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DIT NUMMER BESTAAT UIT
TIEN BLADZIJDEN.

„Mijn Rijk is niet van
deze wereld”...

11. (Slot).
Non eripit mortalia,
Qui regna dat coelestia.

Als de betreffende uitspraak gekleed is
In den vorm van een wensch of verlangen,
openlijk en duidelijk uitgesproken, dan zal
meestal de bedoeling zijn den invloed van
het gezag mede in de weegschaal te leg-
Een. Dan zal men dus meestal wel dege-
lijk te doen hebben met een soort uitspraak
Van kerkelijk gezag.

Op welk kerkelijk recht steunt dat dan?
De indirecte macht over tijdelijke aangele-
genheden, waarvan hierboven sprake was,
strekt zich eigenlijk alleen uit over de z.g.
«gemengde kwesties", waarbij, ofschoon
niet direct, toch zeker en klaarblijkelijk,
geestelijke belangen betrokken zijn. In
onze veronderstelling gaat het echter niet
over zulk een „gemengde kwestie", doch
enkel over een kwestie van in zich neu-
trale **» taktiek. Op welk kerkelijk recht
steunt dan het gezag van zoon uitspraak?

Prof. Yves de la Brière, in zijn studie in
de Dictionnaire apologétique, noemt dat
recht een „prolongement du pouvoir indi-
rect", een verlenging van de boven-
bedoelde indirecte macht over tijdelijke
aangelegenheden. 'En hij noemt deze ver-
lenging van de indirecte rechtsmacht der
"Kerk met een eigen term: de directieve
rechtsmacht (pouvoir directif), afgeleid
van den naam „directio pontificalis", waar-
door een dergelijke pauselijke interventie
pleegt aangeduid te worden. Het steunt
n,l, op het recht der Kerk, om de zielen
harer enderhoongen te leiden, bij te staan,
met aanwijzingen en goeden raad. Wel
degelijk een recht der Kerk. Een recht, dat
ook wel niet zal betwijfeld worden door
hen, die de andere rechtsmacht der Kerk
aanvaarden. Maar dan ook een recht, dat
niet slechts theoretisch aan de Kerk toe-
komt, maar dat ook kan en mag en soms
moet uitgeoefend worden, door den
kerkdijken gezagsdrager. Maar dan ook
een recht, waaraaji van andere zijde een
plicht correspondeert.

Echter, aan dit recht der Kerk corres-
pondeert niet een plicht van gehoorzaam-
beid, zooals aan de andere soorten van
rechtsmacht. Bovengenoemde prof. Yves
de la Brière S. J- zegt in dezelfde studie,
dat aan dit recht, dat niet ratione peccati
verplicht, niet anders dan een verplichting
van voorzichtigheid beantwoordt.

Niet meer, maar óók niet minder. Een
dergelijke uitspraak moet voor den katho-
liek dus wel degelijk meer waarde hebben
dan een opmerking van het gezond ver-
stand alleen en. in zeker opzicht, ook meer
dan het oordeel van een deskundige. In-
dien men in de beide andere gevallen aan
zichzelf verplicht is de uitspraak met
de noodige voorzichtigheid te onderzoe-
ken, hier is men dit bovendien aan het ge-
zag verplicht, aan het prestige van den ge-
zagsdrager, en aan de onderhoorige ge-
meenschap. Een ernstige plicht van voor-
zichtigheid correspondeert aan dit recht.

Dat het niet tot de eigenlijke indirecte
rechtsmacht der Kerk behoort, bewijst de
la Brière uit het verschil van object en uit
de anders onhoudbare consequentie.

Verschil van object: de indirecte rechts-
macht heeft de „gemengde kwesties" tot
object; hier evenwel is geen sprake van
een „gemengde kwestie", hier is de ratio
peccati niet aanwezig.

Onhoudbare consequentie: Leo XIII
heeft in zijn Immortalc Dei nog eens uit-
drukkelijk als de leer derKerk vastgesteld,
dat het zuiver burgerlijk politieke terrein
buiten haar bevoegdheid valt.

De onafhankelijkheid van den staat en
van de katholieke burgers op zuiver po-
litiek terrein is een vaststaande leerstelling
der Kerk en het spreekt van zelf dat dit
leerstuk, evenals alle andere, loyaal geob-
serveerd moet worden. Maar dit leerstuk
zou van geen practische waarde zijn en
illusoir worden, als de kerkelijke gezags-
dragers zóó ver gingen, dat zij van hun
onderhoorigen strikte gehoorzaamheid
gingen vergen ten aanzien van elke con-
crete politieke zaak, waarbij men zou
kunnen oordcelen, dat het belang van den
godsdienst en van de zielen geïnteresseerd
Waren. Want er is geen enkele politieke
kwestie van eenige beteekenis, " vooral
onder democratisch régime, die niet haar
terugslag heeft op het belang van gods-
dienst en zielen, dank zij de houding die
de katholieken er tegenover aan zouden
lemen, en dank zij de ongenade, die zij
zich op den hals zouden halen van den
kant der regeerders, der partijen of der
Publieke opinie. Zoodat men dan ertoe gou

komen, indirect weer onder het kerkelijk
gezag te subordoneeren juist dat, wat „Im-
mortale Dei" als buiten hare bevoegdheid
afwijst.

Immers aldus zou men de houding der
katholieken door 't kerkelijk gezag laten
bepalen ten aanzien van elke strijdvraag
betreffende de gouvernementeele organi-
satie, betreffende financieele, economische,
militaire, sociale en alle andere aangele-
gertheden, die een land in verdeeldheid
kunnen brengen.

Aldus de indirecte rechtsmacht der Kerk
uitbreiden, zou gelijk staan met aan de ka-
tholieken op specifiek tijdelijk en politiek
terrein, alle vrijheid van houding te belet-
ten. En daarmee zou men practisch aan de
Pausen een onverdragelijke aanmatiging
toeschrijven, die zijzelf steeds hebben af-
gewezen. Daardoor zou bovendien het
kerkelijk gezag verantwoordelijk gesteld
worden voor alle fouten, die de katholie-
ken van alle landen zouden begaan, in hun
politieke taktiek.

Uit dit verschil van object en uit de on-
houdbaarheid der consequentie acht P. de
la Brière dus bewezen dat uitspraken van
kerkelijke gezagsdragers, als boven be-
doeld, 'niet vallen onder de „indirecte
rechtsmacht", waaraan de katholieken
gehoorzaamheid verplicht zijn. Maar, nog
eens, dat neemt niet weg, dat dergelijke
uitspraken toch wel degelijk van autori-
taire beteekenis kunnen zijn. Ook een va-
derlijke raadgeving heeft gezag. Een kind
dat deze achteloos in den wind slaat, zon-
digt tegen d,e voorzichtigheid door roeke-
loosheid.

Maar als reeds de gehoorzaamheid niet
alle eigen oordeel en zeker niet de instem-
ming- van het geweten uitsluit, de voor-
zichtigheid (nog veel minder. De raadge-
ving, die tot voorzichtigheid maant, doet
zelfs een beroep op het oordeel. Het ge-
bod, dat gehoorzaamheid vordert, behoeft
niet met redenen omkleed gegeven te wor-
den; de raad, die zich op voorzichtigheid
beroept, dient de gronden te doen kennen,
waar hij op steunt. Immers, „Vader raadt
mij zus en zoo te doen, omdat hij meent
dit en dat, etc."

Welnu, door den raadgevenden vorm
van zijn uitspraak, geeft Vader te kennen
dat hij zich richt tot een kind van rijpen
leeftijd, zelf bevoegd te oordcelen in da
materie der onderhavige kwestie. Want
dit is de voorwaarde welke vervuld moet
zijn om veilig te kunnen overgaan van de
taktiek der geboden en bevelen naar de
taktiek der raadgevingen. Als Vader dus
spreekt tot een kind. dat gedeeltelijk reeds
eigen wegen gaat, dan is het mogelijk dat
het kind zaken is te weten gekomen, die
aan den Vader verborgen bleven; dat het
kind dus beschikt over factoren ter voi-
ming van zijn oordeel, waarover de Va-
der niet beschikt. En deze wetenschap
kan van zóó ernstigen^en zóó doorslagge-
venden aard zijn, dat het kind daardoor
in geweten aan de voorzichtigheid ver-
plicht is, van den vaderlijken raad J te
wijken. Dat zal niet zoo licht voorkomen,
dat zal uitzondering blijven, maar dat kan
voorkomen.

En nu kan men theoretisch hiertegen
wel inbrengen dat liet kind toch zijn we-
tenschap aan Vader kan mededeelen, prac-
tisch echter zal dit vrijwel steeds ondoen-
lijk zijn. Want in de practijk stoot men
hierbij o.a. op deze onoverkoom! * moei-
lijkheden: 1. ófwel Vader (de betreffende
overheidspersoon) heeft zijn directieve
uitspraak reeds openlijk "cdaan, alvorens
het kind (de betrokken onderhoorige) in
de gelegenheid was zijn bezwaren kenba .r
te maken: de moeilijkheid der ing;

2. ofwel Vaders geest is niet zoo spoe-
dig los te maken uit yooropideelen en Va-
ders gemoed niet te ontdoen van een oude
voorliefde; want eendere wetenschap,
doch op verschillende wijze opgedaan,
maakt niet eenzelfden indruk: de zoon
kreeg zijn wetenschap door de ervaring
van het leven, de Vader enkel door nu de-
deeling van den zoon! — 3, ofwel, indien
Vader zelf wel ware vrij te maken van
vooroordeel en voorkeur, zijn uitspraak is
misschien niet enkel het dictaat van zijn
eigen wil, doch tevens van den wil van
anderen, en deze anderen zijn weer of
onbekend, dus onbereikbaar, of, in alle ge-
val, veel minder ontvankelijk voor een
wijziging hunner overtuiging door over-
reding van den zoon.

Practisch zal er dus meestal voor den
zoon geen anderen weg overblijven dan,
in overeenstemming met de voorzichtig-
heid, af te wijken van Vaders raad.

Resumeerend kunnen wij de katholieke
leer aangaande de jurisdictie der kerke-
lijke overheid dus samenvatten in deze
drie punten:

10. een d i r e c t e rechtsmacht in gees-
telijke zaken;

20. een indirecte rechtsmacht in
„gemengde kwesties":

30. een directieve rechtsmacht in
practische gevallen, die weliswaar van
tijdelijken (niet geestelijken) aard zijn, bij
een bepaalde oplossing waarvan ook niet
noodzakelijk eenig geestelijk belang . ge-
schaad wordt, doch welker oplossing ook
in geen geval onverschillig is voor de gees-
telijke belangen derKerk en kerkeleden.

Uitspraken van den aard van 1 en 2 ver-
plichten den katholieken tot gehoorzaam-
heid.

Uitspraken als sub 3o bedoeld verplich-
ten de katholieken tot bijzondere voor-,
zichtigheid.

Dit is de katholieke leer te dezen aan-
zien, waarvan men misschien erkennen
moet, dat zij niet steeds bij alle katholieke
schrijvers en sprekers op meer profaan
gebied met voldoende helderheid voor den
geest staat, maar die toch zeker door geen
ernstig katholiek theoloog zal worden be-
streden.

W. L.

P.H. ALBERS ZEVENTIG JAAR.
Heden herdenkt in alle stilte de Zeer-eerw. Hooggel. Pater P. H. Albers S. J.,

de vermaarde kerkhistoricus, den dag,
waarop hij, 13 April 1856, geboren werd teIrasselt (gemeente Cranenburg). Hoezeerzijn bescheidenheid zich ook weet te ver-bergen in het studiehuis van de E.E. P.P.Jezuïeten jte Maastricht, toch zal hem van-daag ongetwijfeld een stroom van belang-
stelling uit het geheele katholieke Neder-land weten te bereiken.

Na zijn studie aan de universiteit vanInnsbruck (Tyrol) te hebben volbracht,
werd hij leerling van den beroemden Lud-wig Pastor, aan wiens methode van ge-
schiedvorsching Pater Albers getrouw is
gebleven. Sedert 1895 hoogleeraar in dekerkelijke geschiedenis aan de hoogere
studie-inrichting der Sociëteit van Jezus
in de Limburgsche hoofdstad, vond hij no-
den tijd, om uit te geven zijn als een mees-
terwerk geprezen „Handboek der Alge-
meene Kerkgeschiedenis", de lijvige, prach-
tige biografie van den Nederlandschen
Jezuïeten-generaal P. Roothaan, voorts
fundamentceie werken als „Het Herstelder Hiërarchie in de Nederlanden", „Liber
saecularis historiae . iien
en studiën, in iv ransche,
ltaliaansche Amerikaan.cïie vaktijdschrif-
ten, encyclopaedieën, enz.

Moge de onvermoeide pen van den eme-
ritus-professor, die zich zooveel verdien-
sten heeft verworven jegens de
geschiedschrijving, nog vele jaren vrucht-
baar blijven!

ONZE STAATSPARTIJ.
Wat wil Dr. van Beurden?

In het jongste nummer van „De f
landsche Hanze" bespreekt Dr. J. van
Beurden het verslag van de commissie-
Ruys inzake den uitbouw van de Alge-
meenen Bond van Rijkskie.
organisaties tot een R, K. Staatspartij.

Schrijver meende te mogen verwachten,
dat de commissie heel bijzonder aan .de
vertegenwoordigers der vier groote stands-
vereenigingeri een breede plaats zou heb-
ben ingeruimd, zonder nochtans in
zuivere vertegenwoordiging van „stan-
den" te vervallen:

Doch in plaals daarvan worden er tweevau iedere grooie stand denweg van den Hoogen Raad van Arbeid, als 'tware „blnnengesmokkel ■_, Partijraad.
Daarnaast krijgen „handel" en „industrie"

nog 3 andere ver rs door tus-
schenkomst van de K. , Koophandel,
wier katholieke leden evenwel volstrekt nietaltijd een katholiek georganiseerde socialegroep representeeren, en ten aanzienwelke leden de verkiezing voor mij tot dusvereen raadsel is.

Bovendien heeft deze laatste toevoeging totgevolg, dat in zake vertegenwoordiging in den
Panijraad, de arbeiders en boerei tenachter gesteld bij groot-werkgevers en mid-
denstanders, wijl de eerstgenoemde twee
groepen in het geheel niet in de Kamers van
Koophandel zijn vertegenwoordigd.

Ik ben dan ook vast overtuigd, dat de sa-
menstelling van den Partijraad, zooals die
door de commissie is ontworpen, op sterken
tegenzin zal stuiten bij de vier sociale stands-
organisaties van groot-werkgevers, boeren,
middenstanders en arbeiders tenzij die
samenstelling alsnog zoodanig worde gewij-
zigd of op eenigerlei andere wijze zoodanige
veranderingen worden aangebracht, dat aan
redelijke voorwaarden kan geacht worden te
zijn voldaan.

Trouwens, geschiedt dit niet, dan zal m.i. de
ontworpen Partijraad nimmer kunnen beant-
woorden aan het doel, waarvoor hij in 't le-
ven is geroepen en waarvoor een dergelijk
lichaam — ook naar de meening van onderge-i
teekende — noodzakelijk is.

Aldus Dr. J. van Beurden.
Welke zijn de „redelijke voorwaarden",

waaraan z.i. behoort te worden voldaan?Het kan den schrijver natuurlijk niet te
doen zijn om uitbreiding van het aantal
sociale afgevaardigden in den Partijraad.
Want, vermits zij slechts adviseereud stem
hebben, speelt het getal geen rol, en blijft
de degelijkheid van de uit te brengen ad-
viezen de hoofdzaak.

Moet aan de adviseerende leden vanden Partijraad in plaats van een advisee-rende, een beslissende stem wordenverleend? Is dat wel „democratisch**?
Kunnen de sociale en andere organisaties
door het uitbrengen van een beslissende
stem in den Partijraad de verantwoordelijk-
heid voor politieke beslissingen aan-
vaarden? Of gaat het bezwaar van den
schrijver alleen tegen de wijze, waarop de
sociale organisaties via den fioogen Raad
van Arbeid in den Partijraad komen? Wat
is daartegcut? De 11. R, _. A, is een adv_i__.

seerend college, dat der Regeering moet
dienen van advies. Men mag aannemen,
dat de sociale organisaties hunne knapste
mannen beschikbaar stellen. Waarom zou
men voor den Partijraad dan andere ad-
viseurs moeten vragen?

Wat wil Dr. van Beurden?
(Nadat dit stukje was gezet, ontvingen

wij een schrijven omtrent dezelfde quaes-
tie. Men zie de rubriek „Ingezonden stuk-ken").

BINNENLAND.
MR. J. LIMBURG.

Men seint ons uit 's-Gravenhage:
Tot lid van den Raad van State is benoemd

mr. J. Limburg, oud-lid van Gedeputeerde Sta-
ten van Zuid-Holland.

MINISTERIEEL BEZOEK.
De Minister van Blnnenlandsche Zaken en

Landbouw, mr. Kan, bracht gisteren, vergezeld
van den directeur van het Staatsboschbelieer
den heer Van Dissel een bezoek aan be-
bosschingen van de gronden in de houtvesterij
Kootwijk, de Zaadeest te Stroe en het Speul^
derbosch bij Garderen.

VERSTERKING DER MAASDIJKEN.
Naar wij vernemen zijn te Cuyck, Katwijk

en Oefielt officieel metingen voor mogelijke
uitbreiding in het winterbed der Maas. Ook
zullen de Maasdijken daar een aanmerkelijke
versterking ondergaan.

VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID.
Men onderhoudt zijn tanden:
door ze goed te reinigen;
door ze flink te gebruiken;
door ze regelmatig aan tandheelkundig onder-

zoek te Onderwerpen; en
door alle zieke tanden vroegtijdig te laten

herstellen.
GEZONDHEIDSRAAD.

JOURNALISTIEK.
De heer A. Kii.ler, hoofdredacteur van het

„Dagblad van Noord-Brabant" te Breda, is
vanwege de directie der uitgeversmaatschappij
„Ncerlandia' te Utrecht, uit deze functie ont-
heven en benoemd tot hoofdredacteur der ge-
ïllustreerde uitgaven dezer Mij. te Utrecht.

AUDIËNTIES.
De gewone audiëntie van den Minister van

.il zal t;p Vrijdag 16, 23 en 30 April a.s.
niet plaats hebben.

AUDIËNTIE JHR.MR.DR.A. ROËLL.
De Commissaris der Koningin in Noord-Hol-

land verzoekt ons mede te deelen, dat hij Uou-
derdag 15 April verhinderd is zijn gewone
audiëntie te houden.

TRAMWEG SCHAGEN—WOGNUM.
Maandag j.l. is te Winkel gehouden een ver-

gadering ter bespreking van het eventueele
t de tramlijn Schagen—Yvognum.
Deze bijeenkomst was uitgeschreven door een
onlangs ingestelde commissie, en bijgewoond
onder meer door lal van burgemeesters, en

bestuursleden. De leiding berustte bij
cieij lieer A. Commandeur, burgemeester van
Spanbroek.

Na velerlei besprekingen kwam men tot de
eindconclusie, dat men het allerwegen op prijs
zou stellen, wanneer de tram bleef bestaan.
Daartoe zal door de commissie alles in het
werk worden gesteld. Van belanghebbenden
worde.i .roote offers verwacht, waar
de spoorweg-maatschappij nog meer kan doen
dan tot dusverre.

commissie werd aangevuld met mr. G
J. Bisschop, burgemeester van Hoorn.

R.K. RECLASSEERINGSVEREENIGING.
Deze week is verschenen het eerste nummer

van het bulletin der R. K. Reclasseeringsver-
eeniglng. Dit orgaan bedoelt den band tusschen
hoofdbestuur en afdeelingen nauwer aan te
halen.

NA DEN WATERSNOOD.
Maatregelen van Ged. Staten van
Gelderland.

Men bericht ons uit Aruhaiii:
Ged. Staten hebben overwogen, ds

.ding verdiein of het
.lijk is, wijziging te bren-

gen i-.i de administratieve regeiing van het
b-heer der na te noemen rivierdijken, in liet
bijzonder wat betreft de bestuursindeeliiig.

Ged. Staten hebben een commissie ingesteld,
die tot taak heeft te onderzoeken, welke fouten
er bij den watersnood in de administratieve
regeling a-.ni deu dag zijn gekomen van het
beheer der Geldersche Rijn-. Waal- en Maas-
kantdijken ten Zuiden der Rijn.

Mochten er gebreken zijn, dan dient een
middel gezocht, om het euvel te verhelpen of
te verminderen.

Verder is bepaald, dat aan Ged. Staten rap-
port moet worden uitgebracht.

In deze commissie zijn benoemd: mr. S-
baron van Heemstra, commissaris der Konin-
gin, voorzitter, tot leden der Ged. Staten A. D.
P. V. v. Löben Sels, gecommitteerde tot den
Waterstaat, Arnhem, en W. B. Kronenburg,
gecommitteerde tot den Waterstaat, te Kerk-
Driel; ir. H. Seijdenzaal, hoofding. Prov. Wa-
terstaat van Gelderland, mr. J- J. L. van Heest,
referendaris ter prov. griffie, mr. dr. G. Kolft,
dijkgraaf van het waterschap van de Linge-
uitwatering te Geldermalsem (pi. v. H. M. v.
Gellicum, Rumpt); D. C. Sipman, dijkgraaf van
het polderdistrict Over-Betuwe, te Eist (pi. v.
G. H. M. Vermeulen, Huissen); H. A. van Beu-
ningen, dijkgraaf van het polderdistrict Neder-
Betuwe, te Kerk Avesaath( pi. v. D. A. Tap,
Doodewaard); J. J. van Eist, dijkgraaf van
het polderdistrict De Marsch, Deden en Oude-
waard, te Liendeti (pi. V. E. W. den Hartog,
Resteren); F. J. Mijnlief, dijkgraaf van den
Tielcrwaard, te Tiel (pi. v. H. W. baron van
Pallandt te Waardenburg; H. v. Eseschinger,
dijkgraaf van het polderdistrict Culemborg te
Culemborg (pi. V. C. Laan, Culemborg); H. J.
Bruijsten, dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen
te Neder-Asselt Ipl. v. W. H. van Putten, Wins-
sem); J. C- de Leeuw, dijkgraaf van Maas- en
Waal te Alphen (pi. v. W. Verheijen te Druten);
H. C. de Jongh, dijkgraaf van den Bommeler-
waard boven den Meidijk te Ammerzoden (pi.
V. C. J. Kleber te Hurwenen); D. W. van Dam.
van Brakel, dijkgraaf van den Bommelerwaard
beneden den Meidijk te Brakel (pi. v. J. v.Baaien te Brakel).

Als secretaris is toegewezen mr. I. Barends,
commies ter Prov. Griffie van Gelderland.

Hulp aan de bijenhouders.
„_ Ja euvele Nüord-Brabautsclie dorpen hebben

VOORNAAMSTE NIEUWS.
BINNENLAND.

Mr. J. Limburg Staatsraad.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijver^

heid heelt tot en met 31 Jnli a.s. een over.
werkvergunning verleend voor veenderijen.

STADSNIEUWS.
Inzegening der R.K. Vakschool voor Meisjes.

BUITENLAND.
Belangrijke mededeellngen in den Belgi-

schen Ministerraad.
Generaal Pangalos tot president van Grie-

kenland gekozen.

Een overeenkomst tusschen Amerika ca
Mexico over de petroleum-coiicessies.

TELEGRAFISCH WEERBERICHT.
Waarnemingen In den morgen van 13 April,

medegedeeld door het Metereologisch Instituut
te De Bildt:

Hoogste barometerstand: 767__ te Weenen.
Laagste barometerstand: 747.8 te Isafjord.

Verwachting:
van den avond van 13 April tot den avond van
14 April: zwakke veranderlijke wind, helder
tot licht bewolkt, droog weer, waarschijnlijk
nachtvorst, iets zachter overdag.
Zon op 5.10 Maan op 6.05 v.m.
Zon onder 6.52 Maan onder 8.04 njm.

19 April E. K.

de bijenhouders de hoofden bijeen gestoken, om
de collega's uit het verdronken gebied te hel-
pen aan nieuwe zwermen bijen, die vooral in
het Maas en Waalsche voor de bestuivinu
der yruchtboomen van zoo groot nut zijn. Zoo
hebben dezer dagen de bijenhouders van Nue-,
nen, bij Eindhoven, een aantal korven naar
Druten (Geld.) verzonden.

NEDERLANDSCH-INDIE.
Indische betrekkingen.

De Staatscourant van 7 April bevat de maan-
delijksche opgave van betrekkingen bij 's Lands
dienst in Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu-
rai?ao, waarin moet worden voorzien door uit-
zending vanwege het Departement van Kolo-
niën.

KERKELIJK LEVEN.
De Katholieke kerk te Halfweg.

In verband met de verbetering van den
Rijksstraatweg Amsterdam—Haarlem moet
de thans bestaande R. K. kerk te Halfweg
worden afgebroken. Naar wij vernemen, is het
kerkgebouw door het Rijk overgenomen voor
een bedrag van ’ 130.049.

Veertigjarig priesterfeest.
De weleerw. pater A. J. Steenhagen O. F. M..

kapelaan aan de parochiekerk van den H. An-
tonius van Padua te Haarlem, herdacht Zondag
rijn veertigjarig priesterfeest. Des morgens
werd een plechtige Hoogmis door den jubilaris
opgedragen, terwijl des middags een drukbe-
zochte receptie werd gehouden. De jubilaris
ontving vele bloemstukken en geschenken.

Naar Afrika.
De weleerw. pater Ten Dijck uit Sittard vtr-

trok heden naar het moederhuis zijner orde !n
Frankrijk, om zich van daar naar zijn missie
in N.-Afrika (Shiré) te begeven.

Retraite voor niet-katholicken en voor hen, die
reeds tot het Katholiek gelooi overgingen.
30 Juli—s Aug.: Retraite voor heeren, gege-

ven door Pater prof. dr. Jac. van Glnneken
S. J. en Pater Creuts Lechleitner S. J.

21—28 Aug.: Damesretraite.gegeven dcor
Pater prof. dr. J,ac. van Ginneken S.J. en Pa-
ter van Rijckevorsel S.J.

De opgegeven data zijn die van den avond
van aankomst en den morgen van vertrek.

Voor deelname gelieve men zich te wenden
tot mei. Maria Meertens, Huize „de VoorJe*\Rijswijk, die gaarne bereid is tot het geven van..wenschte inlichtingen.

Pastoorsjubileuui.
Het koperen jubileum van den weleerw. heer

B. P. Aaiberse als pastoor der St Martinus-
parochie te Voorburg, is Zondag 11. door ganschKatholiek Voorburg op waardige wijze gevierd._______

*

Pastoor Jud. Sprangers  .
Heden overleed in den ouderdom van ruim80 jaar in het St. Elisabeths Rusthuis te Grave,

de weleerw. heer Jud. Sprangers, emeritus-
pastoor, oud-pastoor van Waalwijk en dichtervan religieuse liedjes.

Pater Methodius Mulder O.P.M.
In den toestand van Pater Methodius Mul-der O.F.M, van het Minderbroederklooster teNieuwe Niedorp is gelukkig eenige verbetering

gekomen, al is het gevaar nog niet geweken.
De crisis is nog niet ingetreden. Voorloopig zal
de patiënt nog moeten worden verpleegd hi
de pastorie te Boyenkarspel, waar Z.Eerw.
ongesteld werd.

GEMENGD NIEUWS.
DE OVERSTROOMING VAN HET LAND VAN

MAAS EN WAAL.
Wij vernemen, dat Maandag het verkeer over

den Maasdijk tusschen Dreumel en Alphen, In
welken de genie bij den jongsten watersnood
twee gaten had gemaakt, om het water uit het
Land van Maas en Waal te doen wegstroomen,
is hersteld. Alle binnenwegen in het Land van
Maas en Waal zijn eveneens weder berijdbaar.

Doodgereden.
De 8-jarige Bertus S„ wonende in de v. 4.

Werfstraat te 's-Gravenhage, is Maandagmid-
dag omstreeks 3 uur, door een vrachtauto In
de Douzastraat overreden. De dood trad on-
middellijk in.

Omtrent dit droevig ongeval kan nog het
volgende nedegedeeld:

Het kind had in de Douzastraat e_« bcod-



tfwrsf) **vc*^?.t, .n wilde met een Kameraadje
van huis

i. Zij liepen het trottoir af-en den rij \

over, zonder te bemerken, dat in hun onmiddel.
i zware vrachtauto, welke
zand vervoerde, naderde.

De 19- ir reed met een zeer ma-
:n gaf — volgens getuigenverkla-

i — ook behoorlijk
De _r geen erg in. hebben, tenminste, zonder

uit te zien, wilden ze de straat oversteken.
Een der 'tapjes liep onder dep auto,

de ander is met den se! .komen.
V- * remde uit alle macht, maar

■t eenigszins helt in de richting
n, kon hij zijn wagen niet

tot stils ;en.
Het 1 ver een afstand van on-

£eve [ en bekwam zoo-
lod oogenblik-

ees uit, dat de
.'. aren:

'nomen en. ten ein
:ht, dat toeiaat-

is echter van meening, dat den
vld treft, en dat het ongeluk

n zou zijn aan de onoplettendheid

gavond op de Oost-'
duo-rijder De

ge C. R. Verkade uit Den
Ib, techn. school te

eenovergestelde zijde Kwameen auto aanrij lestuurder on-der den invloe 'erken drankDe auto weck plotseling links uit en bo
tegen het motorrijwiel. De duorijder sloeg over

itste met het h n de na-derende stoomtram. Hij was bijna onmiddedood. De auto is in beslag genomen en de be-stuurder in arrest gesteld.

De ex-Keizer naar de bollenvelden.
Volgens de „Tel." heeft gisteren de ex-Kei-zer, vergezeld van zijn gemalin Hermine en

eenige harer kinderen, een bezoek gebracht
aan de bloembollenvelden.

In drie auto's begaf zich het gezelschap,
waarbij zich leden van de hofhouding bevon-den en de kapitein der marechaussee Van Hou-ten, naar Leiden, om via Haarlem en Amster-dam naar Doorn terug te keeren.Om halftien was de ex-Keizer vertrokken,om eerst tegen den avond op het kasteel terugte keeren.

De groote grijze auto, waarin de ex-Keizer
zat, was met narcissen behangen. Een groote
hoeveelheid bloemen bracht het gezelschap meenaar Doorn.

Slechts enkelen hebben den ex-Keizer, toenhij over de Stadhouderskade te Amsterdamreed, herkend.

Inbreker gepakt.
De politie te 's-Qravenhage heeft in de Janblankenstraat aangehouden 8., wonende te Am-steldam.

Deze bood, in gezelschap van een tweeden per-soon, e\ iit Amsterdam, goederen te koopaan, op een wijze, welke de politie verdacht
.'."am.

tic zaak onderzocht werd, bleek dat B.door de Amsterdamsche politie gezocht werdwegen mgrijke inbraak, daar ter stedegepleegd. De goederen, welke hij te koop aan-bood, waren van dezen diefstal afkomstig.B. is gearresteerd en naar Amsterdam overge-
bracht. °

Zijn metgezel heeft nog kans gezien te ont-vluchten. Hij is in een taxi gesprongen en heeftna korten tijd deze weer verlaten met achterla-ting van zijn regenjas.

Ouderwetsche verhuizingen.
Lift ons uit oostelijk Noord-Brabant:

;r de streken van ons land, die hech-
jrvaderlijke gebruiken en gewoon-

ten en waar het volk in eere houdt wat het-klacht als een eerwaardige traditie na-
jemt stellig de Bossche Meierij eenolaats in. De menschen van het platte-

land zijn er in meer dan één opzicht nog
vrijwel onontvankelijk voor wat een moder-ne cultuur als prijzenswaardig tracht aan tebevelen. Op het gebied der vrouwenkleedingb.v. is het bekende hoofddeksel de zooge-
naamde „poffer", evenals een eeuw en een
halve eeuw geleden, de gangbare dracht.
Eveneens zijn de eigenaardige, tot den grond
reikende, rouwdoeken nog volop in zwang.

Wijst dit op een gehechtheid aan de be-proefde zeden en gewoonten en pleit het voorden degelijken eenvoud onzer boerenrnen-schen, ook uit menig ander oogpunt houdt
men vast aan „wat vader en grootvader"
deden. Een sprekend en in den letterlijken
zin des woords kleurig staalt'e hiervan, le-veren d"e ouderwetsche boerenverhuizingen,
zooal. men die omstreeks Pinksteren veelallangs de landelijke wegen ziet trekken. Als
een boerengezin n.l. een boerderij verlaatom een andere te betrekken, geschiedt dit niet
zonder een bepaald en aantrekkelijk cere-
monieel. Voorop gaat een met allerlei kleu-rige linten en strikken en doeken getooide
kar, waarin de boerenvrouw en het kroost,
dat meestal zeer talrijk is, een plaats hebben
gevonden. De traditioneele peperkoek ont-breekt daarbij niet. Na deze „hoofdkar" vol-

gere karren, beladen met hethuisraad; de landbouwmaterialen, hooi, stroo,
aardappelen, kortom alles wat tot den inspan
behoort. Ook aan deze volgende karren ont-breekt het sieraad niet. De paarden zijn ge-
tooid met allerlei vlaggetjes.

Zoo trekt men, hier en daar eens „pleiste-
rend", onder feestelijke aankleeding, van het
oude naar het nieuwe erf.

Branden.
Te Groningen is Maandagmiddag om halfdrie brand uitgebroken 1n het perceel Poele-

straat 51. waarin is gevestigd de banketbak-
kerij van J. Venhuizen. De brandweer be-
streed het vuur met drie stralen op de wa-terleiding. De brand ontstond in een hoop
turf op den zolder. Verzekering dekt deschade.

De aardappelen al boven den grond!
Naar men ons mededeelt komen hier endaar in het Noord-Brabantsche zandgebiedde aardappelen al boven den grond. Dit iszeker aan de schopne dagen der vorige weekte danken. Verwacht mag worden, dat 1926zeer vroeg de nieuwe aardappelen uit denKouden grond zal brengen.

Per „Vliegende Hollander”.
maandagmiddag zijn twee werklooze Del-venaars de heeren J. v. Es en A.' Spaans

vnn r? ndeis door Europa begonnen in een
Hr.li i doel expres vervaardigde „vliegende"I'andcr " De tocht gaat eerst naar Am-,"m' , erwijl zij in elke stad- een of meer;r° z* vertoeven en met -den verkoop
"t!,!l cl;a-rtcn in hun onderhoud trach-ten te voorzien. .__ Broedertwist.

ben zcTrl , TfS te Spekholzerheide heb-twLmP.■ t L' V' N' aldaar' die in een
een mes in JhP r̂S er Jerschillende steken metgebracht F. nhet, hoofd en de" arm had toe-doo^es- H^ d

H tPOlfen werd als het ware
bloed en t- , sIauChtoffer-verloor veei
bracht a W"d naar het hospitaal overge-docfdit^r^. iik,best°nd er"levensgeval,

Jongen vermist.
Te Nieuwenhagen wordt sinds het begin

dezer maand de 17-jarige W. F. vermist.

Verdronken.
Op de Hamert te Wcll (N. L.) viel het

rig jongetje van v. A. in een tobbe met
water en verdronk.

Legaten.
Wijlen mej. B. van der Weide, weduwe van

den heer S. Sonsma te Bolsward, heeft de
navolgende legaten besproken: de R. K. kerk
van den H. Martinus te Bolsward ’ 2000 en
de R. K. Armvoogdij te Bolsward ’ 1000.

Oplichting.
Te Urnuiden is Maandag aangehouden we-

gens herhaaldelijk plegen van oplichterijen de
26-jarige R. .1. A.. directeur eener reederij en
tevens directeur der Nationale Visscherijbank.

Nieuw schip.
Het nieuw gebouwde s.s. „Marak" van de

Kon. Paketvaart Mij. is Maandag, na een goed
ilaagden proeftocht op de Noordzee, te Rot-

terdam aangekomen. Het schip zal ongeveer
half Mei naar Oost-Indië vertrekken.

De roofoverval te Nieuwenhsgen.
Op last van de Maastrichtsche Justitie heeft

de Heerlensche politie te Heerlerheide ge-
arresteerd T. L., J. D. en A. G., verdacht van
den roofoverval, die Vrijdagnacht te Nieuwen-
hagen heeft plaats gevonden.

Na confrontatie met de weduwe R. is T. L.
in vrijheid gesteld en zijn de beide anderen in
arrest gehouden. De twee verdachten zijn
jongelieden en mijnwerkers van beroep.

Ernstig ongeluk bij Eindhoven.
Hedenmorgen omstreeks half twaalf is te

Eindhoven op den Boschdijk op de plaats.
waar de Meierijsche stoomtram dwars over
den weg gaat, vrouw Mathijsen uit Woensel
met twee kinderen, die zij bij z'ch had. aan-
gereden. Een vijfjarig kind werd onmiddellijk
gedood. De vrouw en het andere kind werden
vrij ernstig gewond. Den machinist moet geen
schuld treffen.

Waarschuwing.
De burgemeester van Boskoop vestigt er de

aandacht op, dat door een fabriek, zich noe-mende Laura, z.g. „kunstmest" in den handelwordt gebracht, welke bij nader onderzoek al-
leen uit turfstrooisel blijkt te bestaan.

RECHTZAKEN.
Uit den verkiezingsstrijd.

Voot het Gerechtshof te 's I lertogenbosch
werden de strafzaken in hooger beroep behan-reld tegen Antoon G., gemeente-opzichter teBrunssum, wegens mishandeling door de recht-
bank te Maastricht veroordeeld tot een week ge-
vangenisstraf en Hubert 0., slager te Brunssum,
tot veertien dagen gevangenisstraf.

Het betreft de bekende botsing tusschen Ka-tholieken en Socialisten tijdens de verkiezings-dagen, toen de Katholieken demonstreerdenvoor Mgr. Molens.
Er waren ook een aantal getuigen a déchargegedagvaard.
Als verdediger was aanwezig mr. E. van Zin-nicq-Bergmann te Den Bosch.
De zaak werd tot 17 Mei verdaagd om nog

twee getuigen te hooren, die wegens ziekte ver-hinderd waren te verschijnen.
Er was veel belangstelling.

De gouden stoep.
De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad,

mr. Ledeboer, heeft geconcludeerd tot verwer-
ping van het cassatie-beroep van C. E. B. W.,
bewoonster van het bekende beroovingsperceel
Spinozastraat 6 te Den Haag, die wegens mede-plichtigheid aan diefstal door het Haagsche
Hof is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

Uitspraak 10 Mei.
Mr. Ledeboer deelde mede, dat mej. A. M. A.

L., die wegens het opzettelijk bevorderen van
ontucht is veroordeeld tot een jaar gevangenis-
straf, inmiddels is overleden.

Zijn zwager vermoord.
De Utrecn^^^^7?7-^^frn^vSie heden von-

nis in de zaak van den 26-jarigen Rijkswegwer-
ker J. P. M. te Soest, tegen wien door het O. M.

"" wegens moord op zijn zwager, den gemeente-: werkman A. Roest, op 27 Februari j.1., tien jaar
gevangenisstraf was geëischt. Mr. Scbretlen,
verdediger van den beklaagde, had voortzettingvan het onderzoek gevraagd.! De Rechtbank veroordeelde beklaagde tot zes

n gevangenisstraf zonder aftrek van het■ voorarrest.

Protesteerend verdediger.
Maandag werd voor den Jfaagschen politie-

rechter een zaak behandeld tegen een verdachte,beschuldigd van openbare schennis der eerbaar-heid — een geval, dat zich zou hebben afge-speeld op het strand te Scheveningen. Als raads-man van verdachte trad op mr. Fr. Pauwels uitAmsterdam.
Bij den aanvang der behandeling vroeg depolitie-rechter. jhr. mr. Feith, aan den vertegen-woordiger van het O. M., mr. Hermans, of dezeniets te requireeren had.
Mr. Hermans: Ik verzoek behandeling dezerzaak met gesloten deuren.
Mr. Pauwels: Namens den verdachte, wil ikdaartegen protesteeren.
Mr. Feith: O, u wil reclame?Mr. Hermans: Ja, juist.
Mr. Pauvvels: Dat vind ik een persoonlijke be-leediging. Ik zou zelfs de pers willen verzoeken,

mijn naam niet te noemen.
Mr. Feith: Waarom wenscht u dan openbarebehandeling?
Mr. Pauwels: Om bekendheid te geven aan dewijze, waarop het parket zijn tijd verknoeit methet vervolgen van ridicule zaken.
Air. Feith: O, is het dat. Heeft de officier nogiets te zeggen?
Mr. Hermans antwoordde ontkennend.
Mr. Feith: Niet? Dan wordt de zaak met ge-

sloten deuren behandeld.
Publiek en pers moesten hierop de zaal ver-laten.

BERICHTEN, OPGENOMENINDE
LAATSTE EDITIE

VAN ONS VORIG NUMMER.
KUNST EN LETTEREN.

Lion van Lier 75 jaar.
Zaterdag herdacht de heer Lion van Lier,een der vroegere directeuren .van het GrandThéatre, zijn 75sten verjaardag. Door de direc-tie van het Centraal Théatre was de zaal terbeschikking gesteld voor een receptie. De jubi-laris arriveerde daar 's middags in een rijtuig

met vier paarden, hem ter beschikking gesteld
door den Senaat van het Amsterdamsche Stu-dentencorps. Aan den ingang-van het CentraalThéatre werd de jubilaris ontvangen door het
comité, dat zich had gevormd om dezen dag
den heer Van Lier te huldigen. De voorzittervan dit comité, de heer Weiss, sprak den 75-ja-
ngen jubilaris toe. Hij zeide o. m., dat het'debedoeling van het comité is den heer Lion vanLier een meer onbezorgden ouden dag te be-zorgen. Hij noodigde de vele aanwezigen uit,
daaraan mee te helpen. De gelegenhei blijftopen tot 22 April, wanneer in den HollandschenSchouwburg een feestavond zal gegeven wor-
den. Op dien avond zal ook de heer Van Lieroptreden.

Vervolgens werd de heer Van Lier nog toe-gesproken door den heer Solkesz, als voorzit-ter van de Buurtvereeniging Rernbrandt, enals oud-buurman door .den heer L. M. Smithals voorzitter van Apollo, den heer Scholtens

voorzitter van den Senaat van hei AmsterJ.Studentencorps, den directeur van het Centraal
Theater als gastheer.

AI deze toespraken gingen vergezeld van
kransen. Vervolgens deelde de heer Van Qei-
der mede, dat een aantal telegrammen en brie-
ven was ingekomen. Onder de telegrammen
waren er van de heeren Royaards, Henri ter
Hall en Van Riemsdijk.

De heer-Van Lier dankte daarop aangedaan
voor de hulde, hem gebracht.

Een zeer groot aantal vriendinnen en vrien-
den, onder wie vele actrices en acteurs, kwam
den jubilaris daarop nog de hand drukken.

TELEGRAMMEN.
Peking door Woe Pei Foe bezet.

LONDEN, 12 April. (V.D.) Uit Peking wordt
geseind: JV.aarschalk Woe Pei Foe is met een
pantsertrein voor Peking aangekomen. De
troepen van Woe Pei Foe zullen heden voor
leger van Kno Ming Chang in Peking aflos-
sen.

De betrekkingen tusschen Woe Pei Foe en
"zijn bondgenooten en Chang Tso Lm v/orden
dagelijks meer gespannen.

De presidentsverkiezingen in Griekenland.
ATHENE, 12 April. (V.D.) De gisteren ge-

houden verkiezingen voor het presidentschap
In de districten welke de vorige week nog
niet gestemd werd, hebben ecu groote meer-
derheid voor Pangalos opgeleverd.

Laatste Berichten.
AMSTERDAM

R.K. VAKSCHOOL VOOR MEISJES.
Hedenmorgen om 10 uur had de pi

inwijding plaats van de R. K. Vaks
Meisjes (Frans Halsstraat 14). Des morgens te
negen uur droeg de hoogeerw. heer Mgr. P.
Stroomer, deken der stad, in de Vredeskerk
een plechtige Hoogmis op ter intentie van
leeraressen en leerlingen. Mgr. werd geassi-
steerd door pastoor F. Tilbry als diaken en
door kapelaan A. J. Clarijs als .sub-diaken.

Intuschen hadden vlugge handen een vlag-
versiering aangebracht aan de toegangspoort
iti de Frans Halsstraat. In den tuin hadden
zich leerlingen en verzorgden van liet gesticht
„De Voorzienigheid" opgesteld, die de komst
van den hoogeerw. deken verbeidden.

Toen deze was gearriveerd, kon de inzege-
ning geschieden, waarbij assistentie werd ver-
leend door pastoor A. J. Melkert, geestelijk-
adv'iseur van den Vrouwenbond, kapelaan W.
Kooy van de parochie O- L.'Vrouw Onb
Ontvangen, als directeur van den Jonge-
vrouwenbond, rector VV. van Adrichem, prae-
ses der St. Joseph Gezellenvereeniging (Stad-
houderkade), terwijl Pater G. W. Tünissen
O.P. het koor van leerlingen, dat tijdens de
inwijding zong, dirigeerde.

Vooraf&egaan door de eerw. assistenten en
eenige misdienaars uit de parochie van St.
Dominicus, begaf mgr. Stroomer zich naar den
hof, waar hij den ingang der school zegende.
Hierna begaven allen zich haar de tweede
naaizaal, waar de plechtigheid werd voort-
gezet. Na lezing der kerkelijke gebeden en in-
zegening vau alle lokalen hield de hoi
deken tot de aanwezigen een toespraak.

Het is heerlijk en nuttig — aldus mgr. —kennis te vergaren voor het volgend leven,
maar de zegen Gods kan daarbij niet worden
gemist. Wij moeten God de aanvulling vragen,
wat ons nog ontbreekt. De inhoud der in-
zegeningsgebeden is rijk aan beteekenis. Wij
smeeken God om Zijn zegen te schenken aan
leeraressen en leerlingen. Voor de leeraressen
vragen wij in het bijzonder wijsheid en ver-
stand, ook de vreeze des Heeren — om de
haar opgelegde taak te kunnen volbrengen en
voor de leerlingen vragen wij in het bijzonder,
dat zij het geleerde in haar verstand opnemen
en er naar handelen.

Na aldus de beteekenis der inzegening te
hebben geschetst, spreekt mgr. zijn beste wen-
schen uit voor de toekomst der school: moge
het later in de maatschappij tot bijzondere eer
strekken, er een diploma behaald te hebben.

Vervolgens had de intronisatie plaats van
het H. Hart. Ook deze plechtigheid werd door
den hoogeerw. deken verricht, die na afloop
door mej. Bonnike werd bedankt voor zijn be-
langstelling.

Mgr. Stroomer voelde zich hierna gedrongen
nog een enkel woord te zeggen. De belang-
stelling waarvan mej. Bonnike sprak, is weldoor de vereeniging verdiend, want het moet
toch even worden gezegd, dat de vereeniging,
welke deze school tot stand bracht — volgens
mgr. — wel de aangenaamste is om mede te
arbeiden.

Deze woorden oogstten veel bijval en het
gezelschap begaf zich naar den tuin waar een
kick van de aanwezigen werd gemaakt enkoffie werd geserveerd.

TELEGRAMMEN.
Zes menschen vergiftigd.

GRENOBLE, 1,2 April. (B. T. A.) Bij de fa-
milie Salvador, alhier, bestaande uit zes per-
sonen, hebben zich vergiftigingsverschijnselen
voorgedaan, na het eten van slakken, die in een
niet behoorlijk gereinigden koperen ketel waren
bereid. De toestand der patiënten is ernstig.

De strijd om Peking.
PEKING, 13 April (Reuter). Thans is vast-

gesteld, dat Toean Sji Yoe na zijn staatsgreep
Zaterdag j.l. gevlucht is in een handelsgebouw
in de wijk der buitenlandsche legaties. Hij heeft
de regeeringszegels met zich meegenomen, on-
der mededeeling, dat hij niet verantwoordelijk
is voor de tijdens zijn afwezigheid uitgevaar-
digde mandaten.

Ér loopen tegenstrijdige berichten, omtrent
het lot van den vooiioopigen president. Hij zou
gevangen genomen zijn door de leiders der
Koeo min tsjoen, of gevlucht zijn in de Fransche
legatie.

BOEKENEN TIJDSCHRIFTEN
Wetten.

Bij W. G. J. Tjée 'illink te Zwolle zijn
verschenen:

De 23ste druk van de Gemeentewet, de 13e
druk \»an de Onteigeningswet, de 3e druk van
de Handelsregisterswet, de Handelsnaamwet
en van de Wet op de Kamers van Koophandel.

„Het Gezin”.
Den eersten dezer maand verscheen het

eerste nummer van „Het Gezin", halfmaande-
lijks verschijnend orgaan van den Ned. R. K.
Bond voor Groote Gezinnen-

Verschillende bekende personen verleenden
hunne medewerking bij de totstandkoming van
het orgaan.

Aan het hoofdartikel van de hand van den
heer H. C. M. Wijffels zij het volgende ont-
leend:

„Om onze taak te volbrengen moet de Ned.
R. K. Bond voor Groote Gezinnen niet alléén
actie voeren naar buiten. We moeten niet min-
der denken aan den geest in eigen kring.

Moeilijker dan ooit is het — ook voor ons— om de christelijke huwelijkswetten ongerept
te beleven; om de taak te volbrengen, waartoehet huisgezin geroepen is; de christelijke op-
voeding der kinderen. Zich bezinnen op die
ernstige plichten is voor de katholieke ouders
onzer dagen niet overbodig; ongemerkt sluipt
de kwade geest van onzen gematerialiseerden
en losbandigen tijd binnen. Een gewaarschuwd
man telt voor twee.

Belangrijk is de rol, die ons orgaan onderdit opzicht in ons Bondslcven moet vervullen.Met alle recht noemt 't zich „Het Gezin".
Want 't-wil een krachtige steun zijn — door
voorlichting en aanmoediging — van het chris-

t tcli.ik familieleven ln ons midden. Wij Verheu-
gen ons over zijn totstandkoming vooral, om-
dat 't van nu af aan deze taak zal kunnen ver-
vullen, zooals 't behoort".

Mannenadel en Vrouweneer.
Wederom biedt het tijdschrift in de April-

aflever.ing veel, dat den aandachtigen lezer totI voordeel kan strekken.
Pater Duynstee wijst in het twintigste zijner

artikelen over de leer derKerk over de kuisch-
heid op de oorzaken, welke de kinderen veelal
tot onkuisehhcid brengen en geeft de middelen
aan met welke men zulks het best voorkomt.

Pater Erens wijdt een beschouwing aan het
gevaar der homoscxualiteit.

Pater Stoks prijst een koenen strijder voorde reinheid des huwelijks.; Dr. Aussems om zijn laatste brochures tegen;- het N. Malthusianisme., Verder vindt men nog enkele kleinere arti-i kelen en dezen keer bijzonder belangrijke ge-
-1 igevens onder de rubriek „Van hier en ginds".

L. S.

Waterhoogten in de Nederlandsche rivieren
en te Keulen.

Medegedeeld door den Alg. .dienst van
den Waterstaat

13 April 1926.

Vvaar- o«mid- waiei- seden ,
<"*"i« -,oo_t. 4>"!er-lam

nemingS- .o-ner- E " ■MClg"

punten " '~nd 9 "u'
iioo-
, 13 APril-nuruen . m],w v--rnl

"°o |_ge,
Keulen 38.27 33.02 7 0 Kanaaiwatei
I.obitb 10.91 10.77 3 0 Bu. 48—\l
Nijmegen 8.66 8.47 3 0 12 n. 48-
St. Andr. 3.83 3.44 2 0 2u. .48—

2a''
Arnhem. ..66 8.48 2 0 8 u 43Vreeswijk , 2u' 4L. W.) 087 2 0 2» 48-'

csierv 3.22 9.03 l 0 . ' .
Devenlei SAó 2.97 ü 0 A,nste!'*fe'Kampen. .12 001 0 1 .^'''TrMaastricht """"" '_Vf~ "(sluis 41.55 4186 0 4 **u' 4Ö"
Ve*)o 8.97 10.22 0 6 uldei
Crave 5.61 6.42 0 5 8u023—.S- Andi 12 ti 0 03 -f- ,
Maast.. 1.94 2.35 0 6 2u. 015T ,

HANDELSBERICHTEN.
AMSTERDAM, 12 April.

Koffie Superior Santos 64 et.
Robusta i. a. g. 53 et.
Tlie e. Cp 29 dezer komen in veiling 12.676/1,126/2 kisten Java-. 1231/1 en 188/2 kisten Sumatra-,

directe aanvoer.
Buitenl. Granen (V. A. G.-condilies).

" Mai s. La Plata aangekomen ’ 170, stoomende’170; Juli'Dec. levering ’170; Am&rik. mixed
disp. ’ 178; Galfox Mei/Juni, Juni/Juli aflading

’ 165, Afrikaansche witte disp. ’ 176.Lijnkoeken. S. K. disp. ’12.90; Amerikaan-sche Sept./Dec. leverinf ’12.10.
Binneni. Granen. Voertarwe ’ 13—14- bak-

tarwe ’ 15—16; rogge ’ 9'A— 10; Chevalier ' gerst

’ 10X>—ll'A; haver ’10—11; duiv.boonen ’l3—16: paardeboonen ’ll—l2, alles per 100 K.G.S a i k e r prijshoudend; Mei ’ 16V* en Aug. ’ 16%
te koop: Dec. ’ 17% geboden.

Oliën. Noteering per 100 K.G.:
Raapolie vliegend ’ 64/4; Juni/Atig. 53;. vast.
Lijnolie vliegend 37 'A; Mei .*.*?_. 34, 3i%;Mei/A.g 34K, 3i%, 34, 33..: Sept./Dec. 34*-.,

34?-.. 34._; flauw.
Prijzen van Olie per H.L.:
Raapolie vliegend ’59*4.Lijnolie vliegend ’35K.

AMSTERDAM, 13 April.
Aardappelen. De prijzen waren heden:Zeeuwsche bonten p. H.L. ’ 3.80 _. ’ 4.40

Zeeuwsclie blauwen „ „ „ 3.50 „„ 4.00Zeeuwsclie eigenheimers ... „ „ „ 2.60 „„ 2.80
Flakkeesche eigenheimers .. „ „ „2.60 „ „ 2."J0
Drentsche eiget.heimers .... „ „ „1.75 „ „2.25
Blauwe eigenheimers „ „ „2.40 „ „2.60Red Star 2.40 „„ 2 70Bravo's „ 3 00 „ „ 3.50

Aanvoer 2 ladingen, 1750 H. L.
K of i I r. Oernengd contract O.hten'l Middag.

12 April 12 Aptll September 1925 4*v'V. 4W»Ochtend Middaij December 43— 439.AP'U 1925 529. 521/, Maart 1927 419, 419.Mei 48»/, 45- Mei -- __
""-li - 48'/„ 4b79Omzet 10000 hn Stemrrilns kalm pjijsh

Suiker. Witte kristal. Noteering op termijn
9 April. 12 April.

Uelat. Gebod. Gelat. Gebod
APril 15- 15*/, April. 16',. 16-Mcl- IC,» 15'/. Mei 16'/, 16'/,■J****! 16'/. I6'/S Juni.. I<W, ie»/»"Juli 16% lts»/. Juli 16'/, I6V.Augustus..„ " 166,. 16i/? Augustus 16"/, 16»/,Septembef.. 16»/. 16'f, September. 17- IC5/,Octobei 16";, Ui'/, October 17'j, 16'/,November... 17- 16»/, November... 17'/, 17-Decembei... 17'/, 16'/, December.... l.'/4 17'/,Januari —— Januari
Februari Februari..
Maart Maart

Stemming prijsli. Stemming orijsh.
Omzet 24 X 50 lons. Omzet 21 X SOtons
Specerijen Noteering op termijn

Peper. NotemasKaai.J-P' 1' 613 g April _.„ 127'/,"el; «'/, Mei 126'/,September.. a9';s NovemberDecember. 38- December
Februari _- Februari
Siemm. kalm. Omzet 2800 bn Stemm kalm. Omz. —kn

Rubber. Noteering op termijn van <_repe i was alsvolgt
April „._ 148 -" October 143'/,Mei 159 - Novembei 143'/,Juni 148'/, December 1431/,April-Junl , 1475. Oct.-Dec 141'/,Juli Ho'/, lanuari 1927 _
Augustus „ 145- FebruariSeptember 144'/. lan.-Maar' -lull-Sepl 1926 143'/, Maart 1925 -1-

Omzet 52500 kilo. Stemming kalm
* 148- gedaan.

ROTTBKDAM, 12 April.
Koffie (Santos op termijn) | Gemengd contract12 April. 10 April. 12 April. 10 April.

Ochtend Middag Ochtend MiddagApril "26 54% 54*/, April _... 62% 52'!,
Mei _ 52'/„ 52'/, Mei 48*/4 49-Juli 51'/, 51'/, Juli 47-/. 48-
Septemb. . 49- 4_'/, September.. 45'/. 45'/.December. 47*/, 48'; 4 Uec.mber.... 42'/, 43'/,Februari '27 —.- Februari
Maart 47— 47'/, Maart 41'/. 435/«Stemming kalm. flauw Stemming kalm. tlauw

PURMEREND, 13 April.
Kaas. Aangevoer werden 16 partijen kleine fa-

briekskaas. ’4l, niet rijksmerk ’44; 16 partijen
kleine boerenkaas, ’43, met rijksmerk ’46 per

Boter. Aangevoerd 1186>_ K.0., ’ 1.80—1.90
per K.ü.

Vee. Aangevcer* 165 vette runderen ’0.80—1.10
per K.Q.. handel stug; 910 melk- en geldekoeién
J 150—400 per stuk, handel stug; 11 stieren; 43
paarden ’ 100—250 per stuk, handel stug; 35 .kalveren ’ 1.30—1 50 per K.0., handel matig; 1(167
nuchtere kalveren, voor de slachterij-’ 10—36; voor
de fokkerij ’ 16—36 per stuk. handel stug; 380
vette varkens, voor de zouterij ’O.B2—0 88; voor
de, slachterij ’ 0.82—0.89 per K.ü., handel matig;
56 magere varkens ’ 34—58 p7_r stuk, handel stug;
282 biggen ’ 22—30 per stuk, handel stug; 716
schapen en overhouders: schapen ’35—45, over-
houders ’23—35 per stuk, handel matig; 45 lam-
meren, 43 bokken.

Eieren. Kippeneieren ’s—6; eendeneieren ’6— 10; 2000 kivitseieren ’15.00 per 100 stuks.
F rll i t. 25 zak appelen ’ 2—4 per zak.
Pluimvee. Piepkuikens ’ 1.35—2.40 per stuk.

Noord-Holland Pluimvee Vereeniging.
Eendeneieren A. aanvoer 52366 stuks, ’5.30 -5.60;

Kippeneieren A. aanvoer 38.721 stuks, ’5.40—6.30;
Kippeneieren B. aanvoer 875 stuks, J 4.70—5.20 per
100 stuks.

ROTTERDAM, 13 April.
Vee. Aangevoerd werden: 205 paarden. 12 veu-

lens. 2306 magere runderen, 754 vetle runderen,
2536 nuchtere runderen, 250 veite kalveren, 79
schapen of lammeren, 23 biggen, 16 bokken of gei-
ten, 169 graskalveren, 73 overloopers. Men be-
steedde voor: vette koeien Ie kw. 53—56; 2e kw.
45—47.".; 3e kw. 31>_; ossen Ie kw. 53; 2e kw.
47%; 3e kw. 44: stieren Ie kw. 44; 2e kw. 39: 3e
kw. 35; kalveren Ie kw. 85—87-.; 2e kw. 723-2;
3e kw. 55 et. per .. K.G. melkkoeien ’300—485;
stieren ’ 140—500; pinken ’ 100—190; vaarzen ’ 190
—330; werkpaardcn ’200—350; nuchtere slachtkal-
veren ’ 10—14; slaclupaarden ’ 100—200; hitten

’ 160—200; fokkalveren ’ 20—30; biggen / 18—30;

* overloopers 7 30-50; grasüatveren 7 560—120; *>!"
./ 300—4b5 alles per stuk; bigg.n per wee»

’ 3.25—3.50.
VENLO, 12 April.

: Fieren. Op de heden gehouden eierveiling *»rer'
den aangevoerd 985.000 eieren. Kippcrfeiereii 1 -■■"*\ —6.40; kleine id. ’4.90—5.30; eendeieren ’5.70-I 5.90; ganseieren ’ 18.90—20.—

PER TELEGRAAF.
LIVFRPOC. . 13 April.

Katoen. Loco-verkoop 6000 balen. Loco-steffl-
ming kalm.

r van den dag 12.000 balen; lev. Mei 9.50;
lev. Juli 9.34. Termijn stemming kalm

WAARDE-BEREKENING.
Gulden Ind. Ct. ’ I.—
Ocstcnr. Florijn .. „ I.—
Oost Goud-Florijn. „ 1.20
Oost. fiong. Kroon „ 0.50
Zuid-Duits. Florlln ~ I.—
Pond Sterling 12.-
Zilveren Roebel ... 1.2S
Frank. Lire of. Lei .. 0.50
Gouden Roebel „ 2.—
Papieren Roebel _ „ 0.35

Finsche Mark...". „0.50
Portug. Milrels __ . 2.70
Spaars. Piaster „ .. 2-5"
Spaans. Paseta ..„ ~ O.*"
Argent. Pap. Peso ~ I."
Amerik. Dollar „2.5°
Mexic. Dollar ~ 2.5"
Yen 125
Duits. Reichsm /0.60
Scandin. Kroon f 0.66 23

Rentestand van de Nederlandsche Bank.
Wissel-disconto 3% % sedert 3 Oct. 1925I'romcssen-disconto ...... 4 , „
Beleen v. Binnen!. Effecten 4 "„ * * Z *. Buiten! .. 4*4 „ „ _, _. „„ Goedelen 4 _,
Voorschott. d. Reken.-Cour. 5 „

OMREKENINGSKOERSENTEAMSTERDAM

voor Wissels tp vreemde munt op Nederland getrokken
volgens Art. 156 van hei W. v. K ter Beurze van Amsterda»

!I3 AdiH 12April 13 April 12 AprilLonden. 1 12.12'/, r 1212- Weenen 35.20- ' 35.-*)-
-_e'}Va 59-35- . 59.33- Kopenhasj .65.40- 6535-P2r'Js 8.65- . 8.55- Stockholm. . 66.80- 667 7'/,Eiussel... . 9.54-, 9.19- Oslo 54.32'/, " 5375-Zwitserl.. , 48.13- . 48.12*V_ * *

NIET-OFFICJEEL.
m v

, -~ _ '3 AP,il- 12 April.New-York Zicht ..48/. _ 2.49 '-2 48'/. . 2.491/.
n„« „ Cable 2.4<)i/4 . 2.49'/, 2.49'/, . 2.45",Dollar Bankpapier 2.48'/, . 2.49'/. 2.48'/, . 2.49'/,Mar.en Bankpapier.... 59.25- . 59.37'/, 69.22'/, . 59.40-Kronen Bankpapier.... 34.75- . 35.50- 34 75-! 35.50-Belgisch. Francs 952'/, „ 9.65- 9.45- 960-Finsche Mark 6.25- . 6.30- 6.25- 6.30-Engelscti Bankpapier. 12.11'/, . 12.14'/, 12.11- . 12.14'/,Fransch Bankp.gr.coup B.Ü7'-, , 8.80- 8.57'/, . 8.70--£">*": 7.35- . 7.40- 7.35- \ 7.40--,Mad..'d - 3555-. 35.65- 35.20- . 3530--',al'- ""; 10.-- . 10.05- 10.-- * 10.05-Budapest 34.80- , 35.10- 34 80- . 35.- -Japan Oen) 1.15-.1.16- 1.15- ! 1.16-Warschai. 0.30- „ nom 0.30- nom.Buenos Ayres 098*/4 , 099'/, 0.99- . 0.99'/,"d?J cfb'f Oi'97/. , 1.00';. 0.997/» ' ~oo'/,'gd'l zici}'- 0.S&I, - LOO'/, 0.99-/8 ; 1.00-Boekarest 102- 1.06- 1,02'/,; 1.07'/,
WISSELKOERSEN TE ROTTERDAM

-13 April 12 April
Londen... - 12.12'/i / 12.12-
Ber'ijn.... . 59.35'/, , 5932-
Parijs „ 866- . 8 56-
Brussel... . 956- _ 9.49-Zwltse .. . 48.12- . 48.0_-
Weenen... . 3520— „ 35 15-

13 April. 12 April.
Kopen nae r 65.37'/, '65.32'/,Stockholm . 66.83- . 66.62'/,
Oslo 54.30- . 53.82-
New-York- . 2.49"/, , 2.49.,Madrid 35.60- . 35.30-
Milaan... . . 10.02'/. . 10.02-

KOERSEN DER EDELE METALEN.
Medegedeeld door H. Drijfhout & Zoon, Amsterdam

Ongefineerd Goud In baren <" 16.55— per K.O. tiinOngefineerd Zilver In tiaren / 51 —-m K.Q fijn

Dagelijksch Beursoverzicht.
13 April.

Er bestond kans, dat de gunstige stemming,
welke igsteren bij verderr verloop, onder lei-
ding van rubberwaarden, de overhand ver-kreeg, heden niet geheel gehandhaafd zou blij-
ven. Van New Vork luidden de berichten al-lerminst gunstig. De stijve geldmarkt rul. als-
mede de minder gunstige industrieele vooruit-
zichten in deUnie, waaraan de verschenen
staat der Steel Corporation geen goed deed,
leidden tot overwegend aanbod. De markt
sloeg hierop een dalende richting in en over
de geheele linie kwamen de slotkoersen we-
derom lager ai. Bovendien bleven dé rubber-
prijzen onveranderd en boekte Londen heden
geen herstel. Alleen de Cuba suikerprijzen ge-
tuigden andermaal van een vaste stemming.

De valutamarkt toonde lieden hier en daar
verbetering. Fransche en Belgische Francs
weiden gesteund en liepen s—lo cent boven
het olst van gisteren uit Ook het Noorden
was vast, waarvan Oslo 70—80 cent stijgen-
de.

ln verband niet het bovenstaande was de
stemming ter beurze heden meerendeels min-der gunstig dan gisteren. Amerikaansche waar-
den bewogen zich op lager niveau en hiervan
verloren Wabash I., Interc. Rubber ruim 1
pCt., Central Leather ._, Steels pl.m. 1 pCt.
Mexicans echter lagen vaster. Priorlien 1 pCt.
heler.

Van eloale waarden konden rubbers zich
niet op het slot van den vorigen dag handha-
ven. Amst. Rubber liep 3—5 pCt. daaronder
terug en ook voor de andere soorten met na-
me Sbreadjadi. Vico's en Silau golden lager
prijzen. Wegens de stilte brokkelden de prij-
zen later nog iets af. De markt sloot verlaten.

Tabakswaarden ontmoetten zeer weinig be-
langstelling. Aand. Senembah stelden zich 3—
4 pCt. lager. Oude Dcli en de Oostkust 2—3
pCt. Dcli Bat. onveranderd. Na de openings-
affaires lag de handel stil. De markt kon zich
later op de opcningsprijzen niet handhaven,
sloot stil.

Suikeraandeelen waren weder gunstig ge-
disponeerd en konden voor H. V. A. wegens
vrij goede vraag 2'A—5 pCt. verbeteren. Dok
voor andere soorten als Javasche cultuur was
de stemming vast, al bleef de affaire beperkt.
H. V. A m.oest later 2—4 pCt. prijsgeven om
weder gedeeltelijk te herstellen.

Petroleumwaarden stelden zich voor Konink-
lijke 2—4 pCt. glaer, terwijl Perlak e.a. soor-
ten verlaten bic .

Schepen en Mijnen stil. Jurgcnswaarden
luier. Kunstzijde zwakker. Mackubee 3 lager.
Pref. Banda aanvankelijk weder willig, later
s—B pCt. teruggaand. Belevingswaarden
prijshoudend. Prol. 3 pCt.

NIET-OFFICIEEL.
5'A Denemarken 95%
8 pet. Bayer Vereinsb. 98%
Aand. Dcutsche Bank 82
Aand. E. E. G. 62 "Aand. Bad Anilin 170
Aand. Hamb. Am. Lijn 276 "
Aand. Nordd. Lloyd 33
Pref. West-Borneo 32
6 pet. Ver. Westf. 87.7/8
5 pet. Amsterdam 1925 100..'
8 pet. Borneo 93.7/8
4 pet. Canadian Pac. (Doll.) 84..
TA Praag (£) 98K
7 pet. Danzig (£) 94
7 pet. Duitschland ($) 96%
7 pet. Krupp ($) 94.1/8
7 pet. Siemens 1928 99.3/36A Keulen 88.;
'7 pet. Deutsche Rentenbank 91% '7 pet. Saardistricten 97.1/87 pet. Kali 99.5/8
7 pet. Osram 95
7 pet. Rh. Elbe 96.3/ S /6 pet. Westfalen 87.7/87 pet. Frankfort 94

/g^ AMSTERDAMS-HE
glljË GRONDRRIEERANK
Xv*^|g/ Keizersgracht 670.

Stelt verkrijgbaar:

,s°/o Ofaßlgatßëntsssn Q9 °/0j



OFFICIEELE
PRIJSNOTEERINGEN
AMSTERDAM, 13 April 1926

'■" pedaan; I = gedaan en laten;
J— Eedaan en bieden; . = laten;
" "" bieden

Noteerineen groeo B.
STAATSLEENINGEN.

NEDERLAND.
V.K. H.K. leK.

1.40
'Ibli.qtiën.
«22 A f 100 6 10U8/4 1»7
yi AB / 500 6 IU7 1U63.4
1-- AB / 10006 '0618 106,',
922 AB . 2500 6 wü» ,0b .
923 A .500 6 7» '"-'l>i —#.* A ' 1000 6 iu3/. 103^
'«« B, f 500 6 >«n8io2i.923 tf / IUOO 6 '°3A lU3?_
-918 ’ 100 5 I?W ’ 500 5 ' —-'918 ’ louu 5 lui».» ioii*.ioii,_
1919 ’ lüü 5 looft loot. —-'919 ’ .smis iuu.,» iou,a»ioi,*G

"'" / IÜOO 5 101-rlB 1011,2.10U,2
|916 t 100 AA 933,4 988ÏÏ:
;|6 ’ 500 4H 99*48 99ft_9 6 7 1000 4Va »oo 99»l
»7 1 100 4H .:'917 I 51)0 4-4 *»<* 99ft(917 I IUÜO 4K. 993,4 99J,.

t 100 4 953.4 951*
f 500 4 953,4 951*.r'"l'E. ’ 10004 95H 953,,.

3H 87 87
ÜbliE. 3 75V4 75:
Certificaten* 3 74,. 7^'BF-rt. N.W.S. 2H 6215 "^Wniotb. Obl. 3H :
orootb Obl. 3 l* '* ~UrootbjN.W.S. ZA b2l&* 62i3

OOST-INDIE.
1921 A ’ 1007 101'i101}.
1921 A ’ 500 7 lOl'i* ivi ts
1921 A / 10007 iui{
'921 B / 100 6Y- ivu4 101S4
921 B . 500 6V. i0it.4.1011.4:'921 li f 10006/2 lOlft 1011« r

I'JiSi / IUO 6 iv-".8 iU25.8
I9i<- . 500 6 1U1S» 101rt —1919 I 10U0 6 ivlti i°l:wi
47 72 A .-)' 500 6 iv'«B —-47 22 A . 10006 iu4:8 104.-.1
62 '22 BC I SUO 6 i0-'» —-
62 '22 UC / 1000 6 Hjl-^ï io-t T*.i
1923 £ 20 6 ,05JI8 Iu;>14:
192. £ 100 6 i
192,1 £ 500 6 i04.-.,4.i.4w:
192 d £ 1000 6 104.M.10412:
1923 D / 500 0 ': —T1923 D . 10006 JO4 04 10.1*t. v O 1923 D 6 l'
1921 D £ 500 5 1/. ivfi ——.
1921 D rfIOOOSVs 1U2,;, IC21B1
1923 C A' 500 5J4 JO3J* —-
1923 C t 1000 s'/. Ul2i 6l°2'-8'
1915 I 100 5 »01V4 101"*
1915 ’ 500 5 lul luu'-s
1915 ’ 1000 5 l"13s 10H/4»
1916 ’ 100 5 lUU'I,B 1UU3.4
hln . 500 5 iuu"';» 10U»4
1916 - 1000 5 lv' lui.
1917 ’ 100 5 luu-,8 1008/4
1917 ’ 500 5 lUU';» 1UU3.4
1917 I 1000 5 101 101»
192. A 7 500 5 lui.. 00%;
1923 A / 1000 5 iui 100'».
1923 b £ 1005 looifcliooij-i '1923 Li £ 500 5 iuu,',,» 99 T5
lsi.3 ti £ 1000 5 99,,5. 99 ta

GLiWEENTE-LEENINGEN.
.mste.dam 1920 6 |0 3|/_l
Vuum 2e L. '22 6 »«« u .I'dam Ie L. '24 6 u -w.;1; ■*!" '"i'dam 1922 6>. 101 ~4i'u'-s
\'ua,n 1915 5 i= -f
-'djin 1918 5 iu°W iuu.,4«
V.a 1 3-Ür. '23 5 lOüi^ioois:
-vam 1923 5 I
lv.m 1913-14 4H 9od,a 98»s
"lUam IVI6-17 4*. 988,8
K'dam IWS 4H «
A'uam 1920 4i.- 8
"iOaiii 1900-01 4 9.1/4 94.,_
.'uam 19U4 4 94 94;
...,in 1911-12 4 ''4 941/4
.'Uam 1916 4 95 95;
A'uaui IhOI 3V. '""" 881*.
.uam lfibO dl-» 911* 911*

"i'uain 1590 3/-. 98;. .' .111 1897 3*--- '"J"2: — —. uuiii 1899 3'/-i Ei".2.*
Vllam 1905 3>j 891* 891,1
l.uain 1895 3 Bü.
Auam /lüOO'9B 3 *<>',-
l.üain 7200Ü '98 3 9-i,2

' 6UUO-120UO '98,3 — —(-'dam 1896 2H 911 n'n*
s-GtavenhaEe.
l/5-111l 1921 O 1061,2*^06
1/4-KlO 1921 6 1021/_.102.
s-ila_e 1919 5.2 IOOJy* luui,4
4-riaïa 1925 5H WJ',- iuu-3
S-Haae 1918 5 IU2. IU2
S-iia.u 1919 5 IUI-/3 102.
s-lla.e 1923 5 103;
s-Haife 1920 5 iM I. 102.
s-liau. 1915 AA i '"S-hdE« WlB 4.2 98^4 98Ï*
8-riane 1925 4>a 9/ lu :■-:
S-lia.e 1926 4 i-a 9... 4 98.*
S-il.-o 190/-10 4 i.
_-i,a-e 1905-14 4 9i,,: 944/4; -—-
s-.l__e 1916 4 l*
S-tIaEC 18.6 3h 98. 9s;
i-ila_e 1889 3?2 9u; 90:
s-llu.elB-.9-03 3>a *'11.1« "V*.'s-l'__el9ü_-o6 i/i 9y*. '""■'■''s-haee 19U0 3» rJ-2 :
s-ila_e 19U9 3/a 9U' 2.
s-li__- 1894 3 91.
s-l.a_e 1897 3 9u. 2 .
«otterdam 1921 i iui:,ai iv,.,_: -—-
K'Uuin 1921 6/2 101 ïui —faam 1921 6 iv.3,4 iuu['.
K vam 1922 6 ,uJ- lüJ* .
K'uam 1920 5.2 lu2J,s 10214; —if'auui 1915 5 1uu.;,4 10ui,_.
K'dan. 1918 o '°üb/4 'ooi*:
V'uaiu 1919 5 iLj:',4 looi*!
'uai.i 1923 5 iuu. l(4 IWi*:
,'uaiii 1925 6 1001*4 lUüi2'
'uain 1914-15 AA «',. 93
l'dain 1910-17 4/a 97 1 a 98.
l'uaiii 19i» 4/a 97,* '-3.

''Uam 1925 4'/j '-~; ' "Werd. 1926 AA 9'tt »8
i'üam 1900-13 4 94 94.
Vuam 1696-09 3.a 8J 88
r'uaui 1694-97 3 551.2

DIVERSEN.
fer. Effect.h. U. 4 '031* 103;

SPOORWEüEN.
a. u. s. m.
Jbl. 1915-1925 5 «OOH iu-Vil
öbl. 1926 4V- "
JUI. 19UU 4 94 i4 94;> 4
JOi. 1907-1908 4 '-'■■"» 9-,i 5
Jol. 1910-1913 4 94,-j 94ftJ
Jbl. 1859-19U2 3/2 9u... 90rt j
Sol. 19U5-I9U- 3;. .
JUI. 1888-1892 3 »Bi* 89:
HU. t. Lxol. v S.S.
Jül. 1910-1925 5 100HlOO}*
Jbi. 1913-1910 4.a »9ri "'/-: —Jbl 1923 A l/. 93.,8 9t tli
Jbl. 1901-1913 4 941*1 94..,s
JW. 1903-1907 4 9- 95
Jbl. 1923 4 94 938/,
Jbl. 1887 3J-4 943 J 91.
Jbl. '90-'9l '93 3^. 1
Jbl. 1898 3A 898* 9u
L)bl. 1900 3H B9l*
Jbl. 19U5-1909 3>i 8/} S 88V0Jbl. 1894-1895 3 &'"> 86j*
!<ed.-lnd. Sdw.Jbl. 1914 5 iui luu^.ii ■Jbl. 1913-1914 4J-2 99V4Ï 99ll8Jbl. 1901-1906 4 951,8 951,8:Jbl. 1912 4 94ïa 94AJbl. 1902 3.. 88.1,4 863/4

Noorwegen.
Obl. ISBB 3 «1* 611*: 61%

Oostenriik.
Lb.-Ch.-J.SD. O. 4 41/' 412

Portugal.
.ab.ln. Ie S. Afe.3 2''M 2": li —Tab.ln. 2e S. Me.3 27:1.4 27;1 4
Tb.1.35.Af.ir.2500 3 32 3-Vi
Rentel. Certific. f 3-90 400
Reutel.Cert. AfE./ *-80 4-70

Rusland.
Cert. v. Inschr. In

Bank-Assicn. 6 34 3: 3V4
C.Adm.Hamb.'2o 5 2:;4« 23^. 21*
Obl. fr. 500 1906 5 3 »" — -0.fr.2500-5000 '06 5 -i:,i 3'/_ 3»/4
Iw.Dbr.UR.I2S AA 2' 2'
lw.Dbr.UR.625 AA i°k «s:
Obl. 1905 AV% 2i'- -: 21i
Obl. fr. 500 Ser,

31-36 1909 AA 2,1. 2: 2,:4
ON. fr. 250 C Ser,31-36 1909 AA -1% 2i
Gr.Rs. Sümii. '61 4 2 2: 2ï'.-,
Gr.Rs. SDmii. '88 4 3A -;" *i'
i.'r Rs. Sümii. '90 4 -Vs 't 3ft
Gr.Rs. SDmii. '98 4 2 i« 214: -/„
Nicol. Sn. _867-69

£20 4 -h 3A
Nicol. So. 1867-69

£ 100 - 4 s! 2 51*:
O. 1880 G.R. 125 4 ifl i:)'.' 2
O. 1880 G.R. 625 4 2!; i 27»: 21_
l'amb.-Sar. Sd 4 2ik 2: 2
Zuidw. G.R. 125 4 "fe «*Zuidw. G.R. 625 4 2r'.i Vs ■—-Orel Griasi Rm.

500-2000 4 2i,2 21,4
Kursk Chark. A7..

Rm. 500-2000 4 212 21'l
Rot. 1889 C. 125 4 3i,_ 4*.
Rot. 1889 C 625 4 Vo
HoDe & Co '89-90

125 4 21-2» 21.2»
Hooe & Co '89-90

625 4 3!ü' JS !'
Rotschild 1890 3e ....... IUitE. 625 4 2S/-: 2^: —Rotschild IS9O 4e , ... .

UitE. 625 4 2S4' 2,i:
Rots.'9l 3s. 625 "i* 2; 4JR. '93 5 Em. 625 4 2i.4* 23 j.
Transc.Sp. 500-2500 2-8 2L.."
Transc. Sd. ir. 5000 2I 8 2* —■

LeeninE 1902 4 - ja
W. Gr.c.'9B 3 8/10 n/s "/_
Uoiidl. jeiooo's9 .. 3%! Jl2.
üoudl. £W0'59 3 2flï 2,
Gr.R.SD. 125 '80 3 \'l* '■'■*Gr.R.Sa 62580 3 2 2
Transc. Sd .. 2 'ti

Checo-Slowaije.
Obl. 8 -OiH 105«

Turkije.
Obl. 1903 4 «ff» n, 2
üeun. Sch. 500 4 l7fW ''-.s
Qeun. Sch 250(1 4 I* ' '3
Baed.SD. leS. '04 4 '''» 13V_ ■

Zweden.
Obl. 1890 3' - «7* 87»
Obl. 1900 ."'/i ?8 '°*Zwitserland.
Staatssooor
Staatssüoor 31/. — c- 82

AFRIKA.
Republiek Liberia.

DouaneleeniiiE s y:l-i 93# 92
AZIë.

China.
SooorweEl. 1904 5 snJ**J7'
£ 20-100 1912 5 <Y;'i ..'" ■ 'Obl. in Ed. '98 AA 32 :■' '~-t
Obl. in Eoud '95 4 BU* 841*

Japan.
(3t1.1n. #100 '24 6fr »?,, «71> —-.500-1000 '24 6.'. I 955(8
Imo.L. Yensuü-K —
Übl. 1899 4 «
übl. 1910 4 02% "■' ,2'i

NOORD-AMERIKA.
Republiek Cuba.

Oblie. 19C4 5 1U214.1 j21,4,4
Obl. 19QV AA wa 90i*

Alexico.
Bnl.AfE.-SIOO-1000 5 *':!1 lbl2
tStl. Ata. t2O-10Ü 5 *'■ 42 41ö.4

ZUID-AMERIKA.
Arger..iinselie Republiek.

1886-1887 5 !-* <-*1905 5 7"' '2: "I-.U-1899 ï 100 4 77: 77 * 771/.
Braziiië.

1895 5 C 6 661,4.66
l-'und. Leen. 1898

i2O-IUO 5 911/a. 911 o. 91 v 4
Obl. i 100 1903 5 78 . 791*. 73
Obl. 120-100 '13 5 6o» 661*. 653,^
l'd.Ln.'l4L2ü-lüU 5 81 82. 81%
Obl. 1883 AA M1,_ os* 62
Obl. 1888 4/3 62^, 62. 601*
Obl. 1889 4 5'".2 531*: :-.>,„
Obl. s 100 1910 4 54i,2 S3i*;
Un. St. Res. Bds.f 20-100 4 55]/8 55: 55
Bahia ir. 500 '89 5 '8. 15;
Baliia i2O-IUO'O4 5 *>" «»'/_" 491/(
liuh.a ld. in. '15 5 *8 50. 48
Miims Oer. '10 AA 'L 1 2i: 21
Minas Ger. '11 4/a- 22 -U 2'
i'ura Staat 1901 5 «21* .2.,..
Para Staat 1907 5 '"*■ 2S»
ParaSt.t'd.ln. '15 5 '*Vi --"»-'".
Parana 1916 6 17> 17« llj''i4
Parana 1905 5 2:-;. s 2.1,.: 24
Parana 1913 5 1J '-: 21

R.d.Jan.(F.Ü.)'os 5 723,3 *'" 72%
R.d.Jan.(_'.U.)'ll9 5 93. 93.
Rio de Jan <_-':D.I
i 20-100 '12 AA '3 74« 73

Sao Paulo 1921 8 iv'__ 1048J8.104^
S. Paulo Re. '25 8 Ju2l 2 102*;_.i0-i*
Sao Paulo 1888 5 I<Mi -uo'
-1'au10.2(;..-,U0'04 5 94; 94;
S.Paulo Sdwl.'os 6 801*: 601*:

Chili. v- 100 1896 5 9U. 90. .
t 20-100 1912 5 t; 1 '' "'■ '■';
i 20-100 1906 AA 94: 94:
.200 1906 4 J/» 9_: 94; "Dominicaansche Republiek.

* 50-100 5 '-- '04. ■4 500-1000 5 lU^/'a 104»

Nicaragua.
1909 5 7-1:8 73» 72Ti-

Uruguay.
1896 5 945/4 S4; 943/4
Uec. Leen. '92 3V_ 'J 63;

PROV. EN GEM. Ï.EENINGEN
NEDERLAND EN KOLONIèN
Alkmaar 1920 1 1013S 101A
Alkmaar 1924 6 101S/4 iuu,»
Amersi. 1925 5 lOl^j tui
Amcrsf. 1916 4>_ «81* 986J8 -—Apeldoorn 1920 7 1011* iuio_
Arnhem 1900-02 4 95 951»
Arnhem 1904 4 95 751* "—Arnhem 1907 4 951* 95
Bandoens 1925 6 103^ 1031/2
BandoenE 1918 5 1001« 1008/4
BandoeiiE '13 AA 95i,4 951,4
Batavia 1921 IY-i 1021* 1021*
Batavia 1925 IA 1021* 1021/_
Batavia 1917 5 100-i* 100%
Batavia 1925 5 1003/4 101
Breda 1886 3'A 92 921*
Bussurn 1920 6 102V411021/4:
Delft 1915-1918 5 'uo7,_ iuu.f 4
Delft 1925 5 iun/4 louig
Dordrecht '14 4Mi 981* 981j_
Dordrecht 1911 4 mi* 943/4
Drenthe N26 4iH 988/1 988fe
eindhoven 24 6 lui'-.s loirjg
Gelder). 1923 5'A >oiBte 'Oisis
Gelderland 1923 5 102 lOlSfe
Gelderl. 1926 4V_ 99i 2 '«-2:
üron. Pr. '17 41 al —Uron. 11.111. 25 4J'_ »|* 99
üron. Eem. 11-124 94, 2 9«*
Haarlem 1926 4 'rieerlen 1921 b/i ;01i- lu2
Heerlen 1919 s/3 l°J luu. ■Heerlen 1917 A/3 973,' a 97ft
4J4 Den Helder . 97.',2 9?-* -—
tlilversu.m 1920 7 lom,» 101: 10U»
Hilversum '21 t>A 100: 100: 101^
Hilversum 1924 6 102: 102;
Hilversum 1925 f iou{_ 100:
Hilversum '13 AA iuu iuu: —Leeuwarden'2l 6J4 iuos^iuu^;
Leiden 1919 SJ/_5 J/_ iuu; 100:
Leiden 1914-17 AA 97i;2; 971*:
Leiden 1911 4 94: m: 943.,
Limbure 1922 5*4 *ois,'_ 101: 1011*
Litnbure 1917 AA 97; 97;
Maassluis 1917 AA -■: '■'■:
Maastricht '144)4, : ": sri*
M. Cornelis '22 7 03. 103.
Meddcl 1921 7 ioi. 101.
N.-Brabant 1921 6 iwj, jou.;

_
N.-Brabant '23 5h »«? i°2.,. —-
N.-Br. 1914-25 414 991* 988/4: 991*
N.-Holl. 1920-21 7 1011 k ,o"

N.-Holland 1918 5 'O»,'. 101: —-N.-Holl. '15-25 4! " 98 'Is
N.-Holland 1908 4 9*l*: 9«*:
N.-Holland 1914 4 94i,2 941*: —-
N.-Ho!land 1916 4 y4_4 911* 941..,

NiimeEen 1913 4J4 »Bi* 99 —Nümeeen 1908 4 .96; 96; 9«qj
NiimeEen 1911 4 94.,,, 94; 95
NiimeEen lyi2 4 94; 94;
Pas. Gew. "13 AA 94 94;
Preane.ReE. 21 ?i-_ iu2 102
PreaiiE.ReE.'l34 J/. 94; 94;
Roermond '21 6X_ ,uu-'_ u,u 'OOf*
Schiedam 1915 5 lOo^a iou; lujj,
Sciiieüam 1918 5 l«u_-a iuu lOaftSciiicuaui 1913 4>i 97j >.;

buitenlandsche Staatsleeningen
Noteerinsen groen C.

V.K. L.K. L.K.
1.30 2.—

België.
?bl isB6 3 812» -Vsr»JK 1842 2A -m ""Bulgarije.
Y-b-A Ln. 1902 5 25 24
S-ao.lll. C.V-5% O. 22% 213'4: 2*3/4
Stelleen. 1904 5 "*« "Vtïe -vr. Q.0.'07 4*4 20 20^"%*/!. G.O. 1907_fe v. AA% Obl, '9.2 "V.J-500-2500 '09 AA '-Va -*>-<*Denemarken.
Üfemarken $A 1011/4:1011;..«f'-Vr. Obl. '12 4 8-V4» 841/4» 833/,
.pienl. 1887 3% bl* <>""'"nenl. 1894 3 "" "a

Duitschland.
*ülte,nl- Leen. 7 1021-3 '«2V4'.i«3'i»tiH Jan.-Jul. 3 1 >: 'i-slal*-.' ADr-Oct. 3' Hs 1: ''«"Tu?s lr 1900 4 '* ':

*»u*;Wmooos' 3^ % "kt —fiSen. Cs. Rm,-I^o-5000 3^ -'s: %: —«Ï'J*o 1890-01 3 5.4.*s.4.* Wi'etl 1896-99 3 *: 1:

'*■ 50-200 "2 102: ïoift>land.
1889 3*4 «: 55;

fc, "nuariie.
S|9U 4K 21 21

*. -SB.-'W 4 Hi -<>>k

Schiedam 1917 AA "* °7'
Schiedam 1925 AA 9.3 S '',

Schiedaml9o7-08 4 ';-'i "■'
SemaranE 1921 lA IUJ 103"
SemaranE 1922 o IUU" luü*

bemarane 1915 5 '00. ïOu
.'emarane 1925 5 *oo lüo
bemaranir 1911 4H 94; 94 951 a
Sitlard 1920 7 Ivu* lw ,7—
Soerabaia '21 7J-. 102 lv'
Soerabaia 1922 b lül ,ul 1021*
Soerabaia 1916 5 io°'. 10u'
Soest 1921 6V. 10° ,uu*
lilbu.n 1923 5J4 10° -__ ,—*
l'ilbuie 1925 5 '«OH 1U"" 10<M'

l'ilbuie 1917 4.2 'J9 y9:

Utrecht. Pr. '25 5 '01 * l0 1"

Utr. Uem. 1919 6 U!':'- ,0'

utr. üero. 1915 5 'üu: 10°: —
Utr. Uem. 1918 5 100: 100:
Utr. Uem. 1925 5 *00i. ,0(J —Utr. Oem. '11 AA 9«; 'J-

Utr (jem. '16 A/t 'J'6l 9i
Utr. Uem. '17 A/t 9a 9. —r-Utrechteem.*2fi AV ">-\
Utr. Uem. 1907 4 94 91
Utr. Uem. 19(18 4 9_ ..
Utr. Uem, 1911 4 94; 94;
Utr. Uem. 1913 4 94; 9.;
Velsen 1914 4.2 96; 96
Vlaardin-eo 1922 6 1(J1 10'
Vlaardiii.en 1919 5 "uu '00
Zeist 1921 7 *<» 10°
Zeist 1913 AA 9?: 97:
...-Holland '25 5.. 1021*.1021*.102

BUITENLAND.
Bulgarije.

Sofia iiiio 4H *s: is: —
üenciitarken.

Kooenliairen '25 5 99i;2 993,-4 99,»,
..ouenli. Juluü (Jl 4 SJ» B9
KüDenh. 1910-11 4 tul/4 801/4

Hongarije.
Budaoest 1914 AA 48V_ 46
LSudaoest 1897 4 2V. «Ml

Noorwegen.

' -.lmstiania 14 4/a 89 891/jj

Rusland.
\losk. 3.20-100'OS 5 si'- 5
Moskou 1912 4.a 3i;4:
.Vloskuu-MUO '02 4 "*: '6«: —■Vlsk. 500-100002 4 i°s: "*.

Zweden.
Üotti.36o-Ioüo'o6 4 s": E7
üoth. 1500 '06 4 89; 69;
uotiienb. '02 3A 7Ö« 7S:
Stocknolm '13 AA 87 y7«

Stockholm '85 4 _K »>" .Stocknohll 1900 4 89^4 891^:
Argentinië.

8.-A\r. 500-lülJO 6 '-''''t :t» 77S J
8.-Avr.i.2o-100 S! -.»'9i_
Rosario £ 25-100 4 s-i:s a 55; 543.3

Brazilië.
Bello Honzonte 6 7512: ''-
Para il'elem) O. 5. ,71 2 '-" -'Vt
"ara (l.l Pd. O. 5 '"-«f. ' '-■ ' j

Porto Aleirre ' 5 "' ;-
BANK- EN CREDIET-

ÏNSÏELLINGEN.
NEDELAND EN KOLONIëN.

AI-BkZkOduO. AA 241/4. "'Vüams. Bank A. i".i
Adam Liu.ka. A. >'.".. '": 1231*1
Uk-As./150-300 A. «" =V' —
lik As./500-1000 A. s =. 55S
Bk.vOnr.Za_.. O. b ""-'. I00l*:i001*
IJk.vUnr.Zak. U 5 _fü W
Buitl. Baakver. A. «?. __" exd
Ctr.WE.Kts.B. 0.4 87; 87!
DiscMütelc'dam A. 9n,_. 971*. —Geld. Cred.Vet. A. 821* 81. B3|
Qem.-Cred. O. 4 92i>;4 92
Haar). Bankvr. A. '-'4« 94.
Hdl.enLandb.bk. A. 85. eu. _
rioll.B.v.Z-Ai.i A, 7614 ""'. 761/4Holl.Vschb.Sbr.4^ 7S 79 —
incasso Bank. A. '2U* ni*Vf —lavaselie Bank A. :«2',_:34.ia:342i/_
lavas.Bank C.v.A 344. -4.<i 2.

Kasvereenieiae A 136* ljü"

Kol. Bank O. '05 4 'J< 9a'
Limb. Bankver. A. 9. eu.
N.-l. Esc. Mii. A. »*: nj«

N.-l.Esc.Mü C.v.A. 112.8 "*" J'-'-'s
N.-l. Hdll). Cv A i'4'-' '"i: 'M*A
N.-l. Hdibk. O. 4 981/2. 981,-2.
Nedcrl. Bank A: 1981^.199.
Nd.Bk. /Uil) C.V.A. 2,u» 2°5.
N.Bk. /1000 C.v.A. 198VJ.199.
N.Bk.v.Z.Afr.SOOA. '8 9«:
Ned. Bankinst. P.5 '
Nd.Bankinst. P.4K- *>"

yu.

Ned.Ur.brieib. 0.5 lüü luü»

Ned.Ur.brb. O. AA '-: "■
N.t'dl.Mii.ClOov.A H912 iso.
Ntimeees. \ï\n. A 7"« 68i/j
('nderl Crediet A. H9,i '«!
Ontv.enßet kas A 103 1W« 103
Ranzow's Bank A.
kott. Bankv.r. A. 7i's ■ "
Sclieiirlecrl.ank A. "" tl* t,JI
Surin.Bk. /250 A. ■""" no' —Surin.Bk. /1250 A. u3* uü'
Iwentsclie Bk. A. 132 "-1 ' '■'-I'uents. Bk C.v.A. 113 13:i* 133
Unieb.v.N.i-nK A 'ï* 'l* A
Utr. Cr.Mii. O.AA 88 88i,_ .
.aanlands/ Bk A i5-> i 5"

BUITENLANd.
N.B. of Sth.Air. A. --7 "130i
Veichsbank (U.) A. u i:'_ 143. 1.2;
VeichsbA.A.ACvA. il» "3. 142.

HYPOTHEEKBANKEN.
Alg. 11.-b. F. A'/-i 9.;; 4 >~:.:,Al«. ti.-b. P. 4 901/4 90U
Amst H.b. P. 4!>'. 981,., >~ 1 \ . __
Ainh. H.b. P. 4>-_ 981^ 95.-
Bat. «H.-b. P. 5 ïui 101
Bet. 'li.-B. P 5 ïuui/j ïooiji
Ccntr. iib. 't', f. ïuo iuu

__
Centr. tlb. P. 41-. 97 97
Cenir. Hb P. 4 9u 90.
Crcd. Hyp.b. P. b iuu
Cred. Kbk. I. 5'A 98i,-j 981/8Crcd. Hyp.b. P. 5 95i_ 95
Dordr. H.b. P-. 5 iooi^^oosjmlooijj
Dordr. Hb P. AA Mi* 98%
Ie Ned. H.-br.b.

Ai r̂. H.-br. i/i ivoi;2 .iuuio.iuui..
ie Ned. H.-br.b.

Alst. rt.-br. 5 101: 101:
ie Ned. H.-br.b.

Alx. H.-br. A'/. 9Sir2 : 9.i 2;
Ie Ned. H.-br.b.

Alg. H.-br. 4 90 9U:
Haarl. H.b. P. 5.. '^U iuu...
Haarl. H.b. P. 5 lui. lOOöfe
haarl. H.b. P. 4'/i 99 99
Holl. H.-b. P. AA 9si 2 981-j
HVD. V. N P. AA 981/ j 981,2
insulaire Hvd. P,5 -f_ 'ui
Insul. Hvd. P 454 99 99.
Mii.vHoCr.ii.N. AA' 98 9a
Mii.vHnCr.it.N. 4 91 91
Nat. Hvub. P. 6 IUI ■ i"'1!
N.Hb.Veend. P. 4 93 93; 93

* N-HollUrcrh. P.AA 98 98.

' Overiis. Hb. P. AA 99 99
i'rovinc Hnh P. 5 iuu ïuo
Ks.Hb.vNedllbr. 6 l^:iA 1~-
-I's.itb.vNedHbr. 5 "m:U '" 'R'dam HvDb. PA'A 9^: 9
R'dam Hvcb. P. 4 "'-1. 9o 9.1,4
St. Hb. 's-Orav.P.s "^:'. 100846t. Hb. "s-Qr.P.4H 9au 98ia
St. Hb. 's-Urav.P.4 93 93
Utr. Hvub. P. 6 i°ul:8 "ooi/s
Utr. Hvub. P. 5 1011,8 -— ion/2
Utr.H.Jan.-J P.AA- '-><*
Utr. Hvub. P. 4 93 93 93
Vaderl. HvdD. P. 5 99 99
V.H. ADr-OctP4.? 94 94
Veend. Hvd. P. 5 "o 7u 71
Westl. Hvd. P. 5 iui3Biuii 2
West. Hvd. P. AA 98ij_ w. .—
Zeeuws. Hb. P. 5 101 101
Zeeuws.Hb. P. AA 9ai;_ 981*
Zeeuwstlb sDD4H 98i,2 981*
ZdHb.lan-Jul P.aA 981* 981* .
Z.-Holl. IlDb. P.AA 9S3 4 983;.,. _

SCHEEPSVERBAND MIJ.
A'damSchovß AA yu 99
leNed.Schvb. P 5 99 99 99
Nd.SchoHb. P.AA 92i* 921* 921*
Kott.ScliD.v.libt.i "98 99

BUITENLAND.
Are.Nat.H.B. P. 6 91% 9t 9ïl„
..rii.Nat.H.B. P. 5 8' 87
ChristianHeßb AYi ""*: 77]2: ■ ■Cred.l-'.Mexic. P.6 27JV4 VMiFör.Bk. inFinl. AV. u63,'4 ot;
Oostcnr.BCA. P.4 2 \
WERKZAAM IN OOST-INDIë
Hnb.enUrantb. P. 6 10° 100

WERKZAAM IN BUITENLAND
Holland Bk. P. 4*4 4?: 471^;Holl.Can. Hb. P. 6 98 98
H.-Can.Hb. $P. 6 97 97
H.-Can.Hb. / p. 5 87J-2 871*H.-Can.Hb. $P. 5 8?i2 871*Holl.-'lexas Hb. A. 1041*104:" Holl.-Tex.Hb._P. 6 i°° iuu■ Holl.-Tex.HbfP. 5 971/4 97; 2Hb.Holl.-Aln. P. 6 78« 78.
Hb.Holl.-Ani. P. 5 cc. 08.
HDb.vAmerika P.6 ssi'g 55i.8 ssijj
N.-West.aPac. P. 6 93. 93.
N.-West.aPae. P. 5 371 2 87. ,—-
N.-W.aPue. P. 4._ 84. 83.
N.W.a.P. sBF P.4 84. ei.
N.West.a.Pac. P. 5 87 e;» 861*N.-VV.aPac. P. 4'A 83 83. 83

INDUSTRIEELE ONDERN.
BINNENLAND.

A.N.-I.Electr.Mii.A. 2i3 212: 2123/4A.N.-I. l:l.Mii wdA. 210
A. N.-I.EI.MU. O. 5 102: iu2;
A.N.-I.EI. Cv.O. 5 iu2,.2
Alc NoritMii. c.A. toT% 103
AlE.Suiken/lii. ().5 10U
Amstelßicrbr. 0.5 ---Vs 10014:101AuibterdamTett. A. -"*-* "«".."«**

AmstSuDerf.fabr.A. c" 1 *"*Autom. Scr.W A. 'l-atava.Mar-f'ir. A. '■<*" 331k*
vdl'erEhFbr A 7"2lin '"-: "-:
vdl'erEhPbrAMOOOiooVs ui°: IM'>2
vdßerehFhr B^20() 9-1 ""■vdßerEhFb'-BnonO 9S7fB 981*: 981*
vdlicrehFbr O 7 1«4 lo<« 104
v.d.Ber.hEmb.F A i 2:' -—vdßerïhEmb.F 0.5 95!2 —
v.Berkels Pat. A ;:;^2
Ca Iv.-Delft A. 84>* 83:
Calvé-Delft C.v.A. 8:-' t *-i 82
Calvé-Delft DrwA. M1«! w'
Calvé-Delft CdwA. 94 oi; 941,4
Calvé-Delft O. 5A 1011:2:102.
C. Suiker MU. A. "fi:i4 USa lisöfe
C.Suiker Mü. CvA ï22 121 :12112
C.Suiker Mü O 7 1051*1051*.
C.Suiker MU.O.SH 1028 l 102l :2
du Croo & Br. oA. 55. 55.
Ju Croo& Br. O. 7 '■" "■■■4*
C.l'ectws.teZ. 0.6 Io2l*:io2t*;
C.Bsetws.teZ. 0.5 %7,8 99i,2.
v.Deventersülf. A. 5-. 52.

_
Dinteloord '25 0.5 101» 'Oi.
Dordr. Metwf. A. B<J« 841*
3 Hoeiiizersßbr. 7 1041*.1041*.
Electr.m.f.Dordt A. !"
Fr.-Gron. Btwsf. 5 1018/4.1011*
Furness-Stokvis 7 <l 7l
Fiicnoord A. 158:
Fiienoord O. 4^2 941*: 97.
Oekr.Valkßier cA. iB3 183.
Gekr.Valkßier oA. i2B» "H'i:
Oekr.Valkßier AA 95: 95;
Qekr.V.Bier 1h.0.4 : to mli.
Geroiabriek A. U5: n5*
Gouda Ster. K. A. 285 265; 286
Gouda A nr. w. A 64 ftB. 64
Gouda B Dr. w. A. -- 7o«
Gouda St.K.fh.O.s 951* 95;
Gruvt& Z. A.Dr.A. 9S 96»
Ürvt. & ZB w.Dr.A ioo*,'.:iooi,ï:
Heng.E &M Ad A 2512 -^A:
Hera In.Mii.Dr.w.A u' ""Hill. S&Tfb. 0.7 "">'■ vu.4:
Hoek's M&Zfbr. A 1-8: 138:
Holland Meelf. A. 'o 4»: *2J*
HollandMeeli. O. 7 ";2 100.
Hollandia Melk A. rs 4 138.
Hollundia Melk 6 104i,a.i04i/j.
H.Cac. BensdorD 5 89 891*. 88
H.Draad Kab.f. A. 75« . 7'»
HMUew.Beton A. i;-;» lis-' 147
HMüew.Beton dA. i"2» !02.

'...Beton 0.7 lU4l* 104.
HVvMaref. wOdA. ''7,2
H.V.MarEf. SAot\. w 4 94; 941*HV.Maret. Cvor.A. 92 92:
Insulinde Oliei. A. 2 2: 2
Int. üew.Beton A. "' '- 3i
Int. Gew. Bet 0.7 923/4. 9_. 4.
Jargons C. v.g.A. ■ 163
Jur.cns .500 0.6 " ' ' " " 2'"^■"'■.2
JurEens 72500 O. 6 iosi,*»iosi*.io4i*
Kondor Gew.B. A. »50 hb: 152
i4._*b.Rüt.BeünesA. '-"' ,IJ ". lieiinesprA. 120: i2u: 1211*
KNEdelmetaalb.gA. " "'"KNEdelmetb.orwA. 50 sui,4. Su
Fabr.v.Woll.Dek. o "■'■" yi.

KNGrofsineüerü A. -'-: ■'"
KNZoutir.dustrie A. '■ ' '■ :
1-li.Br.Stlieeinan A. '"^ 108:
Pa.Br.Stheeman 7 104; ;->■:
rab.SiE.viiPelet.A. :, 4 ■'-"
KV.Taoütfabr. _A. «" «
KorenscnooißeMiA ' -1 '-J'

Kwatta Cnoc.i. A. 441 S 4:" 4412
Leerdam ülasf. A. '■" ■'"
LeerdamGl.i. dwA. "" ,!2»
LeerdamUlasf. si iJ'2 '-" ""LeversZeeoMU.s^ "Lint'slnd.&HM. A. Bt-« 80.
i.uEt.;Zn.St.kuiD. 7 ' "(8 '9i*;ioo .
Liim Delit C.v.A. 4* 4"*
Lüin Delit. CvdA. <"]i' »**.
Liim Delit. O. 7 : 1"1 .
Maa:,tr.Zw.M.'l7 5 963,4 961^; ï.b,^
Maastr.Zw.M.'2s 5 1! 9°Vi
M.n.Scii. SmitJr. 6 '''".»" *"&{*"
M.n.Sch. SmitJr 5 981,8 99.
MartinitAsbCtn. A. lv* l0»

Meeii. u. N. Bak. b '" '"":ii
Miinbk.Wrk. CvA. " yi

Naarden Cliïbr. A. . 2» —-1..-1.Gas Mü. A. '89 f9. 1891
N.-l. Gas MU. O. 6 'u 4» lv'» IU4
N.-l.üasMü O. b'/-j ",r'2 iu;'2.io4
N.-I.UasMÜ. '15 5 lUI, iu'M.i.iu4i, 4
N.-I.UasMÜ. '23 5 'l,J"i «ij ■»"**N.-l. Gas Mü. AYi ■"

N.-.QasMü. '03 4 'J7* V'
N.-I.Porü.C.M. A. 7>» ' " 7t>
N.-i.Portl.CM.'lB 6 98. v3. - —N.-l.Porti.CM.'2ü 6 98. 98.
Fabr.v.Bronsw. A. s<« \j*
r'abr.v.Moogstr. A. l2* *""NrbvWerkt.sA A. uo* u(>*

Nf-b.vWerkt. O. 4 "'* '"*N. Gist en Som. A. 3"9 368. 3671*
uuttaPercha sA A. 23 25"
üutta Perciia DrA. 8u» 7=* b 8
Ned. Kabeliabr. A. 3'M* 300»
N. KunstzüdeTbr. 6 ■■>*' lu4li"
N. SchecDsbMii. A. 47"2 4,J:
N. Staaliabrick. A. ■» '""Ned. Staalind. 6 100" lu""»
Noors. GasMü. A. 'M* 3Ü«

OviiiE Uz.enSth. 5 95 95
Paieinbang i.M. A. nu. nu»
piiiliDsUloeiii.CvA. 378 378
Pii.Gloeili.Gß CvA 3oi sti
gomm. Koolzuur 5 991* 991*
Rott. Droogdok A. i74l:i i 721/2
Rott. Droogdok 6 iv".' 4 1051*
RoiiDDe vdV dwA. y? 97 968/|
i*iisdiiksliid.()nd.A_ 53% 54
SclieldeKoii.Mii. A. 1«u 130 -—SeheldeKon.Mü. 5 1001* ïoui*ScheldeKM. NBvA. 130 128 |j27
ScholtensAaDmf.A. 90 901*Soc. G.ramiuu. 7 105; los;
StoomSDinSoant. 5 101 190Stokv.Z.Hdm.A.DA. "' 60
StOkvisZ./ 600-1200 281/41 27 277/8
Stork & Co. A. "-u"J.s 100
l'i.-I'riok Drgd. A. 160 159; .
I'i.-Priok Drgd. 7 lufJfe io4__ iu43'g
Tilb. Watcrleid. A. i' 7 "7:
rwünstrasOliel.DA. ""«Wioo
Udenh.MtEx.vSi.A. 22 21 22
Unie v. IJsibr. A 1071/. 106 10J
Utr. Str.-lev. 4 1/. 99j 99
Utr. Asph.iabr. A. 78: 78
Utr.AsDh.f. Dr.w.A. B;a4 871* 871*
Utr. AsDh.fabr. 7 lon*.ioi7lB
Utr. Watcrleid. 7 --^k 1011,4
Utr. Waterleid. 4 f»: 9-i
Veenend. Süinn. A. ''-''2 uu 62i/2
Ver Blikiabr. A. i'B "» ■Ver.Chem.Fabr. A. iVt 60
Ver.Chem.F. Dr.A. lü;- 104
Ver. Glasiabr. A. i"2 102
Ver.Holl.Sigar.f. A. 58% _ >9
V.Kleetl.mag. dwA. 43 42 43
PaDierl.v.GclderA. i 37 iüU 156
VPan.i.vGclderDA. 121 122 .123
VN.CliamotteF. A. 47Vi 47 4-(8VN. RubberFb. A. 35 311*Ver. Touwfabr. A. 2u7;s 2u« 4 2o'jj
V.Touwtabr. dwA. 10QI/4 ïuui, 1031/4
Ver. Touwt. C0.6 i'Jlj:!4 1008/4 iuü3 4
VerscliureSchw. A. 72 '-'Verschure Schw. 7 ",12 '"'i —-Vict.Ee.CiE.MU. A. 14 n'^.i 148
VlissingeiiKibr. A. »991* m
VlissinseuKib. dA 1031*
Voornveld&Co. A. 1"1 " ' 159
Vredesteir.RbFb. 6 82 82
W.Suikerraii. A. 13" 130
W.Suikerrail. CvA. ui 123 uu
W.Siiik.raïi.'ül AA 933/, 93 93
W.Suik.raif.'H) AA 9ivA 981*Wilton'sDokW. A. 591* 60 59%
WiltonsDok dwA. "u:M 91 901*Wib_.CoDekenfb. 5 8J 85 ■YselwerfSchb.M.A. - -VtYselwerfSchb.DwA. 23 23
Zeelandßtws.'lö 5 99i 4 1001* —Zeeiandßtws.'2s 5 983 4. 9.1 j
ZeeDfabr. A. or.A. 88 88 881*
Zeeoiabr. B. ow.A. BSI2 83
Z.-H.Bierbr. w.pA. 8!
Z.-H. Bierbrouw. 7 -«as» 1018*
Z.-H. Bierbrouw. 5 *~*H » 99
Z.-H. Bierbrouw. 4 »",'. 92 92
Zwavelz. Ketien A. 99:i,4 99 1. j

BUITENLAND.
Am. Bt. S. Cg.A. S 25K,4 25; 253/8Am. Bt. S. CvPr.A 84i*: BH*. —-Am. C&É CvgA i' Exdiv 961/4' 961, 2Am.GasixEl. ö i! 981*;
Am. Sm.&R CvA nsi 4 U7i 2.ii6i 2
Am. Sm.6i.R. U. 5 iuu,'_ iuo< 2.
Am. WW. CvgA. 235: 225;
Am. WW. 1 Pr.A. 102: 102:

_
Anac. CüD. CvA. 89^ 88a 871*
BerEb. Arbeit A. 125 125; 130
Bethl. St. C. CvA. «01* 39i 2: 39t_
Beth. St. Cp. 0 5 98i,_ 99.
Centr. LCy. ceA. h'i ion/j: i03,4
Ü.-Niederl. C.v.O. 50. 50.
Em. Br. Cy. A. m/a Jisïi» 111*
(ien.Cig. C. CvA. ioiVi:io2i,2.io2
Gulf St StCvgA. 72 701* —-HeI.L&RCy. 0.5 82; 82: 82
Mid.W.Ut. Cve.A.S 112 112
Mid.W.Ut. CvwoA 1071* ïou;
Mid.W.Ut PrL. A. in 1141*N.-Yk. Tel. £ AA 9si/4 98i/2. 981*:
Studeb. C. CveA.» 5284 521*. 51S1Un Stat. St. CvgA 120: H3i,_:iiB3,4
HANDELS ONDERNEMINGEN
Aig. Vr. Imp mij A 86. 86i,2. 85%Am.Kt.v.l.Zak. A. 9o; 90;
B Cr. e Hver. g.A ïso; 155 153
Banda Cr. li.v. dA. U 7 160 154
13.-S. H. mü. Ad 1446(8 144; 144%C. Merc. Arg. A 4is 4i>. 4i s
Cur. H.-mü Aand. i35i 3 135. 135
Deli-AtiehHdlM. A. uu uu.
Exp. mij Jacatra A 1041,4 104; tott_
H.mii. ü. & S. Auo 130: uo
HdlMüGüntzel NA. ,25 123:
H.v vb Maimz A 931/4 98. 96
iland.v Holland A ««is »3*J_: 931/8
H.v. Holl.-Bom. A su. 50.
Handelsv. Java A 103; 103;
H.v.0.-Bel. A. 63. 6.1.
Hv. vh ReissCo.A 611,4 60:
I. Cr. e H. Rd.,.vA 2?u; 2e5; 208
Int.Cr.e.H.Rd.CvA. 2'oi* 2?u; 270
Int.Cr.e.H.Rd. 0.5 101174:1011,:
Int. H. en Cr.mü A 4ui2 »o; 40!.g
Linde & Teves A --<■* 128.

Linde Teves CvA. i 2"/« 12': »»■*Linde Tcves O. 6 104. 102: 1 21
Mol. H. Venn. A 128 129. 1221»
Ned. Wol mij.BA 109 109. ïusi;.
N Afr. Hvenn. A 37 37. —Tcls &Co Hmij A 63 63- 638/
lels B. v. D 1 6°oo» *oif). —
MIJNB.-MAATSCHAPPIJEN.
NEDELAND EN KOLONIëN.

Aeq. Mijnb. mü A 135 135; 1371/
Aig. Expl Mü A I2oi;2ii2i 124
Billitonrnij 1 R. A 635; 632 —Billitonmii 2 R. A. 570; 566
Boekal in. concA 7: 8. —Bol.MonE. ExpAA 62. 62. —Dom Mün mij A 483,4 48: -—Guyana O P e a is: 14: 141-
Uuyana üP g A UB/4 14; 15
Higblaud mbmij A 4; 5. —
U Sleenkin. SV. iuu. 993,4:
Limb.Seeenk. 0.5. 96. 96.
Lobs Asphmü A i-Vs I212» 12K]
,viüllér&C Mb pA 15. 15.
Muller Mb 1908 5 85 87.
Muller Mb 1911 5 "oi 2 ïo;
Muller Mb 1913 5 70i,4 7u: "Vi
N. Surn. Ginü. A 20. 18.
N. M. t.ontg vSt.b 'i. 75. 731,.
0.-Bom.mij. e A 130» 130.
0.-Bom.mij. p A 130» 130.
Paleleh Mbmii.EA 14 14: —Paleleh Mbinij.pA 4,,2 ■»"-: i23,.

Paleleh Winstb J 6.0u.i0 co.
Salida Miinb.Mii.A 22; 22:
Siloengk Mbm A «o. 3?: 38
Singkeo Tinmü . A 275 280. 279
SiiiKk. Tinmü 07 106. 10.1.4
SinskeD Tin Mi), 5 ">»" ioi"
Suriname Mbm A 27. 26. —Totok Miinbmij A 4: 4i._. 4

BUITENLAND.
Pittsbnrgii CCgA 341*. 321 a. 311.
I'eaclote CC CvA 6*f_ -*U* u...

PETROLEUM ONDERN.
BataaisPctr'M AA 97H 98. 97 t;
Uordt. Petr.l.CvA 370; 372;
(iaboes Pctr.Mij.A 26 28. 27
G H P.C. J lüü CA 182 18u; 181
K N.'P .100 OIIÜ.A 3941* 394. 391%
Kon P C.v.A. ■ :l2 39i:
KN.P. C.V.N. A 378 378. 'Kon NP. Pr. A 10014» I00i*«l00l/i
Moeara En. PM A 3551,-j 360. 352i«
Ned.Pet AsphM A 27« 27» 2 *

Ned.-Rum. PM, A «: »"»"«, ~
Panolan Mij C. I 525 sju. 520

Perl. Petr.-Mii. A <*H -^ 'f'Peudawa P. M. A «1..4 t.J, 47_,
Tarakan Petr.M A 243 "'V —Z.-Perl P.M.P.A/ 1u.00.1u.u0.

BUITENLAND.
3aku COili.ACvi'A 7':si ?*,.

nd O CCvAS "j: 52;
Phoen. O&TCCvA 9,- 2 95. 94i(
Stand. O CSIOOCA ''-: '«*' —Stan.OC#loooCvA i«s 166 —
RUBBER MAATSCHAPPIJE?

BUITENLAND.
intercom. R. CvA i"2B 16 K-?.

SCHEEPVAART M'JEN.
NEDERLAND EN KOLONIë.
1011.-Am.Lün CvA. 472 4-: -<V.

H.-Am.L. GECvA. 3*l* ■>(■: 361/,
H.-Am.-L. 1 600 6 ;9'B 7';3'4
ii.-Am.-L. / 2500 6 79,8 793 4
Holl.-GuliSt. Is. A. »: »**:
Hoir.-Z.-Atr. Lün A. «si* a*. —iioil.Stb.Mü. A. 56L 4 57 —Holl.St.Mii. C.v.A. 58 su. —
rioll.St.Mu. HBvA. si 5i —Holl.Stb.Mil. O. 7 »*% 95. 91
rioutvaart A. 8U .4. —<.
Java-Ch.-Jao.L. A. "*V* i2u« 120
Java-Cti.-J.L. CvA. "91,2*119: ii9i,:
K.Ned.Stb.Mu. A. ;s ■"'" "Li:
K.Nd.Stb.M. CvA. *>u 'Ji T~
iK,.N.Stb.M. NBvA- "■ 1 '!* »«.
K.Nd.Stb.M. CvA. 'ü '>'" 7" ,
K.Ned.Stb.Mil. 6A 10214.10214.101f*
K.Ned.Stb.Mu. 4._' °' '"-- —K.Ned.Stb.Mu. 4 9s; 95; —Kon.Paketv.Mil. A. ■*■'* 195
Kon.Paketv.Mii. 4 98. 98. —Kon.W.-ln.Maild. 4 951*: 9..i 2: —iVlaasStm.ldelCvA. iOl18 101% —Mü, Zeevaart A. 8U<4 8114
MiillerAlESchv. A. 47« "" -—MüllerASch'9? AA »o 9u 9>tl4
MullerASch'Ol AV* ,W ,»"
N. Schv. Unie, A. \'->' \fVi —N.Schv.Unie CvA. **"** »«" i"7
Nievelt.U.è-Co. A. 91 9ii,_ —Nievelt.ü.&Co. 5 99 ~_. 99i4. —Rott. Llovd^ A. 144.2. 4! .i44*
SemarStb.enPr. A. '6H_.i6.i.s. —Solleveld vdM A. _44 4^ «
Stbin.Hillcgersb.A. -a _a» '7
Stiuv.Nedeiland A. ii Ju:
Stv. Nederland 4 y6; 96. —Stinv.Noordzee A. su. 50. —-
Su.iv. Oostze« A. M 59} 6ul>i
Stmv. Triton A. n 4, m" —Stiuv. Zceiand A. "Vt b,iH —Stmv. Zeeland 3 y6; 96; —Verschure c. Co. 5 98i/2 981* —

BUITENLAND.
lnt.Mc.Mar.Ur. A. io^ !0 —Int.M.Mar.O. CvA. lort iü —lütMMarOr. OPA. 39i,8 38 —IntMMarOr. CPA. __» _fh —
int.Merc.Mar.Or. 6 901,4 S9o* —

SUIKERONDERNEMINGEN.
BanEakLandbm. A.. 2801/4 -;-: -
BodionE Suiki. A. «9 188; 188
ÜodionESuiki.CvA. 191 i9u« h-j

C.M.Vorstenl.CvA. i-*Vt i?u: i7i
ü.Mü.Vorstenl.PA. 2-'" 2J<-'- 22u
Uavauis. Cultm. A. 97=^ 98. 97
ildv. A'daiii C.v.A. 66U 603; —rtdv. A'uam O. 5. I011*:i01%:i018
ildv. Adam O. .4 «8* 9;

Java Cult.-mü. A. 343 349 349
JavaCult.mU CvA. 343 347; —-
KalibaEOr Slbr. A. 4u,i;4 4us; 4U-3:
Kaliredio Suikl. A. '-Ula 6-Vs* 59
KaiiredioSuiki. PA. *'«>'■_ i^2: '3d*'
KalisvoeiiEoePl. A. i 73 l«: -m
Karang Soew. 0.5 99i,2: 991*: —KariasocraCM. A. J« *31j —Krian Suikibr. A. ,24: lli« —Marön Cult Mü A. "'*k 281. 2808/
MedarieCMii CvA. iBB _?7. —Moormann&Co. A. 42u *35. uu
Moorm.ötC.sADwA i22# lzz* - -
Moorm.OxCsßDwA i25» 125» —N.-l.SuikerUnie A. 2291* 2ju. 2283,
1-aEüUanCult.M.A. 27d 272« —PangEoongr.CM.A. 2ii 211' —HoerwokertoSiPA. Xi. 33ü: —Sent.LorSuiker. A. "o*'. 221: —SindanElaoet Si. A. 44i 445: 44°
Soemberr.C.M. A. 14° ,4o: 14H,
SuikerCult. Mü. A. 25u 25u; 252
Suiker-CMii. CvA. 252 249; 2521,

I'ieDDerCult.Mü A. 653 655; 661
Tiew.Lest.Suiki. A. 2iB 22u —Tioekir Suikert. A. 425: 435: —I'iomal Suiker. 7 iO3» WJ* -7
Watoet. PoDDOh A 72(j 7J°: '24r.
WonolaiiEan CM A 2is* 245* —
TABAKS ONDERNEMINGEN
NEDERLAND EN KOLONIë:
Amst.BedaEeiTC A 142 i4O» —
ArendsburE T-M A sB 54i» —ArensburE T.-C. C '381* 535 —ifiesoeki T.-M. A m 200. —Besoeki T.-M. O 8 ---" Ws* —Deli-Bat. Mi). C 42S ,u 424
Beli-Mii. Cert. '*'* 3Vo. 3a?
H.-Deli Comp. A 325i-a 33° _25
H.-Deli C. AP A 325ia 33u 325
Holl.-Sum. T.M. A "U/i 23° 21i
NgoeDit Lnb.MU. A 254 256 256
Oostkust On.-CvA 22u 219 218
Rimoen T.-S. BvD ">; 9i,2 »l
Senembali MiiCvA 230 4«u —Soekowono LM A 3yu. 325 —
Temoeloes LM A 39u 39u 39u

THEE ONDERNEMINGEN.
Amst. TheeC.M. A. »3i* 90: 93
BalaDoclauE CM A 38o: 382; —Bar.oew. I'h.R. A 214 210: 214
Banioew. P.W. A 240. 215; 229
Goaiuara C.-Mü. A su 52u. 510
Malabar A. Th.O A 3ou. 239. 283
Marvawatti TC A i991:. 2uu. 193
MelaiiEbonE CMA 2U4. 206. 2UI
Melatt. Ll-13üümA 4yu; 49u; —Parakan S 1 HO5 97i,2: 971*: —Pasir Kananga A 201 215. 201
Pasir Karet A. i55 «52. i^oj
Pasir NaiiEkaKMA biS'. 6XSJRoncea Lb mü A «si* 310. 2981
Sedep Cultmii. A. 469 460: —SindanEsari CMA 226 272: 277
Telaea Pat.CM A 38°.' 38^» 38°
Tiiranggon CM A 172 i80» i;j

WJavaThee CMA. i3O 145« 125

[ DIV. CULTUUR ONDERN.
BatanEaraCl. CvA. 200 195. 195
1. Teak Hardh. A '.'_: sk* —. Insulinde C. S. A. *85. 180. 170

' Java Bosch E.M.A 8i8 _ 82. 801
Kali-Bendo CMA 195« 195. —Kali Tello C M A 372 370: 371
Kali Tello C. v.A. 373 370: 373
Michiels Am R.I.A ais zis; —N.-1. Hout. mü A 12V1 121*. 11
N.-I. Hout.mü. 06 53. 53. —N.-l. Hout.mü 05 «" 48« —N.-I. Houtmü. 04 *6* "**" —NEredio C MU A 6i2 «o 7: 60'
PasirMKinamii. A. 200. 200. —PenEadiaran CMA 175« «*«" —Pondok»G. C.M A 3u5» 365. —PreanEer Re'g. A 2U4| 204; 204!
SerdanE Calt.m. A 3uo» 300. —SoebanA. C.mü. A i97li- 20u* ZOl
Soember A.C.mUA 193 210. —SoemberM. C.m.A 113: -13: —TiilonekraneKC A. 22S* 2". —V-I. BoschEmu.o6 iooi/2:ioui^:iou
VJava H.b.mü 07 «»"■_ i05%.i05
WJavaKinaCM A. 2is« 2" —lWestku&t A. -20* 129* -

' jUIVERSEW.

ï A.Hand.m. vUG A -o* 9C. —A.Urient T M A 1%: '"I*l i-I.! Amst. Goed.v. A. os 65; 65, Amst. BallastmüA 210 205;
: Amst. Galeriimii A 80. 78.

Amst. Riitui.mü.A 97; 97. 96
Amst RiituiEm 07 '031* 103**:
A Riüuigm.l.l6os ""'ï., '': "9'j
Atlanta Hotel cA h» »"2 Bl.li.v.Vriessev. A -''Vt hij ni3/4
iil.h.v.Vriessev dA i°7: 107:. 81.v.Vr.v.19ül AA 'J'm. '"'. ■. 81.v.Vr.v.1914 AA 961*: 97;_ Bl.v. Vr.v. O 3.1 9i: 91:
Bijenkorf M de A i2oil4 i 27» ,27

ikorf M.de 06 10214 u,2::»« —- Eie. H. W. mü. A 3U* 35« -—" Gein. EiEend. A. '52 i52» ]50i,2
Gem. EiE. d W A llbLl- 113 J !13

" Oerzon Modem.d.A l3- 12°* ~~

" üroenhoedenv. 'A 5t su 52

' Holl-.Dakota LCA 8: «l Holland. Cultuur 6 9-i*: "VU■ Hotel des Indes A nu: "o: ns
■ Hh. vh G Alb. A 12'" i 24»
■ Hh. vh. Altin cA 7S* 78«
I Hh. vh Altin oA 26 80.

' Hh. Joneeneel A 7(i« 70» ■! Hh. vh Kev E A iSS» l 58»
Hout. W Ponl cA 127 130.■ Houth W Pont dA "09** mi. 110
Houtli. Varssev.A «071/4 109.

1 KHmii vh B&H A "": »oo; 1011/4

" Krasnao.M.t.E. A. 69. 68.

" L. v. Meer. O AA 92; 92:
L.v.M. s. 11-3104 851/.: 851*: —Levdsche O N VA 563/, 56:■ Levdsche O. N. V. 851/4; .51 4;

" Muller Winstd. A --Vt 151*: 16I*■ Miiller&Co Obl. 5 70i.4 72.
Nat. Grondbe? 05 io2?.-4.i0;
N. Gr.bez. 1915 5 99i s 993:, iuu, N. ürondbez. 04 86!.; 861*:; N.l.Steenk.H.mii A i°s* lus u"

' N. Bouwmii. A I 162.1u10.uu -—N.M.v.Havenw. A. 62 61 611/4
1 Neder). Veem A. 9u 90
! Ned. Veem 1H 04 9i; 94;

O. Hardh. IMG7 *> 9u: vol
P. v. Volksvlijt A 34. Polmanshuis A. 7U 7u. 671 Poolscii Koffieh.A 86. 8<
Rohte&J.Tabh.P.A. los i-, Schev.ExDlMii. A. 8884. 888/4 —v.ExdI.MU. 2 " ■ -'t■ Stadhoudersl.Mll 99Y.
TabHdlEnthovenA. «6 86.
TabaksUnieC.v7o. *', I'homsonsHvbdrA. 162 162«,

1 TliomsonsHvbdr. 7 > > i"4
1 VBzWerth.&Westö 70 7u. ■ -

Vianda Viii. A. 81* 2 si*
Vriesseveem IHUI -**to 87
Vriesseveem 0.3>2 S5* 85; —slnd.eHdlmA. 937* 94 93A4" ZceliKolstS.b.MOÜ 2;8 2-9 2l9Vi, ZeehKolstSab. 10U0 2's 2"

BUITENLAND.
Armour 6. Co. 5 »si/ii. Ass.Drvlids UPA. 97 97
Ass.DrvGds C2PA. »uj 104 -—Delta Lndb. Mü. 5 8U Bu. —.cIIL.Gr.CvA. s 'B 5 S.j
MaxwellL.Gr.Cvlß »s__ Iü 1^, MexicoSvnd. BvD. 2: 21.4 —*■ I'eruviaii C. C.v.A.

i Peruv.C. C.v.P.A' '1 Peruvitw Coid. 6 ''■"-.:- Searsßoebuck CvA.i'-' 183 —" SookancMM CvA. ]1: "*.- Sookanci 1M CvPA 4J* 4u«
■ Swiftö_CD. C.v.A 11» "8.- remesßTkr2ooo 4 1

SPOORWEGEN.
NEDERLAND EN KOLONIëN
Del SDOorw.Alii A 1863/ j187; 1861*, Del bp.-Mii U. 7 ioj'4 lui;- Del Sd .'.l. 1.2. O 6 102J. luil*:ioi

'■ ü. Sd. M. 'i2-'iB sioi; 101: —, DelSp.-M. 1925 5101: 101: —' Dcli Süoor 1926 lolói- -«'i «otsa, DeiSp.-M. 1902 494 , ...,; '" Electr. Sp.-MU. 4 98; 99; 99i 8Hol. El. Sp. 98 4 84. 84. —-Holl. Uz. SD. A. 10
Mij, Exd. SiSD. A. 122 123. 122. Ned. Urt.sp. '07 4 891*: 89i«:Ned. Cent. sd. A. 1. Ned.Centr.SD. 0.5. I°o_J looi*;
Nd.Ctr.sp. 14 4/2 98 971*:
Nd. Ct.Sp. '01-12 4 931* 9284:■ Ned. C. Sd. 250 3 o-i» 84.. Ned. Ct.sp. luuü 3 831,-8 84. . .Nd. Ct.Sp. b.vSch. 47; 47;, Ned.-lnd sp. A. 187 ï.o; 1861*Ned.-lnd. Sp CvA 189 iu2. 1.9. N-.Fr. Loc.spw. A 291*. 2!

' N.-t'r. Loc. ais. 4 621*: 621*:Z.-Holl E. sp. AA 9o; 961*.
Engeland.

Gr. East. C.v.A. 26. 22:
lind El. 20-100 4>a 100 100_ Und. El. Ine. Bds. 991* MD^u»- Italië.
Spw.-leen. A-E 3 10 10. Z.-ltal. hiel. '26 i iJJ.2 131*:

Oostenrijk.. Kais. El. Aig. 5 4Vi s& —
PortusaL

Trans Air. sp. 5 "'. '■*.
Irans Air.sp. evA "■'. '"*.

Rusland.
Mosk.VVjud. '99 4 4i ; .
Podol. Spwm. AA 21.4; -Ui —Rias Ur. 125 '94 4 2. _>..,.
Rjas Ur. 02594 4 21%. ~.,.
RiasUralsk '97 4 2::.' *t.\
Rjas bralsk '98 4 ".",_: 3;
VVlau. Sp 'C 9 4>a

l. Sp. '12 AA 31/ a
1 Vïiad. Sp. '13 AA -''2 3i._;
s Wlad Sd. 125 '85 4 «W 2

Wlad Sp. 02585 4 2i/4: 21-4;- WladSp. 125 '94 4 l}é 2

4 WladSp. 02594 4 2,'. 21 s: —Wlad. Sp. '95 4 2*4: .-:; 4:
l. Sp '97 4

i Wlad. SDr. '98 4 2.;. 3.- Z.-ÜOSt Sp. '97 4 23(4 2ii 4:- Z.-00St. Sp. '93 4 23/ j 2ü(j: .- Z.-Uost. Sp. '01 4 23 4 3:
1 a ;Amerika.

AtCh. TOP. CvA. 127 1268|g —- Aten. Tod. Hyp. 4 92 921/4:92%- Atch. Tod. 55 4 ". Ohio C.v.A. 88;- c_entr Pac. Ie 11 4 '" Chic. M. c. S. aig. 10$ 101*: —- Chic ."Yi*ï-S. afg.pr. is»*: 17. —H.-lsl. cv^A. 44i2» 41-3 —Chic. K.-lsl. '34 4 891^ 9u; 9uu
2 Col. South. G. 432 94i,2 ; >"/.,: -Cuba Rl. Ie H. 5 93 ... ..
2 Denv. Rio Gr. d.A. s44 —_ DnvRioüWRCCpA 3948 «" —Crie iDW. EBW. A. 293,4 2t3 4. 283,

Ene Spw. Ie Pr.A. 40» 39; 391/,
Ene Sp. cle pr. A 40 39; 391/i_ .Kansas City S. A. -^T 8 37 —.;asCitv S. PA. ui: 631*; —KansasCitvSCvPA 6*V.l <-^-u: —[ Kansas City S. 5 '->■■■ t.

' Kansas City S. 3 74S 4 **°h. —*"■ L. en N. 2e Hvo. 3 671 _" "7:- MissKaniexß.CA* 361-k J414- MissKanTexß.CPA 881
- .Vli.sKanTexß.Aßs «■«te 9i34;- Miss.PacßC. CPA. 7ui,2 .5. 73^- Missour. P.R.Cv 4 ■ 1- ' ■■:

N.Railr.Mx Aie.4K> 29 _u 30
Nat.RailrMx AiE. 4 15 16 10
Nat.Rw.Mx. ClPA. c3> <*k —Nat.Rw.Mx.O2PA, 3.
N.RwMxJuli'l4 4p_ »*:NV.Outario&W. A. 23 2214. 22
NYPens.&Uliio AA. 9bi,2. 98. —-

2 NoriiW.ü.leHo4l'- Norf.&W. G.M.B 4 9.. 92^: —- North Paciiic 4 «3
Or.konCain IH:GS Iooi*.nPhiliDD. Rw. IHD4 44i' '^-f. —S.Ant.&Ar. leHO4 -^ui S*MÜ —Seab.AirL. R.0.0.4 72. :i. —SLouisè-SF GHO4 803.-4 ta; —SPMinneaD&M.4« 'Sth.Pac.C. A. 100I'2 iuu: iuui,:Sth.Pac.C. C.v.A. M»i* :
Sili.Pac.C. G.0.4 s
Sth.Pac.C. '290.4. 97i,_ 9ri B —
S.Pac.C. 1eH.0.4. 88 f
Souttiern Railw. 4 iJ BJ* —- Un.Pac.Rr. C.v.A. i'7 ,:- Un.Pac.Rr. ÜiO. 4 9i?,_ -,
WabashßlwC CvA. 4

' West.Pacßr CvA. 33: 3"-" 387/iWestPacßr CvPA. 78'

" Canada.
CanadianPac CvA. 15778 158
ManitobaS. IHOS ifll'<i ■<>-*- —

Alexico.
Vera Cru. Mz.AA 21 ■"* --i

vsdvYuc£so-ioo 5 58: 5.: —
Argentnië.- CtrAreentine CvA. 753.i« 753.4. —

" Brazilië.- Railw£2o-100HO4"4 25 24; 25"
Railw. £200 ïiOAA, 2* 24;

__
Leopold. Sdw. C 3*\ *K —- Sorocab. Rw. AV. 4. '3; —

TRAMWEQ-MIJEN.
Z NEDERLAND EN KOLONIë!

BataviaElec.Tr. A. *' 1 ;. 2-1- BntaviaElecTr. 5 «0. su. —- BetuwsscheSttr. A. 3; s: _
- Dedemsv. Sttr. A. *6 i«: —',4 üooiscl:e Sttr. 4 ' :- HaaEsciie Trw. A. 29u. 290» 290

Haa.sclie Trw, 6 102. iu2. —- Keuiri Sttr. A. «4 19Ï 1941- MadosraSttr. A. 131* 131*: —- Waaoera Sttr. PA. «u« 6i; eu
s't Madoera Sttr. 7 iu4. 104. —>,» Madoera Sttr. 5 ' "- Madoera sttr. AA 89» —- Malam* Sttr. A. i"6J2 is6; 1.7

NOTEERINGEN VAN GROEP A., De eerste not. wordt genoteerd van 10.30—10.40 u.. 2? Il4o—lo 50 &3e 10.50—11 u., 4e 11—11.10 u., 5e 11.10—11.20 u. 6e 11.20-11.30 uur.
1= gedaan: I■= gedaan en laten; | = gedaan en bieden. <= laten: : — Weden

BANK- EN CREDIETINSTELLiraEN.
v.k. Ie 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Koloniale Bank A. IG7-'i 19714 197'/,; N-Ind. H.bK. i 1000 1"■&'/- 1£91/.: ■ 1591-,. N.. H. M.eert. f 1000 HBis 14_:i/„ .Ned. H. M. resc. A. 147.i l'Bji
INDUSTRItELE ONBERNEMINGEN.

Holl.Kunstz. Ind. A. 125-1, 124'/, 1-5
_

Holl.Kunstz. Nw. A. 120'i:Jurgens Gewoni A.167*,',-BV_l6&'/-7' -*(urgens Pref. A. 96% ' 963Ji 96,-..Jur.B. pr.w.A. 1/7000 _95.i - __? ""'uigens B. pr.w.A.
7001/2860 95*/. 95'/.. qkt

)urgens C pr.w.A. 98"/4 98?ï S8'4
_

Maekufeee. Kunstz.l 136 133 i 133'/. 134 t.i o
Ned. Kunstz. ab. A. 312'4' 309';,-10 309* 30914 309 __.
N Kunstzfab. N.A. 300. 296. -Philips gewone A. 375. —- 373. __
Philips pref. A. 155. 156. __ ___
Philips Gem. B. A. 360. 359.
Phil. Gem. B. Nw A. 343'/. 345. 343,..Philips pref. wd. A. 15!» — 155. —— iW/'tPhilips Nw pref. A. H.3/, 144. IA,-'i_\

MIJNBOUW-ONDERNEMINGEN.
Redjang Lebong A. 235 283: ___

PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
Dordt. Petr. gew. A. 375 378. 374»Dor4t. Petr. pref. A. 3691. 370. __'
Gec. Holl. f 1000 A. 183.
Kon. Petr f 1000 A. 393V-4 3-0.-21 391-1/. 391.^ r90.1;
Kon. Olie Nwe A. 379:" 376 I , »

SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
Holl Amerika. A. 46 47. __
Holl. Amerika. G.E. 36'/_ 36'/.. 36y

SUIKER-ONDERNEMINGEN.
C. Vorsten!, gew. A. 171/—2 171'4i _

171C. Vorsten', w. A. 102.50-3 102 00
___

Hand. Ver A. 1 50U 660-2'/, 661-7 663-5 601-3. 659-62 659-50Puerworedjo A. 109 110. 110. 1101
TABAKS-ONDERNEMINGEN.

Dcli Bat. 250/ICOO 4.4 424°/4 423. 422,,Dcli Maatsch. f 1000 383 3811-4 381-9 381';, 381 381 uklUt 219 215-0 214-5 -.enembah 500/100C481-2 478i-9 474.5 474.5 473 47a
RUBBER-ONDERNEMINGEN.Aig. Belg. Jav.C. A. 164-V, 164 .'aioetoeRubber 237_bxd 235; — __ ___ """""""

a Rubber A 334'b51 330H-21 3.1.1». 4i,__
..R.C.M. C.v.A. 338 336.' __!_ '" ~. mi*nll R.C.C.v.A. 1271. 130. , 27v, M "■

Amst. JavaRub. Cy. 54 00. V,*
Amst. Langsa Rubb. 77»/- 80. ___ ~
Amst. T. k. C. Mij. 185.-6 J 187. ]ffi
AndjasmoroRubber 122';, 122: 55Bandar Rubber Mij. 241 2421 __.
Basilam Rubb. Mi). 210: 210:Batoe Sum. R. Mi). 171 17b.
Dcli Batav. Rubber 241 245. 237
Dcli Bat.R.M.C.v.A. 242: 243. 240■ Fr.-Ned. Kol. C. M. 240'/. 241: *

o Niti Cult. Mij. 338'/, 3351-42. 3394 Hessa Rubber Mij. 435-Ö 434-7
Ind. Rubber Coinp. 393 389 — -— —'" Indragiri Cult. Mij. 2t>o 262.
Java Caout. e. CA. 201. 210. 201
Java Rubber 144 145: —— 146
Kali Bakar _50i 345: — 352"iK*li Tel. Banj. R 308 360: 368
Kendeng Lemb. R. 363-4 391
Lamp. Suin. R. M. 257: SS4. — — — 263"_4'1
Lampong (de) Mij. 81 85. 75 ,
Lamp. M. pr.wcLA. 143i 150. —— — -_— 144I Linkungan Bom. R. 90 95. —— — —— 2_Ë_ 89^4 __. ,\laj. I.nlij. t. E. d. A. 460. A'jL. 45»Ree. Majang L. 480: »
Maiabar Rubb. Mij. 85 85. 83'f.N.-l. R. & Kof. C. A. 325 325i32_
Oost-Java Rub. Mij. 370'/t 383. 372
Padaug Rubb Mi). 327 330.
Preanger Rubb. Mij. 181'4 190» — )_oi.a ——Priok Cult. Mij. A. 128 M 123; ° 128Rott. 'lap. C. Mij. 154-5 15. 1 52_3t. Rotterd. Tapan. 8 151: 155. *
Salatri-Rlanr.C.M.A. I72>£ 176. — — 170^Salatri Piant. N. 158',. 150:
Serbadj. bum.-R.Mij. 354-8 350i-l 351-'/. —.Silau Sum. R. A. 190 190. 188; 188'/, 188.SoerowinangCM.A. 395 395. —■ —— — — 390Sumatra Caoutc. A. 282 290. 2823/,
Sum. Caout. Nw. A. 275. 275» __-.
Sum. Rubber Cult. 357-65 370. — 358
burin. Balata Cy. A. 185 185.
Tjibantjet RubD. Tv. Ib8: 1S8: 168T)ib. Tjip. CaouLA. 228 220; 228
Ve:. Ind. Cult. Ond. 202'/, I9Bi-9 199 ■ 199 ,00
Ver. Ind. C. Ünd. 6 101. 101. -—Wai-Snmatr. Rubb. 309'/, 310. — — 304Waringin Cult. Mij. 320: 325. — . 320W.-Borneo C Mij 35. 35. — — — — 31: __
Zuid-Prang. Rubbur 131' i 135. 130'/, 1301/,

___

il>■

sH
-___

I

1H

I
.■I

H
I

H

Modiok. Sttr. A. o». 68. —^r-
Modiok. Sttr. P.A. 67» 6.
Modiokerto Sttr. 4 "u. su.
Ned. Trw. O. 3A. 58; 58;
Ned.-lnd. Trw. A. 4(12 45« 4«/4
Nrd.-i.olt. Trw. 3 »»: S»:
Uoster Sttr. 4 "W 9«.
Oost-JavaSttr. A. 7. ">OostJavaSur.Bv.A 8i si _n 2
Uost-Java Sttr. 7 102 102
Oost-JavaSttr. 5A "«* "o.
Oost-JavaSttr. 4 89 89
Passoer. Sttr. A. '-' 72ri 7i
Passoer. Sttr. 4 "" 79. . |
ProboliiiEoS::tr. A. 102 1021* 1ProboiiiigoSttr. 5 95 95 ,
ProbüliiiKOSttr. AA 90* 9.. I
Rott.El. Trm. 0.7 102 »iu2i,_. 1003,4
Rott. Tramw. 5 »5 95
Rott.Trw. 1897 SA '9* '9
Rott.Trw. 1900 3'A 7'>* 79
Samar.-Joan. A. 14' 144 iiS*
Samar.-Joan. AA 97tU 97\4
Samar.-J.'92-'Ol 4 -> 9l
Seraar.-Cher. A. ■*«" '42
Semar.-Clier. 7 "**" »<»
Semar.-Clier. '15 5 »'" 109
Semar.-Cher. '18 5 :; " —Semar.-Cher. 4.. t
Semar.-Cher. 4 91A »l"* 931*
seraioedal Sttr. A. '33. 132 1311*
Seraioedal Sttr. 7 1013.4 10134
Seraioedal Sttr. ,5 100 ïou;
SeraioedalSttr. AA 9K
Seraioedal Sttr. 4 9*a 94.
frM.DeMeijerii A. J 3
l'rM.üeMeüerb.'-. 80 8u:
Westl. Sttr. IeP.A. 00 00

Wcstl. Sttr. Pr.A. *** l*"«
Westl.Sttr. 1H0.4 '° 7b
Z.-Vlaand. Trmii. 5 "l*. 9,u.—.

Zuider Sttr. A. 21 '»
BUITENLAND.

Manilla Suburb. 5 8' S4-'
PREAIIELEENINGEN.

Nederland.
Adam 1574/100 3 »»H "«Vt "«Vt
Adam /1000 3 i"4« "4 -—
Adam 01. f 100 3 ■«« " "»*Pal.v.V'olksvl.'b7 l «o ,?° *'Rotterdam 1868 3 1 45«114 "f*
Witte Kruis 18S3 *3 öJ b'

België.
Antwerpen '87 .7. ,3 13

Spanje.
3 oct. Madrid 1868 63J* 63

Afrika..
;ongoLot. 1880 / s.oo. 9.u0.

Amerika.
Pan. Kanaal '88 I ■<■ 00:15,00.
PROLONGATIE 3

VOORL. GENOT. FONDSEN.
Ie RUBRIEK.

RubberAd.ll CvA. 130 129; 1291*Enzeland C.v.O.b'A 107* 107; .—-U.ii.Alot.C. CvA.. 115 uo; ..lu_soii--M. C.v.A. 397* _.; 39
liudson-cta. CvPA. 72: 72;
Uostenrijk '23-43 ö 100 ïoui^iooij
N.Ui.t_.Su_b. CvA. 371 368; 3711";
iiongariic O. J,1~ : 98) j
billitoiovi.lß. CvA : -—Uillitor.iVl.2R. CvA s;o; S6SJserbauiadi C.v.A. 353 353;
MütEvKMaek.CvA '36 130; im
Kon.holl.l.l.A.PrA.' 25 25
Kon.HüilÉLl.b.PrA. 2MiB 2c34
i\.1i011.L1.2ei1.1.0.4 43 *2%4tt.Hüll.U. 1cM.0.4 77 77
MarconiWotC.CvA. "«Vt "K n 2'Westkust C.v.A. n^.4 U': ii?*j_
Koloniale 13. C.v.A. 2U5; 203. 204
I'siecli.Sl.tioll. 7;. * ««AV.Maiang L. CvA. 453 *bU* 457
AOmKv Ae/oOK. A. 10-1*.1031*. —KendeiiELb. C.v.A. 3'>9 39«i
I'eljgaPateug. NA. 35?: 355; 356
Allied Sum. PI. C. »33i n 2: 112
Ali.Sum.Pl. On.C. "'*■*. "5 1151/4
Fiskßub.Cv CiOA. '■'-. -7Vi "Fiskßub.Cv CPA' 2 —Uihad' Datu A ■ '■*Poerworeuio CvA. i"SJ 108 100
N.-l.Suik.Un. CvA. 232 22.; 231
lnt.Pow.Sec.C 6:. 1: »*■*V.lld.Cult.O. CvA. 2^' 2U6. 204
Amst. Orndbrbk. 5 w "Waeon Lits O. -kademaker Cciii. 2*
Pasir Karet N.A :
I'iilanekaD 1121^112. —-Rubber N.A. 7b 7_;
Dcli So.or. C.v.A. 187 >84
Industrie-Disc.CvA i'oi* 120
Al.. Hvnb. 4.. V"* /-f' "
Geld. St.tr. fi Io° luo- "" "
Beth.St.R. C.v.A. loo* — "»'«Zuid-PreaneerN.A *Fide Water ' JJ1'4

2e RUBRIEK.
Amerika Ie ■«]' "f.'*!" 12
Amerika 2e
Amerika 3e i"ü34 '«o^iouaft

Am. Treasunl. AA. I09l*^081*:i08^AnacondaCD. CO7 Iosi4:ios%:ios6||
Anaconda C. IHÜ6 i"4 1031/4:104,5
Batavia Rubber 90 90. 88
Braz.RwC**/ ait.AA 23 22: 22
Biienk. Winstb. f 24<>. 240: —*Can.Pac. C.vF.C.4 83 83. —"Cit.Serv.Cp. Ob. 6 »« 9b —*Deens.Stedenlne. 8 n»i_:iici,_: —■Denemarken O. 6 104: 104; .
Denem.k36o-72ü 3)4 -"* 661*. .
Uencm.kr.lBoo 3A 67Vtl» «**"Deot.Seine £ O. 7 95» y5» ■UeDt.Seine $O. 7 89. 89. .Dominic. Reo. V/n 99 99i'f "HEngeland '37 *A. i"6: 106;
Enzeland War L. 4 99t_: "'">&'. —■
Engeland Fnd. L. 4 «o. «*"Eneeland Vict.B. 4 9~: 92: ,
Frankrijk 1924 7 90i2» 911*. 9ia Bfrankrijk P._-.'20 6 101s» ïoi.j. 1. ,
Frankrijk '15-'l6 5 M*» ?_*"Frankriik 1920 5 1084. ïoi». .
Frankriik 1917 4 9a 9.
Frankrijk 1918 4 9» 6.
Japan 1924 6 Mi* 921«; 931,4
Kooenh. $1000 5H i°o-a 1001,4. ,'
Kopenhagen 1908 4 ~«iz* 801,4
Moeara E. l*Wbw. soo. 490. ,
Moeara E. 4Wbw. "20 1950.
N-ïorkTel. SOAA «ss. 98; —.
Paris Lvon Med. 7 863„ 87.
ParisLvonMed.so6 "U: 751^; .
ParisLvonMed. £b 85. 851*.
Rotterdam 1924 6 io6ig ioei.„.
Zweden 1940-45 5"4 i''4^i«io4: —„
Zwitserland 1923 l«~* 100.
Zwitserland 1890 3 -~**s 67}j

Noteeringen Groep A.
Siotkoersen.

Maandag 12 April 1926
Holl. Kunstzifde Ind. A. 12631
Maekubee, Mij. t.E.v.K. A.
Handelsve. Adam Aand. 661).
Dcli Batavia Aand. 42<
Dcli Mij. Aand.
Oostkust f 1000 Cert. v. A. 211

>ah AanJ.
Wai-Sumatra Rubber-Mij. A. 30V.1

Noteeringen Groep B.
Koersen van 2 uur 23

Oblig. '23 B ’ 1000 6 103 Mo
C. N. W. Schuld 2}'. 62 13/16
Oost-Indië '21 A ’ 1000 7 101 13 II
post-lndië '19 ’ iOOOO I
Amsterdam ie leening 1924 6 10251

| Amsterdam 192J1
'Amsterdam 1923 5 i
Amsterdam 1913-191-1
Amsterdam 1916-1917 98»
i

BROEKMAN?
COMMISSIEBANK

VOOR
INCOURANTE FONDSEN
HEEXENSRACHr 444

WEEKBLAD f 5.- PER JAAR
"■"■■■■■^R^Ml^MOM______M

C. J. WENNEN
IN EFFECTEN

Amsterdam — Bussurn
Leliegracht 9, Torenlaan 2a

' —
UTRECHTSCHE
HYPOTHEEKBANK

UTRECHT

Pandbrieven f41.000.000
DE BANK STELT BESCHIKBAAR:

4Va pCt. Pandbrieven
& 99 pCt.

IN STUKKEN VAN
f 1000.- f 500.- en f 100.-

Do Directie:

Mr. A. J. S. VAN LIER en
Mr. P. R. HOJRWEG.g I



Adverientiën,
De Heer en Mevrouw

SMULDERS—MoI
geven toet vreugde kennis van de

feboortt van hnn Zoon
ERDINANDUS JOSEPHUS MARIA

ÜTfccHT, 11 April 1926.
Frans Halsstraat 69.
Qetrotv wd:

C. VAN PELT,
ARTS

en
J. RUTTEN.

De Heer en Mevrouw C. VAN PELT-
Rutten danken, ook namens weder
ïijdsche Familie, voor de betoonde
belangstelling.

Amsterdam, 13 April 1926.

Wijnhandel M. J. Koozekrans, Haarlem
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CHEMISE-ENVËLOPPE I————————————————————— _
prima macco - zeer lijn
weefsel - rosé en lila

« 1.25 |
ZIJDEN

| DIRECT. PANTALONS |

I gestreept weefj.l, prima
kwaliteit, goed wasch-
baar. alle modekleuren

2.45 I
ZIJDEN

! ONDERJURKEN

I gestreept weefsel, prima
kwaliteit — vallen van
steken onmogelijk —diverse modekleuren

3.90 l
ZIJDEN

i DAMES KOUSENI =e prima kwaliteit, geheelg zijde, alle modekleuren

1.75 I
■

Deze prijzen
j zijn alleen morgen geldig 1
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ons speciaal modeblad
bevattende een keur
van circa 100 van de
nieuwste modellenvoor

mantels, japonnen,
kinderkleedinq, enz.

25 c'

gBUENKORF

Verkoop-iuis
Keizersgracht 202-204,
is het beste adres voor hen,
welke zich goed en goedkoop
van nieuwe of 2de hand

MEUBELEN
willen voorzien.

Dagelijks geopend 9—6 uur.

iroo__ii.-__D.il.
De JAARLIJKSCHE ALGE-

MEENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS zal gehou-
den worden op Vrijdag 30 April
e.k., des voormiddags te 11»% uur,
len kantore der Vennootschap,
Oostenburgeimiddenstraat 62 te
Amsterdam.

AU Bankinstellingen bedoeld inau. iö der Statmen worden aan-geweren d* Nedeilandsche Han-del-Mij ei. De Twentsclie Bankte Amsterdam.
De punten van behandeling, be-
pevens de Balans en de Winst-en Verliesrekening per 31 Decem-
oer 1925, zullen van den 22en
April tenkantore voornoemd voor
«andeelhouders ter inzage liggen.

De Directeur:
J. MUYSKEN.

AMSTERDAM, 13 April 192ü.

(f~\ WILLS S

VIRGINIA
Ip-JCICARETTES
j 1 "STAR"VirginiaCigarettes
i \ vormen een klasse op zichzelf ongenaak-
\ I baar voor iederen rivaal. U kunt den prijs

/ vergelijken met dievan andere sigaretten-
Il *e kwaliteit is onvergelijkelijk.
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Concertgebouw
Donderdag 15 April — B>i urn

Abonnemenls-Cancert
(Serie A, B en BD).

Het Concertgebouw-orkest
Dirigent:

WILLEM MENGELBERG
solist.: CECILIA ÜAN EN

(Viool)

La Rouet d'Omphale ■ C. Saint
Vioolconcert . . -1 SAeNS
Derde Symphonle (Eroïca)

L v. Beethoven.
I'o.gangaprijs voor het publiek

I 4.— verhoog<T met rechten.
Kaartverkoop en plaatsbespre-
king Woensdag 14 en Donder-
dag 13 Apiil van 10—3 uur in
het Concertgebouw. Telefonisch
van 9J..-10 en van l 1/.—3 uur
20861.

HOLL. SCHOUWBURG
tiet Nwe Nederlandsch looneel

Woensdagavond 8.15 uur

OUD
HEIDcLBERG

Vrijdag 16 April, 8.13 uur
VOLKS VOORSTELLING

Nummer Zeventien
Piijien 25, 40 en 60 et. plu» 20pet
Alt;, plaalabeapreking v a morgen

"PIANOLESSEN.
door gediplomeerdLEER AAR, f 12.50per kwartaal Brieven No. 10944.[ biuuu De Tyd.

3 REMBRANDT THEATER b
J VAN VRIJDAG 16 APRIL AF k3 VERWACHT b
M DE NIEUWE VERFILMING VAN 'T fr
J GROOTSCHEITAL-KUNSTWERK |fc«1 DE LAATSTE DAGEN fr

| pompei |

| Jongens Sporlpakkeol

gemaakt " !MJ_lmanieuwste Jffl M\Wmimodellen Ë'JJ \M]_\~£

'

na» a ■_■■ ■ Stadsschouwburg ■ ■
N.V. Het Schouwtooneel

Dlr. Adr v. d. Hout en JanMusch

Donderdag 15 April half negen
POPULAIRE VOORSTELLING

GOEDKOOPERDAN COUPONS
11Ie opvoering van

DRIE WIJZE
GEKKEN

Een geschiedenis van jonge en
oude liefde.

Prijxen van f 1.50 tot 1030
*"_*■ plus rechten "B"1 ****,*****m*mmm***w***m**mÊ*m*m**mm.

Herplaatsing wegens misstelling

UITGELOOT
van de 4 pet. leening f 35000.— ten
laste v. d. R. K. Kerk

St. Dionysius
te Heer-Hugowaard,

No. 7 è f500.-, afloibaar van 1 Mei
af bij J. WESTERWOUDT & Co,
Amsterdam. 3243

Past.CH.F.J.M. DEMEULDER.
. | _■■ l,■■„._■ , .1 . !■■■_. I. II I 111 ■■■__■■■ |l, ,*. || , ..|| | | | | ********* I I ■ **. ,

t ■*—

: STOOMWASSCHERIJ„DEZON" 1
& Firma H. J. DIEBEN — LEIDEN *___ 3*»"£ Eischt U voor Uw wasch een zorgvuldige en S*
>» vakkundigebehandeling, laat onsdan Uw wasch j?
-j behandelen en U zult uiterst tevieden zijnl 160 èY_

i. VRAAüi PRUSOPüAtfE < '" g,

Kinderhoedje Kinderhoedje Kin derhoedje
handgevlochten handgewerkt bont gevlochtenstroo, met lintgar- Itallaansch stroo stroo. met breedneering, groote fraaie garneering .. ~ , .' kleur-sirtiering in divere kleuren nbs)int gegarneerd

voor 5 tot 8 jaar voor 6 tot 9 jaar voor 6 tot l0iMr
2.90 6.75 4.90

Kinderjurk Kinderjurk Wollen Jersey
v.fljne tricot geheel van gebreide wol m.shawlkraag,rand
met zijden tres ge- met gestreepte tres manchetten & zakje
biesd en met ge- garn. en gekl.rand, ,__,_.,_
bloemd motief ge- kraag & manchetten .. f,
garn, reseda, terra, wit-peryanche. wit- {.eg3"1' *"" Jaae-
licht lila, In de fraise In de maten (raise- petvanche In
maten 50 -60 cM. 50—70 cM. dematen 50-65 cM.

50 cM. 50 cM. 50 cM.

3.75 4.75 5.50
0.50 stijg. p. 5 cM. 050 stijg. p. 5 cM. 0.50 stijg. p. 5 cM.
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Gebr. Wollen Wollen Ijzersterke
Blazers Tricot Pakjes Schooltrulèn

i6 diverse strepen prima kwaliteit f\ «n gekleurd
j i <_""_ j ~ __,_. 2-3 Jaar^ 1.75voor den leeftijd voordenleeftijd 4 laar. 2.00van 3—14 jaar van 2—B Jaar 5 jaar" \ 2.25

voor 3 Jaar voor 3 jaar 6 jaar, - 2.50_ _ _ _ _ _ 7-8 Jaar. ,*2.754.25 5.75 4g£:ÏS
0.50 stijg, per raaat 075 stijg, per maat 13 jaar»* 8.50

Post en Telef. orders worden met spoed uitgevoerd| W BIJENKORF
*************m***a***—m*m*-m**M-*-mm
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BUITENLAND.
ALGEMEEN OVERZICHT.
Het is nog slechts een gerucht, verspreid

door den „Manchester Guardian" — ove-
rigens een serieus nieuwsorgaan —, doch
nien zou er zich niet in het minst over be-hoeven te verwonderen, dat n.l. de voor-bereidende ontwapeningsconferentie, diewas vastgesteld op 18 Mei, zal worden
Verdaagd — laten we zeggen ad Ka-tendas graecas of: Sint Jutternis. Het heet,
dat de Randstaten (Estland, Letland, Lit-
jauen) geen definitieve houding inzake debewapening kunnen aannemen, wijl, zoo-
als men weet, Rusland niet aan de confe-
rentie deelneemt, doch — merkt het En-
gelsche blad terecht op — dit argument
houdt geen steek, daar de voorbereidende
conferentie slechts een theoretische oplos-
sing van academische vraagstukken be-
hoeft te geven en daar de eigenlijke confe-
rentie in geen geval vóór het volgend jaar
zal bijeenkomen. Men moet dus wel aan-
nemen, dat er andere, reden zijn, dit tot
uitstel nopen. Die redenen — ze zijn niet
moeilijk op te sporen; we hebben er her-
haaldelijk gewag van gemaakt. En het is,
alsof Italië door zijn demonstratief optre-
den tegenover „het buitenland" er een nog
dringender en dwingender karakter aan
geeft. Signor Mussolini proclameert open-
lijk voor zijn land de noodzakelijkheid, om
ten gerieve van de«»velen. die in Italië zelf
geen behoorlijk economisch bestaan kun-
nen vinden, door koloniseering een aan-
zienlijk gedeelte van Noord-Afrika te gaan
veroveren en kondigt zijn voornemen aan,
om dat buitenland bij het doordrijven van
de fascistische politiek, zoo noodig, te trot-
seeren. Te meer, daar men — blijkens het-
geen de „Corriere d'ltalia schrijft — in het
fascistisch kamp „het buitenland" vereen-
zelvigt met „vrijmetselaars-democratie"
en „materialistisch socialisme". De fascis-
ten denken daarbij natuurlijk op de eerste
en voornaamste plaats aan Frankrijk en
aan Duitschland met zijn Oostenrijkschen
voorpost —" Frankrijk als belemmerende
Italië's vrijheid van actie in de Middelland-
sche Zee en Duitschland als een struikel-
blok voor Italië's opmarsen naar het Noor-
den, als een hinderlijken invloed op Italië's
irredentistische grijpzucht en annexatie-
lust. Van een groote solidariteits-actie in
het belang van den Europeeschen vrede
en de algemeene toenadering tusschen de
verschillende volken der wereld, schijnt
noch i» dit voorjaar, noch gedurende den
zomer — noch zelfs in het najaar, in Sep-
tember, op de „assemblee" — iets van be-
teekenis te verwachten.

ledere natie zal bij de oplossing harer
moeilijke binnen- en buitenlandsche quaes-
ties (en hoe vaak houden deze niet met
elkaar verband!) zich zelf moeten redden:
Frankrijk met zijn financieele moeilijkhe-
den, zijn politieke beslommeringen in Sy-
rië en Marokko — die nog altijd in- dezelf-
de phase blijven verkeeren — België met
zijn moeilijke worsteling naar de econo-
mische herleving, Engeland met zijn jaar-
lijks terugkeerende sociale krisissen. Van-
daag komen daar dan — zooals men weet— de vertegenwoordigers der beide par-
tijen uit het steenkolenbedrijf bijeen, om te
trachten tot overeenstemming te geraken.
Na het bekend worden van het standpunt
der werkgevers zullen nu ook de mijnwer-
kers -heden nadere mededeelingen doen
omtrent hun houding. En daar — we zei-
den het immers reeds — de quaestie vóór
het einde van deze maand moet worden
opgelost, is de regeering voornemens zelf
het initiatief te nemen tot het bijeenroepen
van de vertegenwoordigers van beide par-
tijen, indien dit noodig mocht blijken. In-
dien mocht blijken, dat de onderhandelin-
gen niet verder komen, zal Baldwin tot
zulk een conferentie zelf het initiatief "ne-
men.

De kolenkrisis wordt als iets zóó ern-
stigs beschouwd, dat zelfs het Lagerhuis
zijn werkzaamheden, met uitzondering van
de behandeling der Begrooting, zal uitstel-
len, indien zulks noodig is, voor het ne-
men van wetgevende maatregelen, ten ein-
de uitvoering te geven aan de voorstellen
der kolencommissie, wanneer vóór het
einde van deze maand geen vergelijk tot
stand komt. Ja zelfs acht men het niet on-
mogelijk, dat de behandeling der begroo-
ting wordt uitgesteld, wanneer het moge-
lijk blijkt vooraf een regeling inzake de
kolenquaestie te treffen.

Voor Engeland's economisch leven geldt
het: kolen op de eerste, kolen op de twee-
de, kolen op de derde plaats. Vandaar de
macht der mijnwerkersfederaties, vandaar
ook de bijna telken jare terugkeerende con-
flicten.

Die tusschen Mexico en Amerika over
de petroleum-concessies schijnen buiten
verwachting langs zeer pacifieken weg uit
de wereld te zullen worden geholpen. Reu-
ter verzekert ons, dat uit de tien nota's,
welke gedurende de laatste vijf maanden
tusschen Washington en Mexico gewiss.hl
zijn en die gisteren werden gepubliceerd,
blijkt, dat er wat betreft het uit don we;;
ruimen der oorzaken van wrijving tus-
schen beide regeeringen, aanmerkelijke
vorderingen zijn gemaakt.

Met voornaamste punt, waaromtrent
overeenstemming is bereikt, is wel dit, dat
de petroleumconeessies, door Amerikanen
vóór de aanneming der grondwet van
1917 verworven, zullen worden bekrach-
tigd door concessies voor 50 jaar, die ver-
lengd kunnen worden en die niet mogen
worden aangetast door de maatregelen van
Mexico tot natioitalisatie.

Tegen Mexico zal Washington dus ver-
moedelijk zijn weldra krachtig versterkt
wordende militaire luchtvloot — de Volks-
vertegenwoordiging heeft voor dezen post
85 millioen dollar uitgetrokken — niet be-
hoeven te gebruiken.

Pangalos is dus president der Qrieksche
republiek — president, gekozen met over-
weldigende meerderheid van stemmen in
alle departementen. Een zijner eerste offi-
cieele functies zal zijn den secretaris-gene-
raal van den Volkenbond. Sir Eric Drum-
mond, te ontvangen, die. vergezeld van
zijn adjudant Cattolica en den directeurvan politieke zaken Mantoux, op uitnoodi-
Sing der regeering Griekenland komt ba-
cken.

Verder zal hij aan 'n vertegenwoordiger
"J-er Duitsche regeering — die daarin:- ook
txpressciijk naar Kot-mc-nië en Servië reist
*— de lugubere leverantie kunnen doenvan al de lijken der in Griekenland g. ',ti-
teode deu wereldoorlog gesiicuvekle. ui

begraven Duitsche slachtoffers. Pangalos
schijnt de Mussolini te willen worden van
Griekenland! Hij is blijkbaar nog op zoek
naar een rechterhand, zooals Farinacci er
een voor den „duce" was. Doch hangt
daarbij toch te veel van den Volkenbond
af, om, zooals Mussolini, onbeperkt den
baas te kunnen spelen.

ROMEINSCH NIEUWS.
Onze Romeinsche corr. bericht d.d. 10 April:

Voor de Katholieken van Mexico.
De katholieken van Rome, met de talrijke

geestelijkheid aan 't hoofd, hebben aan de uit-
noodiging van Z. H. den Paus, overgebracht
door Z.Ein. den Kardinaal-Vicaris van Rome,
gevolg gegeven en zijn in hunne kerken saam-
gekomen om te bidden voor hun beproefde en
lijdende gcloofsgenooten van Mexico.

In de Capella Paolina, de parochiekerk van
het Vaticaan, waren aanwezig alle bewoners
van het Vaticaan, een vertegenwoordiging van
de Pauselijke gendarmen, der Zwitsersche
wacht en van de Palatijnsche garde. Pater
Ruelll, ondcr-sacrista van Z. H. stelde het
Allerheiligste uit en bad gezamenlijk met de
aanwezigen de vijftien tientjes van den M. Ro-
zenkrans, waarna de Litanie van alle Heiligen
werd gezongen en de zegen met het Allerhei-
ligste werd gegeven door Mgr. Zampini, Bis-
schop van Porfirione en Sacrista van Z. H. aan
wien de zielzorg in het Vaticaan is toever-
trouwd.

In de Aartsbasiliek van Sint Jan van Late-
ranen was het centraal bestuur der Katholieke
Actie met het diocesaan bestuur aanwezig, met
vertegenwoordigers van alle katholieke veree-
nivringen van Rome. Het Allerheiligste werd
gedurende een uur uitgesteld en er werd geza-
menlijk gebeden en gezongen ter eere van het
Allerheiligste Sacrament. De Litanie v;fn alle
Heiligen werd gezongen, evenals het Miserere
en het Parce Lomini. Ook de Kardinaal-Vica-
rius was aanwezig, die op 't einde den zegen
met het Allerheiligste gaf. Aanwezig waien
vel bisschoppen en prelaten, de meeste leer-
lingen van do semtaarics en colleges van Rome
en een groot alntal geloovigen, zoodat de
groote Basiliek geheel gevuld was.

In de Basiliek van H. Maria de Meerdere
werd het Allerheiligste uitgesteld op het Pau-
selijk Altaar en werd gedurende een uur ge-
beden en gezongen, terwijl Z.Rm. Kardinaal
Vannutelli, Deken van liet H. College, den ze-
gen met het Allerheiligste gaf.

In vele andere kerken werd de plechtigheid
gehouden in tegenwoordigheid van vele geloo-
vigen.

In de Basiliek van Sint Pieter worden bizon-
dere plechtigheden ingericht.

Mgr. Pacelli te Rome.
Z.Exc. Mgr. Pacelli, Nuntius te Berlijn, is

heden te Rome aangekomen. De Nuntius werd
aan het station ontvangen door zijn broeder,
adv. Pacelli, door eenige leden van het gezant-
schap van Duitschland bij den H. Stoel, en eenï.
ge leden der Pauselijke Slaatssecretarie. Men
veronderstelt, dat het doel van deze reis is de
voorbereiding van het concordaat met liet Duit-
sche Rijk.

Van af het Sint Pietersplein.
Wie meermalen daags het Sint Pietersplein

oversteekt, kan waarnemen, dat men in den
linkerarm, die zich van de groote Basiliek uit-
strekt tot de kolonnade, zeer ijverig werkt en
dit reeds sedert zeer geruimen tijd. Daar waar
gedurende het Heilig Jaar niet zeer rijke en
toch ook geen behoeftige pelgrims een verblijf
vonden, worden de boeken of liever de archie-
ven ondergebracht, die sedert een viertal jaren
berustten in het Paleis van Lateranen, dat, ge-
lijk men weet, voor een permanente tentoon-
stelling der missies wordt ingericht. Deze boe-
ken of archieven komen voort uit alle parochies
van Rome en dateeren van eeuwen en eeuwengeleden. Pius X, na vele klachten van geschied-
vorschers van het middeleeuwsch Rome en
van den Renaissance-tijd, deed al deze archie-
ven uit donkere kamers bij de sacristieën halenen overbrengen»naar het Paleis van Lateranen,
waar Mgr. Jasoni gedurende jarenbezig is alles
te ordenen en te rangschikken. Interessant voor
de gcschiedvorschers zijn deze archieven wel.
Men vindt er de geschiedenis, datums van ge-
boorte, doop en overlijden van zoovele Romein-sche families en tal van andere gegevens. De
directeur van het Ned. Hist. Instituut snuffelde
er jaren voor de geschiedenis van de Neder-
landsche schildersbent. Van Sint Jan komen ze
nu naar Sint Picter. In dezen linkerarm, dien
men dien van Constantijn den Groote noemt,
werd het nieuwste en meest moderne boe-
kerij-materiaal aangebracht, geleverd door een
Duitsche firma en geheel van ijzer. Men ziet
nu dikwijls per dag de groote wagens van het
Vaticaan met twee groote en sterke muilezels— sterker dan paarden — bespannen naar de-
zen linkerarm brengen talrijke groote kisten,
waarin de archieven verpakt zijn. Ze worden
dan onmiddellijk geplaatst en gerangschikt.

Als dit werk geëindigd is, moeten de wagens
van het Vaticaan de 45,000 boekdeelen van de
boekerij Ferraioli aan den Paus geschonken,
overbrengen, met het hout der bibliotheek eibij.

Geen wonder dus, dat Comm. Costa, hoofd
van het meubelmagazijn van het Vaticaan, van
het transport der goederen, enz. enz., dienst,
die men in 't Italiaansch noemt „Floreria'', waar
echter geen bloem of tuin bij 'te pas komen, en
dus verkeerd door den Uius-Almanak wordt
vertaald als „Bloemisterij", veel hoofdbreken
en zorg heeft, ook om de lokaliteiten te vin-den om deze nieuwe collectie te plaatsen. Erzijn nu plannen om het atelier voor mozaik,dat aan Sint Pieter behoort, maar Onderge-

is In het Vaticaan, te verplaatson en de
komen lokalen voor boekerij ie bestem-men.

Niet alleen dit, maar vele andere dingen zietmen vanaf het Sint Pietersplein, die wel de
moeite waard zijn eens opgenomen te worden.Maar voor heden genoeg.

BELGIË.
WETENSCHAPPELIJRECONGRESSSEN INVLAANDEREN.

1.
(Van onzen Correipondcnt).

12 April.
Te Gent, waar zoo pas h_t Xle Groót-Neder-landsch btiidentencongres de Dietsche jeugd lngeestdriit voor het ideaal van een groot, eensterk en schoon Nederland-in-dc-tockomst heeltbij elkaar gebracht, werden op 10 en 11 Aprilgehouden: het XXIVe Natuur- en Geneeskundig

Congres; het XlJIe Rechtskundig Congres; hetVllle Vlaamsch Philologencongres en het IlleEconomisch Congres. Aan deze te zamen ge-houden t„Vlaamsche Wetenschappelijke Con-gressen , oie, dank zij de toewijding, den on-verdroten ijver van den nederigen, sympathie-
ken Vlaming, Dr. Jef Goossenaerts, van keer
tot keer in belangrijkheid toenemen en steeds
grooter scharen intellectuecle werkers wetenmobiel te maken — zijn voorafgegaan: een Ge-neeskundige Studieweek (van 6 tot 9 April); een
reeks natuurwetenschappelijke studiedagen, en
drie studiedagen voor kunstgeschiedenis. Eennstellins van pharaaceutl»che en soort-producten uitgebreide

trekking hebbende zoowel op wijsbegeerte,
taal- eu leUerkuade, ais op politieke, ecoaomi-

sche en exacte wetenschappen, droegen in
hooge rnnte bij tot het aantrekkelijk karakter
van de Congressen, waaruit niet minder dan
drie nieuwe, voor Vlaanderen en de Vlaamsche
cultuur uiterst gewichtige organismen werden
geboren, t.w.: 'n kerngezonde Vlaamsche Ver-
eeniging voor Landbouwkundigen, een Vereen,
voor Folkloristen, en een waarlijk groot-
scheepsch Vlaamsch Ekonomisch Verbond.

Het is niet te doen, een relaas te geven van
a 1 de voordrachten, wetenschappelijke demon-
straties, enz., die tijdens de congresdagen wer-
den gehouden. (Het programma is een brochure
geworden van circa 100 bladzijden!) Slechts
enkele van de voornaamste werkzaamheden
van de vier bcven-genoen.de congressen wil-
len wij hier naar voren brengen, hopende aldus
den lezer, zoo niet een volledig, dan toch een
voldoend beeld te verschaffen van de enorme
bedrijvigheid, die daar een week lang te Gent
aan den dag werd gelegd door Vlaanderens
intellectueele élite. Vreemdelingen, Noord-Ne-
derlaijders, die de Gentsche studiedagen waren
komen meemaken, stonden verstomd over zulke
machtige ontplooiing van energieën, in dienst
van één wil en één verlangen: de zelfstandig-
making van de Vlaamsche volkskracht, en za-
gen er, niet zonder recht en reden, een zéker
teeken in voor de komende grootheid ven
Vlaanderen, dat slechts zijn algehe e 1 e
vrijheid moet verkrijgen, om, evenals in ver-
vlogen tijden, de wereld te verrijken met de
muziek van zijn hart en de stoutheid van zijn
geest.

Voor de Vlamingen, die nog steeds n i e t be-
scihkken in eigen land over een ei ven Instituut
voor Hooger Onderwijs, zijn de studie- en con-
gresdagen van 6 tot 12 April geweest: een
week éc h t-N ederlandsche Universi-
teit, in de stad waar de door Willem I geslichte
Acadcmia, na de revolutie van '30, werd ge-
maakt tot een brandpunt van „latijnsche" be-
schaving.

Prol. Fr. Daels over kleine
Gynaekologie.

De geneeskundige studieweek werd Dinsdag-
vóórmiddag (6 April) door Prof. Dr. Frans
Daels ingezet met een uiterst-interessante
voordracht over „kleine Gynaekologie voor den
practischen arts". Aan de hand van een
reeks prachtige diapositieven, wees hij op de
vele voordcelen van het gynaekologisch on-
derzoek langs den aars. Na een overzicht te
hebben gegeven van het instrumentarium, dat
naar zijn ervaring moest worden aanbevolen,
toonde hij aan: hoe men een uitschraping van
de baarmoeder moet uitvoeren, demonstreerde
het instrumentarium voor het doorblazen met
lucht van de eileiders en voor de salpingo-
graphie, twee methodes om na te gaan of debevruchting bij de vrouw mogelijk is.

Donderdagvoormiddag (8 April) zette Prof.
Daels zijn les over klei kologie voort,
om te beginnen, besprak hij de therapie der
adnexontstekingen en der metrilis. Zijn geestige
boutades over spoeling en zitbaden waren een
aangenaam intermezzo. Hij waarschuwde tegen
het jarenlang opsteken van tampons gedrenkt
met etsende stoffen; prees de gunstige werking
van kleine doses iohimbin Spiegel als middel
om hyperemie der geslachtsorganen te verwek-
ken in gevallen van scleroselctsels. In vele ge-
vallen is iohimbin een goed middel tegen on-
vruchtbaarheid. Terloops hekelde Prof. Daels
de laatste ministerieele onderrichtingen voor
vroedvrouwen, waarin o.m. omslagen met
opiumtinctuur worden aanbevolen tegen pijn in
het onderlijf. Uitstekende diensten bewijst de
diathermie bij de,behandeling van bezwaren,
die door verklevingen en verlitleekening in het
klein bekken worden veroorzaakt. Bij endome-
tritis werkt sterilisatie met Roentgen zeer goed,
wanneer het vrouwen geldt van rond de veer-
tig. Tegen de bloedingen gebruikt Prof. Daels
geen haemostyl, omdat hij er sterke anaphy-
latische toevallen heeft door beleefd, evenmin
haemoplastine, omdat dit te duur is. De lang-
zame, elke vijfden dag herhaalde inspuiting van
3 tot 4 gr. natriumcitraat in de venen kan door
eiken praktikus worden uitgevoerd en volstaat
meestal. Soms verwekt de moeilijker inspui-
ting van gelatina sterilisata Merck wonderen.
Ten slotte besprak hij de therapie der abnor-
male liggingen van de baarmoeder.

Vrijdagvoormiddag (9 April) demonstreerde
Prof. Daels de door hem uitgevonden techniek
van Radiumdrainage van lret klein bekken bij
een geval van kanker der baarmoeder. Daarna
gaf hij zijn laatste les over kleine gynaekologie.
Hij sprak hoofdzakelijk over de therapie der
erosies van den baarmoedermond en van de
verschillende vormen van witten vloed. Hij
verduidelijkte die uiteenzetting evenals zijn vo-
rige met een overvloed van prachtige diaposi-
tieven, die voor ecu groot deel speciaal voor
zijn lessen waren vervaardigd.

De talrijke toehoorders dankten door lang
applaus Prof. Daels, die, naast en met Dr.
Goossenaerts, de ziel blijft van üe Vlaamsche
wetenschappelijke congressen.

Dr. van Boeckel (Brussel)
oyei -.ie ontdekkin-
gen óp het gobied der be-
smettelijke ziekten.

Over de jongste gegevens aangaande de
speciiische diagnose en de behandeling der
aanstekelijke ziekten, hield Dr. L. van Boeckel
Dinsdag-namiddag (6 April) een belangwek-
kende lezing. Sprek. begon met te wijzen op
het onderscheid tus-chen pokken en wind-
pokken. De pokken worden gerangschikt on-
der de pestziekten; wanneer zij in ons lanad
voorkomen, i.
hun grenzen voor uuze waren te sluiten. l>-
windpokken zijn van gering belang.

Het aantal typhu rat in Bel
af. In I9OQ waren er W

iq der vaccina ty-, maar wel aan een verbetering van den

~-nd
door

middel si.,ut de wa
spultingerl van vaccine vast, .de veel
eenvoudiger vaccine-prophylaxe huns het ver»
teringskanaal, zooals die op gr< tl bij
de Fransche marine wordt toegepast, heeii
bevredigend resultaat opgeleverd, Op thera-
peutisch gebied echter zijn vaccine, evenmin
ais de toediening vau serum of bacteriopha

enig voordeel gew e
i.'e studie der tuberculose heeft onverwa*

de meest elementaire begrippen hiei
Ireut een zwuic:-. -iit. Naar liet

reu-
.iscyclus, ■tuberkelbacilvorm sieci; tadium is. Er

[en bovendien filtreerban ers-UJeur-
bare stadia bes

heelt e ici'r
lénvriie fikraten uit tuberculeuse letsels hij
dieren tuberculose verv
len werden in de t-.ibei. r dieren .
getoond, en naar het schijnt ook in de vn-.c.
der zwangere dieren, welke niet het tubei
bacillenvrijc iiltraat werden b,
zouden dus weer de mogelijkheid moeten toe-
geven, dat tuberculose erfelijk i_. Uu
rr.cn in pleuraal cf lumbaui

.n kan aantoonen, bi t te
beteekenen, dat de verwekker der tuberculose
daarin niet aanwezig is, vermits hij het zou
kunnen zijn in een anders-kleurbaar stadium
ais dit van tuberkelbacil- -Onder de komplementafwk' lies op
tuberculose noemde spreker die van Wasscr-
mann en die van Bczredka.

De Bezredkareactie i .her en meer
posi: som-
migen niet. zekerheid ecu .vüO-lsehrijueüde

tuberculose, volgens anderen een slechte prog-
nose. De actieve immunisatie tegen tuberculose
volgens Cahnette werd bij een vijfduizend kin-
deren van tuberculeuse ouders toegepast, met
het gevolg, dat slechts 2 % dezer kindereti
met tuberculose besmet werden. De metiiode
schijnt dus wel iets te beteekenen, maar zal
toch moeilijk practisch kunnen worden door-
gevoerd, omdat het onmogelijk is alle kinderen
van tuberculeuse ouders direct na hun geboorte
herhaaldelijk te vaccineeren; de vaccinatie
immers heeft slechts effect, wanneer zij ge-
schiedt vóór het begin der besmetting.

Wat de diphterie betreft, dringt spreker er
op aan: steeds het bacteriologisch onderzoekte doen uitvoeren. Twee derden van de als
diphterie opgegeven gevallen zijn geen diph-
terie. De bacteriologische diagnose stelt ons
in staat veel nuttelooze en tevens kostelijke
inspuitingen achterwege te laten. Er zijn atoxi-
gene diphteriebacillen, en het is geruststellend,
dat deze ongiftige vormen nooit weer giftig
worden. Men kan deze atoxigene vormen diag-
nosticeeren en mag ze onbehandeld laten.

Of de kleine anaërobi-sche kiem der Ita-lianen, of wel de streptokokus haemoliricusder Amerikanen, ofwel beide voor het ont-
staan van roodvonk noodzakelijk zijn, kan
voorloopig niet worden uitgemaakt. De pro-
phylaktische behandeling met serum vangeïmmuniseerden of van personen, die rood-vonk hebben gehad, kan, en dit is bijna abso-luut zeker, het uitbreken der mazelen voor-
komen. Vereischt is echtet: dat de prophy-
taktische behandeling vroeg, tijdens het incu-batietijdperk, geschiedt. Onze wetenschap over
de encephalitis lethargica is niet veel grooter
geworden dan zij vroeger was. Bij staphylo-
coccie schijnt de behandeling met kultuurfil-
tratcn goede' resultaten op te leveren. Ten
slotte zei spr., op de hem eigen gemoedelijke
manier, dat wij moeten bekennen: niets te
weten omtrent het wezen der vatbaarheid,
resp. onvatbaarheid, voor besmettelijke
ziekten.

De natuurwetenschappelijke
studiedagen

begonnen Woensdagvoormiddag (7 April) met
twee lessen over „Analytische Electrocliemie"
door Prof. Gillis.

Prof. Gillis wees er op hoe sedert de uit-
vinding van de gelijkstroom-dynamo door
Gramme, de elec'triciteit talrijke toepassingen
heeft gevonden. De technische electrochenjie
is kort daarop ontstaan, met het gevolg, dat
verscheidene geleerden er toe gebracht wer-
den de electrochemische verschijnselen gron-
diger te bestudeeren. De theorieën van Nernst,
Leblanc, van Laar, Smits e. a. werden mach-
tige werkhypothesen, welke ook voor de
praktijk van bet grootste nut bleken.

" Het verschijnsel der kathodische polarisatie
en van de overspanning, nader bestudeerd
door Forster, wierp een nieuw licht zoowel
op de electro-analyse en de galvanoplastic, als
op de clectrotechniek der mei

De electro-analyse in het bijzonder wordt
rationeeler en zekerder toegepast dan vroe-
ger, dank zij de methodes van Sand, Fischer,

nr en Brown. Voor talrijke metaalschei-
ditißen levert de clectrochemie ons de beste
en snelste analytische werkwijzen. Enkele er-
van werden 's iii edemonstreerd, waar-
na de dag met een bezoek aan het laborato-
rium werd besloten.

Voor een aandachtig gehoor gaf prof. De
Bruyne op Donderdag (8 April), twee lessen
over „Erfelijkheid".

Spreker had het meer speciaal over de stof-
felijke basis van de overzetting der erfelijke
eigenschappen bij levende wezens. Aan de
hand van talrijke platen en lichtbeelden be-
schreef hij den celvormigen bouw van plant
en dier, het leven van de cel, enz. Uitgaande
van het postulaat van Harweg (1665) zette hij
vervolgens de verschillende ontwikkelings-
theorieën — praeformatie, epigenesis. enz., die
tot grondslag dienen van de moderne opvat-
ting in zake erfelijkheidsleer, uiteen en wees
er op: dat de wetenschappelijke verklaring van
het erfelijkheidsprobleem op het gebied der
microbiologie ligt eerder dan op dat van de
proefondervindelijke studie, die evenwel ook
reeds groote diensten heeft bewezen.

Voordrachten over Fransch-
Vtaanderen.

Een paar zeer interessante lezingen woon-
den wij Donderdagavond bij in de- Aula van
de universiteit. Mr. van den Briessclie, adv.o-
kaat aan de balie te Rijsel, ssprak er over
„Flandre et France". Zijn merkwaardige uit-
eenzetting over de geschiedenis van Fransch-
Vlaanderen en het voortbestaan aldaar van
den. echten Vlaatnschen geest, besloot Hij met
een oproep tot cultureele samenwerking, waar-
bij hij wees op de gezonde betrekkingen, die
hoeven te bestaan tusschen de Vlaamsche en
de Noord-Fransche volksgemeenschap. Na mr.
van den Driessche moest aan het woord ko-
men de E. H. Janssen, ook uit Fransch-Vlaan-
deren. Pastoor Jansen zag zich echter, op
het laatste moment, weerhouden de door hem
toegezegde spreekbeurt te vervullen: De tekst
van zijn Rede, over ~De(n) Staat van het
Vlaamsch in den Westhoek", werd dan voor-
gelezen door Prof. Vercoullie, uit Gent.

Beide lezingen zullen op een andere plaats
in dit blad nog uitvoerig worden besproken.

Mededeelingen in den Kabinetsraad.
BRUSSI_L, 12 April. (B. T. A ) In den kabi-

netsraad heeft de minister van financiën mede-
deeling gedaan van dtn staat der besprekingen,
welke thans te Parijs worden gevoerd met net

' het v-es* handelsbct.ek
met de sovjet:'.

De minister van financiën stelde den r
kennis van te !
houden en van die ie Brussel met S
den der Nationale Bank en \

IX- K' ad

"en te be

Het jubelfeest van den Belgischen Boerenbond.
De Belgische Boerenbond bereidt zich voor

om op deu Tweeden Pinksterdag. M:
24 Mei, aanstaande, te Leuv.
wijze zijn vijf-en-dertigjarig bestaaosjul

De deelneming v.
muziekkorpsen is \an nu ai \erzci.

FRANKRIJK.
Gevechten in Syrië.

achter. In de ui- .
bandieten m een hev,
vecht de vlucht namen met aehterlaigen i.e [tuigen steunden de

De financieele crieis.
PARIJS, 12 April. (B. T. A.) De Senaat heeft

*Ijn w« t met de algemeene
beraadslagingen over de begrooting van 1926.

.meene rapporteur maakte de opmerking,
dat er eens flink opruiming moest gehouden
worden onder z<

U-OvalJe, ca. de it^euring *i uciner hctii
zat.

KUNST EN VERMAAK.
AMSTERDAM.
CONCERTEN.

Concertgebouw: 13 April, 8 uur: Kon. Oï.
Ver. La Damnation de Faust.

Concertgebouw: 18 April, 3 uur: Schola Caa-
torum.

Concertgebouw (KI. Z.): 26 April, &K uur»Jan Chiapurre.
Herst. Luth. Ev. Gemeente (Kloveniersburg-

wal): Orgelavond Jan Zwart.
TOONEEL EN OPERA.

(Berekend op volwassenen).
Stadsschouwburg: 15 April. 8A uur: Drta

wijze gekken.
Hollandsche Schouwburg: 13 April, 8% uur;„Blanke Ballast".
Hollandsche Schouwburg: 15 April, 8 uur:

(Jubileum Brongers) Het teeken des kruiges.
Paleis voor Volksvlijt: lederen avond 8 uur:

Revue Henri ter Hall.
BIOSCOPEN.

(Tot en met 15 April.)
Rembrandt-theater: „Jerusalem" (He deel).

volwassenen.
Theater Tuschinsky: Half bloed (volwasse-

nen).
De Munt: Watt en V. Wat als molenaars.
Cinema Palace: O. wat een Don Juan. (vol-

wassenen).
Rialto Theater: Potasch en Perlemoer als-ilmexploitanteii.

TENTOONSTELLINGEN.
Geopend van Maandag tot Vrijdag van 10—6
uur: op Zaterdag van lü—l2 uur; op- Zondag
van 11—5 uur.

Stedelijk Museum: van 10—4 uur. Zondags
12..—4 uur: Tent. Het Nederlandsche Boeck
tot 24 April.

Ned. Hist. Scheepvaartmuseum: 10—4 uur.
Rijksmuseum: 10—4 uur, Zondags I—4.1—4.
Veiligheidsmuseum: 10—4 uur.

's GRAVENHAGE.
CONCERTEN.

Diligentia: 13 April, 8 uur: Jan Chiapusso.
Geb. v. K. en W.: 14 April, 8 uur: Residen-

tieorkest.
TOONEEL EN OPERA.

(Berekend op volwassenen.)
Scala: lederen avond De Orloff.

ROTTERDAM.
TOONEEL EN OPERA.

(Berekend voor volwassenen.)
Groote Schouwburg: 15 April, 8A uur: DeViolier»,
Circus-Schouwburg: lederen avond De

witte non.

Geen langer uitstel der sociale hervormingen.
PARIJS, 12 April. (B. T. A.) Het nationale

comité der Confédération Génerale du Travail
heeft hedenmiddag besloten een resolutie op te
stellen, waarin de wil der arbeidersklasse tot
uiting komt, dat er een eind zal komen aan het
langer uitstellen van verschillende sociale her-
vormingen. Deze resolutie zal aan de regeering
worden aangeboden.

Besloten werd, dat het nationale comité ver-
oordigd zal zijn op de in Mei te Londen

te houden internationale emigratie-conferentie.

Vredesonderhandelingen met Marokko.
PARIJS, 12 April. (V. D.) Briand, Painlevé

en De Steeg, de afgetreden commandant in Ma-
rokko, hebben hedenmorgen geconfereerd. Het
onderhoud werd bijgewoond door Ponsot, een
der Fransche gedelegeerden voor de vredeson-
derhandelingen. De Fransche delegatie zal mor-
gen naar Oudjda vertrekken.

Het Quai d'Orsay bevestigt, dat een Fransch
offensief is voorbereid, waartoe zal worden
overgegaan, indien de vredesonderhandelingen
op niets uitloopen.

Een verschrikkelijke trouwdag.
NANCY, 13 April. (V.D.) Op den trouwdag

van zijn dochter jieeft een koopman te Naney
haar vermoord, daarna het geheele huis uibrand gestoken en zich zelf onder den snel-
trein geworpen.

DUITSCHLAND.
Het Honger-Wereldrecord.

(Van onzen Berlijnschen correspondent.)
12 April.

Het wemelt tegenwoordig te Berlijn van aller-
lei zoogenaamde „hongerkunstenaars", die van
den honger een broodwinning en een zekere
roemvolle sport maken. Evenals bij bokswed-
strijden en dergelijke volksvertooningen van

aard, is er altijd een rijkelijk publiek, om
zich aan de evolutiën van dit soort café-helden
te vergasten. Zij hebben de belangstelling van
het groot-steedsche instinctt-nleven, men wedt
en dobbelt om hen. En ofschoon de politie metike vertooningeji altijd heel wat te sicl-
len krijgt cri ze zooveel mogelijk tegt
weten de hongerkunstenaars of hun vriendenaltijd weder een loe.t.nn, [t. krijgendie hun nieuwen roem en . L.rL.„. 'Behalve weerïinwekkend vaak, zijn deze ex-

Zoo
heeit de medisi ■leminstdd bij den Xeuortdie het in het Krysti twintig dagenhooiden, doch daarna door een

het nachtelijk toezicht liet om-
me: wat kipper»--1 ntfde. Er wordt in kort geding een

je tegen spannen, ende >nil dan ooit."^°k -n Duitschland, waar
vn ware mode wordt

ld, zijn allerlei afspraakjes van de vrien-den met den man in de glazen kooi ontdekt.Dientengevolge heelt de politie te Leipzig er
een na ,i transporteeren.

eren zekeren Wafü-
mann te gebeuren, die het jongste record van

slaan en daarvoor al eenige dagen
in de glazen kooi ie kijk had gezeten. Al van
tien bt. de man zich meer als een
i serieuze gegadigde naar

eccrd gedragen. En
I ven oogen-
ken en den

kuur te kennen
gaf, br: huis, dat hij met
bebloede k: i rameid, en liep

rd opgevangen door
chupo en een Roocte-Kruis-beambte, die

hem naar het naburige ziekenhuis transporteer-

Onbetwist blijft derhalve jolly zijn record
behouden. Of hij het eerlijk verdient heeft,
weet ik niet, maar zijn vrienden beweren het
eenstemni; geval 't

nsche volk dvn d: ~ht, waarop
joliy, „de meest-beroemde hongerkunstenaar",
zijn glazen verblijf zou verlaten.

Het was Maandagmorgen voor de vorige
week. Dichte drommen vclk stonden opeenge-"
pakt voor zijn Blazen woning. Om zes uur en 12
minuten werd Jolly bevrijd. Alle halzen rekteneven was 't ademloos stil, Dan een ge-
i vreugde en bewonde-

.hreeuw. Van
alle kanten volgden vlugge filmopnamen en
k-ü-UjJUea fotograüe-toestellea» Eohtie-ageutea
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moesten den weg afzetten. Woog vlamden reeds gde „Jupiterlamr I
De geneesheeren ontvangen Jolly. Zij con- }

stateeren een buitengewoon goeden gezond- -.
toestand bij een groote helderheid *-.

Hart, longen, lever en milt zijn gezond, j
Temperatuur 37 graden en bloeddruk 85.

Jolly drinkt een beetje thee en eet iets. Maar
telkens moet de schotel voor hem vastgehou-
den worden. Vijfduizend menschen zijn in 44 da- j
gen voorbij zijn glazen woning getrokken. Eer-t
voor 50 Pfennig entree, later verhoogd tot 75
Pf. Ruim 130.000 Mark heeft alles samen opge-
bracht.

Buiten staat nog altijd de joelende menigte.
Jolly liet verzoeken, dat ze zich verspreiden zou,
wijl hij de eerste uren van vrijheid ook tjtheel
vrij wil zijn.

Een geneesheer vraagt'hem: „Waarmee hebt
u zich toch bezig gehouden,.hebt u gelezen?"— „Nee, ik heb het publiek wat bekeken!"

Jolly heeft zijn bewonderd wereldrecord be-
haald in'44 dagen. Den 13en Februari heeft hij
zich laten insluiten. In zijn woning bevonden
zich een radiotoestel, een ventilator, een électri-
sche zoti, 5000 sigaretten, 300 flesschen mine-
raalwater, voorts odol en eau-de-cologne, een
bed en nog enkele niet-eetbare, geriefelijke klei-
nigheden.

In zijn kooi heeft Jolly zijn 25sten verjaardag
gevierd, maar hij moest de'hem aangeboden
feesttaart oud laten worden.

Enkele jaren geleden heeft hij het te Saar-
brücken 37 dagen volgehouden, maar nu met
44 het wereldrecord geslagen.

Jolly neemt afscheid van Berlijn. Een herha-
ling zal volgen in 't zonnige Zuiden en daarna in
den herfst trekt hij naar de Dollarlanden, om
daar misschien wel 50 dagen te hongeren.

Berlijn heeft zijn laatste sensatie alweer ge-
had en het mondaine leven draait even ruste-
loos als nutteloos voort!

Vermindering der politie.
BERLIJN, 12 April. (W.8.). De Amtliche

Preuss. Pressedienst deelt mede, dat bij de on-
derhandelingen met de intergeallieerde mo-
gendheden over het politievraagstuk overeen-
stemming is bereikt. De verlaging van het aan-
tal politiebeambten wordt noodzakelijk geacht,
doch deze beperking zal geleidelijk plaats heb-
ben en over een aantal jaren worden verdeeld.

Een inval bij de Communisten.
BERLIJN, 12 April. (W.8.). Te Augsburg

heeft de recherche een inval gedaan in een
geheime vergadering van het bestuur der afd.
Beieren van de communistische partij.

Onder de aangehouden 20 personen bevonden
zich drie Rijksdagleden en drie Landdagleden,
die na korten tijd weer werden vrijgelaten,
Ook de andere gearresteerden werden na een
nauwgezet' verhoor weer op vrije voeten ge-
steld.

De regeeringscommissie in het Saargebied.
SAARBRÜCKEN, 12 April. (W.8.). In den

Landsraad van het Saargebied hebben heden de
verschillende partijen haar opvattingen uiteen-
gezet omtrent de wijzigingen in de samenstel-
ling der regeeringscommissie en somden nog-

de eischen op, welke de bevolking van
het Saarland aan de regeeringscommissie moet
stellen.

De nieuwe president der regeeringscommissie
gaf tot dusver weinig reden van tevredenheid
en zou voorloopig een zekere reserve in acht
nemen.

Ook het feit, dat tot Fransch lid der regee-
ringscommissie de voormalige secretaris-gene-:
raal Morice, een neef van den afgetreden presi-
dent Rault, is benoemd, achtte men niet zeer
verheugend.

Aardstorting te Leipzig.
LEIPZIG, 12 April. (V.D.). Hedenmorgen is

in een der stadsuitbreidingen plotseling een
aardmassa van meer - dan 60 M 3. ingestort,
waardoor tal van arbeiders werden bedolven.
Een hunner werd. gedood, terwijl 'verscheidene
anderen werden verwond.

Het proces-Kutisker.
BERLIJN, 12 April. (W.8.). Daar bij het ver-

dere verloop van het verhoor van Iwan Kutis-
ker, die weer flauw viel, de medische deskun-
digen twijfelden aan diens geschiktheid om te
worden gehoord, werd het proces gestaakt en
vecdaagd tot Woensdagmorgen a.s.

De bezette gebieden.
KOBLENZ, 12 April. (W.8.). Heden arriveer-

den hier de Pruisische minister van Binnenl.
Zaken, Severing, en de rijksminister van Justi-
tie en de bezette gebieden, Dr. Marx, voor het
voeren van besprekingen met de vakvereeni-
gingscommissie voor de bezette gebieden en-
met de autoriteiten.

Studentenconterentie te Stuttgart.
STUTTGART, 12 April (W. B.) Hedenmor-

gen begonnen hier de besprekingen van het
hoofdbestuur: der Duitsche studentenorganisa-
tie en van het uitvoerend comité der Confc-
deration Internationale des Etudiants inzake
de door de Duitsche organisatie te Bordeaux
aan het comité overhandigde voorstellen ten
aanzien van de in September 1924 te Warschau
gesloten overeenkomst.

Hongerkunstenaar-bedrieger.
Een van de hongerkunstenaars, Nedson, is

ontmaskerd. Ofschoon de man reeds twee en
dertig dagen was opgesloten in de glazen kooi,
bleek het den onderzoekenden geneesheeren, dat
de man gevoed moest worden en bij nauwkeurig
ingesteld onderzoek kwam aan het licht, hoe
langs de radioleiding een buisje liep, waardoor
hem gedurende twaalf dagen reeds kippensoep
was toegevoerd, terwijl bovendien tusschen de
flesschen mineraalwater bonbons verborgen wa-
ren. Reeds waren er 70.000 bezoekers geweest,
tegen een entreeprijsvan vijftig Pfennig. Geen
onvoordeelig zaakje dus. De bedrieger, 'alsmede
zijn helpers, werden aanvankelijk gearresteerd,
maar zijn weer vrijgelaten!

HET BRITSCHE RIJK.
Een witboek over Irak.

LONDEN, 12 April. (N. T. A.) In een ge-
publiceerd Witboek over Irak komt een memo-
randum voor over het bestuur der Koerdische
districten onder het gezag van koning IToen (iro-jl-l-r: oor den Volkenbond
werd uitgenoodigd het mandaat over hak te
blijven uitoefenen, werd bepaald, dat in Koer-
disch gebied rekening moest worden gehouden
met de wen Koerden, dat hun arnbte-
"aren van Koerdisch ras moesten zijn en dat hetKoerdisch de officieele taal moest zijn bij be-stuurssangelegenheden, bij de rechtspraak en
dijl het onderwijs. Destijds verklaarde de Brit-sche minister van Koloniën, dat aan deze voor-
waarde reeds in zeer groote mate was voldaan.
~!- n bewering wordt in het thans gepubliceerde
memorandum gestaafd met heele reeksen feiten
teliiVc:- S' zoodat de Britsche politiek reeds groo-
' | l 1S vooruitgeloopen op de aanbevelingenvan den Volkenbond.

JOEGO-SLAVIE.
Deministervan verkeer beschuldigd.

\Mixb v.°- 12 April-(B-T- A-> Naar aan-t pftT- len.rede' welke Raditsj gisterenminier SJ hCe ' Seh°uden, waarin hij dendZI l Va" ,vcrke"swezen Miletitsj beschul-mfndPrXi .vUe spocirwesen steenkool vanminderwaardige qualiteit te hebben zekochtis Miletitsj afgetreden. geKoclit,

HONGARIJE.
Een toekomstige badplaats?
(van onzen correspondent.)

Boedapest, 5 April '26.
Door de scheidsrechterlijke uitspraak van

Trianoli werd Hongarije van een groot deel
zijner geneeskrachtige bronnen beroofd. Maar
het is alsof moeder natuur dit onrecht heeft
willen herstellen door hij de diepboringen

plotseling een bron te doen ontspringen, wel-
ke alle vroegere' overtreft. De nood maakt
vindingrijk en 'zoo ging men op zoek naar
nieuwe delfstoffen en nieuwe bronnen. Onder
leid-ng van professor Frauz Schafarczek wer-
den boringen verricht en vond men belang-
rijke laxcu bruinkolen en lignit.' In het z.g. Al-
föid-gebied werd reeds' jaren g.ezocht naar
aardgas en petroleum, vooral in de nabijheid
van Debrecen.-- De oorspronkelijke boordiepte
was op 60Ü M. vastgesteld, toen men echter
bemerkte' dat aldaar aanwijzingen waren die
van nog diepere boringen veel-deden verwach-
ten, ging men -verder en werd verrast door
het opspuiten Van een waterstraal, die nu da-
gelijksch 2A millioen' li.er water geeft van
73 gr- C. Hoe groot-de kracht van dezen straal
is blijkt wel,'dat zij eerst een weg van 1090
M: heeft af te leggen en dan nog bijna S meter
boven den grond uitspuit met een- dikte van
138 milimeter. De chemische analyse ' heeft
uitgemaakt dat het water, dat wordt opge-
vangen in een bassin, rijk is aan zouten, o.a.
Jodium, waarvan reeds twintig kilo werd ver-
gaard. Verschillende, rheumatische personen
kwamen reeds hun- heil zoeken door te baden
in het nieuwe bassin.-dat van een behoorlijke
uitgestrektheid is,*en zoowel de regeering als
de stad Szo.bozlo zullen zich beijveren om hier
een bloeiende wereldbadplaats te stichten.

De vervalschingszaak.
BOEDAPEST, 12 April. (B. T. A.) Bij zijn

jongste verhoor verklaarde Pallavicini geen en-
kele inlichting te kunnen verstrekken over de
personen, die de vervalsching der Fransche
bankbiljetten hebben op touw gezet of daaraan
hebben medegewerkt.: Zijn verklaringen bepalen
zich tot die, welke zijn vervat in het rapport der
parlementaire commissie en die, welke de bladen
publiceerden. Hij hield staande, er nimmer
rechtstreeks kennis van te.h--l.ben gedragen, dat
de regeering of de minister-nresident eenig aan-
deel zouden hebben gehad in de vervalschings-
affaire of dat zij daarvan in kennis waren ge-
steld.

POLEN.
Zwendel.

WARSCHAU, 13 April, (V.D.) Wegens fal-
sificaties in het karthografisch instituut te
Warschau zijn alle ambtenaren aldaar ontsla-
gen en zijn alle posten nieuw bezet.

GRIEKENLAND.
Pangalos gekozen.

ATHENE, 12 April, (B. T; A.) De presidents-
verkiezingen hadden in de drie en twintig overi-
ge departementen in volmaakte orde plaats. Meer
dan negentig procent der kiezers nam aan dp
stemming deel. Generaal Pangalos werd met
overweldigende meerderheid gekozen, op som-
mige plaatsen met algemeene stemmen.

KLEIN-AZIE.
Gevechten te Damascus.

DAMASCL'S, .12 ApriL (V. D.) Tijdens ver-
schillende onlusten lieten de bandieten 16 doo-
den, waaronder hun chef Soubhiladkani.

VEREENIGDE-STATEN.
Credieten voor militaire luchtvaart.

WASHINGTON, 12 April. (Reuter). Het Huis
van Vertegenwoordigers" heeft het wetsontwerp
aangenomen omtrent het crediet van vijf en
tachtig millioen' dollar voor den aanbouw ge-
durende vijf jaar van de voor den militairen
vliegdienst benoodigde toestellen. Het ontwerp
gaat thans naar den Senaat. *.

MIDDEN-AMERIKA.
De Petroleumconcessie aan Amerika.

WASHINGTON, 12 April. (Reuter.) Uit de
nota's, welke gedurende de laatste vijf maafiden
tusschen Washington en Mexico gewisseld zijn
blijkt, dat er aanmerkelijke vorderingen zijn
gemaakt tusschen beide.regeeringen.

De petroleumconcessies, door Amerikanen
vóór de aanneming der grondwet van 1917 ver-
worven, zullen worden bekrachtigd door con-
cessies voor vijftig jaar, die verlengd kunnen
worden en die niet mogen worden aangetast
door everituèele Mexicaansche nationalisatie.

BET VERRE OOSTEN.
De strijd om Peking.

PEKING, 12 April. (Reuter.) Een vliegtuig der
troepen van Woe Pei Foe, dat het station Hso-
himen trachtte te yernielen, doodde vier Chinee-
zen.

De generaals van Woe, Li Tsjing Lm en
Tsjang Hsoe Tsjiang. blijven oprukken, maar de
oorlogstoestand bestaat niet meer.op de lijn
Peking—Hankau, waar de treindienst hervat is.

Te Peking.is een afgevaardigde van Woe Pei
Foe aangekomen;, hij confereerde met Loc
Tsjoeng Lm, den opperbevelhebber der nationale
troepen. Loc Tsjoeng L;n heelt met de hulp der
militaire politie de ig-<ler orde re Pe-

na de ohtrui. I door de
troepen | hting van

de' kóYn'-st van Woe ,
BELGIë.

Vale stachteliers in Peking.
'.) Ais gevolg van de

talrijke luchtaanvallen, welke gisteren werden
voortgezet, is - aanzienlijke schade aangericht,

talrijke personen gedood zijn. De be-
volking is zeer den aangezien geen
enkele paard gebleven is.

Uit Tokio wordt gepield, dat Japan de poli-
tiek van: non-interveiitie zal handhaven.

SNIPPERNIEUWS.
De lijken Ucr gesneuvelde Duitschers in

Zuldr-Slayië, Griekenland en Roemenië zullen
worde;: ven en naar Duitschland wor-
den overgebracht.— Zondag zijn bij Polangen in het Memel-
land drie staatsambtenaren in zee verdronken
en bij Neukuhren drie visschers tengevolge
van het omslaan van hun schuit.— Louis Domo is tot pre.ider.t van Maiti
gekozen.
■—" Op de banken van Cuba is een run be-
gonnen, zoódat men vanuit Havana onmid-
dellijk tachtig tnillFoen Dollar, zond *om aan
de aanvragen te kunnen vel.

Amsterdam's Luchthaven
en Fo ker-Fabrikaat.

Zaterdag j.l. klokslag 2 uur reden drie
groote Brockway-bussen en een zware „Whi-
te"-auto vanaf het Lcidschcplein te Amster-
dam naar de, na Londen, belangrijkste Euro-
peesche luchthaven Schiphol. De. inzittenden,
stadsautoriteiten, ingenieurs en journalisten,
waren dien dag gasten van den heer Fokker,
die het nieuwe driemotorige vliegtuig, de Fok-
ker F VII-3m zou detnonsfreeren.

Ofschoon de morgen met afwisselende buien
en zon deed vreezen, dat wij liet dagje buiten
in triesten motregen zouden doorbrengen,
scheen de middag liet beter met de bezoekers
voor te hebben. Van tijd tot tijd gluurde een
zonnetje door de wolkscheuren en goot een
stralend licht over de sappig groene voor-
jaarsweiden aan weerskanten van den Slo-
terstraatweg, die dóór onzen stoet werd ge-
volgd. 'De auto's kropen het gevaarlijk-nauwe hou-
ten bruggetje over en daarna ging het in regel-
matig snellen gang de Ringvaart langs naar de
plaats van-bestemming. "■

Intusschen was het reizend gezelschap in
druk gesprek geraakt over het Fokker-fabri-
kaat, dat meer en meer de bewondering — ook
en vooral in het buitenland — opgewekt. Door
enkelen onzer tochtgenooten hoorden Wij bo-
vendien de opmerking maken, dat hoe èn Ne-
derlandsch vliegtuigfabrikaat èn 'onze vüeg-
diensten te waardeeren zijn. er toch bij den
luchtreiziger één bezwaar bestaat: n.l. de lig-
ging van onze luchthaven.

De upmerker had in zooverre gelijk, dat de
toestand van deu weg naar Schiphol niet al te
goed is. Een rechte, breede verkeersweg ware
wel gewens'cht om de toch al vrij lange reis
te veraangenamen. Hij moge echter niet uit het
oog verliezen, dat het veld gunstig is gelegen
ten opzichte van Amsterdam. Er bestaat geen
kans, dat de aviateur binnen afzienbaren ti.id
Schiphol tusschen de woningen van Groot-Am-
sterdam zal vinden, terwijl bovendien de leng-
te van de reis niet zóó afschrikwekkend is, dat
de luchtreiziger van tijdverlies kan spreken.

Dan heeft Sch)r*ho! reeds een te goeden naam
in het buitenland. De heer Britten Austin, de
beroemde Amerikaansche auteur en journalist,
die een speciale studie heeft gemaakt van lucht-
vaart, schreef over onze luchthaven een merk-
waardig artikel in de Saturday-Evening Post
van 29 Augustus 1925, waaraan wij het vol-
gende ontleenen:

„Nog geen tien kilometer van Amsterdam,
dicht aan den oever van een recht, bootnen-
Omrand kanaal, waarin de zeilschepen lang-
zaam voortglijden op een paradoxale hoogte
boven het landniveau, ligt een weide, slechts
van de omringende velden onderscheiden door
een korte rij houten iiangars en een kousvormi-
gen windwijzer, die van een langen stang
waait. Het weiland ziet er ook werkelijk dood-
gewoon uit — er lagen stapels hooi op, toen
ik er onlangs was — en nu is het een der be-
langrijkste plekken van Europa.

Bezoek dat veld eens en gij ziet er vlieg-
machine na vliegmachine aankomen. Van uit
de lucht cirkelt de vreemdsoortigste internatio-
nale verzameling neer. De machines komen
Brussel, Londen, Parijs, Bazel, Rotterdam,Dortmund, Berlijn, Hamburg, Malmö en Kopen-
hagen — van acht verschillende landen.

Op het Schiphol-vliegveld is een speciale
hangar gebouwd door de Fokker-fabrieken, die
er haar machines beproeft.

Reizen is niet meer een film-avontuur, het
is de beste wijze van vervoer geworden."

Deze uitspraak van den bekenden Amerikaan
is in haar beknoptheid zóó volledig, dat wij
er niets aan willen toevoegen.

* * *
Het gezelschap, aangekomen voor den groo-

ten Fokker-hangar,, steeg uit eu bevond zich
weldra in de lichte eu uitgestrekte loods, waar
machines van verschillend type onze aandacht
trokken.

Boven alles echter interesseerde het mach-
tige drïe-motoren-vliegtuig, waarvanai de
heer Fokker zijn gasten toesprak en ze de wer-
king der nieuwe onderdeden en vindingen uit-
legde.

De Foker F. Vll-3m is een verdere ontwik-
keling van de F. Vil en onderscheidt zich van
deze laatste door grootere bedrijfszekerheid,
welke verkregen is door het inbouwen van
meer motoren. Het' doel van het driemotorige
vliegtuig is het gebruik op luchtlijnen, welke
over gebied loopen, waarop noodlandingen
ten gevolge van -terrein-omstandigheden ten
eenenmale onmogelijk zijn, zooals in bergach-
tige streken, enz. Verder is het driemotorige
vliegtuig de aangewezen machine voor het
maken van nachtvluchten.

Dank zij den drie motoren» waarvan er één
in werking voldoende is, het toestel op gang
te houden, is het maken van een noodlanding
wegens motordeiect zoo goed als uitgesloten.

Dit vliegtuig, dat speciaal voor economisch
luchtverkeer geconstrueerd werd. is hetzelfde,
dat onlangs in de „Ford Trophy Tour" als eer-
ste voor alle-andere toestellen in Detroit arri-
veerde.

De Amerikaansche legerautoriteiten ver-
klaarden, dat de bruikbaarheid van dit toestel
bij dag en.bij nacht bewezen is, daar zelfs de
hoogste bergpassen op de luchtpostroute met
slechts 2 der 3 motoren in werking zonder
eenig bezwaar -overgevlogen kunnen worden.

Van de drie luchtgekoelde motoren van 200
P.K. elk, is er één vooraan den romp gemon-
teerd, terwijl de twee anderen aan gondels
onder aan. den yjeögel ".zijn bevestigd, ledere

heeft een handstarter, welke zeer ge-
makkelijk bediend: kan worden.

Met het oog op het comfort in de cabine, zijn
de uitlaatpijpen van iederen motor op één ver-
zamelpijp aangestoten, welke de uitlaatgassen
over den vleugel heenleidt. Hierdoor wordt ook
het lawaai van de motoren tot een minimum
beperkt.

Evenals bij de F. VII wordt de benzine voor
de motoren medegenomen in twee groote val-
tanks, welke iv het middengedeelte van den
i gemonteerd zijn. zooodat het brandge-
vaar in de cabine tot een minimum is beperkt.

de Inrichting van den romp betreft: deze
is gelijk._aan die. van de .F. Vil, n.l. bestuur-
ders-eoekpit, cabine met toilet en bagage-
ruimte. Peneden de beshuirders-cockptt is nog
een "klein. bagagcruini. De cabine biedt plaats
aan acht personen met handbage ej kan ook
ingericht worden voor ambulance- of bombar-
dementsdoeleinden. Het bagageruim is gedeel-
telijk met tviplex-liout betimmerd en heeft een
aparte deur.

Er dient nog vermeld te worden, dat de pas-
sagiersruimte verwarmd, kan worden, - zoodatmen in de' hoogere luchtlagen en bij vluchten
door vriesgebie'den geen last van koude onder-
vindt.

Het typische onderscheid tusschen de F. VII
en de F. VII-3m. vormen natuurlijk de twee
onder aan den vleugel opgehangen motorgon-
deis. Het landingsgestel' is aan deze motor-
gondels bevestigd.

Het eerste driemotorige V. VII-3m. vlieg-
tuig werd al.gerus. met 3 luchtgekoelde
Wright-Whirlwind motoren van elk 200 P.K.,
welke gemakkelijk afneembaar zijn en vervan-gen kunnen worden door ieder type luchtge-
koelden motor van öftgeyeer dezelfde sterkte.

Voor dit nieuwe toestel Nederland verlaat— het werd vervaardigd als proefvlicgtuig
voor de Brlfsche regeering — werden de gas-
ten iv de gelegenheid gesteld, een korte vlucht
mede te maken.

Wij stapten in en verwonderden ons over de
comfortabele inrichting. Acht lichte rieten fau-
teuils boden gemakkelijke zitplaatsen. Lang-
zaam rolde tel voort over het gras,
dat door den geweldigen windslag der drie vin-
nen neerwoei. Dan ging de vaart plotseling
vlugger, het st'ooten op den aardbodem hield
op eu alles,, — velden,, akkers, boomen, huizen,
zakte weg in de diepte.

Hooger en hooger ging het. 't Scheen, dat

alle krachten zich concentreerden op het be-
reiken van een enorme hoogte, want wij gin-
gen niet vooruit. Aan de eene zijde lag grauw
het huizengcwriemel van Amsterdam, terwijl
aan den anderen kant de zilveren streep der
Noordzee schitterde. Beneden alles fantastisch^
klein, speelgoedachtig.

Hoelang de vlucht geduurd heeft? Wij
weten het niet. doordat we al onze aandacht
schonken aan het geweldige der „omgeving",
indien wij het uitzicht over lucht en aarde nog
zoo kunnen noemen. Omgeving is immers een
woord dat ecu zekere mate van beperking
heeft, terwijl de ruimte om ons heen vanuit
het toestel onmetelijk scheen.

Langzaam daalde de machine en — hoe aan-
genaam de stijging- aandeed — thans voelden
wij de beklemming als werden wij vervoerd
met een dalende lift.

Het vMcgiuig raakte den grond. Dank zij een
uitmuntend veercnd landingsstel, ging dit niet
met schokken gepaard en eenige tellen later
sleden wij uit.

De gasten, die nog niet mochten opstijgen,
werden door de K. L. M. in de gelegenheid
gesteld, kennis te maken met haar even sier-
lijke als gemakkelijke toestellen, waarvan het
starten en landen alleen reeds een lust voor de
oogen was.

Hiermede was ons bezoek aan Schiphol ge-
ëindigd en spoedig hadden wij in de wachtende
autobussen plaats genomen, die ons naar Am-
sterdam terugvoerden.

Wij wenschen liet nieuwe Nederlandsche fa-
brikaat In den vreemde een goed succes.

J. A. v. S.

SOCIAAL LEVEN.
DE NOOD IN DE VENEN.

Naar „Het Volk" verneemt, is of wordt een
commissie ingesteld om een onderzoek in te
stellen naar maatregelen om een beteren toe-
stand in de venen rondom Enimen tot stand
te brengen. Deze commissie, met deu direc-
teur-generaal van den Arbeid als voorzitter,
bestaat uit de heeren: Jongbloed, burgemeester
van Slcen; Oorter, wethouder van Enimen, Sy-
bolts, directeur van het station voor turfonder-
zoek; Rader, yervener, F. #an der Walle, se-
cretaris van den Modernen Arbeidersbond en
prof. Elema, Rijkslandbouwconsulcnt te Assen.

Werkverschaffing.
In het turfgebied nabij Helenayeen (N.-Br.),

zullen een aantal turfgravers uit de arme
Drentsche vcenstreek worden te werk gesteld.

Arbeidstijd veenderijen.
De Minister van Arbeid, H. en N., heeft aan

hoofden of bestuurders van veenderijen, ge-
legen in de provincies Noord-Brabant, Limburg,
Ovcrijsel, Friesland, Groningen en Drente, ver-
gund, dat tot en met 31 Juli in hun onder-
neming, in afwijking van het bepaalde bij art.
24 der Arbeidswet 1919:

a. door mannen gedurende ten hoogste elf
uren per dag en 55 uren-per week;

b. door jeugdige personen van 16 jaren en
ouder en vrouwen gedurende ten hoogste tien
uren per dag en 55 uren per week:

c. door jeugdige personen beneden 16 jaren
gedurende ten hoogste tien uren per dag en
48 uren per week,

arbeid wordt verricht aan en bij de bagger-
machines (waaronder begrepen het trappen en
verdeelen der gespreide veenspecie), alsmede
arbeid, die verband houdt met het zoogenaam-
de „droogmaken" van turf; een en ander on-
der voorwaarde, dat de arbeidstijd vau ge-
noemde arbeiders in zijn geheel is gelegen
tusschen 5 uur voor-m- en 6 uur nam. om, in
de gevallen, waarin krachtens het Werktijden-
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923
ruimere tijdgreuzen zijn toegestaan, tusschende daar aangegeven tijdgrenzen, en alsdan
met dien verstande,.dat de arbeid van jeudige
personen en vrouwen op twee achtereenvol-
gende dagen moet zijn afgewisseld door een
rusttijd van ten minste elf uren achtereen.

Ontslag pp de mijnen.
Alen bericht aan de „N. R. Ct.", dat op deDomaniale mijn te Kerkrade 300 mijnwerkers

ontslagen zullen worden. De malaise in de mijn-
industrie is, aldus de berichtgever, van ditmassa-ontslag de oorzaak. Naar verluidt, ko-
men het eerst Duitsche mijnwerkers aan debeurt van ontslag.

AMSTERDAM.
HET TEEKEN DES KRUISES.

Donderdagavond heeft in den Hollandschen
Schouwburg de jubileumavónd plaats van den
gevierden tooneelspeler den heer Brengers, diein zoo menig opzicht zich een allerverdieuste-lijkst kunstenaar zich getoond heeft.Dan wordt opgevoerd „ln het Teeken desKruises".

Wij kunnen dit tooneclspcl, dat zoo enormsucces in binnen- eu buitenland had, warm aan-bevelen. En wij zijn ervan overtuigd, dat deopvoering van Donderdag, waaraan veel geld
en zorgen worden besteed,'op hoog peii zal
staan.

Dit spel van de overwinning van het kruis,
van het geloof in het kruis, zal velen boeien,
waarom wij een bezoek warm kunnen aanbe-
velen.

„Dr. Schaepman”.
Aan het jaarverslag over 1925 van den secre-

taris der R. K. Coöperatieve Wöningvereenigirig„Dr. Schaep'man", den heer J. Beyersbergen
van Henegouwen, ontleenen wij:

„De wensch, dat in 1925 met behulp vanparticulier kapitaal zou kunnen worden overge-
gaan tot het hervatten van den nieuwbouw vanwoningen voor onze leden is jammer genoeg
niet in vervulling gegaan.

Het m lers geconstateerd worden, dathet aanbod van woningruimte óp de vrije markt
zeer verruimd is, zóó zelfs, dat, naar onze mee-
ning, van een eigenlijk woningtekort niet meer
behoef! en te worden; dit neemt niet

laak der wonmzvereenigitigen
blijft; te voorzien in een verkrijgbaar stellenvan solied gebouwde en goed onderhouden,
ruime woningen tot geschikten huurprijs.

Vertrouwd wordt echter met meerdere zeker-
heid dan voorheen, dat binnen afzienbaren tijd
een uitbreiding van het aantal woningen zal
totstandkomen.

Het aantal leden bedroeg op 31 December
1925: 970. Gememoreerd worden de wijzigin-
gen in het bestuur; aan de afgetreden function-
narissen wordt dank betuigd.

Een punt, dat bijzonder de aandacht vroeg
van het bestuur was de uitbreiding van het aan-
tal radio-antennes, met als gevolg van dien de
vele beschadigingen aan daken, enz. Een nauw-
keurig toezicht op de wijze van plaatsing der
antennes werd noodig geacht en tevens moest
een dekking gevonden worden voor de meer-
dere uitgaven, verbonden aan de herstellingen.

In exploitatie waren, eveneens het vorige
jaar, 383 woningen, waaronder 8 winkelhuizen.

Het financieel verslag van den heer A. ü. G.
Kroon, vangt aan met een woord van waar-
deering voor den arbeid van den. vorigen pen-
ningmeeste., den heer Th. van Söe

Drie, mi t de financiën nauw verband hou-
dende, factoren trokken bijzonder de aandacht
van het bestuur, t. w.: a. de huurachterstand;
b. het nadeelig saldo Onderhoudsfonds Ie blok,
groot ’ 5103.02; c. het verliessaldo 1924, groot

’ 3325.33.
.Wat sub a betreft woltit opgemerkt, dat het

thans regel is, dat 20 tot 25 procent eter "fttrref
liet op tijd binnenkomen.

Met het inhalen van bovengenoemd tekort
onder b genoemd, zouden ongetwijfeld nog et-
telijke jaren zijn voorbijgegaan. Dit had betee-
kend, dat in die jaren slechts het allernoodza-
kelijkste onderhoud zou zijn verricht, wat een
zeer ongewenschte toestand mocht genoemd
worden.

Het nieuwe bestuur was zoo gelukkig van
den Gemeentelijken Woningdienst verlof te ver-
krijgen, dit.nadeelig saldo over te mogen boe-

naar het zeer krachtige fonds van Biok VIL
De verschillende blokken hebben nu elk een
voordeelig saldo, wat aan het einde van dit
jaar na de gewone bijstorting van ’ 41.50 per
woning zeer voldoende zal zijn, omdat in 1926

groote onderhoudswerken zullen uitge-
voerd worden.

Daar voor administratiekosten in 1925 niet
meer dan ’ 10 per woning in rekening mocht
worden g^J.racht, was inhalen van het verlies-
saldo, onder c genoemd, meer nog dan voor-
heen, moeilijk, zoo niet onmogelijk. Trots een
sterk bezuinigd beheer, werd over 1925 per
woning nog f 13.61 besteed, zoodat (383 X
3.61) = ’ 1382.17/2, het z.g. teveel bestede,
ten laste der vereeniging kwam, wat een nieuwe
verhooging van het verliessaldo in zich sloot.
Wij hadden nu in te halen ’ 3325.33 -f.
1382.171/2 = ’ 4707.50'/2.

Dat ons totaal verlies, groot ’ 4707.50 1/,, tot
f' 438.54'/ó is teruggebracht, danken wij aan
verschillende verwachte en onverwachte voor-
deden.

Het stemde het bestuur tot zeer groote vol-
doening van den Gemeentelijken Woningdienst
te mogen vernemen, dat de Intrest-reserve, groot
’8007.12 per 31 December 1924, niet behoefde
te worden verhoogd en wij genoemd bedrag-
onveranderd op de balans per 31 December 1925
konden overbrengen.

Een groote moeilijkheid was hiermede van de
baan.

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal
1926, na de algeheele verdwijning van het res-
teerende verlies, nog een winst opleveren, mis-
schien zelfs voldoende, om divtdend te kunnen
uitkeeren.

De winst- en verliesrekening wijst een eindbe-
drag aan van ’ 207.906.09.

Nieuwe Boeken van de Week.
Leeszaal en Bibilotheek van Geloof en Weten-

schap: Heerengracht 415.
Benson (R. H.) „Christus in de Kerk". Een

verzameling vastenpreeken door den grooten
bekeerling gehouden in de Kerk van San Sil-
vestro te Rome en in de Carmelietenkerk te

Kensington.
Gibbons (Kard. J.) .Preeken en Conferen-

ties". Voor Nederland bewerkt door B. H. i.ain-
mers, pr. Dit tweede deel bevat de Conferen-
ties van Pinksteren tot den 24sten Zondag na
Pinksteren.

Kleyntjens (J.) en Dr. H. Knippenberg. „Van
Goden en Helden." Mythen en Sagen van Grie-
ken, Romeinen en Germanen.

Neerlands Welvaart. ..De Nederlandsche
Bank. De Nederlandsche Handel-Maatschappij"
in haren tegenwoordigen werkkring.

Bruggen. (Carry van) ..De Verlatene." Ro-
man uit het Joodsche familieleven, voorbehou-
den voor ouderen._ Williams. (Valentine) „De Terugkeer van
Klompvoet". Spannend verhaal van het zoeken
naar een schat op een onbewoond eiland-Ayres. (Ruby M.) „Het Zwarte Schaap". Als
alle boeken van deze schrijfster, boeiend en
prettig te lezen voor volwassenen.

Diers. (Marie) „Het Gezin van Karel Hen-
ning". Een ernstig en pittig boek met flinke

tkterteekeningen.,
Nanda. „Een Jolig Zestal". Een vroolijk en

aai-di;^ boek vol onschuldige grappen.
Voor het lidmaatschap der Vereeniging: Ge-loof en Wetenschap kan men zich opgeven:

Heerengracht 415, waar alle inlichtingen te be-
komen zijn.

Dienst gemeente-ontvanger.
Thans zijn de dezer dagen bekend gemaakte

voorstellen van B. en W. inzake het eervol
ontslag van den gemeente-ontvanger en de re-
organisatie van het dienstvak in het „Gemeen-
teblad" opgenomen. B. en W. herinneren eraan,
dat het ontvangen en betalen voor de ge-.. voor zoover dit niet bij de verschillen-
de gemeentediensten en -bedrijven zelf moet
plaats hebben, voornamelijk op drie plaatsen
geschiedt, n.l. door den ontvanger der gemeen-
te, liet girokantoor en den ontvanger der plaat-
selijke belastingen.

Reeds geruimen tijd bestond bij B. en W. de
meening, dat dit onderdeel van den gemeente-
dienst voor reorganisatie in aanmerking komt,
n.l. iv de richting van verdere centralisatie.
Tot voorstellen in die richting kwam het tot
dusver echter niet.

De omvang van de taak van den ontvanger
der gemeente is door verschillende maatrege-
len den laatsten tijd niet onbelangrijk vermin-
derd en zoodanig geworden, dat B. en W, in
verband met de positie, wejke deze ambtenaar
inneemt, het tijdstip gekomen achten, de boven-
bedoelde reorganisatie door te voeren. Volgens
de Gemeentewet moet er in iedere gemeente
een ontvanger zijn, zoodat verdere centralisa-
tie in het ontvangen eu betalen gevonden moet
worden in uitbreiding van de taak van den ont-
vanger. B. en W. achten het gewenscht, deze
uitbreiding tot stand te brengen door opheffing
van de functie ontvanger der plaatselijke be-
lastingen en de werkzaamheden van dezen
ambtenaar over te brengen naar den ontvan-
ger. Deze oplossing verdient ook hierom aan-
beveling, omdat een reorganisatie van de afd.
belastingen, wat het hoogere personeel betreft,
wordt overwogen en de doorvoering daarvan
kan worden vergemakkelijkt door de boven-
genoemde samenvoeging.

Het tegenwoordige kantoor van den ontvan-
ger op het Raadhuis is niet geschikt voor de
vestiging van het nieuwe ontvangerskantoor.
Wel leent zich daarvoor liet tegenwoordige
kantoor van den ontvanger der plaatselijke be-

heen il en W. derhalve het
van den ontvanger wenschen ta ver-

■u. Slechts is een kleine inwendige ver-
bouwing noodig, waarvan de kosten worden
geraamd op ’2OOO.

Het komt B. Eu W. voor, dat in verband met
de bovenomschreven reorganisatie, aan den
tegenwoordigeii ontvanger, den heer J. H. Blan-
kert, eervol ontslag behoort te worden ver-, van 1 Juni 1926. Zij wenscheu
den heer Blankert een wachtgeld toe te kennen
van 85 pCt. van het laatstelijk genoten salaris,
gedurende het eerste jaar na zijn eervol ont-
slag, 8U pCt. gedurende het tweede jaar na zijn
eervol ontslag en 75 pCt. gedurende het ver-
dere tijdvak tot aan het tijdstip, waarop de
70-jarige leeftijd wordt bereikt. Indien de heer
Blankert vóór het bereiken van den 70-jarigen
leeftijd mocht komen te-overlijden, wenscheh
B. en W. zijn eventueele weduwe jaarlijks te
verzekeren een toelage boven haar pensioen
tot aan haar overlijden van ’ 000.

Benoeming gemeente-ontvanger.
B. en W. bevelen den Raad, ter benoeming

van een gemeente-ontvanger in de vacature,
ontstaan door het verleenen van eervol ontslag
aan den heer .1. H. Blankert, het volgende dub-
beltal aan: 10. den heer L. A. Blindenbach,
directeur der gemeente-belastingen; 20. den
heer .1. W. Repelius, ontvanger der plaatselijke
belastingen.

De derde Vijzelstraat.
Iv deu loop van deze, uiterlijk begin der

Ie week. wordt door de afdeeling „Pu-
blieke Werken" het sloopen aanbesteed vande perceelen, thans nog gevestigd in het
derde gedeelte vau de Vijzelstraat-noordzijde
en dat, ter bebouwing, in erfpacht aan een
combinatie zal worden uitgegeven.

In het belang van het verkeer zal het sloo-
pea geschieden in twee etappes; allereerst

K. VISSERS Auto-Diensten
Haarijm, Zandvoort, Amsterdam, ..üversarn.
Neemt ook verhuizingen aan.



worden met man en macht de huizen neer-
gehaald gelegen in het gedeelte tusschen Kei-
zersgiucht en Kerkstraat, zoodoende wordt
al spoedig aan het grootste deel van de straat
de vereischte breedte gegeven. Eerst daarna
Wordt het stuk tusschen Kerkstraat en Prin-
sengracht gesloopt.

Op het terrein, dat tegen ’ 16 per vierk. M.
"n erfpacht wordt uitgegeven, zullen gebouwd
worden winkelhuizen en woonétages. Het
ligt, volgens het „Hbld.", in het voornemen
de concept-voordracht in de vergadering vanhet college van B. en W. van a.s. Vrijdag te
doen behandelen, ze zal dan in het einde dezer
Week in het „Gemeenteblad" verschijnen, en
waarschijnlijk op de agenda worden gebracht
der Raadsvergadering van Woensdag 28

April a.s.

De Damlantaarns.
Naar de „N. R. Ct." verneemt zal er van de

uitvoering van de vier monumentale Damlan-
taarns niets komen. Een der jongere architec-
ten van P. W. zal een andei; ontwerp maken,
met terzijdestelling van de prijsvr;

Klare Waarheid.
Hedenavond half negen in het St. Willcbror-

duspatronaat conferentie voor katholieken en
andersdenkenden over: De Biecht.

Toegang en vragen stellen vrij.

350 overtreders der rijwielbelasting.
Wij vernemen, dat de politie-ambtenaren bij

de Maandag gehouden controle op de naleving
van de Rijwielbelastingwet in de hoofdstad
ruim 350 processen-verbaal tegen overtreders
en overtreedsters dezer wet hebben opge-
maakt.

Gratis-tramabonnement voor invaliden.
Aan den gemeenteraad is namens den Bond

van Invaliden een adres gezonden met ver-
zoek om vrijstelling van tramkosten voor die
invaliden, welke zich ten gevolge van hun
lichaamsgebreken genoodzaakt zien regelma-
tig van de tram gebruik te maken, niettegen-
staande hun maatschappelijke omstandigheden
deze extra-uitgaven als gevolg van hun inva-
liditeit niet kunnen dragen.

Vreeselijke woningtoestanden.

De „Gemeentelijke Woningcourant" bevat
een afbeelding van inpandige perceelen aan de
Lindengracht. Deze perceelen worden
gesloopt. De deuren der bovenhuis
ontbraken reeds lang. Zij waren door de be-
woners in den oorlogstijd als brandstof ge-

bruikt. De perceelen bevatten te zamen acht
éénkamerwoningen. De woningen werden be-
woond door echte paupers/ wier kindertjes
naakt rondliepen. De beide perceelen waren
besmet met wandluizen, zóó zelfs, dat een dei-
bewoonsters meedeelde, in Keen anderhalf jaar
in de bedstede te hebben kunnen slapen.

Een hartverlamming?
Vóór eenige dagen vond men een nog jonge

vrouw dood op den grond van haar woning
aan den Hoofdweg. Een driejarig kind lag bij
haar te slapen. Men vermoedde, dat zij gestor-
ven was door een defect aan den stofzuiger.
Weshalve het Gem. Electriciteitsbedrijf ver-
zocht werd hiernaar een onderzoek in te stel-
len. Het bleek echter, dat geen defect aanwezig
was. A.en veronderstelt nu, dat de vrouw aan
hartverlamming gestorven is. Het lijk is door
de politie in beslag genomen.

Opsporing verzocht.
De commissaris van politie in de 7e sectie

(bureau Linnaeusstraat 121), verzoekt namens
de vrouw de opsporing van de verblijfplaats
van Jacob Basteleur, geboren te Nes. 10 Decem-
ber 1-74. grondwerker, wonende te Amsterdam,
Riouwstraat 20 111, die 17 Maart j.l. de echte-
lijke woning heeft verlaten en sindsdien daarin
niet i.s teruggekeerd.

Signalement: lang van postuur, donkerblond
haar, idem snor, hoogd voorhoofd, grijze oogen,
slecht gebit, op zijn rechterarm een ank
tatoueerd. gekleed in blauw colbertias en vest,
donkergestreepte fantasiebroek, zwarte rijg-
schoenen, moltonhemd, witgekeperde borstiok
en licht boezeroen, alles ongemerkt.

Lentefeest.
Men verzoekt ons opname van het volgende
Uit het Lentefeest van het Reinilda-huis mag

hij of zij, die nr. 384 heeft het poppenbed mee
naar huis nemen, maar wordt verzocht dit niet
later dan 30 April te halen. Na dien datum
vervalt dit meubel aan het huis. De winnaar
van' de jongensachtige paard-en-wagen heeft
ciit gewonnen cadeau op het feest zelf kunnen
meenemen.

Verkeersuitsluiling.
De Amstelstraat zal ten behoeve van het ver-

nieuwen van het wegdek in die straat, geduren-
de het tijdvak van 12 tot en met 25 April wor-
den uitgesloten van alle rijverkeer.

De N. Z. Kolk (gedeelte Noordzijde) zal ten
behoeve van het aanbrengen eener asphaltweg-
bedekking in die straat gedurende liet tijdvak
van 12 April tot en met 25 April worden uitge-
sloten van alle rijverkeer.

De Engelschesteeg zal ten behoeve van het
uitvoeren van een geluiddempende wegbedek-
king in die sleeg, gedurende liet tijdvak van 12
tot en met 2ö April worden uitgesloten van alle
rijverkeer.

De St. Jacobsdwarsstraat zal ten behoeve van
het aanbrengen eener asphaltwegbedekking in
die steeg gedurende het tijdvak van 12 tot en
mei 25 April worden uitgesloten van alle rijver-
keer.

Afscheid Prefect Visbeek.
Vrijdag is onder groote belangstelling het af-

"cheid gevierd van den heer Visbeek als prefect
van de R. K. Militaire vereeniging alhier. Aan-

%wezig waren op den afscheidsavond o.a. de Ko-
lonel-Hoofdaalmoezenier Mgr. Evers, de vloot-
aalmoezenier majoor Alink, luitenant Langeveld,
Pastoor van Noort, kapelaan ScHoenmaker, oud-
directeur, het bestuur en /eer vele leden en oud-
leden.

De tegenwoordige directeur, kapelaan M. Ber-
lage, sprak, nadat de heer Visbeek op feestelijke
wijze was binnengeleid, een -.w-oord.
Pastoor F. Karskens dan':ie den heer Visbeek
voor zijn jarenlange arbeidzaamheid en schonk
hem een oorkonde. Het woord werd verder nog
gevoerd door Mgr. Evers, door den heer An-
genent, pastoor van Noort en door den heer v.
d. Halle"'namens de oud-leden. Wet, R. K. Amster-
damsen Strijkorkest, onder leiding van den heer
Hogeman, en de R. K. Kunstkring „Kees van
Schoonhoven" hielden daarna gertnmen tijd de
aanwezigen op aangenamen wijze bezig.

De heer Visbeek dankte met welgekozen
-woorden voor het vertrouwen, hem in zijn func-
tie, die hij 30 jaar heeft bekleed, geschon
herdacht met genoegen de aangename samen-
werking met leden en bestuur.

Tenslotte sprak kapelaan Berlage een dank-
woord tot allen, die den avond hadden doen
slagen, beval de R. K. Militaire vereeniging in
aller belangstelling aan en wekte Katholiek Am-
sterdam nog eens bijzonder op zijn aandacht
ook aan dit onderdeel van de zielzorg te schen-
ken.

Te weinig betaalde belasting.
De Burgemester maakt bekend, dat door den

hoofdinspecteur der directe belastingen alhier
Ontvangen zijn de bedragen van ,/' 225, / 154
en ’5, de eerste twee resp. onder letters (i. V.
en N„ wegens te weinig betaalde gemeentelijke
Inkomstenbelasting en door d,e.i inspecteur dier
belastingen te Bussuni een bedrag van ’9O

te weinig betaalde forensenbclas'.ing
1822/23.

Goed afgeloopen.
Op het kruispunt Jan Luykenstraat—Hobbe-

mastraat is een lantaarnpaal, welke door een
auto omver werd gereden, op een kinderwagen,
waarin zich een kind van elf maanden bevond,
terecht gekomen, zonder het kind eenig letsel
toe te brengen. De kinderwagen was bescha-
digd.

Noodlottige val.
Een auto van den G.O. en G.D. is naar het

Binnengasthuis vervoerd een 39-jarige man,
die in de (ierard Doustraat in een ongesloten
rioolput was gevallen en daarbij een been had
gebroken.

Geslipt.
Door slippen is een 26-jarige wielrijder op de

helling Kruislaan-Oosterringdijk komen te val-
len. Zijn beide polsslagaders werden doorge-
sneden, doordat hij in scherven viel van een
mand met flesschen, welke hij voorop den ba-
gagedrager vervoerde. Hij is in het Burger-
ziekenhuis verbonden.

Diefstallen.
Uit een perceel in de Manègestraat is een

geldkistje inh, ongeveer ’ 300 ontvreemd.
Uit een perceel aan de Prinsengracht zijn ont-

vreemd: drie divankleeden, een Friesche klok,
een gramofoon met platen, twaalf Chineesche
borden, een Moorsche étagère en een stofzui-
ger met toebehooren.

Van den openbaren weg aan de Stadhou-
derskade is een handkar beladen met groenten,
ontvreemd.

Uit een perceel in de Tac. van Campenstraat
is een geldkistje inh. ’ 100 ontvreemd.

's-GRAVENHAGE.
Gemeenteraad.

De Haagsche Gemeenteraad heeft Maandag-
middag onder voorzitterschap van Mr. J. A. N.
Patijn, burgemeester, een openbare vergade-
ring gehouden.

Het eerst was, na enkele benoemingen bij
de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het
L. 0., aan de orde het afwijzend praeadvies
van B. en W. op het verzoek van het Residen-
tie-orkest om ’ 4000 extra-subsidie.

Dit voorstel is reeds in een vorige vergade-
ring behandeld en werd nu nogmaals breed-
voerig besproken. De heeren Droogleever For-
tuyn en Albarda hebben een amendement voor-
gesteld om de ’4OOO subsidie, welke is aan-
gevraagd, wel te verleenen, terwijl de heer De
Visser ’ 10.000 extra-subsidie wil toekennen.

De burgemeester heeft de sprekers, die over
deze subsidie-aanvrage op de vorige vergade-
ring hebben gesproken, beantwoord. In zijn
antwoord zeide de burgemeester, dat door het
orkest vaak niet de noodige zuinigheid wordt
betracht en dat de verhouding tusschen de
subsidies van Amsterdam en Den Haag niet
slecht is. Den Haag betaalt ’83.000, Amster-
dam ’ 75000, waarbij dan echter nog het Rijks-
subsidie komt. De burgemeester ziet niet in,
dat de gemeente steeds maar de tekorten van
het orkest moet betalen. Het bestuur moet
trachten naar zuiniger beheer en de particu-
lieren tot meer belangstelling opwekken; het
moet zorgen voor een betere exploitatie. Wel
is de burgemeester van rnieening, dat de ge-
meente haar medewerking moet verleenen bij
de vorming van een pensioenfonds. Daarnaarzal een onderzoek ingesteld worden.De heer Droogleever Fortuyn verdedigde de
extra-subsidie van ’4OOO. Hij wees er op, dat
de orkestleden van de tegenwoordige bezoldi-
ging niet kunnen bestaan en^dat er onder hen
zijn, die er'niet veel bij kunnen verdienen.
Bestaat er thans niet, evenals het vorig jaar,
aanleiding tot een extra-uitkeering? Daarvoor
hield de spreker nu een pleidooi en wijzigde
zijn voorstel in dien voege, dat ten hoogste
’4OOO zou -worden beschikbaar gesteld.

Tot de tegenstanders van dit voorstel be-
hoorde de heer Marchant, die het Amsterdam-
sche orkest beter vindt en niet wil medewerken
om Mengelberg weg te dringen. Hij insinueer-
de verder, dat achter de coulissen op zaal-af-
drijving tegen gunste van het Residentie-orkest
wordt gewerkt.

Na een fel debat tusschen de heeren de Vis-
ser, Albarda en Marchant werd tot stemming
overgegaan. Het voorstel-de Visser om ’ 10.000
te verleenen werd niet gesteund en kwam dus
niet in stemming. Het eerste deel van het
voorstsl-Droogleever Fortuyn-Albarda om ten
hoogste ’4OOO te verleenen werd met 13 stem-
men tegen aangenomen. Tegen stemden de
anti-revolutionairen, de christelijk-historischen
en van de katholieken mej. Heeren en de hee-
ren Hermans en van Vuuren.

Het voorstel van B. en W. verviel hiermede.
Besloten werd, het tweede gedeelte van het
voorstel-Droogleever Fortuyn-Albarda, betref-
fende de pensionneering der orkestleden naar
B. en W. om praeadvies te zenden.

Thans kwam de autobus-quaestie aan de
orde. B. en W.* stelden voor dt verordening
betreffende de openbare middelen van vervoer
aldus aan te vullen:

„Rijtuigen dienende tot vervoer van de leden
van bepaalde vereenigingen, worden, voor de
toepassing dezer verordening als openbare mid-
delen van vervoer beschouwd; en

Het is, behoudens vergunning van B. en W.,
verboden een openbaar middel tot vervoer van
personen binnen de gemeente in werking te
brengen."

Mevrouw Hania (C.-H.) verklaarde zich tegen
deze toevoeging; het particulier initiatief mag
niet gedood worden. Ook de heer van Bei
IS. D. A. P.) w-as tegen dit voorstel, dat ont-
staan is door het malle figuur, dat de politie
bij de inbeslagname van autobussen, die vol-
gens het coöperatie-stelsel reden, geslagen
heeft. De heer Mooyman (R. K.) wees er op,
dat het, als dit voorstel wordt aangenomen,
met de coöperatie gedaan zal zijn. Hij vroeg
uitstel in verband met de tramplannen.

De heer Joëls (V.8.) meent, dat B. en W.
controle moeten uitoefenen op het vervoer-
wezen in verband met de veiligheid; hun po-
ging is dus begrijpelijk. Hij vroeg of 't in de
bedorüns; ligt, aan de autobussen vaste stand-
plaatsen te verleenen, zoodat hun levensvat-
baarheid verzekerd is. Af te keuren is, zeide
hii, dat de politie i_ ingegaan op klachten van
de H. T.M., die belanghebbende is.

De heer van Bomm.l üM.iddenst.l bestresd
den maatregel, omdat deze de vrijheid te veel
aan banden legt. De heer van Langen (S. D.
A. P.) is van oordeel, dat het goed is, dat aan
groote maatschappijen concurrentie wordt aan-
gedaan; hij wenscht den particulieren maat-
schappijen meer vrijheid te geven. De heer
Josephus ,'itta (V. B.) wees er 00, dat hat voor-
stel noodig is, omdat er controle moet worden
uitgeoefend op ds openbare middelen van ver-
voer, wat de autobussen zijn geworden.

De burgemeester is het met den heer Jose-phus Jitta eens; ook de regeering heeft een
wetsvoorstel ingediend om in de bestaande
leemte te voorzien. We hebben de voorgestelde
bepalingen noodig in verband met de onder-
handelingen over de concessie. Niemand toch
zou bereid zijn, een concessie te aanvaarden,
als hij geen zekerheid had bevrijd te zijn van
een dergelijke hinderlijke concurrentie. Het is
denkbaar, dat de gemeente de intercommuni-
cale lijnen moei beheeren, en voor die lijnen
kan zij zeker leen onbeperkte vrijheid toe-
staan. Hij kon'niet zeggen, welke standplaat-
sen de autobussen zullen krijgen, als de aan-
gewezen standplaatsen later den Raad niet be-
vallen, dan moet hij de regeling maar aan zich
trekken. Verder zei de burgemeester nog, dat
de politie moet optreden, als er klachten zijn,
van welke zijde die dan ook komen.

De Raad nam ten slotte de verordening met
21 tegen Ib sten.nj.en aan, zoodat het rijden
met autobussen zonder vergunning van B. en
W. onmogelijk is gemaakt.

Verder werd nog behandeld een voorstel om
een terrein voor rustbehoevenden (tuberru-
lose-luiers e. d._ in de Scbevenin_.sc.ie Bosch-

jes aan te wijzen. De heer Snoeck Henkemans
(C. H.) wensche een terrein in de nieuwe Sche-
veningsche Bosehjes, waar het rustiger is, als
zoodanig te bestemmen, en daar mannelijke
en vrouwelijke patiënten, hoewel dan in af-
zonderlijke groepen, van 'die rust te doen ge-
nieten; hij diende daartoe een voorstel in. De
heer van Vuuren ontwikkelde hiertegen moree-
le bezwaren. Het voorsfel-Snoeck Henkemans
werd verworpen met 27 tegen 5 stemmen; dat
van B. en W. met 27 tegen 5 aangenomen.

Avondvergadering
Bij het voorstel om gelden beschikbaar te

stellen voor de vervanging van het telegra-
fische brand-alarmingssysteem door een tele-
fonische politie-brandal.a.m-inrich.ing, vroeg de
heer Siebelts (S. D. A. P.) of het niet mo-
gelijk zou zijn, dat er in de kiosken meer
ruimte komt voor de verkoopsters. Ook drong
hij aan op verbetering van de arbeidsvoorwaar-
den der verkoopsters.

Wethouder Quant wil onderzoeken, of het
mogelijk is, de ruimte in de kiosken te ver-
grooten. Aan de arbeidsvoorwaarden der ver-
koopsters kan thans niets'worden gedaan, daar
het contract met den exploitant nog niet is
afgeloopen.

Het voorstel werd daarna zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel tot verplaatsing van de Groen-
ten- en Fruitmarkt ontlokte ernstige critiek
aan den heer Hegi, die het ontwerp zeer o-n-
-practisch noemde en daartegenover het plan
van de land- en tuinbouw-Commissie verde-
digde.

De heeren Siebelts, Droogleever Fortuyn en
van Steenbergen betuigden hu-n instemming
met het plan en met de gekozen ligging.

De heer Siebelts uitte nog eenige wenschen
omtrent de uitwerking van het plan, waarte-
genover de heer Droogleever Fortuyn betoog-
de, dat men zich niet in details moest ver-
diepen. Tijdens de uitvoering van het plan,
waarmede wel eenige jaren gemoeid zullen
zijn, kunnen de details nog wel eens veran-
derd worden.

De heer van Steenbergen drong aan op een
spoedige uitvoering der plannen en ook op het
graven van het verbindingskanaal met de
Loosduinsche vaart.

Wethouder Quant " verdedigde het voorstel
tegenover de bezwaren van den heer Hegi,
daarbij opmerkende, dat aan verschillende be-
zwaren der kooplieden reeds is tegemoet ge-
komen.' Hoe lang het werk duren zal, hangt af
van den financieelen toestand der Gemeente.
Maar de toestand van de Groenten-markt aan de
Veenkade-Noordwal eischt wel een spoedige
voorziening. Hij is van meening, dat begonnen
zal moeten worden met hét graven van een
kanaal van de Laakhaven naar de Loosduinsche
vaart, anders zouden de 'marktterreinen geen
behoorlijke verbinding met het Westland hebben.

Het voorstel van B. en W. werd daarna zon-
der hoofdelijke stemming aangenomen.

Na de gebruikelijke revue werd de vergade-
ring gesloten.

ROTTERDAM
„Recht en Orde”.

De Gemeentelijke kieskring II van de R. K.
Vereeniging „Recht en Orde", hield gisteren-
avond' in de bovenzaal van „Louis Seize",
Nieuwe Binnenweg 75, eene algemeene leden-
vergadering.

Na opening door den voorzitter, den heer
L. H. Braun, bracht de secretaris, de heer
P. Bondeus het jaarverslag over 1925 uit.
volgde het financieel verslag van de penning-
meesteresse, mej. E. Schindler, dat sloot met
een batig saldo van ’44.60.
I i bestuut werden .herkozen de dames
A. Meijer en E. Schindler, gekozen de'heer de
Boor, bij enkele candidaatstelling.

Vervolgens werd het woord verleend aan
den weleerw. heer P. vau Dorp, pastoor van
Rhoon, die in eene redevoering de politieke
gebeurtenissen van den laatsten tijd bezag. De
strekking van het betoog van Pastoor van
Dorp kwam hierop neer, dat wij Katholieken
te veel in eigen grootheid hebben geleefd en
meenden, dat we op politiek terrein alles ver-
mochten. Dat is verkeerd uitgeloopen. We zijn
wakker geschud en zien thans eerst goed, wat
er tegenover ons staat. Vooreerst der C.-H.'s,
die aangetast zijn door de ziekte Van liet anti-
papisme. Dat anti-papisme is voor het grootste
deel misverstand, dat we ons volkomen kun-
nen begrijpen- Dan de Vrijzinnig-democraten
en de socialisten, aan samenwerking met wie
niemand onzer meer denkt, aldus oordeelde
spr.

De coalitie is volgens pr. niet dood, maar
moet uit den toestand van inzinking gehaald
worden door onze bereidwilligheid en ofiers
in het belang der rechtsche samenwerking. De
coalitie is de eenige gezonde meerderheid. De
bedoeling van ons streven tot herstel der
rechtsche! samenwerking is deze. dat JezusChristus weer in het openbare leven moge
heerschen Om dit te bevorderen, voelen we
ons groot en sterk genoeg, om onzerzijds offers
te brengen

Met eer dankwoord van den voorzitter aan
den spreker, die aan liet slot van zijn rede veel
applaus had, werd de vergadering gesloten.

UTRECHT.
Vol automatische telefooncentrale.

Naar wij vernemen, zal de vol automatische
locale telefooncentrale te Utrecht waarschijn-
lijk op 15 Mei a.s. in gebruik worden genomen.

UITLANDERE PLAATSEN.
Huize „Maria Immaculata”.

De bouw van Huize „Maria Immaculata" op
j het landgoed Denhenheuvel te Bloemendaal isI voor ’ 4(3.324 opgedragen aan de fa. G. Metse-
[ laar en Zn. te Haarlem. Architect is de heer A.
; J. Prinsenberg te Overveen.

R.K. Ziekenhuis te Zwolle
Naar wij vernemen is thans door hef Be-

stuur der R.K. Ziekenverpleging te Zwolle bij
B. en W. een verzoek ingediend om vergun-
ning tot den bouw van een zusterhuis met ka,
pel, enz. en het verbouwen van het bestaande
gebouw der ziekenverpleging.

In verband met een en ander zullen o.m. de
kleine woningen aan de Bleekerstraat tot aan
de St. Thomasschool, aan welke siraat het
front der gebouwen komt, worden afgebroken,
terwijl een viertal perceelen later zullen worden
verbouwd tot waschinrichting.

Indien de bouw, waarmee ongeveer anderhalf
jaar gemoeid zal zijn, gereed is, zal Zwolle een
grootsch bouwwerk rijker zijn.

BAARN, 2 April. Verschenen is het verslag
van het Burgerlijk Armbestuur over 1925, Aan
dit verslag ontleenen we, dat het aantal werk-
zoekenden nog steeds zeer groot was: ook uit-
stekende werklieden zagen tevergeefs naar
werk uit. Het meerendeel der vast-bedeelden
zijn intusschen ouden van dagen, weduwen en
lichamelijk zwakke menschen. Behandeld wer-
den 318 personen in zaken, waarvan sommige
veel tijd en.overleg eischten. 117 personen,
hoofden van gezinnen of alleen wonende per-
sonen hadden vrije genees- en heelkundige hulp
en medicijnen. Het verslag sluit met een dank-
woord aan den voorzitter, den heer G. van
Bleek, die, ondanks zijn hoogen leeftijd, nog
steeds met toewijding en opgewektheid zijn
taak verricht.

UI.FT 12 April. De St. Antonius-kerk is in 't
bezit gekomen van een orgel.

De firma Valx en V'erkouteren uit Rotterdam
heeft n.l. opgebouwd een, door haar gekocht,
vernieuwd en verbeterd mechanisch orgel, tel-
lende 28 sprekende stemmen (13 op het Ie man,
8 op het positief, 7 op het ped.) met koppelin-
gen, waarvan het eenvoudige, fraaie front een
goed-aansluitend sieraad voor de kerk is.

Deden de aanblik van het uiterst-solide mate-
riaal en de zeer-vakkundige werkzaamheid van
de bouwers reeds vermoeden, dat een waardig
instrument zou worden afgeleverd, de vermoe-
dens zijn zekerheid geworden, toen het instru-
ment op den len Paaschdag in gebruik werd
genomen en vooral na het, op jongstleden Zon-
dag 'door den heer C. Heymans uit Utrecht, met
vaardige hand en voet, maar bovenal met fijne
muzikaliteit is bespeeld.

DELFT 13 April. Op 5 Augustus van dit jaar
is het 80 jaar geleden, dat hier ter stede de St.
Vincentiusvereeniging werd opgericht.

EINDHOVEN, 12 April. In de heden gehou-
den Raadszitting werd een aanvullend crediet
van ’27.000 gevoteerd, voor het rioleerén van
een gedeelte van de Parklaan en het bestraten
en rioleerén van de Merellaan en de Koekoek-
laan.

Aangenomen werd een voorstel van B. en W.
om eeue geldleening groot ’2 millioen aan te
gaan ten behoeve van buitengewone'uitgaven.

Bij de behandeling van het algemeen ver-
slag van het verhandelde in de vergaderingen
van de Commissies uit den Raad bij het on-
derzoek van de gemeente-begrooting en debedrijfs-begröoting voor den dienst 1926, merkt
het lid v. d. Putt (R. K.) op, dat Eindhoven
zich moet trachten te handhaven als een der
gemeenten, waar niet te hooge belastingen
worden geheven.

Het lid Staal (R. K.) bepleit een onderzoek
van de'zijde van B. en W. naar de gesties van
besturen van woningbouwveieenigingen in de
gemeente inzake het financieel beheer, de huur-
manipulaties en de deponeering der huurgelden.

Het lid Wijsmuller dringt er bij B. én W. op
aan, om met ingang van 1927 gegevens te
laten verzamelen voor het opbouwen eener
balans, waaruit de vermogenspositie der ge-
meente duidelijker zal kunnen blijken en wor-
den gevolgd.

De vergadering werd wegens het verge-
vorderde uur verdaagd.

LEIDEN, 13 April. Zooals onlangs gemeld, is.
de Marguerita van Cortonastichting eigenares
geworden van perceel Haagweg 47. Een giste-
ren gehouden straat-collecte heeft voor deze
stichting opgebracht de som van /353.50K>.
Wanneer het luns zal worden betrokken, is
nog niet bekend. De aanvaarding heeft 1 Mei
plaats, doch er moet eerst nog 't een en ander
worden verbouwd.

HUISSE, 13 April. De gemeenteraad besloot
om het vermenigvuldigingscijfer der gem. in-
liomstenbelasting 1926—27 te verlagen tot 0.5
vorig jaar was dat 0.7 en twee jaar geleden 1.10

NIJMEGEN, 12 April. Tot leden van het
Hoofdbestuur der R.K. Werkliedenvereeniging
zijn gekozen de heeren G. M. Busser, wethou-
der, W, J. Jansen, Raadslid, E. G. Kalweg,
Raadslid en L. A. Vergen.-.

SNEEK, 13 April. In de gisterenavond se-»
houden Raadsvergadering werden o.m. de vol-
gende besluiten genomen:

De tarieven voor de levering van electrischen
stroom werden aanzienlijk verlaagd.

Toegestaan werd een subsidie aan het Burg.
Armbestuur van ./' 709.3 btot dekking der on-
kosten door de werkloosheid.

Besloten werd tot invoering van een elec-
trisch alarmsysteem bij brand. Eveneens tot
bouw van 34 woningen, huurprijs ’ 3.30 per
weck.

Behandeld werd ten slotte de Wipkwestie.
Van Ged. Staten was een schrijven ingekomen,
waarin het college zich bereid verklaard goed-
keuring te verleenen aan de uitvoering der ver-
keersverbetering van beperkter strekking dan
door den Raad gewild en aangenomen. Beslo-
ten werd, met alleen wethouder Blok tegen,
tot handhaving van het eens genomen raads-
besluit, bestaande uit: a. demping van de Wip;
b. overkluizing van het Grootzand bij Leeu-
wenburg; c. verbetering van de Suupmarkt;
d. overkluizing van de Suupmarkt bij het Klein-
zand; e. overkluizing van den Singel.

Deze handhaving van liet eens genomen
Raadsbesluit zal bij de groote mogelijkheid van
verwerping bij i dus zeer waar-
schijnlijk w-orden beslist, temeer
waar de Rijks r de monumenten-
zorg zich bij de meening van B. en W. heeft
aangesloten.

VOORSCHOTEN, 13 April. ènteraad
stelde gisterenavond het vermenigvuldigings-
cijfer voor de gemeentelijke inkomstenbelas-

vast op 1.3, evenals het vorig jaar.

ZWOLLE, 13, April. Bij K.B. van 29 Maart is
verklaard, dat de omstandigheden het voortbe-

:i der tluurcomnjissiewet ten aanzien van
de gemeente Zwolle langer dan zes maanden
na dagteekening van genoemd besluit, niet noo-
dig maken. Dit beslt.it zal mede brengen, dat
met ingang van 29 September e.k. de Huurcom-
missie voor de gemeente Zwolle ophoudt te be-
staan.

UIT DE STAATSCOURANT.
i Toegekend is de aan de Orde van Oranje-

:in goud, aan

imej. T. H. Hemmiiiga, juffrouw van gezelschai)
bij douairière van Harinxraa thoe Slooten, geb.

jkvr. van Beyma, te Beetsterzwaag, en in brons,
aan J. Bunders, pakhuisknecht bij de firma Wed.
Corn. Korft en Zoon, te Zaandam.

LAND- EN ZEEMACHT.
Het bevel over Hr. Ms. „K XIII", bestemd voor

den dienst in Ned.-Indië is opgedragen aan den
luit. t. z. Iste kl. L. G. L. van derKun.

De luits, t. z. 3e kl. D. J. A. Westerveld en J.A. de Back, dienende aan boord van Hr. Ms.
~Heemskerck", en W. H. van Zadelhof., dienen-
de aan boord van Hr. Ms. „Tromp", worden den
17en April ter beschikking gesteld.

OMDERWIJS.
Prof. Van Vollenhoven.

Prof. mr. C. van Vollenhoven, die in ver-
band met de regeling van Amerikaansche-
Mexicaansche geschillen — waarvoor hij ar-
biter is — ongeveer vier maanden in Amerika
heeft getoeid, is lieden te Leiden terugge-
keerd.

Belastingexamen.
Op 7 Sept. en volgende dagen zal te 's Gra-

venhage worden afgenomen het vakexamen van
surnumerair der directe belastingen, invoerrech-
ten en accijnzen. De verzoekschriften om toe-
lating tot dit examen moeten vóór 1 Juni bij hat
Dep. van Financiën zijn ingekomen.

Machinisten-examen.
's GRAVENHAGE. Gesl. voor het bewijs C

theorie de heeren B. H. Kathmann te Rotterdam,
M. Vreeken te Aalsmeer en C. K. Bakker te
Heiloo en voor diploma B de heeren P. J. Haring
te Hoorn en A. W. de Beyer te Rotterdam.

SPORT- EN WEDSTRIJDEN.
BILJARTEN.

Om het wereldkampioenschap.
Donderdag 15 April zal te Parijs het tournooi

om het wereldkampioenschap biljarten voor
amateurs een aanvang nemen. Ingeschreven
hebben Moons, Van BeUe, De Doncker (Bel-
gië), Darantière, Léger, Garric (Frankrijk),
Goussa (Egypte) en Dommerïng (Nederland).

Hoe M. V.V. ontvangen werd.
Ter gelegenheid van het behalen van het

zuidelijk voetbalkampioenschap werd M. V. V.
Maandagavond feestelijk ingehaald. Een groo-.e
lichtstoet waaraan alle vereenigingen "deel-
namen trok door de stad. Op' het stadhuis
werd de vereeniging officieel ontvangen en
gehuldigd. Daarna had een receptie plaats in
het clublokaal waar meer dan 50 bloemstuk-
ken waren" ingekomen. Men bleef langen tijd
gezellig bij elkander.

SCHAKEN.
Tournooi te Weston-Super-Mare.

De eindstand luidt:
1. Euwe 8 punten; 2. Colle 61_ p.: 3. Gold-

stein 5 p.; 4. Thomas 4.'. p.; 5 en 6 Bolland
en Spencer ieder 4 p.; 7, 8 en 9 Blake, Drewitt
en Price ieder 31. p.: 10. Tylor 2* p.

Evenals in 1924 kwam onze kampioen, de
heer Euwe, als eerste prijswinner uit het
tournooi te Weston Super Mare. Het resultaat
van den Belgischen kampioen Colle mag, gelet
op zijn zwakke gezondheid, uitstekend ge-
noemd worden. De overige deelnemers waren
sterke Engelsche spelers die tweejaarlijks
hun krachten met enkele buitenlandsche mees-
ters willen meten, en daartoe de tournooien
te Weston super Mare organiseeren.

Competities Nederlandsche Schaakbond.
Zuid-Holland: Rott. Schaakclub ll—Schaak-

club Kralingen 6A—3'_.

LUCHTVAART.
Vervoer van diamant per vliegtuig.

Naar wij vernemen is bij de commissie voor
Algemeene Handelsbelangen van den Beurs
voor den Diamanthandel te Amsterdam een
verzoek ingekomen stappen te doen bij een
luchtvaartmaatschappij om Antwerpen als
landingsplaats in haar route op te nemen. De
commissie zal zich in verband hiermede tot
de K. L. M. wenden ten einde de mogelijkheid
van diamantzendingen per vliegtuig naar Ant-
werpen te overwegen.

De Spaansche vliegers.
LONDEN, 13 April. (V. D.) Uit Bagdad

wordt geseind: Twee der Spaansche aviateurs,
die op weg zijn naar de Philippijnen, vertoeven
thans te Bagdad en zijn de gasten van de Brit-
sche luchtvaart, liet eskader is voornemens
morgen naar Hushire te vertrekken.

Kapitein Estrevez, leider van de exped
nog niet hier aangekomen. Er ontstond cc
ongerustheid, doch volgens een telegram uit
Cairo vonden Britsche aviateurs het Spaansche
vliegtuig op 100 mijl van Amman intact met de
mededeeling, dat de inzittenflen zich te voet
verder begeven.

De Pooltocht van Amunsen.
OSLO, 13 April. (V. D.) Amundsén en Eils-

worth zijn naar S vertrokken om daar
het luchtschip ~.' I te wachten, waarin
zij zich na aankomst uit Pulham zullen insche-
pen.

De vlucht naar Tokio.
KOPENHAGEN, 13 April. (V. D) Een tele-gram van den Consul-tieneraal te Shanghai

meldt, dat luitenant Botved, de Deefcsehe 'mili-
taire vlieger, die-op weg is naar Tdagmiddag te Kanton is aangekomen. I!-
-stip van vertrek naar Shanghai is n
in verband met den toestand van i
waardoor het opstijgen moeilijk is in -.
met den grooten voorraadmen moet'worden voor den langen afstand van

m naar Shanghai.

POSTERIJEN - TELEGRAFIE
Vervolg Mallverzending13—19 April.
Lichting Aant.

(via Engeland
NOORD- ( 13-16 April 7.—vm. 7.—vm.

IRIKA. (via Frankrijk
( 13-16 April 5.30 nm. 4.30 nm.

( via Engeland
( 17 April 12.— av. 6.— nm.

CANADA (
bovendien ( 14 April 7.— vm. 7.— scn.
ENGELAND (
SANTOS ( via Frankrijk
VALPARAISO ( 17April 12.— nm. 6.—nm.
RIO DE JAN. ( Vfe Frankrijk
!^orc'IDE°( 17April 12.^ nm. 6.-nm.8.-AIREb
,„„„, (Zeepost per s.s. Venezuela
i ?>ma mr- ( 15 April 12.-nm. 8.-nm.rnS* *\n < via Engeland
CURALAO ( 17 April 12.-nm. 6.-nm.

FINANCIEELE BERICHTEN.
N. V. Hcuchandel v/h. G. Key

Aan de op 4 Mei a.s. te houden algemeene
vergadering van aandeelhouders van de N. V.
Houthanuel v/h G. Key zal worden voorgesteld
over het boekjaar 1925 uit te keeren 12 pCt.
op de gewone aandeden en 7L',io ob de 6 pCt
cum. srei. wiastd. aandeelea.

Ingezonden Mededeelingen.
L. Van der iioorn,^^;;^ -
installeert: inrichtingen voor Vernikkêlei.'
Verzilveren, Vergulden, Slijpen en Polijsten
volgens de meest moderne eisclien,

Verzint
( Speciale Jlanbieding.
j .V

* Tennisschoenen !
/ met rood rubber zool,
/ in wit, grijs en zwart, !
) maten 23-27 |

) 9 **Jr_
malenAAc maten _25 i( 28-32Ï/U 37-41 1= )

f maten *| 05 maten *ï 45 \\ 33-36 1= 42—46 1= J



BOEKENEN TIJDSCHRIFTEN
Verschenen is het tweede H.U-d_gingsnummer

van „De Kronwk", maandblad voor Hof, Di-
plomatie, Society, Kunst.

-Het bevat allereerst bijdragen van verachil-
"ende autoriteiten en vooraanstaande personen
lm ons land ln verband met het zilveren huwe-
lijksfeest van het Koninklijk Echtpaar.

Als illuetratiën komen in dit rummer o.m.
voor een afbeelding van het Slot en de «al
D-llet-burg (1540); een toto betreffende de vie-
ring van de zilveren bruiloft van het Konink-
lijk Echtpaar op Het Loo en een van de plech-
tigheid in de Groote Kerk te Den Haag; foto's
van den gezant van België, prins Alben de
Ligne en diens echtgenoote, en van jhr. W. F.
van Lennep, secretaris van het Nederlandsche
Gezantsohap te Bern, en diens %chtgenoote,
mevr. jhr. W. F. van Lennep-Roosmale Nepveu.

Ingezonden Stukken.
Reorganisatie R.K. Staatspartij.

Geachte Redactie.
In de plaatselijke Kiesverenigingen en ln

de Rljkskieskringorganlsaties zal over artikel
11 van het ontwcrp-Reglement van de R. K-

Staatspartij, waar het gaat over de Instelling
van den Partijraad, het meest worden gedis-
cussieerd.

De Werkgevers, Middenstanders. Boeren en
Werklieden zullen bij de bestudeering zich
afvragen, waarom zij, die de grootste groepen
vormen onder ons kiezerscorps, niet recht-
streeks iv den Partijraad zijn opgenomen. Zij
zullen zeer zeker, en het is te begrijpen, ook
in de kiesvereenigingen over deze materie
hun stem laten hooren.

Welke redenen zouden er zijn, dat de Reor-
ganisatie-Commissie deze personen zijdelings
als adviseerende leden uit den Hoogen Raad
van Arbeid en uit de Kamers van Koophandel
in den Partijraad wil gekozen zien? Er ziin
toch geen principieele bezwaren om de ver-
tegenwoordigers uit de standsorganisatie
rechtstreeks op te nemen in den Partijraad .

Wanneer er geen grincipieele bezwaren be-
staan, wat is er dan tegen om evenals de
andere groepen de vertegenwoordigers der
standsorganisatie een plaatsje te geven ln den
Partijraad.

Of meent men dat de sociale, politieke en
economische vraagstukken door de *dv>se£:rende leden uit den Hoogen Raad van Arbeid
en de Kamers vau Koophandel beter tot hun
recht komen? Of bestaat er vrees, dat de
vertegenwoordigers van de standorganisaties
te veel invloed zullen kunnen uitoefenen? De
vertegenwoordigers der standsorganisaties
hebben toch door rcchtstrecksche vertegen-
woordiging veel meer verantwoordelijkheids-
gevoel, ZÜ Bjn de beraadslagingen
en Bts.uitcii in de.i Partijraad, zullen deel-
nemen.

Onder de adviseerende leden zijn er toen
velen, die in het College van den Hoogen
Raad van Arbeid en iv de Kamer van Koop-

handel zitten voor hun privé persoon, en niet
die verantwoording hebben als de personen,
die rechtstreeks uit de standsorganisaties
worden gekozen. ....Hoe heeft de Reorganisatie-Commissie het
zich ingedacht met groep N in artikel 11, de
drie vertegenwoordigers van de Kamers van
Koophandel? Het zou noodig zijn, om alle R.K.
leden van de Kamers van Koophandel uit ons
land op te roepen- Dit is theoretisch gemak-
kelijk te zeggen, maar practisch zal men stuiten
op bezwaren. De vraag is: zullen alle leden
van de Kamers van Koophandel de kosten,
moeite en interesse er voor over hebben, om
in een vergadering bijeen te komen, om uit
hun midden drie leden te benoemen voor den
Partijraad?

En hoe stelt men zich dat voor? In de Ka-
mers van Koophandel heeft men afzonderlijke
afdeelingen voor het groot- en voor het klein-
bedrijf.

Had de Reorganisatie-Commissie daarmede
rekening gehouden, dat zou .zij óf twee, óf
vier leden hebben moeten voorstellen, dat zou
toch billijk ziin geweest. Bovendien »ün niet

J alle leden van de Kamers van Koophandel

langt organlsatorlscUen *reg VS van d« Kamer
geworden.

Ook Is het te voorzien, dat op een dergelijke
bijeenkomst, die wel eens slecht bezocht kan
worden, een voorstel kan komen of het niet
mogelijk Is, om van deze omslachtigheid be-
vrijd te blijven.

Neen, wi| men practisch te werk gaan, dan
-.ouden de adviseerende leden uit den Hoogen
Raad van Arbeid en de Kamers van Koop-
handel moeten vervallen. Dit zou zijn in 't be-
lang der R. K. Staatspartij en van het ge-
heele R. K. Kiezerscorps.

Maar dan daarvoor in de plaats de vertegen-
woordigers uit de standsorganisatie; wanneer
deze rechtstreeks In den Partijraad worden op-
genomen, dan omvat men al die groepen, die
het meest met de politieke, sociale en econo-
mische vraagstukken bekend zijn.

En het overgroote deel van het kiezerscorps
vindt dan hare voldoening in de samenstelling.

Purmerend, 12 April 1926.
G- DE WOLF.

Bestuurslid „Rükskleskrlng Helder".
Lid van de Kamer van Koophandel voor

West-Friesland.
Naschrift van de Redactie. — Het

bovenstaande Ingezonden stuk bevestigt onzen
Indruk, dat er velen zijn, die de namen der
R. K. leden van den Hoogen Raad van Arbeid
niet kennen.

Als leden, benoemd uit hen, die studie hebben
gemaakt van sociaal-economische vraagstuk-
ken of van sociale wetgeving, hebben daarin
zitting: prof. Aengenent, Mgr. dr. Nolens en
prof- Veraart.

De gewone leden en hun plaatsvervangers
zijn:

Dr. L. N. Deckers en P. J. van Haaren voor
den R. K. Ned. Boeren- en Tuindersbond;

Mr. J. A. G. M. van Hellenberg Hubar en
F. van Rossum, voor den Ned. R. K. Midden-
standsbond;

Ch. Stulemeijer en dr. L. O. Kortenhorst,
voor de Aig. R. K. Werkgeversvereniging;

A. C. de Bruyn, A. J. Loerakker, J. A.
Schutte. H. Brouwer en P. J. S. Serrarens,
voor het R. K. Werkliedenverbond in Neder-
land.

Deze leden zijn allen benoerftd ingevolge het
door den Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid gepleegde overleg met de vereenlgin-
gen van werkgevers, boeren en middenstan-
ders en met de vakcentrale der arbeiders.

De leden van den H. R. v. A. zijn, voor zoo-
ver zij niet ambtshalve in den Raad zitting
hebben, voor ten hoogste vijf jaren benoemd.

Aan den wensch van den geachten inzender,
dat al de groepen, die het meest met de soci-
aal-econdhiische vraagstukken bekend zijn, op
waardige wijze in den Partijraad worden ver-
tegenwoordigd, is 0.1. door het voorstel der
commissie-Ruys, in ruime mate voldaan.
Een groot Nederlandsch belang in den vreemde.

Onlangs stuurden wij onzen oproep de we-
reld ln ten bate van het zoo noodzakelijke werk
der bibliotheken voor onze landgenooten In het
groote Luiksche industriegebied. Tot onze
vreugde mogen we constateeren, dat deze op-
roep weerklank vond bij meerderen in Noord-
en Zuid, die zich gaarne belangeloos bereid
verklaarden, ons hun zeer gewaardeerden steun
te verleenen ter bereiking van dit edele doel.
Wijl 't hier echter geldt 'n eerezaak, wijl 't hier
gaat om belangen van Nederlandsche taal- en
Nederlandsche geest, daar 't hier geldt het be-
broeders, hopen we van harte, dat nog zeer
houd van geloof en zeden voor duizenden lands-
velen zich zullen aansluiten bij noze actie. —'t Succes is reeds verzekerd, maar laten we
niet vergeten, dat voor v ij f gewichtige centra
vijf blblotheken noodig zijn, eu dat er dus niet
gauw 'n teevel aan boeken aanwezig is. Waar
overigens de bibliotheekactie in Vlaanderen 'n
zeer groot succes Is gewroden, mogen wij niet
achterstaan bij onze stamgenooten ginds, en
moeten wij met 'n fier gebaar blijk geven van
onze innige saamhoorlgheid met onze landge-

nooten ln den vreemde. Ztj -willen 't *werkeßJk'
beschouwen als 'n eerezaak, waarom onze blij-
ken van werkdadige broederschap door hen op
hoogen prijs zullen worden gesteld.

Mochten zich nog ijveraars, vooral ijverige
comités, bij onze actie willen aansluiten en in
hun kring Nederlandsche leesboeken verzame-
len voor de Luiksche bibliotheken, zoo wachten
wij gaarne meddeeling daarvan aan een der
onderstaande adressen. Voor degenen, die zich
rechtstreeks in verbinding zouden wenschten
te stellen met 't Luiksche Comité, geven we
hier 't adres:

Den ZeerEerw. .Pater BOGAERTS, C.S.S.R.
Rue Hors Chateau 27, Luik.

De R.K. Prop.club „Voor God en Vaderland":
A. RABOU, Voorzitter,

Willemstraat H 's-Bosch.
J. v. GENABEEK, Secretaris,
Hinthamerstraat 113a, 's Bosch.

FAILLISSEMENTEN.
Opgegeven door Van der Graal & Co.

(Afd. Handelsinformaties).
FAILLIET VERKLAARD:

12 April F. Driessen, koopman te Vlissingen. R.e.
Mr. P, J. van Borlel. Cur. Mr. Ph. R. Hugenholz
te Goes.

OPGEHEVEN:
wegens gebrek aan actief het ialll. vaa H. Booy
te Akersloot.

MARKTBERICHTEN.
AMSTERDAM, 12 April.

Ta _« k. Door-ua--t_i_u3 v.n 6475 o- Sumalri- aa_s«-
fcondlg. bij imchilJTlng op Vrijdag a. "pn doonnlalta.atie
303 Dall MaaUcliiJ^C/l ~i 12ti \ .«
.91 Dcll MauchiifQß/i _ m i"
4_5 D«il M-aucblj/l'/! 2rt \ 181
333 Dcli Maai.chii Q A/l 15' i
tSÖ D.li MaatschijUiV -...(210
.■"6 l Uali Maaucliij/K 2 | i75
775 Delt M.ats.hij/M/3 , 10?
... Ijkli Maata.liii/K_(Langk-t/4 49
781 Dcli Maauciiii/N 1/2 Ifo

ILOO Dcli .'.aatsch.M/KR/a J 181
voor de 59.5 pn bij ean I'U'/i

614 W4ifS/D«ll Ungkal/./Z -... 224

ALKMAAR, 12 April.
V e «. Aangevoerd werden: 30 vette koeien ’230

-410; 8 vette kalveren ’ 70—190; id. id. per K.U.

’ 1.40—1.70; 293 nuchtere id. ’ 10—30; 411 varkens
vette, per K.O, 87—90 et.; zouters 86—88 et.; Lou-
densche varkens 89—91 et.

Afslag-Vereeniging BEEMSTER, PURMEREND
en Omstreken.

Aan de afslagmarkt van M/iandag 12 April werd
verhandeld: Witlof 17—20 et. per K.Q.; Bloemkool
’21—22; Roode kool ’ 1.50—10.50 per 100; Spina-
zie 25—51 et. per mand van 5 K.Q.; Sla ’l.oo—
12.10 per 100 krop; Radijs ’5.70; Raapstelen ’2.40
—3.20; Rabarber ’3.90—12.40; Prei ’ 5.00—5.20 per
100 bos.

OUDEWATR, 12 April.

Kaas. Aangevoerd werden: 70 partijen, totaal
3150 stuks, wegende 15.750 K.Q. Prüs met R.M. Ie
soort ’43—47 : id. id. 2e soort ’3B—A2; zonder
R.M. ’38—42. Handel matig.

BROEK OP LANGENDIJK, 12 April.

Wortelen ’ 1.80—3.60; Roode kool ’3.80—10.20;
Gele kool ’2.60—7.50; Witte kool ’3.70—9.60;
Uien /4.Ï0—5.40; Drielingen ’5.60; Bieten ’l.lO
—1.70.

NOORD-SCHARWOUDE, 12 April.

Uien ’6.40—«.70; Drielingen ’7.60—8.40; Nep
’7.80: Grove uien ’5.40—6.10: Peen ’6.20; Roode
kool ’ 3.70—10.80; Gele kool ’3.00—6.20; Deensche
witte ’8.00—10.50.

WARMENHUIZEN, 12 April.

Roode kool ’6.00—9.30; Qele kool ’2.20—5.80;
Drielingen ’5.80—6.70; Uien ’5.80—6.00; Grove
uien ’ 5.10—5.60.

POELDIJK, 12 April.
Aardbeien ’O.B5—2.20 per pond; Perziken Ie s.

’0.65—1.60 per stuk; Bloemkool Ie srt. ’20—34;
2e soort ’ 10—15 per 100; Kelen ’ 1.65—1.80 per
100 bos; Witlof 26—27 et. per K.Q.
Eieren ’ 5.60—5.70 per 100 stuks.
Exportveiling:
Aardappelen, groote ’1.25—2.70 per mandje; Sla

te soort ’ 5.20—8.80; id. 2e soort ’ 1.30—4.30; Priti-
cesseboonen, enkele ’1.20 per 100 stuks; Selderij

’ 2.25-^1.30; Peterselie ’3.75—8.50; Kelen ’1.50—
2.30; Prei ’2.75—4.25; Radijs ’2.50—5.60; Rabar-
ber ’s—lo per 100 bos; Postelein 36 et.; Spinazie
7—15 et; Witlof 21—24 et. per K.Q.

POELDIJK, 12 April.
Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling.

Hortensia ’60—130; Cineraria ’32; Tradescantia
’22—23; Azalea Hex ’ 52.50—80 per 100 pot; Ppe-
ticus Ornatus ’0.60—1.00; Irissen ’3.50—6.00; Ro-
zen ’B—ls; Lathyrus ’2.00—2.80; Am. An;ers
’9.50—11; Calla ’ 17—22; Anemone ’ 1.50—2.30;
Ranonkels ’2.20—2.40; Pioenen ’ 10—23: Sprengeri
’5.10; Clara Butt ’ 2.10—3.50; Sanders ’ 3.90—4.80,
Baron Latonney ’3.70—4.20; Pride of Haarlem

’ 1.90—2.60 per 100 stuks.
HONSELERSDIJK, 12 April.

Aardbeziën ’ 1.50; Blauwe druiven ’.2.30 p. p.;
Asperges, witte T 0et. per bos; Bloemkool Ie srt.
I 23—36; id. 2e soort ’7.50—21; Sla II ’ 0.45- .I.nj
per 100; Kelen ’0.90—1.40; Peen ’l9; Prei ’4.40;
Radijs ’ 1.75—4.25; Rabarber ’s—9; Selderij ’1.30
—2.20, alles per 100 bos; Spinazie 5—13 et.; Willof
20 et. per K.G.; Zuring 50 et.; Stoofsla 10—40 et.
per bak.

Eieren ’6.— per 100 stuks.
Export veiling:
Sla 1 ’3.20—6.60; idem II ’ 0.45—2.80; Spinazie

B—l 3et. per K.G

SCHIEDAM, 12 April.
Moutw U n. (Off. not., medegedeeld door H. J.

Jansen, namens de Commissie uit de Kamer van
Koophandel aan de Beurs) ’ 14.50 per H.L. ad 46 %.
Zonder fust en zonde/ belasting.

ROTTERDAM, 12 April.

Mais op termijn 12 April 12 April 10 April 9 April
slotk. vroegk. slotk. slolk.

Mei 165-, 165 16-lK 165K
Juli 162 lólK 160 K 161
Sept 162 K 162"-. 162. i l(>2
Nov 163>_ lb3'A 163 102^

Omzet 20 eontr.

KAMPEN, 12 April.

Eieren. Heden waren ter w«ekmarkt de prijzen

der eieren van ’ 5,50-6.00 per 100 stuks.
Bo ter gold ’2.20 per K.U.
Hooi. De lianddel in Kampereilander hooi is icis

vlugger. Men besteedde voor Kampereilander hooi
van ’24—25; voor Binneiihoni Iste soort van ’2O
—22 en voor idem 2e soort van ’ 18—20, alles p.r
500 K.G.

GORINCHEM, 12 April.
Vee. Aanvoer: 850 koeien, 7 nuchtere kalveren,

903 biggen, 228 overloopers, 8 schapen, 14 lamme

ren. Men besteedde voor kalfkoeien ’400—500!
kalfvaarsen ’ 180—280; guste vaarsen ’ 150—200;
melkkoeien ’300—400; pinken ’ 100—180; nuchtere
kalveren (fok) ’ 18—30; id. (export) ’ 10—18; over-
lopers ’30—45: biggen ’ 20-34; schapen ’3*—
30; lammeren ’ 15—20 per suil..
Boter per Vi K.G. ’ 1.15—1.20.
Eieren 5A—6 et. per stuk.
De handel was matig.

NIJMEGEN, 12 April.

Varkens. Aanvoer 74 vette varkens 39—42 et.
per 'A K.G.; 906 biggen ’ 18—25 per stuk.

Vee Aangevoerd werden: 39 vette koeien 48—
55 et.;' 19 vette kalveren 42—50 et. per .4.K.0.:
172 nuchtere kalveren ’ 12—23; 6 geiten ’ 7—16
per stuk.

Eieren. Aanvoer 285.000 kippeneieren, ’ 5.00-*;
5.50; eendeneieren ’6—7; ganzeneieren ’ 16—18
per 100 stuks.

NIJMEGEN, 12 April.
POTPLANTEN. Hortensia's 44—170; Spiraea's 32

—71; Bromelia's 140—250; Qtniata'a 21—32< Arau-
caria's 81; ' Azalea's 61—240; Roosjes 8—29;

f
Dra-

caeua's 16—30; Nephrolepus 31—60; Clegoma's 5—
17; Bladbegonia'^ 17—23; Coleus 9—13; Mosjes
s—B: Varens 5—13; Adianthums 8—21; Sedums 8—
21; Asparagus Sprengeri 7—17; idem Plumosus 8—
16; Primula Obconica 12—20; Salvia's 13—17; Cine-
raria's Ie soort 12—20; id. 2e soort 7—11; Paul
Grampels 12—16;Rubin 13—17; Zonnekind 13—17;
Begonia's 9—16; Cytroniums 5—20; Violieren 21—
30- Tradcscantia's 4—9 cent per stuk; Primula Ve-
ris ’2.10—3.50; Muurbloemen ’ 1.80—6.00;' Tulpen

’ 2 10—340; Dellis ’ 1.40—2.70; Vergeet - mij - niet
’0.80—2.40; Violen ’2.10—2.80 per 100 stuks.

BREDA, 12 April.
.Vee. Op de markt van heden waren aangevoerd

in totaal 393 stuks vee, t.w. 1 paard, 134 runderen,
12 kalveren, 36 varkens, 210 biggen. De prijzen en

handel waren als volgt: Kalfkoeien ’320—450, red.;
kalfvaarsen ’ 250—375, red.; graskalveren ’Bs—
150, vlug; pinken ’ 125—190, vlug; varekoeien ’ 170
—230, red.; drachtige zeugen ’ 120—150, redelijk;
biggen ’24—32, zeer vlug; slachtpaarüen geen han-
del, alles per stuk.

Vete ossen Ie kw. 52—55; 2e kw. 48—52, goed;
vette vaarsen Ie kw. 52—56; 2e kw. 48—52; 3e
kw. 45—48, goed; vette koeien Ie kw. 46—50; 2«
kw. 42—46, goed; stieren 2e kw. 40—45, redelijk;
alles per pond slachtgewicht.

Vette varkens Ie kw. 85—88; 2e kw. 83—85 et,
per K.G. levend gewicht, goed.

IJMUIDEN, 12 April.
V i s c li. Heden waren aan de markt de vangsten

van 31 stoomtreilers, 7 leggers en 16 beugers. De
prijzen waren heden als volgt: Tarbot ’ 1.40—1.00;
Tongen ’2.50—1.80 per K.G.; Griet ’55—17; gr.
Schol ’20—17; md. Schol ’ 52-22; Zctschop ’29
—23; kl. Schol ’ 12—7.50, ’7.00—3.40; Scharren
’5.50 .1.20 per 50 K.ü.; roggen ’ 22—28 per hoop;
Viect ’2.70—1.30 per stuk; Makreel ’24—22: Pie-
terman en Poon ’8—7; gr. Schelvisch ’234—25.50;
md. Schelvisch ’29—21; k.i.id. Schelvisch ’lB—
11; kl. Schelvsch ’ 10—45,50, ’6.00—3.30; Kabel-
jauw ’30—27; gr Gullen ’9.00—4.60: kl. Gullen
’s—3; Wijting ’3.40—1.50 per 50 K.G.

ENKHUIZEN, 12 April.
Haring. Aangevoerd door 82 vaartuigen met 6

tot 75, totaal 3200 tal. Prijs der reepharing ’ 1.05
a ’1.30 en der Fuikharing ’0.64—1.58 per tal
(200 stuks).

KRALINGSCHEVEER, 12 April.
Zalm. Hcdea waren ter markt aangevoerd; 4

Winterzahiien. Prijs ’ 3.15 'ü ’3.40 per A K.G.

PER TELEGRAAF.
LONDEN, 12 April.

Stemming Thee vast. Rij s t kalm. Jute tra-
ger. K o i i i e kalm. Suiker vast.
Koffie Santos mnd. Mei &')A.
Terpentijn Amerik. loco 63%; lev. Mei/Juni

(,3'A- R a a p o 1 i e loco 49 .
Lijnolie opening loco 30%; lev. Mei/Juni 29%;

slut loco 30%; slot lev. Mei/Juni 29%.
HULL, 12 April.

L Li n o 1 ie opening loco eu slot loco 30M.
LONDEN, 12 April.

Koper Standard Cash £5b%; 3 mnd. £51%;
Electr. £ 64 ie £ 64'A.

Tin Standard Cash £ 280-,; 3 mud £269%.Zink i' 32 4 =f 32%.
L Q o d Builenl. £ 2S'A A X 29%.

h'riesche Boter 170 sh. k 172 sh.

LIVERPOOL, 12 April.
Katoen. Am. Middl. loco 111.10; lev. Mei 9.51s

Juli 9.36; Oct. 9.13; Jan. 9.W.
LIVERPOOL, 12 April

Katoen. Loco-verkoop 4000 balen; loco-stem-
ming kalm. Invoer van den dag _00ü balen. Lev.
Mei 9.51; lev. Juli 9.36. Termijn-stemming kalm.

Qkrzmt
Kaloerslraal - Damstraat

Buitengewone
Aanbieding!

tf__W DAMES-
\7*T COSTUUM

/AT \<y | I Prima wollen
\ 1 . tricot, met

\Vv fl ï I l kn<"f0 PBa"'n-'\\\ I) / ceintuur en
VjjMi '\ ; zakjes. Alle

—fiLi' m°dekleuren
—~l—^i\-

DEUX-PIECES \
27_£ lil)

WollenTiicot; \ \
kraagje, das en \ \
manchetten \\

t van Crépe de 11Chine. Voor- IJ
radig in alle _jr\
modetlnten A*ti

U1TLÜTINGEN.
ANTWERPEN.

Premieloten 1887.
Trekking van 10 April 1926.

Seriën:
449 2290 2560 2912 2997 3924 4946

5424 5833 6062 6239 6481 7091 7422
8621 9213 9374 9981 10013 10954 11013

11409 11500 11798 119U9 13213 13278 13537
147200 14757 15600 15651 16105 16568 16855
18348 18855 19621 19967 20162 20798 21162

21367 21457 21624 21831 22006 22213 2269!
22713 23548 23611 23651 23793 24418 24474
24621 25587 26524 26546 27070 29116 29204
29703 29763 3Ü126 30511 30516 30572 32220
32744 33417 34230 34252 34521 36252 36417
36497 37184 37405 37993 38909 38972 402U7
40245 40400 4159S 41691 42362 43369 43668
43826 41582 45767 46064 46255 46357 46759
46892 47194 47380 47458 47683 47728 43428
48450 49277 49396 50236 5U550 51522 51651)
52120 52177 52221 52368 52442 53058 56103
56465 56591 56745 57415 57924 59127 58859
59230 59493 59692 60622 60859 60957 61479
61584 61795 62133 64625 65039 65872 66207
67313 68263 68330 68442 69972 70375 7Ü584
70S30 71974 72962

Premiën:
Serie 32744 nr. 17 fr. 10.000; Serie 41598 nr. 24
ir. 1000; Serie 23548 nr. 25 fr. 500; Serie 37993
nr. 2 ir. 250; Serie 47458 nr. 12 fr. 250.

De volgende nummers met fr. 150:
S. 4946 n. 20 S. 6239 n. 16 S. 8621 n. 16
S. 22213 n. 6 S. 292Q4 n. 20 S. 29520 n. 21
S. 34230 n. 19 S. 40207'n. 4 .S. 41598 n. 3
S. 45182 n. 2 S. 47380 n. 15 S. 47728 n. 12
S. 48450 n. 15 S. 4?277 n. 15 S. 52120 n. 23
S. 60859 n. 23 S. 56501 n. 14 S. 57924 n. 9
S. 56193 n. 20 S. 65039 n. 2

Met fr. 110 de overige nummers vervat in
bovengemelde seriën.

Keien!. - Geneesheer.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS
van PANNERDEN noodigen een
Medicus uit met hen in overleg te
treden over het zich ln de gemeente
Pannerden vestigen als

Gemeente - Geneesheer
op een salarii van f 2800—. De
bevolking ii overwegend I.-Katholiek.

Pannerden, 12 April 1926.
De Burgemeester,
F. van Nispen totPannerden.
De Wethouder,
J. H. Solintjes.
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INDISCHE BRIEVEN.
HET CHINEESCHE VRAAGSTUK.

Het Chineesche vraagstuk is een van de
Vele brandende vraagstukken in Ned. Indic. Ia
het katholiek weekblad van Batavia genaamd
Sociaal Leven en Streven lezen wij daarom-
trent, hoe tegenwoordig langs allerlei kanalen
het groote Chineesche moederland de zonen, dieliet verlieten, weer naar zich toe wil trekken;
hoe in China belangstelling ontwaakt voor hetl'it der emigranten en omgekeerd de emigranten
üroote belangstelling toonen voor de wederwaar-
digheden van het moederland, dat een nieuwen"ijd tegemoet gaat. China is thans ten uiterste
fi-*prikkeld. De Chineezen beschouwen iedere
opmerking, iedere uiting als deze niet is een on-
voorwaardelijk partij kiezen voor liet Chineesch
"standpunt a's een uiting van vijandigheid en
haat. ledere maatregel van orde. of wat ook, die
door een buitenlandsche redering wordt geno-
men in een kolonie, wordt al heel spoedig ge-
Qualificeerd als een maatregel, speciaal tegen
de Chineezen gericht, omdat wat onvermijdelijk
is, gezien de talrijkheid der Chineesche bevol-
kingsgroep ten opzichte van andere buitenlan-
ders, het voornamelijk Chineezen zijn, die de
gevolgen van dezen maatregel ondervonden.
De verhouding tusschen China en de verdrags-
mogendheden is slecht, omdat zich langzaam
aan een sfeer gevormd heeft, waaraan alle ver-
trouwen vreemd is en die vergiftigd wordt door
de sterkst mogelijke achterdocht.

In deze mentaliteit is China aan het onderhall-
en niet de Westersche mogendhedenten ein-

-Ide al de „ongelijke verdragen" afgeschaft te
■krijgen welke het als een smet op zijn nationaal
■blazoen beschouwt. Alle voorrechten, die de
■ buitenlanders in China zich successievelijk ver-

.rd hebben, wj] Jiet ongedaan maken en voor
onderdanen in het buitenland wil het de

positie van meest begunstigde verkrijgen. Of
China zijn zin zal krijgen? l)e Europeanen in
China zouden dan onder de Chineezen-wet ko-
men te staan en de Chineezen-otiderdaiien van
China hier te lande zouden dan met Europea-
nen worden gelijk gesteld. De Inlanders zouden
dan, en terecht, hetzelfde eischen en het bestuur
in Indië zou voor bijna onoverkomelijke moei-
lijkheden komen te staan. Het Gouvernements-
kantoor vopr Chineesche zaken te Batavia zal
waakzaam moeten zijn en het Chineesche vraag-
stuk voortdurend in studie moeten houden. Dit
bureau is bestemd om de Regeering in Chinec-
sch« zaken van advies te dienen. Het komt ech-
ter nog te vaak voor, dat de ambtenaar, alvo-
rens in Chineesche zaken in te grijpen, ver-
zuimt advies aan dat bureau te vragen, het-
geen schadelijke gevolgen meebrengt. Dit ge-
schiedde dezer dagen.

De politie is er in Indië altijd op uit om den
z.g. djimatzwendel tegen te gaan, dat is de
Verkoop van tooveriniddelen, tooverspreuken
enz., waaraan geheime kracht wordt toege-
kend, en die aan den goedgeloovigen eeu-
voudigen dcssi-lnlander voor veel geld worden
verkocht, niet zelden om hem onkwestbaar
t« maken in den strijd tegen den Europeaan.
Met godsdienstige gebruiken hebben deze'
meestal weinig te maken. Hij het uitoefenen
Van den Chineesden godsdienst evenwel wor-
den papiertjes met vergulde opschriften, die
smeekbeden of lofprijzingen inhouden, op een
offerschaal verbrand evenals wierook, opdat
degene, die dat offer brengt, daarvan voordeelr-ioge hebben. Dergelijke papiertjes dragen de
Chineezen bij zich; zij hangen ze op in bun
huizen enz.; ze zijn vaak te koop iv de Chinee-
sche bedehuizen. De politie heeft nu dat Chi-

neesclie gebruik van den onder Inlanders
voorkómenden djimatzwendel aangezien, deed
een inval in een eMneesch bedehuis, waar die
godsdienstige voorwerpen verkocht worde",
nam de chineesch-godsdienstige symbolische
voorwerpen in beslag, als beeldjes etc. die in
een vrachtauto werden weggehaald en als oude
rommel in een hoek op liet hoofdbureau van
politie werden gedeponeerd.

D->c bedehuis had reeds ons-stoord tiental-
len jaren lans beslaan: al dien tijd waren
daar die offervoorwerpen verkoeld tot plot-
seling de politie, op een dwaalspoor geleid door
een chlneesclien rechercheur, die persoonlijk
wraak wilde uitoefenen tegen den tempelwach-
ter, met schermende hand zich in de zaak kwam
mengen. Eerst daarna werden deskundigen ge-
raadpeegd; er bleek, welk pijnlijk misverstand
daarvan de oorzaak was geweest.'De Chinee-
zeti zijn uiterst geprikkeld door dat optreden
en geven aan hun verontwaardiging lucht in
de Cliineesche bladen.

Rel optreden zoodanig kan, zooals van ze'!
spreekt, ernstige gevolgen hebben voor de open-
bare orde en rust, die tegenwoordig toch reeds
herhaaldelijk op de meest ernstige wijze wor-
den cestóord. De Maandagochtendbladen brach-
ten gisteren liet bericht dat de communisten
in den nacht van Zaterdas op Zondag een po-
ging liebben gedaaati om het magazijn van
oorlog te Djokja op te blazen met behulp van
dynamiet. Deze keer dus geen vuurwerkborn-
men meer zooals tot 'Ui toe, doch echte dyny.
mietbommen. r_r zijn drie daders op heeter-
daad betrapt te weten Wirosoedaramihordjo
Marlan en Kasdon, alle drie leiders vau com-
munistische verecnigingen, de laatste speciaal
van de communistische padvintiersverceniging.
'1 hans geen intimidatie meer door vuurwerk-
bommen, doch een poging om gebouwen ert
voTJTraden in de lucht te doen vliegen. De po-
litie zou de bom nog tijdig onschadelijk hebben
kunnen maken volgens de berichten. De lont
zou echter reeds aangestoken zijn ïeweest. Er
zijn nog 22 communisten gearresteerd e" vele

iekingen hebben plaats gehad. Al zijn
de berichten lot nu zeer summier'en al blijft
er nog veel duisters op te helderen, het is
niet aan ie nemen, dat Aneta, hel telegraai-
bureau. dat de berichten bracht, overdrijf! of
on.iuist is ingelicht. Zeker is, dat te Tegal een
aanval van ongeveer 200 lieden op de politie
heeft plaats gehad, in verband waarmee een
zeventigtal arrestaties zijn geschied en veel
machtsvertoon noodig is geweest. Die aanvalwas al weer het werk der communisten, waar-
van iv die streek een vijftal onlangs wegens
het beleggen vau een verboden vergadering,
tot o'wekeri gevangenis werden veroordeeld-I.n ook in Atjeh schijnt het weer niet pluis;
daar werd onlangs een militaire patrouille vanongeveer twintig man in de pau gehakt!

Geen kleinigheid! Eu in deu klutsten tüdhadden daar meer dergelijke gebeurtenissen
plaats, zoodat aan de pacificatie van dat land
nog wel iets schijnt te haperen.

EEN RIJKE VROUW
Naar het Duitsch.

2

Daarbij studeerde zij voor de acte onderwijs en zat tot
°iep in den nacht bij een zwak en droef lichtje over naar
Roeken gebogen. Zij was altijd even rustig en kalm. vricu-fcliik en voorkomend, troostte haar moeder eii was vrou-'i-'k met de jongens, die nog niets begrepen van den
f^aren last. die op haar zeventienjarige schouders ge-
'eSd was.. Later, toen zij ouder geworden was, verwonderde zij
«ch vaak over het uithoudingsvermogen, dat zij m haar
""ge jaren had bezeten: maar de jeugd wordt door het
"even gedragen, terwijl de ouderdom het leven zelf moet
'orsen.
, Zoo was Juliana steeds ijverig en druk in de weer, maar,.a;'r oudere zuster Maxiniiliane bekommerde zich om

en om niemand. Haar stug en ontoegankelijk Karakter
orzaamde slechts met tegenzin en was altijd gereed

J* gebod te weerstreven. Haar vader had zich over haar
rris zeer bezorgd gemaakt. Zij wilde in alles haar eigen

|j.eS volgen; dat deze nooit de goede was, bekommerde
d*ar weinig. Met was de uitdrukkelijke wil geweest van
ju'1 vader, dat alle kinderen vlijtig zouden leeren. Maar
\J**imiliane had een onoverwiniielijken afkeer van alles
V. l niet boeken en studie verband hield, vandaar dal zij
tr(

r achterbleef bij haar zuster Juliane. Alleen de muziek
t ;||''c haar aan. !u dit opzicht was zij dan ook niet van
lij^it ontbloot. Zij had een mooie, klankvolle stem eno,,,studeerde met graagte, want zii wilde later zelf piauo-
t*. .eTiclit geven. Zij had dezen wensch aan haar vader

"Kennen gegeven en deze had erin toegestemd.
""^e moo^t worden wat ge wilt," had hij tot zijn kinderen
1

gezegd, „maar wordt flinke, bruikbare, brave, vrome
tnenschen."

Na deu dood van den vader evenwel had Maximiliane
de dnr. lessen bij den muzieklecraar moeien opgeven, en
nu zat zij lusteloos en terneergeslagen, haar naaiwerk in
den schoot, zich zelf beklagend iv haar droevig lot.

Het inkomen van juffrouw Geringer bestond uit een
klein pensioen, den archivaris voor zijn dertigjarigen dienst-
tijd toegekend, en een gering jaargeld uit het weduwen-
fonds. Hiervan-moest juffrouw Geringer voortaan met haar
gezin leven en de studies harer kinderen bekostigen.

..lat is onmogelijk," jammerde zij.
„Wees onbezorgd, lieve moeder," zei Juliane: „over drie

weken doe ik mijn examen en als ik er dat met Gods
hulp goed afbreng, krijg ik een plaats als onderwijzeres,
die mij jaarlijks ettelijke honderden guldens opbrengt — en
d::n kunnen wij heel goed leven."

„Ach. Juli, je weet niet, wat de kleeding alleen van
drie_ jongens kost."

~ Toch wel, moeder, ik weet 't heel goed, maar heeft
coin ons ook niet zijn hulp toegezegd? — En hij 'zal woord
houden."

„En ik zal ook mijn best doen. moeder," liet Maximiliane
zich plotseling hooren.

„Ach, Jane," antwoordde juffrouw Geringer, „jij kent
immers niets Je stem is nog lang niet geschoold, zeivader."

„Wat niet is, kan komen, moeder, ik wil mij verder be-
kwamen en wel op een wijze, die u niet alleen niets kost,
maar zelfs nog geld inbrengt."

Juffrouw Geringer en Juliane zagen haar verwonderd
aan.

„Hoe zou je dat klaar spelen, Jane?" vroeg haar zuster.
..Ik heb alles grondig overwogen en ik ben vast be-

sloten mijn voornemen ten uitvoer te brengen: ik ga naar
't tooneel."

Juffrouw Geringer uitte een kreet van schrik.
„Neen, dat gebeurd niet, in géén geval!"

„Ik ga naar.... 't tooneel." herhaalde Maxi-
miliane met nadruk, „daar Wordt men rijk. daar wordt men
gevierd."

„Ach, jii ongelukkig kind! Wanneer vader dat wist. zou
hij zich in zijn graf omkeeren." jammerde luffrouw
Geringer.

„Rijk en gevierd? — De hemel erbarme zich over lel
Arm en niet in tel Is beter gezegd — wat mij betreft ik
kon zulke menschen niet."

„Ik ook niet, moeder, maar ik wil geld verdienen en
dat kan ik alleeen op 't, toötieel."

..Maar ik verlang niet* dat je op deze wijze geld ver-
dient, Jane. Je kan je ook hier in het huishouden verdien-
stelijk maken."

„Neen, moeder, daar bedank ik voor."
Stom van verbazing staarde juffrouw Geringer haar

dochter aan, want dergelijke tegenspraak was iets on-
gehoords, dat zou haar man nooit hebben geduld.

„Ik doe het niet, want ik kan het niet," zei Maximiliane
op vastberaden toon.

„Wie zegt jou dan, dat je op het tooneel iets zult be-
reiken?" vroeg Juliane.

„Ik heb een mooie stem —."
„Maar niet voldoende geschoold!"
„Ik zie er niet kwaad uit —."
„Het uiterlijk vóórkomen waarborgt geen succes, en

evenmin geluk."
„Dat beu ik niet met je eens! Prinsen, graven en baron-

nen namen een actrice tot vrouw."
„Waar haal je die wijsheid vandaan?"
„Men vangt hier en daar een woord op, men leest en

geeft zn oogen den kost maar genoeg nu. ik ga naar
het tooneel, ik voel niets voor 't huishouden oï een ander
beroep — 't moet dus wel mijn bestemming wezen."

„Ach, ongelukkig kind, dat ik zooiets van je beleven
moet, is dat nu de dank? Is dat de dank. dat vader zich
voor je heeft opgeofferd en zich menig genoegen ontzegd
heeft alleen om jou ie kunnen laten studeeren en de dure

lessen van het muziekonderwijs te betalen? Hebben wij
dat aan je verdiend? Hebben wij jou niet opgevoed enverzorgd, evenals onze eigen kinderen, hebben wij je ooit
met een enkel woord laten voelen, dat je ons kind nietbent?"

„Moeder, wat zegt u daar?" riepen de beide meisjes._ „Ach, mijn God, wat heb Ik gezegd! Maar het woord
is eruit, er valt niets meer te verzwijgen, vader wilde
niet, dat gij 't ooit zoudt vernemen, tenzij in geval van
een huwelijk, maar zoon zwarte ondankbaarheid kon ookhij niet voorzien. Doch daar gij u niet als ons kind ge-
draagt, zult ge ook weten, dat gij ons kind niet zijt. Wij
hebben je slechts als zoodanig aangenomen."

Juffrouw Geringer had In groote opwinding gesproken,
een oogenblik zweeg zij.

..Wie ben r*. dan," vroeg Maximiliane, bleek en bevend.
-Wie je- bent? Een vondeling, die wij van de straat

hebben opgeraapt en van den dood gered, een arm op den
grond geworpen schepseltje met den heidenschen naam
Miranda, ziedaar wat je bent! Maximiliane stiet een kreet
uit van ontzetting, zij bedekte haar gelaat met beide han-
den en schreide bitter.

(Wordt vervolgd.)

BRABANTSCHE BRIEVEN.
XV.

KERKMUZIEKWEEK.
Noch 't edel ambt van koordirecteur, noch

dat.van organist, noch zelfs dat van simpel
koorzanger, is mijn deel. Een groot musicus ben
ik niet, al meen ik in oprechten eenvoud een
behoorlijk gehoor te hebben, dat van mooie
muziek als een doorsnee-burger kan genieten.

Nu, in die laatste qualiteit interesseerde ik
me voor de Tilburgsche Kerkmuziekweek en ik
durf er even uw aandacht voor te vragen.

Een gedetailleerd verslag, een deskundig
samenvattend relaas, ik zou ze u niet durven
geven. Maar ecu Roomsen leekenoordeel wil ik
er wel op wagen.

Het eerste alles-overheersehende gevoel is
dat der dankbaarheid voor het vele mooie, dat
te genieten werd gegeven. Want ik zie in deze
Kerkmuziekweek — misschien geheel ten on-
rechte, — niet allereerst de technische zijde,
doch veeleer den practischen kant ervan Voor
leeken schuilt die in de belangstelling, door
deze- uitmuntend geslaagde demonstratie, ge-
kweekt voor het heerlijk mooie, dat ons Room-

"sche geloof, onze goede Moeder-Kerk, ons
biedt in hare plechtigheden. Die belangstelling,
zoo meen ik, is voor onze leeken een geweldige
kracht ten goede, die onze eigen levenssfeer
bindt aan ons geloof. Zij maakt ons den gang
ter kerke van een gedwongen of ons zelf opge-
légden plicht tot een geestelijke vreugde en
doet ons "meer intens medeleven met onze Moe-
der de 11. Kerk. Dit verstevigt weer het indivi-
dueel geloofsleven en doet ons betere menschen,
betere parochianen worden, d.w.z., het doet
ons weer opgaan in den jaarkring van plechtig-
heden, die ons kerkelijk huisgezin, de parochie,
ons biedt. Zóó gezien, is het goede effect dezer
kerkmuziekweek verder gelegen dan alleen de
technische opheldering en verdieping, die on-
getwijfeld ook geboden werd.

Zóó gezien, ligt het nut dier week in de be-
vordering der aantrekkingskracht van het pa-
rochiale leven in onze kerken, dat door een
heilig-bezielde kerkmuziekbeoefening de pa-
rochianen tot ware en diepe godsvrucht stemt.
Zooals pastoor Hansen het in zijn openings-

ird zeide: het aanbidden, eeren, loven en
dankeu van God bevordert door de liturgische
viering van het 11. Misoffer, hetwelk eiken dag
■plechtig zou -worden opgedragen.

Mijn trouwe lezers zullen begrijpen hoe mijn
Brabantsch hart genoten heeft van deze schit-
terende demonstratie, in ons Roomsehe Zuiden
zoo zéér van pas gehouden. Wij mogen immers
ons ervan verzekerd houden, dat de Veelzijdige
en overgroote belangstelling van geestelijken
en leeken — grooldee-ls uit de Zuidelijke Bis-
dommen samengestroomd — over heel die ge-
westen de gewenschte vruchten zal doen ge-
dijen. En die — zooals ik hierboven zeide, —kunnen niet anders dan volop ten goede komen
aan de hoogste cultureele belangen, n.l. e\c
godsdienstige, onzer Brabantsche geloovigen.
Hoe meer zij gebonden worden aan het oude

voorvaderlijke geloof, hoe meer zij 't leeren
smaken en proeven als de prachtige zielespijs,
hoe meer zij 't kunnen uitleven en beleven in
volle breedte, des te beter zullen zij... échte
oude Brabanters zijn en blijven!

Wél mogen de organisators dezer schoone
week met groote voldoening op het volbrachte
werk terugblikken! De Bossche diocesane St.
Gregorius-Vereeniging, bijzonder haar ijverige
secretaris, pastoor Mannaerts, hebben getoond,
dat 't Roomsehe Zuiden een bij uitstek practi-
sche bevordering van het gestelde doel kan ver-
wezenlijken! Hier was een afstraling bovendien
van het Roomsehe gemeenschapsleven, waar-
over ik in mijne brieven zoo herhaaldelijk
spreek. Niet stijf-deftig zaten hier congressis-
ten bij en naast elkaar, neen, hier leefden we
allen samen in een Brabantsch-gemoedelijke en
gezellige stemming, allen voelden zich zoo har-
telijk één, zoo hecht en ongedwongen verbon-
den, zoo spontaan tezamen, met elkaar genie-
tend van het welslagen der week, dat men
„voelde!"

De prettige, gulle gastvrouwe was het een-
voudige industrieele Tilburg, en haar gemoede-
lijke burgerij. Het leefde met de kerkmuziekweek
geheel mede, zooals een Roomsehe stad alleen
dat doen kan. De invasie van zwarte en ander-
kleurige toogen was haar welkom. Een blij en
gastvrij onthaal vonden ac meesten onzer bij
geestelijken en familien, en overal werd open-
deur gehouden en ópen-tafel volgde menigmaal!

Volgens vroeger opgezette theoriën zou een
fabrieksstad voor ontvangst en welslageri van
cultureele congressen en soortgelijke instituten
ipso jure ongeschikt zijn. Ik" heb altijd ge-
meend, dal het echte Roomsehe karakter, de
zuivert; Roomsehe sïeer, veel meer dan 't mate-
rieele milieu, hoofdzaak hierbij waren.

liet welslagen dezer week heeft dit volko-
men bevestigd. Wij kwamen graag naar Til-
burg, zullen er even graag terugkomen, omdat
die echte Roomsehe atmosfeer er zoo hartelijk
aanwezig is!

En ik houd er mij van overtuigd, dat alle be-
zoekers, en zi; waren velen en talrijk — die-
zelfde spontane dankbaarheid zullen gevoelen,
waarvan ik mij hier tot-tolk maak!

Terecht wees de voorzitter der week, pastoor
I lansen uit üeldrop, erop, dat de keuze vau
Tilburg ook ten volle gemotiveerd was door het
bestaan van zooveel goede kerkkoren, van een
actieven korenbond, die prachtig werk levert
i n van het R. K. Conservatorium als onderdeel
der R. K. leergangen, dat zich in een grooten
bloei en belangstelling mag verheugen. Dit
laatste is een remarkabel punt. Met toont de
wisselwerking tusschen instituut en plaats van
vestiging, wanneer deze laatste, voor goeden
i-ivloed vatbaar is. En zoo blijft het instituut der
R. K. Leergangen van groot belang en rot
gj*oot heil van deze stad, die op haar beurt zich
die heilzame instelling waardig toont.

.Men behoeft geen Tilburger ie zijn, om dit
van harte toe te juichen. Want den goeden in-
vlo.-d vangt heel.Brabant op, bevrucht het e-.i
doet het gedijen!

Om op cic kerkmuziekweek terug te komen:
zelden zullen congressisten in zulke opgewekte,
spontaan tevreden stemming naar huis zijn
vertrokken. Een joviaal Afscheid van elkaar,
waarin een van harte gemeend „lot weerziens
op zulk een week" lag opgesloten!

(iod's zegen rustte wél op dit werk!
Die moge er de bevruchting van bewerken

tot in alle parochies, die door geestelijke of leek
er vertegenwoordigd waren, daar het goede
zaad ontvingen en in den malschen, vruchtba-
ren bodem van goede en warme ziele-stemming
het hebben opgenomen!

10 April, 1926.

KUNST EN LETTEREN.
KERKMUZLKALE WEEK TE TILBURG.

Nabetrachling.
De organisatoren van de muziekweek zuilen

het mij niet kwalijk nemen, dat ik voor mijzelf
en mijne lezers een ander slot aan die dagen
heb gemaakt dan het officieek- te Tilburg. Het
lag toch voor de hand om in de terugreis
Oosterhout aan te doen, niet om het te Tilburg
genotene te toetsen aan het „Opus Dei" der
Benedictijnen, maar om in de abdij St. Paul de
volmaaktheid (de menschelijke, dan wel te ver-
staan!) te beleven van hetgeen men te Tilburg
op zoo uitmuntende en lofwaardige wijze na-
streefde.

Hoevele duizenden in den lande hebben rei
de pelgrimage naar Oosterhout ondernome-i,
Aan de duizenden, die nog zullen volgen, wilde
ik gaarne adviseeren om in Breda den „voor-
post" van het Benedictijnschc leven, dat in
Oosterhout bloeit, te gaan bezien. Met dien
voorpost bedoel ik de muurschilderingen in het
priesterkoor der St. Jozefskerk, in de onmiddel-
lijke nabijheid van het station te Breda gele-
gen; het bekende stoomtrammetje voert er ons,
direct nadat het zich in beweging heeft gezet,
langs. Men moet zijn tijd dus zóó kiezen, dat
men een uurtje tijd vindt, vóór men in de
stoomtram stapt en wederom een uurtje wan-
neer men van Oosterhout terugkeert naar
Breda. (Halte Boschstraat). Dat tweede bezouk
na de Oosterhoutsche sfeer — is noodzakelijk
om den eersten indruk te bevestigen en nog
beter den geest te vatten, van wat de Benedic-
tijn Dom van der Mey daar op de muren pen-
seelde.

Loop, zonder naar de andere dingen in die
kerk te zien, recht door naar hef priesterkoor,
groet het 11. Sacrament, Welks kracht den
schilder omvormde tot den kunstenaar van de/c
taferéeleh en laat dan rustig deze schoonheid op
u inwerken. Het is de moderne schoonheid, de
schoonheid van een kunstenaar met eigen
llitingskracht en toch algemeen genoegom aan te
spreken. Dus niet afschrikkend door wat men
noemt: „malle dingen in de moderne kunst".
Vroeger schreef ik er reeds uitvoerig over in
„De Tijd". Ik kan nu volstaan met nog eens te
wijzen op den grootschen kleurengang van het
grijs-en-zwart, links naar den tintenjube) in het

laatste tafereel rechts. Bewaar diep in uw hart
de idéé van onberoerbare Majesteit in de Gods-
figuur uit het scheppingstafereel en de verhe-
ven rust der lichtere passages in de Bruiloft van
Ca na.

Moge het voorbeeld van andere kerken, die
Dom van der Mey uitnoodigden tot versiering,
meerdere steeds navolging vinden. Waardeere
men zulk een kunstenaar in dezen tijd. In dezen
armen, armen tijd. Meen niet, dat ik geen ge-
breken zie in dezen arbeid, maar verkies sterk
geïnspireerd werk met zijn menschelijke onvol-
maaktheden boven dat troostelooze „niets",
waaraan zooveel geld onnut werd weggesme-
ten. Waarlijk, zulk geld kan beter „aan de
armen worden gegeven". Maar echt kunste-
naarswerk is de vaas met kostbaren balsem!

Dit bezoek aan de altijd-geopende St. Josefs-
kerk bereidt u voor op Oosterhout zelf, waar
men om 9 uur de gezongen Hoogmis kan bij-
wonen, alle dagen, en 's middags de Vespers.
Op tijdige aanvraag bestaat ook de mogelijk-
heid om als gast eenige dagen in de abdij te
verblijven, tegen het tarief van uw eigen mid-
delen en uw eigen edelmoedigheid. In ieder ge-
val komt ge er duizendmaal rijker vandaan, dan
toen gij kwaamt!......

Wat aan menschelijke volmaaktheid in den
eeredienst aan Ood kan bereikt worden, is hier
bereikt. Men kijkt zijn oogen uit aan wat men
ziet en kan zijn ooren niet gelooven. Maar dat
zien en luisteren bestaat niet op zich zelf, neen,
het wordt opgenomen in de eene idee: zoo ver-
heerlijkt men üod. Alen ziet ook geen men-
schen meer zingen, neen: hier wordt de H. Mis
opgedragen en hier wordt gezongen. Daarmee
is het onpersoonlijke van dit „Werk Gods" ge-
heel geteekend en men voelt, dat die arbeid ook
ons iioor zijn stilte en eenvoud, zijn verheven
deltigheid langzaam verheft verre boven 't ge-
wone levenspeil-van-den-dag. Wie schittering
zoekt voor oog en oor behoort hier dus niet
thuis. Alleen wie de Hoogheid zoeken, vinden
zich bevredigd.

Waar ik gedurende de Kerkmuziekweek reeds
een opmerking over de stichting der liturgische
altaarplechtigiieden heb gemaakt, daar wil ik
nu nog eens extra onderstrepen, dat de liturgie
in Tilburg steeds ten uiterste verzorgd was.
Zelfs naast de voorname étiquette van de hove-
lingen Gods: de Benedictijnen, blijft de altaar-
verzorging te Tilburg hij de diensten buitenge-
woon te waardeeren. Het geheim ligt hier in rle
waardigheid, de deftigheid, waarmede men zich
behoort te gedragen in den dienst van den Ko-
ning der Koningin; men heeft daar te Tilburg
met een ernst naar' gestreefd, die me meermalen
ontroerde en zooals Pastoor Hansen in zijn slot-
woord zeide. heeft de Liturgische Vereeniging
daarmede alk-' deelnemers ten zeerste aan zich
verplicht.

Tegenover den zang der Benedictijnen valt
voorloopig echter alles nog weg.

Hoe komt dat?
Niet omdat daar in dat klooster mooie stem-

men te bewonderen zijn, niet omdat daar een
muzikale schittering te genieten is, niet omdat
men daar geschokt wordt door een of ander
„aangrijpend moment". Niets van dat alles. Het
is deeenheid, de versterving, het onpersoonlijke
dat hier boeit.

Verder.
ln onze parochiekerken met haar laatkomers,

haar stoornissen voor oog en oor, (te Tilburg
tot een minimum beperkt!) is het gregoriaansch
iets, dat ergens achter of voor in de kerk goed
of minder goed of slecht wordt gezongen. lets,
dat ver weg of buiten ons is.

In een kloosterkerk maakt de eerste noot van
den zang zich direct meester van de stilte, van
ons hart, van ons denken. Deze muziek is niet
buiten ons: zij neemt ons op en wij leven er in;
wij versmelten in die eenheid van dienst en
kunst.

Verder.
Voor een technisch-goede uitvoering is zeer

veel 'noodig; waar de Benedictijnen den eere-
dienst als hun levenswerk beschouwen, dag-in-
dag-uit den gregoriaanschen zang beoefenen
en bovendien alles doen, niet om die technische
volmaaktheid zelf, maar deze slechts gebruiken
als middel om hun gebed plechtig te ver-
heffen, daar behoeft het geen betoog, dat de
zanger-uit-dc-wereld, de wereld van de nerveu-
ze drukte, het ideaal: technische volmaaktheid
als middel tol het verheven gebed, slechts van
zeer verre kan benaderen.

Maar dan buiten alles om: tegenover de on-
beroerbare hoogheid van het Gregoriaansch wij-

-i bijna alle andere kerkmuziekgenres als te
■biectief, te persoonlijk, terug; zij zijn „muziek-

jes", met hun verschillende in het oog springen-
de eigenschappen en eigenschapjes. De ideale
gregoriaansche gemeentezang, zooals de Bene-
dictijnen hem beoefenen, heeft geen eigenschap-
pen meer: hij is er, neemt ons op en wij leven
er in.

Ik zeide: bijna alle andere kerkmuziekgenres.
Want de palestrijnsche meerstemmige, gemeng-
de koorzang, uit het gregoriaansch, melodisch,
zoowel als harmonisch gegroeid, verheft zich
daarom eveneens verre boven de alledaagsch-
heid. Steeds grooter moet ook onze bewonde-
ring worden voor de mis van Diepenbrock. Niet
dat zij naast Pastrina's werk'kan staan. Maar
dat een negenfiende-eeuwer, te midden van een
kcrkmuzikalen wansmaak, geïnspireerd door 'n
bouwwerk als de Bossche kathedraal, met zulk
een resultaat wist te streven naar de ware hoog-
heid, vervult ons met een grenzelooze bewon-
dering v-Qor zijn geestelijk-nmzikale kracht.

Onze tijd mist stijl.
Vele zijn de zoekers en werkers. Wanneer zal

hun arbeid vrucht dragen? Waar zal de wor-
steling tusschen oud en nieuw toe leiden?

We weten het niet.
Hén ding staat boven alles vast: de kerkelijke

kunst kan nooit aan haar doel beantwoorden,
indien zij niet streeft naar verhevenheid, waar-
digheid en objectiviteit. Of onze tijd wegen zal
vinden naar dit drievoudige doel moeten we af-
wachten.

Dat echter gezocht moet worden naar alle
middelen, die leiden tot levensverdieping, is
eerste voorwaarde. Als zoodanig moeten we de
kerkmuzikalt week dan ook ten hoogste waar-
deeren, want geen gelegenheid werd door de
leiders verzuimd om er op te wijzen, dat de
kerkelijke kunst in eiken vorm gebed moet zijn!

En omdat deze gebeds-kunst werkelijkheid
werd te Oosterhout, maakte ik mijn pelgrimage
tot sluitingsplechtigheid. Daar is de stille haard,
die gloed en warmte uitzendt. Daar gaan dj.
monniken ongestoord hun gang en wie lot hen
wil komen, hij kome. Zij gaan'niet uit om pro-
paganda te maken, maar Nederland dankt meer
aan hen dan velen vermoeden.

Wanneer zal het Noorden Egmond zien herrij-zen: ...
THEO v. d. 31JL.

BEELDENDE KUNST.
De Nederlandsche tentoonstelling te Parijs.

(Van onzen correspondent.)
Parijs, 10 April.

Het ligt niet jn de gewoonte „salons" te Parijs
met o.licieele toespraken te openen. En zoo is
dan ook de tentoonstelling van Nederlandsch*
kunst in de „Salie du jeu "de Paume", meer en
meer het centrum van buitenlandsche schilder-
kunst in de/e wereldstad, niet ingeluid met
breedvoerige redevoeringen, waarin elders veelal
de wordingsgeschiedenis wordt uiteengezet en
hulde gebracht aan de inrichters. Hoewel
velen er zich op hadden voorbereid en
het ook oorspronkelijk in de bedoeling had ge-
legen. Dit neemt niet weg dat de openingsdag
toch een eenigszins officieel karakter heeft ge-
dragen door de aanwezigheid van onzen
zant Jhr. Loudon, meerdere vertegenwoordigt: !uit de Fransche kunstwereld, en een breede
schaar van geuoodigdeu, waaronder meerdere
diplomaten en vooraanstaande persoonlijkheden
uit de intelk-ctueele en artistieke kringen van
Parijs werden opgemerkt. In een der zalen was
een buffet opgesteld om, zij liet dan ook offi-
cieus, een dronk aan het welslagen te wijden.

De aandacht aan deze tentoonstelling in Je
verschillende dagbladen nu reeds geschonken,
bewijst len volle welk een belangrijke plaats
zij inneemt.

De lofprijzingen en bewondering zijn alge-
meen. Eenstemmig is men van oordeel, dat Ne-
derland ook ie het heden het land is gebleven.
dat de schilderkunst lief heeft en terecht de ba-
kermat van ware schilders mag worden
noeittd. De hier saamgebrachte keur-collectie
dwingt allet bewondering af, niet het minst om
het geheel eigen en nationaal karakter dat er uit
ie voorschijn treedt.

De Hollandsche schilders hebben de voorna-
me eigenschappen hunner beroemde voorvaders
in groote mate bewaard. Hieraan wordt niets
afgedaan door de zeer juiste opmerking van
Ilenri Asseün, in zijn voorrede voor den catalo-
gus, dat de Nederlandsche schilderkunst niet
meer zoö nationaal is als die uit de 17e eeuw.
„De oorzaak", zegt hij, „is, dat Nederland zelf ge-
ïnternationaliseerd is, sterker dan eenig ander
volk van Europa. De schilderkunst toont dit
verschijnsel. Als sommigen meenen dat zij daar-
door verloren heeft, hetzij in karakter, of in
oorspronkelijkheid, anderen zullen oordcelen dal
zij er door aan verscheidenheid heeft gewonnen.
De verscheidenheid is het voornaamste aspect
van hare moderniteit. De Nederlandsche schil-
derkunst van heden is, zooals zij alle uitingsvor-
men accepteert, zonder er een uit te zonderen,
open voor alle geestelijke aspiraties."

Hulde wordt gebracht aan de wijze waarop
de inrichters de schilderijen tot hun volle recht
hebben laten komen. De wanden zijn niet over-
laden. Het oog kan rusten op ieder meesterwerk,
wat bij de meeste tentoonstellingen niet het ge-
val is. Met goeden smaak zijn zij geplaatst en
het verspreid hangen der schilderwerken van
éénzelfden kunstenaar moge de moeilijkheid bie-
den voor onderlinge vergelijking, het geheel,
hierdoor verkregen, weegt ruimschoots op te-
gen dit door sommigen geopperde bezwaar.

Verreweg het grootste deel der geëxposeerde
werken is in Holland zelf reeds meerdere malen
tentoongesteld. Zij zijn afkomstig uit musea en
particuliere verzamelingen.

Het middelpunt van deze tentoonstelling.
waarvan Breitner's machtige kunst als uitgangs-
punt mag worden beschouwd, vormen ongetwij-
feld de werken van Jan Toorop, van Konijnen-
burg en Jan Sluyters, met een groot aantal doe-
ken vertegenwoordigd.

Zij geven met Matthieu Wiegman, ongetwij-
feld een der meest begaafde jongeren, uiting aan
religieuse kunst, waartegenover hier velen
vreemd mogen staan, maar die niettemin hooge-
lijk wordt gewaardeerd.

Landschappen zijn minder talrijk dan alge-
meen werd verwacht.

Wolter, Bastert, Tholen, Bulkma en Karsen
geven treffende landschappen en stadsgezich-
ten. Piet van der Hem houdt de herinnering aan
Volendam en zijn inwoners levendig met eenige
doeken, waarvan het weerzien steeds een genoe-
gen is, en die voor het Fransche publiek een
bijzondere bekoring bezitten.

Maks, van Rees. Schelfhout, Gorter en Isaac
Israéls zijn oude bekenden voor het Parijsche
publiek, door hun jaaiiijksche inzendingen in
de verschillende kunsthandels en Parijsche
salons.

Bauer, wiens naam niet is genoemd in den
catalogus, maakt zijn opwachting met twee-
zijner allerbeste werken, die opnieuw getuigen
van het groote en gelukkig nog steeds produc-
tieve talent vau dezen kenner van het Oosten.

De te jong gestorven Mankes, wiens eet-por-
tretten ontroering wekken, trekt vooral de aan-
dacht op het alom bekende „Geitje". Stille,
zijn talrijk aanwezig. Colnot, Verster, mevrouw
Westendorp, P. Wiegman, noemen wij als de-
meest vooraanstaande in dit genre. Het aqua-
rium van Dysaelhof verheugt zich in de alge-
meene bewondering.

Monnickendam is een sterk vertegenwoordi-
ger van vaderlandsche pittoresque voorstellin-
gen.

Ernst Leyden, Haverman, Henk Meyer, Roe-
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lofs en vele anderen hebben uitnemende por- i
tret.en tentoongesteld.

Het is ondoenlijk hier allen te noemen, die
deze expositie hebben gemaakt tot zulk een
voortreffelijk beeld van wat de hedendaagsche
Nederlandsche schilderkunst aan belangrijks op-
levert. Evenmin is het mogelijk een parallel te
trekken met die, welke 5 jaren geleden in de-
zelfde zaal werd gehouden en nog steeds in
aller gedachten voortleeft.

Het is opmerkelijk hoe sommige critici altijd
geneigd zijn verwantschap te zoeken tusschen
de Hollandsche en Fransche meesters.

René Jean in de „Comoedia", brengt wel het
sterkst den Franschen invloed naar voren. Hij
noemt Breitner in één adem met Stevens en
Carolus Duran, terwijl hij in de Le Faucconnier,
die de oorlogsjaren in Holland doorbracht, den
invloed van Breitner meent te ontdekken.
Cézanne spiegelt zich, volgens hem, af in enkele
werken van Leo Gestel, hier uitnemend verte-
genwoordigd en van Matthieu, Wiegman, Jan
Sluyters, wien hier een eereplaats is geschon-
ken, roept hem Matissen in gedachten.

De zeer gewaardeerde kunstkenner Arsène
Alexandre wijdt een uitvoerige beschouwing
aan de tentoonstelling in de „f-igaro" en is niet
karig in zijn, lof. In het bijzonder prijst hij onzen
groot-meester Jan Toorop en diens grandiose
Apostel-figuren.

Zoowel de „Gaulois", als de „Liberté" en
meerdere bladen geven onomwonden blijk van
hun bewondering voor deze expositie, die ge-
tuigt van de wijze, waarop zich de Hollandsche
schilderkunst in ons land krachtig blijft ontwik-
kelen.

Hierover zijn de meeste critici het eens, o.a.
André Warnod, dat het realisme een der meest
sprekende eigenschappen is van de Nederland-
sche schilders uit onzen tijd; maar ieder heeft
een zeer persoonlijk karakter. Welke verwant-
schap er ook met de Fransche kunstenaars valt
te ontdekken, ze zijn niet als leerlingen te be-
schouwen. Deze lof, zegt hij, dient hun in alle
oprechtheid gebracht.

Ongetwijfeld zal deze expositie, die reeds ln
de eerste dagen door een zeer talrijk publiek
werd bezocht, zich in een groote belangstelling
mogen verheugen.

Niet alleen, dat het tentoongestelde een be-
zoek ruimschoots verdient, weldadigheid en
kunst gaan hier hand aan hand.

De opbrengst zal, gelijk wij reeds eerder ver-
meldden, aan de kankerbestrijding ten goede
komen.

Een woord van hulde zij hier nog eens ge-
bracht aan de mannen, die zich zooveel moeite
hebben gegeven, den naam van Nederland op
het gebied der schilderkunst ln den vreemde
hoog te houden. In het bijzonder aan de heeren
Van Gelder, Roëll, Spakier, Pollones en Teil-
lers, die maanden lang zich met voorbereiden-
den arbeid hebben bezig gehouden.

Eveneens aan de deskundige voorlichters, de
heeren Wolter, Van Konijnenburg en P. van der
Hem, wiens groote onpartijdigheid bij hun
moeilijke taak helder aan den dag is getreden.

De medewerking van onzen gezant, jhr. Lou-
don, steeds op de bres waar het geldt de Ne-
derlandsche belangen in Frankrijk te bevorde-
ren, heeft ongetwijfeld de initiatiefnemers dezer
expositie den arbeid vergemakkelijkt.

TOONEEL.
Nationale en locale leestspelen.

Er heeft zich hier te lande een commissie
gevormd om in Nederland in de daartoe ge-

schikte plaatsen den lust oo te wekken lot het
opvoeren van feestspelen, zooals er plaats
hebben in talrijke steden van het buitenland.
Bedoelde spelen brengen, gedramatiseerd, in
beeld een gebeurtenis uit de plaatselijke ge-
schiedenis of een legende of sage, voortlevend
in de streek, waar het spel plaats grijpt. De
commissie Is er van overtuigd, dat soortge-
lijke feesten in ons land evengoed als in het
buitenland mogelijk zijn. Zij bestaat uit de hee-
ren F. de Vv'itt Huberts. generaal-majoor b.d.,
Zandvoort; Q. A. Pos, hoofdconsul A. N. W.
8., Amsterdam: W. P. F. v. Deventer, direc-
teur A. N. V. V., Den Haag: D. J. v. d. Ven,
folklorist, Oosterbeek: A. Piéters, directeur
Ned. Reisvereeniging, Den Haag.

MUZIEK.
Mengelberg naar Den Bosch.

Naar aanleiding van het feit, dat het Am-
sterdamsche Concertgebouworkest, voor den
eersten keer naar Den Bosch komt, worden
voorbereidingen getroffen, den heer Willem
Mengelberg bij aankomst van zijn extratrein
feestelijk te ontvangen.

Het Bossche Harmoniecorps (van Goulmy
& Baar) heeft zich bereid verklaard, de ont-
vangst van den dirigent luister bij te zetten.

De officleele begroeting zal geschieden
door de „muziek-commissie" van de vereeni-
ging „'s Bosch Belang."

Het binnenloopen van den extratrein wordt
dien dag 20 April 's avonds omstreeks zeven
uur verwacht. De juiste tijd zal nog nader
bekend worden gemaakt.

Naar wij vernemen, zal de Commissaris
der Koningin van Noord-Holland, jhr. dr. mr.
Rüell, den heer Mengelberg naar 's Hertogen-
bosch vergezellen, om het concert aldaar bij
te wonen.

Huldiging mr. dr. Snijder van Wissekerke.
Zaterdagavond j.l. heeft de Haagsche Kunst-

kring zijn eere-voorzitter, den heer mr. dr.
Snijder van Wissekerke, die dezer dagen zijn
7üen verjaardag vierde, gehuldigd.

Toen om half negen de Jubilaris met zijn
familie de door Frans ter Gast, naar het ont-
werp van den archjtect den heer Co Brandes,
versierde zaal betrad, werd hem door een
koor uit de leden een welkomstlied toegezon-
gen. Dit lied was onder leiding van Henk van
den Berg ingestudeerd.

De voorzitter, ir. Broese van Groenou,
schetste in een toespraak de verdiensten van
den heer Snijder zoowel ten opzichte van den
kring als in het openbaar leven.

Het programma bevatte voordrachten van
mej. Marie van Royen, muziek van het Haag-
sche Strijkkwartet (Sam Swaap, Adolphe
Poth, Jean Devert, Charles van Isterdael);
voorts traden op de heeren Hugo van Dalen(plano) en Constant van den Elshout (zanO.
Vervolgens werd een door mr. Spitzen ge-
schreven revue vertoond, in door Co Brandes
ontworpen decor.

Een souper met bal besloot het feest

Muzieknieuws.
Op het tweede concert van den Beethoven-Cyclus In het Concertgebouw te Amsterdam,Dinsdag 4 Mei a.s. zal de C dur Mis worden

uitgevoerd met medewerking van het Toon-kunstkoor, alsmede van de dames Dl Moorlag
en Meta Reidel en de heeren Louis van Tulderen Thom. Denys.

SCHEEPSTIJDINGEN.
STOOMVAARTLIJNEN.

STOOMV.-MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM
WIERINGEN (M.) arriv. 10 April van Santare te Am-sterdam.

JAVA—NEW-YORK LIJN.
i. a ,i N,. van New-York naar Java, pass.L 2April Point de Galle.

HALCYON-LIJN.
hnrl^ NHEM arriv. 11 April van Ham-burg te Rotterdam.

HOLLAND-O.-AZIE LIJN.

R«té?^am ERK *"*** " AprH Va" Bremen te

HOLLAND-AMERIKA LIJN.
New WAM^TE?DAM' van Ro«««ain naar

LOCH nniV"ok Xr\ Apri
* va» Halifa-<.

Kn,t arrlV V' E2L- Rotterdam naar Paclilc-mi«. arriv. 11 Awll te Antweroen.

STADSDUK wordt 12-April van New-York
te Rotterdam verwacht

BREEDIJK arrlv. 11 April van Newport-
News te Rotterdam.

KON. NED. STOOMBOOT-MIJ.
ADONIS arr. 10 April te Venetlé.
AGAMEMNON vertr. 10 April van Alexan-

dric naar Lloata.
ARIADNE arr. 10 April te Burriana.
BERENICE arr. 10 April te Oporto.
CERES vertr. 11 April van Konstantinopel

naar Bourgas.
CLIO vertr. 11 April ven Salona n. Smyrna.
DEUCALION v. Amsterdam n. Middl. Zee

pass. 10 April Gibraltar.
ERATO vertr. 11 April ran Holtenau n.

Stcttin.
FAUNA arr. 11 April te Tanger.
NEPTUNUS vertr. 10 April van AUonte a.

Barcelona.
STRABO vertr. 10 April van Holtenau n.

Kopenhagen.
TELLUS air. 10 April te Catania.
ULYSSES arr. 10 April te Smyrna.
ZEUS vertr. 11 April van Gravosa n. BarL

HOLLAND—AUSTRALIË LIJN.
QAROET thuisreis arr. 10 April te Hamburg.

HOLLAND-BRITSCH-INDIE LIJN.
SOMMELSDIJK uitreis vertr. 11 April van

Suez.
HOOGKERK uitreis vertr. 10 April van

Bombay.
STREEFKERK uitreis pass. 10 April Perim.
SCHIEDIJK arr. 11 April van Antwerpen teRotterdam.

KON. PAKETVAART MIJ.
RETEH vertr. 10 April van Rotterdam naar

Batavia.
ROTTERDAM Z.-AMERIKA LIJN.

ALCOR uitreis vertr. 10 April van Lelxoes.
KOjN. HOLL. LLOYD.

AMSTELLAND thuisreis vertr. 11 April v.
Santos.

DELFLAND uitreis vertr. 10 April van Bahla.
ZAANLAND vertr. 11 April van Hamburg

n. Antwerpen.
ZEELANDIA uitreis vertr. 11 April van Lis-sabon.
DRECHTERLAND thuisreis pass. 11 AprilFernando Norenha.MAASLAND uitreis pass. 12 April Vllssln-gen van Antwerpen.

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BANDOENG arriv. 8 April van Rotterdamte Batavia.
KERTOSONO, uitreis, pass. 10 April KaapBon.
SIANTAR. thuisreis, vertrok 10 April vanSabang.
PATRIA, uitreis, pass. 10 April Perim.TABANAN arriv. 11 April van Rotterdamte Batavia.
BLITAR, thuisreis, arriv. 11 April te Mar-seille.
DJAMBI .thuisreis, pass. 11 April Sagres.
GORONTALO. thuisreis, vertrok 9 Aprilvan Padang.
PALEMBANG arriv. 11 April van Rotter-dam te Batavia.
TAMBORA, thuisreis, vertrok 11 April vanTanger.
MENSDO van" Basseln naar Rotterdam ver-trok 9 April van Colombo.
KAWI van Rotterdam naar Batavia pass.

10 April voorm. 9 uur Ouessant.RINDJANI van Rotterdam naar Batavia pas-
seerde 10 April Perim.

JACATRA van Bassein naar Rotterdampass. 12 April Ouessant.
DJEMBER vertrok 10 April van Batavianaar Rotterdam.

HOLLAND-AMERIKA LIJN.
VOLENDAM van New-York naar Rotterdamwordt 12 April nam. 2 uur te Plymouth ver-wacht.
MARYLAND van Rotterdam en Antwerpennaar Newport News arriv. 9 April te Balti-more. ,
LEERDAM van Rotterdam naar N.-Orleansarriv. 9 April te Havana. (Verbeter.).
BLOMMERSDIJK vertrok 10 April nam. vanNew-York naar RotterdamBINNENDIJK van Rotterdam naar New-Orleans pass. 10 April Vlisslngen van Ant-

werpen.
GAASTERDIJK van Vancouver L v. Ham-burg naar Rotterdam arriv. 10 April te Ant-werpen.
LOCH KATRINE (M.) van Rotterdam naar

Vancouver arriv. 6 April te Los Angelos.
DINTELDIJK (M„ van Rotterdam naar Van-couver arriv. 9 April te Cristobal.NOORDERDIJK van Rotterdam naar Van-

couver arriv. 10 April te Seatle. .OROOTENDIJK van Tacona naar Rotter-dam arriv. 11 April te Londen.
STOOMV.-MIJ. NEDERLAND.

SOEMBA, uitreis, vertrok 10 April van Ant-
werpen.

KAMBANGAN. uitreis, arriv. 11 April teGenua.
PRINS DER NEDERLANDEN, thuisreis,

vertrok 12 April van Port Said.
JOHA NDE WITT .uitreis, vertrok 11 April

van Colombo.
BENGKALIS, thuisreis, vertrok 12 April vanPort-Said.
KRAKATAU, thuisreis, arriv. 12 April teSuez.
GROTIUS arriv. 11 April van Batavia teAmsterdam.
RIOUW arriv. 11 April van Bremen te Am-

sterdam.
BAWEAN vertrok 8 April van Samarang

naar Rangoon.
BANKA, uitreis, pass. 9 April Gibraltar.JAVA van Amsterdam naar Batavia vertrok

9 Aorll van Alelers.

MAPIA van Batavia naar Amsterdam ver-
trok 9 April van Marseille.

KON. DER NEDERLANDEN van Amster-
dam naar Batavia vertrok 9 April van Genua.

BINTANG (M.) van Amsterdam naar Bata-
via arriv. 9 April te Belawan.

RONDO arriv. 10 April van Batavia te Am-
sterdam.

BATJAN van Batavia naar Amsterdam ver-
trok 9 April van Padang.

BATOE van Rangoon naar Zaandam vertr.
9 April van Port-Said.

CELEBES vertr. 10 April van Amsterdam
naar Port-Said.

ENGGANO arriv. 11 April van Amsterdam
te Batavia.

AFLOOP DER VEILING VAN VASTE GOEDEREN OP MAANDAG 12 APRIL 1926
IN HET VERKOOPLOKAAL „FRASCATI” DES AVONDS TE 6 UUR.

f STANDPLAATS OMSCHRUV. Q
it\W^t °pbod Afs,aB MAKELAAR KOOPER

1 Rozenstraat 56 Huls f 884 0.54 f 7000 I 100 L. C. Scheffer
2 Amstelv.weg 846 WinkelhuU onverh 2.34 . 7000 J. C A Schoonhoven.
3 Leidschegiacht 44 Huls 2500 0.69 , 24400 C. J van Oveteem.
4 Spulstraat 256 . onverh 0.88 Niet geveild.
5 Zeedijk 96 Wlnkelhuii 1560 0.58 . 17400 . 700 P. N. van Bruggen.
6 Amitellaan 67 Huis 2.14 Niet geveild
7 69 . 2 14
8 . 71 . 1.39
9 . 73,75,77 . , 180 -r-

10 Vechtstraat 63 . , 1.67 .
11 Prinsengracht 831 . onverh 1.42 . 16C00 .1200 W. G Schijffelen
12 Jan Luykenstraat 98 , . 175 „ 33l;00 Opgehouden
13 Adm. de Ruyterw. 316 . 1775 1.74 . 14000 .90 J. E van Ark.
14 . 318 . 1768 1.72 . 14000 . 10 W. G Schijffelen
15 320 , 1768 1.71 , H2(_o F. J. J. Thuys.
16 , 322 . 1768 1./ O . 14000 K. F. Puiteis
17 , 324 . 1742 0.97 . 14800 J. H. G. Way.
18 . 326,328 Wlnkelbuli 2508 095 . 16600 . 30 R. Brußmaii.19 Joos Banckersstr. 123 Huls 1729 086 . 142)0 Opgehouden
20 121 1729 118 , 14000
21 . 119 . 1684 1.23 . 13500
22 Binnenkant 43 . onveth 1.53 . 19800
23 Haarlemmersttaat 113 Wlnkelhuis 16ü0 1.12 . 21000 .1400 P. N. van Bruggen
24 Willemsparkweg 30 Huls onverh 1,81 Uit de hand veikocht.
25 Gr. Kattenb straat 108 . 1145 0.57 . 750-) Opgenouden
26 leWittenbdw.straat 3 . 611 0,28 , 3300
27 Konijnenstraat 19 „ 604 0.40 '. 3100 FC. A. HulJlng Wzn.
28 Bult. Wlering.str. 1, 3 Twee Hulzen 1190 0.54 . 7750 Opgehouden
29 Oude Waal 33 Huls 11.3 0.57 , 8500
30 Passeeideigiacht 7 Pakhuis 780 0.26 . 5700
31 Lod. Boisotstraat 4 Huis 1.35 Niet gtv.ild.
32 6 1.30
33 8 1.30
34 10 130 —35 . 12, 14 Dubbelhuls 3.05
36 . 16 Huis 1.30 —37 18 130
38 20 1.30
39 22 1.30

STOOMV.-MIJ. OCEAAN.
POLYDORUS arriv. 11 April van Java te

Amsterdam.
MEMNON vertrok 11 April van Amsterdam

naar Java.
RHEXENOR, van Japan naar Rotterdam, arr.

9 April te Shanghae.
CITY OF LAHORE arriv. 11 April van Ja-

pan te Rotterdam.
AUTOMEDON arriv. 11 April van Japan

te Rotterdam.
EURYMEDON van Amsterdam n. Java ver-

trok 9 April van Sabang.
TYDEUS v. Batavia n. Liverpaal vertr. 8

April van Gravesend.
MENTOR van Japan n. Amsterdam pass. 9

April Perim.
PERSEUS van Japan n. Rotterdam arriv. 7

April te Marseille.
MEDON v. Batavia n. Amsterdam pass. 10

April Perim.
PROMETHEUS verrr. 10 April van Llver-

pool n. Java.
RHESUS van Japan n. Rotterdam arriv. 9

April te Penang.
KON. WEST-INDISCHE MAILDIENST.

RHEA vertrok 11 April van Amsterdam naar
W.-Indië.

GANYMEDES en VENEZUELA arriv. 12
April van Hamburg te Amsterdam.

ARES, thuisreis, vertrok 8 April van Guaya-
quil.

ALMELO vertrok 10 April van Curacao n.
Amsterdam.

AMOR vertrok 9 April van New-York naar
Port au Prlnce.

HERMES vertrok 10 April van Curacao
naar Puerto Cabello.

JAN VAN NASSAU, thuisreis, pass. 10 April
de Azoren.

MEROPE arriv. 12 April van Amsterdam te
Hamburg.

ORANJE NASSAU arriv. 10 April van Am-
sterdam te Barbados.

OPION arriv. 12 April van Amsterdam te
Bremen.

BACCHUS vertr. 9 April van Kingston (J.)
naar Jacmel.

BREDA (uitreis) vertrok 7 April v. Guaya-
quil.

BENNEKOM arriv. 9 April van Chili L v.
Delfzijl te Hamburg.

COMMEWYNE (uitreis) arriv. 8 April te
Madeira.

DELFT (uitreis) pass. 8 April Flores (Azo-
ren.)

PRINS FRED. HENDRIK arriv. 10 April v.
West-Indië te Amsterdam.

NICKERIE vertr. 7 April van Curacao naar
Puerto Cabello.

KON. PAKETVAART MIJ.
RENGAT van Rotterdam n. Batavia arriv.

8 April te Port-Said.
BONTEKOE vertrok 10 April van Singapore

naar Batavia.
STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ TRITON.
SCHOUWEN vertr. 10 April van Sydney.

HALCYON LIJN.
JULIANAPARK van Rotterdam n. Spezzla

pass. 8 April Dungeness.
EMMAPARK vertrok 10 April van Antwer-

pen naar Malta.
STAD ZAANDAM arriv. 10 April van Bor-

deaux te Bilbao.
MAASBURQ vertr. 10 April van Trapani n.

Rotterdam.
STAD AMSTERDAM van Santa Fé n, Rot-

terdam vertrok 9 April van Las Palmas.
JAVA NEW-YORK LIJN.

VECHTDIJK van New-York n. Java pass.
11 April Perim

JAVA-CHINA-JAPAN LIJN
TJISONDARI arriv. 10 Apri' .an Batavia teShanghai.
TJIKEMBANQ vertr. 10 April van Batavianaar Hongkong.
TJIBESAR arriv. 10 April van Java te Ma-

nila.
HOLLAND—O.-AZIÉ LIJN.

GEMMA vertrok 10 April van Amsterdam
en arriv. 11 April te Hamburg.

HOLLAND—BRITSCH-INDIË LIJN.
KOUDEKERK (thuisreis) pass. 12 April

Vllssingen naar Antwerpen.
SIMALOER (aireis) vertr. 12 April van

Madras.
HOLLAND—AUSTRALIË LIJN.

ALMKERK van Rotterdam naar Australië
iwss. 9 April Ouessant.

HOLLAND-AFRIKA LIJN.
KENNEMERLAND en LOMBOK arriv. 12

April van Amsterdam te Hamburg.
HELDER vertrok 9 April van Opebo naar

Warri.
JAGERSFONTEIN vertrok 10 April van

Algoabaai naar Kaapstad.
MELISKERK vertrok 10 April van Algoa-

baai naar East London.
SALEIER vertrok 8 April van Beira naar

Mozambique.
RIJNLAND, uitreis, pass. 11 April Dungeness
RIETFONTEIN van Amsterdam n. Oost-

AfriN vertrok 12 Anri' van Port Soudan.

HOLLAND-WEST-AFRIKA LIJN.
KENNEMERLAND vertrok 110 April van

Airisterdam en arriv. 12 April te Hamburg.
LOMBOK vertrok IU April van Amsterdam

en arriv. 12 April te Hamburg.
HELDER vertrok 9 April van Opobo naar

Warri.
DJOCJA vertrok 10 April van Dixcove naar

Grand Bassam.
HERCULES vertrok 8 April van Bathurst

naar Conakry.
JASON vertrok 8 April van Freetown naar

Amsterdam.
RIJNLAND vertrok April van Amsterdam

naar West-Afrika.
SCHELDESTROOM (uitreis) pass. 9 April

Las Palmas.
VLIELAND .uitreis) arr. 9 April te Secondee.

ROTTERDAM-ZUID-AMERIKA LIJN.
ALUDRA vertrok 9 April van Rotterdam n.8.-Ayres.
IJSSELDIJK vertrok 7 April van Santos n.

8.-Ayres.
POELDIJK van 8.-Ayres naat Rotterdam

pass. 11 April Oucssant.
KON HOLL. LLOYD.

ORANIA arr. 10 April van 8.-Ayres te Am-
sterdam.

EEMLAND arr. 9 April van Rotterdam te
8.-Ayres.

FLANDRIA vertrok 8 April van 8.-Ayres n.
Amsterdam.

GELRJA (uitreis) vertrok 9 Adiü van BahJa.
KON. NED. STOOMBOOT MIJ.

EUTERPE vertrok 11 April van Holtenau te
Stettin.

NEREUS vertrok 9 April van Aarhuus naar
Amsterdam.

PLUTO van Valencia jaar Rotterdam pass.
9 April Gibraltar.

THESEUS vertrok 9 April van Rotterdam
naar Bilbao. ,

VENUS yertrok 9 April van Ceuta naar
Gcnux

Passagierslijst
van het s.s. „Jan Pieterszoon Coen", d.d. 13
April 1926 van Amsterdam naar Batavia te ver-
trekken.

Naar Southampton: B. Berends Jr., J. Boas en
echtg., mr. J. C. W. N. de Bruyn van Melis- en
Mariekerke en echtg., mej. G. E. M. de Bruyn
van Melis- en Mariekerke; mevr. C. van den
Burg, mr. M. van Gelein Vitringa en echtg., dr.
E. H. Gonin, mej. W. Gonin, mevr. R. Hartog,
M. Kalff, fam. dr. C. A. Krull, H. Lehmann, F.
Mollinger, mevr. E. Pepys, L. Fr. Warnaars.

Naar Algiers: dr. Abel en echtg., I-". Cavendish
Bentinck, mej! J. B. Cavendisch Bentinck, F.
Froest, H. M. Hansen en echtg., C. Knifton, Ir.
J. C. Loman en echtg., C. Lomans, J. B. J. Lo-
mans, mei. A. C. E. Lomans, S. Mylius en echtg.,
mej. N. H. Pull, J. A. Sisson, jhr. J. W. Six van
Vromade

Naar Genua: J. Allison en echtg., J. Artindale,
F. G. Barton en echtg., T. Blackburn, mei. C. 1.
Bonebakker, C. H. Brampton en echtg., M. J. D.
Brandon, ds. H. G. W. Briedé en echtg., mej. R.
A. D. Briedé, A. Browne, mevr. C. B. Clarke,
J. Crockston, F. J. Dean en echtg., T. F. van
Dorssen, W. A. H. Dorst en echtg., M. L. Fauel
en echtg., E. Flesseman, C. Garrod en echtg.,
mej. A. J. Gray, D. Greenwood Brown, J. Ho-
gers en echtg., mevr. Hamilton Coad, mej. J.
Harper, M. de Heer, mej. C. S. van Holkema, K.
C. Honig en echtg., J. C. Hope Murray, A. Y.
Jackson, N. G. Jannink en echtg., mej. A. Kamer-
beek, D. Kitchingman en echtg., mevr. J. B. Kit-
son, E. H. de Koningh en echtg., W. Krug, H.
Liedmann, mei. O. F. U. Lloyd, mej. V. D.
Lloyd, A. A. Meynard en echtg., C. R. Mey-
nard.J. H. Menko, mevr. ü. Meyty—Leupen, dr.
W. B. Peterson en echtg., mej. B. Philpot, E.
Pilkington, sir G. Pollard, mej. J. Radfern, mej.
M. M. Reimann, D. M. O. de Roo van Alder-
werelt en echtg., mej. V. E. Russell, H. van Ry-
menam en echtg., mevr. M. Shephard, mej. E. G.
Size, H. J. Smirh en echtg., G. Smith, A. Spren-
cer en echtg., T. L. Sutcliife, E. G. Thomas, mej.
S. Thorn Drury, mej. R. Treglown, L. J. Turf-
boer en echtg., mej. M. E. Turpin, P. Uyt den
Bogaard en echtg., mr. M. P. de Vry, mevr. J.
G. vVarnaars, H. E. J. ter Weeme en echtg., W.
H. Willemsen en echtg., mej. E. A. H. Willis, A.
D. van Woerden en echtg., mevr. J. J. Wolff, G.
XV. A. Wriijht.

Naar Indië: fam. J. F. J. van Amerongen, mej.
H. Andeweg, mr. ff. T. Asser, A. H. Aulikee
mevr. G. J. Baar van Slangenburgh, A. C. Bak-
ker en echtg., fam. G. VV. Bakker, C. H. Baudoin,
A. L. G. M. Bausch, mevr. K. Bennett, J. M. Ber-
veling, mej. H. C. Blankert, mej. M. Blokker, E.
W. D. Blohm, fam. I. G. Boers, fam. J. J. Bollee,
H. Bouwens, C. L. M. Brants, J. Breidenassel en
echtg., Ir. J. F. Browne, mej. N. Burgemeestre,
mej. A. C. Boom, fam. A. Booy, M. A. W. Bos,
mej. W. L. Bosz, fam. L. C. A. Botte., mevr. M.
C. F. Burghard en echtg., Ir. H. Busscher, J. C.
j. Butter, C. Buwalda en echtg., L. Cohen en
echtg., mej. J. Colenbrander, mevr. C. Daems
en kind, K. van Dalen en echtg., Ir. J. H. Degens
en echtg., F. G. van Delden, W. Dingemans, W.
H. G. Doorman en echtg., fam. H. J. Druyff, R.
Dijkstra, fam. Th. A. Dyrbye, mevr. E. M. Ef-
fmg, mevr. C. Elskamp, mej. D. Eykelhof, H.
Fennema, fam. D. R. Frieseman, L. F. C. Frö-
lich, K. Gmeindl, dr. Go Ing Hoen, mej. C. P.
Gomes, J. W. Goodijear, fam. W. de Graaf, mevr.
de wed. L. de Craan—Zimmerman, fam. J. van
Haarlem, fam. Ir. F. J. van Haften, D. C. Hage
en echtg., A. J. Harmeyer, fam. A. Harmsg, F.
van der Helder, E. Heystek, P. G. M. Hezemans,
mej. M. J. W. Hezemans, E. Hogewind, C. H.
Hondius van Herwerden en echtg., fam. M. W.
Honhoff, mr. D. J. Hulshoff Pol en echtg., mej.
I. N. Y. Y. Hulst, A. T. Jansse en echtg., U. A.
Jansen en echtg., G. de Jong, fam. Ch. M. Ka-
merling, mevr. A. Kerkhoven, mevr. C. Keylaard,
mevr. W. H. C. Keyser, fam. H. W. Kivit, mevr.
H. P. J. M. van de Klashorst, fam. F. Klerk, Ir.
Th. J. Kloppenburg en echtg., W. M. C. Klyn,
dr. A. C. de Koek, fam. J. W. Koek, fam. A. A.
Kole, \V Kooymans, fam. C. F. Kop, fam. G.
Kortman, G. M. Kraay en echtg., J. Kramer,
fam. A. F. Kremer, J. J. L. Krook van Harpen,
mevr. J. F. Kroonenberg, H. Kunz en echtg., Ir.
G. A. F. Kwantes en echtg., fam. D. Lager, fam.
). W. E. Lancelot, mevr. Ch. F. Lankhotst en
kind, G. J. Lanting en echtg., fam. H. Leeuw,
fam. P. H. J. van Lierop, mej. J. W. van der
Loo, A. van Loon, fam. J. Th. A. Los, mej. M.
Magnee, W. H. Th. Marcus en echtg., J. M. Mar-
riott, mevr. N. J. C. Marsman en kind, M. Mater-
num, fam. J. A. Mayer, J. D. Menses, W. Meule-
man, F. C. Meulenhoff en echtg., J. W. Moer-
man, J. F. Moir, fam. G. Monfoort, M. Mutsema-
ker, D. C. Nakken, H. M. Neep, fam. mr. A. P. C.
Nelson, J. F. W. Niegeman, L. Nispel, mej. mr.
L. F. Nix, Ir. W. F. A. von Nordheim en echtg.,
fam. W. H. Nyhoff, fam. E. Obermüller, mej. A.
van Oosten, fam. J. M. Pennink, ü. Perbal en
echtg., P. I. B. Pieck en echtg., fam. Ir. F. D.
Pigeaud, C. H. Pilaar, A. R. Pils, mevr. A. E.
van der Plaats, A. A. van der Poel, fam. J. Poen,
jhr. C. A. van de Poll, A. W. Poortman, fam.
A. E. Prosée, fam. L. W. van Puffelen, mevr. A.
E. AL Regenbogen, C. K. H. Rensen en echtg.,
mevr. P. M. Rickard, F. Rikkers, fam. mr. 1.
Rinkos, W. Röll', A. Romijn, fam. A. J. J. Roo-
zenburg, C. van Rossen, mr. G. M. Rijkee en
echtg., Ir. L. Ch. J. van Rijn, M. Schaafsma,
mevr. P. G. Schokker, mevr. H. L. Schreuder,
mej. H. C. M. Schutte, J R. Scott, H. A. See-
ger. fam. A. B. Siau van Leeuwen, E. Simmen
en echtg., dr. L. U. de Sitter en echtg., mevr. A.
H. G. Slop, G. H. J. van der Sluys en echtg., W.
H. Smets, fam. N. Smit, S. G. Smit en echtg.,
mevr. C. J. Spaans en kind, jongejuffrouw L. A.
Stiiheli, J. W. Stapper, fam. F. Swart, J. Tabber,
ir. G. L. Tegelberg, fam. H. S. Thuring, J. M.
van Til, P. Teel, mevr. G. Tuizinga, J. P. Val-
kenburg, fam. C. Varkevisser, D. Veldhof, mevr.
E. Ven, G. I. W. Verbeek, mej. C. L. Verdier,
mej. E .A. Verloop, fam. B. Verhoeven, fam. A.
P. Vennaat, P. H. Vermeulen en echtg.. J. H.
Verkerk en echtg., F. P. J. Vester en echtg., G.
Visser en echtg., W. C. Vooges, mej. A. A. P. M.
de Voogt, J. dè Vries en echtg., K. de Vries, mej.
Z. de Vries, H. C. van Vulpen, mevr. H. Wali-
eora, E. Waller, P. J. A. Waller. D. M. White.

J. F. Wiessner, fam. H. Wiggers, fam. J. A. Wig'
gers, L. G. Willinck en echtg., fam. E. Wolbers,
H. Wolf en echtg., mevr. M. Wiir.fel, mej. A. van
Wijk, mr. H. J. Wijnmaalen en echtg., mevr. C
Zeehuisen, G. J. W. Zeehuisen, mej. ]. Zeehuiseflt
mej. L. Zeehuisen, fam. K. F. Zeeman, A. F. A-
van Zijll de Jong.

Passagiers van het stoomschip „Tambora" l?Maart van Batavia naar Rotterdam en 9 April
van Marseille vertrokken: Ir. L. A. Alting Mees,
mevr. A. N. Engsingh Bolt, fam. D. v. d. Berg>
mej. J. P. v. d. Berg, mej. P. v. d. Berg, fam-
M. Boerstra, J. T. W. Boxman, fam. P. Bartsch,
mevr. E. Boer—Beversluis, jongejuffr. Boom,
fam. C. Booy, G. Benninghof en 2 k., fam. J. van
Bezooyen, L. Booy, A. Brouwer, J. Burens, mevr.
Collard, heer Coster van Voorhout, V. A. CoolSi %H. Ph. Cramer, fam. L. Crott, fam. A. B. A- 1
Dopheide, J. D. Douw v. d. Krapp, fam. Emondt.jjCh. L. M. Feguenne, W. van Geer, fam. E. )■ jGimbrere, H. A. Goslinga, C. v. d. Geest, farrJF
P. G. Heitzer, J. Ileckenbucher, fam. W. J. m
Imandt, jongehr. Imandt, jonghr. Imandt, fam*
W. Ittalie, mevr. Koek van Leeuwen v. d. Broek,
dr. J. G. Krapp, fam. J. A. A. Krebs, mejuffr-
Krebs, jongehr. Krebs, J. A. Kievits, J. J. H. Ko-
nings, G. Köhnke, N. J. van Laer, W. Linde-
quist, mejuffr. C. M. E. Loonen, mevr. Lammer!
en 2 k., mevr. Mathyssen en 2 k., mevr. H>
Meyer, fam. J. A. Meyers, fam. C. T. Muzerie»
mevr. M. H. A. Nauta en 1 k., miss North, mr.
North, mr. North, N. Ney, O. L. A. M. van Oost,
dr. N. R. Pekelharing, J. Poot, K. Prins, fam. R-
Rollin Winslow, mevr. M. E. Ie Rou^-Jonkers en
4 k., mejuffr. C. M. Ie Roux, mejuffr. G. G. Rie-
tema, fam. M. R. Rypkema, fam. mrs. Sands, mr-
Spensly, mevr. Staal en 1 k., fam. J. F. O. Schul-
ler tot Peursum, J. M. Schuller tot Peursum,
fam. H. P. Schouten, J. P. Schouten, fam. V. H.
E. Siau van Leeuwen, fam. C. H. v. d. Steen-
straten, fam. J. A. H. Stiemens, P. A. Smal, W-
v. d. Straaten, E Schulte, S. Stevan, G. van der
Tak, K. Tigler de Lange, fam. D. J. van Toorn,
B. P. Vogelzang, A. van Vuure, fam. H. Wie-
ringa, fam. N. Weers, A. Weller, fam. J. O- '

Wants, A. de Wit, C- W. Zuyderhoudt.

RADIO PROGRAMMA.
Voor Woensdag 14 April.

8.50. HAMBURG (392 M) Morgenomroep-
-1015. AMSTERDAM. (1950 M) Tijdsein van

het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam.
11.20. DAVENTRY (1600 M SXX) Radlo'

kwartet. . "12.50. PARIJS, (1780 M) Concert onderin-
ding van Lucieti Paris.

1.20 LONDEN. DAVENTRY, Tijdsein va"
Greenwich, Comille Couturiers orkest.

ROME, (425 M) Orkestmuziek van het Pa'aZ'
zo Hotel. ,

2.20. ZURICH (515 M) Concert door orkest
3.35 STUTTGART (446 M) Concert. .
3.50 M. BERLIJN (505 M) Liederen, Concen

door sopraan.
STUTTGART (446 M) Concert.
4.05 ABERDEEN, (495 M 2HD) StationS-

Symhponv Orchestra.
BOURNEMOUTH (386 M. Voordracht.
MANCHESTER (378 M 2ZIJ) Bioscoop-Of-

kest.
BIRMIN'GHAM (479 M) Dansmuziek.
BOURNEMOUTH (386 M) Causerie.
4.30 AMSTERDAM (1950 M) Tijdsein van

het Persbureau Vaz Dias.
:4.35 LONDEN, DAVENTRY. Orgelconcert
4.50 BERN (435 M) Kinderuurtje.
ELBERFELD, (259 M) Concert. .
5 uur. HILVERSUM (10* M) Vooravond-

concert door het H.D.O. orkest onder leiding
van Francois Lupgens.

5.05 PARIJS (1750 M) Concert met mede-
werking van solisten.

6.20. LONDEN, DAVENTRY Dansmuziek.
7.20 LONDEN, DAVENTRY Tijdsein en

Weerbericht.
6.30. HILVERSUM Duitsche les.
LONDEN, DAVENTRY Haydn-Concert.
HILVERSUM, (1050 M) Koersen van het

Persbureau Vaz Dias te Amsterdam.
8.10. HILVERSUM Uitzending van de Ned.

Christelijke Radio-vereeniging.
7.50. LONDEN, DAVENTRY Militair Concert

o.a. Marche Militaire (St. Saëns) Selectie
„Tanhauser" (Wagner). Ballet-muziek van
„Faust" (Gounod).

8.20. MANCHESTER, (378 M 2ZIJ) Concert.
GLASGOW. (422 M SSC) Gemengd pro-

gramma, zang en piano.
ABERDEEN, (495 M) The Wireless Orches-

tra.
BOURNEMOUTH (386 M 6BM) Populair

Concert.
ELBERFELD(2S9 M) Vioolconcert.
MANCHESTER (378 M 2ZIJ Concert.
8.50. PARIJS (1750 M) Concert, georgani-

seerd door I'Echo de Paris.
9.20 LONDEN, DAVENTRY, Dansmuziek.
1050. LONDEN, DAVENTRY „The Poor

Rich", een-acter.

NEW YORKSCHE BEURS.
NEW-YORK, 12 April.

De geldmarkt was heden willig.
De fondsenmarkt opende flauw, daalde op

zeer ruim aanbod, en in verband met de be-
perkte geldmarkt, waarna de markt flau**'
sloot. De omzet bedroeg 1.680.000 shares.

Nader wordt geseind:
Gestadige liquidaties van automobielaan-

deelen en andere industrieelen veroorzaakten
voor menig fonds nieuwe laagterecords sedert
den aanvang van het loopende jaar. Het duur-
dere geld en de twijfelachtige vooruitzichten
voor sommige industrieën werkten de ver-
koopen door ontmoedigde houders in de hand-
De contramine begon haar aanval tegen auto-
mobielwaarden en breidde dezen daarna tot
de geheele lijst uit. Atlantic Coast Line gingeri
12 punten in reactie, General Electrics 10'i>
Hudson Motors TA, Delaware &. Hudson 5<
evenals Remington Typewriters en preferente
Pierce Arron.

12 10 12 10Slotkoersen .piil April April Apil*-
Beleeningoneall ï»/,a»/, nom. Am.Snjelt.SRel.
Wissel Adam C. 10 12 40 10 Cgew. \. 116"/. Ul">. Lond. Cabl Ti 4.86.18 4.86.31 S Anac. Copper 43- 43»f». Parijs Cable 3 431/- 3.44»/.. Int Mar. gew A. 9>/, S»«
.Berlijn (J.St.SteelC.g. . 118'/» 120per 100R.M 23.80 23 80 dito dito prei., 126*-/. 126V.St. Louis 4 San dito do 2e
Franc. gew. A. 87'/, 89- 5 pet. Obl. 1061/. 106"'

Atch.T.&S.FéA. 125- 12. - .m. Tel.&T. g „ 144-' 143-
-dodo4pctA.H.O 9_»/, 91'// Hudson \ otors 65- 7l'/<
Baltim.& OhioA. 85*/, 87'/, Sears Roebuct
Canad Po.itlc . 153- 155- nieuw.- Aand 45»/, 48-
Ches 4üh Rew A 122*/, 124»/, Zilver uit bui-
Chic. Or. West tenl. mijnen 64»/, 65-

-gew. Aand. 8- B*/, Oen Motors 116»/, IW'
dito dito prei. 18»/, 19*/. Shell Un. 01l

tblc. 4N-W . 66- 67'/, Corp gew. A. 24»/. »!■*
„Mllw.S.Pg. . 9'/» 9'/» Unlted St RudD 63'/, f*! 4

dito d. do pr.. 15'/, 16- .met.BeetSugar 24- 24*
Bethleh. St C . 38'/, 39'/, Am. Can. n. A. 41- «_*
Erle Spoorweg . 28'/, 2_- Oeneral Cig. Co 50- 5Ji.ditodolepref 38'/, 40- Am. Hlde 4L c. 10'/, "«,._diodoOen.Lien 68'/, 68*/, dito dito pref.A. 45- &"
lllinoisCentr. A. 116- 117'/, AmTel4Tel. _~,.
Kans.CS.gew. . 38- 40- 4pct.Conv.Obl 931/, ?_,',;
dito dito pref . 62- 63- Interc.Rubb. g.A 15'/, Si'
Mlss.K.4T.Rld. 35- 36*'4 Intern.Merc.Ma- 90- *"'dospet adj.Mort- rine 6 pet Obl. _,u,

gage bonds A. 92'/, 93'|, Plttsb. Coal g. A 31'/, %,.
MexNatlepr „ (2l (1) Centr.Leath . . Vit $_.

do. do 2e pr. , *»/,-■/, 2''«-»/8 Smdebaker . . 52 - &,,
Mlssourl Pacific 29'/, 30'/, Fis*. Rubber . . 167/, ]V ü

dito dito prei. 75- 77- dodo pr. ges; 78 i If»,.
N.-Y.C.&H.R.A. 120'/, 121'/, «Nieuwe Cirt. 51'/, 5i-
NorthernPacif.. 69- 70'/, Marland Oil A. 52- ""Norf.4We.t.g.A. 142»/, 1443/, stand. Oil _'kN.-Y.Ont.4W. 20- 22'/, ot N. Yersey -IV. **S Pennsylvanla* 50*/, 51'/, Hudson 4 Man- «7»/,Cbic.Rocklsl.4 hattan gew. A. *f-l. U-
Pacßw. C.v.A 42»/, 43% *ssociated 01l 48- **"Southßw. C.v.A. 106'/, 10»,. Cities Service *»/<dito Pacific 9_»/4 981/, > gew A. 40- *°Union Pacific . 113'/, 146- Middle West Uil- _.-

-4 pet Aig. Hyp. 94'/, -- Utles gew. A. I121!*» tf*Wab.Sp. N. g. A. 38'/, 39»/, Pacific 01l gtw 53"" ,
do do pref. . 71- 71»/, Stard. Oil __, 54*Int.Merc M. . 38- 39*/, of Callfornla &l'

Am.Car.4F n. , 94- 93»/,
(1) 4'/, b. s'/, L (2) 5- b 5»/, L -}'
§ Basis 50 SS Basis drie eert. — r 100 nom. ■oacW'-'^

1 Laten. b. Bieden. *Ex div *" E» claim.
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