de mannen
die hem volgden door jungle, dood en verderf,
niet bemind.
Het is een van zijn eigen officieren die hem
openhartig beschrijft: „Rustig staat de commandant uur in uur uit rechtop in het heftigste vuur. Zijn adjudant wordt naast hem
weggeschoten, maar hij verroert zich niet.
Zooals hij daar staat met zijn wilden baard, de
armen gekruist over de borst, onverschillig
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BINNENLAND
(Vervolg

van blz. 2)

„Veeren van den vogel leden wel, maar
slagpennen bleven ongedeerd”
Aldus dr. Colijn in een rede te Rotterdam.

— Het

geschokte agrarische evenwicht en de verstoorde wereldmarkt.
Autarkie altijd noodmaatregel, nooit een
ideaal.
Leiding bij nationale economie wel noodig.

—
—

WERELDDEPRESSIE HEBBEN WE, ALDUS

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

takken van volkswelvaart zal, zeker bij sommige onderdeelen er van, nog niet gemist
kunnen worden, maar de bemoeizucht van de
overheid, met haar complex van crisismaatregelen, zal eerlang belangrijk ingekrompen
moeten worden.
Bij de zuivel blijft de noodzakelijkheid van
een zeer belangrijken uitvoer tegen niet
loonende prijzen ons kwellen en de mogelijkheden om daarin afdoende verandering te
brengen, zijn nog door niemand aangewezen.
Voor onze industrie ben ik minder bezorgd. Haar aanpassingsvermogen is zeer
groot gebleken en de internationale beweging
gaat voor haar in de goede richting.
Er is, wat de landman noemt, werking in

MIN,-

PRESIDENT, NOG LANG NIET ACHTER ONS

INKRIMPING VAN DE
BEMOEIZUCHT DER

Dat de wereldmarkt hierdoor grondig verstoord werd en dat landen als Nederland,
Zwitserland, Zweden, ca. die tot dan aan die
productie uitbreiding niet hadden meegedaan,
genoopt werden tot beschermende maatregelen, wilde men een algeheelen ondergang van
landbouwbedrijf verhoeden, ligt voor de
Geslaagde aanpassing stemt het
hand. Tegelijk echter was een stijging der
productie hiervan het gevolg.
hoopvol, vooral voor Ned.- binnenlandsche
Alles averechts maar toch niet te vermijden.
Indië.
Zelfvoorziening Overigens was dit niet eens de grootste moeilangs
kunstmatigen lijkheid waarmede we te kampen hadden.
gaat
Nederland had zich van af het eind
weg.
der vorige eeuw in sterke mate toegelegd op den bouw van exportgewassen,
VOLKEN VAN ELKAAR
vooral ook van de meer verfijnde producten. En juist voor deze kromp de
afzet zoo sterk in. We hebben dan ook
Reeds plaatsten we op pagina 2 het
de werelddepressie wel heel sterk gebegin van de rede, die dr. H. Colijn
voeld en we hebben haar nog
heden heeft uitgesproken op den jaarlang niet achter ons.
dag van de Rotterdamsche Kamer van
Om slechts een factor van beteekenis te
noemen: de welvaart van ons land is zeer
Koophandel. Hier geven we het vervolg
nauw verbonden met die van het groote achvan die rede:
terland Duitschland. Hoe meer Duitschland
Parallel met de verschijnselen op industrieel den weg van zelfvoorziening
opgaat, hoe
terrein moet nu ook gewezen op de gewichtige meer wij dat hier zullen voelen.
Dit is juist het wonderlijke, dat er in
veranderingen op agrarisch gebied in de laatnog zoovelen zijn, die die onderNederland
ste halve eeuw.
linge afhankelijkheid der volken niet aanvoeTot de jaren '70 der vorige eeuw heerschte len. De oorzaak van de werelddepressie
is in
er in de cultuur/landen van West- en Centraal hoofdzaak het gevolg van
het streven naar
Europa met betrekking tot de bodemproductie zelfvoorziening langs zuiver kunstmatigen
vrijwel evenwicht. Voortbrenging en verbruik weg. En toch vindt dat systeem van zoo groot
wogen tegen elkaar op. Maar dan komt de mogelijke nationale zelfvoorziening princiconcurrentie van overzee los. Het duurde niet pieele verdedigers.
heel lang of men begon de productie van de
Dat er sommigen zijn, die, onder
grovere bodemproducten
broodgraan voordwingende
omstandigheden, autarkie
al ■— aan te moedigen door heffing van beschermende rechten.
aanvaarden als noodmaatregel, als het
Nederland was een der landen, die zulks
geringste kwaad van het oogenblik,
niet deed. Het betaalde daarvoor den prijs
valt te verklaren. Maar dat autarkie
eener zeer drukkende landbouwcrisis, die van
verdediging vindt op grond van de
het midden der jaren '70 tot ongeveer het
overweging, dat een z.g. gelelde natiomidden der jaren '90 van de vorige eeuw aanhield.
nale economie den voorrang toekomt
Omtrent 1900 is dan het evenwicht tusboven een vrije wereldeconomie, is voor
schen Europa en de overzeesche landen weer
mij een der zonderlingste levenserva»
hersteld,
zoowat
om dan gedurende den oorlog weer grondig te worden verstoord, doorringen geweest.
dat de Europeesche bodemproductie terugNiet het minst, omdat deze opvatting zoo
loopt en de overzeesche gebieden inmiddels volkomen in strijd is met de onder goddelijk
hun productie en uitvoer naar Europa verdubbestel tot stand gekomen wereldontwikkeling.
belen, waarmee ze trachten door te gaan naNatuurlijk wil dit niet zeggen dat we het wel
dat de Europeesche landen hun productie klaren kunnen zonder eenige leiding te ge\«*i
weer op het vroegere peil of daarboven heb- aan onze nationale economie. Dit is een even
ben gebracht. Sommige zelfs ver daarboven. groote misvatting, als die ik zooeven
heb afZoo breidde in de jaren 1925—1928 Frankgewezen.
rijk zijn tarweproductie uit met 30 %, Italië
Tot nu toe was men verplicht te handelen,
met 35 % en Duitschland zelfs met 70 %.
zooals men bij een dringende dijkbreuk pleegt
te doen: elk zwak punt dat gerapporteerd
wordt, moet onmiddellijk worden versterkt
soms zonder verband met wat elders ge(Ingezonden Mededeeling)
schiedde. Alle geredeneer over een vast plan
tot bestrijding van de crisisverschijnselen was
ijdel, omdat eiken dag de andere landen onze
reeds gemaakte berekeningen en plannen konden omver werpen.

OVERHEID

—

AFHANKELIJK

de lucht.
Ds Oslobesprekingen zijn het teeken van
nieuw beraad. Engeland en Frankrijk namen
dezer dagen het initiatief voor een onderzoek
op iets breeder terrein. De Amerikaansche
minister van staat, Cordell Huil, is een onvervaard kampioen voor een vrijer handelsverkeer.
Ik ben voor het industrieele goederenverkeer

De tijd. om tegelijk
Uw huis op te knap'
pen met debeste lak-.

verf:

H
|M

V

Thans echter is er eenige meerdere teekening in den toestand gekomen. De hoofdlijnen
van elks beleid zijn niet meer zoo nevelig als
ze waren en dit stelt ons in staat
behoudens
de nog altijd noodige omzichtigheid
lijnen
voor onze toekomst uit te stippelen.
We weten nu langzamerhand, althans ten
naaste bij, voor onzen akkerbouw en den tuin-

1

Jj

——

Jj

bouw wel, waar we staan, in hoeverre som-

'
en koud voor zich uitkijkend, is hij een beeld
van ijzeren volharding."
„Er zijn maar weinigen, die hem beminnen,
dat weet hij, weinigen van al die velen, die
hem zoo trouw zijn gevolgd van strijd tot ontbering en van ontbering tot strijd."
„Er zijn maar weinigen, die hem bebinnen,
maar allen weten, dat alleen hij in staat was
ons tot hier te leiden, dat alleen hij in staat
zal zijn ons verder te leiden."
„Hoe noemen zijn Askari's hem: Bwana

ïnkata shanda

—

de heer Doodshemdsnijder."

Xenophon in de tropen

Tot 1916 wist von Lettow den vijand vrijwel buiten
het Duitsche gebied te houden.
Toen begon onder den steeds zwaarder druk

mige verschuivingen als van blijvenden aard
beschouwd moeten worden. Steun aan die

moet van den vijand gehaald worden". Dit
bevel typeert niet alleen den man, het typeert
den heelen oorlog, dien hij heeft gevoerd.
Alles, absoluut alles moest „van den vijand

worden gehaald", wapens, kleeren, voedsel,
tenten, verbandstoffen en medicijnen.
Hoe vaak werd er slag geleverd niet om
een strategisch punt, niet om een spoorweg,
niet om een versterking, maar alleen om een

magazijn te veroveren, waar levensmiddelen
waren, om een opslagplaats te bestormen,
waar munitie lag, om een transport te ver-

meesteren dat medicijnen bracht. Een heel
enkelen keer hoefde men niet eens te gaan
halen wat men noodig had. Dan bracht de

het zelf, zooals die brave Engelsche
officier van gezondheid die na het gevecht
bij Nhamakurra 's nachts met zijn barkas
der groeiende Engelsche troepenmacht onder een stille tropische rivier kwam
afvaren.
Smuts,
de geweldige tocht 'die twee jaar
Halloh!? riep hij toen hij troepen zag.
zcu duren. Een tocht als die van Xenophon
Halloh! riep men terug.
met zijn tienduizend. Een zegevierende vlucht
I bring you ammunition!
door onbekende gebieden over bergen, door
Danke Sehr, zeiden de Duitschers en
rivieren, moerassen en steppen, waar koorts, namen den dokter plus 150.000 patronen in
zon en uitputting de zwarte en de blanke ontvangst.
mannen gelijkelijk teisterden.
De verdwaalde rijder.
Langzaam week hij terug naar het Zuiden.
vijand

——
——

Telkens behaalde hij weer successen, maar

te.kens moest hij daarna weer verder terug

>oor de overmacht.

Zoo trok, vechtend en

lijdend zijn colonne, gedund door malaria en

steeds weer nieuwe gevechten, zuidwaarts en
verder zuidwaarts, steeds slinkend in aantal,
maar nooit versagend. In November 1917
was in O. Afrika geen plaats meer voor hem.
Hij trok het Portugeesche Mozambique binnen, dronb vechtend en altijd weer vechtend
naar het zuiden. In Juli 1918 moest hij
weer noordwaarts wijken voor den Engelschen
druk. Hij keerde terug naar het eigen gebied,
met zijn nog altijd slinkenden troep, boog daar
naar het westen en overschreed de grens van
Rhodesië. Daar was het dat de tijding dat
ginds in Europa de wapenstilstand gesloten

'

was hem bereikte. Heel Duitsch Oost-Afrika
was toen reeds verloren maar von Lettow
stond met de resten van zijn troep onversaagd
en onverslagen op vijandelijk gebied,
toen de groote strijd eindigde.

„...Moet van den vijand gehaald
worden!"...
Dat alles was het werk van den man, die
aan een van zijn officieren het volgende bevel
stuurde:

een

„Naar deze stelling moet dadelijk

telefoonleiding worden aangelegd. Draad

Ja, alles moest van den vijand komen.
von Lettow zich na den wapenstilstand overgaf, bezat zijn troep geen wapen
en geen kleedingstuk, dat niet van den vijand
afkomstig was, ja zelfs de wetenschap, dat
ginds in het verre Europa de wapenstilstand

Toen

was gesloten, had men buitgemaakt op den
vijand. Den 13en November 1918 werd een
verdwaalde Engelsche estafetterijder gevangen genomen.
Op hem werd het volgende
telegram gevonden:
„Send following to

Colonel von Lettow
Vorbeck under white flag. The Prime Minister of England has announced that an
armistice was signed..."
De laatste gevangene bracht het nieuws
van den vrede! Wat moet er wel omgegaan

TWEEDE BLAD
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lïarrogate is gelegen in de beroemde heidevelden van Yorkshire, de

streek, waarin zich zoovele kleurrijke episodes van de Engelsche geschiedenis hebben afgespeeld, waar U getroffen zult zijn door wonderlijke combinaties en de prachtige schakeeringen van het landschapsschoon in de omgeving. Liefelijke, Engelsche tuinen, voortreffelijke
amusement-gelegenheden, orkesten, bands, goede golf-terreinen, tennis,
paardrijden, visoenen, polo, enz., alles verhoogt de aantrekkelijkheid van
Harrogate als gezondheids- en vacantie-oord, terwijl de versterkende
heidelucht den roem voltooit van de vacantievreugde, waarom Harrogate zoo geliefd is.
De moderne inrichting voor het drinken van
GEEN KUUB-TAX.
bronwater is om de gemakkelijkheid, waarGEEN NA-KTJLR.
mede men er kan kuren, wereldberoemd.

GEEN WEELDE-BELASTING.

Wendt V voor brochures voor
een kuur of voor Uw vacantie
tot

the

Holland-Harwlch nachtboot.
VHssingen-Harwich dagboot.
Rotterdam-Huil tweemaal per week.
Goedkoope vacantiekaarten.
VHssingen of R'dam naar Harrogate.

REIST VIA Hoek van

Publicity Manager, 29

Information Bureau Harrogate,
En

land

geenszins zoo pessimistisch als sommigen, die

meenen, dat de autarkische strevingen het voor

altijd gewonnen hebben. Ik blijf behooren tot
hen, die van oordeel zijn, dat de huidige handelspolitieke verhoudingen bezig zijn vast te
loopen, ten deele reeds vastgeloopen zijn
en dat de begeerte om aan de beklemming er
van te ontkomen, sterk groeiende is.

Vast staat echter, onomstoote-lij k vast,, dat alleen terugkeer tot
een stelsel van vrijer handelsverkeer
tot grootere welvaart voeren kan. En
evenzeer, dat alleen langs dien weg
ook het werkloosheidsprobleem aanmerkelijk kan worden verzacht.
Indien onze productie haar: afzet

BOERDERIJ EN TUINDERIJ

4BIJENSTERFTE EN BOOMGAARDBESPUITING
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doende bemesting, waarin door voorlichting verbetering kan worden ge-

naar buiten niet herwinnen kan en zfl
in de mate, als de laatste jaren het geval was, gebonden blijft aan het nationale consumptievermogen, is de verdwijning der werkloosheid een onoplosbaar probleem. Ook onze fabrieken en
arbeiders hebben voorheen in ruime
mate

ter voorziening in de
anderen
behoeften van
dan het Nedergearbeid

landsche volk.
blijven doen.

Zij zullen dat moeten

Hier en daar vooruitgang

bracht)

;

20. onvoldoende bestrijding van ziekten en plagen (schimmels, bacteriën en
insecten);
30. een tekort aan bijen (en dus aan
kruisbestuiving).
Naar aanleiding hiervan schrijft ir. J. J.
Fransen te Arnhem het volgende:
„Bijna overal in ons land bestaat een tekort
aan bijenivolken, maar zóó sterk als in Limburg is dit elders niet.
Dat men in streken, waar de ooftteelt bedreven wordt, langzamerhand overtuigd raakt
van de wenschelijkheid, om gedurende de
periode van bloei en vruchtzetting, bijenvolken
in de boomgaarden te brengen, blijkt allereerst
uit het feit, dat het meer en meer gebruik

wordt om den imkers, die hun korven en kas-

de arsenicumverbindingen, ook koperzouten,

welke ter bestrijding van diverse schimmels
worden aangewend en waartoe ook de zooeven genoemde Bordeausche-pap behoort, zijn
voor de bijen zeer nadeelig. Ook de als
schimmel- en insectenbestrijdingsmiddel gebezigde fluoriden dooden haar, wanneer zij
slechts sporen ervan binnenkrijgt; eveneens
fijnverdeelde zwavel en Californische-pap,
welke bij de bestrijding van meeldauw, mijten
en thripsen gebezigd worden. Eindelijk vinden
gedurende dé laatste decennia plantaardige
producten als nicotine, derris en pyrethrum
zeer vaak in poedervorm gebracht
algemeen toepassing, terwh'l zij voorheen slechts
zelden werden gebezigd. Ook deze insecticiden
van plantaardigen oorsprong dooden de

— —

honingbij in korten tijd.
Behalve, dat de bijen, die gedurende het
zoeken naar honing in een wolk van deze vergiften geraken, verloren zijn, doet zich nog
een nader gevaar voor, en wel in het bijzonder bij de arseenpreparaten. De bijen nemen
somtijds mèt het stuifmeel, hetwelk zij
op bestoven of bespoten akkers en boomgaar-

den verzamelen, arseen mede naar haar korven
en slaan het daar in haar stuifmeelvoorraad
op. Deze dient voor het grootbrengen van het
broed. Zit er nu vergif in, dan heeft dit ten
gevolge, dat de boedsterbijen, waaraan de verzorging van het kroost is toevertrouwd, bij het
gereedmaken van het voedsel voor de larven
een arseenvergiftiging oploopen en daaraan in
korten tijd te gronde gaan; het broed verhongert dan en het geheele volk sterft uit.
Met den honing wordt bijna nooit arseen
naar de korven getransporteerd en in den
honingvoorraad van volken, die door zulk een
arseenvergiftiging waren omgekomen, bleek
dit vergif dan ook niet voor te komen. Dat

ten in de boomgaarden plaatsen, een vergoeding uit te keeren en in de tweede plaats uit komt,
we
den
toestand
van
thans
met
doordat de bijen, die vergiftige honing
Overzien
de toenemende liefhebberij van de jonge boedien van de onmiddellijk achter ons liggende ren, om zelf bijen te houden.
verzamelen, nog sterven vóór zij haar woning
jaren, dan valt ongetwijfeld hier en daar op
De pogingen van de heeren Van der bereiken, zoodat de vergiftige nectar daar
vooruitgang te wijzen. De geslaagde aanpasKroft
en Van Laar, om de vruchtenteelt in niet wordt aangevoerd; evenzoo komen de
sing van verscheidene bedrijven, die vooraf- Limburg
er weer bovenop te helpen, schijnen
ging aan de monetaire wijziging en juist daarin
zooverre
succes te hebben gehad, dat op- bijen, die met arsenicum vergiftigd water opom zoowel het een als het ander vruchtbaar vallend veel volken
nemen, niet in de korven terug.
met bestemming het Limdeed zijn, stemt hoopvol.
burgsohe ooftgebied, in Tilburg zijn gekocht.
Gebleken is, dat van de toegepaste arseenIn bijzondere mate geldt dit voor NederDoor de betere voorlichting inzake insecten- verbingen, het loodarsenaat wel het gevaarlandsch-Indië, waar de aanpassing met verwonbestrijding zal deze in de toekomst meer en lijkste is, aangezien de bijen deze verbinding
meer op moderne wijze plaatsvinden. Zoo werd met voorliefde opnemen. Het schijnt, dat zij
derlijk doorzettingsvermogen ten volle benog in uw ochtendblad van 5 April een opaangelokt worden door dauw, waarin een
reikt was en waar, vooral door een alge- wekking
geplaatst, om de kersen en morellen weinig van dit vergiftige zout is opgelost.
meene internationale prijsstijging van eenige met lè % Bordeausche-pap te bespuiten ter
Daarom moet in de allereerste plaats
belangrijke Indische uitvoerproducten een bestrijding van Monilia. Helaas nu brengen de
meeste
der
bestrijdingsmethoden,
schimtegen
gebruik van loodarsenaat bij insechet
veel
werd
verkregen.
gunstiger toestand
zeer
schadelijke insecten aangewend,
melziekten
en
tenbestrijding
achterwege blijven. Ook
Indië levert bovendien een goed voorbeeld gevaren
voor de bijenhouderij en het kan
van verbeteringen in de productietoestanden misschienmede
de
van zg. ~baits"
bij
aanwending
zijn nut hebben hier den aard dezer
door internationale samenwerking. De daar gevaren eens onder de algemeene aandacht te
zijn
vergiftigde
suikeroplossingen,
dat
doorgevoerde ordening bij de voortbrenging brengen en tevens wegen aan te wijzen, welke
die de insecten aantrekken
in strevan tin, thee en rubber is een exempel van leiden' tot vermijding of beperking van deze
ken, waar bij enteelt beoefend wordt,
wat op dit gebied mogelijk is, wanneer... het gevaran. Den lezer, die van het onderhavige
aantal producenten niet al te groot is. Met probleem meer wenscht te weten, kan ik verdient men groote voorzichtigheid in
suiker, waarbij op zijn minst een 25 landen wijzen naar een artikel van mijn hand, getiteld
acht te nemen.
betrokken zijn, bleek de mogelijkheid eener „Insectenibestrijding en Bijenteelt", dat, naar
doelmatige productieregeling tot voor kort
De bestrijdingsmethoden zijn in de laatste
ik hoop, binnenkort in het „Landbouwkundig
nog niet te bestaan. Of de huidige conferen- Tijdschrift" zal verschijnen. Voordat echter de jaren aanmerkelijk verbeterd; de sproeiappatie een bevredigend resultaat zal brengen zal bloeiperiode aanbreekt, meen ik goed te doen raten kregen een grootere capaciteit en ook
moeten worden afgewacht. Maar dit kan enkele van de belangrijkste gegevens in bovenwordt door de moderne machines het aangereeds nu worden gezegd, dat, althans voor bedoeld artikel besproken, in het kort ter ken- wende middel veel fijner verdeeld. Het vereen aantal jaren, de productie in Java niet nis te brengen, ter voorkoming van schade stuiven van vergiftige poeders, zg. „dusts",
meer zal kunnen bedragen dan 50 % van de voor de iemkers.
vindt meer en meer ingang. In het buitenland
capaciteit van enkele jaren geleden.
gebruikte men daarvoor zelfs vliegtuigen. In
Het groote gevaar, dat de bijenteelt
deze technische verbeteringen van de. insecgeven
een
eindoordeel
men
Moet
kan ondervinden van bestrijdingsmiddetenbestrijding schuilt een groot gevaar voor
over den toestand en de verwachtinlen, toegepast tegen schimmels en
de bijenteelt. Door de grootere capaciteiten
insecten, komt voort uit de groote
gen, hier zoowel als in Indië, dan kan
van de sproeiers drijven de wolken vaak ook
gevoeligheid van de honingbij voor de
buiten de boomgaarden en vooral wanneer de
men zeggen: de veeren van den vogel
vergiften,
fijnverdeelde
„dusts" verstoven worden, bebestrijdingsdie
in
deze
zijn
slaggeleden,
maar
hebben wel
middelen zijn verwerkt.
handelt men een geheele strook, die buiten het
pennen zijn ongedeerd. In Indië zijn de
te behandelen gebied ligt, onwillekeurig mede.
Zoo zijn de bijen in het algemeen veel ge- Vooral bestuivingen, door vliegtuigen uitgeveeren alweer aan het bijgroeien en
voeliger voor de insectenbestrijdingsmiddelen, voerd, staan wat dat betreft bij de iemkers
als geen onook hier mag men dit
ook wel genoemd insecticiden, dan de dieren, in een zeer kwaden reuk. In de zone immers,
verwachte nieuwe storingen optredeD
die men er mede wil dooden. Een belangrijke, die mede behandeld wordt, kunnen zich planoptreden
tegemoet zien.
zoo niet dè belangrijkste plaats ODder deze ten bevinden, die bloeien en die den bijen een
nemen de arsenicumverbindingen drachtplant verschaffen.
De krachten van het land zijn niet gebroken. insecticiden,
in
en
deze
zh'n buitengewoon gevaarlijk
juist
heeft
voorts
werelddepressie
De ontzaglijke
Dat men een cultuurgewas, hetwelk
de honingbij. Zoo heeft volgens sommige
ook wel goede gevolgen gehad. In dien zin voor
drachtplant vormt voor de honingeen
dan, dat de veel gesmade aanpassing menig onderzoekers reeds de opname van 0.00011 tot
mg
0.00014
eener
den
bij,
arsenicumverbinding
niet moet bestuiven of bespuiten
bedrijf in de positie heeft gebracht, dat het
dood
van
de
Niet
alleen
honingbij
gevolge.
ten
de bloeiperiode met het oog
gedurende
op
thans weer met vertrouwen
de wereldmarkt
kan verschijnen. Het zal nog zeer de vraag
op bijenvergiftiging, spreekt wel haast
zijn of daar, waar alleen maar gedevavan zelf; dat zich in de behandelde
lueerd werd en niet aangepast, de positie
randzóne dergelijke planten evenmin
uiteindelijk even goed zal blijken als bij ons voor den ingang van de Doelenzaal. Z.K.H.
mogen bevinden, wordt nog veel te vaak
was in gezelschap van zijn adjudant jhr.
het geval is. Meer dan een land heeft moeilijkheden ontweken, die wij hier moedig heb- Röell. Bij den ingang van het gebouw heeft
vergeten, vooral wanneer zulke drachtde Rotterdamsche hoofdcommissaris van poliben doorstaan.
planten tot de onkruiden behooren. Ook
Maar al heb ik onverflauwd gepleit voor tie, mr. L. Einthoven, den hoogen gast verin bespoten bongerds kan een onkruid
welkomd,
waarna de ondervoorzitters van het
aanpassing aan de gewijzigde omstandigof een onderbeplanting, die bloeit geheden, niet ik. niet het ministerie, heeft die bestuur van de Kamer van Koophandel, de
durende de bespuiting, oorzaak zijn van
aanpassing in de bedrijfswereld tot stand ge- heeren Van der Lugt en Donner en de secrebracht, maar gij hebt dit" gedaan. Het is de taris, mr. Lichtenauer, den Prins in de vestieen vergiftiging der bijenvolken in den
bule hebben ontvangen. Zij leidden Z.K.H.
onverzettelijke energie van den Nederlandomtrek. Vooral de paardebloem, die
daarna naar de ontvangzaal, waar de burgeschen industrieel en den Nederlandschen koopmeester,
mr.
en
de
voorDroogleever
Fortuyn,
soms vóór, soms na den bloei van
man geweest, die de conclusie heeft aanvaard,
van
heer
Koophandel,
zitter
van
Kamer
de
de
welke onvermijdelijk was.
vruchtboomen, den akker tooit, heeft
Engelbrecht, den Prins hebben begroet. Aan
Het zijn de Nederlandsche arbeiders gete dien aanzien, ook in Amerika, moei-

—

—
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weest, die de noodzakelijkheid ervan bij meer

tafel heeft de Prins plaats genomen tusschen

minister Colijn en den voorzitter van de
zijn in het hart van den eenigen Duitschen dan één gelegenheid hebben erkend en aanKamer van Koophandel.
legeraanvoerder, die ongeslagen in het veld vaard.
Mede zaten aan jhr. Beelaerts van Blokgebleven was, toen hij deze woorden las? Hij
En dan is er het oude adagium, dat de
land,
van Staat en president van den
zelf zegt er niets over, maar onwillekeurig mensch op Gods hulp alleen hopen mag, indien Raad minister
State, mr. Trip, president van De
van
hn'
zich
zelf
uiterste
inspant.
zien wij voor ons het beeld opgeroepen, door
tot het
Nederlandsche Bank, dr. Fentener van Vliseen zin, waarmee dezelfde officier, dien wij
singen, voorzitter van de Internationale Kaal citeerden hem beschrijft, zooals hij steeds
mer van Koophandel, mr Crena de longh,
was in het veld.
De koffiemaaltijd president van de Ned. Handel-Maatschappij,
„General von Lettow sitzt einsam, wie
G. H. Crone. voorzitter van de Amsterdamimmer, in Gedanken versunken am Feuer..."
Aan deze rede van minister-president Colijn sche Kamer van Koophandel, ir. Damme,
ging een koffiemaaltijd vooraf. Ook Z.K.H. directeur-generaal van de Posterijen en prof.
„Einsam, wie immer..."
Prins Bernhard heeft hieraan deelgenomen. Bruins, president-directeur van het Ned.
(Slot volgt.)
De Prins arriveerde te half een in zijn auto Clearing-Instituut.

" *

Amerikaansche

onderzoekers

achte«

zelfs een grondige reiniging van den geheelea

korf

gewenscht.

Tot slot zij er nog de aandacht op gevestigd, dat men de drinkplaatsen van de bijen
niet vergiftigt bij de bestuivingen of bespuitingen. De imker zorge er voor, dat de bijen
een goede drinkgelegenheid in de buurt van

GRON. MAATSCHAPPIJ VAN
LANDBOUW

—

<jjd her-

De

de stallen aantreffen. Men voorkomt daarmede vergiftiging van de waterhaalsters."

Loodarsenaat en vergiftigde suikeroplossingen zijn het geBestuiving en bespuiting gedurende den bloei
vaarlijkst.
In de randzones mogen zich geen
blijve achterwege.
Pyrithrine en Berris-preparaten
drachtplanten bevinden.
kan men zonder gevaar nog kort vóór den bloei toepassen,
haaldelijk gewezen
o.a. in onze
avondbladen van Woensdag en Donderop de wenscheltjkheid, om
dag j.l.
tot een betere samenwerking te geraken tusschen bijenhouderij en ooftbouw,
voor welken laatste de kruisbestuivende
arbeid der bflen zoo noodzakelijk is.
op 1, 2 en 5
Ook hebben wij er
op gewezen, dat vooral in het
April
fruitcentrum Zuid-Limburg zeer bepaald verval begint op te treden. Daarvoor zijn drie oorzaken aan te wijzen:
10. slechte verpleging der boomgaarden (onoordeelkundige snoei en onvol-

DR. H. COLIJN.

op de bijen afkomen. In een periode van gebrek
aan drachtplanten wordt soms een plantensoort bevlogen, die den bijen anders niet in
den smaak valt, en voorts oefenen uitwendige
omstandigheden invloed uit op de stuifmeelen honingproductie van de plant, zoodat in
bepaalde streken zulke planten wèl, in andere
daarentegen niet als drachtplant kunnen fungeeren.
Pyrithrine en Derris-preparaten kan men
soms nog kort vóór den bloei van een gewas
aanwenden, zonder dat er gevaar voor de bijen
ontstaat. Deze middelen ontleden snel aan
de lucht en hebben dan hun werkzaamheid volkomen verloren vóór de planten bebinnen te bloeien. Daar zij ook voor de menschen en hoogere dieren niet giftig zijn, verdient hun toepassing onze belangstelling ten
volle.
Met het gebruik van kasten en
korsen van de vergiftige bijenvolken
zij men voorzichtig. Wij zagen reeds,
dat de bijen daarin vergiftigd stuifmeel
hadden opgeslagen en geeft men dus
zulke korven of kasten aan een
nieuw volk, dan ligt het voor de
hand, dat óók de nieuwe bewoners te
gronde zullen gaan. Men verwijdere
daarom in ieder geval den stuifmeelvoorraad.

Wil hebben in den laatsten

—

Meer teekening in den toestand
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Naderend honderdjarig bestaan.
Onder voorzitterschap van den heer H. D.
Louwes te Westpolder vergaderde het hoofdbestuur der Gron. Mij. v. Landbouw.
In deze eerste officieele vergadering van
het besturend college der Mn', in haar tweede
bestaanseeuw betrof de eerste mededeeling
van het Dag. Bestuur de herdenkingsplannen
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
Deze herdenking zal plaats vinden op Dinsdag 11 Mei, den datum, waarop voor honderd
jaar de eerste alg. vergadering werd gehouden. Het programma is in groote lijnen als

volgt:
In den voormiddag zal een bijzondere herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden van het
hoofdbestuur met de adviseerende leden in het
Waterschapshuis te Onderdendam, de plaats
van oprichting in 1837 van het toenmalige
„Genootschap ter bevordering der Nijverheid".
Deze bijeenkomst hoopt de voorzitter te
openen met een herdenkingswoord, waarna de
heer N. G. Addens te Bellingwolde het door
hem samengestelde Gedenkboek aan het hoofdbestuur hoopt aan te bieden.
In den namiddag wordt een alg. vergade*
ring gehouden in „de Harmonie" te Groningen, toegankelijk voor allen, die in het werk
der Mij. belang stellen.
Namens het hoofdbestuur is een speciale
uitnoodiging gericht tot den minister van
Landbouw en zijn naaste medewerkers, vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur,
van het bestuur der gemeente Groningen, van
de Centrale organisatie het Kon. Ned. Land-

bouw Comité, van de hierbij aangesloten organisaties, van instellingen, waarmede de Mij.
geregeld contact onderhoudt, voorts aan de
nog in leven zijnde oud-voorzitters en oudsecretarissen van de Gron. Mij.
In deze vergadering zal het gedenkboek
overhandigd worden aan de vertegenwoordigers van regeering, provincie en stad Groningen. Daarna wordt gelegenheid gegeven tot
het uiten van gelukwenschen.
In den vooravond zal een gemeenschappelijke maaltijd gehouden worden van het hoofdbestuur met de speciale genoodigden, waaraan ongeveer 275 personen zullen aanzitten.
Op 12 Mei zal het Dag. Bestuur aan de
voorzitters en secretarissen van het Kon. Ned.
Landbouw Comité en van de hierbij aangesloten zusterorganisaties, benevens aan de
adviseerende leden een excursie door de provincie Groningen aanbieden.

COÖP.

BACONSLACHTERIJEN

Welke vergoeding zullen
zij krijgen?
Het feit, dat thans alle baconfabrikanten
0.99 per 100 kilo
hebben ingeschreven voor
geslacht gewicht, wijst wel heel sterk in de
richting van een onderlinge afspraak, zij het
dan ook op een laag niveau. Gezien de
afvailen-overneming is dit niveau echter weer
niet zóó laag als men oppervlakkig zou
denken, hoè schriel de 99 cents ook afsteken
bij de meer dan vier gulden, die vroeger vol-

’

gens het oude contract werden vergoed!

Intusschen vernemen wij nader, dat er één
firma, te Cuyk, is geweest, die heeft inge-

’

schreven voor
1.10. Dit geval is daarom
interessant, omdat aan de coöperatieve slachterijen, die niet behoeven in te schrijven, de
vorige keer door de Veehouderijcentrale toewijzingen zijn gedaan voor een slachtvergoe1.15 per 100 kilo geslacht gewicht.
ding van
thans benieuwen, of nu wederwil
ons
Het
om aan de coöperaties een vergoeding zal
worden gegeven van
1.15, terwijl aan den
inschrijver van
1.10 (dus een stuiver
lager
niets wordt gegund. Dit zou toch
wel wat al te vreemd zijn!

’

—

’ ’

VET- EN OLIEHEFFING DIENT
TE WORDEN VERLAAGD
Nog steeds bedragen de crisisheffingen op
oliën en vetten 40 per 100 kilo, tot welk bedrag zij op 12 Juli van het vorige jaar worden

’

verhoogd als verweermaatregel tegen het
maken van margarine door de huisvrouwen.
Sedertdien zijn de prijzen echter aanmerkelijk
hooger geworden, hetgeen nog werd geaccentueerd door de depreciatie van den gulden.
Om een voorbeeld te noemen: geraffineerd
cocosvet kostte (zonder heffing) medio Juli
van het vorige jaar 17.50; ten tijde der depreciatie
21 en thans
29. Ondanks deze
prijsstijging
met
11.50
of
66
% is de heffing
lijkheden gegeven.
onveranderd gehandhaafd op
40. Een verOm een plant als drachtplant te herkennen, laging tot het oude niveau van
3C is,deris vaak niet zoo eenvoudig, als men zou halve hoogst urgent!
denken; daardoor treft men uiteenloopende
gegevens omtrent een zelfde plantensoort in
de literateuur aan. Het blijkt dan bij nader
onderzoek, dat bijzondere omstandigheden de
plant in kwestie tot drachtplant hebben gestempeld; zelfs buiten de bloeiperiode kan
dit het geval zijn. Indien een gewas sterk door
Abusievelijk stond in ons ochtendblad t*
bladluizen, die honingdauw afscheiden, is aanlezen, dat bij de vorige bacon-inschrijving niet*
getast, kan het door de bijen worden be- boven de 99 cents werd „teruggeweze n".
zocht. Ook zijn er planten, die buiten de bloem Men zal hebben begrepen, dat dit moest zh'n:
(zg. extrafloraal) honing
waar„toegewezen",

’ ’’ ’
’’

BACON-INSCHRIJVING

TWEEDE BLAD

AVONDBLAD

„FLOOD-LIGHT”.

KORTE GOLF:

Wie geeft de vertaling?

WAT

„flood-light" is, weet wellicht iedereen: de stroom van licht, welke uit
sterke lampen op gebouwen, schepen,
boomen of wat ook wordt geworpen, zoodat
die lichamen als het ware door licht zijn overgoten en het zelfs lijkt of zij de stralen weerkaatsen, zooals de maan doet met den zonnengloed.

„Flood-light" is een voortreffelijk woord,
het drukt precies de bedoeling uit, de Engelschen hebben groot gelijk het te gebruiken.
Maar
wij zijn Nederlanders en zouden
graag een eigen woord hebben
een vertaling.
In vakkringen gebruikt men reeds „bundellicht",
't is minder sierlijk dan flood-light.
Wij hoorden ook „spiegellicht"; daarbij Is
blijkbaar gedacht aan het weerkaatsen, het
Weerspiegelen dus. Niet onaardig gevonden,
onvolledig, zooals trouwens ook
maar
„bundellicht" onvolledig is. Het „bundellicht"
is de lichtbundel, welke op het gebouw wordt
geworpen; het „spiegellicht" is het licht, dat
wordt teruggekaatst. Zij zijn twee onafscheidelijke gedeelten van één geheel, dat heet
»,flood-light" in het Engelsch.
En in onze taal: vloedlicht?, lichtstroom?;
niet fraai, wel? Wie vindt een woord, dat
wel goed en wèl fraai is? 't Mag een nieuw
woord zijn; taaiverrijking is steeds welkom
als zij maar geen taalverknoeing is. Wie geeft
een suggestie?
v. W.

—

—

—

—
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Een onverwacht gevolg
van ontwatering
Begrafenissen per schip.

TE

Drimmelen (N.-B.) dreigt een oer-oude
gewoonte, als gevolg van de ontwatering
der gronden, tot het verleden te gaan
behooren. Drimmelen is een van de weinige
plaatsen van ons land, waar de begrafenissen
nog per vaartuig plaats hebben. Een tiental
Olhkbezorgers trekt een schuit, waarop de
baar is geplaatst, voort naar het kerkhof. De
ouden van dagen vinden bij den stuurman een
plaatsje op de schuit, terwijl de overigen
achter de „lrjntrekkers" volgen.
De weersgesteldheid veroorzaakt bij deze
Wijze van begraven dikwijls moeilijkheden.
Vooral bij vorst staat men voor groote moeilijkheden. Dan wordt eenige dagen voor de
begrafenis een vaargeul in het ijs gehakt,
welke door de lijkbezorgers moet worden
opengehouden, totdat de plechtigheid is verricht. Ook bij hoogen waterstand, wanneer het
voetpad onder water is geloopen, stuit men op
ernstige bezwaren. Echter heeft men ook deze
weten op te lossen door een volgschuit voor de
belangstellenden te laten varen. Maar thans is
men voor een nieuwe moeilijkheid komen te
staan waarvoor geen oplossing te vinden is en
die zeer waarschijnlijk een einde zal maken
aan dit typische gebruik.
Door de nieuwe bemaJingsinrichtingen wordt

het water zóó

laag weggepompt, dat de Vaart

zoo goed als geheel droog is komen te staan,
waardoor de begraafplaats niet meer te bereiken is.
Plannen bestaan nu om een lijkwagen aan
te schaffen en de „lijkschuit" naar het museum
te brengen.

(Ingezonden Mededeeling.),

É\
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ZAKKENROLLERIJ

maanden zijn gemakkelijk nog te
tellen dat Hirai-san, een der talrijke
export-agenten in de bedrijvige stad

Osaka, zich na gedanen arbeid in het naburige Kobe zonder eenig gewetensbezwaar
de weelde van een autorit naar huis kon
veroorloven.

Vooral wanneer de afgesloten orders goed
en talrijk zQn is een langdurige tocht in een
overvolle, en daarbij bonkende, stootende en
slecht opschietende tram van het westelijk
gelegen station naar de oostelijke woonwijk
werkelijk niet aanlokkelijk!
Doch nu de opdrachten steeds geringer
in aantal en kleiner van omvang worden, en
de inkomsten daarvan dagelijks een zeer
betreurenswaardig beeld afteekenen in de
hutshouding, past het niet alleen den heer
des huizes de luxueuze wijze van terugkomst
in de echtelijke woning af te schaffen; de
geldbuidel laat een daarvoor noodzakelijke
uitgave niet meer toe!
Gelijk iedereen poogt hij zioh zoo snel
mogelijk los te maken uit den breeden menschenstroom, stuwend uit het veelmuilige
station op het breede asphalt. Alle middelen van verder vervoer worden bestormd;
verkeersagenten en conducteurs komen
handen en vooral kelen tekort. Hij is zoo
gelukkig een zij het bescheiden plaats aan
het achtereinde in een langen tramwagen
te veroveren
bijna een uur zal de tocht
duren, maar dan is hij ook thuis.
Kreunend zet het gevaarte zich in beweging. Evenvele malen als er stopplaatsen
zi)n, zal de opgepakte menschenmassa deinend de slingering van den wagen overnemen. Hirai-san ziet om zich heen, hij verwacht wel geen' bekenden, doch men kan
nooit weten. Voor het meerendeel zijn het
gezichten zonder veel uitdrukking om hem
neen, geen waarop een prettige verwachting te lezen staat. Maar is dat niet Horisan, in kimono gekleed, daar vooraan bij
het bestuurdersbalkon?
Hori-san, weliswaar een kleine fabrikant,
een van zijn relaties, maar toch in ieder
geval een die hij niet gaarne zou willen
missen. Gekleed in kimono. Familie-bezoek,
misschien een dringende, en daarbij plechtige aangelegenheid? En ook in de tram!
Geen ongeschikte aanleiding een enkel
woord te wisselen, doch het is onmogelijk
zioh door het looppad heen te wringen. Zelfs
de conducteur moet op zfln plaats blijven
staan.
Hotsebotsend, in alle voegen krakend,
sleurt de oude rammelkast zich door de
drukke straten. Op vele lijnen is nieuw
materieel in gebruik, naast het oude, maar
de klanten kennen geen voorkeur mits zij
niet al te langzaam worden thuisgebracht.
De zittenden hebben zich grootendeels tot
suffen gezet, zelfs met de oogen dicht. Er
is immers in een volle tram zoo weinig te
zien. Hirai-san kan zijn blik niet van den
man in kimono aflaten, hoe weinig kans hij
ook heeft dat Hori-san zich zal kunnen
keeren en den order-vergaarder van zijn
zaak toevalligerwijze ontwaren.
Hori-san in kimono, hoe ongewoon voor
den man, die zich in zaken altijd westersch
kleedt. Er moet toch beslist iets gaande zijn;
opkomende nieuwsgierigheid prikkelt tot
overwegingen. Hirai-san kan, zich iets terzijde drukkend, juist de ruime mouw van

—

het donkere kleedingstuk zien, dat bij wijze

van korte jas over den kimono wordt gedragen. De onderzijde van die mouw staat bol,
ten teeken dat er iets in wordt bewaard -»een gebruikelijke bergingsruimte in de zaklooze kleedij. Onwillekeurig blijft het oog
op die mouw gevestigd. Hori-san kan daarin
een waardevol voorwerp bij zich dragen.
Wat gebeurt er echter? Bij het roekeloos
nemen van een bocht, zoodat alle passagiers
naar één zijde worden geworpen, wringt een
man zich tegen Hori-san aan. Slechts een
enkel oogenblik, maar Hirai-san ziet het
duidelijk. Reeds mindert de bestuurder snelheid voor een stopplaats. De man heeft z(jn
hand een schier onmogelijk kort moment in
de mouw van Hori-san gestoken. En even
vlug heeft hij zijn hand er weer uitgetrokken, schielijk verbergend tusschen zfln jas...
een zakkenroller!
Reeds baant de man zich dringend een
doorgang en nog voor de vouwdeur is opengeklapt, springt hij van den wagen af, ver-,
dwijnend achter de groep wachtenden in
het gewoel van de binnenstad.

Alle

—

No. 26.
Daar ligt Helphand, groot en breed en zwaar; hij is in diepen
slaap verzonken; rondom dreunt het woud van zijn ronken. Vadertje Langbeen nadert
den reus tot vlak bij diens oor; hij houdt zijn snavel er voor en fluistert:
„Helphand, word wakker, ik moet je dringend spreken!"

Hjj fluistert hes twee keer, drie keer, en als hij voor de vierde maal het op deze
manier heeft geprobeerd, en altijd nóg geen antwoord heeft gekregen, denkt hij:
„Neen, zóó gaat het verkeerd!"
Dan zegt hij: „Adsum", het tooverwoord, dat iedere woudbewoner kent en dat
zooveel beteekent als „dat je er bent".
Meteen is de reus ontwaakt, nadat hij eerst nog even een paar slaperige bewegingen
,
heeft gemaakt.
(Morgenavond vervolg.)

„VOOR

Een onverschillige stemming slaat op de
menschen neer. Een kat! Laat dien man
wij willen naar huis...
uitstappen
Even aarzelt Hori-san, ziet een oogenblik
naar den veroorzaker van dit ongemak,
ondersteunt een weinig de mouw met inhoud en stapt op den uitgang toe. Wat kan
Hirai-san anders doen dan hem volgen ? Een
betreurenswaardige samenloop van omstandigheden, meer niet, doch met welke moge- ;
Ijjke gevolgen wanneer hij zijn fout niet

—

herstelt...!

.
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I HONIG'S BOUILLONBLOKJES thans

betrekking

hebbend op

maken.
„In de kluis?" Gina herhaalde die woorden,
of ze haar ooren niet kon gelooven.
„Maar... ik dacht dat de kluis altijd afgesloten was... dat Curley den sleutel bewaarde!"
John keek haar knipperend met de oogen
aan. „'t Is natuurlijk heel erg voor je, kind...
maar er zijn zooveel andere dingen, waaraan
we denken moeten... En ten slotte doen die
détails er niets toe!"
Gina ging zitten, of haar beenen haar opeens den dienst weigerden. Haar gezichtje veranderde op een ontstellende manier. Ze zag er
opeens jaren ouder uit.
„Mike," zei ze met trillende stem, „jij bent
gisteravond nog in de kluis geweest!"
„In de kluis? O, ja, Mr. Wedgwood? Neem
me niet kwalijk, maar dat is op zijn zachtst
gesproken toch eigenaardig, niet?"
Dokter Roe, die de paar laatste oogenblikken op den drempel had staan aarzelen, kwam
levendig de kamer binnen.
„Dokter, dit hier is Mrs. Brande!" De stem
van John had een verwijtenden klank.
De kleine man bleef stokstijf staan. Hij zag
eruit, of hij zich allerminst op zijn gemak
voelde.
„O! Zeker... O, zeker! Mag ik u bij dezen
mijn leedwezen betuigen, mevrouw? U zult
wel erg geschrokken zijn." Htj was op en top
de sympathieke huisdokter, toen hij naar Gina
toeging en haar de hand drukte, maar meteen
daarop keerde htf zich weer naar Mike.

„Bent u gisteravond nog in de kluis geweest?" herhaalde hij.
„Ja, dokter." In zijn ijver, om den kleinen
man de situatie uit te leggen, was de toon van
Mike tè vriendelijk. „Ja, dokter. Ik ben in de
kluis geweest om voor mjjn neef een boekje

met adressen te halen. Ik heb den sleutel uit
de la genomen, die ligt altijd op een vaste
plaats, heb de deur geopend, het boekje van
de plank genomen, de deur weer gesloten, den
sleutel weer op zijn plaats gelegd en ben toen
weer naar boven gekomen. Ik ben er op zn
hoogst een paar tellen in geweest en het
klinkt gek, dat geef ik toe, maar ik heb niets
gezien."

Een poos lang bleef het stil. In de oogen
van den dokter lag dezelfde uitdrukking als
in die van John; of hij aan andere dingen
stond te denken.
„Wel," zei hij na een stilte, waaraan geen
einde leek te komen, „in een geval als dit zn'n
er zekere formaliteiten noodig." Hij kuchte
even.
„Formaliteiten?" John keek op. „Ik begrijp
u niet heelemaal, dokter! Wat is de doodsoorzaak geweest?"
De medicus aarzelde. „Ik onthoud me voorshands nog liever van een oordeel," mompelde
hjj dan, voor zn'n doen, onzeker, „'t Lijkt me
beter om eerst de lijkschouwing voor het coroner's onderzoek af te wachten."
„Coroner's onderzoek!" John's heele wezen
verstrakte. „Zoo! Is dat in een geval als dit

noodzakelijk?''
De autoritaire toon ontnam de vraag het
onnoozele element.
Moedig verdedigde de dokter het stukje
vasten grond, dat hij door de vraag van Gina
opeens onder de voeten had gekregen.
„Mr. Widdowson," zei hij rustig. „Ik heb
uw neef bij zijn leven nooit behandeld. Ik
weet dus niet, waaraan hij gestorven is en

hadden afgelegd, klonk plotseling de stem van
het kaboutertje, achter op de wonderfiets.
„Juffrouw," vroeg hij het meisje op den
bagagedrager, „waar moet u eigenlijk zijn?"
De vriendelijke juffrouw keerde zich lachend
om. „Ziet u dat groote gebouw daar achter u,
waar we zoojuist voorbij reden ? Daar woon
ik, op de derde verdieping. Maar het geeft
heelemaal niets, hoor! Ik zit hier zalig, ik heb
nog nooit zoon heerlijk tramritje gemaakt. Ik
wil best nog een eindje mee!"
„Ja maar!" merkte het kaboutertje op, „dan
rijden we nu toch den verkeerden kant op en
u raakt daardoor hoe langer hoe verder van
huis."
Het meisje op den bagagedrager lachte
maar en het kaboutertje bedacht intusschen
een nieuw plan.
Bij een volgende halte nam hij zijn kans

waar.

—

—

vlak naast hen
toevallig
Daar stond
een andere tram, die precies hetzelfde nummer
voerde en met zijn neus juist den anderen kant
op keek.
„Vlug Kareltje!" zei het kaboutertje, „even
overwippen."
De jongen begreep 'iet dadelijk. Hij trapte
de luchtschroef aan, het ezeltje zwerkte en
vlak daarop streek het gewillige fietsje neer
op het dak van die andere tram. Het kaboutertje greep zich weer vast aan den beugel, de
trambel rinkelde... en voort ging het, terug in
de richting van dat groote gebouw, waar die
aardige juffrouw zijn moest.
„Als u zoo vriendelijk wilt zijn, om vlak

voor uw woning even te piepen!" vroeg het

Ezeltje deWonderfiets
De vliegende taxi
XXIV.

ging door een breede straat langs geweldige gebouwen, die somber en zwijgend neerkeken op de drie daar boven

HET

op de tram.
De straat zelf zweeg echter -niet. Integendeel! Die was een en al leven. Auto's toeterden hier en auto's toeterden daar. Nu eens
snorden ze de tram voorbij, heel in de diepte,
dan weer reden ze ronkend er vlak achteraan.
Kareltje begreep niet, waar ze allemaal vandaan kwamen en evenmin, waar ze bleven.
Tusschen dat drukke autoverkeer was ook
menige fietser te zien, die van tijd tot tijd zijn
bel liet hooren, terwijl ratelende karren en
enkele paarden al evenmin ontbraken. En dan
niet te vergeten de tram, die zich als een dikke
walvisch te midden van een school haringen
daar tusschen door bewoog.
De jongen keek zijn bogen uit, en telkens,
als de tram stopte aan een nieuwe halte,
gierde hij van pret.
Zoo reden zij de stad" door, langs pleinen en
plantsoenen, langs grauwe grachten en eindelooze huizenreeksen en toen ze'een heel eind

helpen?"
„Och Peterbaas. Weet je 't dan niet wat
Wiesjewoes is overkomen? Ze is gevallen en
Peterbaas liep voorop, met een ernstig geheeft haar pootjes bezeerd. Ze is bijna dood. zicht. Zijn hulp
zou het eerste noodig zijn.
Drie gebroken pootjes heeft ze," zei juffrouw
Rap, Wiesjewoes' broertje, zat op het hekje
Mol bedroefd.
en zag ze allemaal komen.
En omdat juffrouw Mol altijd geloofde wat
„Houden jullie een optocht?" lachte hn'.
ze zei, veegde ze vlug een traan weg.
„Stil toch, hoe kun je lachen als je zusje
Roodborst, Veldmuis, Kwikstaart, de heele
haast dood is," zei Peterbaas boos.
Egelfamilie en nog veel meer dieren kwamen
„Dood. Wie?" schrok Rap. Want hij had
aangeloopen en stonden om Peterbaas heen. nog een zusje en die was niet thuis. „Is er wat
„Maar Peterbaas jij kunt toch mijn nichtje
met Antie gebeurd?"
wel helpen?" huilde tante Grijsvel.
„Antie? Neen, Wiesjewoesje bedoelen we
„Ik heb thuis nog wat honing, dat geef ik
natuurlijk," fluisterde Eekhoorn.
haar," zoemde een bn'tje en vloog weg.
„Ikke? Ik zit fijn in het zonnetje," piepte
Nu bedachten alle dieren, dat ze thuis nog Wiesjewoes.
wel iets hadden om Wiesjewoes blij te maken.
„Ben je dan niet haast dood? Heb je dan
„Want als je heel blij werd, voelde je de pijn
drie pootjes gebroken. Heb je niet heel
niet
minder," dachten ze.
veel pijn?" vroegen ze allemaal door elkaar.
Egeltje had nog een knolletje, Steekie
„Wie heeft ons dan zoo gefopt?" Peter
maakte haar knikkerzak leeg en deed het keek verontwaardigd
den kring rond, toen
daarin.
Wiesjewoes vertelde dat ze alleen maar haar
Vriend Eekhoorn, die Steekie's eikeltjes op voetje gestoten
had.
een hoop zag liggen, dacht: „Eikeltjes zijn
Mol,
Egeltje, Steekie en Rap,
Juffrouw
lekker, die geef ik aan Wiesjewoes." En hij
gaven elkaar de schuld. Maar niemand zei, dat
stopte gauw zijn zakken vol.
iedereen eigenlijk een beetje overdreven had.
„Laten we het dadelijk brengen," stelde
En
bijna was het op ruzie uitgedraaid, als
Roodborstje voor, toen ze een eikeldopje met
Wiesjewoes
niet had geroepen: „Voor wie is
bramensap had gehaald.
al dat lekkers eigen"^k?"
In optocht gingen ze naar het konijnenhuis.
„Voor jou," klonk "het in koor.
Toen deelden ze allemaal de meegebrachte
heerlijkheden en was de ruzie voorbij.
Alleen Piepmuis at' heelemaal alleen het
kaaskorstje op: „Want," dacht ze, „als Wies-

6 voor & et. en 25% zwaarder dan de meeste andere.

sfeer van ontzag vermengd met goedgemeende,
Mike plantte zich voor de deur. Nog meer
maar onhandige hulpvaardigheid, waaraan zijn verbaasd keek ze naar hem op.
„Je helpt me niet.i. je maakt me alleen
jarenlange praktijk hem had gewend.
't
war,
arme maar bang," zei ze en keerde zich naar John.
„Mrs. Brande is heelemaal in de
schaap," kondigde Mrs. Austin in een luid ter„Waar is het gebeurd, John? Waar is hij al
zijde aan. Ze zweeg even en ging dan, zalvend dien tijd geweest?"
sentimenteel, voort: „Mr. Wedgwood is bij
„In dé kluis." Hij sprak nog steeds verhaar... om haar te troosten, zooals meneer het strooid, of hjj voor zichzelf iets trachtte uit te

alleenig kan. Ik heb hem gezegd, dat-ie me8 vrouw nog een paar minuutjes binnen moest
Hij vond het tè onbegrijpelijker, omdat hij zien te houden."
John keek de vrouw aan op een manier of
den man niet meer dan oppervlakkig kende en
hij
zich afvroeg, wie dat wonderlijke schepsel
daardoor niet begreep, dat hij een demonstratie van een Ingeroeste levenshouding zag en kon zijn en ging Dobson en Rigget achterna,
D iet een reactie op ongewone omstandigheden. die met hun last de logeerkamer waren binter eere van den
Loor de smalle deur tusschen de kluis en nengegaan, waar Mrs. Austin
uitgelegd.
had
stapels
linnen
de verwarmingskachel ging het de binnen- dokter
Dobson ging dadelijk weg, blij, dat het
plaats op. In den mist kreeg de kleine stoet
onmiddellijk iets lugubers. De stoere Dobson „karwei" achter den rug was, maar Peter
dijde uit tot een vaag-omlijnde maar heroïsche Rigget bleef talmen, tot John hem op scherpen
gedaante in tegenstelling met Peter Rigget, toon beval, weer aan het werk te gaan.
Ondertusschen had Mrs. Austin het laken
die door zjjn eenigszins gebogen houding tot
teruggeslagen.
lets dwergachtigs en misvormds uitgroeide.
De witte last tusschen hen in werd breeder
John ging de kamer uit. Hij voelde, dat hij
en smaller bij elke bocht in het pad en de toch niet kon helpen en hij vond de situatie
Plooien van het laken hingen in de stille, voch- buitengewoon onaangenaam,
tige atmosfeer slap naar beneden.
Mike was pas ontsnapt, toen het gestommel
Langzaam ging 't het geplaveide pad tus- op de trap Mrs. Austin had gewaarschuwd,
schen de garage en de opslagplaats over en dat er grooter wild in aantocht was. Toen
daarna draaiden ze met een scherpe bocht John binnenkwam, hadden Gina en mj pracaaar rechts af en wrongen zich door de kleine tisch gesproken nog geen woord gewisseld
Poort in den muur met moeite heen.
Verstrooid keek John van den een naar den
°e tocht door Een-en-twintig leverde nog ander; blijkbaar was hij met zijn gedachten
Bieer moeilijkheden op en zoowel John als de bij andere dingen. Maar toen hij ging zitten,
dokter moesten bij het hijgend en steunend keerde hij zich dadelijk naar de jonge vrouw.
„We hebben hem bovengebracht, Gina.
Wirnmen tegen de zeven trappen op, keer op
«eer helpen.
omdat hij beneden eenvoudigweg niet kón
Mrs. Austin liet hen binnen, met neergesla- blijven."
gen oogen en
„Natuurlijk! Natuurlijk!" antwoordde
in eerbiedige houding, zoolang
de deur open was, maar daarna een en al ze met een verbaasden klank in haar lage
zakelijkheid. De dokter en zrj begrepen elkaar stem. „Wat mankeeren jullie allemaal? 't Is
onmiddellijk en met een zucht van verlichting toch heel gewoon, dat hij thuis is gebracht. Ik
Voelde de dokter zich weer omgeven door de ga nu meteen even naar hem toe".

riep Wiesjewoes, het kleine grijze
boschkonijntje: „O, wat stoot ik daar
mijn voorpootje!"
En hinkend ging het naar het konijnenhuis.
Moeder zou wel raad weten om de pijn weg
te maken.
„Waar is Wiesjewoes?" vroeg Steekie, het
Egeltje,
dat altijd graag met het konijntje
speelde.
„O, die heeft zich zóó bezeerd. Ze kan bijna
niet loopen," vertelde Rap, Wiesje's broertje.
„Och, wat erg!
Ik had met haar willen
knikkeren," zei Steekie, en dribbelde weer
weg, den knikkerzak vol eikeltjes meedragend.
„Wat ben jij gauw terug," zei moeder Egel,
die met juffrouw Mol een praatje maakte
voor de deur.
„Ja," antwoordde Steekie half huilend,
„'t Is zóó erg, Wiesjewoes heeft haar pootje
gebroken. Ze kan niet meer loopen.
„Pootje gebroken? Het is toch niet waar?"
schrok moeder Egel. En juffrouw Mol, die zoo
slecht kon zien boven den grond, zette haar
brilletje eens recht en zuchtte: „Ach wat
naar. Arme stakkerd. En juist Wiesjewoes, die
altijd zóó vriendelijk is voor iedereen."
Met zn drieën stonden ze treurig bij elkaar.
Daar kwam Peterbaas aan, de kabouterdokter. „Waarom kijken jullie zoo treurig?"
vroeg hij, „is er iets gebeurd? Kan ik

AU,"

voorloopig ongeschikte vingers...
„Een kat in de tram!" De stem van den
bestuurder klinkt zéér beslist. „Is het u niet
bekend dat het verboden is dieren mee te
nemen? Ik verzoek u den wagen onmiddellijk te verlaten!"

HEERENGRACHT 9
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JONGE OOGEN

HEB JE 'T AL GEHOORD?

den passief-geworden Hirai-san. Dus toch
een zakkenroller! Doch zonder succes en nu
vermoedelijk met bloedende, voor het vak

—

bescheiden,

Amsterdam.

u geen uitleg van mijn bezit
verschuldigd te zijn. Ik zal mij beklagen
over deze behandeling!"
De opwinding van Hirai-san verkeert in
een pijnlijk onzeker gevoel.
„Volgens het reglement kan ik van u
verlangen mij te toonen wat u in dit openbaar vervoermiddel meevoert. Wat heeft u
in dien mouwzak?"
„Het is ongehoord, dat een burger..."
„Indien u niet aan mijn verzoek voldoet,
moet ik verlangen dat u den wagen verlaat."
Met een beschermend gebaar grijpt Horisan naar de onderzijde van de bolronde
mouw, en op hetzelfde oogenblik verraadt
een erbarmelijke miauw de aanwezigheid
van een kat.
Een gedachte flitst door het brein van

(Nadruk verboden.

Adres: „Voor jonge Oogen”
onze kinderrubriek, gelieve men uitsluitend :e
adresseeren: „Voor Jonge Oogen", Redactie
„Algemeen Handelsblad", N. Z. Voorburgwal,

„Ik meen
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Niets en niemand kan Hirai-san weerhouden. Hij dringt en drukt opzij alsof ook
hij er uit moet, al is de rit eerst nauwelijks
begonnen, totdat hij Hori-san heeft bereikt,
„Een zakkenroller, Hori-san! Een zakkenroller!"
Deze luide woorden doen de menschen opschrikken. De aangesprokene, den opgewonden man terstond herkennend, kijkt onwillekeurig in de richting waarheen Hirai-san
naar buiten wijst. Maar de wagenbestuurder treedt handelend op, trekt de deur dicht
om mogelijke ontsnapping te voorkomen en
wendt zich tot de twee mannen.
„Wat is hier gebeurd?"
„Dezen heer moet iets ontrold zijn, uit
deze mouw; ik heb het zelf gezien. Een man
stak zijn hand naar binnen, daar bij de
bocht, en toen hij zijn buit had, is hij als
eerste van den wagen gesprongen!"
De passagiers maken reeds ruimte voor
den bestuurder, wanneer Hori-san op volmaakt rustigen toon beweert: „Dat is onmogelijk, Hirai-san. Ik heb niets in m'n mouw."
Daar wil de bestuurder het zijne van
weten.
„Vergist u zich niet? Die mijnheer heeft
het toch gezien. En waarom ziet die mouwzak er zoo bol en zwaar uit, schijnt zelfs zóó
gewichtig, dat u het raadzaam acht hem
vast te houden. Wat heeft u daar eigenlijk
in?"
De omringende lieden genieten het
schouwspel uit de eerste hand. Dat het oponthoud aan de halte het verkeer dreigt te
blokkeeren, terwijl passagiers bij de deuren
vergeefs op toegang wachten, hindert geen
der aanwezigen.

Wanneer de wachtenden zijn Ingestapt, en
de tram is weggereden, zien de mannen
elkaar aan. Hirai-san maakt een verontschuldigende buiging, stamelt uitermate
vriendelijk-klinkende woorden, doch daar
is de moeilijkheid niet mee opgelost. Zij
beiden moeten naar huis, en de tocht is nog
ver. De eenige juiste oplossing is het aanroepen van een taxi, het minzaam, onder
duizend leedibetuigingen voor het ongerief
en vooral de publieke blamage, aanbieden
van een rit naar huis voor Hirai-san's
rekening!
Samen met de kat rijden zij naar het
Oosten van de stad Osaka. Hirai-san verlengt den rit niet tot aan zh'n eigen woning,
en bij het moeizaam betalen van den vrachtprijs vraagt hij zich af, wiens zak nu
eigenlijk wel gerold is...

1937

jewoesje toch niet ziek is, kan ik het wel voor
mezelf houden".
NEL W.

daarom kan ik u geen,bewijs van overlijden
geven, hoezeer het me ook spijt."
„Wat wilt u daarmee precies zeggen?"
De dokter keek, of hij zich niet op zijn gemak voelde.
„Dat dit toeval automatisch naar den coroner verwezen wordt..." zei hij dan langzaam.
„Als de doodsoorzaak niet bekend is. beslist
de coroner. 't Spijt me zeer, maar ik kan daaraan niets doen."
Zijn houding was beschaafd en waardig,
maar zijn kleine oogen onder de borstelige
wenkbrauwen schitterden nieuwsgierig.
Gina dwong zich tot handelen.
„Ik ga nu even naar mijn man, dokter," zei
ze. „Gaat u misschien met me mee?"
Met den kleinen man achter zich aan,
ging ze de kamer uit.
Mike begon rusteloos heen en weer te loopen. De leden van de familie Barnabas waren
over het geheel genomen niet erg spraakzaam
en die eigenschap werd er door de crisis, die
ze op dat oogenblik doormaakten, niet beter
op. John zweeg eveneens. Maar ten slotte
zei hij:
„Coroner's onderzoek. Echt iets voor Paul
tot het laatste oogenblik voetlicht-allures!"

—

Mike staarde hem aan, maar John ging op

gewonen toon voort;
„Bel Miss Curley even op, wil je? Vraag
haar hier te komen en een blocnoot mee te

kaboutertje toen zijn passagiere, „dan kunnen
wü u daar meteen afzetten."
Lachend beloofde de aardige juffrouw dat te
zullen doen en toen het meisje op de afgesproken plaats haar stemmetje liet hooren,
vloog het ezeltje pardoes van de rijdende
tram af.
Ze kwamen midden op straat terecht, boven
op de harde keien. Een auto, die daarop niet
verdacht geweest was, liet onmiddellijk een
hartverscheurend getoeter hooren en, om aan
een botsing te ontkomen, koos het ezeltje
toen dadelijk weer het luchtruim.
„Ziet u dat open raam daar? Drie hoog!
Daar woon ik!" wees de juffrouw met haar
vinger. Het kaboutertje keek eens, waar hij
zijn moest.
„Treft buitengewoon!" knikte hij. „Wij
brengen u dan even heelemaal thuis!"
Hooger en hooger klommen ze en eindelijk
op de hoogte van het open raam, bleef het
ezeltje een oogenblik vlak daarvoor in de lucht
hangen. Met een welgemikten zwaai, zwierden
ze

naar binnen.

Ze kwamen boven op de tafel terecht. De
juffrouw stapte dadelijk af en sprong van de
tafel op den grond.
„Duizendmaal dank voor het heerlijke
ritje!" zei ze opgetogen. En... buitengewoon

practisch, zoo een vliegende taxi. Als ik u
nog eens noodig héb, kan ik u dan opbellen?"
„Gerust!" zei het kaboutertje grappig.
„Alleen... het juiste telefoonnummer ben ik
vergeten, maar dat geeft niet, dan probeert
u ze maar even allemaal!"
Meteen maakte het ezeltje weer een
zwenking en vloog op dezelfde wijze, als het
binnengekomen was, door het open raam
john SIMSON.
weer naar buiten.
(Nadruk verboden.)

erge schok geweest. Maar maak u geen zorgen. Laat alles maar aan mij over."
De gedachte, ja, zoo is Gina! flitste Mike
door het hoofd. Ze had zoo iets typisch vrouwelijks, iets, dat de behoefte om te helpen en
te beschermen in de onwaarschijnlijkste „boezems" wakker riep. Maar er was niets aarzelends in haar, toen ze hem in den hoek van
de hal zag staan en vlug naar hem toe kwam.
„O, Mike... wat is er toch gebeurd?" vroeg
ze. „Wat doen jullie, John en jij toch? Wat
verbergen jullie voor me?"
„Verbergen! Wat wij verbergen...!" Mike
staarde haar in opperste verbazing aan. „M'n
lieve kind! Je moet John zijn houding niet
kwalijk nemen," ging hij dan haastig voort.
„John is veel meer in de war dan hij laat zien
en ten slotte beteekent de firma zooveel voor
hem, dat hij er op een oogenblik als dit nog
aan denkt... in de eerste plaats aan denkt,

zelfs!"
Gina lende haar hand op zijn arm en keek
naar hem op.
„Mike," zei ze. „Ik geloof heusch, dat je al
dien onzin méént! Begrijp je dan niet, waarom
het gaat? De dokter wil geen bewijs teekenen.
Hij is niet zeker van zijn zaak. Hoe kan het
anders... onder deze omstandigheden? Ben jij

zeker van de doodsoorzaak? Of ik? Ik heb
hem gevraagd zich met den Coroner in verbinding te stellen. Trouwens... als ik hem
brengen."
goed begrepen heb, was hij dat al van plan...
Mike aarzelde, deed zijn mond open om iets Mike, je luistert toch wel naar me? En je
te zeggen, bedacht zich en ging gehoorzaam begrijpt toch wel, waarom het gaat?"
de kamer uit. Hij hing juist in de kleine cel in
„Ik begrijp alleen, dat dit verschrikkelijke
de hal den hoorn aan den haak, toen Gina en juist jou getroffen heeft... juist jou heeft
de dokter de logeerkamer uitkwamen. Hij moeten treffen!" zei hij langzaam. „Luisbleef op hen staan wachten.
ter eens, Gina. ...hou je zoo kalm mogelijk en
De kleine dokter vloeide over van vriendemaak je over niets ongerust. We zullen het
lijkheid.
wel zoo weten te draaien, dat je niet voor zult
„U kunt het allemaal aan mij overlaten, moeten komen."
Mrs. Brande," zei hij, met haar hand in de
(Wordt vervolgd.}
zijne. „Ik begrijp, hoe u zich voelt, 't Is een
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Verloofd:
SIENY MELHADO
en
ARNOLD HORNEMAN.
Amsterdam, 16 April 1937.
Herculesstraat 13a.
v. Musschenbroekstr. 11.
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Verloofd:
FELA LIPINSKA
en
SIMON SCHNITZER.
Leidschestraat 87.
Vrolikstraat 95 I.
Amsterdam, 18 April 1937.
Geen ontvangdag.
De Heer en Mevrouw
KALFF—VAN LENNEP
geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hun ZOON
LEOPOLD ERNST.

Loenersloot, 16 April 1937.
De Heer en Mevrouw

KISCH—HOUTHAKKER

geven met vreugde kennis van de
geboorte van een ZOON.
Amsterdam, 16 April 1937.
Heden overleed te 's-Gravenhage onverwacht onze geliefde Broeder en Oom,
Jhr. Mr. JOACHIMUS

———__
Heden overleed onze lieve
Zuster,
Behuwdzuster en
Tante
LEONIE VAN ITALLTE.
Uit aller naam:
Prof. Dr. L. VAN ITALLIE.
Maastricht. \
Leiden.
f „„ A nl „'___
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Amsterdam.
Brussel.
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overleed in
de
Emma Kliniek te Utrecht,
tot onze diepe droefheid, onze
lieve Zuster en Behuwdzuster
JULIANA CHRISTINA
VAN MARKEN,
in den ouderdom van 72 jaar.
Haarlem,
C. KOOL—VAN MARKEN.
's-Gravenhage,
A. VAN MARKEN—
DEIBEL.
Utrecht, 15 April 1937.
De teraardebesteljing zal
plaats hebben Zaterdag 17
April te 2.30 u. op de Tweede
Algemeene Begraafplaats te

Heden

Utrecht.

-

Heden overleed onze lieve
Man, Vader,
Behuwd- en

Grootvader,

ADRIAAN DE RUIJTER,
in den ouderdom van 62 jaar.
M. DE RUIJTER—
BAKKER.
M. G. VISSERDE RUIJTER.
L. J. VISSER.
WTM en MIEP.
Amsteram-C., 15 April 1937.
Keizersgracht 742.
i
Geen bezoek.
IDe teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag 19
April a.s., tegen 11 uur, op
de Begraafplaats „Zorgvlied",
aan den Amsteldhk.

Geen bezoek.
Eenige en algemeene kennis-

leder

-■mr—tti—in i hiiihii

2 95

eenige kennisgeving
Heden nam de Heere tot

Zich onzen lieven zorgzamen
Man, Vader en Grootvader
MELIS TJEPKEMA,
in den ouderdom van 60 jaar.
Uit aller naam:
A. C. TJEPKEMA—
DOOYEWEERD.
Amsterdam, 15 April 1937.
108.
Geen bloemen en liever geen
bezoek.

Haarlem,

Heden overleed, na een
langdurige ongesteldheid, onze
lieve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder,
Mevrouw A. BARUCH—
RODRIGUES PEREIRA,
in den ouderdom van 63 jaar.
Uit aller naam:
I. BARUCH.
Haarlem, 15 April 1937.
Geen bezoek en geen bloemen.
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Karpetten,
Boude

Annonce» betreffende Geneesmift»
delen en Geneeswijzen worden In
rtit blad slechts opgenomen indien
zij vooraf voorzien zijn van het
«tempel „Geen bezwaar" tegen de
plaatsing, afgegeven door de Commissie van Controle op de Aan-

Schiedam, 15 April 1937.
Nieuw geopend BUSTHUIS „DE
WESTEBHOEK" te BAABN, schit-

De Raad van Beheer van de
N.V. WERF GUSTO v/h Firma A. F. SMULDERS.

Heden overleed onze Hooggeachte Patroon, de Heer

FRANS SMULDERS.

Schiedam, 15 April 1937.

Het gezamenlijk Kantoor- en Werfpersoneel van de
N.V. WERF GUSTO v/h Firma A. F. SMULDERS.

I

I

terend gelegen op hoogste punt van
Baarn, aan Hoofdverkeersweg btj
Wilhelminavijver en bosschen. Heeft
prachtigen tuin en terrassen; verder
van alle comfort voorzien: centrale
verwarming, koud en warm water,
enz. enz. Heeriyke rustige kamers
met veel zon; verpleegsters aanwezig. Telefoon 2574. Amsterdamsche
Straatweg, hoek Emmalaan 13.

Aanbevelend,
DE DIRECTIE.

i

prijzing van Geneesmiddelen
Geneeswijzen,
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Lid van den Raad van Beheer onzer Vennootschap.
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jgßij aankoop van
I HAARLEM [

maat
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Dr. A. BÜELER en Kind.

Heden overleed plotseling, tot ons groot leedwezen, onze

49

Wij maken U attent op onze groote sorteering Wollen en Katoenen Kantstoffen

solide voor de Huiskamer

A
Karpetten. Perzische
Axmmster
en moderne dessins, prima wol
maat 200x275 cm.
90
19.75
«„„
~.,.
maat 230x315 cm., -».-.«
3 o co
V«d no

's-Gravenhage,
G. SMULDERS.
F. SMULDERS.
Berljjn-Charlottenburg,
's-Gravenhage, 15 April 1937.
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98

49

25

.

J

De dierbare overledene wordt in Uwe Godvruchtige gebeden
aanbevolen.
Geen bezoek.
Geen bloemen.
De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden Maandag
19 April a.s., in de Parochiekerk van den H. Jacobus (Parkstraat), de stille H.H. Missen te 7.45 en 8.30 uur, en te 10.30 uur
de gezongen H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis zal
plaats hebben van uit de Kerk op de R.K. Begraafplaats (Kerk-

98

in

Door dccc courant
In de ziekenhuismand te werpen
bezorgt gf} ees>
sieke kosteloos

16

Carnegielaan 5.

et.

49
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QS&GEMOoI
MINNICH PLANTEN-MARGARINE

ml
I

stoffen en zijden
Effen en Fantasie

APVERTENTIËN

J. v. VoorstArts

1I

Naast.... Naast.... Naast.... De Hema

IzOMERMANTEL

HANDKOFFERI

PACHTER,

*I

......

I Bijvoorbeeld:

SIMBOX ÊLKAwatc ïr2o6 | Prettige
oogenblikken

En dus uitnemend geschikt, óók
voor luchtreizigsters. De koffer
die weinig ruimte vraagt, dien
U zelf kunt vervoeren en waarin
U 10 en 15 kleedingstukken,
japonnen, mantels, mantelcostuums, kunt medenemen. Alles
blijft kreukvrij I In één minuut
gepaktI Vanaf 16.75. Vraagt
gratis prospectus met afbeeldingenI Wij demonstreeren
gaarne zonder eenige verplichting den Simbox koffer.
Alleen verkrijgbaar bij:

\

KALVERSTRAAT 172

I

I/H.

Treinreizigers!!

ZWITSERSCHEenFRANSCHE j

in den ouderdom van 54 jaar.
Diep betreurd door:

«

HIOOO leuke

mniirmirTiimiimimimmmniTuiimiiiiiiiiiiiHiuiiinmiiiiiiiiimrmmiimmiiin

Mevr. ESTHER SUSAN—

voor

I

HOOGSTRAAT 1, AMSTERDAM

OUDE

—

Heden overleed plotseling,
tot onze groote droefheid,
onze innig geliefde Vrouw en
Moeder,

I

Heerencostumes& Pantalons

1I

..MOZESKNAP
Sneeft alles)
"

Liever geen bezoek.

Groote sorteering Coupons

Gaat dan naar de

BOUWBEDBIJF „DE EENHEID"
Opger. April
Secr. J. H. FARENHORST. ZeeburgerdUk 43, Tel. 50782
Spreker: de WelEd.Heer A. A. KOK, Architecct
8.N.A., Amsterdam;
Secretaria van den Bond „Heemschut".
Onderwerp: DE HISTOBISCHE SCHOONHEID VAN AMSTERDAM
Met lichtbeelden; te houden op Woensdag: 21 April a.s., in een der zalen
van het American-Hotel, Ing-. Marnlxstraat 406, 's avonds 8 uur.
Toegangsbewijzen voor belangstellenden en hunne dames kunnen woraangevraagd aan het Secr., Zeeburgerdük 43
Telefoon 50782.

Begrafenis Zondag 18 April,
11 uur v.a. Nwe. Kerkstr. 127.
Volstrekt eenige kennisgeving

I

FRANS SMULDERS,

Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
Ridder in het Legioen van Eer,
Ridder in de Orde van Leopold 11,
in den ouderdom van 66 jaar.
's-Gravenhage,
M. L. SMULDERS—REICHLIN.
Pawtueket, U.S.A.,
F. SMULDERS, Dipl. Ing. E. T. H. S.
D. SMULDERS—CROSSMAN
en Kinderen.
, ,
Schiedam,
Mr. H. SMULDERS.
M. SMULDERS—WAUCQUEZ
en Kinderen.
, „
s-Gravenhage,
Mr. L. SMULDERS.
Nijmegen,
M. P. DOBBELMANN—SMULDERS
A. DOBBELMANN en Kinderen.
E. BÜELER—SMULDERS.
Schwyz (Zwitserland),

vIU
M
■W

en

7I M C
LÏ7 8*-*
I Vl
1909.

SIMON en JACQUES.
4 Ijar 5697.
15 April 1937.
Begrafenis a.s. Zondag 10
uur van af St. Anth. Breestraat 71 naar Muiderberg.
Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.

en Grootvader

Arnhem

I Kantoormeubelenl
I
■

Kalverstraat 200

Amsterdam,

wij
lijden, voorzien met de Genademiddelen der H. Kerk, van onzen
innig geliefden en onvergetelijken Echtgenoot, Vader,
Behuwd-

■

Bfi

LI
1« VI

II

brandvrije

of

Iger,

|

S. SUSAN.

f kennis van het plotseling overMet diep leedwezen geven

ïïgm

- Utrecht

Hilverst

Amsterdam,

Algemeene kennisgeving.

„Rustoord" te

-

P*Müll
BB

DOGU Hl CRtCO kaSt I
I Safe loketten kast E
I
stalen
houten E

£%&

Heden overleed, in de hope
des eeuwigen levens, onze
geliefde Behuwdzoon en Zwade Heer

New Vork,

Diemen. Vertrek van het
sterfhuis te 1 uur.

1

in den ouderdom van 72 jaar.
Uit aller naam:
I. SAX—VAN GELDER.

Th. THOMAS—BEUKER.

Amsterdam,
Wed. J. G. WARK,
geb. E. WARK
Kinderen en Kleinkind.
Bussurn, 15 April 1937.
Huizerweg 1.
Volstrekt geen. bloemen.
De begrafenis zal plaats
hebben Maandag 19 April a.s.,
des n.m. 2 uur, op de familie-

Bussurn

HHP

II M*K &P

1 heeft u^Brandka»^i|

KOUSEN

iValeriusstraat
I

. R orte rdqm -

Den Haqg

WM

SAX,

A. WADLER—BEUKER.

85 jaar.

.

BI

Geheel
beige, beige met bruin
en wit met blauw 3.95

"

■""

iiaiiim

| Volstrekt

MELIS TJEPKEMA,
in den ouderdom van 60 jaar.
Amsterdam:
M. C. DOOYEWEERD—
Heden overleed in de Emma
SPALING.
Kliniek te Utrecht, tot onze
J. E. DOOYEWEERD.
j
diepe droefheid, onze lieve
F. J. ROERING—
Tante, Behuwd- en Oud-Tante
DOOYEWEERD.
JULIANA CHRISTINA
J. J. ROERING.
H. M. VOLLENHOVEN—
VAN MARKEN,
DOOYEWEERD.
72
jaar.
in den ouderdom van
D. H. Th.
Dr.
Uit aller naam:
VOLLENHOVEN.
J. V. VAN MARKEN.
J. W. DOOYEWEERD—
FERNHOUT.
Velp (Geld.), 15 April 1937.
Dr. H. DOOYEWEERD.
Geen bezoek.
Bussuim:
Eenige en algemeene
M. C. KRAAYENHAGEN—
kennisgeving.
DOOYEWEERD.
J. KRAAYENHAGEN.
Amsterdam, 15 April 1937.
Valeriusstraat 108.
Heden overleed te Zeist
onze lieve Zuster
HENRIETTE DIEDERIKA
Heden overleed plotseling
BEUKER,
onze lieve Schoonzuster en
Tante, Mevr. de Wed.
Wed. den Heer Matt Thissen.
RACHEL DE WINTER15 April 1937.
geving.

Amsterdam,

Heden overleed te Bussurn,
tot onze diepe droefheid, mijn
Groot, en
geliefde Vader,
Overgrootvader
JOHANN HEINRICH
WARK,
in den ouderdom van ruim

begraafplaats

-

>

M^^_^^MMM

LUNSINGH WICHERS,
Oud-Kantonrechter te Delft,
in den ouderdom van 61 jaar.
M. OOHEN STUART—
WICHERS.
C. P. E. J. L. HANEGRAAFF.
Alkmaar, 14 April 1937.

. ~

mo*$jpr delAmerikaansch
blauw chroom-

Beige linnen, gemonteerd met bruin of blauw
suède
2.25
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1 1
Dinsdag 20 A Pril en volgende dagen. Wegens het
drukke
bezoek des middags wordt een bezoek inde murgenuren(10-1 uur)
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AVONDBLAD

DERDE BLAD
BUITENLAND

Verkenningen
Duitschland, Frankrijk,
Sowjet=Rusland
Dr. Schachts
ter gelegenheid
van zijn bezoek aan Brussel over de plaats van
Sowjet-Rusland in een economische entente
voor Europa, brengt het vraagstuk van de
algemeene betrekkingen tusschen Duitschland
en Sowjet-Rusland wederom op den voorgrond. Al sedert geruimen tijd loopen er in
de internationale pers geruchten, volgens
welke er tusschen leiders en officieren van
het Duitsche en die van het Roode
leger sympathieën groeiende zijn, waarin men in sommige kringen de voorbode wil zien van een hernieuwing van
de in
1934 verbroken Duitsch-Russische
vriendschap. In ons Overzicht van 7 April j.l.
hebben wij deze geruchten besproken. Dr.
Schacht was dezen keer heel wat milder in
zijn uitlatingen, dan op 9 December j.1., toen
hij Europa nog poogde te intimideeren door
het te waarschuwen voor „een explosie". Zijn
vredelievende ontboezemingen staken ook trefdie
fend af tegen de politieke filippica's,
vooral Hitler en Göbbels periodiek tegen het
uitlatingen

Moskovietische bolsjewisme plachten te houden. Men kan zeggen, dat het streven
naar een economische entente voor Europa
nog iets anders is dan het streven naar polinochtans
tieke toenadering en vriendschap;
is het duidelijk, dat gezonde economische
verhoudingen niet wel denkbaar zijn, wanneer
deze niet berusten op een gezonden pol itie k e n grondslag. Zoo zou men achter het
door dr. Schacht geuite verlangen naar een
economische entente, waarin ook Sowjet-Rusland zijn plaats vindt, den stillen wensen kunnen vermoeden naar uitwissching van de politieke geschillen met dit land.
het duistere element in
Sowjet-Rusland
de Europeesche politiek. Het is een factor van
belang, dien West-Europa bij zijn politieke berekeningen op het Europeesche noch op het
Aziatische Continent verwaarloozen kan. Vóór
den oorlog van 1914 heeft Frankrijk tegen

—

_

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG

OPROEP DER COMMUNISTEN
OM „EEN DEMOCRATISCHE

'

.

ging.

De benden opstandelingen in de omgeving

ii iiin'«ia

f

'.

CHRISTEN-DEMOCRATEN
WEIGEREN

BRUSSEL, 15 April. (Havas.) Gedurende
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een bijeenkomst van de Belgische communistische partij is een oproep geformuleerd om
tot een „democratische entente" te komen,
ten-einde „alle fascisme den weg te versperren." Het vormen van een volksfront achtte
men voor België niet geschikt.
In den oproep wordt hulde gebracht
aan den kardinaal van Mechelen wegens zijn veroordeeling van het Rexisme. De oproep is gericht tot allen die op
11 April op Van Zeeland hebben gestemd en in het bijzonder aan de socialistische, liberale, democratische en
christelijke arbeiders.

__4.^ m^
_B\ l
3

K_f ______T

____
A
__ ■■■ Ipr

ÏÉÉiiH

.

Corsetten onderscheiden.

MUmtW
V _§_§ _HP_j*
■H
M
BB
B__ t

_B
BB

§

rJÊ B
m fiË

___B____J__ll

__

met

I

-

' '

e van Pr ma rose satiinstof
steungevende binnenband

Art 233, hetzefde SKI Model van
rose
en
satijnsfof. Breede
elastieke inzetten op de dij en
n de taille. Zware baleinen.
_H_f RAPID
Busc (zonder knoppen)
ISM

mm

Het minimum program waarmee de communisten voorstellen de besprekingen aan te
vangen, omvat:
10. Verdediging van de constitutioneele,
democratische en syndicale vr „heden;
20. Afdoende maatregelen tegen het fascisme: ontbinding van de fascistische bonden
en zuivering van het regeeringsapparaat;
30. verdediging van den vrede door versterking van den Volkenbond en van de bestaande
verdragen.
Reeds hebben de Christen-Democraten het
voorstel verworpen; de christelijke vakvereeniging had de uitnoodiging om aan de
bijeenkomst deel te nemen, geweigerd.
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Duitschland een offensief en defensief bondgenootschap met het rijk van den tsaar onderhouden. Na den vrede van Versailles heeft het
republikeinsche Duitschland van Weimar het
Verdrag van vriendschap van Rapallo met het
communistische Rusland gesloten, klaarblijkelijk te zijmer moreele bevrediging: Rusland
HET VERBOND VAN REK EN
was evenzeer vijand van het verdrag van Versailles als Duitschland. Het nationaal-socialisHET V. N. V.
tische Derde Rijk heeft Moskou in 1934, alVlaamsen-nationalistische Kamerleden
Kalverstraat
thans politiek, van zich vervreemd, doordat
het annexionistische verlangens ten koste van
blijven de overeenkomst
Rusland uitte en het bolsjewisme den onvertrouw.
zoenlijken strijd aanzegde. De Sowjets openHET BRITSCHE RIJK
den de deuren van den Volkenbond voor zich
(Havas.) De
15 April.
BRUSSEL,
door het verdrag van Versailles tegen het Vlaamsch-Nationalistische
afgevaardigden
TREEDT RUNCIMAN NA DE
agressief geworden Duitschland in bescherhebben vandaag beraadslaagd over de polijl.
gehoude
opZondag
tieke consequenties van
ming te nemen, en werden weder hartelijk
KRONING AF
?
genomen in de vriendschap van Frankrijk. den verkiezingen.
zij
hebben
besprekingen
hun
van
afloop
Na
bijwederzijdschen
pact
van defensieven
Het
verklaard, dat er voor hen geen sprake is de
LONDEN, 15 April. (Havas.)
De mistand herstelde, in uiterlijk gewij'zigden vorm,
de beweging der rexisten
met
overeenkomst
handel
Walter
Runciman
heeft
nister van
de onderlinge positie van Frankrijk en Ruste verbreken. Ook de rexisten hebben verhij
doorschemeren,
dat
besloten heeft
land van 19J4.
gaderd. Geen der leden bleek de bedoeling te laten
Of dit pact even groote practische waarde hebben uit de partij van Degrelle te treden zich na het aftreden van Baldwin, uit het
heeft als het offensief en defensief verdrag en zich weer aan te sluiten bij de katholieke politieke leven terug te trekken.
partij.
van 1914, is aan twijfel onderhevig. DuitschSprekende tijdens een diner van de Kamer
land vond er aanleiding in, het verdrag van
Koophandel te Londen vertrouwde Runvan
Locarno op te zeggen en den vrede van WestITALIË ciman zijn toehoorders toe, dat h_ zich verEuropa weder op losse schroeven te zetten.
moeid begon te voelen. Hij wees er op, dat hij
Duitschland speelde daardoor tegen Engeland
OUDSTRIJDERS
ENGELSCHE
zijn
functie langer had vervuld dan de meeste
en Frankrijk een sterke troefkaart uit. EngeMUSSOLINI
voorgangers.
zijner
BIJ
land, dat oorspronkelijk, om Frankrijk niet
voor het hoofd te stooten, zijn moreele goedROME, 15 April. (Havas.) Mussolini heeft
keuring aan het nieuwe Fransen-Russische
de leiders der Engelsche oudstrijders,
vandaag
bondgenootschap hechtte, heeft, nadat Duitschdie zich te Rome bevinden ter gelegenheid van
land Locarno had prijsgegeven, niet veel meer het internationale oudstrij derscongres, ontvanTWEE TREINEN OP ELKAAR
doen blijken van zijn moreelen steun. Er v/as gen. Majoor Fetherstone Godley, voorzitter
meer dan één reden om te vermoeden, dat van het British Legion, hield een toespraak,
GEREDEN
Londen er bij Parijs op had aangedrongen, waarin hij zeide, dat de oudstrijders de overzijn hernieuwde vriendschap met Moskou op tuiging hebben, dat de traditioneele vriendLONDEN, 15 April. (D. N. B.) Hedenmorte geven, of en bagatelle te behandelen, en aan schap tusschen Engeland endeItalië moet wortegenwoordige gen zijn nabij stafford twee treinen op elkaar
en dat
te sturen op herstel van de vriendschap met den gehandhaafd
wrijvingen geleidelijk en snel zullen kunnen gereden, waardoor verscheidene wagons ontDuitschland, dat zijnerzijds streefde naar de verdwijnen.
Mussolini zeide in zijn antwoord,
aantal spoorwegongelukken in
verwerving van de politieke sympathieën van dat het bezoek van de Engelsche oudstrijders spoorden. Het
eerste
helft
April in Engeland is daarde
van
gezonFrankrijk. Engelands pogingen om een
er toe zal bijdragen een beter wederzijdsch
Enmede
zeven
gestegen.
den grondslag te vinden voor een
tot
begrip tot stand te brengen.
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CONGRES WIL ELECTORAAT
LATEN BESLISSEN

-
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Gister-

avond drongen zij door tot enkele mijlen van
de stad. Er werd alarm geslagen, de bioscopen
werden gesloten en de troepen kregen order
zich gereed te houden. Een detachement politie
werd naar de stad gezonden om te voorkomen,
dat een paniek zou uitbreken.
Tegen middernacht werd kanonvuur gehoord
en de opstandelingen trokken terug. Men gelooft, dat het doel van deze invallen plundering en roof is.
De opstandelingen hebben voorts, naar het
D. N. B. meldt, opnieuw een aanval ondernomen op den Britschen buitenpost van
Spinwam, waarbij twee aanvallers werden gedood. Verder hebben de rebellen verscheidene
bruggen vernield en de telefoon- en telegraaflijn tusschen Mirom-Sjoe en Mirali verbroken.
De Fakir van Ipi, wiens hoofdkwartier zich
nog steeds in een hol in het Sjaktoe-dal bevindt, heeft inmiddels alle bemiddelingsvoorstellen van andere stamhoofden en van zijn
eigen familie van de hand gewezen en zet zijn
tegen Engeland gerichte vijandige propaganda
voort.
De Engelsche autoriteiten hebben aan de
grens scherpe controlemaatregelen genomen,
teneinde te verhinderen, dat de opstandelingen
voorzien worden van voedsel en wa_>enen.

waarvan de werkelijke waarde
moeilijk is te bepalen.
°E WERKELIJKE WAARDE van
korsetten berust op de juiste
pasvorm, de nauwaansluitende
elegante en toch gemakkelijke
snit> wzardoor zich bij uitstek

s

mt'tko

van Bannoe worden steeds driester.
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Van gouverneurs geëischte schriftelijke
waarborgen, zouden
dan overbodig zijn.
(Handelsblad-Timesdienst)

gelsch-Fransch-Duitsche vriendschap,

liever

„Times" heeft bepleit het electoraat in Indië
te laten beslissen in alle conflicten tusschen
de provinciale gouverneurs en hun ministers.
Men laat zelfs doorschemeren, dat de toepassing van die politiek het onnoodig zou maken
zwart op wit van de gouverneurs beloften
te eischen dat zij niet van hun bevoegdheden
gebruik zullen maken.
Deze opvatting moge weliswaar onjuist
zgn,
toch heeft zij tot gevolg gehad, dat men
NIEUWE
in Indië tot de overtuiging is gekomen, dat
er nog vrienden in Londen zijn, die gaarne
VAN
een oplossing zouden willen van de constitutioneele strijdvraag. Tevens is duidelijk gebleken, dat de eisch van het congres wel
degelijk gericht was op verlamming van het
Besluit genomen na mede- veto-wapen der provinciale
gouverneurs.
Pandit Nehroe steunt natuurlijk de rededeeling van de Baskisehe
neering, dat het electoraat de hoogste autoregeering.
riteit behoort te z_n ter beslissing van conflicten, en hij legt er den nadruk op, dat de
LONDEN, 16 April. (Havas.) De Labour kern van het geheele vraagstuk niet de interParty heeft gisteren pretatie van de constitutie betreft, maar de
besloten, dat haar leikwestie welke macht in den staat de hoogste
is:
de uitvoerende macht van de Britsche
der Attlee hedenochtend in het Lagerhuis regeering of het electoraat. Gezien van dat
opnieuw een vraag zal standpunt lijkt het dus alsof alleen amendeevan de nieuwe constitutie een oplossing
stellen over de blok- ring
zal kunnen brengen, ondanks de verzekering
kade van Bilbao.
van Gandhi dat het heelemaal niet de bedoeDit besluit werd ge- ling was de nieuwe wet gewijzigd te krijgen.
nomen na de publicatie Wellicht redeneeren de congrésleiders aldus,
van de mededeeling dat de gouverneurs best hun verplichtingen
van de Baskisehe re- volgens de wet zouden kunnen opvolgen, al
hebben zij beloofd een zeker deel van hun
geering aan de Britbevoegdheid
niet uit te zullen oefenen.
welke
regeering,
sche
echter zeer twijfelachtig of het
Het
is
Engelschen
aan den
Federale Hof het daarmede eens zou zijn, en
consul te Bilbao is
het is vrijwel zeker dat het parlement deze
overhandigd en waarin opvatting niet zal kunnen
deelen.
wordt gezegd, dat de
toegang tot Bilbao
Majoor Attlee,
vrij is.

Russisch verdrag, de reden moeten zoeken
voor de ontloken sympathieën. van het Roode

Leger voor het Duitsche ? Zou men in Duitsche

legerkringen

daarvan gebruik willen maken
militair-politieke fout, welke Hitler
heeft gemaakt, toen hij, gedreven door ideologische impulsen, de goede politieke verstandhouding met Sowjet-Rusland verbrak, ongedaan te maken? De „Humanité" verzekert,
dat Hitler er niet in zal slagen, een wig te
drijven tusschen de Sowjet-Unie en Frankrijk.
Het blad is daarvan echter toch weer niet zoo
zeker, want het voegt eraan toe, dat de gedachte er aan in Duitschland niet zou zijn opgekomen, indien Frankrijk het Fransch-Russisch pact tot volle ontplooiing had doen
°m

de

ATTLEE ZAL
OVER BLOKKADE
BILBAO STELLEN

VRAAG

INT. SAMENWERKING

KRONINGS-VLOOTREVUE TE
ZUID-AFRIKA

VERBOD VAN POLITIEKE
ACTIE IN ZUILVWESTAFRIKA
Duitschers vormen er slechts een
kleine minderheid.

(Van

onzen correspondent.)
Kaapstad, 5 April.

Het verbod van

politieke bedrijvigheid

voor niet-Britsche onderdanen in het mandaatgebied van Zuidwest, heeft in het buitenland
meer beroering gewekt dan in de Unie van
Zuid-Afrika en zelfs in de vroegere Duitsche
kolonie.

Het verbod gaat tegen een zekere klasse
van Duitschers, die ageeren voor den terugkeer van het mandaatgebied tot Duitschland.
Een gewezen administrateur van Zuidwest
vertelde mij onlangs hoe de Duitschers in deze
gewezen Duitsche kolonie steeds volkomen
bereid bleken met de Unie-administratie van
dit gebied samen te werken, totdat in Duitschland de nationaal-socialisten aan het bewind
kwamen. Van dat oogenblik af was het met
de samenwerking moeilijker en openbaarde
zich bij sommige Duitschers

.een

antipathie

tegen het Uniebewind, welke tot voortdurende

1919 is er een sterke toestrooming van Afrikaners naar het mandaatgebied gekomen en,
al was in den aanvang niet het meest gewenschte element daarheen * getrokken, langzamerhand is dat beter geworden, en ook een
niet onaanzienlijk deel van het element dat
eerst ongeschikt was geacht, is gebleken
beter te zijn dan verwacht werdT Thans is het
land voor het grootste deel door Afrikaners
gekoloniseerd en het is daarom volstrekt niet
verrassend dat dr. D. F. Malan, de leider van
de oppositie in het parlement, eveneens heeft
verklaard, dat van een teruggave van het
mandaatgebied aan Duitschland geen sprake
kon zijn; het gebied was Afrikaansch geworden. Nu moet tegelijk echter niet worden
vergeten dat ook de Nationale Partij feitelijk
van het eerste oogenblik af de houding heeft
aangenomen, dat Zuidwest aardrijkskundig en
economisch tot de Unie van Zuid-Afrika behoort.
Voor mij ligt een reeks artikelen, welke in
het begin van 1920 in „Die Burger", het
groote Nationalistische dagblad te Kaapstad,
zijn opgenomen en waarin op de vele fouten,
welke, vooral in het begin van de Unie-administratie, in dit gebied zijn begaan, wordt ge-

SPITHEAD

VERSTERKING ECONOMISCHE
BETREKKINGEN FINLANDLETLAND

Zeventien landen vertegenwoordigd.
Italië zal geen oorlogsschip zenden.

Besprekingen tusschen Holsti
en

Zeventien vlootmogendheden hebben naar
de Engelsche bladen melden, gehoor gegeven
aan de uitnoodiging der Britsche regeering
om een oorlogsschip te zenden naar de
kronings-vlootrevue, welke 20 Mei te Spithead
zal worden gehouden.
Het grootste buitenlandsche oorlogsschip,
dat aan deze vlootrevue zal deelnemen, is het
Argentijnsche slagschip „Moreno" (27.940
ton). Daarop volgt het Amerikaansche slagschip „New Vork" (27.000 ton), dat speciaal
voor deze gelegenheid is uitgekozen, omdat
het tn'dens den wereldoorlog het vlaggeschip

was,

HELSINKI, 15 April. (D.N.8.) De ministers van buitenlandsche zaken van Letland en
Finland, Munters en Holsti, hebben gedurende
eenige dagen besprekingen gevoerd over uitbreiding der betrekkingen. In een officieele
mededeeling wordt gezegd, dat men in de
eerste plaats een versterking der economische betrekkingen op het oog heeft.

SCANDINAVISCHE MINISTERCONFERENTIE

dat

van het Amerikaansche eskader
onder admiraal Beatty in de groote vloot
dienst deed.
Het krachtigste sühip zal de Fransche slagkruiser „Dunkerque" zijn. Rusland zal de
zenden, Duitschland de „Admiral
Spee"
Graf
en Nederland den kruiser
„Marat"
„Java".

Munters.

van de controle in
Spanje verwacht.

Bespreking

STOCKHOLM,

16 April.

(D. N. B.)

De

minister van buitenlandsche zaken Sandler begeeft zich Dinsdag per vliegtuig naar Helsinki
(Helsingfors) om daar aan de dien dag begin-

nende conferentie der Scandinavische ministers

De Italiaansche en de Noorsche regeering van buitenlandsche zaken deel te nemen.
de Britsche regeering medegedeeld,
hebben
Naar hier verluidt zullen op deze conferentie
terugkeer van het gebied tot Duitschland
zij niet vertegenwoordigd zullen zijn. o.a. het standpunt der Scandinavische staten
dat
heeft voorgestaan. Integendeel, er wordt den Italië is aldus de eenige groote vlootmogendten aanzien van de controle in Spanje en de
Afrikaners op gewezen, welke plichten zij
schip naar de vlootrevue zal daarmede verband houdende kwesties besproheid,
geen
die
tegenover dit nieuwe gebied en zijn bewoners
ken worden.
zenden.
hebben, plichten welke van blijvenden aard

wezen. Maar uit niets blijkt dat dit dagblad

zijn.
wrijving aanleiding gaf.
Nu Duitschland met steeds grooter nadruk
op herstel van zijn koloniaal rijk begint aan
Enkele maanden geleden is door de administratie van Zuidwest tegen agitatie ten gunte drJngen, mogen de mandaatmogendheden
ste van terugkeer van het gebied tot Duitschargumenten zoeken en vinden om het behoud
land gewaarschuwd en is zelfs gedreigd dat van die gewezen Duitsche koloniën te vertegen politieke bedrijvigheid in die richting dedigen, in het geval van Zuidwest is het
maatregelen zouden worden genomen en vereenigszins een andere zaak, omdat dit gebied
bodsbepalingen uitgevaardigd.
thans door Afrikaners gekoloniseerd wordt
Het is opvallend dat er in Zuid-Afrika bij en de Duitschers er een kleine minderheid
de verschillende politieke partijen geen vervormen, intellectueel hoogstaand en eerbiedschil van meening over de houding van de waardige en zeer achtenswaardig, maar toch
Unie-overheid in deze aangelegenheid bestaat. steeds een kleine minderheid, welke een agitaIn den eersten tijd na den vrede van 1919 tie voert, vreemd aan het belang van de meermochten er hier en daar nog stemmen opgederheid der bevolking en onsympathiek tegengaan zijn, welke de inbezitneming van Zuidover de mandaatmogendheid. Het is begrijpewest afkeurden, maar thans heerscht daaromlijk dat de overheid deze agitatie wenscht te
trent een eenstemmig gevoelen. Veel is sedert onderdrukken, omdat zij haar in het nadeel
1919 dan ook veranderd. Het Duitsche element van het land en zijn bewoners acht, en een
in Zuidwest is aanzienlijk verminderd; aan de rust verstoort, welke vroeger tot voordeel van
Duitschers, die de Afrikaansche nationaliteit den vooruitgang van het gebied en de samenwerking van de bevolking is gebleken. Men
wilden aanvaarden, is geen verplichting opgelegd hun geboorteland af te zweren, terwijl wenscht deze rust te zien terugkeeren en de
goede verstandhouding tusschen de verschilhun volkomen gelijke rechten met de Unieburgers in düt gebied zijn gegeven. Sedert lende deelen der bevolking te herstellen.

(Van

een bijzonderen medewerker, juist
uit Madrid gekomen.)
(Handelsblad —Timesdienst.)

Verleden Woensdag heeft Spanje den zesden
jaardag van de republiek „gevierd", terwijl
de Spanjaarden, die elkaar over en weer

„rooden" en „fascisten" noemen, elkander
aan het uitmoorden waren. Het is droevig
voor Spanje, droevig voor Europa, en droevig
voor de beschaving. Op het oogenblik is er nog
geen vooruitzicht op een einde, tenzij de ZuidAmerikaansche naties, in wier aderen toch
Spaansch bloed vloeit, haar sympathie met
de eene of de andere zijde in den oorlog kunnen vergeten in haar liefde voor Spanje, en
een weg naar den vrede aanwijzen.
De hartstochten botsen nog te fel om met
hoop op succes adviezen te geven of bemiddeling aan te bieden. Van dien kant schijnt
er nog geen kans te zijn op verkorting van
den strijd. Er moet eerst iets geheel uit den
weg worden geruimd. Primo de Rivera voelde
dat indertijd al even sterk als de voorloopige
regeering van 1931 en Franco thans. Verscheidene leden van die voorloopige regeering
van 1931 verscnuilen zich thans als réfugiés,
en dat is een soort van vergelding, want zij
schoten te kort in het leiding geven toen dat
zoo noodig was. De clerus en de adel betalen
een hoogen prijs voor hun fouten. Zij sterven
moedig, zooals men verwachten kon. De
heldenmoed van het volk, het arme, verleide
volk, blijkt vrijwel dagelijks aan beide kanten.
Het is het volk voornamelijk dat de individueele slachtoffers van den oorlog levert, en
het zal tenslotte als collectieve eenheid het
gelag moeten betalen.
Franco heeft doen verzekeren, dat hij
eenige nuttige instellingen van de progressieve socialistische regeering met den grond
gelijk zal maken, zoodra hij daartoe de gelegenheid krijgt. Aan de zijde van de Spaansche regeering, waar men buitenlanders verzekert dat de Kerk gerespecteerd wordt, ziet
men in Valencia dat ezelskarren door den
noordelijken ingang van de kathedraal binnenrijden en door de zuidelijke poort wegrijden,

New Delhi, 15 April
De woordvoerders van de Congres-partij
hebben zich achter den gewezen onderminister voor Indië, Lord Lothian, geschaard, die
in een ingezonden stuk in de Londensche een totaal overbodige ontheiliging van een

136 Leidschestraat 78 Rozengracht 60

nog een vriendschap, die ook Italië zou omvatten, is blijkbaar echter afgestuit op verschil van inzicht omtrent de waarborging van
den vrede van Europa. Duitschland wenschte
dezen slechts te waarborgen voor WestEuropa, en in Oost-Europa de handen vrij te
houden; Engeland en Frankrhk ging deze
ongebondenheid te ver, de consequenties waren
onoverzienbaar.
In de vriendschap tusschen Berlijn en Moskou is nochtans groote gereserveerdheid te
bespeuren. Delbos tracht door gelegenheidsredevoeringen van tijd tot tijd den schijn te
redden; — maar thans komt, voor den eersten
keer, de „Humanité", het officieele orgaan der
Fransche communisten, met de verklaring, dat
het tusschen Parijs en Moskou niet meer
botert. Gabriel Péri deelt in het blad van 11
April jl. mede, dat „de bureaucratie van de
Quai d'Orsay" een paar weken geleden aan
het Fransch-Russisch pact „een nieuwe interpretatie heeft gegeven, welke er alle kracht
aan ontneemt, het onuitvoerbaar maakt."
Deze „nieuwe interpretatie" komt volgens de
„Manchester Guardian" neer op de belofte,
door Fransche diplomatieke kringen gegeven,
om,,,Fransche militaire actie tot hulp aan Rusland te onderwerpen aan de voorafgaande
goedkeuring van Engeland. Engeland heeft
deze belofte kunnen afdwingen, omdat het
protocol, gehecht aan het Fransch-Russische
pact, een dergelijke actie afhankelijk maakt
van de afwezigheid van tegenstand van de
garanten van
het oude verdrag van
Locarno. Engeland acht zich, zooals men pas
heeft kunnen lezen, door de bepalingen van
het verdrag van Locarno nog gebonden. De
nieuwe interpretatie zou ook betrekking hebhen op de afkeerigheid van de regeering-Blum,
en van Delbos in het bizonder, om een militaire conventie met Rusland aan te gaan, of
2elfs stafbesprekingen te beginnen.
Zou men in de verzwakking, wellicht in de
practische onbruikbaarheid van het Fransch-

Mentaliteit niet rijp voor
den vrede.

bevolking.
BANNOE, 16 April. (Reuter.) De verdedigingsraad van Bannoe, bestaande uit
Hindoes en Sikhs, heeft in verband met de
ongereldheden aan de Noordwestgrens verzocht wapenen uit te reiken, aan de Hindoeen Sikh-bevolking voor wettige zelfverdedi-

ENTENTE”TVORMEN
Gericht tot allen., die op Van
Zeeland hebben
gestemd.

NOG GEEN EINDE
IN ZICHT

Verdedigingsraad van Bannoe
vraagt bewapening der

_^~B

?£______

BELGIË

SPANJE

REBELLEN IN WAZIRISTAN
STEEDS DRIESTER

(Ingezonden Mededeeling.)

komen. Het blad .verzuimt te onderzoeken, of
dezelfde oorzaak ook niet in Rusland een
soortgelijke reactie heeft veroorzaakt. Incidenteel heeft Duitschland groote behoefte aan
grondstoffen, die in Rusland in overmaat te
vinden zijn; Rusland aan technische krachten,
die in Duitschland in overvloed voorradig zijn.
De jongste verklaring van dr. Schacht te
Brussel zou van Duitsche zijde kunnen worden
beschouwd als een stroohalm in den wind. En
Frankrijk en Rusland zullen er op moeten
reageeren.
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STAKERSDELEGATIE BEARDMOREFABRIEKEN
NAAR LONDEN

POOLSCH MINISTER VAN HANDEL
TE BRUSSEL

15 April. (Reuter.) Teneinde een beslissing te verkrijgen van het
hoofdbestuur van de Amalgamated Engineers
Union ten aanzien van de staking der
metaalbewerkers bij de Beardmore-fabrieken,
is een deputatie uit Glasgow naar Londen
vertrokken. Deze deputatie wil definitief
weten of het bestuur de staking wel of niet
erkennen zal. Tot dusverre heeft het bestuur
den stakers te verstaan gegeven, dat zij het
werk moeten hervatten voordat met de werkgevers kan worden onderhandeld.

BRUSSEL, 16 April. (Havas.) De Poolsche minister van handel Roman is hedenochtend te Brussel aangekomen. Hij werd op het
station ontvangen door minister Van Isacker
en den Poolschen gezant Jacowski. Minister

GLASGOW,

Roman zal heden door den Koning in audiëntie
ontvangen

worden

Voorts zal hij door den

premier en de ministers De Man, Van Isacker
en Spaak worden ontvangen.
VATICAANSTAD

PAUS ONTVANGT PREMIER VAN
STAKING IN KLEEDINGINDUSTRIE
TE MONTREAL
MONTREAL, 15 April. (Reuter.) Bijna
zesduizend arbeiders in de kleedingindustrie
zijn in staking gegaan. Zij eischen de erkenning van hun vakvereeniging.

AUSTRALIË
VATICAANSTAD, 15 April. (Stefani.) De

heeft vanmorgen den Australischen
ministerpresident Lyons, die door den Britschen gezant bij het Vaticaan was vergezeld,
in particuliere audiëntie ontvangen.

Paus

eeuwenoud heiligdom.
Deze voorbeelden illustreeren welke kloven
overbrugd zullen moeten worden voordat de
Spanjaarden eindelijk weer in staat kunnen
zijn op normale wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Op het oogenblik zijn
beide partijen verblind door haat. Eenige
deelen van het land schijnen uiterlijk onbewogen. De bevolking schijnt met berusting
het regime te aanvaarden van de partij waaronder zij toevallig is gekomen. Elders heerscht
chaos in gedachte en in toestand. Duizenden personen met rechtsche sympathieën, die
zioh toevallig op grondgebied bevonden dat in
handen is van de regeering, zijn lid geworden
van de almachtige vakvereenigingen om het
leven te redden, en hetzelfde gebeurt aan den
kant van de insurgenten, waar duizenden zich
aangesloten hebben bij de leden van de Spaansche Falanx. Waar zulke toestanden heerschen
is het duidelijk dat verheldering van den staat
van zaken practisch onmogelijk is.
Er is nog één hoop. Veertien naties zijn uit
de Madre Espana geboren. Rust op die
dochters niet de verplichting in naam van
haar afstamming en in naam van de beschaving naar den voorgrond te komen met

een olijftak?

BRITSCH GEESTELIJKE OVER

ZIJN REIS DOOR GEBIED
DER LINIKSCHEN
Het vraagstuk der vrachtvaart
op

Bilbao.

De Spaansche ambassadeur te Parijs heeft
ter eere van dr. Hewlett Johnson, den deken
van Canterbury, die uit Spanje is teruggekeerd, een receptie gehouden, waar Fransche
en buitenlandsche journalisten aanwezig waren. Volgens Havas verklaarde dr. Johnson,
dat zijn reis hem heeft gevoerd door het Baskenland en later naar Barcèlona, Valencia en
Madrid. Hij verzekerde, dat de katholieke
godsdienst normaal wordt uitgeoefend in de
door hem bezochte gebieden.
„De indruk, die ik van mijn reis meeneem,"
zeide hij, „is, dat het Spaansche volk onbeperkt vertrouwen 'stelt in de overwinning der
republikeinsche regeering." Ondervraagd over
de mogelijkheid van een bemiddeling tot beëindiging van den burgeroorlog, zeide de deken
volgens Havas: „Ik kan mij hierover nog
niet uitlaten. Wanneer ik eenmaal in Engeland
ben, denk ik mij te richten tot de openbare
meening met alle middelen, opdat men zal erkennen, dat de republikeinsche regeering gelijk heeft."
Over Bilbao verklaarde hij: Bilbao kan
slechts over zee van levensmiddelen worden

voorzien, aangezien de stad te land belegerd
wordt. Het is niet juist, dat de stad aan de
zeezijde is geblokkeerd. „Ik ben van Bermeo
vertrokken naar St. Jean de Luz aan boord
van de „Aisne" een Fransche aviso, die in
volle vaart voer, hetgeen niet mogelijk zou
zijn geweest wanneer, zooals men zegt, de
zee bezaaid was met mijnen. Er bestaat geen
gevaar mijnen te ontmoeten, het eenige gevaar ligt in een ontmoeting met gewapende
schepen van Franco. Te St. Jean de Luz heb
ik gesproken met zeelieden der Britsche
vrachtschepen die bereid zijn levensmiddelen
naar Bilbao te vervoeren, op voorwaarde, dat
zij kunnen rekenen op de bescherming van de
Britsche oorlogsvloot."
Op vragen der journalisten, of de deken
voornemens was in Engeland de noodzake,:jkheid van een ravitailleering van Bilbao te be-

antwoordde hij: stellig.
Lord Cranborne heeft gisteren in het
Lagerhuis verklaard, dat de Britsche consul
pleiten,

in Bilbao is gebleven om te waken over de

Britsche belangen, ondanks het feit, dat de

Br:tsche onderdanen in Bilbao verscheidene
ma'en zijn gewaarschuwd, dat zij voor eigen
risico bleven. Wanneer zij weigerden de stad
te verlaten, zullen maatregelen genomen kunnen worden voor hun evacuatie, als de om<
standigheden dit eischen.
Uit Bayonne verneemt Reuter, dat het
Britsche vrachtschip „Mary Llewelyn" met
een lading aardappelen uit St. Jean de Luz
is vertrokken in zuidwestelijke richting.
Ook het Britsche vrachtschip „Sarastone"
heeft St. Jean de Luz verlaten om naar Bordeaux te varen. Zijn lading, bestaande uit nietduurzame levensmiddelen, maakte een langer
oponthoud onmogelijk.

De Britsche regeering heeft naar Havas
meldt van de Baskisehe regeering wederom
de mededeeling ontvangen, dat de toegang
tot de haven van Bilbao geheel vrij is van
mijnen en dat de kustbatterijen de veiligheid

in de territoriale wateren waarborgen.
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LUCHTVAARTJAARBOEK 1937
VERSCHENEN

Verdedigingswerken
bij Bilbao.
De berichten over de krijgsverriohtingen in Spanje waren heden uiterst
schaarsch en bovendien niet veelzeggend.

Aan een bericht uit Madrid van linksche
zijde ontleenen wij dat de kalmte in de hoofdstad gisteravond te tien uur werd onderbroken
door een hevig kanonvuur bij de UniversiteitsWijk, dat een half uur duurde. De waakzaamheid van de linksche troepen
aldus het bericht
belette de rechtschen een brug te
slaan over de Manzanares, waarlang zij hun
troepen in de Universiteitswijk zouden kunnen
ra vi tailleeren.
De ministerraad is gistermiddag bijeengekomen om de binnenlandsche kwesties te bespreken. Op een gunstig oogenblik zal de
regeering zal worden uiteengezet ten aanzien
Van den opstand en de buitenlandsche hulp.
De Spaansche ambassade te Londen heeft,
nadat van de Baskisehe regeering te Bilbao
daarover mededeelingen waren ontvangen,
categorisch de berichten tegengesproken volgens wlke tien vliegtuigen der rechtschen Bilbao zouden heben gebombardeerd, waarbij
schade zou zijn aangericht aan de staalgieterijen en de scheepswerven.
Sedert twee dagen is het weer aan het front
van Biskaje buitengewoon slecht; de dalen zijn
doorweekt en de muildieren van de ravitailhebben
de
grootste
leerings-transporten
moeite, de glibberige hellingen te bestijgen.
Elk optreden van de luchtmacht wordt onmogelijk gemaakt door de windvlagen.
Ongetwijfeld maken de linksche troepen
van dezen wapenstilstand gebruik om de verdediging aan den voet van de veroverde hoogten in te richten, zoo zegt Havas. Volgens
sommige inlichtingen zouden de Basken slechts
geringen tegenstand bieden en zou een beslissende slag geleverd worden voor Bilbao. Inderdaad heeft de luchtmacht van de rechtschen
gemeld, dat onder de muren van Bilbao aanzienlijke verdedigingswerken worden gebouwd.

—

—

De Basken hebben een verdedigingslinie aangelegd van de kust over een lengte van 10 kilometer, den loop van de Rio Nervon volgend, om
vervolgens om de stad heen te buigen weer
naar de kust. Men vraagt zich af of de Baskisehe troepen zich binnen deze versterkingen
zullen terugtrekken om een wanhopigen tegenstand te bieden aangezien hun hier geen anderen uitweg overblijft dan de zee. De meeningen in het linksche kamp. waar men schijnbaar steeds meer gaat voelen voor een overgeven, zijn verdeeld.
Het Poolsche s.s. „Lechistan", dat van
Palestina op weg naar Antwerpen was, is ter
hoogtehoogte van Gibraltar gepraaid en aan-

Duitschland met gevechtstoestellen
op vijfde plaats.
Rusland's
luchtmacht ongunstig
beoordeeld.

—

(Handelsblad-Timesdienst.)
15 April.
Heden heeft de luchtvaartafdeeling van de
Kamer van Koophandel het Luchtvaartjaarboek 1937 gepubliceerd, dat Engeland op de
eerste plaats stelt als luchtmacht met 4000
gevechtsvliegtuigen van allerlei type. Achtereenvolgens komen dan Frankrijk (36C0), Rus(3400),
land
Italië (3200), Duitschland
(3000), de V. S. (2200) en Japan met 2000
gevechtsvliegtuigen.
Duitschland heeft 600 zware bombardementsvliegtuigen van de eerste linie met 10C0
in reserve, 300 jachtvliegtuigen van de eerste
linie met 400 in reserve en 300 lichte bom-

Ne w Yor k,

bardementsvliegtuigen van de eerste linie met
400 in reserve. Een jaar geleden had Duitschland slechts 1800 gevechtsvliegtuigen.
„Alle geheimzinnigheid waarmede de Duitsche militaire leiders te werk gaan, kan niet
verbergen dat het land gebrek heeft aan vele
grondstoffen, die noodig zijn voor productie en
reparatie van vliegtuigen na de oorlogsverklaring", aldus gaat de redacteur van het jaarboek, Howard Mingos, voort, „en er is geen
bewn's voor dat surrogaten, die door de Duitsche geleerden zijn uitgevonden, van practisch
nut zgn voor den bouw van gevechtsvliegtuigen."

Mingos oordeelt zeer ongunstig over de
Russische luchtmacht. Van de 3400 gevechtsvliegtuigen van dat land zouden er slechts
1200 modern genoeg zijn om het tegen een
sterken tegenstander op te nemen. De overige
toestellen zijn langzamer dan overeenkomstige
Duitsche en Japansche types, en kunnen minder lading vervoeren. Rusland zou ongeveer
1300 vliegtuigen in Oost-Siberië hebben, 900
bij Moskou en nog eens 900 op een keten van
35 militaire vliegvelden, welke zich uitstrekt
tusschen Leningrad en de Zwarte Zee, dus
langs de grens met Estland, Letland, Polen en

Roemenië.

ZWARE STRAFFEN VOOR LYNCHEN
WASHINGTON. 15 April. (Reuter.) Het

huis van afgevaardigden heeft de Gavagan-wet
aangenomen, waarbij zware boetes en gevangenisstraffen worden vastgesteld voor sheriffs
en politieagenten die het lynchen toestaan en
voor personen die zich aan dit misdrijf schuldig maken.

POLEN

COMMUNISME ZOU IN BOERENVOLKSPARTIJ
ZIJN DOORGEDRONGEN
Partij weerlegt deze bewering

der autoriteiten.
WARSCHAU, 15 April.

LUDENDQRFF TEGEN JODEN,
VRIJMETSELAREN EN

een. Zondag per maand voor den jeugddienst
gereserveerd. Voor kerkbezoek wordt eiken
Zondag gelegenheid gegeven. De jeugd heeft
verder twee dienstavonden of middagen in de
week.

RCiOMSCHEN

COLUMBIA

„Bovennationale machten.”

FRANSCH PASSAGIERSSCHIP

BERLIJN, 15 April. (Havas). Ter gelegenheid van het feit, dat het vandaag
55 jaar geleden is, dat Ludendorff zijn intrede deed in het Duitsche leger, hebben
maarschalk von Blomberg, de minister van
oorlog,
generaal
von Fritsch,
admiraal
Rader en luchtvaartgeneraal Kaupisch als
vertegenwoordiger van Göring, zich per vliegtuig naar Tunzing in Beieren begeven, om
Ludendorff de gelukwenschen van Hitler over
te brengen.
Von Blomberg prees in een rede de militaire eigenschappen, die Ludendorff tijdens
den wereldoorlog heeft getoond. Wij, soldaten
uit den wereldoorlog, zeide hij, weten beter
dan de geschiedschrijvers, die zich soms vergissen, in welke mate generaal Ludendorff
de bezieler is geweest, de chef en de man, die
groote verantwoordelijkheden op zich wist te
nemen, kortom een groot aanvoerder.
In zijn antwoord zeide Ludendorff 0.a.:
„Onze heldendaden vormen de basis van uw
actie en van die van het Duitsche leger."
Ludendorff critiseerde hetgeen hij de
„bovennationale krachten" noemde, de Roomsche kerk, het Judaïsme en de Vrijmetselarij.
„In vele opzichten lijkt de toestand, waarin
wij thans leven, op dien van voor den oorlog.
Wanneer de regeering toen de noodzakelijkheid van den algemeenen dienstnlicht zou
hebben ingezien, zou ons volk hecht aaneengesloten zijn gebleven om weerstand te bieden
aan de ontbindende activiteit der bovennationale machten, die men nog ni,et had
ontmaskerd. Deze zouden er dan niet in zijn
geslaagd staten, volken en legers tegen ons
op te zetten. Alleen een gewapend, aaneengesloten Duitsch volk, dat de zijde van den
totalitairen oorlog heeft gekozen, kan een
waarborg voor den vrede in Europa zijn tegen
de campagnes van de thans ontmaskerde
bovennationale krachten, die in ons den wil
en de mogelijkheid tot nationaal en rassenleven willen vernietigen."

GESTRAND

FRANKRIJK

EERSTE MEI-VIERING
Toestemming tot radiouitzending.
PARIJS, 15 April. (Havas.) Het algemeen Vakverbond (C.G.T.) deelt o.m. mede
dat het bestuur vanochtend een bespreking
heeft gehad met den minister-president, welke
ook door den minister van binnenlandsche
zaken werd bijgewoond.
Het onderhoud heeft betrekking gehad op
zekere beslissingen van het hoofdbestuur
van het Fransche Vakverbond, t.w. ten aanzien van de 1-Meiviering te Parijs en in het
binnenland en de uitzending per radio van de
betooging te Parjjs.
De beide punten hebben de toestemming der

OOSTENRIJK

MINISTER GLAISE-HORSTENAU
NAAR BERLIJN
WEENEN, 15 April. (DN.B.) De minister
van binnenlandsche zaken, Glaise-Horstenau,
is vandaag naar Berlh'n vertrokken, waar hij
op uitnoodiging van het ministerie van oorlog
een lezing zal houden.

KERKNIEUWS

LUTHER EN DE

MARTELAREN

De Vlamingen, die om des geloofs
wille gestorven zijn.
Naar aanleiding van ons stukje van gisteren
over „Vlaanderen in Duitschland", maakt men
ons erop opmerkzaam, dat de martelaren
Hendrik Voes en Johannes van Esschen wel
Vlamingen waren, zooals prof. Van Bakel in
het geciteerde stuk ook schreef, maar geen
Vlamingen uit de bedoelde streek in Duitschland": de woorden „uit deze streek" hadden

MIJN TE KATTOWITZ DOOR
BEZET

strategische autowegen worden aangelegd.
Alle drie komen aan de eene zijde uit op den
grooten verkeersweg Berlijn—Breslau, aan
de andere zijde bn' de Poolsche grens,

BERLIJN, 15 April. (Havas.) De Gestapo
heeft alle politieke en sportbyeenkomsten
van Joden in geheel Duitschland tot 15 Juni
verboden. Deze maatregel is in de Duitsche
pers niet gepubliceerd. De Joodsche vereenigingen zijn direct van het besluit in kennis
gesteld. Volgens officieuze inlichtingen is dit
voorloopige verbod een represaillemaatregel
wegens de verspreiding van onjuiste berichten

er niet moeten staan. Luther schrijft in zijn
„Brief aan de Christenen van Nederland" i)
over de martelaren: „Daar wij dan zien het
lijden dezes trjds, maar zoo sterke troostrijke
beloften hebben, laat ons ons hart vernieuwen,
goedsmoeds zijn en ons met vreugde laten
in het buitenland door Joden.
slachten voor den Heer. Hij heeft gezegd en
zal niet liegen: ook de haren op uw hoofd zijn
alle geteld (Matth. 10, 30). En of de tegenpartijders deze heiligen ook schelden voor volDIENSTROOSTER VOOR DE JEUGD.
gelingen van Huss, Wicleff en Luther, en zich
beroemen op hun moord, dat verwondere ons
BERLIJN, 15 April. (D.N.8.) Voor alle niet, maar versterke ons veeleer..."
afdeelingen der nationaal-socialistische jeugdbeweging is thans een dienstrooster voor de
*) Een vertaling ervan heeft de Ver. „Doctor
geheele week vastgesteld. In den zomer zijn Maarten Luther" in 1930 te Amsterdam uitgetwee zondagen per maand, in den winter is geven.

KATTOWITZ, 15 April. (D. N. B) Sedert
Dinsdag houden 800 mijnwerkers de Max-mn'n
bezet. De eischen der stakers, die vandaag tot
voedselweigering zijn overgegaan, omvatten 65
punten. Heden moesten 15 arbeiders wegens
volledige uitputting naar het ziekenhuis woTden
vervoerd. Daarna trokken ongeveer 3000 personen, meest vrouwen en kinderen, naar de
woningen van vooraanstaande personen van
het beheer der mijn, waar ze de ruiten ingooi-

ROEMENIË

HEVIGE BRAND VERWOEST

den. De politie, die tegen de demonstranten optrad, werd met een rea;en van steenen ontvangen. Talrijke politie-agenten werden gewond.

JAPAN

SPOORWEGPERSONEEL TE TOKIO
IN STAKING

TOKIO, 16 April. (Havas.) Het personeel
van den electrischen spoorweg tusschen Tokio
en Nikko is in staking gegaan. De stakers,
ten getale van 2.800 man, eischen een loonsverhooging van 20 % in verband met de stijging der kosten van levensonderhoud.

(Ingezonden Mededeeling.)

Overzuring der maag
Na jaren eindelijk verlossing
„Sedert een tiental jaren had ik last van een
overzuring der maag. Door allerlei middelen
zocht ik verlossing van deze lasten, doch
waren de resultaten steeds nihil, tot ik door

een toevai kennis maakte met Digestif
Rennie Pastilles. Zij hebben bij mij een waar
wonder teweeggebracht en kan ik niet nalaten U mijn enthousiasme te betuigen." Dit
schreef ons de Heer G. F. te N.
Digestif Rennie Pastilles bestrijden het overtollige maagzuur op een geheel nieuwe wijze,
n.l. door het te neutraliseeren en te absorbeeren, terwijl de pancreatine .en pepsine.
die zij bevatten, de spijsvertering krachtig
bevorderen. Digestif Rennie Pastilles zijn
verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende
drogisten a f 0.40 per pakje en
1.25 per
inbegrepen.
groot pak omzp

,

’

DIGESTIF RENNIE
PASTILLES

200 HUIZEN
Acht dooden.

APTIICCI
ACTUEEL

zijn 200 huizen in de stad Comrat (Bessaen gebrek aan
water breidde het vuur zich snel uit, ondanks
de pogingen van de brandweer, soldaten en
inwoners om het te stuiten. Acht personen
kv/amen in de vlammen om.

—

KORTE BERICHTEN.
Bij Bolleme in het departement Vau-

cluse is een auto met Belgische officieren en
oorlogsinvaliden, die terugkeerden van een
ontvangst bij den burgemeester van Lyon, in
botsing gekomen met een vrachtauto. Vier
inzittenden van de personenauto, onder wie
de bekende Belgische ballonvaarder Cockenberg, die eens den Gordon Bennettwedstrijd
gewonnen heeft, zijn ernstig gewond

—

De Tsjechische regeering heeft de verspreiding van 15 Duitsche bladen en tijdschriften verboden.
— In lerland is de eigenaar van een boerderij ir Saliins (graafschap Kilaare) een oudlid van het republikeinsche leger veroordeeld

tot vier jaat dwangarbeid. Men had bij hem
een belangrijk wapendepót ontdekt.

—

Uit een volkstelling is gebleken, dat de
bevolking van Egypte ongeveer 15.904.000
zielen telt Kairo heeft 1.307.000 inwoners.
Alexandrië 682.000. In 1927 bedroeg de bevolking van Egypte 14.178.000 zielen. Kairo
telde toen 1.065.000, Alexandrië 573.000 in-

woners.

—

|

Koning Faroek van Egypte 's van ZUrich
naar Bazel gereisd, vanwaar hij Zondagavond
naar Parijs, op weg naar Londen, zal vertrekken De koningin-moeder en de vier
zusters van den koning blijven tot Zondag te

Zürich.

BLIJDE INTOCHT VAN
PRINSES JULIANA EN
PRINS BERNHARD TE
BAARN EN SOEST

MirilUlC
"lEUWS

(Hullund—Afrika l.iju.)

v. Mombassa

SPRINGFONTEIN (thuisr.) 15/4
n. Suez.

Zondagmorgen

M. Bolkestein, cand. te Apeldoorn.
Ned. H e r v. Kerk. Beroepen. Te Angerlo, A.
H. Visser, cand. te Doetinchem. Te Loosduinen (2e
pred.plaats) F. K. van Evert te Hellevoetsluis.
Aangenomen. Naar Elim, F. J. Zuyderduin te
Nieuw-Dcrdrecht
Bedankt.
Voor Boven-Hardinxveld en voor
Neerlangbroek, T. H. Oostenbrug te Gouderak.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN
AALSUM 15/4 v. Rosario n. B. Aires.
ALHENA 14/4 Finisterre gep., Barry Doek tv
B. Aires R.
BATAVIER II 16/4 v.m. 7 u. 26 v. Rott. t«

Gravesend.
BEURSPLEIN pass. 16/4 Brunsbuttel, Oxelösund
n. Rotterdam.
BEVERWIJK 15/4 Ouessant gep. Emden n. Nioes
BUSSUM 15/4 Ouessant gep., Rott. n. B. Aires.
EMMAPLEIN 16/4 Utsire gep., Rott. n. Narvik.

GOUWE 15/4 Finisterre gep., Rott. n. Casablanca.
HENRIKA 15/4 v. Charlestown te Gent.
JAVA, m.s., 15/4 v. Gent n. Kopenhagen.
KERKPLEIN 16/4 Utsire gep., Rott n. Narvik.
LEERSUM 15/4 Las Palmas gep., Rott. n. B. Aires.
LETO. 15/4 v. Rio Janeiro te Rosario.
MAASBURG 15/4 v. Narvik n.
MAMURA 14/4 v. Curacao te Hamburg.
MIRACH 15/4 Utsire gep., Narvik n. Rott
NIJVERDAL 15/4 v. Koningsb. n. Elbing.
RANDWIJK 15/4 v. Izabela n. Philadelphia.

—.

SCHEEPSTIJDINGEN

RANSDORP, m.s., 14/4 v. Amst. te Hamburg.

STAD DORDRECHT 15/4 v. Oslebhausen n. —.
STAD HAARLEM 15/4 Ouessant gep., Pepel n.

AMSTERDAM. Aangek. 16 April: (Fosfaatfabr.)
Vesta, S., Middlesbro, ledig, carg. Ver. Cargadoorsk.; (Sur.k.)
Theseus, S., Vigo, stukg.,
carg. idem; (Rietl.) Gateshead, S„ Sunderland,
stukg., carg. idem; (idem) Bastant, S., Calais,
ledig,
carg.
Havenbedrijf „De Rietlanden";
(Steenenh.)
Jantje Epiena, m.s., Rott., ledig,
carg. Wagenborg; (Amst. Droogd. MU-) VreS., Rott.,
denburg,
ledig, carg. Hoyman A
Schuurman; H.k.) Vechtstroom, S-, Huil, carg.
Holl. Stoomb. Mij.; (idem)
Surreybrook, S.,
Goole, stukg., carg. Gebr. Scheuer; (Steenenh.)
Wilbo, m.s., Londen, stukg., carg. Kampman's
Bevr. Bedr.; (idem)
Dollard, m.s., Londen,
ledig, carg. Wagenborg. —16 April:
(H.k.)
Zaanstroom,
S., Londen, stukg., carg. Holl.
Stoomb. Mij.; (Amst. Droogd. Mij.) Sarmatla,
S., Ipswich, ledig, carg. Vinke & Co.; (Ned.
Dok Mij.) Stchors, S., Rott., ledig, carg. Gebr.
Scheuer; (Sum.k.) Fauna, S-, Hamburg, stukg.,
carg. Ver. Cargadoorsk.
IJMUIDEN. Aangek. 15 April: Zaan»troom, Lon16 April: Melissa, Rott. n. Zaandam;
den;
Sarmatia, Ipswich; Schors, Rott; Fauna, Hamburg; Prague, Londen.
Vertr. 16 April: Texelstroom, Liverpool; Satur-

nus, Kristinehamm.
IJMUIDEN, aangek. 16 April: Bacchus, Antwerpen; Cherwell, Geestemunde; Montferland,
Buenos Aires; Schokland, Newcastle.
ZAANDAM. Aangekomen 15 April:
Prowess,
Londen, ledig, carg. Abeca; Henca, Amst., ledig,
carg. idem;
Rlsaldar, Rangoon, rtjst, carg.
V. C. K.; Fiducia, Brussel, ledig, carg. de kapitein; Angeja, Amst, ledig, carg. Abeca;
—16 April: Melissa, Rott, ledig, carg. idem.
ENKHUIZEN. Aangek. 15 April: Jomar, sleeps.,
Ruhrort; Quo Vadis, z.s., Leeuwarden n.
Duisburg.
MAASSLUIS.
Aangekomen 15 April:
Lippe,
Yokohama; Tynehome, Sunderland.
16 April:
Hermonthis, Valparaiso, 1. v. Antw.; Baumwall, Hamburg; Taborfjell, Antw.; Anna
Rehder, Hamburg; Vlzma, Nantes; Lanrlck,
Leith; Prague, Harwich v. H. v. H.; Fido, Bordeaux v. Hendr. Ido Amb.; Eem, Hamburg;
Batavier IV, Londen; Eirini Kyriakides, Ipswich; Tasls, Duink.; Anthea, Bona; Grlgorlos
C. 11, Patras; Pelk, Z. Ijszee, 1. v. Liverpool;
Rlo de Janelro, Buenos Ayres; Ingeborg, Liverpool; Batavier 1, Hamburg.
Vertrokken
15 April: Melissa, Zaandam;
Albireo, Genua; Essex Judge, Antw.; Energie,
Koningsb.; Shchors, Amst; Vienna, Harwich;
Bolten hof, Koningsb.
Orlanda,
16 April:
via Bremen;
Mantyluoto
Berent, Cardiff;

.

STAD ZWOLLE 15/4 v. Rott. te Cagliari.
TOWA 15/4 St. Vincent gep., Maoeio n. Harra,
TRITO 16/4 v. Belfast te Fowey.
VALENTE, m.s., 14/4 v/d Rijn te Hamburg.

BUITENLANDSCHE HAVENS
Van en naar Nederlandsche havens.

COLOMBO V. 15/4 Hindenburg, Japan n. Rott
DJIBOUTI V. 13/4 Magdeburg, Macasser n. Amst,
GIBRALTAR gep. 14/4 Kurmark, Rott. n. Batavia.
HAMBURG A. 14/4 Hllde, Rott;
15/4 Lauterfels, Calcutta, 1. v. Rott.; Ludwigshafen, La

—

Plata, 1. v. id.
HONGKONG A. 14/4 Baden, Rott. n. Japan.
ISTANBOUL A. 14/4 Caïro, Zw. Zee n. Rott.
LISSABON A. 15/4 Melilla, Rott
MARSEILLE A. 14/4 Übena, Beira n. Rott
MONROVIA V. 14/4 Wakama, Rott.
MYTILENE V. 15/4 Andros, Rott.
OSAKA V. 14/4 Oldenburg, Rott. n. Yokohama.
PORT SOUDAN V. 14/4 Ad. Woermann, Rott. a,

Beira.
VINCENT V. 14/4 Entrerios, B. Aires n. Rott,
TJILATJAP V. 15/4 Heidelberg, Amst.
ST.

Vso en naar Buitenlandsche havens.

BUENOS AIRES A. 14/4 General San Martia
Hamb.
CUXHAVEN V. Liebenfels, Calcutta; Formose, B,
Aires;
15/4 Erfurt Mexico.
DAKAR A. 13/4 Bitterfeld, Brisbane n. Hamb.
HAMBURG A. 14/4 Hval, Kaapstad;
15/4 Elbe,
Vancouver; Amasis, Chili.
HAVRE A. 14/4 San Diego, New Orleans; Wash«
ington, New Vork.
V. 14/4 Yalou, Shangnai.
MATADI A. 14/4 Elisabethville, Antw.
PHILADELPHIA A. 13/4 Wasgenwald, Hamb,
RIO GRANDE V. 14/4 Porto Alegre, Hamb.
SYDNEY V. 14/4 Leuna, Hamb.

—

—

VRACHTENMARKT.

LONDEN, 16 April. De vraag naar tonnage voor
thuisvrachten was gisteren van uiteenloopenden
aard. Hoewel koersen eenigszins onregelmatig
waren, bleef toch de tendenz over het algemeen
gunstig. In de La Plata-afdeeling heerschte een
kalme stemming, en hoewel er verdere verkoopen
Grano, Newcastle; Odln, Narvik; Ammerland, van maïs naar Amerika werden* gerapporteerd,
id.; Ravnanger, Bergen;
Ostrevent, Rouaan; werd er slechts één boot derwaarts afgesloten,
Halmstad,
Gabrlel Guist'hau, nl. een stoomschip van 9000 ton voor begin-MeiGothenburg;
Nantes; Radbod, Las Palmas; Theano, Dublin aflading naar de Ver. Staten of Canada tegen
den lageren koers van 38/-. De vraag naar ruimte
en Belgast; Trlnga, Liverpool.
voor afladingen naar Europa was teleurstellend.
MAASSLUIS. Aangek. 16 April: Vega, StockEvenwel werd nog een boot van 6400 ton geboekt
holm; St. Philipsland, Danzig; Doris, Antwerpen; Yarmouth Trader, Yarmouth; Alchimist, voor 28 Mei-cancelling van Rosario naar full
range Ver. Kon. ad 34/-. In de Noord-AmerikaanLonden.
Vertr. 16 April: Blrte, Dakar; Valenutlno sche afdeeling bleef de vraag naar tonnage voor
Coda, Genua; Allee, Havre; Stad Schiedam, schroottjzer aanhouden. Een boot van 7800 ton
werd bevracht voor Juni/Juli-aflading van de AtNarvik; Knltsley, Arcachon.
havens naar Japan ad 35/- f.i.0., terwijl
VLISSINGEN, aangek. 15 April:
San Carlos, lantische
iets kleinere boot werd geboekt voor 5/15
Aalborg (bunkeren); Nautilus, m.s., Antw.; een
Mei-aflading van de Golfhavens naar Yokohama/
Apolllnarls 6, id.; Java, Gent.
Mojl ad 38/- f.i.o. Graanafladers van Montreal
Aangek. op de reede 16 April: Fyrllelf, Rouaan
waren bereid 3/lè per quarter naar het Ver. Kon./
(v. o.).
Continent te betalen, maar afsluitingen vonden
Vertr. 15 April: Java, m.s., Kopenhagen; Apolniet plaats. In de Australische afdeeling werden
llnarls 6, Lomima.
16 April: Nautilus, Yarmouth; Rasma, Chili; San Carlos, West-Indië; bevrachtingen voor graan belemmerd door het
schaarsche aanbod van spoedig beschikbare booMlra, Bagnoll.
afdeeling bleef de toestand
Meeuw, ten. In de Oostersche In
Gepass. naar Antwerpen 15 April:
de Zwarte Zee-afdeeling
doen.
vrijwel
in
één
m.s., Gravelines; Ralla, Aabadan;
Malange,
te
opleving
viel
een
constateeren
In de vraag
Lissabon; Antares, m.s., Gravelines.
16 April:
ruimte voor mangaanerts. Er werden van
Oostzee 11, m.s., Londen; Munsterland, Bremen; naar
Potl daarvoor twee booten opgenomen voor MeiC. F. Llljevaleh, Narvik;
Vlsurgls, Rott;
Baltimore. Voor een handige boot
Madjoe, m.s., Kokling;
Essex Judge, Rott; aflading naar
en voor een boot van 7500 ton
Formose, Hamburg; Cornella, m.s., Liverpool; werd 22/6 betaald
1/- minder. Voorts werden nog weder eenige booSevllla, Bremen; Larache, Hamburg; Flylng
ten op time-charterbasis bevracht tegen vast*
Norseman, m.s., Fowey; Albatros, m.s., Londen; Memel, Bremen;
Medee, Caen; West- koersen. uitgaande
Voor
kolenvrachten was de markt
Vlaanderen, m.s., Londen.
gestemd, daar weinig ruimte werd aangeboGepass. van Antwerpen 15 April:
Thalla, vast
den. Van Wales werd geboekt voor 6000 ton naar
Pasajes; Porsanger, Narvik; Achilles, Bremen;
16 April: Jessmore, Buenos Ayres ad 13/-, begin-Mei laden; van RotRabe, Koningsbergen.
voor 7000/7500 ton naar Port-Said ad 10/»
Bralla; Oost-Vlaanderen, m.s., Londen; Quo terdam
Vadis, m.s., Shoreham; Oud Beljerland, m.s., id.; 5/15 Mei laden.
Black Hawk, New Vork;
Ollympler, Buenos
Aires;
Turaida, Lissabon',
Gauss, Pasajes;
Anvers, Buenos Aires; Sandaudes, id.; KreRADIO-TELEGRAFISCHE VERBINDINGEN.
tlnga, Memel.
Gepass. naar Gent 16 April: Storsten, HouDe volgende schepen zh'n Zaterdag 17 April
ston; Raket, m.s., Londen.
radio-telegrafisch te bereiken via het kuststation
eGpass. van Gent 16 April: Strassa, Narvik. „Scheveningen-Radio":

—

DE GOUVERNEUR-GENERAAL IN SEMARANG
PRESIDENT BENESJ TE BELGRADO
DE RECORDVLUCHT DER JAPANSCHE PILOTEN
HET EERSTE GEDEELTE VAN DEN NIEUWEN WEG
DEN HAAG-UTRECHT IN GEBRUIK
DE KONINGIN VAN ITALIË ONTVANGT DE GOUDEN ROOS
DE STAKINGEN IN DE CHRYSLER
FABRIEKEN IN AMERIKA GEËINDIGD

Alchiba
Baloeran

IN

DUITSCHLAND

SPRINGKAMPIOENEN
EEN SPANNENDE SPORTFILM

VAN TWEE VERLIEFDE VOGELTJES

■

TELLO

(uitr.)

..

KON. HOLL.
AMSTELLAND (thuirs.)

EbtM SCHITI EREND GEKLEURDE TEEKENFILM

LLOYD.
15/4 v. Bahia.
MONTFERLAND 16/4 v. B. Aires n. Amst.

HANDELSBLAD

Liverpool.

Vancouver n. Rott., 18/4

ROTTERDAM, New Vork n. Rott. 18/4

te Plymouth verwacht.

REGGESTROOM

Palmas.

SPECIALE VOORSTELLINGEN VOOR JONG EN OUD

v.m. 7 u.

(thuisr.)

pass.

@U

«»
Igt

POPEYE OP
DE KERMIg

Alwaki

Simon Bolivar

Venezuela

Rotterdam (H.A.L.)
Springfontein
Zuider-

Volendam

Sabang.

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BALOERAN (thuisr.) 16/4 v. Singapore.
DEMPO (thuisr.) 18/4 v. Gibraltar.
GAROET (uitr.) 16/4 te Londrr.
INDRAPOERA (uitr.) 15/4 v. Colombo.
KOTA INTEN f uitr.) 15/4 v. Suez.
KOTA RADJA 15/4 v. Hamburg te Bremen,
KOTA TJONDI 15/4 v. Rott. te Hamb.

Vrijdag 16 April
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USELMEER WATER van vorigen dag 1 uur n.m.

JAVA—NEW YORK-LIJN.

j|

Aldabi

WATERSTANDEN

.

13/4 Las

KOTA PINANG, Batavia n. New ïork, 15/4

ALS EXTRA
TEEKENFILM

te

HOLLAND- WEST-AFRIKA-LIJN.

ZONDAGMORGEN 11.30 en 12.30

Streefkerk
kerk.

Randfontein

hemen (buur

DRECHTDIJK, Vancouver n. Rott.
15/4 te Los
Angeles.
MAASDAM 15/4 v. Norfolk te New Vork.

C II NE/AC

Sibajak

Lubth..
Nijmegen...
Anrlr Was
Arnhem

HOLLAND—AMËRIKA-LIJN.

DINTELDIJK,

Alcyone

Bloemfontein

16/4 v. Suez.

RON NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
ARIADNE 14/4 v. Cura?ao n. Amsterdam.
AURORA 16/4 v. Amsterdam te Hamburg.
BACCHUS, 15/4 v. Antwerpen n. Amsterdam,
pass. 16/4 Vlissingen.
BODEGRAVEN (thuisr.) pass. 16/4 Vlissingen.
CALYPSO 15/4 v. Lissabon te Genua.
COSTA RICA 15/4 v. Amsterdam te Hamburg.
FAUNA 16/4 v. Hamburg te Amst.
ORION 15/4 v. Algiers n. Burrtana.
ORPHEUS 16/4 v. Gothenburg n. Aarhus.
RHEA 15/4 v Civita Veohia n. Napels.
TITUS, Cadiz n. Amst., pass. 16/4 Finisterre.
VENUS 15/4 v. Rotterdam te Lissabon.
VULCANUS 10/4 v. Valencia n. Rotterdam, pass.
14/4 Gibraltar.

HOCKEY: FRANKRIJK—DUITSCHLAND
ZEILWEDSTRIJDEN IN FLORIDA
MOTORRACES

lau Tello

ENGGANO (thuisr.) 16/4 te Londen.
MARNIX V. ST. ALDEGONDE (uitr.) 15/4 te

WALS-BILLIET WINNEN DE PARIJSCHE ZESDAAGSCHE

INTERNATIONALE

—
—

STOOMV. MAATSCH. NEDERLAND.

Genua.
POELAU

— — — ——
———
— — —
—
—
—— — — ——
—
—
— —

Boschfontein
Colombia
Gaa^terkerk
Cr(Jnssen
Dempo
Indrapoera
Joh. v. Oldenbarnevelt
Marnix
v. St. Aldegonde
PoeMeliskerk
NiJkerk

STOOMVAARTLIJNEN.

UIT ONZE SPORTRUBRIEK

"
"■
"

—

—

OE VERKIEZINGEN IN BELGIË

BOEKAREST, 15 April. (Havas.) Door
een brand, ontstaan in een benzinereservoir
rabië) verwoest. Door de wind

—

VEREENIGDE NEDERL. SCHEEPV. MIJ.

—

de orde.

In de buitengewone zitting zullen de wetsvoorstellen inzake de legerorganisatie, recruteering en militairen dienst worden behandeld.

Psycho-Sunthese.

—

JOODSCHE BIJEENKOMSTEN

Legerorganisatie aan

sloten.

Centrum

ALPHACCA

om 10.30 uur spreekt in het Centrumlokaal, Keizersgr. 495 a, de heer B. v. d. Meer voor het Centrum Psycho Synthese over: „Wording der persoonlij kheid".

—

WARSCHAU, 15 April. (Havas.) De
Poolsche bladen melden, dat op verzoek der
militaire autoriteiten in Duitsch-Silezië drie

ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA-LIJN.
(thuisr.) 15/4 Ouessant

—

Christian Science.
Zaterdagmiddag te 3.30
ure zal de heer William Duncan Kilpatrick een
Engelsche lezing over Christian Science houden
in het Koloniaal Instituut aan de Mauritskade,
te 2 uur voorafgegaan door voorlezing van een
Ned. vertaling.

BINNENLANDSCHE HAVENS

STRATEGISCHE AUTOWEGEN
IN SILEZIË

PORTUGAL.

LISSABON, 16 April. (H a v a s.) De ministerraad, onder voorzitterschap van Carmona,
heeft besloten op 1 Mei een buitengewone zitting van de Nationale vergadering bijeen te
roepen. De gewone zitting wordt morgen ge-

BIJEENKOMSTEN TE AMSTERDAM.

(toez.),

(Havas.)

BUITENGEWONE ZITTING VAN
NATIONALE VERGADERING

DERDE BLAD

PARIJS, 15 April. (D. N. B.) Volgens een
bericht uit San Francisco is het Fransche
Geref. Kerken. Tweetal. Te Oosterbeek, P.
stoomschip „Bretagne" met driehonderd pas- K Keizer te
Vrtfhoeve—Caipelle en S. Wouters te
sagiers aan boord, aan de kust b. Puerto Soest.
Oolumbia gestrand.
Ned. H e r v. Kerk. Beroepen. Te Drogeham

regeering verkregen.

De
boerenvolkspartij, wier jaarlijksche betooging
door de autoriteiten is verboden, heeft tegen
dezen maatregel geprotesteerd. De leiding van
de partij weerlegt de beweringen van
de
autoriteiten, dat communistische elementen in
de partij zouden zijn doorgedrongen. Zn" herinnert er aan, dat zy de controle op het toelaten van nieuwe leden heeft verscherpt en
een corps heeft gevormd om de orde in haar
vergaderingen te bewaren.

800 STAKERS

DUITSCHLAND

VERBODEN

gehouden.
Men weet niet of de aanhouding door een
schip der rechtschen of een der linkschen is

geschied.
Het Baskisch regeeringspersbureau meldt
dat twee Britsche schepen en een Deensch
schip gisteren zonder moeilijkheden te onderVinden Bilbao met lading hebben verlaten.

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 16 APRIL 1937

VERE NIGDS
E TATEN

ALLEEN EENIG NIEUWS
UIT BASKENLAND

-

v,

tot hedenmiddag 12 uur.
Hoogste «tand i 10 f AP.
Laagst» «tand 0.-6
AP.

+

De 'tuw

te Grav» geopend.

BREISACH
KEHL
MANNHEIM

CAUB
RUHRORT
BINGEN

....:

16 April.

+
+
5.16 + 0.81 m
3.40 + 0.17 m
2.23—0.03 m
2.60 0.02 m
3.88 0.46 m

—

DERDE BLAD

AVONDBLAD
Te

koop

2-pers.

ZEILKANO

met

tegen elk aannemelijk

midzwaard,
bod.

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

T 9701 Hbld.

Ter overname aangeboden CHEMISCH BEDRIJF te Amsterdam.
Prijs mcl. inventaris, goederenvoorraad, goodwill enz. 3000. T 9697, H.

’

Te koop rifgeboden plm. 20.000 K.G.
ANTHRACIÊT GRUIS, .gelegen aan
vaarwater. Te bevragen bij S. Faas,
Tuindorp Oostzaan.

ZONNIG HEERENHUIS

’

JREFFEfeS/

8 cent per woord

5 cent per woord

Treffers kunnen worden opgegeven aan de

bureaux van ons blad, aan

de 30 agentschappen in

Amsterdam, aan de 300 Bijkantoren, Agentschappen en Aanneemadressen in het geheele land en
practisch aan alle Advertentie-bureaux en aan

iederen Boekhandelaar.

,

!!
—, ’29 Singer- handmachine.
handmachine.

NAAIMACHINES

’’
’’’
’’’

Electra
Lewenstein
Singer hand- & trapm.
45.—, Singer kleermakersm.
55.—, ’65 Inzinkmachine.
rfaff inzinkmeubel.
79.-v,
85.
Singer salonkastmach.
BOBEI.DIJK, Bozensr. 46, Adam.

~

—,

PIANO
TE KOOP, merk Adam,
vist. instrument. Keurig onderhouden. Reynier Vinkeleskade 36.

HUISDIEREN

'

Zeer eenvoudig dus!!!

ITE

nu berekend met een prijs van
8 cent per woord; betrekkingzoekenden betalen
S cent per woord. In dezen tekst kan op verzoek
een vijfde gedeelte van het aantal woorden tegen
denzelfden prijs vet worden gezet.

VOOR UW HOND. Hondenbedden,
lijnen, kammen, plukmessen, manden. Depot Spraths, Londen. Van
Woustraat 7, Tel. 94001 v/h Galerij.

HUUR AANGEBODEN

\~~

|

OVERTOOM 21-25
GEM. ETAGES, bev. 3 en meer kamers, keuken, badk. etc, lift aanwezig.
Inlichtingen en si. Overtoom 23 I.

OPMERKINGEN

KEIZERSGRACHT 253 KAPITAAL HERENHUIS,
Kantoor en Magazijn of Confectiefahriek.

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.
Op duidelijke wijze zullen wij onder de aandacht van onze lezers
brengen, dat de brieven op Trefters met een dergelijke vermelding
Treffers,

,

HUUR"
TE
Bovenh.
VERHULSTSTR.

grooten vetten kopregel en/of woorden op één regel apart, kunnen JOH.
wel worden opgenomen, maar de ruimte, die door deze speciale VALERIUSSTRAAT

23
300 huis.
zetwijze wordt verbruikt, wordt berekend naar het tarief van VALERIUSSTRAAT 300, Ie étage.
SPINOZASTRAAT 15 Bovenhuis.
0.50 per advertentieregel (Bedrijfstreffers f 0.50 per regel ALEXANDEKPLEIN
9 Ie étage.
alleen ter grootte van 3 en 4 regels). Treffers kunnen slechts ALEXANDERSTBAAT 2, 2e étage.
worden geplaatst over één kolom.
ALEXANDERKADE 8, Bovenhuis.
JAN LUYKENSTR. 43 Bovh., ’750 p.j.
Abonnés van het Algemeen Handelsblad kunnen éénmaal per Jaar KERKSTRAAT 593 Garage.
een Treffer (geen Handelsadvertentie) plaatsen voor den KEIZERSGRACHT 411, Kantoorlok.
PR. HENDRIKKADE 188 Kant.lok.
halven prijs.
Inlichtingen E. J. HEÏER & ZOON,
Telefoon 32236.
Kerkstraat 393
■ ———————-——————-—————^——^—

’

—-—

—

GEZELLIG

PENSION

aangeboden bij Engelsch gezin voor
Hollandsche Jongedame. Riant uitzicht op zee en heide. Gezonde omgeving. Paard, f 2 per week. Zeer
aanbevolen Holmes Westwood Lyn-

I TE KOOP GEVRAAGD [_.

ton-Devon.

Hbld. bevat, zende men de
T
hiervoor bestemde brieven 'aan het bureau van het bfatd.

een Treffer de vermelding

APPARTEgemeub.
Schitterend
MENT of Zlt-Slaapkamer met ontbijt. Alle moderne comfort aanwezig.
Schlipper, Olympiaplein 164.

JABOTS.

Grossier vraagt offerte. T 9531, Hbl.

—

ZANDVOORT. Te huur gem. vrij
huls, 5 kam., keuken, str. w. 1 Mei
50.— ; ook eerder. Vlak bij
10 Juni
zee en duin en Zuiderbad. Marisstraat 28.

bij BIJL, Gebouw „Diligentia", Waterlooplein 109, tramhalte lijn 9 en 14, WASCHTAFEL (gebruikt) gevraagd.
het hoogste bedrag voor alle» wat Spoed. Br. met prijs T 9559, Hbld.
tl heeft op te ruimen. Telef. te ont- Gevraagd
2-riems WHERRY, prima
bieden nr. 44785.
staat, outr. sliding, compleet. Brieven
met prijs, T 9625 'Hbld.
TE KOOP GEVRAAGD:

_,„

Direct

beschikbaar.

VAN
Ik neem Uw
brieven, notulen of artikelen stenografisch op. Ik werk ze eventueel op
machine onberispelijk uit. ’0.60
eieren
per uur. T 9576 Hbld.

’

’

’

46 -f 5. Sleut. Maasstraat 81.
KL. MIDDENSTANDSWONINGEN,
huur v.a.
29.— per maand. Sleutels Reggestraat 16 hs. Lekstraat 2.
Billijk te koop

’

’

groote Heerenhuizen
Stadionweg 36 en Handelstraat 21.

Hl

geen uren te loopen, want ook bij j
Uin de buurt kunt U een Treffer opgeven!! 1

1 U hoeft

de bureaux van ons blad, aan
onze bijkantoren, agentschappen en aanneemadressen en verder
door alle Advertentie-bureaux, kiosken en boekhandelaren.

aan

Van Goethem, Titiaanstraat 9, vraagt per 1 Juni KEUKENMEISJE. Zich aan te melden
's avonds na 7 uur tel. 25340.

EFFECTENKANTOOR
ZOEKT

R.-K. aank. Bediende

goed kunnende typen en reeds eenlgen tijd in het effectenvak werk-

’

„

Gevraagd ruime KAMERS, centrum, MEISJE-ALLEEN gevraagd, 1 Mei
comfort, zonder pension. T 9616,Hb1d. of eerder, intern. Zelfstandig kun———i
nende werken en koken en v.g.g.v.
'
Aanmelden 's avonds B—9, Mevrouw
STUD. MEISJE zou gaarne als huisgenote opgenomen willen worden in Barfoed, Nic. Maesstraat 119 hs.
besch. gezin, waar meerdere vr. stu-

—

Electro Fort
de meest populaire stofzuiger

27.50 35.= 42.50

50.=

jaar

"

coulante fabrieksgarantie,
100 % Nederlandsch Fabrikaat,
"ratis service- en onderhoudsdienst.

STOFZUIGERPALEIS

ELECTRO
J'Uzelstraat 7—ll,
Haarlemmerstraat

.

FORT
Telefoon

31761.

MOTORSLEEPBOOT
Scheepswerf „'t HONDSBOSCH"
te Alkmaar
heeft te koop nieuwe Motnrsleephoot
lang
met nieuwe 40 P.K.
12 Meter
Diesel-motor 2 cyl.

TE KOOP OF

~papTèrwaren.
een:

TE HUUR

HERENMODEZAAK

wegens

Granieten AANRECHTEN
5 per
stuk. B. Peel, Zanddwarsstr. 22 11.

1"
T

omstandigheden te koop
en modern ingerichte

DAMES-KAPSALON
bevolkte buurt. Lage huur.

»528, Hbld.

I

CHARLES E. O. JULIEN, Lornan-

koop

gelegen te Haarlem op zeer gunstige stand, wegens omstandigheden
ter overname aangeboden. Moderne
inventaris. Geen tusschenpersonen.
T 9565, Hbld.

lichte

Jong Echtpaar wenscht zijn combij de Torensluis.
pleet ingerichte PARTERRE FLAT,
Geschikt voor MAGAZIJN, KANomgeving Roel. Hartplein, tusschen TOOR
en WONING. Direct te aan15 Mei en 15 Juli te verhuren. vaarden.
Te
bevragen
bij Mak.
T 9698, Hbld.

straat 3, Tel. 27861.

vrijstaand LANDHUIS, 2 mooie geheel gerestaureerde Villa's
4000 M2. terrein, garage, enz.; ben. met mooien tuin voor en achter, en
zitk. SXB, eetk., hall, keuken, bijk., tuinh. ’52.50 per maand. Dag bez.,
kelder; boy. drie slaapk. & badk. ook Zondags, I—4 uur. Javalaan 10
Centr .verwarm., vaste wascht., in- en 12 (vijf minuten vanaf station).
«eb. bad. Op allereersten stand in
mooie boschr. omgeving, rustig en
vrij gelegen, 2 min. van tramh. station Bussurn. Bevragen Visser &
Buwalda, Albrechtl. 10 Bussurn bij
station.
Te

7, Telefoon 44437
Ds n Haag, Vlamingstraat 35—35A,
"Tel. 110278. Haarlem, Gr. Houtstraat
84 Tel.
17077. Hilversum, Koninginneweg 133. Tel. 4640.

'

Flink KOOPMANSHUIS
SINGEL 117

In prachtige, boschrljke omgeving

’

Wegens vertrek te huur of te koop
MODERN HUIS met tuin, garage en
aanlegsteiger', prachtig gelegen voor
watersport. Z. Wandel weg 15, Amsterdam. Inlichtlgen telef. 23513.

BETREKKINGEN GEVRAAGD

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

JONGEMAN,
ENERGIEKE
beheerschend,
moderne

HUWELIJK.

32-36. C. D. Ven, Tei. 52539

vrienden, Isr., van goede
familie, bouwkundige en de andere
in zaken, zoeken langs dezen weg
kennismaking met beschaafde dames
30-35 jaar, met vermogen. T 9623 Hb.
Twee

HERSTELLINGSOORD
„HANNAH"

—

Zutfenschestraat
Apeldoorn.
Sanatorium voor Joodsche Vrouwe-

Welke Dame spaart gewone Holland sche postzegels voor een liefdadig doel. Ik heb eenige duizenden
gratis beschikbaar. T 9670, Hbld.
Mevrouw SUZE, Helderziende, handlünkundige. Schriftelijk 1.50. DageL
10—10. Overtoom 268.

’

Verstelbaar, gesorteerd in doos.
Herblot, N. Leliestr. 131, Tel. 32715.

CORPULENTIE.
1 Kilo gewichtsvermindering
per behandeling gegarandeerd.
Refer. van vooraanst. personen.
INSTITUUT GORRIS,
Hobbemakade 69, Zuid.

HUWELIJK.
Jongeman zoekt kennismaking met
leuk intelligent jong meisje. T 9651,
Hbld.

RUIL
RUIL.

HUWELIJK. Beschaafde dame, 31, Welke familie, met woning aan Zee,
zeer goeden huize, ernstige opvat- is bereid deze voor één maand t*

tingen, toch humor, wenscht serieuze ruilen met ruime, zonnige woning in
± 35, vaste positie, het Gooi, 6 kamers, keuken, baduitsluit, betere kringen. T 9582, Hbld. kamer en garage. T 9600, Hbld.

kennismaking,

1
Inuien een

Treffer de vermelding

Nederlandsche Maatschappij vratgt voor uitzending naar N.-Indië

PRIVÉ-SECR.

EMPLOYÉ.

Voor direct gezocht prima STENOTYPISTE Fransch en Engelsch, met
goede opleiding, voor het buitenland.
Indien niet beide talen In woord en
schrift volkomen machtig, onnoodig
te soll.
Brieven met opgaaf van
leeftijd, salaris, vorige werkkringen
en referentiën onder T 9685, Hbld.

Sollicitanten moeten niet ouder zijn dan 25 jaar, in Nederland
militair gediend hebben en in bezit zijn van einddiploma 5-j.
Middelbaar Onderwijs, Gymnasium of Lyceum. Zij, die niet aan
deze eischen voldoen, komen niet in aanmerking. Eigenhandig
geschreven sollicitatiebrieven met foto, die niet wordt teruggezonden, te zenden onder No. 2807 R. T., Adv.-Kant. J. H. DE

BUSSY, Rokin 60, Amsterdam-C.

Gevraagd voor 1 Mei of eerder
FLINK MEISJE, zelfstandig kunnende koken en werken. Niet beneden 22 jaar. V.g.g.v. Aanvangsalaris
35.—. Mevr. De Vries—Feyens,
Emmalaah 20 boven.

Nederlandsch Oost-Indië.

’

Gevraagd energlcken JONGEMAN, EXPORTKANTOOR vraagt JONGELIEDEN, 20—26 jaar, voor uitzending
op de hoogte met Meubelbedrijf en na opleiding Vereischt: Einddiploma Middelbare School, eenige jaren
binnenhuis-architectuur, ter opleiin Goederenhandel) en vrijstelling van miliding voor acquisiteur en verkoop. kantoorpractijk (bij voorkeur
plichten
9682,
T
taire
in NED. OOST-INDIK. Brieven mefc A'OLLEDIGE inlichHbld.
tingen onder No. 17466 aan de Administratie Algemeen Handelsblad, Adam
Flinke DIENSTBODE gevraagd,
boven 25 jaar, v.d.e.n., goed kunnende koken. Mevrouw Van Rossum,
Stadionweg 37, Tel. 90554.

VOOR INDISCHE UITRUSTING

POLAK VAN DEVENTER

CLUBS

-

AMSTERDAM-DEN HAAG.

VRAAGT PRIJSCOURANT.

WIJN R E I ZIG E R.

Jongedame zoekt opname In R.K.
TENNISCLUB (Zondags). Eenigszins geoefend. Br. lett. H. 59, Adv.Bureau, Rokin 24.

Welke prima Ingevoerde vertegenwoordiger in Wijnen enz. wenscht ZIJN
POSITIE TE VERBETEREN? Gerenommeerde, zeer gunstig bekend
staande wijnhandel zoekt ingevoerd vertegenwoordiger (met relaties bij
R.-K. TENNISCLUB Zaterdagm., betere particulieren) tegen hoog salaris, vergoeding van reis- en andere
Dlnsdagav., o. 1. Eng. trainer, vr. onkosten plus provisie. GEHEIMHOUDING VERZEKERD. Brieven met
leden. T 9293, Hbld.
volledige inlichtingen onder letters S.R.T. aan NIJGH & VAN DITMAR's
Adv. Bur., Wijnhaven 113, Rotterdam.
HEER van standing, jarenl. buitenl. ervaring, belast zich gaarne met het

I LESSEN i
T..

~

Hbld. bevat,

/.enue

hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

I

uitvoeren van vertrouwelijke opdrachten
in binnen- of buitenland. Brieven No. 17440, Administratie Handelsblad.

men de

Leert vreemde talen, zooals Gij Uw
moedertaal geleerd hebt
d.w.z. leert ze eerst spreken en verstaan en begint dan met de grammatica;
dit. is de juiste, natuurlijke weg. De LINGIJAPHONE-METHODE volgt
rlien weg en leert U, met behulp van de gramophoon, in betrekkelijk korten
tijd een taal spreken en verstaan. Vraagt inlichtingen: LINGUAPHONE,
Spui 23 (ingang Handboogstraat 2), Amsterdam, Telefoon 31749, 2e Gehoorzaal Kalverstraat 103. Geen filialen.

LATIJN en GRIEKSCH bijwerken
Scholieren-tennisclub
door doctoranda. Opleiding StaatsWoensdagmiddag 2—6 uur. weekdagen na 4 uur. contr. f6.50, vraagt examen. Goede aanbevelingen. Telefoon 23086.
leden. T 9289 Hbld.

’

ZIJN

’

HUWELIJK, Energ. Jongeman, 25
jaar, gezond, fl. versch., betrouwb.,
v.g.h., binnenkort van goede positie
voorzien, zoekt kennismaking met
beseh. dame, fin. beslist onafh Discr.
T 9687, Hbld.

AUTO'S TE HUUR
Chevr.

Tel. 28428.

talen
tropenhandelservaring, 30 j., ZOEKT WERKTe koop Fr. BARNETT, 3i P.K,
Maand-, VrijdagR.K. TENNISCLUB. Zondagochtend, TENNISCLUB
325, RozenKRING tegen matig aanvangssalaris, onversch. welke branche. Brieven Woensdagavond,
kopklep. Ongebruikt
leeraar avond 1. leeraar. vraagt leden. Contr
leking
onder No. 17460 aan de Administratie Algemeen Handelsblad, Amsterdam. vraagt leden. T 9292, Hbld.
gracht 236 I.
’l2 50. T 9290 Hbld.

TREFFERS

T 9533, Hbld.

~Mej. N. M. MIDDELBEEK, Flat
Zorgvliet, Haag geeft sinds ruim
12 jaar t. verg. port mi. Zwitsersche
Hotels, pens., chalets, kostsch. en
Welke PHILANTHROOr(E) wil
Fam. (de laatste 2 soorten ook in 'n jongen invaliden man wat geld
andere landen, meeste zelf bezocht). leenen om iets te
beginnen. T 9618, H.

Gevraagd per 1 Mei in klein gezin
MEISJE-ALLEEN v. d. en n.; zelfstandig koken en werken. Hoog loon.
Aanmelden Euterpestraat 151 huis,

—

HILVERSUM.

Nw. Touringcars „Happy-Uays".

Commanditair Vennoot
met 5000.-.

—

BOÊKHOUDER(STER)

!

MOTORBOOTEN
MOTOPEN. nieuw en gebruikt.
Amsterdam
»arhtwcrf Wolfrat

''

SOLIDE ZAAK
vraagt voor uitbreiding

Op Kunstnijverheld-atelier is plaats Gevr. COSTUMIfcRE met alle vervoor enkele vrouwelijke leerlingen. anderwerken bekend, betere genre.
Aanmelden hedenavond tusschen T9652, Hbld.
B—9i en Zaterdagmiddag tusschen
3—5: Nic. Witsenstraat 7 huis.
Op Accountantskantoor te Amsterdam is plaats voor een jong
AAN
DROGISTEN.
VERKOOP

’

EN

"

verkopers, goed ingevoerd met ASSISTENT-ACCOUNTANT
administratieve ervaring. LeefIndien een Treffer de vermelding Gevraagd
bij drogisten, voor de verkoop op tijd 18—22
T
Hbld. bevat, zende men de provisie-basis van schitterend huisJaar. Bij voorkeur dipl.
hiervoor bestemde brieven aan het liuiKlelijk artikel, ondersteund door Boekh. en H.B.S. of O.H.S. Brieven
met opgave opleiding practijk, leefbureau van dit blad.
overvloedige pakkende reclame,
tijd, verlangd salaris etc. No. 5295,
T 9568, Hbld.
Max R. Nunes, Amsterdam.

’

PELTERIJENFABR. „PELTA" - PRINSENGRACHT 1079

.,

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

’

NAARDEN

’’

DIVERSEN I

I

HUWELIJK. Besch. lib. Isr. Heer,
33 jaar, vrij beroep, vermogend,
met
verm.
zoekt kennismaking
dame, 25—35 jaar (Hollandsche).
5290,
onder No.
Max R.
Serieuze
vraagt
Accountantskantoor
voor Nunes, br.
Geen bureaux of
direct JONGEREN ASSISTENT met kiosk. Adam.
diploma H.B.S. Salaris ’25.
p. m.
Net DAGMEISJE, ± 16 jaar, gevraagd, van 10-5 uur. Mevr. Hekma,
Vossrusstraat 31, Tel. 94986.

’

OE MOOISTE EN VOORDEELIGSTE COLLECTIE IN NEDERLAND

—

MAKELAARSKANTOOR

Mevrouw Loeté, Biesboschstraat 30,
vraagt 1 Mei een net MEISJE voor
dag en nacht.

GEVRAAGD

F. ANDREWS (Engelschmao),
Leeraar M.0., Weteringschans 221.

in huizen en hypotheken
vraagt
jongedame (16—17 j.) ter opleiding
15.boekhouding. Aanvangssalaris
-p. m.
Goed handschrift vereischt.
T 9561, Hbld.

risstraat 121.

TE HUUR

’

opleiding

over

Celluloid Prijskaartjes

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

Mevrouw

Leert Fransch spreken en schrijven
bij Madam Costère, 1 uur privé'.cs
4.- p. m. v. Woustr. 200 L
per week,

lijke patiënten, lijdende aan zenuwziekten of geestesziekten. Eerste-,
tweede- en tusschenklasse. Prospectus op aanvraag bij den GeneesheerDirecteur
van „Het Apeldoornsche Bosch".

GEZELLIGE

ZIT-SLAAPKAMER,
straatzijde, groote 25, kleine 15
per
maand. Frans van Miegulden

'raagt inlichtingen
ut sportmasseur.

BETREKKINGEN AANGEBODEN

’

—

’

||
||

Brieven met uitvoerige inlichtingen,
T 9663 Hbld.

2e BOVENHUIS

|

10.000 DAMES HEBBEN OVERAL GEZOCHT
EN TOEN NATUURLIJK BIJ PELTA GEKOCHT!

’ ’

Dinxperlo.

zaam. T9523, Hbld.

"

1 TE KOOP AANGEBODEN

—

| Eenvoudig en handig |
=j

’

LEERT
DANSEN.
Dansinstituut
H. L. CATS, Nw, Heerengracht 31,
Tel. 45396. Club- en Privélessen.

HappyZONDER CHAUFFEUR.
GOED JURIST
Home, Fr. v. Mierisstr. 111. Tel. 21381
met veel relaties zoekt plaats als Verhuur auto's. Allrisk verzekering.
medewerker op advocatenkantoor.
T 9700, Hbld.
(CLUBFAUTEUILS opnreuw bekleeden. Alle reparatiën. J. KÖNIG.
121, TeL 31821. Adam.
Flinke BANKETBAKKER, oud 20 Kerkstraat
jaar, h. z. a., ook genegen voor seiGARAGE SPIJKERS, Telef. 81347.
zoenbetrekking in een badplaats
voorkeur intern. Br. Boekh. Heezen- thevrolet. Ford, Opeis 1937, z. chauf f.

mii nnii ni imfifimi mnifnrati f inifrettHHtflmftwtHf^

denten of scholieren zijn. Eventueel
Zee en bosch. lagere pensionprijs, waarvoor zij toeMOOI SCHOORLI
gevraagd op Handelskantoor, bewil geven bij huis- kend met moderne talen. Uitvoerige
Fam. biedt gem. zomerverblijf aan zicht en leiding
vLELGELPIANO van gerenomvan 1 Mei tot 15 Aug. voor ’225.—. werk van kind(eren). T 9615, Hbld. sollicitaties met opgaaf verlangd
fabrikaat, in prima staat, Te koop gevraagd MOTORBOOT Kamer en suite, keuken, bijkeuken;
meerd
salaris T 9587, Hbld.
niet grooter da.n 2 Meter. Brieven met kajuit. Opgave met prils T 9522, boven 2 gr. slaapk., vaste waschtaf.,
Heer vraagt per 1 Mei gem. zitaan fa. P. Th. Ypma, Alkmaar.
Hbld.
groote
6 bedden. Str. w., gas, electr..
SLAAPK. met str. w. en tel., z. Gevraagd per 1 Mei zeer beschaafde
tuin om huis. Br. No. T 20, Adv. Bur. pens., liefst centrum; uit. pr.
20.— Dame, m.1., P.G., voor HUISHOU278,
Adam. p. m. T 9688, Hbld.
Service, Keizersgracht
DING en gezelschap, event. lichte
verpl., bij all.won. dame in mooi Geld.
dorp. Dienstb. aanw. Pr. ref. vereischt. T 9568, Hbld.
Suite,
Valerlusstraat 166 en 170.
35.—
kleine kamer, keuken, zolder,
p. m. Mak. Hogenhout, Gov. Flinckstraat 298, Tel. 23294.
Gevraagd
Hbld. bevat, zende men de
Indien een Treffer de vermelding T
INKOOPER,
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.
voor de Afd. Verpakking.
Pracht 2e of 8e BOVENHUIS te
AANGEBODEN EN GEVRAAGD
Alleen zij, die reeds in de Papierhuur, Nassaukade over plantsoen.
warenbranche werkzaam zijn' gep. m.; 4 flinke
Huur 3e b.hs 36
weest, gelieven schriftelijk te sollikamers, keuken en zolder. Vrij uitIndien een Treffer de vermelding citeeren met bijsluiting van Pasfoto
zicht. Te bevragen: Nassaukade T
Hbld. bevat, zende men de en opgave van tegenw. en vr. werk119 huis.
hiervoor bestemde brieven aan het kring, ALBERT HEIJN, Westzijde
te Zaandam.
bureau van dit blad.
ZANDVOORT. Gem. ben.- en bovenhuis, 1 zitk., 3 slaapk., keuk., 1 min.
CAPES,
BLAUWVOSSEN
alléén
rechtstreeks
1000 ZILVERVOSSEN
en
Bij de Vereenigde Nederlandsche
v. strand. Hoogeweg 23.
Uit Canada met garantie-certificaat.
Chamotte-Fabrieken N.V. te Geldermalsen kan geplaatst worden een
Vrije BEL-ÉTAGE, Amstelkade 11
DE POORT V. 11. MOOIE GOOI
bij de Amsteldijk, 4 kamers met bad
LEIDER van de commercieele afen 2 afzonderlijke zolderkamers. Ideale woonplaats. Lage belastingen. deeling. Vereischten zijn: commer79.—
9.50; Canadese v.
39.— tot
Gefokte vossen van af
cieele
Huurprijs
Vraagt Woninggids met kaart.
ervaring, dooh ook ruime
42.50 p. m, Inlichtingen
300.— NIJ van af
98.—.
KAMPIOENVOSSEN, waarde
Mak. A. Curie, Telef. 91001.
technische kennis of opleiding resp.
L.
KOUDIJS,
Makelaar,
Naarden.
KORTE-,
ELEGANTE
3/4EN
LANGE
BONTMANTELS
1000
Gr. W. de Oudelaan 2
Tel. 4500 ervaring. Alleen zij komen in aanmet GIÏATTS BEWARING!
Nu voor
merking, die gewend zijn zelfstanIn heerenhuis, direct bij Leidschedig te werken. Brieven met uitvoepleln, uitzicht Vondelpark, gestoffeerde, gedeeltelijk gemeubileerde, Te koop of te huur gevraagd direct rige inlichtingen omtrent opleiding,
groote ZIT. en SLAAPKAMER beOudste
Vertrouwdste Sneciaalzoak In Nederland!
van eigenaar, in of aan den rand levensloop en referenties te richten
Grootste
schikbaar
beschaafde dame, van Amsterdam, HUIS MET TUIN. aan de Directie.
voor
aanvrage
gratis
op
Geïllustr. Catalogus en AVRO-RADIO-CAUSERIE
per l Mei of later. Centr. verw., Brieven met uitersten prijs van koop
stroomend water, telefoon,
35.— of huur, T 9620 Hbld.
Gevr. te Bussurn per 1 Mei NET
p. m. T 9684, Hbld.
MEISJE, g. k. koken en werken,
KA.TIJITBJACHTEN,
16
M.
feestdagen
MAH.
v.g.g.v., hulp v. ruw werk aanw.
laat Uw Lampekap v. de
opnieuw overtrekken. Atel. v. West,
Te huur of te koop
Br. No. 58, Bkh. fa. R. Los, Bussurn.
gr. en kl. B.M.'s, in voorr.
Kleine ZIT-SLAAPKAMER met
Jachtwerf „GRAS", Troelstralaan 69, ontbijt, k. en w. str. w., bad en teleAlex. Boersstraat 43. Tel. 21226.
Zaandam. Ook 's Zondags.
foon. Falckstraat 14 b/h. Frederikspl.
aan don

|

Voor
kapitaalWENSPOSITIE.
krachtig financier eventueel winstgevend object voorhanden. Br. 750,
Warburgs Bkh., Overtoom 66.

Jongedame, in praktijk opgevoed,
diploma H.8.5., chem. analyste, in
bezit rijbewijs, bekend met apotheek,
zag haar middag- of avonduren
gaarne bezet. Onverschillig hoe.
T 9534 Hbld.

Treffers worden aangenomen

i

T 9671, Hb!d.

Jon? Zakenman met zin en lust
voor organisatie vraagt VERTROU-

MEUBELTEEKENAAR B. Z. A.
Gerout. ontw. en detail, v. meub. en
bet., voorh. werkz. fa. Pander, Metz
en Co. L. O. V. bek. m. d verk.
Br.: H. Kroon, v. Rechterenweg,
Oosterbeek.

=

Bowden,
0.65.
privé
ieuwendijk 36, Tel. 46097.

;NGLISH

B. z. a. nette Juffr., 32 jaar, P.G.,
als meisje-alleen of als huishoudster
in klein gezin, goed kunnende werken en koken, van goede getuigschriften voorzien. T 9675, Hbld.

VLHEENIGINGEN.

Gevraagd BIJLES van lerares Engels. T 9678, Hbld.

.msterd. Vakschool voor Lich. Verorging, Apollolaan 109, Tel. 21833.

,

REMIS I E R,

ten.

’

I )pl. Schoonh.specialiste
Pedicure

prima relaties en referentiën, zoekt
verbinding commissionair» In effec-

XWITSERSCHE, vrijz., ongeh., mod.
talen vloeiend sprekend, 10 jaar te
Adam in grootbedrijf, zoekt plaatsing bij reisbur. of derg. Ook als
dame van gezelschap. T 9584, Hbld.

WONINGBOUW GEBR. WAJÊR

—

U KRIJGT

tuigschriften.
T 9530. Hbld.

Il[||llllllllllllllllllllll!lll!lilllllllll!llll!IIIIIIIIW

Krijgt gij gasten?

Indien

B. z. a.
zelfstandig Hollnndsch
MEISJE, v.g.g.v., v. d. en n. Brieven
met opgave van te geven salaris,
T 9475, Hbld.

Cprsus tut RIJBEWIJS
15.—.
Hesseling-Holzhaus, Hoofdweg 405,
80805;
39,
tel.
tel. 92545.
Amstellaan

ROEI-INSTRUCTEUR(TBICE)
evraagd. T 9581, Hbld.

I
net,

EFFECTEN.

Te bevragen: Telefoon 30203.

2. Woord-afkortingen worden tegen woordprijs berekend. Echter
PRACHT ÉTAGE-FLAT
zullen de. gebruikelijke aanduidingen, die een zeker burgerrecht
Frans van Mierisstraat 39. Uiterst
hebben verkregen, zooals „v.g.g.v.",
92988.
bilijk. Telefoon 45140
„b.b.h.h.",
„2—4",
Wij verhuren
„Tel. 00000", „v.d.e.n.", voor één woord worden gerekend.
ledikanten, beddegoed, stoelen,
3. Het Algemeen Handelsblad behoudt zich het recht voor, In voor- tafels, glas, tafel- en serveergoederen
komende gevallen woorden af te korten, wanneer de duidelijkheid GER. DOUPLBIN 21, Telef. 29175
Telefoon 26340.
Koninginneweg 8
er niet onder lijdt.
Inkoop van goede
FLATS, centr. verw., warmw., enz.
4. Opname in het avondblad van denzelfden dag kan alleen dan
Noord. Amstellaan 160 I, 202 hs
gebruikte Meubelen.
van af
worden gegarandeerd,, wanneer de opgave uiterlijk 11 uur 's ooh60 + 20.— p. m.
KLEINE FLATS v. af
28 + 7.50
tends in ons bezit is. ('s Zaterdags 9.30 uur).
p. m. Bosch & Lommerweg 53 hs.
Flats centr. warmwater v.a.
5. Treffers, die op speciale wijze gezet moeten worden, b.v. met een

'

'r

Geroutin. Beurs- en Bankbediende
biedt zich aan. Prima werker en ge-

Zeer geschikt voor

bij ons blad worden verwacht.

6.

CIVIEL INGENIEUR,

leidende positie bekleed hebbende,
zoekt betrekking waar hij zijn langjarige ervaring in binnen- en bui- PLAATS gezocht voor flinken. eertenland in praktijk kan brengen. lijken I'akknecht of Magazijnhediende, 23 j. oud Acht jaar bij mij
Eventueel bereid naar het buitenin betrekking. T 9691, Hbld.
land te gaan. T 9567, Hbld.

’

EWALD HOLZHAUS
Uitsluitend privélessen.
osK Toussainstr. 7; Telefoon 82104

utorUschool

DUITSCH MEISJE, m.1., zoekt betr.
als meisje-alleen of v. de keuken.
V.g.get. voorzien. T 9610, H.blad.

HEEREN SECRETARISSEN

Indien een Treffer de vermelding T..., Hbld. bev:it, zenüe men de
(
hiervoor bestemde brieven aan het bureau van het blad.

gezet, worden

-,

HAPPY HOME, Fr. v. Mierisstr. 111.
I.— per
Autorijles a
Tel. 21351.
è uur. Leswagens met dubbele bed.
Verhuur zonder chauffeur.

Dinsdag en
Jong Oostenr. MEISJE, zoekt be- { .K. TENNISCLUB.
onderdagavond
leeraar.
leiding
trekking in kleine huishouding.
ï raagt
9291,
Hbld.
leden. T
T 9613, H.blad.
;

Eenvoudige Dame, m.1., ervaren in
huish. en verpleging ziekt
ook tijdelijk. Br. lett. S., Boekh.
Kleiss, Doorn.

BOBELDIIK!

25.
27.50,
32.50,
35.—,

I

De Treffers, waarvan de tekst achter elkaar wordt

.1- De

’

2000.— contanten en
3000.—
met
1 Hyp. A 4 % dir. v. eigenaar over te
nemen, 6 onder architect, geb. mod.
Heerenhuizen (bouw 1936) met vooren achtertuin, 6 k„ veel glas in lood,
tegels en marmer. Zeer gunst, gelegen op eigen grond aan brecden
verkeersw., dir. bij kerk en sch., te
Haarlem-N. Ook per stuk te koop.
Heer., gezond en goedk. wonen
(alle lasten slechts f 35.— p. perc.
p. j.l. Pracht belegging ruim 12 %
v. eigen geld. Gegarand. zeldzaam
aanbod, komt nooit weer. Door zeer
bijz. omst. spoed gewenscht. Br. ond.
H 17 Adv. Bur. Rouma & Co., Amsterdam.

TE KOOP kristallen kroon, 2 gaselectrihaarden, schrijfbureautje,
scho gramofoon en eenige meubelen.
Nic. Maesstraat 130.

7
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LEVENSPOSITIE—^

S_
Wegens uittreding

I

van een der Firmanten te koop AFBETALING- ■
,10.000. Meest courante
MAGAZIJN in meubelen, bedden etr., prüs
voorraad en prachtige auto. Bedrijfsleider kan eventueel aanblijven. I
Voor serieuze reflectanten accountantsonderzoek toegestaan. Brie\en
J. »94, VAN HEES, Adv. Kantoor. Heerengracht 287.

’

Treinreizigers!!
Door deze courant in de ziekenbezorgt
huismand te werpen,
gij

een

zieke

kosteloos

prettige oogenblikken

VOORDEELIG

8 cent per woord en voor betrekkingzoekenden 5 cent per woord*

I

Treffers kunnen worden opgegeven aan de bureaux van ons blad, aan alle advertentie-bureaux, aan de 30 agentschappen te
Amsterdam, aan de 300 bijkantoren, agentschappen en aanneem-adressen in het geheele land en practisch aan iederen boekhandelaar

I

I
E

8

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG 16 APRIL

AVONDBLAD

BURGERLIJKE STAND
AMSTERDAM
(Aangifte van 14 April.)

GETROUWD: J. A. Spijker en H. W. E. Tepas; F. J. Amsen en X W
Volkers; R. W. van den Hoed en S. G. van der Veen; S. P. Hollands en
J. W. Smit; P. van der Vinden en H. G. van der Vinden; H. P. E. Laqueur
en J. M. L. Wtibbe; G. Martijnse en E. Dieperink; P. Th. Holman en C. E.
Boon; J. G. Heijl en Th. M. V. Brouwer; J. Leeuwenburgh en G. Welvaart;
Ch. H. Sajet en H. F. van Wageningen; H. A. G. Suer en W. G. van Klaveren ;M. J. Mol en H. Grondmah; W. Wolthuis en B. H. Schoo; B. Broek
en A. H. Tiernesse; A. M. Ritman en W. R. A. Geevers; X Strietman en
N. Heitman; P .van der Vaart en M. H. van den Berg; Th. J. Sombroek
en A. K. Slijkerman; W. N. de Vries en A. M. Trampen; K. G. Huisman
en H T. Boers; J. H. Maijer en N. Borghoff; J. Lopes Cardozo en R. M.
Kruimer; H. M. Gosman en M. A. M. De Sobrie; X N. Flikweert en M. E.
M. Geleijnse; H. Samshuijzen en A. W. Lammerinks; W. Uil en E. F. W.
Idenburg; K. K. J. Soetekouw en J. Broers; C. A. Prins en A. Moritz.
BEVALLEN: G. Roos—Pootjes, d.; A. C. Veenis—Van Dijk, d.; M. P.
Keizer—Heusen, d.; A. G. M. Louman—Wendt, d.; G. Brandenburg—Stobbe,
d.; M. Wuurman—Kneppers, d.; C. G. Wegenwijs—v. d. Woude, d.; J. P.
v. Emmenes—v. Noord, d.; S. C. Rooij—Bischof, d.; H. J. E. Bijl—Vredevelt,
d.; T. Branderhorst—Bakker, d.; W .Rodermond—v. Bentem, d.; E. H. A.
Fischer —Waterman, d.; A. Deken—Taldik, z.; J. A. Grauwen—De Jong,
z.; J. Verloop—v. Egmond, z.; I. Tielman—Berends, d.; J. F. den Boer
Gijswijt, d.; H. M. Zegers—Pier, d.; S. M. E. v. Oostvoorn—Fransz, z. en d.;

—

C. P. Ariëns—v. Lammeren, z.; R. Witteboon—De Lange, z.; I. Gerritsen—
Albricht, z.; E. Langius—v. Komen, z.; E. Mulder—Dils, z.; C. M. Meeusen—Pijnenburg, z.; H. H. Davidson—Briët, z.; J. W. Meijers—Schipper, z.
OVERLEDEN: I. Sarphtie, m., 70 j.; W. L. Peelen, wed. van H. Wijsma
v., 71 j.; H. Cohen de Boer, wed. van A. v. d. Stempel, v., 85 j.; J. H. Brockmann, m., 57 j.; J. H. Greif, echtgen. van P. H. van Leeuwen, v., 61 j.; J.
M. X C. Stibolt, m., 60 j.; M. G. Stellingwerff, v., 87 j.; A. Hulsen, v., 78 j.;
Chr. A. Overwater, m., 39 j.; M. C. Kerkelaan, wed. van J. H. Schroot, v.,
77 j.; M. Pais, m., 68 j.; J. Hindriks, weduwe van H. C. Brinckman, v.,
82 j.; C. S. L. Boersma, v„ 4 j.; C. Geerligs, weduwe van R. J. Kuipers, v.,
88 j.; H. de Wit, weduwe van J. A. Werner, v., 83 j.; C. H. Kok, echtgen.
van A. A. Pieters, v., 72 j.; P .de Looper, m., 70 j.; A. C. Bakker, echtgen.
van C. J. Cornelissen, v., 58 j.; H. A. M. Wouters, v„ 11 m.; C. M. Brinkhuijsen, wed. van J. F. H. Freerks, v., 71 j.; X Koestal, m., 50 j.; M. A. Been,
v., 70 j.; W. H. de Heus, echtgen. van X Bos, v., 59 j.

DERDE BLAD

1937

Ik woog 161 pond
Nu weeg ik 126
35

pond lichter in ruim twee maanden l

WÊ

voudige snelheid,

M

SLOTERDIJK.

GETROUWD: X A.

van 't Huil en Chr. G. Nauta.
BEVALLEN: A. Trilsbeek—Hendriks, z.; A. E. v. d. Hout—V. Merkestijn, d.; T. Kamp—Hylkema, z.; M. C. Borgsteede—Hodde, d.; E. v. Heijningen—Markus, d.; G. Postma—Lyklema, d.; M. M. Anslijn—Heere, z.; S.
Konings—Basseleur, z.; B. X Schipperrijn—Landeweert, z.; B. M. Biesing—
Zwaga, z .en d.; H. C. B. Schön —van Raalte, d.; A. W. v. d. Laan—v Ros-

sum, z.

WATERGRAAFSMEER.

\\

hg
reikt hebt en be§F IE 2e graad
houdt dan Uw
nieuw, jeugdig en
slank figuur.
3e graad
De BonKora-kuur maakt U lichter volgens de „3-graden"methode. Drievoudige werking, drievoudige resultaten.
BonKora neemt het overtollige vet weg, daar waar andere middelen hopeloos faalden. BonKora werkts x krachtiger dantabletten. Volgens de aanwijzingen in deBonKoraverpakking kunt U vlug of langzaam lichter worden.

GETROUWD: B. J. Nieuwenhuis en C. Matthiassen.
TEN NOORDEN HET IJ.

GETROUWD: R. P. Rietveld en W. Wolzak.
BEVALLEN: A. X Bax—Verbeke, d.; G. v. Eunen—Aan, d.
OVERLEDEN: A. Gijsers, echtgenoote van G. Hoeve, v., 74 j.
(Nadruk

(UIT

VERSCHILLENDE

verboden.)

BLADEN.)

GETROUWD: C. L. Schepp en E. A. Witkamp, Amersfoort; jhr. P. X
Elias en H. Beekman, Malang; G. W. Dooremans en A. Lans, R'dam; B.
Boogaerdt en C. Pannevis, Krimpen a/d Dek; D. Suhrborg en E. SuhrborgWeidlich, R'dam; dr. S. F. A. C. M. baron van Wijnbergen en jkvr. X C.
P. Michiels van Kessenich, Utrecht; H. Keitz en A. J. van Schagen, Haar-

Begin meteen met deze prettige kuur. Prijs per flacon F. 2.25.
Indien nog niet bij Uw apoth. of drog. verkrijgbaar, wende U zich tot:

lem.

OVERDEDEN: X C. van Marken, v., 72 j., Utrecht; A. Groen, m.,
Utrecht; A. Huvers—Van de Graaff, v„ 78 j., Haarlem; C. X Herfst, m.,
51 j., R'dam; D. X Luyendijk—Van der Knoop, v., 66 j., R'dam; X G. C.

Iffinger, m., 60 j., Oosterbeek; D. P. A. Verrijp, m., 68 j., Arnhem; A. J. D.
Willems, m., 86 j„ Hilversum; H. Wijntjes—Kappers, v., 75 j., Rotterdam;
J. F. Muller, m., 82 j„ Rockanje; L. P. Otten. m., 84 j., Voorburg.
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STOFTEERING

Om U een idee te geven van onze prachtige modellen welke

wij tegen
I directe fabrieksprijzen verkoopen, houden wij Zondag 18 April,
van
I 2—6 expositie, welke voor iedereen vrij te bezichtigen is.

' DEZE DAG GEEN VERKOOP.
I BATAVIER LIJN i
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MEUBELFABRIEK

Sarphatistraat 23 hoek Amstel, Amsterdam.
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de Bijenkorf, die de primeur heeft van
deze nieuwe uitvinding. Een schitterende keuze
/
gesanforiseerde overhemden -in verschillende
en r-prijzen
uitvoeringen
vindt ge
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s
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OPENT ZATERDAG 17 APRIL, 2 UUR N.M., TOONZALEN voor
Slaap-, Salon- en Huiskamer-ameublementen in alle edele houtsoorten
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bezwaren van mouwen die te kort
worden, hoewel ze te „lang" waren toen het hemd
gekocht werd —nu geen nauwe boorden meer,
die ook nieuw niet te dragen waren, omdat ge
ze iiop de krimp" moest koopen.
u niet meer
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een belangrijke uit- 9 u->
heeft
vinding gedaan. Als fabrikant van stoffen
kreeg hij
"or
iamr dikwijls klachten over het krimpen daar- f fl
' van. Hij rustte niet vódr hij de oplossing
j'Mt
gevonden had. Na jarenlang rusteloos
m
proefnemen is hij nu geslaagd. Zlfn
i dt mr geheim procédé maakt het mogelijk f*\ S
T°° stoffen een zoodanige bewerking te geven,
d,e 2C
k bi I,ïrf,aaWe k
h
MM
C
ongevoelig maakt voor de invloeden.
O9
n» toe krimper. ten gevolge
f
die
tot
JÊt
te
P'. hadden Sanforiseercn noemt men deïe r-i„,I%M
bewerking, die krimpen voorkomt.
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ocn t Uw beuken, zoowel

kleinste als de grootste
SM vernieuwing of aanvulling
" behoeven, wendt U dan tot
welke in Amsterdam
al meer dan 100 jaar 'n
c

fDAKE,

prima reputatie heeft door haar
ongeëvenaarde sorteering
en scherpe prijzen!

ROTTERDAM-LONDEN

w" h. muller & Co. »v

ZOMERDIENST

rotteroam 19.00

VOOR PASSAGIERS EN GOEDEREN

(APRIL-OCTOBER)

DAGELIJKS

|3J

(BEHALVE ZONDAGS)

1
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uur

(JObskade)

londen.... 18.30 uur

(Victoria station)
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is goed nieuws in
de advertenties vandaag
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VIEKDE BLAD

AVONDBLAD
KUNST

schouwburg' te

Amsterdam

zullen

worden

dezelfde

kunstenaars, die deze partijen ook bij

de „Festspiele" te Bayreuth uitgevoerd hebben.
Als Siegfried, Gunther, Hagen en Alberich
bullen optreden resp. Max Lorenz, Jaro Prohaska, Josef von Manowarda en August Griezel. De rol van „Brünnhilde" wordt vertolkt
door Marta Fuchs; die van „Grutrune" door
Kate Heidersbach en die van „Waltraute" door
Klose, die tevens de „Eerste Norne"
zingt.
Behalve deze kunstenaars uit Bayreuth
gullen ook een aantal Nederlandsche krachten
in het solisten-ensemble medewerken. Het zijn
de dames Greet Koeman, Augusta Reolaire,

—

Dir. Jos. Vranken Jr. ResiGeb. v. K.
dentie-orkest.
en W., Den Haag.

—

De bezetting van „Götterdammerung”.

(gegeven, worden de hoofdrollen vervuld door

13
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DIE HAGHE SANGHERS

WAGNERVEREENIGING
Bij de voorstelling der „Götterdamrmerung",
"welke in memoriam J. C. Bunge op Donderdag
29 April en Zaterdag 1 Mei a.s. in den Stads-

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

Jos. Vranken Jr. is een van die actieve en

kunstzinnige dirigenten die er met alle macht
voor waken, dat de stijl van mannenkoorzang
niet verzandt in een wee geliedertafel. Hij zoekt
nieuw repertoire, speurt naar nieuwe paden en
probeert een genre, dat niet geheel ten onrechte aan de peripherie van de kunst was
komen te staan, nieuw leven in te blazen.
Van de negen nummers waren er op dit
concert drie gewijd aan de a cappella-zang:

Il brivido van Rossi, Pica Pao van Villa Lobos
en Zwerverslied van Dina Appeldoorn, het
laatste in eerste uitvoering. Het zijn drie composities, die niet alleen met kennis van zaken
geschreven zijn, doch die een groote suggestieve kracht hebben. Die van Dina Appeldoorn is gecomponeerd in oud-vaderlandschen
geest, in knappe versmelting van oude modale
wendingen en modern onafhankelijk; stijl- en
vormgevoel zijn hier goed ontwikkeld. De
Truus ter Steege en Judith Toff — allen voort- componiste is heel gelukig geweest in het
gekomen uit de Opera-klasse van het Amstervinden van het stoere en psychologisch zoo
damsen Conservatorium
welke als Wogkarakteriseerende kopthema, dat telkens
linde, Wellgunde, Flosstiilde en tevens als eenigszins veranderd wederkeert. Ook het
langzame middendeel is mooi getroffen.
Tweede en Derde Norne zullen optreden.
De componiste dankte van de loge uit voor
Voorts wordt medewerking verleend door

—■

bet Concertgebouworkest en door het koor der
Wagnervereeniiging; dit laatste is, evenals het
ensemble der Rheintöchter en Nomen, ingestudeerd door Johannes den Hertog, die tevens
Wiet de leidinig van de „Bühnenmusik" belast
is. Als assistent werkt nog mede Franz Alfred
Söhmidt uit Bayreuth.

den hartelijken bijval.
Samen met het Residentie-Orkest voerden
de Haghe Sanghers uit: het van week-donkere
stemming verzadigde acht-stemmige „Gesang
der Geister über die Wasser" van Schu'bert,
„Te Deum" van Hubert Cuypers en ~'Helgoland" van Bruckner. De aanwezige componist
Cuypers kon tevreden zijn over de vertolking
van zijn feestelijk-ernstige werk. De uitvoering van Helgoland miste alleen nog de sterke
monumentale binding, waardoor sommige deelen wat slap waren. De stemcultuur der tenoren,
hier bijna uitsluitend'tenorino's, is in lyrische
werken wel bruikbaar en beschaafd (heel wat
beter dan jaren geleden!) doch voor Bruckner's veeleischende werk hebben de stemmen
meer kern noodig.
Indien ik mij niet vergis, debuteerde Jos.
Vranken Jr. dezen avond als orkestdirigent;
hij had het voorspel tot de Meistersinger von
Nürnberg, I'Apprenti sorcier van Dukas, en
Bruckner's G-moll ouverture gekozen. Moet
een koordirigent het orkest tijdens de begeleidingen nogal eens aan zijn lot overlaten,
was Vranken heer en meester; het was moeilijk om het symmetrische koordirigentengebaar, dat voor het orkest zoo weinig werkzaam is, kwijt te raken. Bepaalde de dirigent
zich heel vaak tot louter takteeren, er waren
ook gedeelten die getuigden van goed inzicht;
zoo klonk Bruckner's Ouverture voortreffelijk,
ofschoon het tempo soms nogal getrokken
was. Vranken's talent als kooropvoeder is onmiskenbaar; indien hij gelegenheid zou hebben
vaker voor een orkest te staan, zouden vermoedelijk zijn groote gaven zich ook hier

kunnen ontplooien.
Afgezien van het feit, dat het concert veel
te lang was, hadden die Haghe Sanghers hun
twintigjarig jubileum niet op betere, kunstzinniger en aantrekkelijker wijze kunnen

vieren.

J. G.

AFSCHEID WILLEM LANDRÉ

MARTHA FUCHS als Brünnhilde.
De muzikale leiding berust bij Erich Kleiber,
de tooneelleiding is in handen van Heinrich

Strohm,

terwijl, gelijk reeds eerder ia bekend
gemaakt, de nieuwe monteering, met de daarbij

toehoorende decors, costuurms en accessoires,
ontworpen is door Emil Preetorius uit Bayreuth en uitgevoerd wordt op de ateliers der
Wagnervereeniging onder leiding van den heer
F. Fernantzen.

ENQUETE INZAKE VOLONTAIRS
TER GEMEENTE.SECRETARIE
(Van

onzen correspondent.)
Arnhem, 16 April.

De commissaris der Koningin in Gelderland

heeft een aanschrijving gericht aan de burgemeesters in zijn gewest naar aanleiding van
een verzoek om medewerking van den minister van binnenlandsche zaken voor het ver-

Conservatorium te
Rotterdam.
Willem Landré heeft gisteravond afscheid genomen van het Conservatorium van Meensch
(dir. Jos. Holthaus), waaraan hij sedert de
oprichting in 1917 als technisch adviseur en
als leeraar in de harmonieleer vertoonden is
geweest. Een der openbare voordrachten door
leerlingen der kunst-klasse was voor een deel
aan composities van Landré gewijd; uitgevoerd
werden een fragment uit zijn piano-trio, drie
liederen uit „Liobre" en het „Romantisch
Pianotrio", aan welke werken leerlingen van
Leo Ruygrok, Dini Erkens en Theo van der
Pas hun beste krachten hebben gewijd.
Na afloop vond een huldiging plaats, waarbij de directeur Jos. Hol thau s het woord
voerde en van zijn groote waardeering en
dankbaarheid jegens den scheidenden leeraar
getuigde. Namens de collega's sprak Leo
Ruygrok, waarna een vertegenwoordiger

2arnelen
gegevens omtrent de mate waar-1,1 en de van
omstandigheden waaronder thans
van de diensten van volontairs ter gemeenteSe cretarie wordt gebruik gemaakt, teneinde
zi°h een oordeel te kunnen vormen over de
Vraag of maatregelen dienen te worden geno■"«n met betrekking tot dit instituut en indien

dleze vraag bevestigend blijkt te moeten worbeanwoord, welke maatregelen hier in

aanmerking komen.
Voor het doel dezer enquête zijn onder
v°lontairs
ter gemeentesecretarie te verstaan
ai degenen, die ter gemeentesecretarie, op het
"Ureau van den gemeenteontvanger, of indien
"et bureau van den verificateur der gemeente-

ftnanciën
d at

niet tot de secretarie behoort, op
bureau geen anderen dan onbezoldigden
arbeid verricht. Daaronder is dan mede te begrijpen alle arbeid, waarvoor geen wedde doch
Wel een gratificatie of toelage wordt uitgekeerd.

„ARTISTEN-INGANG”
Bij <jé Aimsterdamsche Tooneelvereeniging
en A. Defresne) is in studie
'"*■" van Dalsurn
genomen
het Amerikaansche tooneelstuk
">Artisten-ingang" („Stage Door") van Kaufen Erna Feltoer, auteurs van „Om acht
''Ur aan tafel".
groote bezetting omvat o.a. zestien,
Merendeels jonge, vrouwen.
Mede zullen werken de dames: Cissy van
R
~ennekom, Aaf Boutoer, Wilh. Duymaer van
Jos. van Gasteren, Willy Haak, Marie
fjarnei, Sara Heyblom, Peronne Hosang,
>.°usie Keezer, Nell Knoop, Ans Koppen, Loudi
Mela Soesman, Marie Sternheim,
"he Versluys, Tatia Wijma en de heeren: Ph.
Frits van Dijk, Louis van Gasteren,
ft

.

?en Groenier, Herman Haye, Han König, Bob
£? Lange, Pau) Storm, Oscar Tourniaire, Dio

fu ismans.
Set stuk speelt in een pension van jonge
toneelspeelsters, en houdt een hartstochtelijk
P' e idooi voor
de tooneelspeelkunst en den

.

-

toneelspeler in. Dit

is des te merkwaardiger,

«idat de auteurs ook op het gebied van de
m niet zonder succes werkzaam zijn geweest.
De eerste voorstelling zal op 15 Mei a.s.,
aterda g y óór Pinkster, worden gegeven.
r>
De re gj e is m nan<jen van Altoert van
u

alsum.

Een mooi pak, nietalleen bij aanschaffing, maar ook in 't dragen,
in ruime sortering bij

WILLEM

LANDRÉ

Batteisby hoeden

KARL GERDO

.

Voordrachtavond van Joodsche dichters; Muziekl'yceum.

ZIET

AMSTERDAMSCHE FEDERATIE VAN
BEELDENDE-KUNSTENAARSVEREENIGINGEN.

TE HAARLEM

Op de te Amsterdam gehouden jaarvergadering van de Amsterdamsche federatie van
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan beeldende kunstenaars-vereenigingen is het
van het Frans Halsmuseum te Haarlem zal nieuwe bestuur als volgt samengesteld: Jan de
aldaar van 1 Juli tot 30 September a.s. een Boer, voorzitter; J. F. van Deene. tweede
Frans Hals-tentoonstelling worden gehouden. voorzitter; Jan Grégoire, secretaris; Jos
Voor deze tentoonstelling is een affiche Rovers, tweede secretaris; Henk Melgers
werken van den penningmeester.
uitgegeven, dat een
der

meester in reproductie weergeeft.
„DE STAALMEESTERS”.

In de Galeries Charles Bradtké te Luxemtegenwoordigheid van den
burgemeester, den heer G. Diderich, en den
Nederlandschen consul-generaal, den heer
A. Hentgen. een tentoonstelling geopend van
werken van de Nederlandsche schilderes Lil
van Wijhe, die onlangs geëxposeerd zijn ge-

weest in de Galerie Clerc te Parijs. De ten-

toonstelling blijft te bezichtigen tot 30 April.

—

WAAR EN HOE MEN HET

de uitvoering als op de huldiging zeer hartelijk.

NEDERLANBSCHE KUNSTENAARS
IN DEN VREEMDE

Bekoorlijk kleurenspel langs de duinenrij is er
weer.
Wenken voor tochtenmakers.
Narcissen en hyacinten in

volle fleur.

WIJZE”

FRANS HALS-TENTOONSTELLING

te zien geven, is veelbelovend, maar nwn viiutt
er niet die aaneengesloten reeks van velden,
die een wereldvermaardheid hebben verworven.
Voor hen, die van Rotterdam komen, is het wel
aardig om, in plaats van den grooten weg t«
volgen, over Maassluis te rijden, van hieruit
den Maasdijk te volgen naar 's-Gravenzande.
Vervolgens over Naaldwijk, Poeldijk, Loosduinen en Den Haag. Men heeft dan reeds een
voorproefje gehad van de bollenvelden, die
wachten tusschen Sassenheim en Benneforoek.

DE BOLLENVELDEN IN BLOEI!

Kart Gerdo wordt aangekondigd als. voormalig lid van het Reinhardt-gezelschap.- Hij is
inderdaad een deugdelijk geschoold tooneelspeler, en meer acteur dan vooTdrachtkunstenaar;
in ieder geval: als voöraraclitkunstenaar
acteur. Waarmede wij slechts'willen zeggen,
dat hij de gedichten en de verhalen, welke
op het programma woTden vermeld, niet als
zoodanig voordraagt of voorleest, maar de
inhoud ervan dramatiseert en het aldus geMEESTE
transformeerde verhaal of gedicht voor ons
speelt. Hij doet dit zeer suggestief, met talent
en routine, met een sterke expressie, een zeer
bewegelijke mimiek. Hij beeldt in zijn spel alle
Het kleurenspel van de bollenvelden,
schakeeringen van gevoel uit, waartoe de
dat
ieder jaar weer duizenden onder zijn
vervoering
tekst hem gelegenheid biedt: de
in Jeruscholajim van Jehuda ben Halevy; de
bekoring brengt, gaat weer beginnen,
klagelijke nood in Perez' „Klage gegen den
aldus schrijft ons de K.N.A.C.
Wind"; de boersche en botte toorn van den
De natuur heeft haar palet wederom
onnoozele in Salzer's Zastapschil; het felle
kwistige hand voorzien van de
Wanmet
„Die
gedicht
sarcasme in Heines bitter
derratten".
fraaiste kleuren. Betooverend zal de
Dat hij daarbij het vers slechts als middel
aanblik zijn. De trek naar de bollengebruikt en weinig of geen recht wedervaren
velden neemt een aanvang!
laat is waar, maar het is hem ook alleen te
Neerlands bollencentrum,
gelegen
doen om de dramatische stimulans, niet om
busschen Leiden en Haarlem, zal weer
de poëzie; dat hij zijn kracht soms zocht in
het effectvolle contrast van den rauwen
op gastvrije wijze tal van bezoekers
schreeuw na het geheimzinnig gefluister is
ontvangen. Wonderschoone velden zijn
eveneens waar, maar ook dit volgt uit de dradaar te zien, langs den hoofdweg Haarmatische tendenz, die zich niet verloochenen
lem
—Hillegom—Lisse en Sassenheim,
niet
te
beeffectbejag
laat. Men behoeft dit
wonderen, men moet erkennen dat hij het zich
maar bovenal ook langs de wegen en
ten nutte weet te maken. Het is trouwens
weggetjes, die zich tusschen den hoofdkarakteristiek voor de moderne Duitsche tooweg en de duinenrij als het ware door
neelspeelkunst waarin Karl Gerdo is opgede narcissen, hyacinten en tulpen
groeid. In ieder geval weet hij met stem en
heenslingeren.
mimiek spanning in zijn onderwerpen te brengen, weet hij zijn toehoorders te boeien.
Het laatste gedeelte van het programma beTusschen Hillegom, Lisse en
stond uit eenige grotesken, dié slechts ten
Sassenheim.
deele konden voldoen, en uit karikaturen van
beroemde Duitsche tooneelspelers. Zijn imitaTochtenmakers, die uit de richting Den
ties van Moissi, Pallenberg en Bassermann en Haag komen, kunnen bij Den Deyl links afvooral die van Paul Wegener zijn voortreffelijk slaan naar Wassenaar. Zij volgen dao den
en onweeerstaanbaar amusant.
z.g. Achterweg over Katwijk, NoordwijkBinnen, Noordwijkerhout, Ruigenhoek en
Vogelenzang, om bij Bermebroek den hoofdweg weer te bereiken.
Hier kunnen zij rechts afslaan in de richting
TINTORETTO'S UIT MUNCHEN
van Hillegom. Vanzelfsprekend is men er op
MAAR VENETIË
een „bollentocht" naar uit om zooveel mogelijk velden te zien. Dit kan men bereiken door
De oude Pinacotheek.te München heeft voor van Hillegom uit de binnenwegen te berijden.
de Tintoretto-tentoonstelling te Venetië twee Aan het Zuideinde van het dorp, tegenover de
een kerk, vindt men b.v. rechts de Veenenburgerafgestaan:
doeken van den meester
„Christus bij Martha en Maria" en een „Venus laan, de laan, die 'door haar hooge ligging aan
weerszijden boven de bollenvelden uitkomt en
en Vulcanus".
aldus een onvergelijkelijk uitzicht biedt over

van de leerlingen een toespraak hield. Namens
de leerlingen er oud-leerlingen werd een geschenk onder couvert overhandigd en ook de
verschillende sprekers overhandigden geschenken en bloemen. Willem Landré bedankte allen
„NATHAN DE
met een geestig speechje, waarin hij verklaarde altijd met vreugde aan zijn werkzaamheid
Op Dinsdag 20 April a.s. geeft het Gezelaan het Conservatorium te zullen terugdenken. schap Jan Musch in den Stadsschouwburg te
Met eenige amusante anecdotes luisterde de Amsterdam zijn laatste opvoering in dit seispreker zijn herinneringen op.
zoen van Lessing's „Nathan de Wijze", waarin
Het vrij talrijke publiek reageerde zoowel op Jan Musch de titelrol vervult.

burg is heden, in

OP DEN DAM.

HOLLAND IN HET VOORJAAR: een veld vol gele narcissen, een pittoresk windmolentje en boven al dat vaderlandsche schoon een echte lentelucht
met zware witte wolken.

Het aangekondigde concert van het ensemble „De Staalmeesters" hedenavond in het
Muziek-Lyceum te Amsterdam, kan. wegens
ongesteldheid van een der leden, niet doorgaan.

AGENDA
Den Haag.
Schilderijen
door T.
Kleykamp:
Kon. Kunstzaal
Moll; van 17 April tot 9 Mei.

Maastricht.
Kunstzaal „De Gulden Roos"; nieuwe werken
door Matthieu Wiegman, van 17 April tot 9 Mei.

De

bloeitijden.

Na de crooussen, die de overige bolgewass»
in bloeitijd steeds een eind vóór zijn, komen d«
narcissen en hyacinten. Kort hierop volgen
de vroege tulpen en als het geluk den bebaant. Maar welken weg men ook kiest, overal zoeker gunstig is, kan het gebeuren, dat hij
zal men met volle teugen kunnen genieten van
naast narcissen en hyacinten ook reeds tal
de schoonste kleurschakeeringen. Mooi ook van tulpenvelden in vollen bloei kan zien. De
zijn de wegen van Sassenheim naar Noordlate tulpen komen
de naam zegt het reeds
wijkerhout, de binnenweg van Lisse naar den
eerst na de andere bolgewassen.
Ruigenhoek, de Zwarteweg, de Loosterweg 11,
Zij, die in de gelegenheid zijn op een „door
de Loosterweg 111 en de Pastoorslaan, in de
de weekschen" dag de bollenvelden te bezoeken, doen verstandig niet tot de Zondagen te
wachten, tenzij het hun er om te doen is aan
den enormen trek naar de velden, welke op
die dagen is te verwachten, nog de noodige
kracht bij te zetten. Want druk zal het zijn,
zóó druk, dat er veelal bijzondere verkeersmaatregelen worden gevonden, waarbij het
verkeer in één richting wordt geleid. Natuurlijk zal een ieder de noodige verkeersvoorzichtigheid in acht dienen te nemen en zich strikt
moeten houden aan de verkeersregels.
het kleurrijke bloemtapijt. Men.kan vervolgens
links of rechts afslaan en een route kiezen,
die zich tusschen de velden door een weg

—

—

RECHTZAKEN

VENTER EN ZIJN VERLOOFDE
STAAN TERECHT
Oude vrouw mishandeld
te
(Van

Hedikhuizen.

onzen correspondent).

's-H e r t o g e n b o s c h, 15 April.
omgeving van Hillegom. Op het net van binnenwegen zal men hier en daar een minder
goed wegdek op den koop moeten toenemen.
Maar de pracht van de velden zal een ieder
dit ongerief spoedig doen vergeten.
Bij Alkmaar.

Heden, Donderdag, hebben voor de Rechtbank te 's-Hertogenbosch terecht gestaan een
23-jarige dienstbode uit 's-Hertogenbosch en
een 22-jarige venter uit Amsterdam, die zich.
te verantwoorden hadden in verband met een
te Hedikhuizen gepleegden overval.
Het eerst werd behandeld de zaak tegen het
meisje; haar was ten laste gelegd, dat zij haar

Hoewel minder bekend en niet zoo „grootsch verloofde behulpzaam is geweest bij een
van opzet", toch zijn de bollenvelden in de poging tot diefstal van geld bij haar tante.
buurt van Alkmaar en Santpoort het bezoeken Zij had hem de woning der tante te Hedikzeker waard. Komende uit de richting Haarlem huizen aangewezen. Samen hadden zij zich
kan men in Heilo (bij het witte kerkje met van de situatie op de hoogte gesteld.
Verdachte legde een volledige bekenr>"ït roode pannsndak) scherp links afslaan en
den weg tot aan de spoorbaan volgen. Voor tenis af.
den spoorwegovergang slaat men links af en
De officier van justitie mr. Van de Burg
volgt den weg, die zich tusschen weliswaar merkte op, dat de verdachte niet zoo misdadig
kleine, maar daarom niet minder mooie bollenwas als de man; hij vond termen aanwezig
velden heenslingert. Bij Limmen bereikt men voor een clementere straf en eischte een jaar
dan weer den grooten weg. Ten Zuiden van en zes maanden gevangenis, waarvan zes
Limmen vindt men aan den zijweg die naar maanden voorwaardelijk.
Heemskerk voert, den ingang van het park
Mr. Emma Lion, die de verdediging voerde,
Marquette, waar gedurende den bollentijd een vroeg de straf te bepalen op den tijd in voorbloemententoonstelling (in den vollen grond) arrest doorgebracht.
is georganiseerd. Ook tusschen Castricum,
Den venter was ten laste gelegd, dat hij op
Egmond, Bergen en Schoorl zijn velden te 21 Januari te Hedikhuizen heeft getracht
vinden, die, gelegen tusschen het teere groen diefstal te plegen in de woning van mej. H.
der omringende hagen, een kleurrijk aspect van de Griendt, welke poging door geweld
bieden.
was voorafgegaan. Verdachte zou de vrouw
Breezand, het jongste centrum. met een hamer op het hoofd hebben geslagen,
tengervolge waarvan zij verwondingen beMinder bekend, maar een bezoek loonend kwam. Toen zij om hulp gilde is de man op
zijn de bollenvelden van Breezand. Voor hen, de vlucht geslagen zonder dat hij iets had
die uit Friesland komen en den Afsluitdijk kunnen meenemen.
Verdachte ontkende het hem ten laste gevolgen, is dit wel het meest nabijgelegen
bollencentrum. Men vindt de velden ten Z.W. legde.
van Den Helder, en wel voornamelijk in den
Na getuigenverhoor eischte het O. M.
vierhoek De Kooy, Ewijcksluis, Voorburg en wegens poging tot diefstal met geweld vijf
Westeinde. Dit jongste centrum onder de jaar gevangenisstraf.

Nederlandsche bollenvelden mag zich verheugen in een ieder jaar stijgend bezoek. Wil men
het bezoek aan de bollenvelden vereenigen met
een tocht langs bosch en duinen, dan kan men

De verdediger mr. Van der Eerden pleitte
clementie en refereerde zich overigens aan het
oordeel van de Rechtbank.
De Rechtbank zal op 29 April uitspraak

van De Kooy over Julianadorp. Callantsoog, doen.
Petten, Groet. Gatrijp, Schoorl en Bergen naar
Alkmaar rijden. Dit is een tochtje, waarbij men
zeer onder de bekoring zal, komen van het
afwisselende natuurschoon,
deze streek, wordt geboden.

dat

hier

in

In het Westland.
Langzamerhand heeft de bollencultuur ook
in het Westland eenigen vasten grond onder
de voeten gekregen. Het gewas, dat de yelden
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(Ingezonden Mededeeling.)

ONDERWIJS

Kon armen niet boven haar
hoofd heffen.

VONDELS „LUCIFER”
Opvoering van het R.K. Meisjeslyceum te Amsterdam.

.

De leerlingen van het R.K. Meisjeslyceum
te Amsterdam hebben gisteravond in' het gymnastieklokaal van het schoolgebouw de eerste
van een reeks opvoeringen van Vondels
~Lucifer" gegeven ter gelegenheid van het
Vondel-jaar. De Vlaamsehe tooneelleider

Anton van de Velde voerde de regie en had ook
den streng gestileerden tooneelbouw en de
ietwat barokke, en wel erg. vrouwelijke, cos-

tumes ontworpen.
Op het kleine tooneel was een samenstel
van trappen en speelvlakken opgetrokken, te
zeer samehgedrongen om een levendige actie
mogelijk te maken. In dat opzicht stond deze
opvoering ver ten achter bij die welke de
V.C.S.B, verleden jaar in den Stadsschouwvooral die der
burg heeft gegeven. De reien
getrouwe Engelen — waren bovendien te zwak
bezet om als spreekkoren de massale effecten
en de.schakeeringen mogelijk te maken waar-

"

—

door, de voorstelling van den V.C.S.B. in sommige opzichten een Lucifer-opvoering van het
beroepstooneel overtrof. En men begrijpt dat
er van het krijgshaftige element van dezen
strijd in den hemel, nu er enkel meisjes aan
deelnamen, weinig terecht kwam.
Er viel echter ook veel te waardeeren. De
eerste rei van engelen had vooral in het begin
zeer goede momenten. Die der Luciferisten
voldeed minder, maar Lucifer zelf was een
verrassing. De vertolkster van deze 'hoofdrol,
Nel Landkroon, wist: aan haar stem en gebaar
een waarlijk: tragische kracht te geven. En de
Beëlzebub van Els Niche trof door levendig
spel.. De getrouwe aartsengelen waren over
het algemeen minder, maar de Rafaël van Bep
Pollet had momenten van innige, overtuigende
vroomheid. Ér werd trouwens door allen met
veel overtuiging gespeeld.
Duidelijk bleek dat er hard was gewerkt en
dat de aanwijzingen van den regisseur nauwletten waren opgevolgd, vooral wat de voordracht betreft. Vondels poëzie kwam menigmaal verrassend goed tot haar recht en men
kon bewondering hebben voor de wijze waarop
de jeugdige medewerksters het inspannende
drama zonder pauze en zonder één hapering
tot een goed einde brachten, al waren er dan

vrij véél coupures gemaakt.

'

ANTON VAN DE VELDE,
'Aan het slot bracht de regisseur, die een
fraaien krans kreeg, terecht hulde aan de
lyceïsten voor de wijze waarop zij Vondels
werk hadden gediend.

.

PERSONALIA.

Benoemd tot leerares in de Engelsche taal aan
de R.-K. Lycea
te 's-Hertogenbosch mej. D.
Meuwese.

RIJKS LANDBOUWWINTERSCHOOL TE GOES.
G o e s t. Gesl. de heeren I. de Bruyne te Cadzarwl, J. Dekker te Axel, E. Dootjes te Goes. A.
M. van Dijke te St. Philipsland, J. P. van Dijke
te Groede, P. J. Gast te Duivendijke, B. Geelhoed
te Nieuwdorp, J. M. Goemans te Zonnemaire,
A. Goetheer te Wolfsartsdijk, P. A. de Groene te
Wilhelminadorp, A. J. Groenewege te St. MaarJ. A. Klompe te Zonnemaire, H. de
tensdijk,
Koster té Vlissinigen, A. D. v. Liere te Hansweert,
I. D. Luteyn te Zuidzande en A. Remijnse te
Wolfsartsdijk.

ACADEMISCHE EXAMENS.

Nu al ruim een jaar vrij van pijn.
Deze dame was nagenoeg hulpeloos door
martelende rheumatische pijnen in haar rug,
armen en beenen:
„De pijn in mijn armen en beenen was
werkelijk ondragelijk, vooral in mijn armen;
ik kon niet boven mijn hoofd reiken. Na twee
maanden besloot ik Kruschen Salts te gaan
probeeren en heb ik nu gedurende meer dan
één jaar niet het minste symptoom van rheumatische pijnen gehad."
Mevr. H. E.
Kruschen Salts spoort de» afvoerorganen,
lever, nieren en ingewanden op geheel natuurlijke wijze aan tot actievere werking, zoodat
de gevaarlijke afvalstoffen, als urinezuur e.d.,
welke maar al te vaak de oorzaak zijn van
rheumatische pijnen, snel en afdoende worden
weggevoerd. Kruschen Salts is verkrijgbaar bij
alle apothekers en erkende drogisten a 0.40,
1.60 per flacon. Let op, dat op
0.75 en
het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels Mjj.,
Amsterdam, voorkomt.

’

’

’

INDISCHE KRONIEK

EEN SCHOT IN INDIË
Bruce Lockhart en zijn boek:
„Return te Malaya”.
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dit consequenties medebrengt, die niet zijn
te negeeren. Ook daar kan men het zonder
den Indo niet stellen. Er gaan stemmen op,
de
om hem — ook in het openbare leven
plaats te geven, waarop hij naar zijn beschaving, capaciteiten enz. recht heeft.
Het is overigens verkwikkend, wat Lockhart
over Ned. Indië te zeggen heeft. Hg geeft
blijk van een onafhankelijk oordeel. Zijn indrukken van Bali bv., dat hij op verstandiger
wijze bezocht, zijn heel wat meer waard dan
die van de Amerikaansche Zoya Porrish, die,
naar wij kort geleden mededeelden, Bali
„blah" en „ballyhoo" vond. Maar Lockhart is
dan ook alles behalve een „innocent abroad".
Toch heeft ook hij zn'n onschuldig moment
gehad. Een zijner nevenbedoelingen was naar
Makassar te gaan, om daar gegevens te vinden aangaande Joseph Conrad. Hij trachtte
overal in Makassar informaties te krijgen.
Maar de naam Conrad wekte geen echo in de
geheugens. Zelfs de oude Zwitser Jenni, die
een menschenleeftijd aan wel en wee van Zuid
Celebes kent, kon hem niet helpen. Al kan men
het betreuren, dat de gouverneur en de
assistent-resident nooit van den~ schrijver
Joseph Conrad hadden gehoord, zij zijn er
alleen armer door, het was toch niet waarschijnlijk, dat Lockhart veel over hem zou
te hooren krijgen. Want in den tijd, dat de
groote schrijver van „the Nigger of the Narcissus" en „Typhoon" nog als stuurman op
Makassar voer, deed hij dat onder zn'n eigen
Poolschen naam: Korzeniowski. Als Lockhart
bij Jenni naar dien naam had geïnformeerd,
wie weet wat hij te hooren zou hebben gekregen ?
Met wat te veel waas van gewicht en geheimzinnigheid is omgeven Lockhart's ontmoeting met een voornamen Javaanschen

Een bekend Schotsch journalist en auteur,
Bruce Lockhart, schrijver o.a. van de» boeken
„Memoirs of a British Agent" en „Retreat
from glory" heeft kort geleden een boek gepubliceerd, uitgegeven bij Putnam in Londen
„Return to Malaya". Het is de moeite van
het lezen waard. Speciaal voor ons is -r- behalve het materiaal, dat hij aanvoert over
Malakka, Indië's naasten buurman in het Verre
Oosten, waar de toestanden overeenkomst
van
vertoonen met die op Oost Sumatra
belang, wat hij over onze Oost zegt in het
daaraan gewijde deel van zijn boek „Javanese
interlude". Behalve Java bezocht hij Bali en
Celebes. Zijn ondervindingen, opmerkingen en
critiek hebben het belang, dat zij geschreven
zijn door een Brit, die zich de moeite geeft
rond te kijken en door een verblijf op Malakka
in zijn jonge jaren met het Oosten goed bekend is.
Over de K.L.M., waarmede hij van Singapore
naar Batavia reisde, is hij zeer te spreken en
hij spaart aan Imperial Airways de critiek
niet. Een critiek, die men vaak in het Verre
Oosten hoort. Hetzelfde geldt voor de scheepvaartmaatschappijen. Als vele andere Britten
prefereert Lockhart het reizen met Nederlandsche schepen. Het valt niet te ontkennen
dat Engeland op dit gebied een achterstand
heeft in te halen.
Over Palembang is de reiziger niet te spreken. De plaats is erg warm en drukkend vochtig en „geen mensch behalve een Hollander,
uit op winst, zou er willen wonen". Zulke korzelige expressies van impressies komt men
meer tegen. Maar zij zijn voorbijgaand. Bovendien wist hij waarschijnlijk niet, dat Palembang, evenals in vele andere Indische steden,
ook Schotten wonen. En... de Schot is in het
algemeen ook niet afkeerig van winst! Maar
als hij het geweten had zou hij dezelfde critiek
hebben geuit. Aan vrijmoedigheid en openhartigheid mangelt het hem niet. Maar die vrijmoedigheid en openhartigheid maken zijn
boeken juist zoo leesbaar enmensche-1 ij k. Bovendien lijdt hij aan groote nieuwsgierigheid en daardoor laat hij zich meestal
goed inlichten. Als hij dan ook ergens passeert weet hij er gewoonlijk iets over te zeggen. Niet elke pijl van zijn boog is raak. Dat
doet er minder toe, want vele pijlen ook troffen doel.
In Batavia \'oelt hij zich bijna in Holland.
Singapore ziet er uit als, en is ook, een internationale stad. Batavia is een provinciestad,
wat sterker is: een Hollandsche provinciestad. Wij zullen het niet tegenspreken, wij
weten zelf wel, dat het „burgerlijke" karakter
van onze cultuur ook op de Indische steden
zijn stempel drukt.
Het zou een wonder zijn, wanneer een Brit,
een Schot bovendien, geen opinie zou uitspreken bij de alcoholica van het land, dat hij
bezocht. „De Hollander", zegt Lockhart, „is
van oordeel, dat de Engelschman in het Oosten
lui is, omdat hij te veel whiskey drinkt. Maar
de Engelschman drinkt zijn whiskey en zijn
„gin and bitters" met water aangelengd. De
Hollander daarentegen drinkt zijn „Bols"
onversneden en hij gaat er nogal royaal mee
om. Maar ik moet toegeven, dat hij er uitstekend te**en kan en dat zijn capaciteit voor
jenever zijn ijver en werklust niet slecht beïnvloedt." Dank u, mijnheer Lockhart.
Wat in Batavia het meeste indruk,op hem
maakte was het groote aantal halfbloeden van beiderlei kunne. De aan de Britsche
tegengestelde houding der Nederlanders op
schrijft
dit gebied was wel zeer manifest,
hij. Hij zag onder hen vooraanstaande handelsmenschen en hooge ambtenaren. De houding der Hollanders heeft zijn voor- en nadeelen. De goed gesitueerde Hollander geeft
zijn kind van een Inlandsche vrouw een
Nederlandsche opvoeding. Het wordt een

—

ding kan geven. Hierin schuilt ongetwijfeld
een potentieel gevaar. Evenals dat het
geval is met het kind van gemengd bloed, dat
niet uit een wettig huwelijk is ontsproten.
Maar het is nu juist hier, dat „Pa" van der
Steur en anderen hun belangrijk maatschappelijk werk verrichten door zich het lot van
het arme Indo-kind aan te trekken. Het een
behoorlijke opvoeding te geven en op' zijn
beenen te zetten, zoodat het in de meeste gevallen een verdienstelijk lid van de Indische
maatschappij wordt. Hier ligt ook een goed
deel van het maatschappelijk en zelfs van het
politieke werk van het I. E. V., dat vol zorg is
voor de nooden en belangen van den kleinen
„boeng". Het is bepaaldelijk niet juist, dat
in het .groote leger der arme Indo's de voornaamste bron ligt der Indische interne moeilijkheden. De weinigen hunner, die zich met
politiek en extremistische beontbindende
wegingen inlaten, zijn te tellen pp enkele vinnog
gers. Neen, de kleine Indo's zijn
de
loyale Nederlanders, ondanks
steeds
moeilijkheden, die vele voor hen zijn.- Maar
potentieel
bestaat het gevaar, waarop
Lockhart doelt. Het zou reëel kunnen worden,
wanneer wij de Britsche houding zouden

—

—

—

—

ons, Nederlanders,

sant.

om vele redenen interes-

(Medegedeeld door de fa Ingwersen &

AMSTERDAM, Vrijdag 16 April
Tabak. De afloop
der inschrijving
14.148 pn. Sumatra tabak was als volgt:
Door- Afloop
snee- ca. ets.
Pn.
tax.
401 Dcli Mij/l
n
„7
356 Dcli Mij/l A
g
199 Dcli Mij/S&R/Deli/l
( lon
123 Dcli Mij/S&R/Deli/l A
)
1025Dcli Mij/Dcli Toewa/2 ..'.... 2/8 479
667 Dcli Mij/PB/3
81j 98
).
233 Senembah Mij/M/l
m dl
j ,Ba
192 Senembah Mij/P/l
623 Dcli Maatschij/M/2
386
392 Dcli Maatschij/PG/3
53
88
160 Dcli Ba Mij/l
184 291
226 Dcli Ba Mij/la
105 J 183
)
238 Dcli Ba Mij/Padang
(.
Brahrang/I
284 Dcli Ba Mij/Padang
l lla I '~
Brahrang/II !
442 Dcli Maatschij/QM/1
109 Dcli Maatschij/QM/IA
\
7
( lj(,« iv
340 Dcli Maatschü/WB/1
118 Dcli Maatschij/WB/IA
)
526 Senembah Maatschij/2
179 3:il
357 Dcli Ba Mij/A/2
192 J 209
516 Dcli Ba Mij/A/2a
102 J 132
201 Dcli Ba Mij/Padang
Tjermin/2 155 )
557 Dcli Ba Mtf/Padang
M3B
Tjermin/2a
89 )
291 Dcli Mij/KB/Langk./2
140 222
500 Dcli MaatschiJ/L/3
)
352 Dcli Maatschij/L/4
[ 431 70
72 Dcli Maatschij/L/5
)
382 Dcli Ba Mij/A/3
71 107
414 Dcli Ba Mh7A/3a
60
91
317 Dcli Ba My/B/3
66 101
227 Senembah Mij/M/IA
>Q7 II,bR
128 Senembah Mij/P/IA
369 Senembah Mij/S/2
234 390
162 Q/Deli/L
)
( 46è 76
91 Q/Langkat/S&R
73 Q/Langkat/WB
)
383 Dcli Maatschij/TB/2
UB| 159
398 Dcli Mij/S&R/Deli/3
1
314 Dcli Mij/S&R/Deli/4
S 40
57
87 Dcli Mij/S&R/Deli/5
1
) „
66 Dcli Mij/L/KR/2
24 Dcli Mij/S&R/Deli/KR/2
]M &
407 SM/Sumatra/A/1
16!I 278
73 SM/Sumatra/A/IA
50i 87
274 Hol. Sum. Tab. Mij/BI
127 214
58 Hol. Sum. Tab. Mij/Bla
47
71
Vóór de inschrijving verkocht.
252 TTR/Langkat/1
400
119 TTR/Langkat/IA
, 190
47$ "85
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van
v. j.
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JOGJA, 16 April. In den nacht van Zondag

op Maandag j.l. waren er ongeregeldheden in
het fort „Vredenburg" te Jogja. Om een vermeende grief schoolden Timoreesche soldaten
voor de wacht samen en dreigden die aan te

116
262
f-6

*

2

6% «4
64
64
6%
6%
6% 6%
Maa
6%
64
6H 6%
Stemming flauw.
Weekomzet 135X50 tons
Cacao.
16 Apr.
15 Apr.
op termijn per 50 kg.
Gel. Geb. Gel. Geb.

~

April

19.60 19.40 20.30 20.10
19.60 19.45 20.40 20.30
Juli
19 85 19.65 20.65 20.50
September
19.85 20.85 20.75
20.
October
20.— 19.85 21.— 20.80
December
20.10 19.90 21.05 20.90
Januari
20.15 19.95 21.10 20.95
flauw
vast.
Stemming

Mei

-

—

—
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uifA
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WETENSCHAP hoofdstukken
noteeren.

zijn vele interessante détails te

Het bij Nijgh & Van Ditmar N.V. verschenen boek, dat dr. Scheurleer, onlangs tot

collectioneur die dr. Scheurleer geweest is.
Het lijvige, fraai uitgevoerde boekwerk,
geeft na een inleiding over de bestemming der
Grieksche vazen en over de techniek van het
overnemen.
Merkwaardig is intusschen, dat ook op pottenbakken en der beschildering, een geMalakka, waar de „colour bar" minder 'scherp schiedenis der Grieksche vazenschilderkunst,
nog' die begint bij de Geometrischjr vazen en dan
scheidt dan in Britsch-Indië, de Indo's
voortgaat met de orientaliseerende vazen,
behooren,
trouwste
onderdanen
altijd
tot de
hoewel zn in versohillende opzichten bij de zwart- en roodfigurige stijl tot de bontNederlandsche Indo's achter staan. Velen geschildêrde vazen van den Hellenistischen
hunner hebben zich in den grooten oorlog aan
tijd. Opmerking verdiend, dat ook de vazen
Engeland's zijde „met roem overdekt". Velen met reliefversiering uitvoerig behandeld worhunner zijn gesneuveld voor het verre vaderden evenals de faience-vazen en de vazen in
land. Men begint in Malakka in te zien, dat mensen- en diervorm. Juist in deze laatste

ltioo7 a 15.S
2.121 a liM
2'nOi aWA
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De eerstvolgende inschrijving; te Amsterdam za,i gehouden worden op 5 -Mei as.
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overgenomen.

ZWOLLE, 16 April. Boter. Aanvoer 255 kg,
2/16 vaten en 130 stukken van

waarvan 18/8 en
i kg. Prijs

1.50—1.60 per kg per 1/8 vat,
29—
30.50, per 1/16 vat
14.50—15.25. Handel kalm.
125.000 Kipeieren,
2.70—3.50 per 100 stuks.
Huiden. Koehuiden 23 et. per ï kg. Pinken
24, stierenvellen 22, vette vellen 27, grasvellen 26
et. per i kg. Paardenhuiden
10 per stuk. Handel
tamelijk.
Vee. Aangevoerd 3341 stuks, als: 716 runderen,
361 graskalveren, 687 nuchtere kalveren, 82 schapen, 69 lammeren, 9 geiten,
113 schrammen, 52
varkens, 352 biggen. Men besteedde voor neurende en versch gekalfde koeien
’l35—240. Dito
vaarzen en schotten 130—210. Gustekoeien voor
110—185, id. vaarzen
de vetweide of stal
120
—180, voorjaarskalvende koelen
125—185, 11-jarige springstieren
75—135, U-jarige pinken
75—130, jonge fokkalveren
16—45, nuchtere
kalveren ’5—9. Vette koeien en ossen aan bouten
50—64 et., id. stieren 54—64 et., id. kalveren 60
80 et., id. schapen
10—26; 6-weeksche biggen
12—14, 14-weeksche id.
14.50—16, drachtige
varkens
40—75, magere dito
40—65 per stuk;
vette dito 40—46 et. De handel in vet vee was
redelijk, de prijzen vast; in gebruiksvee stug met
staande prijzen; in graskalveren redelijk met iets
mindere prijzen; in nuchtere kalveren willig met
iets mindere prijzen; in schapen traag met vaste
prijzen en in varkens redelijk met stationnaire
prijzen, in loopvarkens stug met staande prijzen,
in biggen traag met stationnaire prijzen.
ALKMAAR, 16 April. Kaas. Aangevoerd 44
stapels,
wegende 105.000 kg, 37 stapels kleine
17, 7 stapels kleine boerenfabriekskaas
17;
st. commissie boerenHandel matig.
ARNHEM, 16 April. Eieren. (Geldersche veiveiling.)
Aangevoerd 2.750.000 stuks. Kipeieren
2.35—3.05, eendeieren
2.40—2.65, gans-eieren
5 cent.
LEEUWARDEN, 16 April. Zuivel. Sleutelkaas
18—19, goudakaas 15—26, edammerkaas 12—45.
Aanvoer 2734 kg. Mtjnbotèr
1.42. Veilingboter
1.34—1.32 per kg. Aanvoer 8/6, 2/12 vaten. Commissie
0.70.
Eieren. Kipeieren aangevoerd 20.000 kg. Prijs
2.50—3.50. Eendeneieren aangevoerd 600 kg. Prijs
3—3 Jent. per stuk.
Kaas. (Ver. van Zuivelmaatschappijen.) Edammer 20 plus
B—B|, 40 plus
13—131, goudsche
20 plus B—Bl, 40 plus 13—131, volvet
181—19,
broodkaas 40 plus
13—131. Leidsche 20 plus 81
—9. Handel flauw.
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Onjuist is de opmerking op p. 9 dat Korintische vazen tot in Beieren zouden zijn gevon-

Zij behooren tot die groep van vondsten

BATAVIA, 16 April. Peper, zwarte Lampong
April en April/Mei 11.75 nominaal; eerste kosten
Telok Betong aanbod April en April/Mei ’11.50;
witte Muntok f.ob. Banka April en April/Mei ’2O

’

.

’

nom. (Aneta.)

m

CALCUTTA, 15 April.
(R. O.) Schellak
kalm. Loco Rs. 23i betaald en verk., April 23J
verk., Mei 234 id.
Jute prijsh. First Grade loco Rs. 41 verk., Mei
41 idem. Lig-htnimg loco Rs. 391 verk., Mei 39i
idem. Tel. transfers 1/6 3/32.

.

.

«

ANTWERPEN, 16 April. (R. B. D.) Terpent ijn kalm. Amerik. netto disp. 470, SpaanschPortug netto 445 Spek en Vet waren kalm.
Reuzel in Caissettes 700—750, Hollandsche Reuzel 750—800, spek mager 600—700, gerookt spek
doorregen 800—900, doorregen spek versch 600—i
700, Inlandsche picnic 700—750.

April Meststoffen,
ANTWERPEN,
16
Chilisalpeter 15i % April 112*. Kalksalpeter 151 %
vertr. April 106- Zwavelz. Ammoniak Ord. 92, id.
Synth. 97. Superfosfaat 14 % 100 kg frs. 24, 16 %
100 kg frs. 27, 18 % 100 kg 30. Thomasmeel 14/16
% 1.60.

ANTWERPEN, 16 April. (R. B. D.) Petr o»
1 e u m prijsh. Amerik. in citerns per 100 liter 190.
in barrels per 100 liter 221, detailprijs per. liter
2.40. Gasolie per 100 kg 78. Lichte machineolie
pery barrel 60, per 100 kg 70. Ind. benzine voor
auto's in tanken 2.35, per 200 liter 2.40, per liter
a/d. pompem 245, stookolie (fuel oil) zware vol-,
gens geh. 30—35.
LONDEN, 16 April. (R. B. D.) Cacao (Open.)',
traag. April 45Ü—44è, Mei 451—445, Juli
Sept. 461—461, Oct. 461—461, Dec. 463—468, Jan.
47—461, Maart 47J—46g, reap. verk. en koopers.
Omzet tijdens de call 90 tons. Gedaan: Juli 45ü,
Sept. 46g.
__^__^

ZADEN EN

GRANEN,

OLIËN.

HOOFDDORP, 15 April. Granen en Zaden.
(Boerennoteeringen). Rogge ’8.60—9, Chevalier
haver
gerst ’8.50—9, wintergerst ’8.25—8.75,
7,75—8.25, duiveboonen
9—lo, paardeboonen
7.25—7.75, bruine bonnen 10—11, groene erwten
14—15, gele mosterd
8.75—9.25, vale erwten
’13—14, kanariezaad ’14.50—15.50, karwijzaad
’23.50—24, blauwmaanzaad ’23.50—24 p. 100 kg.
BUENOS AIRES, 15 April. Granen. (Tel.
van W. v. Steeden & Co., Rotterdam.) De Argontijnscihe verschepingen gedurende de week van
B—ls April bedroegen: van tarwe naar Engeland
nihil ton, voor orders 61.200 ton, Continent 68.400
ton, waarvan naar Nederland 3500 ton, nietEuropeesche landen 19.900 ton, totaal 149.500 ton;
79.600
maïs naar Engeland 3800 ton, voor
ton, naar Continent 17.200 ton, waarin begrepen
naar Nederland 800 ton, naar Japan nihil, Ver.
Staten en Canada 28.300 ton, totaal 128.900 ton1
De verschepingen van lijnzaad bedroegen totaal
naar Engeland nihil ton, voor orders 10.300 ton,
naar Continent 17.000 ton, waarvan naar Nederland 1100 ton, naar Brazilië 400 ton, naar Ver.
Staten en Canada 24.600 ton, totaal 52.300 ton.
LIVERPOOL, 16 April. Tarwe. (Open.) (Part.
tel.) Mei 9/5 i (9/72), Juli 9/51 (9/72), Oct. 8/91
(8/llè).

’ ’’
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orders.
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ALKMAAR, 16 April. Granen. Aanvoer 380 hij
8.75,
7.50—8.50,
115 hl voertarwe
hl rogge
8.50—9.50, zaaigerst
17 hl gerst
83 hl haver
hl zaaihaver ’—; 73 hl boonen,
7—8.75,
paarden- 7.65—8, bruine10—12.25, citroen- —,=■
duiven
9—10.871, witte22—23.50, tuinboonen;
hl zaden,
hl kanariezaad
hl18,
per 70 kg; 6 hl karwijzaadmosterdzaad, rood
24, 1 2hl blauw maanzaad
25,
hl diversen,
60 hl erwten, kleine groeneB—9, groote groene
13—20, alles}
18—20, grauwe
15—25, valeper 100 kg. Handel goed.
(R. B. D.)
Granen,
BERLIJN, 16 April.
(Slotf) Tarwe 75/77 kg vrij Berlijn 212. Roggej
69/71 kg vrij Berlijn 175.
ANTWERPEN, 16 April. (R. B. D.) Ma ie kalm,
Plata gele disp 941, stoom. 94, Haver kalm. InKOFFIE.
landsche 129, Plata f.a.g. stoom. 46/47 kg 118, id..
BATAVIA 16 April. Rubber. Sheets April 3 v. April 46/47 kg 118.
ANTWERPEN, 16 April. (R. B. D.) Tarwe'
393 c, crêpe 43 c. (Aneta.)
SOBRABAJA, 1« April. Koffie. Ready
17 flauw. Manitoba Pacific No. 3 disp. 560, Atlantio
Blanca 80 kg stoom. 158.
nominaal; export kwaliteit
161 nom. Markt No. 2 disp. 576. Bsuhia160.
Rosafé 801 kg disp.
Roemeensche 78/79 kg
stil. (Aneta.)
HAVRE, 16 April. (R. B. D.) Koffie (open.) disp. 153—58. Gerst kalm. Irak April 112. Plata
onregelmatig. Omzet IXKX) bn. April 214.50, Mei 64/65 kg insch. Mei 1211, 64/65 kg lev. Mei 118.
ANTWERPTN, 16 April. (R. B. D.) Oliën
217.50, Juni 220.75, Juli 222.50, Aug. 223.25, Sept.
228, Oct. 234.25 Nov. 234.25, Dec. 234.50, Jan. 236.25, kalm. Lijnolie in barr. disp. fob Antw. 397J—402.V,
disp. Antw 360—62t, binnenl. 353:,'—561,.
tamb.
Febr. 236.50, Mei 240.
April 353?—561. Mei/Aug. 3583—611, Soyaolie geraff. stoom. 540—45. Katoenolie Eng. industrie
540—45. Maisolie Eng. Industrie 510—15. Maisolie
geraff. in barr. 585—90. ruw in tamb. 495—
Belg.
SUIKER.
500. Ricinusolie Ie persing in barr. 550—55, 2e persing in barr. 535_40, Raapolie in barr 490—95, in
LONDEN, 16 April. (R. B. D.) Suiker, (open.)
traag. April 6/6i—6/4è, Mei 6/6i—6/5, Juni 6/6— tamb. 455—60. Cocosolie ruwe Java in barr. 500—
6/5, Juli 6/6—6/SJ, Aug. 6/SÜ--6/SJ, Sept. 6/6— 05, Ceylon in cylinders 455—60. Grondnotennlie
400—05 Olie v. Zeepfabr. in barr. 595—600,
6/53 Oct. 6/6—6/53, Dec. 6/6—6/53, Jan. 6/63— prompt
6/53, Mart 6/7—6/63, Mei 6/73—6/7, resp. verk. era binnenl. distill. 595—600, id. blanke 605—700.
ANTWERPEN, 16 April. (R B. D.) Ui nkoopers. Gedaan Mei 6/SJ, Augustus 6/53, 6/SS,
zaad kalm. La Plata disp. 186, 4 v. Mei 186 J.
December 6/53, 6/6, Maart 6/7.
Lijnkoeken prijsh. Amerik. disp. in frs. llö,
stoom. no. lev. volg. mnd. 110, Binnenl. disp. in
frs. 111 Cocoskoeken Java harde 116, id. zachter
KATOEN.
118, Palmpitkoeken 1021, maiskoeken 1021.
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HAVRE, 16 April. (R. B. D.) Katoen, (open)
April 400, Mei 401, Juni 405.50, Juli 408,
Aug. 410.50, Sept. 412, Oct. 417, Nov. 417.50, Dec.
421.50, Jan. 424, Febr. 425, Maart 429.

kalm.

16 April. (R. B. D.) Katoen.

SYDNEY, 15 April. Wol. Van de heden in velaangeboden 12.495 bn. werden bij goede,
algemeene kooplust 10.910 bn. verkocht. Prijzen
voor de beste soorten waren zeer vast, doch de
inferieure wollen gingen onregelmatig van de
hand! Uit de hand werden 3326 bn. afgedaan. De
gemiddelde prijzen van de eerste drie veilingen
dezer week waren f 20.18/3 per baal en 17 d.
per lb.
ANTWERPEN, 16 AApril. (R. B. D.) Wol (in
pence per lbs. prijsh., omzet 160.000 lbs. April
353 (vorig slot 358), Mei 35i (35g), Juni 353 (351)
Juli 352 (354), Aug. 358 (35), Sept. 35g (351), Oct.
381 (354). Nov. 35i (354); (in frs. per kg) prijsh.,
omzet 2250 kg. April 48 (vorig slot 48) Mei
(471), Juni 471 (47.1), Juli 471 (471), Aug 47 (47)"
Sept.. 47 (47), Oct. 47 (47), Nov. 47 47).

47'!
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RHODISCHE AMPHORA.

PEPER.

(Bericht

WOL.

den.

'

ii

(Open.) Sakell. Mei 21.60, Juli 21.36. Ashmoeni
April 17.30, Juni 16.94, Aug. 16.62, Oct. 15.69. Giza
No. 7, Mei 21.75, Juli 20.87, Nov. 19.19.
ALEXANDRIË, 16 April. (R. B. D.) Katoen.
(Slot.)
Sakellaridis Mei 21.10, Juli 20.86, Nov.
20.49, Jan. 20.49. Ashmoeni. April 17.37, Juni 16.85,
Aug. 16.41, Oct. 15.53, Dec. 15.46, Febr. 15.42.
Giza 7. Mei 21.70, Juli 20.69, Nov. 18.82.
LIVERPOOL, 16 April. (R. B. D.) Katoen.
(Open.). Amerik. nauw. prijsh. Mei 7.38 (v. si. 7.45),
Juli 7.41/42 (7.50), Oct. 7.31/32 (7.38), Jan. 7.24/25
(7.32). Egypt. Sakell. kalm. Upper Mei 8.95 (v. si.
9.01), Juli 8.97 (9.04), Nov. 8.55 (8.64), Jan. 8.53
(8.61).

dr. C. W. Lunsingh
Scheurleer.

. -
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ALEXANDRIË,

EEN BOEK OVER GRIEKSCHE
VAZEN
„Grieksche Ceramiek”dor

bijzonder hoogleéraar te Leiden benoemd, ons
geschonken heeft, is om verschillende redenen
zeer welkom. Zooals prof. dr. A. W. Byvanck,
die een inleiding tot het boek schreef, opmerkt,
bestond er vóór de verschijning van dit boek
geen enkel werk in het Nederlandsch dat de
Grieksche Vazenkunst op zoo uitvoerige en
zoo goed-gedocumenteerde wijze behandelt. En
dat was zeker te betreuren, want de Grieksche
vazen kunnen beter dan iets anders inzicht in
het wezen der Grieksche kunst en in het
dagelijksche leven der Grieken geven. Dr.
Scheurleer heeft zijn taak zoo breed opgevat,
dat het werk een vergelijking met de Duitsche
werken op dit gebied kan doorstaan. Het is
een voortreffelijke samenvatting geworden
van wat de archaeologie op het oogenblik van
Grieksche vazen weet en bovendien is er
menige observatie in te vinden, die te danken
is aan de wetenschap van den ervaren vazen-

882 a 189
480 n 248
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'AMSTERDAM,
16 April. Aardappelen.
van den makelaar Jac. Knoop.) Zeeuw2.30—2.60, id, blauwen
2.30—2.60.
161 sche bonten
1.90—2,
id. bl. Eigenheimers 2—2.10, id. Eigenh.
.„. id. blauwen poters
1.70—1.90, id. bonten poters
lö
1.70—1.90, Upolder
1.70—1.90, id. Bevelanders
1.70—1.90,
bl. Eigenh. f 1.90—2, id. Bevelanders
1.70—1.90, id. bonten
}
Andijker blauwen
1.70—2,
( 20b Anna Paulowna Zand
2.40—2.80, Hillegommer
Zand
2.40—2.80 per 70 kg; Drentsche Eigenh.
\
2.50—2.80 per 100 kg;
Flakkeesche Eigenh.
( 19
1.50—1.60, Spuischo
HO2
1.90—2, id. Eigenh. poters
2—2.10, id. Eigenh. poters
1-3 Eigenh.
1.50—1.60
92 per 70 kg.
Stieren, 62
LEEUWARDEN, 16 April. Vee.
185—300; 590
115—185, 60 twenters
205 enters,
vette koeien f 125—260; per kg 44—66 et; 2615
60
120—250, 280 pinken
127 melk- en kalfkoeien
20—54, 1214 nuchtere
150 —145, 41 vette kalveren
14—34, 90
3—7, 258 vette schapen
83 kalveren
13—26, 5 lammeren, 420 vette
42 weide schapen
30—115; per kg 38—46 et., 38 magere
26 varkens
15—40, 74 kleine biggen
7—14, 42
73 varkens
50 paarden. Totaal aanvoer 5876 stuks.
116
Het grasvee werd hede ï meer aangevoerd. Van
200 de overige soorten was de aanvoer vrijwel stallfi tionnair. Van de stieren was de handel vlug, de
243 prijzen waren duur wegens kort aanbod. Van de
vette
koeien waren de goede soorten goed te
59 plaatsen, de stemming was iets flauwer. Melken kalfkoeien handel vlug, prijzen duur. Weide126 koeien bij grooten aanvoer, handel aanvankelijk
88 vrij goed, later iets stugger. Pinken: goede soor33 ten nog duur, overige iets kalmer. Vette kalve33 ren iets minder. Handel in nuchtere kalveren
goed en prijzen iets lager. Varkens en schapen
45
wegens beperkten aanvoer prijshoudend, handel
181 redelijk.
80
Door de N. V. C. werden pl.m. 250 stuks vee
SU.

vallen. Het kordaat optreden van den wacht- Omzet
tons.
Weekomzet 370 tons.
commandant, die last gaf de geweren met
scherp te laden en toen de Timoreezen sommeerden zich terug te trekken, terwijl hij van
ROTTERDAM, Vrijdag 16 April.
de Europeesche chambree versterking liet aanKatoen. (Noteering van de Vereeniging voor
den Katoenhandel.) (Rotterdam Cotton Associarukken, voorkwam erger. Een ernstig onderzoek naar deze ongeregeldheden is ingesteld. tion.) Amerik. Middling umiversal 32 i c.
Tabak. Aangevoerd per „Lippe"; 219 pn.
De Timoreezen zijn 12 April op een meerdaagSumatra M/Deli.
sche oefening gezonden.
16 April. Aneta vernam, na Rotterdam
BATAVIA,
16 Apr. 16 Apr. 15 Apr. 15 Apr.
informatie bq het departement van Oorlog, dat 4 '->'«>""
2.15
10.45
10.45
2.15
deze samenscholing veroorzaakt is, doordat April
17?
i
17%
17?£
17?*
men meende, dat in een enkel geval de con«*
Mei
174
174
174
174
op
toelating van niet-militairen in het Septembei
trole
174
174
174
174
kampement op minder juiste wijze zou zijn
December
17%
17%
174
174
Maart
geschied.
'Ü8
17%
174
174
stemming
prijsh. prijsh. kalm.
kalm
Omzet 500 bn.
Weekomzet
bn.'
Rotterdam 16 Apr. 15 Apr. 15 Apr. 14 Apr
(Ingezonden mededeeling.)
Mals '
vroegk. slotk. vroegk. slotk.
Mei
106
1094
1104
1104
Juli
108
104!*
1094
lOS'i
10S
109
■"Sept
1044
109%
105
108% I
.Nov
10J
109%
o = bieden. I = laten.
Tarwe Rott. (Ver. 16 Apr 15 Apr. 15 Apr.
Onze gezellige afr. d. Termünh.) per
,■.',.,
vroegk. slotk
vroegk.
****{ ternoon-tea met de
100 IC.G.
Mei.
9.—
9.324 9.35
9.35
fflnste artikelen
8.95
9.45
j Juli
8.10
Sept.
8.524 8.60
16-io—J
eigen patisserie.
j
Nov
8.524 8.57 K
b
bieden I = laten.

straat\

117
306

206

Januari

...
...

]K75 a

Tlinta Rartia

177
138

—.. . .,. . .
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Timoreezen bedreigen fortwacht
in Jogja.

,3682 a

UH

.
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Dell-Batavia

M

—.

Februari

c.

7608 a2l<

Co.)

Dezeltrte mer- Totaal ver- Dezelfde mei-- Yoriirjaarver"
ken bedongen kocht tot ken bedongen kocht na
heden
twee insclir.
v.j.
v
p.
o.
c.
c.
c.
p.
p.
p.
14(41 a 201
11167 a 161
IRÖI4 a, 1-"8
7437 a 148
6581 a [85
8277 a 15H
5575 a 18»
5467 a 199
ir9s a 224
3211 a 2K)
8769 a25
3584 a 229
451a, 9H
:"> 2 a 1»9
451 a 98
586 a 61
550 a 130
550 a IHO
480 a 218
550 ,i 180
371 a 299
399 a 273
SHfi a 273
832 a 308

~' ...

...

'

p.
Deü Mij

Senembah Mij
Hoüand-Sum
Serdang Cult

, M„,.
)

De anecdoten, die lüj vertelt, van den
Engelschman op bezoek by den Soenan, tegen
wien de zoon van Albion hoog opgeeft van
Engeland's capaciteiten in tegenstelling met
de Nederlandsche, op koloniaal gebied vooral,
is kostelh'k„De Pakoe Boewono glimlachte vriendelijk.
Wn' Javanen, zeide hij, zn'n niet zoo heel goed
112
thuis in de Europeesche geschiedenis. Ik
'77
weet, dat er een Hollander was, die koning
van Engeland werd. Maar ik heb nooit ge308
97
hoord van een Engelschman, die koning van
Holland werd"!
Amsterdam
16 Apr. 16 Apr. 15 Apr. 15 Apr.
Ook zyn onderhoud met den landvoogd en
K ""l»
2.30
10.45
2.30
10.45
zijn. verschillende ondervindingen op allerlei,
174
174
soms zeer onorthodox, gebied zh'n de moeite Aprii
174
nu
We;
174
174
17%
174
van het lezen waard. En als er in zijn boek September
174
17%
17%
174
heel wat staat, dat men evenmin voor bijbel- Decembsr
17%
17%
174
174
sche waarheid behoeft aan te nemen als wat Mattr, '3B
17%
17%
174
174
]ja ]m
in een reisgids staat, over de schoonheden Stemming
pry Sh. kalm. kalm.
stad,
van een of andere
Lockhart weet dat Omzet 500 bn.
Weekomzet 500 bn.
zelf ook wel. Als hjj. dan ook een verhaal
Amsterdam
Suiker
Apr.
vertelt van een Japanschen zee-officier, dat
16
15 Apr.
misschien niet waar, maar zeer kenschetsend Wittekristal p.lüok 2 Gelat. Gebod Gelar. (Jeb.
is voor locale kleur, dan zegt hij er bij: VerApril
6
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6% 5%
halen van deze soort kan men in Batavia Mei
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6
plukken als pruimen van „een boom zoo vol54
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geladen". „Return to Malaya" is, alles bijeen
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genomen, een zeer verfrisschend geschrift.
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SOLDATEN MET VERMEENDE
GRIEVEN

TWEEDE SUMATRATABAKSINSCHRIJVING

HANDELSBERICHTEN
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te intellectueel en literair snobisme in hem
boek is toch voor
waar te nemen. Maar

VIERDE BLAD
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nationalist. Meermalen is er ook een wat

Leiden. Geslaagd doet. ex. geneeskunde de
heeren P. B. A. Melïef, G. J. Renes; cand. ex.
rechten de heeren H, W. van Doorn, W. Schut,
E. J. Hamers; artsex. eerste ged. de heeren T.
Stelma. H. van der Meer, mej. F. Westerveld;
bevorderd tot arts mej. H. C. Hallo.
Neder!andsch kind en staat achter het NederMaar de Nederr
Groningen. Bevorderd tot doctor in de gelandsche regiem in Indië.
neeskunde, ep proefschrift: ~Da verandering in
soldaat, dié een kind heeft van een
landsche
het ureum- en chloridegehalfe van het bloed na
Het
vrouw, kan dat niet doen.
operatie", de heer J. A. Brons, arts, geb. te Inlandsche
gaat naar de kampong en versterkt later
kind
H-logezand.
;
Het is uit het
N- ij m e g e n. Bevorderd tot doctor in de letteren de rijen der malcontenten.
groote leger der arme halfbloeden, dat het
en wijsbegeerte op proefschrift: „Wort- und Sachgeeograpiiie in Niederlündisch Limburg und den grootste deel van Indië's interne moeilijkbenachharten Gebieten", de heer W. Roukens, geb. heden afkomstig is.
te Kerkrade.
Dat is een al te vluchtig oordeel. Wat erger
Ro 11 er d a m.Bevortlerd tot doctor in de hanis, het is onjuist. Want ook de meeste Nederdelswetenschap op proefschrift: ~Economische
zijn met hun Inlandsche
gevolgen der cultureele verdragen", de heer H. A. landsche soldaten
vrouwen wettig gehuwd en hun kind is
Sciler, geboren te Dre.=den.
Gesl. oandidaatsexamen handelswetenschap: mej. E. D. Bronsing een Nederlandsch kind. Juist is, dat die solen de heer W. van Hartingsveldt.
daat zijn kind geen bijzonder goede opvoe-

(Ingezonden Mededeeling.)
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TUINBOUWVEILINGEN
AMSTERDAM, 16 April. (N.V. Nederlandscha
Veiling van Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam", Centrale Markt.) Groenten: Spina6—8,.
7—lo, Holl. lof I
nazie 7—14, andu'vie
idem II
4—6, waschpeen 1.50—2, prei 2—3.50,
roode kool
2—4 per 100 kg.
3—3.40, idem gele
2—7.50, selderij
Raapstelen
2—3, peterselie
2—4, kervel
3—4 per 100 bos. Sla.
2—4, radijs
I—s per 100 stuks. Uien
0.15—0.20, idem grof
0.20—0.40 per 25 kg.
Bloemen. (Veiling 15 April): Rozen: Hadley
4—6, Edith
6—B, Roselandia 4—5, Briarcliff
6—B, Butterfly
Helen
3—4, Golden Opheli»
3—5 per 100 stuks2.50—4, Else Paulsen
1.20—2.20, irissen
1.30—1.80, narcissen
Tulpen:
4—7, calla's B—l 2pef
0.40—0.70-, Am. anjers
100 stuks. 81. druifjes 2—4, plumoza 10—24, sprengerie 10—25, buttercup 15—22,. lathyrus 14—28,

’’

’
’
’
’
’
’
’
’
’’
’
’
’
’
’’ ’
’ ’’ ’
’ ’
’ ’ ’

anemonen 6—lo, lllium Teuneflorum 12—25 per
bos. Lilium Longliflorum f 6—B per 100 kelken.

Potplanten: cineraria's 15—35, plumoza 10—15>
die vanwege hun idsparate karakter onmogesprengerie 3—35, primula's 10—22, coleus 8—16.-,
authentiek gehouden kunnen worden.
djv. varens 15—30, kentia's 80—1.50, tradescanHet is jammer dat deze „Korintische vazen uit
RUBBER.
tia's 10—18, cactus 20—70, azalea's 40—1.40, azaBeieren" telkens weer in de literatuur oplea's hexa 20—60, hortensia's 20—1.15, geranium»
LONDEN 16 April.
(10 u. 45.)
Rubber. 12—18, fuchsia's 10—16 per stuk.
duiken ofschoon reeds in 1902 Reinecke de (Medegedeeld
door Wijnand & Keppler.) Loco
onwaarschijnlijkheid had aangetoond.
Kleine potten: varens 4—6, plumoza 3—6, spreft"
10)S, Mei 11, Juli/Sept. 114. Oct./Dec. 114, gerie 3—6, cactus 4—B, begonia's
sheets
3—6, adiantheü
boek
in
dragen
Tot de waarde van het
ook
Jan./Maart 11,Vkoopers. Stemming vast.
B—9, vetplanten 2—4 per stuk. Violen f 0.20—0.55,
belangrijke mate bij de talrijke platen met
LONDEN, 16 April. Rubber; (11 u. 30.) (Medeprimula's
0.20—0.55,
madelieven
0.15—0.35.
zeer goede afbeeldingen van Grieksche vazen. gedeeld door Joosten en Jansen.) Loco sheets arabis 0.15—0.30 per bak.
10*5, Mei/Juni 10{i, Juli/Sept. 11-rV, Oct./Dec. HiV
Daar het boek vooral door Nederlanders geLOOSDUINEN, 15 April. („Loosduinsche Groentenveiling"). Bloemkool 2e srt. ’4, kaskomkom'
bruikt zal worden is het zeer toe te juichen koopers. Stemming onzeker.
lijk voor

dat vooral vazen, die zich in Nederlandsche
verzamelingen bevinden, zijn afgebeeld en
besproken
Het boek is ongetwijfeld een verrijking voor

’’

METALEN.

LONDEN, 16 April. Metalen. (opening.)
de Nederlandsche archaeologiscbe literatuur te Koper loco 621, op term. 61, electr. 67J. T i n loco
267, op term, 2641.
noemen.

’

mers Ie srt. 13—13.50, 2e srt. ’10.20, 3e srt. ’8.30
per 100 stuks; spinazie ’0.27—0.50 per 4 k£'

’

1.40—3.50, 2e srt.
1—1.20 per I°°
per 100 kg; radijs
3.20—4.10.
kervel ’1.50, rhabarber ’2.40, selderij ’0.30 peterselie ’1.70—2 per 100 bos; stoofsla
salade Ie srt.

krop; prei

per kist.

’

’l.BO

’ ’’0.10—0.2°

VIERDE BLAD
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LAATSTE BERICHTEN

PROCES TEGEN PATER

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)

Twee getuigen verklaren dat de geestelijke
geweigerd heeft in te gaan op
hun voorstel tot vorming van
een katholiek-communistisch front.

ROEMENIË

IJzeren Garde steunt
Prins Nicolaas

ZUID-AFRIKA

ROSSAINT

Hertzog antwoordt op
jongste Duitsche
protestnota

BERLIJN, 15 April. (Reuter). De rechtzaak tegen den katholieken geestelnke, pater
Rossaint, die er van beschuldigd wordt hoogverraad te hebben gepleegd, door te trachten
een eenheidsfront tussohen katholieken en
Strijd tot het uiterste aangkondig.
communisten tot stand te brengen, heeft vanManiu steun
daag een sensationeele wending genomen, toen
„Geen enkel onvriendschappelijk twee belangrijke getuigen, die beiden in gevanaangeboden.
motief dreef regeering geniskleeding verschenen, verklaarden, dat
Rossaint heeft geweigerd in te gaan op hun
De vervallen-ve.rklaring van prins
tot
in
anti-nat.-soc.
actie
voorstellen inzake de vorming van een knthoNicolaas, 's Kqnings broeder, van zijn
liek-communistisch front.
Z.W.-Afrika.”
koninklijke
rechten als lid der
famil'e.
Deze getuigen waren Bertha Karg, een
functies
by
zijn
en zijn ontslag uit
de
26-jarige bestuurster van de communistische
(Reuter.)
KAAPSTAD,
16
De
April.
remilitaire macht, heeft een reactie verjeugdorganisatie, die 15 jaar gevangenisstraf
geering der Unie van Zuid-Afrika heeft geoorzaakt, waarvan de gevolgen nog niet
moet uitzitten, en de communist Kayser, die
antwoord op de Duitsche protest-nota inzake wegens politieke
zijn te overzien.
activiteit is veroordeeld tot
de maatregelen tegen de nat.-soc. beweging in tien jaar gevangenisstraf.
Generaal Cantacuzina, commandant der Zuid-West-Afrika.
»,Uzeren Garde" heeft naar de correspondent
Generaal Hertzog verklaart hierin, dat zijn
te Boekarest van de ~Daily Tlegraph" meldt, regeering bij de uitvaardiging der gewraakte
STAKING TE GOUDA VERLOOPT
de leiders van zijn partij naar het hoofdkwarproclamatie werd geleid door de behoefte een
tier ontboden en een redevoering gehouden, behoorlijk bestuur in Zuid-West-Afrika te ver(Van onzen correspondent.)
welke tegen den Koning was gericht.
zekeren. De proclamatie is geen schending van
Gouda, 16 April.
De slotwoorden van zijn toespraak luidden het mandaat, aldus Hertzog.
aldus: De volgende leus geef ik u mee: Lang
~De Zuid-Afrikaansche regeering heeft met
De staking bij de Goudsche wasscherijleve H. M. Koningin Helena, lang leve prins de uiterste zorg het protest der Duitsche bedrijven is thans zoodanig gewijzigd, dat al
Nicolaas! Laat deze kreet tot ver over de mu- regeering onderzocht en ik kan haar verzeke- drie der in staking zijnde bedrijven een volren der stad klinken en door het geheele land ren, dat geen enkel onvriendschappelb'k motief doend aantal werkwilligen en nieuwe werkkrachten aanwezig zijn.
haar de wereld daarbuiten."
de Zuid-Afrikaansche regeering heeft gedreDe wasscherijen van de firma H. Schrave
Wat o,p dit oogenblik in Roemenië gebeurt, ven om de afgekeurde maatregelen te nemen."
Zn., de „Groote Zwaan" van de firma H.
en
aldus zeide de generaal, moet eiken Roemeen
H. van Straaten en de „Drie Noteboomen"
tot ernstig nadenken stemmen. De belangen
van L. Jaspers en Zn. werken dan ook weer
van de kroon lijden groote schade door de
normaal. De niet aan den arbeid teruggeonbeschaamdheid van den premier, die in een
AMSTERDAM keerde staaksters worden door die bedrijven
eerezaak een ultimatum van vier en twintig
niet meer aangenomen. Practisch duurt de
Uur stelde aan 's konings broeder, aan prins
thans alleen nog voort bij de wasAUTODIEVEN AANGEHOUDEN staking
scherijen „De Blauwe Druif" van de firma
Nicolaas, een generaal van het Roemeensche
J. T. Paspers en de wasscherij „De Hoop
leger, die de hooge positie van regent van dit
complot.
van
de firma Groos Nichting, waar nog ruim
Een Rotterdamsch
land heeft bek'eed. De huidige demonstratie
20 staaksters zn'n. Daar deze werkgevers vervan onze partij is niet het einde, maar het bemoeden, dat vrees deze staaksters weerhoudt
WAGENS VERDWENEN UIT
gin van een strijd, die nag verbitterder zai
in de fabrieken terug te keeren, wordt hun
worden voortgezet. Indien Nicolaas uit het
BELGIË
nog heden de gelegenheid geboden weer aan
land verbannen wofdt, uit zijn geboorteland,
het werk te gaan. Een deel der vrijwillige
Na een onderzoek, dat maanden heeft ge- hulpkrachten is weder naar zijn woonsteden
dat hij zoo liefheeft.
duurd, is de Rotterdamsche politie er 'n geteruggekeerd, wijl deze overbodig zijn geLaat een ieder goed begrijpen, besloot Canslaagd
te
Rotterdam
een
man
en
een
vrouw
Op den eersten oproep keeren zij
worden.
tacuzinu, dat mgn woorden, in weerwil van
echter terug. Alle werkwilligen zijn in de
groot aantal autodieftnijn verontwaardiging, nauwkeurig gewogen te arresteeren, die een
stallen hebben gep7 eegd, voornamelijk in de fabrieken gebleven.
zijn. Wij moeten ons verdedigen. De koning, Belgische hoofdstad. Van 1935 af heeft de
die ons eenmaal liefhad, heeft ons zijn genepolitie te Rotterdam op verzoek van de Belgenheid ontnomen. Wij zullen den strijd niet gische politie een oogje in het zeil gehouden,
opgeven, zoolang er ook nog maar een onzer of er hier te lande auto's werden verhandeld,
ZUSTERHUIS „ORANJE NASSAU'S
in België 'waren gestolen. Hot vermoeover is om het gevecht voort te zetten, i Wij welkerees,
OORD” IN GEBRUIK
dat een 43-jarige bookmaker iets
Veohten in de overtuiging, dat wij een heilige den
met deze diefstallen te maken had. Het bleek
«n rechtvaardige zaak voorstaan.
Geschilderd portret van wijlen de
nl., dat deze man een splinternieuwe auto te
Prins Nicolaas, van wien gereed was, dat Zevenbergen aan een garagehouder had verKoningin-Moeder ten ge
hij zich naar het buitenland had begeven, be- kocht, zonder dat hij de herkomst van den
gekregen.
vindt zich nog steeds in Roemenië, hoewel de wagen kon aantoonen. Uit het chassis-nummer
koning en de regeering wenschen, dat hij het bleek, dat de auto op 24 October 1935 ten
Het nieuw gebouwde zusterhuis van de
nadeele van een Franschman te Brussel was
land verlaat.
gestolen. Aan deze auto was een groote koffer stichting „Oranje Nassau's oord" te Renkum,
Deze dagen wilde een deputatie uit de IJzewaarin een aantal costumes en vlak bij het sanatorium op een zeer mooi punt
len Garde hem in. zijn landhuis een adres van bevestigd,
gelegen, is gisteren in gebruik geneven.
japonnen was opgeborgen. De koffer bleef
loyaliteit overhandigen. Maar de op last van echter spoorloos. Bij gebrek aan bewijs werd
De voorzitter van het bestuur, C. S. Sixma
den Koning heeft de prins huisarrest opgelegd de man destijds vrijgelaten.
baron van Heemstra, richtte enkele woorden
en de deputatie werd niet ontvangen..
Gedurende de jaren, die daarna volgden, tot de directrice en de zusters en overhandigde
Een andere delegatie van de IJzeren Garde namen de auto-diefstallen in België regelmatig: in opdracht van H. M. de Koningin een gein schilderd portret van wijlen de Koninginbracht een bezoek aan Maniu, de niet-offi- toe en in October 1936 bleek, dat zes
waren
in
Nederland
voor de groote recreatie-zaal.
België
gestolen
auto's
cieele leider der nat. boerenpartij. De delega- verhandeld, o.a. in Oud-Beierland, Amsterdam Moeder
den heer Springer, tuinarchitect, die
Aan
„IJzeren
tie bood Maniu den steun der
Garde"
Naaldwijk. Merkwaardig was, dat men ook op verzoek van het bestuur zijn medewerking
aan ten einde den koning te dwingen met en
hier weer te maken had met Fransche auto's, verleende voor den aanleg van den tuin om
mevrouw Lupescu te breken en haar uit het die te Brussel, Ostende en Blankenberghe het huis, werd door den voorzitter de dank
land te verbannen.
waren gestolen. Op het vermoeden, dat de van commissarissen overgebracht evenals aan
man, die in 1935 was gearresteerd, weer bij
de architecten Van Gijn en Van den Bijllaard
Hoewel dr. Maniu als overtuigend democraat tegenstander is van de fascistiche al deze diefstallen was betrokken, werd deze en den aannemer Mekking voor den vlotten

—

schenke

Garde", ontving hij niettemin de
delegatie maar hö weigerde, onmiddellijk te
antwoorden op hun aanbod.
Hij zou evenwel over een paar dagen de
meening van de boerenpartij kenbaar maken.
Dr. Maniu heeft eens verklaart, dat de koning
hem bij zijn terugkeer in 1930 had beloofd
roet mevrouw Lupescu te breken. Daar de
koning dit niet heeft gedaan, heeft Maniu
Indertijd te kennen gegeven dat hij niet tot
een politieke functie zou terugkeeren of een
ambt onder koning Carol zou aanvaarden,
Zoolang mevrouw Lupescu in het land bleef
en gevaarlijke invloed bleef houden in poli-

„IJzeren

tieke kwesties.

. .
VEREENIGDE STATEN

VAKBEWEGING EN MINIMUMLOONEN
Tal van plannen voor „kleine

N.R.A.tjes”.
(Handelsblad —Times-dienst.)

Washington. 15 April.

eenige dag-en geleden opnieuw gearresteerd in
een pand aan den O. Z. Voorburgwal te

Amsterdam. De man ontkende. Hij gaf thans
wel toe, de auto's te Breskens te hebben gekocht van een Belg, dien hij regelmatig op
de paardenrennen ontmoette. Kwitanties kon
hij niet overleggen en verdacht was het ook,
dat de automobielen niet van de benoodigde
papieren waren voorzien.
In samenwerking met den inspecteur van
de douane te Amsterdam en den brigade-commandant van de marechaussee te Breskens
heeft men 'in Zeeuwsen-Vlaanderen een uitgebreid onderzoek ingesteld, waaruit kwam vast
te staan, dat de man daar herhaaldelijk had
gelogeerd in gezelschap van een 24-jarige juffrouw uit Amsterdam. Het tweetal kwam dikwijls in het. holst van den nacht thuis, telkens
weer in een andere auto gezeten. Toen men
's mans foto toonde aan den inspecteur bij de
douane te VHssingen, herinnerde deze zich in

gang van zaken bij den bouw.

ging 1935.
De leiding

was in handen van den heer W.
Brouwer.
Uit de voorronde plaatsten zich 8 schermers
in de finale.
naam niet met dien van den man overeenDe eindstand der finale werd: 1. mr. W. B.
kwam. De verdachte was in 1935 met zijn Dullemond
6 gew. partijen; 2. C. J. Götz
auto in Vlissingen geweest en toen men hem 5—12—20;
3. F. Kunze 5—12—18; 4. J. N.
had verzocht even naar de douaneloods te M.
3-—l4; 5. luit. A. J. de Vries
v.
Buuren
rijden, omdat men vermoedde, dat er smok3—14; 6. M. W. Blitz 3--17; 7. P. C. Teukelwaar in de auto was geweest, was hij er nissen 1—20; 8. J. R. Warendorff o—7.0—7.
plotseling, vol gas gevend, vandoor gegaan,
Mr. Dullemond mocht uit handen van den
zijn bewn's van Nederlanderschap achterlatend.
heer Brouwer een fraaien zilveren beker ontvast,
politie
stond het thans
dat de vangen.
Voor de
bookmaker de auto's zelf in België had gestolen en hier had verhandeld en dit vermoeATHLETIEK
den werd aanzienlijk versterkt toen de Amsterdamsche politie eenigen tijd geleden op
verzoek van de centrale recherche te RotterOLYMPISCHE FILM
dam in Amsterdam de juffrouw arresteerde en
men op haar kamer de uitgebreide collectie
De première te Amsterdam van de offijaponnen en costumes aantrof, welke in den cieele Duitsche film der Olympische Spelen
koffer waren geborgen van de auto, die in Berlijn 1936, zal morgen plaats vinden in het
1935 was gestolen.
gebouw der 4e vijfjarige H.8.5., Jozef IsraëlHet tweetal is nu te Rotterdam opgesloten kade 45.
en zij zullen daar terecht staan.
ONZE OOST

het bezit te zijn van eenzelfde foto, geplakt op
een bewijs van Nederlanderschap, waarvan de

In verband met de beslissingen van het
Hoogste Gerechtshof van Maandag j.1., is de
lucht thans vervuld van plannen om „kleine
NRA'tjes" voor te stellen.
Een zeer belangrijke vraag bij dit alles is
overigens of de vakvereenigingen op den duur
wel de minimum-loonen, die bij wet bepaald
zullen worden, zullen willen aanvaarden, inplaats van zelf minimum-loonen te bedingen.
De Guffey Coal Act voor reorganisatie van de
bnrnkoolindustrie, welke binnenkort door de
handteekening van president Roosevelt bekrachtigd zal worden, vermeldt niets over VERKIEZINGSVERGADERINIG VAN
ONDERZOEK NAAR KOLONISATIEMOGELIJKHEDEN
eventueele minimum-loon-overeenkomsten tus„DE VRIJHEIDSBOND”
schen vakverbond en werkgever. Deze wet
doet niet anders dan een methode aangeven om
BANDOENG, 16 April. De administrateur
De afdeeling Amsterdam van de Liberale
den prijs van de kool vast te stellen in de Staatspartij „De Vrijheidsbond" heeft op van de onderneming „Rantja Bolang", de heer
°nderstelling, dat de werkgever, die weet wat Maandag 19 April a.s. des avonds te 8i uur H. D. Peereboom, gaat op 22 April met den
gouvernementsstoomer „Reiger" naar NieuwVoor prijs hij op de markt krijgt, ook zal weten een openbare verkiezingsvergadering uitgeDiamanthandel, Guinea in opdracht van den kolonisatieraad.
voor
Beurs
den
schreven
de
kan
de
in
zijn
.-terwijl
betalen,
Wat hij
arbeiders
(A n e t a.)
Arbeiders ook zullen weten op welke basis zfl Weesperplein.
de heedoor
gevoerd
woord
zal
worden
Het
ttet resultaat kunnen onderhandelen met hun
ren mr. G. A. Boon en dr. I. H. J. Vos, beiden
werkgever.
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
GOETHE ONDER CENSUUR
De geheele kwestie van loonen en werktijden is in dezen tijd voor de regeering van
De „Gesprache”vernitgd.
n et uiterste belang, daar zij in direct verband
staat met de controle op het herstel van het DE STAKING OP DE WERVEN
De uitgave van Goethe's „Gespritche" door
zakenleven, welke het belangrijkste en moei(Vervolg van blz. 15)
Freiherr Woldemar von Biedermann vijftig
lijkste probleem vormt, waarmede de presijaar geleden opgezet, en door zijn zoon opBesprekingen met de stakers. nieuw uitgegeven, is, naar aan de „N. R. C."
dent zich op het. oogenblik bezig houdt. Met
het oog op de reusachtige uitgestrektheid van
wordt gemeld, op last van de Duitsche autode Vereenigde Staten is een algemeene. regeHedenmorgen zijD hier ter stede beriteiten vernietigd.
lijig practisch onmogelijk.
Men neemt aan, dat dit is geschied, omdat
sprekingen gehouden tusschen de besturen
Goethe's
uitlatingen al te dikwijls in strijd
(waarin
werkgevers
van den Metaal bond
de
georganiseerd zijn) en van de vakbonden der zijn met de stellingen van het nationaalsocialisme!
metaalbewerkers. Als gevolg van deze be.—"

sprekingen hebben, naar wij vernemen, de be-

F. SMULDERS
In den ouderdom van 66 jaar is

te 's-Gra-

venhage overleden de heer Frans Smulders,
hd van den raad van beheer van de N.V. Werf
Gusto v/h firma A. F. Smulders te Schiedam.
iJe overledene was officier in de orde van
Oranje-Nassau, ridder in het Legioen van Eer
e n ridder in de orde van Leopold 11.
De begrafenis zal Maandag a.s. te Den
"Haag plaats vinden op de R.K. begraafplaats
(Kerkhoflaan), uit de Parochiekerk van den
Jacobus.

**"

sturen der vakbonden zioh bereid verklaard,
hoewel zij de actie op de werven als een wilde
staking beschouwen, hedenmiddag contact
met de stakers te zoeken teneinde tot een oplossing van het conflict te geraken. Ten kantore van de Ned. Scheepsbouwmij. zou bedoelde conferentie worden gehouden en de bedoeling zou dan zijn na de eventueele hervatting der werkzaamheden tot een nieuwe
regeling der loonen van de bij de staking betroken groepen werklieden, te komen.

GEEN CONCREET RESULTAAT
VERWACHT VAN TEXTIELCONFERENTIE
Textiel-industrie „nervus rerum”
der economische betrekkingen.
(Handelsblad-Timesdienst.)
Washington,

Amsterdam. Candidaatsexamen geneeskunde. Gesl. de heeren D. A. Joustra en F. A. A. M.

Mermans.

Amsterdam. Candidaats-examen economische wetenschappen de heer A. van Geyn.

RADIO-OMROEP MEDAN GELIQUIDEERD.
Op de algemeene vergadering van de „Algemeene Vereeniging Radio-omroep Medan", gisteravond gehouden, heeft men, volgens Aneta,
besloten in liquidatie te gaan.

15 April

De internationale textielconferentie met
haar 200 gedelegeerden uit 22 landen en haar
„waarnemers" van Duitschland en Rusland is
genaderd tot het einde van haar discussies
zonder dat de kans groot is dat de aanbevelingen der commissie meer eullen znn dan
adviezen van algemeene strekking.
Heden besprak de conferentie de mogeltfkheid dat in sommige landen scherper toezicht
gehouden zou worden op den arbeidstijd en op
de loonen. Ditzelfde voorstel is al besproken
op de conferentie van het nlternationale Arbeidsbureau te Genève verleden jaar Juni en
indien het bureau dit jaar Juni weer bijeenkomt, hoopt men een conventie betreffende
deze kwestie te kunnen opstellen.
Alles wat op deze conferentie te Washington is gezegd, versterkt de slotsom waartoe
het Internationaal Arbeidsbureau verleden jaar
al gekomen was, namelijk, dat de afhankeiijkheid yan vele landen van het succes of de
mislukking van hun textiel-industrie zóó groot
is, dat de textiel-industrie beschouwd kan
worden als de werkelijke „nervus rerum" van
het tegenwoordige stelsel van economische
betrekkingen. Voorts dat de textiel-industrie
van een handelsstandpunt beschouwd lijdt aan
overproductie en bezien van een sociaai standpunt, lijdt aan onderconsumptie.
De positie van de textiel-industrie is in de
Vereenigde Staten evenmin duidelijk als
elders. Er zijn in dit land 1.250.000 arbeiders
bij de tex,tiei-industrie. In de fabriekssteden
van acht zuidelijke skaten is thans een Committee, dat in relatie staat met John Lewis'
Committee for Industrial Organisation, bezig
aan een campagne de arbeiders te organiseeren in een vakvereeniging. Deze vakvereeniging zal te zijner tijd natuurlijk den eisch
stellen dat de werkgevers haar erkennen als
collectief vertegenwoordigster van de werknemers, maar het schijnt dat zij niet tevreden
zal zijn met de 40-urige werkweek, waarover
op de conferentie te Washington en ook in
Genève zooveel te doen is geweest. De vakvereeniging zal een reeds bestaand wetsontwerp steunen, dat wellicht nog in deze zitting door het Congres in behandeling zal worden genomen en dat de volgende voorwaarden
stelt: werkweek van 35 uren, minimumloon
van 18 dollar per week en instelling van een
nationale textiel-industrie-commissie ter beperking van de productie door het verbod met
meer dan twee ploegen per fabriek te werken.
Dit wetsontwerp maakt vroeger deel uit van
de National Recovery Act, weke door het
Hoogste Gerechtshof ongrondwettig werd verklaard, zoodat de bepalingen ervan nu bij
afzonderlijke wetten worden ingediend.

OVERGANGSPERIODE OPHEFFING
CAPITULATIES
Conferentie van Montreux besluit
kwestie uit te stellen.
16 April. (Havas.) De
algemeene commissie van de conferentie van
Montreux heeft besloten de discussie over
artikel 3 betreffende de overgangsperiode na
de opheffing der capitulaties uit te stellen.
MONTREUX,

POSTWISSELVERVALSCHERS
VEROORDEELD

De „consul” tot vijf
een

jaar,

mededader tot
drie jaar.

SCHERMEN

Gisteravond werden in de zaal Mastbooms
aan de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam
de kampioenschappen verschermd op degen,
waaraan schermers deelnamen van de Amsterdamsche s chermclub en Schermvereeni-

23

De rechtbank te Amsterdam veroordeelde
vandaag den postwisselvervalscher A. de Vries
(de „consul"), den hoofddader van het complot vervalschers, dat onlangs terecht heeft
gestaan wegens het gebruik maken van valsche geschriften en wegens valschheid in geschrifte meermalen gepleegd, tot vijf jaar
gevangenisstraf.
De officier had zes jaar gerequireerd.
eDman, die zooals men weet te Parijs in een
ziekenhuis werd verpleegd en daar een verlamming simuleerde, ontvluchtte eenigen tijd
geleden, doch is later te Brussel opnieuw gearresteerd, waar hij zich thans nog in een zie-

PLUIMVEE-COÖPERATIE ALMELO

AMSTERDAM, Vrijdag 16 April.

INT. SAMENWERKING

Onder leiding van den geneesheer-directeur,
dr. Oudendal, en de directrice werd een rondgang gemaakt door het gebouw, waarna de
zusters nog het hare bijdroegen ter opluistering van de opening.

ZAALKAMPIOENSCHAPPEN
IN AMSTERDAM

16 APRIL 1937

Tabak. Voor de 2de Sumatra-inschrijving wa-

Te Almelo vergaderde de Overijss. Pluim-»
ves-Coöp. „Almelo en Omstr.". Uit het jaarverslag bleek, dat aan de leden werd uit118.220.56.
gekeerd voor geleverde eieren
tav. 190 ets. tot 400 ets. aan Nederlandsche fabriDaarvoor werden ontvangen 4.267.086 stuks
kanten, terwijl de 119 pakken uitschot TTR/Langmet een gewicht van 252.903 kg. Het gemidkat/IA tax. 47i ets. verkocht werden aan den delde gewicht bedroeg 16.88 stuks per kg; de
Nederlandschen handel tot 85 ets.
cent per kg. Door de verDe stemming was over de geheele linie willig gemiddelde prijs 46.5
het
afgeloopen jaar ruim
werden
eeniging
en het prijsniveau was veel hooger dan vorige
De 16.000 kippen ingeënt tegen pokken en diphtheweek, De inschrijving opende reeds willig.
Zandblad-plok groot 1079 pakken werd gekocht ritis. Het resultaat was zeer bevredigend. De
door Nederlandsche handelaars tot 274 ets., bij kosten bedroegen 1 cent per kip. Ook werd
eene tax. van 158i.
het bloedonderzoek veel toegepast, waarvoor
De beste partij hieruit, nl. 401 pakken Dcli Mij./l 2
cent per dier moest worden betaald.
werd door Nederlandsche fabrikanten uitgekocht

aangeslagen 14.148 pakken. De eerste
voorverkoop vond deze week plaats. De Dcli Mij.
verkocht nl. onderhands de beide Zandblad-partijen ml. de partij 252 pakken TTR/Langkat/ I

ren heden

tot 465 ets. De 1025 pakken voetblad Dcli Mij./
Dcli Toewa/2 brachten meer dan 100 % boven
tax. op, nl. 479 c. (tax. 228 ets). De beide partijen
Zandblad Senembah Mij. n.l 233 pn. Senembah
Mij./M/l en 191 pakken dito/P/I werden tot 314
ets. (tax. 182) verkocht aan gecombineerde Nederlandsche en Duitsche handelaars. Opvallend is
dat de hoofdpartijen verkocht werden zonder haar
uitschotpartijen
De
beide
uitschotpartijen.
door
den
Nederlandschen
hiervan
werden
(taxatie
tot
176 cents
handel opgenomen
97). Amerika was voor de betere tabakken zeer
willig gestemd en betaalde hooge prijzen voor de
dunbladige, lichtsoortige en heldere partijen. In
totaal kocht Amerika circa 1300 pakken. Amerika
werd toch nog geslagen op de partij 623 pakken
Dcli Mij./M/2, deze tabak werd door Deensche
fabrikanten gekocht tot 386 ets. bij een tax. van
1874 ets. Ook de 3de en 4de afladingen bedongen
hooge prijzen, deze liepen meer dan 50 % boven
tax. Voor Duitsche rekening werd betrekkelijk
weinig gekocht; 667 pakken Dcli Mij./PB/3 werden tot 98 et. door Duitsche fabrikanten gekocht,
terwijl de 109 pakken Zandblad-uitschot Dcli Mij./
Q-M/A werd uitgekocht door een Bremer-handelaar. Overigens wes de omzet geringer dan vorige
week. De koopers in deze inschrijving waren overigens hoofdzakelijk Nederlandsche firma's. Ten
slotte zij nog gemeld, dat de Fransche en Zweedsche Regie ook vertegenwoordigd waren.
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LONDEN, 16 April. (1 uur 15.) Rubber. (Medegedeeld door Wijnand & Keppler.) Loco sheets
lOj w., Mei 10Ï bet. en k., Juli/Sept. lij bet. en
w., Oct./Dec. lij bet. en k., Jan./Maart 11 bet.
en k. Stemming onregelmatig.
LONDEN, 15 April. Suiker. Britsohe raff inadeurs noteerden heden voor export U d. hooger.
Buitenl. 96% Centrifugals 11 d- hooger, verkoopers
Cuba/San Domingo April/Mei 6/63 cif.
Koffie. In veiling werden van de aangeboden
4038 bn. Costa Rica 3000 bn. verkocht tot eéhigszins onregelmatige prijzen, mooie grove soorten
ad 111/- a 113/-. Voorts vonden van 1877 bn.
Kenya 250 bn. koopers tot 80/6 voor goede grove,
terwijl 236 bn. Indische werden afgedaan ad 64/-a 65/6 voor Nelliampatihy common bold.
Thee. De geveilde 3044 k. Java werden, in
overeenstemming met den l&vp der markt voor
andere soorten verkocht, tot 1 a J d. lagere
prijzen. Betaald werd voor Pecco 1/03, gebroken
Pecco 1/- a 1/IJ, O. Pecco 1/lï a 1/19. good 1/51
a 1/81, fine 2/15 a 2/10», gebroken O. Pecco common 1/0:!, medium 1/31 a 1/61. fine 1/81 a 2/61,.
sup. 2/11 a 3/4.
Hennep. Manila traag, J 2 verkoopers April/
Juni £35.5/-, K £33.5/- cif. Benares No. 1 April/
Juni £17, No. 2 £15.— cit. genoteerd. Sisal kalm,
No. 1 Tanganyika/Kenya Mei/Juli gedaan ad
£29.12/6 cif.
Hars. Amerik. B 18/6, F/G 20/101, WG
ex wharf.

LONDEN,

(R. B. D.)
16 April.
Metalen.
(Slot.) Koper Stand. Cash. koopers 62-/-, verk.
62.2/6. 3 mnd. k. 60.17/6, verk. 61-/-, SettlementEleetr. k. 67-/-, verk. 69-/-, Best
prijs 62-/-,
Select, laagste 67.15/-, hoogste 69-/-. Tin Stand.
Cash. k. 265.10/-, verk. 266-/-. 3 mnd. k. 263.15/-,
verk. 264-/-, Settlementprijs 265.10/-, Banka loco
267-/-. Straits loco 267-/-. Lood Vreemd loop.
mnd. offic. 25.1/3, 3 mnd. offic. 24.18/9, niet offic.
k. 24.18/9. id. verk 25-/-, Settlementprijs 25-/-.
Zink Ordinair loop. mnd. offic. 26-/-, niet offic.
k. 25.18/9, id. verk. 26.1/3, 3 mnd. offic. 26-/-,
niet offic. k. 26-/-, id. verk. 26.1/3, Settlementprijs 2fl-/-. Nickel Home Trade 180-/- a 185-/-,
Exp. Trade 180-/- a 185-/-. Alluminium Home
Trade 100/-, exp. 100-/-. Antimonium Eng. reg.
Sp. Br. 88-/- a 89-/-. Platina geraffineerd 235/-.
Kwikzilver Der bottle 14.7/- a 14.7/6. Antimonium
Chin. reg. cif. 65-/- a 66-/-. Wolframerts per unit.
cif. 60/- a 63/-. Blik I. C Cokes 20 X 14 24/6
ft 25/6. Koper Sulfaat 23/3. Koper Strong sheets

„Wetboek van Strafwet, ten dienste van de poliW. L. H. Koster Henke (uitgave
tie",
door
Schaafsma en Brouwer, Dokkum).

Steun-aankoopen van staatsfondse
in laatste

mill. heeft aan,gekocht,; ten einde de
markt te steunen.
Systeem
Het federale Reserve
deelt voorts mede, dat de aankoopen
van staatsfondsen in de week geëindigd
April $ 31 mill. hebben bedragen,
zoodat in de laatste 14 dagen de Federale, Reserve Banken in totaal $ 60
14

mill. staatsfondsen hebben aangekocht
HET BALLEROSPEL.
Op last van de justitie is proces verbaal
opgemaakt tegen de exploitanten van een
warenhuis te Groningen wegens het gelegenheid geven tot hazardspel of overtreding der
loterijwet. De laatste weken werd hier het
ballerospel beoefend door koopers die van de
standhouders bij aankoop van een bepaald bedrag bonnetjes kregen. Thans zal in hoogste
instantie moeten worden uitgemaakt of dit wel
of geen hazardspel is.
In afwachting van de rechterlijke beslissing
is vergunning gegeven voorloopig door te
spelen.

BINNENLANDSCHE HAVENS
MAASSLUIS aangek. 16 April Frauenfels, Basrah
1. v. Antw.; Helen, Hamb.; Stolwijk, Susa.
Vertr. 1 6April Juliui H. Stinnes 27, Stockholm.

4% Fund.loan
7% Dawes-leening

51% Young-leening
Canadian Pacific
Int. Holding gew
Int. Nickel

U. S. Stee! Corp. gew
Br. Am. Tobacco
Br. Celanese

AMSTERDAM, 16 April. Aangevoerd door 6
motorbotters en afgeslagen aan de Gemeente
Vischhal De Ruyterkade. (Besomming per botter
van 52 tot 263.) Handschol 11—13, kl. schol
1.60—2.60,
f 8.50—10, pufschol
5—6.50, schar
bot 5—7 per kist; kabeljauw
1.30—2.10 p. stuk;
0.90—
groote tongen
0 80—0.90, middeltongen
1.20, kleine tongen
0.90—1.05 per kg. Uit de hand
verkocht op het, terrein: aal 0.20—0.32, bot 0.10
versche bokking f 1.10—1.25,
—0.15 per pond;
harde bokking
1.30—1.50 per 100 stuks; garnalen
1.75—1.85 per 15 kg; panharing
1.70—1.80
per tal.

’ ’ ’’ ’
’
’’ ’
’
’
’

’’
’

ENKHUIZEN, 15 April. Heden hebben de Enkhuizer haringvisschers, die met kamernetten hun
bedrijf uitoefenen buiten den afsluitdijk, omgeving Wieringen, weinig haring gevangen. Gemiddelde vangst 5 kisten per vaartuig. Prijs hooger.
2.45 per tal (220 stuks); hoogste
Laagste prijs
prijs per kist (pl.rn. 500 stuks) f 6.50.

’

IJMUIDEN, 15 April. Van de treilvisscherij
kwamen heden alhier aan de markt de stoom1921; IJM.
treilers: IJM. 6 (Norma Maria), met
1219; IJM. 89 (Irene) met
42 (Flamingo) met
2662 en de
1972; IJM. 195 (Azlmuth) met
motorloggers: KW. 5 (Hubertha Gerarda) met
f 644; KW. 38 (Bertha) met 677; KW. 40 (Christina) met
552 aan besomming.

’

’

’

’

’

’

IJMUIDEN, 15 April. Heden waren aan den
Rijksvischafslag: 4 stoomtreilers en 3 loggers. De
prijzen waren als volgt: tarbot ’O.B2—0.62, tongen
1—0.72 per kg; griet 27—10, middel schol 26,
zetschol ’36— 21, kleine schol 27—4.50, scharren
’5—1.20 per 50 kg; roggen ’24 per hoop; vleet
’1.70—0.70 per stuk; makreel 12.50—7 per 50 kg:
kabeljauw ’52—16 per 125 kg; groote sullen
’ls—lo, kleine gullen
11—7. wijting
3.60—2.10
per 50 kg; heilbot ’1.10—0.76 per kg; lengen
’2.30—0.90 per stuk.
LEMMER, 15 April. Door 14 vaartuigen is heden
350 kg aal aangevoerd, welke verkocht is voor
’31.10—43.60 per 100 kg.

’

’ ’
’
’

’

’
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Imperial Tobacco

s

764

Ui si
127/6
9 3

~

Courtaulds Ltd

127 /fi

'L 53,6
5-5/6
151/101 ; 151/10}

41/8
26/3

Anglo Iran Oil gew
Burmab Oil gew
Mexican Oil gew
Kon. Ned. Petr
She.l Transport
~
Venezuela Oil
Rio Tinto
Rand Mines
B. S. A. Chartered
Cons Diam. M. S. W. Afr.

Idem pref.

118/9
IU/3
23/-

47
115/-
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24
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BERLIJN 16 Apr. R.B.D. Slotkoersen.
16
15
16
Apr.

Een.

Apr.

24

15

Apr

Apr.

Harpener.. 1644 161
Hoesch Kln 120 1194
Ilse Bergb. 170
Kali Asch.l 1259* 12 4

2X-X 2W-J*

geld..

Partdisc...

-

4!

41 3

ünilever gew
Unilever N.V
Swed. Match B

'Oi

DtA.Auslö. 124
Krs 944 94
Berl Hndg. 129& 1295* Kloecknw
1264 mX
Com. ir. Bk 1134 1134 Kokswerke. 148■■,
19
DL Disk. B 1174 1174 Laura huett 19
Dresd. Bnk. 105
Mannrosh 1225* 122
105
161
Reic.hsbank 198% 197
156
Masoh.B.. 154?* 1514
Allg. Lok. b. 157
Orenst.Kop 95
Hamb Pak
17%
H. Suedam. 444 43% lili. Braunk
Nord.Lloyd. 174 174 fctheinstalu 1604 imH
A.E.Ö
434 434 liütgersw. 14< 14ü3i
Salz Uetf th 167 Wth
Bud. Kisen. < 1304 128
S.Berg.Zink
Charl.Wass. 115?* 115
166 l(jb4
Schuckert
'i Gummi.. 1954 195
Allg D

.
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Daiml. Mot 139
D Krdoel. 150
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Schuit, Pat

1374

!*es.t.el.Un. 150
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Siem.Halsli 200

1494
Dyn. ftob.
904 894
El. Liefer. 1354 135
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LU. Farben 169
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WISSELKOERSEN
BUITENLAND
(R.8.D.)
i
Apr.
Apr.
16
16

LONDEN. 16 Apr.

.

Wisselkoersen.
16 Apr. 16 Apr.
open.
10.15

10.15 I

open.

4.9087 Zweilen 19.39% 18.39%
Noorw. 19.9C4 19.904'
Berlijn..
Hels.t. .226.50 22n'.5()
Spanje,.
Praag. 140.87 U0.87
Buodap. 24.75 24.75
Montr.
Adam.
8.96-A 8.96-fr Bel K rad 215 — 215
Brussel 29.124 29.12% Sofia. ..398.- 398
93 22 93.26 Boekar 669.— 669
Italië.
Zwitst. l 21.51% 21.514 B. Aires 16.12 16 12
22.40
Kopenh. 22.40

N. Vork

4.9092

Parijs.... 110.03

110.03
12.20% 12.21
79.-* 82.—*
4.9037 4.9037

——

..

*

nom.

BERLIJN, 16 Apr. .R.8.D.) Wisselkoersen Slet
15 Apr.
16 Apr.
Bieden La: en delen Laten
Buenos Aires. 0.756
0.76 J 0.756
0.760
42 04
41 96
42 04
Brus». Antw. 41.96
Rio de .laneiro 0.157
0.159
0.159 0.157.
47 11
Dantzig
47.04
47.14 47 04
12 245
12.22
12.25
12 215
Londen
5.4,)5
Helsincfors... 5.395 5.405 5 395
Parijs
11.105 11.125 11 105 11 125
Amsterd./Ilott. 136 31 136.59 136 30 136.5 a
13 09
13 11
13.09
13.11
Itaüft
48.95
49.05
48 95
49 05
Weenen
56.85
56.73
56 85
Zwitserland... 56.73
8.669
8.646
8 (.64
8.651
Praag
Hoeiiapest

New

tolk

..

—.

—

—.—

2.494

2.490

—.

—

2.489

—.-

2.493

»

WISSELKOERSEN
BINNKM A\u

AMSTERDAM VOOR 12 UUR

Londen

VISSCHERIJ

-.

opening vor. slot

—...

21 % Eng. Consol
31% Eng. Warloan

Berlijn

6 weken.
üit Washington wordt gemeld, dat het
departement van de Schatkist in Maart
staatsfondsen ten bedrage van $ 119.55

LONDEN 16 April (R 8.D.)
Openingskoersen.-

20/101

kenhuis bevindt.
100-/-.
LONDEN, 16 April. (R. B. D.) Cadmium 6/91.
De tweede verdachte werd wegens poging
tot medeplichtigheid aan het gebruik maken Zilver Promps k. 22.',, verk. 227, Levering koop.
van valsohe geschriften veroordeeld tot drie 221, verk. 222, Settlementprijs 221.
jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd
in voorarrest doorgebracht (1 jaar). Hij werd
vrijgesproken van het aanbieden van de valsche
NIEUWE UITGAVEN
postwissels aan twee bijkantoren van de posterijen hier ter stede.
Bij den uitgever H. D. Tjeenk Willink & Zoon
Tegen hem had het O. M. vijf jaar met afN.V.
te Haarlem zijn verschenen: „Het Zeetrek van voorarrest geëischt. De derde bij deze recht"
van mr. S. H. F. A. Völlmar, en „Schets
eenigen
tijd
verdachte,
zaak betrokken
is reeds
van het Ned. Burgerlijk procesrecht" van mr. J.
geleden tot 2i jaar met aftrek van voorarrest H. Polenaar (7de druk).
veroordeeld.
Voorts zag de 21ste druk het licht van het

WALLSTREET-BERICHTEN

BUITENLANDSCHE
BEURZEN.

)
1714 S
£
61 % Potasch
f 4714 ) ■*
* Exdiv. ** Exclaim.

BERLIJN, 16 April. (R. B. D.)
Metalen.
(Slot.) Ko,per Eleetr. 87. Koper Geraff. 811 nom.
81J. Lood 33 nom. 33. Ruw Zink 331 nom. 331.
Aluminium 144, id. 99 % 148. Zilver Baren 39.70
a 42.70.
's-HERTOGENBOSCH, 16 April, B o t e r. (Mijn.)
1.59, laagste
Aanvoer 20.550 kg-. Hoogste prijs
1.55, middenprijs
1.57.
Aardappelen.
LEEUWARDEN, 16 April.
2—2.30, bintjes
Roode ster f 2.60—2.90, borgers
f 4, Alva ’3.50; andere soorten ’2.20—2.80. Alles
peh 100 kg.

’

’

73.42

39.95

46.15

Stockholm

—40.05
—46 25

——

Praag
Finland

,
(Yen)

—

44 95 —45.05
41 624-41.70
6.35
6.40
3.94
3.98
9.60 .— 9.70
0.52 —0.52%

Oslo
Zürlch

Japan

15 Apr.

8.95%- 8.96%
8.124- 8.174
30.75 —30.80
1 82%
1.824

Parijs
„
Brussel
N. X. Cable
Kopenhagen

Italië

16 Apr.

73.35 -73.45

►

8.90^8.15

31). 18

1

82Ö

40.024

46.20
45 05
41 i 4
6. 74
8.9Ó

9.65
ü.r'M

AMSTERDAM NIET-OFFICIEEL
Dollar bankpapier LBlJ—-1.83. Marken
bankpapier 41.75—42.75. Oostenr. Bankp. (in
100 Schill.) 33.50 —34.50. Belg. francs 6.12 J
—6.30. Finsche mark 3.94—3.99fEng. Bankpapier 8.95—8.97£. Fr. Bankpapier 8.12J—

8.22J. Pr£.ag 6.32i—6.40. Italië 9.60—9.70.

Budapest

0.34—0.34J.

Japan (yen)

0.52J. Warschau 0.34J —0.35. -Buenos

—

0.52

Ayres
Zwits.

0.55—0.56. Indië cable 100Ê—100|.
Bankpapier 41.65—41.80. Goudbaren Adam
2016—2021, idem Londen 2036—2041.

AMSTERDAM OFFICIEEL
16 Apr
ff. Vork 1.824
Londen
B.W-H
Berlijn
73.43
Parus
8.154

16 Apr

15 Apr

15Apr.

1.824* Bazel
41.864 11.64
H.SXHIi Weenen—.— -.Erop»nl< 10.05 40.(24
73.42
Stockh 46.25 46.2.)
8.15
Oslo
45.074 45.05
Brussel 30.77 30.78
voor
den VV s-e|liuuf
fl«
Kots vastgesteld
'50
17(1.
%'oor
RiMsmarkun
handel

ROTTERDAM OFFICIEEL
16 Apr 15 Apr

Londen

8.964 8.964
Berlijn 73.41
7.1.404
Parijs
8.15
8.144
Brussel 30.77
30.774
Madrid

Milaan

——

——

lij Apr

N. ïoik

15 Air.

l.Wfi* 1>24
Zwitser! 41.H64 H.fe-j
Weenen
Kopenh. 40.024 40.—
Stockh. 46.21 -1'i.20
Oslo
45-01 45.134

—
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Bij beschikking van den E.A. Heer
Rechter-Commissaris in het faillissement van MARIA MAGDALENA
DE JONG, weduwe van E. F. J.

/

LENTE-REIZEN

FEETERSE, zonder beroep, wonende
te Amsterdam aan de Govert Fiinckstraat no. 257, is bepaald:

naar de

1. dat de verificatie-vergadering
zal worden gehouden op Vrijdag 11
Juni 1937, des voormiddags te 10.45
uur, in het Paleis van Justitie te

ZWITSERSCHE RIVIERA
MONTREUX

Amsterdam;
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Vraagt inlichtingen en prospectus bij de groote Beisbureaux en Reisvereenigingen.
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Hef allernieuwste!

2. dat de schuldvorderingen uiterlijk op Vrijdag 21 Mei 1937 bij den
curator moeten worden ingediend.
De Curator:
Mr. MAK BAMBERGER,
De Lairessestraat 40, Amsterdam.
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(ADMINISTRATIE-BANK^

REKENINGEN-COURANT

DISPOSITIËN

Amstelstraat 14-18. *

Amsterdam C.

—

Telefoon 32000. (6 lijnen). Toestel 16
Bankrelatie: TWENTSCHE BANK.
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— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG
(Ingezonden Mededeeling.)

AMSTERDAM

ECONOMISCH-TECHNOLOGISCH
INSTITUUT GEVRAAGD

Een belangwekkend rapport van de gemeentelijke
Zij acht een plaatselijk instituut
industriecommissie.
op bepaalde, hieronder uiteengezette, gronden
voor Amsterdam noodzakelijk.

—

als centrum voor grondhandel en bankwezen
en zetel van centrale instellingen, als zee- en
luchthaven, biedt voorwaarden voor een
industrieele vestiging van geheel eigen karakDe z.g. Gemeentelijke Industrieter. De commissie meent, dat de opsporing
van nieuwe industrieele objecten voor AmsterCommissie, die naar haar voorzitter
dam dan ook geheel anders moet worden
ook wel de Commissie-Limperg wordt
aangepakt dan in de provincie. Men zal zich
genoemd, heeft in opdracht van B. en
geheel moeten concentreeren op de locale
W. van Amsterdam 1 ) sinds het begin
omstandigheden. Er dreigt zelfs h. i. voor
van 1935 een onderzoek ingesteld, naar
Amsterdam in de toekomst een gevaar, indien
het niet over een eigen economiseh-technolode wenschelijkheid en de mogelijkheid
gisch instituut beschikt, het gevaar, dat geeconomisch-technologischvan een
gadigden voor het stichten van nieuwe bedrijinstituut met een industrie-bank voor
ven zich tot de regionale en locale instituten
zullen wenden, waardoor Amsterdam achter
Amsterdam. Zij heeft dezer dagen haar
zou komen te staan.
rapport aan den gemeenteraad uitHet derde motief vindt de commissie in
gebracht, dat nu als bijlage van het
een tekort aan de voorlichting
Gemeenteblad verschenen is; het vormt
van de bestaande nijverheid. Of(inclusief de bijlagen) een boekdeel van
schoon Amsterdam het grootste industriecentrum
van het land is, met overwegend
prof.
heeft
bladzijden.
145
Bovendien
kleine en middelmatige ondernemingen, is er
Limperg gistermiddag met eenige
geen nüveriheidsconsulent gevestigd, noch een
andere leden der commissie in een ten
der bestaande voorlichtingsdiensten. Toch laten
de organisatie en de uitrusting van vele dezer
etadhuize gehouden conferentie het
ondernemingen
(administratie, kennis van de
rapport voor de pers toegelicht. Aan
markt, installaties, bedrijfsmethoden, etc.) te
het een en ander ontleenen wij de hier
wenschen. De commissie ziet hier voor
volgende mededeelingen.
een plaatselijk instituut een groote taak, en
verwacht dat er van de voorlichting op den
hierop
heeft
zich
en
t>e industrie-commissie
e gde prof. Limperg gisteren zeer den nadruk duur een groot en dankbaar gebruik zal worgemaakt.
*~~ eerst ter dege afgevraagd, wat men nu denEen
vierde factor is voor de commissie
het veelzijdige contact tusschen de industrie
en het gemeentebestuur met zijn vele diensten en bedrijven: ook hier is voorlichting
zeer noodzakelijk, en tevens moeten die diensten en bedrijven aangaande de wenschen en
behoeften van de industrie worden ingericht.
Na een cijfertabel te hebben gegeven en zich
op de werkloosheid te hebben beroepen, komt
de commissie tot de slotsom, dat de stichting
van een plaatselijk economiseh-technologisch
instituut inderdaad noodzakelijk is.

VAN ZATERDAG 17 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 1 MEI
HOUDEN WIJ IN ONZE SHOWROOMS

BEZUSDENHOUT 71
en

'

** *
Dant volgt de vraag van de organisatie. De commissie betoogt 0.m., dat de aanwezigheid van zoovele uitnemend geoutilleerde openbare diensten en bedreven met hun
laboratoria en documentatie, maar ook van
de universiteit met haar wetenschappelijk apparaat een bijzonder gunstige omstandigheid
is. Dan heeft men verder de Kamer van Koophandel en Fabrieken, die deskundig is voor
handelsvoorlichting en handelspolitiek, en ook
haar uitgebreide documentatie bezit. Ook met
deze moet het te stichten instituut nauw contact houden, zoo ook met de arbeidsinspectie,
het gemeentelijke Bureau voor de Statistiek
en het id. id. tot bestrijding van de werkloosheid. Dit bureau bewerkt ongetwijfeld voor
een deel het terrein, waarop later het economiseh-technologisch instituut zal werken,
dat overigens veel beter geoutilleerd zal zijn.
De commissie bespreekt dan nog verder de

PROF* DR. JO, LIMPERG.
onder en economisch- 'technologisch

instituut moet verstaan; men heeft opgemerkt
dat in den laatsten tijd bij het oprichten van
het

dergelijke, meest provinciale, instituten
Accent eenigszins anders is komen te liggen
dan eenige jaren geleden: toen dacht men
vrijwel uitsluitend aan het opsporen van
die tijdens een
nieuwe werkgelegenheid,
depressie in het algemeen niet gemakkelijk te
Vinden is
tegenwoordig komt meer
de voorlichting van de nijverheid
op den voorgrond („meer corrigeerend dan
is dan de taak van zulk
biitiaief-nemend"
*en instituut.) Zoo is de Oommissie tot deze
definitie gekomen (p. 9):
In het vervolg van dit rapport spreken wij
het laatstbedoelde economisoh-technoloStech instituut, derhalve over het openbaar
practische doeldat, uitsluitend
'inden nastrevend, zich dienstbaar maakt aan
verbetering der industrieele uitrusting van

—

—

öet gebied zijner werkingssfeer, zoowel door
opsporing van nieuwe industrieele
Mogelijkheden als door economische en
technologische voorlichting der bestaande

samenwerking met het te stichten economiseh-technologisch instituut in Noord-Holland, de adviezen aan particulieren, den vorm
van het instituut, vraagstukken van leiding,
personeel, outillage en budget (zij denkt aan
een totaal van
30.000 en concludeert:
„Men neme de organisatie van een plaatselijk economiseh-technologisch instituut onverwijld ter hand. Nu in vrijwel het geheele
land de overheid ten behoeve van de bevordering der industrie haar apparaat met deze
organen van opsporing, steun en voorlichting,
uitbreidt, is in dit opzicht voor Amsterdam
reeds een achterstand ontstaan, waaruit wellicht spoedig ernstige nadeelen zouden kunnen voortvloeien."
Het rapport draagt de onderteekening van
de leden der commissie de heeren: prof. Th.
Limperg Jr., voorzitter, L. Boogert, J. C.
Buysman, ir. J. E. du Celliée Muller, ir. M. H.
Damme, W. P. Detiger, A. S. Dresden, ir. J.
T. Duyvis, W. F. Goldschmeding, J. M. Holtz,
G. van der Houven, G. J. Jong, J. J. van Malen, H. R. Reder, prof. mr. C. P. M. Romme,
ir. L. S. P. Scheffer, ir. J. Tielrooy, ir. M. E.
H. Tjaarden, ir. H. Vos, B. de Vries, mr. dr. J.
H. van Zanten, als buitengewone leden mr. H.
F. van Leeuwen, dr. B. Lulofs, ir. D. H. Stigter, mr. J. P. C. Tetrode, en de secretarissen
A. Kaan en dr. G. Th. J. Delfgaauw. Er is

’

overheid."

E>e voorlichting der nijverheid laat te
onzent, ondanks de vele openbare en particu-

liere
le

instituten, volgens de commissie nog veel

wenscnen, vooral ten aanzien

van de
ondernemingen van middelmatigen en kleinen
omvang. Wat speciaal den Rijksnij v e rbetreft, deze verricht (hoofdzakelijk technisch, in mindere mate economisch) uitnemend werk, voor zoover zij met
ftaar zwakke bezetting daartoe in staat is.
et is trouwens de bedoeling dat de econo-

*J"nisch-technologische

instituten met deze en
a&dere diensten, ook die voor bepaalde bedrijfstakken, 7rullen samenwerken, en bovenheeft men te Den Haag het centrale
ec onomisoh-technologische
instituut, dat weer
?e werkzaamheden der regionale en locale
coördineert.

den

Het vraagstuk van een industrie-

bank heeft de commissie niet

behandeld, daar het inmiddels „centraal"
aanhangig is gemaakt, in dien zin, dat
er van rijkswege eventueel In deze
richting iets zal worden gedaan. Wat
het economisch-technologische instituut,
de hoofdzaak, betreft: zij beantwoordt
de vraag, of er voor Amsterdam een.
apart, een plaatselijk instituut noodig
is, in bevestigenden zin, en
wel op de volgende gronden:
Z Ü meent dat er voor Amsterdam bijzondere
f
Actoren aanwezig zijn, nl. ten eerste de
Jöivang der Amsterdamsche industrie. Volgens de beroepstelling-1930
het aantal in deze werkzame personen

KAPITEIN E. PRINS
90 JAAR
stadgenoot bereikt
Maandag 19 dezer den negentigjarigen
leeftijd: kapitein E. Prins.
Een

bekend

Men zou 't niet gelooven, dat de heer Prins
reeds dezen hoogen ouderdom bereikt heeft,
als men hem stram te paard ziet zitten of
Met
nog ongebogen op straat ziet loopen
schier jeugdige kracht beklimt hij nog de
trappen van ons Handelsblad-gebouw, als hij
ons van het een of ander, dat voor de lezers
van belang kan zijn, deelgenoot wil maken.
En gaarne luisteren we dan altijd weer opnieuw naar de verhalen uit zijn lange leven,
uit zijn militaire loopbaan. Naar het geheim
van zijn gezondheid en kwiekheid tot op verren
patriarchalen leeftijd hebben wij hem tot nu

Amsterdam

—

—

diamantnijverheid);
£°nfectie-kidustrie,
«eeft d

zoo

e groo te stad ook eigen industrieele

Problemen,

met betrekking tot
der bedrijven, grondprijzen, been aard der arbeiders, enz. De
"Oofdstad, als knooppunt van verkeerswegen,
bijvoorbeeld

kwaamheden

aanleiding van een door den gemeente' Naar
aangenomen! voorstel van zijn eoc-dern.
eed
Iractie,

NASH
PACKARD

(Ingezonden Mededeeling.)

”

„Piet Heinvordet
snel

Men kan reeds over het dek loopen.
Met de binnenbetimmering
wordt spoedig begonnen.
Donderdag 25 Maart jl. werd de kiel
voor het prinselijk jacht „Piet Hein"
gelegd, en de werkzaamheden zijn sindsdien zoo snel gevorderd, dat men thans
reeds over het dek kan loopen.
De vloerleggers voor het stuurhuis en die
voor den eetsalon geven aan hoe groot de ver-

trekken zullen worden. Het aangebrachte deel
van het frame voor het dekhuis toont aan hoe
groot de deksalon zal worden. Voorwaar, er is
aan de Amsterdamsche Scheepswerf door den
directeur, den heer G. de Vries Lentsch jr. en
door zijn staf van arbeiders snel en voortreffelijk gewerkt. In enkele weken tijd van een
stapel platen en staven een schip maken is
geen kleinigheid. Het zal niet lang meer duren
of de pneumatische klinkhamers, die tot nu toe
onafgebroken hun oorverdoovend lied zongen

en

1937 MODELLEN.

Een prachtige Automobiel-Show in
een sprookjesachtige omgeving.
GEOPEND VAN V.M. 70 UUR TOT N.M. 6 UUR EN VAN DES AVONDS 7.30 TOT 70 UUR.
DES ZONDAGS VAN V.M. 77 TOT N./M. 5 UUR.
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zullen zwijgen.
Doch bij dit alles blijft het niet. Met de bewerking van het hout voor het dek is men
reeds begonnen, evenals met het zagen en

\\l

verbinden van tallooze andere houten onderdeden van het schip.
-kleeding
Het is echter niet alleen aan de AmsterN V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL DEN HAAG AMSTERDAM
damsche Scheepswerf dat voor de „Piet Hein"
-kleedt**
wordt gewerkt. De heer H. W. de Voogt, de
scheepsarchitect legt op het oogenblik de
laatste hand aan de teekeningen. De plannen
Ë
Waarborg-costnums
geen minderheidsnota of -meening, de comhet interieur, ontworpen door den archieenstemmig
uitgevoor
missie heeft haar rapport
50
50
29
23- 26
bracht.
tect ir. S. van Ravesteijn, en voor de verblijven
Strijd tusschen coöperatie en
Mutters,
in
overfirma
75
s
benedendeks door de
36 °tot6s—
33
* *
begrafenis-ondernemers.
leg met den heer De Voogt, zijn door de PrinTot slot dan nog een paar losse opmerkinses en den Prins goedgekeurd, die tevens de
gen, naar aanleiding van de conferentie van
keuze der te verwerken houtsoorten en van de
gisteren:
de
Vereenibekleeding enz. hebben bepaald. Zoo kunnen
De afdeeling Amsterdam van
Het is de bedoeling, dat het instituut den ging voor Facultatieve Lijkverbranding hield
betimmeringen onder handen
vorm van een s t i c h t i n g zal krijgen, waar- gisteravond onder voorzitterschap van den thans ook de
Ten slotte zijn te Hengelo in
genomen.
worden
in behalve de gemeente met een directeur,
i:wn
E. J. Abrahams, in Handwerkers Vrienheer
van
advies;
van de Gebr. Stork en Co.
een
raad
de
machinefabriek
een raad van bestuur en
denkring, een zeer druk bezochte en soms
in dezen zullen ook particuliere bedrijven rumoerige vergadering.
de beide dieselmotoren in aanbouw.
vertegenwoordigd zijn. Men wil ook de Kamer
De „Piet Hein" vordert snel. ,
Het bestuur, behalve de penningmeester,
van Koophandel in de stichting betrekken, en
deze vooral daarom tot een van de gemeente had van te voren bekend gemaakt, in deze
vergadering zijn mandaat ter beschikking te
eenigszins onafhankelijk lichaam maken, op„HET MOBILISATIE-KRUIS”
voorlichstellen, omdat in de vergadering van
kunnen
ook
de
overheid
zal
zullen
zij
dat
LEER ONS VOLK HET EIGEN
was
van
niet
gede
aftredende
secretaris
tekortkomingen
jl.
15 Maart
ten, en zoo noodig op
Jaarfeest van de afdeeling
meentediensten of gemeentelijke regelingen herkozen. Het bestuur noemde dit een aanval
van
de
overrompeling
beleid
een
zijn
op
en
opmerkzaam maakt.
Amsterdam.
de
LIED
Men weet dat de gemeente inmiddels (d. vereeniging door een groepje leden, „dat
afdeeling
Amsterdam
w.z. nadat deze studie was begonnen) een laatste jaren telkens weer beproeft de leiding
hield
de
Gisteravond
eigen bureau tot bestrijding der werkloosheid in handen te nemen".
van den Nationalen Bond „Het MobilisatieFeestelijke zangavond van de
in
hoogte
op
zekere
heeft gesticht, dat tot
De voorzitter achtte het in strijd met de kruis" in de groote zaal van Krasnapolsky
denzelfden geest werkzaam is als een econo- regelen van het fatsoen om iemand, die vijftien haar elfde jaarfeest.
Ned. Vereeniging voor
miseh-technologisch instituut. Dit is echter jaar lang de belangen der vereeniging heeft
dezen avond, die door vele leden van
Op
den Volkszang.
bij wijze van voorloopigen en misschien tijdebehartigd, plotseling aan den dijk te zetten. De den bond werd bijgewoond, waren o.m. verlijken maatregel in overleg met de industrieoppositie diende met open vizier te strijden.
tegenwoordigd het Landstormcorps van de
„Laat ons volk zingen het eigen Nederlandcommissie, opdat er spoedig iets zal kunnen
Van de zijde der oppositie, waartoe vooraanstelling Amsterdam, de Bijzondere Vrijwillige sche lied. Laat het weten welk een kostelrjken
gebeuren, en niet met de bedoeling om over staande personen van de Coöperatieve VereeLandstorm, de Algemeene Vereeniging van
schat aan oude en nieuwe liederen Holland
het hierbij besproken onderwerp vooruit te niging voor Lijkbezorging behooren, werd aanen nog tal van vereeni- rijk
Reserve-Officieren
is, bevorder en verbeter onzen volkszang."
loopen. Een deel van de taak van dit gemeengevoerd, dat zij geen andere bedoeling heeft gingen, die met den bond sympathiseeren.
Dit
is het doel van de Nederlandsche Verinstituut
afdeeling
tebureau zal wel op het ec.-techn.
de crematie-gedachte onbaatzuchtig te
Nadat de eere-voorzitter van de
dan
voor den Volkszang, en dat er
eeniging
overgaan, wanneer dit laatste gesticht wordt, dienen; en dat er een groep personen is, be- Amsterdam, kolonel H. H. Timmermans, met
voor
haar streven bestaat heeft een
de
inanimo
op
(dat
niet
geopend,
maar een ander deel
uit
begrafenisondernemers, die de een kort woord de bijeenkomst had
staande
zaal
met enthousiaste zangers en
stampvolle
daarbuiten,
en Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding hield de vice-voorzitter, luitenant J. H. W.
dustrie betrekking heeft) valt
tijdens een feestelijken
zangeressen,
gisteren
vorm
blijven
tegenwoordigen
in
den
het
zal dus
haar operatieterrein heeft gekozen. Er was Klopper, een korte rede. Spr. releveerde
tot
afdeeling
Amsterdam van bovenvan
de
bestaan. lets dergelijks geldt van de commis- tusschen deze en eenige bestuursleden een aantal keeren, dat in het afgeloopen jaar het avond
de meisjes-H.B.S. in
vereeniging
in
genoemde
werkverruiming,
advies
voor
waarin
was
openbaar
sie van
ontstaan, die volgens de vaandel van den Bond in het
samenwerking
soort
bewezen.
Oud en jong, man
Euterpestraat
het particuliere bedrijfsleven vertegenwoor- oppositie voor de belangen der leden onge- opgetreden. Aan verscheidene défilé's werd de
om, al zingend, van
bijeen
was
hier
vrouw,
symen
digd is.
hij
sprak
over de
wensoht was. Zij meende, dat de voormalige deelgenomen. Voorts
om hierdoor
Het rapport heeft allerlei bijlagen, waarin secretaris zeer ongebruikelijke methoden had pathie door H. M. de Koningin steeds weer onze fraaie liederen te genieten,
velen.... om da
voor
te
vinden
en
ontspanning
zal
een
jaar
wij ook bestaande economisch-technologische toegelaten.
Volgend
aan den Bond bewezen.
van allendag te vergeten, want hg di«
instituten en voorlichtingsdienst beschreven
fauldebetoon
aan de Koningin worden gebracht zorgenvergeet
vereenipersonen
als
lid
der
waren
vele
Zoo
de zwartgalligheden van dit onzingt
regeeliteratuuroverzicht.
veertigjarig
vinden alsmede een
ter gelegenheid van haar
ging ingeschreven, die zelf van dit lidmaat- ringsjubileum.
dermaansche.
schap niets afwisten en ook niet mochten
Het orkest „Amsterdam", onder leidingvan
eereplaats
een
in
die
hulde
hoopt
De
Bond
vijftig
weten. Een begrafenisondernemer had
den
heer J. Evers, verleende medewerking,
INSLUIPERS.
personen buiten hun weten lid der vereeniging te mogen innemen.
de vereenigde dameskoortjes van mej.
evenals
algemeen-voorzitter
de
Vervolgens
ging
contributie uit eigen
A.
Bierma
H.
Jans
en mevr. Stans Ie Cosquino de
Insluipers zijn gisteravond een woning in de gemaakt, voor wie hij de
Bond,
luitenant-generaal
bedoeling om bij overlij- van den
mobiVan Olden'barneveldstraat binnengedrongen. zak betaalde, met de
uitreiking
Bussy.
de
van
het
Cramer,
over
tot
aanspraak te maken op
Zij wisten daar binnen te komen door de den van deze leden
De vereeniging telt negentien afdeelingen
lisatiekruis met oorkonde aan de nieuwe leden.
leden, dat
85 voorvoor
en
crematietarief
kasten
het
buitendeur open te sluiten. Alle
van
het kruis, dat over het geheele land. Hieronder zijn er, zoowaarde
schetste
de
Spr.
De adressen
laden zijn overhoop gehaald en de inhoud ervan deeliger is dan voor niet-leden.
de zangavonden
gedragen wordt door mannen, die in oorlogs- als die te Rotterdam, waar bijgewoond.
het
bestuur
niet bebij
waren
Vermist
wordt
van
deze
leden
verspreid.
ge- door vele duizenden worden
Het
over den grond
wil
hebben
onverzettelijke
met
een
tijd
kend. Volgens de oppositie heeft de secretaris toond ons land tegen den vijand te zullen ver- doel van „Volkszang" mag van cultureel»
slechts een bankbiljet van tien gulden.
van deze methoden geweten.
dedigen en er zoo in zijn geslaagd den vrede waarde voor het Nederlandsche volk worden
Het bestuur liep aan de hand van de begra- te bewaren. Het kruis kan door een ieder geacht. H.M. de Koningin is haar Beschermdie worden gedragen, zonder onderscheid van vrouwe, de heer Wouter Hutschenruyter befenisondernemers, zei de heer Lansink
(Ingezonden Mededeeling.),
woordvoerder
de
is
als
Coöperatie
lid van
rang of stand: het is een „democratisch kruis", kleedt het eere-voorzitterschap, terwijl mr. J.
der oppositie. Vroeger mocht de coöperatie in zooals spr. het uitdrukte.
C. baron Baud, secretaris van H. K. H. Prin„De Vlam" geen advertentie plaatsen wegens
ses Juliana, voorzitter is.
„plaatsgebrek", later werd dit toegestaan,
H NEVILLE HART
doch dan mochten de tarieven niet worden gePAARD EN WAGEN TE WATER
&
publiceerd, dit om de begrafenisondernemers
te ontzien.
LIJK VAN DEN VERMISTEN
Heerengracht 406 Amsterdam-C
den Amstel.
Melkbad
in
zijn
er
meer
spreker
Volgens een andere
ITALIAAN OPGEHAALD
DAMES- en HEEREN KLEEDERMAKERS
begrafenisondernemers, die schijn-leden hadwagen met bussen melk te water,
Een
den aangebracht.
men begrijpt, dat deze gebeurtenis het publiek
Sedert 10 Maart werd een tot Italiaan geNu de secretaris niet herkozen is, heeft de aanleiding gaf tot heel wat grapjes en dat er naturaliseerde Griek vermist, de broer van
oppositie tegen de overige bestuursleden geen
Absoluut waterdicht en toch poreus.
weer druk gesproken werd over het klaar- een kapitein van een Grieksch schip, dat desbezwaren.
blijkelijk onverbrekelijke verband tusschen tijds hier in een dok lag. Vermoed werd, dat
Op voorstel van den heer A. H. Gerhard water en melk
de man, op weg naar het schip, te water geserieuze,
of
werd' besloten een commissie te benoemen uit
zat
toch
ook
een
Inmiddels
er
raakt en verdronken was. Deze veronderstelbestuur en oppositie, met een onpartijdigen wil men, tragische kant aan het geval. Want ling blijkt thans juist te zijn geweest. Hedenvoorzitter, welke een onderzoek zal instellen mèt de kar was het paard te water geraakt morgen is nml. het lijk van den vermisten
toe niet gevraagd, daar wachten we rustig en binnen ongeveer een maand een rapport zal en de brandweer moest eraan te pas komen man in het IJ drijvende gevonden.
mee tot zijn honderdsten verjaardag.
uitbrengen aan de leden, met conclusies en om het dier te redden.
AmEen bekend stadgenoot, een populaireHageadvies. Den heer Gerhard wordt de samenstel't Liep vanmorgen tegen half acht, toen op
sterdammer, deze kapitein Prins. Maar
ling van deze commissie opgedragen.
den Amstel bij de Prinsengracht, vlak bij
naar van geboorte.
Carré, een voor een met gevulde bussen bezal
de
niet-herkozen
DE STAKING OP DE WERVEN
Tijdens
het
onderzoek
In 1872 werd de heer Prins tot officier bij secretaris zijn functie blijven waarnemen.
laden melkwagen, uit Duivendrecht, gespande dienstdoende schutterij benoemd en in 1882
nen paard schrok en naar den wallekant
Toestand onveranderd.
werd hij kapitein. En het behoort tot de
sprong. De koetsier kon nog van den bok
ij n
begrijpelijke glorie van zijn leven, dat zzijn
wagen
met
paard
gingen
en
springen, maar
In den toestand op de scheepswerven is tot
compagnie van 1882 tot 1904 onder den
een plons te water en weldra kleurde de melk
VAN
DE
AVONDMARSCH
op
nu
commando de eerewacht bij het Paleis
toe nagenoeg geen verandering gekomen.
wit.
wonderlijk
paard
Het
het Amstelwater
Koninklijke
der
bij
alle
bezoeken
bij
Dam betrok
BURGERWACHT
kwam juist tusschen een vuilnisschip en den Hedenmorgen bedroeg het aantal stakers
M. de
900,
±
de
bij
Familie. En bij de inhuldiging \ m H. was
wal te liggen. Het dier zonk dientengevolge de Nederl. Scheepsbouwmij.
t
Koningin in 1898 in de Nieuwe Kerk
Gisteravond hebben ongeveer tweehonderd niet weg, maar bleek door de weldra verDroogbij
en
de
Amst.
Dokmaatrj.
Nederl.
42
Vrijwillige Burgerwacht „Amsterook weer zij n compagnie, die de eervolle
schenen brandweer, die met den reddingte leden van de
dam", waaronder een groote damessectie en wagen en een motorspuit van de hoofdwacht dokmij. 120.
opdracht kreeg de eerewacht voor den troon
Prins
vormen. Bij die gelegenheid is kapiteinOranjeeveneens een groote officierssectie ter sterkte N. Achtergracht was uitgerukt, moeilijk te beorde
van
tot
ridder
in
de
benoemd
ongeveer 25 personen, een marsch door reiken. Toch slaagde zij erin binnen veertig
van
Nassau met de zwaarden. Met gerechtvaarBEZOEK UIT IRAN
gemaakt onder commando van den
de
stad
minuten het paard volkomen ongedeerd op den
digden trots vertelt kapitein Prins van zijn commandant, kolonel H. R. Boeree.
melkwagen
op
te
wal te hijschen en ook den
commando van zoo tallooze eerewachten, van
Op 15 April Jl. hebben de heeren Soudavar,
De marsch duurde van acht tot tien uur. De halen,
een en ander natuurlijk ten aan- Naghch
zijn ontvangsten op soirees ten Paleize en van
en Nasser, hoofdambtenaren van de
ontbonden aan het hoofdkwartier schouwe van een talrijk belangstellend publiek.
de vriendschap, die wijlen Z. K. H. Prins troep werd
Iran (de Iraansche Staatsbank),
Bank
Mellie
vroegere
Hendrik hem toedroeg. De Prins sprak hem aan den Singel. In tegenstelling met
vertoeven in verband met de
hier
te
lande
die
avondmarschen werd thans van het publiek
altijd als „neef" aan, want was ook de kapibeurswezen in Iran een
van
het
organisatie
nergens last ondervonden.
SCHOORSTEENBRAND.
tein geen Prins?
bezoek gebracht aan de fabrieken van Werkspoor N.V., te Amsterdam en Utrecht.
In 1921 is kapitein Prins toegetreden tot
De brandweer bluschte gisteren een schoorMet groote belangstelling hebben de heeren,
de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam Bur-en
steenbrand Elandsgracht 142.
in gezelschap waren van den heer mr. W.
die
benoemd tot commandant der bereden
PADVINDERSLOKAAL VERNIELD
J.
van Lutterveld, lid van het bestuur der
gerwacht. Een bekwaam ruiter was hij nml.
M.
Vereeniging voor den Effectenhandel, kennis
steeds geweest, zoo had hij in 1887 de OffiMUSEA (17 APRIL)
Uiting van politieken
genomen van al hetgeen in de verschillende
cieren Rrjclub opgericht en nog altijd behoort
hij tot de werkende leden van deze club,
werkplaatsen
te bezichtigen was.
hartstocht?
Stadhouderskade,
10—17 uur.
Rijksmuseum,
zijn vijftigjarig jubileum als zoodanig is op
13,
10—17 u.
Stedelijk Museum, Paulus Potterstr.
12 Februari in de Manege Vondelstraat geGisteravond is ontdekt, dat een nacht te Mus. Amstelkring, O. Z. Voorburgwal, 10—12 uur.
vierd!
HELER GEARRESTEERD
voren ongenoode gasten een lokaal waren
Tal van eere-functies heeft kapitein Prins binnengedrongen van een padvindersgroep aan Rembrandthuis, Jodenbreestraat, 10—17 uur.
Wijnkoopersglldehuis, Koestraat 10, H—l 6uur.
in den loop der jaren in onze stad vervuld; de Meeuwenlaan. Zij hadden dit lokaal openLamsvellen in beslag
zoo moge eraan worden herinnerd, dat hij in gebroken en binnen alles over hoop gehaald Mus. Koloniaal Instituut. i,innaeusstr.. 10—17 u.
genomen.
1882 jurylid is geweest van de groote Amster14 uur: Rondgang onder deskundige leiding door
en vernield. Het was er een complete chaos.
de afd. "Volkenkunde. Onderwerp: Indische
damsche tentoonstelling. Vele vereenigingen
Verschillende voorwerpen lagen kapot geschriftstelsels.
steunt hij nog altijd met raad en daad, vooral slagen
Den 6en April is op de Westermarkt van
en alles was over den grond verspreid. Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22, 10—16 u.
belangstelzijn
muziekvereenigingen genieten
een transportfiets een partij lamsvellen, ter
Omtrent de daders bestaan bepaalde verwaarde van duizend gulden, gestolen. Naar wij
ling. En met de ups and downs van Amsterdam
Mus. Fodor, Keizersgracht 609, 10—17 uur.
bij tal van moedens, daar op de muren communistische Amst Hist Mui., Waag Nieuwmarkt 10—17 uur. vernemen is de politie van het bureau-Raamleeft hij steeds van harte mee,
gelegenheden ziet men hem, al dan niet in leuzen waren neergekalkt.
Mus. Willet Holthuysen. Heerengr. 605. 10—17 u. poort er thans in geslaagd de lamsvellen te
nemen en tevens
uniform, verschijnen en men kan zich bijScheepvaartmuseum, De Lairessestr., 10—16 uur. rechercheeren en in beslag te
voorbeeld den Dam bij een groote nationale
den op den Zeedijk wonenden heler te arres(Sted. Mus.), 10—17 uur
Mus.
Aziatische
Kunst
gebeurtenis niet goed voorstellen zonder de
teeren. Naar den dief wordt nog gezocht.
Museum van den Arbeid, Rozengr. 224. 10—16 u
OP HET HOOFD GESLAGEN.
aanwezigheid óók van kapitein Prins, getooid
Ned. School mus., Prinsengr. 151, 10—17 uur.
met zijn onderscheidingen, waartoe ook het
Een smid in Buiksloot heeft gisteren bij het
Bijbelsch Mus., Hemonylaan 19A, 10—12 en 14—
Eerekruis van eervollen langdurigen werkeIJZERDIEVEN BETRAPT.
bewerken van een stuk ijzer misgeslagen. In
17 uur.
lijken dienst behoort. Zoo hopen wij in Amhij
zijn
met
sloeg
plaats
op
van
het
aambeeld
mogen
Allard Pierson Mus,, Sarph.str. 129, 13—17 uur.
sterdam kapitein Prins nog lang te
Op den Nieuwendammerdijk zijn gisteravond
op zijn 90en verjaardag zal zeker zwaren hamer op het hoofd van een knecht,
zien,
Ned. Persmus., N. Z. Kolk 28, 14—16 uur.
drie mannen op heeterdaad betrapt bij diefstal
nabijheid
die
in
stond.
Met
zijn
onmiddellijke
Amopnieuw blijken, dat velen dezen vitalen
Bilderdijk Mus., Keizersgr. 166, 14—17 uur.
van ijzer. Zij hadden nl. van een der emplacesterdammer nog een reeks jaren in goede een bloedende hoofdwonde en een lichte herMultatull Mus., Univers. Bibl., 131—16* uur.
menten daar een schroef van een boot wegnaar
een
der
zietoewenschen;
adres
is
is
de
knecht
zijn
senschudding
gezondheid
genomen.
Bibl.,
—161
uur.
Mui.,
Univers.
131
kenhuizen gebracht.
Vond«l
Amstelveenscheweg 71 \
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algemeen neemt men tooh wel aan, dat de
markt voor het oogenblik een beetje „uitgerezen" is. Deze opvatting wordt in de hand
gewerkt doordat enkele „motoren" van onze
markt, met name Wallstreet en de rubberprijs
op het oogenblik stilstaan.
De reactie van den rubberprijs heeft blijkbaar het publiek duidelijk gemaakt, dat de
rubberboomen toch niet tot in den hemel
groeien en dat ook aan de stijging van den
rubberprn's wel eens een eind kan komen.
Dientengevolge consolideert het koersniveau
zich min of meer en in een dergelijke markt is
er natuurlijk altijd wat aanbod, zoodat de
koersen geen stijging meer vertoonen, maar
eerder een neiging om wat in te zakken. Hoewel de Londensche rubberprijs heden na de
daling van gisteren vrijwel onveranderd was,
waren rubberwaarden hier toch ongeanimeerdv
en zakten Amsterdam Rubber, na een wat
lagere opening, in tot ca. 303 op welk niveau
de noteering bleef hangen Ook de minder courante rubberwaarden toonden een daling,
welke in sommige gevallen zelfs tot 10 % bedroeg, zooals bij Dcli Ba., maar blijkbaar was
deze koers toch wat te laag, want terwijl de
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Trouwens min of meer hetzelfde was het
geval in den Amerikaanschen hoek. Weliswaar
was het publiek hier aan de markt en bewogen
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zooals trouwens ook die van de meeste andere
De Nederlandsche beleggingsmarkt blijft
wildevaart-maatschappijen, terwijl onder beurs stil. Men
er op, dat de maand April voor
ook de Ih'nreederjjen gedrukt in de markt deze afdeeling steeds tamelijk ongunstig Is.,
lagen en gemiddeld 1 % daalden.
In verband met de belastingaangifte op. 1 Mei
Koninklijke was vrijwel onveranderd tegende leidende fondsen zich beneden New Yorkhoudt men soms wel de belegging van deze
sche pariteit, maar groot aanbod was er niet, over gisteren en ook onder beurs toonde de maand vrijkomende gelden aan tot na 1 Mei;
zooals ook wel is af te leiden uit de zeer ge- koers nauwelijks eenige variatie. Deze handin dit geval behoeft men immers nog niet de
ringe koersverschillen, die niet meer dan een' haafde zich bijna den geheelen beurstijd op ca. inkomsten uit de nieuw gekochte belegging
J. Warrants golden 570 a 575. Amerikaanfractie van een procent bedroegen. Zoo 421
sche peroleumshares waren over het geheel a.n te geven, hetgeen hij de huidige uiterst
Amerikaansche waarden en cultuurfondsen
Varieerden Steels b.v. niet meer dan een half ook gedrukt.
lage credlt-rente, welke de banken In rekegedrukt, behalve
procent, Bethlehem Steel nog minder, AnaBinnenlandsche industrieelen waren voor de ning-courant vergoeden voor groote kapitalen
conda nauwelijks een kwart procent.
leidende fondsen loom. Philips noteerden eneen vrij belangrijk verschil kan maken.
tabakswaarden.
Suikerwaarden waren aanvankelijk tamelijk kele punten lager tengevolge van gebrek aan
Toch blijft de
affaire. Om dezelfde reden liepen Unilevers markt vrijwel aan Nederlandsche beleggingswel prijshoudend, doch later gedrukt, waarDe beurs schijnt zoo langzamerhand terug
den vasten kant. 4 % Newat terug. De publicatie van de gunstige jaardoor bh'v. H.V.A. onder beurs een paar punten verslagen van de Nederlandsche
derland
te vallen tot een stadium van apathie, zooals
waren
heden
bh'v. tegen 102, de
dochtermaatterugliepen.
wij in ongeveer een jaar niet meer gewend zijn.
schappijen, alsmede van het slotdividend, bleef nieuwe drieën weer ca. 100|. De oude schuld"
De verschillende hoeken, welke tot nu toe
Tabakswaarden waren daarentegen aan den hier vrijwel zonder invloed; blikbaar was een en. drieën Indië waren daarentegen vrijwel
groote levendigheid hadden vertoond, zijn
vasten kant, vooral voor Deli's en Senembah, en ander reeds in de koersen verdisconteerd. onveranderd, evenals gemeenteleeningen. De
Aku's waren kalm, doch tegen het slot wat pandbriefmarkt was
thans zwak gestemd, de koersen toonen neiop grond van het gunstig verloop van de
vast doch zeer stil.
ook al door gebrek
tweede umatra-inschrijving. Het koers-avans vaster. Ook Hollandsche Draka waren heden
Geld op prol. 1 %.
ging tot afbrokkelen
Part. disconto Ar—A.
aan affaire
en zoodoende krijgt de markt
was hier echter niet zeer groot, nl. 4 a 6. %, nog gevraagd, waartegenover echter WerkO ngecortigeerd.)
terwijl Dcli Ba. nauwelijks veranderd was. spoor en Ned. Scheepsbouw gedrukt in de
een loom en lusteloos aanzien. Men zou zelfs
kunnen meenen, reeds in een volle zomerslapte
Overigens blijkt uit het verloop van den ta- markt lagen, mogelijk in verband met de wilde
te zitten. Een voordeel echter tegenover enkele
bakshoek wel, dat de beurstendenz toch niet stakingen te Amsterdam.
VERBETERING PRIJSCOURANT
andere beurzen is, dat ons publiek kalm het
zoo flauw was.
Wilton's waren daarentegen wat vaster.
gekochte blijft vasthouden, een gevolg van het
Scheepvaartaandeelen lagen ongeanimeerd
Fransche staatsfondsen lagen gedrukt in de
Donderdag 15 April.
feit, dat het overgroote deel der aankoopen overige rubbermarkt nog ongeanimeerd bleef, in de markt, waartoe ook mogelijk bijdroeg het markt en waren eerder wat lager. Zuid-AmeriChic. Milw. St. Paul Conv. Adj. Bds. 3e k. —;
met eigen geld is geschied, waardoor de techverbeterde Dcli Ba. Rubber daarna toch tot eenigszins teleurstellende verslag van de kaansche waren daarentegen prijshoudend tot Kopenhagen 1926, 5%, 102J; Holland-Canada
Hyp.bahk Pdbr. 6% —; ld. 5%, 51; Mij. t. Expl.
markt
sterk
is.
244. Hieruit blijkt wel, dat van een gedecinische positie van onze
zeer
Stoomvaart Mij. De Maas. Ter beurze was men vast.
v. Staatssp .1901—1913, Obl. 4 % 97g; Haagsche
Er bestaat dan ook hoegenaamd geen vrees deerd flauwe stemming geen sprake was, maar in ieder geveal hierover teleurgesteld. De
Claims Nyma konden het koersavans van Comm.bank A. 88ï; Dcli
Spoorweg Mij. A. 112
voor een Instorting van het koersniveau, maar veel meer door een afbrokkelen door gebrek koers van dit fonds was enkele punten lager, gisteren behouden.
—112i.

Een ongeanimeerde
markt
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AMSTERDAM,

Vrijdag 18 April.

'Oliën. Noteering per 100 kg.
Raa p o 1 i e vliegend ’32 j.
ynolle
’241, Mei ’2Ol,
Juni
f 20|, Mei/Aug. ’2OB, Sept./Dec. ’202 201
en Jan./
A-pril 21.

’

Koffie. Loco Superior Santos 231 et, Loco
Robueta f.a.g. 18 et.
Suiker flauw. April/Juli

’sg geboden, Aug-

f6 gedaan, Dec. ’6l en Maart 6g te koop.
Cacao flauw zonder omzet aan de call,
C 6 p ra. (Not. van 2 u. 30.) Ned.-Iridtsche f.m.sApril ’l6B, Mei 16ft, f.m. Aprïl ’l5B, MëïfJ.s}»;
Straits f.m.s.. April ’l6B, Mei ’'I6IJ, f.m.-April
’158,. Mei ’15»; netto.
,

’

’

Nootmuskaat

kalm.

op

termijn

onverariderd,

ROTTERDAM, Vrijdag 16 April.

-

Ma.Js. (Slot.) Mei ’lO5l, Juli 1035, Septflo4l, Nov. ’1043.
Tarwe; (Slot.) Mei ’B.BO, Juli ’B.BO, Sept’7.974, Nov. ’7.871.
- *,
..Lijnolie. Vliegend ’?4l, Mei f202,.’201,'-Mei/
Aug. ’2O!, ’2Ol, Sept./Deo. ’503, >20ï, Jart/Aprll

’

f 20|,

’

203.

LONDEN, 16 April. C o p r a. (Not..van 1 u. 30-)
Medegedeeld door .G. de .Vries &
Zonen. Amst.)
Netto
noteèringèn:
Straits f.m.s. April afi 18.15/-, Mei f 18.16/3, f.m. April f 17.16/-,
£17.16/3; Ned-Indische f.m.s. April £18 8/9 M ei
£ IS.IO/-, f.m. April 1 17.12/6, Met iElt.l3/9."

M«i

VIJFDE BLAD

BEURS
{Vervolg

van blz.
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BEVORDERING RUBBERUITVOER
MALAKKA

RESIDENTIE HYPOTHEEK
BANK

Door export op rekening van
derde kwartaal.

Voorstel tot renteverlaging en
uitstel van aflossing na
discussie goed

PARIJS LAGER EN ONREGELMATIG

(Van

Petroleumfondsen

en mijnen op lager

zer

niveau prijshouder.d. Wisselmarktstil.

onzen beurscorrespondent.)
P a r ij s, 16 April.
gewekt door
voldoening,
gisteren
De
den lageren report-koers bij de liquidatie
H % tegen Si % uit.
in het Parket
Februari, derhalve de laagste reportnoteering sinds 1 Januari 1937 — is
spoedig vervlogen. De liquidatie heeft
uit hoofde der daling van de Rentes en
de meeste andere fondsen ook ditmaal
weder gevoelig verlies gebracht en heel
wat speculanten zullen Maandag moeten
bijpasse*. Heden werden dan ook in verband daarmede verkooporders in een
groot 'aantal waarden uitgevoerd en de
geringe kooplust, die hier tegenover
stond, aan den vooravond van twee
dagen van beurssluiting, was niet voldoende om het aangeboden materiaal te
absorbeeren.
Aanvankelijk daalden de noteeringen over
vertoonde geheele Unie en eerst na half één
petroleumbij
vooral
de
daar,
de zich
en mijnwaaröeh, eenige weerstand.
Rentes lager geopend
(Van

—

hierffiït

De Rentes,, openden iets onder gisteren;
hoewel de minister van Financiën uitdrukkelijk
betoogd heeft dit jaar geen leening op langen
termijn meer aan de markt te zullen brengen,
van
dus ook niet een gedwongen staatslening
kringen
synd.icalistische
milliard,
die
fr. 10
men,
voor werkverschaffing wenschen, vreest
op
tapijt
het
dat deze hun eisch toch' weder wijziging
in
zullen brengen. Zij zullen wellicht
de
bij
doch
brengen,
den vorm van hun olannen
macht, waarover de C.G.T. beschikt, staat het
voor velen vjast, dat de regeering op een o£
van
andere wijze credieten voor een nieuw plan
afgedwongen.
z.g. groote werken zullen worden
Fransohe industrieele fondsen
lager geopend.

het'

eerste beursuur bleven Rentes
Tijdens
om haar openingspeil schommelen. Van de
looale banken lagen vooral de aandeelen
Banque de Paris flauw in de markt. De Fransche in dustrieelc fondsen openden alle lager
en brokkelden daarna meerendeels verder af,
doch toonden later voldoende weerstand om
althans weer op de openingskoers te komen.
Aandeelen Creuzot verloren fr. 60 (1195),
locale mijn-waarden lagen later beter voor Lens
,(333 tegen 322.50).
Ook de groep der internationale mijnen
l(koper, goud en diamant) toonde later betere
opvattingen, waarvan pref. Katanga's, Goldfields en gewone aandeelen „de Beers
profiteerden.
De Amsterdamsche arbitragefondsen waren
in herstel voor Koninklijke Petroleum; H.V.A.'s
noteerden 31300 na een opening, die aan den
hoogen kant schijnt te zijn geweest (31525).
Amsterdam Rubber en Philips waren eenigszins in reactie.
De obligaties Youngleening verloren fr. 5.
Het koersverloop.

% Fransche Rente tranche A. 66.50 tegen
66.70; HWo Fransche Rentes tranche A. 70.70
na 70.80-tegen 71.05; Crédit Lyonnais 1570
na 1580 tegen 1583; Banque de Paris 1325 na
1350 tegen 1351; Banque de France 7725 tegen
7800; Suezkanaal 24.225 tegen 24.375; Rio
Tinto 2700 na 2650 tegen 2647; Koninkl,
Petroleum 5215 na 5165 en 5200 tegen
3

5225; Philips 3210 tegen 3255; Amsterdam Rubber 3800 na 3815 tegen 3855;
H. V. A. 31.400 na 31.525 tegen 31.300; Forges et Aciéries du Nord et de I'Est 808 na 810
tegen 823; Tréfiléries du Havre 962 na 950
tegen 980; Péohiney 1891 na 1873 en 1891
tegen 1915; Montecatini 194 tegen 193;
Youngleening 443 na 448 tegen 448; Union
Miniere 4680 na 4645 tegen 4710; Goldfields
528 na 520 tegen 524; Arbed 7925 na 78.75;
Etable Kiihlmann 693 na 690 tegen 692; Praf.
aand. Citroen 735 na 743 tegen 740; Peugeot
580 tegen 590; Canadian Pacifio 323 na 320;
Central Mining 2920 tegen 2900.
De wiseslmarkt zeer stil.
Op de wisselmarkt zijn aanbod zoowel als
uiterst beperkt" geweest en het Valuta-

Vraag

Egalisatiefonds behoefde bfcna niet op te
treden. Het pond was 1 centime lager op
110.03, de dollar eveneens (22.41 J tegen
22.42 J). Ook guldens waren iets luier: 1227J
tegen 12281.

BERLIJN

'
'
MEERENDEELS

HOOGER

.

Motrtaanwaarden vast.
Kali-waarden in
herstel.

BERLIJN, 16 April. (R. B. D.).

Nadat
gisteren het publiek tot aankoopen was overgegaan, trad heden de beroepshandel op den

vrjorgrond.

De omzetten bleven echter beIn de afdeeling voor „Montaa n"
w&arden trokken Harpener 3 % in koers aan.
Mannsfeld stegen IJ %, terwijl Buderus en
Klöckner elk 1 % en Rheinische Stahlwerke
9 % hooger waren. Bij de bruinkolenwaarden kwamen door gebrek aan omzetten
slechts twee noteeringen tot stand. Leopoldsgrübe verloren 1% Kal i-waarden waren
verder in herstel. Salz-Detfurth waren 2 %
beter. Chemische von Heyden werden ex-dividend .verhandeld en stegen b\jna 2 %. Goldschniidt liepen 1| % in koers op. Van de
eleetr o-waarden en openbaar nutsbedrij v e n waren Deutsche Atlanten en
Dessauer Gas elk 1} % gestegen. Dessauer
Gas trok later verder 1 % in koers aan. Van
de automobie laandeelen stegen Daimler
1.%. Verder bestond er vraag voor Stöhr,
Reichpbank en Muag, die elk 1 % beter waren.
Jniius Berger waren aangeboden en daalden
11 %. Op' de obligatiemarkt stegen
Oud Bezit h % tot 123|. -terwijl de Gemeentelijke Conversieleening eveneens 1 % steeg tot
!'■;',. Daggeld deed 2J—2g %.

perkt.

ê-

.. "'

.

Menschen, die zooveel haast
hebben, dat hun de tijd ontbreekt
om veilig te rijden, krijgen vaak
maanden cadeau in hospitaal of
huis van bewaring....

;

■"

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

AVONDBLAD

onzen financieelen correspondent.)

FAILLISSEMENT S. VI6EVEKD
M£UWiILIN

Lon de n, 16 April.
Malakka
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Gouden Tientjes
Zilver:
Baren è. 32 kg
Voor de Ind.

...

12.15

26.30

25.50

12.21

27.60

—.—

12.15

26.60

27.75

12.21

27.60
—.
—

Ten slotte werd het voorstel in stemming
gebracht en aangenomen met 12344 stemmen
voor en 70 tegen.

DENO, wonende te Amsterdam,
domicilie hebbende ten kantore van
den voor hem optredenden procureur Mr. I. KISCH aan de Nicolaas
Witsenkade no. 28 aldaar, is gedagvaard zijne echtgenoote LILIAN
BELCHAK, verblijvende te Londen,
om op Donderdag 27 Met 1337, voormiddags 11.30 uur, bij procureur te
verschijnen ter terechtzitting van
Zesde Kamer der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam in het
Paleis van Justitie aldaar, teneinde
op de daarin vermelde gronden tusschen partyen echtscheiding te hooren uitspreken, met nevenvorderingen.
I. HARSHAGEN,

...

Of
een „SENCO" met vasten boord! Vlotte
streepdessins en origineel Amerikaansch model.

deurwaarder,

'

B\\ V., "'■ ''

-

ADAM R'DAM

-

',

OA6BLAD
I HAARLEMS
(van 1883)

een »S enco " van »lne geweven Poplin, met
2 boorden en 2 paar manchetten, in een keur

*■■
IbIIcSÉIIM
Hl % |
1 \W|

De

IBLJB

\wÊ

dassen, de nouveauté's van de

nieuwste

——
iwi

B

heeft de voorkeur,
zoowel bö lezers in
Haarlem en Omliggende Gemeenten, als
bij adverteerders uit
land.
geheele
het

B&sMS BBSRB, GS

Ifl ELUNSsli^lrïiftï
-

DEN HAAG UTRECHT

-

DEN BOSCH

- VLISSINGEN -

ARNHEM

ADVERTE.N TIETARIEVEN
OP AANVRAGE i—

—

Bureaux:
Groote Houtstraat 93, Haarlem

- .

. HAARLEM - EINDHOVEN - BREDA
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VERKOOPINGEN.
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Regenjassen

Openbare Verkooping.

De notarissen L. J. DE KUP en G.
KRAMER te Amsterdam. Keizersgracht 740 en J. KOOMEN te Wiete
ringerwaard, zullen op Donderdag
22 April a.s. bij opbod en op Dondacop Woensdagen 21 en 28 April 1937,
dag 29 April a.s. bij afslag en ootW- bij opbod en afslag, telkens desv.m.
binatlën, telkens des middags 12 uur, 10 uur in „De Rustende Jager" ten
in het Noordhollandsch Koffiehuis te overstaan van Notaris VAN RIET
Schagen, in het openbaar verkoopen:

GEGARANDEERD
WATERDICHT

BERGEN

a

Huis Kinheim"
De Boerderij „PRINSENHOF" „'t
van:
in den Waardpolder, gemeente
Barslngerhorn, nabij den Wierin-

meerpolder,

bestaande in: huismanswoning met
schuur, arbeiderswoning, erven, tuin
en uitmuntend bouwland, groot

32.27.75 Hectare.
Verhuurd: het bouwland tot het

(gebouwd door den architect Mauve)
met SCHUURTJE, ERF en TUIN
a/d BREELAAN No. 49, groot pl.m.
26 ARE.
Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van 10—12 uur en van 2—i
uur.

Te aanvaarden bij de betaling; Inontblooten van den oogst in 1937, het lichtingen ten kantore van den
1937
de
en
klaverland tot Kerstmis
Notaris.
gebouwen met aanhooren tot 1 Mei
1938 aan den Heer N. G. Kistemaker
2700.- per jaar, plus volledig
voor
onderhoud en kosten waterleiding.
Inlichtingen, schetskaarten en notitiën kunnen worden aangevraagd
JAN BROUWER, c.s. Makelaars,
ten kantore van genoemde notariszullen op Maandag 10 Mei 1937, des
sen en van den heer J. VAN NIEavonds na zes uur, in „Frascati",
NES Azn. te Uitgeest.
ten overstaan van den Notaris ARY
VAN KI HL, te Amsterdam en den
Notaris P. SCHABERG, te Schiedam, in veiling brengen:

’

f

VEILING

Vrijwillige Verkooping.

\

H. T. TAL, & ZOON, Makelaars,
zullen op MAANDAG 26 APRIL
1937, des avonds na zes uur, in
het Verkooplokaal „Frascati",
ten overstaan van de Notarissen
W. H. VOSKUIL en H. A. WARMELINK, in veiling brengen:

—
—
—
—
—
——

—
—
—
—

«

Uit een exploit, op 15 April 1937
door mij, deurwaarder, uitgebracht,
blijkt, dat ten verzoeke van SIEGFRIED
BERNARD VAN MIN-

Prinsengracht 753. Amsterdam.

FAILLISSEMENTEN

—
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voor

modern SENCO-overhemd met 2 boorden en
2p. manchetten, de nieuwste dessins vanaf f. 2.95.
Draag er b.v. de speciaal door Meuwsen. ontwor-

Ut
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\ % \\ \\ ■
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—

te AMSTERDAM.
De verificatie-vergadering wordt
gehouden op Vrijdag 23 April a.s.,
10 uur, in het
des voormiddags
Paleis van Justitie te Amsterdam.
De Curator:
Mr. Dr. P. J. WITTEMAN.

overhemden en dassen.

gekeurd.

de heden te 's-Gravenhage gehouden
tweede vergadering van hypotheekbriefhouheeft, naar uit Singapore 'wordt geders van de Residentie Hypotheek Bank, onder
meld, de rubber-exporteurs, die in dit
leiding van den door den president van de
kwartaal in staat zijn meer uit te voearr.-rechtbank aangewezen onzijdig voorzitter,
ren dan de toegestane quota, uitgenoojhr. mr. E. C. U. van Doorn, waren aanwezig
aan te
digd extra uitvoerlicenties
61
houders van 5 % en 4} % hypotheekbrievragen.
vertegenwoordigende in totaal 1.251.750
ven,
Deze zullen dan in mindering worden
hypotheekbrieven. In totaal konden worden
gebracht van de quota over het derde
uitgebracht 24807 stemmen.
kwartaal. Een soortgelijke maatregel'is
Aan de orde was het voorstel om de rente
ook reeds in het eerste kwartaal toevan de 5 % en U % hypotheekbrieven terug
gepast.
te brengen tot 4 %, gedurende één jaar, ingaande ï Maart 1937, benevens een voorstel,
om met ingang van 1 Januari 1937 vrijstelling
PROCEDURE $-LEENING
van aflossing te verleenen totdat nader omROTTERDAM
trent een definitief aflossingsplan zal zijn beslist, en tevens machtiging te verleenen de
Behandeling cassatie Ver.
daardoor ter beschikking komende gelden in
hét bedrijf aan te wenden. Deze vrijstelling en
v. d. Effectenhandel!
machtiging zal echter uiterlijk tot 1 Maart
1938 gelden.
Van het arrest van het Haagsche GerechtsAllereerst stelde de voorzitter aan de orde
hof, waarbij de Ver. voor den Effectenhandel
in het ongelijk werd gesteld in haar actie de beraadslaging over het eerste voorstel.
tegen de gemeente Rotterdam tot uitbetaling j De heer H. K o rt h of, die op de v.rige
op .goudbasis van de vervallen coupons in zake Vergadering (zie Avondblad van 25 Maart)
gegevens had gevraagd, is, nadat hij die had
de door deze gemeente uitgegeven ööllarleening, Is de Vereeniging voor den Effectenontvangen, daarvan geschrokken. Spr. memohandel in cassatie gegaan.
reert de uitgekeerde hooge dividenden, en heeft
Tegen heden was deze zaak btf den Hoogen geen bewondering voor het beheer van het beRaad aangebracht, waarbij jhr. mr. W. M. de stuur. Spr. zal tégen het voorstel stemmen.
Brauw als advocaat zich voor de gemeente
De heer Visser herinnert er aan, dat
Rotterdam had gesteld, werd de zaak voor door hem in de vorige vergadering eenige
verdere behandeling 4 weken aangehouden.
vragen zijn gesteld, welke niet alle zijn beantwoord. Spr. verwondert zich erover, dat van
aandeelhouders geen offer wordt gevraagd.
De directeur,, de heer Van Oordt,
(Opgeg. door afd. Handelsinf. v. d. Graaf & Co.)
beantwoordde de sprekers. Tot den heer Korthof zegt spr., dat hij zich moet plaatsen op
Rectificatie :
het moment, waarop het dividend werd beNadat oocspr. was opgegeven, dat op 14 dezer
paald en uitgekeerd van de winsten die toen
failleerde: F. Moock te Dordrecht, blijken.volgens
nadere opgave de juiste voorletters te zijn H. A.
werden gemaakt. De Residentie Hypotheek
(Hendrikus Albertus). R.-c. mr. ,T. Bentfort van Bank heeft
nooit hooge dividenden uitgekeerd,
Valkenburg, cur. mr. M.: Th. Mljnlieff te Dorlaatst
in 1933; tot ten hoogste 15 %. Dat
het
drecht.
is destn'ds na rijp beraad gedaan.
Uitgesproken:
Den heer Visser beantwoordende, zegt
14 April. Handclsvenn. o/d. firma Borger en
'spr.,
dat hij er evenveel van af weet als de
de Jonge te Rotterdam en haar leden J. G.
directie. Spr. kan onmogelijk in de toekomst
Boot, Boompjes 6 te Rotterdam en M. .T. K u ip e t J r., Prins Hendrilta.de 150 a te Rotterdam.
zien en hij mag geen voorspellingen doen.
R.-c. mr. J. C. Brongers. cur. mr. W. E. Boelns.
Tot prof. N. C. K i s t die ook een offer van
Hollandsche Speelgoederen Inaandeelhouders had gevraagd, zeide spr.,
de
dustrie, Voorhaven 115—121, Rotterdam. R.-c. dat zijn vraag op het oogenblik niet aan de
als voren, cur. ror. W. Schenk.
orde is. Spr. verwijst naar het voorstel en de
J. J. Sim o n s-V an Jaarsveld, handewaarin wordt gezegd wat gedaan
toelichting,
Simons,
naam
J.
Winkelbedrijf
Hooglende o/d.
cur.
mr.
voren,
zal worden wanneer het voorstel zal zijn aanstraat 117, Rotterdam. R.-c. als
genomen en hoe de verdere gang van zaken zal
D. Schuur.
R.-c.
A.
M.
LedeUitgeest.
zijn.
D. T w i sk,
mr.
faoer, cur. mr. H. Schuurman, Alkmaar.
Prof. Kist is met het antwoord van den
Alkmaar,
W. van der Molen, veehouder,
Luttik Oudorp 33 A. R.-C. mr. H. M. Fruin, cur. heer VanOordt niet tevreden, waarna deze
laatste opmerkt, dat na een jaar eerst kan
mr. A, Sch-enkeveld,
j. A. Mer k s, koopman en houthandelaar, worden gezien of van aandeelhouders een offer
Heiloo, Kapellaan 177. R.-c. mr. W. A. Übbens, moet worden gevraagd.
cur. mr. G. A. de Lange, Alkmaar.
De heer Visser is evenmin tevreden. Op
j. Volger, Schermer, gem. Akersloot, Züi-'
zie
hzelf heeft hij tegen renteverlaging geen
cur,;
R.-c.
A.
'M.
mr.
Ledeboer,
dervaart 400.
mr.
bezwaar,
maar wel heeft hij bezwaar daarWindhausen,
Hoorn.
J. P.
H. J. Witte, manufacturier, Den Burg op tegen indien zij van invloed is op de aflossing.
Texel. R.-c. mr. W. A. Übbens, cur. ir. N." J. van Op het oogenblik Worden hypotheken gesloten
Leeuwen, Alkmaar.
a 3i %i Spr. kan niet beoordeelen de dekking
Th. G. Bou w m a n,, koopman, Bemmel op van de posten van de bank, maar de directie
't Anker. R.-c. mr. M. R. Rinkel, cur. mr. J. D.
kan dit wel. Hoe meer hypotheken worden afvan den Berg, Eist.
gelost, des te beter is dit voor de houders van
H. Jansen, bakker, Arnhem, Amsterdampandbrieven.
afgestempelde
schestr.w. 53. R.-c, als voren, cur. mr, J. S. G.
De heer Van Oordt gelooft niet, met den
van Brummen.
J. H. van Bruggen Dm., boomkweeker, heer Visser tot een oplossing te kunne komen.
Natuurlijk zijn er posten welke wel en posten
Opheusden gem. Kestereh, Tielschestr. R.-c. als
voren, cur. mr. J. van Nea, Tiel,
welke niet kunnen worden afgelost.
A. Peters, rijwiclhand., Arnhem, Johan de
De heer Korthofis van meening, dat de
Witlaan 1. R.-C. als Voren, cur. mr. J. S. Catella
directie desth'ds ook de reserve had moeten
Jessurun,
in vroegere
B. van Tienen, Nijmegen, Vondelstraat 5. verhoogen. Hij blijft afkeuren, dat
is
Bijvoet.
jaren
uitgekeerd.
dividend
R.-c. als voren, cur. mr. >G. W. C.
J. D. N a h u i s, graanhandelaar, Westendorp
A. F. Bruinsmeis van meening,
De
heer
gem. Wiseh. R.-c. als voren, cur. mr. J. P. Coops,
der
directie
hulde moet worden gebracht,
dat
Laag-Keppel.
eindelijk,
dat
tot deze voorstellen is overzij,
D, J. Nahuls, motorhandel-aar, Westendorp
de Residentie HypoSpr.
gegaan.
vergelijkt
gem. Wisch. R.-c. en cur. als voren.
De
hypotheekbanken.
andere
theek
Bank
met
Wageningen,
Grindweg
G. Schol te, slager,
eerste heeft aan haar pandbriefhouders groote
18. R.-c. als voren, cur. mr. A. J. H. Avis.
H. Mans veld, caféh., N.oordwolde. R.-c. voordeden geboden, misschien wel zeer tot
mr. D. G. Kortenbout van der Sluijs, cur. mr. F. haar nadeel. .De inwisseling van pandbrieven
H. van den Brink, Wolvega.
heeft gemaakt, dat de Residentie Hypotheek
H. Stellingwerf, van boerenbedrijf, BakBank niet heeft kunnen doen wat andere bankum. R.-c. als voren, cur. mr. H. H. J. van Botken
wel hebben gedaan. Het is zaak, te trachtenburg, Sneek.
ten zoo spoedig mogelijk van den verkeerden
H. Onderste ij n, meubelmaker. Leeuwarweg terug te komen. Spr. zal vóór de voofden. R.-c. als voren, cur. mr. H. J. F. Koning.
vervolgens den
—'Th. Poe 11, Kerkrade, Nierspring 27. R.-c. stellen stemmen en bestrijdt
mr. Gadiot, cur. mr. Camps. Heerlen.
heer Visser.
M. B rasse, bakker, Nieuwstadt. R.-c. mr.
Het voorstel, hierna in stemming gebracht,
Van Doorninck, cur. mr. Kallen, Goleen.
aangenomen met 12242 voor en 50 tegen.
Handelsvenn. o/d. fa. B. Muyres & Zn., werd
de stemming verzocht de heer Visser
Bij
Sittard, Rijksweg Noord. R.-c. mr. Gadiot, cur.
er acte van te willen nemen, dat op grond van
mr. Paulussen, Maastricht.
W. L. B a I d. smid, Venlo, Leubherberg 103 a.
art. 1 en 10 der wet, deze vergadering z.i. niet
R.-c. mr. M. van der Grinten, cur, mr. J. Truyen. geldig is, aangezien zij op onregelmatige wijze
A. F. H. M. va n Nu ne n, echtg. van B.
is bijeen geroepen.
Schulte, Helmond. R.-c. als voren. cur. mr. C. A.
Vervolgens stelde de voorzitter aan de orde
Rutgers, Helmond.
het
tweede voorstel, in de vorige vergadering
Th. van Boekhold, metselaar, Venlo,
door
den heer Visser nader geamendeerd.
cur, mr. P.
Jezuïtenstr. 6a.
R.-c. als voren,
De heer Van Oordt zegt, dat na overleg
Muller.
tegen
H. Croonenberg, bakker. Roermond, met het bestuur der bank de directie
Kapellerlaan 165. R.-c. als voren, cur. mr. R. van het amendement is.
Boven.
De heer Visser zegt, dat het hem spijt,
J. L. van Gooi, koopman In gebreide goedat het bestuur tegen zijn amendement is.
deren. Lieshout. R.-c. als voren, cur. mr. A, VulSpr. bestrijdt den heer Bruinsma en zegt, dat
linghs, Helmond.
hij
Weert.
vóór renteverlaging is, als bewijs waar„De
Molens",
Drie
W. A. de Vries.
R.-c. als voren, cur. mr. S. Smeets.
voor mag dienen, dat hij ook vóór het eerste
—De nalatenschn,p van A 1 f. de L a u we r e Jr., voorstel gestemd heeft. Spr. is geen opposant
in leven gewoond hebbende te Venlo, Roermondtegen
en hij vindt het jammer, dat de directie
schestr. R.-c. als voren. cur. mr. A. Geurts.
is. Hij bestrijdt het voorstel,
amendement
zijn
L. B o m e 1 m a n s, handelende in verfwaren.
op de wet. De direcSomeren. R.-c. als voren, cur. mr. F. C. A. de Wit, omdat het z.i. niet steunt noodig spr.'s amenniet
acht
het
blijkbaar
tie
Helmond.
G. T. van Beursen, architect, Zutphon. dement te bestriiden. Toch wil spr. zijn amenR.-c. mr. A. H. van der Gipsen, cur. jhr. mr. C. C. dement nader verdedigen. Spr. is van meede Jonge. I.Tsselkade 21, Zutphen.
ningv dat over het voorstel van de directie
W. V u ij k, Apeldoorn. R.-c. mr. H. Sluijterniet mag worden gestemd, omdat alle pand
man, cur. jhr. mr. C. A. Elias.
briefhouders
r.iet aanwezig zijn en mede in
J. Wissing, laatstelijk wonende te Devenverband met het feit, dat het niet in het algeter, thans verblijvende buiten bet. Rijk. R.-c. mr.
meen belang is. Spr. zal tégen het bestuursH. L. Wilkens, cur. mr. J. L, Scilner, Proostdiivoorstel stemmen.
steeg 2. Zutphen.
W. Rou w m e-e ste r, kapper, Ee.fde gem.
De heer K o r t h o f begrijpt de moeilijkheid
Gorssel. R.-c. mr. H. L. Mees, cur. als voren.
van het bestuur, en zal vóór het "oorst»l
H. W. Kroeze, grossier in koloniale waren,
stemmen, teneinde mede te helpen het beApeldoorn. R.-c. mr. H. Sluijterman, cur. mr, R.
stuur uit de moeilijkheden te doen geraken.
A. James.
De heer Van 0.0 or d t zegt, dat hij het
Vernietigd op grond van verzet:
15 Anril. J. A. BroshuiS, Dieren.
niet eens is met den heer Visser, waar deze
Uitgesproken faillissementen Arr.-Rechtbeweert, dat de directie het niet de moeite
bank Den Haag:
waard acht het amendement te bestrijden.
15 April. H. Post. Den Haag, Van Gochstr. S. In tegendeel. Spr. brengt in herinnering, dat
R.-c. mr. A. B. Bommezijn. cur. mej. mr. J. H.
de aflossingsbepalingen sedert de oprichting
Herinsra.
F J. Zemer i n g, aannemer, Den Haag, zijn nagekomen. Dat is reeds 37 jaren lang.
Mariottestr. 102. R.-c. jhr. mr. C. J. v. d. Wi.i>k. Sedert de crisis moeten, vooral in het onroecur. mr. J. A. Polak.
rend goed, alle inkomende gelden worden beP. Marselje Jr., Den Haag. Koningin
steed aan de pandbriefhouders. Spr. meent,
Marienlein 20. R.-c. mr. J. R. Thorbecke, cur. mr. dat de economische omstandigheden de bank
J. H. Marinus.
hebben gedwongen om een dergelijk .voorstel
S. Vlessing,
industrieel,
Den Hang,
mr,
.Tuliana van Stolberglaan 281. R.-c. jhr.
H. O. te doen.
Feith, cur. mr. E. O. Ooldstein.
De heer Bruinsma waardeert hetgeen
aldus
Opgeheven het faillissement van M. W. E. de heer Visser heeft gezegd, maar
de Groot. Den Haag.
we zijn hier juist gekomen om te
Spr.
saneeren. Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het vertrouwen worden hersteld
NOTEERINGEN EDELE METALEN
en kan het bestuur een jaar werken.
De heer Visser zegt, dat er niet zoon
(Medegedeeld door de fa. Drijfhout & Zn.)
groot verschil is tusschen het bestuursvoorInkoop Verkoop Inkoop Verkoop
stel en spr.'s amendement. Spr. bepleit nog16 April
15 April
maals uitstel van één jaar en wil gaarne de
(in guldens)
Goud:
laatste alinea uit zijn amendement lichten.
Baren a 12 kg 2015— 2020.— 2015.— 2020.—
Op een vraag van den voorzitter of de
Voor de Ind.
2005.— 2050.— 2005.— 2050.—
dan aceoord gaat met het amendementdirectie
Gouden
Ponden
Ï4.70
14.78
14.70
14.78 Visser, antwoordde de heer Van Oordt ont,1.021
Gouden Dollars
3.03è
2.02 J 3.03J kennend.
'De
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WINKELHUIS
Het
met bovengelegen kantoor-étages
aan de

WIJDE KAPELSTEEG 1
tusschen

Kalverstraat en Rokin
Kad. Sectie F. no. 6188,
Kroot 47 CENTIAREN.
Het perceel Is voorzien van
centr. verwarming en verder zooals door gegadigden kan worden
des
en
bezichtigd
Dinsdags
Donderdags, alsmede op den Verkoopdag van 2—4 uur des namiddags.
Nadere inlichtingen verstrekken de Directie-Makelaars

I
I

.

Het

KANTOORGE-

aan

den

Voorburgwal 230-232
N.Z.
te
onmiddellijk bij de
Paleisstraat,

Jr

zamen groot

1 ARE «1 CENTIAREN
in één koop.
Bezichtiging: des Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag van
2 tot 4 uur.
Inlichtingen bij de firma J. BROUWER & ZOON, Paulus Potterstraat
18, Tel. 28201, Amsterdam.

l

K. HUIG c.s. Makelaars, zullen op
MAANDAG 10 Mei des avonds na
6 uur, in „Frascati" ten overstaan
van Notaris HIDDE MEEKHOF, in

REGENJAS

Egyptische katoen
changeant voering

Kad. Sectie E, no. 4055,
groot 1 ARE 2 CENT.
Bezichtiging Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag van
2—4 uur.

"

Eeghenlaan 22,
21609.

—

Mei 1037 des avonds na zes uur
in het Verkooplokaal „Frascati"
ten overstaan van den Notaris
H. GROENIER, in veiling brengen het

Complex Perceelen
gelegen als volgt:
No. 1. Het WINKELHTJIS, met
twee afzonderlijke Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

Van Woustraat 59
Kad. Sectie R, Nr. 3147,
groot 1 ARE 49 CENT.,
No. 2. Het WINKELHUIS, met
twee afzonderlijke Bovenhuizen,
Tuin en Erve, aan de

Van Woustraat 61
Kad. Sectie R, Nr. 2972,
groot 1 ARK 51 CENT.,
No. 3. Het WINKELHUIS, met
drie afzonderlijke Bovenhuizen.
Tuin en Erve, aan de

Van Woustraat 63
Kad. Sectie R, No. 2971,
groot 81 CENT.
Bezichtiging Dinsdags en Donderdags en op den Verkoopdag
van 2—4 uur.

Hypotheek beschikbaar

*ÊÈ
«

m/|

Beide bovenstaande jassen kunnen zowel
met als zonder ceintuur worden gedragen.

regenjassen

Amsterdam

- Haarlem - Den Haag - Rotterdam
,i■

in de onmiddellijke nabijheid van
de Nieuwmarkt,
Kad. Sectie G, nr. 2790, groot
2 AREN 93 CENT.
Bezichtiging Dinsdags, Donderdags en op den Verkoopdag
van 2—4 uur.

_-/

(Kostel. plaats, wegens onverm.)
Bij beschikking der ArrondisseAmsterdam,
ments-Rechtbank te
Derde Kamer, van 15 April 1637, is
het faillissement van L. J. Kooter,
handelaar in brandstoffen, wonende
te Amsterdam aan de Kanaalstraat
No. 17, opgeheven wegens gebrek
15 April
aan baten. Amsterdam,
1937. Keizersgracht 476. Mr. P. Sanders, curator.

EXPORT
f M PO RT

noodig, dat
men over handelsadressen In het

■

HANDELSBLAD
ONTVANGT U DE TOT 1 MEI A.S.
VERSCHIJNENDE NUMMERS

GRATIS

DE

ABONNEMENTSPRIJS BEDRAAGT:

PER WEEK

PER MAAND

f 0.47

f 2.00
Aan

A

WERELDADRESBOEK geeft U
ze, 1 millioen stuks in alle landen
der wereld, naar branche gerang-

schikt, zeer overzichtelijk.

2 deelen, samen 5000 pagina's.
Agentschap voor Nederland:
HANDELSBLAD,
ALGEMEEN

Afd.:

Exploitatie,

Amsterdam.

PER KWARTAAL
f 6.—
de

ADMIMSIRAIIt

van

het ALOhMEEN HANÜhI^BLAD

Hiermede verzoek ik V
week-

KELLY's

i

INDIEN U ZICH HEDEN
ABONNEERT OP HET

in beide gevallen is het

buitenland beschikt.

45.00

HERENMODEZAAK

17-19 en 21

V

in prijzen van

GERZON

MONNIKENSTRAAT

op den hoek van en aan de

'■""'
\
EVERT VAN POELWIJCK,
Th. GROENENDIJK c.s.,
Makelaars zullen op Maandag 10

met

■

„RAINEX" en „FAtCON"

AMSTEL 212
Kad. Sectie I, nr. 7348, groot
1 AR IC 24 CENT.
Bezichtiging Dinsdags, Donderdags
en op den Verkoopdag van 2—4 uur.

\MÊÈ

C(\

fgm
JéMf-JV
JL»
<aS>j
**

Uitgebreide collectie

C. D. VAN DER VORM c.s.
Makelaars, zullen op MAANDAG
10 MEI 1937, des avonds na zes
uur, in het Verkooplokaal „Frascati" ten overstaan van den
Notaris Mr. H. M. C. KUIPERS,
in veiling brengen:
Het HUIS bestaande uit ruim
Onderstuk (event. garage) met
2 afz. verh. wordende Boyenwoningen en een Vrij Bovenhuis,
met 3 achtergelegen Ateliers
(met vrijen toegang van af de
straat) en Erve, aan de

telefoon

Heerengracht 627

A M

van

REGENJAS

Leidschegracht 8

H. T. TAL & ZOON,
Van
21510

van prima poplln,

geheel gevoerd met
dezelfde stof. gewicht
700 Gram

veiling brengen:
Het KOOI'MANSHUIS met open
Plaats en Erve, aan de

WILH. J. DRAVER, JOHin,
WILLEM J. JONKER es.,
.Makelaars, zullen op MAANDAG 3
MEI 1937, des avonds na ZES uur
in liet Verkooplokaal „FRASCATI",
ten overstaan van de Notarissen
E. TIL SCHELTINGA KOOPMAN en
VV. W. EUTÜERS, in veiling brengen:
Het GEBOUW, ingericht tot Kantoor, Magazijn met BcrgkeUler, Vrij
Bovenhuis en Erve, aan den

f

DUBBEL

BOUW en erven,

als

i.

hu

-i <J
.i

mij met

Postbus 596
Amsterdam
ingang van 1 Met a.s. in te schrijven

1
abonne \uan Uw blad, volgens bovenstaand tortel, en mi}

taal

\

het Hanüc:>b!aa gratis toe te zenden tot 1 Met a.s. (behalve bit
betaling pet week).
April 1937

NAAM:
ADRES:

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN VRIJDAG

AVONDBLAD
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VIJFDE BLAD
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ongeloofelijk lage VmJlareris prifrenjgê

plateau-model

■

In sierlijke vierkante leest
en prachtig voorblad.

....

Hoogst elegant vo
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SCHOENFABRIEKEN WAALWIJKI

■

Bk
B

Als U lang en hard gewerkt hebt, of ook
als U niet op dreef kunt komen - probeer
dan eens den opwekkenden invloed van
deze fijne nieuwe tabak van Oldenkott:
PH! Zoon pijp smaakt! 't Is licht, 't is
k° e
s geurig. lets zeer bijzonders
voor iedereen! Overal verkrijgbaar. Het
Pakje met den piloot.
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gemêleerde wol met
"groen gegarneerd.1
9-7 i*ar
J aar

TYROLER JURK,
in bleu, marine en
zwart linnen en fantasie dessins m. leuke
knoopen en breede
zoom
50-95 centim.

-

2-3' jasr
2.
0.25 stijging per maat
Bijp. ROKJE m. ~_
*»7»;

1?*

bretels, 2-3 jaar

——

0.10

stijging per maat

————
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2-5
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QCc

>
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lock, Prima
0.05 stijging per

■
R

-

maat

4U M.~

maat.

1

QC

BEMBERGZIJDE, prima solide
kwaliteit, fijn egaal weefsel
Jr

QC

NATUURZIJDE, fijn, solide weefsel, nieuwste kleuren

- Prima
Sosflerbck
maat 3/0 «n 2/XU.»kwaliteit
-0 05
__1
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BIJZONDER

LAAGGESTELDEPRUZENj
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in

het

BUITENLAND,

|j

pfl

__

De prijs van een
abonnement bedraagt
voor het buitenland
13.50 per kwartaal.
In België, Denemarken, Duitschland, Finland, Frankrijk, Hon-

’

garije, Italië, Letland,
Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenie, TsjechoslowaVaticaanstad,
kije,
Vrije stad Dantzig,
Zweden, Zwitserland,
Algiers en Marokko
(deze laatste twee
door middel van de

Fransche postadministratie), kunnen

mutJccMuek,
-

Kousen
CORSETTEN
Opgericht 1886

Ji&xió
-

Tricotages

30 Filialen

bij

de postkantoren ter
plaatse postabonnementen besteld worden tegen een belang-

tarief.
Deze abonnementen kunnen
slechts ingaan op den len der
maand en moeten circa 14
dagen van te voren worden opgegeven aan het postkantoor
in de plaats, waar men het
blad wenscht te ontvangen.
Voor meer inlichtingen wende
men zich tot het
ALGEM. HANDELSBLAD
Afd. Abonnementen.

voorpand stevige breede
elastiek, achterpand soliede
beige stof,

4 jarretelles.....

sl[

|
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§ ===f|o

\M
|«

050 1* |§§|ll§ L

t

1

ï| ' =||ll§ffil

BUIKBAND
20 centim. breed, JkAE
recht model met m M<*&

BUIKBAND
zware Damier-elastiek op het
been uitgehold, de naden met
leeren biezen over-

dekt, gesp-sluiting

Mjm
"

**

in den rug, volgens

afbeelding

DIRECTOIRES

. __ .

prima macco-kwaliteit 0.59, 0.49, 0.39
AMSTERDAM (10FM.), HAARLEM,
LEIDEN, DEN HAAG (7 Filialen),
ROTTERDAM (4 Fil.l, ARNHEM.
DEN BOSCH,
APELDOORN,

-

EINDHOVEN, TILBURG.
UTRECHT, HILVERSUM.
AMSTERDAM

Leidsehestraat 43 Van Woustraat 120
Nieuwendljk 162 Bilderdijkstradt 67
Ferd. Bolstr. 61-63 v.Swindenstr. 59-61
O. Doelenstr. 5-7 Kinkerstr. 308-310
Jan Evertsenstraat 41
Zeilstraat 13
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GERZQN
Uw IRodohuis!
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model, met in-/Cc
genaaide elastiek, modekleuren V?«^

WASZIJDE

I
Klh4DEß^^* '^

.f

c

C
NATUURZIJDE, zeer fijne chiffonkousen, diverse kleuren
Jr*J

■"""

lONGENS-SPORTPANTALONS,
macco-

-

l

BEMBERGZIJDE, zeer fijn weef- O C c
sel, alle modekleuren
O^F

C

stijging per 2 maten.
geAARDIG
JURK
van
BIJZONDER
A aGE
—■7rr-^r
tiA>-««
SPECIALE
MANTELTJE van fijne bloemde waschONZE
wollen stof, fantasie-ruit- zijde, met ruche 1 ZIET
dessins, geheel gevoerd, garneering langs
~r\tsf\l ICCKI
C
in bleu, Iraise
mouw en kraag- |
IXll^**'
kleuren
jes,
div.
en groen,
C9O
brengen w« e
maat
maat 40 en 45 D95
Qok in kinderkoren
Hoedje 2.25 40..45 1-

AMSTERDAM

GEPLATEERDE WASZIJDE ITC c
Zeer solide kwaliteit
#

30.05

\#

Algemeen Handelsblad

rijk lager

~"N

«e> fijn

CORSETBAND^^"ijl

op het

CQ C

EERSTE ETAGE

n ;;,*„,)„,
van

caféhouder, Osdorp—
Is door den Rechter-

Abonnementen

npß
BEMBERGZIJDE, fijn weefsel,
2e keus, diverse kleuren

.Qk

Jte

!

0.15 stijging per maat

Zeer chique envoornaam
In bijzonder mooie

1. dat de vorderingen met de noo10
dige
bewijsstukken
uiterlijk
Augustus a.s. bij ondergeteekende
moeten zijn ingediend;
2. dat de verificatie-vergadering
zal "worden gehouden op Maandag
13 September a.s., des voormiddags
92 ure, in één der lokalen van
het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436, Amsterdam.
De Curator:
\
Mr. B. C. GOUDSMIT.
Prinsengracht 738, Amsterdam-C.

.
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ZESDE BLAD

AVONDBLAD
BEURS EN NIJVERHEID

DE TWENTSCHE BANK IN 1936
Sterk verbeterde resultaten door hoogere winst op Effecten

—

en Wissels.

’

De netto-winst is gestegen van

1.698.752 tot

BELANGRIJKESTIJGING

DER TOEVERTROUWDE
GELDEN EN
DER LIQUIDE ACTIVA

’

3.168.143.

De Twentsche Bank uit de gepubliceerde
maandstaten na te gaan; hieruit blijkt
immers, dat de sterke stijging van het crediteurencijfer en de daarmede overeenkomende
vermeerdering van de liquide activa geheel
in de laatste maanden van het afgeloopen
(3%).
Dividend 5%
jaar vallen, ja, hoofdzakelijk zelfs in de
jaarverslag van De Twentsche Bank laatste twee maanden. W(j vestigen er bovenover 1936 begint als gewoonlijk met een dien nog de aandacht op, dat ook het cijfer
kort overzicht van de algemeene politieke van de crediteuren in vreemde munt pas
«n economische situatie en wijdt daarna enkele in de laatste maand van het jaar een bebeschouwingen aan den economisohen toestand langrijke daling vertoont. (Bij de stijging
Van ons land, „waar de reeds in enkele takken van uit. Augustus en uit. September tot uit.
October moet men natuurlijk rekening houden
Van industrie merkbare verbetering zich ontplooide tot een krachtige opleving over vrijwel met de depreciatie van den gulden). De voor
de hand liggende conclusie hieruit is, dat in
de geheele linie."
Wat de resultaten van De Twentsche Bank de eerste maand na het loslaten van den
geen
betreft, deze mag het verslag terecht zeer be- gouden standaard, dus in October, nog vond;
plaats
van
repatriatie
kapitaal
sterke
vredigend noemen; hierover merkt de directie
duidelijke symptomen hiervan vindt men pas
het volgende op:
in
de maandstaten van uit. November en uit.
„De resultaten onzer instelling, welke zeer
bevredigend mogen worden genoemd, weer- December.
Een ander, zij het ook bijkomstig symptoom
spiegelden nauwkeurig het beeld van het ecode veranderde monetaire situatie treft
van
Vertoonden
verslagjaar.
leven
in
het
nomische
men ook in de kaspositie aan; deze is in de
de eerste drie kwartalen geen noemenswaarlaatste maanden van het jaar, toen de onrust
dige verbetering ten opzichte van het voorafgaande jaar, in het laatste kwartaal had er over den gulden geweken was en daarmede
«en krachtige opleving plaats, voornamelijk in tevens dreiging van groote opvragingen,
blijkbaar wat minder ruim genomen.
den effecten- en valutahandel."
„De belangrijke koersstijging op de aandeelenmarkt na het loslaten van den gouden
Liquiditeitspositie verder verruimd.
standaard had zeer groote omzetten in het
effectenbedrijf tengevolge; ook de effectenDe stijging van de verschillende liquide
arbitrageafdeeling kon gunstig opereeren, ter- beleggingen is eenerzijds een gevolg van
wijl tegen het laatst van het jaar het emissiede toeneming van het crediteurencijfer, anderbedrijf zijn werkzaamheid weer kon hervatten. zijds van de daling van de Debiteuren in
De baten onzer effectenafdeeling overtroffen rekening-courant. De actieve credietverleedie over het voorafgaande boekjaar met ruim ning uit eigen middelen is nog sterker
S 850.000".
gedaald, dan de reeds bovengenoemde be„In niet mindere mate veroorzaakte de dragen van dezen post aangeven. Immers
depreciatie van den gulden een sterke be- was ultimo 1935 hierin een bedrag van
weging op de buitenlandisohe valutamarkt,
1 millioen begrepen, dat niet uit eigen
Welke een levendigen handel mogelijk maakte. middelen werd gefinancierd, doch uit accept,
De winst op Vreemde Wissels en Arbitrage terwijl ultimo 1936 een bedrag van ruim
bedroeg eveneens ruim 850.000 meer dan in 4J millioen aan credieten op deze wijze werd
1935.
gefinancierd. De uit eigen middelen gefinancierde debiteuren in rekening-courant daalden
„Tegenover een nog inkrimpend debiteuren67.7 millioen, dus met
81.1 tot
van ca.
cjjfer vertoont onze balans een niet onbelang13 1 millioen. Dit vrijkomende geld is
rijke toeneming van toevertrouwde gelden, bijna
en Voorwaarvoor de markt geen voldoende loonend gedeeltelijk belegd in Prolongaties millioen),
beleggingsmateriaal bood. De winsten op schotten op effecten (voor ca. 4.7(arbitragevoorts voor ca. 6 ton in fondsen
Provisie- en renterekening weken nauwelijks waarden
en gemeente-leeningen), terwijl ove*f van die over het voorafgaande jaar."
rigens hieruit de liquide beleggingen werden
In bovenstaande samenvatting worden de versterkt. Hieruit is reeds af te leiden, dat de
Voornaamste veranderingen in de Balans en liquiditeit is gestegen.
Verlies- en Winstrekening reeds aangegeven.
Overzicht
De bruto-winst uit de diverse bronnen beliquid.-positie
(in duiz. guld.)
droeg:
I

HET

’

’

’

’’

1934
1936
1036
(in duizenden guldens)

Provisie

1-346

Effectenafdeeling

Vr. wissels en
Rente

arbitrage

1.447.2

1.370.4

’

.

Verplichtingen direct op-vorderbaar (guldens)

2.529.7 1.670.7 2.297.9 Binnen 3 maanden
2.279
1.420.7 1.161.7 Accept
5.047.1 5.001.4 5.250.5

*."«

Tegenover deze belangrijke vermeerdering
"van de winsten uit diversen hoofde, staat een Kas en dagg«ld
coup., sohatkistpapier
liohte stijging der onkosten. Het verslag ver- Wissels,
Bankiers (netto)
Bieldt hieromtrent:
Totaal
„De stijging van den post Onkosten vindt
In hoofdzaak haar oorzaak hierin, dat in Prolongaties
-.
tegenstelling met het vorige jaar de invalidi- Effecten
teitsrentezegels ten laste dezer rekening zijn
Totaal
gebracht. Aan salarissen werd in het verslag-

_

’

1935

86.265

69.168
17-909.1
4.601.9 1.005.3

17.252.9

Totaal

-s&ar ca.
130.000 minder betaald dan in
935;
door hoogere personeel-tantièmes was
J
de post Salarissen en Tantièmes 70.000 hooSer <ian het voorafgaande jaar."
Het rente- en provisie-inkomen staat nog
Steeds op zeer laag niveau, hetgeen geen wonder is, gezien de slapte in zaken, welke de
«erste 9 maanden van 1936 heerschte en de
buitengewoon lage geldrente. De sterke
stijging van de winst op Effecten en Vreemde
wissels (de loopende termijn-affaires bedroegen ulto 1936 68 (v. j. 36) millioen!) draagt
tol zekeren zin een bijzonder karakter. Het
s natuurlijk mogelijk, zelfs te verwachten,
dat bfl een verdere opleving ook deze winstbronnen in volgende jaren ruimer zullen
vloeien dan in de jaren vóór 1936, maar
tol de toekomst zal er toch waarschijnlijk
lieer evenwicht komen tusschen de inkomBten en provisie uit rente eenerzijds en uit
effecten en wissels anderzijds. Het verslag
sPreekt de verwachting uit, dat de monetaire
öiaartregelen der regeering een keerpunt ten
goede beteekenen voor het bedrijfsleven in ons
'and, en het voegt hieraan toe, dat voor tal
van bedrijven het jaar 1936 nog zeer moeilijk

1936

.._

Leendepót

108.219.8 88.082.4
8.016.2 9.157.7
65.524.3 48.107.4
8.286.4

5.703.5

81.826.9 62.968.6

9.279.4

2.563.3

6.457.8

1.915.2

93.669.6 71.341.6
20.306.2 17.857.7

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

’

’

depöt beteekent een belangrijk hulpmiddel
voor de liquiditeit: het is immers een depot
op langen termijn van steeds beleenbare fondsen (bankpand), hetwelk dus liquide middelen als het ware vrij maakt. De stichting van
het Pensioenfonds, geheel afgescheiden van
De Twentsche Bank beteekende naast deze
daling van het Leendepót een belangrijke
de
vermindering van dit hulpmiddel van
liquiditeitspolitiek. Blijkbaar heeft men dus,
nu de effecten van het Pensioenfonds geheel
uit de balans verdwenen een equivalent hiervoor willen vinden door 4 millioen van deze
effecten in leendepöt te geven; verder is af
te leiden uit de vermindering van dit bedrag
tot 3i millioen, dat het in de bedoeling ligt
dit depot langzamerhand te liquideeren. Pas
wanneer dit laatste het geval is, zal de volledige scheiding tusschen het Pensioenfonds
en de Bank hebben plaats gehad. De bedoeling
van zoon afzonderlijke stichting is immers
om het Pensioenfonds volkomen afgescheiden
te houden en te beheeren van het bedrijf, opdat het in geen enkele mate afhankelijk is
van de bedrijfsrisico's. Ter wille van de zuivere
maar dan
doorvoering van dit principe
is het dus wenschelijk
ook alleen daarom!
dit leendepót van het Fonds te liquideeren,
waartoe blijkbaar dan ook het voornemen bestaat.

’

—

—

Wijzigingen in de Effecten
portefeuille.
Wat de verdere balansposten betreft, valt
nog het volgende op te merken. De Effecten-portefeuille toont een stijging van
1.9 tot ruim 21 millioen, welke stijging geheel
voor rekening komt van de arbitragefondsen
(door de grootere levendigheid ter beurze) en

een grooter bezit aan Nederlandsche gemeente-obligaties. Deze posten stegen resp.
van nog geen 3 ton tot bijna 5 ton en van ca.
4 ton tot bijna 9 ton; het niet geheel slagen
van enkele 31 % gemeenteleeningen zal
mogelijk niet vreemd zijn aan de vermeerdering van laatstgenoemden post.
De Deelneming in en voorschotten aan
diverse ondernemingen daalden van 2.6 tot
1.1 millioen; deze daling is waarschijnlijk een
gevolg van de realisatie van een deposito ad
£ 200.000 bij The Twentsche Bank London
Ltd., waarop een belangrijke koerswinst is
behaald. Het verslag vermeldt dan ook, dat
onder den winstpost „dividenden en koersver476.929 deze koersschil deelnemingen" ad
herinneren er aan,
Wij
opgenomen.
winst is
in de LondenPonden-deelnemingen
alle
dat
7
sche relatie tegen een Pondenkoers van
in de balansen zijn en waren opgenomen.
Het aantal verhuurde safe-loketten
steeg verder van 19.993 tot 20025.
De post „Syndicaten en diverse waarden"
laat nagenoeg geen verandering zien. Naar
bekend, is hieronder opgenomen een belangrijke post effecten, in hoofdzaak industrieele
waarden, welke door reorganisatie van debiteurenposities in het bezit van de Bank zijn
gekomen, en welk actief laag gewaardeerd is.
In 1934 waren bedoelde effecten nog vermeld
onder de opgave van den post Effecten, waarbij voorkwamen 11 millioen preferente aandeelen Machinefabriek Gebr. Stork & Co. en
1.365.000 andere waarden, niet officieel ter
beurze genoteerd. Uit de balans valt af te
leiden, dat deze posten voor minder dan

’

’

’
’

618.951 op de balans zijn opgevoerd; gezien
de verbetering, welke voor enkele van de betrokken ondernemingen is ingetreden, moet
de stille reserve, schuilende in dezen post,
sedert het vorige jaarverslag vrij belangrijk
zijn toegenomen.

’

’

’

’

’

’

’

’ ’

’

’

*

’

’

Liquide beleggingen
(in duiz. guld.)

K

s>*a en daggeld

""ssels, coupons enz

.jea.

schatkistpapier

1? l

'

ers binnen- en buiten-

rand (netto)

21.517

9.157.7
24.448.7

44.007.3* 23.658.7**
8.286.4

5.703.5

.__aarvan
81.826.9
62.968.6
„Waarvan f 25.071.000 schatkistbiljetten.
schatkistbiljetten.

""

’

,

1935

Het is

’22.469.000

niet onaardig om het maandelijksch
verloop van de verschillende balansposten van

Winstsaldo 1936
Passiva:

Reservefonds
Res. voor verl.
sioenen
Pensioenfonds

31 December 1935
31 Januari
1936
29 Februari
31 Maart
30 April

31 Mei
30 Juni
31
31
30
31

Juli
Augustus
September

October
30 November
31 December

„
„„
„
„
„
„
„„
„
„

Kas en Wissels en
daggeld schatk.pap.

8.77

14.27
9.55

12.60

12.55
934
10.15
8.60

8.76

9.64
8.85

7.28
7.83

47.85
48.42

47.88
46.57
43.43
49.89
47.08
48.21

50.75
45.43

45.37

59.16
64.95

’

Bankiers

20.39

17.71
15.97
19.41

20.34

25.71
23.08
26.20

23.24
33.84
39.18
34.02
28.49

Prolong.
ü/g.

Debi-

teuren
104.52

Depo-

sito's
51.75
51.40
50.24
49 26
49.43

’

Cred. in

Cred. in

gld.
68.78
74.16
68.23
74.18

vr. munt

74.22

11.58

15.04
13.63
12.55
12.53

6.52
6.12

103.72

8.80
8.02

100.52

7.17

101.45
99.80

6.97

99.92

49.54
49.06

6.96
6.95

98.00
98.08

49.06
49.39

72.31

73.79

13.50
16.19
15.44
14.10

7.00
657

99.64

49.28

75.20

49.32

7.23

102.87
99.56

27.74
25.93

9-28

96.24

48.38
49.09

77.38
82.69

18.88

85.18

21.53

7.60

101.16

72.36
71.09

1936
40.000.000

„’

Kapitaal

pen-

2.045.596

„
„
„
„
„
„
„
„

49.388.850

Saldo te ontv. en te
leveren effecten
Crediteuren
ld. in vr. valuta

Traites geaccept

’

„

9.000.000

Deposito's

761.669
86.265.066
21.587.225
4.216.402

„
„

Traites geaccept. door
derden
Saldo winst
Aandeelh. voor gedep.
eff. in leendepót
ld. als waarborg voor
90% storting op aandeelen B*)

385.486
3.168.143

20.300.250

Totaal

’’

237.118.691

Verstrekte garanties

1935
40.000.000

9.000.000

REORGANISATIE CULT. MIJ
„DE OOSTKUST”

7.688.739

Dekking van verliezen door kapitaalsverlagin
met 50 % en
afboeking aanplanireserve.

51.857.099
713.135
69.168.004
15.015.261

771.882
233.426

~

17.519.300

„

338.400

’

214.004.002

Winst-

geplaatste kapitaal met 50 %, en afboeking van de reserve tegen rubberaanplanten, de geleden verliezen kunnen verdwijnen.
Een door deze reorganisatie noodzakelijk geworden statutenwijziging zal
mede aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

en Verliesrekening.

Credit:
Onverd. saldo Ao. Po.
Provisie
"Winst effectenafd
Vr. wissels en arbitrage

’

„

Rente
Div. en koersverschil
deelnemingen
Winstaand. B. W. Blijdenstein & Co. en
div. deeln. in div.
ondernemingen

Totaal
Debet:
Onkosten
Afschr. gebouwen
Salarissen en tant
Storting Pensioenfonds

Afschr. debiteuren
Leengeld eff. van aandeelhouders
Bijz. reserve

1936
396.259
1.346.017
2.529.675
2.279.015
5.047.142

1935

’

354.571

„
„
„

1.370.378

1.670.759
1.420.678
5.001.402

~

476.929

„

’
’

12.075.039

’
’

1936
1.199.015
529.842
4.735.702
392.335

„

100.000

ORDONNANTIE

9.933.366
1935
1.135.981
403.326
4.663.008
443.307

„
„
„
„
„
„

950.000

WIJZIGING KAPOKBELANIGEN*

115.574

1.500.000
88-988

’

,

en in blanco

14.793.258

12.228.687

72.273.269

’
’

„
„

BATAVIA, 16 April. (Aneta.) Bij den
Volksraad is ingediend (met verzoek om nog
deze
een beslissing te willen nemen)

16.371.985
16.729.903

MIVAS-VERKOOPEN

82.130.142

SOERABAJA, 16 April. (Aneta.) De
Onder ongedekte debiteuren zijn begrepen onze
resteerende voorschotten aan Duitsche banken. Nivas verkocht voor consumptie 222 tons suHet totaalbedrag van onze vorderingen op perieur en 500 tons bruine suikers.
Duitsche debiteuren, voor zooverre niet door zeTweedehandssuikermarkt. Superieur aanbod
kerheid in Nederland gedekt, inclusief die op Ready April/Mei, levering Soerabaja 6.12 J.
banken, liep van ’3.000.000 op 31 December 1935
Hoofdsuiker aanbod ready April/Mei, leveterug tot onder de 1.000.000 op 31 Dec. 1936.
ring Soerabaja
6.02.
Evenals het vorige jaar schreven wij het verlies, ontstaan door de realisatie van ’2.000.000
Stillhalteposten, tot een bedrag van 775.000 van

’

’

’
’

„
„

„

„

49.388.850 door 18039 depos.

Reserve voor verleende pensioeBij de totstandkoming van de Stichting
Pensioenfonds van De Twentsche Bank gingen
de reeds vóór 1 Januari 1935 verleende pensioenen
niet als verplichting naar de stichting over, doch

nen.

bleven voor rekening: onzer instelling loopen, in
verband waarmede de noodige reserve op onze
balans is opgevoerd.

CULT. MIJ. „WONOLANGAN”

’

47.464 (v. j.
’318.114) als v.j.

Totaal verlies

afgeschreven.
Aan het verslag over 1936 van de CultuurMij. „Wonolangan" ontleenen wij het volgende;
De weersgesteldheid was voor den aanplant
van oogst 1936 ongunstig. De regens vielen te
laat in, waardoor groeistagnatie ontstond. Ook
het rendement ondervond de nadeelen van de
te late regens.
De oogst haalde juist de raming, zooals die
in het vorig jaarverslag werd medegedeeld.
De aanplant inclusief vermalen bibittuinen,
van de in bedrijf geweest zijnde fabriek Wringin Anom was 901.9 ha. groot en bracht gemiddeld 1450 quint. riet per ha. op. Met een
rendement van 10.32 eindigde de campagne
met een gemiddeld kristalproduct van 149.6 g.
De weersgesteldheid was in den afgeloopen
West-moesson beter, zoodat wij onze verwachting voor oogst 1937 wat hooger1 kunnen
stellen.
De raming van Wringin Anom is gemiddeld
per ha 1500 g. riet, 10.33 rendement en 155 g.
kristal. De overeenkomstige ramingen voor
Wonolangan bedragen per ha 1400 g. riet,
11,07 rendement en 155 g. kristal.
aanplant van
Voor oogst 1938 zal de
Wringin Anom groot zün 896 ha en van Wonolangan 516 ha.
Nu weder twee fabrieken in bedrijf zijn,
waardoor de sluitingskosten van Wonolangan
komen te vervallen, verwachten wij onder de
gegeven omstandigheden betere financieele
resultaten, zoodat aan de verliesgevende exploitaties voorloopig wel een einde gekomen zal
zijn.

Aan het einde van 1936 was nog onverkocht
ca. 33.720 (v. j. 17.75040) g. suiker.
Voor oogst 1936 een gemiddelden kristal4.21 (’ 4), bedraagt
prijs aannemend van
het exploitatie-verlies over 1936
19.180
(’ 289.794).
het totale verlies bedraagt
47.464 (’ 318.114), welk bedrag voorgesteld wordt af te schrijven op het reservefonds, dat dan tot
227.646 (’ 275.110)
daalt.

’
’

’

’

’

’

de onder crediteuren opgenomen algemeene debiteurenreserve af.

Deposito's. Van het op de balans vermelde
cijfer voor deposito's ’49.388.850 werd gegeven:
met één jaar opz.
26.449.245 door 6143 depos.
met zes mnd. opz. „ 3.055.766 „
628
met drie mnd. opz. „ 2.530.902
489
17.352.935
10779
op kort. termijn

kwam.
Ondanks de vermelde moeilijkheden, zijn wij
er in geslaagd een behoorlijk winstcijfer te behalen, waartoe de belangrijke verbeteringen,
die wij in ons bedrijf hebben kunnen
aanbrengen, in niet geringe mate hebben bijgedragen.
De exploitatierekening sluit met een voordeelig saldo van 369.139 tegen
395.243 in
het voorafgaande jaar.

’

VERGADERINGEN EN KORTE
VERSLAGEN

—

NATIONALE CREDIET-VEREENIGING.
De Nationale Crediet-Vereeniiging te 's-Gravenhage heeft onder leiding van den president-commissaris, dr. W. W. van der Meuten, haar jaarMjksche vergadering van aandeelhouders ge-

.

tegenover in 1935
(v.j.

’

„
„

26.935
25.491

65.985

’

190.522).

Een bedrag van 140.000 wordt als Reserve
voor Diverse Belangen bestemd, waarna een
dividend van 5 % over het gereduceerd maat-

schappelijk kapitaal kan plaats vinden (winst
vorig jaar afgeboekt op verlies a. p.).

Balans per 1 Januari 1937. Activa: fabrieksgeb., terr. en graansilo-geb. ’836.964, pakh. Ta
Amsterdam, Leeuwarden en Groningen
67.482,
mach., toestellen, schuiten, auto's, gereedsch. en
graansilo-mach.
365.084. kantoormeubilair fl.
deeln. in andere ondern.
10.000, grondst, prod.,
meelz. en magazijngoed. f 493.241, deb. ’631.822,
vooruitbet. onk. ’17.124, kas ’5570. Post- en Gem.
Giro ’51.139. totaal ’2.478.430; Passiva: aandeelenkap. (gepl.) ’1.125.000, res. voor div. bel,
’140.000 ondersteuningsf. pers. .’ 150.000, 7% hyp.
obligatiel. ’581.000, te bet. coupons ’2065, aflosb.
gest. opriohtersbew. ’3OO, terugverg. voor in
omloop zijnde meelz. ’60.000, cred. ’82.456, bankiers ’275.705, div. 1936 ’61.903.
Winst- en verliesrekening per 31 Dec. 1936.
Credit:
exploitatierek.
(3Ï5.243);
’369.139
Debet: saldo 1934 f— (189.108), interest f 101.251
(102.644), afsohr. ’65.985 (102.076), winst 1936

’

’201.903

’

’

(1414).

STOOMVAART-MIJ. „DE MAAS”.
Het verlies na afschrijvingen verminderd
van 550.934
tot 376.688.

’ ’

’

"■’

’
’

Totaal:
102.076.

’
’
’

12.530

„ 1.027

De Winst- en Verliesrekening over 1936
sluit met een voordeelig saldo van
201.903

houden.
De resultaten over het afgeloopen jaar waren
wederom zeer bevredigend, de productie bleef
nagenoeg gelijk aan die over 1935.
Op 31 December 1936 was een totaal aan spaarkapitaal ingeschreven Va» f- 8.260.200, verdeeld in
7.842.400 met contra-verzekeringen- en 407.800
zonder.
Het spaartegoed bedjroeg
3.138.388, waarvan
belegd in eerste hypotheken
1.726.992» in effecten 627.363, in schuldbekentenis van een leening
aan de Gemeente Utrecht
150.000, aan voorschotten aan spaarbriefhouders
208.954, a deposito 377.840 en andere beleggingen 47.236.
Na afschrijving op de rekening drukwerk en
op die van meubilair ad
1045, waardoor beide
rekeningen wederom
voor
1 op de balans
voorkomen, werd aan de extra-reserve
35.500
toegevoegd. De gezamenlijke reserves bedragen

’

’

De afschrijvingen bedragen op:
Gebouwen
Pakhuizen
Machinerieën
Dubieuse Debiteuren

ingediend.

’

’
’

tegen borgstelling

190.522). Dividenduitkeering 5%.

Aan het verslag over 1936 ontleenen wij:
De ministerieele verklaring van geen bezwaar op de uit de reorganisatie (o.a. kapitaalverlaging met 50 %) voortvloeiende statutenwijziging werd op 11 Maart 1937 verkregen,
doch niet dan nadat wij er in toestemden, het
saldo-winstcijfer, voorkomende op de winst- en
verliesrekening van 31 Dec. 1935, ten bedTage
1.414 al te schrijven. Deze afschrijving
van
geschiedde op het hoofd „Pakhuizen".
Vóór de reorganisatie vond de ontbinding
van de „Nefavo", waarvan de Stoom-Meelfabriek „Holland" eenig aandeelhoudster was,
plaats. De bezittingen der „Nefavo" werden
aldus het eigendom der „Holland" en het tot
nu toe in ons jaarverslag paraisseerende belang bij deze onderneming treft men dus in de
thans aangeboden balans niet meer aan.
Het is ons gelukt, maatregelen te nemen,
waardoor de verliezen op loopende verkoopen
naar het buitenland, tengevolge van de waardevermindering van den gulden konden worden
ondervangen, terwijl
langzamerhand
een
betere verhouding tusschen den prijs van de
grondstof en dien van het fabrikaat tot stand

Ontwerp tot nadere wijziging

een ontwerp-ordonnantie tot nadere wijziging
Saldo winst
1.698.752 van de „kapokbelangen-ordonnantie-1935". De
memorie van toelichting somt verschillende
Totaal
12.075.039
9.933.366 bezwaren op, welke van de zijde der exporAan de toelichting in het verslag ontleenen wij teurs bestaan tegen de voortzetting van de
bestaande regeling, op grond waarvan het
nog het volgende:
Debiteuren in rek.-c ourant. Van het wenschelnk wordt geacht het licentiejaar meer
bedrag ad ’72.273.269 was verstrekt tegen
in overeenstemming te brengen met het oogst1936
jaar en dit te stellen op 1 Sept. t/m
1935
zakelijke zekerheid
45.251.323
49.028.254 31 Augustus.
1.000.000
3.168.142

’

’

201.903 (v.j

’

In de gisteren gehouden vergadering
van den raad van beheer der Cultuur
Mg. „De Oostkust" werd besloten in
de eerstvolgende algemeene vergadering voorstellen, strekkende tot balansreorganisatie, ter goedkeuring aan
aandeelhouders voor te leggen.
Worden deze voorstellen goedgekeurd
dan zuïlen, door vermindering van het

1.698.752

10.288.146 (10.966.843)
„ 1.785.506 ( 851.751)
Geopende credieten
*) In 1936 werden alle nog uitstaande aandeelen
B volgestort.

’

'

1936
8.016.2

STOOMMEEL-FABRIEK
„HOLLAND”

’

’

’
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met ingang van 1 Januari 1937 is dit bedrag
verminderd tot
31 millioen.
Inderdaad is dus het leendepöt van particuliere aandeelhouders niet gestegen, doch gedaald van 17.5 tot 16.3 millioen. Het Leen-

De toch al zeer ruime liquiditeit is verder toegenomen! de z.g. eerste liquiditei1 millioen meer gereserveerd.
ten bedragen bijna 76 % der direct of
De hoogere winst heeft de Bank in staat
op korten termijn opvraagbare verplichtingen. Waarschijnlijk zal de stijging van het gesteld haar dividend te verhoogen van 3 tot
Crediteurencijfer ook wel wat „bad money" 5 % en bovendien nog bijna/ lmillioen
méér dan het vorige jaar voor interne veromvatten, buitenlandsche min of meer specujaarverslag merkt
latieve saldi, welke spoedig kunnen worden sterking te besteden. Het
winstverdeeling
de
aangaande
het volgenweggetrokken en welke dus ook uiterst liquide
de
op:
van
samenstelling
moeten worden belegd. De
„De winst- en verliesrekning wijst, nadat'
de liquiditeiten toont aan, dat inderdaad deze
1.000.000 (’ 1.500.000) is
bedragen volkomen beschikbaar zijn gehou- een bedrag van
toegevoegd aan de algemeene debiteurenden; ongeveer drie kwart van de rekening3.168.143
courant-gelden is beschikbaar in kas, daggeld reserve, een saldo winst aan van
com(’
1.698.752).
stellen,
overleg
wissels
De
in
met
schatkistpapier.
portefeuille
Wij
en
en
schatkistpapier bedraagt niet minder dan missarissen, voor hiervan overeenkomstig al. 3
44 millioen (v. j.
23.6 millioen), waarte- van art. 9 onzer statuten 354.285 ( —) extra
gen de wisselportefeuille, waarin ook nog ge- aan het statutaire reservefonds toe te voegen
meentelijk credietpapier is opgenomen tot een en 335.193 (’ 396.259) op nieuwe rekening
bedrag van 5.2 (v. j. 6.8) millioen slechts over te brengen.
21.5 (v. j. 24.4) millioen beloopt. Aan werkeNa reserveering van een bedrag voor de te
lijke handelswissels bevatte de wisselporte- betalen dividend- en tantièmebelasting komt
feuille dus niet meer dan 12.2 (v. j. f 16.1) bij verdeeling volgens de bepalingen der stamillioen, waarvan nog
3.6 (11) millioen tuten ter dispositie van aandeelhouders
credietpromessen van cliënten. Deze verhou2.000.000 (’ 1.189.848), waaruit een diviw»s en de verbetering eerst langzaam zal ding tusschen handelswissels en schatkistdend kan worden uitgekeerd van 5 % en aan
bunnen intreden.
papier is op het oogenblik wel typeerend voor het statutaire reservefonds een bedrag van
de Nederlandsche korte credietmarkt; handel
145.714 (—).
vragen
nog
en
verkeer
zeer
weinig
steeds
credietverleening
Het
reservefonds zal dan in totaal bedraActieve
crediet; de Schatkist en provincies en gemeengen
9.500.000 tegen
9.000.000 op 31 Deweder gedaald.
ten zijn de grootste credietnemers op de dis- cember 1935."
contomarkt. Het is te hopen, dat zeer spoedig
Inderdaad toont het Debiteurencijfer tegen- in deze situatie een
BALANS op 31 December.
verandering zal komen.
over 31 December 1935 nog een verdere in1»35
Activa:
1936
krimping, nl. van 82.1 tot 72.2 millioen.
Kas, kassiers en De
7.491.223
7.997.161
Leendepót en Stichting
Ned. Bank
(Zonder aftrek van de debiteurenpromessen.)
Wissels, coupons en geop
Weliswaar zijn hiernaast de Voorschotten
21.517.036 „ 24.448.722
meentepapier
Pensioenfonds.
Prolongatie en in rekening-courant gedekt
Ned. schatkistbill. en
44.007.303 „ 23.658.692
promessen
<*oor effecten gestegen van 28.3 tot 32.9 milder licjuiditeit Daggeldleeningen
overzicht
F25.000 „
1.200.000
bovengenoemd
In
joen, maar de stijging van de handelscredieBankiers
in
binnenen
Leendepót,
het
ruime
ook
het
wij
ten gedekt door effecten is slechts zeer ge- namen
„ 29.873.598 „ 20.718.810
buitenland
ring namelijk van 21.8 tot 23.6 millioen. De deposito in fondsen van aandeelhouders ten Effecten genot
1.868.384
2.463.825 „
stijging van genoemden balanspost is dan ook gebruike van de Bank. Dit Leendepót toonde Idem niet genot
99.461 „
46.821
een daling, wat Synd. en div. waarden
hoofdzakelijk een gevolg van de vermeerde- de laatste jaren geregeldeffectenkoersen
520.499 „
536.667
genot
gering van de prolongatie u.g., namelijk van gezien het verloop van de
618.951 „
615.343
genot
Idem
niet
Eind
1935
was
reedelijk verklaarbaar was.
6 tot 9.3 millioen.
v. h. Pensioenf.
dit Eff.
„ 5.510.838
genot
Anderzijds zal de rente op liquide beleg- het gedaald tot 17.5 (v.j. 19.7) millioen;
gingen tengevolge van de huidige monetaire jaar is het echter gestegen tot 20.3 millioen, Voorsch. op prol. en in
rek.-cour. ged. d. eff. „ 32.913.782 „ 28.283.833
Politiek, welke leidt tot een overruime geld- welk bedrag, aldus het verslag, door de Deb.
„ 68.656.069 „ 71.108.143
in rek-cour
markt, wel voorshands zeer gering blijven. waarde der gedeponeerde effecten wordt over- Div. ondern. (deeln. en
„ 1.881.691 „ 3.064.483
De liquide beleggingen zijn in het afgeloopen troffen. De stijging van het Leendepót zal
voorsch.)
6.250.000 „
6.750.000
Jaar zeer sterk gestegen, correspondeerende men evenwel niet mogen toeschrijven aan Geb. en safe-deposit
m et een sterke stijging van de toevertrouwde grootere depots van de particuliere aandeel- Eff. van aandeelh. in
20.300.250
leendepöt
houders. Immers uit het aan het verslag toe- Eff. van aandeelh. ten
gelden, namelijk de crediteuren in rekening„ 17.857.700
eigen gebruikê
courant. De guldenscrediteuren in rekening- gevoegde jaarverslag van de sedert 11 Maart Aandeelh.
nog te stor1936 bestaande Stichting Pensioencourant namen toe van 69.2 tot 86.3 milten 90% op aand. B,
joen, dus met ca. 17.1 millioen; de deposito's fonds van De Twentsche Bank
„ 338.400
waarv. eff. gedep. *)
daalden nog iets verder van 51.8 tot 49.4 blijkt, dat dit fonds een bedrag van 4 mil214.004.002
Totaal
237.118.691
Millioen. Daartegen vertoonen de liquide be- lioen aan effecten in leendepót heeft gegeven;
wegingen een stijging van nog geen 63 tot
MAANDSTATEN van DE TWENTSCHE BANK.
bl Jna 82
millioen:
(in millioenen guldens).

’

VAN VRIJDAG 16 APRIL 1937

Aan het verslag ontleenen wij het volgende:

Dé conjunctuurverandering deed voor ons

bedrijf haar invloed pas in 1937 gelden, zoodat het boekjaar, waarover wij thans verslag uitbrengen, nog geen bijzondere resultaten te zien geeft.
Ons bedrijf heeft van de stijging van den
koers van het pond sterling in 1936 nog niet
kunnen profiteeren, aangezien wij, ter vermijding van koersrisico's, steeds de voorzorg
hierdoor 272.600.
hadden genomen de in sterling te ontvangen
Na goedkeuring der balans en winst- en verliesvrachten
van de meestal lang vooruit afgerekening werd het dividend bepaald op 20 %
sloten charters op termijn te verkoopen. Dat
De aan de beurt van aftreding zijnde commisde Benassteun, welke toch ten deele als een
saris, de heer J. Kruis, werd als zoodanig herkozen.
tegemoetkoming in het koersverschil tusschen den gulden en de buitenlandsohe valuta
BANTAMSCHE PLANTAGEN MIJ.
Aan
beschouwd kan worden, slechts tot half
het verslag over 1936 van de Bantamsche Plantagen Mij. ontleenen wij: November werd uitgekeerd, wordt door ons
dan opk als een teleurstelling gevoeld. Om»
Gedurende het afgeloopen boekjaar is de rubbermarkt zich aanmerkelijk blijven
verbeteren.
vloot was gedurende het jaar 1936 vrijwel
Van 21 1 cent per hafl kilogram in het begin van
steeds in de vaart.
het jaar steeg rubber in April tot 253 cent en beTegelijk met de algemeene verbetering
woog zich ongeveer op dat peil tot begin October.
vond tegen het eind van 1936 een sterke
Op dat oogenblik steeg de prijs door de devaluastijging plaats van de prijzen van vele matetie plotseling tot 34 cent cif. Gedurende het
laatste kwartaal bleef de stemming a la hausse rialen en wel in het bijzonder van de staalen bereikte einde December het niveau van 46J prijzen. Toen nu in December ook voor ons
cent, de hoogste prijs van het boekjaar.
bedrijf een kleine verbetering kenbaar begon
De belangrijke verbetering van de markt weerworden, hebben wij niet geaarzeld tijdig
te
spiegelt zich in onze exploitatie uitkomsten. De
een tweede schip van de grootte van de „Loosrubberverkoopen plus de waarde van den voorraad op einde December bedroegen
234.171, drecht" te bestellen. Wij hebben hierdoor ook
119.374,
terwijl de exploitatiekosten beliepen
voor dit schip kunnen profiteeren van een
aldus een winst latend van
114.797, de finanbuitengewoon gunstige offerte.
49.391, 'waardoor bovencieele lasten vergden
Het voordeelig saldo der bedrijfsrekening
65.406,
staande winst werd teruggebracht tot
bedraagt
1.039.900 (456.041) inclusief den
voor
van
meerwaarde
het effectenhierbij komt
van de Benas ontvangen steun over 1936 ad
bezit
4287 zoodat de winst over het boekjaar
1936 zich stelde op 69.693, Het verlies einde 1935 f 160.834 ( —). Na toevoeging van het voor385.241, werd daardoor teruggebedragend
deelig saldo verkochte schepen, ontvangen
bracht tot een nadeelig saldo van
315.547 per
dividenden en interest, etc, totaal bedragende
31 December 1936. Wij hebben gemeend niet lan24.558 (78.624) en na aftrek van interest
ger meer te moeten wachten met een voorstel tot
en onkosten, alsmede koersverschillen, te
herwaardeering te doen voor ons actief „Aanplantingen". In dezen gedachtengang leggen wij zamen
246.668 (74.350), blijft er een netto
ter goedkeuring een afschrijving op genoemden winst van
817.790 (460.315).
post voor, van
488.215; verminderd met de
Wij
stellen
voor
643.544 (526.000) op
statutaire reserve ad
116.263, resteert een totaal schepen af
te schrijven, waarna een saldo
verlies einde 1936 ’687.500.
174.245, waardoor het verOogst 1936 bedroeg 497.655 kg waarvan 19.141 overblijft van
kg inferieur werd vernietigd. In totaal werd verliessaldo Ao. Po. wordt teruggebracht tot
kocht 421.488 kg tegen een gemiddelden prijs van
376.688 (550.934).
f 0.44 per kg. De onverkochte voorraad op het
De
N.V. Benas heeft verklaard tegen de
einde van het boekjaar komt op de balans voor
hierboven genoemde voorstellen geen bezwaar
tegen een voorzichtig gestelden prijs van ongete hebben, mitsdien zal daarmede de terugveer 40 cent per kg.
betalingsverplichting van den in het jaar 1936
Herinnerd wordt ten slotte aan de reorganisatie waaraan aandeelhouders in Febr. 1937 hun ontvangen steun komen te vervallen.
goedkeuring hebben gehecht.
Wat de vooruitzichten over het ioopende
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Aan het
PETROLEUM-MIJ. MOESI -I LIR.
verslag over 1936 ontleenen wij het volgende:
De heer dr. H. W. A. Deterding, die van 1906 af

’

’

boekjaar betreft, is het ons aangenaam een
optimistischer geluid te kunnen doen hooren.

Wij vertrouwen in den loop van 1937

het
de maatschappij als lid van den raad van commissarissen heeft gediend, gaf aan het eind van verlies, alsmede den achterstand in afschrijhet verslagjaar te kennen, per 1 Januari 1937 van ving op onze vloot, ten volle te kunnen inDe balans per 31 December 1936 vermeldt onder zijn functie ontheven te willen worden.
uitbreidingen
(onv.),
Activa: Ondern. ’500.000
halen.
Het productiebedrijt op de concessie Karang’2.528.236 (’2.526.800), eff. ’Bl5O (’7064), onverRingin stond ook dit jaar stil.
Balans 1 Januari 1937. Activa: Ongepl. aand.
schenen interest
’39 (—), bank. ’102.614
De verlies- en winstrekening sluit met een saldo
kas ’5504 ( —),
12.000.000 (onv.), schepen
6.150.000 (5.620.000),
(’60.126),
magazrjnvoorraden
winst van
81.846 (f 79.356).
deeln. Ver. Nederl. Scheepvaartmij.
1.850.000
’65.570 (’68.640), debit in Indië ’138.802'
Wij stellen voor dit bedrag m mindering te
438.987 brengen van het saldo verlies van vorige jaren (onv.),
effect.
en aand. in ondern. niet gen.
(’ 152.185), uitg. voor volg. jaren
105.352 (onv.). kas en kassiers 554.162 '289.970),
(’374.821),
loopende Indische rekening ’lO.BOO ad
647.136 (’ 726.493) en het resteerend verlies(—),
onverrek. suiker ex oogst 1936
154.696 saldo ad 565.290 (’ 647.136) over te brengen op hypotheek u/g. f 4.500 (13.500). vooruitbet. iss.premies
69.933 (55.545), van ass. te vorderen
(’18.135), saldo verlies ’47.464 (’318.114), uitst.
nieuwe rekening.
33.320 (3.641). materialen f 5.810 (6.223). debiteugelden
(’190.000). Totaal ’4.000.875
Balans per 31 December 1936. Passiva: Aand.
38.618 (108.762). vooruitbet. kosten reizen
in Portef.
4.800 000 (onv.),
zakelijke rechten ren
Passiva: Kap. gepl. 3.500.000 (onv.), reser367.985 (54.983), saldo winst- en verliesr. f 376.G88
vefonds ’275.110 (’593.225), dividendres. ’149.007 f 1.180.000 (onv.), N.V. De Bataafsohe Petroleum (550.934).
3.054.709 (’ 2.972.863), verlies- en winstMij.
(onv.), res. belast, ’21.024 (—), res. voor soc.
505.290 (’ 647.136).
Passiva: Kap.
20.000.000 (onv.), reserve bel.
doeleinden ’43.795 (’44.886), credit, in Indië rekening
Passiva: Maatsch. kap.
35.610
(37.836),
hypotheek f 120.000
9.600.000 (onv.), pers.
’6258 (’2156), deposito's van geëmpl. ’5679 (—)■ opriohtersaand.
P. M.
geeft aan
(260.000), depot Ver. Ned. Scheepvaartmij. 264 222
De winst- en verliesrekening
(277.797).
voord,
Debet:
Indische rek. ’67.939 (—), Holland-saldo verk.
schepen f 4.500
BANK VAN GRONDCERTIFICATEN.
In (13.500). crediteuren 807.318 (511.342). interest
sche rek.
976 (—); en Credit: winstsaldo
en
de gisteren gehouden algemeene aandeelhouderskosten
17.580 (1.546). ontvangen reizen f 284.677
suikerrekeningen 1933, 1934, 1935 ’6431, toevalvergadering
werden
de
balans
31
Dec.
1936
per
(79.534),
onverdeeld dividend
lige baten ’12.604 (’1566), koerswinsten op effec22.462 (onv.),
en de verlies- en winstrekening over 1936 goedten ’lO9O (—), interest van beleggingen ’1126
binnenlijns.Benas Gagecrediet 1937 ’71.034 (onv.).
2166
de
gekeurd.
bij
Het winstsaldo ad
wordt
saldo verlies ’47.464;
totaal
68.H6
(’7295),
Winst- en verliesrekening over 1936. Credit:
reserve gevoegd, waardoor deze stiigt van 12.216 voord,
(’318.114).
saldo verk. schepen f 13.532 (57.463), div.,
tot
14.382.
»
interest koersversch. e"*, f 11.026 (21.161). bedrijfsrekening
1.039.900 (456.041) saldo verlies naar
NATIONALE GRONDTRUSTEE AMSTERnieuwe rekening
376.688 (550.934).
SPOOR-, MIJN- EN ANDERE OPBRENGSTEN.
DAM.
In de gisteren gehouden algemeene verDebet: saldo Ao Pp f 550.934 (556.284),
gadering van aandeelhouders werden de jaarTjiboeni
Tjipongpok Caoutchouc
interest Ver. Ned. Scheepvaartmij., hypotheken
rekeningen goedgekeurd! Besloten werd het winstMij. N.V. Maart 58.700 J kg (v. m. 38.236, v. j.
saldo ad
203 over te brengen op nieuwe rekeenz.
57.152 (37.391), koersverschillen
148.300
29.138) rubber en 30.168 i kg (v. m. 25.782 thee
ning, zoodat het onverdeelde winstsaldo stijgt (—), algemeene onkosten
41.215 (36.958), afmcl. opkoop.
schrijving op schepen
tot 1217.
613.544 (526.000).
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Nederlandsche Gist- en
Spiritusfabriek

HYPBANK VOOR NEDERLAND,
ALG. WAARBORG MIJ.
Dividendvoorstel

’

(v. j. nihil).

aangewend. Winstsaldo na nieuwe
voorzieningen 2.287.439
(v.j. 2.289.017).

Naar wij vernemen is in de gehouden vergadering van den Raad'van
Commissarissen van de HypotheekNederland, Algemeene
bank voor
Waarborgmaatschappij besloten aan
de vergadering van aandeelhouders
voor te stellen het dividend over 1936
4, na toevoeging van
te bepalen op
138.000 (v.j. werd de geheele netto

’
’

Aan het verslag van de Nederlandsche
Gist- en Spiritusfabriek over 1936
ontleenen wij:
Tengevolge van de reeds in ons vorig
jaarverslag vermelde «nstprijsverlagingen, welke in 1935 zoowel hier te
lande als in België tot stand kwamen
en welke in 1936 onveranderd gehandhaafd bleven, zijn de inkomsten uit ons
hoofdproduct bij die van het vorige
boekjaar ten achter gebleven. Ditnadeel werd echter door verschillende andere factoren
gecompenseerd.

De gemiddelde prijs onzer verwerkte grondstoffen was lager en de spiritusopbrengst iets
gunstiger dan in 1935. Eenige onzer dochterondernemingen in binnen- en buitenland droegen in meerdere mate tot de exploitatiewinst
bij. De depreciatie van den gulden in het
laatste kwartaal had een verhoogde opbrengst
van dezen export ten gevolge, zonder dat nog
in deze periode de productiekosten stegen,
aangezien wij ons in ruime mate met grondstoffen hadden gedekt op contracten, in
Nederlandsche munteenheid afgesloten. Afschrijving op grondstofvoorraden, in een
reeks van jaren noodig gebleken door de
steeds verdere daling van de marktprijzen,
kon ditmaal achterwege blijven.
De afzet van oplosmiddelen vertoonde een
Stijgende lijn. Door technische en wetenschappelijke vindingen kon de capaciteit der einde
gestadig
1934 in werking gestelde fabriek
I
Worden opgevoerd.
geen
koersverTen slotte behoefde ditmaal
lies op onze beleggingen ten laste der exploitatie te worden gebracht. Integendeel kon een
47.776 worden geboekt,
koerswinst van
157.000 in
tegenover een verlies van rond
het voorafgaande boekjaar. Het eindcijfer der
exploitatierekening over 1936 vertoont dientengevolge geen belangrijke afwijking in vergelijking met de vorige.
Het zij hier uitdrukkelijk vermeld, dat het
ïen bate van de exploitatierekening gebrachte
bedrag van 47.776 slechts de hoogere waarde
van ons effectenbezit weergeeft, zoomede de
winst, verkregen bij verkoop van effecten, een
en ander als gevolg van hoogere beurs-

’

’

’

noteering.

Waar met het oog op onze huidige
en mogelijke toekomstige belangen in
het buitenland reeds sedert vele jaren
een deel onzer vlottende middelen in
andere dan guldenswaarden was belegd, werd door de depreciatie van
onze munt daarnevens een niet

valutawinst
geboekt. Deze winst, tezamen met
de boekwinst verkregen op het aan onze
buitenlandsche nederzettingen verstrekte bedrijfskapitaal, tot een totaal1.325.000,
bedrag van afgerond
wij
over naar de „Reserve
brachten
doeleinden",
welke thans
voor diverse
een cijfer van 2.025.000 heeft bereikt.
onaanzienlijke

’

’

Mochten zich te eeniger tijd muntwaardeKrerschuivingen in omgekeerde richting voordoen, dan ligt het in onze bedoeling de daaruit ontstane koersverliezen van deze reserverekening af te boeken.
Uit het bovenstaande

volgt,

dat

onze

Exploitatierekening niet beïnvloed werd door
boekwinsten op bezittingen of beleggingen als
gevolg van de depreciatie onzer munteenheid.
Evenmin vond een hoogere waardeering van

Voorraden plaats.

In onze fabrieken te Delft en te Brugge
19.892 vastge232.921 en
Werden resp.
legd. Door de voorgestelde afschrijvingen blijven deze fabrieken per saldo te boek staan
100.000, bedragen, die
400.000 resp.
Voor
zooals in ons vorig verslag werd vermeld, de
terreinwaarde overtreffen en waarop voor
het oogenblik verdere afschrijvingen achterwege kunnen blijven.
Inmiddels hebben wij overwogen dat wij
!bns bevinden in een periode, waarin ten gevolge van de recente moderniseering dezer
beide fabrieken met geringe bedragen voor
Hieuwen aanleg kon worden volstaan. De erVaring heeft ons echter geleerd, dat om onze
ïfabrieken te allen tijde volkomen aangepast te
houden aan de steeds voortschrijdende onttelkenmale
wikkeling der gistingstechniek,
;opnieuw belangrijke bedragen moeten worden
vastgelegd. Daarbij moeten wij voor de toekomst rekening houden met hoogere kostprijzen dan wij in een reeks van achter ons
liggende jaren hebben gekend.
Wij stellen daarom voor, naast de ditmaal
geringe afschrijving, nog een bedrag van

’

’

’

’

[’ 350.000 naar een „Reserve voor Vernieuwingen" over te brengen. In jaren van hoogen

—

aanleg kan uit deze

in de eerstvolgende

ijaren wellicht nog toenemende

—

jaar te doen drukken.

Bij aanvaarding onzer voorstellen blijft een
2.287.439 (v. j. na afnetto winst van
schrijvingen van totaal 566.390 netto winst-

’
’

’ ’

2.289.017)

ter verdeeling over. Na

ilitkeering van totaal 6 % op de prioriteitsaandeelen en 15 % op de gewone aandeelen

’

173.289
Kuitkeeringen onveranderd), gaat
196.221) op nieuwe rekening over.
[(v. j.
De vooruitzichten van het thans loopende
boekjaar zijn nog onzeker. Als gevolg van de
depreciatie van den gulden zijn de inkomsten
Uit onzen export verbeterd en verkrijgen wij
een hoogere guldens-opbrengst van de door
fcnze buitenlandsche nederzettingen behaalde
Winsten. Daartegenover is de prijs onzer
grondstoffen aanzienlijk gestegen, in het bij-

zonder door het feit dat, ook in goudwaarde
berekend, de graanmarkt een sterk oploopende
lijn vertoont, waarvan het einde nog niet bereikt schijnt. Dientengevolge kunnen wij niet
voorzien of het voordeel der vermeerderde inkomsten tegen het nadeel van hoogere grond-

Stofprijzen zal opwegen.

Wij hadden ons ook voor een deel van het
ïoopende jaar, reeds vóór de depreciatie en
de sterke stijging der graanprijzen, met grondgedekt.
In de toelichting op de jaarcijfers wordt opgemerkt, dat de voorraden aan grondstoffen, materialen en producten op voorzichtige wijze gewaardeerd zijn tot ten hoogste de per balansdatum geldende prijzen.
De diverse debiteuren zijn opgevoerd overeenkomstig de boekwaarde, na afschrijving van
(Enkele dubieuze posten.
Onder debiteuren zijn afzonderlijk vermeld:
~Voorschotten aan onderhoorige ondernemingen".
Het in deze ondernemingen aanwezige vlottend
kapitaal overtreft het bedrag dezer voorschotten.
Onder de „Vooruitbetaalde kosten" zijn opgenomen de bedragen, welke niet ten laste van dit
boekjaar mochten worden gebracht.
Het „Aandeel in andere pndernemingen" is gewaardeerd beneden het bedrag, waarvoor de be-

’
’
’

groot

186.078 gereserveerd)

wordt overgebracht. De ingekochte onderpanden paraisseeren na
afschrijving op de balans voor 27.000
(’
70.000),
terwijl de gezamenlijke reserves dan zullen bedragen
1.443.339).
1.511.891 (v. j.
ning

’

’

’

langen in deze ondernemingen verkregen zijn.
De onder den post „Kas, Bankiers, enz." voorkomende fondsen zijn gewaardeerd naar den beurskoers per 30 Dec. 1936, en, voor zoover niet ter
beurze te Amsterdam genotserd, naar den laatst
bekenden koers in 1936 van de betreffende buitenlandsche beurzen. Vreemde valuta zijn opgenomen naar den laatsten wisselkoers van 1936.
Balans per 31 Dec.
1936
Grond, geb. en mach.
26.988.030
1.193.814
Won.belang Agnetapark
Voorraden
1.903.005
Debiteuren.
Div. debiteuren
H 2.064.816
Voorschotten a. onderh.
ondern
869.435
Vooruitbet. kosten
88.922
Aandeel in and. ondern.
2.959.702
Kas, bankiers enss.
Kas, bankiers en direct
realiseerbare waarden
6.389.892
Nederl. en vreemd Schat-

Debet:

...

1935

„

’,

„

’

26.735.217

„

1.193.814
1.649.713

„

*
„

1.792.838

„

kistpapier
Effecten genot, te Adam
ld. niet genot, te Adam

Totaal

_.~,

Credit:

Prior, aand

«

Gew. aand. (gepl.)

,■»...*

Af schr.rekening:

Delft

„

„
„

„
„
„

~

’„
’

~~~~, fc

Brugge

3.396.056
201.229

„

„
„„

„

.

~n

653.281

89.235
117.317

115.436

73.391
332.303

350.000
564.010
4.944.298
2.025.000

„„*
„

2.069.646
889.229

„
„

„

—.....-■■■.

„*

2.287.439

’

47.143.905

„

196.221

Exploitatie

...»
—■—

»

$

2.439.967

254.063

»

16.832.097
7.690.405
653.281
89.235

„
m
„
„

Winst- en Verliesrekening,
1936

Credit:
Saldo Ao. Po.
interest

„
„

17.065.018

. „„„

._„

44.838.974

1935
1936
50.000 'f
50.000
7.808.000
7-808.000

„„
„

Totaal

1.350.000

2.584.893
539.575

’

47.143.905

Huy
Brussel
_.«
Zevenbergen
Div panden en terr.
Reserve voor vernieuw. rt
Afschrijv. Woningbelang
Agnetapark
H
Reservefonds
i
Res. div. doeleinden
Crediteuren
Schuldig aan Belg. Staat
Saldo winst- en vertrek.

5.093.287

„

« » 7.710.298

Schiedam
Delftsche Dij. v/h. Van
Meerten

867.799
72.076
2.959.756

„
„

1.089.000

’
f

„„

’

Bruto winstsaldo 702.158 (v. j.
Dividend
446.981.
7½ % (v.j- nihil).

aan de reserve voor diverse doeleinden, waarna
2205 op nieuwe reke-

—

117.317
115.436
73.391

332.303
564.010

4.944.298
700.000
1.971.409
608.769
2.289.017

44.838.974
1935
200.129

2.388.855

266.423

Aan het jaarverslag van de Hollandsche
Stoomboot-Maatschappij over 1936 ontleenen
wij het volgende:
De omvang van het vervoer, zoowel wat
betreft de vaart op Engeland als de vaart op
West Afrika, nam vanaf medio 1936 geleidelijk toe. Deze stijging van het vervoer, en het
loslaten van den gouden standaard, deden de
resultaten van het bedrijf gunstiger zijn dan
die in 1935. Wel is waar namen ook onze uitgaven toe, maar de toeneming der ontvangsten
overtrof die der uitgaven.
De aan de scheepvaart door de „Benas" verleende steun, nam, ingevolge de beslissing der
Regeering, den 16en November 1936 een
einde; de Regeering besliste tevens, dat de
reederijen zouden worden ontheven van de
verplichting tot terugbetaling van dezen in den
vorm van rentelooze voorschotten verleenden
steun, ook indien die reederijen uit de over
1936 'behaalde netto winst, een dividend zouden uitkeeren.
Bovendien werd de bepaling, dat een bedrag
gelijk aan een vierde van de in het boekjaar'
gemaakte netto bedrijfswinst moet worden
terugbetaald op hetgeen ingevolge het gageen opligcrediet werd opgenomen (als v. j.)
voor 1936, opgeheven.
Van de, ingevolge het gage- en opligcrediet,
opgenomen bedragen blijft dus (als v. j.)
45.997 onder „Maatschappij ter Behartiging
van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V."
als een schuld in de balans opgenomen.
In 1936 werden de motorschepen „Amstelstroom" en „IJstroom" aan de vloot toegevoegd. Het s.s. „Jaarstroom." werd verlengd
en als oliestoker ingericht, waardoor de capaciteit niet onbelangrijk werd vergroot; het
werd in de geregelde lijnvaart op West Afrika
gebracht. Het s.s. „Reggestroom" werd eveneens van een oliestookinrichting voorzien.
De stoomschepen „Zaanstroom" en „Vliestroom" ondergingen den 4-jaarlijkschen

’

survey;

surveykosten bedroegen totaal

de

24.598. Het s.s. „Rijnstroom" werd voor den
sloop verkocht; de boekwinst bij verkoop was

’

’

3439.
groot
In verband met

de toeneming van net
vrachtautoverkeer brachten wij eenige wijzigingen in onze emplacementen aan; de kosten
ad
23.773 werden afgeschreven.
97.047 als BenasGedurende 1936 werd
steun ontvangen evenals in 1935 en ten bate
der winst- en verliesrekening gebracht.
Nadat de in verband met het proces met den
Staat der Nederlanden inzake het s.s. „Berkelstroom" verschuldigde bedragen, uit hetgeen
wij van den Staat ontvingen, waren voldaanf
23.196 eveneens ten bate
werd het saldo ad
der winst- en verliesrekening gebracht.

’

’

’

’

’
’

’

’

’
’

’

’

’

’

%

’

’
’’

’

’

’

’

’

Het restant van de 4 % leening 1902 der
Dcli

Spoorweg

Mij.,

groot

’

4.145.004, is

’’

1®36

Actief»
Stoom- en motorschepen...
Motorschip „Amstelstroom"

’

in aanbouw
»
thans per 14 Mei a.s. aflosbaar gesteld. RenBouw- en verbouw ingsk.
„
kantoorgeb. en etabl.
tevergoeding geschiedt derhalve tot en met
Inventaris
13 Mei.
Kas en bankiers

THOMSEN'S

.. .

.

Dep. en schatkistpapier..,
Prolongatiën u/g
Effecten genoteerd
Idem niet genoteerd

HAVENBEDRIJF.

Wegens het niet volledig vermelden van de
Deeln. in andere ondern....
jaarcijfers van het jaarverslag van Thomsen's Diverse debiteuren
Havenbedrijf over 1936 laten wij hieronder de Nog te vord. of te berek.

balans nogmaals

geheel volgen:
per 1 Jan. 1937. Debet: Gebouwen
(382.510), schepen, lichters en Open
vaart,
6 (onv.), los- en laadinr.
4 (onv.), kranen
105.001 (120.001), stuw.ger.
50.000 (onv.),
eleetr. wagens, laadst. en auto's
3 (2), kantoorra.
1 (onv.); 700 aand. Thomsen's Havenbedr.
nom. ’691.600 (onv.); 100 winstbew. id. ’30.000
716.319 (611.528);
(onv.) ; te Adam gen. fondsen
niet te Adam gen. ’562.606 (501.323); deeln.
’302.003 (onv.); andere belegg. ’82.852 (75.221);
magazijng. ’56.269 (40.127); kas, kassiers en giro
’689.390 (368.855); debiteuren ’869.260 (872.071);
bedrijfsrekeningen ’13.187 (43.446).
Credit. Kap. gepl. f 2.500.000 (onv.); reserve
1.368.854 (’ 1.327.338); reserve v.
ongev. ass.
eff.
243.863 (’ 46.315); crediteuren
koersverl.
5500 (’ 26.118);
274.823 (f 225.745); bedrijfsrek.
dividend 1936
108.000 (’ 54.000); winstbewijzen
10.516 (—) ; tantième
21.383
1936 400 a 26.29
(—); belasting 13.306 (’ 5827); onverdeeld winstsaldo 4768 (’ 3755).
Winst -en verliesrekening. Debet: Afschrijvingen
157.973
59.532 (’ 120.339); winstsaldo
(’ 63.182); Credit: Saldi bedrijfsrek., mcl. winst
213.031 (’ 176.169); onverbelegg. en uit deeln.
deeld winstsaldo 1935 3755 (’ 441); teveel geres.
belasting
718 (’ 4950); verj. dividenden
*.
(’ 1960); totaal
217.505 (’ 183.521).
Balans
382.511

’ ’’
’

’

-

stoffen

’’’

’

. ’’ ’

’

’
’
’
’’
’’
’ ’

’

’

—

BEURS TE BATAVIA.

BATAVIA. 16

Apr.

16

Aneta.
15

Apr. Apr

... 419194

Kon. Petr,
C. Ned. H.Mij
N. Ind. H.b
N.lnd.Esc.Mij
Internatio
H.V.A

165
115

-

417

Simau
Dell Spoor
Kol Bank

114

E.M.N.L

196
165

. . ——
... — -

*

Totaal

Passief:
Kapitaal (geplaatst)
7175 restantbewijzen
Res. voor div. belangen...
Diverse crediteuren
Mij. ter Beh. van de Nat.
Scheepvaartbel. N.V
Winst- en verliesrek
Totaal

16

15

__ _
.. —
_
... u4§
755

755
U*

i

81
""" 82 144

160

162
347

;JO7

173

(Van

onzen financieelen correspondent.)

Londen, 16 April, per tel.
Ter beurze is de terughoudendheid thans
algemeen geworden en de handel is daardoor
al zeer weinig levendig. Hier en daar vinden
maar
eenige beleggingsaankoopen plaats,
overigens wordt de stemming grootendeels beïnvloed door het afloopen van de rescontre-

periode.
'
In zooverre is men in beurskringen wat
optimistischer gestemd, dat men meent te
weten, dat de zwakke posities tijdig werden
daarvoor voorbereidingen
afgedekt of dat
werden getroffen, zoodat het er naar uitziet,
dat deze de markt niet ongunstig zullen beïnvloeden. Ook vermoedt men, dat de liquidaties, die na de koersdalingen van gisteren
wederom noodig zijn geworden, wel zoo verdeeld zijn, dat voor de op Donderdag a.s.
plaats vindende afrekening de geliquideerde
fondsen weer in „vaste handen" zijn gekomen.

Onder deze omstandigheden verwacht men,
dat zoodra de loopende rescontre-periode achten den rug is en men ook kennis zal hebben
genomen van de Britsche begrooting, de verhoudingen ter beurze stabieler zullen worden.
Dat het glad stellen van posities in sommige
afdeelingeh reeds voortgang heeft gemaakt
kwam vanmorgen tot uiting in een iets beter
prijshoudende stemming bij goudmijnen, koperwaarden en diamantfondsen. Daarentegen
zijn de zwakke posities in rubberaandeelen blijkbaar nog niet afgewikkeld. Ook vandaag werd de koersontwikkeling van rubberfondsen ongunstig
hierdoor beïnvloed, nog afgezien van een
verdere reactie van den prijs van het product
op de grondstoffenmarkt.
Op de rublbermarkt is zelfs de gelegenheid
opengesteld tot extra-afrekeningen, om de
Onder
loopende contracten af te wikkelen.
normale omstandigheden vinden de afrekeningen twee maal per maand plaats, maar
ditmaal was reeds Woensdag een bijzondere
afrekening
ingelascht. Maandag zal er
wederom één plaats vinden.
Men spreekt van bijzondere moeilijkheden,
die zich voordoen bij twee kleinere commissionnairs in Mincing Lane. Toch verwacht men,
dat, wanneer de statistische positie op de
rubbermarkt gunstig blijft, de stabielere verhoudingen snel zullen terugkeeren. Men geeft
de Amerikaansche pogingen om den prijs laag
te houden of dezen te drukken, weinig kans op
slagen.

Indien men erin zou slagen een prijspeil van
10 d. te kunnen handhaven, dan zou men toch.
op het handhaven der hooge koersen voor
rubberaandeelen kunnen rekenen.
Amerikaansche fondsen waren tot nu toe

„
„

„„
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„
„„

’
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„
„

„

’
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1.251.013

’
n

?

1 i»

1 »
259.618

901.053

125.000

3.000
1-501
140.253

432.133
349.860

24.282

9.076
30.233

3.527.028
1936

2.426.800
P.M.
50.000

789.412
45.997
214.817
3.527.028
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„
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„
„
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Surveys

Koersverschil

Afschrijvingen

Cont. waarde van toe te
kennen pensioenen

„

Saldo

,

Totaal

stroom"

ld. s.s. „Maasstroom"

Koersverschillen
Intrest en dividenden
Ten onr. geres. div.- en
tant.be!. 1934
Mij .ter Beh. van de Nat.
Scheepvaartbelang.

’

’„

„
,
,
,

’

»

„

67.064

„

793.821

’
’

214.817

1936
3.439
29.095
41.990

97.047

Exploitatierekening

,

487.340

N.V.,

Steun 1936
Verg. i. z. proces 5.3. „Berkelstroom"

Totaal

24.598

23.196
599.053
793.821

„
„
„

„
„
„
„
„

’

Franc wordt gesteund

op

110.

Op de wisselmarkt waren de noteeringen

vrijwel onveranderd. Het pond is ten opzichte
van den franc iets gestegen, nl. van 110 1/64
tot 110 1/32. Op de contante markt
zijn interventies voor Fransche rekening waar
te nemen. Dit doet vermoeden, dat de Fransche instanties althans voorloopig een kperspeil van om en nabij 110 wenschen te handhaven.
Ten opzichte van den dollar was het pond
tot nu toe, met 4.90Ï, onveranderd.
Op de wisselmarkt bleef de stemming later
vrijwel onveranderd. De interventies bij den
contanten franc leidden ook tot een lichte
daling van het disagio op den 1 maandsfranc, nl. van fr. 17/ :!2 tot fr. J. Het disagio op
den 3-maands franc is echter van fr. I{% tot

fr. IJ gestegen.

Ten opzichte van den gulden is het pond

van 9.963 tot 8.96 J gestegen.

Het agio op den één-maands gulden bleef
onveranderd 3 ot, dat op den 3-maands gulden daalde van 2fs et. tot 2J.ot.

Goudprijs verder gedaald.
Op de goudrnarkt werd een bedrag van
f 455,000 in baren verhandeld. De goudprijs
daalde met l d, tot 141/SJ, berekend op basis
van vraag en aanbod.

Gedurende het verdere beursverloop werd
algemeen groote voorzichtigheid aan den dag
gelegd. Britsche staatsfondsen bleven prijshoudend.
Bij de buitenlandsche leeningen noteerde
1935
1.120.418 de Hongaarsehe Volkenbondsleening opnieuw
vast. Men spreekt van de mogelijkheid, dat de
152.722 transferdienst op deze leening van 50 % tot
% zal worden verhoogd, als resultaat van
1 60
de besprekingen, welke sir Otto Niemeyer te

'„}

193.621

751.927
2.947

1-501
134.040
341.056
197.176
24.752
7.961
27.394

2.963.172
1935
2.426.800
P.M.
50.000

440.375
45.997
2.963.172

WINST- EN VERLIESREKENING.
1936
1935
Debet:

Credit:

Moeara Sip.. 170
'206
Jav.Sum.Hmij
507
139 189
Unilever
163
Sch.v. Unie
Kon. Paket.
.—
Philips
188
Redj. Leb.
Amstßubber 305
N. T S
Zuid-Bactam
102 102
claims 15,- § nieuwe emissie 111
205

in 1937
Uitgaven voor 1937
Vooruitbet. assurantleprem.
Magazijngoederen

Saldo winst
Winst verkoop s.s. „Rijn-

Apr. Apr.

Unilever hooger. Amerikaansche
waarden lager. Zwakke posities
in de rubberafdeeling.

in overeenstemming met de flauwe stemming,
die gisteren in Wallstreet heersohte lager.
Exploitatierekening. TJ.S. Steel daalden 11 tot 1141, Inter Nickel
i pt. tot 65|, Brazil Traction noteerden 25|.
De exploitatierekening over 1936 sloot met
Bij de binnenlandsche industrieele aandeeeen voordeelig saldo ad 599.053, welk belen
is Unilever eenige pence gestegen op
drag moet worden vermeerderd met de nierde aankondiging van het verhoogde dividend.
varen genoemde boekwinst op den verkoop Andere toonaangevende industrieele aandeevan het s.s. „Rijnstroom" ad 3439, de ont- len zijn vrijwel onveranderd gebleven. Courvangsten uit hoofde van Benassteun ad! taulds noteerden 53/6, Imperial Tobacco
97.047 en het proces inzake s.s. „Berkel719/32. Ook Britsche staatsfond41.990 sen waren meerendeels onveranderd.
23.196, alsmede met
stroom" ad
wegens ontvangen intrest en dividenden en adi
De koers van Unilever bedroeg ten
29.095 wegens voordeelige koersverschillen, Slotte 41/3 en was daarmede 1* d. hooger.

Totaal aa rj 2.890.253 £ 2855.407 Waardoor een totaal van ’793.821 wordt verkregen; in mindering moeten worden gebracht
1936
1935
Sebetl
67.064,
Afschrijving
602.813 jj 566.390 de kosten der surveys ad 24.598 en
lirr f,
becontante
waarde
van
Saldo winst
~... » 2.287.439 „ 2.289.017 zijnde de berekende
staande contractueele pensioensverplichtingen,
Totaal
2.855.407 hetwelk ten laste der winst- en verliesrekef 2.890.252
ning werd gebracht en als schuld onder het
hoofd „Diverse Crediteuren" op de balans op4
OBLIG. EMISSIE
genomen. -De winst- en verliesrekening verzoodoende een bruto winstsaldo ad
toont
KOLONIALE BANK
(’ 446.981).
702.158
f
Onder goedkeuring van commissarissen!
Naar wij vernemen Is bij de op 15
hebben wij de volgende afschrijvingen vast451.072
April jl. gehouden inschrijving op
3
gesteld: stoom- en motorschepen
11.410),
(’
inventaris
10.157
370.371),
(’
obligaties
millioen 4 %
ten laste van de
deelnemingen 2337 ;(’ 5899), bouw- en verKoloniale Bank door houders van 5 %
bouwingskosten kantoorgebouwen en Etabliss.
obligaties dusdanig van het recht van
23.723.73 ( —)', (v. j. werd op effecten afgevoorkeur gebruik gemaakt, dat op de
schreven
3900 en op magazijngoederen
7400) waarna een netto winstsaldo van
talrijke vrije inschrijvingen slechts een
214.817 overblijft; daaruit wordt aan aanzeer gering percentage kan worden
deelhouders
5 % over het nominaal bedrag
toegewezen.
hunner aandeelen uitgekeerd, waarna 'f 93.477
resteert, dat ter beschikking van de algemeene vergadering wordt gesteld en waarvan
CONVERSIE EN UITGIFTE VAN wij
u voorstellen 93.338 te verdeelen, waardoor
21 % super-dividend zal worden toegePANDBRIEVEN
kend, aan de reserve voor diverse belangen
14.000, in het Fonds
zal worden toegevoegd
De directie der Friese h-G roning9333 zal worden gesche Hypotheekbank bericht, dat van Restantbewijzen
stort, aan tantièmisten wordt uitgekeerd
voor ruiling van aflosbaar gestelde pand9333, terwijl 139 naar nieuwe rekening zal
brieven, van heden af, uitsluitend beschikbaar
worden gesteld 3J % pandbrieven a 99J ,%. worden overgebracht.
Bij goedkeuring van dit voorstel zal dus aan
aandeelhouders totaal 7è % dividend worden
DELI SPOORWEG MIJ.
uitgekeerd.
BALANS OP 31 DECEMBER.
Aflosbaarstelling 4 %-leening.

reserve-

tekening worden geput, teneinde de gunstige
afschrijvingspositie zooveel mogelijk te handhaven, zonder de daartoe benoodigde hoogere
afschrijving te zwaar op het betreffende boek-

Saldo

’

winst

BUITENLAND

President Standard Oil of
Indiana acht olieproductie

37.185
974

President Seubert van de Standard Oil Co.
of Indiana is het niet eens met de korten
tijd geleden door de mid-continentale produ-

centen geuite meening, dat hoogere prijzen
verwacht kunnen worden.
In een bericht aan de aandeelhouders wordt
de
verklaard: Ongelukkig genoeg schijnt
ruwe-olie-markt zich dit jaar weer in de richting van overproductie te bewegen en hierdoor
zijn de petroleumvoorraden zoodanig toegenomen, dat zij een gevaar voor de industrie

vormen.
Om te voldoen aan de snel stijgende vraag
naar petroleum is in de laatste 15 maanden
meer geproduceerd dan de markt kon opnemen. Hierdoor wordt ook de prijsstructuur
bedreigd.

vraag naar petroleum verder toenemen of op
het raffineeren moeten restricties worden toegepast.

Meer opdrachten voor Baldwin
Locomotive.
De Baldwin Locomotive heeft in Maart
nieuwe opdrachten ter waarde van $ 6.01 millioen gekregen (v. m. $ 3.33 millioen en v. j.
$ 1.67 millioen). Voor het eerste kwartaal waren deze cijfers 11.58 millioen, tegen 7.12 millioen in 1936.

De toenemende goudstroom.
De Federal Reserve Bank deelt mede, dat
$ 1.699.000 goud werd ingevoerd uit Canada
en $ 24.000 uit Rusland.
De invoer van $ 15.17 mill. uit Engeland
werd voorbereid.
In de week tot 14 April bedroeg de goudinvoer: $ 56.31 mill. uit Engeland, $ 5.33 mill.
uit België', $ 719.000 uit Britsch-Indië. De
hoeveelheid „earmarked" goud is met
$ 10.802.000 gedaald. Er werd $ 4.592.000 uit

De New Vork Central Rrd. heeft per 1 Juli
a.s. $ 22.988.000 5 % D. refunding obligaties
en $ 1.052.000 6 % C. obligaties aflosbaar gesteld.
Betere resultaten
&. Electric.

American Gas

KORTE BERICHTEN.

5.220

Op de heden gehouden vergadering van
houders van 7' % 1 c. hyp. obl. der E e rw.
Zusters Franciscanessen te Non88.026 nenwerth houden wegens pnvoltalligheid
geen besluiten worden genomen met betrek355.684 king tot de voorstellen in zake renteverlaging
en aflossingen. Op 4 Mei a.s. zal nu een
485.142 tweede vergadering worden gehouden.

UIT DUITSCHLAND
Netto-winst Harpener Bergibau A. G.
in 1936 M. 3.41 (v. j. M. 2.86)
millioen.
(Van onzen financieelen correspondent.)'

B e r 1 ij n, 15 ApriL
Aan het jaarverslag van de Harpener Bergbau A.G. is het volgende ontleend:
De fusie met de Gewerksdhaft Montceni
heeft een gunstigen invloed op het resultaat

der onderneming gehad. De productie bedroeg:
kolen 4.71 (v. j. 5.94) millioen ton, cokes
1.81 (v. j. 1.19) millioen ton, briketten 157.000
tegen 134.000 ton. De totale afzet van kolen,
cokes en briketten bedroeg 6.8 millioen ton
tegen 5.4 millioen ton. De afzet van gas steeg
van 137.7 tot 195 millioen cbm. De afzet van
ammoniak bedroeg 23.500 ton en die van teer
76.000 ton of resp. 44 en 47 % meer dan

stegen.

vergadering van 13 Mei a.s. te Weenen te
houden onder voorzitterschap van den ZweedDe American Gas & Electric behaalde in de
schen houtindustrieel Karl Kempe.
12 maanden per 31 Januari een winst overOp de agenda staan algemeene vraagstukeenkomende met $ 2.21 (v.j. $ 1.89) per aanken over de verdeeling van den houtuitvoer en deel. Het bedrag aan orders was
in het eerste
vooruitzichten van het wereldhout485.142 over de
kwartaal van 1937 groot $ 105.747.030 (v. j.
verbruik.
'
Oostenrijk staat op het oogenblik aan de $ 59.569.879), hetgeen voor deze periode een
1935
record beteekent.
208 spits der Europeesche houtuitvoerlanden.

5.490

nion Bureau of Statistics deelt het volgende
mede omtrent den graanvoorraad in Canada
op 31 Maart (in duizenden bushels): tarwe
118.0000 (v.j. 246.800), waarvan op boerderij
46.900 (v.j. 46.116), haver 79.500 (v.j.
155.524), gerst 19.700 (v.j. 31.450), rogge
2000 (v.j. 6979), lijnzaad 910 (v.j. 695).
Voor veevoeder is aan tarwe geleverd 28.100
(v.j. 27.779), onbruikbaar 5000 (v.j.
De eindraming van oogst 1936/1937 waa
229.218.000 (v.j. 281.935.000).

in 1935.
De bedrijfswinst steeg van M. 61.37 tot
Japan via San Francisco ingevoerd.
M. 93.75 millioen. De deelnemingen brachten
2.75 (v. j. M. 1.28) millioen op. BuitenBetere resultaten National Lead. M.
gewone inkomsten M. 2.54 tegen M. 2.15 milverCornish verklaarde o. a. nog het volgende: lioen. Hierbij komt nog een boekwinst
amortisatie van de dollarleening
Ik weet niet, of wij onze bedrijfsoverschotten kregen door
voor
magen reserveeren om de continuïteit in onze 1929 ad M. 5.89 millioen. De uitgaven
M.
34
van
tot
stegen
en
salarissen
dividend-uitkeeringen te verzekeren. Vooral in loónen
millioen,
de
voor
sociale
uitgaven
M.
40.26
wij
aan,
het buitenland neemt men
dat
hier in
van M. 5.55 tot M. 6.50
Amerika alle winst onder de aandeelhouders doeleinden stegen
van M. 7.25 tot
afschrijvingen
millioen,
de
politiek
verdeelen. Dat is echter nimmer de
millioen,
waarvan
12.60
M. 10.45 (v. j.
M.
van de National Lead geweest.
bedrijven. Voor beop
millioen
de
7.06)
M.
Wij hebben, zoo verklaarde hij, nimmer een
lastingen werd M. 9.59 (v. j. M. 6.32) mildividend betaald of bestaande dividenden verhet saldo
wisten,
dat wij ook lioen uitgegeven. Met inbegrip van
hoogd, wanneer wij niet
(v. j.
M.
3.41
de
netto-winst
bedroeg
A.P.
op langeren termijn het dividend zouden kun2.86) millioen. Hieruit wordt, zooals beM.
nen handhaven.
kend, een dividend van 3J % (v. j. 2è %)'
Volgens Kolonel Ayres nog geen uitgekeerd. M. 500.000 wordt gestort in het
ondersteuningsfonds en M. 810.000 gaat op
„boom" in zicht.
nieuwe rekening over.
In 1937 is de gang van zaken bevredigend.
Kolonel Ayres van de Cleveland Trust Co.
verklaarde heden, dat de geruchten, die thans
Ruwijzerproductle In Maart sterk
de ronde doen, omtrent maatregelen die zougestegen.
den worden beraamd teneinde een „boom"
tegen te gaan o.a. door de uitbreiding van
De productie van ruwijzer bedroeg in Maart
bankcredieten tegen te gaan en een stijging
tegen 1.190.803 ton in Febr.
van de goederenprijzen tegen te gaan, eigen- 1.300.642 ton
waren er in Maart
hoogovens
176
de
lijk gelijk staan met „het paard achter den Van
wagen spannen". Hij verklaarde, dat er nog 113 in bedrijf.
in het geheel geen sprake kan zijn van een te
verwachten „boom". Veeleer is de situatie zoo,
Nieuwe tarieven voor textlelgrondstofen
dat de Ver. Staten nog niet eens definitief uit
en goederen.
de depressie zijn gekomen. In dit verband
Het jongste nurmmer van het „Staatsblad"'
wees hij er op, dat de omvang van de industrieele bedrijvigheid thans wel ongeveer ge- bevat een uitvoerige door de RijksministerS
lijk is aan die van vóór de depressie, maar de van Financiën en Economische Zaken onderAmerikaansche bevolking inmiddels met on- teekende verordening inzake een wijziging
geveer 7 millioen menschen is toegenomen, van een aantal tarieven, in het bijzonder van
zoodat inderdaad de productie en dus het in- textielgrondstoffen en textielgoederen. De
komen per hoofdder bevolking kleiner is genieuwe tarieven treden 1 Mei in werking. Celworden. Zoo zijn o.a. het aantal wagonverwol valt thans ook onder deze tarieven.
ladingen, de omzetten van de warenhuizen en
andere detailzaken nog altijd 20 % kleiner
Dividenduitkeeringen.
dan kort voor de depressie. De bedrijvigheid
in de bouwnijverheid is slechts half zoo groot
De Deutsche Kabelwerke A.G.
als tien jaren geleden. Ayres meende, dat keert een onveranderd dividend van 6% uit.
Roosevelt zich onnoodig ongerust maakt over
De Kabelwerke Duisburg A.G.
feit,
kapitaalgoederen
dat
de
het
thans sneller keert over 1936 een onveranderd dividend van
in prijs stijgen dan consumptiegoederen. Het 6% uit. De netto-winst bedraagt M. 569.555
is nu eenmaal een zich steeds herhalend ver(V.j. M. 546.725).
schijnsel, dat de prijzen van kapitaalgoederen
De Julius Berger Tiefbau A.G.
sneller stijgen of dalen dan die van consumpkeert
over 1936 een onveranderd dividend
tiegoederen.
6% uit.
van
Veel belangrijker is het, dat de productie
van beide groepen goederen gestimuleerd
Gunstiger jaarresultaten A.G. für
wordt. Zij is bij beide groepen nog onder het
Glasindustrie.
normale.
Om de levensstandaard in de Ver. Staten
De A.G. für Glasindustrie vorm. Fried. Sic*
te verhoogen is uitbreiding van de productie mens, de grootste glasfabriek van Duitschnoodzakelijk. Daardoor zullen pok de werkland, sloot 1936 met een netto-winst van
loozen weer arbeid vinden. Het is in het geM. 651.000 (v. j. M. 599.000). Zooals reeds
heel niet zeker of men de productie van de gemeld, wordt een van 4 tot 5% verhoogd
eene groep goederen kan vergrooten en die dividend uitgekeerd. De stijging van de nettovan de andere groepen niet.
winst Is uitsluitend het resultaat van de verbetering van de fabricage. De uitvoer steeg
Kwartaalsresultaten American met 5%. In de
eerste maanden van 1937 is
quantitatief
de
weder een weinig geomzet
belangrijk
Tel. & Tel.
beter.

446.981

30.512

OTTAWA, 15 April. (Reuter.) Het Dom!.,

Wanneer men tot behoorlijke marktverhou-

instemming.

KERKELIJKE LEEMNGEN

hooger.

dingen wil geraken, zooals trouwens ook verleden jaar het geval was, dan moet of de

.

WEENEN, 15 April. (A.N.P.) Op uitnoodiging van den Oostenrijkschen raad voor de
houtindustrie heeft de „European Timber
Exporters Convention" besloten haar volgende

Voorraden algemeen lager.
Van lijnzaad slechts

te groot.

De American Tel. & Tel. behaalde in het
eerste kwartaal van 1937 een netto winst van
$43.436.000 (v.j. $34.443.000), overeenkomende met $2.32 (v.j. $1.85) per aandeel.
Het aantal aangesloten telephoons is in het
eerste kwartaal met 293.000 (v. j. 198.000)
toegenomen en
totaal
bedraagt thans
14.800.000.
Het Bell Telephone System heeft
Boedapest heeft gevoerd.
in
de drie maanden tot einde Februari een
petroleumBij de grondstofwaarden waren
winst
behaald van $ 53.59 mill. of $ 2.87 per
Ook
rubberfondsen
iets
vaster.
aandeelen
aandeel
American Tel. & Tel., tegen $ 39.66
voorbijwaren iets beter ten gevolge van het
mill. of $ 2.13 per aandeel. In de twaalf maangaande herstel van den rubberprijs. Goudmijnen waren goed-prijshoudend. Daarentegen den tot eind Februari bedroeg de winst
hadden bij koperfondsen weer eenige liquida- $ 191.98 mill. of $ 10.28 per aandeel (v. j.
ties plaats, in overeenstemming met de lagere $ 138.76 mill. of $ 7.44 per aandeel).
metaalprijzen.
Groothandelsindex in afgeloopen
week
voor het- eerst lager.
Dreigende staking in den scheepsbouw.
Het indexcijfer van de groothandelsprijzen
van
het ministerie van Arbeid bedroeg in de
eenigszins
De algemeene stemming was ook
week
tot 10 April 87.9 (1926=100) d.i. i %
de
door
het
van
arbeiders
voornemen
onzeker
dan een week geleden. Dit is de eerste
lager
sympain den scheepsbouw aan de Clyde een
daling
sedert begin Januari.
thiestaking van 24 uur te houden. Het idee
de
van een sympathiestaking ten gunste van
New York Centrale stelt obligaties
stakende leerlingen, vindt echter niet overal
aflosbaar.
HOUTCONFERENTIE TE WEENEN.

CANIADEESCHE GRAANOOGSTEN

WALLSTREET-BERICHTEN

LONDEN TERUGHOUDEND

Maatschappij

’
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Devaluatie-winst geheel ter reserveering

Dividend onveranderd.

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

Accumulatorenfabriek
ö e r 1 ik o n
keert een van 16 tot 15 % verlaagd dividend
uit. De netto-winst bedraagt fr. 487.649 (v. j.
fr. 524.533).

De

De invoer van automobielen over Malmö en
naar Zweden heeft dergelijke af-

Tralleborg

metingen

aangenomen, dat de Zweedsche
spoorwegen een derde veerpont in bedrijf
moeten nemen.

SPOOR-, MIJN- EN

ANDERE OPBRENGSTEN.

Amsterdam Ta pan oeli. Rubber Cultuur Mij. Maart 51.600 h. kg rubber. Sedert

150.60Ö h. kg rubber
Cult. Mij. „Priok".

Jan.

(v.

j.

83.400).

Maart 48.488 h. kg

rubber. Sedert Jan. 147.450 h. kg rubber (v. j.
77.262).

Cult. Mij. Telaga Patengan. Producties p. uit. Maart 383.380 (v. j. 387.266) h. kg tlheo
en 249.562 (v. j. 115.888) h. kg rubber.
Rubber Cult. Mij. Gondang. Producties
p. uit. Maart 496 (v. j. 5568) h. kg koffie en
100.484 (v. j. 85.640) h. kg rubber.
Banjoewangi Thee- en Rubber
Cult. Mij. Producties p. uit. Maart 9730 (v,. j.
26.167) kg koffie, 47.915 h. kg rubber en 86.404
(v. j. 116.356) h. kg thee.
Cv 1 t. M ij. Kerto w o n o. Producties p. uit.
Maart 11.143 (v. j. 15.458) kg koffie, 127.344 (v. j.
110.113) h. kg thee, 1860 (v. j. 13Ö2) kg awaJkl'b
en 54.380 (v. j. 40.019) h. kg rubber.
Maart: Cult. Mij. „Wilis" 28.300 (v.m. 23.200)
h. kg thee; Cult. Mij. „Arddredjo" 48.400 (v.m.
33.388) h. kg thee; West-Java Kina-Cult. Mij.
65.755 (v.m. 50.825) h. kg thee; Cult. Mij. „GogoNiti" 38.749 (v.m. 25.758) h. kg thee en 20.490
(v.m. 35.944) kg rubber.

FEDERALE RESERVEBAJNKEN

(R. O.)

12 April 5 April
New Vork (In $ 1000)
3.509.770 3.504.200
Totale goud-reserves
6.470
5.090
Gèdisc wissels
1.410
1.500
Wiss. gekocht o/d vrije markt
709.660 698.980
Amerik Staatsfondsen
Totaal wissels en fondsen
723.080 710.930
3.106.800 2.974.550
Deposlts „Memberbanks"
Totale reserve In proc. van
84.7
85
deposlts en biljetten In omL
1000)
Res.
$
(In
Alle Fed.
Bank
Goud-reserves
9.134.220 9.128.810

......

Gedisc.

wissels

Wiss. gekocht o/d vrije markt

Amerik Staatsfondsen
Totaal wissels en fondsen
Goud in het buitenland
Totale activa
Biljetten in omloop
Deposlts „Memberbanks"
Totaal deposlts

...

_

...
Gest. kapitaal en surplus ...
Totale reserve In proc. van
deposlts en biljetten in nml.

11.050
8.150
3.520
3.440
2.484.580 2.459.050
2.523.700 2.493.200

—

—

po.o

80.2

12.550.620 12A53.270
4.176.090 4.178.660
6.900.750 6.683.960
7.248.H20 7.205.400
Wö.510 305.520

(Zie vervolg Beurs op blz. 21.).

ZESDE BLAD

AVONDBLAD

iFRIËsCI^ROmNGSCHn
■hypotheekbank n.v.l
gevestigd te Groningen

..

I RESERVES.

ruim f 5.800.000.-

I

Duitsch Kalisyndicaat.

V, PAND BRIEVEN!

I Gelden
I

3 UU2 /o

beschikbaar voor Ie

Hypotheek!

op zeer billijke voorwaarden.
De Directie:
C.
A.
KINGMA
B. DORHOUT MEES I
Mr.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ.
Aan houders van

nlet-ultgelote

SCHULDBEKENTENISSEN der

De Heeren HOPE & CO. berichten
ingevolge door hen ontvangen mede-

I
deeling,
I Londen
I

II
I

I

I

I
I
I

'

237 Obligatiën a £
1709 4272 7525 10569
1771 4279 7545 10599
2218 4335 7547 10812

2236
2259

2292
2445

2473

.2492
2542

2562

2565
2567
2587
2616

2645

2711

2720
2806

2987
3019

3098
3137

3179
3306

LANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.,
te Rotterdam en 's-Gravenhage: bij de AGENTSCHAPPEN der
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.V.

3366
3520

’

’

—’

7.000.000.— van 1910,

van 1911 en

’

8.000.000.—

5.000.000.— van 1913
respectievelijk 79, 101, 82, 89 en 52
1.000.—, in totaal
obligaties, elk ad
403 stuks, genummerd:
8047 8103 8203 8267 8390 8510
8599 8600 8925 8956 8972 9111
9228 9243 9273 9390 9480 9481
9489 9650 9730 9802 9985 10038
10218 10230 10282 10335 10354 10435
10473 10521 10526 10529 10679 10797
10829 10855 10856 10869 10915 10933
10964 10970 11180 11321 11369 11403
11439 11545 11641 11724 11777 11783
11809 12255 12342 12566 12644 12718
12810 12814 12857 12861 13053 13083
'13165 13189 13339 13343 13424 13443
13466 13662 13721 13752 13801 13829
33861 14079 14086 14186 14198 14294
14393 14430 14465 14473 14486 14645
14870 14950 15044 15137 15276 15511
15545 15557 15601 15775 15800 15868
15894 15969 16057 16217 16225 16294
16318 16361 16379 16387 16447 16490
16538 16541 16568 16671 16690 16773
16805 16891 17015 17113 17157 17193
17292 17532 17603 17803 17870 17914
17942 17951 18089 18311 18327 18368
18411 18441 18486 18658 18845 18847
"M214 19292 19319 19332 19598 19649

’ ’

!9677 19697 19702 19807 19898 19918
'19960 19991 20075 20084 20091 20092
20107 20132 20208 20220 20222 20403
20486 20528 20531 20631 21056 21204

21313
22015
22530
23108
23505
23915
24163
24596
25009

25765
26549
27293
27751
2 8246

28787
29406
30357
31047
31475
31929
32 575
33054
33402
33801

34314
35138
35414
35774

21455 21557 21586 21747
22030 22228 22381 22438
22740 22759 22876 23042
2313» 23182 23309 23369
23686 23705 23765 23884
23938 23943 23953 23980
24239 24275 24331 24381
24620 24768 24789 24807
25067 25423 25477 25649
25835 26071 26203 26469
26730 27079 27179 27207
27512 27633 27658 27694
27970 28058 28139 28160
28271 28422 28489 28671
28965 28976 28988 29051
29670 30026 30054 30107
30360 30701 30757 30765
31092 31278 31296 31369
31488 31493 31645 31673
31964 31982 31985 32253
32629 32681 32751 32818
33100 33141 33257 33359
33518 33604 33622 33716
33811 33950 34084 34101
34556 34642 34685 34759
35237 35293 35356 35361
35507 35532 35552 35626
35933 35970 35977 35993
36235 36376 36539 36558
36737 36998 37044 37066
37393 37416 37622 37627

21881
22406
23082

23459
23887

24015
24442
24880
25683

26478

27278

27714
28186
28704
29271

30232

30975
31411

31848

32410
33047
33376
33757
34248
35047
35393

35736

3904

ELECTRIC CORPORATION

4067

4091

4146

Sorips van $6— preferente

4199

aandeelen.

4221

4250

De ondergeteekende bericht, onder
verwijzing naar hare advertentie van
29 Juni 1932, dat de inlevering van
10 dividendbewijzen No. 13 der certificaten voor S 6.— preferente aandeelen ter verkrijging van $ 150.
scrip vervallende 15 Juni 1937, nog
tot 15 Mei a.s. op de in genoemde
advertentie vermelde voorwaarden

—

kan plaats hebben. Daarna zullen
de nog overgebleven scrips tjr
incasseering naar New Vork worden opgezonden en het provenu na
ontvangst, onder aftrek der kosten,
per advertentie op de nog uitstaande dividendbewijzen No, 13
worden betaalbaar gesteld.

Amsterdam, 16 April 1937.

N.V. Maatschappij tot Beheer

van het Administratiekantoor van Amerikaansche

door
opgerigt
Fondsen,
BROES A GOSMAN, TEN
HAVE & VAN ESSEN en
JARMAN & ZOONEN, te

Amsterdam.

’

’

’

7,35 resp.

’

80.è00.—

’’

7156 9967
7190 10026
7332 10073
7344 10329

17737

Aanbieding tot inkoop van Obligatiën jm

...

7378 10458
7406 10463
16 Obligatiën 4 £ 500.-/-.

.
..

’.
’..
’„..

'h idem
van de N.V. Nationale Credietbank
de 4 °/o schuldbr., waarvan thans nog uitstaan
de 4% V. idem
de 5 "/o idem
en van de N.V. Utrechtsche Crediet Maatschappij
nog uitstaan
de 4% 'k pandbr., waarvan thans
„
de 5 »/. idem
de 5% "/. idem
«
de 6 %> idem
»
»

„
„

„

„
„

„„
„

~

„

„

totaal uitstaand

„~

277.100

■

366.900
298.300

,

Deposito-rente te Amsterdam}

Direct opvorderbaar: *4 pCt.
>
Andere termijnen en groote bedragen volgens overeenkomst.

.

»

A
AMSTERDAM

’

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

KUNSTZIJDESPINNERIJ NYMA,
gevestigd te NIJMEGEN.

UITGIFTE van ’1.286.000.-gewone aandeelen
(ten volle deelende in de winst over 1937.)

DE TWENTSCHE BANK N.V.

Amsterdam, 12 April 1937.

)

|

IN ELKE BRANCHE
srjn firma'» die wel en dis niet adverteeren. Hebben da alet-adverteer«Jers wel eens gelet op den gang van laken hunner concurraaten dia
wel geregeld adverteeren? En stemt hen dit niet tot nadenken?

—;

*-.

.

In verband met de aanvrage tot
de opname in de officieeie noteering
van de Vereeniging voor den EffecSANATORIA VOOR BORSTtenhandel te Amsterdam, bericht
LIJDERS IN NEDERLAND.
ondergeteekende, dat door haar zijn
uitgegven en geplaatst 388 aandeeALGEMEENE LEDENVERGAlen a
500.— elk, genummerd 4609/
DERING op Woensdag 5 Mei 1937
dividend-bewijs No. 32 e.v,
4996,
met
in het gebouw van de Twentsche
Bank, Tournooiveld 5 te 's-Graven- en talon.
N.V. CULTUUR MIJ. TELAGA
hage, des namiddags om 21 uur.

VEREENIGING TOT OPRICHTING
EN EXPLOITATIE VAN VOLKS-

’

DOET EVENALS ZIJ!

PATBNGAN.

HET BESTUUR.

's-Gravenhage, 16 April 1937.

' Beethoven
CONCERTGEBOUW

SCHOIrVvBURGEN
1
Rin.sr.nPFM enz.

onder leiding van

THEATER £Yi.S"" ~
r- RIKA HOPPER
GEZELSCHAP SAALBORN-PARSER
Dte

-

—

N.V. Nederlandsch-fndïsche
Steenkolen Handei-Maatschapprj.

CENTRAAL THEATER Tel. 31814

- 8.15

—
EDGAR WALLACE'S Tooneelstuk

A

’

Maandag 19April,

*

-r

HOLLANDSCHE
STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ.
N.V,

houders verkrijgbaar zijn.
Aandeelhouders, die de Vergadering wenschen bij te wonen, moeten
hunne aandeelen uiterlijk op den
vijfden dag vóór dien der Vergadering deponeeren ten kantore der
Maatschappij tegen ontvangstbewijs,
hetwelk als toegangsbewijs voor de
vergadering strekt.

bij de
Landesbank (SparA.G. in Oldenburg.

Oldenburgische
und Leihbank)

N.V. Intercommunale Bouw-

en Bouwgrond Maatpij.
NAARDEN.

N.V. NEDERL. TELEFOON-

FABRIEK BERLINER,
Amsterdam-C, Keizersgracht 684.
De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders heeft op Vrijdag 7
Mei 1937, namiddags 2 uur, ten kantore der Vennootschap plaats.
De Balans, Winst- en Verliesrekening, alsmede de punten van behandeling, liggen van af 17 dezer
ten kantore der Vennootschap voor
Aandeelhouders ter inzage.
Voor bijwoning dezer Vergadering
moeten Aandeelhouders hun aandelen uiterlijk 3 Mei 1937 ten kantore

ALGEMEENE

-

met Annie van der Lugt Melsert-van Ees
Populaire prijzen v.11.50 tot I 0,30, pi. r.—"^—

■

N
Vanai heden
lederen avond 8.15 uur

FAMILIE
VROUW

PONS

de grootste ster van de
Metropolitan Opera
in een prachtige zangfilm

SPANNEND

VAN MIJN

EEN DROOM VAN LIEFDE
Toegang; elke leeftijd

P\g

.

I

de agenda-punten voor Aandeelhou-

ders ter inzage liggen. Aandeelendepot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der Vennoot-

schap.

DE DIRECTIE.

’’

—

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

NEDERLANDSCHE GIST- &

~

—

I

DELFT.

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS op 4 Mei 1937, ten kan-

4 %

RUBBERMAATSCHAPPIJ
In verband met de aanvraag voor
de noteering ter beurze te Amster250.000.— nominaal aandam van
deelen, welke uitgegeven zijn ten
gevolge van het uitoefenen der in
1934 verleende optie, bericht ondergeteekende dat deze aandeelen de
nummers dragen 6001 tot en met

’

6

*

’

Trustees Kantoor.

Delft, 16 April 198T,

„De Ooievaar
geeft 'n rondje"
bedr.

Geestig

straat 20, Amsterdam-West*

I
I

I

I

m

I

II

I
I
I
I
I
I
I
II

|J

I

I

r—

I Joe Petersen

[~Louisette~|
comedy- ion oleurs

-—

Pikant

3

■■ Fr. 0.25, 0.40, 0.60, 0.90 pi. r. ■

12 wereldattracties

("Les Mongadorsl

—

ALEX DE MEESTER PIET KöHLER

Variété

N.V. ZUID-PREANGER
gevestigd te Middelburg.

SPIRITUSFABRIEK,

Dood, 15 t/m Vtijd. 23 April 8.15 uur

II
I

der Vennootschap te Amsterdam-C,
Keizersgracht 684 of bil de N.V.
Hugo Kaufmann & Co.'s Bank te
Amsterdam-C, Vtjgendam B—lo, of CENTRALE TRUST COMPAGNIE,
bij de Commerz- und Privat Bank, N. Doelenstraat 20—22, Amsterdam.
Berlin, Behrenstrasse 46—48, tegen "
ontvangstbewijs deponeren.

9 Officieele
Volksvoorstcüingcn

I

Dividendbewijs No. 24 der eert.
van
100. van aandeelen
N.V. CULTUUR MIJ „SEDEP"
9.90 betaalbaar bij de N.V.
is met

JOHAN KAART,
GUUS CHRISPIJN,
LOUIS DE BREE
Vh EEN LACHORKAAN _■»■#
Schouwburg; TcU 51594 I
■ Hollandsche
Gezelschap JAN NOOY

VERGADERING

VAN AANDEELHOUDERS, te houden op Woensdag 28 April 1937, des
ochtends 10 uur, ten kantore der
Vennootschap, alwaar van heden af

aE
—

BOE F

I

of

8.15

| 600»te| opvoering van I

ter gelegenheid van de

L,IL,Y

0.85 tot 2.35 belasting en vestiaire inbegrepen
ZONDAG 2.15 MATINEE tegen verminderde prijzen.

~

Ver. R'd. Hofstad-Tooneel N.V. Dir. Corv. d. Lugt Melsert

■

—
VERLAAGDE PRIJZEN

-

FEESTVOORSTELLINQ

STAATSVIJAND
SENSATIONEEL

-

cTAnccrMniHA/mipr.

Dir. CEES LASEÜR

CENTRAAL TOONEEL

-

1.26 rechten inbegrepen.
dagelijks
van 10—3 uur,
Kaartverkoop

DE MINISTER
MIJN ZOON
Julia Cuypers Louis Saalborn

de grootste tooneel-gebeurtenis der laatste jaren!!
i, BESPREEKT TIJDIG!! dag. 10—7 uur

WILLEM MENGELBERG

Toegangsprijs

lederen avond 8.15 uur Zondag 2.15 uur Matinee verm. pr.

Hoofdrollen:

Cyclus

8.15 uur
Zondag 18 April
Zesde symphonie (Pastorale) Zevende symphonie
Derde Concert

’

noemd

*<

._—,

bij al hare kantoren,'tegen den koers van 120 pCt.
Prospectussen en inschrijvingsbrieven, benevens een
beperkt aantal jaarverslagen over 1936, zijn bij de kantoren
van inschrijving verkrijgbaar, alwaar de statuten ter inzage
liggen.

GE

HELDRING & PIERSON.
BROEKMANS EFFECTENKANTOOR N.V.

}

e

'

van des voormlddags 9 uur tot des namiddags 4 uur,

-^Zfi H^ \ 12 April 1937.
J

Meidoornweg 2 (overzijde v. n. I])
jan van Galenstraat 16
(Centrale Markthallen))

Raadhuisstraat 2-6
(Wisselkantoor)

MAANDAG, 19 APRIL 1937,

schieden op daarvoor bestemde formulieren, welke kosteloos
verkrijgbaar zijn en, in gesloten enveloppe, uiterlijk 19
April 1937 des namiddags 4 uur in het bezit van een der
ondergeteekend#n moeten zijn, bij wie tevens gratis een
circulaire, bevattende de verdere voorwaarden van inkoop,
beschikbaar is gesteld,

's

$Es£2. .03-105

Amsteldijk 108

"

’

597.100
228.300
101.400
302.500

VEREENimNGT

1) Verslag van den Raad van Be517
754
881 1226 1405 1505
heer en Commissarissen over het
575
801
949 1253 1411
boekjaar 1936.
744 852 1066 1308 1458
2) Balans en Verlies- en Winstrekening op 31 December 1936.
7 Obligatiën a £ 1000.-/-.
van décharge aan Raad
3)
Verleenen
422
19
53
183 367
438
van Beheer en Commissarissen,
43
4) Statutaire verkiezingen.
Nummers van vroeger uitgelote 5) Diversen.
obligatiën, welke nog niet ter betaOm de vergadering te kunnen bijling zijn aangeboden:
wonen, moeten aandeelhouders overOblig. a f 50.-/- Nr. 21442.
eenkomstig de statuten (art. 28)
Losbaar 1 Januari 1934.
hunne aandeelen minstens vijf volle
Oblig. a f 100.-/- Nr. 8001.
dagen vóór den datum der vergadeLosbaar 1 Juli 1936.
ring, dus uiterlijk op 1 Mei 1937,
Oblig. a f 20.-/- Nrs. 22143/4, 23863, deponeeren bij een der onderstaan24032, 24470, 24649. de banken:
Oblig. a £ 100.-/-J Nrs. 11449, 11741,
LA
15334, 18305. te Brussel: bij de BANQUEDEDEBELSOClffiTfi GÉNERALE
Oblig. a f 500.-/- Nr. 858.
GIQUE,
Losbaar 1 Januari 1937.
te Amsterdam: bij de AMSTERAmsterdam, 16 April 1937.
DAMSCHE BANK,
te Heerlen: bij het BIJKANTOOR
Van de 5 % geldleening 1932, groot
der AMSTERDAMSCHE BANK.

’

Spuistraat 138-150

Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde uitgifte, in stukken van 1000.— aan toonder,
desgewenscht op naam, uitsluitend voor aandeelhouders,
zal zijn opengesteld op

614.900

AGENDAt

1.000.000.- der gemeente Ede, zijn
op 13 April 1937 uitgeloot de obligatiën, nos: 14, 34, 53, 71, 84, 90, 96,
99, 117, 152, 155, 168, 195, 210, 217,

_

BI|KANTOREN te AMSTERDAM;
p rins Hendrikkade 138-139
Van Baerlestraat 30

te AMSTERDAM,

■■

nominaal 3.476.100
moeten schriftelijk ge-

bedrag

Aanbiedingen, met koersopgave,

17762
17796
17824
AANDEELHOUDERS worden uit12414 15548 17905
12419 15764 17937 genoodigd tot het bijwonen van de
12423 15885 18003
JAARLIJKSCHE
12674 16135 18173 ALGEMEENE VERGADERING,
12882 16145 18247 die gehouden zal worden ten kantore
12885 16198 18434 der Société Générale de Belgique,
12905 16211
38, Rue Royale, te Brussel, op Vrij13060 16312
dag 7 Mei 1937, te ell uur.
13105 16358

STAD LUIK 1929

Aojsterdam C, 16 April 1937,

de 5

MABBAU-ZUID,

LAURA &

'

.

.

f 40.000,000—
KAPITAAL
9.000.000—
RESERVE
HOOFDKANTOOR

500.-.

tore der Vennootschap te Delft, des
namiddags te half drie.
7000.
Jaarverslag en punten van behanMiddelburg, 16 April 1937.
Balans
en
ALGEM. VERGADERING
Winstdeling, benevens
van AANDEELHOUDERS
af
De Directie der
Verliesrekening,
liggen
van
op Donen
29 A pril 1937, des voormidheden op werkdagen voor AandeelN.V. ZUID-PREANGER
derdag
«d.gs te 11.30 uur
houders ten kantore der VennootRUBBERMAATSOHAFPIJ.
in het Gebouw der
DE DIRECTIE.
"Maatschappij.
schap ter inzage en worden aan de
Aandeelhouders, die op de Alg.
Amsterdam, 16 April 1937.
bekende Aandeelhouders toegezon(Voorloopig kosteloos.)
den.
Bij vonnis ddo. 14 April 1937 van
stemrecht wenschen uit
oefenen, moeten, ingevolge art.
Den Aandeelhouders, die de Ver- de Arrondissements-Rechtbank te
32 c,er statuten,
gadering wenschen bij te wonen, Amsterdam, Eerste Kamer, is A. S.
%)
hunne aandeelen
(vroeöer
""erlijk op den 27sten April a.s.
wordt verzocht hun Aandeelen uiter- van Adelsbergen, gehandeld heb«eponeeren ten kantore der Venlijk 28 April te deponeeren ten kan- bende onder de firma Nederlandsche
tore der Vennootschap te Delft. Olie- en Vetlndustrie, thans kantoorootschap, waartoe dagelijks geder
eert.
Coupon per 15 April 1937
degenheid bestaat van 10 tot 4 uur.
Brugge, Huy of Brussel, of bij de bediende, wonende te Amsterdam
betaalbaar,
"e punten van behandeling zijn: groot B.Frs. 10.000.— is
Heeren R. MEES & ZOONEN te aan de Stadhouderskade 7, veronder aftrek van Ned. couponbelasRotterdam, 's-Gravenhage of Delft, klaard in staat van faillissement,
ï- Jaarrekening.
bij de ASSOCIATIE-CASSA de Heeren VAN MARKEN
met benoeming van den EdelAchVerkiezingen, Benoemingen en ting,
met
11.88.
MIDDENDORP te Amsterdam of baren Heer Mr. P. H. Smits tot
Besluiten.
DUDOK VAN HEEL & Co. te AmAmsterdam, 16 April 1937.
Rechter-Commissaris en van onderDE RAAD
sterdam.
geteekende tot curator. De curator:
N.V. Administratiekantoor
VAN COMMISSARISSEN.
DE DIRECTIE.
Mr. F. A. C Westermann, Vondelvan het Amsterdamsen

JAARL.

’

’
6,54

"

£U
"

te Amsterdam.

’

’

lïluliir-Maatschappij

13248 16445

12273 15245
12274 15356
12373 15532
12398 15540

N.V. DE CREDIET
HYPOTHEEKBANK

rs,

»Het Poolsche Koffiehuis"

’

241, 266, 272, 294, 325, 352, 392, 433,
435, 436, 454, 459, 481, 505, 522, 529,
567, 627, 633, 651, 672, 717, 727, 767,
818, 819, 845, 883, 901, 942, 948, 970,
JAARLIJKSCHE
1000. Betaal975 en 982, elk groot
VERGADERING
ALGEMEENE
gevestigd te 's-GRAVENHAGE.
baarstelling 1 Juni 1937 ten kantore
VAN AANDEELHOUDERS,
van de Bank-Associatie te Amster- ingevolge Artikel 22 der Statuten, op
dam en van den Gemeente-ontvanDonderdag 29 April 1937, te 11.30 uur
JAARLIJKSCHE ALGEMEENE ger te Ede.
v.m.,
ten kantore der Vennootschap,
VERGADERING VAN AANDEELN.V. NEDERI.ANDSCH-OOST
Sarphatikade 2, Amsterdam.
HOUDERS op Dinsdag 4 Mei 1937,
De Balans en Winst- en Verliesdes morgens te 11 uur, ten kantore ÏRIESCHE HYPOTHEEKBANK,
gevestigd te Groningen,
rekening en de Agenda voor deze
der Vennootschap, Laan van Meervergadering liggen van 17 April
dervoort 62 te 's-Gravenhage.
Jaarlijksehe
Algemeene
Vergade1937 af voor Aandeelhouders ter
De punten van behandeling liggen
van Aandeelhouders, op Doninzage ten kantore der Vennootaldaar voor Aandeelhouders ter ring
derdag 29 April 1937, des namiddags schap.
inzage.
uur, in Hotel Willems te GroHouders van Gewone Aandeelen
Om toegang te hebben moeten 11
ningen.
Toonder, die de vergadering
aan
hun
ten
aandeelen
Aandeelhouders
ligt ter inzage ten kan- wenschen bij te wonen, moeten
agenda
De
minste 8 dagen vóór de vergadering tore der Vennootschap.
hunne aandeelen ingevolge Artikel 24 I
deponeeren te
DE DIRECTIE.
der Statuten uiterlijk 26 April 1&37
Amsterdam: bij de Heeren DUNdeponeeren ten kantore der Venen
winstbalans,
Co.,
EFFECDe
verliesN.B.
LOP &
BROEKMANS
waar hun daarvoor beheden
af
nootschap,
kantore
van
rekening
liggen
etc.
TENKANTOOR N.V. of ten
ten kantore der Bank en bij de wijzen zullen worden afgegeven.
der Bank, Sarphatistraat 35;
Houders van aandeelen op naam
te Rotterdam: bij «e Heeren JAN Firma Kol & Co. te Amsterdam ter
worden herinnerd aan de bepalingen
HAVELAAR & ZOON, de Heeren inzage.
De aandeelhouders hebben alleen daaromtrent in hetzelfde artikel.
A. MILDERS & Co. of RUYS,
N.V.;
tot de vergadering op vertoegang
DE DIRECTIE.
EBELING & GLEICHMAN
te 's-Gravenhage: bij de Heeren ton hunner aandeelen of van een
Amsterdam, 16 April 1937.
HELDRING & PIERSON of ten bewijs, dat zij die vóór 25 April 1937
hebben gedeponeerd ten kantore der
kantore der Bank, Laan van MeerBank, bij de Firma Kol & Co., voordervoort 62.

36016
36575
37120
37845
37928 38092 38125 38171 38210 38251
38504 38837 38851 38959 38961 39430
39456 39503 39684 39938 39941 40092
40104 40323 40331 40396 40426 40438
40799 40868 41000 41010 41034 41056
Oproeping tot de JAARLIJKSCHE
41068 41095 41099 41164 41212 41224
VERGADERING van
ALGEMEENE
41304. 41650 41784 41877 41888 41917 AANDEELHOUDERS
in de N.V.
e» 41959
Hollandsche Stoomboot Maatschappij,
Restanten: aflosbaar Juni 1929:
houden op Dinsdag den 11 den Mei
No. 21980; Juni 1935: No. 25221; te
1937, om half elf des voormiddags,
Junl 1936: Nos. 11098, 18675 en 18682.
ten kantore der Maatschappij, HanI>e obligaties zijn met ingang van delskade
No. 3 te Amsterdam.
den dag der aflosbaarstelling dageDe punten van behandeling, het
tegen inlevering van de stukder Direatie omtrent den
ken, met alle op dien datum onver- Verslag
gang van zaken van de Vennootschenen coupons en de talons, been het gevoerde beheer over
taalbaar te Amsterdam bij de schap"
per 31 December
de
1936,
ASSOCIATIE-CASSA, te Rotterdam 1936 metBalans
daarbij behoorende
de
de firma's lAN HAVELAAR EN
Toelichting en de Winst- en VerliesZOON en R. MEES EN ZOONEN en rekening
over 1936, het praeadvies
's-Gravenhage bij de firma
«■ MEES EN ZOONEN (Bijkan- van den Raad van Commissarissen,
alsmede de door Commissarissen open bij het Agentschap gemaakte
ter voorzie«er NEDERLANDSCHE HANDEL- ning in de voordracht
vacature, ontstaan door
MAATSCHAPPIJ.
een der
Van dien dag af zal over de uit- het periodiek aftreden van
gelote obligaties geen rente meer Commissarissen, liggen van heden af
ter inzage voor de Aandeelhouders
borden betaald.
ten kantore van de Vennootschap te
DE DIRECTIE.
Amsterdam, alwaar de agendapunten
en afschriften van de ter visie liggende stukken gratis voor Aandeel-

36081
36609
37296

6673
6726

4026
4052

100.-/-.
13163 16425

9586 12268 15152 17723

9592
9623
9685
6739 9686
6833 9725
6959 9817
7002 9927

3672
3699
3881

Amsterdam, 16 April 1937.

Op 13 April 1937 zijn ten overstaan
Van den notaris Mr. TH. SNELLEN
te Utrecht UITGELOOT, ter aflossing op 1 Juni 1957: van de i %
geldleeningen
groot
6.000.000.—
van 1908,
van 1907,
8.000.000.

DE TWENTSCHE BANK nv,

19.600.

Vervroegde aflosbaarstelling van de 61 % 30-jarige leening, groot nominaal
15.000.000, verdeeld in 11.000 obligatiën a
1000.— en 8000 obligatiën
a 500, uitgegeven op 1 Februari 1927.

13343 16495
4421 7566 10865 13361 16542 AANDEELHOUDERS worden uit4465 7590 10900 13445 16583 genoodigd tot bijwoning van de
ALGEMEENE
4545 7691 10902 13454 16687 JAARLIJKSCHE
4793 7754 10932 13473 16728 VERGADERING van AANDEEL4876 7830 11153 13788 16815 HOUDERS, welke zal worden ge4885 7884 11298 13789 16917 houden op Maandag 3 Mei 1937, des
4927 8019 11318 13869 16947 voormiddags 11 uur, ten kantore van
4937 8023 11381 13874 17098 de Firma De Koek & Uyt den
5014 8147 11391 13902 17132 Bogaard, Singel 202/208, Amsterdam
Aandeelhouders, die de Vergade5256 8203 11469 13929 17153
5367 8206 11522 13941 17312 ring wenschen bij te wonen moeten
5376 8295 11739 13959 17332 hunne Aandeelen uiterlijk 5 werk5382 8539 11787 13991 17355 dagen vóór den dag der Vergadering
5591 8576 11803 14100 17442 hebben gedeponeerd ten kantore van
5718 8584 11820 14148 17-451 de Firma De Koek & Uyt den
5942 8860 11923 14159 17516 Bogaard.
6125 9011 11957 14233 17519
De voorstellen liggen voor Aan6149 9064 12003 14321 17523 deelhouders ter inzage ten kantore
6194 9410 12013 14356 17558 der Vennootschap, Beethovenlaan 24,
6359 9419 12128 14405 17583 Hilversum.
8365 9433 12213 14574 17607
De Raad van Commissarissen.
6410 9444 12227 14729 17661
April
15
1937.
6427 9485 12246 14989 17670
6436
6473

3573

DE DIRECTIE.

te Utrecht,

TE OUGRÉE.
Ingeschreven in het Handelsregister te Luik onder No.

—

’

6ENERAL GAS &

19

Société Anonyme d'OUGREE-MARIHAYE

AFLOSSING OBLIGATIELEENINGEN.

’’

wordt bij deze bekend gemaakt, dat het RESTANT diep leening per
.14 MEI 1937 AFLOSBAAR wordt gesteld.
De schuldbekentenissen zijn, van dien datum af, betaalbaar met
1000.— per stuk en 14,48 voor rente minus couponbelasting over
het tijdvak 1 Januari t/m. 13 Mei 1937, tegen inlevering van de
obligatiën (mantels) met de nog niet verschenen rentecoupons van
1 Juli 1937 e. v.,
te Amsterdam: bij de KAS-VEREENIGING N.V. en de NEDER-

N. V. HOLLANDSCHE IJZEREN
SPOORWEG MAATSCHAPPIJ

GEMEENTE GOOR.

per obligatie van

I

VAN VRIJDAG 16 APRIL 1937

dat den 12den April 1937 te
i
*
een UITXOTING heeft
De Raad van Beheer brengt ter kennis van obligatiehouders dat per
plaats gehad van de onderstaande
1937
overgegaan
1 Augustus
zal worden
tot vervroegde aflossing van het
obligatiën van bovengenoemde Lee- BURGEMEESTER en WETHOUnog uitstaande aantal obligatiën van bovengenoemde leening.
ning, ter aflossing op 1 Juli 1937
De obligatiën, welke voorzien moeten zijn van de coupon per 1 Februbrengen ter
a 1021 %, welke obligatiën van dien DERS van GOOR
ari 1938 (coupon No. 22) en volgende, zullen a pari worden afgelost, derde
per
van
kennis,
dat
de
rente
dragen.
datum af ophouden rente te
1.000.— resp.
500. —, naar gelang der coupures.
halve met
I Mei a.s. aflosbaar gestelde resDe obligatiën zullen ophouden rente te dragen van 1 Augustus 1937
70 Obligatiën a £ 20.-/-.
tanten der geldleeningen, oor- af. Het bedrag van eventueel ontbrekende coupons zal bij de aflossing
21700 22766 23247 24058 25104 25916 spronkelijk groot I
en in mindering van de hoofdsom der obligatie worden gebracht.
21782 22806 23250 24197 25138 25927 II
—, niet zal bedragen
35.000.
De obligatiën zullen ter aflossing kunnen worden aangeboden te
21882 22914 23262 24264 25195 26030
8,17 per Amsterdam bij:
9,19
respectievelijk
26096
24297
25222
22093 22915 23426
500.—, maar
de Heeren HOPE & CO.
22189 22925 23557 24307 25301 26185 obligatie van
de Heeren GEBR. TEIXEIRA DE MATTOS,
22339 22926 23605, 24529 25326 26191
22408 22935 23803 24628 25468 26336
de HANDEL-MAATSCHAPPIJ H. ALBERT DE BARY & CO. N.V.
22477 22944 23853 24629 25503 26378
Sté. Ame.
22535" 22989 23958 24665 25607 26509
De Raad van Beheer.
22561 23080 23966 24764 25802 265Ó5
bij te betalen bedrag is Ougrée, 16 April 1937.
Op
het
25866
22603 23086 23979 24833
de couponbelasting reeds in min22725 23120 24017 24983 25872
dering gebracht.
44 Obligatiën a £ 60.-/-.
Goor, 15 April 1937.
18619 19119 19944 20348 20756 21228
18630 19254 19966 20493 20783 21262
N.V.
Ondergeteekenden berichten, dat door de N.V. Bank voor
18636 19486 19980 20495 20798 21405 PENSION INTERNATIONALE
Onroerende Zaken te Amsterdam te hunne kantoren de
Jaarl. Alg. Verg. v. Aandeelh., 24
18671 19612 20037 20507 20806 21443
I
gelden zijn gestort voor den inkoop van nominaal f 500.000.
April 1937 n.m. 2 u. te Amsterdam,
18857 19645 20084 20620 20852
dochter-maatschapprjeti,
25.
t.w.
harer
obligatiën
W.
Brouwersstraat
18877 19679 20114 20643 21046
J.
18878 19784 20155 20717 21120
van de N.V. Centrale Credietbank
689-600
19084 19879 20159 20733 21172
de 4% °/o schuldbr., waarvan thans nog uitstaan

4 pet. geldleening van 1902 ten laste der Maatschappij,

’

FUND GOUD
OBLIGATIËN, SERIE C.

% SINKING

6}

I Voor ruiling van aflosbaar gestelde pandbrieven, worden I I
I van heden af, door ons uitsluitend beschikbaar gesteld I II

|3:

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

I

-

Avond v. 25 et. tot f 1.50

Vrijbiljetten worden niet verstrekt

Carré Uw Theater

Dr.CLITTERHOUSE
- v. en
met Paul Huf
Dick v. Veen

Dijk
Trits
Stine Versluys

Zondagmidd. matinee, 2 uur
Officieele Gemeentelijke
Volksvoorstelling

EEN VROUW
IN HAAR BLOEI

Pr. 0.46, 0.64, 0.88, alles inbegr.

Zondagavond 8 uur

LAATSTE OFFICIEELE
Gem. Volksvoorst.

MACBETH

wereld-sensatie

belasting inbegrepen

SEIZOEN

’

~

Onze prijzen niet verhoogd

LAATSTE
Hedenav.—Zaterd. 17 Apr, 81 u.
Populaire voorst, pop. pr.
1.50—0.30 pi. r.
DE ZONDERLINGE

fAlmira BalleT] 1

springplank-acrobaten

AMSTERD. TOONEELVER.

A. v. Dalsurn en A. Defresne

WEEK-EINDE

|

s3q

[""The FaludysH '4 Urbanis

Matinee v. 15 et. tot 60 et.

|

Stadsschouwburg

Ij
UJ

In volledige bezetting
en monteering
Pr. 1.24, 0.88, 0.64, 0.46, alles
inbegrepen.

Annonces betreffend» Geneeimiaae,

ten ca Geneeswijzen warden la dll

|

blad slechts opgenomen indien i{J
vooraf voorzien zijn van het stem»
pel .Geen bezwaar" tegen de plaat»
■Ing, afgegeven door de Commissie
van Controle op de Aanprijzing va»

Geoeesmiddelea en Gen«cswu_*__

20

AVONDBLAD

— ALGEMEEN HANDELSBLAD

VAN VRIJDAG 16 APRIL 1937

ZESDE BLAD

VAN GLAS...

ALS HIJ DOORZICHTIG WAS
"""
dan zoudt U versteld
hoeschoon

Uw

SlflUlllOllOllM
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De overgroote meerderheid van de automobilisten gebruikt thans de nieuwe Mobiloil, omdat
deze hen in staat stelt SNELLER te rijden, MEER
Kilometers per cartervulling af te leggen en
MINDER voor smering uit te geven. Neemt
heden nog een proef.

I

U ZULT WERKELIJK VERBAASD STAAN
TECHNICI

i

___

Tol op heden bevatte zelfs de
beate >n de zuivente olie nog iekerebe.tandd.elen, welke bij de
werkingstemperatuur Van den
motor aanleiding gaven tot het
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Vanaf 19 Maart,

dag van ons 50-jarig jubileum,
brengen wij onze Jubileum-costuums voor heren
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vormen van neersla? op zuigers,
kleppen etc. Geen
proces
heeft
nosr toe deze ele«ienten
aan de olie kunnen onttrekken,
ronder
smeerver morgen
van te benadeelen. Thans
wij hierin geslaagd en dit beteekant een groote stap voorwaarts

de

met

De nieuwe raffinage-methode geeft U een 100 %
ZUIVERE olie, die Uw motor schoon houdt en
die tevens een beter smeervermogen heeft dan
eenige andere olie ter wereld.

HOUDT UW MOTOR

EN JONG I

blijft

Het nieuwe Clearosol-proces ontdoet de olie
van alle onzuiverheden, terwijl de smerende
bestanddeelen volkomen bewaard blijven.

_■________(_____■____________■

I

motor

staan,
de nieuwe Mobiloil
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«Ue factoren maakten onze

JUBILEUM COSTUUMS
26.50
en

ho9er>

32.-

Jj

kleine

13.75

stijging per maat.

MmT

5.75 per

met klein© stijging

VIJZELSTRAAT

kalverstraat'ios
DAMSTRAAT

j
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%
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FANTASIE PAKJES, leeftijd 4 jaar

4.90

_

3!»__B ~rSÊÊF

kwaliteiten, leeftijd 9 jaar

/

W

Jtis&

Jk

PLUSFOUR PAKKEN in de bekende Hollenkamp

met

/

J
Mm

JUBILEUM PAKJES
9.75

ÊÊÈÈÊÈÈkm%S

É

39.*

Wij hebben ook costuums van 9.75 tot 1 7.50
stuk voor stuk meester in hun klasse!

6.90

'

f

tot iets zeldzaams fn kwaliteit en pasvorm!

19.50
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7.75

W

maat.
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lüjk tcherp ioe f
De levensduur van mantel of japon wordt niet alleen bepaald
door de stoffen, maar zeer zeker ook door fournituren en
afwerking. Wij hebben een speciale afdeeling, die elk kleedingstuk aan de scherpste controle onderwerpt.

THEEVEILING
in het Lokaal „DE BRAKKE GROND"

te Amsterdam

In

,

9004 Kisten

VAN DE THEE.

BEZOEKT ENGELAND
IN HET KRONINGSJAAR

zp-st

Dit

zal het reizen naar Engeland nog aantrekkelijker
zijn, omdat het land in feeststemming is, ter gelegenheid
der KRONING van Z. M. KONING GEORGE VI en
H.M. KONINGIN ELISABETH.
Behalve Londen zijn er vele andere plaatsen, die leder op
haar manier bekoorlijk zijn. Vork en Chester zijn vol
historische herinneringen; de Yorkshlre Dalen en het
Merendistrict bieden de schoonheid van wilde en ongerepte
natuurtafereelen; de badplaatsen aan de kusten van Lancashire en Yorkshire bieden elck wat wils.
De treinreis kost slechts 1 d. per mijl retour 3e klasse;
1 1/2 d. 1 o klasse. Dag- en Nachtdiensten vanen naar Harwich.
Vraagt gratis geïllustreerde prospectus
aan de voornaamste Reisbureaux.

*Ns|_3fss
-

Onze magazijnen te Amsterdam

-

UTRECHT

zijn tot 8 uur geopend,

des Zaterdags tot 10 uur.

Sportieve en mondaine gebeurtenissen.
Profiteert van de Cheques en Credietbrieven in
TOERISTENLIRES, (100 Lire =
8.75).
HOTEL- en BENZINEBONS.

PAKHUISMEESTEREN

Profiteert van de groote collectie.

ROTTERDAM

BLOESEMPRACHT.

Java, Sumatra
en Indo-China Thee

Daarom vragen wij U: overtuigt U bij ons van de afwerking.
Wij hebben een naam van meer dan honderd jaar hoog te
houden. Daarom koopt U bij ons in vol vertrouwen.

AMSTERDAM

MERANO

DONDERDAG 21 APRIL 1937

jaar

SPOORWEGREDUCTIES

.

LONDON & NORTH EASTERN EN
LONDON MIDLAND AND SCOTTISH
RAI LWAYS

P

DRUKWERK
LIEVER
DAN
LIEVER
LIEVER

Bristol Grand Hotel
fcmma Grand Hotel
Grand Hotel Bdi Merano
Palace Hotel
ParC Hotel
SaVOy Hotel
Stefania Dieet Kurhaus

OPLAGEN VAN 1.000.00 C
VAN 100 EXEMPLAREN
IN 4 KLEUREN DAN I KLEUR
1.000 PAGINA'S DAN 1

WAAR
VOOR AUE

ORDERS. GROOT OF KLEIN

FRAAIE AFWERKING
VLOTTE BEDIENING
N.V. DRUKKERIJ JACOB v. CAMPEN
OZ. VOORBURGWAL 87-89. AMSTERDAM ï
TEL. 32983-32721-33721

________;

’

50 tot 70 %.

ito Bedden

j.

200 Bedden

hemjbnstainer.

krahé.

300 Bedden f. welz.
180 Bedden M. & H.
180 Bedden Cav. O.
120 Bedden

LEIBI..

PANZER.

Zwltsersche Directie
Ed. BEZZOLA
Dr. binder.

-

Films.

Inlichtingen: E.N.I.T, Prinsengracht 707, AMSTERDAM.
Azienda Soggiorno, MERANO (Italië) en alle Relsbureaux.

LAAGSTE PRIJKEN

_________

van

PLAATST TREFFERS

