
OostelijkeBNA-architecten
tonen hun producten

EXPORT-opdrachten
verontrustend

(Van onze correspondent)
ENSCHEDE, 7 Juli — De architecten

van de 8.X.A., die behoren tot de krin-
gen Zwolle, Deventer en Hengelo van
deze bond — woonachtig dus in Over-
ijsei en het aangrenzende deel van Gel-
derland — hebben een tentoonstelling
georganiseerd. Zij deden dit met het doel:
te tonen, dat het werk van de architec.
ten vlak voor en over de IJsel kan wed-
ijveren met de producten van hun col-
lega's in het Westen.

Het is geen chauvinisme, zeggen de
organisatoren, wanneerwij op deze ten-
toonstelling de aandacht willen vestigen.
Talrijk zijn de gevallen, dat men in deze
streken opdrachten verstrekt aan archi.
teeten buiten het eigen gewest, terwijl
die door „inlanders" in alle opzichten
even goed en in één opzicht — aanpas-
sing van 't gebouw aan het streekeigene— waarschijnlijk beter, hadden kun-
nen worden uitgevoerd. In het bijzonder
wanneer een gemeentebestuur opdracht,
gever is, komt het nog veel te vaak voor— aldus nog steeds de exposerende ar-
chitecten — dat een architect gezocht
wordt in het Westen, zonder dat één
eigenheimer zelfs de mogelijkheid ge-geven wordt, zijn kunnen te bewijzen.
Dit zou niet verontrustend zijn, als daar
tegenover stond, dat opdrachtgevers in
andere delen van het land zich tot archi.
teeten in het Oosten wendden. Maar de
„uitwisseling" over en weer is veel te
eenzijdig, om de verhoudingen in dit op-
zicht in evenwicht te brengen.

Hulpmiddelen
Omdat het nu eenmaal niet aangaat,

de gebouwen, die van het vakmanschap
der ontwerpers getuigen moeten, op één
plaats bijeen te brengen, heeft men zich
bediend van hulpmiddelen: foto's, ma-
quettes, tekeningen. Dat hierdoor geen
zuiver beeld verkregen wordt, is duide-
lijk, en de architecten zijn zelf de eer-
sten om dit toe te geven. Architectuur
is ruimtelijke kunst, en foto's leveren
Hiervan slechts een tweedimensionale
weergave. Waar nog by komt, dat zy
het beeld kunnen vertekenen, ten goede
of ten kwade. Dit laatste is op de ten-
toonstelling te Enschede vrijwel nergens
het geval: net fotomateriaal is over het
algemeen van uitstekende kwaliteit.
Maar of ook geen van de foto's mooier
is dan de werkelijkheid?

Voor de tekeningen geldt uiteraard
hetzelfde. De maquettes, die wel drie-
dimensionaal zijn, staan door hun kleine
afmetingen in een geheel andere ver.
houding tot de bezlcntigers dan de ge-
bouwen, die zij voorstellen. Deze bezwa-

ren zijn echter met wat fantasie en een
korreltje zout te ondervangen.- Wie con.
crete bouwplannen heeft, zal — als zijn
belangstelling voor een of meer bepaalde
architecten of stijlen gewekt is — toch
de werkelijkheid geworden ontwerpen
met eigen oog willen zien.

Gemis
ftes te zwaarder weegt daarom het

gemis, dat bij geen van de foto's, teke-
ningen en maquettes is aangeduid, waar
men deze gebouwen kan vinden. Zelfs
de gemeente waar zij staan, is niet ver.
meld. Dit is beslist een tekortkoming van
een expositie, waarvan een vooraan,
staand architect uit het Westen overi-
gens reeds getuigde, dat zy voor hem
een openbaring was geweest. Dat de na.
men van de architecten slechts in bijna
onleesbaar kleine lettertjes zijn aange-
bracht, vindt zijn oorzaak in de opzet,
propaganda te maken voor de gehele
groep 8.N.A.-architecten uit het gewest.
Maar wie zijn bril meeneemt, ontdekt ze
zeker en zal deze vorm van bescheiden-
heid weten te respecteren.

Kweekbedrijf geopend
in Ottersum

Eigendom der katholieke
boerenbonden

(Van onze landbouwmedewerker)
OTTERSUM, 8 Juli — De directeur-gene-

raal Tan de Landbouw, dr ir Van der Plas-
sche, heeft Zaterdagmorgen te Ottersurn
(Ik), eveir ten Zuiden van Nijmegen, een
nieuw kwtrkbedrijf geopend. Dit moderne
bedrijf, gevestigd op het landgoed Zelder,
heeft een oppervlakte van 158 hectare. Hier-
van worden 15 hectare gebruikt voor kweek-
velden, 56 hectare voor grasland en 85 hec-
tare la bouwland. Het landgoed wordt geëx-
ploiteerd door de Stichting Kweekbedrijf
C.1.V., de centrale in- en verkooporganisatie
van de katholieke boerenbonden.

In zijn openingswoord zei ir Van der
Plassche, dat de ingebruikneming van dit
nieuwe kweekbedrijf een nationale beteke-
nis had. De grootte en de kwaliteit van de
oogst van een bepaald prodtict is sterk af-
hankelijk van het ras dat gebruikt wordt.
Door de veredeling der gewassen stijgt de
netto productie per Jaar voor de akkerbouw
met een half percent. Voor de periode van
1932 tot 1953 wordt dit gemiddelde op 0,3
percent gesteld. Dit betekent, zo zei de di-
recteur-generaal van de Landbouw, dat een
derde tot een vierde van de totale produc-
tlviteitstoeneming in de akkerbouw toege-
schreven kan worden aan de ontwikkeling
van de nieuwe rassen. Kost dit onderzoek
ongeveer 1 millioen per jaar, door de moei-
zame arbeid van de kwekers wordt de waar-
de van de-akkerbouwproductie met circa
vier millioen gulden per jaar verhoogd. Pro-
fessor Ir Dewez, hoogleraar te Wageningen
gaf een overzicht van de werkzaamheden
en vertelde de geschiedenis van dit uit de
14-de eeuw daterende landgoed. Directeur
van het kweekbedrijl" iq ir Lackamp.

Ongemotiveerde onrust

Indische gerepatrieerden
krijgen eigen woning

(Van onze correspondent)
MAASTRICHT. 7 Juli — De onrust on-

der de Indische gerepatrieerden in Zuid-
Limburg, ontstaan door een plan van de
Dienst voor Maatschappelijke Zorg tot
overplaatsing van een aantal gezinnen
van Indische' gerepatrieerden (zie de
VOLKSKRANT van 30 Juni) is — blij-
kens de mededeling van de inspecteur
van deze dienst in Limburg — ongemoti-
veerd.

De Dienst Maatschappelijke Zorg heeft
de maatregel van over-plaatsing geno-
men, om aan de Indische gerepatrieer-
den die tot nu toe in hotels en pensions
in Valkenburg en omgeving waren ge-
huisvest, een eigen woning te geven. De
keus van de toekomstige woonplaatsen
der over te plaatsen gezinnen werd be-
paald door de aanwezigheid van wonin-
gen elders in het land. De over te plaat-
sen gezinnen worden geselecteerd naar
de omstandigheden van die gezinnen,
hun arbeidsmogelijkheden, hun inkom-
sten, hun bindingen aan onderwijs en
dergelijke.

In Züid-Limburg, waar de woningnood
betrekkelijk groot is, bestaat geen kans
dat binnen afzienbare tijd woningen
voor de gerepatrieerden in voldoende
aantal beschikbaar komen. In andere
plaatsen, veelal in het Noordoosten des
lands gelegen, is dit wel het geval. Vele
gezinnen zullen nu binnen drie of vier
maanden in een eigen woning kunnen
worden gehuisvest.

Voor de overplaatsing zijn Juist de vacan-
tie-maanden uitgekozen, omdat dit met het
oog op het schoolgaan van de kinderen het
minst bezwaren oplevert. Voorts wordt reke-
ning gehouden met het feit. dat het meren-
deel der Indische gerepatrieerden in Zuid-
Limburg katholiek is. In hun nieuwe woon-
Elaat6 zullen zij evenals in Zuid-Limburg

vn godsdienstplichten kunnen vervullen.
De Inspecteur van de dienst Maatschap-

pelijke Zorg is van mening, dat het vertrek
van de Indische gerepatrieerden voor de
houders van pensions en hotels, waarin de-
ze waren gehuisvest, geen onoverkomelijke
commerciële bezwaren met zich mee hoeft
te brengen, als gevolg van de met hotel-
en pensionhouders afgesloten overeenkom-
sten.

VANDAAG
ln AMSTERDAM

TONEEL. Stad»«chouwburgi Nederlandse
Ooera in „Rigoletto", 20 u. Carré: In-
ternationale IJsrevue „Winterdroom", 20 u.
Centraal Theater: Hans Kaart, Sylvain
Poona «n Matthieu van Eysden in „De tan-
te van Charley", 20.15 u. Kleine Komedie:
Theater Plezier van Floris Meslier met
Toon Herman» ln „Hartendwaas", 20 uur.
Leidseplein-Theater: Vrije Toneel in „Het
witte schaap van de familie", 20 u.

"FILM. Alhambra: „Fantasia", boven 14 jaar.
Apollo: „Dreigende trommen", boven 14 j.
Blo: „3 van de Infanterie", boven 14 ).
Capitol: „Het zevende kruis", boven 14 J.
Ceintunr: „Het kind der zonde", volw.
Cineac Reg. Breestr.: Nieuws en actualitei-
ten. City: „Marie Antoinette", volw. Cor»o:
„Twee vrouwen", volw. Cnltnra: „Het boek
der wildernis", boven 14 j. Desmet: „Twee
uur na middernacht", volw. Eflïson: „Er
kan nog meer bU", boven 14 j. Hallen: Dr.
Holl", boven 14 Jaar. Krlterion: „Dr
Knock", alle leeft. De Liefde: „Met eervol
ontslag", boven 14 J. Luxor: „Ivoorjagers",
boven 14 j. Passage: „De verdwenen goud-
zending", boven 14 J. Rex: „Tarzan in ge-
vaar", boven 14 J. Rialto: „De melkweg
heeft geen wegenwacht", alle leeft. Royal:
„Muiterij op het goudschip", boven 14 J.
Roxy: „Torreani", boven 18 J. Tnschinski:
„Het testament van Dr. Mabuse", boven
18 J. De Uitkijk: „Da onderdaan", volw.
Victoria: „'» Nachts langs de weg", boven
18 J. West-End: „Morgen Is te laat", boven
14 J. Cineac Damrak en Plaza: „I'll sec
you in my dfeams", alle leeftijden.

In HAARLEM
TONEEL. Sportpark-Heemstede: Circus Mik-

kenie, 20 uur.
JaJUZIEK. Grote- of St. Bavokerk: Orgelcon-

cert door George Robert, 20 u.
in DEN HAAG

TONEEL. Malieveld: Redley's Icerevus en
Watershow, 20 uur.

in ROTTERDAM
TONEEL. Rotterdamse Schouwbnrg: Toneel-

gezelschap Johan Kaart in „Potasch en
Perlemoer", 20 uur.

In UTRECHT
TONEEL. Stadsschouwburg! Optreden van

het Ballet Jooss, 20 u.

Mond- en klauwzeer
bijna bedwongen

DEK HAAG, 7 Juli — Het mond- en
klauwzeer in ons land is zo goed alt be-
dwongen, aldus het oordeel van de vee-
artsenijkundlge dienst. Xog in Maart van
dit jaar werden wekelijks ongeveer 3000
nieuwe bedrijven geregistreerd, waarop
mond- en klauwzeer was uitgebroken.
De afgelopen weken werden niet meer
dan enkele nieuwe gevallen vastgesteld.

Teneinde ons land geheel van de ziek-
te vrij te maken en te houden, zal, in-
dien nog een enkel nieuw geval op mocht
treden, tot afslachting kunnen worden
overgegaan. Dit zal, naar gehoopt wordt
voor diegenen, wier veestapel nog niet
is ingeënt, een prikkel temeer zijn daar-
toe alsnog ten spoedigste over te gaan.
By voortduring van de thans bestaande
gunstige toestand kan ipheffing van hetdestijds ingestelde - exportverbod van
rund- en ander, vee binnen afzienbare
tijd worden tegemoet gezien.

Vrouwelijke garde
Vijf eeuwen van roem. Er waren nog

meer schutterijen, die daarop konden bo.
gen. Daar was het gilde uit Neer met zijn
wijd en zijd gevreesde schutters. En al
hadden de mannen dan ook hun jasje

uitgetrokken vanwege de hitte, hun voor-
komen was er niet minder om, want
geeLwitte sjerpen camoufleerden hun al-
ledaagse bretels. En wat te zeggen van
het schuttersgilde uit het Belgische Me-
rem, dat een complete vrouwelijke garde
met zich meevoerde. Zij. die er om lach-
ten, hadden het mis. Want ook, in de
middeleeuwen kende de schutterij
haar vrouwelijke leden. En dus trokken
de meiskes in hun wit.blauwe uniformen
zwierig voorbij, hun tred in staccato
d'amore op de bolle kasseien.

Zo druk als het 's morgens in het dorp
was, zo uitgestorven was het er na de
noen. Heel Rotem was leeggelopen naar
de oevers van de Maas, waar, tussen
biertenten en frittuurkes de schutters
■*sich met elkaar in het strijdperk maten.
Tamboer, en fluitkorpsen defileerden in
edele wedijver voor het critisch oog van
een glunderende jury. Commandanten
presenteerden hun troep met getrokken
sabel. Keizers, koningen en koninginnen
paradeerden, beladen met medailles en
nlaquetten, voor de eretribune heen en
weer.

Op deze tribune zaten de gouverneurs
van.de beide Limburgen, persoonlijke
vrienden, die iedere week de hoofden bij
elkaar steken ln onderling overleg. Voor
hen is Immers de Benelux.gedachte een
vanzelf sprekende noodzaak. „Daarom
ook", zo verklaarden belden eenparig,
„doet dit feest van vriendschap ons
deugd".

Onder de hoge schietbomen, waarop de
schutters met vaste hand en zuivere blik
hun kogels mikten, laaide de strijd het felst.
De inzet van deze strijd was hoog genoeg.
Wjsselbeker van koning Albert en koning
Boudewijn van Be'giè', van koningin Wilhel-
mina en koningin Juliana. Bekers, plamietten
en eremedailles in een ontzagwekkende
pracht, uitgestald op het donkerfluweel van
een reusachtige cachet. De geestdrift van de
strijd verslapte geen ogenblik, toen onweers-
buien het gekraak der musketten overstem-
den en een plotselinge orkaan een deel van
de eretribune wegvaagde. De duisternis
bracht eindelijk het einde van een deels on-
besliste strijd. Want de negen zegevierende
schutterijen uit Nederlands Limburg zullen
Zaterdag weer tegen elkaar ln het krijt ko-
men.

Herinneringen
Pratende over zijn eerste wereldsucces

verdiept Remarque, — bruin verbrand,
grijs haar, een goedige glimlach, grijs
pak en blauwe das, zich in herinnerin-gen. „Dat boek," zegt hij, - „dat boek
schreef ik in vier weken, tussen mijn
werk als sportredacteur aan een week-
blad in Beriy'n door. Het heeft me niet
eens moeite gekost. En gek hè, toen het
eenmaal verschenen was bleek het zon
daverend succes, dat ik het warempel
zelf niet geloven kon.

~De Weg terug", schreef ik daarna. Beide
romans waren in de oorlog verboden hier
in Europa en momenteel zijn ze in Rusland
taboe." En dan komt „Are de Triomph" ter
sprake, de roman, die in Parijs speelt. Re-

marque lacht, want Parijs, sfeer, Selne, don-
kere cafétjes en de onvolprezen Calvados be-
horen nu eenmaal bij elkaar en dat herin-
nert hem aan het succes dat dit boek in
Amerika had. „Omdat die typische Franse
wijn, de „Calvados" zo vaak er in voor
komt, is er een Amerikaan op het idee ge-
komen om die drank te Importeren, overi-
gens een heel slecht soort van dit merk, en
de zaak liep als een dief die door Scotland
Yard achterna gezeten wordt. ledereen moest
en zou Calvados drinken, welke binnen een
mum van tijd „Are de Triomph" genoemd
werd. Ik weet nergens ter wereld een drank-
zaak waar exemplaren van boeken tussen
de flessen te koop staan, behalve in dat
zaakje in New Vork."

Benoemingen bisdom Haarlem
HAARLEM, 7 Juli — De bisschop van

Haarlem heeft op zijn verzoek eervol ont-
slag verleend aan de hoogeerw. heer mgr
3. J. J. Noordman, die pastoor was te De
Kwakel. Tot pastoor te De Kwakel is benoemd
d« weleerw. heer J. R. F. Versteeg; tot pas-
toor te Hillegersberg (H. Liduina) de wel-
eerw. heer M. "G. v. Rijn; tot pastoor te
Bergsrhenhoek de weleerw. heer A. v. d.
Hoeven, die kapelaan was te Rotterdam (H.
Lambertus).

AANBESTEDING HUISHOUDSCHOOL
VUGHT. 7 Juli — Heden had alhier de

aanbesteding plaats door architect E. NlJ-
sten van de R.K. Huishoud- en indu-
strieschool der Zusters Franciscanessen al-
hier. De- hoogste Inschrijver was Van Grins-
ven te Oss voor / 288.500, de laagste G.
Ploegmakers te Berghem voor / 230.000.

Parade van keizers, koningen en koninginnen
Limburgse gilden heroverden

schuttersprijs van Rotem
BELGISCHE SCHIETBOOM
18 MAAL LEEGGESCHOTEN

(Van onze speciale verslaggever)
ROTEM (België), 7 Juli — De mannen

van meer dan 100 schutterijen uit Neder,
lands Limburg hebben Zondagavond een
juichkreet als een bazuinstoot aangehe-
ven, de grote schuttersprijs van Oud.
Limburg, verleden jaar voor het eerst
sedert 1882 in handen gekomen van de
wakkere Belgen, is vandaag te Rotem
heroverd en naar deze zijde van de
Maas gehaald. Dit wapenfeit is te danken
aan negen Nederlandse schuttersgilden,
die allen de hoge schietboom leegschoten
en daarmee het hoogste aantal punten
behaalden.

Achttien maal kraakten aan de Maas
hun musketten, achttien maal troffen
hun schoten doel. Met trots vernam van-
daag de commissaris van de koningin,
mr dr F. Houben, dit nieuws, nadat hij
des morgens zijn mannen had aange-
spoord met de woorden: „Mogen de on-
zen zich tot het uiterste inspannen om
de prys van Oud-Limburg weer terug te
winnen". Reeds vroeg in de zonnige
morgen waren die van Nederlands Lim-
burg, 3.000 man sterk, met bootjes de
Maas overgestoken om, tezamen met hun
Belgische broeders, van het vlaggende
Rotem bezit te nemen.

Met straffe tred op de cadans der
trommen, begeleid door het hoekig sig-
naal der bazuinen, stapten 126 schutte-
rijen in een bonte pracht van uniformen,
langs dichte hagen van jubelende men-
senmassa's. Luid applaus voor het Sint
Marcellinus-gilde uit Geleen in hun Na-
poleontische dracht; reeds voordat de
wedstrijd was begonnen hadden de man-
nen met hun fiere houding en zegevie-
rende tred het hart van de Belgen ver-
overd.

Hulde ook aan de met' roem overladen
vaandels van de Koninklijke Schutterij Sint
Sebastiaan uit Voerendaal, de toeschouwers
stroomden de stammineekes uit, toen de
grond dreunde onder het aanzwellend ge-
brom van hun zware trommen, terwijl de
pittige klanken der hoornblazers uiteenspat-
ten tegen de versierde gevels. En de schut-
ters zelf: „Verdorie, die zijn een compagnie:",
zelden de madammekes, toen zij het hecht
carré in stramme pas zagen naderen. Geen
wonder. Vijf eeuwen van roem, die uitstraal-
den uit het eerbiedwaardig zilver, dat de
koning om zijn brede schouders torstte, la-
ten zich niet van gisteren op vandaag ver-
loochenen.

BELGISCHE onderscheiding
ROTEM, 7 Juli — De-Belgische ko-

ning heeft de commissaris van de konin-
gin in Limburg, mr dr F. Houben, be-
noemd tot groot-officier in de Kroonorde.
Dit deelde de gouverneur van Belgisch
Limburg, mr Roppe,'Zondag mede tij-
dens de Limburgse schuttersfeesten ln
Rotem. Mr dr Hoube*n dankte in een
kort woord en wees op de roeping, die
Nederlands Limburg heeft ten aanïien
van de Benelux-gedachte.

„ Van het Westelijkfront geen nieuws”
Remarque schreef boek
„tussen het werk door”
Voor zakenbezoek

in Nederland
(Van onze verslaggeefster)

AMSTERDAM, 7 Juli — De man,' die
eens, lang geleden een wereldsucces
schreef, — namelijk „Van 't Westelijk
front geen nieuws" oftewel „lm Westen
nichts Neues", — vertoeft enkele dagen
ln Nederland voor „zakelijke beslomme-
ringen". Dat hij in gezelschap verkeert
van de, op een ander dan zijn terrein,
beroemde Paulette Goddard, de eertijds
door Charlie Chaplin ontdekte filmster,
is louter toeval volgens Erich Marie Re-
marque.Hij ziet er uit als een goede vijftiger,
en dat blijkt hij dan ook te zijn volgens
zijn Amerikaanse paspoort. Remarque is
trots op zijn Amerikaans staatsburger-
schap. Achter een glas ijsgekoeld bier
biykt Remarque — en hoe kan het ook
anders — een voortreffeiyk causeur.
„Weet ge," zegt hij, „het is niet zo heel
makkelyk Ie vaderland uit je hart te
moeten rukken. Ik heb er een studie van
gemaakt, sinds ik Duitsland verliet in
1932, mijn leven In Amerika op de juiste
wijze in te richten, om er in te wortelen
alsof het mijn geboortegrond is. Een
mens geeft niet zo gauw zijn eigen land
op. Maar wonderlijk genoeg, ik ben te-
gen wil en dank een soort wereldburger
geworden, ik pas me aan."

Nieuw werk
Zojuist heeft Remarque een nieuw

werk klaar, waarvoor hij nog niet de
juiste titel heeft gevonden. Deze roman
speelt in Duitsland in 1943 en zal tege-
lijkertijd in Amerika en Nederland ver-
schijnen. Voor „lm Westen" schreef in-
dertijd Irwin Shaw, — de man die „De
jonge leeuwen" en „Storing" op zyn
haam heeft staan —, een filmscenario,
dat echter door de regisseur werd- ver-
nietigd, waarna de regisseur toen zelf
maar het manuscript in elkaar ging flan-
sen. Echter zo slecht, dat zelf vijf mil-
lioen dollar aan filmkosten de film niet
redden kon. „Een snertfilm werd 't,"
zucht Remarque," en ik geloof niet eens
dat de spelers achteraf hun volle hono-
rarium hebben gekregen."

In New Vork bezit hij een klein apar-
tement, op de vijftiende etage van een
wolkenkrabber, waar hij in alle rust
kan werken. Donderdag gaat hij naar
zijn 85-jarige vader in Osnabrück en dan
door naar zijn villa aan het meer van
Lugano, om daar, gelijk oudsher, een
flinke dosis Europese indrukken op te
doen.

Kamerlid trekt vragen over
zaak-Menten in

DEN HAAG, 6 Juli (ANP) — Het Eer-
ste Kamerlid de heer Reijers (ch) heeft
zijn aan de minister van Oorlog en van
Justitie gestelde vragen, die op 20 Juni
ter kennis van de leden der Eerste Ka-
mer zijn gebracht, ingetrokken. Deze
vragen betroffen de zaak Menten en spe-
ciaal het stopzetten van pogingen van
rijkswege om met de heer Menten tot een
schikking te komen wat betreft schade-
vergoeding voor bij hem verrichte vorde-
ringen. Een dag later, op 21 Juni, hebben
de minister van Justitie en de staats-
secretaris van Oorlog de voorzitter der
Eerste Kamer nota's doen toekomen naar
aanleiding van reeds eerder in de open-
baarheid gekomen nota's van de heer
Reijers over de zaak Menten.

HETJAARROND
DINSDAG, 8 Juli — De heilige

Elizabeth was de dochter van de
koning van Arragon. Zij huwde
koning Dionysius van Portugal en
was zowel als moeder van het land
als van haar kinderen een voor.
beeld. Na de dood van haar echt-
genoot trad zij in het klooster van
de arme Clarissen. Haar leven
door bracht ze vrede, waar zij ook
ruzie vond.

Door doelmatiger werken

Edel-ambachtskunst
kan goedkoper worden

(Van onze correspondent)
LOCHEM, 7 Juli — Het is hard nodig,

dat de beoefenaar van het edel ambacht
leert, doelmatig (efficiënt) te werken.
Dit was de kern van het betoog, dat dr
W. R. Heere, professor aan de Economi-
sche Hogeschool te. Tilburg, Zaterdag in
Lochem hield bij de opening van de ten.
toonstelling van „Scheppend AmbachtGelderland?', de eerste expositie van deze
vereniging in een reeks van plaatsen in
de Gelderse Achterhoek. De werkings.
sfeer van de wet der doelmatigheidwilde
professor Heere niet beperkt zien tot het
product van de edel-ambachtsman. Ook
zijn opleiding, atelier, werkwijze, be-
drijfsvoering en verkoop dienen doelma-
tig te zijn.

Als uitgangspunt nemend het recht van le-
ven van de edel-ambachtsman — omdat h(|
geen fabrlqueur van museumstukken is, die
teert op de filantropie, maar werkelijke dien-
sten bewijst aan de gemeenschap — stelde
de professor daar tegenover de plicht, de
producten te leveren tegen een betaalbare
prijs. Dit Is slechts mogelijk door doelma-
tig te werken.

„Het zijn enkele nuchtere dingen, die ik
u zeg, maar met idealisme alleen wordt uw
'nuttige kunstbeoefening niet in leven ge-
houden", aldus dr Heere. Een reeks prac-
'tisehe wenken, die het gehele edel-ambacht
van scholing tot en met verkoop bestreken,
dienden als illustratie van het betoog. De
kostprijsberekening — „het zwakste punt in
uw zakelijk beleid" — kreeg bijzondere aan-
dacht.

Een dringend beroep, zich hecht te orga-
niseren, ging hiermee samen. Hierdoor zou-
den veel doelmatlgheldswensen te verwezen-
lijken zijn, waarvan de vervulling buiten het
bereik van de eenling blijft liggen. „Ga mee
met uw tijd, die arm is, door efficiënt te
werken waar mogelijk", aldus prof. Heere.
„Maar houd vast aan het oude ambacht, dat
eerlijk, goed en mooi, dat edel Is".

De tentoonstelling die hierna geopend
werd door Lochems burgemeester, H. Beu-
sekamp, is een staalkaart van wat de be-
oefenaars van het scheppend ambacht in Gel-
derland presteren. Het is een expositie met
stijl. Producten van edelsmeden, glazeniers
en emailleurs, meubelen, handweefstoffen,
aardewerk, met de hand bedrukte stoffen
zijn er te zien in stands, waarvan het aan-
tal beperkt gehouden is. Een degelijke be-
zichtiging wordt hierdoor sterk bevorderd.
En vraag ook eens naar de prijzen. Die val-
len, behalve van de edelsmêedstukkên, bü-na altijd mee.

Meisje door motor overreden
DEN HAAG, 7 Juli — Vanmorgen

werd de byna 16-jarige mejuffrouw J. M.
K. uit Voorburg op de Binckhorstlaan te
Den Haag aangereden door een motor
met zijspan. De aanrijding geschiedde
vermoedelijk door onvoorzichtig rijden
van het meisje. Zij is ter plaatse over-
leden.

Amsterdamse slotkoersen
" = gedaan en bieden, [ = gedaan en laten, { = bieden, t = laten, e = exdiv., a — excl.,

g = middenkoers. BEUBS VAN 7 JULI 1952 ....
Oostkust Cult. ’ 500 cA 78 79%

4CTIEVE AANDELEN Serbadjadi Rubber A 31% 83*
Silau Sumatra A 41 41„ v 7/7 Sumatra Rubber A 4ili 4414VK' *'■ Ver. Tnd. Cultuurond. A 36-148 26%$

Cult. Hand. Ind. Bk A 44*4-% 44% Holland Am. Lijn A 157% 157
Nat. Handelsbank A 91-% 92*-% Kon. Java Ch. Paket A 122% 121
Nederl. Handel Mij cA 153%* 133%* K.N.S.M. Nat. Bez. A 126% 121%*-2[
Alg. Kunstzijde Unie A 137* 139%* Kon. Paketvaart Mij A 102e —Bergh & J 260-1000 A 242% 244 Kon. Rotterd. Lloyd A 119-201 118
v. Berkel'» Patent A 91* 98%* Ned. Scheepv. Unie A119%-20% 120*-%[
'Calvé-Delft cA U3* 113%* v. Ommeren cA 179 179%
Centrale Suiker Mij A 156 — Stmv. Mij Nederland A 137% 136
Fokker Vliegt. A 105 — H. V. A. A 99«-100%[ 97%-%
Van Gelder Zonen A 138 138% Javasche Cultuur A 39 39%
K. N. Hoogovens CA 140% 140 N. Ind. Suiker Unie A 68% 70*
Ned. Ford Autom. A 180* 185 Ver. Vorstenl. 250-500 A 18* 18%
Nederl. Kabelfabriek A 193* 194%* Deli-Batavia Mij A 92% 93%
Unllever cA 166-%[ 167-% Dcli Maatschappij cA 76%-%[ 76%-%
Phllip. Gloell. Gem. B. A149% 149%*-60%[ Senembah m A W-U 59-%ï
ld. Gem. Bez c.pr.w. A 124%* 124% Muller Nat Bez A 173e 169%
Wilton-Fijenoord A 154%* 158* pm, iPS Gem. B.nieuwe A 146%-% -Bllliton Mille rubr. A 267 — Wem cum. pr. winstd. A 129* -Idem 2e rubr. A 187[ 188% tucvit rthl IftATIESDordtse Petroleum A 295 298% A-TIEVE OBUl.*iiim>
Idem pret. A 297% 301 Nederland 1951 BVa 95,*, 9BIA
Koninklijke Petrol. e. 322%-% 324-% Nederland 1948 3% 87% 87%
Idem onder a 321 322% dito Belegg.cert. 3% 90% "—Moeara Enim A 474* 480 ditc 1947 3%-3 89%*A[ 89%[
Amsterdam Rubber a 80-% 79% dito 1937 3 89% 89A
Bandar Rubber A 78* 78 $-lenmg 1947 $ 1.000 3 94 94%
Deli-Batavia Rubber A 84* 84 Investeringscert. 3 90% 91*
Kendeng Lemboe A 78* 77%* Ned. 1962-64 z. bel. 3 91A 91%
Lampong Sumatra A 25%* 26$ dito m. bel. 3 91A 91%
Majanglanden A 57% 57* N.W.S. 2% 74A 74
Ned. Noorsche A 36%| 36§ Ned. Indië 1937 A 3 89)» 89%
Oost-Java Rubber A 29% 29% 1 Grootboek 1946 . 8 89H* 89%

NIET-ACTIEVE Hazemever AlB3 — Houth. Pont Alo3* 103
ORTIG EN rANDBB. v. d. Heem A 102% 102% Internatio A 143 142%OBLIG. BK lAKJJI-.M. Heemaf A i62ë. 163* Jav.-Sum.Hm. A 43 -v.k. 7/7 Heineken's A 179 180* Linde Teve» A 132%* 133*

Opb. bl. 2% 99%* 99%5 Hero-Con». Alo2* — Molukse HV A 73% 73%
Adam '48 3%-3 92% 92% Hoek Mach. A 195% 1968 Tel» & Co. GA 120% 120%
Batavia '37 A 4 70T — Holl St Meel AB5 85 Alg. Explor. A 116% g 117%
8-Grav. 38 3%-3 94% t — Holl Kat A 71 72% 0.-Borneo A 30% -'s-Grav.'s2 102 — Holl Beton Al6l* 162* Gem. Eigend. A 124 —Gron. 1938 8% 90% 90% Holl Dr &K A 240vi — Preang.R.Mij A 36* 37*
N. Holl. 381 i 93% — Holl Kunstz I A 8514* 86%* Zd Preanger A 1008 100$
R'd.'37l-111 f/i 93% 93% Holl. Melk» Al6l* 162% Lawoe evA 14%* —R.d* '.51 Ït IJ? 93A 931/2 IndustrieLoll.A 113%* 113% Arendsb.Tab. A 60% 61*
R'd. '38 II 3% 97% — Int c.„ B A llo* 110%* Besoekl Tab. A 848 865
8k.0.Z.'37Cv0 4 48% 48 Int Kuns'tït AB 81 82 Sedep Cult. Ass§ 65%*
Int. Bk Ree. $3 97 97% KempkeT A64%[ - Telaga Pat. A 24%$ 27%SFr.-Gron. 3% 88% - Kl IsoliSt A29 29 Ngombezi A 147% -
Fr.-Gron. DA 3 86% 86% KondorAann A 2018 — Alb Heijn Al5OB 1528
Hyp. Ned. Q 3 84% 84% K°n Ned.Gist AlB7 189% Ad. Rijtuig A4l 40%
Nat. Hyp. E3% 87% 86 KN Papier£. A 103i/ 103% Walvischv. A 84% ■ 84%
Ned. Hyp.K 3 85% 84% K Ned. Zout A 262 263 Schev. Expl. A 83e —Ned. Hyp. B. 3 84% 84"-4 K, Pn

_
Broc A 14g 14gv4 Thomsen H. Alos* 105*

Westl. NO 3% 87% 87% K. Ver. Tap. A 115% 116 Dcli Spoor A 36% 37%
A.K.U. 8% 97% 98ft (- fl Ketjen A 140%* 143% N.I Spoor A 10% 10%*
Bergh Jurg. 3% 95 95' j. Koudy a ïAn 9 119
Lever Zeep 3% 97%* 97% Kromhout \ 144 144 AMER. FONDSEN
Philips $ 8% 101 101% Leid Textiel A 80% 81Stokvis 3% 98f 97 Leid. Wol. A 133 — Am- Smelt. cA 44% 45%
Unilev. CO 3% 96 — Lett.g.A'dam A 195'A* 198 Anaconda cA 46ft 45He
Werkspoor 3% 96% — Lijempf Al3o*" 1318 Beth. Steel cA 51% 51%
Cockerill 4 94 93 Lijm Gelat. cA 126 128* Chrysler cA 78% 79$
Bataafsche 3% 96% 96%* Meelf. N.B. cA 194% 194 Curt.Wright cA 8%8 B}i
K. Olie 50 c.v O 109%g111%8 N. Am. Vred. A 133* 134% Ford Can. cA 58%$ 58%$
Wagon Llt3. 4 94% 94% N.A. Fitting A 34% 34% Gen. El. cA 64 64
Dcli Spoor 3% 73% 73 Nedap A 95% — Gen. Mot. cA 58*'»* 58%
N.1.5p.'371 3% 44% 45 Ned. Dok A 140% 141% Hudson cA 14% 14%
Sam Joana 4 26% — ~Nieaf" All7B 109$ e Int. Nlckel cA 46% 47%
Asd, 01. 100 3109 — N. Scheepsb. Al29* 133% Kennecott cA 80 80
A'dam'sl 100 2%102% 108 Ned. Staalt. A 119%* — Rep. Steel cA 42% 42%
Utr. ’ 1000 2% 96% — N.I Vezel A 64* 63% St.Brands(n) cA 25$ 25%
A.K.U. conv. 4%104H 105 Nyma Al3B* 139* u.S. Rubber cA 27% 27%
Oost-Java 3% 52% — Oranjeboom A 148%* — U.S. Steel cA 40A 39%Philips $ 4104* — Padang Cem. A 38% 38$-9 t Cit. Serv. cA 106 106%

NIET-ACTIEVE AAND Rott. Drgd. A 297 — Nth Am. Cy cA 22f» 22%
am. L„v Vim ,„„ Roup. Voort A 98% 90* Radio C. cA27* 26%*f'p„ïk, -a l, JSJf Vredeatem Alsl* 151%* Cont. Oil cA 66% 67%
R?On? 7 A

ls% *"2 SChelde NBvA ».* ~ Mid. C. Oil cA 70% 70H!ï„°°rA A i*3 15-f Schokbeton A 908 e Phillips cA 62* 61A
a 47'« „il'4 Simplex A 130 130% ghe Unlon cA 81 81L n.l^14 206 SmifsTrnst. Al79* 175 st. Oil NJ cA 81% 81%wiHn*7n P f ,111 iv Stokvis 1000 AlOB% - Tide Water cA 24% 24%

\Rk7AF «m A J2Sïf Ï2S St "P*l-"- SPI AB5 .'T, Int. Rubber cA 3%* 3%*KrrlhAß-S m Storl- AH4* 114% Kroger cA 37%$ 38$
Pntt H«nk A,?? 14 iïT,/ Thom.Dröv. A24o* - wilson cA 111$ 11%*%ZL, rv „iïSJr 4 Tric. Beeren A 80% 80 Woolworth cA il 47%LTe«:i tt..i.

C a'ÏS% iio Übbink A9l 9U Baltimore cA 22% —Boït wii r«. a Ï22,', ïoo. Unll' 6% °PA llV& "»" Cent"' <* 74 n*Rott.Bel.Cn». A 198% 199* Unll. 4% cpA 84% 84% MiasK.T. cA 8 —
aa All A-P Ver Blikf. Al3B 125 t NT. Cent. cA2O%$ 20%ï?hi?". M 13

n 8 "*üf. Ver. Pharm. ABB 86% Norf. West. cA 51% 52
A«mMnH. a1Vli»«. Katoen Al2O 118% Penn«ylv. cA2O%$ 20%[t f.n *Po i 22? , Werkspoor AA 122%' 124* South. Pac. cA 83%eA.lan*Co A 9114 92* Wifs fext. A 112% 112 Canad. Pac. cA 37%* 38*Alweco Ree. A 338 38% Wyers A 126% 128% R em.Rand cA 20H 20HAmst Ballast A 100 — Zwan. Organ. A 149% 149%Am Droogd. A 248% - Amem

s
NBvA 67* 67 „„«*.«.-Bergh. Pap. A 155 157 Ov.z.G. NBvA 77% 77 ANP-CBS geHIIÜDBIOen

Beyne» A-104%*. — BorsumO All9* 117%
Breda Mach. A 105% 105% Curac- H. M« A 227%* 225 194(1 1952
Bronswerk AB 83%. 85%* Deli-Atjeh A 71* 73* , ... ,
Bllhrmann A 99% 100 Hagemeijer A 109% — 1/6 4/7 ln
Dikker» A 146 145% Güntz.Schum. AlOl% 103 Petrol. 57.48 145.45 146.26
DRU A 89% 89% Hnd.v.Malntï A 68t — Industr. 121.03 186.62 187.72
El. Zuur A176%* 178 Hv. Reis» A 69$ 59$ Scheepv. 9b 19 163.39 162.40Emb. Houth. AlOO% 100{ Hh. Bontek. A 109% 109 Banken 58 11 118.49 119.10
Gouda Ap. A 144 144% Hh. Jongen. Al2B — Indon. f. 76 51 43.46 43.62
Gruyter PAI27 128* Hh.Key All 5 — Algem. 106...3 134.31 134.80

ANWB ONTEVREDEN
OVER WEGENBOUW

(Van onze correspondent)
DEN HAAG, 7 Juli — Tijdens de jaar-

lijkse algemene vergadering van de
A.X.W.B. heeft de voorzitter van deze
touristenbond ernstige crltiek geoefend
op het beleid der overheid ten aanzien
van de wegenbouw. Hij klaagde erover,
dat zeer noodzakelijke projecten al jaren
onaangeroerd blijven. Door min of meer
toevallige omstandigheden krijgen we
nu enkele wegen erbij, aldns de voor-
zitter. Deze omstandigheden zijn de ont-
sluiting van enige zogenaamde noodge-
bieden en de bestrijding van de toene-
mende werkloosheid.

Wat dit laatste betreft is het jammer,
dat de regering te laat heeft ingegrepen.
Er worden nu werken aangevat die wei-
nig of geen voorbereiding vergen. Een
weloverwogen plan is er derhalve niet
bij. Te vrezen valt, dat overal in het land
stukjes weg gereed zullen komen, wel-
ke wel veel man-uren gekost hebben,
maar waaraan het verkeer weinig heeft.
Het voorbeeld van de half-afgewerkte
zandlichamen zonder viaducten en van
de viaducten zonder opritten welke men
reeds sedert vele Jaren in het land ziet
liggen, is veelzeggend. Op deze wr|ze
worden tientallen millioenen guldens 'ge-
ïnvesteerd ln werken, waarvan de ge-
meenschap weinig of geen nut heeft.In het tijdens dezelfde algemene vergade-
ring uitgebrachte jaarverslag, heeft de AN
WB berekend, dat de overheid uit het weg-
verkeer in 1951 heeft ontvangen 214.5 mil-
lioen gulden. Slechts 47.6 millioen daarvan
werd uitgegeven voor aanleg en onderhoud
van wegen. Dat wil zeggen dat de regering
niet minder dan 166.9 millioen gulden uit
de wegenopbrengst voor andere doeleinden
heeft gebruikt. In vergelijking met 1946 zijn
deze cijfers veelzeggend. In dat jaar ontving
de overheid uit de belastingen op het weg-
verkeer 59.2 millioen gulden en gaf daarvan
in het totaal 25.3 millioen gulden voor de
wegen uit. De ANWB Is nog verder gaan cij-
feren en daarbij tot de slotsom gekomen,
dat in elke gulden welke voor benzine wordt
uitgegeven, ruim 53 cent aan belasting Is
begrepen. Van elke met een benzine-motor-
voertuig afgelegde vier tot vijf kilometer
wordt één kilometer voor de schatkist ge-
reden.

Jeugd versterkte
Dokkums bedevaart

DOKKUM, 7 Juli (K.X.P.) — Duizen-
den pelgrims, onder wie zich honderden
priesters en kloosterlingen bevonden
alsmede een groot aantal leden van ka"
tholieke jeugdorganisaties, zijn per treifli
bus of fiets Maandag naar Dokkuni gc*

komen om aan de jaarlijkse nationale
bedevaart naar het Martelveld van *»"
Ronifacius deel te nemen. In de vroege
morgen trokken zij in groepen door oe
smalle straatjes, luidop de rozenkrans
biddend, naar het Martelveld. In de Mj
pel, die staat op de plaats, waar in 75*
de H. Bonifacius door moordenaarshand
viel, was het altaar feestelijk versierd.
Daar droeg de aartsbisschop-coadjutor
mgr dr B. J. Alfrink, de pontificale »■
Mis op, terwijl op de half cirkelvormige
trappen vele priesters en misdienaar9
hadden plaatsgenomen. Pastoor R. B*"
cker uit Veenendaal hield de predikatie.

Ka het Misoffer begaven de pelgrims
zich naar de processieplaats, waar _ in
kleine groepjes onder leiding van pries-
ters de Kruiswegoefeningen werden ge*
beden, welke dr Titus Brandsma
0. Carm. tijdens zijn verblijf in de Sche-
venin'gse strafgevangenis heeft geschre-
ven.

Door een buitengewone opkomst van

de katholieke jeugd uit alle provincies
was de deelneming aan de bedevaart
tweemaal zo groot als het vorig jaar.
Voor deze jongeren hield pater F. Wes*
seling een speciale bijeenkomst langs
een van Dokkums grachten. Hij spraK
hen van een roeiboot uit toe en wist hen
tot groot enthousiasme te brengen,

Stroombeperking opgeheven
Nieuwe transformator

voor Oost-Brabant
(Van onze correspondent)

EINDHOVEN, 7 Juli — De pro-
vinciale Noordbrabantse Electriclteits-
Maatschapplj heeft een nieuwe trans-
formateur uit de centrale in Geer-
truidenberg naar het 150 k.v. onder-
station in Woensel overgebracht. Hier-
door kan de storing in de electriclteits-
voorziening van Oost-Brabant, die een
stroombeperking van 30 percent voor de
Industrie ten gevolge had, waarschijnlijk
nog deze week worden verholpen.

Als de werkzaamheden goed lopen zal
Oost-Brabant reeds in de nacht van Don-
derdag op Vrijdag de maximale belas-
ting weer op het electriciteitsnet krijgen.
Met deze noodoplossing is de PNEM te-
gemoet gekomen aan de moeilijkheden
van de industrie, die drie tot vier weken
stroombeperking in het vooruitzicht was
gesteld. Intussen Is reeds met de instal-
latie van een nieuwe transformator in
Woensel begonnen.

Marjo Tal soliste bij
Concertgebouworkest

De vier concerten welke het Concert-
gebouworkest tijdens het Holland Fes-
tival in Scheveningèn verzorgde, wer-
den ook in Amsterdam gegeven onder
de titel „Concertgebouw Zomerfestival*
1952". Zo werd het laatste concert
Woensdag j.l. in Scheveningèn gegeven,
en de dag daarop in Amsterdam. Zater-
dagavond kreeg dit festival nog een
staartje door een „volksconcert" in de
grote zaal van het hoofdstedelijk Con-
certgebouw, waar het programma van
Woensdag en Donderdag met een kleine
wijziging nog eens werd herhaald.

Na een maand Kurzaal-concerten was
het een verkwikking weer eens in het
Concertgebouw te vertoeven. Welk een
geheel eigen sfeer, en voortreffelijke
acoustiek bezit de grote zaal! Het con-
cert begon met een in memoriam Hen-
riëtte' Bosmans (Zaterdagmorgen, vol-
gens haar wil in alle stilte begraven)'
de Maurerische Tranermusik van Mo-

Als soliste trad de Amsterdamse pianiste
M ar J o T a 1 op, in het Eerste pianoconcert
van Beethoven. Haar spel kenmerkte zie"
door een welbewuste voortvarendheid en
sterke uitdrukkingskracht. Zü heeft Beet-
hoven's Concert in C gespeeld met alle im*
pulsieve eigenzinnigheid welke dit ken-
merkt, en met een aanstekelijk enthousias-
me. Zij maakte het de dirigent Ferenc Fric-
sav niet makkelijk bil het begeleiden. Het
publiek toonde zich buitengewoon enthou-
siast, en heeft ook met volle teugen geno-
ten van Kodaly's „Dansen uit Galanta" en
Schubért's grote symphonie in C.

JAN MUI*

ONDERHANDSE VERKOOP JAVATABAK
AMSTERDAM, 7 Juli — Door de firma

Van Eeghen» & Co. zijn afgedaan aan de Ne-
derlandse handel ca 400 pakken JavatabaK
FE/Besoeki/1950/div. Deze tabak is prim»
van kwaliteit en mooi van blad.

New Yorkse slotkoersen
v.k. 7/7 v.k. 7/7

Pac.Gas El. 34% 34% Sterl. Dr. 37% 87% '
Pac. Light 51 51% Studebak. 37% 37% ■Pack.Mot. 5 4% TexasCo. 58% 58%
Par. Plet. 23% 23% Tide Water 24% 24
Penns. Rr. 20% 20% Un. Carbid 67% 67%
Phelp» D. 36 35% Un. Pac. 113% 114%
Phill. Pc. ,62 60% Un. Aircr. 32% 32%
Proct.Gam. 66% 66% Un. Corp 5% 5%
Pure Oil 68% 67% Un. Fruit 62% 62%
Radio Co. 26% 26% Un. Ga» 31% 81*
Rem.Rand 19% 19% U.S. Leath. 15% W»
Rep.Steel 41% 41% U.S. Lines 22% 23
Reyn. Tob. 34% 34% U.S.Rubbei 26% 26%
Sears R. 55 55% U.S. Steel 39% 39%
Shell Oil 80% 80 W.Penn.El. 32% 82%
Sincl.Oil 47% 4»%W.ünlon 39% 39* ■Soc. Vac. 39% 38% W houseEl 39% 39
South. Pac. 83% «2% Woolworth 45 44,.

South. Rw. 61% 60% V- Sh. &T. 46% 46
St. Brands 25 24% Telev El. 14 51 14"
St. Oil Cal. 60 59%|Omzet 1.150- 1.08»
St. Oil Ind. 86 84% |
St. OU NJ 80% 80%*» nieuwe aandelen
* ■» gedaan en oieden, l ac gedaan en laten.
$ = bieden, t = iaten, e — exdiv., a = exd-

DOW JONEd GEMIDDELDEN

2/7 3/7 7/7
Industriëlen 274.87 274.95 274.20
Sporen 102.47 102.36 101.4*
Openb. Nutabedr. 49.58 49.72 49*
Obligaties 98.94 98.98 98.97
Goederen (term. 175-75 175.40 175.3»
Goederen (loco 181.65 180.62 180.87
Moody'i index . «
Grooth. prijzen ... 435.6 433,7 434.»

v.k. 7/7 v.k. 7/7
Air Reduc. 25% 25% Cont. Can. 46% 46%
All. Chem. 75% 74% Curt.Wr.g. 8% 8%
Alum.Corp. si.v gou 'd- A. 23%$ 24
Am. Can. 341/. 34% Doug. Air. 63% 62%
Am.Car.ff 40 40' Dupont N. 88% 88%
Am. Krtka 41141 41HS Gen. Blec. 62% 63
«.m.FPgew 074 914 Gen. Food» 46 45%
AmHide&L 4$ 454 Gen.Motor* 58% 68%
Am.Locom 20 .-u 301, Goodyear 46 45%
Am.Metal .8% 28% GrNorthpr. 51 50%
Am.Radiar. 1554 16 Gulf Oil 55% 55
Am.Sm.R*. 441/. 43% Hudson M. 14% 14%
Am.Tel&T 154 15374 111. Centr. 74% 73%
Am.Tob.B. 571,4 57% Imp. Oil 38 37%
An.Copper 4574 4554 Int.Rubber 3% 3%
Ark.'Nat.G. iB i£ 16*4 Int. Nlcke! 46% 45%
Armco St. 39U 39' Int. Pack. 11 11
Atch. Top. g 2 91 int. Paper 47% 48
Atl. Refin. 3314 Int. Tel. T 18% 18%
BaldwLima 10% IOUe "!" Manvil. 74% 74%
Balt. Ohio 22% 29% Kennecott 79% 78%
id. 4% 64% 64 Lockheed 24 23%
Bend. Av. 51% 50% MidCont P. 71% 70%
Beth. Steel 50% 50% M. g. Ward 65 64%
Boeing A. 35% 34% Nash Kelv. 19% 19%
Braz. Trac. 11% 11% Nat. Biac. 32% 31%
Brigg» M. 35% 36% Nat. Can. 10 10
Burlingt.M. 18w 18 Nat. Cash 57% 57%
Canafund. 24.67 24.63 Nat. Dairy 54% 53%
Can. Pac. 36% 36*ü Nat. Dist. 25% 25%
Cerro d. P. 43% 43% Nat. Stee! 48% 47%
Ches. Ohio 36% 36% NT Central 20% 20
Chrysler 78% 77% id. 4% 70% 68%
CitiesS. 106% 105% Morf. West. 49/» 49%
Col. Gas 14% 14% N.Am. Avla 17 16%
Comm.Ed. 32% 32% N.Am. Co. 22% 22%
Con». Ed. 34% 34% North. Pac. 81% 79%

Amerikaanse Goederenmarkten
v.k. 7/7 Standaard (nieuw contract) Contraot Santo* D

NEW ÏORK Juli 53.76* 54.151
’"»

201-
Katoen Sept 53.15* 53.55* Sept. 200.80 201-^
Loco 40.60 40.70 Dcc 52.42[ 52.90* Omzet 1000
Juli ..40 00 40.09 Maart 52.01[ 52.50[ CHICAGO
Oct 36.95-97 36.98 Loco 4 63.75[ 64.50 J_
Dcc 36.73-76 36.74 Omzet 15500 38000

’»«■'" 227%-% 228%Stemming prijsh. prijsh. Sept. "."....'. 231%-% 281% a
Rubber . ,a«« ,a«« De« 236%-% 236%-*
a.n» sn sn» an 30« Loco 14.61-62 14.56-58 Maart 239% 239%,_|ef::::::::: i|-3o* .fëft=&B ïtSB s"< n: prijsh- M]"Omzet 6o o» qc*. -1-1 qjï Ï4 9gt Maïs «z.Stemming n. prijah. gemakk. De(; ;;;;;;;;; 15;n2| 15;06| Juli 179Vt 179*
Suiker Omzet 229 108 Sept 179% 179£Cuba loco 8.25-901 5.25-301 T loco „ 98 ge^-.... 173

Contract 4 Talklo-extr. 6% 6% vVINMeSG
Sept 4.20* 4.20* Talkep.loose 5% 5% '„,„«..
Oct 4.19 C 4.19[ schellak loc. 24v 25v ?".? se „5 192%Jan 4.08[ 4.08[ Lijnolieloco 16.2 16.2 i"}1 « iggS
Mrt 4.02* 4.05-4.06 , Oct. 195 ito

Omzet 23 28 Hnlden Dcc 195 195 A
Stemming prijsh. prijsh. Juli 16.16-35 16.30-39 Haver ,

Oct 16.05* 16.20-24 Juli 79%$78'fLacso Omzet 14 14 Oct 80% t 80%
L. Bahia .. 38.25[ 38.12[ Kop.el.fasN ** *** Dcc 80% t 80?»
L. Accra ... 38.251 38.12[ LoodloOSt. 15.80 15.80
Juli 35.30 35.29* 85.27[ Zink ei.spec.l6.so 16.50 Ger»t u

_
Sept. 35.49[ 35.47* Juli 119%$ lij"»
Dcc .33.80* 33.60 63 g SANTOS Oct 120*1 119/»'
Omzet 26 76 _ „. _ Dcc 120$ '11»

Koffie Santos C
Koffie Santo. Jull 200.00 201.10 ' = ** edaan T " late" „
Standaard Sept 201.00 201.60 l " nominaal g = geslote
Loco 2 ...... 54.75[ 55.50[ Omzet —,— —.— $ = bieden

*" 38.00-36.15[ "** 33.00-36.15[

LEVENDIGE HANDEL
(Van onze financiële medewerker)

AMSTERDAM, 7 .lnli — De nieuwe beurs-
week is in een opgewekte stemming begon-
nen, maar het hogere koersniveau kon niet
geheel worden gehandhaafd, want in vrij-
wel alle hoeken begonnen de koersen na de
opening terng te lopen. Bij het slot waren
de koerswinsten waarschijnlijk toch wel in
de meerderheid. Een voorname stimulanswas aanvankelijk het aandeel Koninklijke
Olie.

De koers in dollars was gestegen tot 86
dollar en in het telefonische verkeer heden-morgen werd 325 percent genoemd. Vrijdag
sloot dit fonds op 322V4, zodat van een vas-
te stemming kon worden gepsroken. Ook bi)
de opening vanmiddag kwam een koers van
325 percent tot stand, maar deze bleef niet
gehandhaafd. Na beurs werd echter weer
326 percent geboden, hetgeen wel een be-
wijs is, dat de vraag voor buitenlandse re-
kening weer aanwezig was. Een zeer leven-
dige handel had plaats In de converteerbare
obligaties Koninklijke, die rond de 111 per-
cent schommelden, maar nabeur» 111% per-
cent waren.

In de scheepvaarthoek was het voorname-

lijk de handel in aandelen en stockdlvideX
den Ned. Scheepvaart Unie, die cle aandacf?g
trok. De koers van deze waarden herstc»M
zich aanvankelijk vrij sterk maar later vO%
de een daling. Ön de tweede plaats kwaJO »JJde scheepvaarthoek de handel in aaiide'':,!
Kon. Ned. Stoomboot Mij. Dit fonds was VS
flauw, hetgeen vermoedelijk is
doordat eind vorige week in een financie
blad werd aangeraden aandelen K.N.S.M- °L
te zetten in aandelen Ned. Scheepvaart IJJJi,.
op grond van de historische koersverho
dingen, het rendement en de balanspos"
van beide maatschappijen. ,

Het onveranderde dividend van 6 VeTceJu.voor aandelen H.V.A., dat tijdens het wee'
einde bekend was geworden, vormde vo .
de markt geen verrassing. Men had dit "',,
dend wel ongeveer verwacht. Aangezien
kopers van de vorige week zich echter
welijks in de hoek Heten zien, kon dit f°.arizich niet geheel handhaven op het slot "«'j,
Vrijdag. De andere cultuurfondsen wB,er.
echter overwegend prljshoudend tot vaS\je
Speciaal de tabaksaandelen lagen vast Qpi
markt. Door cle Machinehandel MAI"
wordt een dividend voorgesteld van 10 Pje
cent tegen 9 percent over het voorafga 3' c.boekjaar. Verder bedrijfsnieuws was er P"*
tisch niet.

(Advertentie)

HAMEA Zonnefilter
voorkomt zonnebrand. Dm reo

HAMEA Brandlotion
geneest zonnebrand. n«on - e>o
Beide niet vet; helpen afdoende (Advertentie)

WA TM TTGïlf TTCl MAKELAAR - TAXATEUR.i\.J.ITI.JI(OJVr!iD BEHEER VAN HUIZEN
KEIZER KARELWEG 341 — AMSTELVEEN — TELEFOON K. 2970—2695.

de volkskrant van Dinsdag 8 Juli 1952

(Advertentie)

aon!SERVICE-ORGANISATIE OVER GEHEEL NEDERLAND W 0
IMPORTRICE: R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.

(Advertentie)
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