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DE ZESDAAGSCHE LUCHTSLAG

BOVEN ENGELAND

Een overzicht van de resultaten. - Het
hoogtepunt van den aanval nog niet bereikt
D

EAMERIKAANSCHEPERS ONDER DEN INDRUK

VAN DE GEVECHTEN IN DE BUURT VAN LONDEN
vit Berlijn: De bij de gisteren geveerde lacht»
gevechten geleden verliezen bedragen volgen,
de tot nu tee ontvangen bericbten 89 Brltsche
vliegtuigen en ar Buliscke vUegtlalgell, verder
werden 22 Brltscbe vers-^rrlngsballon, en een
Britsche torpedojager deer Bnltsebe vUegtuigen
vernietigd- "
Uit Berlijn*. „Ik had het. geluk heden te worden ingedeeld bij de formaties, die optrokken
tegen de omgeving van Londen". Met deze
woorden begint een deelnemer aan den aanval
van Duitsche bommenwerpers op Engeland zijn
aan bat DUB. toegestuurde verslag.

slechts de vernietiging van 65 Britsche vlieg»
tuigen gemeld Is. Bet v*as niet de bedoeling
van de Duitsche vliegers luchtgevechten aan
te gaan. De vergezellende lilesserschmitts traden uitsluitend op om de vijandelijke jagers
van de Duitsche bommenwerpers af te houden.
Boe goed hun deze taak gelukt is. blijkt uit het
feit. dat slechts vijftien Duitsche vliegtuigen
verloren zijn gegaan.

Op bet vastgestelde uur, zoo vervolg,
hij, werd het sein tot vertrek gegeven en
na Korten tijd daverden 18 machines boven
het vliegveld. Wij badden tot taal» NnselLelie vliegtuigfabrieken ten "Westen van
loonden aan te vallen. Onze toestellen hielden aanvankelijk een hoogte van 4000 m.
Zij hadden een lading van 50.000 kilogram

zegd:

.

brisantbommen aan boord. Met razende
snelheid trekt het wolkendek aan ons
voerbij. Reeds neigt de zon ter lamme.

Uit het militaire
weekoverzicht van het D.N.B.
O-

Uit Berlijn: In het militaire weekoverzicht
van het D.N.B. van zijn militairen medewerker,
den luitenant-kolonel matthaei, wordt o.a. ge»

vit de groote gevechten aan de Britsche kust,
die sedert dagen de openbare meening der
wereld in-spanning houden, blijkt, dat de puit»
sche oorlog tegen Engeland uit dé phase van
een zuiveren handelsoorlog thans is veranderd
in den emstigstén en doodelijksten militairen
aanval van onze zijde. 11 Augustus, de dag er
voor en de dag er na bewijzen dit duidelijk.
Daarom kunnen de tot dusverre gebruikelijke
opgaven van tot zinken gebrachte, beschadigde
of verbrande handelsscheepsruimte en van ver»
nielde installaties op het Britsche eiland in den
tegenwoordige**, toestand van den oorlog tegen
Engeland niet meer van doorslaggevende beteekenis zijn. Nadat het Dultsche leger in het
oorlogegebied te land tijdens de afgeloopen
maanden van het eerste oorlogsjaar den voornaamsten last van de afweergevechten te-dra»
gen had, ziet jnen thans de oorlogsmarine en
het lucjitwapen gemeenscllanpeUjk overgaan
tot groote aanvallen op het Britsche" bolwerk.
In de week van 9 tot 16 Augustus zijn op
een breed front da Duitsche aanvallen op de
Britsche Zuidkust begonnen en van Dover over
het eiland Wight en Portsmouth tot aan de oorlogshaven Portland weerklonk in het Engelsche
gebied het huilen dér stukabommen. het geweld
van talrijke ontploffingen terwijl een zwarte
root van brandende olietank,'het kustgebied
gedeeltelijk in een ondoordringbaar duister
nulde. lerwzjl hèt^chtwapen daarna op hon»
derden kilometers in hét binnenland gelegen
staatsbedrijven, vliegveldenen wapenindustrieën
aanviel, dan verschenen tegelijkertijd andere
eskaders via Newcastle aan dé Oostkust van
Engeland in het hooge Noorden dicht bij dé
Lchotsche grens, en vernietigden weer andere
eskaders verscheidene convuoien ten Noorden
van de Lhetlandeilanden en ten Oosten van
Harwich.
In de afgeloopen week is dit dagelijks zoo
doorgegaan en de bijzonderheden van deze
acties geven een duidelijk beeld van de hard»
heid en van de groote kracht van de operee»
rende onderdeden. Reeds 7 Augustus hadden
Duitsche verkenningsvllegtuigen een groote
verzameling koopvaardijschepen in het Kanaal
opgemerkt en toen de oorlogsmarine daarenboven nog in den daarop volgenden nacht
motortorpedobooten liet opereeren tegen deze

-

Loven het vliegveld aangekomen, wordt
6>> neus van het vliegtuig, op een lange
reeks. montagehallen 'gericht. De bommen
Worden uitgegooid. Een witte wok stijgt
op uit de daken der hallen. Vuurstralen,
ontploffingen. Op dat oogenblik gaat het
alarmtéeken. Vijandelijke jagers achter
ons. Maar zij zijn te laat gekomen. Wij
zijn sr al vandoor. Reeds valt de schemering over het land, maar nog lang kun- !
nen wij de uitwerking van onze 50.000
kilogram ontplofbare stoffen waarnemen,
Wij keeren naar onze basis terug met het
trotsche bewustzijn^ dat thans zeer vele
kameraden hun doelen vlak in ds buurt
van de Nritsche hoofdstad hebben aangevallen om den üngelschen te toonen, dat
Dultschland niet met zich laat spotten.'
Spoedig na de landing, zpo besluit de deel»
nemer aan den aanval zijn verslag, ben ik
sr getuige van, hoe de commandant van
mijn afdeeling meldt: zeven vijandelijke
vliegtuigen op den aanvalstocht neergeschoten. Bij ons behalve twee machines

alle toestellen teruggekeerd.

Overzicht van de vnitsche
aanvallen
Uit Berlijn: Aan het einde van den negenden
dag na het begin van de buitengewoon hevige
Duitsche activiteit ln de lucht boven het En»
gelsche eiland, kan weer op een reeks Duit»
«che successen gewezen worden. Krultmaga»
zijnen, pakhuizen en koelhuizen zijn met bom»
men bestookt. Bewapeningscentra's bij Bir»
mlpgham en Brought hebben zwaar geleden.
De branden op de staat-werf van Chatham zijn
nog 'niet gebluscht Een torpedojager werd bij
Portsmouth tot zinken gebracht De lucht»
havens, van Bochester en Maidstone zijn in
.rechtervelden veranderd. " Een groote eleotrl»
■

sche centrale bij Enfield. is buiten bedrijf ge»
steld. De vliegvelden bij Lee»on-Solent en
Oosport zijn verwoest. Tlen versperringsballons
gingen in vlammen op en ten slotte gelukte
het een speciale formatie door 'den versper»
ringsgordel om Londen heen ta dringen om haar
bommenlast op het havengebied van de Brit»
«che hoofdstad, op vliegvelden en andere be»
langrijke objecten neer te laten. In de omgeving van Purfleet en Barking werden groote
ontploffingen waargenomen.
Dit overzicht toont dat de Duitsche lucht«acht Vrijdag het zwaartepunt op den bomaanval heelt gelegd. Steeds weer «tegen nieuwe
formaties bommenwerper!, op, die slechts door
enkele eenheden Messerschmltts vergezeld wa»
ren. De opdracht van deze bommenwerpers
was hun ontplofbare stoffen uit te werpen en
dan terstond naar hun standplaatsen terug te
keeren. Militaire waarnemers laten zich van
den omvang van het jongste Dultsche optreden
niet daardoor afleiden, dat lot middernacht

GENERAAL

«hepen, gelukte het zonder zelf verliezen te>W-*!
den, vier zwaar bewapende Britsche schepen,
waaronder twee tankschepen, tot zinken pa
brengen. .Op 8 Augustus vielen a-fdeelinge»
Dultsche duikbommenwerpers andere groot»
convooien aan en vernietigden of beschadigde»
28 Britsche schepen met een -totalen inhoud v«»
80.000 ton. Dat was het begin.
Op 11 Augustus begonnen daarop de ononderbroken heftige aanvallen. Door eigen jager*
goed beveiligd, konden de Duitsche Ltaail*a»al»
deelingen zich wijden aan hun uitsluitende
taak, n^l. het werpen van bommen. Ma het vér«
nietigen van de ballonverspearing van Dover,
ging men er toe over de vijandelijke zoeklichten en luchtdoelbatterijen door welgemiktè*
bommen buiten gevecht te stellen.
leen Needoende de onveiligheid ta het Brltsebe.lucbtgebled steeds grooter werd, werden
Brltscbe vUegtnlgeskaders ingezet voor bet be»
schermen van bet Inehtgebled. Zij werden vee»
nletlgend verslagen, want In deze week verleer
bet Britsche lnebtwapen meer dan 55* vliegtuigen, waarvan bet grootste gedeelte tijdens
luchtgevechten. een groot gedeeltereeds op den
beganen grond» nog voordat zy badden kunnen
opstijgen, en de rest blj bet vliegen beven
Dnltscb grondgebied door de luchtdoelartillerie
werd neergesebeten.
De luchtdoelartillerie heeft dezer dagen mei»
moesten
ding gemaakt, dat zij in totaal reeds 1500 vlieg»
tuigen had neergeschoten en daar bij dit getal
publiek
nog het aantal van door het leger (350) en door
belangstelling van
de oorlogsmarine (150) neergeschoten vliegtuigen komt, heeft Duitschland tot dusverre in
Vroeg in den ochtend werd de omgeving
totaal door luchtdoelartillerie' en door schepen
van het BezuidenhoutkwarUer hier ter
meer dan 2000 vliegtuigen neergeschoten..
Bet Bngelsche binnenland is in de genoemde stede opgeschrikt door een hevigen knal
week zwaar getroffen. Vliegterreinen en vlieg»
en op hetzelfde oogenblik braken tal van
velden, dokinstallaties en werven, wapenfabrieVliegers ontkleedden zich
ken en staatsbedrijven stonden aan de lucht» ruiten. In het nachtelijk duister wist men
en
aanvallen bloot en in bijna alle gevallen kon» natuurlijk niet direct, wat er aart de hand
den de gevolgen overdag door een wolkeloozen
A.N.P. uit Rijsbergen (N.8.) : Van»
hemel en des nachts door het schijnen van de was. Vele menschen snelden in nachtgemorgen
om halfvijf heeft een zware
maan duidelijk worden waargenomen.
waad hun woningen uit en begaven zich op
Nadat de Britsche luchtafweer op den grond straat om te zien wat er was gebeurd, doch Engelsche bommenwerper op den Tigwas vermeld en de vliegtuigeskaders verniegeltschen weg een noodlanding gemaakt.
tigd waren, was het veld spoedig vrij en waren men kon niets ontdekken. Eerst toen het
machine verbrandde gedeeltelijk. De
De
de installaties, die getroffen moesten worden, licht was bleek, dat er op een eilandje in
zes inzittenden van het toestel hebben,
spoedig een zee van vuur en rook.
de Beekvijvers aan het Kerkpad twee Ennadat zij hun uniform hadden uitgeLangzamerhand zal het misschien in gelsche bommen waren neergekomen, tertrokken, de vlucht genomen.
Engeland duidelijk worden, wat het wijl de mogelijkheid niet uitgesloten moet
Het publiek wordt verzocht, indien aanwijzingen
kunnen worden verstrekt, die tot op»
nog
geacht,
dat
een
derde
er
bom
zeggen wil het vredesaanbod van den worden
sporing
van een of meer dezerpersonen kunnen
is gevallen, die dan in het water van den leiden, daarvan ten spoedigste het dichtstbijEührer van de hand te wijzen. Want bezijnde Duitsche militaire bureau in kennis te
halve de resultaten boven het Britsche vijver terecht moet zijn gekomen. Geluk- stellen.
geen personen gekwetst.
kig
werden
eiland^ werd de succesvolle oorlog in
Bommen op andere plaatsen.
ovsrzeesche wateren met alle kracht De uitwerking
Verder zijn er nog Engelsche bommen ge»
voortgezet, alsmede het doeltreffend
vallen
in Noord-Holland en Noord»Brabant. In
De beide tot explosie gekomen bommen sloeis er e-n terecht gekomen op
Noord-Holland
leggen van mijnen uit de lucht voor het gen groote gaten van circa acht meter diameter
nabij
een
weide
de gemeente Koegras. Twee
den grond en een meter of vijf diep. De koeien zijn gedood. In Noord-Brabant is weder
blokkeeren van de Engelsche havens en in
modder spatte tot boven de boomen uit en begemeente Alphen bedacht, waar een bom een
het vernietigen van bijna alle konvooien, «meurde alles tot ver in den omtrek. Het bleek de
ooschbrand
heeft veroorzaakt.
tevens, dat een eekhom was gedood. Verschildie worden waargenomen. Niet liet ver» lende
Verder
is
uit nader ingekomen berichten geboomen werden vrij ernstig beschadigd.
leggen van alle toevoerwegen voor Enge» Er werden takken afgerukt en een groot aantal bleken, dat er in den nacht van Donderdag op
Vrijdag op verscheidene plaatsen Engelsche
vertoont sporen van bomspllnters. Somland zijn reeds de eerste bedenkelijke boomen
geworpen, die echter bijna alle op
bommen
mige splinters hebben een merkwaardige!» weg weilandenlijn
e.d.
gekomen zijn. Noemensteekenen in de handhaving van de gekozen en daarbij meer dan één boem ge- waardige schadeterecht
is
niet
aangericht, al zijn er te
splinter
groote
maakte
raakt. Een
in een boom I^lenaldumadeel
brandstofvoorziening merkbaar.
koeien
gedood.
drie
een groef van ca. 20 cm lengte en sloeg daar»
plat
volgenden
in een
De oorlog tegen Engeland Is in vollen gang na
boom.
Aan den Vezuidenhoutschen weg. tusschen
en niemand aan den overkant heeft waarschijn»
de De Carpenlierstraat en de IJsclub, zijn e.a,
lijk een denkbeeld van de verschrikkingen, die honderd ruiten stuk geslagen,
waarvan er
eerst dan goed zullen komen, wanneer de aanenkele geheel uit de sponningen werden geval op Oroot-vrltlanje zijn hoogtepunt bereikt rukt De luchtdruk heeft overigens wel op bij»
zonder grillige wijze huis gehouden. Van de
zal hebben.
beide flats welke in dit gedeelte zijn gelegen,
werd bijvoorbeeld geen enkele ruit vernield.
Voorts is er geen énkele ruit van de beneden
verdiepingen stuk, doch alles op de eerste en
CHRISTIANSENMAAKT BEKEND:
tweede etage. Dit laatste «zal vermoedelijk een
gevolg zijn > an het feit dat de luchtverplaatsing
langs den grond geremd werd door het Bosch,
zoodat de luchtdruk boven de toppen der boomen een uitweg heeft moeten zoeken.
Ook hier is weer gebleken, dat dé kans op
in
et,
gesprongen ruiten kleiner wordt, als men de
in
ot
ramen open heelt, want van verscheiden buizen
gram
waar de ramen open waren is geen enkele ruit
tot
gesprongen. Nader vernemen wij, dat ook va»
BRIEFKAARTEN 4 EN 5 CT
het «Huis ten llosch verschelden» rulten zijn gé»
sprongen.
hst wegvallen van een groot

TWEE OF DRIE ENGEESCHE BOMMEN
IN HET HAAGSCHE BOSCH
het

Groote

Engelschee bommenwerper
maakt noodlanding
vluchtten

POSTTARIEVEN
na 20 Aug. verhoogd

Steden zullen boete kragen
als sabotage wordt gepleegd
Vijandelijke militairen

en

voorwerpen

Brieven
locaal verkeer 5
interloeaal verkeer 7!^
20

voor

moeten

Er bestond vanochtend voor het gebeurde een
zoo grootebelangstelling, dat de politie genood»
zaakt was de onmiddellijke omgeving van den
bominslag af te zetten. Zulks gesehicdde mede
met het oog op de mogelijkheid, dat er nog een
derde bom zou zijn gevallen.

aangegeven worden
of van het oponthoud van vijandelijke
GIJZELAARS ALS DE springen
militairen, zoomede van ieder geval, waarin uit
vijandelijke vliegtuigen op Nederiandseh ge»
bied een voorwerp wordt nedergeworpèn. moet
OVERTREDINGEN
terstond aan de naastbijzijnde Duitsche miliHotel, Rest en Terrassen
taire
of politieele instantie worden gemeld:
ZICH HERHALEN
degene, die vijandelijke militairen verborgen
2)

De weermachtsbevelhebber in Nederland,

luchtmacht Er. Christiansen,
maakt bekend: In mijn op 6 Juli 1940 gepubliceerde bekendmaking heb ik er tegen gewaar»
schuwd: 1) den met Duitschland ln oorlogzijnde
mogendheden eenigerlel (de oorlogsvoering be»
treffende) mededeelingen-te doen toekomen of
daarbij behulpzaam te zijn; 2) sabotagedaden
tegen de Dultsche weermacht en haar instellingen of tegen verkeert-, handels, en industrieinstallaties te begaan.
Ik heb er uitdrukkelijk op gewezen, dat dergelijke handelingen volgen, de Duitsche, met
het oog op den oorlog verscherpte, landsver»
raadwetten worden gestraft en dat degene, die
een met Duitschland ln oorlog zijnde mogendheld voordcelen verschaft mededeeUngen verstrekt of op eenige andere wijze begunstigt,
tevens het leven en den eigendom van zijn eigen
volksgenooten benadeelt en in gevaar brengt
generaal der

Ondanks deze niet mis te verstane be»
kendmaking is nog onlangs een sabotagedaad voorgekomen. In geval van
herhaling zal naast de bestraffing van
daders, medeplichtigen en medewetenden, zoowel aan de gemeente waar de
daad is gepleegd,, alsook aan de woonplaats van de schuldigen een gevoelige
geldboete worden opgelegd.
Bovendien maak ik bekend: 1) ledere waar»
neming van een landing, van het naar beneden

het ontgelden

De ruiten van het Vezmidenhout

houdt of hun onderdak of andere hulp verleend,
wordt volgens de Duitsche strafwetten
in
bepaalde omstandigheden met den dood
go»
straft Dienovereenkomstig is reeds een vonnis
van een Duitschen krijgsraad geveld, waarin
zware tuchUiuisstraffen zijn opgelegd.
Zouden gevallen als bovenbedoeld zich
herhalen, san zal boyenalen worden

van HET KASTEEL

—-—

overgegaan tot inhechtenisstelling van
een gepast aantal gijzelaars.

ZUN Dl EXPLOITATIE

.

Vijlde dag van den slag
om Berbera
ENGELSCHEN OP VEN
TERUGTOCHT

MEISJES VAN BOVVIGISE
VERLATEN MONTPELLIER
Vanavond ts Breda
De meisjes van het dienstbodenlnternaat
Bouvlgne bij Breda zljn tijdens den oorlog naar
het buitenland vertrokken. Langen Ujd verkeerde men omtrent dit gezelschap in onzekerheld. Op verzoek,van het departement van
Sociale Zaken hebben de Duitsche autoriteiten
alles in het werk gesteld om deze vluchtelingen
op te sporen en naar Nederland te doen terugkeeren.
Deze pogingen zijn gelukkig met succes be»
kroond en thans kaa worden medegedeeld, dat
het gezelschap van ongeveer 70 meisjes heden»
avond tegen 10 uur uit Montpellier weder in

Breda zullen aankomen.

Bombardement van de haven
van

Alexandrië

Van ergens in Italië: Net 89ste Italiaansche
weermachtsbericht luidt als volgt: De dag van
gisteren, de vijfde dag van den bloedlgen veld«lag voor de verovering van Dritsch Somaliland, vormde een hoogtepunt De vijand werd
dij zijn terugtocht over het geheele front ver»
«lagen.

Vil hebben gedurende meer dan een uur de
haveninstallaties van Alexandrie en de oorlogs»
««hepen, die daar voor anker lagen, hevig ge-

bombardeerd.
Een vliegtuig

gekeerd, terwijl

is van deze actie niet terug»
een ander vliegtuig van een

verkenningsvlucht boven de Noode Zee niet Is
teruggekeerd.

internationaal- en het
transibverkeer en het terugloopen van
het hlnnenlanclseh verkeer, zijn de ontvangsten van de P.T.T. sterk gedaald.
Tegenover deze daling Kan, mede in verband met de noodzakelijkheid om per»
«oneslontslag in dezen tijd zooveel doenlijk te vermij
geen ook maar hü benadering evenredige vermindering der
uitgaven worden gesteld.-Daarom is het,
ter handhaving van het hu6getaire evenwicht noodzakelijk geworden eenige
P.T.T.-tarieven te vernoegen.
Brieven en briefkaarten
lies. van het

Deze verhooging zal, voor zoover zij de post»
tarieven betreft, op 20 Augustus as. Ingaan, liet
nieuwe tarief voor brieven wordt:
Locaal: tot en met 20 gram 5 cent 20 tot en
met 100 gram 7.5 cent. Interlocaal. tot en.mat

20 gram 7.5 cent. Boven deze gewichtsgrenzen
blijven de oude tarieven gehandhaafd.
Net nieuwe tarief voor briefkaarten wordt:
Locaal: 4 cent. Interlocaal: 5 «ent
Op zich nog in handen van het publiek be»
vindende postbladen, briefkaarten enz. met ze»
gelopuruk van lagere waarden dient blj gebrul!,
na 1» Augustus a.s .het ontbrekende bedrag te
worden bijgeplakt. Inzake het brief, en brief»
kaartwrief in het grensverkeer met Duitzcbland
volgen nog nadere mededeelingen.
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Toen dr Colijn zelfs
het Sabbatgebod
niet achtte
Geen E.V. in het geestelijke
De Nieuwe Haagsche Courant, het antl»revoluUonaire blad hier ter slede, polemiseert tegen
onze beschouwing over de groote rede, die dr
Colijn verleden week te Amsterdam gehouden
heeft. Wij meenden, dat de waarlijk geloovige
Calvinist net zoo goed als de waarlijk geloovige
roomsch-katholiek, net zoo goed als leder ander. die een waarachtig geloof heeft, zich than,
in den strijd voor de politieke en sociale vernieuwing moet werpen. De Nieuwe Haagsche
laat ons echter zeggen, dat het geloof te goed
is voor het publieke leven en alleen maar in de
binnenkamer dient beleden te worden. Wij ken»
nen die redeneering. schrijft het blad en bet
meent ze zelfs vroeger al heel dikwijls uit liberalen mond te hebben mogen beluisteren.
Wij schreven zeer uitdrukkelijk: de waarlijk
geloovige zal zich niet onthouden, mag zich niet
onthouden. Juist omdat hij gelooft, zal bij ook
in dezen tijd willen werken, op di t moment
Maar de Nieuwe Haagsche meent: Het Va»
derland schrijft, dat wij. geloovigen, ons zou»,
den moeten onthouden. En: wij kennen die iedeneering wel!
Helaas, wij van onzen kant, wij kennen ook
dit wanhopige niet meer begrijpen. Waar het
geloof of de overtuiging niet langer een levende
bron van werken is, maar een stel van conservatieve gedragsregels en gedachtenschema's.
daar kan men zelfs niet meer begrijpen wat de
tegenpartij zegt en neemt men direct een of ander van de schema's, die er zoo min of meer op
schijnen te passen: een liberale courant zegt
wat, dus: „We kennen die redeneering wel. Wij
hebben haar vroeger vaak uit liberalen mond
kunnen hooren".
Het verbaast ons ten zeerste, dezen oppervlak»
kigen redeneertrant in een artikel te vinden,
waarin Colijns politiek verdedigd wordt Dr
Colijn zelf immers heeft toch wel eens anders
geleerd.
Wij herinneren hier slechts aan een kleine
parlementaire episode van kort na het oproer
op de ZevenProvinciën. De heer Colijn zat toen
nog in de Eerste Kamer en hij vertelde daar,
wat hij gedaan had en wat hij had willen doen
op dien Zondagmorgen, dat de eerste berichten
over dit jammerlijke feit hier binnenliepen.
Mr' Mendels, die altijd van een grapje hield,
meende de vraag te moeten stellen, of dat alles
nu wel in overeenstemming was met het Sanbatgebod. Zonder eenige aarzelingkwam Colijn»
antwoord. Hoe het letterlijk luidde weten wij
Met meer en wij achten het niet noodig daar»
voor de Ilamerverslagen na té slaan. Want dé
indruk van dit korte woord is ons steeds bijgebleven en aan de betèekenis ervan kan geen
twijfel bestaan: Ook op tZabbatdag moet men
vóór alles zijn plicht doen!
Die verklaring van toen heeft een diepere be»
teekenis. Net strenge Sabbatverbod is in den
loop der eeuwen tot een symbool geworden
van de kerkelijke discipline, dus ook van de
kerkelijke organisatie. Colijn, als Christen»
staatsman, wilde ook op den Sabbat werken,
als dat noodig was, en stelde dus het leven van
bet volk boven de discipline van zijn kerk.
Was hij daarom een minder goed Calvinist?
Die vraag willen wij liever door de theologen
laten beantwoorden. Maar als de Calvinistische
theologen uitmaken, dat de doode discipline
en de verstarde organisatie hooger staan dan
de daad, die uit het geloof voortspruit dan
zouden wij veel van onzen eerbied voor hét
Calvinisme verliezen. Wij erkennen in ieder
geval slechts het geloof, dat vóór alles bet
werk wil doen, dat door den gang der wereld
van den mensch wordt geëischt.
Op dien Zondag van de Zeven Provinciën
was de heer Colijn stellig niet minder geloovig
dan op de dagen, dat er niets anders te doen
was dan braaf naar de oude regelen te handelen; velen zullen zelfs meenen: hij was hst
toen méér.
De Nieuwe Haagsche Courant is bang van
het werk voor de toekomst van dit volk, om»
dat er dan wel eens wat zou kunnen veranderen
in de positie van, in de krachtsverhouding tus»
schen de verschillende levensbeschouwingen
hier te lande. Wij hebben het echter reeds gezegd: naar onze meening zal die levensbeschouwing haar veld van arbeid en van invloed
het meest uitbreiden, die haar aanhangers meer
dan de anderen er toe brengt thans, in dezen
zwaren tijd, de gemeenschap te dienen. Som»
mige leiders van de op kerkelijke organisaties
steunende partijgroepen schijnen een andere
meening toegedaan te zijn: zij houden er een
soort evenredige vertegenwoordiging der levensbeschouwingen op na.- zij willen drie veilige
huisjes naast elkaar in plaats van het heele
land als open kamp voor den lieren strijd om
de vraag, wie dit volk 't best zal Kunnen leiden
en dienen.
, De evenredige vertegenwoordiging, die spits»
vondigheid van de domme braafheid, heeft ont»
zaglijk veel kwaad gedaan op staatkundig ge»
bied. De toepassing van dit slechts schijnbaar
verheven beginsel van het deelen van looden
Pijpen op geestelijk terrein dreigt echter alle
vruchtbare velden tot een zandwoestijn te ma»
ken. Wie. als Calvinist of als roomsch-kathoUek
of als humanist, voor alles aan de veilige be»
grenzing denkt van zijn geestelijk tehuis, i»
niet langer een echt Calvinist of een «ebt
roomsch.katholiek of een echt humanist «aar
hij is dan een rentenier van Calvijn, een ren»
tenier van Rome of een rentenier van de re»
naissance. Renteniers vormen slechts het doods
gewicht ln een maatschappij. Ook van het bezit
des geloofs geldt dat het ware bezit dagelijks
opnieuw moet verworven worden, verworven
door het werk, d-t de wereld (de Schepper)
ons opgeeft

" *

Die taak van het oogenblik Is waarlijk duidelijk genoeg opgegeven. Europa heelt reent
op een lange periode van vrede, die nletkomen
zal zonder een hegemoniale positie van
Duitschland op het vasteland. Die hegemonie

De telefoontarieven worden als volgt ver» zeil kan trouwens slechts verhinderd worden
hoogd: Locale gesprekken 3 cent lnterioeale door de organisatie van de anarchie ln ons
gesprekken per 3 minuten of gedeelte daarvan werelddeel en anarchie beteekent hst tegen»
le zone (0-15 km) 6 «ent,» 2e zone (10-15 Km) deel van vrede. In die nieuwe situatie, die men
want al het andere, dat men
15 cent; 2e zone (15-25 km) 80 «nt, 4e «me wenschen moet
(25-39 km) 45 cent,- 5a zone (boven 25 km) 60 -zlch binnen de nu eenmaal bestaande perken
dankbaarheid wenschen kan, zou slechter
cent De datum waarop de nieuwe gesprektarle» der
zijn
dient ons volk, zooals het thans ls, een
ven aan lederen telefoonabonne worden berestandplaats
vaste
te krijgen om zich verder te
abonne,
kend, zal den
schriftelijk worden medekunnen ontwikkelen. Alle krachten li.o daar»
gedeeld. Alle hierboven plet genoemde telefoontarieven blijven «llgswMgd.
(Zie -«-vele blad-. A

.
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HET EERSTE WERK VAN DEN
OPLODWDIENST
Gisteren een hegin gemaakt
met de uitvoering
Gisteren is de Opbouwdienst met zijn
eerste werk begonnen. Wij hebben er
enkele dagen geleden een kaartje van gehad. Het is de inpoldering van buitendijk«che gronden tusschen Pspendrecht en
Zliedrecht, een complex waarover de Nederlandsche Heide-Maatschappij eerder een
rapport had uitgebracht. In het geheel is
het ongeveer 80 ha groot; door grondboringen heeft men vastgesteld, dat er een flinke
laag klei op zit, tenminste op het gedeelte,
dat vlak aan de rivier grenst en van deze
door een zomerkade is gescheiden. Dit gedeelte, de voornaamste moot van het complex, strekt zich over een afstand van 1%
tot 2 km langs de rivier (de IVlerwede)
uit. Verder van de rivier af, naar den Papehdreehtschen dijk toe, sluiten er riet- en
griendgrohden op aan. Het geheel staat in
den winter onder water, De voorste gronden. die goed grasland zijn, werden tot
voor kort als weiden gebruikt, de riet- en
griendlanden leverden het gewone product
van zulken grond op. Ook zij zullen na de
indijking een betere opbrengst kunnen
geven.

vierkant aan den voet van de Zlomerkade op
met hun schop op den schouder. Nadat majoor
Mallinckrodt hen aan majoor Breunese bad ge»
presenteerd, hield laatstgenoemde met verdra»
gende stem een korte toespraak.
Hij schetste den aard van het werk; het meer
productief maken van 80 ha. vruchtbaren grond.
Gij allen, voegde bij den manschappen toe.
hadt in de burgermaatschappij geen werk, het
is wel heerlijk, dat gij thans aan een arbeid
kunt beginnen, die tot nut van de gemeen»
schap, van ons volk en ons land zal strekken.
Als ik aanstonds
zoo ging hij verder de
eer zal hebben de eerste spade voor het werk
in den grond te steken, zal lk dit doen in de
hoop, dat gij het -U tot een eer zult rekenen,
dit werk ten nutte van de gemeenschap te mogen uitvoeren. Majoor Breunese knoopte hler»
aan den wensen vast dat er kameraadscbappe»
lijke samenwerking tusschen commandanten en
manschappen zou heersenen en allen met hart
en ziel zouden meewerken.
Welk een schoon land is ook dit stukje van
Nederland, riep hij uit wat is Nederland mooi
en wat zijn wij er aan gehecht
Hij besloot zijn toespraak met de vraag tot
de commandanten en manschappen of zij allen
bereid waren mede te werken tot de saamhoo»
righeid van hét Nederlandsche volk.
Dit den troep weerklonk als antwoord een
luid en algemeen: Ja.
Hierop stelde majoor Breunese een driewerf
hoezee in op het vaderland, dat met kracht en
overtuiging werd uitgebracht en onmiddellijk
daarna stak hij de symbolische eerste spade in
den grond. Het begin was gemaakt majoor
Mallinckrodt gaf zijn corps het bevel: „Aan den
arbeid!" en weldra zag men op het beele terrein de mannen aan het graven, hét spitten en
het kruien, dat het een lust was.
Het was een aardig oogenblik, dat niet naliet
zekeren indruk op de toeschouwers te maken,
Laten wij hopen, dat dit werk zijn makers zal
loonen en aan onze gemeenschap ten goede zal
komen.
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EEN SCHIJNWERLD?
Lezing

voor

suiwnn» Cord»

Voor den «plritnalllM-a-ben Kring B**--*»».
Qorda heeft gisteravond «vrouw A. D. Na»
rinck»Oabel gesproken over »Een schijn»
wereld?" Mevrouw Harinck begon haar toe»
spraak met te vertellen, dat zij zich na het uit»
breken van den oorlog korten tijd van alle
geestelijke dingen had teruggetrokken; want
waar de harde werkelijkheid ook haar had ge»
raakt, daar leek het een paskwil zich in geeslelijke zaken te verdiepen.
Immers, de wereld van den geest dat was
nu toch wel een schijnwereld gebleken te zijn.
Toch werd zij weldra weer door die wereld
gegrepen. En het werd haar zelfs duidelijker
dan tevoren, dat de wereld van den geest niet
een schijnwereld is. maar juist de werkelijke
wereld, in tegenstelling met de wereld der
materie, die wij als de werkelijke wereld dachten en die juist een schijnwereld is. Haar gehoor meevoerende naar en rondleidende in de
wereld van den geest noemde spreekster de
gedachtenwereld de werkelijke wereld, omdat wij hier leven, zooals wij zijn zonder masker. En hoé'die gedachtenwereld in waarheid
is. daarvan geelt het wereldgebeuren een duidelijke illustratie, omdat dat wereldbeeld een
cliché van onze gedachte is. Daarom mogen wij
niemand er om veroordeelen. want wij allen
tezamen dragen de schuld van de catastrofen,
die wij thans doormaken. En wij lijden door
den waanzinnigen haat dien wij tegen elkaar
hebben. Daarom zal de omgangswereld van de
menschen eerst beter worden als de mensch
zijn gedachtenwereld heeft veredeld en zal er
dan pas vrede en welvaart op aarde zijn als
onze gedachten aan het hoogste in de schepping: Gods Liefde gelijk is.
Mevrouw l^arinck eindigde haar met veel
aandacht gevolgde toespraak met de woorden
van Börne: Wie in de zichtbare wereld der
werkelijkheid arbeiden kan en in de wereld
der onzichtbare werkelijkheid leven, heeft het

—
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De Meeding liet spiegelbeeld der vrouw
Met weinig middelen

«Advo

veel

Moeder laat tien kinderen
in den steek

efeet

Wellicht op geen enkel gebied van a-ldtureele
schepping beeft Frankrijk zich de eeuwen door
zoon wereldreputatie weten te veroveren ais op
dat der mode. Traditie en kennis, aangeboren
kunstgevoel en smaak, hebben de Fransche
mode in het middelpunt der belangstelling geplaatst en naar een welverdiende eerepl«ata
toegekend. Smaak noch kunstgevoel kunnen
aangeleerd worden, het is iets, dat de Fran»
schen in het bloed zit van generatie op

De politie gaart ben uit
diverse stadswijken
weer bijeen

generatie.

Er zijn situaties in hèt leven, waarin
een wandaad en zelfs een misdaad begrijpelijk wordt. Maar een daad, al» waarvan
wij nu melding moeten maken, is wel nauwelijks begrijpelijk te maken. Laat heelemaal staan, dat men er vergoelijking voor
vinden zou.
Een veertig.jarige weduwe uit de Jan Steen»
straat heeft dezer dagen haar heelen inboedel
te gelde gemaakt Nadat deze voorbereiding ge»
troffen was, heeft zij haar tien kinderen, van
wie de oudste vijftien jaar is en de jongste net
zes maanden telt de straat op gestuurd en is
er daarna vandoor gegaan met een getrouwden
man. Sindsdien is zij niet teruggezien.
De kinderen zijn door de politie op verschillende punten van de stad zwervende aangetroffen en meegenomen. Eenlgen liepen er bij de
Zcheveningsclie hotels om eten te bedelen.
Toen ze alle tien bijeengebracht waren
een
deerniswekkend troepje
heeft dé politie ze
aan de goede zorgen van den voogdijraad toevertrouwd, die hen naar de Annastichtlng heef»
gebracht waar ze liefderijk zijn opgenomen.

—
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RIMM DERTIG MOTORRIJTUIGEN IN
hoogste bereikt
BESLAG GENOMEN.
Wat er gaat gebeuren is, dat er allereerst
Hierna heeft mevrouw E. Moes-Weekhout
achter de zomerkade langs de Merwede een
In verband met overtredingen van de motorwederom een aantal intelligenties beschreven, brandstofvergunning zijn ln de laatste twee
dijk van 5.70 m kruinhoogte wordt gelegd, die
waarvan vooral een oorlogsbeschrijving zeer weken door deHaagsche politie niet minder dan
Ketelplaat
daarbij
de
en
de
gronaansluitende
' den, die ter plaatse onder verschillende
frappeerde.
31 motorrijtuigen in beslag genomen.
namen
bekend staan, tegen het water zal beschermen.
Vérder zal er een sluis gebouwd moeten worTRAP VAN EEN VEULEN.
den om het riviertje de Ketel, dat achter de
Ketelplaat omloopt en thans in de Merwede
Op het terrein 'van bet Openbaar Slachthuis
uitstroomt af te sluiten. Voorts moet het terheeft de 40-jarlge L. M. uit de Netscherstraat
rein gelijk gemaakt en van de noodige bruggistermiddag een trap van een veulen gekregen en duikers voorzien en ten slotte verkagen, waardoor bij den linker enkel brak. Hij
veld worden. In het geheel is hieraan naar men
werd vervoerd naar het ziekenhuis Westeinde.
schat 2 tot 3 jaar werk voor een achthonderd
Dendrololgische
man van den Opbouwdienst. De uitvoering van
Op het marktterrein aan de Herman Cosdit plan was reeds lang een wensch van de
Bij het leiden van excursies ervaren wij dikbestaat dan moeten wij dien ook gebruiken* er terstraat zijn twee portemonnaies gerold,
gemeente Papendrecht maar wegens de kosten
was er tot dusver nooit iets van kunhen komen. wijls, dat het publiek nogal onwennig staat is geen enkele reden om dat niet te doen. Maar respectievelijk met f 4-50 en f 45 inhoud.
tegenover het gebruik van de Latijnsche daarnaast verdient het aanbeveling
en wij
Nu er geen rekening meer gehouden behoeft plantennamen,
waarmede vaklieden uit den hopen, dat het bovenstaande den lezer daarvan
te worden met de kosten van het arbeidsloon,
ook met de wetenschappedie voor de totale indertijd geraamde kosten aard der zaak vertrouwd zijn. Men vindt bet heeft overtuigd
al gauw „geleerd", als wij de planten bij hun lijke terminologie eenigszins op de hoogte te Cornus sanguinea heelt bloedroode twij(ca. f 200.000) een overwegend deel (f 100.000)
naam noemen. Vaak hooren zijn. Het gemak daarvan komt nog duidelijker gen; dat is vooral 's winters goed zichtbaar
uitmaakt kan de wensch van de gemeente wetenschappelijk'en
tsanguineus = bloedrood). Aan de twijgen van
wij
vraag:
„Hoe is nu de Nederlandsche uit in de gevallen, waarin voor bepaalde plan»
dan de
Papendrecht worden vervuld. De verwachting
prulnosa kan men duidelijk
Berberis
geen
men
maakt
de
opmerking,
naam?"
of
dat
het
ten
Nederlandsche
namen bestaan. En het
is gewettigd, dat met de indijking een verzien, dat ze blauw berijpt zijn (prulnosus
toch
lastig
geleerde
zoo
is
al
dat
planten
Latijn.
met
aantal
van
is
ln
den
loop
deze
der
meerdering tot ongeveer het drie-voudige van
berijpt).
de tegenwoordige waarde zal worden ver» Nu is het inderdaad een feit dat het noemen jaren, ten gevolge van den grooten aanvoer
weteuschappelijken
van
En niet alleen de soortnamen, waarvan we
gewassen
den
naam
van
een
van
nieuwe
en
onbekende
uit door
kregen.
nu
enkele voorbeelden hebben gegeven, maar
plant
op
plantkundig
gebied
die
leek
is
expedities
iemand,
geëxploreerde
gebieden
in
andere
Het idee van dit werk bood zich, toen een
geen kennis van Latijn of werélddeelen (met name vooral Azië, vanwaar
en
die
bovendien
ook
de geslachtsnamen? Vertellen ons. Indien
officier van den Opbouwdienst in het rayon op
wij
hun
weinig
Orleksch
of
niets
In
het
betèekenis kennen, vaak omtrent eigen»
zegt
ontzaglijke
bezit
al»
gewassen
ge»
hoeveelheden
nieuwe
zoek was uitgegaan naar werkobjecten. als hét gemeen
schappen van verschillende planten. Zoo kunis het echter wel zoo. dat zij, die plant» durende de afgeloopen decenniën Europa hebware vanzelf aan. De Dienst heeft in deze om- kundig
wel geschoold zijn, ook min of meer op ben bereikt) zeer toegenomen.
nen we uit den naam Ampelopsis (de be»
geving trouwens nog verschillende min of meer
hoogte
de
zijn met het gebruik van de weten»
wingerd) opmaken, dat deze verwant
kende
objecten,
nog
dankbare
Dan
er
die te gelegener tijd eveneen andere, zeer belangrijke
schappelijke namen, En is men daaraan eenmaal reden, is
is
den wijnstok*, de naam is afgeleid van
met
eens aan de beurt zullen komen.
van
wetenschappewaarom kennis
dè
gewend, dan vindt men „het o. zoo gemakkelijk
het Grieksche ampélos
wijnstok en het ach-Dit den aard der zaak geschiedt het werk in en men gebruikt
ken»,
gewenscht
'nomenclatuur
en
"
'
.
is
wel
de
dan zelfs de Latijssche-namen
'"V overleg met den Wkswatersteat, die er de
tervoegsel.opsis';,-=gelijkend,'op.
Zoo ook de
nis niet alleen van de namen zelf, maar ook^
méér dan dé volksnamen. Hét is ook wérkelijk
Qnionanthus*.dlt
hoofdlijnen'voor hééft aangegeven. De uitvoesneeuwvlokkenboom*.
>is»
van
hun
werkelijk
beteekeniszen Dit is
voor het grootste deel een kwestie van wennen.
) afgeleid van het Grieksche chisn -= sneeuw
ring er van is opgedragen aan het 13e corps Legt
dingen,
van
de
die
zoowel
vaklieden
als
liefmen zich er op toe. dan is het even ge»
van den Opbouwdienst onder bevel van majoor
én anthos *- bloem, hetgeen betrekking heeft
hebbers groote voldoening schenken. Zelf onóp .de overvloedig voorkomende sneeuwwitte
F. Mallinckrodt de algemeene technische lei» makkelijk den Latijnschen naam te onthouden dervinden wij daarvan dagelijks het groote
ge»
!
ding zal in handen zijn van kapitein Nottrot als den volksnaam. Dezen laatsten onthoudt mak. In zeer vele gevallen kan men namelijk
bloemen.
van de genie, de dageUjksche leiding van luite- men dan vanzelf wel.
Soms ook zijn planten naar personen géaan de betèekenis der Latijnsche namen een
Toch is het niet steeds gemakkelijk het pubijvoorbeeld Bvd dle ja, welke heesnant Kroes, eveneens van de genie.
noemd,
meer
eigenschappen
bepaalde
of
van een
plant
De bedoeling is, dat aan de indijking dage» bliek van het groote nut der wetenschappelijke afleiden.
ter den naam draagt van den Engelschen bolijks twee ploegen, vooreerst ter sterkte van namen te overtuigen, En daarom willen wij
tanicus Adam Buddle, of Hydrangea
220 man elk, zullen werken, afwisselend vier trachten op deze plaats het nut daarvan nader
Zoo is het bijvoorbeeld heel gemakkelijk, Sargentli, genoemd naar wijlen profesuur 's ochtends of 's middags. De rest van den uiteen te zetten.
wanneer we reeds aan den naam kunnen zien, „or Sar gent, directeur van het bekende
dag wordt voor beide ploegen aan sport, excer»
Zoo men weet bestaan ue wetenschappelijke dat Caragana pvgmaea een laaggroeieuArnold Arboretum té Boston (VS.)
citie en algemeene ontwikkeling besteed.
namen der planten uit Latijnsche woorden of de erwtenstruik is (pygmaeus = dwergachtig)
Zoo voortgaande zouden nog vele voorbeelDe manschappen hebben hun kwartier te daarop gelijkende of zijn ontleend aan Grieken dat de Amerikaansche mammouthboom Seden kunnen worden genoemd, maar aangezien
Dordrecht en worden dagelijks met een sleep» sche woorden, die gelatiniseerd zijn. Deze quoia giganten heet omdat die zoo ge» 7 dit stukje geen les is hr plantenterminologle,
plantennamen zijn over de geheele wereld voor weldig groot wordt (giganteus
boot van den Opbouwdienst naar hun arbeids= reusachtig), willen wij het hierbij laten. De bedoeling is
veld gebracht Hier zijn reeds eenige tenten alle talen gelijk, hetgeen natuurlijk zoowel Of dat Ledurn groenlandicum
slechts, zooals reeds eerder werd opgemerkt
zeer winopgesteld voor schuilplaatsen in geval van voor de wetenschap als voor den plantenhandel terhard is, daar deze afkomstig is uit
Groen» aan te toonen, hoe nuttig en vooral hoe ge»
slecht weer en een cantine. Ook is er een veldzeer geriefelijk is en veel verwarring kan voorland, en dat Cardamine pratensis (pinkmakkelijk het ls iets te weten van de weten»
keuken met keukenwagen om de manschappen komen.
sterbloem) een vochtige standplaats vereischt, schappelijke piantenbenamlng. Het ls volstrekt
op tijd van voedsel te voorzien.
De zoogenaamde „volksnamen"
Mettertijd zullen op het terrein ook eenige zijn in de verschillende talen bijnadaarentegen wanneer we weten, dat „pratensis" beteekent niet noodig. dat men daartoe diepgaande stualtijd on» „ih weilanden groeiend". Zoo kunnen we ver» dies van Latijn en Grieksch maakt Reeds met
barakken verrijzen ter vervanging van de gelijk, ja zijn dikwijls in de onderscheiden
der uit den naam opmaken, dat Anemone een flinke dosis goeden wil en veel animo
voorloopige tenten. Ook deze door de arbeiders streken van een zelfde' land geheel
(boschanemoon) een schaduw»
silVestrls
verschil»
voor dit geval kan men in deze richting al
zélf te bouwen.
lend. Daarbij komt het meermalen voor, dat plant is ( silvestris = in bosschen groeiend). En heel veel
bereiken. En is men er eenmaal mee
bij
Het werk, dat
de indijking moet worden met denzelfden naam
gedaan, Is vrij zwaar, maar de manschappen ten worden aangeduid.zelfs verschillende plan» welke is die rhododendron, die zoo vroeg in begonnen, dan zal blijken, boe interessant het
het voorjaar reeds bloeit? tpraecox = vroeg). is en hoeveel voldoening het op den duur geelt
aan wie het is opgedragen zijn op zwaar werk
Het bekende madeliefje (Bellis perennis) bij» Welke kleur hebben de bloemen van Rosa want tegelijk met de namen leert men ook de
en speciaal grondwerk ook getraind, want zij
heeft in verschillende streken van lutea? Geel, want luteus beteekent geel. planten kennen en daar gaat het toch maar om.
bebben voor een' overwegend deel tot het corps voorbeeld
pontbnniers behoord. Het gereedschap heeft de ons land o.a. nog de volgende volksnamen:
gemeente Papendrecht ter beschikking gesteld. meibloempje. koebloempje, weibloempje, tenue»
Vermoedelijk zullen er nog eenige eenvoudige bloem, boterbloem, margrietje, paaschbloempje
mechanische hulpmiddelen aan toegevoegd enz.
Met den naam boterbloem bijvoorbeeld be»
moeten worden.
doelt men behalve Banunculussoorten op vele
plaatsen ook het speenkruid (Ficarla ranun»
De eerste spade
culoides), in 2eeuwsch»vlaanderen zilverschoon
Aan het begin van het eerste werk van den (Potentilla anserina), op Walcheren het made»
Opbouwdienst was een min of meer feestelijk liefje (Bellis perennis).
De tegenwoordige wijze van benaming der
karakter gegeven, de commandant van den
Dienst majoor Breunese, was er met een aan- planten is afkomstig van den Zweedschen
Het is te «enenmale on» „?heel voor u zalven zoudt Beziet de sport ult dit oog»
tal officieren voor overgekomen, ook was er natuuronderzoeker Linné (gewoonlijk Linnaeus
mogelijk om de sport geheel kunnen verwerven. Het is punt en van onbelangrijkoud-generaal Draayer, voormalig directeurgenoemd, 1707—
en heet de binaire
los te maken van onze de groote waarde van goede heid zult ge niet meer kun»
nomenclatuur, omdat elke plantensoort
generaal van de Werkverschaffing en de Ingelevenshouding. Aldus B. S. sportbeoefening, dat ze niet nen en willen spreken, ge
nieurs Schuurman, de Lespinasse en De Bussy wordt aangeduid met twee namen, waarvan
Postma m een lezenswaardig alleen gezonde lichamen, zult zelfs medelijden hebben
de eerste den naam van het geslacht (genus)
vanden Rijkswaterstaat alsmede was de burgeartikel in „Hockeysport". doch ook gezonde zielen met diegenen, die ook nu nog
meester van Papendrecht de heer P. van Hees. en de tweede den naam van de soort (species)
Het is zelfs juist onze kweekt Laat men niet de sport onbelangrijk vinden,
op het terrein aanwezig.
houding ln en door de sport bekende kwasl-lntellectueele die ook nu nog niet begrijnoemt waartoe de plant behoort b.v. Viola
De manschappen en het kader van den op» tricolor. Viola odorata, enz.
en tegenover onze club en en superieure houding aanpen, wat een goede, doelbebouwdienst stelden zich om te beginnen in een
Ook in het Nederiandseh wordt de planten»
bond,' die als voorbeeld kan nemen en met een gering» wuste lichamelijke opvoegelden voor onze houding In schattend schouderophalen ding voor een volk betee»
soort dikwijls door twee namen aangeduid,
maar dan staat de soortnaam vóór den geslacht-»
het leven, ja. die zelfs leiden zeggen: „Och, het is leuk kent Wij noemen de sport
DE „WEDEROPBOUWLEPELTHES"
naam: driekleurig viooltje, enz.
kan tot een betere levens» voor die jongens, dat ze een nog Ucluunelljke opvoeding,
houding, een andere levens» balletje
kunnen
slaan, doch duidelijk is, dat de
Uit de wetenschappelijk» namen der planten
DOEN HET GOED.
blijkt ook dadelijk, of eenige plantensoorten
beschouwing. Sport moet maar.
er zijn toch zoo» geestelijke z»jde, de karakintens beoefend worden, veel belangrijker dingen". tervorming, geheel vergroeid
tot eenzelfde geslacht behooren of niet, b.v.
anders verliest de sport haar Dit „balletje slaan" zonder ls met goede sportbeoefePrunus Persica, Prunus spinosa,
Honderdduizend zijn er verkocht.
doel, haar bekoring, haar meer
Prunus
domestica,
avium
l>s ook niet belangrijk, ning.
De Nationale Inzameling 1940 stelt er prijs op Pr.unus
opvoedkundige waarde en maar
behooren
tot
geslacht
alle
het
ult
Wellicht ten overvloede
Prunus;
wél belangrijk is de merk
mede te deelen, dat tot op heden de verkoop de Nederlandsche namen perzik, slee»
indien ge door deze intense
ik nog op. dat ik met
omvang
sport in haar vollen
van de z.g. „wederopbouwlepeltjes" door de doorn, pruim,
beoefening
zoowel
sport niet bedoel:
lichameblijkt
„goede"
zoete
kers
deze
groote medewerking van gemeenten, scholen, verwantschap niet Daarentegen
lijk als geestelijk gesterkt en d.wz. het intensief beoefenen technische
topprestaties,
doen
de.volks»
sport, het beoefenen met
van
ziekenhuizen, fabrieken enz., reeds f 30.000 heeft namen soms verwantschap
verrijkt
geeft
wordt
dat
welke slechts een gevolg zijn
vermoeden, waar ze
opgebracht voor de steunverleenlng aan de in het geheel niet
steun en kracht aan uw hart en ziel, het levendig van dé beoefening en hun
klaproos
bestaat:
door de oorlogsramp getroffen landgenooten.
houding in de maatschappij, deelnemen aan wedstrijden nut hebben om de sport te
(Papaver), stokroos (Aithaea), alpenHierdoor blijkt dat thans reeds 100.000 van roos (Rhododendron)
tegenover de gemeenschap. en oefeningen niet alléén, populariseeren, om breede
bijvoorbeeld behooren
aan het vestigen en in lagen
die lepeltjes in den lande geplaatst zijn. Intus» tot geheel andere geslachten dan hondsroos
Indien ge door het spelen in doch
der bevolking tot de
stand
schen meent de Nationale Inzameling 1940. dat (Rosa canlna), bottelroos (Rosa poml»
houden van een sport» beoefening
elftallen, ln een club, mis»
van die sport te
gemeenschap, die een van de
deze lepeltjes nog voor verscheidene honderd»
schien zelfs in een «ml» of pijlers
era), e.d.
gezonde eer»
brengen
kan en moet zijn van zucht enteom
duizenden een welkom bezit zullen zijn, en voor
volledige
ploeg,
nationale
Ik ba»
kweeken.
aan
omstandigheden
Door verschillende
geordende, krachtige
kan het
den verkoop ieders medewerking noodig is.
hebt geleerd dat het devies een
de
eerste
doel
echter
in
voorkomen, dat een zelfde plantensoort door
Het bureau der Nationale Inzameling 1940, twee of meer plantkundlgen onder verschil„allen voor een en één voor maatschappij.
plaats sport welke vrlj ls van
Koningskade 17, 's»Gravenhage. is gaarne be» lende namen wordt beschreven of
allen" tot succes en tot vol»
M. a. w. de sportlvltelt, de sensatiezucht, van het «pu»
vermeld; er
doening leidt dat het zlch kameraadschap en saamhoo» blieke
reid aanvragen voor den verkoop van de we» kan bijvoorbeeld verschil van meening bestaan
vem-ideelijkhelda".
deropbouwlepeltjes te behandelen.
rlgheld.
zelf
wegcijferen
offervaardigheid
ten
bate
de
plantensoorten
karakter, van ongezonde ma»
of twee
tot hetzelfde geslacht
van het geheel dit geheel ten en het plichtsbesef, begrip- nipulaties, en wier positieve
behooren of niet Zoo noemde Linnaeus den
goode komt dan kunt ge u pen die onafscheidelijk vereigenschappen zijn;krachtige
Salomonszegel Convallaria Polvgona»
A.-N. EN C.-H. VERGADEREN
gemeenin
de
goede
daarvan
ook
bonden
zijn
met
en
en intensieve beoefening,
terwijl
Moench deze plant den naam
turn.
schap niet losmaken zander goed georganiseerde sport» eerlijke kameraadschap en
De besturen van de A.-R. en C.-H. kamer» Polygonatum otflcinale gaf. Der»
kringen van den Haag hebben besloten tot het gelijke namen voor een zelfde plantensoort
u zelf te verloochenen, ge beoefening, zijn karakter» eerlijke wedijver, bewuste
zult ook daar bereid moeten eigenschappen, welke de al- karaktervorming door spor»
houden van een tweetal vergaderingen op Zasynoniemen.
heeten
terdagmiddag 7 September in het gebouw van
zijn om u ten bate van het lerbeste basis kunnen vorMen denke nu evenwel niet, dat wij het ge»
tlvJteit en saalnboorlgheld.
geheel te ontzeggen datgene, men voor uw levenshouding, door offervaardigheid «n
Kunsten en Wetenschappen. Als sprekers zullen bruik van Nederlandsche plantennamen afkeuprol. dr J. R. Slotemaker de Bruine en dr H. renswaardig vinden. Integendeel, wanneer er
hetwelk ge ten koste van dlt voor uw la^ensbeschmrwing. pU«htsbetra<^tlnll.
volljn optreden.
voor een plant een goede Nederlandsche naam

vanden in inleen»»»» van fluweel g"-*--.kt
kunnen worden, waarvan ook bet puntig oploopend middenstuk zal zijn. dat boven en rok»
deelen verbindt
De najaar-japonnen, mantels en -oaauums
zijn zoodanig ontworpen, dat met een «ll"»'»"»»,
verbruik van stof net grootst mogelijke effect
verkregen kan worden. De sportieve japonnen
worden aansluitend gedragen,.terwijl de rokken
kort en niet. zeer wijd zijn. De gekleedere
modellen geven meestal een corsage te zien met
wat ingenaaide ruimte, sommige bloezen even
over, terwijl de rokken op uiterst bescheiden
wijze klokken. Dezelfde sobere lijn wordt ten
opzichte van mantels betracht waarvan som»
mige een besehelden liontgarneertng te -Hen
geven Nerlln^ostvums worden zoowel van
eff
wollen als van fantasieweefsels gemaakt,
o-a. treden composes weer op den voorgrond.
De sluiting van de mantels is vrijwel algemeen
ln net midden, hetgeen een stoldesparlng betee»
kent tegenover den vrij breeden overslag, dle
tot voor korten tijd tamelijk algemeen was.
Nevensgaande schets geeft een herfstcoswum
te zlen, dat aan moderne elschen voldoet en
desondanks wat vorm en lijn betreft niet aan
den tijd gebonden is. De rok is niet overmatig
wijd en de mantel, van een wollen ruit gemaakt
in aansluitend model is zeer eenvoudig van lijn.
De gedwongen zuinigheid ten opzichte van
textielgoederen maakte dat we vooral hooge
eischen aan de kwaliteit der weefsels moeten
stellen, terwijl ook weinig opvallende kleuren
de voorkeur verdienen. De mogelijkheden zijn
vele, zoodat gevaar voor eenvormigheid is uitgesloten, terwijl een vrouw met. smaak er
steeds op bedacht is, dat haar kleeding een spie»
gelbeeld van haarzelf is, ma.w. dat zij er haar
persoonlijkheid en wezen fa tot adtd**ukking
*
brengt
'
G. C* SL»B.
(Nadruk verboden). '
,
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EEN „HOND MET HORENS"
EN ZIJN
LOT
Er gaapt een afgrond
tusschen natuur en cultuur

-

il» Bodegraven ts een her. een zeer zeldzame verschijning. Getuige het feit, «lot «en
fangen vertelde .een hond met horens" t»
«te wei ge-te*. te hebben. Daarmee was het
lot van het hert bezegeld, want men schoot
het zoo gauw mogelijk neer.

Waarom toch Latijnsche plantennamen?
mededeelingen ne 16
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Sport is geen publieke vermakelijkheid
SPORT IS LEVENSHOUDING

"....

(l?a*i*»a**-tenbe»lcht)

Het bovenstaand bizar bericht geeft te
denken. Ja, het geeft tweemaal te denken.
Hèt is voor den beschouwelijken mensch
een rijk smakelijk bericht dat hij om en
om kan draaien.
Ten eerste is daar die „hond met horena", waarvan die jongen gewaagde. Laat
ons vurig hoven, dat hij niet ouder dan
vier, vijf jaar geweest is. Dan kunnen wij
ons onbezorgd vermeien in de koddige uitdrukkingswijze van het kind. Maar geldt
het een ouder kind, dan wordt ons hét ple.
zier in den humor van het geval wel een
beetje vergald door de gedachte aan den
a/grond die er gaapt tusschen natuur en
.
cultuur.'-!*:''s' -/.r. -- -.'. -: ■'*' "'■' ■'V'ï?^' ■**»'""
"
: Want eigenlijk komt het toch niet te pas,
dat onze kinderen bh' alle rekenen, lezen en
schrijven, dat zij leeren, zoo zeer van de
natuur vervreemden, dat zij een hert als
een «hond met horens" moeten omschrijven.
Maar wat wil men ook eigenlijk verwachten van een geslacht van llagjesmenschen, die nog in drommen samen hokken,
wanneer 'ze er eens uitgaan en toten de
kleverige- limonade en het uitgedroogde
brood met kaas-die-zweet-van-benauwenis
meer vreugde bereiden, dan de schoonheid
Centraal Bureau opgericht
van dé natuur en haar „witte stilte" het gezij die niet van
Voor groenten» enfrultverwerkende IMmitrleln kund hadden, wanneer
Naar wij vernemen ls dezer dagen hier ter meet af aan verontreinigd hadden.
stede een Centraal Bureau van Groenten- en
Van dit geslacht is de wapenspreuk.Isruitverwerkende Industrieën opgericht Deze .-Kaik-es
een beest trap dood!", welke
organisatie stelt zich ten doel het contact tus»
geschreven
staat onder een veld van groen,
schen alle takken van industrie, die groenten
of fruit verduurzamen of daaruit voedings» en
bezaaid met schillen en «loozen. ,-Kaik-es
genotmiddelen vervaardigen, te bevorderen, de
een beest, trap doo<ll"
heeft ooit een
gemeenschappelijke belangen van deze takken
zinspreuk treuriger bevestiging gevonden
van Industrie te behartigen en deze industrieën
bij de bespreking van gemeenschappelijke bé»
dan in dit krantenbericht, waaruit blijkt,
langen met de autoriteiten te vertegenwoordidat gezien te zijn genoeg was om het lot
gen. Tot voorzitter is de heer R.A. M. J. 3. Jansen te Breda benoemd, terwijl als secretaris»
van het hert bezegeld té doen zijn?
penningmeester mr F. J. J. Trapman te Leiden
" Waarlijk er gaapt een a/grond tusschen
opreedt
natuur en
durven wij het woord ln dit
verband nog uit te spreken?
cultuur.
Slechts de ItaUaansche mode-ontwerpers voelen meer den Franschen geest aan, wellicht om»
dat zij stamverwant zijn als Itomaansche vol»
ken, terwijl de Weensche mode dé laatste
decennia geleidelijk van het wereldtoöneel is
verdwenen.
De Fransche mode ls niet dood, zij zal zich
langzamerhand herstellen ven den grooten
schok, dien het wereldgebeuren ook haar heeft
toegebracht en na haar herrijzenis zal zij als
weleer nét oog van de gansche wereld op zich
gericht zien. Hel Parijsche modeleven zal her»
.leven, langzaam maar zeker zullen de mode»
dictatoren de eer hunner stad weer hoog wéten
te houden. Dit hebben zij reeds bewezen in het
begin van den wereldoorlog^ toen vele leidende
personen en ontwerpers naar het front geroepen werden en men desondanks meteen kleine
collectie van uitgelezen modellen uitkwam..
Inderdaad zijn de tijden hpg^steeds,.é**nst|g,
Nscliep en
„doMHêt^lévén stelt nu^éenma'al
herneemt "zijn réchten. 'Soberheid betrachten en
uitbundigheid vermijden is thans het richtsnoer,
dat wij in alles en ook ten opzichte der mode
zullen hebben te volgen. Reeds komt hét tot
uitdrukking in de nieuwe herfstmodellen.
Bijna vanzelfsprekend is. dat vele ontwerpers
er zich toe léenen dat verschillende stoffen en
kleuren gecombineerd worden. Een coupon
effen stof zal met behulp van fluweel of kant
tot een aardige middagjurk vermaakt kunnen
worden, terwijl de mogelijkheden om oud tot
nieuw te maken schier onbegrensd zijn. Heeft
men zeer weinig stof. dan zal een aansluitend
lijfje met knoopsluiting met gedeeltelijke voor-
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KINDEEVAVANTIMIIATINEE

INDE KURZAAL.
Woensdagmiddag 21 Augustus wordt in de
Xurzaal een klndermatlnee gegeven o^.v. Henri
Nolles. In het mechanische poppentheater wordt
bet boeiende kinderverhaal „De grappige avonturen van Torn in üabouterland" vertoond. Na
het balspel, waaraan de geheele zaal kan deel
nemen, wordt er een geïllustreerd filmlied ge»
zongen, dat zoo vliegensvlug gaat dat je er
duizelig van wordt Tot slot vertoont Nolles zijn
nieuwste goocheltoeren, waarbij de kinderen
zeil mogen meehelpen en zelf mogen bepalen,
welk voorwerp ult de schatkist van All-Baba
ta voorschijn wordt getooverd.

ONGEL TEN GESCHENKE.
De Christelijk Gereformeerde gemeente van
's»Gravenhage West ontving van een Ud der gemeente ten behoeve van het catechisatielokaal
van de Feruzalemkerk een orgel ten geschenke.
AANBESTEDING TE VOORSCHOTEN.
Het gemeentebestuur van Voorschoten heeft
het doortrekken van de Parkstraat en de Stad»
wijkstraat hét bestralen van de Tolstraat en hét
verbeteren van de Noortheljstraat met alle bij»
komende werken aanbesteed. Er zijn drie inschrijvers. De gunning is aangehouden.
—De Siste vergadering van het Christelijk
I>»lstemmenlnsUwut Ellatha te Voorburg, die
moest worden uitgesteld, zal nu op Woensdag
18 Sept ln een der gebouwen van Effatha onder
presidium van prof. L. H. v. d. Melden van
Apeldoorn plaats hebben. Ds D. v. Dijk, gereformeerd predikant te Groningen zal «en red>
houden.

—

De Protestantsche vereenlglng Christelijk
Hulpbetoon houdt Donderdagmiddag in hotel
De Witte Brug een algemeene vergadering. De
agenda vermeldt oa. een rede van den heer B.
Nleuwenhilla, notaris uit Nijmegen,

.

—-

Nationale Theater van Wei-aar' zal te
Brussel en Antwerpen vier voorstellingen geven,
nl. De verkochte bruid. Tlefland, Mlnna von
Bamhelm en de Sabljnsche maagdenroot.
Het

Radioprogramma

van

Zondag

84» Berichten ANP; 640 SchrllUezlng. Meditatie*
34» Gewijde muziek tgr.pl): 8.83 Gramoloonmuz.;
94» Orgelconcert; 1040 Gewijde muziek (gr.pl.);
104» Evang»Us«h»l^the»»«he kerlldienst; 134»
VARA-orkest; 18.45 Berichten ANP; 14» „Heeft de
Nederlandsche Arbeiders Sportbond een toekomst?-*
lezing; 148 VARA-orkest; 24» Letterkundig over»
richt; 220 De Ramblers; 24» *ruwbou**-prastje;
3.18 Esmeralda en solist; 348 Cello en orgel; 448
GramofoonmuZ.; 420 Voor de kinderen; 84» Gra»
mofoonmuz.: 848 Wekelijksche ge<lachtenwl-»ellng
(ANP*; 8.30 De Golfbrekers: 8.40 Reportage; 6.00
Wijdingswoord: 74» Bw«Uodl«nst: 64» Berichten
ANP; 8.18 l-«l»retemgra*mna: 948 R-diotooneél;
94» VARA-orkest en solist; 1048 Berichten ANP.
sluiting.

KOOTWIJK. 1975 m. AVRO-Uitsending.
74» Berichten Dultsch: 7.18 Berichten Eng«l»chl
74» Gramofoonmuziek (om 84» Berichten ANP);
34» lieden van het om**o«porkest en de Nederlandsche Bschvereenlging en sausten (opn.); 104» Morgenwijding: 10.(8 Ge-rijde muziek (gr.pl.): JOH»
3vlv«str«.trio: 11.18 Berichten Engelsch; 114» Gramotoonmuzlek; 124» Berichten Dultsch; 1248 Be»
richten ANP, srilmofoonmuzlek; 14» AVRA-amu» «
sementsorkest en soliste (opn.); 1.50 Gramolvomnu»
riek; 2.00 Berichten vultsch. 2.18 Verkorte operette
Boccscclo (opn.); 848 Berichten Engelsen; 34» Om»
roeporkest solisten en gra«r«loonmu-,*. 818 Weke»
lijksche gedaehtenultwlssenng (ANP); 84» Plano»
soU; 8.48 Orgelspel; 6.18 Berichten Engel-et-; 64»
Iwl.lgh» llerenaders (opn,); 7.08 Cyclus De latbeal»
dingen op, onze zemel-postzegels; 129 AVRG-smuse»
mentsorkest. koor en solisten (opn 84» Berichten
Duitsch. 8.18 Berichten ANP: 34» Berichten En»
gelseh; 8.48 Gramofoonmuziek met toelichting; 9.18
Berichten Engelsch; 94» Gran-otoonmuriek: 104»
Berichten Duitsch; 1048 Berichten ANP; U»4»..O^A
Berichten Engelsen en sluiting. .1..3—
04»—
DJ» en .45-.« Berichten l»agel-<*l».

HET. VADERLAND

Toen dr Colijn zelfs
het Sabbatgebod
niet achtte
keen k.V. in het geestelijke
(Vervelg van de eerste bladzijde)

Distributienieuws

WELKE BON?
Nieuwe bon voor brood
BROOD. Bon 1 (nieuwe broa*dJx»nboekje)
geldig tot en met 18 (eventueel 22) Augustus
gezamenlijk recht gevende op 2500 gram rogge»
brood of 2000 gram and» brood.
Bon 2 (broodbonboekje) geldig tot en met
25 Augustus (evt 29 Augustus) ieder recht
gevende op 125 gram roggebrood of 100 gram
ander brood.

elk^ten

—

■-■

-Ma^VérHalaard
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Residentienieuws

SPORT EN STRIJD

""

«

Maar. zoo zegt de Nieuwe Haagsche Courant

nog en zij zegt het zélfs met gespstleerderegels,
Hitier heeft gezegd: nationaal-soclalisme is geen
exportartikel. Wy zijn het op dat punt vol»
komen eens met Hitier en met de Nieuwe
Haagscl.e Courant De Duitsche macht echter
wordt wél geëxporteerd, wanneer dat noodig is
tot beveiliging van het nieuw- geordende
Europa. Daartoe is een aanvaarding van het
nationaal-soclalisme door ons volk nlet noodig.
Als niet-natlonaal-soclallatisch volk zouden wij
onderdrukt kunnen worden wanneer de veiligheid, van het overgroot» deel van Europa dit
eischte. Moeten wij dan beslist nationaal»
socialist worden, ten einde aan de onderdrukking te ontkomen? Geenszins! Maar wél dienen
wij bereid te zijn mede te werken tot bevelll»
ging van het continent, zij het dan ook op den
grondslag van. onze nationaliteit en met erkenhing van het niet te miskennen feit dat er heel
wat socialer politiek zal gevoerd kunnen «n
moeten worden in den.rouwen toestand. Nationaal en sociaal dus in Nederlandschen zin, maar
geenszins nationaal-socialistisch in den zin van
een of andere partijformatie.
Het is een zeer zwaar werk, waarvoor ons
Volk zich thans geplaatst ziet Samentrekking
Van zooveel mogelijk krachten ls absoluut
noodzakelijk. Dat diegenen, die nog steeds ge»
looven in een verdeeling van Duitschland en
den terugkeer tot een nieuw Verdrag van
Westphalen. nlet medewerken, is begrijpelijk.
Zij wachten ln bange vreugd op het moment,
dat al onze steden in puin liggen en een deel
van ons volk is verhongerd, want hoe kunne»
zij zich anders de verwezenlijking van hun
droom voorstellen? Colijn staat anders tegen»
over de dingen. Waarom predikt bij nu echter
de tweedracht? Waarom doet hij een beroep op
de rellgleuse gevoelens der Calvinisten?
Moge de kerk zelf tijdig het gevaar inzien.
In 1880 is een Groot Nederiandseh rijk onder
een grooten Oranje doormidden gebroken onder de hartstochtelijke actie van roomschkatholieke prelaten. De manische kerkorganl»
salie heeft er wellicht iets blj gewonnen, maar
de werkelijke godsdienstzin niet. Men verga»
lijke nu maar België met het roomsch»katho»
Ueke deel van Nederland: De staat is er ln leder
geval aan te gronde gegaan en de vrede in
Europa werd er minder stabiel door.
Krijgen wij thans een Calvinistische Monseigneur de Brogue? Wij vergelijken slechts
wat aan elkaar gemeten kan worden: de Brog»
He was een groot man. Maar in hooge mate
noodlottig, mede door zijn groote ambitie.
Toen wij van Colijm rede van verleden Zaterdag kennis namen, kregen wij eerst de ge»
daehte: ---lssohlen -tal hij toch nog willen samen»

Verhooging pachtprijzen
onmogelijk gemaakt

Onder veel belangstelling Is hedenmiddag
op Oud Elk en Duinen ter aarde besteld het
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toe noodig. wie zich afzijdig houdt, b.v. omdat
bij hoopt, dat men I^tschland nog in een aantal kleinere staten zal kunnen verdeelen en de
rest aan de Slavische buurvolken ter onderdrukking afstaan, of ook omdat hij vreest, BOTEBot^UABGAROfE of VET. Bon 01 tot
dat men alle dominees en pastoors 'bier te lande en met 04 (boterkaart) geldig tot en met
zal behandelen zooals men dominee Niemöller 23 Augustus, recht gevende op een half pond
in Duitsehland gemeend beeft te moeten be» boter per bon.
handelen, die doet, een vacuüm van socialen
Bon 01 en 02 (vetkaart) geldig tot en met
invloed ontstaan, dat door anderen socialen in»
vloed van meer revolutionaire orde zal worden 23 Augustus, recht geveilde op een half pond
margarine óf gesmolten vet öf boter per bon.
gevuld.
Eén ding mag men bij dat alles nooit uit het
Bon 03 en 04 tvetkaart) geldig
en met
oog verliezen: onze nationaliteit is meer een 23 Augustus, recht gevende op eentot
half
pond
historische dan een natuurlijke formatie. Denk boter per bon met tien cent reductie per half
weg
de historie van drie of vier eeuwen
en vond.
ls
vooral Noord-Nederland
Nederland
niets anders dan het Westelijkst gelegen deel
SUIKER. Bon 66 (algemeen distributieboekje)
van bet Duitsche rijk. Thans zullen en moeten geldig tot en met 31 Augu-tus. recht gevende op
onze relaties met het Duitsche rijk of, zoo men één kg suiker.
dat liever hoort met het door Duitschland ge»
Bon 74 (algemeen distributieboekje) geldig
leide Midden-Europa, veel nauwer worden dan
ze in de laatste eeuwen oolt geweest zijn. Ons to en met 30 Augustus en recht gevende op het
historisch erfdeel willen wij echter niet weg» koopen van IV* kUogram suiker extra.
gooien. Wij willen het tot uitgangspunt tot
THEE of KOFFIE. Bob 53 (algemeen distri.
werkkapitaal maken in de nieuwe situatie.
butieboekje) geldig tot en met 30 Augustus,
Maar dit zullen wij alleen dan kunnen doen, recht
gevende op % pond koffie of % ons thee.
wanneer wij den nieuwen toestand zelf aan»
vaarden. Doen wij dit niet dan zal deze een»
BLOEM of BAKMEEL. Bon 40 (algemeen
voudig worden opgelegd. Dit beteekent dan distributieboekje) geldig
tot en
Sept.
voor het geheel van Europa ongetwijfeld ook recht gevende óp het koopen van metons6 tarwe»
2%
een verlies^ want veel energie zal erbij ver» bloem öf
óf boekweitmeel of roggeloren gaan, maar zoolang Duitschland moet bloem óf tarwemeel^
roggemeel óf zelfrijzend bakmeel.
vreezen, dat hier-een haard van kuiperijen zou
ontstaan tegen zijn continentale positie, zal
GRUTTERSWAREN. Bon 14 (algemeen distrl»
het geen vrede kunnen aanvaarden en ons volk butieboekje) geldig tot en met 6 September en
geen vrijheid kunnen gunnen. Het zal dan, met recht gevende op een half pond rijst rijstemeel
de medewerkers van de talrijke ontwortelden, of rijstebloem.
die iedere revoltionaire periode oplevert en
Bon 27 (algemeen distributieboekje) geldig
van de duizenden min of meer intellectueele
tot
en met 6 September en recht gevende op
*<sslmilaUepolitiek
wérkloozen tot een
moeten
overgaan. Moeten overgaan. Wat men door pas» een half pond havermout havervlokken. gort
siviteit tracht te voorkomen, zal men juist naar of grutten.
zich toe heenhalen. En als die passiviteit zich
Bon 105 ' (algemeen distributieboekje (geldig
verbergt achter een gehechtheid aan de ge»
tot en met 11 September en recht gevende op
meente, van Calvijn of aan eén andere kerk,
a.
in het algemeen een ons maizena, dan wel
dan zullen die kerkgenootschappen zélf schuld
tijdelijk op één pakje maizena van 225
b.
tegen
hebben aan het feit dat het nieuwe zich,
(mits in fabrieksverpakklng en vóór
gram
den uiterlijken org-a**isatorischen vorm van het
22
Jull
vervaardigd)
araison van twee bonnen,
religieuse leven in, zal moeten doorzetten.
een ons griesmeel, öf a. in het algemeen
Öf
Er is waarlijk iets meer dan een tijdelijke be» een ons puddingpoeder, dan wel b. twee
zetting. Colijn, die op 10 April zelf zoozeer van pakjes,
elk ten hoogste bevattende 50 gram zet»
de geweldige gebeurtenissen in dezen tijd overhoogste
meel,
dan wel c. drie pakjes,
tuigd was. dat hij de oude neutraliteit overboord bevattende 38 gram zetmeel, waarbij ten slotte
Wilde werpen» Colijn moet dat toch wel weten. -op te merken
valt dat ongeacht de samen»
Hij weet het ook. Maar hij heeft gemeend de stelling, nooit meer
dan drie pakjes verkocht
zaken te kunnen leiden Met den steun der oude mogen worden, óf een hoeveelheid puddingpartijmenschen, het vertrouwde materiaal van saUspoéd.ér, welke hoogstens 100 gram zet»
zijn vroegere politieke actie. Nu dat niet gelukt meel mag bevatten en die, ongeacht de samen»
is en anderen den moed hebben en wij mogen stelling, is beperkt tot zes pakjes.
er bier wel bij zeggen: de offervaardigheid
om'dè zaak anders en flinker, meer direct naar " MACARONI. VERMICELLI of SPAGHETTL
het nieuwe gericht aan te pakken, meent hij Bon 110 (algemeen distributieboekje) geldig
deze mannen te moeten afvallen en aanvallen. tot en met 11 September en recht gevende op
Prof. Slotemaker de Bruine wordt er dan zelfs eén ons macaroni, spaghetti of vermicelli.
bij gehaald om te verklaren, dat de Nederlandsche natie een ding is, dat de Franschman ' PETROLEUM. Petroieumzegel „Periode 5"
Calvijn vier eeuwen geleden gemaakt heeft en voor hen, die over géén andere kookgelegendr, Colijn zelf zoo góéd als prof. Slotemaker heid beschikken dan met petroleum. Geldig tot
doen een. beroep op de machten des gemoeds en met 8 September, recht gevende op 2 liter.
.periode 4" wordt niet"
van
Pelm*l^um^fr?l
en
kan -vernietigd- worden.
werk te sa^oteére^ 3K iïoor anderén^oor «Hf?
Volk gedaan wordt
KOLEN. Tot 30 September kan men bij hanDe staat zal dekerk niet onderdrukken. Maar delaren koopen 20 pet van het verbruik van
de kerk mag ook het noodzakelijke politieke April 1939 tot en met Maart 1940.
werk niet trachten te verhinderen. Gelukkig
HONDENBROOD. Bon 1 (voederkaart voor
heeeft de kerk nog niet gesproken. Maar kerke» honden)
geldig van 1 tot en met 31 Augustus,
lijke politici met strijdbaar temperament
vrij
gevende op 12 kilo hondenbrood voor
recht
prof.
niet
aan
Slotemaker
kunnen
denken
onder zekere omstandigheden een voor de kerk groep 1 en 2, 10 kilo voor groep 3, 6 kilo voor
en zelfs voor het geloof zeer gevaarlijke rol groep '4, 5 kilo voor groep 5 en 3 kilo voor
*
groep 0.
spelen.
Wil de Nederlandsche nationaliteit, die niet
I^TTENBROOD. Bon 1 (voedselkaart voor
een maaksel is van Calvijn, maar waarin de katten) geldig van 1 tot en met 31 Augustus,
geest van Calvijn mede aan hetwerk is geweest recht gevende op VA kilo kattenbrood.
behouden blijven en naar een nieuwe toekomst
groeien, dan zullen juist ook diegenen, die zich
op den grondslag van de geschiedenis moeten
plaatsen, dienen mee te werken. Als ze dat niet
doen, maken zij zich zelf schuldig aan de
afbraak, die dan wellicht onvermijdelijk zal
worden. En als ze zich daarbij op de religieuse Van de week in Cineac:
gevoelens van het volk beroepen, dan binden
zij het lot hunner kerk aan dat van alleriel zeer
tijdelijke en dikwijls zeer menschelijke inrichtingen.
Moeder de Gans naar Hollywood
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stoffelijk overschot van den schout bil nacht
Ut B. H. Arntzenius. oud-directeur van het
loodswezen.
Een schat van bloemen volgde ln een aparte wagen de rouwauto.
Tot de belangstellenden behoorden OH. de
vlee-admlraals C. Fock. J. C. F. Hooykaas en
J. F. Osten, de schouten bij nacht L. Gregory.
D. Vroede en G. J. te Winkel, de gep. kapi»
telns ter zee H. A. Gregory. R. H. Haentjens.
A. Vos. F. J. Wltteveen en B. Kruys. wnd. in»
specteur-generaal van bet loodswezen.
Daar waren voorts de gep. hoofdofficieren
van administratie der marine W. Cramer van
Baumgarten en H. P. Winkelman, de gep. kapiteins der mariniers J. C. J. Iwmswlnckel en
O. R. v. Blijenburgb.* Ir P. J. G. van Diggelen,
hoofdingenieur, chef technlschen dienst der
kustverlichting met den ingenieur der rijkskustverlichting M. H. W. Maarrees, J. de
Vries, techniseh-ambtenaar kustverUchting.
P. J. Michielsen, oud-officier der mariniers, J.
W. Ponte, voorzitter en R. 2wolsman. secretaris van de Loodsenvereeniging Nederland.
C. H. Zijlstra en J. M. Kalis, pud-.uitenan.ts
ter zee, jhr O. G. Bloys van Treslong, lult»
kolonel der veld-art, de oud-inspecteur-genè»
raal van het loodswezen F. L. Rambonnet,
jhr A. van Suchtelen van de Haare, directeur
van het loodswezen, J. W. J. baron van Haer>
solte, directeur van het Instituut voor Scheep-

.

Zondag 18 e» Maandag 19 Aug.
Dat de tijdsomstandigheden grooten invloed
.«efenen op de liefhebberij»*» der men-chen ls Stand der maan: V-M. IJK. L-K. 28 Aug. 533.
een feit dat zich door alle eeuwen heen heeft l-onsop- en -ondergang: 6-27, 21.00; 929, 20-38.
geopenbaard. Zoo ook hebben de omstandig» Haanonder- en -opgang: 7.02, 20-51; 8-06. 2114.
GEEN OPENBARE
bedeu, waarin wij thans gewikkeld zijn, groo» Hoogwater te Schev.: 4.12. 16.41; 450, 17.13.
ten invloed geoefend op de liefhebberijen onzer
VERPACHTINGEN
forensen, die na volbrachte dagtaak ver»
Waarneming-Waterhoogte ten
Er is een verordening uitgevaardigd ter voorpunten
strooiing zoeken ver van het gewoel der drukke
opzichte van «Al? ~nAu
koming van opdrijving van pachtprijzen.
stad, aldus lezen wij in het Handelsblad.
Het is verboden een pachtovereenkomst
(o cm
tln meters!
Voorheen strekte zich het tuinieren der foof een overeenkomst tot wijziging of aan(?a*stricum
rensen in
hoofdzakelijk uit tot het Keulen
38.17
11.
vulling van een pachtovereenkomst te
bijhouden van een bloementuin voor e» achNijmegen
8
831
sluiten, indien de bedongen pachtprijs
ter het door hen bewoonde huis, met hier en Arnhem
8.62
6
hooger is dan die. welke voor het verdaar een overgeschoten stukje, dat als moes» Westervoorl...
9.22
S
pachte gold op 1 September 1939. Dit geldt
tuintje dienst deed voor het verbouwen van en»
Maastricht (BI 40-85
26
alleen niet wanneer in een bijzonder gegroenten als spinazie, radijs en sla. De
kele
val de Secretaris-Generaal van het Deboofdbeplanting werd echter door bloemen ge»
parlement van landbouw en Visscherlj.
vormd, waardoor in de zomermaanden onze
bevoegde
in overeenstemming met bet
mrensenwijken in ware lusthoven waren herpachtbureau, een verklaring heeft afgeschapen, welke aan het dorp een vroolljk aan»
geven, dat bij hem tegen de verhooging
zien gaven, waarin ook onze zomergasten zich
geen bezwaar bestaat
verlustigden. Dit jaar is dit echter eenigszins
Sanctie: de pachter behoeft den pachtprijs anders. Wel ziet men nog veel mooie bloemenvliegniet te betalen en is zelfs niet tot eenige ver» tuinen, doch de plaats welke voor de bloemen
goeding gehouden, tenzij de partijen hebben is ingeruimd is veel kleiner, terwijl men in de
tuigen en 22 versperringsvrijgekomen ruimte groenten van allerlei soort
toegestemd in door den rechter noodig geooraantreft En dat is gebeurd op zeer deskundige
deelde wijzigingen.
Indien het verpachte in oppervlakte niet met wijze* zoo zagen wij in tuintjes, waar jaar in
machines
jaar uit de prachtigste bloemen bloeiden, nu
het op 1 Sept 1939 verpachte overeenstemt de»
bedden met wortelen, boonen, erwten, andijvie
rekent de rechter, zoo noodig, den pachtprijs,
September
1939
en zelfs aardappelen, terwijl op sommige plaat»
geacht
op
die
1
moet worden
sen komkommers, augurken en tomaten
voor het verpachte te hebben gegolden.
tegen
groeien. Ook de wintergroenten zijn niet ver»
verpachtinHet is verboden openbare
geten. In de oude bloembedden prijken nu alle
Dit Berlijn: Het opperbevel van de. weer»
koolsoorten, winterandijvie. prei en
gen te houden. Indien een overeenkomst mogelijke
macht maakt bekend:
andere groenten, welke in den komenden winde
is
gesloten,
strijd
in
hiermee is
ter van pas komen.
Het luchtwapen zette op 16 Augustus en in
groote
Bovendien
hebben
vele
forensen
den
van 16 op 1? Augustus den strijd
pachter niet gehouden den pachtprijs te braakliggende stukken grond, welke bestemd tegennacht
het Britsche eiland met verschillende afbetalen, terwijl hij ook overigens tot waren voor woningbouw, ontgonnen en her» deelingen voort Hierbij werden vliegvelden,
schapen in ware moestuinen. Het ontginnen,
luchtdoelbatterijen en ballonversperringen in
geen enkele vergoeding gehouden is.
dat voor deze amateurs vaak niet meeviel, is 2uidoost-Engeland en in de verdere omgeving
van Londen, fabrieken der wapenindustrie in
De pachter is gerechtigd terug te vorderen, geschied met een ijver en élan, die bewondering
Hun
harde
werken
afdwingen.
lMdden-Engeland,
is
echter
alsmede haven- en kadehetgeen hij onverschuldigd heeft volalaan.
met vrucht bekroond, want nu groeit de groen» installaties in Cardiff, Newport en Bristol met
Indien ten gevolde van genoemde regelen ten op deze ontginningen weelderig en is het succes met bommen bestookt Bij het eiland
geen pachtprijs is verschuldigd, kan de ver» in deze moestuintjes eiken avond een gezellige Wight werd een torpedojager tot zinken gepachter echter toch den in pachtzaken bevoegbedrijvigheid, welke het dorp een ongewone bracht.
den rechter of het pachtbureau verzoeken' een bedrijvigheid geeft Zoo gauw het avondeten is
In de aanvalsgebieden braken de Duitsche
lagen pachtprijs vast te stellen. Te rekenen gebruikt wordt de dagelijksche kleeding ver»
jachtvliegtuigen in hevige luchtgevechten
van den dag van vaststelling is deze door den wisseld met reeds afgedankte broeken, en met
door de vijandelijke afweer, waardoor
pachter verschuldigd. De pachter moet zijn ge» klompen aan de voeten trekken de amateurhet voor de eenheden gevechtsvliegtuigen
boord, aithans behoorlijk zijn opgeroepen.
kweekers er op uit om te gaan wieden en schofmogelijk werd hun aanvalsdoelen te beEen pachtovereenkomst of een overeenkomst, felen ia de reeds opengevallen plekken, om
reiken.
tot wijziging of aanvulling van een pachtoverdeze opnieuw te beplanten. Ook vrouwen en
eenkomst waarvan het pachtbureau de goed- kinderen gaan mede, en zelfs zij die voorheen In den nacht van 16 op 1? Augustus vielen in
keuring heeft geweigerd, is van rechtswege een afschuw hadden van vuile handen, zien we het rijksgebied binnengedrongen Britsche vlieg»
nietig. Indien daartoe aanleiding bestaat regelt nu ijverig de vochtige aarde bewerken. Eu dat tuigen verschillende plaatsen aan. waarbij de
het pachtbureau bij de weigering de gevolgen gaat met een opgewektheid, welke wij voor»
aangerichte schade slechts matig was. Enkele
voor beide partijen.
heen bij onze forensen niet hadden verwacht woonhuizen kregen bomtreffers, waardoor twee
Dit draagt zeer zeker veel bij tot den kameburgers werden gedood en verscheidene ge»
Sancties.
zaadschappelijken geest welken wij thans in wond.
Ten slotte is er nog een strafbedreiging, want het dorp zien, maar bovenal tot het vormen
Het totale verlies van den vijand bedroeg
wie ter zake van of in verband met een pacht» van een eigen groente-voorraadje. hetgeen niet gisteren 89 vliegtuigen. Hiervan werden er 59
verhouding eenig ongeoorloofd voordeel be» alleen voor de amateurkweekers van belang ls. in luchtgevechten, 23 op den beganen grond en
dingt of aanneemt wordt gestraft met hechte» doch ook voor de algemeene voedselvoorzie7 bij nacht door de luchtdoelartillerie vernietigd.
nis van ten hoogste een jaar of geldboete van ning van ons land, daar voonaden groenten 22 Versperringsballons werden in brand geschoten hoogste vijfduizend gulden. Het strafbare thans voor andere plaatsen vrij komen.
ten. 31 Eigen vUegtuigen worden vermist
Beden waarom wij dit forensen-initiatief nog
feit geldt als overtreding.
Duitsche duikbooten hebben uit sterk beveimeer toejuichen.
ligde konvooien verscheidene gewapende koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 25700
waaronder een tankschip van 5700 bit tot
Rost van Tonningen in Oss:
Gemengd Nieuws. bit
zinken gebracht
Nieuw DMt»a*h vUeMdgt»*pe
DUB tilt Berlijn: In dé Dornierfabrieken is
De bedoeling voor
thans een nieuw vliegtuig gebouwd, nt de Do
genomen
215, een zelfde soort vliegtuig als de Do 17, het
zgn. vliegende potlood. Het nieuwe vliegtuig
kan zoowel als gevechtsvliegtuig of als verkenWaarschuwing aan het episcopaat,
ningsvliegtuig worden gebruikt Het heeft twee
Hij stal water voor jenever
motoren en is uitgerust met zware en lichte
dat de
zedenzaak
Het zal nog wel niet veel zijn voorgekomen mitrailleurs.
aldus de Tel.
dat iemand voor diefstal
heropend moet worden
De Do 215 heeft reeds met zeer groot succes
van een flesch gevuld met water, zich een dienst gedaan tijdens den veldtocht ln het WesGisteravond heeft de heer Rost van Tonninstraf ziet toebedeeld van drie maanden, door
gen in Hotel Luyks te Oss gesproken voor den te brengen in eenzaamheid. Het geval speelde ten en wordt ook gebruikt voor de actie tegen
Engeland.
kring Nijmegen van dé N. S. B. Sprekende over zich als volgt af:
De Italiaansche cellist Enrico Mainardi is
de Ossche kwestie, zeide hij:
Enkele maanden geleden zag een kastelein noemd aan de Staatshoogeschool voor Muziekbe»
te
„Reeds na de arrestatie van den Joodsenen te Loenen, dat een zwerver, die een bezoek Derlijn
tot het geven van een ,Meister"-cursus
industrieel had het misnoegen der Staatspartij aan zijn zaak bracht een flesch wegnam.
De voor violoncel.
verwekt doch toen dé Marechaussee zijn hanzwerver dacht een gratis borreltje te hebben,
den uitstrekte haar een der schuldige geestemaar kwam bedrogen uit Hlj had slechts een
lijken en naar den. zoogenaamden assurantie» z.g. reclameflesch, gevuld met water, meegeUit Scheveningen
makelaar van Oss, maakte het optreden van pikt De kastelein waarschuwde niettemin de
den toenmalige» minister van justitie, mr Gose» politie en deze hield den zwerver aan.
Ung. tezamen met baron Speyart van Woerden
Ontkennen hielp niet want de flesch kwam
aan de vervolging een einde en ontstond de uit zijn binnenzak te voorschijn.
volksbeweging, welker kracht het politieke
„Ik zal het maar eerlijk bekennen,-* zei de
Christendom op zijn grondvesten deed trillen. zwerver, „de flesch jenever heb ik gestolen."
Anderhalf jaar lang, zoo riep spreker uit heb»
„Dat kun je mi wel denken,'' aldus de veldben wij gestreden tegen alle politieke partijen, wachter, „maar je hebt een flesch met water
net
tegen den met de Staatspartij heulende» heer gekaapt."
Colijnl Het resultaat van anderhalf jaar moei»
«Dan heeft die kastelein me bedrogen, maar
omgekomen;
zamen strijd was, dat de heer Goseling uit het nu kan je me niets maken, water kost niets,"
weggezonden.
sll-jarige
werd
De
van
de
zwerver.
ministerie
trawant
meende
en matroos
den heer Goseling, de beer van Angeren, die op
De politie-rechter te Utrecht dacht er echter
gewond
het ministerie van Justitie deze heele actie mee anders over en veroordeelde den zwerver, die
had helpen lelden, zit thans in Londen.
niet ter terechtzitting verschenen was, tot drie
Vrijdagnamiddag is de schokker
maanden gevangenisstraf.
, Maar de derde verantwoordelijke voor
Sch. 82, schipper (3. Spaans, in de haven
hét optreden tegen de Marechaussee, voor
de gewelddadige ontneming der opspo»
JONGEN VAN DRIE JAAR ALLEEN
van Scheveningen binnengekomen met
ringsbevoegheid aan de brigade Oss der
IN DEN TREIN.
twee gewonden van de Soh. 49, welk
Marechaussee, baron Speyart van Woer»
den, zit nog altijd op hetkussen. Ult naam
Duitsche militairen vonden den kleuter.
visschersvaartuig des middags om»
'
van de gerechtigheid, die ook in dit land
Een jongetje van ongeveer drie jaar uit streeks twaalf uur op drie
a vier mijl
dient te worden hersteld, verlangen
Winschoten was er dezer dagen in geslaagd in
wij het aftreden van baron
een trein te komen, die naar Nieuweschans ten W.N.W. van Scheveningen ten geSpeyart van Woerden.
ging. Daar werd het door de Duitsche milivolge van een mijnontploffing was verDe eer van de Marechaussee is door de maat» tairen ln een coupé aangetroffen. Het kind wist
alleen te vertellen, dat het Jopie heette. De gaan en waarbij
de Zestienjarige
regelen, die destijds tegen haar genomen werpolitie uit verscheidene plaatsen in den omtrek
den, aldus spreker, op gruwelijke wijze aangescheepsjongen van de Sch. 49, Wittebol
tast. Als zoon van een militair, kan lk mede» werd gewaarschuwd. In den loop van dien
voelen, hoe 'de brigade Oss der Marechaussee, middag kwam uit Winschoten bericht dat het genaamd, was verdronken.
die zoo trouw op de bres heeft gestaan voor de kind daar woonde. Het werd onder geleide van
Wij vernamen omtrent dit droevige ongeval
die 'ook naar Winschoten moest, naar
eerbaarheid van de jeugd van Oss, zich ge» een dame,
volgende bijzonderheden: De schokker was
de
griefd moet hebben gevoeld, toen zij door een huls gebracht waar het door den. gelukkigen bezig met de vischvangst. toen bij het ophalen
schandelijke campagne van de staatspartijpers vader in ontvangst werd genomen.
van het net een van de drie opvarenden daarin
en door het optreden van den ministers van
een mijn ontdekte. Dé man waarschuwde on»
justitie en van baron Speyart van Woerden,
middellijk, doch op hetzelfde moment kwam het
met smaad overladen werd.
helsche vocrwerp tot explosie. Het vaartuig
Het Volkshoogeschoolwerk
werd zoo uiteengeslagen, dat het binnen twee
Wij richten hier in verband met het opminuten zonk. Men zag de mast als een pijl
treden van een der geestelijken, aldus
de lucht inschieten.
spreker, in alle openbaarheid een waar»
Met behulp van de reddingboei en de drijschuwing aan het episcopaat dat wlj niet
vend gebleven kap van de stuurhut wisten de
lullen rusten voordat eindelijk in deze
ongeveer 40» jarige schipper D. Ras en de ma»
zaak orde is geschapen. Als het episcotroos Tim» Bruin hun leven te redden. De zes»
paat hier niet kan optreden, dan zal de
Voorloopig
gevormd
tienjarige scheepsjongen, een stiefzoon van schipjustitie moeten Ingrijpen, en de zaak moeper
Ras, was in de golven verdwenen en van
In verband met reeds eerder verschenen beten worden heropend.
hem werd helaas geen spoor meer gevonden.
richten omtrent plannen tot oprichting van een
voikshoogeschool in Nederland, kan thans wor»
De Sch. 82, die in de omgeving vlsschende
medegedeeld, dat het plan bestaat om nog was. stevtzn-l- met achterlating van zijn visch»
RADIO den jaar
DE
wig dadelijk naar de plaats van het ongeval,
dit
een aanvang te maken met het volkshoogescnoolwerk in Noord» of Zuid-Holland. waar de beide gewonden aan boord werden ge»
GELUISTERD
nomen, de matroos Bruin, die er ernstiger aan
Om dezen opzet te verwezenlijken is een voorloopig bestuur gevormd, dat beslaat uit den toe bleek te zijn, had kneuzingen aan de borst»
Een arrestatie te Schiedam
heer H. G. W. van der Wielen, mej. C. C. Wil» kas opgeloopen. Beide gewonden zijn naar een
Niettegenstaande het uitdrukkelijke verbod breuninck, de heeren A. Visser en ir l.lnesch, ziekenhuis overgebracht
naar buitenlandsche radio-uitzendingen te een vertegenwoordiger der Nederlandsche Stuluisteren, waarop ln de pers kortelings nog denten Federatie en mr M. M. van Poll, secreDiploma gemeente-administratie.
eens uitdrukkelijk is gewezen, schijnen er taris. Voorts is een voorlooplge raad van toe»
toch menschen te zijn, die zich willens en
zicht en advies samengesteld, waarin belang»
Geslaagd de heeren B. A. 5.
i^lwaliXMl.
wetens moeilijkheden op den hals willen halen. rijke personen uit verschillende kringen zitting Androll, M C. A. Av», N Berger. W. van Beveren,
De Bchiedam»che politie heeft den «6-jarlgen hebben genomen. Hierbij kan in herinnering W. H. Blok, al. Booth, W. F. B. Brugmans. C. P.
G. L. G. aangehouden. Hij Is op heeterdaad beworden gebracht, dat de gemeenteraad van Bul-Ing, B. Burger, N. H. J. Cornlelje, A. van
5. Hot,
trapt bij het luisteren naar een Engelschen Reeuwijk aan genoemd bestuur «e» terrein van Dienst, A. P. Vockheer, J. van
Houtman, M. F. de Jonge, J. Jongkoen. J. 1..
A.
beslag
genomen
zender. Met het ln
radiotoestel 0,75 ha heeft aangeboden. Omtrent de keuze
T. «ooievaar, J. Krelter, A. llurpers»
is G. ter beschikking van de Duitsche politie van het terrein is echter nog geen besluit ge» Koopman,
hoek. P. ltwaw. F. D. O. M. de Leeuw, P. N. da
Man, C. 3. J. Notenboom,
«esteld.
nomen.

J^f
£

———

——
De Weermacht meldt:
Gevallen: 89 Engelsche

-

Klein grensverkeer
of

en andijvie
in plaats van bloemen

(Eigen mededeeUng)
Den Haag, 17 Aug. Temp. 8 u vm 61 gr F. 18
gr C, 2 u nm 65 gr F, 18.4 gr C. hoogste temp.
gisteren 04 gr F. 18 gr C. laagste heden 54 gr
F, 12 gr C. Regenval 6 mm,

.......

.
.

KLEIN GRENSVERKEER
MET DDTTSGNLAND
ALS OP 9 MEI

Kool, prei

Weerkundige waarnemingen

"ï?*

vaart en Luchtvaart te Rotterdam, M. Q. Buys
uud-luit-kolonel, oud-burgemeester
van Veere. B. Braat, oud-hoofdinspecteur van
de Scheepvaart in Indie, dr Jan Smit commissaris van de Mij de Schelde, R. C. Bakker,
uud^>nder-directeur der Topografische Inrichting, jhr W. E. v. d. Does dé Bije, oud-officier. de oud-zee-offocier W. E. Wolterbeek
Muller, G. A. Hajénlus, oud-burgemeester
van Goes. dr W. van Bemmeleh, oud-dirécteur Observatorium te Batavia, J. H. Holtappel. oud»hoofdlngenieur P.T.T. 'in Néd-Indie,
E. J. H, van Delden. directeur der Ned-Ihd.
Handelsbank, C. J. van Kempen, oud-gouverneur van Sumatras Oostkust P. D. La-wis,
oud-agent Stoomvaartmij Nederland, M. C.
Westerman, H. A. Barnouw. W. Andrau, J. E
Bmdels, directeur kasteel (Vud-Wassenaar, mr
E. H. Bergama^ oud-vice-president Raad van
Justitie te Batavia, G. A. van Putten, mr H.
Ligtenberg. mr K. van Hinloopen Labberton,
mr R. A. Rueb, crisis-ambtenaar. E. A. O. Ver»
voorera, J. W, C. van Steeden. B. C. Kool, oudreferendaris Dept van Defensie, Eklund. dr
Wlnkler Prins én anderen.
Dé organist Caimemeyer speelde tijdens de
plechtigheid Letzter Fruhling van Grieg. ariauit Rinaldo van Handel en den treurmarsch uit
Handels Samson.
Kapitein ter zee B. Kruys heeft het woord
gevoerd als jaargenoot oud-collega en wnd
inspecteur-generaal van het loodswezen. Spr.
heeft den overledene 45 jaar gekend, het eerst
als jong adelborst* aan bet Instituut hebben
zij vier jaar lief en leed gedeeld. Bij het loodswezen zijn hun wegen twaalf jaar lang parallel
geloopen en spr. heeft Arntzenius daar leeren
kennen als een goed kameraad, trouw vriend
en kundig en bekwaam leider van het loodswezen op de Schelde. Met hem wordt een goed
vriend ten grave gedragen. Allen zullen hém
blijven gedenken als een goed kameraad én een
kundig, eerlijk en rechtschapen chef.
Schout bij nacht Gregory heeft herinnerd
aan September 1894. toen zij met een troepje
jongens in Den Helder zijn aangekomen en
waar de eerste vriendschapsbanden zijn gelégd:
Later zijn ze samen drie jaar in Batavia ge-f
weest «m toeU'weer samen terug in ven Hel» 5*
der en ne vriendschap is alleen versterkt. Arnt^
zenius is geweest een trouw vriend, ruimhar.
tig én tolerant Met een woord van troost tot
zijn gezin eindigde spr.
De heer R. Zwolsman heeft namens de
Loodsenvereeniging Nederland
gesproken.
Twaalf jaar geleden ontstond het contact tusschen den overledene en de vereeniging en
reeds na een. paar jaar.kreeg Arntzenius vertrouwen in haar en haar bestuur. Groot is zijn
medewerking geweest en als bij kon heeft hij
haar belangen behartigd, ook in moeilijke
tijden. Met een woord van hartelijke dankbaar,
heid besloot de heer Zwolsman.
De heer R. C. Bakker heeft namens een
groep van marinevrienden, de eerewacht van
1898, waarin Arntzenius vooraan stond, een kort
woord van afscheid gesproken.
Aan het graf heeft dé zwager, mr .A. S.
Rueb, president van de Haagsche Rechtbank,
den sprekers dank'gezégd voor hun hartelijke
bewoordingen en allen gedankt voor hun aan»
wazigheid in zoo grooten getale.

Het is een wereld yan jeugd en ondernemingsgeest maar ook een wereld van strijd,
dié de Cineac ons deze week vertoont We zien
de sport uiting van kracht en levenslust en
we kijken naar de gevolgen die een oorlog met
zich meebrengt Atl-leUelawedstrijden in Am»
sterdam: Nota wint van Osendarp eh Farm*»
Koen springt het verst
Oorlog In Europa: een terugblik op den strijd
met België
aan de Fransche grens: de Italianen omsingelen
op
grenskaart
eenmalig
den vijand en trekken zegevierend een vrijwel
verwoeste grensstad binnen. We stijgen met
grensbewijg
eenige Dultsche bommenwerpers op en zlen hoe
de Engelsche kust met bommen bestrooid
Ten aanzien van het kleine grensverkeer
wordt
tusschen het vuitache Rijk en het bezette
Dan is er weer de sport De .vroolijkheid viert
gebied gelden de bepalinXederlandsche
hoogtij want de Olvmpiadéfilm (de vierde)
geeft ditmaal veel Hollanders te zien. En we» gen, die daaromtrent op 9 Mei 1040 van
derom ondergaan we de spannende oogenblik»
ken, waarin Rie Mastenbroek het van haar kracht waren, aldus een nieuwe verorderivale Ragnhild Hveger wint Het wordt steeds ning inzake het grensverkeer.
spannender, wanneer Holland tegen Holland,
levens 'is het grensverkeer met België ge»
Rie Mastenbroek tegen Nida Senff, strijdt Een regeld, d.w^». het verkeer binnen een strook van
15 km van de grens, eventueel ln verband met
kamp. die zooals men weet door Nida gewonde economische behoeften iets breeder.
nen is.
Het kleine grensverkeer ls daar toegestaan
Het programma van Cineac zou niet volledig
zijn, zonder een geteekend filmpje. Moeder de aan arbeiders, die op «en plaats, gelegen binnen
Gans Is ditmaal naar Hollvwood gehobbeld. Zlj het naburig grensgebied, hun werkzaamheden
slaat al vertellende de bladzijde om. Daar zien plegen te verrichten; aan landbouwers, die
we de groote Garbo en we luisteren naar haar grond ln het naburig grensgebied hebben, en
hun personeel; aan artsen, dierenartsen en
diepe mannelijke stem. We zien ook Cab Calloway, die erg springt en Hal-di-hai roept, en den vroedvrouwen; en aan anderen, voor zoover
man mét den grooten mond, a?oe Brown. We deze voor een bepaald doel een dringende
noodzaak kunnen aantoonen.
zien nog veel meer sterren. Te veel om te noeDiegenen, aan wie het kleine grensverkeer ls
men. Wie hen wil zlen, moet zeil maar eens
een kijkje in Cineac gaan nemen: het is de toegestaan, ontvangen een sjrenskaart. Grens»
moeite waard.
Kaarten worden echter slechts uitgereikt aan
dle personen, van wie stellig kan worden aangenomen, dat zij de grens slechts tot g-oor»
EEN MOOIE GIFT
Ten behoeve van de wijkverpleging in wijk I leefde doeleinden sullen overschrijden. De
der Nederiandseh Hervormde Gemeente hier thans geldende bewijzen van vergmmlng voor
ter stede werd door bemiddeling van ds X. H. het kleine grensverkeer verliezen op IS Sept,
E. Graveméijer. oud-predikant dezer wijk onder .«O hun geldigheid.
letters N.N. een gift van f <M^- ontvangen.
De commandant ' kan in enkele gevallen
grensbewljzen voor eenmalige grensoverschrijding in het kleine grensverkeer verstrekken,
werken met al die krachten m zijn volk. die wanneer
wordt gemaakt, dat een
den eisch des tijds verstaan. Hij sprak immer, dringendegeloofwaardig
aanwezig
noodzaak
van een heroriënteering van onze politiek. kaarten worden vrij van kosten is. De grens»
verstrekt. Voor
Maar uit de later, gevolgde polemieken krijgen het verstrekken van een grensbewljs
is een
wij den indruk, dat Colijn ten slotte toch niet
gulden verschuldigd.
wil. Slotemakers domineeschap blijkt «tefker te recht van één
zijn dan Colijns staatsmanschap. Wij zien daarDE VOLHANDKRAB IN DE VECHT
in een ramp te meer voor ons volk. Maar daar»
tegenoverstaat toch ook weer de winst van een
ln de Utrechtsche Vecht heeft men opnieuw
steeds duidelijker optreden der Nederlandsche
eén wolhandkrab aangetroffen. Visschers vin»
gen er twee bij Vreeland» een bij Bréukelen en
Unie.
,
Daarover een ander maal
drie bij lnaan-eu.

Het nuttige verdrijft bet fraaie
in de lorensentmnen

Sleelils met verklaring van
secretaris-generaal van
Landbouw en Visséberij

Ballot

Binnenland

3

hallons; 31 vuitsche

Duikbooten

WIJEISCHEN HET AFTREDEN
van baron Speyart van Voerden
Ossehe.

konvooien

*

de daad

—

—

SCHOKKER VERGAAN
Mijn in

Scheepsjongen
schipper

-

.

DIT 'JAAR WORDT EEN
AANVANG GEMAAKT
bestuur

NAAR

ENGELSGUE
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-
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LAMBRECHTSEN.
geb. BAKE.
in den puderdom van 74 jaar.
Pittsburg «salif.l.
W. J. RUYS—

LAMBRECHTSEN

Dr. Ir. J. D. RUYS
en kleinkinderen.
's»Gravenhage, 18 Augustus 1940
„Villa Elisabeth". Parkweg 21.
De begrafenis zal plaats hebben
Dinsdag a.s. kwart over twee
op de Algemeene Begraafplaats
(Kerkhoflaan).
Vertrek van
..Villa Elisabeth" te twee uur.
Eenlge en algemeene
kennisgeving.

Heden overleed te 's»Gravenhage mijne lieve Zuster
Vrouwe SUSANNA MARIA

par

Spreekuren*en Inschrijving

H

i

Dr. C. A. H. WAAR
Afwezig van 18-25 Augustus

Praktijkwaarneming
Dokterstelèfoon: No. 338478.

JOH. H. SOMMER

ARTS.

Waldeck Pyrmontkade 114

AFWEZIG tot 1 September.
Voor waarneming:
DOKTERSTEL. 336478.

AFWEZIG

VAN SCHAIK AVELINGH

Heden ontsliep --acht en kalm
onze lieve Zuster en Tante
.GEERTRUIDA CATHARINA
BURGER,
in den ouderdom van 84 jaar.
Uit aller naam:
E. M. G. J. BURGER.
e,
's-Gravenhage. 18 Augustus 1940
van Spevkstraat 110.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Dinsdag a.s. half twaalf
-op Nieuw Evkenduvnen.

Heden' overleed ome lieve
Moeder, Behuwdmoeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder,
Mevrouw
S. H. VREEDENBERG—
TEN CATE.
Wed. van wijlen den Weled.
Gestr. Heer H. VREEDENBRNG.
Gep. Luit. ter zee Ie klasse
der K. N. Marine,
jn den ouderdom van bijna 84

Waarneming: dokt.telefoon 33.64.78

OOGARTS
SURINAMESTRAAT 19.

AFWEZIG

halve
stellen en strijken.
Aanmelden 's avonds B—9
Jan van Nassaustraat 113.

AFWEZIG VAN 19 TOT 29 AUG.

L. F. C. MEES,

ARTS.
Waarnemers:
Dr. GALJART. Wassenaar, t. 9218
tel. 556564
Dr. VAN VEEN
tej. 555985
Dr. VAN BREEMEN
Dr. VAN HOUTEN
tel. 774021
(spreekuur Rudolf Steiner Kliniek.
2—3 uur).

-

GEZOCHT voor jonge dame (18 j.)
PRETTIG TEHUIS
in beschaafd, degelijk goed HolL
milieu, liefst met kinderen van
overeenkomenden leeftijd.
Br. No. 7718, Bur. van dit Blad.

TANDARTSEN

J. GOESTER—

VREEDENBERG

H. VREEDENBERG
J. H. VREEDENBERG—
KETTENES
Mr. H. J. GOESTER
en Verloofde
H. S. OUD—GOESTER
Mr. H. C. OUD
H. S. VREEDENBERG
D. VREEDENBERG
en Achterkleinkind.
-s-Gravenhage. 18 Augustus 1940
Rusthuis „Segbroek",
Vliegenvangerlaan 8.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Maandag 19 Augustus
a-5. op de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam te 3 uur.
Vertrek van het sterfhuis Vlie»
genvangérlaan 8 te 1 uur.
Algemeene kennisgeving.

Segdoer-Zw2U^

Gr. Hertoginnelaan 272
HEBBEN DE PRAKTIJK HERVAT
Spr.u. dag. van I'H— Ma. en Vr.
ook 7—B n^n.

T.

J,

TE HUUR le ETAGE
bev. suite, serre, kab., keuken met
balcon. Op 3e étage 1 kamer »>- ge»

BUUREN
VAN
ARTS.

—

deelte zolder. Te bevragen:
SUEZKADE 183
TEL. 33.42J4.

AFWEZIG TOT 9 SEPTEMBER

Zit-Slaapk. Gezocht door alleenst.
jonged., b. b. h. h.. in besch. milieu.
Zit-Slaapk. m. pension, v. w., c. v.,'
*i-f 45. p. n..; event. ook als bètalend logee. Geen beroepspens. Br.
met mi. No. 3781, Bur. v. d. Blad.

Inlichtingen waarneming:

Dokterstelèfoon 336478.

GEZICHTSHAREN
worden afdoende verwijderd
DOOR ZR. J. TER MEULEN,
le van den Boschstraat 39E.
Spreekuur 2—3
Telefoon 770825.

of

Te koop bij Mevrouw VAN STRATEN, Villa ..Slamat Datang".
Nieuwe Parklaan 115, Telefoon
55-16-80, waarbij zeer fijne Engel»
sche Rietsalon, bestaande uit: 2
gebeeldhouwde fauteuils met losse
kussens, 3 zits-bank en wortelnoot

!
»

I

I

WILLEM ADRIANUS VAN DEN BOOGAARD

I

N.V. Mij. „HANENBÜRG" tot exploitatie
van onroerende goederen,

I

L. VERMEULEN

I

I

■
I

G. VERMEULEN

's-Gravenhage, 16 Aug. 1940.

Dr. «WEM J. M. VAH >v>AV3A<»,Q
A««As'«:
PANMEÜH VAN El!l
ARTS VOOR -M»R»°,°«
JJ» «tSB,"Si
ZIEKTEN
Hoogtezonbestrallng
(Merk Hanau)

NDIIM.>/ UCDUIT
PM*.! IJK NCN»J.I,

en electr beh Mevr

VAILLANTLAAN 3,

badkamer,

MIRAAR MEUBILAIR

Weduwe van Dr. J. MEYERS
in den ouderdom van 79 jaar.'
Brussel
G. H. TER HORST MEYERS
L. L. TER HORST MEYERS-HURS
Stockholm
al. H. MEYERS
C. MEYERS—GIESELER
A. N. W. MEYERS
's-Gravenhage
en kleinkinderen.
's-Gravenhage, l? Augustus 1940.
Prins Mauritslaan 84.
De bijzetting in den Familiegrafkelder zal plaats hebben Woensdag a.s. twee uur op de Algemeene Begraafplaats te Rijssen (O.)

Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, kennis te geven
van het overlijden van onzen vriend en mede directeur, den Heer

op

keuken en Telefoon. Nabijheid of
centrum stad. Br. onder No. 11119.
Bureau van dit Blad.

MARCRIETHA HENDRIKA TER HORST

-—i-—»»-

GOED
GEMEUB. ETAGE
parterre gezocht
goeden

stand: 4 a 5 kamers,

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

■"■

16-T

BUEEEAOE

HENDRIKS.

TEL. 333785.

tafel f 195.—. Engelsche eetkamer,
luxe dressoir, met gepolitoerde
wortelnoot deuren. 3 fauteuils. 4
stoelen en ovale schuiftafel f 235.—.
Salonkroon met kapjes f35.—.
Chique schemerlamp f35.—. Wor»
telnoot commode f95.
dito thee»
tafel fBs.—. Wortelnoot Damesbu-

reau f 145.—. Engelsch linnen ere»
tonne Salonzitje, 3 zits-bank en 2
clubs fl9s—, 2 pers. Slaapkamer
f175.
4 kleuretsen f 25.— per
Gothieke
heerenkamer, busl^uk. en boekenkast
reau
f250.—.
Luxueuse Salon f225.—. Zeer
aparte Lits-jumeaux Slaapkamer
f325.—. Engelsch Damesbureautje
f45.—. Engelsch theemeubel f4o.—.
Smeedijzercn kroon f45.—. Verder
gordijnen en bijzctmeubeltjes. Al»
les gloednieuw, Te zlen: Zondag,
Maandag, Dinsdag, Woensdag en
Donderdag van 10—8 uur.

HlIAIK-flüi
VV A

»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»

Weslelnde 21»
"«'

Nl«zg.

InsMtUNt voor

Wetenschappelijke Voetverzorging.
Spreekuren: 18—12; 2—4. Levens
dehaodallng aan huis.

TE «UUR

1 Sept. of later in heerenhuis zeer
mooie Part. gestoff. of gemeubiL;
met of z. pension. Te bevr.: Duin»
weg 11. Teiel. 553172.

GEVRAAGD

per I Oct. door echtp. zonder kin»
deren «ruime le Etage of Bovenh.
met keuken en inger. badk. met of
zonder c. v: Omg. Duinoord»Schev.
Brieven No. 7731, Bur. van dit Blad

-—

.

MEER

/H^ <t^><^*»»

,

LA. M. VAN DER VORST Nassau DMenbnrgst». 7. TeL 72-19
klgen schoolein6e»amens onder toezicht van gecommitteereei»
01»

1

HANDELSWETENSCHAPPEN

BOEKHOUDEN. NEDERL, ENG, FR, D. HANDELSCORR.

TEMPO

-

BOEKEN GRATIS IN BRUIKLEEN

—

—

IN NIEUW INGERICHT HEEREN»
HUIS, v. Hogenhoucklaan 74, eleg.
gem. ben. suite direct disponibél.
Ook Eit-Slaapk. met alle mod. comfort. met of zonder pens. Mevrouw
FRANK, Telefoon 72:17.48.
*"""^"~

Een oudere dame van goeden huize
zoekt in een flat met service, om»
geving Benoordenhout.

TWEE «E.M. KAMERS.
aan het

Brieven onder No. 7743,
Bureau van dit Blad.

HOME COMFORTS
Aang. Ie stand bij Sch. weg, zeld».
mooie Suite, part. Gest. of gem^
alle mod. comf.; park. vloer., Desv.
privé bad. Er. nog 2 mooie k. Voll.
pens. Warm aanbev. vorige bew.
Telef. 555361.

PENSION RUSTHUIS
VAN BOETZELAERLAAN 106
KAMERS BESCHIKBAAR
vanaf
f 75.
Tel. 557693. b.g.g. 550872.

TE HUUR AANGEB.
GOED GEMEUB. KAMERS OF
GED. VAN HEERENHUIS
op goeden stand. Badk. aanw. Te
bevragen: Pauwenlaan 74.

TE KOOP CEVRAACD

div. Kantoormeubilair, w.o. Brand»

—

—

ÉN

Voorbereidende Klasse
"**

INWONING

n^

TE HUUR Jae. Mosselstraat gen»,
le ETAGE, 2 gr. en 2 kL kamers.
Ook in gedeelten, waschtafels, w..
en k. w., doucne, met of z. pens.,
modern comfort.
Bil.: Samenwoningbureau en kamerverhuurkant. De Combinatie,
Anna van Saxenstraat 6. W 8771?

Instituut „Wullings"
VOORSCHOTEN
met bijna 56-jarige ervaring op Onderwijsgebied

INTERNAAT
Speciale opleiding veer he» behalen van:

5 IVIERcuRIOS DIPLOMA'S
in 1

Geen

edresverenderinzOn

per tel. Altijd schriftelijk.

.

Nadere inlichtingen bij den Directeur:
Jhr. O M. E. VAN SUCHTELE«
VOORSCHOTEN * Telefoon No. 1

»»n»>»»W»»>»>»»»WV»»Wn»»
*

Zij, die lid wenschen te worden van de

Vereen, van Vrouw. Stadenten te leiden,
moeten zich schriftelijk opgeven bij de Ad»actls
Rapenburg 65, Lelden, vóór 1 September 1940.

Mei. E. HARTELUST,

SCHOOL VOOR SUIKERINDUSTRIE

—

VAN BREESTRAAT Z-A
AMSTERDAM. Z.
DE HOOFDCURSUS EN DE OPLEIDINGSCURSUS BEGINNEN:
16 SEPTEMBER A.S.
Inschrijving dagelijks,
Prospectus op aanvrage.

HAAGSCHE
LYCEUM
HET
SOVHIAI^AN 10
'SCRAVENHACE

Vredespaleis.

N.BH. AW B.

AANCEBODEN

—

.

BEGIN VAN DE CURSUS: 3 SEPTEMBER 1940

TOBIAS ASSERLAAN 5
beschikb. kamera met voll. pension
centr. verw. w. en k. str. water;
Ideale villa
kort of langd. verblijf.
len stand in Park Zorgvliet, achter

gemend, groote ZltSlaapkA»^ alle
moderne comf., 2e étage met pens.
f 75— a fBo— p. m.» z. pens. f25
p. m. Daendelsstraat 13. WB.llllo

JAAR, t.w.: .

1. Boekhouden en Handelstekenen
2. Handelscorrespondentie: Nederlands
S.
idem
Duits
4.
idem
FranZ
Engels
idem
5.
*
Typen.
en
Stenografie
benevens

TE HUUR I HUIZE TUBANTIA
!

SCHOOLEINDEXAMEN

■—■—■—I■—

VILLA MAREENA

-

slaagden 54 van de 57 lAndexaUnen-eandldaten.
d 17 voor. Afd. A en 37 v. d. Hst voor Afd g.

REGERINGSTOEZICH,
KLEINE KLASSEN
Directeur: Jhr. G. M. E. VAN SUCHTELEN
leleloon: Voorschoten No. 1

WNINB TE VOORBURG,

In een groot Heerenhuls aan de
Laan Copes van Cattenburch,
waarvan de eigenares de eerste
étage bewoont, lo De Parterre
(2 groote, een kleine, een «ij»
kamer en keuken); 2o De twee»
de étage met annex groote zal»
derverdieping. Parterre gemeub.
Lift. a-aarhuur. Redelijke voor»
waarden. Inlicht.' Telef. 110679.

1940
17 v.

EIGEN

gez. gemeub. ged. v. herenh. Bezh.
best. uit z. gr. zitk. en 2 a 3 zal.k^
dentr. verw., badk. en tel. Prijs bill.
Br. No. W83780. Bur. v. d. Blad.

PSTcNOUETRISTE

*

Internaat «et H.R,S. 5 je.

Mevr. v. WIJK is eiken werkdag
te spreken van I—6 uur en Ma. en < Door partlc. te koop aangeb. een
.Wo. tevens van 7—lo uur des av. reeds geruimen tijd uitst. verh.
(alleen voor dames). Consult 1 1*—.*
TASMANSTRAAT 167.
m. z. gunstige ligging en «hitteomgeving. Brieven onder
rende
OPKLAPBEDDENHUIS
No.
8.7722,
Bureau van dit Blad.
W
„IDEAAL"
fa. v. Ondheusden
Door tijdsomstandigh. willen wij
REGENTESSELAAN 34
EEN GEDEELTE VAN ONS RUIM
b. d. L. v. Meerderv^ TeL 394765 MODERN HEERENH. aan besch.
Geen filialen.
Geen winkel. familie VERHUREN.
VERBETERD SYSTEEM
Brieven No. W 87729, Bureau van
dit Blad of Telef. 721488.
OPKLAPBAARBED
«Ideaal" met ombouw 15.75. ma»
trassen, bedden en». Grootste keua
hier ter stede In omlxmwkaaten.
Bedden opmaken tlHe, Auping
staaldraadmatraKen opklapb ma» OUDE SCHEVENINGSCHEWEG 54
ken. Origineel nleuw terug
Reschikb. kamers met voll. pension, centr. verw. w. en k. str. w.
Desgew. eigen meubelen. Mooie
villa op len stand.
WB.IIIOO

kast, bureau, boekenkast, fauteuils.

Tevens tapijt, lange overgordijnen
en gang» en traplooper.
Br. No. 3764, Bur. van dit Blad.

*

TE HUUR AANGEROOEN

L. v. EM EN DUINEN 229—231
TEL. 391058
RIJSWIJK <Z.H)
HAAGWEG 128
TELEFOON 181709

B.

VOORSCHOTEN

b. b. h. h., groote ged. gen».
ZONNIGE ZITSLAAPKAMER
le étage voorzijde, met bediening
en ontbijt, c. v., str. water, bad.
Tel. 776649. Alleen inwonend.
Ruijchrocklaan 156.
W 811074

REPETITIECURSUSSEN

a»

Instituut „Wullings"

AANGEBODEN voor dame of neer

VOOR AFGEWEZEN CANDWATEN
vangen in Augustus aan. Ter wille van een doelmatige rangschikking verzoeken wij SPOEDIGE INSCHRIJVING.

DEN HAAG

Curatorium: Mr. G. H. Dijkman, van Gunst. L. J. Harmsen
Bubbeling. Dr R P Oosterbaan. alhr Cr A C von Weller

«««»»»-<

AANGEBODEN aan oudere Heer
bij beschaafde Dame. Zeer goede
aanbeveling. Brieven No. W83766.
aan het Bureau van dit Blad.
■

5 j. c.

Hogere Burgerschool 3 j. c.

TE HUUR per 1 Sept. of eerder
keurig gemend, en gestoff. APPARTEMENTEN (desgew. ongemeub.)
met volledig ' pension. Alle moderne comfort
SweeUnckstraat 72.
W87679

_

INDIVIDUEEL ONDERWIJS
voor Jongens en meisje,

Haffi

DAGELIJKS
ADVÈR^iNfiI» UKFVfNEt.
WONINGRhBRiEK VV D

»l«di«vooril«I*tl»g. Programma op aanvraag. Op de düncursu» ook praktijk.
Dl», ir. B. B. de Begt, el., Adj. vir. ir. E. 3. kaeejl», w.L, te1.3««7 e»4««7

IN DE

!

>i^IIRAVENHAGE

Nederlandse
HDH Hogere Handelsschool

bad en alle moderne comf. in particulier huis;, met of zonder pens.
Laan Cope, 88. TeL 550537.

Opgericht la 1903.Eendral:llt»»*eg28 b, Rotterdam.
a.d. T.Il. 8.
Opleiding tot constructeur (ing.). Alle technische vakken, ook vliegtuigbouw.
Jongelui, dle ejde» dit Jaar nlet mét een of andere technische studie kunnen aanvangen, wenden **I«I> tot de' Directie van T. U. 2. Teclmleu» om

V. LEERAREN

I
I

Inschrijving van nieuwe leerlingen voor alle klassen.
MAANDAG en DONDERDAG VAN 5-4 UUR.

jUNGEBQDEN '
HUUR
TE
zonnige Zit- en Slaapkamer met

Technisch Middelbaar Onderwijs

VER

I

OPGERICHT 1899
(Erkend bij Ministeriële beschikking)

HANENBÜRG. Laan, van Eik en
Duinen 234. Telef. 393345.

;

FEBEMTffi-ËKÏÜ-ra^l^Cßrit»

I

I

school-ewde-ramen)

MET DE DAARAAN VER
BONDEN VOORDEELEN

__

II

TUXSMA's SCHOLEN n.V. "„SN,"
H.B.S. A '
&B.S. B
(gelijkgesteld bij Ministeriële beschikking. Eigen
HOGERE HANDELSSCHOOL 5-j cursus

Een of meer panden te koop ge-

Schoot-eindexamens

»

I

Aanmelding dagelijks bij den Directeur A. POLDERVAART. Zon»
nebloemstraat 52, Telefoon 33.84.82.

vraagd. Spoedige afwikkeling. Bur.

■■■■■"--

Bekend uitstekend internaat.
Prospectijs wordt op .
aanvraag gezonden

H

VOLLEDIGE
OPLEIDING DOOR
ERVAREN DOCENTEN me» bevoegdheid M.O.

BELEGGING

■et voorbereidende klasse

In rusthuis te Scheveningen nabij
bosch en zee, wordt
GOEDE VERZORGING AANGEB.
voor rustige zenuwpatlent (heer of
dame) of hulpbehoevende. Brieven
onder No. 7627. Bur. van dit Blad.

..
....

—
EENJARIGE

43 GALVANISTRAAT 43

BOVEN EN BENEDENHUIS.
Te bevragen Larixlaan 5, Telef.
333355. Zondags geen gehoor.

INSTITUUT HOMMES
TE HOOGE7AND

uur:

timmmamammmmÊ-^m

CURSUS TOT OPLEIDING
VOOR DE HOOFDAKTE

Geneentetijke Magere Burgers-looi A ei B

Wir:

■

-.i«

-

TE KOOP
VOOR GELDBELEGGING

.

" GEVRAAGD NET MEISJE,
voor
dagen, kunnende ver-

Waarneming: Telefoon 112070.

H

SCHOOLVEREENIGING „INSTITUUT WOLTERS
UTENBRÓEKESTRAAT 2 (HOEK v NVENRODESTRAAT).
6- of 7 jarige opleiding v. Lyceum, HHH. en Gvmnas: Schoolgeldregeling aan de tijdsomstandigh. aangepast Aanmelding en inlichtingen bij den Directeur U. Andringa, v. Alkemadelaan 604, T. 774480
óf bij den Administrateur H. Wins. Jan v. Nassaustr. 99. TeL 774577.

GEZOCHT
l
beschaafde
Jongedame van goeden huize, al»
gemeen ontwikkeld. Brieven onder
No. 7724. Bureau van dit Blad.

■-—■

MET EEN AFD. TOT OPLEIDING VOOR DE HOOFDAKTE
43 GALVANISTRAAT 43
GRAVENHAGE
Eenjarige dag»ursns voor bes. dipL Gymn, SJ. JU. B. S. en». Twee»
Jarige dagcursus voor bes. IiLU^O. diploma ens. Aanmelding dagelijk, bij den directeur A. POLDERVAART. Zonnebloemste. 52,
Telefoon 33A4.82.

APPARTEMENTEN

—

TANDARTS-ASSISTENTE
per Sept.

Dr. VOS

■■

ii

SCHOOL TOT OPLEIDING
VOOR ONDERVUN»(ES)

best uit woon», slaap- en badkam.
Schev. of den Haag en omg. Telef.
aanw. Event. en pension. Brieven:
Kneuterdijk 20 (Kamer 34).

l

'

-,-hp-ii"

goeden stand gemeubiL

Dipl. A 2-j.' B 1- of 2-j.
Clublessen (max. aantal leert. b). Prospectus
op aanvr. Dr. JAC. VAN VLIET. Joh. de Wittlaan 22, Den Haag. t. 332521.

.

mmm

■*-■■■»■■»-------■-------■■■■■■■■■■■-■-»-»■■-■

SWEELINCKPLEIN 28—33.
Heer zoekt in besch.,milieu en op

Staatsexam. Latijn en Grieksch

JONGMENSCH j

I
■
■
■
■■
■
■
LEER.D■

voorzien van modern comfort

~

-

II

..SWEELINCKSCHOOL"

SWEELINOKSIRAAT «4
DEN HAAn
Deae scheel stelt slch ten deel haar leerplan by de vreuwelV-e psyche
aan te passen. De nadruk wordt gelegd op talenkennis. Opleiding »o« I
M.UHa-0. diploma's A. en B. of eigen sehooldlplom». Gelegenheid tot in»
divlduele hulp in klasse verband. Kooklessen in de drie hoogste «assen.
In de klaa veer het schooldiploma bovendien onderwijs in Runstgesehl».
denis en knip» en naailessen voor het maken van eigen Japonnetjes. Dit
Jaar veer »L U. L. O. diploma, A. en B. IN % GESLAAGDEN. B|| vol»
doende deelname wordt een sde leerjaar geopend voor die leerlingen, die
niet naar t buitenland kannen gaan en zich verder willen ontwikkelen.
DAGELIJKS GELEGENHEID TOT AANGIFTE VAN NIEUWE
LINGEN.
Y. O. M. BRANDENBURG,
Directrice SweelinckschooL I

DISPONIVEI..

Ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen.

JONGED., ,25 j, kennis van de 3
talen en typen, zoekt werkhr. In de
huishouding, bij tandarts of iets
derg., extern, gen. alle werkzaamh.
te verrichten.
Adres: SPORTLAAN 157.

UROLOOG.

Inschrijving dagelijks 1012, 2—4, 7

I

«LUaLH. SCHOOL VOOR MEISJES

MMS
PENSION
HEEFT EENE SUITE

Stadhoudersplein 28
Gesstoruzvi/ez 5. '
DEN HAAG, Tel. 390075 Tel. 181790, RIJSWIJK

J. dame, 29 j.. alg. ontw., veel hou»
dend v. natuur on kunst. z. z. g. g.
gepl. als dame v. gezelsch^ hnlp v.
huish. besigh. of secretaresse (vele
jaren kantoorpraktijk).
*
Br. No. 3777. Bur. van dit Blad.

A. «MAN

jaar.

—

ZOEKT PLAATSING ACCOUN»
TANTSKANTOOR. Goed onder
legd. Brieven onder No. 7711. aan
het Bureau van dit Blad.

PARTERRE-APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR.

Prospectus gratis.
Plaatsing van leerlingen in goede betrekkingen.

B. *-. a. jongedame, 19 j.. als KIN»
DERVERZORGSTER. In bel. dipl.
hulp i/d huish. en huishoudkundige,
alsmede dipl. Tesselsehade. Briev.
lett. A. W. S., NUGH & v. DIT»
MAR-s Adv.-Bur.. Rotterdam.

AFWEZIG TOT 2 SEPTEMBER

TELEFOON «58361

—

M

TEL 1152 21
INKOOP VAN GOUD,
III.V» EN JUWEELEN.

Waarneming: Dokterstel. nr. 336478

—

ISCHOEVERS

c; BLOM

AFWEZIG
VAR 19 AU6.-2 SEPTEMBER

TE UUUR

NEUTRALE SCHOOLVEREENICINCI

keurig gen». »»<slaap>kamer. parterre; event. KL slaapkamer 2de
etage, in beschaafd milieu, gebr.
van bad, keuken. Brieven onder
No. 7721, Bureau van dit Blad.

_^t»«R wVV Cursussen:
V
Nieuwe
SUU«3«R«3V» :
W Steno
1^««l»o - I^vp«n
W
s»eno - Tacho
Ne«.«l«ni.s«l» I
Typen - Nederiandseh
sp«nscK M
sss«ns«K - Engelsch
I
vuitscl» - Fransch
Enzelscl» - Spaansch
W Duitsch
Italiaansch - Boekhouden - Handverbeteren. I

model. geh. ef ged. voord, ter over»
name. Ook Serviessilver. Dr. onder
No. 11888. Hurean van dit Blad.

Dr. A. W. ENDTZ

Aan degenen die voor geldbelegging GOED BOUWLAND wentellen
te keepen, wordt gaarne bemiddeling aangeboden door vertrouwd en
met bouwland bekend zijnd per»
soon. Inlichtingen worden gaarne
verstrekt Brieven onder No. 7715.
aan het Bureau van dit Blad.

SEPTEMBER
■
>

vitgebr. collectie Tafelzilver, glad

AFWEZIG.
Heden overleed on-e geliefde
Behuwd-uster
SUSANNA MARIA BAKE.
in den leeftijd van 74 jaar.
Uit aller naam:
A. LAMBRECHTSEN—
VAILLANT.
's-Gravenhage. 16 Augustus 1940

MOOIE

TAFELZILVER

Voor spoedgevallen tandarts
VAN DER LINDEN VAN SPRANK»
HUIZEN, Sweelinckstraat 128.

waar meer meisjes in huls zijn.
Brieven No. 7726, B»u*. van dit Blad

TELEFOON 773438.

FREDERDI HENDRIKLAAN 6

referenties van geslaagde cand.
L H. WERTHEHU. drs. klass. lett.
Eahrenheitstraat 753.

TOT 2 SEPTEMBER

Voorkeur Waalsdorpkw. en daar

PENSION STATENHOF

lUWELIER

HAAGWEG 112. RIJSWIJK 2.-H.
IS TOT 2 SEPT.

TEHUIS IN
BESCHAAFD MILIEU

kannen alen een teekewst verwerven. Opleiding te Xiinehen.
17—25
Aansnelden: Zaterdag S—H. Zondag en Maandag 2—5 en 7—9,
LAAN VAN MEERDERVOORT s>g. BOVENHUIS.

UTUN EN GRIEKS.
<zpl. Staatsexamen A en B. Uitst.

L G. DE REUS

Academie herrekend een

SPORTIEVE
JONGELUI
Jaar.

HL o A. en HANDELS»
l
CORRESPONDENTIE.
Dr. L VERKOREN.
*
AROHiIMEDESSTRAAT 42.
|

PLAATS 9

—

BEZUIDENHOUT 253

Opl. L.

TANDARTS

Geraagd tegen September voor
j^»agn»el«le van goede familie de

AANVRAAG VERPLEEGSTERS GRATIS.
ALLEEN GOEDE ««DIPLOMEERDE KRACHTEN

ENGELS

M

D dagelijks 10-1.2 5.710 J

LAMBRECHTSEN.
' geb. BAKE.

in den ouderdom van 74 jaar.
Mr. J. BAKE.
's-Gravenhage, 18 Augustus 1940

<-*>**»«

. N'»'. DE RUTTBtSTMIT 41

NEUTRAAL BUREAU VOOR I.EKENVERPL.

leerL van 18—18 j. en ouder.
die moei»
lijk vorderen kunnen. Mod. talen,
rek-, wisk. Eerste ref.
Afspraak per TeL nr. 334999.

■

AVONDBLAD A

»aa«.

Hulp bij studie voor

Motferoe
Wo<e«>o.o>o«
Iele»
«o»Mvo»»o»o-OM UW

—

ZDMdag VS Aanwies. IA»! Godsdienstige ««rak,»,» «ader leldl»» «a»
Plaat-geld fUt p. p.
de» Heer W. «TA» «dt Oen
A»a»>Me««t v ap «»a »a,nd«,d «KEN U ZELVEN" tegen fL— per
j»ar, waarin «Mgave vaassen, van al ao»e »|l<*eWk«»,l>*W

INMYIDUEEL ONDERWIJS
I
>M■ aan
hen.

Mantfelaeerreep.
«eo^olOOoeeoe».

M

Ml«!«» ,*a

HAAG»?»! Ol »- MKWDPPttM
TEl»^ »XU<
«E EEN GEWETENSVOLLE
MASSOHEIU».

W

H
Heden overleed, tot on-e diepe
droefheid. onze innig geliefde
Moeder. Behuwd- en Grootmoeder.
Vrouwe SUSANNA MARIA

EICEN HULP

piTmii||
W»« « »

GETROUWD:
C A. REGENSBURG DE MOOY.
Tandarts,
en
HANNIE M. ULJéE.
De Heer en Mevr. REGENSBURG
DE MOOY—ULJéE betuigen hiermede. ook namens weder-ijdsche
familie, hun hartelijken dank voor
de vele blijken van belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.
's-Gravenhage. 1? Aug. 1940.

j

NV. WAEBOHERU

KOU.SU9U-

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1940

elne klassen
max. 15 leerlingen

—

GYMNASIUM

Eigen schooleindexamen
onder Regeeringstoezicht.

Toelatingsexamen voor alle Kienen 2 «n 3 September,
Curatoren: Mr. J. R. M. van Angercn, Mr. N. C. M. A, van den Dries,
A. G. Feuilletau de Bruvn, Prol. Dr. M, de Haas; G. J. lUjn«cker
Hordijk, A. v. i-oelen.
DE RECTOR; Dr. P. J. VAN. LOO.

! A.
I

NE» VADERLAND

OOK DEENSCHE LANDBOUW
KAMPT MET VOEDSELVRAAGSTUK

Broodprijzen zullen
Ook afslachting van
runderen, varkens
en

kippen

(Van onzen t^andinavischen correspondent)

7 Augustus

er stijgen

hooge prijzen voor het af te leveren graan,
een zoodanige belasting van de mensohen
met de laagste inkomens beteekent, dat «r
spoedig iets op gevonden zal moeten worden. De regeering heeft ook een regeling
in het uitzicht gesteld; wellicht zullen er
bons voor goedkoop brood uitgedeeld worden en vermoedelijk zal dit dan geschieden
tegelijk met een algemeene broódrantsoe-

In deze dagen, dat over de wijde velden
van de Deensche eilanden en de breede golneering.
vingen van Jutland de maalmackines ratelend door de rossig-gouden tarwe en de Valing van den doterezport verwacht.
blonde rogge gaan, let alles, wat boer is in

De hoeveelheid voergraan. die er in het nu
Denemarken, met scherper aandacht nog aangebroken
oogstjaar beschikbaar zal zijn,
dan anders in oogsttijd op elke wisseling bedraagt naar schatting niet meer dan zestig
van de normaal gebruikte hoeveelheid
van wind en wolken, leeft haast heel het procent
en over 't geheel genomen zal de veestapel nu
Deensche volk in spanning, hoe het weer dienovereenkomstig gereduceerd moeten worzich houden zal, of de zon zal blijven sto- den. Dit houdt echter niet in, dat ook de verven over de oogstlanden, of het mogelijk schillende soorten vee dienovereenkomstigver»
minderd worden, Duitschland, nu vrijwel de
zal zijn den graanoogst droog en goed on- eenige afnemer van
Deensche veeteeltproducderdak te krijgen en daardoor het resultaat ten, heeft liever boter dan varkensvleesch en
en liever bacon dan eieren en betaalt
een beetje beter, een beetje minder slecht bacon
Bij de onderhandelingen
daarnaar.
met
te doen zijn dan het al is na den barren Duitschland, die kort na
de beletting gevoerd
winter en den té drogen voorzomer,
en zijn. Is de boterprys verhoogd tot D. kr. 2.64
kilo en met ingang van 1 Juli is die op»
dat juist in dit jaar. nu Denemarken voor per
nieuw verhoogd, zoodat de noteering thans
't graan Voor het dagelijksch brood en voor 3-24 is of een kroon hooger dan een jaar gele»
't voer van het vee geheel en al op den den. Toch blijft de boterproductie, die in Mei
en Juni veertig procent lager dan verleden
oogst van eigen bodem aangewezen is.
jaar
voortdurend
en dezer dagen

—

Dat brengt enorme moeilijkheden met zich
mee, want met zijn intensieve aiümalische pro»
ductie
die de laatste jaren rond zeventig
procent van den uitvoer opleverde
is dit
land ingesteld op een aanzienlijken invoer van
grondstoffen voor die productie: veevoer en
grondstoffen voor de fabricage van veekoeken
en voorts kunstmest ter verhooging van de in»
neemsche veevoerproductie. Zoo vaak, dat het
haast afgezaagd begint te worden, is de Deen»
«che veeteelt een industrie genoemd, die mais
uit Argentinië en sojaboonen uit Mantsjoekwo
verwerkte tot boter en bacon en eieren voor
export naar Engeland en Duitschland en vele
andere landen en het zal ook vrij algemeen
bekend zijn. dat deze industrialisatie zoo ver
gedreven was, dat de Deensche boer bijna uit»
sluitend margarine gebruikte en alleen bij bij»
zondere gelegenheden eens wat van de eigen
boter, de beste ter wereld, op zijn boterham
smeerde.
Dat is nu allemaal verleden tijd, dat is nu
allemaal anders geworden, want sedert een
paar maanden is het margarinegebruik streng
gerantsoeneerd in verband met de onmogelijkheid om thans nog grondstoffen voor de
margarine-industrie te importeeren en de blok»
kade van de handelswegen over de zeeën heeft
bovendien een zoodanige vermindering van de
m Denemarken beschikbare hoeveelheid vee»
voer ten gevolge, dat de veestapel sterk ingekrompen moet worden, zoo
dat ondanks
een krachtige reductie van den boteruitvoer
een boterrantsoeneering waarschijnlijk onvermedelijk is.
Verplichte aflevering van granen. *— ■"■- ■■-

—

—

was.

dalen

heeft een bekend man uit den Deenschenland»
bouw, Petersen Dalurn, de leider van Ladelunds landbouwschool, als zijn verwachting
uitgesproken, dat de boterexport tegen den
winter nog niet het derde deel van het nor»
male exportlcwautum zou bedragen.

—

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1340

Waarschijnlijk zal de reductie van den
rundveestapel voorloop-g niet meer dan
25 procent behoeven te bedragen, het
aantal varken» zal echter volgen» de he»
rekeningen van de daeon»«»>nmussl« op
vijftig procent van het normale aantal
gebracht moeten worden en het aantal
kippen, waar voer voor beschikbaar zal
zijn» zal ten hoogste 7 millioen bedragen,
wat ongeveer de helft is van het aantal
kippen, dat men verleden jaar in Denemarken hield en een vierde deel van het
aantal in 1937.
Dit voorjaar was het aantal al tot circa 10
mlllloen gereduceerd en de verdere reductie,
die nu noodig is, houdt OH. in, dat de groote
kippenfarms geheel verdwijnen en dat erover
het algemeen niet meer dan tien kippen per
hok gehouden zullen kunnen worden. Wie
meer kippen wil houden zal het benoodigde
graan in den vrijen handel tegen de vastgemaxlmum»mlnlmum»prijzen
stelde
moeten
koopen, maar veel graan zal er niet in den
vrijen handel te koop zijn, omdat vrijwel heel
de oogst, voor zoover die niet voor gebruik in
het eigen bedrijf noodig is, onder de verplichte aflevering valt.
Want de oogst, die nu binnengehaald wordt
van de golvende stoppellanden, is kleiner dan
andere jaren meestal het geval was.
U kunt Uw huis, inboedel, fabriek en andere
eigendommen tegen billijke premie ver»
zekeren tegen

OOMSSCHADE.

Met betaling der schaden wordt niet gewacht
tot het einde van den oorlog. Betaling ge»
schiedt na afloop van ieder kalender-half»
jaar. Wendt U tot.*

N. V. Assurantiebedrijf v/h.
N. E. KRULLER & Co., 1931
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In "Se' jaren, die achter ons liggen en die
men nu normaal pleegt te noemen, had Denemarken per jaar aan broodgraan en veevoer
ruim vijf millioen ton noodig en daarvan werd
dan rond anderhalf millioen ton uit het bulten»
land betrokken, In 1937 werden er in Denemarken 640.000 ton veekoeken geïmporteerden
177.000 ton veekoeken voor binnenlandsch gebruik gefabriceerd uit buitenlandsche grond»
stoffen. Dat jaar was de opbrengst van den
Deenschen graanoogst 620.000 ton tarwe en
rogge en 2.870.000 ton gerst en haver of tezamen
bijna 3.5 millioen ton, en werd er '647.000 ton
maïs, 345.000 ton tarwe en rogge en 132.000 ton
gerst en haver of tezamen ruim 1.1 millioen
ton geïmporteerd. In hoeverre er op het oogen»
blik nog voorraden buitenlandsch veevoer zijn,
valt niet na te gaan, maar in de eerste zeven
maanden van den oorlog heeft de invoer van
granen en veevoer nauwelijks twee-derde van
het normale bedragen; na 9 April is er heele»
maal niets meer binnengekomen en bovendien
heeft men, genoodzaakt door de droogte in den
voorzomer, op vele boerderijen de voeder»
reserve voor denkomenden winter moeten aan»
spreken. Men meent daarom in de berekeningen
de oude reserve te kunnen veronachtzamen,
zoodat men alleen rekening houdt met den
nieuwen oogst en die zal ditmaal, voor wat
brood» en voergraan. tezamen betreft ten ge»
volge van de ongunstige weersomstandigheden
waarschijnlijk dichter bij de 3 dan bij de
millioen ton liggen.
Ten einde de zekerheid te scheppen, dat er
voldoende broodgraan beschikbaar zal zijn voor
de meelfabricage, zoodat dus de menschen hun
brood zullen krijgen, maar tevens om de kleine
boeren, die op een klein areaal een intensieve
animalische productie bedrijven en altijd voer
voor hun beesten moéten koopen, te helpen en
ook in het algemeen een al te fantastische
prijsstijging te voorkomen, is er kort geleden
in overleg met de landbouworganisaties en met
goedkeuring van het parlement een graanrege»
Ung in het leven geroepen, waarbij bepaald is,
dat alle tarwe en rogge met uitzondering van
zaaigraan voor het eigen bedrijf tegen vast»
gestelde prijzen aan het rijk afgeleverd moeten
worden en dat deze granen onder geen voor»
waarde aan het vee gevoerd mogen worden.
Van het voergraan (gerst haver, gemengd
graan) moeten de boeren, wier landerijen een
belastingwaarde van meer dan 10.000 Deensche
kronen hebben, een zeker kwantum, berekend
naar de belastingwaarde en verminderd met
de hoeveelheden zaaigraan en voergraan, dis
zij in hun eigen bedrijf noodig hebben, afleveren, waarna zij een eventueel overschot vrije»
lijk kunnen verkoopen met inachtneming van
de vastgestelde maximumprijzen. Van het aan
het rijk afgeleverde voergraan zullen de boe»
ren, wier landerijen een belastingwaarde heb»
den van ten hoogste 10.000 kronen, een kwantum gelijk aan het door hen afgeleverde kwanturn broodgraan kunnen koopen, terwijl de
rest verdeeld wordt over de zelf geen graan
verbouwende kleine boeren, de mouterijen en
grutterijen en de niet als landbouwers te be»
schouwen menschen, die varken» of kippen

houden.

In het folketing heelt de minister van
Landbouw er den nadruk op gelegd, dat
deze regeling niet in het belang van een
bepaalde categorie van landbouwers is,
maar in het belang van het algemeen, wat
echter niet uitsluit, dat voor de kleine be»
drijven met overwegend anunalische productie de moeilijkheden bijzonder groot
zullen zijn en dat de verhooging van den
broodprijs met ongeveer veertig procent,
welke verband houdt met de
als compensatie voor de onteigening bedoelde -**

—

Maandag beginnen de besprekingen
Uit Boekarest: Naar het blad Curentul meldt
zullen de delegaties van Bulgarije en Roemenië

met

Bulgarije

Bij de andere financieele maatregelen, welke
de regeering van plan is te nemen, moet men
bedenken, dat de staatsbegrooting geheel in.
evenwicht is en dat de groote bedragen voor
bijzondere opgaven d a buiten de begroeting
moeten worden opgebracht Zoo zal het geld
voor de groote openbare werken door een
binnenlandsche leening moeten worden ver»
kregen. Bij deze werken denkt men in de eerste
plaats aan een drooglegging van moerassen, aan
het reguleeren van de Save en de Morawa,
waardoor een aanzienlijke oppervlakte land
van overstromingen wordt bevrijd.

Maandag voor de eerste maal in Krajowa bijeenkomen. De agenda voor de besprekingen is
reeds opgesteld. De Roemeensche delegatie be»
staat uit vretzéanu, den vroegeren onderstaatssecretaris van het ministerie van Buitenlandsche Zaken, gezant «2n*tzescu en Grigorescu»
den onderstaatssecretaris van het ministerie van
Binnenlandsche Zaken.
vit Sofia: Naar het Bulgaarsche Telegraaf»
agentschap meldt heeft de Roemeensche regeeDe
ring door middel van haar gezant In Sofia een.
rijksdag
'conferentie
ver»
op
bijeengeroepen
offieieele
?van
weer
reces
tegenwoordigers van Bulgarije én Roemenië;^ ' Uit Kopenhagen. Dé DeeaaSché'RMsdag'h'êea't
welke op 19 Augustus in Krajowa zal worden gisteravond laat het ingediende wetsontwerp
voor het verlengen van den zomertijd tot nadere
gehouden.
aankondiging aangenomen met dien verstande
echter, dat het einde van den zomertijd door een
koninklijk besluit bepaald zal worden.
Naar in parlementaire kringen verluidt zal
in
de Deensche rijksdag, die na de gisteren ge»
Uit Belgrado: Ih verband met de in de laat» houden bijzondere zitting onmiddellijk weer op
ste dagen te Veldes (Bied) gevoerde bespre» reces is gegaan, misschien binnen acht of veerkingen schrijft BoUtika. dat niet besloten is een tien dagen opnieuw bijeengeroepen worden.
groot samenhangend programma van reorganisatie in te voeren, doch dat men veeleer slechts
een aantal door de tijdsomstandigheden nood»
zakelijk geworden afzonderlijke maatregelen
heeft behandeld. De grondslag hierbij was de
erkenning, dat het llberale»kapitalistische
systeem in het economische leven schipbreuk
heeft geleden en dat thans ieder land in de
eerste plaats rekening moet houden met zijn
eigen behoeften. Hierbij wordt het particuliere
kapitaal gespaard, doch de geheele ordening,
die steeds meer naar een economie volgen»
een bepaald plan stuurt moet er op letten, dat
Uit loonden*. „De Engelsche gazons behooren
de producent wel rechtvaardig wordt beloond,
doch dat anderzijds de verbruiker niet wordt op de ontbijttafel". Onder dit opschrift maakt
benadeeld. Een van de eerste eischen ls de strijd de Evening Star gewag van het gebruik van
tegen de duurte. Het kan evenweel noodlg zijn,
gras voor de menschelijke voeding, waarna het
bepaalde verbruiksartikelen te rantsoeneeren. blad de indrukken van een
deelnemer aan een
In de tweede plaats komt de reorganisatie hij
.agrasmaaltljd"
klaargemaakt, bv.
Goed
schildert
de Nationale Bank.
tomaten
en
aldus
kruiden,
de Engelsche
Ds beraamde naasting van de Natio- met
zegsman, is gras zoowel smakelijk als voedzaam.
nale Bank door den staat zal zoodanig
Uit landen: Bé vin, dé minister van arbeid,
worden uitgevoerd, dat de structuur van ls Vrijdagavond in een ziekenhuis opgeom een neus» en keeloperatle te onderden Baad van Beheer van dit belang» nomen
gaan.
rijkste instituut van ZuidHlavit. wordt
Uit Nieuw Vork: Mackav Radio meldt dat
het Britsche vrachtschip Clan Mc Pnee
gewijzigd.
(6628 fort) ten Westen van lerland is ge tor»
pedeerd.

DeeMohe

De politieke besprekingen
Zuidslavië
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AVONDBLAD E

BESPREKINGEN TUSSCHEN
AMERIKA EN CANADA

HET HART VAN ROTTERDAM

Voor de verdediging van
het Westelijk halfrond

Een spel in revuetrant

Uit Nieuw Vork: President Noosevelt. j
die zich in zln speeialen trein op weg
bevindt naar de manoeuvres in den
staat Nieuw Vork. verklaarde, dat de
Vereenigde Staten en Canada thans besprekingen voeren voor de „verdediging
van het westelijk halfrond" en dat
Uaekenzie Hing, de Canadeesohe eerste
minister, waterdag in ogdensburg (gelegen in het manoeuvregebied) de gast
van den president zal zijn.
Uit Washington: President ltoosevelt heeft
Nel-ion Itockef eller, een zoon van alohn
Nockefelier alr„ tot ..coördinator der conunercieele en cultureele betrekkingen tusschen de
Amerikaansche republieken" in den raad voor
de landsverdediging benoemd.
Amerikanen uit Europa naar Amerika.
Uit Stockholm: Volgeus Zweedsche berichten
uit Petsan-o heeft het Amerikaansche troepen»
transportschip American I<gion Vrijdagavond
de haven van Petsamo verlaten, met als bestemming de Vereenigde Staten.
Aan boord van het schip bevinden zich 897
passagier», bijna uitsluitend Ameriiaaansche
staatsburgers uit Europa, waaronder mevrouw
Harriman, de vroegere Amerikaansche gezant
in Oslo, verder kroonprinses lnartha van Noorwegen met haar drie kinderen. Kort voor het
vertrek werd een verstekeling ontdekt, die
weer aan land werd gezet.

De

Eransen-EnFelsene
relaties

MARCEL DEAT OVER DE
BRITBCNE BLOKKADE
Uit Genève: Marcel Heat schrijft in de
Oeuvre, waarom het Fransche volk een «poedige nederlaag van Engeland wenscht Slecht,
in dlt geval, zoo schrijft hij, bestaat er voor
de Franschen een kans nog voor den winter

den onontbeerlljken invoer van benzine en
graan te hervatten.
Indien deze verlichting den Franschen nlet
door middel van de in de Vereenigde Staten
gedeponeerde goudvoorraden mogelijk wordt
gemaakt «aan zij een dreigenden hongersnood
tegemoet Niemand kan er aan twijfelen, zoo
schrijft Marcel Deat verder, dat de bondgenoot
van Frankrijk met een „volkomen cynisme" in
staat is, morgen op den rug van Frankrijk te
onderhandelen, indien hij daartoe slechts de
mogelijkheid bezat Deat herinnert dan aan den
„verschrikkelijken massalen moord" op de
Fransche zeelieden in Oran en schrijft dan
letterlijk:
„Ik ga nog verder en- ga met. het me,
tot op de kern van het gezwel, wanneer
ik zeg. dat de politieke macht van Enge»
land in de handen van een enkel volk of
liever gezegd in de handen van het
nieuwe Carthago geweldige rijkdommen
heeft opgestapeld, die thans in het be»
lang van den vrede in de wereld aan de
menschelijke gemeenschap moeten worden teruggegeven. Hierdoor zal de laatste
Europeesche burgeroorlog in de geschie»
denis het karakter krijgen van een

authentieke onderneming voor eoono»
bevrijding.

Mexicaansche olie voor
Engeland?
Uit Mexico: Het hier verschijnende Ameri»
kaansche blad Daily New Deal beweert uit ge»
loofwaardige bron vernomen te hebben, dat
Dinsdag tusschen de Mexicaansche regeering
en een agent van de te Nieuw Vork vertoevende Brltsche lnkoopcommlssle een overeenkomst
gesloten is, waarbij Mexico maandelijks 200.000
vat ruwe olie en 8000 ton benzine aan Enge»
land tegen contante betaling zal leveren. Voor
het vervoer van de olie zouden Amerikaansene
tankschepen, die onder Mexicaansche vlag zou»
den varen, gebruikt worden. De leveringen zou»
den over ongeveer drie weken uit Tamplco beginnen.

De stemming in de Vritsche

Koloniën

Uit Tokio: De correspondent van de Tokio
Nitsji Nitsji, die zich op den terugweg bevindt
van Londen naar Japan via Kaapstad, schrijft,
dat in Zuld'Afrika een groote oneenigheid
heerscht over de voortzetting van den oorlog.
Groote groepen zijn bepaald voor een vrede met

Duitschland.

In Bombay «preekt men uitsluitend over het
vraagstuk der Indische onafhankelijkheid. Het
volk eischt een onmiddellijke oplossing van dit
vraagstuk.
In Colombo liggen vele Brltsche schepen. In
Singapore merkte de correspondent op, dat de
verdedigingsstellingen koortsachtig versterkt
worden. Overal lijn teekenen waar te nemen,
die er op wijzen, dat de Engelsche koloniën
proheeren zlch van het moederland af te schel»
den. Tenslotte schrijft de correspondent, dat de
nederlaag van Engeland, ongeacht den duur van
den oorlog, zeker is en dat de positie van En»
gelahd In het Verre Oosten steeds ongunstiger

»l wolden.

Dapper initiatief

van

vijf journalisten
Toen de schrijver van deze regelen nog
jong en onbezonnen was, had hij een
collega, die het misschien in onbezonnenheid van hem won. Deze collega verslaggever, wiens stem men nu vrij geregeld in een radio-omroep kan hooren,
.Had iets te wachten" en hij zei tegen
ons.* ,-l?en ding kan ik je verzekeren, als
de aap loskomt, ga ik weg van de krant
om lezingen te houden en dan kunnen
jullie verslag maken, want ik geef geen
uittreksel van mijn redevoering."

Daar moesten wij aan denken, toen we dezer
dagen in het Erasmushuis te Rotterdam bijeen
Waren, waar vijf collega's ons hadden genoodigd om te luisteren naar hetgeen ze te ver»
tellen hadden. Deze vijf collega's zijn de hee»
ren Anton Koolhaas, G. Zalsman, Albert van
Waasdijk, Ben Stroman en V. A. Wagenaar.
Van hen voerde eerst de heer G. Zalsman
het woord en hij gaf géén communiqué, evenom ons in te lichmin als de heer Koolhaas
ten over het tot stand komen van het spel
«liet hart van Rotterdam, spel
van wederopbouw."
Het plan kwam bij den heer Koolhaas op
kort na de ramp van 14 Mei. Hij constateerde,
dat Rotterdam zonder schouwburg was en van
DN
de feesten ter gelegenheid van het 600 jarig
bestaan der stad natuurlijk niets zou komen.
Hij had daarom een plan uitgewerkt en noo»
digde de reeds genoemde collega's uit bij hem
niet tevreden
thuis te komen, waar hij het uiteenzette: een
spel in revuetrant leder van de journalisten
met
compromis
Uit Tokio: Politieke kringen in Tokio achten kreeg toen de opdracht een scène te schrijven,
het voorloopige compromis inzake de bezet» maar het aandeel van eik wordt niet bekend
gemaakt De heer A. Schweizer, die als comting van de Britsche concessies in Sjanghai
ponist
zijn sporen verdiend heeft, werd bereid
bepaald onbevredigend. Zij verwachten alge»
meen een spoedige opheldering van het vraag» gevonden de begeleidende muziek te schrijven
en Willem Landré heeft den proloog van mustuk der concessies. Met het oog op het feit
ziek
voorzien.
Japansche
plaats
dat het
leger in de eerste
verHet werk is vrij vlot van stapel geloopen,
antwoordelijk is voor het handhaven van de
vertelde de heer Zalsman. Aanvankelijk was
veiligheid en orde en verder de regeering van
Nanking uiteindelijk de laatste beslissing moet het plan de uitvoeringen in een tent te geven,
nemen, kan. naar men verklaart, het vraagmaar een gelukkig toeval maakte, dat men de
beschikking
kon krijgen van de Arena aan de
geval
stuk der concessies ook in dit
niet door
Kruiskade, dus van een goed ingericht theater
een stemming van onderdanen van derde moen daar zal op 30 Augustus voor het eerst
gendheden opgelost worden.
Tokio
Het
hart van Rotterdam gaan. Daarna
Sjimboen
De
Asahi
verklaart naar
aanleiding hiervan, dat na het terugtrekken worden ook voorstellingen gegeven te Amsterder Britsche troepen uit Sjanghai alleen Japan dam, waar het gemeentebestuur even spontaan
in aanmerking Komt voor de miUtaire bescherwilde helpen en steunen als dat van Rotterdam
ming. Japan moet derhalve het door derdemo» had gedaan. In deze laatste stad bestond de
gendheden opgedrongen compromis van de Stichting 1939, waaruit men financieele hulp
hand wijzen. Tijdelijke oplossingen van een heeft gekregen niet alleen, maar de plannen
deel van dit vraagstuk zijn niet beslissend voor werden gesteund. De heer Houtman, administrahet geheele probleem. Van beslissende beteeke» teur van den Grooten Schouwburg te Rotterdam, werd bereid gevonden de gelden te behls zal het zijn. indien alle bintenlandsche troepen worden teruggetrokken, daar een verder heeren.
blijven indruischt tegen het verstand en het
Daarna kwam de auctor intellectualis, de
recht, hetgeen zoowel Nanking als Tokio her» heer Anton Koolhaas aan het woord. Het»
haaldelijk hebben doen uitkomen.
lot dat Rotterdam getroffen had, belette natuurlijk om met een vroolijke revue te komen.
Luchtactie In China.
Hij wilde een stuk maken, dat gebaseerd was
Uit Tokio: Volgens Domei ' heeft iaën -aantal
op.de stad en haar toekomst en den opbouw
Japansche vliegtuigen niéuwe aanvallen gé» op waardige wijze wilde propageeren.
daan op militaire doelwitten in de provincie
Het spel begint met een proloog, waarin ge»
Kwangsi, waarbij zij opmerkelijke resultaten zegd wordt wat er in Rotterdam leeft wat er
zoude», hebben behaald. Deze vUegtuigen deden mooi is en wat verloren is gegaan.
een aanval op Enloeng, 150 kilometer ten
Daarop volgt de eerste scène, welke in 1240
Noordwesten van Nanning en op Loeiping, 180 speelt voor de Groote Kerk. De bevolking wl!
kilometer ten Westen van Nanning. Hierbij feestvieren, maar de burgemeester zegt dat zij
werden, volgens Domei, de miUtaire installaties kalm naar huis moet gaan, omdat het geen tijd
in beide plaatsen vernietigd. Het Japansche is voor vreugde. Maar een koopman staat op
luchtwapen heeft eveneens Chineesche troeen zegt dat er juist vertier moet zijn. Men
penconcentraties aan de grens van I'ransch» moet niet bij de pakken neerzitten. Er moet
Indo»China aangevallen.
tooneel zijn en tooneel zal er zijn.
Tusschen het eerste en tweede tafereel wordt
dan een schimmenspel vertoond, waarin men
zien zal hoe Rotterdam groot is geworden door
de scheepvaart, door het water. De lof van kranen en stad wordt gezongen en als het doek
weer open gaat ziet men het Rotterdam van
193».
De stad is weer in zorg. Men krijgt een kaleidoskopisch beeld van hetgeen in Rotterdam
Uit Algeciras: UU de richting van Gibraltar
omgaat Reederij en bestuur werken samen om
worden hier hevige ontploffingen gehoord.
aan de moeilijkheden het hoofd te bieden.
Dan komen wij aan dezen tijd, want de vol»
Men neemt aan, dat deze ontploffingen In
scène speelt zich op het puin af. De ramp
gende
verband staan met de werkzaamheden voor
is geschied. Puinruimers zijn aan het werk.
het uitbreiden van de vestlngsteUlngen te
Tusschen het puin is een woning gespaard ge»
bleven, waar een steuntrekker woont die nu
Gibraltar.
weer werk heeft en aan den opbouw zal hel»
Uit Madrid: Het Spaansché tankschip pen. Puinruimers zijn aan het werk gezet om
Pampero en twee Spaansché koopvaardijeen brandkast te zoeken, die ze niet vinden,
schepen zijn gisteren door de Engelschen maar wel een uithangbord met de woorden De
gedwongen de haven van Gibraltar aan te doen, Welvaart Daarmee komen ze naar voren. Uit
waar de lading nauwkeurig werd onderzocht het puin van Rotterdam komt weer de wel»
en de passagierslijst werd gecontroleerd. De vaart evenals de vogel Phoenix uit het vuur
Spaansché schepen zijn tot dusver nog niet vrijopvliegt Een koor besluit het eerste deel van
gegeven.
het spel.
Na de pauze zien we een tafereel in een
Franco naar Pazo Meiras
cafetje in de stad. Nu de groote koffiehuizen
Uit Madrid: Generaal Franco heeft vandaag vernietigd zijn komen de Rotterdammers in
Madrid verlaten en is naar Pazo Meiras in de kleine cafés samen, waar ze praten. Daar
provincie Coruna vertrokken om zich bij zijn blijkt dat het tempo der Rotterdammers is
gebleven. Rotterdam is weg, maar het tempo
gezin te voegen.
leeft nog. De slotscène speelt op de Beurs. Er
heerscht daar de stemming van een relletje.
Er is iets aan den gang en het blijkt nu, dat
over
Koos Speenhoff, de oude bard, aanwezig is. Hij
zal twee oude Rotterdamsche liedjes zingen.
grondgebied
De geest van Rotterdam leeft en die geest wil
Uit Milaan: Regime Fascista schrijft: aanpakken en zich aanpassen. Ons trekt de
en de horizon is niet wijd genoeg. Naar
Afgewacht moet worden, welke houding horizon
zee, naar het nieuw Europa, dat is de leuze.
Zwitserland zal aannemen ten aanzien Een nieuw liedje. Het hart van Rotterdam, zal
stuk besluiten.
van de herhaalde schendingen van zijn hetZooals
twee scènes door een schimmenspel
verbonden waren, zoo zullen de andere over»
neutraliteit door Engelsche vliegtuigen, brugd
worden door balletten, waarvoor mevr.
Men hoopt niet, dat alles beperkt zal Netty van
der Valk en Corrie Hartong hun
blijven tot een protest, dat mettertijd in medewerking verleenen.
Wat de bezetting van het stuk betreft: dit
het vergeetboek raakt. Italië kan niet leverde
verschillende moeilijkheden op, omdat
tijd
in
den
waarin dit stuk wordt gegeven, het
verwaarlozen, dat het via Zwitsersch
seizoen weer begonnen zal zijn. De
nieuwe
gebied beleedigd en aangevallen wordt.
spelers zijn meest in vast verband. Maar toch
Uit Bern: Naar de generale staf mededeelt is een behoorlijke bezetting mogelijk gebleken.
hebben vannacht buitenlandsche vliegtuigen Van de medespelenden noemen we Jan Musch,
wederom over Zwitserland gevlogen. Zij kon» John Gobau, Folkert Kramer, Matthieu van
den slechts door het gehoor worden waar» Eysden, Ben Aarden, Rob. Milton, Co van den
genomen. Zonder twijfel zijn het ook vannacht Bosch, Tatia Wyma, Mela Soesman e.a. Een ver»
rassing voor een der vrouwelijke hoofdrollen
weer Engelsche vliegtuigerf geweest
Stefani meldt dat vannacht drie escadrilles behoort niet tot de onmogelijkheden. Maar dat
Britsche vliegtuigen over Zwitserland hebben zullen we nog later hooren.
De schrijvers zijn zoo gelukkig geweest om
gevlogen. Te Zürich werd tegen «OH» uur lucht»
prof. M. Rosse uit Delft bereid te vinden om
alarm gegeven.
de ensceneering te verzorgen. Prof. Rosse
heeft twintig Jaar lang in Amerika gewerkt
waar hij de ontwerper was voor Paramount
EEN BRAHMSMUSEUM TE OMUNVEN.
Voor deze revue, zoo zeide de heer Koolhaas,
Te Gmunden wordt een Brahmsmuseum op» had hij zeer oorspronkelijke ideeën.
gericht waarvoor de BrahmsooUectle van den
Het orkest zal uit ongeveer zeventien man
overleden maecynas von Miller de kern vormt bestaan. Het zijn de leden van het Rotterdamsche
Deze heeft als vriend van den componist alle PhMa-rmonlsch Orkest, die onder leiding zullen
mogelijke herinneringen verzameld.
staan van Eduard Filpse.
Het museum zal de volledige literatuur over
Dit alles heeft behalve een artistiek ook een
Brahms en zijn werk bevatten, al zijn Weensche goed doel, nl. het aan het werk zetten van het
concertprogramma's en de partituur van zijn orkest het ballet enz. Ook schilders uit Rot»
werken voor kamermuziek en van het Deutsche terdam zullen ingeschakeld worden en ont»
Requiem.
werpen maken voor de ensceneering in het
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kader van prof. Rosses plannen.
De heer Koolhaas, die zelf het spel zal regia»
aeeren. zeide ten slotte:
De kosten zijn hoog en de kosten moeten er
uitkomen. Van de opbrengst is 25 pet voor de
artiesten en 73 pet voor de Rotterdamsche
kunstenaars. Er zal van die 75 pet een fonds
gevormd worden, waaruit geput kan worden
om aan Rotterdamsche kunstenaars opdrachten
te verstrekken.
Aan het einde der bijeenkomst zijn op een
piano verschillende van de melodien van den
heer Schweizer gespeeld. Hij wees er op, dat
hij het genre der operette had nagestreefd. We
hoorden oa. een stuk. geïnspireerd op het bekende lied «1. Heb u lief Rotterdam met uw
drukte en gewoel", een chanson uit het nacht»
asyl enz.
Wij herhalen nog eens, dat het plan bestaat
na afloop der vertooningen te Rotterdam, waar
eiken middag en eiken avond gespeeld zal worden, de reeks voort te zetten te Amsterdam, in
het -Theater Royal en zoo mogelijk ook nog ia
andere plaatsen „Het hart van Rotterdam" te
doen kloppen en het bewijs te leveren wat. in
den benardsten tijd, die Rotterdamsche kunstenaars en kunstenaressen ooit hebben mede»
gemaakt, door onderlinge en geestdriftige
samenwerking tot stand kan worden gebracht.
Na wat we gehoord hebben over de plannen
meenen we wel. dat het spel succes kan heb»
ben en de aandacht zal trekken. We hopen het
van ganscher harte voor onze collega's en
vooral om het nobele doel, waarvoor dit alles
begonnen is.

EEN HERINNERING
AAN H. MARSMAN
Halbo C. Kool vertelt
Halbo C. Kool herdenkt den overleden dichH. Marsman, in het jongste nummer
van de Kroniek van Kunst en Kuituur. Hij
geeft in dit opstel de volgende schets van den
leider der jongere dichtersgeneratie, zooals hij
zelf dezen in verscheidene omstandigheden ge»
kend heeft:
„Gebruind door zeelucht en zon. met zijn
steile kuif boven een schipperstrui
zoo zat
hij op een divan, toen ik de kamer binnen»
kwam. Hij was een dichter, de eerste dichter,
dien ik, vijftienjarige jongen, in mijn leven
ontmoette, en ik bezat reeds een schoolschrift
vol dicht en ondicht van mijzelf.
Marsman moet toen voor in de twintig zijn
geweest en student Voor mij was hij een man,
en weldra ook de meester, die mij inwijdde in
de geheimen der poëzie. Dat is hij voor mij
gebleven. De manifesten zijner jeugdjaren wa»
ren voor ons programma's, de gesprekken met
hem lafenis met levend water, zijn verzen „seinen" van de nieuwe poëzie.
Later heb ik mij wel eens een van het zijne
afwijkend inzicht veroorloofd, heb ik wel eens
critieken van hem met minder eerbied dan
voorheen gelezen, heb ik zelfs zijn grootere
werk (zijn roman, de afzonderlijk uitgegeven
essays) slechts een enkele maal en nier en daar
wel eens wat slordig gelezen. Maar dan verschenen er weer nieuwe gedichten, waarin ik
hem volledig herkende aan klank en rhythme,
vooral aan dat rhythme, dat zijn verzen zoo
uitzonderlijk maakt in de gansene litteratuur.
Meer ontmoetingen met Marsman dan die
eerste zijn voor mij onvergetelijk: een aantal
wandelingen in de omgeving van Zeist de
bosschen. Marsman met een wandelstok, en de
gesprekken. Dan een heel ander beeld: Mars»
man op een redactiebureau andermans belangen behartigend. Hij- fladdert nerveus door de
kamer heen en weer; zijn schier doorschijnen»
de handen strekt hij afwerend en bezwerend
uit; de dichter heeft het veld geruimd voor den
agitator in hem, omdat de rol der poëzie in
onze samenleving en.... het lot van een vriend
op het spel staan....
En dan: Marsman thuis. Het Utrechtsch bovenhuis in een buitenwijk, met zijn klooster»
sfeer. De arbeidzame soberheid dezer strakke
en zonnige kamers. De werkcel ergens boven»
achter, met naast de deur, op de gang. de eene,
streng geselecteerde boekenkast De schrijftafel,
ordelijk als van een ingenieur. De straffe in»
deeling van den dag. die zijn plaats tracht te
vinden in dit aardsche bestel. De uitspatting
van twee glazen bier op een cafè-terras, en het
urenlange gesprek, dat zijn neerslag vindt in de
critiek, in het artikel".
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BAI.AMANDEBBOEKEN.

De Salamanderreeks, welke bij Em. tlueri»
do te Amsterdam verschijnt is weer met drie
deelen uitgebreid en vooral over den herdruk
van Carry van Bruggens Eva verheugen wij ons zeer. Eva moet tot haar meest persoonlijke boeken gerekend worden en dat daar»
van nu een vijfde druk is verschenen, stemt
blij. De waarde van deze keurige uitgave
wordt verhoogd door een korte studie over
Carry van Bruggen en haar werk door Gerard
van Eekeren, die haar te Laren goed gekend
heeft en wat meer zegt haar werk volkomen
heeft doorgrond. Wat deze criticus schrijft is
steeds de moeite waard om overdacht te worden en in deze korte studie geeft hij een uit»
stekend beeld van deze merkwaardige, hoog»
staande, begaafde vrouw.
Tot de graag gelezen schrijfsters behoort
Henriette van Eyk, die In deze serie ver»
tegenwoordigd is door De lotgevallen
van Thérèse. Dit is de nieuwe titel voor
het boek, dat men zal kennen onder den naam
Intieme revue. Het derde boek is een herdruk
van Maria en haar timmerman door
Herman do Man. die eveneens tot de po»
pulaire schrijvers behoort. Beide laatstgenoemde boeken zullen zeker in hun nieuwe ge»
daante weer veel lezers, en lezeressen nog
meer wellicht, trekken.

BEETHOVENCYCLUS RESIDENTIEORKEST.
Behalve de gebruikelijke reeks Dillgentia»
Concerten en de Zondagmiddagconcerten te
geven door het Residentie-Orkest, zal het win»
terseizoen geopend worden met een Beethoven»
cyclus, welke besloten zal worden met een uit»
voering van de 9e symphonie, waaraan het koor
der afdeeUng Den Haag van de Mij tot Bevordering der Toonkunst zijn medewerking zal ver»
leenen.
Als solisten zijn geëngageerd Jo Vincent
Willem Andriessen, Carl Flesch en het vocaal
o.uartet*To v.d. Sluys. Suze Luger, Louis van
Tulder en Willem Ravelli. De cyclus staat onder
leiding van Frits Schuurman.
De concerten zullen worden gegeven op de
Zondagmiddagen 22, 29 September en 6 Oct,
op Woensdagavond 2 en Donderdag 10 Oetober
in het Gebouw voor K. en W.
Hans Pfitzner heeft de laatste hand gelegd

aan een symphonie In drie deelen voor groot
orkest De eerste uitvoering wordt gegeven te

Frankfort

—

BET VADEMEND

2

VOOB SCHAKERS
Verzoeke alle brieven, enz. betrekking hebbende op deze znbrlek. te richten aan den beer G. W
3. 2Nt«s»l»«»*n. l»»bezialaa*> 20. *»^z»MV-»*baUe (peet
T-i-»-»*»*i»a»».*i

«os.

Ode E. V. tornooi

bo.

249C.

30. gS-S*
3». Dfixg*
32. »bt-<2l
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IUS-g»
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—

AVONDBLAD B
DIENST DER APOTHEKEN

KRUISWOORDRAADSEL

Een belangrijke zet, die zwart» f-plon vezbl»»
dart te «peten. Zwart ka» dit niet ««««bezeida».
met 32.
Ve? wijl het antwoord 33. l>«6* dadelijk zou winnen.

(COPYRIGHT DENKSPORT)

apotheken.

&MJS3.

1839).

35. 11-4—«4

Laan van H. O. «natiG 23» ér Grendel. TaL 771443
«anaataag. TeL 11038»
"Korte Poten T
Muts-Apotheek.
Naazostraat 30

l*4Xa»
Vet—aft

BObbemaplein

Bagenteaaalaan 37»

Valke»aba«ehlaan 10

Oall--c?

38. Ve4—l4
Bereidt de» volgenden plonzet tegen welke»

geen

verdediging

3«.

.....

bestaat voor.

37. 1,4—«5
38. llgl—M
39. Tel—
Stelling na 39.

TeL 11712»
Bonmsma, TeL H37V10
alouton. TeL 111331
Van BuffeL Tel 331713
»u*»pereta. TAL 331»»1
Plemper van Balen.
TeL 33213».
Wlt»llood Kruis Apotheek
Tel 332541

»>

Javastraat 29
El*Mat«traat 4a,

Net beste. Voorbarig zou zijn 35. Pg»:. Tü4:l. of
35. NS. ghs: 35 Vhs:. -«4.-1 enz.
35

....

b«—

«enig tegenspel.

33. Sa2—
34. V2xa?

Ga*«»«aU^DN»«raat 39»
««tent ff!?

Tall-b»

Tl»rbaeke»Apa»u>O<».

TeL 339834
t»»aa«lka»t»traat 3
Bosch. Tel. 338649.
Mrankanslag 48»
Van Biel—Breebaart.
TeL 551730
Neynootweg »
Geluk. Tel 880371
B-aVaHaroeklaa» 121
«an»om. Tel 73103»
Ue«r-nstraa» 38.
dr » d. Schaal
Btlswtjk TeL 118767

g«Xh3

-rbs»-b?

Ne?—e?

De?—e?.

... .

Buiten dezen dienst vallen de apotheken:
«pul 113
dr Blomberg. Tal. 18013»
Spul 237
va«i**»a««r van Twist
11117»
ld*edoe»Apot»*aak. TeL
Ant.
U»
«848»
die steeds geopeno zijn

.

Wit: Kffi. vb,. Tb? en d?. Nb2. Pd» en fl. pi «2.
gt» en h4.
Zwart: Xc». Tc3 en h3. lla2 «n SS. pl a«. c 4. «7
d4, ««.
lil en h?.
Mat in drle zetten.

e»,

Probleem no. 2497.
E. Vl»er»an.
ttde prijs lSda themßtolnool TUasenrUt

*
voorradig
oen dienst zuurstof

Voorburg: Apotheek «pruxt «««enstr 148.
teL 773939 ' Zondag geopend van 3—24 uur.
Wassenaar: Apotheek dr Botman d. Gollchouwweg 32. ««let 716593 Zondag geopend van
8 24 uur

ll^lg^.»

40. TglXg?t

Nationale wegkampioenschappen

Zwart had

rubriek

verschijnen.

Wit: Kh?. DM. Tal en hB. Rc2 en f2. Pfs. pi c3,
d3en f3.
Zwart: Kbs, Tg4. Ba» «n g3. Pb? en el. pl a?
«n «5.
Mat in twee zetten.

Om de Bridgetafel

Oplossingen.

Overleg uw speelplant

No. 2494. V. Pechman. 1. Pd4.-. enz.
No. 2495. P. Overkamp. 1. Dab, enz.
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BOSKAANKONOIGING.
Mijn beste schaakpartijen 1924—193?
door dr A. A. Aliechln.
Van dlt werk. dat wij bespraken in onze rubriek
opgenomen in het Avondblad van 2 Augustus JJ»
ls de tweede aflevering verschenen, waarin par»
tijen uit de jaren 1928, 192? «n 1929 worden be»
handeld.
Wij geven hier het laatste gedeelte van de met
een schoonheidsprijs bekroonde partij dr Aljechlndr Asztalos. gespeeld In het ln 1927 te Kecskemet
gehouden tornooi.
Stelling na den Asten zet.
Zwart: dr L. Asztalos.

Hand nr 20.
W. is gever. Geen doelscore. Belde partijen
zijn kwetsbaar.
Het Bieden.
V
N
O
2
pas
1 Sa
pas
2 Ss
pas
pas
pas
3 Sa
Het diagram.

door

HELEN PARTRIDGE
Pidge maakte pakjes, ze wikkelde ze zorg»
vuldig in wit papier, bond er een rood lint met
een grooten strik om en versierde ze met takjes
hulst Aardige, kleine geschenken voor Oma
Pidgeon en tante Lorrie, voor haar vader en
moeder, voor Henry en tante Sally. Toen ze
eindelijk in den trein zat voelde ze tot haar
verwondering, dat ze blij was naar huis te
gaan en ze vond zichzelf hardvochtig, dat ze,
zoo spoedig na Ilmberto's vertrek, weer vroo»
lijk kon zijn.
Wat zou ze Henry vertellen over Vmberto?
Ze moest eerlijk tegen hem zijn, ze hadden
nooit iets voor elkander verborgen, dat was,
sinds ze kinderen waren, een stilzwijgende
overeenkomst tusschen hen beiden. Henry zou
zeggen: Hoe weet Je, dat Je van dien man
houdt je kent hem nog maar zoo kort!"
Inderdaad was dat het eerste, wat Henry
haar vroeg. Ze waren dlen avond naar den
bioscoop geweest en hadden „Cavalcade" ge»
zien.
Toen ze naar huis reden zei Heniy: „Hoe kun
Je zoo zeker van Jezelf zijn? Wat weet Je van
dien man af
Je kent zn familie nlet «'n.

verleden!"

„Ik voel het Henry! Ik weet het net zoo ze»
ker, alsof ik hem jaren gekend had. Hij heeft
me alles van zichzelf verteld.... en tenslotte
trouw ik niet met zijn familie of zijn verleden,

wel?"

„Ik had gehoopt dat Je voorgoed terugkwam,
«aar ik heb me vergist zie ik. Hl dacht, dat Je

wel tot andere gedachten gekomen zou zijn. ik
hoopte zoo, dat het weer worden zou als vree»

ger...."
Pidge legde haar hand op zijn arm. „Ik houd
erg veel van je jongen, en ik wilde, dat lk van
je zou kunnen houden, als jij van me verwacht
Soms denk lk ook wel,'dat ik dat d0e.... Zou
je van twee mannen tegelijk kunnen houden?
Maar als ik dan weer denk aan Harmony Ealla,
waar ik iedere bocht van den weg, iederen
boom ken, dan slaat me de schrik om het hart
lk k a n hier niet leven, Henry! Nu ik weet wat
echte liefde is, weet ik ook, dat ik niet van Jou
houd zooals het moet".
„Je moest een flink pak voor Je broek heb»
ben", zei Henry kalm.
„Ja, Henry". zei ze kleintjes.
Toen lachten ze. en ze lachten nog, toen ze
de Burgoyne Tavern binnen stapten.
„Dat is weer net als vroeger", zel mrs Landis,
«blij. dat je weer terug bent Pldge? Hoe is het
leven in de groote stad? Hebben jullie daar al
sneeuw gehad?"
Pidge schudde ontkennend het hoofd. „Er ia
nooit sneeuw in de stad", zei ze. „Als er een
centimeter sneeuw valt, komen er mannen met
bezems en schoppen en sneeuwploegen, en ze
ruimen het op. Een paar uur later is er geen
vlokje sneeuw meer te bekennen!"
„Vat zou hier niet zoo gemakkelijk gaan"»
zei mrs Land,,. „Ik ben blij, dat ik Jullie belden
hier weer eens zie, we hebben je allemaal ge»
mist Pidge. Wanneer kom Je nu voorgoed
terug?"
„Ik weet het niet.... ik heb een huig in
bijna had ze gezegd: „Ik heb
Nieuw-

een baan."

Henry glimlachte tegen mrs Land!». ,Jk dos
genoeg m'n best haar hier te houden, maar zij
heeft nog steeds het idee, dat het gras aan den
anderen kant van de heg groener is!"
„Wel, Je zou mij met geen geweld naar de
stad krijgen! Ik zou me opgesloten voelen! llet

i» heel prettig er zoo nu en dan «en» voor cm
dagje heen te gaan, «aar wonen!.... «il zullen
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positie (vóór of achter een te vreezen tegen»
stander), het aantal zekere slagen, waarover gij
kunt beschikken, en het gevaar, dat van eenige
zijde dreigt dat men tot een andere kleur over»
gaat.
"
In dit geval zou het ophouden der Sch. door
W. alleen succes hebben opgeleverd, indien gij
slechts 2 Sch. en N. er 6 had, want dan zou na
uw goede spel (om direct den slag in Rt te
nemen) u voor uw partner geen Sch. hebben
kunnen naspelen.
Gij zult ook hebben opgemerkt dat W. elke
mogelijke kans voor zichzelf genomen heeft om
Rt van den Blinde in plaats van uit eigen hand
te spelen. HU had minstens één slag in Ruiten
noodig en moest pröbeeren N's Sch. onschadelijk te maken. Indien N. Rtaenhbeide had
gehad, Jan was het geval hopeloos, maar indien
ze verdeeld waren, was Leider» beste kan, om
N. zijn winslag in Rt te laten maken vóór, den
eersten keer Rt van den Blinde te spelen.

ONDERMAATSCHEPALING GEVENT.
De rijks» en gemeentepolitie van Amersfoort
heeft bij een aantal Spakenburgsché en Bun»
schater vlschventers een groote partij onder»
maatsche paling, waarmede in Amersfoort
werd gevent in beslag genomen. Tegen de

venters is proces-verbaal opgemaakt. De paling
ls ter beschikking gesteld van een liefdadige
instelling daar ter plaatse.

ze er niet voor krijgen, hoor! Laatst was er
een man hier, die de heele wereld rondgerelsd
had, hij was zelfs in China en Rusland ge»
weest! Mrs. Landis. zei hij. ik weet niet of u
het gelooft maar «llt is het mooiste plekje op
de heele wereld, zei hij. Er is in Zwitserland
geen meer, dat halen kan bij Lake George.
zei hij, en ik dacht wel, wel, en daar moet die
man de heele wereld voor rond zwerven, om
daar achter te komen! Had ie dan niet beter
direct hier kunnen komen?"
De deur sloeg toe. en Andy MacGlure stapte
binnen. «Wel, wel, daar heb Je Henry Ham»
mond ook! Waar heb Je het andere meisje ge.
laten? Ze heeft Je toch niet de bons gegeven?"
en hij lachte veelbeteekenend tegen mrs
Landis.
O, die," zei deze haastig, „dat was maar een
plaatsvervangster, niet Henry?"
«Wel, Je zoekt niet de slechtste uit Jonge»
man! Ik wilde, dat ik ook nog zoo Jong was!"
„Dat andere meisje was Margery. niet?"
vroeg Pidge later.
„Ja", antwoordde Henry zonder aarzelen, «lk
ben nogal eens met haar uit geweest in den
tijd, «lat Je Je met die Italianen in Nieuw Vork
vermaakte. Maar er steekt niets achter.... zij
is ook altijd alleen".
„JU zult Je best vermaken, als ik weg ben...."
.^.ulster nou eens, Pidge "
„'t Kan me nlet schelen, Henry. Ik geloof Je
wel. Ik moet er alleen even aan wennen, dat
JU met een ander uit gaat".
„Ik kan niet gelooven. dat JU op een ander
het kan niet waar zijn.
verliefd bent....
Pldge!"

„Ik heb altijd medelijden met Margery ge»
had". Haar stem klonk schel en onnatuurlijk.
«Echt een zielig kind.... een reis om de we»
reld, een eigen auto.... alles wat haar hartje

begeert!"
Henry stopte en legde zijn hand op haar
schouder. „Je praat als een klein kind, Pidgel
Je weet heel goed, dat ik alleen van jou hou
en van niemand anders. Als ja niet
dwaas

zoon

ZONDAG 18 AUGUSTUS
<"h**»»t«ng«ii»«»NW.hap. Beweging tot «dtgiause ver»
nieuwing. Groot Hertoginnelaan 4. 10 uur.
M-nsl-henwtJdlngsdlenst. Zondagsdienst vo»
kinderen 11 uur 39.
Chr. Gemeente Eltezer. Beeklaan 296. 10 uur. Hel»
ligi»ag»»ame*»komst.
Ik*op»gerln«te Kerk. 10 uur 39. ds W. F. Golterman
uit A***«r»loo*-t.
al*a*l**»*a*«»lkerk. 10 uur. «u* J. Biemenl Uit Leiden.
Jeugdkark Ouderen. 10 uur. ds J. J. v. d. WaU.
Duli^a^tker»*. Van Hogenhoucklaan, 10 uur 39, ds
15 Stolk. 1? uur. ds J. C. Panhulse ult Aagte-

kerke.
Dultsche Kerk. 1» uur 39. Pfarrer Fischer uit Am»
sterdam.
Flirt Church of Christ Sclentist Andrles Blekerweg 1. Nederlandsen » uur.4» e» Engelsch «1
uur 1». Onderwerp: Ziel. Gulden tekst: Paal»
men 66*. .1».
Geref. Kerk (Hersteld Verband), van Speykstraat
153. 10 uur 1». ds H. Hasper.
Haagsch, Va»*, van Splrltlsten «Hannonla". gebouw
De Ruyterstraat 41. 10 uur 39. spr. de heer W.
Stam.
Lager des Heils. v^n. 10 uur. Heiliging»». 7 uur 38
njn. Verlo*u*l*ag»*»me*il*»m«t Prlnsegraeht 87.
Korte Molenstraat 33, Fisherstraat 73. Jacob
a*sta-traat 340. Llnnaeusstraat 305. Hemster»
hulsstraat 178a. Was»enaarschestraat ze.
Luthersche Kerk. 10 uur 30. ds Drijver.
Lutherkapet Hav«-»-chn*id«atraat 37. 10 uur 30. ds
W. Splletlioff uit Haarlem.
Nassau Jeugddienst, Duinzichtkapel, 10 uur 30. A.
E. de Vries, Theolog. student.
10 uur 30.
Ned. Protestantenbond. Pulohri
ds J. L. de Wolf uit Enschede.
Nieuwe Badkapel, SChevenlngen. 10 uur 30 ds
Evenhuls. 18 uur ds J. C. Koningsberger uit
Amaterdam (Jeugddienst).
Oud-Bantlste Gemeente. Z.W. Buitensingel 39, 10
uur 30 en 18 uur. ds B. Fabrle.
Oud»Kath.
Juffr. ldastraat 7, 10 uur H.
Dienst
Paauwe. ds J. P., 10 uur en 18 uur. de lluyterstr. 67.
ltemonstraMtsch Geref. Gem^ Laan 20. 1» uur 30.
mej. da E. B. A. Poortman uit Lochem
llu-slsche Kerk. Obrechtstraat 9. 10 uur 4». H.

-

Liturgie.
Spiritualistische Ethische Stichting. Prinsessegr.
33. 10 uur 30. Wijding-dienst, spr. de heer A.
Muls uit Rotterdam. Helder», waarnemingen
door mevrouw Logje»»v. Bodlnckhuyzen.
Ver. van Vrijz. Hervormden, Beeklaan, 10 uur 30
ds J. P. C. Poldervaart ult Naarden.
Kerk (3e v. d. Boschstraat) 10 uur 30 ds J. F.
Kruyt ult Zwolle.

Het ia opmerkelijk, dat geen der tltelhoudera 1938
deelneemt aan de nationale wegkampioenschappen,
die Zondagmiddag te üandvoort worden gehouden.
Engel, de amateurkampioen, ontbreekt op het
appel, de kampioen der onam-mkelljken Tacken
heeft niet ingeschreven, terwijl ook de prof»
kampioen Hellemons verstek laat gaan. hetgeen
Vrije Evang. Gemeente. Z.W. Buitensingel 112-114.
begrijpelijk is. omdat hij dit seizoen nog niet aan
10 en 17 uur 30 ds Vasseur.
den «tart is verschenen. Kan het kampioenschap Vrije Kath. Kerk. lUetzangerlaan 2A. 10 ****** 20
der amateurs een verrassing brengen, hetzelfde
Gez. H. Mis.
Vrljz. Chr. Jongeren Kerk (15 Jaar «n ouder). Hout»
kan men zeggen van den wedstrijd voor de onaf»
rustweg 3, 10 uur 30 ds A. Trouw.
hankelljken en voor dien van de professionals. De
inschrijvingen der onafhankelijken zijn tot 33 ge» Waalsche Kerk 10 uur 30 dr Th. A. Eekman.
■"
stegen en van hen is de Limburger Guus Baes. die
"
Leidschendam. Ned. Herv. Kerk 10 en 17
dit seizoen de ronde van Hoograven en die van
uur ds Vermet. Geref. Kerk 10 «n 1? uur ds
Bdam won, sterk favoriet. De pas 21-Jarige renner
Boukema.
weet zijn krachten altijd goed te verdeelen. het»
geen zeker noodig is in een kampioenswedstrijd Loosduinen. Ned. Herv. Kerk 10 uur ds L.
over 170 km. Voorts beschikt hij over uitstekende
Boer van Scheveningen: 18 uur ds J. Langman
van De Ller. Bethelkerk 10 uur ds Koolstra van
«printcapacitelten en mocht de wedstrijd in den
spruit worden beslist dan heeft de Weertenaar
15.30 uur ds G. Venema. Stlch»
tlngkerk Bloemendaal 10 «n 1430 uur ds Boszeker goede kansen voor den titel, «aar ook de
Amsterdammer Cor de Groot en de renner uit
wijk. Geref. Kerk. Wllhelmin-ikerk. 10 uur ds
17 uur candidaat G. v. Doornik van
Made. Caes Joosen. zijn niet uit te schakelen, voor»
J.
al de» eerste niet die het vorig jaar tweede is
Delft: Leyenburg 9 en 11 uur cand. G. v. Door»
geworden bij de amateurs en nu bij de onafhan»
nik. 17 uur ds J. Smelik. Vereen, van Vrljz.
keiijken deelneemt. De Oostelijke vertegenwoorGodsd. Herv. 10-30 uur ds W. P. ten Bruggen»
diger «prenkellnk was het vorig Jaar geweldig op
kate van Oosterllttens.
dreef: dit Jaar heeft hlj. voor zoover ons bekend Rijswijk: Ned. Herv. Kerk. 10 uur. ds van der
is. niet in wedstrijden gereden, zoodat vrij over zijn
Veen. 18 uur. ds van der Wiel. Geb. v. Chr.
huldigen vorm weinig of niets kunnen zeggen. Ten
Belangen, Oranjelaan. 10 uur, ds van der Wiel.
wij
slotte willen
voor deze categorie nog noemen Voorb u r g : Ned; Herv. Kerk. He«*--**«traa->. 10
Jan Hofstede (Gouda). Antöon
(«t
uur ds IJ. Alkema ult Aalsmeer,-18 uur ds J.
Michielsgestel). Cor Wijden» (Eindhoven), Jac,.
Boodenburg. Geref. kerkgebouw Noorderkerk.
(Gouda)
Lodewijks
van Vliet
en Albert
(Lelden),
Bllderdljklaan. 11 uur ds Roodenburg. Kinder»
al weten wij niet zeker of de laatste inderdaad
geen dienst. Geref. Kerk, Laan van Ooskerk
aan den start zal verschijnen.
tenburg. 10 uur ds H. W. üngelkes uit Meppel.
Met de professionals is het een eigenaardige zaak.
17 uur ds W. S. Pontier uit «aasdijk. Noorder»
Er staan namen op de inschrljvlngslljst die op
Bilderdijklaan 9 u. 30 ds Pontier. 17 uur
kerk
dezen langen afstand absoluut geen kans maken,
ds P. K. Keizer. Etfathakapel 10 uur ds Keivrijwel
niet,
temeer
omdat men
zeker kan rekenen
zer, 1? uur ds Engelke». Vereenlglng van Vrijz.
op een zeer hoog tempo van den aanvang
zoo»
GodsdlensUgen gebouw Fransche Kerk, 10H0
dat alles ten slotte aankomt op de reserves ln de
uur
dr J. C. A. Fetter uit Den Haag.
laatste «la» km. Nu . I^mbrigts en «even nog
Voorschoten:
Ned. Herv. Gem. 10 uur, prof.
teruggekeerd
zijn
steeds niet In het land
waar»
de Zwaan ult Lelden. 17 uur, ds de Wind» uit
schijnlijk vertoeven zij in Spanje
maken Pau»
de Kaag. Geref. Kerk, 10 en l? uur, ds J. C.
wels. Reuter en Qverweel voortreffelijke kansen
Houtzagers.
Leidscheweg 41,
Geref.
beslag
leggen.
op
om
te
Maar wat zal
den titel
1? uur, leesdlenst.
Gerrit Schulte doen? Zal hij ondanks de vele baan»
wedstrijden der laatste jaren nog over voldoende Wassenaar: Dorp-kerk, 10 uur ds P. Boot-ma.
hardheid beschikken om in dit kampioenschap een
lego-predikaat 1? uur 30, dr R, B. Rvenhuls
rol van betèekenis te spelen? Mocht deze vraag ln
uit Zchevenlngen. lUevltkerk. 10 uur ds G. C.
bevestigende*, zin beantwoord kunnen worden, dan
van lllftrlk uit Rijnsburg. Ned. Prot. Bond. 10
heeft Schulte inderdaad kans om dit jaar twee
uur 33. mej. da. H, Mever 'uit Utrecht.
naUonale titel» te veroveren, een op de baan en
«en op den weg, een unicum op zichzelf. Maar de
winnaar kan even goed te vinden zijn tusschen
KEEKTELEFOON.
Van Amsterdam, Braspennwx, de Tour de l*ranc«>
Het
Hed.
Herv.
viaconessenhuis te Arnhem
renners Ne Korver en
den Rotterdam»
mer Van Gent. die dit jaar in vorm ls: Verveer heeft voor „Kerktelefoon" een gift van duizend
en Van der Voort. In totaal hebben 33 beroeps» gulden ontvangen.
renners Ingeschreven. Rest ons nog te vermelden,
dat nieuwelingen, beginnelingen en veteranen voor
Ned. Herv. Kerk.
de kampioenschappen een wedstrijd zullen rijden.
Aangenomen: naar
BeUlngwalde>c*ude»
schans. W. H. Sorber te Arkel-Kedlch-m; naar
Vrleschelóo, Ph. >ac. Greeven t, l-olham: naar
vorm van
De
Raalte H. A. Visser te Angerloo.
«leref. Keisken.
Natuurlijk....
Aangenomen: naar Nieuw-Beet»: P.G. V.
Bergs, cand. en hulppred. te Wassenaar.

.
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speelt gij natuurlijk uw laatste Sch^ W. wint
met het a en van N. komt de 8. W. speelt nu
Rt B, N wint met 't a en vervolgt met Sch. Br en
10. waardoor Leider down gaat. In deze twee
slagen speelt de Blinde twee Kl bij, gij doet
hetzelfde en wanneer Leider dan de rest der
slagen claimt daarbij zljn kaarten toonende:
Hrt a-9, Rt vr. en Kl. a»h-10, zijt gij bereid
daarin toe te «temmen.
Hét is misschien nog gewenscht even stil te
staan bij het duiken van den Blinde in de eerste
Sch. ronde. De tactiek van ophouden, indien
men slechts één stop in een kleur bezit, is een
van de eerste speelwijzen, die de beginner leert
Het dient ook overwogen te worden bij 2 en
soms zelfs 3 stops. Er bestaat geen vaste en
zekereregel over het al of nlet ophouden, maar
enkele factoren, waaraan men moet denken zijn
o.a. de lengte der kleur in beide handen, de

§
1

Zwoord
30 Europeaan
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„Jij bent de eenige!"

te

..

N. komt uit met Sch. V, van den Blinde komt
de 7, van 2 de 3 en van W de 2. N vervolgt
met Sch. 5, van W komt de 6. Welke diagnose
kunt gij stellen en welke kans ziet gij om de
5 slagen te incasseeren. die gij noodig hebt om
het contract te verslaan?
Uw partners kleur moet bestaan ult 4 of 5
Sch. kaarten met v-br-10 aan top. want W zou
zeker Sch. geboden hebben, indien hij er 5 had
met het a aan top (W heeft klaarblijkelijk nog
het aas, want N zou dit in de tweede ronde
hebben nagespeeld, indien hij dit had) W's bod
wijst op ongeveer 4 of meer honneurslagen, en
daar zoovele middenkaarten voor u zichtbaar
en nog (in Sch.) bij uw partner verondersteld
worden, moet Ws hand vrnl. topkaarten bezitWit: dr A. A. Aljeohw.
ten, zoodat N hoogstens een aas een h en een
Pg2—«2!
23.
(buiten de sch.> kan hebben.
v
Begin van een reeks manoeuvres tegen welke
heeft
In
de
verdediging
Met uw hand kunt gij niet meer dan twee
«wart geen afdoende
eerste plaats dreigt wit zijn paard over cl naar M slagen verwachten te maken, dus uw eenige
te brengen, en om dlt te verhinderen, moet zwart hoop is. dat gij uw partner kunt helpen met
mijn kostelijk paard ruilen en daarmee h? zonder het maken van slagen in Sch.
verdediging laten.
De Blinde speelt nu Rt br. Wat speelt gij blj
I'aB—aB
22
en
waarom?
Pfll—d7
23. ?e2—cl
regel is het beste spel bij een zooals nu
Als
IdBXd?
24. PeüXd?
laag bij te spelen om
167—dg
bekende Rt-situatie
25. Pd—
Ne7—fB
2«. Pd3--eS
met h»9achter de 10 te blijven in de volgende
op ronde. Nu echter zult gij realiseeren, dat indien
Ia de hoop «en nieuwe verdedigingsstelling
Ng7. maar wits
te bouwen. nJ. d00r.... g8en
deze slag komt aan een a of vr, die mogelijk bij
volgende zet laat hem hiertoe den tijd niet.
N zit hij dan wel Sch. kan naspelen maar waar»
schijnlijk
27. hz—h4
Ta*—
meer tijdig in staat zal zijn den
, gS dan 28. Ns, g» enz. met een downslag nooit
Indien 27
te maken. Daarom is uw beste kans
Spoedige vernieling der zwarte bolwerken.
den n in te zetten, in de hoop, dat die zal hou28. He*—
den en dat «U eerst Sch. kunt naspelen en
g
Dreigt 29. Do2,
530. h»> «na.
daardoor uw partners eenige entry bespaart
h«—hl,
28
Gelukkig
gI—SS
komt van W Rt 6 en van N de 3. Nu
29. Dc3—f2

FEUILLETON

gemerkte apotheken ia gedurende

In de met

gedacht, dat hij zich met zijn laatsten
zet tegen deze mogelijkheid gedekt had. Toch gaat
de(combinatie door. wegens de onverwachte pointe op den 42»len zetl
40
K«BXg?
Kg?—h?
41. Tdl—git
42. Pesxf?l!
Alleen dus! Indien nu 42
Df?: dan 43.
Bd3s. DgS 44. HgS:f. Bg«: 45. TgB:. Kg«: 46. De4t.
Kg? 47. Deütl en zwart zal na nog «en pain;schaakzetten onvermijdelijk een van zijn kasteelen ver»
heten.
Zwart geeft t op.
Aan onze lezers.
De eerstvolgende twee weken zal geen schaak»

PREDIKBEURTEN, enz.

Van 17 AuU. dea «vond, 8 uur tot 24 Aug.
'a ochtend, 8 uur zijn geopend de code-staande

Een ingenleuze. «naar onvoldoende re-ao»»»»» in»
dien 33. al»4: dan a 334. ba3:. Ta2: enz, met

Ma-ik.
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was< zou Je daarvan overtuigd zljnl" Toen nam
hij haar in zn armen en zoende haar, wild en
met passie. Pidge duwde hem weg, hij deed
haar pijn.
Henry reed verder. «Het spijt me", zel hij.
Je had het noodig!"
.«-naar
Pldge stond voor den^splegel en dacht aan
den eersten keer, dat Henry haar gezoend had.
Wat was er gebeurd, «lat alles zoo anders was?
Alles was anders geloopen, dan ze gedacht had»
den, ze was boos op zichzelf, op Henry en op
Margery MacGrew. Het speet haar. dat ze Hen»
ry van Umberto verteld had. ze had verwacht,
dat hU haar begrijpen zou. Ze voelde zich onzeker en beleedigd.
Den volgenden dag ging ze naar tante sally
«n stortte haar hart ult terwijl tante Sally
rustig zat te breien. Toen ze uitgepraat was,
legde tante Sally haar breiwerk weg en boog
zien over haar heen.
„Als je echt van Henry houdt kind, vind ik,
dat Je hem nu lang genoeg op de proef gesteld
hebt Ik geloof niet «lat hU iets om Margery
geeft. Maar als JU weer weg gaat en weg blijft
dan zou dat wel eens anders kunnen worden.
Als JU met een ander zou trouwen, is het best
mogelijk, dat hU haar zal vragen. Zou Je dat
willen. Pidge?"
..Och. ik weet het nlet tante BaUy"l
„Hou Je nog van Henry?"
Pldge dacht na. «Ik kan toch niet van twee
mannen houden? Ik ken Henry zoo goed en
natuurlijk houd ik wel van hem, maar ik ben
dol op Umberto. u weet niet wat hU voor me
is!" Tante Sally zuchtte, „Ik geloof, dat die
Umberto naast Henry wel wat opwindender is."
„Dat l, het tante! Henry ls een lieve, goeie
Jongen, maar er gaat zoo weinig van hem uit!"
Pldge raakte ln vuur, haar oogen straalden.
Wat was de Jeugd toch onberekenbaar, dacht
tante Sally, hoe verspilden ze hun energie, hoe

.

moeilijk was bet bun inzicht te geve», ben te
leiden!
-De liefde l» iets grootscb. let» pnient.ss
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Inlichtingen: Mamixstraat 18
Tel. 334010'
Den Haag
iets dat Je meesleept niet lets. waar Je zoo toe»
vallig maar eens tegen aan loopt! Ik zou met
Henry tot op zekere hoogte gelukkig kunnen
zijn, maar een Jaar met Umberto zou me meer
geven, dan tien Jaar met Henry!"
„Ik twijfel er niet aan," antwoordde tante
Sally droog. „Maar ik dacht dat Je hem weg»
gestuurd had. en dat Je hem nooit meer terug

wilde zlen?"

„Ja.... dat heb ik ook gedaan," aarzelde

Pldge.

„Bedoel Je, dat als Je maar zeker van Jezelf
was, Je hem wel terug zou kunnen roepen?"

«lk zou

Vbr. «leref. Kerk.
Beroepen: te Vlaardlngen, cand. B. v. Leeuwen te Rijswijk.

Bedankt: voor vokkum. H. v. leeuwen, cand.

te Rijswijk.

„O Ja. lederen dag! Qardenia's en orchideeën!"
..Henry vindt bloemen niet zoo belangrijk,
wel?"
«Tante Sally, u houdt me voor den gek,
dat is niet eerlijk! Het is een ernstige kwestie.... Ik zit er dag en nacht over te piekeren!"
«Natuurlijk, kind, dat begrijp ik. Maar ik
wilde weten, waar Je de beide mannen naar
beoordeelt Bloemen zenden en diners bestel»
len is natuurlijk heel belangrijk, maar er zijn
ook nog andere dingen in het leven! Geloof
Je niet als Henry dat wilde, dat hU ook een
zeer goed figuur op dat gebied zou kunnen

wel graag in Rome willen wonen.
er zoo prachtig. Je leven zou er zoo heel slaan?'
anders zijn, dan hier, veel romantischer!"
„Maar
zou er nooit aan denken! Vat zou
,Maar hoe denk Je nu eigenlijk over den ons heelehU
leven een twistpunt blijven!"
man zelf?"
Tante Sally lachte. «Fa, kind, ik ben nu een»
«HU ls vler jaar ouder dan lk." ontweek maal bevooroordeeld ten opzichte van Henry,
Pldge. „maar hij lijkt Jonger dan ik ben."
lk geloof nlet dat ik een onpartijdig scheids»
«Zou hU altijd van Je blijven houden, altijd rechter kan zijn in deze kwestie! Maar er 13 iets,
zoo lief en attent zijn? Hoe zou Je In Rome dat Je moet zien te weten te komen betreffende
ik bedoel dle affaire met
wonen? Ik heb wel eens gehoord, dat het een dien Jongeman
ItaUaansche gewoonte ls, dat de zonen hun miss Ward. Zou het niet beter zijn als Je wist
vrouw bij bun familie laten inwonen. Zou Je hoe ver dat gegaan was, voor Je een besluit
met zUn vader en moeder kunnen opschieten? neemt waarop Je niet meer terug kunt komen?"
Wat zijn dat voor menschen, wat zijn hun
Maar ik neem toch nog geen besluip tante
omstandlgheden?Zou Je het prettig vinden, als Sally! Ik laat alles maar gaan.... maar als hU
terug zou komen...."
Je kinderen Italiaansch werden opgevoed?"
Pldge lachte. «Berto is heelemaal geen ItaTante Sally zuchtte, het ging nlet zooals ze
liaan. hU is een echte man van de wereld, wenschte. ze dacht diep na, het voorhoofd ge»
Het is

—

tante Sally!"
Ze zwegen een oogenblik. Toen ging Pidge
voort: „Hij ls zoo knap en hU heeft zulke goede
gezien,
manieren! En ik heb nog nooit lemend
dle zn Meeren zoo draagt «1» hij! HU weet
altijd precies, wat hU doen en laten moet bi)
danst verrukkelijk, en u moest eens zlen. hoe

hU een diner bestelt!"

En als Henly eten bestelt...."
«van neemt bil biefstuk me» gebakken aardappelen!"
«Stuurt bil Je wel mm d.o«««.««

fronst

«Vaar heb Je Wlllle met zn onafscheidelijke
HU helpt Henry op het oogenblik met
het huls. Fe moet het beslist eens gaan bekijken
Pldge, Henry heeft zich gehaast om klaar te
zijn. tegen den tU«I dat JU kwam". Ze klopte
tegen het venster. «Willie.... Willie! Emily
Potte heeft me gevraagd of Je eens zou komen,
«e heeft nog een halve chocoladepudding voor
Je staan! En bij mij in de keuken staat nog een
schaal met oliebollen."
sigaret

(Wordt vervolgd).
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mil ioenboven de raming

1

Opbrengst Omzetbelasting vrijwel gelijk aan die
van vorig jaar
De enorm gedaalde cijfers, die niet alleen in de maand, waarin wh' hij den
oorlog betrokken werden» maar ook de volgende maand voor de opbrengst der
rijksmiddelen te zien waren, hebben duidelijk in het licht gesteld, welk een ont»
wrichtenden invloed de gebeurtenissen in Hei en de daarop gevolgde bezetting
op de inkomsten van den staat hebben gehad. Ten opzichte van dezelfde maan»
den van het vorige jaar was er voor de met-directe belastingen een nadeelig
verschil van ruim f 241/2 millioen. en de vooruitgang, die er per einde April, in
vergelijking met de eerste vier maanden van 1939, ten bedrage van f 11%
millioen nog viel waar te nemen, had op het eind van het eerste halfjaar reeds
voor een achterstand van f 12.3 millioen plaats gemaakt. '
Beschouwt men nu de cijfers voor de Deze bedroeg f 1.72 rnUUoen hij een raming van
55 rnMloen voor het geheele jaar. Ongetwij«fgelOopen maand, dan blijk, er een niet ffeld
zal ook dit bedrag uiteindelijk hooger zijn
onaanzienlijke verbetering in het eindbedan het vorige jaar. doch In welke mate zal
drag van dezelfde groep van middelen te pas geconstateerd kunnen worden, wanneer de
eerste verkoop der belastingplaatjes geëindigd
zijn gekomen, De ontvangst over Juli beis. Zooals men weet. is dit thans nog niet het
droeg! nl. t 38 millioen, tegen gemiddeld
nog geen f 26 mMioen in de twee? voor-

afgaande maanden en zelfs doet zich bet
verschijnsel voor, dat de genoemde bate
het maandelijksche gemiddelde der raming
nog met ongeveer f 0.5 millioen is te boven
gegaan. Wel is er tegenover de gelijknamige .maand van verleden jaar weer een
achteruitgang yan meer dan f 12 millioen,
doch daarbij mag niet over het hoofd worden gezien, dat die maand, vooral vanwege
een bizondere stijging van de omzetbelasting,' de buitensporig hooge opbrengst van
ruim f 50 millioen had opgeleverd. Vergelijkt men dan ook de huidige bate van
ruim f 38 millioen met bijv. Juni 1939, of
met het gemiddelde van de eerste drie
maanden van het loopende jaar, dan is er
niet eens een noemenswaardig verschil.
Aldus beschouwd zou dus de opbrengst over
de afgeloopen maand nogal als hoopgevend
kunnen worden aangemerkt Een nadere ont»
leding van den middelenstaat doet evenwel
zien, dat ei* voor optimisme nog niet veel aan»
leiding kan bestaan. De opbrengst toch van
Juli 1939, waarmee de vergelijking dient, te
worden gemaakt, is slechts in schijn uitzonder»
lijk hoog geweest Tengevolge van een wetswijziging was toch voor de omzetbelasting het
zwaartepunt naar de eerste maand van een
kwartaal verlegd, zoodat ook nadien deze eer»
ste maanden telkens sterk boven dé andere
kwamen uit te stekend Het is dus zeker op zijn
minst heel twijfelachtig of de 'inkomsten der
volgende maanden zich op dé thans bereikte
veel kleinere, zij het schijnbaar min of meer
normale, hoogte zullen handhaven. Dit neemt
intusschei* "i?t weg, ,dat jroor; .ve«cWl«*.de
middelen' de stand iets minder ongunstig is geworden^dan in de twee voorafgaande maanden.
Bedroeg over suni het aantal stijgingen slechts
vier, tha.is zijn er zes middelen te tellen, welker
opbrengst die van verleden jaar is te boven ge- '
gaan. al heelt mer. die ook nu weer uitsluitend
bij de accijnzen te zoeken. Doch ook voor
enkele andere middelen is, bij allen achterstand
t.o: van verladen jaar Juli, het beeld iets min»
der triest dan in Juni.
Zoo konden met Name de invoerrechten,
al was er dan ook in verband met de ge»
weldige daling van onze handelsbeweging een
achteruitgang van f6.3 millioen en al klom
daardoor de achterstand voor 7 maanden tot
f 138 millioen, een lichte verbetering toonen
ten: Opzichte van Juni.
"Zoo vertoont om enkele dalingen te noemen,
ook het statistiekrecht een naar verhouding vrij
groote verlaging. Tegen 221 mille in Juli van
hetvorige jaar staat thans een bedrag van bijna
82 mille bij een raming van 208 mille. De
accijns op suiker bleef ook bij het vorige jaar
ten achter, hoewel dit natuurlijk met het oog
Op dé distributie geen verrassing zal wekken.
Als men het bedrag van 4.85 mlllloen beschouwt
aan? de hand van dat van Juli 1939, toen het
5.66 mMioen was, spreekt dit wel voor zichzelf.
Zoo behoeft het natuurlijk ook geen betoog,
dat de ontvangsten van de couponbelasting be»
langrijk verlaagd zijn. In dezen tijd, dat er zoo
goed als geen dividenden worden uitgekeerd,
valt er ook van deze belasting niets te wachten.
Het bedrag was f 290 mille tegenf 470 mille in
het vorige jaar. Rechten van boeten en zegel
en die van boeten en registratie vertoonen
slechts zeer geringe dalingen. Anders is het
met dé rechten en boeten van successie, van
overgang bij overlijden en van schenking. Deze
bleven met f 8 millioen ruim 1 millioen bij het
vorige jaar ten achter. De raming hier was
1 3.67 millioen.

.

geval.

i

Vat weer teekening dij de
directe belastingen

—
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HOUTBOUW IN ZUID-EUROPA
JAAR; KAN VEEL DOELMATIGER

Rijksmiddelen in Juli

Accijns op tabak bijna

—

Een einde wordt gemaakt
aan stelselmatigen
roofbouw
Op den Valkan is nog overvloed van
hout te vinden, waarmee niet gezegd is,

dat men het er ook vandaan kan halen,
want de vervoersmoellijkheden lijn ten
gevolge van den internationalen toestand groot, in het bijzonder in
Roemenië, waar de beschikbare scheeps»
ruimte van week tot week afneemt. Te
zanten bezitten Roemenië, Bulgarije,
Griekenland, LuidHlavië en Hongarije
22.286.000 ha dosch. Roemenië en ZuidlZlavië kunnen groote hoeveelheden
naaldhout uitvoeren, Hongarije en Griekenland voeren veel in.
Zuid»Slavi< is voor 31 pet met wouden
begroeid, doch slechts eên derde daarvan wordt
stelselmatig ontgonnen; de opbrengst van den
boschbouw zou. volgens schatting van deskundigen, ruim een derde hooger kunnen zijn, bij
doelmatiger beheer. Reeds is hout het belang»
rijkste uitvoerartikel van het land (1937 voor
rond een miUiard dinars). Wel verminderde de
uitvoer in 1938 tot 771 millioen d. in waarde,
doch in het volgende jaar ging hij 850 millioen
dinar te boven. De regeering heeft ingezien,
dat er uit den boschrijkdom veel meer te halen
is op den duur, wanneer men ophoudt met den
tegenwoordige» roofbouw en een geregeld oor»
deelkundig beheer invoert, zooals thans alleen
in de vroegere Ooste-irljksche streken van

Ned. Mij

AVONDBLAD B

Ontginning van
steenkolenvelden
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WAT MEUW WOLETRISICO
BEOOGT
Onderling hulpbetoon op een
behoorlijk draagvlak
Ook schade door mijnen
vergoed

In een op 25 Juli j.l. gehouden vergadering
van belanghebbenden, dle door ->» 200 eigenaren
Ontvangen welke booger waren
van onroerende en roerende goederen werd be»
De accijnzen zijn over het algemeen hoe»
ger. In die op tabak ziet men het streven der zocht Is tot oprichting besloten van „Nieuw
waarvan de administratie, even»
afgeloopen maand, om nog zooveel mogelijk Molest-Rlsico".
als
die
van
de
oude vereenlglng ..Molest»
in' te slaan. Dat dit niet meer in alle gevallen
Risico",
zal
gevoerd door „Centraal
worden
mogelijk bleek, toont het cijfer van f 3*3 mil» Beheer".
tegenf
3.35
millioen
Voen
ln JuU van het vorige
In een circulaire van deze wederkeerlge
jaar. Hadden de leveranciers alle orders kun»
nen uitvoeren, het bedrag ware zeker wel vijf maatschappij wordt dienaangaande oa. het vol»
keer zoo hoog geweest' Toch blijft het thans gende verklaard:
ontvangen bedrag nog altijd bijna f 1 mlllloen
Vat onze organisatie betreft hebben zij. die
boven de raming. Voor de schatkist een niet tot de oprichting besloten, zich op het stand»
verwacht buitenkansje, dat evenwel noodig aal punt gesteld waarop ook de stichters
van de
zljn om het tekort van deze maand In te loopen. oude vereenlglng.^Molest-Rlsico"
In 1917 «ton»
De accijns op geslacht toonen zeker nog al» den: een behoorlijk draagvlak bijeenbrengen
tijd de gevolgen van de mobilisatie,
op» voordat men met elkaar ln zee gaat
bouwdienst De ontvangsten waren hier f 264
Voor «Nieuw Mole-t-Risico" is het oogenblik
mille tegen f 580 mille ln het vorige jaar e» van beginnen
gekomen. Ook in deze
een raming van f 600 mille. Ook het accijns op organisatie is Inmiddels
het karakter der verkregen
zout is beduidend boven de raming, n.l. f 386 samenwerking dat
mille (raming f 150 en vorige jaar f 194 mille). onderling hulpbetoon.van goed georganiseerd
Die op wijn is ook veel lager dan de raming;
Tot de leden van het bestuur, commissie van
de ledige stad tijdens de avonduren toont wel
zijn gekozen de heeren F. J.
toelicht
in
richting
aan welke
men hier moet werken. Houwer»,genaamd,
adviseur der BMlton MU te 's»Gra»
De opbrengst was met 49 mille wel beduidend
hooger dan in '39 toen die f 31 mille bedroeg, venhage. voorzitter; jhr mr H. I» A. v. Kretsch»
maar onbeduidend vergeleken bij een raming mar van Veen. dlreeteur der Stoomvasrt MU
".Nederland" »e Hilversum, ondervoorzitter; dr
van f 192 mille.
Typisch mag het In dlt verband genoemd I-. R.Slnnige, dir. der Rotterdamsche Zout»
worden, dat de accijns op het gedistilleerd en -ll«d«U v/h Kolff en VI, te Rotterdam; secretaop het bier hooger zijn. zoowel to.v. het vorige ris; B. G. Kernkamp. dlr. der V. A Seholtens
Haar als tov. de raming. Vooral het bier stelde Aardappelmeelfabrieken te Groningen: D. V
niet teleur.
de Monchv Jr. dlr. der Nederlandsche Katoen»
spinnerij te Hengelo; Ir M Splllenaar Bllgen.
Ook de omzetbelasting verdient spe»
dlr. der papierfabriek „Gelderland" te Nijme»
ciale vermelding en wei vanwege het
ftn;
J. G. M. Swagemaker», dlr. der Spinnerij
feit dat deze niet noemenswaardig ver»
Swagemskers-Bogaert, te Tilburg.
anderd is, bij een vergelijking met
het vorige jaar (f 11.412-365 tegen
Deze commissie van toezicht beoordeelde
f 11.441.280). Verheugend mag het ge»
en beoordeelt alle Inkomende aanvragen
noemd worden, dat dit bedrag de raming
tot verzekering en wijst dle aanvragen at.
met nlet minder dan f 4.4 mlllloen over»
»elke
risico's betreffen, die In dezen tljd
treft
algemeen al» uitzonderlijk ongunstig -ui.
Over de opbrengst van de rUwielhelH«u**«
ton worden aangemerkt Zoo zullen bijv.
valt thans nog gaan definitief oordM
u vOton.
«tot ter v6Nea-«rlng worden «iluiHGrin»»

—

die objecten, welke gelegen zijn op min»
der dan 1 km. afstand van dé grens van
een vliegveld.

—

Zuidslavië stelt belangrijkste

buitenlandsche mijnen

Enkele verschillen tnssonen.^llolestRisico" en ..Nieuw Ittolest-Itisieo"
.Molest»Rlslco" Is een vereenlglng volgens
de Wet van 1835; «Nieuw MoleN»»ls.<*o" i» een
wederkeerlge waarborgmaatschappij. -n de
rechten en verplichtingen van de leden brengt
dit geen verschil.
BU „Molest-RIsloo" is mede in de verzekering
begrepen reo.uisitle door een vijandelijke macht
Bij „Nieuw Molest-Risico" is dit eveneens
behalve wanneer dlt risico In de polls Is zod.
uitgesloten. Dit zal geschieden ten aanzien van
schepen en handelsvoorraden en koopmansgoedereu.

BU tijdelijke verzekering (behalve wanneer
dlt geschiedt bij verzekering op contract-polis)
I» men bij .aMolest-Rislco" Ingeval van omslag
aansprakelijk naar verhouding van de jaarpremie, berekend over het hoogst verzekerde
bedrag. BU ..Nieuw Molest-Rlsloo'' is
echter bij tijdelijke verzekering slechts men
sprakelijk naar evenredigheid van den tijdaan»
ge»
durende welken de verzekering heeft geloopen
in verhouding tot den duur van het boekjaar.
Ingeval van schade wordt het verzekerd bedrag met het bedrag der schade verminderd,
zonder

Oituer

NIEUW-YORK.

,

Na»»:
I 18 Aug.
8%» B. «ldt^lkHl 13% b. 22 II
8% DcNtb^alant-80 M b. 18 I. I
6% I^WH.tW.'i^-pH'a. 13%b 18%1
8%-H VHttsA^OH'sl '
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6% Stadt Wien 1992

15 Aug.

ll%d 22%1
14 b. 18 L

13%
b 16%1
-»_««--.

1

6% A^.G. 1952
26 b. 30 I. 26 b. 30 I.
A% Nordd. Lid. 1947 35% b 38%1 35%b 38%1
6%5>» Siemen, 1951.. 40 bieden 140 b.
6% Pruis. Staats*. -32 12 bieden
12 b.
Braz. Traetion
3—
3%
>
Gelote»
!
5%
Bc^Ul-tlss Wrlght
j
l
8%
8%
Douglas Aireraft
1
t
67%
68%
Electr. Bonds
}
5%
1
5%
Nat Dlstillera
|
20%
20%
i
j
!
20'K_p*""***>
21%
5%% Young
I
17—
18%
de
Oerro
Fasen
22%
, 22%
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,

Wnght Aen»
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91—
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Visseherijberichten.

—

lIMUIDEN. 1? Aug.
Deensche visch: Kleine
schol. 23.50—
Makreel 13; Haring 24—23.30,
per 50 kg.; 2oetwatervisch per kg, Snoekbaars 20.
"*Voorn 15.

—

-«^NAVEINIAc'E. 1? Aug. Aan de mark» kw».
men 10 kotters, 1 snurrevaarder en 41 schokkers.
t.w. de motorlogger» Bch. 99. D. Pronk, met t 43;
de kotters Leb. 37. C. de Jong, met f «l; Leb. U. G.
den lleyer. met f 54; Sch. 177. T. Blok. met f «7;
6ch. 70. J. -reunebreger. met f 98; de I*'t. 28. W.
Drijver, met 1 81; KW. 21. 3.
met l 38; K.W.
77. H. van Duyne. met f 57; K.W. 92, J. Jonker,
met f 85; K.W. 94. W. Vooys. met l 140; X.W. 10.
E. de Vries, met f 54. en 41 schokkers met tezamen
f 1382 be-olninwg.

In het overzicht van den stand der directe
belastingen komt nu. na de stagnatie, die de
I1
laatste maanden in de aanslagregeling schijnt
Deuts.
Lm.
te zijn -uitstaan, wat meer teekening. Was het
D. Reichsb.
1 127%
zuivere bedrag der kohieren einde Juni jll Zuid-Slavië wordt toegepast
Relchsbank
117%
117%
Zij
uitgevaardigd
.
voorschriften
heeft
bedraagt
f 85JJ millioen. thans
Vóór Dresd. Bank
het f852 millioen.
127%
I
127%
een vooruitgang, welke die van verleden jaar beter onderhoud en exploitatie van de wouden. Feldm
141%
i4i»s
Feiten & G
Volgens de Deutsche Volkswirt wordt aan»
niet veel ontloopt, Echter was toen het totaal
I 174%
I
174%
< 167%
reeds tot f 95.s millioen opgeloopen. waarbij dan gedrongen op de vaststelling van een bosch167%
Kamb.
Pak
98%
I
98—
>
nóg in aanmerking is te nemen, dat daar bouwprogram, zooals in Roemenië in de laat»
I 151— I
ste maanden met Duitsche hulp wordt uit» HajPS»
150%
fl5 millioen uit de inmiddels vervallen beI. G. Farben
j 184— I 184—
lasting van de doode hand in begrepen was, gevoerd. De rentabiliteit der houtnijverheid is
*
«loecku.w.
140% l 142—
terwijl thans de stijging voor een gedeelte te verminderd, doordat niét zooals in Roeme134%
134-4
nië,
groote
bedrijven
Lloyd
uit de samensmelting N.
danken i» aan de vermeerdering in de afge»
J
96%
l
96—
loopen maand van f 9 mMioen tot f 13.1 mlilloen van kleinere zijn gevormd, maar een tegen» Rheinstahl
156%
156—
>
Siemens Balske
bij de nieuwe opcenten der gemeentefonds» overgestelde ontwikkeling werd waargenomen.
i 244% | 244%
Ver Stahlwerke
128%
belasting. Ondanks deze laatste mutaties is dan Tal van ondernemingen moesten ontbonden
128%
Wal*Ö»l 164% 1 164%
toch, zooals gezegd, het totaal nu nog slechts worden; volgens genoemd blad. En dat terwijl Mntersh
-54»»,
153—
f852 mMioen, öf bijna f9millioen onder ver» de vraag in Zuid-Slavië zoowei als in het bulongewoon
BEURS VAN BERLIJN WEINIG VERANDERD
leden jaar. Intusschen valt te noteeren, dat de tenland
sterk toenam.'
inkomstenbelasting in de afgeloopen maand van
BERLIJN. 17 Aug. Terwijl er op de oblif23.1 miMoen* tot f4SH millioen <v^. echter Xuidslavisohe bosehhonw heeft
gatiemarkt weder sterke ' vraag heerschte,
reeds tot f «2.4 mlllloen) is vooruitgegaan.'de
waarbij er zoo goed als geen aanbod was, lag
dringend behoefte aan
vermogensbelasting van f 7.5 millioen tot f 9.9
de aandeelenmarkt zeer rustig. De
mlllloen (v.j. tot fl3». millioen) en de verdédi»
„De Zuidslavische boschbouw". schrijft de waren over het algemeen onveranderd,koersen
hoewel
gingsbelasting I van f3.7 mlllloen tot f 5 millioen D. Volkswirt «heeft dringend behoefte aan van
een iets zwakkere stemming gesproken kon
Cv.j. f 7.6 mMioen). Verder is er alleen bij de kapitaal. Een aantal, meest met ItaUaansch
grondbelasting ad f 10.8 mlllloen een kleine kapitaal werkende maatschappijen, hebben daar worden. Fondsen als Goldschmitt, Braubank en
Schubert und Salzer waren 1% tot 2% pet
voorsprong, hl. van f 139.734/ Maar bij de drie van profijt getrokken, vooral in het banaat
lager;
waren daarentegen Ghristian Dierig.
belastingen
andere directe
ia er zooals uit het Kroatië en beloven een goed rendement tér» die eenvast
noteering
van 200 pet. bereikte. Over
bovenstaande blijkt, een achterstand van ruim wijl het aandeel .van Fransch en Engelsch ka» het algemeen gingen
de schommelingen de %
vrijwel
f22 mMioen, dié
alleen door de nieuwe pitaal terugloopt".
pet. niet te boven.
opcenten van de gemeentefondsbelasting tot
Ook voor Bulgarije zijn boschbouw
Op de obligatiemarkt rekent men op een
kleinere afmetingen " wordt teruggebracht, De
en houtnijverheid van betèekenis. Buivraag is nu. in hoeverre door het inhalen Van
verdere stijging der noteering voor schatkist»
tenlandsche concessionarissen drijven een
biljetten en belastingsbons, daar het aan vol»
verderen achterstand in de aanslagregeling het
ongenadige» roofbouw en het is hoog
doende aanbod ontbreekt
nadeellge verschil zal kunnen worden weg»
noodig dat de gerooide bosschen worden
Er waren van de zijde der bankcUëntële
gewerkt.
herplant Voorts de houtbewerking, die
kleine koop» en verkooporders, de banken zelf
in Bulgarije in handen .is van kleine - lieperkten zich tot dé g^*»*»>,i*'»iM^ wl»»^»»»,,'»
/^öWêWémers^a^ groote bedrijven komt
-dekkingen. Na de eerste noteeringen kwamen
De regeering heeft daarom toegestemd in het er vrijwel geen zaken meer tot stand. Blanco
verleenen van concessies aan buitenlandsche daggeld noteerde 1%—1%. Na de vaststelling
belanghebbenden, ten einde de Bulgaarsche van de eerste koersen trad aanvankelijk een
daling in. welke later evenwel weer herwonnen
houtindustrie in staat te stellen om in de behoeften van het land te voorzien, zelfs uit te kon worden. Over het algemeen traden slechts
""'':-■"Voeren..
weinig en dan nog geringe veranderingen in.
Valuta's
Bij de verleende concessies is Sowjet-Rusland Rheinstahl en Stahlverein lagen vast in de
sterk betrokkens ook Duitschers zitten op het markt
(schriftelijke en tel transacties)
vinkentouw. Duitschland heeft vroeger aan den
Nieuw-Vork
«
'.. 1-BSA— ISBA
boschbouw
in Zuid-Oost Europa weinig aanBerlijn
«Hg -.543
dacht besteed, «ét Roemenië heeft het onlangs
VERGADERINGEN.
een
!
overeenkomst
samenwerking
tot
tn
op»
Brussel
dit
3601 —39J.7
Ned. Mlj tot ontginning van steen»
zicht gesloten en op denzelfden voet zal men kolenvelden
te Arnhem. Jaarstukken
Helsinki.....
ssi
3JJ2
nu ook In Zuid^lavië en Bulgarije aan het goedgekeurd. Op het preferent aandeelenkapitaal
,
Stockholm
4<Hl —AAM
werk gaan.
wordt 6 procent div. uitgekeerd en het winstsaldo
2tarlch
ad f 133.591,25 als »»t«larljvwg bestemd.
om -AZM
Ne heer J. M. Honig ls al» commissaris gekozen.
Wisselmarkt te Berlijn.
Bankpapier
BERLIJN,
17 Aug.
-Brussel 3tL9»-40j04. «o»
Wisselmarkt te leenden.
Nlenw»
A
IMIA— IMH
penhsgen 4851—48
9,89—9:91, l*ar«Londen
3*3*17 Aug.
«rasse»
Officieel. Nieuw-Vork
MM -30.20
.i?*"
-3.539—5.811, Amsterdam 13257—13233. Italië
4Sa\i—tJD2\i.
Montreal 4.43—4.47, 2llrla*h 17.68—
Japan
Steekbal»
12.11..
0.585-0.587.
2.098—2.10.,
«4.76 -AAM
Canada
Oslo 17.78. Stockholm 16.85—16.95, Buenos Aires 16.60—
86.76—
Stockholm 59.46--59.58,
Zwitserland 1743. Batavia 7.88—
Belg. congo 176-50—176.78,
2-U-el.
42.80 -42.96
56.39—56
Nleuw-Vork 2.498—3
Goud 168/-.

«annes-n.

NAGEEOMENSL OIKOEESENVAN

tot

Aan het jaarverslag 1, het volgende ontleend:
Na uitkeering van 8 pet dividend op de pret.
aandeelen <onv> resteert een saldo groot
1 133-591 (v.J. «07.965). dat evenals vorig jaar
geheel voor afschrijvingen wordt aangewend.
Blijkens de verlies» en winstrekening bedroeg
het saldo der inlaomstenbe«keningen f 192H94
tt 654-528), te verminderen met algemeene onkosten ad t 56.582 (I 93.743).
De internationale verhoudingen veroorzaak»
ten reeds aan het begin van het per 1 April *39
aangevangen boekjaar en later In toenemende
mate moeilijkheden in het verkeer met de
Mijn-directie in Huckelhoven. Daardoor ia het
thans onmogelijk verslag uit te brengen over
den gang van zaken onzer mijn «Gewerksohaft
Üopnia-atacoba" en moet dit aan latere jaarver»
slagen voorbehouden blijven.
Hetzelfde geldt voor ons belang bij de N.V.
Mijnbouw en Barvwa N.V.
De balans per 31 Maart 1940 vermeldt o»», onder
Debet: Belangen bij en vorderingen op andere
aMdernemlngen na at-clu*. 1 13.733.0 M lil 15.634.103).
kas f 1401 (f 1857). kassier f 11-18? ((f 4865). postgin» t 2013. elf. f 102.758 (l 141.407). debiteuren
f 4123 (f 5400). totaal f 13H44.852.
Credit: Oew. aand. (gepl.) l 10.000XX» (onv.).
pret. aand. f 48.000 (onv). crediteuren f 78.647
tt 117.739). obll-l-atieleening f 3.704.000 (f 5.604.000),
ultael. obllg. f 7000 (l 12S0l»-. dlvld. pret. aand.
t 2880 (onv.).

Part,

3

controle

Ter verzekering van de veiligheid
van bot bedrijf

ingesteld.

UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN.
De rechtbank hler ter stede heeft de volgende
faillissementen uitgesproken:
l». A. *3eelen. graanhandelaar. te 2llk. gemeente
Noordwijkerhout. ltegenvlletweg 18. B.C. jhr mr
C. L van der Wlja-k. Cur. mr C. Punt te Iloordwijk.
C. Norsboom. loodgieter, té RUn-burg, Burg. MelJboomstraat 15. R.C. mr A. Ikman van Lurck. s*ur.

mr

H. F. A. Donders te Lelden.
G. J. van Leeuwen, arbeider, te Katwijk aan Zee,
Zeer. Varkevisserstraat 256. R.C. Jhr mr H. O. Felth.
Den Haag.
<!ur. mr H. F. A.
P. E. von Oven. Btatenll»an 53, Den Haag. «.O.
mr A. W. J. van Vrijberghe de «^oningh. Cur. mr
?h. de Vries. Den Haag.
Opgeheven de faillissementen van: H. 3. 2rocker,
Den Haag: J- H. «3. Damen. Den Haag: I. de Vries,
Den Haag; G. A. de luister, Den Haag.
Vernietigd het faillissement van: Th. al. DMln air^
te Wassenaar.

Oliën.
LONDEN. 1? Aug. Lijnolie loco 44/-. KatoenoUe
Egypt. ruwe toco
Raapolie ruwe loco 44/3.
dito geraU loco 45/10%. ralmpltoUe te Liverpool
loco
c*astorolle le merken loco 57/-. dito 2e
merken loco SS/» Voyaolle Oriënt ln tanks lltdm
33/- Coca-olie blanke
dito oeylon loco 28/1%
dlto Straits stoom 28/1 li. Palmolle Lagos in vaten
19%. dito zachte te Llverp. ig>4. terpentijn Amer.
IOCa, 54/-V.

HULL. 17 Aug. Lijnolie loco 44. Xatoenolle Egypt.
loco 21/1%.

Kerknieuws
ZENDELING EN TAALGELEERDE.
Dezer dagen is dr Karl Aöhl. die den Bijbel
in de Suaheli-taal overbracht 70 jaar geworden. Hij is de pionier van den Protestantschen
Zendingsarbeid in Afrika en een der bekendste
taalgeleerden op het gebied der Afrikaansche
talen.
De Suaheli-taal wordt door ongev. 30.000.000
Afrlkaandérs gesproken en wordt gehouden voor
de toekomstige algemeene taal der ingeborenen
Jn tropisch Afrika.
in-1930 het NieuweTestament
*-^Dr-R6hl^kón
en in 1937 den geheelen Bijbel in de Suaheli»
taal laten verschijnen. Hij volgde bij zijn arheid
het voorbeeld van Luther, die zich ook bij zijn
Bijbelvertaling aansloot bij de volkstaal. Daar»
om koos dr Riihl zich zijn medearbeiders voor»
namelijk uit de meer ontwikkelde inboorlingen.
Behalve den Bijbel verzorgde hij de uitgave
der vier evangeliën in de Sahambala- en Ruanda-taal en die van den Lutherschen Catechismus en van de Luthersche Geloofsbelijdenis in
de Suaheli-taal.
Bovendien verschenen van zijn hand verschillende studies over volksgebruiken enz.
betreffende de Afrikaansche volken te midden
waarvan hij geleefd heeft

.

R.K. KERK.
Wegens gezondheidsredenen is

aan

pater I».

G. M. Wildenburg, kapelaan der R.-K. kerk aan
de Raamstraat te Delft eervol ontslag verleend.
In diens plaats is benoemd pater H. J.Gianot-

ten, vroeger kapelaan van de Boschjeskerk te
Rotterdam, welke bij het bombardement van de
Maasstad ia getroffen.

de zetel in londen is, ontgint en verwerkt de
lood- en zink-ertsen in de mijnen van Kosovska
Mitrovica. Zij werd in 193? met een kapitaal
van 1.1 millioen pond sterling opgericht en
later door overneming van andere ondernemingen uitgebreid. Voorts werden een loodsmel»
terij met een capaciteit van 12.000 ton, die
later verhoogd zou worden, en een zinksmelterij
met een jaarlijksche capaciteit van 10.000 ton
opgericht

H

—

»*«t bezit van de Frans
maatschappij
bevindt zich de grootste van alle Buropeesche
kopermljnen. De Mines de Bor, waarvan de
-n parijs is. heeft een kapitaal van 00
millioen francs. De onderneming', dle over tal
van privileges beschikt slaagde In de laatste
jaren er in. de ertsproductie belangrijk te
dat zulk, gedurende het loopende kalendoen toenemen. De productie van kopererts
derjaar aanleiding geeft, tot restitutie
de «n pyriet steeg van rond 760.000 ton In 1938
voorschotpremie. Wil men zich weer van
tot het op 984.000 ton In 1939. In de vijf hoogovens
volle bedrag verzekeren, dan zal men dus een van de maatschappij
werden In 1938 42.000
bijverzekering moeten sluiten, waarover even» ton koper voortgebracht
In 1987 hadden de
tueel ook omslag zal moeten worden betaald Mines de Bor een
«lectrolvt-koper-raffinaderij
(In de praktijk geschiedt
een dergelijke ver» opgericht, die in 1939 reeds de volle jsarlljk»
mindering alleen wanneer het «heden boven
«n« capaciteit van 12.000 ton bereikte.
«1000 betreft». Deze regeling wordt bU
„Molest-Rlsico" in de praktijk gevolgd en Is bij
Da l-iansche onderneming heeft In he»
„Nieuw Molest-Risico" in het reglement opgelangrijke mate er toe bijgedragen, dat
nomen. .aMolest-Rislco" vergoedt de schaden,
2uldsl«vi« een van de meest belangrijke
terwijl de leden de van den Staat ontvangen be»
dragen moeten terugbetalen. „Nieuw Molest»
koVer»ultvoerlanden van Europa I» ge»
Risico" vergoedt de schaden In aansluiting op
"orden. Nadat aanvankelijk na het uit»
hetgeen van den Staat wordt genoten. BU
oreken van den oorlog de uitvoer van
„Nieuw Molest-BIsieo" wordt dus als «kade»
Koper uit 2*ild«lavi« geheel werd ver»
bedrag genoteerd het vastgestelde
«rag, verminderd «et de vergoeding schadebeboden, werd later overeengekomen, dat
door den
Staat Wanneer „Nieuw Molest-RIslco" evenW procent van de productie voor den
tueel niet de volle schade k» vergoeden, dan
«laat
«ouden worden gereserveerd.
zal het percentage der vergoeding worden berakend over het aldus verminderde bedrag.
De Mine, de Bor hebben vervolgen» tot aan
Schade door mijnen wordt door „Milest» het deelnemen van Italië aan den oorlog
In
Risico" niet vergoed: door „Nieuw Moleü» verhoogde mate koper naar frankrijk
uitgeRisico" wei.
voerd, terwijl vroeger Duitschland de belang,
Olie- en tankinstallatles worden door «Nieuw rijkste afnemer van koper
was.
Molest-Rlsico- niet «>«t»ept««rd.
De -togalseoe
Mines !.«, waarvan

*--*«!

»v«a

vermindering 817.85 bedragen.

De katoenuitvoer der Ver. Staten be»
droeg in Juli nog slechts 120.000 balen. In Ja»
nuari hadden de Ver. Staten nog een uitvoer
van 1.03 millioen balen. Sindsdien Is de uitvoer
van maand tot maand gedaald.

Plaatsing aandeelen De Drie NoeMers
De

directie

1? Augustus
IsTVAI^E»: ». G. asooga^ea». «eb.
Gagel.
B. van der Does. geb. Wln»
kler. d. al. J- van Rijk gel». Klentz.
d. A. Looijestetjn. geb. Busahgens» d.»
S. Q. Ak»< o^^ Voegt. d. F. Willem».
gen. Micbel. z. G. van Velzen, geb.
Dijkhuizen, d.
M. van Baren, geb.
Keznper. z.» J. Janmaat ged. van Boenmet. z. J Bal. geb. Hofland, z. J. G.
Daniël», geb. Moerman, d. l. M. Verkerk. geb. Koks. d. J. «l. van der
Westen, geb. Jansen, d.
OVERLEDEN: I». G. Schipper, «ad
60 J, ongeh. vrouw: S. H. ten Gate.
wed. van H. Vreedenberg. «3 j. A. J.
H. de
G. Knijpers, zoon. S zand.;
Vries, man va» T. de Boer, «3 J-: "T.
Hoth. ongeh. vr^ 62 j. ; -J. van Zon.
24 J.; G.
vrouw van L. O.
M. Bleker Gearten. wed. vsn J. G. van
Voortbuljsen. 76 J. * P. J. van Ophe»
mert, wednr. van G. G. Koolj. 61 j. : «
W. H. Hengevelde man van B. W. Flem»
mes. 80 ).: -3. M. Bake. gescheiden
vrouw, 74 J. ; G. Spaans, wed. van
J. Bron, 84 J- U. A. A. Fruin. gescheiden man, 49 j.; G. G. Burger,
ongeh vrouw. «4 J:
J. Brulnooge.
ld.
vrouw van A. L. Barnes, 66 J:
IZraat. wed. van S. Steensms, 74 J.
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Arönson.

-
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»U^bI«BAt?ZWIWI«ISa

Ter verzekering van de veiligheid van WALLSTREET MELDT:
In de week geëindigd 7 Augustus 1940 be»
liet bedrijf heelt de regeering van Zuid- droeg
de goudinvoer in de Ver. Staten in
-3laviB bij de twee belangrijkste ondernetotaal $ 25.62 millioen tegen $ 78.68 mlllloen
mingen op het gebied van den mijnbouw, ln de voorafgaande week. Daarvan waren
11.56 millioen afkomstig uit Canada en 50.75
die in buitenlandsche handen zijn,
de millioen uit 2uid-^frika. Bet voor buitenland»
Compagnie rranssaiss «les Mines de Lor en sche rekening in de Ver. Staten geearmarkte
goud onderging een vermindering met «1658
de Trepca Mines I-td.
een staatscontrole millioen.
In de voorafgaande week had de

—

«v»«ll»I«I« «JsZa»

der Bierbrouwerij ,De Drie

NoefUzers" te Breda deelt mede, dat nog ge»

plaatst zijn nom. f200.000 gewone aandeelen,
waartegen door de Industrieele -rrustmaat»
schappij te Breda zijn uitgegeven 200 certificaten van gewone aandeelen N.V. Bierbrouwerij
.De Drie Hoefijzers", elk groot f 1000.
Deze mededeeling geschiedt in verband met
de aanvrage tot opneming van bovenvermelde certificaten in de beursnoteering te

Amsterdam.

Toestand gebied onroerende zaken
herstellende

In de jaarlijksche algemeene vergadering van
aandeelhouders der Bank van onroerende zaken werden de jaarstukken met algemeene
«temmen goedgekeurd, terwijl werd besloten'
een dividend van 8 pet tv.j. 12) uit te keeren.
lot mede-directeur werd benoemd de heer
mr N. J. G. M. Klappevne van de Öopello.
Op een vraag van een der aandeelhouders
deelde de voorzitter, de heer A. van Dam, mede,
dat de situatie op het gebied van onroerende
goederen aan het herstellen ls.

1? Augustus
M. van den Akker en E. J. de Kreuk.
E. Baarda en J. H. Westerop. J. G.
Blommers en G. Smit M. Brinksmo
en H. M. de Wolf. G. van den Broek
en E. Hertlv. H. Deege en A. W. va»
Dijk.
J. W. van Gelder en H. E. M.
Kerling. » M. Houpt en E. J. Westerbeek. A. P. J. W. Jungcurt en J. G.
Audier. H. J. Kassier en L. M. Kets.
H. W. G. Ligtvoet en G. verksen. » LM. Madera en H. J. Steven». » J. G.
Matveld en M. A. Weber.
J. A. J.
Neervoort en T. E. van der Vin. H.
W. Ouweleen en C. M. Geijl. M. Pen»
idngs en G. Dekker. » F. H. Pikaar en
G. Boot " L van der Post en E. J. van
den Berg. J. Pronk en M. Spaans.
W. F. B. Proper en M. Bawberg. » G.
Santlfort en J. J. de Graaf. -RH.
Schaafsma en G. L Links. H. Schmidt
en W. C. J. van der Wilk. W. N.
Schouten en L. J. M. de Gorter.
J.
W. van der Sluvs en E. W. N. Luljten.
P. van Vlaardingen en G. W. van
Bebber. M. de Vries en J. N. Schmidt
P. J. Wagemans en H. J. Bakker. J.
B. van der Wéijden en Jonkvr. F." H.
Pompe v. Meerdervoort -BK. van
Zantwijk en M. Wennekes. -J. J.
Zweers en E. Tb. van der Goot L. F.
van Akkeren en F. W. Bos. L. M.
van Atlen en G. Hulst » E. Pb. Annolt
en Tb. Schmerler. » C. de Bakker en
L. B. Koster. J. Balk en E. Steffers.
P. G. Battes en J. I. M. Rolvink.
G. J. van den Berg en H. B. J. Reljns.
J. F. G. van den Berg en B. F. Labbé.
Th. F. Beijersbergen van Henegouwen
en H. T. Booij. » G. A. de Biools Goojers en G. J. Sacre. H. G. Bordewljk
en H. P. H. Kleljn. J. B. Borger en
0. H. Netten. S. Borger» en B. Glauzing. AE. Bos en J. G. Harteveld. »
M. van Brakel en G. J. van Es. » P. E.
Bras Verschoor en J. G. van Lier.
J. B. Buiteman en F. de Kruijff. B.
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.Glta«tF/eoH^J^^.van^der.Velde.
W. P. Coppoolse en E. J. Th. Hoflmanu. - J. G. L.' Gromjongb en J. J.
Hoeven». M. J. van Êgmond en M.

.-.^

-

»

Overduin.

A. E. R. J. Egresv en M.
P. H. Buch. -WA. Elswijk en A. L.
de Wert » J. H. Ferwerda en H. J. M.
Kopper». » L. A. Fren.uin en W. E. M.
de Groot Th. J. J. de Groot en G.
Buljens. » M. Hemen en G. A. Hijdra.
J. C. A. van der Hoorn en J. E. Gas»
teieljn. W. M. Hulselmans en E. Hoogduin. J. G. Kalf en J. J. van der
Loo. » B. Kerkhof en H S. van Es.
A. P. van der KlelJ en F. A. Nodstawa.
E. Knoester en J. de Niet I. Kunstiicher en E. Gzopp. » G. J. Langenkamp en A. H. E. van der Geld. W.
J. van Leeuwen en E. M. Schllper»
oort. » A. G. J. van der Loop en J. A.
Schijf. p. Meijer en J. H. van Buu»
ren. » W. Milikan en G. Tb. Beguln.
E. Milikowski en F. Lebovlc G. P.
Muns en E. Bagchus. » SJ. Olderman
en A. M. A. van Wetten. W. van den
Ouden en A. J. Schuits.
A. Platteel
en E. M. Beek. C. Postma en J. P.
Vleemlng. W. G. van Baal en E. U.
E. J. Akkerman». R, H. Beule en L.
Widdershoven.
A. W. Reljndorp en
Tb. Wem. » G. Rog en M. Taal. » P.
Ros en P. van den Hul. A. Tb. A.
Rijken en F. B. Lijnkamp. J. A. San»
difort en G. H. M. Lek. A. J. Scholtes en A. dAaan». Gn. Sleh en B.
Wljkstra. » P. Sinke en J. E. Nlcolaas.
» L. J. Souren en
W. G. Koning. N.
Spaans en G. Knoester. » J. H. Stal en
C. Karreman.
G. J. Stam en J. E.
Gllin. W. Gn. Stam en M. G. Leurs.
A. H. Stokvis en L. H. I. Bruns. » H.
Straatman en A. G. P. Kantors. A.
Timmer» en C. Lulofs. » J. P. G. van
der Veen en G. v. Kagle. H. Verspeek
en H. A. van der Meer. » W, Vink en
Ch. Rog. J. B. Visser en F. de Jong.
X. Walther en H. Forger. P. Westeerduin en M. Beller. E. H. Wijier
en D. A. van der Beek. J. Wljna en
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A. Wassenburg. » W. Zuurmond en J.
C. Wasslnk.
W. Tb. A. Salmans en
1. Snoep. J. van den Bosch en N. G.
van Schouwen. A. A. C. van Bemmel
en J. M, H. Olders. » J. van der Zwan
en P. Romkes. G. G. J. Bentschap
Knook en J. van Beer». » A. J. Bakker
en N. J. Freusberg. » X. Houterman en
T. P. Vader. A. Helsloot en G. Heesen.
X. J. de Jager en G. P. Meester. " A.
Wlersma en M. Blokker. » J. Boender
en H. Schmal. Th. W. Bengers en E.
Koegler. » G. P. de Vries en J. Preesman. » J. M. Vleeskens en J. T. Oudshoorn. » C. de Jong en G. Metsen. »
J. J. de Jager en G. J. J. Holstein. «
P. M. Maas Geesteranus en Z. H.
Kuhn. » J. G. Gunther Mohr en A. J.
Renz. F. H. C. Nouwelaerts do Ag*
en F. G. van Heukelem. G. Zoutendijk en P. C Kogcbel. G. E. H. van
de Peppel en A. M. Lukaart » 8. van
Soest en G. W. van Hooien. " A. A.
Atzema en S. Gn. de Wijn.
W. X.
Ch. Knulbach en P. J. G. Kagle. " J.
Klee en R. Stuiver. G. Foppen en l.
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P. Kopaan.
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VERF THANS OOK DISTRIEUTIEGOED.
Verf en verfgrendstctte-. worden blijkens een
heden gepubliceerde verordening aangewezen
als dlstrlbullegeeckere» In den sm van de Dtstri»

sutlewet.
De voor de uitvoering hiervan noodige be»
palingen worden door den Secretaris-Generaal
van het Departement van Handel, Nijverheid en
Scheeepvaart vastgesteld en in de Nederland»
sche Staatscourant afgekondigd. Ds l-e^ls-Un,
I» vandaag In werking getreden.

—

NET VADERLAND

4
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Onderwijs

NEOERL EGONOM HOOGESCHOOL.
la afwijking va», de» Oebn»lla«UI>«» aanvang».
dataun wordt «n-deged-eid. dat «la w»«*u»-j»*aa>g als
student aan de Nedeils-iatseha «eoa*o»ol»che lloo»
ge-eNool te lla*«aerda» ls gesteld op 28. 2* «a 30
August**» te Notterda». "Heter de lla>oclaW«g 122.
«la de aanvang van «te colleges aldaar op 2 Lept

WOORDENBOEK OER NEDERLANDSCHE
TAAL.

Een editie

zatzeespaedig

De zoo juist verschenen aflevering 4 van de
?e jaargang der llededeelingen van het Departement van G. K. en W. vermeldt dat het
waarnemende hoofd van dat departement aan
de Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der Ned. Taal opgedragen heeft plannen uit te werken voor het zoo spoedig moge»
lijk doen verschijnen van een „editw minor",
een uit enkele deelen bestaande uitgave, die
zich in wetenschappelijk opzicht onmiddellijk
bij het groote Woordenboek zal aansluiten,
maar die zal zijn aangewezen voor het dage»
lijksch gebruik van allen, voor wiedit laatste te
omvangrijk is. Tezelfder tijd zal gewerkt worden aan supplementen op de reeds verschenen
afleveringen, opdat het groote Woordenboek
bij zijn verschijnen niet alleen „af, maar ook
«bij" zal zijn.

Zee- en Landmacht
D. J. GORTER.
Te Epe is in den ouderdom van 62 Jaar overleden de Neer D. F. Gorter. luit.-kol. van het Ne»

———
———————
HEERENHUIZEN
HEE^ENHMIEN
leger.

NOC SLECHTS

É3

I

TE KOOP

—

BRIEVEN:

Alle Antiquiteiten, zooals Meubelen,
blauw en gekleurd Delftsch Aarde»
werk, blauw en gekleurd Porce»
lein, gekleurde en zwarte Eng. en
Fransche Gravures, Zilver en Goud
en verdere Kunstvoorwerpen.
Brieven No. 3744, Bur. van dit BL

TER OVERNAME GEVRAAGD

Piano of Vleugel

Brieven met opg. van merk, prijs
enz, No. 11090, Bur. van dit Blad.
Aangeb. wegens bijz. omstandigh.

prachtige NEW FOUNDLANDER,
reu, beroemde afstamming, pr.
karakter, prijs billijk, mits goed
tehuis.
DEIMANSTBAAT 310.

WONINGEN

20 gram

20-100 gram

BRIEFKAARTEN:

locaal
b. interlocaal

a.

Adverteert in di» Bied

5

7 1/2

7 1/2

Eenvoudige wagen voor lage
prijs, welke in samengevouwen
toestand zeer weinig plaats»
ruimte inneemt. Wielen met
massieve gummibanden. Dub»
hele veering. Vastzetbare rem.
Met peau de pêche kussens.
Prijs f6?HS, inclusief omzetbelasting.

Door

voorlopig gevestigd aan het oude adres

»7»

AIS U ONS UW OUD GOUD VERKOOPT
OOK VOOB ZILVER EN BRILJANT.

RINCENNUIS. PRINSESTRAAT 86. Bij ruil ex»» prijs

een

speciaal

vanaf een wandelsnelheid van
3 a 4 km tot 20 km per uur rij»
den. Door inschakeling van de
3e accu wordt een zoodanige
kracht ontwikkeld, dat hellingen
in heuvelachtig terrein zelfs
vrij gemakkelijk genomen
nen worden.
*"
Het is niet alleen voor invalt»
den, maar ook voor de beter ge»
situeerden het ideale wagentje:
men kan er zich immers gemak»
keiijk en snel mede verplaatsen.
Afbeelding van dezen wagen
wordt op aanvrage gaarne toe»
gezonden.
Prijs: franco huls, inclusief om»
zetbelasting

f570

Den Haag.

....

4
5

ets.
ets.

BECHSTEIN VLEUGEL

W,

te koop gevraagd. Brieven met
prNsopg^ ouderdom, No. 1000,

«

.

é geeft

nu

I

3 KORTING I

.
_,..

,,

op de prijzen van het.
stoomen van aNc

at

!

2 oX«ESXI.EÉV»I>I<3.

Alle hierboven niet genoemde binnen»
Inndsche tarieven blijven ongewijzigd.

4

voo» DEGELIJK EN MOOI

SCHILDERWERK

door rustend arts, EENIGE PORTIEKHUIZEN of BENEDEN» EN BOVENHUIZEN, liefst aan hoofdweg. Brieven met uitvoerige inlichtingen
onder No. 11110, aan het Burean van dlt Blad.

■_

—

TE KOOP GEVRAAGD HUIZEN
VOOB GELDBELEGGING. NIEUWBOUW. Brieven met opgave v. prijs.
ligging, opbrengst enz,, onder No. 3778, aan het Bureau van dit Blad.

VLEUGELS

Nog zeer voordeelig kunnen we een beperkt aantal PIANO'S EN
VLEUGELS aanbieden, waarbij -e klas fabrikaten als: Steinwav, Bech»
«tem, Grotrian-Steinweg, Blüthner, Ibach e.a.
In dezen tijd de beste geldbelegging.
BRINKMANNS PIANOHANDEL. Opgericht 1870.
PRINS HENDRIKPLEIN 8
TELEFOON 334740.

—

RIJWIELDIEFSTALLEN

NEMEN TOE! THANS GEMIDDELD 50 PER WEEK.
VERZEKERT DUS UW RIJWIEL TEGEN DIEFSTAL.
UITGEBREIDE CONDITIES
LAGE PREMIE!
INLICHTINGEN VRIJBLIJVEND. „VERASKA". VER. ASS. KANT. NV.
BUITENHOF 23
TELEFOON 110493.

—

H

voUedhr avondnroitrannna.
In de Matinee betalen

kinderen halve entreeprijzen

100%

circuskunst

Uw kleeding.

H

M

I
Handige boekjes

voor de huisvrouw

»

in dezen tijd
»

—

Martine Wittop Koning
Eenpansgereehten

m

*KJSL^^^m—^Wm^m m^mw i

sensatie en
vrolijkheid

\
/GELDÜWILTÜW
BELEGGEN

M

v\

Kaarten verkrijgt», van 10
uur '«morgens at aan de

M^

Wij hebben nog diverse percéelen
(in aanbouw of reeds gebouwd)
te 's Oravenhage, Wassenaar en
Rotterdam te Koop.

Otrenaeaaaa', TeL 557270
en hlj dgaraimagasUn
«Zlonopole''. KetUngatir. 17
Den Haag. Tel. 180837.
Na afloop der voorstellingen »ljn voor de besoeker,
busverbindingen op de tram»
lijnen 8, 9 en 14 tot 1 uur
a^M 's nacht, beschikbaar.«e»»

II
lm
/R
/M

F^a»!»k «n »»>nk,!» »»»!»»»,». 134
Tal-Joon 53.3t.2-

l!» t»!»l»«»„!<*»

W

M
K

a/Sta Ten overstaan van de Nota»
HO rissen Mrs. VAN LIER en
HM VAN BEEK te 's-GravenhaWB ge, zullen in het Venduhuis
der Notarissen aldaar op DINSDAGEN 3 en 10 SEPTEMBER 1940,

te 2 uur
gegund:

nmi.

worden geveild en

TWEE BENEDENHUIZEN. leder

met alz. boyenwoning, erf en plaats
aan

r\a

VANDEVELDEBTMT
nos. 20/22 en
24/26

te 'S'Gravenhage, kad. sectie L no.
7928. gr. UI A. en no. 7929, gr.
120 A.
BBEEDEB BIJ BILJETTEN

J. Polak-Kiek

I HANS MOSER flI Apeldoorn. Het Loo
lIE HEBT 'T OFI — —

—

»m,M,.»»»»»»»»»»»»,,,»,.>,,,,,.^»>»»»»«a-»aia-»»»»»»^^

IN HET MEEST KOMISCHE EN-MWERK VAN DIT SEIZOEN

BOTEL DB UEMEENUUQON
tot bet voeren der Kon. Wapen,.
COMFORT
STANDING
SERVICE
gig. W a SNETII^AG». TeL «145

—

°7«r p»rt»«.

Gerechtigd

liehebttnietl
■
■
fl

■

DAGELIJKS MATINEE 2.15.
SOIREE
TOEGANG 18 JAAR.

S UUR

fl

fl

HOTELRESTAURANT ..FLIP HULM

HATTEM. TELEFOON 511
Absoluut rustig. bij bosch, bel «n water, mooie
rijwielpaden, golflinks natuurawenckad. eigen
Vraag on» billijke tarieven.
tennisbaan.
a G. HARMSEM.

—

...

Gezond verstand bij het besteden
ff 1.50
van het inkomen
E. M. Valk-l-ieijnsdijk
De Vegetarisohe Keuken
gebonden ff 2.50
Se druk
luster C. M. A. de l^inoy
Hulp en Verband steeds b« de
ff 0.65
hand.
Dr. J. Pinkhof
Huls» en Reisapotheek ff 0.70

SMVEREN b« VARSSEVELD. Geld. Achterh.
Pens!»» Boerderij «NIEVWREXWINKEL".
GEEN DISTRIEUTIEEORGEN.
Rust omg.
Ruime fr. kamers.
El. licht.
Mod. W.C's, zeer gesch. voor Indische lam. 12.—
K f 235 p. d. p. p. Langer verbl. red. Bond-pens,
A»N.WaR. Ta 294.
WILLEM GESINK.

REISRUBRIEK

ff 0.60

....

Lasten f 67-36 per perceel p. j.
Aanvaarding vrij van huur 1
September 1940: bet, Koopp. 1 Ne»
vember 1940 met SN rente van
Il Sept. at.
Bezichtiging Maandags en Don»
derdags van 2—4 uur.
Nadere inlichtingen ten kantore
van genoemde Notarissen, Laan
Copes van Cattenburch 46 te '«-Gra»
venhage.

—

..

Martine Wittop Koning
Het Vegetarische Middagmaal
Ing. ff 1.75 geb. ff 2.50
Martine Wittop Koning
Ra«v,kostgereehtea se dr. ff 1.10
Martine Wittop Koning
Eenvoudige Recepten s?e dr. aan»
gepast aan dezen tijd geb. ff 2.00
Marion Lekker
dekker koken voor weinig geld
ff 1.00
Willy Oornelissen-Vonepp
Honderd Tomaten-recepten
4e dr. ff 1.00
man-Martin e Wittop Koning
M.
paddestoelen
ff 1.25

K

OMSCHREVEN.

Op GEREGELD edverteeren
komt Ine» «e
groot e»
klein, al «eer den omvang,
aard van het bedrij».

fl
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H. W. NIEUWENHUIjSEN EN ZOON

■l

Hotel Klein Zwitserland,
HEELSUM/DOORWERTH.

Rustig Herfst» en Wintel-verblijf, ?rij, en prospectus op aanvraag! TeL 863 Glenlium).

,

■

■

''^'-^

Dagelijks 6 uur
Woensdag, Zaterdag*- Zon»
dag Matinee Klit n. met

LANGE VOORHOUT 20

IS HET ADEES

QED. HUISSCHILDERS

10 u in baar veliing2alen a. het

w.o. die va, den WelEdel Geb. Neer LOFEZ-DIAZ vegen»^
vertrek, bev oa. chique l-alon» Eetkamer- on Slaapkamer. M.
>» ameublementen, losse dressoirs., fauteuils, biiMtmeubelen, S» .:
Wa haerden. lampen. |-**on«*n, opklapbedden, bedden, dekens, WH
W meubelgordljnon, linoleums, vloemeil en andere vloer» M
bedekking, Perzische e.a. kleeden, moderne radiotoestellen, «
Egyptische
glaswerk, antiek sehrijtbureau,
serviezen,
W
bldstoel, kasten, luxe voorwerpen, schilderijen, gaslornnis, -_
W
M KIJKDAGEN: Zondag 18enz.en enz.
baandag 19 Augustus
ma
Tan
ms

M «OVEK verlengt de E
r
M'
levensduur van

M
—\

Galavoorstelling

jp Dinsdag 2 Angrelns te

-*-*

15 %

i

M

TE «WO? GEVRAAGD

■

Verkoopen
■*Publiek
■

KL. VEENEaADE 48
TEL. 332275
Eenmaal voer v gewerkt blijven wij Uw schilder.

BUK GESTOFFEERDE EN ZEER MOOI GELEGEN FLAT TE HUUR.
Inlichtingen dagelijks bij den hulsmeester van het Flatgebouw «Bosch»
rande" a. d. Benoordenhoutscheweg, TeL 778082.

O)

"MODERNE INBOEDELS"
hoyer|
1
■ ■

SU

JAAR f

HAAG

De Directie van bet VeNlnggedonv «Lange mg
«-S^Ml.» Voorbonf.N lange Voorbant 20. Oen Haag,
»».
SMWUV^ **^l"" 23.52 -al

,

.!

FLAT TE HUUR.

HET LACHSUCCES VAN HET

Wie een ander iels goeds wil zeggen met Kerst»
mis. zesde hem ot baar deze Boodschap. J. J. M.

—

BELINFANTE. KONINGSPLEIN 2»

3 minuten of gedeelte daarvan:
( 0-10 km.) 6 ets.
le. zone
(10-15 km.) 15 ets.
2e. zone
(15-25 km.) 30 ets.
3e. zone
(25-35 km.) 45} ets.
«e. zone
se. zone (boven 35 km.) 60 ets.
De datum waarop de nieuwe gespreks»
tarieven aan iederentelefoonabonn^wor»
den berekend, ze! den abonnê's schriftelijk
worden medegedeeld.

Welmarstraet U/Aa, T. 33.53.52

»»AAN VAN MEEBDERVOOBT 1340, per 1 Lept. a.s. m. blijvend
vrij uitz., bev. groote suite, 3 slaapk, badk.; bergk.; fietsenberg»
plaats; centr. verw^ koelkast, electr. boiler, lift. Huurprijs slechts
f 65.— p. m. Te bevr.: Larixlaan 30. teL 336580 en L. v. M.v. 1328.

H

verzending gereed.

DEVIEZENBANK

per

schakel.

NEOMAGÜS

TE HUUR MOOIE FLATWONING

DE GROOTSTE KOMISCHE ACTEUR

—

"»

ets.
ets.
ets.

..

systeem kan deze wagen thans

ven Verzekering tegen Ongevallen

Ic??!vï?!A^°^

—

ALLE BANKZAKEN

worden als volgt verhoogd:
3 ets.
a. locale gesprekken
gesprekken
interlocale
b.

ELECTRISCHE

NV. Eerste Ro»»erdems«l»e Maatschappij

H

ANNO

DE TELEFOONTARIEVEN

INVALIDEWAGEN.

en van de

—

—

'e

Op zich nog in handen van het publiek
postbladen, briefkaarten, enz.,
met zegelopdruk van lagere weerden dient
bij gebruik na 1? Augustus a.s. het ont»
brekende bedrag te worden bijgeplakt.

—

Bijkantoor ven de
Nationale Levensverzekering-Bank N.V.

-

Bet is «en Weed gebruik geworden, de laatste ia»
«n. elkaar een Ker-tboodschap te sturen, Is Kerstmis nlet het voornaamste leest der Christenheid?
En J» de ziel wel ooit ontvankelijker dan op den
dag der Blijde Geboorte?
Be beer «a-kenzle weet heel goed te schrijven
over Kerstmis e» zijn drie blijde geheimen: Het
eerste ls: Christus komt tot ons «n ons antwoord
zlj: wij komen tot V. Het tweede is: Christus is in
ons en ons antwoord zij-, wij zijn ln V. Bet der»
de ls: Christus gaat met ons en ons antwoord zij:
wij gaan met v.
Het Kerst-EvangeUe. bic 2:1—20. is afgedrukt
voor de Boodschap.
De druk Is heel moot en ruim. in zwart met
roode aanvangsletters. Het papier is traal. Bet
boekje is gevat in bljpassenden omslag, voor de

ZOONEN
N. MEES «t
KNEUTERDIjK 13 DEN

bevindende

BENZINEDISTBIBUTB2
TAXIGEBREK:

andere

bestemming heeft gekregen, blijft het

PIANO'S

ZAXEDACaAVONDGJEBED TE ZEIST.
Op initlatiet van ds G. Lugtlghelck. Gerei
predikant te Zeist. Is besloten wekelijks, aan
tien vooravond van oen Zondag, n^. «es Zater»
«lagsavunoa te 8 uur. een korte wijding-dienst
te houden in de Gerei Q^osterlrerl. aan den
VouHenbergsa*heweg aldaar.
Deze dienst, die als «H^teratagavon^gebell''
hellenat staat, worst ooi. «-oor andersdenkenden druk bezocht
In navolging hiervan worst, van Neck. Hervormde zijde, thans eiken Zaterdagavond te
halt negen, een korte samenkomst gehouden
in het gebouw »Irene" aan de Slotlaan te Zeist
Deze laatste dienst draagt een meer liturgisch karakter.
In het werk gestelde pogingen om beide sa»
menkomsten tot eén Interkerkelijk geheel te
vereenigen, waarvoor ook van Chr. Gerei
zijde werd gevoeld, zijn mislukt

kerstheedschap door W.
De
l»a<flle>-te Ploegsma vltgeversmij Zeist Prijs 50 cent

Loven deze gewichtsgrenzen blijven de oude tarieven gehandhaafd.

BOUWBUREAU W. STRIK

l?iMiv w»

locaal t/m.

20 gr.

TE HUUR.
NOG SLECHTS ENKELE
Ze ETAGES aan^de THOBBECKELAAN, nabij Laan v.
Meerdervoort, 6 11, k^ badk,
centr. verw^ electr. koelkast,
boiler, rijwielstalling en verdere moderne gemakken.
InL dagelijks van 9—4 op
het werk. Na 6 u.: Badhuis»
weg 63, TeL 55.67-36.

Aangezien het pand LANGE VIJVERBERG 12 een

ontvangt Ude hoogste waarde 1

.
.
b. interlocaal t/m.

a.

Wanddwagens

PRACHTIGE

I

hoogste be-^emmlng te komen.-*

De posttarieven worden met ingang
ven 20 Augustus als volgt verhoogd:

Tegen de HOOGSTE WAARDE

Nieuwe Uitgaven

en van naastenliXile. Nederland heeft
Kerknieuws ving
onze toewijding nooalig. hier en nu, o» tot zijn

VERHOOGING
P.T.T. TARIEVEN

AAN DE GOUDRENETSTRAAT nos. 576. 586 en 598.
Deze huizen zijn voorzien van centr. verwarming, badWWWWW
Dagelijks te bezichtigen.
Va»»»»»»» kamer en alle comfort.
Inlicht. N.V. ABEX, Regenteszeplein la. Tel. 398979.

TE KOOP 6EVHM6B:

AVONDBLAD E

EENHEID HOOR VERZOENING.
LANDBOUWER HAAKT BEZWAAR
In het Algemeen Weekblad voor Kerk en
TEGEN OOÏtXOGSMONUMENT
Qhl*l-tenatom zet L. J. A. de Jonge uiteen, wat
zijns Inziens de bijdrage van «te Christenen tot
De landbouwer F. Bouwmeester, op wiens
land aan de Postbrug In Sassenheim. elf Ne» den wederopbouw kan zijn. «OnonU^ornbaar
te ver»
«onze bitterheidwerkelijk
derlandsche militairen zijn begraven, had. uu is," aldus schrijver,
zeer"
vergeten. Om
teren
en
te
„oud
gegeven
op
er gevolg aan
is om
het graf een
gedenkteeken op te -lichten, de gemeente in zoo algeheel te vergeven en opnieuw te be»
kort geding voor den president der Ilaagsche ginnen, als we dagelijks aan God bidden door
Onze Vader. Doet Christus niet eiken dag
rechtbank gedagvaard en als eisch gesteld, dat het
hetzelfde
met ons? Er is geen eenhel,! noen
de werkzaamheden gestaakt moeten worden,
gemeenschap
mogelijk met alle lanHgenooten
daar het ontworpen monument zijn uitzicht zou
de eenheid door verzoening. Dat is het
dan
belemmeren.
eenlge antwoord op de verscheurdheid van ons
De heer F. P. Gouverneur, burgemeester van volksleven. Zou op dit peil van denken en hanSassenheim. heeft aangevoerd, dat de elseher delen nationale -amenwerlling en reëele volks»
geen hinder van het op 98 meter van zijn huis eeoheid mogelijk zijn? In feite gaat het er
om.
staande monument zal ondervinden.
of we liefde genoeg hebbeu om eerlijk onze
Op verzoek van den president der rechtbank tegenstanders en vijanden te gemoet te treden.
zijn de werkzaamheden aan het gedenkteeken Als Nederland een waarachtige eenheid wil
voorloopig gestaakt De uitspraak volgt Maanworden, moet ons volksleven gefundeerd wordag.
den op de overwinnende krachten van verge-

—

M,'u^!RW

—

Rechisscesen.

Ex. Landbeuwkande L.O.
Geslaagd de heeren I. «oeiWAGENINGEN.
«tra. 2eel»te**-w»ag: M.
lcoerselaaum. GeKen. gen».
Vl-ununen; D. Kuiper. Errnelo; J. «lalde. 1-utten a/d
vede*aa«v**»»t: A. Noorlander, Larneveld; la, de
Bink, l-ort-üuldwolde: A. P. de ltoo, Gl-oede. Afgeweien 5 candidaten.

derlandsche

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1940

E. »J. Wilzen-lZruins
Eet lekker van de Bonen

De«e rubriek verschijnt gedurende
den zomer 1 X per week op Xe»

BIJ den Boekhandel

terdag. Inlichtingen bij

DE ADMINISTRATIE.

l*

verkrijgbaar

UITGAVEN VAN NUO»»v. DITMAR N.V. ROTTERDAM

NET VADERLAND -. ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1940

Zomersche verkooptentoonstelling
Kunstzaal Bennewitz

Naast een «ober kerkinterieur van J. Bos»
boom (no 17) doen die van J. Cossaar wat
te kleurig aan. L»>ul, Meyer (11109—1866)
Is vertegenwoordigd door een zeegezicht (no 15).
een klein uitvoerig werkje; C. v. d. Windt
door een aardig landschap. Het werk van J. C.
K. Klinkenberg blijft zijn bekoring houden.
Ook het hler aanwezige stadsgezicht bezit goede
«zualiteiten. Verder noemen we nog schilderijen
van «3. Morgensterne Munthe. een
logger op het strand, stillevens van Jan

Van één vrijgezel

tot vier minnende naren
Lachsalvo
in het

—

AVONDBLAD C

KURHAUS
BRUCKNER VII
PALESTRINA

lachsalvo

Men heeft de combinatie: Bruckner-Vales»
op
trina.
en ook Bach-Palestrlna. op één program,
verkooptentoonstellingen
Zomers worden
meer
Passage-Theater
toegepast.
Ik ben er geen voorstander van.
gehouden. Dat wil niet zeggen, dat op de
leder
apart
„werkt"
over 't alge-neen wel beter
exposities in de anderF jaargetijden geen ver»
Alt een film begint met een verstokt vrij»
vollediger.
en
In
Kurhaus is er bovendien
het
koop mogelijk is. De aard van een verkoop»
gezel, die voor niets ter wereld over te halen
tentoonstelling is anders. Worden de andere
schijnt om een huwelijksbootje te charteren, nog het ..zaal"- en accoustiseb bezwaar. In de
In casu krijgt ook dit Paleatrlnakoor
gewoonlijk door een of twee schilders samen
en als diezelfde film eindigt, met vier geluk» kerk
met sfeer en klankgolf. zijn beste mogegehouden, in de warmste maand van bet jaar
klge paren en een aangeschoten butler in een
lijkheden.
Menigeen zal daar de drie blijkbaar
brengt men werken van zeer verschillende
politiebureau, wel dan kan men toch wel zeg» zeer geliefde
Motetten: Super flumina Babylo»
exposanten samen.
gen, dat er wtu-schen zoo het een en ander
Soave
fia
il morir, O Rei. Gloriae, meer
gebeurd is. En dat met des te meer reden als nis.
Neem nu de tentoon»
gewaardeerd
hebben.
Ook bier in bet Kurhaus,
in dat tijdsverloop een ln 't geheim verloofde
«telling, welke thans in
(niet best geplaatst), kon men
achter
het
orkest
nog
ondergeschikte ook
wordt aangetroffen met
de. kunstzaal Bennewitz
de fraaie mannenstemmen, inzonderheid
drie dames in zijn vriJgezeUenwoning. Het aar» weer
alhier is bijeen gebracht.
de
bassen,
bewonderen, en coastateeren dat de
dige ia, dat alle verwikkelingen, en dat zijn er
Daar vindt men Manet
sopranen
daar
aesthetisch lang niet tegen op»
beeld,
vele tusschen het eerste en het laatste
naast Jan Bogaerts. We
gewassen
zijn.
op de beste oogenblikken,
Maar
nog worden aangeboden onder het motto „was
namen met opzet twee
die
in
het
laatste
der
drie koortjes relatief vele
bezoeker,
lk maar nooit getrouwd". Een ernstig
ver uiteenliggende verinwaren,
innerlijke
glooiing, de bekon
men
de
die de vele avonturen serieus beschouwd zou wogen
den der schilderkunst om
golving
en galming.
geestelijke
of
stille
hebben, zou ten slotte uitroepen, dat deze vim het veelszins
te laten zien, dat de
van
de
zeer groote
overwinnen
jaloerschl".
moet heeten: „was ik maar nooit
kooper er kan vinden wat
ge-egaliseerden
klank
den
want jaloerschbeid vormt het hoofdmotief en intonatiebezwaren.
bij zoekt» En om er tevens
en
snr,
leiding
de
van
«los.
Vranken
bekwame
als men dan weet. dat de spelers Kathe met
op te wijzen, dat er geen
en
een
zekere
dankbaarheid
erkennen
Kemp.
Paul
Grethe
Weiser
en
Albert
Nagy.
von
lijn ligt in de expositie.
op
trachten
zich
te
laten
inwerken.
Matterstock zijn, dan staat het vast. dat er in
Dat is. gezien het speciale
noodig.
alle toonaarden gelachen zal worden van het
ook
niet
"
doel.
bet
einde.
(is: religie) tusschen den mv»
begin
verbinding
tot
na
De
piéce
de
de
lal a net is
Vooral Paul Kemp is in deze film weer buiziekvorst van Palestrina en den toonkunstpriesreslütance van deze tenin 't ge» ter Bruckner, die drie eeuwen later al zijn
bedeesde,
op
dreef.
Als
de
tengewoon
toonstelling. Het werk.
helm verloofde jongeman, die gedwongen wordt Boli Deo Gloria's opzond per orkest, heeft na»
dat hier hangt, no 9.
tuurlijk ook een zeer bizondere tegenpool.
het charmante vrouwtje (Kiithe von Nagy)
stelt een rustende vrouw
(Matterstock) te verleiden, weet
vriend
van
zijn
Bruckner gloeit na de romantiek, toch boven
voor.
Edouard Manet
Edouard Manet. Rustende vrouw.
hij keer op keer de zaal te doen schateren. Het de romantiek, maar met nog veel van de, van
leefde van 1832—1883 en
verhaal te vertellen zal men niet van ons alle excessen zeer ver blijvende, warmte en
wordt als de geestelijke vader van bet ImpresBogaerts, een landschap vol stemming van
speelt het gegeven niet al ie veel gesublimeerde menschelijk»
sionisme beschouwd. Zijn belangstelling ging J. E on. een stilleven met fruit van E. eischen; met deze namen
rol;
geen
ook
niet
wat er gebeurt, beid van die romantiek.
trouwens
ook uit .aar Japansche kleurhoutsneden. waarin Lakens, goudwinden van G. W. Dyssel»
en wü ver»
belangrijk
gebeurt
is
Bruckner verdraagt het niet. eenigszins al is
bij vooral het luchtig snelle der lijnen en de bof. een duinrand van Bern. Schregel en maar boe het
gebeurt en
in
tempo
dat
het
vlot
nog zoo weinig, waar dat kan, in de Pa»
zekeren
V.
het
In
bewonderde.
ongewone
kleuren
frissche.
een aantrekkelijk stadsgezicht, donker en vol vrijwel zonder één moment van verslapping. iestrina afgezonderdheid
en kuischheid van
dezen opzet van een rustende vrouw zit iets stemming, door den te weinig bekenden H.
is ontleend aan het tooneelstuk klank en bewogenheid, vertolkt te worden.
gegeven
Het
maar
ook
van
het
snelle
der
luchtige,
van het
Frauenf elder.
Met andere woorden, Schuricht gaat mij in
„vnsere kleine Frau"; regisseur is Paul Verlijn. De verf is zeer dun op het doek gebracht
Ad. Int.
deze
soms wat t e ver in de stilte, in het onder»
hoeven.
geheel
en vooral de afhanen hoewel het
voorprogramma,
waarin
een
buitendrukken
het
van de expressie, van de innigheid,
Na
gende hand
den indruk maakt van schets»
van
Walt
van
teekenfilmpje
geslaagd
de
gewoon
hartswarmte. En op andere plaatsen
matigheid, gaat er toch een groote bekoring van
Hongaar(Scherzo en Trio) is het genomen tempo niet
Ghosts"
laat
de
Disney
Voor
de
eerste
maal
heeft
de
stad
Linz
in
.J^ovesome
dit doek uit.
dezen oorlogszomer een openluchtvoorstelling sche violiste Alma Rosé de bezoekers genieten volkomen in overeenstemming met de rust,
Isaac Israëls, de Nederlandsche impresvan enkele liederen van haar land. Het was met de breedheid, de verankering in de eeuwig»
gegeven.
De „Zigeunerbaron" werd warm toesionist, is vertegenwoordigd met een strandals altijd prettig Chris van Dinteren aan de heid van de geestelijke achtergronden, beter:
gejuicht in de bosschen achter den Marzentafereel (no 34). Op een groot strand staat op
ondergronden, dezer muziek. De nieuwe richpiano
te zien.
kelder.
den voorgrond een meisje in een rood badpak.
ting van de vergladding, en van het zoo streng
De overige figuren en de zee zijn even aanmogelijk vermijden van alles wat op ritar»
geduid. Ook in dit werk toont de schilder zich
dando of sostenuto lijkt, op de aUerhechtste
een verfijnd colorist, die de ziltigheid van de
geslotenheid,
doet de ontzaglijk psychisch»
atmospheer weet te suggereeren.
bewogen kracht dezer muziek geen goed (bijv.
Van G. H. Breitner ziet men bier Vrouwen
in de finale, o.a. in de cadenzen). Zelfs in de
op een brug (no 3), een onderwerp, dat deze
oorspronkelijke partituren, die ik ook de eenig
schilder meer behandeld heeft. De typisch
goede acht (van de Zevende ia ze er nog niet.
Amsterdamschê vrouwefiguren hebben wij op
en
zal misschien ook wel niet Komen), mag dat
andere schilderijen van hem wel sterker ge»
niet worden toegepast, op straffe van nivelkunstenaarsoog in
Engadin
schilderd gezien, maar niettemin is bet een
leering.
Breitner, d.w^. een levend werk door opzet en
Met dit voorbehoud, kan men weer dankbaar
kleur. Van belang is ook een portret, dat
boek gevolgd, met een bescheiden charme ziet van een groote en natuurlijk grootsche uitvoemen overal haar leidende band in het spel van ring van de Zevende spreken. Technisch baWillem de Zwart van zijn vrouw
schilderde. Al is hij geen portretschilder, deze
Trenkers medespelers. Hij heeft voor eenige staat een vrij groot bezwaar in de (zeker aan»
IN
begaafde colorist heeft toch zeker in deze
dwaze caricaturen gezorgd, maar de hoofdvankelijk) bijna onhoorbaarheid bier, van de
personen
beeltenis een hoogte bereikt van zijn andere
heeft hij allen menschen van vleesch zachte pauk. die in de beide orgelpunt-Coda's
Aaneenschakeling
van
werken. Hoe goed zijn de oogen! Een boeiend
en bloed laten blijven. Dit alles spreekt verder der hochsatzen toch
ongewichtig la.
werkje (no38).
prachtigste opnemingen zijn liefde voor de bergen en wat aan schoons, De wijding van denniet
grooten inzet, de beziel»
M. v. d. Maarel is ook een schilder uit de
romantisch en gevaarlijks dezekunnen brengen de adem van de Gloria-Coda's, de dien»ver»
Haagsche school, hier vertegenwoordigd door
ï?risch
als de maagdelijke sneeuw van aan hen, die al te zeer van hun schoonheid zadigde rouw-toon van de Adagio-smartklan»
een paar portretjes: een slapende baby (no 19)
willen genieten. Ten slotte heeft de regie voor ken, de schoone ontplooiing van den koraal»
en Meisje met duiven (no 20). Vooral dit laatste het hooggebergte, tintelend als de een vlotheid en een tempo gezorgd, dat nét toon in het tweede thema-finale, de expreswerkje is goed. Ook Louis Apol met een Lonnetintelingen op de gletschers, afniet vermoeiend is, maar wel dusdanig is afsieve diepte der colli, het meest bizonder ge»
wintertje (no 2) en Fred J. du Cbattel met
gesteld, dat men niet vermag zijn aandacht van slaagde koper-ensemble. de zeldzaam mooie
berglandschap,
als
het
verraseen landschap vol avondstemming (no 1) kan wisselend
het doek af te wenden.
klank en uitdrukking der Amsterdammen tot de Haagsche school rekenen, al was zij send als een lawine, en boeiend als het
Komen we ten slotte tot het spel. Allereerst sche Tuba's (vooral de tenor-Tuba!). als viertoen al aan de epigonen toe.
Trenker zelf. Een echte mannelijke berggids, klank en in de aparte melodische lijn (begin
Ten bijzondere plaats nemen twee aquarellen wolkenspel is de film. die deze week in een avonturier met huiselijke inborst, Adagio.'), de ontzaglijke beheersching
in van J. H. Weissenbruch. Niet dat er Asta draait, „wintersport en minne» eenvoudig als al de. andere bergbewoners en in rust en de voornaamheid van het geheel
van hem geen importanter werken, te vinden
(ondanks de'ietwat andere 'opvattingen, hier»
openhartig. Trenker speelt ondanks-debrieven" luidt de titel, en we moeten eerlijk,
zijn, maar het is altijd interessant ook de
genoemde uiterlijkheden, die zijn rol van hem boven geuit), de prachtige gespannenheid in de
kleinste werken van dezen typisch Neder» lieggen, die titel belooft niet veel. Maar eischt. steeds.met heel zijn wezen en zijn ge» enorme geestelijke energieën der finale-fortes,
landschen schilder te vergelijken met het werk
zonde, lachende oogen. Ook zijn diepste ge» al deze kenmerken van een indrukwekvan andere kunstenaars. Een blad van Weissen» we haasten ons daar aan toe te voegen, voelens legt hij eerlijk voor ons open, en zijn kende uitvoering
van een monumentaal werk
bruch is altijd zoo heerlijk gewasschen, waar»
dat we bij deze film met een der beste taal is eenvoudig, in-vriendelijk en mooi. Met van den creatieven geest vaa Bruckner, doen
door het een onzegbare bekoring krijgt Vooral
luchthartige
bereidwilligheid,
later
met ons toch met dankbaarheid op
bet polderlandschap (no 25) mag er zijn. Andere producten der laatste jaren van de Duit» groeiende belangstelling en ten slotte met van Bruckner-hoogheid terug zien!dezen avond
aquarellen op deze expositie zijn van Gerard sche filmindustrie te maken hebben. fanatieke dapperheid staat hij tegenover zijn
Bruckner schreef eens in een blijden brief
5. Koekkoek, een buurtje te Hilversum
tegenspeelster, de aardige Carla Rust als aan Levi over da uitvoering juist van de Ze»
Terrafilm.)
(Odeon
<no 38); een boschgezicht van J. G. Vogel
Dorothy Baxter, die met een meisjesachtige ven de onder Nikisch te Leipzig: „In Leipzig
(1828—1815), waarvan bet groen der boomen te
Het verhaal is eenvoudig, en niet eens op zorgeloosheid haar vriend volgt en behandelt „f wurde zum Schluss eine Viertelstunde
bard is; een fijntjes gedane Zandafgraving van
alle punten nieuw. We laten hier het begin bij een willekeurige stoute kwajongen is. Later applaudirt". Wat zullen die handen moe geW. Verschuur, den leermeester van A.
weest zijn..
volgen, doch zwijgen over den afloop, omdat wordt dat natuurlijk anders, maar dan zijn we
Mauve, en arresleden ca bloemen van Otto
ook
al
weer
een
eind
verrassing
bij
gelukkige
dichter
het
deze een
behoort te blijven voor
A. d. W.
Eerelmanmet qualiteiten in de kleur.
wie de film gaat zien: De hotelier van de einde.
Charlott Daudert speelt een charmante
wintersportplaats St. Florian laat aan tal van
rijke jongedames minnebrieven schrijven, millionairsdochter Constance Farrington. Erika
waarin zij door Toni Anewanter, den be» von Thelmann levert een rake charge op een
vVeellprograniZna.
roemden ski-kampioen, worden uitgenoodigd vinnige zuster.
om naar St Florian te komen. De manier,
Aan het weekprogramma van de Kurzaal ont»
Als we één opmerking mogen maken, dan leenen wij
waarop de brief gesteld is en de ingesloten
het volgende:
zouden
we willen zeggen, dat het einde van de
Op Zondagmiddag treedt onder leiding
foto laten weinig twijfel aan Toni's hartelijke
gevoelens en het eenige bezwaar van deze film zwak is. Vooral na de spannende race
van Otto Glastra van Loon de pianiste Miek
brieven is, dat Toni er volkomen onkundig tusschen ski-looper en sneltrein. Een bruiloftsEngelenburg op met het concert no. 3 van Beet»
van is. Tot de velen, die zich aangetrokken scène behoort bovendien niet tot de meest hoven. Als orkestwerken vermeldt het programvoelen tot St Florian en den skileeraar, be» origineele vondsten. Waarom eindigt de film
ma de ouverture Euryanthe van Weber, twee
op het oogenblik. dat we de groote schoenen Hongaarsche
hoort Constance Farrington. die juist te niet
dansen van Brahms en de Polo»
weten is gekomen, dat Lord Baxter haar van den berggids door het coupéraam in den naise in E gr. t. van Liszt
verdwijnen,
terwijl
trein
zien
weten,
we immers
alleen om baar geld wAde trouwen en nu dat de
Zooals reeds gemeld, zal Joseph Pembaur
samen met Dorothy, Lord Baxters zuster, op raam twee gelieven elkaar binnen het coupeZondagavond 18 Aug. onder Schuricht
als nooit te voren omarmen?
reis naar Zwitserland gaat. In St, Florian
optreden met het pianoconcert in A gr. t van
treffen zij een internationaal gezelschap rijke
Voor liefhebber» van de wintersport een film Liszt Het programma vóór de pauze is geheel
jongedames, die met enthousiasme Toni om nlet te missen. Voor
ben, die de wintersport aan werken van Wagner gewijd; uitgevoerd
Anewanters ski-lessen volgen en zijn winkel niet kennen, een film
zullen worden ouverture Dei* {liegende Hollanam de wintersport te der. Vorspiel und
in wintersportartikelen vriendelijk begunLiebestod uit Tristan und
stigen. Weliswaar krijgt Anewanter tal van leeren Kennen en meteen te leeren liefhebben. Isolde en Vorspiel Meister«inger von Niirn»
toespelingen te hooren op zijn „brief", maar Voor belde categorieën een alleraardigste
berg.
daar trekt hij zich weinig van aan. Toni's amnsementaNlm met groote artistieke kwal!»
Het Volksconcert van Maandag 19 Aug.
aard is meer sportief dan hoffelijk. Dat
staat
onder leiding van Schuiicht, Soliste is de
ondervinden Constance en Dorothy al spoedig teiten, aoowel wat spel betreft al» wat betreft pianiste Rucky van Mill met het concert in e
en de pogingen van mrs Farrington om Toni de meer specifieke filmische elementen.
kl. t, van Chopin. Het concert begint met de
Tragische Ouverture van Brahms, na de pauze
in te palmen, lijden schipbreuk op zijn onver»
♦
schMigheld en zijn openhartigheid. Dorothy
worden uitgevoerd „Variationen und Fuge über
Asta draait in het voorprogramma een film. ein
schuift zichzelf intusschen meer en meer op die
Thema von Mozart" van Vla*. Reger.
de liefhebber» van paardensport met veel
den voorgrond en hoewel Toni aanvankelijk belangstelling
Dinsdagmiddag
20 Aug. houdt A. de
zullen aanschouwen. Wij zien Wal
geen speciale toenadering toont
in
de
feestzaal
van
het Hotel Kurhaus een
hier het edele dier in al zijn schoonheid. De
vaak ietwat vertraagde opnemingen toonen zijn muzikale bespreking aan he! klavier over de 3e
Tot zoover
van het muziekdrama „Siegfried" van
bewegingen in al haar soepelheid. Technisch en acte
Wagner.
Wij willen het thans niet verder over het filmisch is deze documentaire zeer knap.
Dinsdagavond treedt de danseres Ilse
verhaal hebben. Want belangrijker punten ver»
op in deKurzaal. aan den vleugel beMeudtner
dienen bij bespreking van deze film de aan»
geleid door Herman Kruyt Het programma
dacht. Aan de camera heeft een man gestaan,
vermeldt o.m. Boerendans naar Breughel, Spel
die werkelijk met de liefde van den kunstenaar
met een rooden doek, Bacchante, Tarantella, In
en de handigheid van den vakman zijn onder»
een Bodega (Suite), Figuren van Wilhelm
werpen heeft weten te gebruiken om telkens en
Buscb.
enz.
telkens weer het oog te kunnen verrassen met
Gieseking is solist op Woensdag»
Walter
de schoonste opnemingen. Wij weten wel, het
avond 21 Aug. o. 1. v. Schuriclit, met het
roodfUter dat hij voor zijn lens zette, accenpianoconcert no 1 van Brahms. Na de pauze
tueerde de plastiek van zijn onderwerpen, en
Op
den
IN
van
Adr.
van
gaat de derde symphonie van Brahms.
Hees
wat voor zljn lens kwam, was bij voorbaat reeds
Donderdagavond heeft de openbare generale
In antwoord op den brief van den leider van
Studio-Theater
geschikt om met succes gefotografeerd te
repetitie
plaats (in concertvorm) van de derde
Het Studio-Theater. dat onder nieuwe leiding «orden, maar ook afgezien hiervan heeft hij iets de filmkamer van het Nederiandseh Arbeids» acte van Siegfried, waarvan de uitvoering
is
te komen te staan, brengt deze week een oude, bereikt, dat ons het eenvoudige zwart»wit van front Adrlaan van Hees, aan het bestuur van vastgesteld op Vrijdagavond 23 Aug. De
den
zijn
Nederlandschen
Bioscoopbond,
beelden doet vergeten en ons meesleurt
in welken openbare
«naar zeer bizondere film: Miidchen in Unigenerale repetitie wordt beschouwd
form". Deze rolprent dateert nog ult den tijd, in de wonderbare bekoring van de wintersport, brief een regeling betreffende betere arbeidsal»
een
extra
volksconcert Medewerkenden zijn
toen het debat over «film als kunst" op zijn waaraan we wel of niet herinneringen hebben, voorwaarden voor het in bet film» en bioscoopHenk
(Siegfried),
Noort
Lueien Louman (Der
hevigst wa» en dit werk gold indertijd als een leder beeld heeft een compositie op zichzelf, bedrijf werkzame personeel werd voorgesteld, Vanderer). Rika Focke (Br-ls)
en Ruth Horna
heeft het dagelijksch bestuur van den bond (Brilnnhilde).
argument voor de volwaardigheid van de film.
'«" beeld is een juweel van fotografie, en
geheel
staat
Het
onder leiding
thans
montage
geantwoord,
is een oplossing, die geen anders
dat momenteel een onder» van Oarl Schuricht
Menigeen, die aan „Mdchen In Uniform" goede iedere
zoek Ingesteld wordt naar de loonen en verdere
herinneringen behield, zal het werk nóg eens had moeten zijn.
Het derde bedrijf van Siegfried omvat de
arbeidsvoorwaarden
Naast
het
beeld
van het personeel van de samenspraak
willen zien en anderen, die de film vroeger
ls er de muziek, die onze
van Der Wanderer (Wotan) en
leden
van
den
N.
eenlge
B. B. Daarmede is
aandacht in den ban houdt We leeren enkele
verzuimden, zullen nu de gelegenheid aangrijlürda,
ontmoeting
de
van den Oppergod en
pen om spel en regie te bewonderen. Hierboven montere melodieën kennen. Of kenden we ze tijd gemoeid, ook al omdat de gegevens geanaeindigend
Siegfried.
met
de vernietiging van
lyseerd
gerangschikt
en
reeds? In ieder geval liggen ze zoo goed in het
dienen te worden. Om Wotans «peer door den jongen
een scène met Hertha Thiele als Manuele.
held, die daar»
deze
reden
het
gehoor,
dat het is of we ze reeds lang kenden.
is
het bestuur van den N.8.8. mede den dood zijns vadera wreekt
(Foto Fimfilm).
en eigen
Waar de liedjes geen liedjes mogen zijn treffen dan ook nlet mogelijk nu al definitief uitsluitsel ongebonden vrijheid ten volle
en
manifesteert
op
we de motieven geparafraseerd aan. en 'ook dan
het voorstel van den heer Van Hees te
geven. Wel verklaart het dagelijksch bestuur besluit met de ontwaking en algeheele mensch»
TENTOONSTELLING VAN ODIS GEOPEND. zijn ze steeds een goede onderstreping
van wat al bij voorbaat,
wording van Brünnhilde. dl« zich in onuitputOnder groote belangstelling van de zijde van op het doek te zlen 1».
dat het er naar streeft de potelijke liefde overgeeft aan Llegfried. haar toe»
sitie der werknemers in het Nederiandseh filmkunstliefhebbers en kunstliefhebster, is gister»
gemaal, die haar uit haar slaap heelt
komstlgen
middag in een van de zalen van het Kurhaus Knappe regie.
en bioscoopbedrijf voor zoover noodig te ver» gewekt Vreugde
en zon overheerschen: de cata»
«en tentoonstelling geopend van leden van de
Eigenlijk begingen we een onbillijkheid door beteren.
strophe, die zich ook ten aanzien van Siegfried
schilderessenvereenlging 0.D.1.5. Bij de opening nlet reed» de regie genoemd te
Deze
als tijdelijk bezitter van den noodlottlgen ring.
werden geen redevoeringen gehouden. De ten» was ln handen van Luis Trenker, hebben.
die
schepper
trouwen»
Voor
den
van
Weensche
dansen
later In ÖVtterdUmmerung zal moeten voltrek»
«00
toonstelling is tot 1 September a.s. te bezien» , «elf,de hoofdrol speelt, en Werner Klingier.
De en 22 operettes Karl Mlchael Zlehrer wordt te ken, is nog ver; het bedrijf eindigt In stralende
tigen.
regie heeft niet slechts met humor bet draal» Weenen een gedenkteeken opgericht
pracht van onvermengd zonnig geluk.
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Een Alpenjuweel op het witte doek
AMUSANTE TRENKERFILM
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De Bioscoopbond
formuleert een antwoord

UNIFORM

Toni Anewanter, de ski-leeraar, is er o.a. mee delast, skisters, die in de bergen
„sneuvelen", op zijn rug naai* beneden te brengen. Men ziet hem hier met een van
zijn eharmanten lasten, Nerti Xirchner. (Asta Theater).
Foto l^enlla**- (Terra)

het

Met het
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METROPOLE

Een carnavalsfilm in City

Een eenvoudig drama
uit het klein-dorpsche
leven

DRIE DOLLE DAGEN
Een aardige vacantieverpoozmg

„Tante Jutta uit Calcutta" is de centrale
figuur in de nieuwe film, die deze week in
ALS
DE City wordt vertoond. Rondom deze eerKARIN HARDT
biedwaardige persoon speelt zich een geBLONDE CHRISTL
schiedenis af, die des carnavals is en waarJulius Patzak zingt.
voor niet minder dan „authentieke" opneIn Metropole draait deze week „Die blonde mingen van het Keulsche carnaval gebruikt
Christl" met Karin Hardt en Rolf von Goth in werden.
de hoofdrollen. Het is
dramatisch gegeven,

...

een
dat in deze film gebracht wordt, een gegeven,
dat overigens voor de hand ligt, zoodra men
de personen in het verhaal heeft leeren ken»
nen, waaruit tevens volgt, dat de afloop niet
zeer verrassend is. Wel moet men toegeven, dat
bijna aan het einde van de film een zielsconflict komt,
dat de moeite van overdenken
waard is. Den eenigen uitweg, die er dan is.
heelt de schrijver van het draaiboek dankbaar gebruikt.
Wat is het geval? Een jeugdige vioolbouwer
met veel talent en een aardig uiterlijk leert
een bescheiden, aardig meisje kennen. De moeder van het meisje, daartoe beïnvloed door een
buurvrouw, heeft het in het geheel niet op de
liefde van de jongelui begrepen. En ziet, het
geluk schijnt haar gunstig: de vioolbouwer moet
voor een jaar naar Italië. Hij schrijft brief op
brief, maar de moeder van het meisje onderschept de brieven. Beide jonge menschen meenen, dat ze voor elkaar hebben afgedaan. Wan»
hopig huwt het meisje met een veel ouderen
man, noodlottigerwijs juist den weldoener van
den jongen vioolbouwer. Direct na de bruiloft,
waarop de jonge man aanwezig is als belangstellende, worden beider gevoelens voor elkaar
weer helder. De oude echtgenoot bemerkt, hoe
de situatie is en wil uit den weg gaan. Het
toeval is hem gunstig gezind. Hij overlijdt door
een ongeval tijdens een vechtpartij in de bergen.
De eerste helft van deze film is het minst
sterk, Er zit niet genoeg gang in, en er zijn al»
lerlei gebeurtenissen, die met het wezen van
het verhaal te weinig uitstaande hebben. Doch
langzamerhand voelt men het conflict rijzen.
Het onschuldige meisje, tegen haar zin gehuwd
met den ouden man, haar ware geliefde, die
op haar bruiloft komt, de ontdekking van moe»
ders bedrog, de wanhoop. In al deze scènes
staat het spel op hoog peil. Achter de stugge,
teruggetrokken blikken, achter de gezichten,
die vreemd voor elkaar willen zijn en het toch
niet zijn, ligt de warmte van de eenvoudige
menschenzielen. De herkenning in de kerk is
roerend, het afscheid treffend in alle wanhoop. dan de hoop op een oplossing en het overlijden van den ouden vioolbouwer.
Zooals gezegd speelt Karin Hardt de vrouwelijke hoofdrol. Zij doet het met een ingetogen
bescheidenheid, de fijnzinnigheid van haar rol
prachtig uitbeeldend. De moeder is uitstekend
getroffen in haar onverstandiger*, stuggen on»
wil. De jonge vioolbouwer wor^t gespeeld door
Rolf von Goth. die slechts in de dramatische
oogenblikken boven het gemiddelde uitkomt.
Vermelding verdient nog het spel van den ge»
meenen jager. Otto Wernicke.
De beroemde tenor Julius Fatzak zingt in
deze film enkele liederen. Hij doet dat op de
hem eigen, kundige en beheerschte wijze. Overigens heeft zijn zang met de film weinig ie
maken en schijnt alleen ingevoegd te zijn om
den langen aanloop tot het conflict niet te lang
te doen schijnen.

"* *

In de pauze treedt op het tooneel van Metro»
pole het danstrio „De Rettichlni's" op.

GEMEENTEMUSEUM.

Het programma van het Gemeentemuseum
in de volgende week luidt:
Woensdag 21 Aug.. 2% uur: Rondleiding door
de Toorop'tentoonstellingl
Donderdag 22 Aug. 2% uur: Lezing met licht»
beelden over Jan Toorop door den heer H. F.

Bremmer-

Zaterdag 24 Aug. 2% uur: Rondleiding door
de Muziekhistorische afdeeling.
_,
Tot 1 September as. tentoonstelling: „Keur
uit de werken van Jan Toorop".

Te Dachau bij München Is een rustoord voor
kunstenaars gesticht de „Moosschwalge". waar
maandelijks 10- kunstenaars uit München ter
vei***o«ing zullen vertoeven.

De uit den aard der zaak hoogst onwaarschijnlijke handeling speelt zich af in het tijdsverloop
van drie dagen in een modelwoning voor kun»
stenaars, die onwaarschijnlijk fraai is ingericht
en waar alles onwaarschijnlijk netjes op zijn
plaats staat. De eigenaar van het huis. waarin
schilders, tooneelspelers en mucisi hun intrek
genomen hebben, is een jonge kunstbeschermer,
die helaas onder curateele gesteld is door een
zekere tante Jutta. die al vijftien jaar in Cal»
cutta woont Deze tante Jutta heeft blijkbaar
meer zakelijk inzicht dan haar neef, de kunst»
vriend Joep, want zij heeft haar notaris opdracht gegeven het kunstenaarshuiü te laten

Twee mensehen, die elkaar op het carnaval
lief kregen: /upp Hussels en Tina Eilers
in „Drie dolle dagen" (matrijs
af Urn)
ontruimen en er een kantoorgebouw van te ma»
ken. De kunstenaars, die hun huur toch al niet
prompt betaalden, worden opgezegd en wenden
zich tot Joep, die al met plannen rond liep om
van het huis een kleinen schouwburg te maken,
«vaar alle bewoners aan mee konden werken.
Joep stelt alles in het werk om zijn tante tot
andere gedachte te brengen, maar niets helpt.
In 'n spotlied „Tante Jutta uit Calcutta" uit zich
de verontwaardiging van de kunstenaars. Tante
hoort dit lied door de radio en verschijnt piot»
seling in Keulen om poolshoogte te nemen. Zij
veroorzaakt daardoor groote moeilijkheden en
maakt o.a. een gecompliceerde verkleedpartij
noodzakelijk, omdat Joep. om aan geld te komen, haar in een brief voorgelogen had dat hij
intusschen getrouwd was. Nu moet hij de leugen zwaar bekoopen. Of liever: zwaar bekoo»
pen is het juiste woord niet. Men begrijpt dat
een tragische noot in deze rolprent niet geduld
kon worden en alles komt dan ook op zijn pootjes terecht. De geschiedenis eindigt met twee
verlovingen en dat, terwijl er in het geheel geen
dooden gevallen zijn. Bovendien blijkt dat tante
In haar jeugd nog aan het tooneel was geweest,
zoodat het plan van den schouwburg ook nog
verwezenlijkt kan worden.
Het spreekt vanzelf, dat deze film over car»
naval vierende kunstenaars geen artistieke
prestalies heeft. De humor is terecht voor alle
leeftijden goedgekeurd en nu er dezen zomer
zooveel regenachtige middagen zijn, vormen
deze „Drie dolle dagen" op het celluloid een
aardige vacantleverpoozlng. Hot geheel wordt
bij een op jazz lijkend muziekje wel vlot ge»
speeld en is voldoende onbelangrijk om vacan»
tiegangers over het verlies van een zonnlgen
dag te troosten. Trude Hesterberg speelt de
merkwaardige rol van de tante en Jupp Hus»
«els Is de eugdlge maecens,. Hans Dcppe
voerde de regie.
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Het marktbericht van Langer, luidde
„een mtlltoenKilo pruimen aangevoerd!"

Duitsche snelle booten en Kustvnastuigen houden voor de Noorschè Kust een
vrachtboot aan, met een voor Engeland bestemde lading

(Foto Polygoon)

(Foto

.H».la»*at".>..l»»tlel

Rotterdamsche geëvacueerden, die in Den Haag zijn ondergebracht, hebben in drie maileoaehes een rijtoer naar
Wassenaar gemaakt
{Foto Schimmeipenntnghy

In de gemeente Huizen wordt thans gearbeid aan de verfraaiing van den bekenden Sijsjesberg
(Foto Ver. Fotobureau)

enfondsenmarkt
Volkeren moeten evenzeer harmonisch
samenwerken als individuen van éen volk
Schetsen van geld-

I uiterst weinig doorzichtig. Wat de een als oor»
zaak geeft, verwerpt de ander, al dan niet onder het uitspreken van zijn meening over den

gang van zaken. Onder zulke omstandigheden

lijkt het weinig nut te hebben, toch te willen

doordringen in deze duisternis. Bij zulk een
twijfel kan men zich wellicht beter onthouden
en aandacht schenken aan gelukkig ook be»
staande concrete gegevens.
! Ten aanzien van Aku bijvoorbeeld, het fonds
dat naar men wel mag zeggen het beeld van
de stemming ter beurze den laatsten tijd heeft
beheerscht. is o-m. gewezen op de omvangrijke
Duitsche belangen. Prompt hierop kwam toen
de vraag: maar de Amerikaansche belangen
Amsterdamsehe beurs reageert vast op de huidige gebeurtenissen
dan? Inderdaad, hier ligt een bron van onzekerheid. Zeker, de zaken zullen in de Ver.
Een der concepties van den grondlegger van ren. voor hun zijn of niet zijn. Z^j wenschen Staten
wel loopen, maar hier zal men er toch
net Marxisme was die van den klassenstrijd. toegang tot de rijkdommen, welke de natuur voorloopig wel geen profijt van kunnen trek»
Om dieper in het Marxisme te treden is het voor het menschdom beschikbaar heeft en die ken.
nu, gelukkig, de tijd niet. Er kan slechts volbewaakt werden door de rijken, die, meer dan
Evenwel kan men zeggen, dat die onder»
doening heersenen, dat dit stelsel, waarvan de genoeg hebben voor zichzelf en dus anderen
nemingen,
welke groote Duitsche belangen be»
pogingen tot verwerkelijking, herziening ol
ook van bun overvloed konden laten mede» zitten, belangstelling hebben weten te trekken.
zooveel
gesticht,
imitatie
onheil hebhen
voor deelen. Dit is de groote strijd van het laatste
Aku met baar bezit aan aandeelen Vereinigte
goed van de baan is. Men weet, dat wij nooit tijdperk
en die in de laatste jaren in een sta» Glanzstoff, de Hoogovens met haar belang bij
bebben getalmd, toe te grijpen, wanneer bet dium
van activiteit is getreden.
de Vereinigte Stahlwerke, Lever Bros & Uni»
er om ging Marxistische of aZalasi-Marxistisöhe
Over de mogelijke economische gevolgen van lever, Philips, de Nederlandsche Bankinstelling
probeersels te signaleeren en te bestrijden.
dezen strijd hebben wij reeds meermalen ge» cm. konden stijgen. Het algemeene besef, dat
Evenwel kan men anderzijds aanleiding zien,
schreven.
De plaats van de groep der verzaons economische lot in de toekomst nauwer
bet een en ander over den klassenstrijd te digde rijken
zal moeten worden ingeruimd voor met dat van Duitschland zal zijn verbonden,
zeggen.
groep van het werkende Europa, dat een is natuurlijk de oorzaak van die belangstelling.
De opvatting was, dat het maatschappelijke de
economisch
blok zal vormen. De voorbereidinMaar daarnaast schijnt er nog, onder andere,
gebeuren en de ontwikkeling van onze samen»
gen daarvoor zijn reeds allerwegen waar te een concrete factor te zijn en wel deze: Naar
leving geleid hadden tot het feit, de „Naturin deviezen niet vrij.
notwendigkeit", dat er een klassenstrijd nemen, en de laatste stap is, voor zoover ook men weet, is de handel
hierop
uitzondering
Een
maken evenwel de
Inschakeling
ons
land
de
in
het
betreft,
Duit»
heerschte tusschen het niets dan zijn arbeid
verschillende bijzondere soorten marken, w.o.
sche clearingverkeer met Zuid-Oost-Europee(als koopwaar) bezittende proletariaat en hen,
de effecten-sperrmark. Wanneer men nu ziet,
die de beschikkingsmacht over het kapitaal sche landen.
dat deze is gestegen van 4% a 5 tot circa 26 et,
Maar
niet
ln
alleen
ons
besten
bestaat
deze
badden. Op basis daarvan meenden velen, dat
dan is duidelijk, dat zulks van invloed
min
men den in beginsel als gegeven feit bestaan» strijd om welvaart. In het Verre Oosten ls ook of
natuurlijk
zijn
op
meer
theoretisch
moet
dat
plaats
streeft naar een betere
den klassenstrijd moest voeren, opdat de «uit» een land,
balanspositie van genoemde en soortgelijke
de
belangen»
onder
de
zon
en
een
Oost-Aziatisch
gebuiten" tot veroveringen zouden komen,
ondernemingen.
welke hen dan uit hun ellende en armoede complex tot stand wil brengen. Het is dan ook
geen
Japan
geestelijk
wonder, dat
in een nauw
zouden opheffen. Deze leer is al dadelijk fout
gebleken, ondanks het mom van wetenschap» en politiek contact staat met Duitschland en
pelijkheid, waarmede zij zich aandiende, terwijl Italië. Japans eenige rijkdom is eigenlijk de Beursopening blijkt een succes
zij slechts een politiek stelsel was. Haarresultaat steeds groeiende bevolking, welke als het ware
Deze week Donderdag was het een maand
is geweest haat en verdeeldheid tusschen hen, die over de oevers van de eilanden puilt, Zooals geleden, dat onze Amsterdamschê beurs haar
juist als „Naturnotwendigkeit" moeten samen»
wij nog onlangs opmerkten, is het land voor deuren weer opende en de effectenhandel we»
werken, arbeid en kapitaal. Veel onheil is zijn grondstoffen en voor zijn afzet, dus voor derom mogelijk werd gemaakt. De eerste vraag,
aangericht voor volkeren en landen, iets waar» de middelen om de bevolking arbeid te geven, die in dit verband opkomt, is wel of het resulover de afkeuring niet scherp genoeg kan zijn, afhankelijk van het buitenland, evenals voor taat van deze eerste maand beurs na de bemaar waarvan de les voor de toekomst dui- levensruimte van de er telken jaren bijkomen» langrijke en noodlottige gebeurtenissen tijdens
delijk is.
de sluiting een bevredigend resultaat heeft op»
de Japanners.
Evenwel zien wij in het leven der volkeren
De vraag, hoe de wereld er over eenigen geleverd. Ongetwijfeld zal hierop bevestigend
een gebeuren, waarin men een in zekeren zin tijd zal uitzien, houdt velen bezig. Soms wordt moeten worden geantwoord. In de eerste plaats
gemitigeerde, analogie met den klassenstrijd
een tip van den sluier opgelicht door offieieele was daar de voldoening aan de noodzaak, welke
der maatschappelijke groepen zou kunnen be» verklaringen
en door publicaties. Maar nu reeds het beursverkeer voor ons economische leven
speuren. Met dit verschil, dat de „Natur»
beteekent. Ook de gang van zaken op de beurs
scherp
omlijnd
beeld te geven is niet moeen
notwendigkeit" niet als gegeven, maar als door
kan
tot een zekere bevrediging leiden. Even»
geheel
zal ook weer als
de bezittende!, opzettelijk opgeroepen dient te gelijk. Het nieuwe
moet hieraan onmiddellijk worden toegeeen organisme moeten groeien en tot zoolang "wel
voegd,
worden beschouwd.
dat er nog een vrij omvangrijk lijstje
Van nature is voor de volkeren harmonische dient te worden afgewacht, zij bet dan zeker met verlangens staat. De publicatie is bijvoor»
samenwerking evenzeer een gebiedende eisch niet in werkeloosheid. Nederland is in beide beeld nog niet wat zij moet worden. Deze week
van actie een factor van beteeke» is een aanvang gemaakt met de offieieele no»
als voor de individuen ln elk volk. Maar, wat brandpunten
groote belangen. Het ligt dus teerlng,
nis
en
bezit
daar
is de situatie in de laatste twintig jaar geweest?
wat wij hebben gekenschetst als een
in
de
dat
er
ook hier te lande bij velen, stap in de goede richting. Maar dan ook niet
rede,
Bij den vrede van Versailles was het principieele streven van de toenmalige overwinnaars, naast vertrouwen onzekerheid heerscht en mo» meer dan een stap. Zoowel in het belang van
gelijk is het de vraag of zij, die deze onzeker» bet publiek als in dat van den beurshandel zelf
de overwonnenen duurzaam tot afhankelijk»
held
niet toonen, het geheel bij het rechte moet worden aangedrongen op een spoedige
heid, zoo niet dienstbaarheid, te doemen. Met
opzet, want reeds tijdens de onderhandelingen eind hebben. De deutsche Volkswirt wees er uitbreiding van deze offieieele noteering. Hier»
onlangs op. dat men nu ook door de rede van bij sluit zich aan de wensch om te komen tot
in het kamp der geallieerden
gingen
op,
op
rijksminister
welke wezen
Funk wel de voorwaarden kent, een snellere publicatie van koersen. Het duurt
enkele stemmen
de onjuist»
heid van dat streven, dat bovendien onhoudwaaronder het nieuwe leven in Europa zich voor vele fondsen vaak nog zeer lang voor men
baar zou blijken te zijn.
zal kunnen vormen, maar dat geen systeem het eens geworden is over den koers, welke het
kan worden gegeven als antwoord op de vraag, publiek onder de oogen mag komen. Het pu»
in welken vorm zulks zal geschieden.
bliek heeft er recht op, de noteeringen zoo snel
De
nots" in opstand
mogelijk te weten te komen.
#
tegen de „haves"
Een ander nadeel van den huldigen beurs»
Wat die enkele stemmen verkondigen, Is
op de beurs nog
handel is het ontbreken van de arbitrage. Een
nu gebeurd. De ,Have nots" zijn in opstand
nadeel evenwel, dat nu eens niet door de be»
zeer ondoorzichtig
gekomen tegen de „haves" en hebben hen, naar
trokken instanties kan worden opgelost, maar
thans wel blijkt, in een hoek gedrongen, in
Dat onze beurs onder deze omstandigheden dat natuurlijk afhankelijk is van de interna»
dat bekende hoekje, waar nu in letterlijken zin een over het algemeen vaste stemming te zien tionale situatie. Intusschen zal men begrijpen,
de slagen vallen. De ..armoedlgen" strijden geeft, kan mogelijk aanleiding tot verwonde» dat het ontbreken van den steun van deze ar»
nu, en zij worden niet moede, dat te velkla» ring zijn. Overigens is hler de toestand oog Vitrage de markt beperkter maakt en dat men
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Een sloot uitbaggeren is op zichzelf een heel gewone bezigheid. Voor den landman levert de opgebaggerde modder*
echter* een zeer goede bemesting voor het land. Eet» baggeraar in de Ringvaart bij a?cniebroe>« <?««« i»H.1..)
voor tijdens de beurs binnenkomende orders
la aangewezen op de limites.

-

Koersen t.o.v. 9 Mei
algemeen gestegen
Gaan wij het bieronder afgedrukte staatje
na, dan blijkt, dat over het koersverloop eigen»
lijk niet veel meer behoeft te worden gezegd.
De beurs toonde den laatsten tijd een vaste
stemming, die zich vrijwel over de geheele lijn
demonstreerde. Hierboven en ln onze degelijk»
sche beursoverzichten hebben wij reeds het
onze gezegd over de mogelijke oorzaken van
deze stemming.
9 Mei 13 Aug. 16Aug.
A. 15. U.
77%
42% 79%
Oentr. Suiker
112— 145—
79—
81—
Unilever
75%
Ned. Ford
300— 311% 325—
Philips
..105% 159% 158—
194— 184% 189—
Ned. Petroleum
H.V.A
329% 327— 341—
NL.S.U.
210— 190— 200—
Ver. Vorstenlanden
80—
80—
85—
DeU Batavia
117— 118—
DeU Mij
171% 174% 184—
Ned. Scheepvaart Unie.. 110% 111— 125—
Zooals men ziet, beweegt het koerspeil voor
aandeelen zich veelal boven dat van den laat»
sten dag voor Nederland in den oorlog werd
betrokken. Eenzelfde beeld toonen de hieronder
afgedrukte staatsfondsen. waarbij alleen de
leeningen Ned.-Indis een uitzondering maken,
wat overigens niet geheel en al onbegrijpelijk is.
9 Mei 13 Aug. 16 Aug.
pet
4
Nederland 1940 U. 88f} 92— 92—
3 pet Nederland 193?
72%
77%
76%
3-3% pet Nederland 1938 78%
82fi 83—
3 pet Ned.»lndië 193?
79%
75%
77%
3 pet Ned.»lndii> 193? A 77%
73% 75%
Dat de Amerikaansche fondsen behoudens
Rep. Steel, zich nog niet hebben kunnen her»
stellen, is wellicht niet gewettigd door den
economische*, gang van zaken daar te lande,
maar moet worden geweten aan het ontbreken
van contact met Wall Street.
9Mcl 13Aug. 16 Aug.
Anaconda
22H 19— 18%
Bethlehem Steel
64%
61% 60jz
Rep. Steel
16—
16% 16%
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Shell Union

Bft
9H
8%
De groote geldruimte op de geldmarkt blijft
baar stijgende tendens handhaven. Bezien wij
de bankstaten van de groote banken per ultimo Juli, dan blijkt, dat eénerzijds de post handelsdebiteuren blijft dalen, terwijl daartegenever een voortgaande stijging van de deposito's en de crediteuren staat. Ook de goud»
aankoopen en de verwervingen van buiten»
landsch bankpapler door de Nederlandsche
Bank maken de geldmarkt, vooral In den laatsten tijd, nog ruimer. Het rechtstreeks onder»
gebrachte schatkistpapler heeft met 182 mllHoen een tot nu toe ongekend peil bereikt.
Tenslotte kunnen wij nog opmerken, dat ook
de banllblljettenclrculaUe een boogterecord
beeft gehaald.

ArgentUnsche oliewinning gestegen
Niettegenstaande de vermindering van de
particuliere olieproductie werden In Argentinië'
gedurende het eerste halfjaar van 1940 als ge»
volg van de stijging van de productie van de
staatsondernemingen 1-57 millioen kub. «eter
gewonnen tegen 1.45 mlllloen kub. meter In
de overeenkomstige periode van bet vorig jaar.
Deze stijging ls een record, maar toch moet
Argentinië nog 1.2 mlllloen kub. meter ruwe
olie per jaar uit' bet buitenland importeéren
om zijn behoefd te dekken.

Japan op het vinketouw.

..

Mexico in het middelpunt

economische
(of militaire?) Kringen
van

boringen waar geen olie zou zijn,

visschersschepen welke kanonnen
kunnen vervoeren
De correspondent der New Vork -fimes in de

llle»-l««.n»a*l.e hoofdstad maakt zich bezorgd
bedrijvigheid der Japanners in
«we» de
<-*»<*<*<»
Hij
schrijft
in zijn blad het volgende
Mexico.
verhaal, hetwelk wij natuurlijk geheet voor zijn
rekening laten.
Het klinkt »l» een sprookje, zij het dan «il,
een uiterst modern
Nu Duitschland en Italië geen goederen over
den Oceaan kunnen zenden, Groot-Brittanje,
Frankrijk en Zweden bun uitvoer hebben
moeten beperken, laat Japan geen pogingen
onbeproefd om de markt te veroveren. De
Invoer van bet land Is voor de helft afkomstig
uit de Vereenigde Staten. Echter voerden ook
Groot-Brittanje. Frankrijk. Duitschland, Italië;
Zweden en Japan veel artikelen in, en wel,
daar Mexico een betrekkelijk arm land is, van
de goedkoope soort. En in die artikelen munt
Japan uit. De gelegenheid is thans gekomen om
dezen afzet sterk te vergrooten. Japans invoer
in Mexico was trouwens reeds ln 1938 gestegen
tot het achtvoudige van 1931. Te Mexico is een
Japansche kamer van koophandel gesticht en
een blijvende tentoonstelling ingericht van
Japansche goederen. Japansche handelsfirma's
breiden zich ult en een Mexicaansche handels»
commissie beeft «enigen tijd geleden een be»
zoek gebracht aan Japan. Voor de Vereenigde
Staten wordt Japan een geduchte mededinger.

Gaat het om de zoutmijnen of om de
veilige ankerplaats ?
De drijvende kracht dezer beweging is dr
Tsoeroe, directeur eener Japansche maat»
schappij, welke handelt in artsenijen. Hlj
heeft zich In Mexico laten naturaliseeren
onder den Mexicaanse*- kllnkenden naam
van dr Turo.
Zijn maatschappij beheerscht zeven of acht
andere handelsondernemingen, die omstreeks
tweehonderd Japanners in dienst hebben.
Onlangs is zij zich ook gaan bemoeien met mijn»
ontginning, waarin tot dusver de Vereenigde
Staten het monopolie hadden* zij tracht con»
cessies te verwerven voor steenkool», koper»,
kwik» en ljzermijnen.
De bekende Mltsul»maatscbapplj en de lwal»
maatschappij in Japan onderhandelen met de
Mexicaansche regeering over het verkrijgen
van concessie voor zoutmijnen nabij de baal
van Ojo de I-lebre, dle een veilige ankerplaats
biedt voor vrachtschepen van elke grootte.
Vandaar willen de Japanners een spoorweg van
80 km langs de kust aanleggen, welks commercieel nut overigens zeer twijfelachtig wordt
geacht.

Fapaiuchs maatschappijen onder
Spaanschen naam
Met Japansch kapitaal zijn voorts twee maat»
schappijen opgericht onder Spaanschen naam,
met meerendeels Japansch personeel, voor de
opsporing van petroleum. Bijna 6 mlllloen
«-uiden ls uitgetrokken voor boringen I» een

streek, waar, volgens deskundigen, petroleum-

ontginning onmogelijk kan remieeren. Doch de
Japanners gaan kalm voort met hun exploratie;
de correspondent van het Amerikaansche blad
vermoedt, dat hierbij strategische bedoelingen
in het spel zijn. Het is, zegt bij, alsof de Japan»
ners hun maatregelen nemen tegen de moge»
lijkheid, dat hun land eens in oorlog zou kunnen
geraken met Amerika. Verschillende Japanners
hebben aan de Westkust terreinen verworven,
die in korten tijd in vliegvelden kunnen worden veranderd, indien zulks noodig mocht
worden.
Te Guavmas, mede aan de Westkust, heeft
een Japansche vissehersvloot haar zetel opgeslagen. Zij is het eigendom van de Xaisjan
maatschappij, wier aandeelen voor tachtig
procent in handen zijn van ds regeering te
Tokio. Haar schepen zijn vroegere Engelsche
kustwachters van ongeveer 650 ton, van staal
gebouwd en ingericht voor het voeren van
kleine kanonnen en machinegeweren.
Zij hebben krachtige radiotoestellen aan boord
en kunnen mijnen en torpedo's vervoeren. Da
visschers doen peilingen langs de kust, ook
langs Amerikaanse!» OaliforniS.

Winst Eleetro Zuur- en Waterstof
fabriek 320.085 (215.282)

’

Binnenlandscheafzet azijnzuur
gestegen

De winst over het afgeloopen boekjaar
bedroeg f 320085 <v.j. f 215.282), waaruit
6 pet (v.j. 8 pet) dividend kan worden
betaald, waarvan reeds 3% pet lonv.)
interim-dividend is uitgekeerd. Na be»
taling van tantièmes en storting ln het
personeelfonds, wordt het overblijvende
bestemd tot storting in de reserve. Op
oprichtersbewijzen wordt f 90 tt 180) uitgekeerd.
In bet afgeloopen boekjaar werd bet uitgegeven kapitaal van f 1.000.000 gebracht op
f 1.500.000. Het nieuwe kapitaal werd aangewend
voor uitbreiding.
Op bet oogenblik dat dit verslag verscbljnt,
aldus het Handelsblad, bebben wij reeds een
zoodanig quantum carbid geproduceerd, dat wij
de eerste maanden voldoende grondstoffen voor
onze andere producten hebben.
Voor de carbldfabrlek zelf hebben wij voldoende grondstoffen voor de eerste maanden.
Het totaal der omzetten in onze gasfabrieken
te Amsterdam en Evgelshoven was dit jaar belangrijk booger, maar de prijzen per eenheid
in bet algemeen lager.
De export van azijnzuur was in het afgeloo»
pen boekjaar zeer loonend. In het nieuwe boekjaar is de export vervallen, doch de binnenlandsche afzet niet onbeduidend gestegen. D»
afdeeUng loodwit werkte regelmatig. De productie van gasmaskers is stopgezet.

Verwachtingen Ostmesse verre
overtroffen
De Dultsche Ostmesse, welke thans geëindigd
is, heeft wat resultaat der zaken, buitenlandsche deelnemers en aantal bezoekers betreft,
de vorige Ostmessen in Koningsbergen verover»
troffen. Het aantal bezoekers bedroeg 863.000
en was 70 pet grooter dan het vorige jaar. De

bultenlandsche zaken hebben alle verwacht!»»
gen overtroffen. In het bijzonder voor landbouwmachines, machines voor de bouwbedrij»
ven en werktuigmachines toonde het bulten-*

land belangstelling.

