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ONGEVEER HELFT VAN GEALLIEERDE TANKERVLOOT NIET MEER TER BESCHIKKING
II.*)

V

OLGENS mijn berekeningen
bevindt
Engeland zich thans reeds in hetzelfde
catastróphale oorlogsstadium, als waarin
het, blijkens de getuigenissen van leidende
Engelsche persoonlijkheden, ten tijde van den
Wapenstilstand, 11 November 1918, heeft
verkeerd. Om dit te bewijzen, moet de inhoud
van het huidige wereld-schepenreservoir nader
worden beschouwd.
Bij het uitbreken van
dezen tweeden wereldoorlog was de wereldhandelsvloot wel zéér groot, nl. excl. zeilsche
pen 68.500.000 b. r. ton, doch anderdeels is
maar een zeer klein gedeelte van deze tonnage
werkelijk goed bruikbaar
voor intensieve
oorlogvoering. Engeland heeft voor de voor
ziening van zijn eiland hoofdzakelijk vracht
schepen van middelbare grootte noodig. Pas
sagiersschepen zijn voor dit doel veel minder
geschikt. Zij zijn béter voor troepenvervoer,
en als ze groot en snelvarend zijn in het bij
zonder ook voor hulpkruisers.
Het totale wereld-handelsschepen-reservoir
is als volgt onderverdeeld, waarbij ik van den
totaal-inhoud 524 schepen, met IJ millioen
b. r. ton aftrek, daar deze op de groote Amerikaansche meren als vrachtvaarders op
treden.
Ook heb ik de uitgesproken
passagiers
schepen voor zoover ze kunnen worden ge
bruikt voor hulpkruisers of troepentranspor
ten van grooter dan gemiddelde tonnage, on
derscheiden van de uitgesproken vrachtsche
pen, welke voornamelijk dienstig kunnen zijn
voor oorlogstuig- en voedseltransport, en wel
met dien verstande, dat de totalen van
vracht plus passagiersschepen volkomen juist
zijn (volgens Lloydsregister van Sept. 1939),
doch dat de getallen „zuivere passagierssche
pen" en „zuivere vrachtschepen" door mij met
het woordje „circa" werden aangeduid, waar
bij ik echter opmerk, dat ik het aantal „zuivere
vrachtschepen", waarop het in de eerste plaats
aankomt, eerder iets te hoog dan te !aag heb
gesteld, ten ejnde in geen enkel opzicht de
uitkómst te flatteeren. De tankschepen heb
ik afzonderlijk opgesomd.

een tonnage van circa 14 millioen ton. Het be
treft dus een klasse schepen met een gemid
delde van 4500 ton. Aannemende, dat ieder
dezer schepen circa 5000 uur per jaar varende
is, bereken ik voor deze schepen een diesel- en
stookolieverbruik van circa 18 millioen ton olie
per jaar, hetgeen ongeveer 9 % is van de ruwolieproductie van Noord- en Zuid-Amerika
(1937) samen, welke beide werelddeelen thans
wèl bijna uitsluitend voor deze voorziening nog
in aanmerking komen.
Daar ook de oorlogsvloten enorm veel stook
olie noodig hebben, blijkt reeds alléén uit deze
getallen, van welk een enorm groot belang in
den tegenwoordigen oorlog de t a n k e r vloot is geworden, ook al kunnen vele met
olie gestookte handelsschepen hun stookolie
door kolenstokeri vervangen. In dén eersten
wereldoorlog speelde dit alles nog nagenoeg
geen rol.
Duitschland heeft begin Mei van dit jaar
officieel gepubliceerd, sedert het begin van
den oorlog reeds 3.100.000 b.r.ton tanker
ruimte te hebben vernietigd, en sedertdien zijn
alweer tallooze meerdere tankers denzelfden
weg opgegaan. Rekent men hierbij de tank
schepen, die Italië (midden 1941 reeds
200.000 ton) en Japan vernietigden, dan komt
men tot een totaal van 4 millioen b.r.t. ver
nietigde tankruimte, dat is 66 % van de ge
zamenlijke Anglo-Amerikaansche tankervloot
van eertijds totaal 919 tankers metende 6
millioen Ton! Alléén reeds hieraan kan men
zien hoe catastrophaal thans reeds de toe
stand voor de vijanden van de As geworden
moet zijn. Wel had Amerika ook nog de be
schikking over de tankvloten van Argentinië,
Panama en Venezuela, tezamen 102 schepen
met 656.000 b.r.t. en heeft Engeland nog de
beschikking over vele tankers van voorname
lijk Nederland, Noorwegen en Denemarken,
met tezamen wellicht 375 tankers metende
2,8 millioen ton, waardoor aldus beschouwd,
het totale tankerverlies van 66 % op 45 %
terugkomt, doch eensdeels weigeren tegen
woordig vele niet Anglo-Amerikaansche be
manningen uit te varen, en anderdeels zijn er
ook voortdurend tankers, die alleen
maar
awaar beschadigd werden, in reparatie.

DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA

DICHTENDE JEUGD

Bij Sebastopol nog meer
vestingwerken
genomen

Wedstrijd van den Ned.
Omroep.
De Nederlarvdsche Omroep heeft het plan
opgevat, in aansluiting op de reeks „Jeugd
draag fcvoor", in d'tl komenden herfst een
radioleergang te openen onder den titel
„Dichtende jeugd". Jongelui tusschen de 14 en
25 jaar kunnen voor 15 Juli a s. een of meer
nog niet gepubliceerde gedichten (ten hoogste
tien) inzenden aan den Nederlandschen Om
roep, postbus 2 Hilversum, aan welk adres ook
inlichtingen kunnen worden aangevraagd.
Dezen zomer zullen de inzendingen worden
beoordeeld, waarna de uitgekozen gedichten in
een der uitzendingen van-„Dichtende jeugd"
voor de microfoon behandeld worden. Aan het
einde van den leergang zullen de beste ge
dichten in een bijzondere uitzending' door
Adriaan van Hees worden voorgedragen. De
prijswinnaars zuilen gedurende twee dagen de
gasten zijn van den Nederlandschen Omroep
in Hilversum.
Het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten heeft het plan opgevat om de beste
gedichten in een bundel uit te geven; de prijs
winnaars ontvangen een boekwerk.
Vrijdag 12 Juni a.s. zal de leider van den
leergang „Dichtende jeugd", de heer Adriaan
van Hees, van 17.00—17.15 uur over den zen
der Hilversum nadere bijzonderheden bekend
maken.

In Amerikaansche wateren
41.000 b. r. t. scheepsruimte vernietigd. Hevige
strijd in Noord-Afrika duurt
voort.
ZWARE BOMMEN OP
GREAT YARMOUTH
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Amerikaansche kust, een tankschip te treffen.
(Presse Bild Zentrale-Van Eysden-P.K. Kiefer)
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INTERESSANT voor mijn betoog is voorts ving schuldig te maken, daarom zeggen, dat
nog te weten, dat Engeland, de U. S. A. en als de tanker-verliezen van thans „op den
de Dominions onder de bovengenoemde schepen
tezamen 1422 motorschepen tellen, metende zelfden voet" worden voortgezet, vóór het
5.584.087 b.r.ton. Bovendien werden 4202 einde van dit jaar, eventueelen nieuwen tankerschepen van de wereldvloot, hoewel door stoom aanbouw medegerekend, Engeland en Amerika
bewogen, door olie gestookt; de bruto-tonnage
den strijd gewonnen moeten geven, alléén uit
ervan bedroeg 20.575.6*6 ton.
Hieruit volgt, dat van 10.084 sohepen van absoluut gebrek aan tankertonnage, (de tan
de wereldvloot, samen metende 56.476.000
ker-verliezen
bedragen
thans
gemiddeld
b r.ton, ruim 40 % van deze schepen en circa
37 % van hun tonnage door olie worden ge 300.000 ton per maand).
J. A. HERINGA.
stookt. Op grond hiervan mag men aannemen,
dat van de 4360 schepen, die bij het begin van
•) I in het avondblad van e dezer.
dezen wereldoorlog aan Engeland en zijn ver
bondenen (Rusland niet medegerekend, omdat
hiervan slechts een uiterst gering aantal sche
pen nog van nut voor hun bondgenooten kan
VERDUISTER TE 22.02
zijn) toebehoorden (althans schepen van 2000
Heden: Zon onder 22.01.
br.ton opwaarts) circa 1700 met een brutoinhoud van circa 9,4 millioen ton door olie
Morgen: Zon op 5..17.
berden gestookt.
Morgen: Maan op If.10.
Dit geeft een oliebehoefte voor de groote
Morgen: Maan onder i9.H.
•cheepvaart van de vijanden van de AsNieuwe Maan: IS Juni 1.1.0t.
m
°gendheden, voor 3100 van hunne 4360
gfootere schepen. Deze 3100 schepen hebben

*

(Teekening Schna-bel.)

Bij Midway twee geallieerde vliegkampschepen
en bij Dutch Harbor een transportschip tot zin
ken gebracht. — Eten Japansch vliegkampschip
gezonken, een ander en een kruiser zwaar
beschadigd.

in Duitschland
Meer vrouwen en buitenlanders

BERLIJN, 10 Juni. (V. P. B.) Volgens
recente cijfers werken in het Duitsche Rijk
thans ruim 24 millioen afbeiders en employés,
w.o. 2.140.000 buitenlanders. Vorig jaar be
droeg het aantal arbeiders en employés ruim
23 millioen, zoodat het aantal Duitsche arbei
ders en employés met 1 millioen is gestegen,
daar het aantal buitenlandsche werkkrachten
sindsdien geen wijziging van beteekenis heeft
ondergaan. Deze ontwikkeling verdient te
meer de aandacht, omdat in het afgeloopen
AUTOTECHNISCHE SCHOOL
jaar talrijke werkkrachten aan het bedrijfs
leven onttrokken en naar het leger over
TE APELDOORN
geheveld zijn. Dat de verhoudingen desondanks
zoo gunstig bleven, is toe te schrijven aan het
Stichting van nieuwen aard.
feit, dat veel meer vrouwen te werk zijn ge
steld en de meeste gepensionneerde ambte
Het Departement van Opvoeding enz. heeft
naren weer dienst doen, terwijl ook vele be de oprichting van een Autotechnisohe School
jaarde arbeiders uit de industrie en den land te Apeldoorn goedgekeurd. Deze nijverheids
bouw hun vroegere plaats weer hebben inge school zal de eerste van deze soort in Neder
nomen.
land zijn. Zij zal haar leerlingen' tot bedrijfs
Thans worden maatregelen genomen om nog leider of patroon in auto-zaken opleiden. Zjj
in den loop van den zomer het aantal werk is een zusterafdeelirtg van de reeds te Apel
machinisten-school voor
krachten opnieuw te verhoogen. In de eerste doorn toestaande
plaats zullen nog meer vrouwen bij het pro scheepswerktuigkundigen «ra wordt eveneens'
ductieproces worden betrokken. Verder zal de in het gebouw der Ambachtsschool onderge
jeugd voor een groot deel in den landbouw bracht;" het ligt echter in de bedoeling voor
worden te werk gesteld, terwijl ten slotte het deze beide scholen ia de toekomst fe® ge
aantal buitenlandsche werkkrachten aanzien meenschappelijk gebouw te stichten, waarin
lijk wordt verhoogd. De Duitseh-Fransche be zoo mogelijk later ook een middelbaar-techni
sprekingen, die worden gevoerd, staan hier sche school voor- werktuigkunde zal worden
mede in verband, evenals het bezoek, dat gehuisvest. De opleiding zal drie jaren duren,
gouwleider Sauckel aan de Oekraine heeft twee jaren op de school en een jaar in het be
gebracht. De bewoners uit de bezette Sowjet- drijfsleven. Toegelaten worden jongelieden met
Russische gebieden, die naar Duitschland een diploma Mulo of met een ld- van bar.lkkomen om daar te werken, kunnen als vrij werker, autohersteller of electricien; de leer
willige civiele arbeiders worden behandeld, lingen worden dan ook naar gelang van hun
hetgeen uiteraard niet wil zeggen, dat zij in theoretische of practische voor-opleiding ge
elk opzicht dezelfde behandeling zullen onder splitst. Nadere inlichtingen verstrekt de direc
gaan als arbeiders uit West-Europa.
teur der Ambachtsschool te Apeldoorn.

TOKIO, 10 Juni (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier maakt
bekend, dat Japansche vlootstrijdkrachten op 7 Juni in nauwe samen
werking met legereenheden verscheidene vijandelijke steunpunten op
de Aleoeten hebben bezet. De operaties duren nog voort.
GROOTE VERNIELINGEN
AANGERICHT
TOKIO, 10 Juni (D. N. B.) Het
Japansche hoofdkwartier maakt ver
der bekend, dat bij de gevechten in
het

gebied

der

Midway-eilanden

twee vijandelijke vliegkampschepen
van de „Enterprise" en de „Hornet"klasse

tot

zinken

zijn

gebracht.

Bovendien werden 120 vijandelijke
machines

neergeschoten.

Midway-eilanden

zijn

Op

de

belangrijke

militaire inrichtingen verwoest.
In het gebied van Dutch Harbor
(Aleoeten) is een groot vijandelijk
transportschip tot zinken gebracht,
er werden petroleuminstallaties als
mede een vliegtuighangar vernield,
14 vijandelijke vliegtuigen zijn neer
geschoten of vernield.
De Japansche verliezen bedragen:
een vliegtuigmoederschip tot zinken
gebracht, een vliegtuigmoederschip
en een kruiser zwaar beschadigd,
35 vliegtuigen niet op hun basis
teruggekeerd.
De chef wan de Amerikaansche vloot, admi
raal King, heeft naar de Britsche berichten
dienst volgens het D.N.B. meldt verklaard, dat
uit de wateren van Alaska sedert den Japanschen aanval op Dutch Harbor geen berich
ten zijn ontvangen.

is
thans
wordt
Men
met
HET
aanzienlijk
uitgebreid.
bezig
HILVERSUMSCHE
SPORTPARK
HET
HILVERSUMSCHE
SPORTPARK
wordt aanzienlijk
uitgebreid.
Men is
thans bezig
den aanleg op het hoofdterrein van een stntelbaan voor de 400 m met zes loopbanen en een
honderd-meter-baan tegenover de tribune. Achter de voetbaldoelen komen bovendien nog
spiing- en werpplaatsen.
(J. C. Stevens)

Verhooging aantal arbeiders

ingeschakeld.
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Thans mag men, zonder zich aan overdrij-

435
(gtm.
A.
17488
schepen van 100— 1500 BRT. totaal 7.624.000 BRT
1750
„ 1500— 2000 BRT.
2.900.000 BRT
(gem.
B.
1654
4500
30.872.000 BRT.
(gem.
2000— 20000 BRT.
C. ca. 6958 vracht
14.168.000 BRT.
(geim. 10000
5000—-100000 BRT.
D. ca. 1395 pass.
2000— 20000 BRT.
„
11.436 000 BRT.
(gem.
6600
E.
1731 tank
(gem.
2300
Totaal 29236 schepen (wereld) v. 2000—100000 BRT. totaal 67.000.000 BRT.
Hiervan voeren onder Engelsche vlag:
ca. 400
passagiersschepen van 5000—100.000 BRT., totaal 3.900.000 BRT.
ca. 1640
vrachtschepen van 2000— 20,000 BRT., totaal 8525.000 BRT.
435
Tankschepen van 2000— 20.000 BRT., totaal 2.910.566 BRT.
Onder de vlaggen der Engelsche Dominions & Koloniën voeren:
ca. 50
passagiersschepen van 5000— 20 000 BRT., totaal
500.000 BRT.
345
vrachtschepen van 2000— 20.000 BRT., totaal 1.051.500 BRT
63
Tankschepen van 2000— 10.000 BRT., totaal
344.675 BRT.
en onder de vlag der U.S.A. voeren:
ca. 110 passagiersschepen van 5000— 30.000 BRT., totaal 1.000.000 BRT.
ca. 896
vrachtschepen van 2000— 15.000 BRT., totaal 4.656.000 BRT.
421
Tankschepen van 2000— 20.000 BRT., totaal 2.800.780 BRT.
Totaal: 4360
schepen van 2000—100 000 BRT., totaal 25.697.521 BRT.
Dit levert voor Enigeland en USA. een totaal van:
2881 Vrachtschepen met een bruto-inhoud van 14.232.500 ton.
en 919
Tankschepen met een bruto-inhoud van 6.065.021 ton.

van

er

HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER,
10 Juni. (D. N. B.) Het opperbevel der weer
macht deelt mede:
Voor Sebastopol slaagden de Duitsche
troepen er in hevige gevechten en met doeltreffenden steun van de luchtmacht opnieuw
in versterkingen te nemen. Bij plaatselijke
gevechtshandelingen ten Zuidoosten van het
Ilmenmeer werden van 3 tot 6 Juni 483
vijandelijke gevechtsstellingen vernietigd. Aan
het Wolchovfront strandden concentri
sche vijandelijke aanvallen op een bruggehoofd
op de dappere houding der bezetting. In ge
vechten van dichtbij vernietigde deze op 8 en
9 Juni 24 vechtwagens.1
In N o o rd-A f r i k a werden ook gisteren
hevige gevechten geleverd. Vijandelijke tegen
aanvallen werden met bloedige verliezen voor
den vijand afgeslagen.
In den afgeloopen nacht heeft de lucht
macht het havengebied van G r e a t-Y a rmouth met bommen van zwaar kaliber be
stookt.
Duikbooten hebben in de Amerikaan
sche wateren 8 vijandelijke koopvaar
dijschepen met een gezamenlijken inhoud van
41.000 ton en een bewakingsvaartuig tot zin
ken gebracht en een grooten koopvaarder
door torpedotreffers beschadigd. Voor de
Canadeesche kust zijn twee vischkotters door artillerievuur tot zinken ge
bracht.

(Dè vliegkampschepen van de „Enterprise"klasse zijn ongeveer vjjf jaar oud. Zij hebben
een waterverplaatsing van 19.900 ton; zij zijn
ca. 232 m lang, voeren 100 vliegtuigen mede

en zijn bewapend met twaalf stuks 12.7 cm
luchtdoelgeschut. De Hornet, het eenige schip
van deze klasse en nog geheel nieuw, meet
20.000 ton, heeft acht stuks 12.7 cm afweer
geschut en is 229 m lang. Het vaartuig had
77 vliegtuigen aan boord. Beide schepen had
den een bemanning van 2000 koppen. De snel
heid bedroeg 34 knoopen. Naar men zich her
innert hebben de Amerikanen dezer dagen
toegegeven één vliegkampschip te hebben
verloren. — Red.).

Japans strategie: gelijktijdige
aanvallen op talrijke
punten.
TOKIO, 10 Juni. (D. N. B.) De militaire
strategie van Japan is vooral gericht op de
ZOO
doch
HET
EENVOUDIG,
ook
LIJKT
dat
worden.
In
Gelderland
worden
permanente voortzetting van de krijgsopera
HET
IJJKT ZOO
EENVOUDIG,
doch
ook dat
moet geleerd
geleerd worden.
In Gelderland
ties, zoo zeide luitenant-kolonel Hotta van de
de melkers en melksters nu aan een examen onderworpen. Een groepje candidaten tijdens
het afleggen van de vaardigheidsproef.
persafdeeling van het keizerlijke hoofdkwar
(Zeylemaker)
tier bij zijn inleiding van een overzicht over
de prestaties van het Japansche leger en de
marine. Er bestaan twee methoden, zoo zeide
Hotta. om de Britsche en de Amerikaansche
steunpunten in den Stillen Oceaan te vernie EGYPTISCHE POLITICI GEVLUCHT landsohe zaken geplaatst, waarmede op ver
tigen, nl. ten eerste: de vijandelijke stellingen
zoek van de Egyptische oppositie den zich in
stap voor stap de een na de andere te bezet
Britsch bezit bevindenden zenders de moge
Politieke
crisis
steeds
scherper.
ten en ten tweede: een gelijktijdige aanval op
lijkheid is ontnomen hun actie in vrijheid te
alle vijandelijke sleutelposities te doen.
ontplooien.
Voorts is bepaald, dat in de mid
De politieke crisis in Egypte wordt door
Van Japansche zijde is thans besloten een
delbare en hoogere Egyptische scholen het
strategie te voeren, waardoor tegelijkertijd een sensationeel bericht uit Kaïro in een helder onderwijs in de Engelsche taal met ingang van
talrijke vijandelijke steunpunten worden aan licht, gesteld, zoo meldt de correspondent te het eerstvolgende leerjaar geen deel meer zal
gevallen.
Deze strategie aal, aldus Hotta. Rome van het „Hamb. Fremdenblatt". Na een uitmaken van het leerplan.
zoodanig worden uitgevoerd, dat men eerst onderzoek, dat vele d^gen heeft geduurd,
de buitenste linies van de vijandelijke stellin moes* het hoofd der Egyptische politie zijn
gen doorbreekt, waarna men de afzonderlijke regeering mededeelen, dat eenige leidende
Engelschen eischen invloed op
deelen van deze gebieden onder den voet loopt. politici uit het land zijn gevlucht, voor het
binnenlandsche zaken.
De successen zullen naar hij zeide met mini meerendeel personèn, wier arrestatie aan
male krachtsinspanning van het Japansche staande werd geacht, daar de Engelschen hen
AJfKARA, 9 Juni. (A. N. P.) Nu er de
gevaarlijk achtten. Met deze arrestatie hadden
leger worden behaald.
zij volgens den correspondent den staatsgreep laatste weken herhaaldelijk daden van sabo
tegen koning Faroek willen inleiden. Onder de tage zijn gepleegd tegen Britsche militaire
gevluch'ten bevinden zich Abdel Moenem pels ja, transporten in de Nijldelta en er zoowel te
Chineesche troepen in Junnan
Mohamed Toekor en Mansoer Daoed, mannen, Kaïro als te Alexandrië hevige vechtpartijen
verslagen.
zijn ontstaan tusschen Engelsche soldaten en
f-ie in de Egyptische politiek reeds een groote
de Egyptische bevolking, terwijl dreigbrieven
TOKIO, 10 Juni. (D. N. B.) Domei meldt, rol hebben gespeeld en die niet zouden dulden, werden gestuurd aan de Britsche ambassade
dat Japansche troepen, die op 31 Mei bij het -'at hun land tot een Britsche kolonie zou te Kaïro, heeft de Britsche militaire overheid
aanbreken van den ochtend het offensief in worden verlaagd.
contróle en invloed geëischt op de Egyptische
De terugroening van den Egyptischen gezant politie en op het Egyptische ministerie van
de omgeving van Loeling in de provincie
Junnan hadden geopend, ten Westen van de in Ankara, Abdoerachman Haki bey, naar binnenlandsche zaken. Bij beide instanties
rivier de Noe zijn doorgedrongen en daarbij Kaïro zou met de vlucht in verband staan, wordt de instelling van militaire adviseurs
3000 man van de vijandelijke 36e en 88e divi Men vreest in Egypte, dat Engeland ook verlangd. Deze Britsche maatregel schijnt niet
sie, waarmede zij in het gebied van Tengjoean voornemens is maatregelen te nemen tegen 'n de laatste plaats te wijten te zijn aan het
in Westelijk Junnan in contact waren geko het geestelijke centrum van het verzet, de Mo- incident met Monckton, op wien onlangs zoo
men, hebben verslagen. De troepen van hammedaansche universiteit Al Azhar, waar als is gemeld een aanslag is gepleegd. De be
Tsjoengking werden in de pan gehakt. Sinds reeds tweemaal huiszoeking is gedaan.
richten over de nieuwe Britsche eischen wor
Juni zijn de Japansche zuiveringsoperaties in
De regeering heeft de radio-uitzendingen on- den in de Egyptische pers echter zwaar ge
deze streek voltooid.
.der contróle van het ministerie van binnen- censureerd.
moet
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Twee
BRUINTJE BEER GAAT KAMPEEREN

Compagnieën

No. 35. •—' Langzamer
hand begint Bruintje een
.raar gevoel te krijgen in
zijn maag.
„Je wordt wit om je neus,
Bruintje Beer," zegt de
schipper. „Krijg je het een
beetje te kwaad?"
Maar bekennen, dat hij
zich niet lekker voelt, doet
Bruintje toch niet graag.
„Ik geloof, dat ik een
beetje trek begin te krij
gen," zegt hij daarom
maar.
„Ja, dat kan ook wel,"
lacht de «chipper, „maar je
hoeft je niet te schamen
hoor. Iedereen wordt wel
eens een beetje zeeziek bij
zoo'n eersten storm en het
komt nog wel eens bt1 de beste zeelui voor." -— „Ga een poosje naar binnen," raadt
de knecht Bruintje aan.
„Neen," zegt het beertje, „Ik blijf liever bij u staan." Meteen slaat weer een groote
golf in de boot, Bruintje had er niet op gerekend en wordt kletsnat.

T

WINTIG MAART 1602: de Staten Gene
raal verleenen ootroói aan de Vereenigde
Oostindische Compagnie.
zonder uit te gaan op avontuur. En wélk een
Z é s J u n i 1 9 4 2 : d e N e d e r l a n d s c h e O o s t avontuur, gezien in het licht van den tijd.
Compagnie wordt opgericht.
En ons volk van negen millioen neemt toe met
Twee historische data en: een parallel! meer dan honderdduizend per jaar, die moeten
Op dien verren dag in een vgrre eéuw werd, .leven en die w i 11 e n leven en voor wie nieuwe
midden in een geweldigen strijd om het be verschieten moeten worden geopend!
staan, de grondslag geiegd, voor de Neder
„Naar Oostland willen wij varen", omdat
landsche gewesten, om zich economisch een wij naar Oostland moeten varen, willen wij
toekomst te verzekeren en zich tegen de sla blijven voortbestaan.
gen van het noodlot te beveiligen.
Toen, In de zeventiende eeuw, zijn w(j ge
Op den tweeden datum, wordt thans, ten slaagd en zouden w i), die ons zoo gaarne
tweeden male, nu midden in het geweld van beroepen op onze groote mannen van weleer,
een adembenemenden wereldoorlog, waarin het door wie wij, de tallooae nameloozen onzer
niet minder dan toen om het voortbestaan van voorvaderen eeren, zouden wij in de twintigste
Nederland gaat, aan ons volk de gelegenheid eeuw op onze nieuwe oriënteering, bil het op
gegeven, om zich economisch een toekomst te nieuw koerszetten naar een ander Oosten, onze
verzekeren en zich te onttrekken aan éen dit doelen niet bereiken? De vraag is thans ge
maal zeker niet minder wurgenden greep van steld. Aan ons geheele volk is het, haar be
het lot. Want ons eigen land is in groote trek v e s t i g e n d t e b e a n t w o o r d e n e n a a n h e t
ken hetzelfde gebleven doch het volk, dat werk te gaan. Gepraat is in het Neder
er op woont, nam en neemt, gezond en krach land der laatste jarem genoeg. De Oost-Indische
tig als God het heeft geschapen, nóg steeds Compagnie en de Nederlanders dier dagen zijn
grootelijks in aantal toe. Dit werpt vraakstuk ons ten voorbeeld!
ken op, die zonder den uitersten inzet van
allen niet tot oplossing zijn te brengen.
Wy zien het belang van deze parallel niet in
de laatste plaats hierin, dat, toen gelijk nu,
NOG ZUINIGER MET GAS
het Nederlandsche volk, in tijden van onrust,
onzekerheid en grooten strijd (en zélfs van
EN ELECTRICITEIT
ouderlingen strijd), terwijl de toekomst van
het volk è.ls volk ook nog allerminst was „ge
Men beperke gebruik tot het
garandeerd", de mannen opstonden en de
krachten zich ontvouwden* die zélf de moge
hoogstnoodzakelijke.
lijkheid moesten scheppen voor het bloote
materieele voortbestaan. Want dédr kwam het
Naar ons vanwege het Rjjkskolenbureau
toen evenals nu op aan!
wordt medegedeeld, begrijpt men nog niet ge
Toen groeide daaruit een machtig gebouw noeg den dringenden eisch om zuinig te zijn
in de lage landen èn ver overzee. De materieele met gas en electridteit. Bovendien wordt on
vooruitgang, dien de Compagnie bewerkte, voldoende rekening gehouden met het feit, dat
bracht, ondanks tijden van verslapping en in de zomermaanden de rantsoenen voor vertegenslag, ook een grooten geestelijken en cul- lichtingsdoeleinden belangrijk lager zijn dan in
tureelen vooruitgang, diie onze volkskracht be de andere maanden.
waarde tot in het heden en die leidde tot dien
Ook is bij contröle gebleken, dat nog velen, hoe
op diepe waarheid gebaseerden, zij het te wei wel
zonder overschrijding van hun rantsoen, onnig begrepen slagzin: „Indië verloren, ramp noodlg gas en eleotriciteit verbruiken. Dit komt
spoed geboren!"
o.m. voor in restaurants, winkels e.d. In vele

"VTU die rampspoed er is, want Indië i s
1^1 voorshands verloren en eht is onvrucht
baar, om zich in dit stadium van een wereldomspannenden oorlog uit te putten in het
theoretisch beantwoorden der vraag, of wij
het geheel of gedeeltelijk ooit weder Nederlamdsch Oost- en West-Indië zullen kunnen
noemen, nu kan ten tweeden male uit den bittersten nood iets gTootsch worden geboren.
Ten twééden male heeft men in Nederland
heit oog naar het Oosten gericht. Toen onder
het fiere motto van den trjd: ..Navigare
necesse" scheepvaart is noodzakelijk, thèns
onder de ernstige zinspreuk „Laborare necesse", hard werken is noodzakelijk aangevuld
met het onverbiddelijke „die niet werkt, zal
niet eten", inhaerent aan eiken grooten en
zwaren tijd.
Toén was het alleen de zeeweg, die ons
openstond, landwegen waren er practisch
niet; het Duitsche achterland lag in ellende
en verstrooiing. Thans is — tijdelijk, doch
wie weet voor hoe lang nog — de zeeweg
versperd en is er alléén de landweg, die naar
nieuwe landen van belofte leiden kan, d.w.z.
de landweg èn de weg door de binnenzee. Het
is alleen langs diè vervoersbanen, dat wij
Oostwaarts moeten en kunnen komen. In
tegensteling met de zee van toen is de weg
van heden veilig langs en door het kernland
van een ziüh hereenigd Europa.
Het heeft géén zin te wachten, dat hefbben
óe oprichters der nieuwe Compagnie goed be
grepen; het heeft geen zin uit te zien of en
tot er vrede zal komen. Het ontplooien van
Nederlands beste geestelijke en materieele
energie duldt geen uitstel.
In dat opzicht spreekt de parallel duide
lijke taal. Had men toen, in den aanvang van
de zeventiende eeuw, niet de Oost-Indische
Compagnie gesticht, hadden de Staten Gene
raal haar niet het monopolie gegeven; had
men, midden in den oorlog, geaarzeld, leven,
geld en goed veil te hebben voor de econo
mische toekomst, had men willen „wedden op
een zekerheid", had men lang gewikt en ge
wogen, had men meer de uitkomst gerekend,
dan het doel geteld, was men niet aan 't werk
gegaan met geheel zijn kracht: het Neder
landsche volk zou te gronde zijn gegaan, om
dat de materieele staf, om op te steunen, de
economische expansie, dan zou z(jn gebroken.

zaken ziet men midden op den dag, zonder eenige
noodzaak, lampen branden. Het ligt voor de hand,
dat tegen dergelijk nutteloos verbruik streng zal
worden opgetreden. De erbij betrokkenen loopen
groote kans, dat, afgezien van andere maatrege
len, hun rantsoenen belangrijk worden verlaagd.
Overigens dienen zij te bedenken, dat in dezen
tijd, waarin vele groote gezinnen met het hun toe
gemeten rantsoen moeten woekeren, het wel zeer
onsympathiek aandoet, dat zij hun rantsoenen
verspillen, waardoor zy de overheid, die de eindjes
van deae distributie aan elkaar moet knoopen, als
het ware dwingt scherpere maatregelen te nemen.
Men werke dus mee in het algemeen belang en
gebruike slechts gas en eleotriciteit, Indien dat
inderdaad noodig is.
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JEUGDSTORMKAMP OP GOUDSBERG
ONDERRICHT EN ZELFSTUDIE
Gecombineerd met kamp
leven.

D

E ondergaande zon zet den veertig meter
hoogen Go wisberg in warm-rooden gloed;
de opkomende nevels leggen óver het
omliggende land een paars-grijzen sluier. Muis
stil en met open mond zitten de jongens te
luisteren, het kampvuur knapt en knettert.
En als het verhaal over den strijd der Transvaalsche Boeren tegen de Rooineks uit is, vor
men allen een keten en zingen hand in hand
een lied ten afscheid aan den dag, die wordt
besloten met een taptoe.

verricht Ieder, die het katnp wil verlaten, moet
voorzien zyn van een verlofpas. De „wacht" be
schikt over een aparte tent, consignes en mate
riaal voor alarm, brand, enz.
De dagtaak begint met de reveille te zeven
uur, waarna appèl en ochtendsport. Dageiyks
arriveert de dokter per motor uit Lunteren voor
het ziekentransport, daarby geassisteerd door een
broeder, die voortdurend aanwezig is, en die
spéciaal toezicht houdt op de hygiëne ln het
kamp, inclusief nekken-inspectle en wat daarby
behoort. Wie niet schoon is, krygt een zwabber
nat zand over zyn body, en wordt door de kame
raden met den schuier onder handen genomen.
Eén zoo'n operatie werkt afdoende. Verder wor
den nog alleen indigesties tengevolge van te
veel eten geconstateerd.
Voor de studie worden de ochtenduren en ander
half uur des avonds uitgetrokken. Zaterdags wordt
er echter niet gestudeerd, overeenkomstig den

Zoo is het einde van een dag
in het kamp van den Nationalen Jeugdstorm, waaraan wij
dezer da.gen een bezoek hebben
gebracht. Vlak tegen het Ha prespraak-terrein te Lunteren lig
gen vt|f en twintig tenten ver
scholen tussdhen het hoiut
Sinds 10 Mei kamipeeren daar
170 Jongens, zü paren zelfstudie
en nuttige bezigheid aan ge
zonde ontspanning en Inspan
ning In de open
hidht
De
kampleider, stamheer C. H. van
Ha,mond. vertelde daarover o.m.
het volgende:
Aanleiding tot het organiseeren van dit kamp was de zomeractie, die de Nationaal socialistische
Vrouwenorgani
satie dit jaar op tiouiw heeft
gezet. Zy had tot doel moeders
van gezinnen naar buiten te
zeraden en daarby rees de vraag
of zy haar kinderen mee zouden
nemen, waardoor deze geruimen tyd verstoken zouden blij
ven van onderwijs dan wel op
HEEMTOCHT DER JEUGDSTORMERS.
de een of andere wijze een verbiyf buiten, onder góede leiding.
(Foto Nat. Jeugdstorm-Hasewinkel-Polygoon)
geoomlblneerd zou kunnen wor
den miet behoud van onder
richt. Speciaal betrof het hier kinderen tu«wdhen wensdh van den ledder der N.S.B. om dien dag te
de zes en achttien jaar, waarvan de meeste dus maiken tot den dag van den Jeugdstorm en den
Zondag tot dag voor het gezin. Tusschen 1 en 2
leerplichtig waren en verder seer vele lid van den
Jeugdstorm,
uur des middags ls er verplVihte rust. Te kwart
De Nationale Jeugdstorm greep de»e gelegen voor negen des avonds maken d» kampbewoners
heid aan om, voortbouwend op de ervaring met ziOh gereed voor d» nachtrust. Tweemaal per week
vorige kampen, met een voorstel te komen, dat wordt gebaad en gezwommen, waarbij als Ideaal
tevens de mogeiyklheda inhield het contact ott de
voorop steait, dat alle deelnemers na afloop de
ledem te onderhouden. Het project omvatte een zwemkunst maohtig zyn. Een völdoefening, een
kamp, dat ongeveer twee maanden zou duren — marsch door het dorp des Zaterdags, of Instructie
einde dezer maand zal het afgeloopen zijn — en ln zweefvliegtulgbouw, completeeren het geheel,
waaraan Stormers (14 tot 18 jaar), Meeuwen (10 waarin verder het dageiyksch hijschen en stryken
tot 14 Jaar) benevens jongeren, en ook niet-leden van de vlag het begin en het einde vormen De
van denzelfden leeftyd, zouden kunnen deelnemen. maaltyden worden gezamenlijk: genuttigd in een
Onder leiding van een onderwijzer zou er ruim
enorme tent, waarbij de kleintjes met de porties
schoots gelegenheid zyn tot zelfstudie, de leerplich
even goed raad weten als de grooten.
tige jeuigd zou taken uitwerken, welke aan de
eigen onderwijzers zouden worden opgestuurd. Het.
Het ware karakter.
verdere programma zou bestaan uit de oefeningen,
voorgeschreven voor den Jeugdstorm, bestaande
Stamheer Van Hamond, die voor de leiding van
uit exercitie en orde-oefeningen, zang, arbeids
dienst, sport, athletiek en
veldwerk, voor de het kamp beschikt over twee hoplieden, vier
vaandrigs en veertien wachters en d.d. wachters,
oudere jongens nog aangevuld met weerbaarheidsdie zich lederen dag voorbereiden op het pro
oefeningen volgens de richtlynen daarvoor uitge
geven in het onlangs te Avegoor gehouden kamp gramma-van den volgenden, toonde zich een pret
tig leider, die genoegen schept in zyn jongens
voor het kader van den Jeugdstorm.
en niet uitgepraat raakte over hun reacties en
De belanghebbenden hebben dit plan met open
uitvallen. In den beginne hadden er eenige wat
armen ontvangen en de afgeloopen weken hebben
heimwee, maar later wilden ze haast niet meer
aangetoond, dat het kamp in een behoeft» voor
naar huis. Thans vragen omwonenden uit de om
ziet. Voortzettting met andere groepen is der
geving zelf of opneming van hun kinderen moge
halve niet uitgesloten.
lijk is. In verband hiermede waren we nieuws
gierig te vernemen, welke gedachten het uitgangs
Leven vol afwisseling. punt en den grondslag vormen voor dit kampwerk.
De heer Van Hamond vertelde ons, dat de geIJDENS het bezoek bleek wel, dat de jongens meenschapsgedaehte daarby voorop staat. Het
gaat by iedere oefening om de prestaties van het
schik hadden in dit leven vol afwisseling.
Bovendien ws hun de kamptucht bijgebracht, geheel en niet om die van het individu, dat vroe
ger een Impuls kreeg door het verleenen van
noodzakelijk oim zooveel ondeugende snaken van
insignes enz. Dit beginsel komt, bfehalve in de
eiken rang en stand en van eiken leeftyd in het
gareel te houden. De arbeidsdienst orrwat datgene ploegspelen en onderlinge wedstryden, b.v. In het
wat gewoonlijk onder „corvee" wordt verstaan, de best onderhouden van tent en uitrusting, ook tot
uiting in de straffen. De jongen, die een regel
ouderen verrichten bovendien wachtdienst, die
door hen al» een eeredienst wordt beschouwd en overtreedt, moet voelen, dat hy daarmede zyn
dienovereenkomstig met haast manneHjken ernst groep of gemeenschap benadeelt Streefden de

oud» jeugdorganisaties voorts ernaar den jongens
in alles zooveel mogeiyk hun zin te geven, d»
Jeugdstorm legt hun ook moeiiykheden in den
weg, hetgeen hen hardt voor het latere leven.

Brosius
63

bedoelde... Het was, of ijzige koude handen
naar haar grepen. En de man, die haar dat
vertelde... die keek haar aan en lachte tegen
haar!
Uiterlijk rustig, maar inwendig sidderend
van woede en verontwaardiging, zei ze: „Houd
dat mannelijk geheim dan maar voor je, Suer
mond..."
Met die woorden draaide ze zich ora en liet
hem staan.
Suermond wist niet, hoe hij het had. Was
ze nu boos... op hem? En hij had het haar
toch zoo voorzichtig mogelijk verteld! Met
groote, verbaasde oogen keek hij haar na...
Wat had die Maai een mooi figuur gekregen;
als kind was ze toch zoo'n mager spichtig
ding geweest... Enfin... straks ging hij weer
naar haar toe... Dan maakte hij het goed en
danste een paar keer met haar. Goeie ge
nade... een vrouw was ook dadelijk gekwetst!
Maar nee... daar danste ze alweer... met dien
vriend van haar,., Suermond besloot naar de
bar te gaan en een whisky soda te drinken.
Heelemaal tevreden voelde hij zich toch niet.

behalve de leiding corrigeer» hem ook

zyn

kameraden. Daarby wordt er naar gestreefd
sluimerende talenten te ontdekken en te ont
wikkelen.
e

Zoo bleken hier Jongens, van wie dat niet zoo
bekend was, heel aardig te kunnen teekenen of
dichten. De kampkrant legde daarvan getuigenis
af. Zoodoende wordt bereikt, dat de jongens, die
zidh Juist op dezen leeftyd zoo spoedig vervelen,
met ambitie werken aan de kampgemeenschap.

De kleine invalide.
Den dag volgende op dien, welke met een kamp
vuur werd besloten, hebben we eénig» oefeningen
en spelen bijgewoond. Zoo zagen we een groep,
verdeeld in een roode en blauwe party, bezig met
..vlaggenroof", een andere met orde-oefeningen én
exercitie, en een derde zich voorbereiden op een
rondje boksen in den ring. Ook de kleintjes deden
by dit alles parmantig mee, voor zoover ze konden.
Wat dien dag echter het meeste trof, was het
gebeuren by den odhtendmaaVtyd. De kleine inva
lide jongen van het kamp was namelijk Jarig.
Overal was deze kleine baas steeds by en al kon
hy vanwege het sleepende beentje niet volop mee
doen, hy behoorde toch tot die gemeenschap van
jongens.
Ten bewyze daarvan hadden zyn tentgenootjes
een grooten bladerkrans gevlochten. Hiermee ge
tooid werd de jarige door een vijftal op handen en
sohouders naar de eettent gedragen, waar hem
een ovatie werd gebracht.
Zelden hebben we stralender oogen in een klein
jongensgezicht gezien. Het was d è dag van zyn
léven, een Jubeldag in het leven vaJ een kleinen
invsuilden jongen.

IS POLISBELEENING EEN
VORDERING?
Principieele zaak voor den
economischen rechter.
(Van onzen correspondent.)
HAARLEM, 9 Juni. Voor den economischen
rechter stond heden de heer P. Egas, directeur
van de Amsterdamsche Maatschappij voor
Levensverzekering „Amstleven", terecht, die
beschuldigd was van het niet aangeven van
en het beschikken over een buitenlandsche vor
dering zonder vergunning van het .DeviezenInstituut.
Iemand, die verblijf houdt ln de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, had bij de ge
noemde maatschappij een kapitaalverzekering
loopen, die hij voor gen bepaald bedrag had be
leend bij de maatschappij. Volgens den officier
van justitie', mr. B. J. Besier, zou de levens
verzekeringsmij. daardoor een vordering heb
ben, bestaande uit premie, rente en aflossing,
welke niet aangegeven was bij het Instituut.
Beschikking over deze vordering was voorts
ten laste gelegd, omdat de maatschappij haar
cliënt in Amerika een brief had geschreven,
waarin zij hem er attent op maakte, dat zij
de verzekering zou moeten royeeren. Indien de
premie niet werd betaald, waarbij zij de over
weging gaf, deze premie te storten op het bij
kantoor te Soerabaja. Indien hieraan voldaan
werd, zou na afloop van den oorlog de polls
niet als geroyeerd worden beschouwd.
Sub c had de officier nog poging tot be
schikking ten laste gelegd, daar het bewuste
schrijven den geadresseerde niet had bereikt,
omdat de censuur het had ondervangen.
In Zijn requisitoir bracht mr. Besier te berde,
dat aan het feit dat premie moet worden betaald
van een levensverzekeringspolis, reeds het begrip
„vordering" kan worden ontleend. Het niet aan
geven hiervan is ingevolge de deviezen beschikking
III, 1940, strafbaar. Bovendien is over die vor
dering beschikt, daar een brief is geschreven,
waarin geadviseerd werd, de betalingen te vol
doen aan het bykantoor te Soerabaja. De sub c
ten laste gelegde poging wilde spr. buiten be
schouwing laten. Daar de officier geen zeer hooge
boete of een vryheidsstraf wilde vorderen en niet
temin de mogeiykheid op hooger beroep wilde
open laten, vroeg hy twee geldboeten van ƒ 125,
subs. tien dagen. In de poging zag hy geen ver
volgbaar feit.
Een vertegenwoordiger van het Deviezen-Insti
tuut voerde aan, dat het uit nood geboren deviezenrecht verschillende eischen stelt, die men
vroeger niet kende. De deviezen moeten staan ter
beschikking van den Staat, die ze letteriyk broodnoodig heeft, om graan enz. te koopen. In een
toelichting, opgesteld ln samenwerking o.a. met
de Ned. Ver. voor Levensverzekering-wetenschap,
zyn de uitzonderingen vermeld van het begrip
„vordering". Het genoemde geval kan daar, vol
gens spr., onmogeiyk onder vallen. Bovendien
achtte de vertegenwwjrdiger het onderhavige ge-

„Wanneer? Misschien vlak voor j« weg
ging? Zag hij er goed uit? Heb je hem nog
gesproken? Ik begrijp niet, dat hij me er
niets van heeft geschreven." Nu keek ze 'weer
verwonderd.
„Hij zag er... héél goed uit... Hij was...
in het béste humeur ter wereld," verklaarde
Suermond met nadruk op zekere woorden.
Maar Maai schonk daaraan geen aandacht.
Daarvoor was ze veel te opgewonden. Daar
stond ze, midden ln Indië, met een man te
praten — dat het met Suermond was...
iemand, dien ze niet mocht, deed niets ter
zake — die Ulrich nog kort te voren had ge
zien... Die tegenover hem had gestaan... en
zijn oogen had gezien. Het was, of Ulrich op
eens veel dichter bij haar was. Ze keek Suer
Maai danste met Wim
Wat een drukte
mond aan... als hij dacht, dat hij er zoo ge hè!", zei Wim met een keurerd^n b'ik door de
makkelijk afkwam, had hij het mis. „Wanneer zaal. „Elegante toiletten, dat moet ik toe
ben je in Bonn geweest?" wilde ze weten.
geven... en die witte jasjes van de heeren...
,,L>aat eens kijken..." Suermond telde op ik laat er ook zoo een maken..."
zijn vingers... „Een, twee, drie weken geleden."
„Hm..." zei Maai.
„Hij was dus ln zijn humeur," zei Maai...
„Bevalt het je hier niet?"
Ze moest erover doorgaan... probeeren.
„Het bevalt me hier zoo goed," zei Maai
Suermond aan het praten t« krijgen
Was met een strak gezicht, „dat ik besloten. heb
hij alleen?" vroeg ze, om het gesprek te in Indië te blijven."
rekken.
„Dat is een idee..." zei Wim verheugd. „En
Nu was Suermod in zijn element. Op een denk je, dat je man dan ook hier komt?"
dergelijke vraag had hij gewacht... Ze begreep
„Ik wil ook wel zonder man."
al wat... waarom was ze anders zoo opgewon
,,0!" zei Wim overbluft.
den? Kijk me die frissche kleur en die heldere
Toen de muziek zweeg, stelde Wim voor
oogen eens aan... „Ik weet niet, of ik je dat even op de veranda een luchtje
gaan schep
wel vertellen mag, Maai..." zei hjj op pom
pen. Adriaan zat er ook... met een paar fipeuzen toon.
deele kennissen. Maar Maai had geen zin om
„Hoe bedoel je dat?" Ze keek hem verbaasd te praten, ze bedankte zelfs voor limonade
en hoegenaamd niet verontrust aan.
met ijs.
„Ja, zie je, Maai... een man moet je nooit
„Bestel champagne, Wim..." verzocht ze
zoolang alleen laten... vrouwen kunnen dat kortaf.
Wim wenkte een van de boy» en toen hij
beter..."
Maai keek hem aan... en begreep, wat hjj weer omkeek, stond Maai op de veranda en

digd. Des te zonderlinger deed de inrichting
van het huis aan. Als je de hal binnenkwam,
kreeg je den Indruk, dat je een warenhuis voor
je zag van de goedkoopste soort!
Dat dacht ook Maal, toen ze dien dag — den
dag daarvoor was ze uit Semarang terugge
komen — aan den bediende van meneer Qué
haar kaartje afgaf. Haar medelijdende blik viel
op een verzameling oud koper, kersversch uit
de fabrieken, op Chineesche vazen en gebor
duurde kamerschermen, die China nog nooit
hadden gezien, op een Engelsch ameublement,
bekleed met fel gebloemd sits. En dat alles
stond op een collectie kleine en groote kleedjes,
die ten onrechte den naam „Perzisch" droegen.
In werkelijkheid gaf de inrichting van de hal
een getrouw overzicht van den uitgebreiden
familiekring van Qué.
Zijn schoonzuster, die van Javaansch-Chlneesch bloed was, deed bij hem de huishouding
en zijn eigen kinderen hadden van den kant
van de moeder Maleisch bloed... en verder
woonde er in het huis nog een aantal familie
leden, wier graad van verwantschap evenmin
vast te stellen was als de juiste vermenging
van hun bloed.
Des te verbaasder keek ze, toen ze even later
de ontvangkamer werd binnengelaten. Op het
eerste gezicht was het vertrek bijna leeg. De
grond was bedekt met een kleed, dat onmiddel
lijk opviel door zijn prachtige tinten: bleek
blauw en citroensreel vormden den hoofdscho
tel. Het was een tapijt, zooals je het bijna nooit
in Europa te zien kreeg. Daarna viel haar blik
op den tegenoverliggenden muur, waaraan een
portret hing, op zijde geschilderd en prachtig
van lijn en kleur. Het meubilair bestond uit
twee lage, goudgelakte stoelen — een dof,
genuanceerd goud — en een bijbehoorend tafel
tje, waarop één enkele bloem stond in een vaas
van Chineesch porselein. Maai ging er heen
en streek over het glazuur; ze wist, dat dit
vé-k van vele maanden, misschien wel van
'--en was.
HOOFDSTUK XXIII.
Da deur ging open en meneer Qué kwam bin
Ong Qué. de Chineesche bankier, bewoonde nen. Zijn loop — hjj waggelde — en zijn figuur
een paleis van een huis in Candangdia, een van — hij was er in de laatste weken niet slanker
de mooiste wijken van Batavia. Het was ge op geworden — werkten bepaald komisch,
bouwd door een Hollandsehen architect, een maar het rustige, welwillende gezicht maakte
Kunstenaar in zijn vak, die het principe: een alles weer goed.
(Wordt vervolgd.}
voud is het kenmerk van het ware, had gehul

staarde ln het donker onder de boomen. Wat
had ze toch? Wim vond niet de luchtige, wat
studentikooze woorden, waarmee hij Maai an
ders naar de reden van haar ongewone manier
van doen gevraagd zou hebben. Hij voelde, dat
die hier niet pasten; Maai had iets, dat haar
heel erg hinderde. Dus wachtte hij geduldig, tot
de boy met de champagne kwam, nam het
blaadje van hem over en ging er mee naar
Maai. Op de veranda schonk hij een glas in en
gaf het haar zonder één woord. Hij keek er
haar zelfs niet bij aan!
Maai dronk het glas in één teug uit.
„Voel je je niet goed, Maai?" vroeg Wim
bezorgd.
Ze haalde de schouders op, maar gaf verder
geen antwoord. Na even wachten vroeg ze om
nog een glas, dronk ook dit weer achter elkaar
uit en zei:
„Kom, ga mee dansen..." op een toon, of ze
zich vermande.
Wim schepte weer moed. „Zeg," zei hjj ver
trouwelijk, „is dat je ernst? Dat je in elk geval
in Indië blijft? Dat zou reusachtig zijn, zeg."
Hij probeerde, haar in de oogen te kijken! Dat
had hij nog nooit gewaagd, maar opeens leek
het hem mogelijk.
„Maak je geen illusies," zei Maai met dezelf
de stugge, harde stem van even te voren. ,.Als
Ik hier blijf, blijf ik alleen... tot aan het einde
van mijn leven."
„Nou, nou " zei hij overbluft.
Maai bleef den heelen nacht op de club en
'danste aan één stuk door. Met Wim, met
Adriaan, met verschillende andere bekenden...
alleen me: Suermond niet. Eiken keer, als hij
het weer probeerde, bedankte ze kort-af; ze
wist, dat ze hem met die behandeling kwetste
en dat ze er geen reden voor had. Maar het
was haar eenvoudig niet mogelijk geweest, hem
ook maar de hand te geven. Ze haatte den
man, zooals ze nog nooit Iemand had gehaat.

ii tegw

Het kamp legt een k&merasdschapslband en
daarin toont d» jongen zyn ware karakter;

T

bij inlevering van een

N

IET veel anders is het thèns met ons volk
gesteld. Toen — en op dit punt slaat de
balans diep door ten voordeele van de huidige
mogelijkheden — was het op het vrijwel on
bekende en ongewisse, dat men zich stortte
met verbeten energie. Men ging dood en ver
derf tegemoet, omdat men als volk wilde
blijven leven. Men bezeilde onbezeilde zeeën
en trok naar vrijwel onbekende stranden. Tallooze landazonen vonden den dood In de bit
tere wateren der wereldzeeën en aan de kus
ten van tropische landen. Overal rusten
Nederlanders, wier graven spreken van den
levenswil van een sterk volk. Zij spreken
tot onze generatie van de onbluschbare vita
liteit van een hoogwaardigen, sterken Germaanschen stam.
Vijanden te land en ter zee werden weer
staan onder volkomen vreemde en uiterst
moeilijke omstandigheden; in een vooral toen
voor Westerlingen vernietigend klimaat wist
Nederland — men leze er de beschrijvingen
van het leven in de tropen in" die eerste
eeuwen op na — zich te handhaven en te doen
gelden.
Hoe teders, en in zeker opzicht eenvou
diger, ligt het thans! Ongetwijfeld zal van
de pioniers in Oost-Europa hardheid worden
gevergd, ijzeren energie en onverzettelijk
doorzettingsvermogen, maar het v r e e m d e
is bij lange na niet zoo vreemd als in de zeven,
tiende eeuw in Indië. Klimaat en bodem zijn
ons méér verwant dan die van de tropen; de
menschen, met wie zal moeten worden gewerkt,
verschillen miet zóó van ons als de bewoners
van de tropenstranden, waar men aanliep op
de eerste schipvaart en daarna.
En bovendien: wetenschap en techniek verleenen den pioniers van heden diensten als
waarvan géén onzer voorvaderen zelfs maar
kon droomen. Het risico, dat elke economische
onderneming van groote allure begeleidt, kan
thans beter in berekeningen worden verdiscon
teerd, dan in een tijd, dat men de risico's zelfs
niet kénde. E n t o é n i s m e n g e s l a a g d !
Heden is de nood — wellicht vele malen —
grooter dan toen en uitkomst zoeken zeker
niet minder dringend geboden. Want nu leven
negen millioen zielen op een kleinen winderigen uithoek van Europa, saamgedrongen aan
de Noordzee, waar toen al twee millioen zielen
g-en economische toekomst konden hebben

<Morgenavond vervolg.)
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Beet.

LIET is er nog niet van gekomen, maar
ik heb,al drie maal den vtschzak
geaaid. En vandaag of morgen zal het
de eerste keer weer zijn: een verwon
derde, nog kil.blauwe morgen, met
zilverige waaistrepen over de tochtsloot,
en onze fietsen, die ijl en hoog over den
dijk gaan.
Ik zie ze al iederen dag zitten, de
broeders van dit gansch het volk om
spannende gilde: afgestorven aan deze
wereld, ingegaan in een land van droo
men en vermoedens, onthecht aan al
het aardsche.
Zy staren op den dobber, (dit kab
balistische teeken van voor_ of tegen
spoed), dóór middel van het dunne snoer
in lijfelijke tegenwoordigheid getreden
van het onwerkelijke leven beneden de
zilveren waterlijn.
De baars, bol-oogig en gespannen van
gulzigheid, de snokkende karper, die
met edele kleine schroefstooten het
water rondom zich in beweging houdt,
de goudblinkende ruischvoorn, die als
een betooverde najade tusschen de
rijzige zuilen van kalmoes en rypkruid
zweeft, zij zwemmen te hoop rond dat
wat uit de droge wereld tot hen kwam.
Een blauw-kronkelende worm, een kleine
deegbal, die roomig hangt te glanzen,
een glazig stukje aardappel, dat als een
stille verleiding over de oneffenheden van
den plasvloer danst.
Altijd weer komt het oogenblik waarop
de hoornige lippen zich sluiten om het
begeerde aas. en dan de trillende ruk,
die den angel door de mondplaat boort.
Maar vóór dien tijd is er de toestand
van wederzijdsche toenadering: b e e t .
Dat zijn de voorzichtige, diplomatieke
beroeringen van den visch, die wel stom
is, maar toch niet geheel en al van
gisteren.
Bekken, die wel den angel beroeren,
staarten die stooten tegen den schier
onzichtbaren draad, speelsche avances
met het gevaar.
Morgen, overmorgen zal ook ik beet
hebben.
En het zal zijn als het alt\jd was: een
wei waarin de zuring begint te gloeien,
een rij knotwilgen, die snel toerennen op
de lage zon.
En een wereld van menschen en ru
moer, die zóó ver is, dat het bestaan
er van tot een onbelangrijke legende
wordt
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val wel degeiyk een voorbeeld va/n beschikken
over een vordering, opzetteiyk gepleegd.

Mr. Van Regteren Altena, die als juridisch
adviseur van Amstleven den heer Egas ver
dedigde, noemde dit een principieele zaak, als
hoedanig hij haar ook behandeld wenschte te
zien. Een overeenkomst van levensverzekering
is een eenzijdige verbintenis, waarbij wel bij
expiratie van de poilis een vordering op den
verzekeraar — de maatschappij — ontstaat,
doch waarbij nimmer sprake ls van een vor
dering op den verzekerde.
Aan de hand van desbetreffende bepalingen kan
worden aangetoond, dat de premie niet in rechten
vorderbaar is. Spr. noemde het Devleze«ninstituut
een goeden medestander van zyn pleidooi, daar
het ln Maart 1941 nog op een desbetreffend schryven antwoordde met de opmerking, dat polisbeleeningen, hoewel niet genoemd onder de bekende
uitzonderingen, toch niet als vorderingen behoe
ven te worden beschouwd.
Na een beknopte re- en dupliek verklaarde de
economische rechter zich niet competent te oordeelen over het sub a ten laste gelegde. De be
schikking. onder b genoemd, achtte hy niet ge
pleegd, terwyi de sub c ten laste gelegde poging
niet strafbaar is, daar het hier geen mlsdryf, doch
een overtreding geldt. Op grond daarvan sprak
de rechter verd. vry, welk vonnis hy schrifteiyk
nader zal toelichten.
Naar wy vernemen, zal de officier van Justitie
hooger beroep aanteekenen tegen deze uitspraak.

VERKOOP EN AFLEVERING VAN
GENERATORBLOKJES
Met Ingang van 15 Juni is het verkoopen en
afleveren van . generatonblokjes aan verbruikers
veroeden, tensij tegen afgifte van bonnen van
vastgesteld model en tot geen grootere hoeveelheid
dan op de bonnen vermeld.
Alle verbruikers van generatorblokjes, met uit
zondering van diegenen, die een vergunning be
zitten om de door hen voor eigen verbruik benoodlgde blokjes te vervaardigen of te doen ver
vaardigen, dienen zicih ter verkrygimg van de
vereisohte bescheiden tot het koopen en in ont
vangst nemen varf generatorblokjes te wenden tot
den rü'ksinspecteur van het verkeer, in wiens
rayon zt) woonachtig of gevestigd zijn. Wederverkoopers mogen derhalve op of na 15 Juni 1942
geen generatorblokjes meer verkoopen en/of af
leveren dan tegen ontvangst van de vastgestelde
bescheiden.
Fabrikanten mogen met ingang van genoemden
datum generatorblokjes uitsluitend verkoopen en
afleveren aan wederverkoopers op een toewijzing,
afgegeven door het rijksbureau voor hout en tot
geen grootere hoeveelheid dan in dez» toewijzing
vermeld. Niet nakoroinig van deze voorwaarden is
strafbaar.

NIEUWE BURGEMEESTER
Het Rykscommissariaat deelt mede: De com
missaris-generaal voor bestuur en justitie heeft
den gemeente-ambtenaar O. W. Boeloma te Zuidwolde benoemd tot burgemeester van Vledder
(provincie Drente).
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AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN WOENSDAG 10 JUNI 1942

op

de

Honvedminister Bartha heeft Dinsdag-avond in een zitting
van de regeeringspartjj een wetsvoorstel voorge
lezen betreffende wijziging van de wet op de
landsverdediging van 1938. De belangrijkste be
palingen van het ontwerp zijn, dat Joden in het
vervolg bij de Honved en gendarmerie geen
WiL-pendienst mogen verrichten, maar alleen voor
hulpdiensten kunnen worden gebruikt.
Geen Joden bij Hongaar»che Honved.

Aleoeten
Zware slag voor
de Geallieerden.

B

DUITSCHE KUNST IN GRONINGEN

bij en op de Aleoeten, de langfgestrekte Ameiri-

Twee Amerikaansche luchtschepen In zee ge
vallen. — Uit Lakehurst wordt gemeld, dat in den

nacht van Zondag op Maandag twee Amerikaan
sche luchtschepen bij een proefvlucht met elkan
der in botsing zyn gekomen en in zee gevallen.
Slechts een der inzittenden kon worden gered,
de anderen, 7 officieren en 5 technici, verdronken.
(D.N.B.)
Amerikanen uit Europa ta New

York

aange

komen. — Naar de zender te New Tork meldt is
het Zweedsche a.s. Grippsholm, dat met een vrij
geleide heeft gevaren, te New York aangekomen
met 199 Amerikanen en Zweden uit Europa.
(D.N.B.)
Geen concurraerende

SS
nendrlngen »n

Protectoraatsregeerlng

«W»

•

autobuslijnen In

V.S- —

De zender Boston deelt mede, dat men om op
materieel te bezuinigen zal overgaan tot een fusie
van alle Amerikaansche autobuslijnen, die met
elkander concurreeren. Op enkele trajecten zal het
verkeer geheel worden gestaakt. — (D. N. B.).

•

naar

Berlijn.

In

den

nacht van Maandag op Dinsdag ia staatspresident
dr. Hacha met de geheele regeering van heit
protectoraat Bohemen-Moravië per extratrein naar
Berlijn vertrokken ter bijwoning van de begrafenis
van Heydrioh. (D. N. B.)

1 Casten®
l

,rhuimende

ENGELSCHEN

TRACHTEN
BR.

INDIE

TE

STEMMING

IN

VERBETEREN.

GROOTE tobe 65 et.

BANGKOK, 8 Juni (D.N.B.) Berichten uit
Britsch-Indlë melden, dat de Britsche autori
teiten nieuwe pogingen iai het werk stellen om
IU1 ZOO'I GOED DÓQBELM^N PK0B8CI1 de stemming van de bevolking te verbeteren
en bij haar den indruk te wekken, dat GrootBrittannië dezen oorlog zal winnen.
Daarbij worden de Britsche autoriteiten
door de Indische communisten gesteund. Boe
Aandeel der buitenlanders in ren. en arbeidersorganisaties alsmede royalis
ten nemen aan deze propaganda deel.
Naar verder verluidt zijn eenige dagen ge
Duitsche productieproces
leden 200 oommunisten uit de gevangenis
(Van onzen Eerlijnschen redacteur.)
ontslagen, omdat zij zich ter beschikking van
de Engelsche propaganda hebben gesteld. De
B
e
r
1
ij
n,
9
Juni.
OOR een goed begrip van de Jongste ont
studentemvereenigingen van Pundshab hebben
wikkeling van het Zuidzeegebied is een
In elk oorlogrvoerend land is het gaande intusschen met steun van de militaire autori
blik op de kaart onontbeerlijk. Men ziet dan, houden van de productie en vooral van de teiten en andere regeeringsinstanties een
dat de Aleoeten een langgerekte eilanden oorlogsproductie een belang van de eerste oefenkamp gesticht, waarin vooral de strijd
groep zijn, welke zich uitstrekt als een brug orde. Zooals men weet is in Duitschland Gouw wijze der fractireurs wordt onderwezen.
van Noord-Siberië naar Alaska. De Aleoeten
leider Sauckel benoemd tot algemeen gevol
vormen de noordelijke begrenzing van den machtigde voor het arbeidsvraagstuk. Zijn
Stillen Oceaan, welken zij scheiden van de noor bemoeiingen zijn er op gericht het Duitsche
SPORT
delijker gelegen Bering Zee, die op haar beurt
in het Noorden door de Bering-straat in ver productieapparaat door verschillende maat
SLUITINGSWEDSTRIJDEN IN
binding staat met de IJszee. Zoowel op het regelen en ook door den inzet van buitenschiereiland Kamsjatka als in het kustgebied landsche arbeiders, zoo veel mogelijk gaande
te
houden.
„KRASNAPOLSKY"
van Alaska zijn Russische, resp. Amerikaan
Blijkens de jongste telling werkten dit
sche, militaire bases, terwijl in de Oostelijke
Tot besluit van het boksseiizoen voor amateurs
groep der Aleoeten de Amerikaansche basis voorjaar 24.000.000 arbeiders en beambten in
organiseerde het district Noord-Holland van den
Dutch Harbour is gelegen, welke den laatsten het productieproces. Het vorige jaar bedroeg N.B.B. gisteren in „Krasnapolsky" te Amsterdam
tijd verscheidene Japansche luchtaanvallen dit aantal een millioen minder, nl. 23.000.000. nog een gevarieerden boiksavond.
Het aantal buitenlandsche arbeiders is echter
heeft ondergaan.
De hoofdstad heeft een druk boksselzioen aohter
Het is duidelijk, dat Japansche strijdkrach sinds het vorige jaar gelijk gebleven. Het den rug, maar todh heeft „Noord-Holland" de
bedraagt
thans
2.140.000,
waarvan
170.000
zaak nooit overdreven, zooals elders wel eens het
ten, die zich bevinden op de Aleoeten en deze
eilanden tot bases maken, in staat zijn, om op Nederlanders. Vermoedelijk zal het geval was, doch men zorgde steeds voor een be
hoorlijke tusschenrutaite tusschen de gemeenlijk
de Bering Zee en in het noordelijke deel van aantal buitenlanders echter toenemen. Van de zeer
goede programma's.
den Stillen Oceaan een aanzienlijke activiteit 23.000.000 arbeiders zijn er slechts 627.000,
Het Amsterdamsche puibliek heeft dat weten te
die
arbeiden
op
grond
van
eenigerlei
verplich
te ontplooien. Niet alleen is de jongste Japan
waardeeren, gezien de trouwe opkomst bU alle
wedstrijden. Ook deze sluitingswedstrijd mocht er
sche actie van belang, omdat hierdoor de moge tingen.
Ten
aanzien
van
de
buitenlandsche
arbeiders
zijn. Het publiek heeft meegeleefd met de
lijkheid van een verder voorwaarts gaan naar
Alaska wordt geschapen, waartoe dan de kan nog medgedeeld worden, dat nadat den spannende halve competitie tusschen de licht
Aleoeten als „springplank" zouden kunnen eersten tijd vooral werkloozen naar Duitsch gewichten, die te Breda de eerste vier plaat
dienen. Van nog gróótere beteekenis wellicht land gekomen zijn, thans maatregelen zijn ge sen in de Nederlandsche kampioenschappen be
zetten, nl. Jouetra, B. Kneippers, Te Nuyll en v. d.
dan de indirecte bedreiging, welke voor Alas nomen om ook vakarbeiders in de Duitsche Busiken.
Drie dezer vier boksers waren cliubgeka wordt geschapen, is het directe resul industrie te betrekken. De bepalingen omtrent nooten en bovendien vrienden. Ze hebben echter
taat te weten, dat de Japanners zich thans de werving dezer arbeiders zijn geüniformeerd. ondanks dat sportieve rivaliteit betracht en zijn,
nestelen in bases, die gelegen zijn op de ver Meer dan vroeger wordt gezorgd, dat de bui natuurlijk, ma de wedstrijden, vrienden gebleven.
Van goed gehalte ook was de reeds enkele
bindingslijnen tusschen Amerikaansch-Alaska tenlandsche arbeiders daar worden ingezet,
uitgestelde finale van het weltergewichten Britsch-Canada éénerzijds en Sowjet-Siberië waar zij de beste arbeidsprestaties kunnen malen
kampioenschap tusschen Hoogstraten (D.O.S.) en
anderzijds. Wat dit inhoudt, behoeft wel nauwe verrichten. Op het oogenblik zijn er in N.N.
(Corbett). Hoogstraten won verdiend
op
lijks nader betoog. Zooals bekend, zijn tal van Duitschland 5000 kampen met buitenland punten door tactisch beter boksen. Vooral met
Amerikaansche militaire deskundigen van mee sche arbeiders, waarvan er 1000 uitgaande linksche stopstooten haalde hij veel punten bin
ning — hetgeen zij niet onder stoelen of ban van het Arbeidsfront. Over eenigen tijd hoopt nen. In de 2de ronde raakte hij, na een energieken
ken hebben gestoken — dat de strijd tegen het Arbeidsfront er echter 8000 onder zijn aanval van N.N. in moeilijkheden, doch hij kwam
deze goed te boven. In de laatste ronde was het
Japan op zijn minst uiterst moeilijk, zoo niet beheer te hebben.
initiatief geheel aan Hoogstraten. N.N. haalde
Ten aanzien van het geheele arbeidsvraag met
hopeloos is, wanneer de Amerikaansche strijd
moeite het einde van deze ronde. De nog te
krachten niet over bases op het Aziatische stuk geldt, dat Duitschland ook hier zeker boksen finale van het kampioenschap van Neder
vasteland zullen kunnen beschikken.
nog niet aan het einde van zijn reserve is.
land in het zwaargewicht tusschen de Gronin
De dichtstibfl gelegen bases, waarop de
gers Nolle en De Jager werd ditmaal beslist, zij
het dan ook zonder strijd. Daar De Jager niet
Amerikanen het oog hebben, zijn de Sowjetwas verschenen, werd Nolle tot kampioen van
gebieden in Oosit-Siberië. Het is ook bekend,
Nederland 1942 in het zwaargewicht uitgeroepen.
dat door de regeering der Ver. Staten zeer
DUITSCHE ARBEIDSPOLITIEK IN
De vice-voorzitter van den N.B.B., de heer M. J.
sterke aandrang op de Sowjet-Unie werd en
S. Desmet huldigde den kampioen in den ring en
DIENST DER NATIE
nóg wordt geoefend, om haar gebied voor de
overhandigde hem den kampioensgordel.
oorlogvoering tegen Japan ter beschikking te
De halfzwaargewicht bokser Ojers van de verESSEN, 8 Juni. (A, N. P.) In een alhier eeniging D.O.S. werd bereid gevonden in plaats
stellen — hetgeen uiteraard voor de SowjetUnie zeer vérstrekkende consequenties zou gehouden bijeenkomst noemde Ministerialrat van De Jager tegen Nolle uit te komen. Ojers
inhouden! De jongste Japansche militaire actie dr. Stothfang als doel van de Duitsche arbeids moest in de eerste ronde neer, ten gevolge van
rechtschen hoek op het oor. Hoewel hvj
nu ontneemt door de bezetting van strategisch politiek de werkkracht van het volk, naar aan een
voor den lOden tel weer in staat was verder te
vitale bases als de eilanden der Aleoeten- tal, tijdruimte, beroep, geslacht ein ouderdom boksen, stond hij Iets te laat op en moest hfj
groep, aan de Amerikanen geheel of welhaast zoo doelmatig mogelijk in te schakelen in het reglementair k.o. worden verklaard.
elke mogelijkheid, om dergelijke plannen ten arbeidsproces, opdat voor de volkshuishouding
Hier volgen de volledige uitslagen:
Kampioenschap van Noord-Holland, weltergeuitvoer te leggen, terwijl de Sowjet-Unie zich 'n optimum aan prestatie wordt bereikt, waar
uiteraard nog wel eens twee maal zal be bij voor den enkeling een blijvende zekerheid wicht: Hoogstraten (D.O.S.) w.o.p. van N.N.
(Corbett).
denken, alvorens onder deze omstandigheden van zijn recht op arbeid en van een met zijn
Om den „Bokssport-Beker" 1ste ronde: W. te
op de Amerikaansche wenschen in te gaan...! prestaties in overeenstemming zijinden levens Nuyl
w.o.p. van B. Kneppers; J. Joustra w.o.p.
Deze Japansche actie was te verwachten, standaard worden bereikt. Aan de spits van van W. v. d. Busken; Om den 3en en 4en prijs:
nu het zomerklimaat militaire operaties in het het apparaat, dat voor dat doel moet arbeiden, B. Kneppers winit door opgave van v. d. Bus
noordelijke deel van het Zuidzeegebied gaat staat thans de algemeen gevolmachtigde voor ken in de 2e ronde. Om den len en 2en prijs: W.
toelaten. De Aleoeten zijn zoodanig gelegen, de werkgelegenheid; onder hem werken 23 te Nuyl w.o.p. van J. Joustra. Verdere uitslagen:
dat zy in Amerikaansch bezit een basis voor landelijke arbeidsbureaux en ongeveer 450 ar- Lichtgewicht: Poppes (A'dam) w.o.p. van Vis
(Vlijmen).
Middengeiwicht:
Wiering
gevaarlijke aanvallen op Japan vormen, doch beidsbureaux. Bi) het overzien van alle eischen malen
(A'dam) wint door k.o. in de 3e ronde van Van
in Japansch bezit het uitgangspunt kunnen voor het beschikken over een voldoende aan Lunen
(Den Bosch). Halfzwaargewicht: Doorn
zijn voor groote acties tegen het Amerikaan tal vakarbeiders blijkt het, aldus spreker, dat bosch (Den Bosch) w.o.p. van Kanon (A'dam).
sche vasteland. Hetgeen men aan Britsch- in de toekomst een verdere verscherping van Zwaargewicht: Nolle (Groningen wint door k.o.
Amerikaansche zijde heeft gevreesd, wordt het toepassen van arbeidskrachten-besparende in de 1ste ronde van Opers (A'dam).
thans werkelijkheid. De strijd in het Zuidzee maatregelen en machinale hulpmiddelen noodig
gebied komt daarmede strategisch gezien in zal zijn, echter onder het behoud van de ver
nieuwe phase, welke geenszins be antwoordelijkheid en de discipline van alle be SCHAKEN
gint onder gunstige voorteekenen voor de trokkenen.
Geallieerden.
V.V.G.A.-TIENKAMP
Normale tube SS et.

V

De uitslagen van de tweede ronde van den
door V.V.G.A. georganiseerden tienkamp, lui
den: G. H. Lotnan—A. J. v. d. Hoek afgebro
ken; W. A. T. Schelfhout—Dr. M. Euwe 0—1;
H. W. Felderhof—U. Crabbendam 0—1; ir.
H. J. v. Steenis—N. Cortlever afgebroken;
W. J. Wolthuis—J. Veerkamp uitgesteld.
Schelfhout en Euwe waren het eerst met
hun partij gereed. Het was een Spaansche
partij niet de open verdediging. Schelfhout
paste hier een oude speelwijze toe, 10. Dd3,
de zet van Motzko. De zet werd reeds tien
tallen jaren geleden weerlegd en Euwe bleek
het oude lesje nog niet vergeten te zijn. Wit
verloor zonder dat hij kans kreeg om te vech
ten.
In de partfl Felderhof—Crabbendam, een
Aljechin-verdediging, kreeg de zwartspeler
onder opoffering van eenig materiaal de ge
legenheid, den witten koning te lijf te gaan.
Felderhof kon zich tegen den aanval van de
zwarte stukken niet afdoend verdedigen, ca
gaf zich op den 30sten zet gewonnen.
Afgebroken werden de partijen Loman—
v. d. Hoek en v. Steenis—Cortlever. v. d.
Hoek is een pion voorgekomen, terwijl Cort
lever zeer kansrijk spel heeft.
Voor de op Dinsdag te spelen ronden treedt
de Chr. S.V. Amsterdam-Zuid als gastvrouwe op.
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terugtrekkende troepen 4* bruggen opgeblazen. Over een noodbruggetje bereiken zij thans
den anderen oever,

(Atlantlc-Holland)

— Onze landgenoot Arie van Vliet sal deze
week naar Italië gaar en Zondag 14 Juni op de
Vigorellibi in te Milaan in weistrijden uit
komen. In een SprintwedstriJd zaï ht) het opnemen,

tegen de Italianen Aatoifi en B«rgomi,

rSl>likan
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het steeds vlakliggende
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CARBONPAPIER

met gewaste achterkant

Een indrukwekkend veel-luik van prof. Bernhardt
Winter, waarop de bewerking van het
vlas in beeld is gebracht.

Cuba neemt «eheepsrulmte In beslag. — Naar
uit Havanna wordt gemeld, heeft de Cubajansche
regeering medegedeeld, dat zy alle beschikbare
scheepsruimte in beslag zal nemen om den invoer
van belangrijke goederen eenigszina te kunnen
handhaven. (D.N.B.)

LIJKENS een mededeeling van het Japansche hoofdkwartier zijn strijdkrachten
der Japansche marine, in nauwe samen
werking met het leger, sinds 7
actie

kaansche eilandengroep, welke een verbindings
schakel vormt tusschen Alaska en Kamsjatka,
dus tusschen het Noorden van het Amerikaansche en het Aziatische continent.
Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat de
Japansche strijdkrachten verscheidene dezer
eilanden
evenzoovele Amerikaansche, mili
taire steunpunten — reeds hebben bezet. De
operaties zijn nog niet geëindigd; de strijd
duurt voort.
Daarmede komen de jongste berichten over
«rroote activiteit op den Stillen Oceaan in het
juiste licht te staan. De Japansche vlootactie
bij de Midway-eilanden, op de lijn Tokio—
Hawaii, heeft waarschijnlijk tot doel gehad, de
Amerikaansche oorlogsleiding in
verwar
ring-te brengen en haar aandacht af te leiden
van de Japansche actie in het Noorden van den
Stillen Oceaan. Terwijl Japansche oorlogs
schepen bij Midway in gevecht raakten met een
Amerikaansche vloot, maakten andere Japan
sche strijdkrachten den „sprong" van de Ja
pansche steunpunten op de Koerillen naar de
Amerikaansche bases op de Aleoeten. Wat dit
vlootgevecht betreft, ook daaromtrent doet de
Japansche oorlogsleiding, nu zij het oogenblik
daartoe gekomen acht, eindelijk nadere mededeelingen. Blijkens haar bericht zijn twee
Amerikaansche vliegtuigmoederschepen, en
wel een van de „Enterprise"- en een van de
„Hornet"-klasse, tot zinken gebracht, 120
vijandelijke vliegtuigen neergehaald en eenige
vijandelijke transportschepen vernietigd, als
mede militaire installaties op de Midwayeilanden en bij Dutch Harbouir (Alaska) be
schadigd. De Japansche strijdkrachten zelf heb
ben een vliegtuigmoederschip verloren, terwijl
een ander Japansch vliegtuigmoederschip en
een zware kruiser ernstig werden beschadigd
en 35 vliegtuigen niet op hun bases terug
keerden.
Zooals men weet, hebben de Amerikanen tot
dusver het verlies van één vliegtuigmoeder
schip toegegeven.

KUNST EN CULTUUR

De wereld in vogelvlucht

PORTRET EN LANDSCHAP
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AN het slot van ons vorig artikel bespra

Belgische staatsprijs
voor poëzie

v o n H a d e l n herinnert aan Giethoorn,
haar „Die Wiimme bei Borgfeld" kon hier er
Toegekend aan den dichter
gens in de buurt zijn. Er is een fraai, laag
voor een met rood leer bekleeden stoel ge
Herwig Hensen.
plaatste „Bliihende Calla" van M a r i e
M e y e r—G laeseker, en wij noemen ver
De Belgische staatsprijs voor dichtkunst,
der de beklemmende „Weltkriegslandschafte" die om de drie jaar wordt verleend', is toege
van O. G. W. M e y e r, bet romantische ,,Hun- kend aan den Vlaafmschen dichter Herwig
telauf bei Dötlingen" van G. B- M ü 11 e r Hensen.
• •
v o m S i e 1, typisch romantisch is eveneens
•

ken wij de portretten van prof. Hom,
thans zullen wij ook die van enkele
andern nog even de revue laten passeeren.
Er is een „Damenbildnis" van August Fricke,
dat zeer aangenaam aandoet,
een drietal portretten van
Paul Schutte, waarvan we
dat van dien schilder Bakenhus noemen. Er is het knappe
zelfportret (in Noordiwijk in
1924 geschilderd) van prof.
Winter. Zeer goed, zij het
ietwat stijf, ^ „Junge Reiterin" van Helmuth West
hof f; Gerlinde, een pastelportret door Heinrich Emminghaus, een jong meisje in
witte blouse met lange zwarte
das doet, en door de groote
breedte, en door de uitwer
king in den kop- wat grof
aan, is overigens ook in de
stof-uitdrukking
van
de
blouse zeer geslaagd. „Friesen M&dchen ' van Fritz Up.
hoff is knap geschilderd met
een gladde factuur. Aardig
voor ons is H. Gerritzen's
„Kop van een Hollandschen
visscher" Prof. Bernhardt
Winter uit Oldenburg noem
den wjj reeds. Het pièce de
résistanoe van de tentoonstel
ling is wel zijn groote com
positie Flaohsbereitung. Het
bestaat uit een groot midden
paneel, twee zij-paneelen,
waaronder weer twee kleine
vignetten zijn aangebracht.
Eerst zien we, links onder het
op den akker staande blauwbloemige vlas, bijna oogst
rijp; de vader des schilders,
in boerenkleeding, keurt het.
Dan het groote inkerpaneel,
waar het vlas, nog groen
wordt gebundeld en gerepeld
om de zaaddoozen te verwij
deren. Daarna, beneden, het
roten in een meertje, om de
WILHELM KEMPIN: .Jlllle imd Blomen".
(Foto: Folkers)
vezels te weeken. Op het
groote middenpaneel zien we
landschaps-fantasde
„Fluszlandsehaft"
dan allen aan het braken om de houtige deelen de
stuk te krijgen, terwijl bij de deuren twee van Richard Flegel, den kunstenaar die
mannen aan hei zwingelen zijn. om de pellen deze expositie arrangeerde. Innig ligt te mid
(houtige deelen) te verwijderen. Op het.rech den van bloeiende kruiden „Hirschkuh mit
ter zij-paneel wordt het vlas ten slotte gehe Kalbchen" van Else Wiegandt. Prachtig
keld om de laatste houtdeelen, de scheren, van compositie, zeer interessant van kleur en
weg te krflgen, waarna het gesponnen wordt teekening is „Hallig Nordstrandtisch Moor"
op, als wjj ons niet vergissen, een iets ander v a n d e n L e e r d e r s c h i l d e r A i l t T e e r l i n g .
type spinnewiel, dat bij ons (tegenwoordig Fraai doorwerkte luchten met mooi paarsig licht
wordt ook in ons land weer met de hand ge vertoonen de onderling zeer verwante „Spatsponnen) gebruikelijk is. In een achter gele abendi" en , ,Spataband auf Krautsand" van
gen vertrek zien wij, als doorkijkje, ten slotte Walter Bertelsman. De zakelijk, wat
het weefgetouw in werking. De twee rechter stijf, imeer geteekend dan geschilderd zoo men
vignetten vertoonen dan achtereenvolgens heit hoort zeggen, zijn die Watersnippen in tempera
Weeken, het is late avond — let op de blee- van Bernhard Fe-ldkam p. Voortreffe
kershut, waar steeds een waker zit, want an l i j k e b l o e ma q u a r e l l e n v a n F r i t z H a f n e r
ders wordt 's nachts het linnen misschien wel uit Juist, van wien wij de niet geplaatste zeven
gestolen —, en ten slotte de rollen linnen in werken ook gaarne hadden gezien. Zeer innig
de bruidskist, die door de vrouwen wordt be is de potloodteekening „Kleines Leben" van
wonderd.
Prof. Adolf Scharfswerde uit BreMen kan deze prachtige compositie uren men, wiens houtskoolteekening „Naoh den
achtereen aanschouwen, steeds ontdekt men Sturm" met den ontwortelden boom eveneens
weer fijne details, die men eerder niet zag: zeer voornaam is. Een reeks van vijf etsen,
links het doorkijkjje met het buffet met prach ,,Don Quixote liest Ritterromane", vermakelijk
tig tin, het mooie gefilterde licht, dat op het e n t e g e l i j k t r a g i s c h , v a n C a r l H a c h e z .
middenpaneel door de open staldeuren valt, de
Zeer important is het hierbij afgebeelde
drie koeien, de paarden, twee er van met de
hoofden in het wazige licht, het kinderpoppetje werk van Wilhelm Kempin uit Olden
geleund tegen een stoof staande naast het burg: „Hille und Blomen", een jong naakt
stoeltje, waarin ook het kleine meisje al ijve meisje, aandoenlijk zuiver en onschuldig, met
dikke rossig-blonde vlechten tegen een weelde
rig bezig is met bundelen.
Winter is een uiterst consciëntieus werker. van bloemen en groen: Oostindische kers, stok
Toen hij zich voorbereidde voor een dergelijke rozen, een groote zonnebloem, delphiniums, te
compositie, den graanbouw in beeld brengen veel om op te noemen. Dit werk toont een
de, besteedde hij maanden aan het waarnemen sterke visie, een diepgaand gevoel, bij een
van de vlegels bij het dorschen met z.g. drie- verbluffend meesterschap in de weergave.
en vierslag. Een hulpmiddel als het nemen Groot is hier de overgave aan het detail zon
van enkele momenit-foto's wees hij veront der dat het werk peuterig is geworden. Dit
behoort tot het allermooiste wat hier
waardigd van de hand. Zeer fraai zijn doek
aanwezig is.
ook dé twee groote doeken „Bauemtanz in
Prachtig is ook Kempin s, in vele groenen
alter Zeit" en „Bauernhochzeit".
Ook nieuwer werk van prof. Winter is hier geschilderde „Bauerngarten" met het rijke
aanwezig, bijv. „Straten Musik" en het doek ooft. K e m p i n s „Dotterbloemen" zijn zeer
„Oldenburger Maler" uit 1941, waarop ook donker, met alle licht gevangen in de fraaie
de schilder zelf voor komt Men lette op de goudgele bloemen; ook zijn „Am Wasser" ver
prachtige twinitig-snarige luit, het buffet met toont ditzelfde geconcentreerde van het licht in
de zeldzame collectie tin (waarvan de stof een donkere omgeving. Uit een vroegere
uitdrukking niet geheel geslaagd is, het tin is periode, maar niet minder knap, is zijn, nog in
te grauw), den zeldzamen worstendroger. Aan kleurvlekken geschilderde „Kaimauer in Elsdachtig luisteren, om de tafel geschaard de fleth".
Van de plastiek hebben wij alleerst het werk
aanwezigen naar een heer met weelderige
haardos en baard, die, één voet gesteund op van prof. Ernst Gorsemann uit Bremen
te vermelden: twee zeer groote beelden, „Auseen kussen, vol overgave op de luit speelt.
schau" en „Bereitschaft", gespierde naakte
jongelingen flankeeren zijn Führerrelief. Van
hem zijn ook de prachtige „Vogelbrunnen" met
u doen hier en daar nog een greep. katten als caryatiden. Een deftige maraboe in
„ W i i m m e U f e r " v a n F r e i i n M a r l e brons, een haan en een even omgewende ree
(brons), een ruige grijze
beer van keileem, een aan
doenlijk liggend jong reetje
in terracotta, dat wij hierbij
reproduceeren en verschei
dene
portretkoppen.
Van
Frau Elma Gnoes noemen wij
een terracotta masker, haar
echtgenoot voorstellend; van
Fritz Szalinski de gave
„Norddeutsche JungbSuerin"
(brons).
Ten slotte noemen wfl nog.
het zeldzaam rijke gobelin,
„Isenbrantsage" van prof.
„Isenbrantsaeg" van prof.
Hans Gross uit Bremen.
Het is ongelooflijk hoe in
naaldwerk zoo'n plastische
werking, zooveel picturaals
kon worden bereikt.

W

Van den jongen dichter Herwig Hensen, die
thans 26 jaar is en te Antwerpen leeraar
wiskunde, verschenen „De vroege schaduw"
(1936), „De Cirkel tot Narkissos" (1938),
„Hamlet in den Spiegel" (1939), „De dubbele
Vaardigheid" (1940), „Oefeningen naar bin
nen" (1940) en „Het voorbeeldig bestand"
(1941), bundels retrospectieve en egocentri
sche poëzie, zonder veel evolutie, verzen vol
zelfbespiegeling en zelf koestering, vaak niet
meer dan pastiches naar de plastische verbeel
dingen van Karei van de Woestijne, maar die
niettemin van eigen sterk zieleleven en van
een technische begaafdheid getuigen. Voor „De
Cirkel tot Narkissos" ontving Herwig Hensen
den Pol de Mont-prijs.

Werk van A. van der Zee
Jubileum-tentoonstelling te
Schiedam.

D

E schilder A. van der Zee, de Zeeuwsche
Schiedammer (dien men niet met zijn
kunstgenoot, den Groningschen Fries
J. van der Zee moet verwarren) viert Don
derdag 11 Juni zijn zestigsten verjaardag en
te Schiedam, waar hij geboren is, houdt men
bij die gelegenheid in het Stedelijk Museum
een tentoonstelling van een groep zijner wer
ken, eigenlijk twee groepen, een van schilde
rijen, welke al dertig of meer jaren oud zijn,
de andere van doeken uit den laatsten tijd.
Het beste, misschien ook het persoonlijkste
In het werk van Van der Zee heeft de schilder
niet te Schiedam, doch in Zeeland verworven.
Geenszins bedoelen wjj met deze opmerking,
dat men al wat Van der Zee heeft geschilderd
voordat hij zich op Walcheren vestigde, dan
ook wel onachtzaam kan voorbijgaan. Er zijn
hier stillevens, kerkinterieurs en enkele stads
gezichten of landschappen, in eenigermate
donkeren toon, zwaarder dan die van de latere
werken, welke vroege schilderijen met haar
soms klankrijke kleuren van aard- of
cadmium-verven stellig waardeering verdie
nen. Invloeden? Ongetwijfeld; de Haagsche
School en Fransche stillevenschilders als
Bonvin en Vollon, die op hun beurt heel wat
van de zevenitiend'-eeuwsche Nederlandera
hebben opgestoken, zijn niet voor niets aan
Van der Zee voorafgegaan. Men kan echter
even goed zeggen, dat hij zijn latere Zeeuw
sche landschappen niet of niet zóó zou hebben
geschilderd, had hij niet het luminisme leeren
kennen. Slechts den sterksten is het mogelijk,
zich aan allen invloed te onttrekken en
overigens zijn de invloeden, die Van der Zee
heeft ondergaan, eigenlijk veeleer van stroo
mingen dan van personen. En wat hem na
de jaren, toen het vooral om ontwikkeling
van bekwaamheid te doen was, intusschen ook
al weer geruimen tijd geleden zijn palet heeft
doen veranderen, zoodat het nadien veel lich
ter en blanker is, was niet het voorbeeld van
dezen of genen, doch eenvoudig de omstan
digheid, dat hij toen in een andere omgeving,
met een andere lichtsfeer kwam. Als overgang
van' de betrekkelijk vroege werken tot de
Zeeuwsche land-, of zee- of stroomgezichten
kan men een „Straatje te Hattem" beschouwen
en het is belangwekkend te zien, hoeveel
moeite het Van der Zee heeft gekost, zich van
het Hattemsche violet-over-grijs te bevrijden,
toen hij boven Walcheren den uiterst ijlen
licht-damp vond, zoo transparant, dat zelfs de
fijne neveligheid in blauwende verten niet aan
die andere toongesteldheid herinnert. Maar
met heel zijn ziel en zinnen heeft hij toen zich
er op toegelegd, zuiver weer te geven hoe dat
ragge, goud-doorweven, zilvergrijze lichtfloers
aan de kim der groen en geel gestrekte
landen staat gespreid of achter de branding
der zee, of, wanneer de wind is gaan liggen,
tintelend van de wolkenlucht neerhangt tot
aan de dan als glad gestreken vlakte van
den stroom. En in het bijzonder „Landschap
bij Walcheren", „Paalhoofd" en „Maan boven
zee" bewijzen hoe goed hem dat soms is
gelukt.
Merkwaardig genoeg heeft Van der Zes
kortgeleden een paar stillevens met boeken
geschilderd, waarin zich een neiging schijnt
te vertoonen, tot de opvatting van zijn vroe
gere werken terug te gaan. Het komt ons
overigens voor, dat men daar geen bepaalde
gevolgtrekkingen aan behoeft te verbinden.
P. KOOMEN.

Duitsche operette-tournee
Reinisches
te

Landestheater

Maastricht.

Het Rheinische Landestheater gaat een
nieuwe tournée door ons land maken. Weer
werd de eerste opvoering in den Stadsschouw
burg van Maastricht gegeven. De Rijnlanders
kwamen nu met „Der Vetter aus Dingsda",
operette van Eduard Künneke.
Het geval is van een vriendelijke en vroolijke onwaarschijnlijkheid, die evenwel gele
genheid biedt tot grappige speelmomenten en
bekoorlijke aria's en duetten. Er wordt ook
een weinig in gedanst; voor een operette niet
overmatig veel.
Men mag wel zeggen dat de uitvoering
gedragen wordt door de twee vrouwelijke
hoofdrollen, die van Julia de Weert en van
haar vriendin Hanneken. Eerstgenoemde werd
door Rosemarie Bollenbeck liefelijk gespeeld en
welluidend en gevoelig gezongen. Erika FrieMR. W. A BARON
drich kwam in deze operette weer geestig en
VAN DER FELTZ. parmantig uit den hoek, met zwier zingend
*) Het eerste artikel ver en goed acteerend. Paul Ollendahl speelde de
PROF. ERNST GORSEMANN: „Reh"
scheen in onis Avondblad van rol van den romantischen zwerver gewis
(Foto: Folkers)
levendig en overtuigend; soms was ook zijn
Dinsdag 9 Junil J.L
zang waardeerbaar
Het ensemblespel was vlot; het orkest, onder
Herbert Doege, musiceerde bescheiden.
Het publiek toonde zich dankbaar en
Het programma van het tweede concert in de
verzameling landschappen in Algiers, alwaar zijn
applaudisseerde hartelijk.
serie „Een halve eeuw Nederlandsche muziek", te werk een geestdriftige pers heeft

g*ven door heit Rotterdaimsch FhiLharmonisch Or
kest onder leiding van Eduard Flipse, Donderdag
avond 11 Juni in de Koninglnnekerk te Rotterdam,
vermeldt: „Ballade over een Noorsohe melodie"
van Juli'ie Röntj en, pianoconcert van Willem
Pijiper, Ci piriccio voor piano en orkest van Ru dolf Mengelberg en Zeelandia van Koeberg. Solist
is Marinus Flipse (piano). Vóór de uitvoering van
elk werk geeft de dirigent daartoe een korte mon
delinge toelichting.
De Nederlandsche schilder Conrad Klckert, die
nog niet te Parijs is teruggekeerd, waar hij sinds
Jaren was gevestigd en „buiten" is blijven schil
deren, exposeert op het oogenblik een belangrijke

Tijdens het Congrès International de Numismat que, te Brussel gehouden in 1891, besloten de
Nederlandsche deelnemers om een „Nederlandseh
Genootschap voor Munt- en Penningkunde' op
te richten, hetwelk op de constitueerende verga
dering te Amsterdam, gehouden op 12 Juni 1S92,
tot stand kwam, onder de zinspreuk „Concordia
res parvae crescunt", met zetel Amsterdam. Za
terdag 13 Juni a.s. wordt in een der zalen van
het American-Hotel de 50ste jaarvergadering ge
houden, waarop tevens het 50-jarig lidmaats ;hap
zal worden herdacht van de eereleden mej.
Marie J. A. de Man te Middelburg en van den
numismaat W. K. F. Zwierine te Amsterdam. Van
de leden-oprichters is niemand meer in leven.

M. KEMP.

„MOOI

JUULTJE

VAN

VOLENDAM."

Vrijdagavond 12 Juni aanvang half acht, wordt
in Theater Carré de première gegeven van „Mooi
Juultje van Volendaim", sipel van Stad en Land in
5 bedrijven van Jan Lemaire. In dit stuk ten
tooneele gebracht door Willem Goossens' Volikstooneel treden op: Greta Goossens, Roosje Köhler,
Emmy Bouwmeester, Nelly Gijswijt, Lena Plato,
Willem Goossens, Charles Braakensiek a.g. Jan
van Dommelen, Bram Boelé, Just Ohaulot, Johan
Köhler e.a. Regie Willem Goossens, orkest o.l.v.
WMly Beu'kesihoven.

*

TWEEDE BLAD

AVONDBLAD — ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN WOENSDAG 10 JUNI 1942
BEURSOVERZICHT

EEN FLAUWE MARKT
De daghandel trad als verkooper op.
Later een licht herstel.
A m s t e r d a m , 10 Juni.
Het publiek heeft vandaag op de beurs niet
veel ondernomen. De affaire was grootendeels
in handen van den beroepshandel. De stem
ming was, in tegenstelling met de vorige da
gen, bepaald flauw, een verschijnsel, dat waar
schijnlijk voor het eerst moet worden toege
schreven aan een neiging tot winstnemign.
In den loop van den middag liepen de koer
sen verder terug, zoodat er voor de toonaan
gevende fondsen niet onbelangrijke nadeelige
koersverschillen werden geboekt. Tegen half
drie viel echter eenige verbetering waar te
nemen, waarschijnlijk doordat de contramine
in de lagere koersen aanleiding vond om tot
dekking over te gaan.
Het slot was dan ook niet op het laagste
punt van den dag, doch eerder eenige procen
ten daarboven. De meeste affaire had wederom
plaats in aandeelen Koninklijke, die reeds
5 % lager waren geopend en daarop nog 7 %
terugliepen. Vervolgens trad een herstel in
van 4 k 5 %.
Scheepvaartwaarden waren eveneens over
d e geheele linie lager. Bij K o n i n k l i j k e
Boot bedroeg het koersverlies tijdelijk 5 %,
bij Scheepvaart Unie 8%. Daarop
trad ook hier eenige verbetering in.
Van de cultuuraandeelen viel het meest aan
bod waar te nemen bij H.V.A. en Amsterdam
Ruber. Beide fondsen waren vrij gevoelig lager;
bij H.V.A. bedroeg de koersdaling circa 10 è,
11 %, bij Amsterdam Rubber 7 4 8 % .
Eerstgenoemd fonds verbeterde daarna
eenige procenten, doch het herstel bij Am
sterdam Rubber bleef vrij beperkt.
Tabaksaandeelen hebben de vorige dagen
minder dan andere fondsen van de vaste stem
ming geprofiteerd en zoo was ook vandaag
ook het aanbod geringer.
Toch waren de koersen eerder iets lager.
Industrieele fondsen gaven eveneens eenigen
terugslag te zien, waarbij Unilever tijdelijk
5 è. 6 % verloren, Philips 5 % en AKU 2 %.
Vervolgens trad eenig herstel in.
Op de Staatsfondsenmarkt was weinig te doen
en de stemming was prijshoudend. Geld op
prol. 2% pet.

„Celglas" voor de conserven
industrie.
BERLIJN, 8 Juni. (A.N.P.) De technische hulp
middelen voor het conserveeren en een ratloneeler wijze van verpakking zijn door de Duitsche
industrie den laatsten tijd voortdurend verder
ontwikkeld. Zoo wordt b.v. groente tegenwoordig
gedroogd onder een langzame onttrekking van
het water, bij lage temperatuur, waarbij de vita
minen en voedingszouten, alsmede kleur en voor
komen onveranderd behouden blijven. Het vraag
stuk van het verschhouden van vleesch en visch
kan eveneens als vrijwel opgelost worden beBChouwd. Het toegepaste bevriezingsprocédé tast
noch het weefsel aan, noch worden voorkomen,
kleur, vitamine en smaak er ongunstig door be
ïnvloed. Voor het succes van deze nieuwe onserveeringsmethoden is het verpakkingsmateriaal
van de grootste beteekenls. Dit verpakkingsmate
riaal is het z.g. celglas, een speciaal soort glas
van bijzondere dichtheid tegen waterdamp, dat
bij het bevriezen als omhulsel dienst doet. Ook
aan het gedroogde product komt dit celglas ten
goede, daar de meest gunstige toestand geconser
veerd wordt en door de celglasverpakking volle
dig behouden blijft. Andere voordeelen van dit
verpakkingsmiddel zijn ruimte- en gewichtsbe
sparingen. De ruimtebesparing bedraagt in enkele
gevallen ca. 40%. Celglas is een volwaardig ver
vangingsmiddel voor blik. Het maakt bovendien
een vérgaande machinale behandeling van de ver
pakking mogelijk.

VERBETERING PRIJSCOURANT
Dinsdag 9 Juni *942.
Rotterdamsche Lloyd Aand 3e k. 162; Ned.
Scheepsb. Mij. A. 229gb; Banda Cred. & H. V. Pr.
Wd. A. 22Jb; Int. Cr. & H. v. R'dam A. 165gl; id.
id. C. v. A. —; Batoe Djam. Lb. Mij. A. 391;
Suiker Cult. Mij. A. 135gb; id. Nwe C. v. A. —;
Deli Mij. C. v. A. 1981—199gl; id. C. v. A. —;
Stokvis R. S. C. V. A. —; Stokvis W. J. C. v. A. 140.

Emissie van een
onbekende
Obligatieleening van de Aanneemen Bouwexpl. Mij. „Abex".

Uitgestelde jaarstukken
Batoe Zuid-Sumatra Rubber Mij.
Zuid-Sumatra Rubber Mij.
Wai Sumatra Rubber Mij.
Holland-China Handels Comp.

schuwing gelden. Immers een prima debiteur
behoeft thans niet tegen 4ï % te leenen!
Het prospectus zegt alleen iets over het
doel van de N.V. en het doel van de uitgifte.
Over de bezit tingit en verplichtingen hooren
wij niets. Alleen wordt medegedeeld, dat
eenige voor billijken prijs aangekoohte huizen
complexen in eigen beheer zullen worden geexploiteerd. Dat ligt althans in de bedoeling.
En verder dat er middelen noodig zijn voor
het financieren „van onzen uitgebreiden han
del in onroerende zaken."
Voorts is er behoefte aan middelen ont
staan ,.door het investeeren van belangrijke
bedragen in gunstig gelegen bouwterreinen
te 's-Gravenhage en Rotterdam" en „door de
financiering van belangrijke huizen-transacties". Dit alles op grond van de verklaringen
van den eenigen directeur en vermoedelijk ook
eenigen — althans voornaamsten — aandeel
houder. Wanneer de vennoctsohap werd opge
richt en of zij ook winst heeft gemaakt blijft
een geheim, dat voorloopig alleen aan den
direoteur-emiittent is toevertrouwd.
Naar onze meendng dient een onderneming,
die een beroep doet op onze kapitaalmarkt
aan hoogere eischen te voldoen dan deze, die
zooals gezegd, dn de financieele wereld een
volkomen onbekende is en haar entree niet
heeft gemaakt op een wijze, die vertrouwen
wekt.

TTET vraagstuk van de verantwoordelijkheid
van den emittent is er niet een van van
daag of gisteren. In gevallen, waarin de wer
kelijkheid voor de houders van aandeelen of
obligaties later niet bleek te beantwoorden
aan de verwachtingen, die door het prospectus
waren gewekt, zijn meermalen verwijten ge
richt tot emittenten, die zich niet te voren vol
doende zouden hebben vergewist, dat de be
treffende onderneming of overheid de noodige
zekerheid kon bieden, die een goed beheer
van de opgenomen middelen had kunnen waar
borgen.
Soms waren die verwijten, die men gewoon
lijk alleen achteraf hoort, gegrond, soms waren
zij het niet. Wij hebben van de zijde der ban
ken niet ten onrechte wel eens het argument
hooren aanvoeren, dat speciaal bij buitenlandsche emissies het verlangen van een grondig
onderzoek naar de soliditeit van den geldnemer vrijwel onmogelijk was. Gewoonlijk wer
den bepaalde tranches van een leening telegra
fisch aan Nederlandsche emissiehuizen aange
boden, die dikwijls op korten termijn hadden
te beslissen. Het stellen van bepaalde condi
ties stond veelal gelijk met een weigering tot
participatie. Toch waren er oogenblikken, dat
de positie van ons land vroeg om kapitaal
export.
Met birmenlandsche emissies was de zaak
KINAKULTUUR MIJ. TJILONGgewoonlijk eenvoudiger en de contróle gemak
kelijker. Hetgeen niet wegneemt, dat er ook
KRANG
op dit gebied fouten zijn gemaakt. Niet altijd
Aan de binnenkort te houden jaarlijksche alge
zijn de banken in vroegere perioden bij het
verleenen van credieten even kieskeurig ge meens vergadering van aandeelhouders der Kina
Tjilongkrang zal worden voorgesteld
weest. Het eene crediet was dikwijls weer kuituur teMij.verleenen
tot het opmaken der jaar
noodig om het andere vlottend te maken. Was uitstel
stukken en het dividend over 1941 te bepalen op
de toestand van de markt op een gegeven 4% (v. j. 8%), hetgeen reeds als interim-dividend
oogenblik gunstig dan werd dikwijls onder de is uitbetaald. Voorts wordt voorgesteld het be
hoede van de bank overgegaan tot een emis stuur machtiging te verleenen om ten laste van
sie, waaruit dan het bankcrediet kon worden 1942 een voorloopige uitkeering te doen. Ten slotte
komt nog een punt in behandeling: voorloopige
afgelost of verminderd. En dat het prospectus regeling
bureau-onkosten directie, in verband met
dan niet altijd een voorstelling van zaken gaf, art. 12 der
, statuten.
die de critiek volledig kon weerstaan, behoeft
niet te worden betoogd.
DE ENGELSCHE STAATSSCHULD
Wij willen hiermede slechts te kennen
geven, dat het uitgeven van aandeelen of
STOCKHOLM, 10 Juni. (A. N. P.) De vorige
obligaties door middel van een algemeen be wereldoorlog, die 551 maand duurde heeft aan
kend emissiehuis niet altijd een waarborg is, Engeland £ 9500 milldoen gekost, met inbegrip van
dat de fondsen, die aan het publiek worden de gewone regeerlngsultgaven. In den huldigen
heeft, naar de Londensche correspondent
aangeboden van goed gehalte zijn. Met dit al oorlog
van .Aftonibladet" meldt, de Engelsche staat na
zullen de ervaringen de emittenten ook wel 33 oorlogsmaanden reeds f 10.600 millioen uitge
wat voorzichtiger hebben gemaakt. Op zijn geven. De totale schuld van Engeland is in ver
minst genomen zullen zij aan den geldnemer gelijking met den tijd voor dezen oorlog bijna ver
bepaalde eischen stellen wat betreft publici dubbeld. By het einde van den vorigen wereldoor
teit. Indien de financieele positie van een log bedroeg de Engelsche staatsschuld £ 7400
In Mei 1930 bedroeg de Engelsche staats
onderneming van dien aard is, dat deze geen millioen.
£ 7031 millioen en is sindsdien gestegen tot
voldoende zekerheid biedt voor het nakomen fschuld
13 531 milldoen. De oorlogskosten worden voor
van haar verplichtingen tegenover geldgevers, 40 % gedekt door belastingen.
dan mag worden verwacht, dat een bankin
stelling hiervoor niet haar medewerking zal Grondstoffenprobleem in de door Japan
verleenen.
bezette gebieden.
Alleen dus de omstandigheid, dat een maat
schappij zich met het voorbijgaan van een
TOKIO, 9 Juni. (Domei). De Japanscihe mij. tot
bank, rechtstreeks tot het publiek wendt voor bevordering van de wetenschap heeft besloten tot
het opnemen van een leening — althans in oprichting van een specialen raad, ten einde
dien de geldnemer een volkomn onbekende spoedig de vraagstukken tot oplossing te brengen,
is in de financieele wereld — kenmerkt zulk die verband houden met een rationeel gebruik van
het overschot der nationale grondstoffen in de
een „emissie" als niet eerste klas
door Japan bezette landen in de zuidelijke ge
Dit geval doet zich voor met de N.V. Aan bieden. Deze raad zal zich beziig houden met
neem- en Boiwexploitatie Mij. onderzoekingen op het gebied van rubber, plant
„A. B. E. X.", Regentesseplein 1, 's-Graven- aardige oliën, Manilla hennep en andere vezel
hage, een onderneminkje, dat werkt met een stoffen, alsmede suiker.
Voor den oorlog in Oost Azië produceerden deze
geplaatst kapitaal van ƒ 110.000 en dat een
jaarlijks 1.600.000 ton rubber, twee mil
41 % obligatieleening uitgeeft van ƒ 300.000. gebieden
lioen ton suiker, 800.000 ton Manilla hennep, en
Het betreft hier een z.g één-mans N.V( waar 1.100.000 ton corosolie. Aangezien deze grond
in de heer R. Zwolsman alle zeggenschap stoffen niet meer naar de Ver. Staten, Engeland
heeft. De inhoud vam het prospectus is ten en Australië gaan, verwacht men, dat er aan
eene male onvoldoende, om te verwachten, zienlijke overschotten van zullen ontstaan. Onder
omstandigiheden heeft men het noodig ge
dat er iemand zal zijn, die in goed vertrou die
vonden om te zoeken naar nieuwe gebruiks
wen aan deze maatschappij zijn gelden ter mogelijkheden
van deze producten, ten einde ze te
leen zal verstrekken, tenzij het éénmansbe- gebruiken als vervangingsmiddelen voor die
stuur rekent op de aantrekkelijkheid van de goederen, die in onvoldoende hoeveelheid in Jsupan
hooge rente. Maar juist deze moge als waar- beschikbaar zijn.

KOERS DOLLARBANKPAPIER
VERHOOGD
De Nederlandsche Bank deelt mede,
dat met ingang van heden de koers van
dollarbankpapier is gewijzigd en gesteld
ia op: ƒ1.031—ƒ1.071 (vorige noteering
ƒ 0.991—ƒ 1.031).

HULL OVER HET OLIEPROBLEEM
IN DE V.S.
BUENOS AIRES, 9 Juni (A.N.P.). Volgens
berichten uit Washington heeft staatssecretaris
Huil op de perconferentie verklaard, dat bij
de voorziening van de 20 andere Amerikaan,
sche republieken van benzine en olie door de
Ver. Staten wordt gestreefd naar een gelijke
en rechtvaardige behandeling. Het ólieprobleem, niet alleen voor de Ver. Staten, maar
voor het geheele continent, bestaat er in, zoo
zeide Huil, het civiele verbruik uit te schakelen,
zoodat de verscheping van olieproducten in de
eerste plaats de oorlogsbehoefte ten goede
komt. Het probleem der voorziening van La.
tijnsöh-Amerika van olie is in de eerste plaats
een probleem van transport over zee.

W allstreet-Berichten
Besprekingen met Zuld-Amerikaansche landen.
— Uit Washington wordt gemeld, dat de Ver.
Staten met Bolivia en Ecuador besprekingen heeft
geopend over het overnemen van de ziöh in deze
landen bevindende rubber-voorraden. Soortgelijke
besprekingen werden reeds gevoerd met Brazilië,
Peru en Nicaragua.
Aankoop Ijzererts In Brazilië.
De Ver. Staten en Engeland hebben volgens be
richten uit Rio de Janeiro met Brazilië een over
eenkomst gesloten inzake den aankoop van elk
0,75 millioen ton ijzererts per jaar. De overeen
komst werd afgesloten voor den tijd van drie jaar.
de prijs bedraagt $ 5 per ton. (A.N.P.)
Uitvoerverbod voor dollars In Peru.
Uit Lima wordt gemeld dat het Peruaansche
ministerie van financiën den vrijen handel in
dollars heeft verboden. Voortaan zullen im het
land aankomende en uit het land vertrekkende
reizigers niet meer dan $ 100 dollar mogen medenemen. Grootere bedragen zullen slechts met toe
stemming van de Centrale Bank naar iiet buiten
land mogen worden medegenomen. Het particu
liere dollarbeztt moet tot uiterlijk 30 Juni a.s. in
de nationale valuta worden omgewisseld. De aankoopkoers van deze dollars zal door de Centrale
Bank worden vastgesteld. Deze maatregel werd
genomen om het smokkelen van dollars te voor
komen. (A.N.P.)

KORTE BERICHTEN
De sedert 29 Mei 1940 vervallen Belglschf
S o h a t k i s t b o n s die op de N e d e r l a n d 
sche markt werden geëmitteerd en waarvan
de aflossing niet werd aangevraagd ingevolge d*
bepalingen van het Besluit van 15 Novembef
1941, werden verlengd tot 28 Augustus 1942,
tegen 3 % 's jaars.
RIO JANEIRO, 9 Juni
de petroleumproductie van
een recordpeil had bereikt
ls deze productie verleden
mill. barrels gedaald.

BUENOS AIRES, 9 Juni (Europapress)
De
totale wolverschepingen uit Argentinië hebben is
1942 tot heden 174.760 balen bedragen (326.000).
Het grootste deel van dezen uitvoer ging naar
de Ver. Staten, terwijl de export naar Engelaaé
geheel onderbroken werd.
Evenals vorige jaren sedert de oprichting «telt
het bestuur der B a n k v o o r I n t e r n . B e 
talingen voor een dividend van 6 % uit te
keeren, waarvoor 'wederom een bedrag aan de
ddvidendreserve moet worden onttrokken.
Uit de in 1941 behaalde netto winst van fr. 73
(v. J. 76.5) millioen, keert de Air Liquide «ea
dividend uit van 18i %.

BERLIJN

FINSCH—DUITSCHE HANDELS
OVEREENKOMST
BERLIJN, 9 Juni. (D. N. B.) Tusschen
29 Mei en 9 Juni zijn economische onderhan
delingen gevoerd met Finland, welke een
voortzetting beoogden der in Februari j.1. ge
sloten overeenkomst.
De onderhandelingen hebben tot overeen
stemming geleid, welke de Finsche oorlogseconomische capaciteit verder zal versterken
en tot doel heeft het goederenverkeer uit te
breiden.

De Duitsche Rijksschuld op
einde Maart 1942.
BERLIJN, 10 Juni. (A- N. P.) Volgers het
overzicht van den stand der Duitsche Rijks
schulden bedroeg de totale gefundeerde Duit
sche Rijksschuld op 31 Maart 1942 M. 70.832
milliard tegen M. 64.239 milliard per einde
Dec. 1941. Hiervan komt voor rekening van
in M. luidende schulden M. 69-6 (einde 1941
M. 63-005) milliard en voor rekening van in
vreemde valuta luidende schulden M. 1.2316
(einde Dec. 1941 M. 1,2315). De vlottende
schuld bedroeg op 31 Maart j-1. M. 66.859
(uit. Dec. 1941 M. 60.637) milliard.

UITLOTINGEN
Belgische Lecnlng 1921. Bij de trekking -werd
serie 099264 no. 6 uitgeloot met fr. 250.000. Serie
010534 no. 1 werd uitgeloot met fr. 100000 en de
series 099264 no. 5, 099264 no. 1 en 010543 no. 16,
«ik met fr. 50.000.
Verwoeste Gewesten 1922. Bij de trekking werd
serie 128880 no. 20 uitgeloot met fr. 250.000 en serie
51694 no. 19 met fr. 100.000.
Verwoeste Gewesten 1923. Bij de trekking wer
den de series 53718 no. 2 en 304358 no. 5 uitgeloot
met elk fr. 100.000. De series 71002 no. 1, 321428
no. 5 en 368922 no. 5 werden elk met fr. 50.000 uit
geloot. De volgende series bekwamen elk fr. 10.000:
2458 4
22605 5
31111 1 60988 1
150728 3 199186 3 249906 2 263604 5
316693 4 347584 2 359443 3 362477 4
367317 3 377660 3 383504 3
B e l g i s c h e l e e n i n g 1932. Bij de trekking
werd serie 217420 uitgeloot met fr. 100.000. Met
fr. 25.000 elk werden uitgeloot de series: 109181
128345 137055 142279 160946 172293 176072 184333
192069 222982 en 251771.
B e l g i s c h e l o t e n l e e n i n g 1933. Bij d e trek
king werd serie 127436 uitgeloot met fr. 500.000. Bik
van de volgende series werd uitgeloot met
fr. 25.000:
326889 331627 103042 283717 268815 244744 363010
135519 135381 153248 141534 315848 349259 158731
230705 307240 277360 100942 158619 392114 275073
366189 206323 127453 159122 183388 244920 287348
131387 342545 105250 336047 182917 252542 199716
313956 106753 357724 214244 374283 210830 392958
273785 180137 251772
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De suikeroogst van Formosa.
TOKIO, 9 Juni. (Europapress). De tijdens de
campagne van dit jaar op Formosa binnen
gehaalde suikeroogst wordt geraamd op 1,1
mi 111oen ton, welk cijfer 40.000 ton beneden het
productiepragamima ligt Neemt men het gebrek
aan arbeidskrachten en het tekort aan mestmiddelen in aanmerking, dan is het resultaat van
den suikeroogst op Formosa bevredigend te
noemen. (De suikerproductie van Formosa be
droeg in het campagne jaar 1940/41 1.400.000 L. t —
Red.)

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN
W i j z i g i n g e n : H o l l . A d m . k a n t o o r , V l a m o v e nfabrieken Erven Joseph Terwindt Onesiferusbank,
Mij. tot Geld verschaffing voor Kerk- en sohoolbouw.

Vergaderingen en korte verslagen.

N.V. Zeehaven en Kolenstation „Sabang". De
algemeene vergadering van aandeelhouders heeft
aan het bestuur uitstei verleend voor indiening
der jaarstukken over 1941 en besloten over 1941
voorshands geen dividend uit te keeren. De heer
jhr. G. C. Quarles van Ufford, werd als commis
saris herkozen.
Ingevolge de aan de bestuurders verleende
bevoegdheid, is het primair dividend verlaagd
van 5 % tot 4 %.
FEDERALE

RESERVEBANKEN.

New Xork (ln * 1000)

20 Mei
1942

4 Juni
1942

Goudcert- en baar geld T)
. 20.799.000 20.812.000
Gedisc. wissels
6.000
6.C00
Wiss. gekocht o/d vrije markt
Amerlk. Staatsfondsen
2.632.C00 2.489.000
Totaal wissels en fondsen ... 2.S49.C00 2.505,000
Totale activa
24.627.000 24.427.000
Biljetten in omloop
9.134.000 8.990.000
Surplus res. b. d „Memberbanks"
2.780.000 2.540.000
Deposlts „Memberbanks"
I <>,653.000 12.467.000
Totaal deposits
14.12l.0U) 14,137.000
Gest. kapitaal en surplus
329.000
829.000
Totale reserve in proc. van
deposits en biljetten ln oml.
89.4
90.0
Alle Fed Bes. Banki
(ln i 1000)
Goud reserves
22.715.000 22.712.000
Deposito's' en baar geld der 3.306.000 3.302.000
Schatkist
Amerik. schatkist
2.298.000 2.436.000
Totaal goudcirculatie
12.141.000 11.971.000
t Goud eert alleen
20.516.000 20507.000

Juni
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HANDELSBERICHTEN

Modjokerto Stoomtram Mij. — In de heden ge
houden vergadering van aandeelhouders werd de
heer A. J. W. Vorster als commissaris herkozen.
Landbouw MIJ. „Paslr Kananga". De algemeene
vergadering van aandeelhouders heeft uitstel ver
leend voor het uitbrengen van ie jaarstukken over
1941. De heer F. der Kinderen werd als commis
saris herkozen.

(Europapress) Nadat
Ecuador ln ÏMQ
van 2,35 mill. barrel*
jaar met 1/3 tot 1,111

DIVERSE BINNENLANDSCHE
MARKTEN
WOERDEN, 10 Juni. Kaas. Aanvoer 196 par
tijen. Met rijksmerk
le kwal. ƒ 68—62,50, 2e kwal.
ƒ 60—61.50. Handel matig

RUBBER
LONDEN, 7 Juni. Rubber (1 u. n.m.) Ribbed
Smoked Siheet kalm, looo 135 nom.

TUINBOUWVEILINGEN
HOOGEZAND=SAPPEMEER, 9 Juni. Flatglas.
komkommers le soort ƒ 14, 2e poort ƒ 10.50, kaskomkommers le soort ƒ12, 2e soort ƒ9, bloemkool
le soort ƒ 17, 2e soort ƒ 13 per 100 stuks, tomaten
A, B en C ƒ48, rabarber ƒ 7 per 100 pond spitse
kool ƒ 11 per 100 kg, kropsla ƒ2.50 per 100 krop,
bospeen ƒ13, radijs ƒ1.80 per 100 bos.
LOOSDUINEN, 9 Juni. („Loosduinsehe Groentenveiling") Bloemkool, la, ƒ21; id., le srt., ƒ17;
id., 2e srt., ƒ 13; kaskomkommers, le srt., ƒ 12; id.,
2e srt., ƒ9; id., 3e srt., ƒ6; rijen komkommers,
la srt., ƒ17; 2a srt. ƒ10.50; id., le srt, ƒ14; 3de
srt., ƒ7; id., gele, ƒ14; id., witte, ƒ14—17; kool
rabi II, ƒ 2.80 per 100 stuks. Tomaten A, B, C, CC,
ƒ 48; id., bonken, ƒ 38 per 100 kg. Spinazie, ƒ 0.26—
0.32 per 4 kg. Postelein, ƒ1.02 per 6 kg. Salade,
le srt., ƒ 2.50; id., 2e srt., ƒ2 per 100 krop. Peen,
le srt., ƒ13; id., 2e srt., ƒ10.20; radijs, ƒ1.80;
kervel, ƒ 5 per 100 bos. Rhabarber, ƒ 7 per 100 Jtg.
Selderij, ƒ4; peterselie, ƒ5 per 100 bos. Andijvie,
ƒ15; komkommerstek, ƒ10; stoofsla, ƒ7 p. 100 kg. •
NAALDWIJK, 9 Juni. (Middenprijs Westlandsche veilingen). Sla, ƒ1.60—2.50 per 100 krop.
Bloemkool, ƒ6.80—21 per 100. Komkommers, 7—17
ct per stuk. Tomaten, 34—38 ct.; andijvie 12—15
ct. per kg. Stoofsla, ƒ 5.60—7; raapstelen, ƒ 6.40—7
per 100 kg. Peen, ƒ10.80—13; radijs, ƒ1.80 per
100 bos.
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N.-H. 3e 1. '38 3 HM* 96
Hoofdstlvh6) 4 981
981
POLD., WATERSCH. EN Eleotro Zuur cA-254
256
H.
M.
Guntz.
S.
A
71
704
Rott Lloyd 162
—
—
165
156
N.-H. 10-j. '33 21 9934 100
Hyp. v. Amer. 6 191
191
PUBLIEKRECHT. LICH. BI. Mot. Dordt A
TIJD GEHEEL WORDT • Ex coupon.
H. v/h. Maintz A150I 150
6tv.MiJ.Ned. 1614
1514
Nijmeg.4e 1.'37 31100A" 10034 Hyp. v. Amer. 6 181
171
(1/4
divid.
1941)
179
182
Ruhrverb.
(7)
41100^IOO1V
Hand
Reiss...
A
60
4994
GESTAAKT.
HET
ZAL
Nijmeg.3e 1.'38 3i 98H 98& N.Ned Am H. 5 43K 43%
Emb.t
&
Hth
A126
1264
IntC.&H.Rott
A165gl
164
101% NWa.Pac.(2e) 6 684 68b KERK. EN LIEFD. INST
IRott l936-'37 4 101
DUBBEL ZOOVEEL
SUIKER-ONDERNEMINGEN.
Fokker N.Vlf. cA-209
208
IntC&HRott cA 164
109
Rott 2e L '37 31 lOO^blOOH NWa.Pac.(2e) 41 68b 68b
KOSTEN OM HET VER Noteerlngtn van 1.30—2u. Hand.v. Am 332-3hl327flb-32nl327gb-31 326gb-7 322gb-7 3'21gb-3 822-34 323%-5gl
Gerofabriek... A160gb 15494 Linde & Teves Al33gl 1344
Augustinessen ls 85}flb 85
Rott4e,5e 1.'37 31 99H 99 H Ver. Trant H_ 3 72gb 73
Gruyter A... pAl85
1841 Linde&Teves cA130
Ct Mij. 172
167
135
Congr.ZvOLV 8 96gb 96
LOREN TERREIN TE A. Deli Batavia MU. 156-9 gl Jav.
Rotterdam 38 31 99% 99,4
1861 Moluk.H.vena A 64% 634
Ned-I.a-Un. 175
—
172
Cyriac. Kath. 8 96
95gb Gruyter B pwA187
Rotterd'38 3è'i-3 H5« 95K
C.
Deli
Mij.
ƒ
1000
198!-9gl.
HERWINNEN.
Scheepsverband M(Jen.
N.Afr. Handv. A 63
68}gb
Ver. V.C.Mi). 94Jgb-J490gb-2%91%-2% 91
88Jgb-90igl90gb-% 90gb
Jozef Sticht 8 91*A 9134 Heemaf N.V. Al99}gl'200
Schled 2e 1/37 3J100H 100K
Senembah Mij. 1591gb-601
2664 Tels & Co's gA
'
gl gedaan en laten; gb gedaan en bieden; 1 laten; b bieden; • Ex dlvdend.
1014 E. Ned Schv. 31101b 10134 Marienst. vh.8 54 99jgb 994 Heinek.'s Bier A269
Utrecht Pr.'37 3il0;>
N.
Ind.
Spwg.
463gb-71gl.
271
Vinc.-Stlft ... 8 811
8094 Heinek/aBler CA274
Utrecht Pr.'39 21 99gb 99% Rott. Sch.h.b. 31100 100
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EERSTE BLAD

LAATSTE BERICHTEN
f De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk onyecorriueerd.)

NIEUWE BONKAARTEN
Uitreiking van 22 Juni af.
De secretarie-generaal van het departement
vin landbouw en visschery maakt bekend, dat at
distributiédlensten der gemeenten, waar men in
hét bevolkingsregister Is ingeschreven, tegên over
legging van de itamkaart en in ontvangstnêming
van een bon van het Inlegvel, gedurende het tijd
vak van 22 Juni tot en met 11 Juli op nader té be
palen tijdstippen de bonkaarten voor voedingsmid
delen 8ste periode 1942 zullen uitreiken.
Voorts zullen nieuwe tabaks- en sigarettenkaarten worden uitgereikt, waarbij de distributie
diensten de met ..tabak R. 4", onderscheiden!^
siraretten R. 4'' gemerkte bonnen van de thans
in gebruik itfnde kaarten in ontvangst sullen
nemen A l l e e n z y, d i e t h a n s l n h e t b e z i t
ziln van een tabaks* of sigarettenkaart, zullen derhalve een nieuwe
kaart ontvan gen.
De distributiediensten zullen de brood- onder
scheidenlijk vleeschkaarten van zelfverzorgers
voor brood of vleesch inhouden, evenals de melkkaarten van melkveehouders.

Ned. H e r v . K e r k . Benoemd. Tot hulppr. te
Blokzijl, A. van Es, cand. te Utrecht.
Aangenomen. Naar Atmen, G. A Pasma te Zee
rijp. Naar Bergeijk, C. A. F. van Stipriaan Lulscius,
hulppr. te Aerdenihout.
Ch'r. Geref. Kerk. Tweetal. Te Rijnsburg,
W. Kreiner te Leeuwarden en J. G. van Minnen
te Huizen (N.-H.).

STAATSLOTERIJ
Trekking van 10 Juni.
ƒ 5000
ƒ 1500
ƒ 1000
ƒ 400
i 200
ƒ 100

No. 1784.
No. 4942.
No. 7520, 10370, 12711.
No. 13724, 16666, 18176.
No. 1379, 3973, 7068, 10855, 15322
No. 2442, 7402, 9502, 12317, 18301
20935.

VRIJSTELLING ARBEIDSPLICHT.

PRIJZEN VAN ƒ70
1Ó18

Ten einde een vlotte afdoening van eventueele
verzoeken om uitstel of vrystelling van den Ar
beidsdienstplicht mogelijk te maken, wórdt de
aandacht van belanghebbenden gevestigd op 4e
hiervoor noodzakelijke directe adresseering dezer
verzoeken aan afdeeling B van de administratie
van den Ned. Arbeidsdienst, Gevers Deynootweg
63 te 's-Gravenhage.
Er zt) evenwel met nadruk op gewezen, dat
slechts in bijzondere gevallen vrijstelling of uit
stel van den Arbeidsdienstplleht kan wofden ver
leend.

1558
1998
2572
2889
3637
4133
4583
4930
5680
«138
6611

7125
7872
8013
9171
9540
10159
10654
10968
11615
12119
12592
13143
13547
14147
14699
14996
15002
15516
16506
17422
18Ó53
18481
18691
19652
20014
20759
21289
21813

DR. G. KEIZER
Dr. G. Keizer, g-eref. predikant te RhédênDe Steeg, heeft om gezondheidsredenen eervol
emeritaat aangevraagd. Van 1900 tot 1924
heeft hij te Tiel gestaan, en sindsdien in zijn
tegenwoordige gemeente; in vele qualiteiten
heeft bij de Geref. Kerken gediend, ook de
provinciale en generale «pynodem. De generale
synode heeft hem ook met het toezicht op haar
archief belast en tot deputaat voor het onder
zoek naar een andere werkwijze der synode
benoemd, alsmede tot curator van de Theol.
Hoogeschool te Kaïmpen. Voorts heeft hg o.a.
een standaardwerk over de Afscheiding van
1834 geschreven.

FAILLISSEMENTEN
.(Opgeg. d. HandelMSf. V. d. Graaf Sc Co. N.V.,
Amsterdam.)
Mutatie:
in het falH. van de nalatenschap van G. J. v&n
Gendt, 1.1. gew. heb Bist CO.-B.) is tot cur. ben.
mr. J. G. de Vries Robbö Jr„ Arnlhem, ter verv.
van mr. A. A. .H M. Plochg, Arnhem.

1109
1657
2073
2633
2996
3754
4252
4617
5006
5776
6372
6659
7138
7895
8066
9173
9617
10249
10700
11092
11660
12244
12643
13283
13548
14156
14703

1123
1659
2116
2679
2997
3773
4375
4717
5061
5832
6399
6708
7331
794i
8078
9215
9727
10342
10785
11300
11868
12326
12683
13320
13708
14245
14711

15055
15765
16690
17458
18103
18514
1913C
19686
20070

15096
15822
16906
17523
18168

18515
19154
19707
20085

20820 20821

21321 21330
21850 21896

1205 1266 1292 1402
1771 1853 1892 1922
2276 2500 2539 2541
2718 2816 2850 2861
3402 3440 3472 X579
3775 3796 3841 3901
4437 4454 4488 4565
4822 4825 4828 4852
5207 5216 5267 5656
6027 6048 6091 6097
6426 6456 6475 6509
6741 6767 * 6829 7090
7453 7605 7715 7767
8806
9339
9739
10399
10824
11340
11880
12348
12844
13350
13760
14260
14751

8819
9421
10023
10476
10837
11493
11944
12353
12994
13369
13779
14355
14755

9021
9482
10053
10488
10838
11560
11957
12369
13082
13396
13833
14625
14932

9119
9504
10129
10502
10889
11578
12058
12558
13140
13534
13959
14674
14948

15180
16055
16949
17633
18324
18560
19182
19733
20381
20839
21375
21934

15325
16370
17105
17691
18338
18567
19225
19821
20412
20911
21406
21942

15426
16416
17949
17713
18345
18647
19498
19924
20597
20968
21408
21967

15429
16436
17254
17995
18381
18670
19649
19953
20735
21023
21 «90
21974

1120
1241
1405

1148

NIETEN
1003
1161

1336
1489
1710
1900
2125
2900
2570
2807
2912
3121
3266
3439
3567
3900

Surséance van betaling:
D.d. 4 Juni 1942 is aan U. P. Hornatra, Hompens,
surs. van bet. verl. ovor 6 ma/araden.
Opgelh. wegens gebrek aan
D. Groen, melktaipper, Ried.
G e d e p . u i t d .l i j s t e n :
2 Juni H. van Woudenberg, Amsterdam. Geëind. door het verb. worden der eenige ultid. lijst.
Uitk. 3 %•
5 Jumd. M. Ba.stlaan«en, autoslocuper, GJnneken,
Tilburgsoheweg 95. Idecm. Uitk. nihil aan. conc.
cred.

1008

1172
1338
1547
1733
1939
3151
3307
2581
2811

3917
3147
3309
3464
3666
3944

1066
1187
1374
1562
1791
1930
2164
2326
2584
2846
2028
3172
3353
3479
3699
3960

1115 1116
1198 1232
1385 1394
1580 1581
1823 1856
1952 2005
2188 2169
2354 2364
2605 2747
2657 2864
3971 2978
3337 3243
3363 3372
3481 3469
3730 3749

aan

geboden • ets. p. w.
Betrekking zoeken
den

6

cto

p.

w.

Minimum reep. 110
sta, SO en 60 ete.

Te koop gevraagd

Gevraagd

NAAIMACHINES,
UELBfcLÜN en UKUKAUKN

KLEEDINU. J ZONDÜIRVAN,
Ten Katestraat 35, Tel. 813»?

WINKELBETIMMERING
MAGAZIJNSTELLINGEN
TOONBANKEN en
TE KOOP GEVRAAGD.

Brieven onder No. 26408 aa nde Administratie Handelsblad.
Te koop gevraagd door parti
culier van partlc. voor zelfbeMuziekinsir., Radio's enz.
woning
MODERN HUIS
met e. v., liefst Den Haag— Gevraagd KOFFERGRAMOScheveningen of omg. T 9540 FOONS, PIANO'S, ACCOR
DEONS en alle soorten MU
H.blad
"Eigenaar vraagt voor beleg Z I E K I N S T R U M E N T E N .
Commelinstr.
60. Tel. 50865
ging van ƒ 50.000 te koop een
blokje soL gebouwde en goed Gevr. alle soorten bespeelbare
onderhouden HUIZEN. Ren
ORAMOFOONPLATEN,
dement ± 6 %. Brieven ond. klassiek en
zangnummers
No. 26420, Ad<m. Handelsbladvoor zeer goede prijzen.
Commelinstr. 60. Tel. 50865

Jacob Lierens

koopt goed onderhouden Kan
tonrmeubelen,
Plano's,
geit
ol ged. Inboedels en andere
Opruimingen.
Waterloopleln
BS- -81 Telefoon 47H1T
SYVAAB.
straat 208 a

ïê
en

Oosterpark
205, Telef

Vleugel of Piano

gevraagd. Br. met opg. v. pr(]s
en merk BT 1394 H.bld.

Te koop aangeboden

53836. vraagt Meubelen, Naai
A N T I E K
machines, Kantoormeubelen
Te koop van particulier an
Ook geheele Inboedels.
tieke kist Louis Seize, Ser
Meubelen.
Naaimachine»
viestafel en eenige seulptures.
Kantourmeub.
Bontmantels Tel. 56218.
Sedr. Kleedlin koopt N MA8
TKNRROEK
Nwe.
Lelle- Aangeboden lits-jumeaux, opklapbed met ombouw, 1 en 2
"ti-aat 136 Telet 44540
eik. ledikant, 4 clubs
Te koop gevraagd TENNIS- pers.
ƒ 145. Haardstoel
KLEEDING,
groots maat ƒ(Old-Finish)
32.50.
J. P. Hetjeatraat 143.
(tennishemden, korte tennisbroekjes, witte wollen kou Te koop aangeb. Dultsche
sen en sokken). T 9530, H.bld. verzameling
zilveren munten
HEEREN-, DAMKSuit de 15e, 16e, 17e en 18e
KINDERKLEEDING.
eeuw. J. Koeman, Bloemgr 16.
ens. koopt tegen correcte prlj'en J. Ritmeester, Binn. Brou- Ter overname z.g.a.n. ORIG.
Wysstr. 1. Tel. 47964, A'dam. HANAU HOOGTEZON op
220 Volt. Prachtpöër particulier tegen goe- roll. voetst.
Uiterste prijs ƒ 350.—.
«en prijs te koop gevraagd app.
CASSETTE TAFELGEREI T 9494, H.bld,
(Gero, Miehle of ander merk). Z.g.a.n. wit linnen Zeil- en
Aanbiedingen onder T 9496, tennisbroeken en zeiljasjescn
Hbld.
wit linnen wlndjacken aan
Mantel te koop gevraagd. geb. en 5 tennisrackets. Tel.
Maat 46-48. T 9500, Hbld.
94402. N. Amstellaan 149, Am
sterdam.
TEB OVERNAME divanbed
geeft veel geld voor D. en ƒ 45.—, zuinige haard ƒ 65.—,
H -kliert meubelen Kantoor 2 pr. clubs ƒ 125.—, prachtdressoir
en
®n andere opr
Waterton ameublement,
P'»tn is Tfirtf «aw ..t mm* tafel compleet ƒ S95.—, Dult
sche eetkamer ƒ 575.—, schitt.
TU KOOP GEVR.
lits-jumeaux mat paar
PERZISCH KLEED. chroom
denhaar matrassen ƒ 375.—
®r m. pr. 0nd V 66, Rouma z.g.a.n. overgordijnen, vloerA'dam-C.
kleeden, tapijten, ledikanten,
sevr
v?.I
- VL<"iERKU., ±
bedden en ander meubilair.
z
r S0.
G. staat, prijsopgave Ook afzonderlijk. Van Breer
5_ PairorW.tr. 11 bv h'lls.
straat 51 huis b/h. Concertkoop gevrnoariH een psar rebonw.
£ MlERSrHHFNEN.
_ "efüt
T "V" HkU
STOFZUIGER
Hamilton
raagd gas ef eleetr. WAK- Beach. 20 meter tuinslang en
2
ledikanten.
Nic.
Maas
klein formaat. T 9497, straat 118 bov.
T > ovemaiie va., pari eevt
TE KOOP: Taussig: Prlnciples
„"'Ma SCHRMFMACIIINK' of economica, dl. I en II, Se
" T E R R F n r T f B M n n F l dr.; Hoetink: Arresten B'irg.
^TMefonr VTM.» of 9SW0.
Ftecht. 5e dr.;. Molengraaff :
G?Vt
jong» zindelijke HOND Inl. Ned. Handelsr.. 5e dr.:
Vv - man
Völlmar:
Handelsr,, dl.I, 2e dr.
Roti
geslacht, lersche
WniJ'; Herder, Bouvier of A.lle« gebonden en als nieuw.
Wolfshond. T 9503 H.bld.
T 9551 H-bld.

S. de Leeuw

i-

1621
1886

2035
2199
2523
2762
2875
2979
3269
3402
3541
3784

1306
1465
1672
1890
2057

4001 4037 4056 407*5 4082
4212 4250 4261 4263 4266
4389 4396 4455 4486 4512
4602 4603 4621 4636 4647
4694 4755 4764 4795 4813
4915 4920 4926 4929 4934
6033 5051 5174 5178 5185
5233 5264 5273 5370 5381
5484 5492 5511 5533 5545
5613 5628 5654 5721 5728
5858 5930 5973 5990 5998
6167 6169 6175 6186 6225
6349 6404 6407 6496 6517
6641 6642 6717 6783 6807
«60 6979 6999
7011 7052 7057 7122 7144
7318 734* 7345 7369 T434
7641 7663 7672 7691 7770
7845 7857 7866 7870 7887
7916 7921 8057 8073 8100
8208 8222 8227 8282 8353
8388 8422 8424 8442 8510
8667 8690 8735 8745 8754
8872 8890 8925 8991 9002
9029 9030 9064 9068 9134
9193 9197 9206 9207 9257
9318 9404 9409 9457 9466
9624 9651 9655 9677 9682
9856 9932 9965 9990
10002 10054 10068 10072 10080
10263 10321 10388 10411 10522
10615 10648 10675 10693 10696
10743 10752 10753 10812 10844
10925 10935 10956 11033 11088
11167 11220 11227 11232 11284
11463 11480 11488 11526 11532
11630 11635 11650 11729 11737
11785 11787 11790 11811 11838
11918 11938 11973 11977 11989
12121 12162 12173 12180 12228
12285 12357 12383 12392 12416
12489 12583 12597 12617 12672
12707 12759 12836 12861 12862
12945 12978
13073 13089 13173 13175 13202
13336 13355 13370 13377 13476
13517 13555 13643 13689 13694
13780 13814 13818 13828 13883
13965 13981 14065 14097 14105
14253 14291 14336 14376 14421
14530 14559 14571 14602 14628
14709 14830 14854 14857 14889
14819 14922 14960 15030 15077
15116 15131 15138 15147 15149
'15239 15270 15292 15311 15345
15395 15397 15399 15417 15451
15552 15585 15774 15817 15825
15899 15902 15953 15981
16011 16012 16033 16054 16117
16168 16205 16251 16309 16355
16391 16394 16403 16433 16447
16504 16524 16541 16544 16622
16685 16762 16763 16771 16779
17120 17159 17166 17188 17216
17321 17346 17351 17380 17385
17463 17464 17478 17507 17577
17698 17741 17794 17801 17804
17843 17871 17886 17893 17954
17994 18002 18007 18057 18098
18234 18268 18339 18372 18398
18445 18477 18533 18565 18677
18731 18858 18882 18886 18956
19005 19043 19047 19096 19117
19215 19269 19375 19402 19411
19471 19481 19512 19531 19548
19617 19661 19683 19695 19696
19811 19869 19882 19917 19948
20035 20053 20099 20130 20184
20268 20273 20278 20341 20349
20473 20500 20512 20532 20571
20593 20632 20660 20779 20780
20787 20824 20868 20876 20888
2Q.963 20968 20979 20984 20994
21048 21052 21122 21134 21167
21286 21310 21335 21390 21418
21527 21550 21561 21573 21629
21682 21714 21732 21753 21769
21848 21869 21873 21886 21930

2551
2764
2909
3079
3277
3424
3577
3848

HEERENGRACHT 850 — AMSTERDAM — TELEF. 43659.
QELDBELEGGING.
K e u r i g Gevraagd KLEIN HUISJE
v e r z o r g d e P O S T Z E G E L V E R  met tuin in rustige, kleine
ZAMELING Nederland en Ko plaats, tot ƒ 30.— p. maand.
loniën in KB-album (roltand- T 9492, Hbld.
typen). Prachtex. Tien Gld. In beschaafd milieu gevraagd
190S, Jub. '13 en '23 compl. Cu- per 1 Juli twee gestoffeerde
rasao '34 compl. o.a. aanwezig. KAMERS met gebr. v. keu
Uitsluitend aan particulier. ken. T 9498, H.bld.
Geen tusschenpersonen. Vraag Te huur gevr. kleine FLAT
prijs ƒ2000. Inlichtingen by &. voor dame-alleen, 2 kamers,
Westra Mzn„ Hoogeveen.
badk., keuken. Op goeden stand.
Ter overname KEUKENUIT- Omg. Concertgeb. Br. met
ZET, 24 d., nieuwe Weck- en nrüs T 95?8 H^bld.
Waschketel, gr. en kl. Pannen
enz. Heerengracht 292.
Ruil
ZONNESCHERM te koop, ±
3 M„ als nieuw. Rijnstraat 193.
GASGEYSER m.douohe v. bad,
WONINGRUIL
als nieuw, 3 pits GASCOM- Gezocht moderne 5-kamer wo
F O O R m . p l a a t e n e l . S T R I J K  ning naby Amstellaan, by
BOUT. Amstelkade 3311.
voorkeur parterre, tegen mo
Ter overname een PERZISCH derne villa, 6 kamers, cen
T A P I J T , Y o r a g h a n , 2 . 3 0 X 3 . 4 0 trale verw., mooie tuin te
m, z.g.a.n. T 9Ö42 H.bld.
Naarden. Lage huur. T 9491,
Donkerbl. ZWAGGER, wollen H.bld.
flausch en eenige zomerjurken
en blouses, alles maat 40-42,
Te huur geboden
en een paar witte pumps, maat
36-37, alles in goeden staat.
In rustig buiten in Gooi aan
T 9544 H.bld.
geb. gemeub. gedeelte groote
VILLA, met keuken, gr. tuin,
tennisbaan. T 326 H.bld. Hil
Vaartuigen
versum.
HEERENHUIS J. LuykenK A J U I T J A C H T J E a a n g e b o  straat
gestoffeerde kamer
den, grenen met mahonie, in 6ÜX4J. 23,centr.
verwarming,
prima staat. 18 M2. T 9586 HB1. douche, ƒ 40.—. Tel.
97159.
Aangeb. stalen ZEILJACHT
met ingebouwden motor, z.g.a.n. Te huur een gemeubileerd
9X2.20 m. 4 slaapplaatsen. BOVENHUIS, gelegen aan
Butagas. Tel. K 2978—578 of het
Vondelpark
voor
de
Br. T 9550 H.bld.
maanden Juli tot en met
October of langer. Brieven
Lett. V.T., Barends Boekh.,
Muziekinstr., Radio'$ enz. Amstelveenscheweg 59.
Aangeb. voor Juli en Aug., op
mjooien stand te Haarlem,
EIKEN
groote gem. ZITK. en 1 of 2
'i'aapk..
IBACH VLEUGEL rWp.d zonder pension T 9502
DIVERSE GOEDE PIANO'S
VAN AF ƒ SOO—.
Betrekkingen gevr.
SCHINKELS PIANO.
HANDEL, Nw. Lellestr. 18.
GECIPL. ACCOUNTANT
boekhoudingen, Incl. Belas
ƒ 500.- Eiken Piano. tingzaken
van af f 5.— per
L.INN AEUSP ARK WEG 18. mnd. Br BT 161 Hbld
Aangeboden enkele KLAS
SIEKE WEBKEN (gramo- Algem. ontw. meisje zoekt
wat zij thuis
foonplaten). Possius, Admi- SCHRIJFWERK
ralengracht 71 II, na 6 uur. kan verrichten. Br. no. 86,
Boekh. v. d. Schot, Jacob
Te koop orig. oude KLOTZ- Obrechtstraat 14.
VIOOL en Duitsche Concert- Dame zoekt D'aat.smg öl=
cello. A. J. de Vries, Badhuis HU^"aiir>STER hii be<~arr*
straat 22, Wormer.
of
~ ~ - T* #»•"*•« - " '

Aangeboden en gevraagd

TE KOOP
event. te huur gevraagd Huls
met tuin, omgeving Haarlem
of
Heemstede,
Leiden of
Voorburg. Br. met inlichtin
gen T 9525, H.bld.

Te huur gevraagd
Gevraagd een HUIS in Den
Haag met ca. vijf kamers,
liefst aan den buitenkant van
de stad of Wassenaar. T 9541
H.blad,

7312
7588
7840
7893
8202

8379
8573
8827
9011
9190
9290
9610
9855

1010&
10564
10724
10901
11095
11449
11573
11746
11893
11996
12239
12456
12680
12881

10225

13235
13499
13707
13904
14192
14428
14632
14893
15078
15183
15349
15491
15863

13258
13515
13761
13960
14252
14481
14682
14901
15107
15192
15359
15499
15892

16124
16356
16472
16669
16974
17279
17397
17603
17807
17957
18112
18426
18698
18975
19147
19439
19589
19721
19960
20204
20372
20587
20782
20921
21001
21202
21434
21638
21771
21965

16152
16372
16495

10611

10735
10918
11163
11462
11590
11763
11911
12093
12267
12481
12689
12934

16681

16998
17289
17444
17666
17836
17969

ACADEMISCHE EXAMENS

JAN OLIJ IN DUITSCHLAND
Jan Olij, amateur-bokskampioen zwaargewicht
1940 van Nederland — zoon van den bekenden
oud-kampioen zwaargewicht Sam OIU — die al»
SS-Rottenftlhrer bij de Standarte „Westland",
door het actief deelnemen aan den strijd aai{ het
oostelijk front zijn titel niet kon verdedigen, bokst
thans met een geweldig succes in Duitechland.
Nadat h(J eerst op overtuigende wijze het kam
pioenschap van de Oostmark had behaald, ge
tuige zyn drie snelle k.o. overwinningen, bokste
hy tegen drie verschillende tegenstanders, welke
hij eveneens overwon, resp. met k.o. en op punten.

A m s t e r d a m . (Vrye Universiteit). Doctoraal
rechten, de heeren J. N. D. Udink en Th. W. L.
baron Van Heemstra.
Candidaats ld., de heer P. H. Kaars Zypesteyn.
Utrecht. Cand. ex, rechten: B. H. A. M.
Plegt; prop. examen theologie: C. D. Otte, H. J,
Ponsteen, mej. F, M, de Bruyn, J. P- van Roon,
mej. W. C. van Leeuwen, J. G. Mee», C. Treure,
L. A. Klootwijk, A. Makken»», R. Das en J.
Boekee.
Groningen.
Doet. examen rechten dr. H.
Bolwin.
D e l f t Candidaats voor werktuigkundig in
genieur de héér W. P. Kerkhof.
N y m e g e n. Doet. examen geschiedenis H. H.
Verstegen.

•

Op 3 Juni trad hy te Klagenfurth in den ring
tegen den geweldigen Olympischen kampioen uit
Wuppertal Heinz Runge. Slechts het grooté res
pect, dat Oiy voor zyn -beroemden tegenstander
had, behoedde Runge voor een onbeslist of neder
laag, In de eerste ronde was de Olympische kam
pioen ontegenzegiyk meester van den ring; in
de tweede ronde echter, toen Oiy de strydwyze
van zijn tegenstander door had, was het met het
overwicht van den Duitscher gedaan. Het zuivere
boksen van Oiy en zyn gevreesde rechtsche directen, die hy toen in den strijd gooide, brachten de
toeschouwer» ln extase, zy konden helaas den
achterstand, in de eerste ronde opgeloopen, niet
meer teniet doen. De uitslag was zeker ander»
geweest, indien een dezer rechtsche directe stooten getroffen had; Runge echter, al» ervaren
rlngroutier, wist dit gevaar te omzeilen, zy het
dan met moeite. Thans kon de Duitscher met een
schrale puntenoverwinning den ring verlaten.
In den geest van een ware sport kameraadschap
spreken de Duitsche kranten hun lof uit over den
Nederlander, roemen zyn wyze van boksen en
zyn de vaste overtuiging toegedaan, in hem den
nieuwen grooten man van Europa te zien.
AMSTERDAM, 10 Juni. Oliën. Raap- en Ujnolie heden niet genoteerd.

BEURS

BERLIJNSCHE

BERLIJN, 10 Juni (A.N.P.) De banken en de
cliënten wichten nog steeds den oproep Inzake de
registratie en aanmelding; van de aandeelen af.
De vraag biyft levendig, waartegenover het aan
bod onveranderd gering is. Voor de aandeelen
I. G. Farben kwam wederom geen noteering tot
stand. A.E.G waren lè % lager. Ook voor Siemens
werd geen koers vastgesteld. Na de opening bleef
de handel traag verloopen en enkele fondsen
brokkelden ejrder iets in koers af.

AMSTERDAM OFFICIEEL
10

New York
Brutsal

lUrit.b ....
Stockholm
Helsinki
bankpapier:
New York
Brussel

*

Stoukholm
/.'Inch

„...

9 Juni

Juni

«.11-30.17
48.68-48.71
44.«1-44.»
-i. «1-8.82

*5.11-30.17
43.63-48.71
44.81-44.9(1
8.81-3.82

103»4 -107H

99H-103H
3U.O*-3U.A)
44.7H-44.94
43.Ml-43.71S

I4.7K-44
IH.fSi'- IH T

19190
19445
19605
19776
20004
20234
20382
20592
20783
20931
21026
21210

21508
21644
21839
21979

Betrekkingen aang.
Dameshoedengrossier vraagt
voor spoedige indiensttreding
energieken

magazijnbediende

(manl.), leeftijd 18—24
j.
vakkennis geen vereischte
Brieven met uitvoerige in
lichtingen T 95521, H.bld.
DAMESHOEDEN
bekwame Verkoopster gevr
^ 9547 Hhlfl.
1 Juli NET MEISJE vd.e.n.
Goed kunnende koken: klein
gezin. Mevr. Jonk, Stadion
kade 75-r.
f
"" ^-NOTBODE gevrsapd hi
•'sme-al'een te Aerdenhout
95S0 HbM.
^eniee bekw. Keuken-, 2e en
Melsles-alleen gevr. voor hier
en buiten. Bur. „Alders", Leid•*nbeirr 94a. Tel. S7S33.
Gevr. Hongaarsch MEISJE,
kunn. koken, in klein gezin te
Hilversum. T 327 H.bld. Hil
versum.

Lessen
Boekhouden
van Batenburg,

Accountant
Leeraar M. O,
Van Baerlestr. 89, Tel. 92232.
Dag-, Avond-, Privaat- en
Clublessen voor M.O., L.O. en
Staatspraktykdipl., PraktijkExamens,
M.O. Staathuish.kunde
Accountants-Ex. (N.I.V.A.)
Tal van geslaagden bewezen
de
uitnemendheid
mijner
methode.

geroutineerden employé

Geheel op de hoogte van binnen- en bultenlandsche expedi
tie. Brieven m. volledige inl. No. 26358, Adm. Handelsblad.

Rijksinstelling vraagt voor spoedige Indiensttreding

eenige Accountants

en personen, die met de accountantsstudie reeds ver
gevorderd zijn. Practische ervaring van langeren duur
is beslist vereischt.
Brieven met uitvoerige Inlichtingen onder No. 2760
aan ARC's Adv.-Bur., Kettingstraat 2, Den Haag.
Belangrijke Handelsfirma met prima referentiën, door de
tijdsomstandigheden voor hare reizigers niet voldoende werk
hebbende, zoekt voor den verkoop in Nederland

Vertegenwoordigingen
BRAND-. INBRAAKEN

SPOORWEGEN

BEDRIJFSSCHADE

Sollicitaties (met portret) vóór 25 Juni a.s. aan den
Algemeenen Dienst te Utrecht.
*

DEUTSCHE

ARBEITSBERATUNG

KANTOORGEBOUW „ATLANTA"
Stadhouderskade 6 — Amsterdam

Geroutineerd zakenman zoekt
AGENTUREN voor Zuid-Limburg. Br. T 9549 H.bld.
CLUBFAUTEUILS opnieuw
bekleeden. Alle reparaties.
J KÖNIG, Kerkstraat 121
Telefoon 33590, Amsterdam
OVERHEMDEN
MAKEN en REPAREEREN
JONAS.
Slaakstraat 10 — Tel. 29416

Naaimachine defect

Reparaties aan alle merken
Goed werk, niet duur.

8480»

„Voor moeilijke gevallen"

Handelskantoor in Zaanstreek
vraagt eenige

vrouwelijke aankomende
Bedienden,

Leidschestraat 87.

die dit jaar geslaagd zijn voor het eindexamen

ƒ 300 BELOONING

H. B. S. ot Handelsschool, ot hiervoor nog

HUWELIJK. Welke heer met
vaste betrekking wil gezellig
huwelijk sluiten met Dame 45
j., sl, tvpe, eigen tehuis.
T 9493, H.bld.

zullen slagen.
Br. No. 26414, bijkantoor Alg. Handelsblad, Zaandam

EIGENAARS van SCHILDERIJEN,
FRIESCHE KLOKKEN EN ANDERE KUNSTWERKEN.
Mijn binnen- en buitenlandsche relaties maken het U moge
lijk thans mooie prijzen te maken voor Uwe kunstwerken.
Brieven onder No. 93369, BOLREK, Koningsplein 1, A'dam.

Vraagt om, toezending van ons premietarief
MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOI

te HEERLEN.
Gevraagd tegen 1 Sept. a.s.
ln Boekhouden, Staatsinst.
en sociale wetgeving. ± 17
lessen p. w.

2e) een leraar

in Chemische Technologie.
3 lessen p. w.
Alleen een Schelk. Ir. of Dr.
in de Schelk. met grote be
drijfservaring komt hier
voor in aanmerking.

3e) een amanuensis

Nederlandsche Export-FIrrma
in Den Haag, zoeikt gerouti
neerde CORRESPONDENTE
in de moderne talen, ta staat
zelfstandig dictaten ta
deze
talen uit te werken (sipeciaal
Fransch). Voor g«ede kracht
behoorlijk salaris. Brieven o.
No. 26306, Adm. Handelsblad.

Te Amsterdam gevestigde
Organisatie zoekt voor haar
Secretariaat bekw.

Privé=Secretaresse
met
ven
sal.,
gew.

Belastingzaken. Aangiften,
Administraties. Contrftles.
A. L. F LEVER1NGTON.
l.ld Bond v Bel.l'onmilenten

Ie Helmersr.tr 95. Tel 85508
H, M . A M E N T Bloemendaai
Lid Bond van Belastingcon
sulenten Jozef Israëlsweg 10.
Tel Haarlem 23856.
W. J. BLDITHAN,
Lid v. h. Ned. Inat. van Bel.
Cons. Boekhoudingen - Belas
tingzaken. Deurloostraat 48,
Telefoon 25828.

in tegenstelling

met wat vermeld stond in de advertentie van 8 Juni,
correspondentie, uitsluitend over pakketten handelende,
geadresseerd dient te worden aan:
den chef der IVe afd. v/h Informatiebureau
van het Nederlandsche Roode Kruis,

J. P. Coenstraat 26 — 's-Gravenhage.

ATELIERRUIMTE VOOR CONFECTIEBEDRIJF

BEKEND
BUITENEANDSCH CONCERN
HEEFT INTERESSE VOOR DE OVERNAME
VAN EEN IN BEDRIJF ZIJNDE FABRIEK
VAN TOILETZEEP, PARFUMRIEEN, COSME
TISCHE ARTIKELEN, ENZ.
BRIEVEN MET UITVOERIGE INLICHTIN
GEN CNDER No. 26320. ADM. HANDELSBLAD.

ZOLEN

bruin in kleine verpakkingen en
Parfumerie>Artikelen
alsmede andere cosmetische artikelen voortdurend in
groote partijen tegen stelling van accreditief TE KOOP
GEVRAAGD door belangrijken Westduitschen groot
handel. Bemonsterde offerten worden gaarne ingewacht
onder No. R.Z. 861, Gesellschaft für Auslandwerbung
m.b.H., Berlijn N.W. 7, Friedrichstrasse 154.

UIT DE HAND TE KOOP

WINKELPAND

met afzonderlijke BOVENWONING

l&ngj. prakttyk-erv. Brie
prima zakenstand te HILVERSUM.
met leven-si., ref., verl. op
recente foto worden in- Op langden termijn verhuurd. Zeer geschikt voor geld
o. No. 26378, Adm. H.bW. belegging. Brieven onder No. 26328, Adm. Handelsblad.

Glas-Groothandel

POSTZEGELVERZ.

Gebruikte vaten

met of zonder slijperg ter
TE KOOP GEVRAAGD.
Minimum waarde ƒ 1000—
overname gevraagd. Brieven
o. No. 26392, Adm. Handelsbl. Br. No. 26398, Adm. Handelsbl.

voor het opslaan van

Aangeboden wegens dubbele zaken

OLIE EN BENZINE.
de bevatten, voor direct

E. v. BATENBURG,
Lid B v. B
Baerlestraat 89 Tel 92232
ACCOUNTANCY

RECTIFICATIE

De DIRECTEUR van het INFORMATIEBUREAU v/h
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS brengt ter ken
nis, dat

VOOR ONGEVEER 80 PERSONEN
voor de natuur- en scheik.
laboratoria. Grondige ken
nis van alle voorkomende ZOO SPOEDIG MOGELIJK GEZOCHT
werkzaamheden noodzake
CENTRUM OF OOST.
lijk.
Salarissen volgens Rijksrege Brieven onder No. 26352, Administratie Handelsblad.
ling. Sollicitaties vóór 1 Juli
a.s. bij den Directeur der
School.

totaal 10.000 Liter tonnen

Accountants-belastingen
BELASTINGZAKEN.

'S-GRAVENHAGE

Gelaatspoeder, alsmede Maskerklei,
Lichaamspoeder, Tandpoeder, Zonne*

Atelier Photo Couleur

voor eerlijken vinder van
geelbruin GELDTASCHJU
inhoudende geld en belangr.
brieven en papleren, die voor
vinder van geen waarde zijn.
Verloren Zondagmidd. omgev.
Roxy of Lido. Af te geven
aan het in taschje vermeld
adres.

RIJNSTRAAT 28

Ie) een leraar

METAALARBEIDERS

/v DE CENTRALE

ALGEMEENE VERZEKERING MIJ

ASPIRANT-WERKMEESTERS
met diploma M.T.S. (Werktuigbouwkunde en/of
Electrotechniek). Leeftijd niet ouder dan 25 jaar.
Personen, ingeschreven bij de Afdeeling „Overheidspersoneelvoorziening" van het Departement van
Binnenlandsche Zaken, hebben bij gelijke geschikt
heid de voorkeur.

K. A. Hoogerwerf, Apollolaan
95, tel. 28548, LEERAAR
ENGELSCH M.O.

Diversen

N

Bij de Diensten van Tractie en van Materieel en
Werkplaatsen bestaat gelegenheid tot plaatsing van
eenige

iroor de groot-industrie in Duitschland voor direct
>f later tegen hooge loonen gevraagd. Voor volledige
iost en inwoning wordt gezorgd. Geregelde uitbe
taling van het loongedeelte aan familie in Neder
land wordt verzekerd. Nadere Inlichtingen worden
verstrekt door:

Telef

VOOR

Aan technische artikelen, metaalwaren of metalen wordt de
voorkeur gegeven. Flnancieele deelname niet uitgesloten.
Brieven onder No. 26400 aan de Administratie Handelsblad.

Vr(J en decoratief TEEKENEN
en SCHILDEREN. Volledige
teekenopleiding door bekend
'eekei aar en ontwerper; kos
ten f6.15 per maand; lè uur
les per week. Weesperzijde 26,
Amsterdam. Telefoon 54940.

220;

HILVERSUM I. 415.5 m. 6.45 Gram. «50 Ochtendgym. 7.00 Gram. 7.45 Ochtendgym. 7.55 Gram.
8.00 B.N.O. 8.15 Gram. 8.30 Rococo-octet «n gram.
9.15 Vöor de hui»vrOUW. 9.20 Gram. 9.30 Amuse
mentsorkest, het kleine Omroepmannenkoor en
solisten (opn.). 10.30 Gram. 11.00 Voor de kleuter».
11.20 Zang met planobegeleiding en gram. 12.00
Klaas van Beeck en zyn ork. 12.40 Almanak. 12.45
B.N.O. 13.00 Omroep-Operette-órkest en soliste.
13.45 Gram. 14.00 Pianovoordracht. 14.30 Gram.
15.00 Bertu» van Dinteren en zyn orkest. 15.30
Voor de ïieken. 16.00 Zondag 16 van den Heidelbergschen Catechismus. 16.20 Gram. 16.30 De Melodisten. 17.15 B.N.O. 17.30 Zang- viool én claveoimbel. 18.00 Sport en lichameiyke Opvoeding.
18.15 Gram. en opnamen. 18.30 Gram. 18.45 B.N.O.
18.55 B.N.O.: De wereldmeening uit vreemde
kranten. 19.05 Gram. 19.15 Omroepsymphonieorlt
«n *0li»te. <20.20—20.35 Gram.) 21.20 Gram. 21.45
B.N.O. 22.00 Gram.
Van 22.15 alleen voor de
radio-centrales. 22.15—24.00 Gram.
HILVERSUM II. 301.5 m . 6.45—8.15 21e Hilver
sum I. 8.15 Gram. 10.00 Morgênwyding. 10.15
Gram. 10.40 Voor dê vrouw. 11.00 Kinderkoorzang
(gr.) 11.20 Ensemble Jack der Kinderen en solist.
lï.00 Gerard van Krevelen en *yn ork. en soliste.
12.45 B.N.O. 13.00 De landstand aan het werk.
13.15 Theo Uden Masman en zyn dansork. 13.45
„Jan van Eyok gestorven: 9 Juni 1441". 14.00
Orkest MalandO en solist en gram, 15.00 Voor dê
vrouw. 15.30 Viool en piano. 16.00 Zang met
pianobegeleiding en pianosoli. 16.30 Gram. 16.45
Vöor de Jeugd. 17.15 B.N.O. 17.30 Otto Hendriks
en zyn ork. en „De Spotvogels". 18.15 Gram.
18.30 ,.Aziatische havensteden", 18.46 Ernst van 't
Hoff en zijn ork, en accordeonsoli, 19.30 B.N.O.
19.40 B.N.O.: Wat Nederland schryft. 19.50 Spie
gel van den dag. 20.00 Omroepork. en sofist»
21.00 „Brandende kwesties", causerie. 21.15 Amu
sementsorkest. 21.45 B.N.O.; Nieuwsberichten.
22.00 B.N.O.: Militair overzicht. 22.10 Avondwy»
ding. 22.15—24.00 Zie Hilversum I,

Industrieele Onderneming te Den Haag vraagt voor
directe indiensttreding voor haar expeditie-afdeellng

NEDERLANDSCHE

Techn. ambt, 26 jr., zoekt
LEUKE CLUB (ontspanning
en of sport). T 9495, H.bld.
TENNISCLUB pasbeginnenden met oefenmeester, ruime
speelgelegenh., vraagt leden
T 7338. Hbld

Overtoom

Voor Donderdag

VERZEKERINGEN

Clubs

E.

Radio-Programma's

18221

18442
18706

De Ned- Staatscourant van 9 Juni bevat aan
kondigingen van het toelatingsexamen Rijksaikadernie van Beeldende Kunsten te Amsterdam,
de examens nijverheidsonderwijs N. XIX en het
examen Nederlandsche taal en letterkunde M.O.

MAK.KANT. JOH. CLAUSHUIS,

Te koop of te huur

7210
7571
7791
7891
8124
8366
8562
,8779
9010
9159
9280
9580
9770

BOKSEN

voor Nederlandsche fabrikanten.

Hotel-Café-Restaurant

HEERENRIJWIEL in staat
van nieuw met dito banden,
merk Gazelle de Luxe, met
kogellagers en trommelremmen, compleet met slot, lamp
enï. T 9499, H.bld.
Aangeboden gebruikt HEE
RENRIJWIEU. T 9505 H.bld

41*
4333
4562
4664
4845
4989
5214
5481
5598
5820
6157
6346
6526
6944

EXAMEN-AANKONDIGINGEN.

Wegens ouderdom van eigenaar in groote provinciestad in
het Z.O. van het land, goed rendeerende zaak, vergunning.
Voor serieuzen kooper boeken ter inzage. Hyp. aanwezig.
Koopsom ƒ 10.000 , inventaris inbegrepen.

Rijwielen

4086
4298
4538
4651
4817
4970
5209
5405
5550
5781
6072
6277
6518
6812

2208

TE KOOP

tl eU pw woerd
••trekkingen

H.

5
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te koop gevraagd.
Sposdoffsrten aan Chemi

schs Fabriek August Köhl,
Aschaffenburg.

Pension aangeboden

in 1ste klas pension te Zeist
zijn vrijgekomen: 2 ruime ge
TER OVERNAME GEVRAAGD GROTE EN KLEINE stoffeerde kamers met vol
PARTIJEN ZOLEN RUBBER OF CANVAS.
ledig pension, bij voorkeur
Wordt met vrachtwagen gehaald. Levering contant. Offer bejaard echtpaar of i. d. Br.
tes Postjesweg 22, Amsterdam.
No. 26338, Adm. Handelsbl.

PARFUMERIEZAAK
Koopprijs contant ƒ 25.000.—. Zonder contanten onnoodig te
reflecteeren. Brieven No. 26356, Adm. Alg. Handelsblad.

Te koop gevraagd door particulier:

HEERENHUIS
of K L E I N E V I L L A

met fllnken tuin voor zelfbewonlng. Brieven met vol
ledige inlichtingen onder Nr. 26382, Adm. Handelsblad.

Assurantie-Portefeuille
TER OVERNAME GEVRAAGD door makelaar in onr.
goed. — A'dam, Br,. No. 26324, Aximui. Handelsblad.

r
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Aankondigingen.
Getrouwd:

Heden
overleed
zeer
onverwacht ten huize van
den Heer G. Bosma te
Drachten,
onze geliefde
Broeder en Zwager, de
Heer

HERMAN HULTZER

TIEDE BANTEMA,

en
HANNIE HINLOPEN,

in den ouderdom van
bijna 70 jaren.
Oud-Leeraar M.O.
Engelsche Taal en Letter
kunde te Amsterdam.
Sedert 12 November 1940
Weduwnaar van
Idske Bosma.
9 Juni 1942.
Cofldoléanceadres:
G. Bo«ma, Noordkade 2,
Drachten.

die, mede namens
hunne
Oudere en verdere familie
leden hartelijk dank zeggen
voor alle belangstelling, die
zU ter gelegenheid van hun
huwelijk ondervonden hebben.
Aerdenhout,
,
Overveen,

10 Juni 1942.

Toekomstig adres: School
straat 43, Appingedam.

De Heer en Mevrouw
TJEENK
WILLINK—
VISMAN
danken door deze hartelijk
voor de vele bewezen van be
langstelling
ontvangen
ter
gelegenheid van de geboorte
van hun DOCHTER.
Wezep, „De Heikamp".
10 Juni 1942.

Fam. BANTEMA.
Fam. BOSMA.
De crematie zal plaats
hebben op Vrijdag 12 Juni
as. te Westerveld, na
aankomst van Trein 14.14.

Volstrekt eenige en
algemeene kennisgeving.

Tot onze diepe droef
heid overleed heden onze'
innig geliefde Echtgenoot,
Vader, Behuwd- en Groot
vader,
de Hoogwelgeboren Heer

Met leedwezen geven
wij kennis van het plotse
linge overlijden van onzen
trouwen Vriend, den Heer
TIEDE BANTEMA,

Wedr. van Idske Bosma,
Oud-Leeraar in de
Engelsche Taal,
in den leeftijd van 69 jaar.
De crematie heeft plaats
op Vrijdag 13 Juni om
14.15 te Westerveld.
Amsterdam, 9 Juni 1942.
A. DE VRIES.
T. POSTMA—VISSER.
P. POSTMA.
P. POSTMA—
HUIZING-A.
H. BILLENKAMP.
A. C. BILLENKAMP—
HOOFT.
G. VAN VEEN.
R. VAN VEEN—
FRANKEMA.

EERSTE BLAD

Jhr. Mr. JACOBUS
JOHANNES ARICIUS
QUINTUS,

Oud-President
Gerechtshof Leeuwarden,

Croote prestaties
van kleine machines

Gooi vooral toch Uw
ledige Odol flacons niet
weg!
In de toekomst zal Uw

Wenken voor gebruiker•
van Mercedes portable schrijfmachine»

leverancier slechts dan
een flacon Odol kun
nen verkoopen, wan
neer U daarvoor een
ledige Odol flacon inle
vert.

gevestigd t« Haarlem.
Door bijzondere omstandig
heden is de Algemeene Ver
gadering van Aandeelhouders

Ridder in de Orde van den
Nederl. Leeuw,
in den ouderdom van 80
jaar.
Velp (G.),
S. J. H. QUINTUS—
KOOL.
Bilthoven,
C. S. HOOFT GRAAFLAND—QUINTUS.
Jhr. Mr. W. C. HOOFT
GRAAFLAND.
Jhr. H. M. GRHVEN.
Jhr. J. J. A. GREVEN.

Vroeger werden de portable
schrijfmachines meest alleen
als hulp op reis en als machine
voor privé-gebruik beschouwd.
Dat is echter tegenwoordig an
ders: zij moeten nu ook voor
kantoorgebrnik kunnen dienen.
Nu mag immers geen enkele
machine half of in 't geheel niet
gebruikt worden! Het veelvul
dig gebruik en de bediening
door snelwerkende typisten op
kantoor stellen echter veel hooeischen
gere
dan het privégebruik. Van nog
meer belang dan
bij de grootere

N.V. Algemeene NoordHollandsche Maat
schappij van
Levensverzekeri ng

UITGESTELD
tot Zaterdag 27 Juni 1942 des
morgens 10} uur ten kantore
der Ver.noot.scha.p, Raamsingel 2, Haarlem.

N.V. ODOL COMPANY AMSTERDAM

DE DIRECTIE.

TIJDELIJK
SURROGAAT

Velp (G.), 9 Juni 1942.
Dillenburglaan 2.
De begrafenis zal plaats
vinden Vrijdag 12 Juni
a.s. op de begraafplaats
„Heiderust"
om
kwart
voor 3 uur. Vertrek van
het sterfhuis 2 uur.

gevestigd te 's-Gravenhage.

ALGEMEENE KENNISGEVING.
Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm,
na een langdurig en geduldig lijden, onze innig geliefde
en zorgzame Vader

DIT IS HET „PAND"

CAREL FRANS ESSER,
Weduwnaar van Iebeline de Leeuw,
in den ouderdom van 66 jaren.
J. H. ESSER.
K C. ESSER.
Zwolle, 10 Juni 1942.
Parkweg 3.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag
13 Juni a.s. op de Begraafplaats „Kranenburg". Vertrek
2 uur van het sterfhuis. Aamkomst Begraafplaats om
streeks half drie.

Zijn maigedaohtenis zal by mij in hooge eere blijven.
O. DE LEEUW.

Zwolle, 10 Juni 1942.
De teraardebestelling aal plaats hebben Zaterdlag
13 Juni a.s. op de Begraafplaats „Kranenburg". Vertrek
2 uur van Parkweg 3, Zwolle. Aankomst Begraafplaats
omstreeks 2.30 uur.

De Baad van Commissarissen.

JAARLIJKSCHE
ALGE
MEENE
VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS
op Dinsdag 30 Juni a.s., des
voormiddags te 111 uur, ten
kantore Prins Hendrikstr. 39,
s-Gravenhage.
De punten van behandeling
liggen
van af
heden voor
Aandeelhouders ter inzage ten
kantore der Vennootschap.
Aandeelhouders worden her
innerd aan art. 15 der sta
tuten.
's-Gravenhage, 10 Juni 1942.

8e

TREKKING

5e

KLASSE,

HAIGHTON

&

LIJST.

TREKKING

11e

HOOGE

CO.

WETTIGE
VAN

1912

PREMIELEENING
WOENSDAG

10

JUNI

1942
,

PREMIËN

f 50.000.— 312
f 10.000.— 57Ö
t 2.000.— 20197
* 1.500.— 4120 ,
t 1.000 — 18757
f
400 — 221 7800 9346 9891
t
200.— 14612 15701
r
100.— 2701 6127 7633 8721 10541 11299 11912 13142 14076 16702
16804 19715 20069 20231
PBEMIEN VAN ƒ 70.—
177
374
479
1361 1404 1443
2043 2073 2086
2742 2813 2833
4328 4369 4437
5249 5512 5691
6520 6648 6874
7490 7550 7563
8474 8533 8597
9098 9136 9179
10160 10288 10339
10918 11027 11053
11580 11806 11811
12320 12411 13004
13902 13919 14152
14992 15030 15C31
15538 15679 15764
16597 16653 16676
17299 17399 17434
18140 18240 18365
19361 19365 19504
20078 20106 20116
20529 208^3 20998

8215
8615

ZAAIT > ZAL

N.V. Hollandsche
Kunstzijde Industrie

gevestigd te BREDA,
bericht, dat in de Algemeene
Vergadering van Aandeelhou
ders, gehouden op 9 Juni J.I.,
het dividend over het boek
jaar 1941 is vastgesteld op
6 %, uitmakende ƒ 36.— per
aandeel groot ƒ 600.—, het
welk betaalbaar wordt gesteld
op dividendbewijs No. 17,
onder aftrek van 15 % divi
dendbelasting ad ƒ 5.40, ten
kanitore van:
de
Nederlandsche
HandelMaatschappU N.V. te Am
sterdam, Rotterdam, Den
Haag,
Van Mlerlo & Zoon N.V.,
Breda,
ten kantore der Vennootschap,
zulks met ingang van 11 Juni
1942.
Breda, 9 Juni 1942.

gevestigd te Amsterdam.

Aandeelhouders worden op
geroepen tot bywoning eener
BUITENGEWONE
ALGEMEEN^
VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS,
te houden op Maandag, 29 Juni
1942, des namiddags te drie
uur, ten kantore van Mr. O.
E. Bauer, Weteringschans 24
te Amsterdam.
Te behandelen onderwerp:

De Raad van Commissarissen. Statutenwijziging.
Deelnemers dienen hun aandeélen vóór of uiterlijk op 22
Juni 1942 te deponeeren ten
kantore van
Mr. BAUER
voornoemd, of ten kantore der
CREDIT - ANSTALT- BANKVEREIN,
Schottengasse 6,
Directie en Commissarissen Weenen, tegen ontvangst van
noodigen H.H. Aandeelhouders depótbewijs.
Een afschrift van het voor
uit tot bijwoning der Jaarlüksche Algemeene Vergadering, stel, houdende de voorgedra
gen
statutenwyziging, ligt ter
welke zal gehouden worden op
Woensdag 34 Juni 1942 des inzage voor aandeelhouders
voormiddags te 10.30 uur in het ten kantore der vennootschap,
Hotel „Krasnapolsky", War Keizersgracht 301, Amsterdam.
moesstraat 175, te Amsterdam. De Raad van Commissarissen,
H.H. Aandeelhouders, die de
VICTOR MACKEL.
vergadering wenschen bij te
wonen, worden overeenkomstig
art. 23 der Statuten, verzocht
hun aandeelen te deponeeren
en gedeponeerd te laten ten
Door deze courant
minste 3 dagen aan den dag
in de Ziekenhuisder vergadering voorafgaande,
mand te werpen
ten kantore der Nederlandsche
bezorgt gij een
Handel-Maatschappij N.V.
zieke k o s t e l o o s
Punten van behandeling'.
Jaarverslag 1941.
Goedkeuring Balans en Winst
en Verliesrekening. ,
Voorziening vacatures Com
missaris.
De hierop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf heden
ter visie te Amsterdam by de
Nederlandsche Handel-MaatschappU N.V. en te Veenendaal ten kantore der Maatschappy, alwaar afschriften
verkrijgbaar zijn.

N V VEENENDAALSCHE
STOOMSPINNERIJ & WEVEIII

1.
396
789
1207
1556
1996
2350
3058
3277
3543
3906
4034
4206
4468
4837
5216
5705
5966
6475
8767
6965
7404
7744

zorgd. U geniet dan volop van uw
eigen oogst, vooralwanneer de versche
groenten er niet meer zijn. Doe het
zeil of vraag eens inlichtingen aan
uw tuinman of hovenier, die alle zaden
leveren kan en desgewenscht uw tuin
omspit en onderhoudt. Doe het direct,
want;

De

gevestigd te 's-Gravenhage.

HESTERMAN & STORM - GR. WITTENBURGERSTRAAT 164 • AMSTERDAM-C

Huizenhandel Mij. „Bellamy"
N.V. te Amsterdam. De N.V.
is d.d. 30 Dec. 1941 ontbonden.
Het plan van uitkeering werd
conform
art. 55a W. v. K.
gedeponeerd by het Handels
register.

Handelmaatschappij N. V. Rotterdam — Amfterdam

N.V. De Nederlandsche N.V. Maatschappij voor
Fondsen-Maatschappij Petroleumondernemingen „PETINEG",

fllK»

Fijne inmaak voor den
komenden winter!

Dat is een verstandige daadl Zorg
dan zelf voor de boonen, de andijvie
en andere inmaakgroenten. Wees wijs
en zaai in uw tuin deze heerlijke
groenten I U voorkomt teleurstelling
en het is voordeelig. En . . • in den
komenden winter zult U zich gelukkig
prijzen hiervoor zelf te hebben ge»

's-Gravenhage, 10 Juni 1942.

HESTO
VERF

C. F. ESSER,

in den ouderdom van 66 jaar.

Idvertentlën.

JAARLIJKSCHE
ALGE
MEENE
VERGADERING
VAN
AANDEELHOUDERS
op Dinsdag 30 Juni a.s., des
voormiddags te 12 uur, ten
kantore der Bank.
Aandeelhouders, die de ver
gadering wenschen bij te wo
nen, worden herinnerd aan
art. 13 der statuten.
De punten van behandeling
alsmede de Balans en Winst
en
Verliesrekening
liggen
van af heden voor Aandeel
houders ter inzage.

aan de Egelantiersgracht, waar we in 1935
begonnen en worstelden om den snel
stijgenden omzet te verwerken. In 1936
Verhuisden we naar grootere werkplaatsen
en in 1938 weer. Sommige fabrikanten
zijn er trotsch op dat hun voorouders
klein begonnen. Hesterman & Storm
streden zélf den strijd om het bestaan
en ... slaagden. Een modern toegeruste
fabriek wacht slechts op het moment,
waarop Hesterman & Storm weer zullen
kunnen voortbouwen aan de toekomst
van hun bedrijf.

Hiermede vervul ik den treurigen plicht kennis te
geven van het overlijden van mijn Compagnon, den Heer

Voor de vele blijken van
belangstelling,
ondervonden
bij het overlijden van onzen
lieven Man, Vader, Behuwden Grootvader,
JOHANNES LASSING,
N.V. „ENELME" ln liquidatie,
betuigen wij onzen harte lij
gevestigd te Amsterdam.
ken dank.
De rekening en verantwoor
Badhoevedorp,
ding, als bedoeld b\j artikel
Wed. A. LASSING—
56e van het Wetboek van
DOEVEN. Koophandel, is nedergelegd
Amsterdam,
ten kantore van het Handels
H. J. LASSING.
register te Amsterdam, als.
A. LASSING—
mede ten kantore Damrak 57
SCHINKEL. te Amsterdam.
HANNT.

H. A. KRAMERS & ZOON'S

DE GRUYTER
N.V. De Haagsche
Commissiebank

9007
9527
9799
10319
10681
11051
11473
118C4
12475
12714
13220
13492
13849
14167
14558
14847
15096
15285
15777
16173
16517
17032
17276
17523
18041
18322
18684
19096
19348
19745
19984
20527
20769

23
458
863
1228
1607
2017
2387
3109
3404
3544
3910
4094
4214
4544
4894
5319
5729
6031
6480
6777
7029
7443
7748
8232
8671
9127
9531
9880
10351
10703
11120
11484
11903
12529
12718
13243
13540
13862
14239
14585
14852
15104
15302
15781
16216
16521
17035
17288
17567
18079
18341
18722
19107
19381
19787
20034
20539
20774

118
460
866
1229
1617
2031
2504
3129
3405
3668
3918
4101
4217
4595
4981
5353
5740
6104
6502
6781
7078
7466
7774
8242
8699
9197
9554
9914
10372
10790
11125
11499
12035
12531
12798
13244
13578
13868
14272
14596
14878
15128
15378
15878
16220
16613
17053
17321
17583
18091
18366
18779
19108
19427
19826
20064
20548
20824

485
589
950
1480 1516 1587
2325 2384 2455
3062 3147 3224
4472 4615 4854
5818 5880 5920
6891 6955 6975
7725 7933 7952
8627 8738 8752
9502 9523 9534
10341 10465 10509
11175 11178 11203
11822 11831 11839
13028 13092 13155
14317 14336 14405
15219 15272 15319
15778 15960 16133
16680 16743 16766
17466 17482 17521
18567 18845 18956
19531 19563 19579
20249 20235 20270

987
1646
2480
3242
4978
6006
6987
7965
8771
9708
10534
j1229
11848
13233
14525
15413
16211
16808
17540
19006
19602
20271

1016 1162
1706 1805
2544 2551
3337 3563
4992 5005
6113 6164
6997 7072
797n 8072
8933 8937
9757 9772
_
10709 10751
11296 11303
11950 11978
13391 13489
14551 14614
15417 15445
16397 16433
16956 16989
17549 17823
1D039 19077
19821 19853
20322 20390

1235
1808
2554
3792
5041
6220
7231
8233
8947
9920
10766
11537
12200
13599
14689
15451
16464
17034
17976
19126
19895
20471

1268
1930
2698
3911
5142
6316
7392
8346
9073
9941
10862
11546
12246
13629
14814
15457
16498
17235
18013
19268
19994
20487

1330
2011
2712
4175
5205
6455
7439
8350
9093
10110
10867
11550
12264
13652
14834
16570
17257
18102
19301
20015
20519

355
718
1035
1464
1788

360
747
1036
1523
1983

379
752
1069
1555
1991

GEEN PREMIEN
134
461
893
1241
1622
2047
2515
3155
3440
3677
3920
4105
4270
4628
500s
5356
5787
6171
6547
6784
7095
7477
7797
8340
8702
9261
9565
9988
10453
10850
11164
11517
12126
12546
12820
13295
13591
13959
14284
14651
14900
15162
15395
15909
16232
16640
17094
17332
17669
18139
18386
18816
19145
19479
19829
20065
20556
20845

185
505
945
1282
1632

2126

2524
3173
3442
3679
3935
4119
4275
4670
5028
5360
5813
6244
6561
6787
7124
7478
7826
8396
8711
9298
9594
9997
10463
10856
11217
11551
12148
12563
12964
13296
13598
13971
14302
14663
14918
15165
15437
15916
16262
16678
17101
17390
17672
18157
18407
18866
19158
19482
19873
20084
20572
20893

224
526
951
1286
1724
2218
2728
3189
3451
3719
3948
4139
4276
4695
5108
5370
5853
6260
6566
6800
7254
7535
7968
8483
8756
9303
9604
10045
10484
10891
11225
11567
12231
12604
12978
13313
13634
14006
14330
14669
14930
15180
15446
15951
16266
16707
17118
17408
17698
18256
18413
18892
19160
19528
19874
20108
20599

273
561
966
1321
1730

2220

280
710
982
1339
1746

2221

2889 2902
3190
3473. 3476
3723 3808
3951 3980
4142 4145
4304, 4408
4713 4726
5144 5153
5391 5394
5869 5873
6296 6317
6600 6636
6822 6846
7271 7281
7536 7665
7975 8022
8518 8530
8775 8815
9344 9397
9607 9706
10050 10090
10498 10552
10904 1C916
11245 11253
H582 11657
12252 12274
12610 12630
12984 13090
13317 13318
13648 13660
14067 14081
14348 14455
14742 14755
14958 14980
15185 15187
15560 15596
15959 15977
16286 16419
16820 16861
17193 17211
17417 17424
17760 17848
18274 18277
18418 18424
18997 19032
19163 19172
19559 19582
19880 19915
20186 20199
20646 20651

322
714
1024
1423
1759
2256
2946
3480
3865
3983
4154
4421
4753
5172
5426
5881
6320
6670
6886
7343
7679
8071
8559
8849
9432
9720
10129
10575
10952
11263
11727
12328
12637
13097
13358
13749
14087
14466
14787
14986
15198
15600
15999
16436
16923
17245
17429
17907
18294
18461
19035
19190
19588
19943
20226
30708

2281

2266

2268

3011

3022

3483
3866
3985
4158
4428
4763
5191
5436
5889
6373
6711
6926
7347
7700
8108
8570
8864
9458
9740
10186
10607
10976
11305
11791
12423
12668
13101
13404
13754
14088
14482
14829
15008
15235
15641
16008
16436
16950
17247
17462
17925
18312
18495
19053
19269
19597
19945
20255
20722

3523
3882
3990
4176
4433
4806
5200
5446
5930
6434
6743
6930
7358
7710
8119
8585
8927
9465
9765
10276
10610
11022
11318
11854
12457
12704
13133
13428
13770
14105
14512
14841
15066
15236
15698
16009
16437
17004
17251
17493
17932
18313
18498
19054
19295
19667
19964
20334
20723

3542
3890
4008
«192
4456
4820
5204
5590
5961
6470
6748
6945
7383
7714
8149
8601
8931
9518
9797
10293
10678
11032
11347
11886
12474
12708
13194
13474
13838
14132
14527
14845
15080
15248
15769
16097
16468
17019
17268
17511
17940
18318
18645
19055
19340
19705
19983
20476
20768

3990

ONGECOfttlGEERD

Frenuén
Verbeteringen Be klasse. 10e
vermelden 6322, 11018 moet zijn 11028

1 70*—: Tergeten tl

PUBLICATIE T.B.V. HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW £ht ttlSSCilÊSJ) PLAATST TREFFERS

TREINREIZIGERS

Prettige oogenbllkken

SCHOUWBURGEN, enz.
Centraal Theater
Tel. 31*"14

— 7.30 uur

Centraal Tooneel

Holland—China
Handelscompagnie N.V.
BOTTERDAM.

ALGEMEENE VERGADE
RING
VAN
AANDEEL

HOUDERS op Donderdag 25
Juni a.s., te 12 uur, ten kan
tore der vennootschap, Wes
terkade 33a, Rotterdam.
Punten van behandeling:

1. Notulen der vergadering
van 22 Juli 1941.
1: Uitstel
indiening
jaar
stukken.
3. Verkiezing van een Com
missaris wegens periodieke
aftreding.
De te behandelen onderwer
pen liggen ter inzage ten
kantore der vennootschap.
De aandeelen kunnen ge
deponeerd worden ten kan
tore der vennootschap te Rot
terdam,
by
de
Heeren
R. MEES & ZOONEN, Beurs
plein,
Rotterdam,
by
de
Heeren R. MEES & ZOONEN.
Bijkantoor te 's-Gravenhage,
of
bij DE TWENTSCHE
BANK N.V.. Amsterdam.
De Raad van Commissarissen.
Rotterdam, 8 Juni 1942.

modellen is een vakkundige
behandeling der kleine machi
nes. Hier volgen enkele aan
wijzingen: Gelijkmatig en niet
te sterk aanslaan, niet te veel
copieën maken, regelmatig
schoonmaken en na gebruik af
dekken. Overigens geldt voor
Mercedes portables evenals voor
alle andere machines: nauw
keurig de handleiding volgen.
(Zoo deze niet aanwezig is kunt
U haar aanvragen bij Uw lever
ancier.) Dan zul
len ook de klei
ne schrijfmachi
ne
volwaardig
werk verrichten.

N.V.

Oir. en Art. leid: Cees Laseur

WAT DE
POT
SCHAFT

SINT CHRISTOPHORILEEN TOT OLDEHOVE
WEIJENBERGH-GORTERSINIASTICHTING.
De aandacht van de naaste
bloedverwanten
van
JAN
ALLE GORTER. geboren uit
het huwelyk van nu wyien
Dr.
DIRK
GORTER
en
Vrouwe
JOHANNA
FREDERIKA
GEERTRUIDA
SCHOLTEN, die den ge
slachtsnaam SINIA voeren,
en van collatoren van eerst
genoemd leen wordt geves
tigd op de advertentie, voor
komende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De
Telegraaf van 10—V3 en 17
Juni 1942, avondblad, inzake
de begeving van een pensie
van laatstvermelde stichting.

MAATSCHAPPIJ TOT VERZEKERING
VAN UITGESLOTEN RISICO'S,
IJSSELK ADE 8

Het BESTUUR geeft kennis aan belanghebbenden:
le. dat verslag is gedaan van het beheer over 1941 aan
Heeren Gecommitteerden uit de Verzekerden, die de
desbetreffende balans hebben goedgekeurd en geteekend;
2e. dat de Rekening en Verantwoording van 10 Juni 1942
af gedurende 14 dagen (van 9—12 u. v.m.) voor de be
langhebbenden ter inzage ligt.
Commissarissen:
Directie:
Mr. W. F. TROMP MEESTERS,
E. J. VAN VOORTHUIZEN,
A. B. MULDERIJE,
Mr. H. MULDERIJE.
J. DE JONG.
Gecommitteerden:
N.V. NAUTA & CO's DRUKKERIJ te ZUTPHEN.
STICHTING HUIZE BEUKENSTEIN te LAREN.
R.-K. KERKBESTUUR PAROCHIE „ST. CAECILIA" te NEEDE.
L

N.V. ZUID-SCMATRA
RUBBER MAATSCHAPPIJ,
gevestigd te Amsterdam.
De Directie bericht, dat de
Jaariyksche Algemeene Ver
gadering
van
Aandeelhou
ders in bovenvermelde ven
nootschap zal worden ge
houden op Maandag, 22 Juni
1942, des middags 12 uur, ten
kantore der
vennootschap,
Keizersgracht 573/575.
De Punten van Behande
ling liggen ten kantore der
vennootschap voor aandeel
houders ter inzage.
Deponeering van aandeelen
tegen toegangsbewys tot de
vergadering moet geschieden
uiteriyk
Vrijdag, 19
Juni
1942, ten kantore der ven
nootschap,
overeenkomstig
artikel 22 der statuten.
Amsterdam, 10 -Tuni 1942.

N.V. BATOE SUMATRA
RUBBER MAATSCHAPPIJ,
gevestigd te Amsterdam.

N.V. WAI-SUMATRA
RUBBER MAATSCHAPPIJ,
gevestigd te Amsterdam.

De N.V. Agrarische & In»
De Directie bericht, dat de
Jaarlijksche Algemeene Ver dustrleele Handel Mij. AGrfl»
te Amsterdam ia
gadering van Aandeelhouders HAMA,

in
bovenvermelde vennoot
schap zal worden gehouden op
Maandag, 22 .Juni 1942, des
namiddags 12.15 uur, ten kantbre der vennootschap, Kei
zersgracht 573/575.
De Punten van Behandeling
liggen ten kantore der ven
nootschap voor aandeelhoudérs ter inzage.
Deponeering van aandeelen
tegen
toegangsbewys tot de
vergadering moet geschieden
uiteriyk Vrijdag, 19 Juni 1942,
ten kantore der vennootschap,
overeenkomstig artikel 23 der
statuten.
Amsterdam, 10 Juni 1942.

krachtens besluit der Alge»
meene vergadering van Aan«
deelhouders, d.d. 5 December
1941 geliquideerd; haar zaken
worden
onder
den
naam

Agrarische
en
Industrieele
Handels Onderneming AGRU
HAMA door den Directeur

Dr. H. G. Hoeck voortgezet.
Het plan van uitkeering is
neergelegd ten kantore van
het Handelsregister te Am«
sterdam.
De Liquidateur
Pr. H. G. HOECK,

N.V. Preanger
Rubber Maatschappij In elke branche

De Directie bericht, dat de
JAARLIJKSCHE
ALGE
JaarlIJksche Algemeene Ver- MEENE
VERGADERING
gadering van Aandeelhouders VAN
AANDEELHOUDERS

in
bovenvermelde
vennoot
schap zal worden gehouden op
Maandag, 22 Juni 1942, des
namiddags 2.45 uur, ten. kan
tore der vennootschap, Kei
zersgracht 573/576.
De Punten van Behandeling
liggen ten kantore der ven
nootschap voor aandeelhou
ders ter inzage.
Deponeering van aandeelen
tegen
toegangsbewys tot de
vergadering moet geschieden
uiteriyk Vrijdag, 19 Juni 1042,
ten kantore der vennootschap,
overeenkomstig artikel 22 der
statuten.
Amsterdam, 10 Juni 1942.

KENNISGEVING V A N
LIQUIDATIE.

op Donderdag 18 Juni 1942,
des v.m. 11.45 uur, ten kan
tore der Vennootschap, Munt
plein 2, te Amsterdam.
De punten van behandeling
liggen tot 18 Jupi voor Aan
deelhouders ter inzage ten
kantore
der Vennootschap.
Muntplein 2.
H.H. Aandeelhouders, die
de Vergadering wenschen bij
te wonen,
kunnen
hunne
aandeelen deponeeren tegen
re§u ten kantore der Ven
nootschap voornoemd tot 13
Juni 1942.
DE RAAD VAN BEHEER.
Amsterdam, 3 Juni 1942.

STADSSCHOUWBURG

zijn firma'* die wet en
die niet adverteeren.
Hebben de nlet-adverteerders wel eens gelet
ep den gang van zaken
hunner concurrenten die
wel geregeld advertee
ren? En stemt hen dit
niet tot nadenkent

doet evenals zij!

VRIJDAG A& IN

Gemeentelijk Theaterbedrijf, Afdeeling Tooneel
Int. COR VAN DER LUGT MELSERT.

Hedenavond 7.30 uur

Zaterdag 13 Juni 7.15 uur

MADAME
BOVARY

Wegens groot succes herhaling

MADAME
SANS GÊNE
van Victorie» Sardou.

naar den roman v. Flaubert
door Gaston Baty.
Regie: Cor v. d Lugt Melsert

Regie: Lonis van Gasteren.
Prijzen: ƒ 2.50 töt ƒ 0.50

STADSSCHOUWBURG
Intendant JOHANNES DEN HERTOG

Zondag 14 Juni Matinee half twee

erder leiding van

Cees Laseur

Rie Gilhuys
Joan Remmelts :
Peronne Hosang
Gljsber» Tersteeg
Lies de Wind
Ko van Dijk
Elly Weiier
Aan den vl.: Wim de Vries

F A U S T DE. EED
Opera

in

6

bedrijven

van

GOUNOD

Plaatsbespreking van Donderdag 11 Juni af van
10 tot 3 uur, telefoon 32932

Prijzen van f 4.- tot f 1.- r.l.

STADSSCHOUWBURG

Gemeentelijk Theaterbedrijf, Afd. Tooneel
INT. COR VAN DER LUGT MELSERT

3 POPULAIRE VOORSTELLINGEN:
Donderdag 11 Juni 7.15 uur

Vr\jdag 12 Juni 7.30 uur

Schillers meesterwerk:

Zondag 14 Juni 7.30 uur

Ik hou van

Maria Stuart Grooie Pauze vier vrouwen

Ten toonee'e gebracht door

Cor v. d. Lugt Melsert.

van A. J. Zoetmulder.

Bljjspel van Von Bokay.

Regie: Cor Hermus.

Regie: Cor Hermus.

Populaire prijzen: ƒ 1.50 tot f 0.30
' ;>;V

ZUTPHEN.

Gem. Theaterbedrijf Atdeeiing Opera

Een Zomersche
Klein-kunst revue

•

—

VAN

STEPHAN

RAKITIN
(SCHICKSAL)
met

GISELA UHLEN
WILL QUADFLIEG
WERNER HINZ
REGIE: GEZAVON BOLVARY

GRANDIOOS GESPEELD, BOEIEND
VERTELD. MEESLEEPEND EN
ONTROEREND IS DIT WAARLUK PRACHTIGE FILMWERK
TOEGANG 18 JAAR

