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VEROVERD

BEGRAFENIS VAN DUITSCHE SOLDATEN

Maatregelen voor in
Evenals

(D. N. B.)

BERLIJN, 20 Mei.
Het oppercommando der weermacht
maakt bekend:
De Duitsche troepen hebben heden
Laon stormenderhand veroverd. Op
de citadel van Laon wappert de Duitsche oorlogsvlag.
Bij het oprukken van Laon naar
het Zuidwesten werd het Oise-Aisnekanaal bereikt.
(Laon ligt ten Noordoosten van
Parijs tusschen St. Quentin en Reims.

Luchtaanvallen

'

ten op 10 Mei zijn weggetrokken er des nachts
in de havens aan het Kanaal heimelijk zijn ingescheept.
Reeds gisteren werd er op gewezen, dat opmarschen van geallieerde troepen uit MiddenFrankrijk naar het noordoosten moeten worden
verwacht om het uit België terugtrekkende
Belgisch-Fransche leger te ontlasten. De eerste
van deze te verwachten opmarschen is intusschen voltrokken en reeds verijdeld. Met Luik
en Namen zijn de laatste steunpunten in België,
ln den rug van het opdringende Duitsche front,
gevallen en is bovendien een der belangrijkste
aanvoerwegen, nl. door het Maasdal, voor de
strijdende troepen vrij gekomen.
Over het algemeen bestaat de indruk, dat
de Engelschen tengevolge van de dagelijksche
verliezen aan scheepsmateriaal door het Duitsche luchtwapen thans hun oorlogsschepen
zooveel mogelijk van de Belgisch-Fransche
kust terugtrekken. Tezamen met de reeds hierboven vermelde verscheping van Engelsche
troepen uit Frankrijk kan hieruit worden geconcludeerd, dat den Engelschen thans inderdaad de Fransche grond te heet is geworden.

Duitsche troepen naderen
de stad Reims
Frontbericht van het D.N.B.
BERLIJN, 20 Mei. (D. N. B.) Het frontbericht van het D. N. B. meldt o.a. het volgende: De wisseling in het Fransche ministerie
van oorlog en in het Fransche opperbevel

toont aan, hoe zenuwachtig men te Parijs
is geworden en hoe ernstig de toestand wordt
beoordeeld. Daladier heeft zijn portefeuille
Van oorlog blijkbaar aan Reynaud overgegeven, omdat hij den generalissimus Gamelin
niet wilde laten vallen. Zü'n opvolger, generaal
Weygand, zal nu moeten bewijzen, in hoeverre
de stralenkrans, die hem uit den vorigen oorlog omgeeft, hem in staat zal stellen den
modernen bewegingsoorlog meester te worden
ln een zoo kritiek stadium, als waarin hü door
de snelle successen van de Duitsche weermacht thans reeds is gekomen.
In België werd de achtervolging van den
vyand voortgezet en in Noord-Frankrü'k ging
de Duitsche opmarsoh verder. De Belgen
bieden op den noordelyken vleugel tegenstand
en weren zich dapper. Ook de Franschen doen
zich bij den afweer van aanvallen en bij tegenaanvallen krachtig gelden. Daarentegen was
twee dagen van de Engelschen
er de
nog nauwelijks iets te bespeuren. De toenemende militaire beweging in de havensteden
doet vermoeden, dat de Engelschen zich van
het vasteland naar hun eilanden willen terugtrekken, nu zü nog kans hebben over te steken. De poging van sterke Fransche krachten,
die door het opdringen der Duitschers naar
Doornik en Kamergk in den sector Valenclennes—Maubeuge in een zak waren geraakt, om
naar het zuiden en zuidoosten op te dringen,
werd verijdeld. De Franschen leden hierbü
zware verliezen. De aanval met pantserwagens
welke de Franschen bü Laon in noordelüke
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Commentaar op aftreden
van Leger.
De benoeming van generaal Weygand
tot opperbevelhebber van alle Geallieerde
troepen wordt, naar het D. N. B. meldt,
te Parijs met instemming begroet. De bladen wgzen op de vaderlandsliefde van
Weygand, die, nu de slag woedt, de geweldige verantwoordelijkheid op zich
neemt van het opperbevel en die het hoofd
moet bieden aan een toestand, die door
allen als gevaarlük wordt gekenmerkt.

Het D.N.B, verneemt ook nadere bijzonderDe pers spreekt haar vertrouwen uit, dat
heden over den aanval van vijandelijke vliegers
op een gevangenkamp in den nacht van Zaterhet aan Weygand, die tüdens den vorigen oordag op Zondag, waarvan het Duitsche leger- log de rechterhand van Foch was en buitenbericht van heden melding maakt. Het bomgewone strategische en tactische kwaliteiten
bardement geschiedde lukraak tusschen Munbezit, zal gelukken, het gevaar te verdreven
ster en Hannover; 17 gevangenen kwamen
bü en het oprukken der Duitsche troepen te
dezen luchtaanval om het leven.
stuiten.
Zeer gunstig luiden voorts de commentaren

over de benoeming van Charles Roux tot chef
van de Fransche diplomatie, waarbij de bladen
HOSPITAALTREINEN TE
uiting geven aan de hoop, dat het vertrek van
LONDEN AANGEKOMEN
Leger aan den Quai d'Orsay moge leiden' tot
een volkomen wijziging van de methoden en
richtsnoeren der Fransche buitenlandsche politiek.
Kerkgangers moeten gasmaskers
De Britsche bladen schrüven, naar aanleiding van het verdwenen van den secretarisdragen.
generaal Leger, dat hem vooral werd aangerekend dat hü de journalistieke bezigheden van
„Nya Dagligt Allehanda" meldt uit Londen,
de beruchte madame Tabouis, die een verdat krachtens voorschrift, kerkgangers thans wante van hem is, te veel heeft getolereerd en
gasmaskers bü zich moeten hebben. Gisteren gesteund, bezigheden die sedert jaren het aanzien van de Fransche pers aanzienlijk hebben
zijn machinegeweren opgesteld voor het gegeschaad.
denkteeken van de gesneuvelden uit den
De Turksche pers wijdt, zoo meldt het
vorigen oorlog. Voorts meldt het blad, dat
D.N.B,
uit Istanboel, groote aandacht aan de
hospitaal-treinen
thans voortdurend
met talbenoeming
van den in Turkije welbekenden
rüke gewonden te Londen aankomen.
generaal Weygand tot opperbevelhebber van
de Geallieerde troepen.
Het blad „Tasviri Efkiar" begroet de benoeming
van Weygand en Pétain met instemZWARE BRITSCHE KRUISER
ming, maar voegt er aan toe dat de besluiten
van de Westelijke mogendheden traag en
GEKAPSEISD
langzaam tot stand komen. „De Geallieerden
BERLIJN, 20 Mei (D. N. B.) Duitsche ver- verliezen tijd met besprekingen en laten de
kenningsvliegtuigen hadden, zooals reeds ge- kans voorbü'gaan om handelend op te treden.
meld, aan de Noorsche kust in de buurt van Het blad critiseert voorts de afzetting van
generaal Gamelin.
Bodö een zwaren Engelschen kruiser op een
Het blad „Tan" troost zich met de bewering
klip waargenomen. Het schip maakte slagzij.
Engeland eerst
dat
slag verliest, maar
De Duitsche verkenners hebben thans kunnen later den oorlog wint. den
Het
blad ziet de laatste
waarnemen, dat deze zware kruiser is ge- hoop voor de Geallieerden in
een ingrijpen van
kapseisd.
Amerika.

Het „Hoe, wie en wat” der Spoorwegen

„Italië wenscht zege van

Duitschland”
Artikel van „Popoio

d'Italia”.

MILAAN, 20 Mei. (D.N.8.) „De twee verslagenen van dit oogenblik zün de Fransche
generale staf en de leidende klasse van Enge-

land",

schrüft de Popoio d'ltalia.
„Het Duitsche optreden bedreigt twee voorname werken van de Fransch—Britsche militaire macht: de Maginot-linie en de Fransch—
Britsche verbindingen langs de kuststrook

Coupon-betaling aangekondigd.
De secretaris-generaal, waarnemend
hoofd van het Departement van Financiën, maakt bekend dat te Amsterdam
de gelegenheid zal zijn opengesteld tot
ontvangst van rente der kapitalen, ingeschreven in het Grootboek A der
3J pet. Nationale Schuld, uitsluitend
over
het halfjaar verschijnende
1 Juni 1940, van 1 Juni tot en met 30

Indien het publiek voor belastingdoeleinden dient te beschikken over bankgelden, kunnen
de ontvangers verklaringen afgeven
nopens aan hen verschuldigde be-

November 1940.

dragen.

Invoer-vergunningen der Ank
niet meer noodig.
Het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede,
dat ontheffing wordt verleend van de
verplichtingen, voortvloeiend uit de
Invoernoodwet 1939.
Dientengevolge zal invoer van de
goederen, waarvoor krachtens deze
wet tot dusver vergunning van de
Algemeene Nederlandsche InvoerCentrale werd vereischt, thans zonder
bedoelde vergunning kunnen plaats
vinden.

voor

successen.

alle

Het Duitsche volk kent

zijn Führer. De geweldige kracht van de Duitsche volksgemeenschap is zijn werk. Met onophoudelijk denken en ontwerpen van plannen
heeft de Führer het geniale veldtochtsplan
ontworpen als zijn oereigen werk, dat in
enkele dagen onze legers tot dicht bij de kust
heeft gebracht en dat overal, waar onze weermacht toeslaat, de vijandelüke stellingen bedwingt. Op grond van zijn ervaring als eenvoudig strijdend soldaat in den wereldoorlog
heeft hij al zijn bevelen zoo gegeven, dat deze
successen met de geringste verliezen konden
worden verworven. Wat het Duitsche volk
steeds heeft vermoed en genoopt, dat in zün
moeilü'kste uur de Führer met zijn genie ook
de militaire operaties zou besturen en leiden,
is tot wonderlgke zekerheid geworden.
Daarom zien wij in vol vertrouwen de eindoverwinning tegemoet.

Cherbourg—Duinkerken.

Frankrük en Engeland hebben zich geweldig ingespannen. Het Fransche leger betaalt
dit met een stroom van bloed. Het is een buitengewoon zwaar offer voor Frankrük, dat
wellicht méér petroleum maar minder bloed

Informaties betreffende
militairen .

Verner von Heidenstam

bezit.

Een algemeen bureau te
's-Gravenhage ingesteld.

De houding van het Italiaansche volk Is
volkomen duidelük. Zij werd door den Duce
bepaald op den dag, toen hij met Adolf Hitler
op vriendschappelüke wyze do as Rome—
Berlgn tot stand bracht.
Het fascistische Italië wenscht de overwin-

ning van Duitschland. Het wenscht de
nederlaag van Frankrijk en Engeland."
De Italiaansche bladen wijzen er voorts op,
zoo meldt Stefani, dat de onmiddellijke
objectieven van de Duitsche troepen het
Kanaal en Parijs zijn. De bladen maken op
opvallende wijze melding van het terugtrekken
van de Engelschen in België naar de havens
aan het Kanaal.
„Lavoro Fascista" schrüft, na er op gewezen te hebben dat er een scheiding bestaat
tusschen de Britsche en Belgische troepen die
retireeren naar zee en de Fransche troepen
die zijn teruggetrokken over de Sambre en
de Maas, dat de Franschen den indruk wekken, zich niet alleen
feitelü'k maar ook moreel
te verwijderen van de Engelschen, met wie
zij zich hebben verbonden,
hetzü uit overwegingen van fatalisme dan wel bij vergissing.
„Popoio di Roma" schrijft dat de kritieke
positie van de Geallieerden nog
bedenkelijker
lijkt door de meeningsverschillen die bestaan
tusschen de Britsche en de Fransche legerleiding. De Engelschen willen de kust beschermd weten, terwijl de Franschen begrijpelijkerwüze meer aan Parijs hechten. In dit
opzicht is, volgens het blad, de benoeming van
Weygand en het ontslag van Gamelin kenschetsend. Het blad besluit met te verklaren,
dat een directe aanval op Engeland steeds
waarschgnlgker lijkt.

„Italië kan zich thans niet
afzijdig houden”.
ROME, 20 Mei (Stefani). De directeur
van de „Giornale d'ltalia" schrijft dat de woorden van graaf Ciano duidelük genoeg zijn, zoodat er geen reden is ze aan te vullen met verduidelijkingen en preciseeringen.
..Italië," zoo voegt hü er aan toe, „heeft den
oorlog niet gewild, maar thans, nu. het conflict
alle levende landen voor het probleem van hun
toekomst stelt, kan Italië zich niet afzüdig
houden."
Volgens het D.N.B, schrijft het blad voorts
dat de constructieve politiek van het fascistische Italië is beantwoord met stilzwügen, ja
zelfs met vijandelijke onverzoenlijkheid, met
het herhaalde „jamais" van een Daladier tegen
de Italiaansche aspiraties, met de poging Italië
en Duitschland te isoleeren. „Italië stelt zijn
aspiraties, zün noodzaak en zijn rechten op
den voorgrond; graaf Ciano heeft als woordvoerder van den Duce en van de natie wederom als een zuiver concreet probleem, de nationale politiek van het met Duitschland verbonden ItaJië uiteen gezet.
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Speciale zendtijden.
Naar wü vernemen, zijn de volgende

IN DE NIEUWE HAL VAN HET CENTRAAL STATION TE UTRECHT hebben de Nederlandsche Spoorwegen gisteren een nieuwen Inlichtingendienst geopend. De eerste reizigers
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Waardeherleiding in

OP DE OOSTERBEGRAAFPLAATS te Amsterdam zijn gistermiddag twee in Nederland
gesneuvelde Duitsche soldaten met militaire eer ter aarde besteld. Namens het Duitsche
leger legde de nieuwe stedelijke commandant der Duitsche troepen te Amsterdam, Hauptmann
dr. Schmitt (voorgrond), een krans op de graven.
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contingenteeringen, monopolies en
clearing op den bestaanden voet
blijven werken.

naar kust van het
Kanaal.

Westfront.

Het GRAND HOTEL

clearing voortgezet.

Het departement van Financiën vestigt de aandacht van de belastingambtenaren op de omstandigheid,
dat invoerverboden, uitvoerverboden,

Engelschen trekken terug

Toelichtende verklaring
omtrent operaties aan

en

omrekening
in guldens.

lijke uitbreiding ondergaan.

De Britsche legereenheden, die bepaalde
sectoren van de Maginot-linie bezet hielden,
zijn, naar het' D. N. B. verder verneemt, terRed.)
stond na het begin van het Duitsche offensief
teruggetrokken en per snelste gelegenheid
vervoerd in de richting van de kust van het
Kanaal. Om bepaalde redenen moest deze beweging zoo mogelijk heimelük en in het
duister geschieden. Onder de bevolking van
Lotharingen ging echter al gauw het gerucht,
dat de troepen der bondgenooten aftrokken.
In verscheidene dorpen en steden ontstonden
BERLIJN, 20 Mei. (D. N. B.) Van militaire zijde zijn aan het D.N.B, toelichtingen bü het vertrek der Engelschen vgandige beverstrekt over de ontwikkeling der operaties toogingen. Hier en daar moesten politie en
aan het Westelijk front. Volgens deze toelich- Fransche militairen optreden om de menigte
tingen toont de elfde dag van het offensief tn te verspreiden en aan de pijnlüke incidenten
bet Westen het volgende beeld.
een eind te maken.
1. In België en Noord-Frankrijk bevinden
zich de Duitsche troepen, die den deels terugop
trekkenden, deels vluchtenden tegenstander
gevangenkampen.
scherp achtervolgen.
2. De bij Valenciennes en Maubeuge onder20 Mei. (D.N.8.) In den afgeloonomen eerste doorbraakpoging der naar het penBERLIJN,
vijandelijke vliegers bij Salznacht
hebben
Belgisch—Fransche
terugwijkende
Zuiden
(aan de Eems) bommen geworpen,
bergen
legers Is mislukt. Men kan reeds thans zeggen, dat er ditmaal geen „wonder aan de waarbij boerderijen werden getroffen. Ook
Marne" zal zijn, waaraan zooals men weet viel een bom ln een kamp van krijgsgevangegeneraal Weygand een belangrijk aandeel nen; drie gevangenen werden gedood, verscheibeeft gehad. Met het bereiken van den boven- denen gewond.

„Algemeen Handelsblad" N.V.

N.Z. Voorburgwal 234-240, Amsterdam (Q.

Normale

richting ondernamen werd verijdeld, waarbij
opnieuw de superioriteit aan het licht trad
van het Duitsche luchtwapen tegenover de
logge Fransche oorlogsmachines.
« Ten noorden van Reims aan de Aisne zijn
inmiddels veer sterke Duitsche krachten opgemarcheerd. Het Duitsche luchtwapen deed
zich krachtig gelden op de achterwaartsche
verbindingen, waartoe ook behooren de zeewegen van de Belgische en de Fransche kust
naar Engeland. Het schepenkerkhof rondom
Engeland heeft de laatste dagen een aanzien-

OISE-AISNE-KANAAL
BEREIKT

Uitgave van tiet

uitvoer

dezer Noord-Fransche stad

Eerst thans wordt ook bekend, dat de Engelde Maginotlinie reeds bü het
begin van het Duitsche offensief in het Wes-

.

Hoofdredacteur: D. J. von Balluseck.

Duitsche oorlogsvlag wappert op citadel

fcche troepen in

—

Dinsdag 21 Mei 1940

bladzijden

loop van de Schelde staat de Noordelijke
Vleugel van de Duitsche weermacht in het
Westen nog slechts op 60 km van de Belgische kust bij Oostende.
Des te begrijpelijker is het, dat thans de
Engelsche troepen in snelle marschen naar de
havens aan het kanaal trekken.

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

uren speciaal gereserveerd voor het uitzenden per radio van berichten door Nederlandsche autoriteiten: des morgens van
10.00 tot 10.30 en des avonds van 18.30
tot 19.00.

De generaal,
Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht, deelt, in overeenstemming met het Duitsche Opperbevel
in Nederland, aan de Nederlandsche bevolking het volgende mede:

De Zweedsche dichter en prozaschrijver
Verner von Heidenstam is gisteren, bijna
81 jaar oud, overleden.

Göring over successen

der luchtmacht

Talloozen in den lande wachten thans
in groote spanning op berichten betreffende het lot van familieleden, die tot de
weermacht behooren, en velen verdringen
zich voor het informatiebureau van het
Nederlandsche Roode Kruis. Om aan de
behoefte betreffende bericht tegemoet te
komen is met ingang van 20 Mei een
algemeen informatiebureau opgericht. Tot
dit bureau kan men zich eiken dag van
8.00—22.00 uitsluitend telefonisch wenden, en wel: interlocaal letter k. p. en
voor ingezetenen van 's-Gravenhage en
Wassenaar nr. 301111.
Teneinde de meest belanghebbenden zoo
spoedig mogelijk te kunnen inlichten,
wordt een ieder verzocht alleen navraag
te doen naar direct nabestaanden. De
officieele bekendmaking aan de familie
door de zorg van het Nederlandsche
Roode Kruis blijft ongewijzigd.

BERLIJN, 20 Mei. (D. N. B.) Ter gelegen-

heid van een kort verblijf in Berlijn heeft
generaal-veldmaarschalk Göring Maandag
het woord gevoerd voor de Duitsche pers,
waarbü hü vrü moedig antwoord gaf op
actueele vragen, die in grooten getale uit
alle kringen des volks tot hem werden gericht.
Allereerst sprak de generaal-veldmaarschalk over de valschermtroepen, waarbij hü
uiteenzette, dat deze sedert jaren een nieuwe
eenheid van het luchtwapen vormden. Zü behooren tot de Duitsche luchtmacht en dragen
de uniform van het Duitsche luchtwapen.
Het is een infamie te beweren, dat parachutisten in verkleedingen afgeworpen
zün.
Wanneer dus valschermtroepen gevangen
worden genomen, zullen zij volkenrechtelijk
precies zoo behandeld moeten worden als alle
andere krijgsgevangen soldaten. Wie daartegen een vergrüp pleegt, moet verwachten,
dat met de scherpste represailles zal worden
ingegrepen. leder geval, waarin tegen leden
der valschermtroepen niet volgens oorlogsrecht en oorlogsgebruik wordt opgetreden,
zal uiterst pünlijk worden onderzocht en
voorbeeldig worden gestraft.
De generaal-veldmaarschalk prees de prestaties der uit de lucht gelande troepen, die in
den rug der vijandelijke stellingen de hoofdpoort in de vesting Holland hebben weten
open te houden.
Op de vraag, hoe het mogelijk is geweest,
dat het Duitsohe luchtwapen in zoo ongeloofelijk korten tijd de superioriteit in de lucht
kon verwerven op de westelijke tegenstanders, antwoordde de generaal, veldmaarschalk
kort: het ligt mij niet, zooals mijn collega's
in Engeland en Frankrük doen, met groote
woorden te spreken over de ontzaglijks successen van het luchtwapen. Ons luchtwapen
doet zijn plicht; niet met woorden, maar met
daden heeft het de superioriteit in de lucht
verworven. Deze superioriteit in de lucht zal
het behouden.
Vervolgens schetste de generaal-veldmaarschalk de prestaties van de Duitsche weermacht in de laatste tien dagen in de gevechten bij het doorbreken van de vijandelijke
tegenstandslinies. Het Duitsche volk, zoo
zeide hij, weet, dat het ook hier de Führer is,
die deze successen heeft mogelük gemaakt.
Zijn geniale leiding heeft de basis gelegd

MUSSOLINI ONTVANGT
BADOGLIO

ROME, 20 Mei (Stefani). Mussolini heeft
maarschalk Badoglio ontvangen, die hem rapport uitbracht over een door hem persoonlek
ondernomen inspectietocht langs de Italiaansche Westgrens.

UIT BEURS- EN

ZAKENWERELD

Aan aandeelhouders van De Nederzal worden voorge-

landsche Bank

ste'.d, over het boekjaar 1939/1940 een
dividend uit te keeren van 55 (v. j. 30)
per aandeel van 1000.
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BUITENLAND

COMMANDANTEN VAN BUITENLANDSCHE
GARNIZOENEN

PARIJS

BIJEEN

nenland.
Vanmiddag werd een uiterst scherpe waarschuwing uitgevaardigd tegen het feit, dat
personeel of eigenaars industrieele bedrüven

ln den steek laten zonder daartoe toestemming van ""de overheid' te hebben. Vooral de
arbeiders, die vakwerk verrichten in de bewapeningsindustrie worden
gewaarschuwd
hun post niet te verlaten. De autoriteiten heb-

ben gedreigd met een onbarmhartig optreden.
Gisteren is een aantal werklieden gearresteerd,
die geen gevolg hadden gegeven aan het voorschrift, dat wapenindustrieën ook des Zondags
moeten werken. Eenige uren na het optreden
van den nieuwen minister van binnenlandsche
zaken, Mandel, werd een prefect afgezet en
de voornaamste functie der Süreté Nationale
gewüzigd. De pers eischt de scherpste maatregelen tegen het verspreiden van geruchten
en verwü't de overheid, de paniekstemming nog
te hebben gevoed, door b.v. te Parus plotseling het taxi- en autobusverkeer stop te
zetten, auto's te vorderen en straten af te
sluiten, zonder het publiek eenige verklaring
te geven. Hoezeer men het tempo der bewapening wil verhoogen blg'kt wel daaruit, dat
men onverwijld de uit België gekomen vluchtelingen in de wapenfabrieken wil laten
werken.

Gedeprimeerde stemming onder
Fransche vluchtelingen.

wanorde,

welke

ln

UITVOERINGEN ENZ.

(Domei.)
SJANGHAI,
20 Mei.
Viceadtmiraal Takeda, de commandant van de
Japansche landingstroepen te Sjanghai, heeft
als oudste commandant der buitenlandsche
troepen aldaar, de commandanten van
de
Britsche, Fransche. Italiaansche en Amerikaansche garnizoenen bü zich genoodigd en
hun de Japansche inzichten uiteengezet met
betrekking tot de maatregelen, welke de bevoegde plaatselijke autoriteiten ln hun gemeenschappelijk belang zullen nemen ter
voorkoming van een dreigende uitwerking
van den Europeeschen oorlog op het Verre
Oosten. In het büzonder op Sjanghai waar
de oorlogvoerende mogendheden garnizoenstroepen hebben liggen. Algemeen neemt men
aan, dat deze stappen blikbaar zün genomen uit vrees, dat Ingeval Italië aan den
Europeeschen oorlog deelneemt er onder de
oorlogvoerende mogendheden
alhier origewenschte reacties zouden ontstaan waardoor
de rust en orde zouden worden verstoord.

AMSTERDAM.
SCHOUWBURGEN.

Centraal-Theater: Vader thuis. 20 uu».

JOURNAAL HEATERS.
Handelsblad-Cineac (Damrak): Actualiteiten,
Doori. voorstelling van 9.30 tot 23.30. (Zond.
van 11.30 af).
Handelsblad-Clneao (Regullersbreestraat): Actualiteiten. Doori. voorstelling van 9.30 tot 23.30.
(Zond.

—,

Huize de Liefde: Drie schattig» meisjes worden
groot dag. 19 uur. Zond. 1330 en 19 uur. Zat
en Woensd. 14.30 uur kindermat

Naar het D.N.B, uit Parus verneemt zou
de Fransche regeering Maandagavond ln het
Elysée büeenkomen, onder voorzitterschap
van president Lebrun.

IN SPANJE

HET OORLOGSTERREIN IN

POLITIE BENOEMD

Parfl»

VERBOD VAN DEVIEZEN-UITVOER
UIT EGYPTE
Stefani meldt uit Cairo, dat de Egyptische regeering een deviezen-uitvoerverbod
heeft uitgevaardigd. Reiziger» naar het
buitenland mogen ten hoogste twintig pond
sterling meenemen.

LETLAND

MINISTER VAN OORLOG
NAAR MOSKOU

Parijs.
Stefani meldt dat Maandag in het gebied van Parus luchtalarm is gemaakt. Er deed
zich geen enkel incident voor.
Men is in verscheidene Parüsche wüken begonnen met de uitreiking van levensmiddelenkaarten.
Gemeld wordt, dat Reynaud een onderhoud
van ongeveer een uur heeft gehad met Pétain
en Weygand, terwyl hü bovendien de ambassadeurs van de Vereenigde Staten en Engeland
heeft ontvangen.

HET VERRE OOSTEN

OVER DEN
JUNNAN-SPOORWEG

WAPENTRANSPORTEN

TOKIO, 20 Mei. (D. N. B.) Het Japansche
mjnisterie van buitenlandsche zaken deelt
mede, dat, niettegenstaande de verzekering
van de Fransche regeering, het wapentransport
van Indo-China over den Junnan-spoorweg naar
China wordt voortgezet. De uitvoer behelst
geweren, munitie er ander oorlogstuig.

"

TURKIJE

VERBOD VAN ZONDAGSARBEID
OPGEHEVEN
ISTANBOEL, 20 Mei. (D. N. B.) De
ministerraad heeft met het oog op den huldigen toestand besloten tot de opheffing van
het verbod van arbeid op Zondag en de invoering gelast van doorgaanden arbeid in alle
bedrijven alsmede de invoering van aanvullende arbeidsuren.

Het arbeidsveld van
den hond
Noodzakelijke karaktereigenschappen
van den
verdedigings- of politiehond.

IN

het Maart-numimer van „De Politiehond",
het officieele orgaan van de ~Koninklijk6
Politiehond-Vereeniging",
Nederlandsche
ten Noorden van Tsaojang), Lioehingtse dat
op 20 km ten Westen van Tsaojang ligt en werden door de heeren dr. W. v. d. Akker en
ir. Voskens, bekende persoonlükheden op
Lioekiatsjai.
kynologisch gebied, de plannen voor een koers-

DE BRIDGETELLINO
Hieronder volgt de
geldende bridge-telling,

thans internationaal
die ook door dcc
Nederlandsche Bridge Bond is aanvaard.

wijziging in de Nederlandsche fokkerü ten
opzichte van ons nationale ras, den Hollandschen herdershond, ontvouwd, waaraan wü
het volgende ontleenen:

Een groep liefhebbers heeft een begin
van uitvoering gegeven aan een plan tot
weder-opbouw van den ouderwetschen HolElke geboden en
OngeGedougewonnen trek:
landschen Herdershond met, vanzelfspre-3| doubleerd bleerd
kend, zün ingeboren oer-eigenschappen en
In Klaveren en Ruiten 3
20
40
kwaliteiten.
In Harten en Schoppen
80
60
lste,
ia
in Sans-atout "i
Daarbü zal vóór alles aandacht geschon40
80
de 2de. 3de. ide enï. in £
ken worden aan een goeden aard en een
San*-atout
30
60
eerlük moedig karakter
Ongetwüfeld zal de dresseur onder zulke
_.
Overslagen en
Niet
honden, meer dan tot op heden, de voor
Downslagen:
kwetsbaar ii»«"b«*»
zün liefhebberü geschikte exemplaren vin_.
_i
x*0 _o
den.
?,» 32 gj 03
Afgezien van het feit, dat onze Hollandsche
herder, met zün trouwen, eerleken aard en zün
ETke overslag
tr.w. 100 tr.w. '200
fraai uiterlijk, waard is zich opnieuw een
60
Eerste down slag
100 100 200
eerste plaats te veroveren in de harten van
|
50 £00 100 300
Elkerolgendedownslat
Nederlandsche hondenliefhebbers (sters),
onze
öeboden en gewonnen
naast dezen opvarenden, niettemin
treft
ons
500
Klein Slem
750
prüzenswaardigen teruggang op het gebied
Geboden «n gewonnen
de daarin opgesloten erkender fokkerü
Groot Slem
1000
1500
ning van kynologische züde, dat de Hollandsche
Oeredoubleerd geeft het dubbele van gedoubleerd. herdershond (die evenals verscheidene andere
middelgroote rassen van huis uit tot de
tinnnaura u een nauta:
gebruikshoiWen behoort) zijn uiteindelük doel
100 vier bonneur* tn lüeir
slechts kan vinden in hsm passenden, met zün
150 rnt Wem.
aanleg en karaktereigenschappen overeen150 vier Azen ln Mn naad In mna-atCMt,
700 twee-manche-roober.
komenden arbeid.
500 drle-maacne-roboex.
Men behoeft zeker geen tegenstander van
30b onvoltooide lobbec toot een manche.
honidententoonstelilingen te wezen om te besef-

*

_

'

begeven.

ZWITSERLAND

MILITAIR VLIEGTUIG
NEERGESTORT

BERN, 20 Mei. (D. N. B.) Bü mist is een
PARIJS, 20 Mei (Stefani). Generaal Zwitsersch militair vliegtuig in het meer van
Nogues, de Fransche militaire resident in MaZug gevallen. De twee inzittenden zün verrokko, heeft heden bevel gegeven tot vorming dronken.
van een territoriale militie, dié belast zal zijn
met de bescherming van het achterland tüdens
ITALIË
den duur van den oorlog.
ITALIAANSCHE SCHOOLJAAR SLUIT EERDER

STEDEN DOOR JAPANNERS
BEZET
TOKIO, 20 Mel. (D.N.8.) Volgens het
Japansche legerbericht zün de volgende plaatsen bezet: Hoehotsjen (op veertig km ten
Noorden van Tsaojang), Tapingtsjen (25 km

RIGA, 20 Mel. (D.N.8.) Naar het persbureau Leta meldt, zal de minister van oorlog
van Letland, Generaal Berkis, zich op ultnpodiging van de Sowjet-Russische regeering op
1 Juni voor een officieel bezoek naar Moskou

—

—

—

ROME, 20 Mei. (Stefani). De minister
van onderwas heeft bevolen, dat alle Italiaansche scholen de lessen zullen beëindigen op
31 Mei in plaats van op 15 Juni, zooals
oorspronkelük was vastgesteld.

KORTE BERICHTEN
Volgens de officieele statistieken zijn ln April
in Italië 88081 geboorten aangegeven.
Het aantal sterfgevallen bedraagt 52.390. Gedurende de eerste vier maanden van het Jaar zijn

er 133000 meer geboorten dan sterfgevallen aan-

EN NOORD-FRANKRIJK

HET DUITSCHE RIJK

GROOTE SCHADE AAN VRUCHTBOOMEN

Elke partü geeft de

Luchtalarm in gebied van

BELGIË

LITAUEN

MADRID, 20 Mei. (D. N. B.) De mlniater
van binnenlandsche zaken, Suner, heeft den
KAUNAS, 20 Mei. (D. N. B.) De strenge
aartsbisschop van Parijs, Suhard, de bisschop- winter heeft onder de vruchtboomen ln
pen van Bayonne en Perpignan en
admiraal Litauen buitengewoon groote schade aangeJoubert ontvangen. Zij zün aan het hoofd van richt. Zeiker 75 % van alle peren-, appel-,
een Fransche groep pelgrims naar Spanje ge- pruimen- en
kersenboomen zün doodgevroren.
komen. Ook de minister van buitenlandsche
zaken, Beigbeder, heeft aartsbisschop Suhard,
die Maandagavond naar Parus terugkeert,
ontvangen.
EGYPTE

DIRECTEUR-GENERAAL VAN

af).

Alhambra: Ntnotahika, 14.15 en 20 uitr.
Ceintuur: Stanley en LivinKStone. dag. 14.90,16.30,
21.30 u. (Zond. 13.30, 15.30 Kindermat.)
City: Vooruit met de geit dag 14.18. 19 en 2130 u.j
Zat. en Zond. 13.30. 16
19.— en 21.30 uur.
Corso: Neen, mevrouw, dat nooit, 16.30 en 20 uur.

ELYSËE

AARTSBISSCHOP VAN PARIJS

van 11.30

BIOSCOPEN.

KABINETSRAAD IN HET

andere de schuld voor de dreigende situatie.
Daar reeds ongeveer 800.000 vluchtelingen FRANSCHE DAGBLADEN WORDEN
naar Parus zün gekomen, begint er gebrek
INGEKROMPEN
aan levensmiddelen te komen en stijgen de
openbare
schuilplaatsen
prüzen enorm. De
PARIJS,
Mei. (Stefani.) Van morzün ingeruimd voor daklooze vluchtelingen, gen ai zullen20alle
Parijsche dagbladen slechts
schuilplaatsen
gebouwd
zoodat nieuwe
moeten worden, waartoe men nog niet gekomen in twee pagina's verschonen, teneinde zooveel
is. Dientengevolge neemt het publiek, dat op mogelijk te besparen op het paplervervoer.
de hoogte is gek_>men van de toebereidselen
om de regeering naar Bordeaux te verplaatsen, geleidelgk een dreigende houding aan.
Dit komt tot uiting in talrijke botsingen met
EEN TERRITORIALE MILITIE
de politie, in plunderingen van levensmiddelenzaken en in arrestaties.
IN MAROKKO

—

Dinsdag 21 Mei.

FRANKRIJK

Het D.N.B,
heerscht. "De toetreding van maarschalk de Fransche verneemt uit Parus dat Mandel
minister van binnenlandsche
Pétaln tot het kabinet heeft daar 24 uur lang zaken,
Winter tot directeur-generaal van
kalmeerend gewerkt, maar nu is het duidelijk,
dat het kablnet-Reynaud zich ook met Pétain politie heeft benoemd. Winter bekleedde reeds
niet lang meer zal kunnen handhaven. Pétain gedurende den Wereldoorlog denzelfden post in
van zün kant is te gebrekkig om den sterken het ministerie van Clemenceau.
man te kunnen spelen, waarom geroepen
wordt. In de Kamer en den Senaat heerscht
volledige radeloosheid.

PLATS DU JOUR EN a LA CARTE

voorkomen.

SAN SEBASTIAN, 20 Mei. (D.N.8.) Sedert
eenige dagen komen hier vluchtelingen aan
uit Parijs en Brussel. Zü zün allen in een gedeprimeerde stemming en spreken van de on-

beschrijflijke

DORRIUS
Restaurant
N. Z. Voorburgwal b.h. Spul, Amsterdam.

Verstoring van orde en
rust moet worden

Autoriteiten treden op tegen
arbeiders die het werk in
De voornaamste zorg van de Fransche
regeering is, zoo verneemt het D.N.B, uit
Parus, behalve de militaire toestand, de
stemming onder de bevolkirff'. Verschillende oproepen worden uitgevaardigd,
waarin de regeering de bevolking bezweert rustig te blijven en vooral de
paniekstemming niet nog te verhoogen
door overhaast te vluchten naar het bin-

(Ingezonden Mededeeling.)

VEREENICDE STATEN

VERWARRING TE

den steek laten.

EERSTE BLAD

HANDELSBLAD VAN DINSDAG 21 MEI 1940

DUITSCHE TEGENSPRAAK VAN
BRITSCHE BERICHTEN OVER
DE ROYAL AIR FORCE
BERLIJN, 20 Mei. (D.N.8.) De Britsche
radio deelt steeds weer mede, dat de verhouding tusschen de verliezen van de Duitsche en
Britsche luchtmacht een tot vier ten gunste
van de Engelschen zou zfln. Officieel wordt
medegedeeld, dat een enkel Duitsch regiment
luchtdoelartillerie tusschen 10 en 18 Mcl 104
vüandeiyke vliegtuigen omlaag heeft gehaald.

voorbereid.
Aangekondigd Is, dat binnenkort een
stichting in het leven zal worden geroepen tot documentatie betreffende de
landelijke bouwkunst.

TENTOONSTELLINGEN.
Sted. Museum: Jubileumtent „St. Lucas".
Galerie Robert, Keizersgracht 527: Hitsen

door

WQi

Wit T^-Mo&ptft
am^tn.

tcrtryvC T*i<Jt.-et**.

Het Nederlandsche Roode Kruis

Bloedizansfusie-diensi
Meldt U aan als bloedgever bij de
Plaatselijke werfcommissie of bij het
Secretariaat van de
Centrale Commissie
Prinsessegracht 27 te 's-Gravenhage.
Steunt met een bijdrage op giro 291564
van den Penningmeester te Overschie.

oogenblik verder optreden van den hond
oogenblikkelük te doen beëindigen.
Om even begrijpelijke redenen zün zwakke,
schrikachtiige.
trage, onzelfstandige, alsmede
de kosten en teleurstellingen, die aan de instandlhouddng en opbouw van een dergelijk ras valsche honden absoluut onbruikbaar voor de
gepaard zün gegaan. Tentoonstellingen zijn africhting of opleiding tot verdedigings- of
politiehond. Valsche honden, hoewel (misongetwüfeld nuttig en mooi, zü geven aesthetische voldoening; van propagandistisch stand- schien?) moedig van aard, dienen als onbepunt bezien zijn zü zelfs onmisbaar, maar zij trouwbaar principieel van de dressuur te
verwaarloozen in het algemeen één faotor: het worden uitgesloten. Zij kunnen nog in zekeren
karakter van den hond en daarmede diens zin dienst doen als waakhond in een goed afgesloten ruimte, zü kunnen in de maatschapnut en bruikbaarheid voor de maatpü desnoods geduld worden mits goed gemuilsohappü.
korfd, als huisdier, als vriend en metgezel van
♦
den mensch zün zü totaal waardeloos.
Bü de afriohtiing van den hond voor allerlei
naast de liohamelüke
takken van dienst is
gesteldheid van het daarvoor uitgekozen
Evenmin als de geroutineerde bokser
het karakter van overwegend belang. zonder zeer gegronde redenen gebruik zal
dier
De politie- en Justitiedienst eischt van den mogen maken van zün physiek en daarmede
hond een paraatheid, welke tot in de hoogste ontwikkeld moreel overwicht, zal ook de afmate in overeenstemming is met de dikwijls gerichte hond zijn aangeboren en door zün opleiding ontwikkelde capaciteiten slechts dienen
niet ongevaarlüke situaties, welke ten opte gebruiken onder zeer bepaalde omstandigzichte van den geleider èn van diens viervoeen niet tegen
tigen ~bondtgenoot" kunnen ontstaan. In ge- heden en wel in dienst van
het algemeen belang. De mensch, als redelük
vallen waarin geweld moet worden gebruikt,
zal rekening moeten worden gehouden met de en zedelük ontwikkeld wezen, wordt geacht
mogelükheid. dat de overtreder der Wet, zich in staat te zün de consequenties van zün
opgewassen voelend tegenover den geleider handelingen te overzien. Niet echter het dier.
hetzü door lichaamskracht, hetzü door be- Teneinde evenwel te bereiken, dat zijn actie
wapening of door de mogelükheid van een en reactie zich blüven bewegen binnen de
snelle vlucht
zün eenig heil kan zien in het perken, welke hem door den mensch gesteld en
onschadelü-k maken van den hond, waarna hü op begrüpelüke wijze uitgebeeld worden, moet
het öf tegen den geleider zal durven opnemen, zijn karakter voorwaarde, zijn karakter voröf kans krügt de plaat te poetsen. Hü zal den ming het middel zün om hem te maken tot
een nuttig èn betrouwbaar helper van den
hond derhalve kunnen afwachten en hem aanvallen met een knuppel, hü kan trachten hem mensch.
Geluk voor het onderwijs van den mensch
een kogel door den kop te jagen, kortom, de
een lesrooster is samengesteld, aangevende
hond, die op bevel van zün meester de achtervolging heeft ingezet, moet ln staat de richtlijnen, aan de hand waarvan een zekere
ontwikkeling kan worden bereikt,
zün zich tegen een aanslag op graad van
voor
meest
doeltrefis
ook
den hond een weloverwogen, tot
op
leven
de
zün
fende w üze te verweren en tegelükerin füne, psychische nuances uitgewerkt programma opgesteld door een aantal bekwame
tüd het hem opgedragen bevel te volbrengen.
Het moet ieder duidelük zün, dat r-.en voor dresseurs: het Keurings-Reglement der Kou.
dit doel geen zwakkelingen zal kunnen ge- Ned. Politiehond-Vereeniging.
Het karakter, de voorwaarde, moet
bruiken. Stoere knapen, herdershonden, bouin beginsel aanwezig zün, wil men
welke
een
overwicht
aan
lishaamsechter
e.d.,.
viers
kracht paren aan een behoorlijke dosis moed, slagen. Hier ligt de taak van den fokker en
zelfvertrouwen, snelheid en initiatief, zyn om deze reden dient het genomen initiatief
tot wederopbouw van den ouderwetvoor dit werk de aangewezen dieren.
se he n Hollandschen herdershond van harte
eigenschap
dient
Een even onontbeerlüke
ook te zijn hun gehoorzaamheid, opdat de te woTden toegejuicht en, waar mogelijk, te
geleider zelfs op vrü grooten afstand bij worden gesteund.
W. BAARS.
macht* zal zün, op het door hem gewenschte

" "

.

* *

—

—

—

Stichting tot documentatie

—

fen, dat een .K&ooniheidswedstrüd noch voor
den mensch, noch voor het dier zelve, de
hoogste bekroning kan zün op al het werk,

—

LANDELIJKE BOUWKUNST

13.30 af

Tuschlnskl: De Zwitsersche Roblnaon, dag. 14.15,
19.— en 21.30 uur. (Zond. 18.30, 15.30, 19.— en
21.30 uur.)
Uitkijk: Educatlon de Prince, dag. 14.30, 19.30 ca
21.30 uur.
Victoria: Trader Hom, dag. 19.15 en 21.80 tl
(Zond. 15.30, 19.15 en 21.30 u., Woensd. en Zat.
14 u. Kindermat Zond. 13 u. Ktadermat.)
West-End: Kentucky Moonshine, dag. 19.30 en
21.30 u. Zond. 13.30 en 15.30 u.

Bresdin en Redon, teekeningen en aquarellen
In het „Bouwkundig Weekblad Archltecdoor Albert Mula tot 25 Mei (10—17 ")
een
tura" wüdt de architect J. F. Berghoeff
FINLAND artikel aan dit onderwerp, waaraan wij het
") Zondags gesloten.
volgende ontleenen:
HERSTEL DER VERBINDINGEN MET HET
's-GRAVENHAGE
„De landelüke bouwkunst is een bescheiden
BUITENLAND.
kunst.
SCHOUWBURGEN.
„Oogensohünlü'k is zü niet meer dan de
HELSINKI, 20 Mei. (D. N. B.) De Finsehe
louter
voorwaarvoldoening
aan
materieele
verbindingen over de Oostzee met het buitenKon. Schouwburg: Res. tooneel: Ik heb den graai
den:
en
en
beschutting
bescherming
vermoord, 7.30 u.
die
van
normaal.
Van
de
Finsehe
havens
land zün weer
uit worden weer verbindingen onderhouden die van een redelüke organisatie, voor zoover
JOURNAALTHEATER.
met Duitschland, Zweden, Denemarken en de deze de bedrüven betreft. De rest, meent men,
is
wordt
dan
alles
toegift.
„de
Onder
rest"
Baltische landen. Ook de telefoon- en teleClneao (Buitenhof): De redt om de wereld Ir*
graafverbindingen met het buitenland zün verstaan wat in onze taal onder den term
vt)ftlg minuten. DoorL voorstelling van 9.30 uut
v.m. af tot 23 uur.
„schilderachtig" is samen te vatten. Inderhersteld, uitgezonderd met de westelqke mogendheden.
daad is die rest een toegift, zooals alle
BIOSCOPEN.
schoonheid een toegift is voor de dingen die
ontstaan
het
zijn
uit
de
natuur
en
die
teeken
DENEMARKEN
Apollo: The Story ot Vemen and Oastle, ltJÜi
dragen dat zij deel zün van de Eenheid.
en 20 u. (14 J.).
„Het platteland als geheel vormt de bron Asta: Opera-bal, van 14.16 en 20 u.
DROOGLEGGING VAN MOERASSEN.
waaruit elke grootere cultuurgemeenschap Capitol: Fra Diavolo, 14.15 en 20 u. (Zat «n Zond*
KOPENHAGEN, 20 Mei. (D.N.8.) De gevoed wordt
en niet alleen in materieel
van 14—21.30 u. (alle leeft.).
Deensche heidemaatschappü maakt plannen opzicht. Alle cultuur Is een volmaking van City: Vooruit met de geit, 14 15 cm 20 u. (aNVs 1.%
voor uitgebreide ontginningswerken in Vendhet natuurlek gegevene, zoodat het landelijke Corso: Jongensstad 14.15 en 20 u. (14 j.).
J-ustitia Incognito, 14.15 en 20 »
syssel. In dit noordelgkste deel van Denebedrüf op zichzelf beschouwd de eerste cul- Metropolei
(18 ].).
marken, dat zich uitstrekt van Skagen tot de tuurfase vertegenwoordigt.
Odeon: Geld is* niet alles. 14.15 en 20 u. Zat,
Limf jord, zouden door drooglegging van moe„Het wezenlüke groote kan alleen daar onten Zond. van 14—21.45 u. (alle leeft.).
worden
rassen groote terreinen in bouwland
staan waar velen samenwerken die zichzelf Passage: Ninotchka, 14.15 en 20 u. Zat. en Zond,
veranderd.
niet achten. En slechts de kracht van zeer
doori. van 14 u. (18 J.).
velen tezamen is toereikend om een groot Prlnc. Theater: Op jaoht naar carrière, W.IS «9,
werk tot stand te brengen: vele akkers zijn
20 .u. (alle leeft.).
noodig om één boerengezin het bestaan te Rembrandt: Het geheim van dr. Felgentreu, 14-UJ
verzekeren, vele boerderijen zün noodig, wil
gt^|
en 20 u. (14 j.).
de dorpsgemeenschap kunnen leven, een Rex: Blaauwbaardg achtste vrouw, doori. vaa
trom ■&**
achterland met verscheidene dorpen en tal van
(18 _")"
10

gegeven.

—

KUNST

Luxor: Onsterfelijke wals, dag. 13.30, 15.30, 19.30.
21.30. (Zond. doori. voorst.)
Munt: Het geheim van de dertiende étage, dag.
13.30, 15.30, 19.30 en 21.30.
NBggerath: Wie is de vader?, dag. 14 30. 19.15 en
19.30. (Zond. 13.30. 15.30, 1915 en 21.30 u.) (14 j.).
Passage: De Robin Hoods van het Westen en De
held op sokken, 13.30. 15.30 en 19.15 uur.
Rembrandt: Meine Tante. Delne Tante. dag. 14.30
19.15 en 21.30 uur. Zond. 13.30, 16.30, 19.16 «n
21.30 u.
Rlalto: Louise, dag. 14.30. 19.30 en 21.80 U. (Zond.
13.30, 15.30. 19.30 en 21.30 uur).
Royal: Rosé Marie, 15.30 en 20 uut.
Roxy:
Eerste liefde, dag. 13.30, 15.30, 19.30 en
21.30 uur. Zat en Zond. doori. voorstelling van

—

boerderijen is noodig, wil één stad mogelük
zün en vrij groot moet die stad wezen, wil zü
zich een kathedraal kunnen bouwen.
„De kracht van de landelijke bouwkunst
schuilt in haar natuurverbondenheid; oorsprong en doel zijn beide deel van de natuur.
De bouwstoffen zijn streekeigen, uit of op den
bodem gewonnen. De structuur is eenvoudig,
volgt het doel en doet de materialen tot hun
recht komen. De vorm is groot gehouden en
bluft vrü van het persoonlü'ke.

„Sedert de helft van de vorige eeuw raakt
ons platteland in steeds sneller tempo ontluisterd. Landschappelük schoon verdwünt,
fraaie dorpen worden misvormd, eenvoudige
boerderyen, bedrüfsgebouwen en woonhuizen
worden allengs afgebroken en veelal vervangen door karakterlooze bouwsels.
„Het verlies van natuurschoon en van
karakteristieke landelijke bouwwijzen heeft
velen verontrust. De eerste reactie was die
van zorgen voor het behoud van het restant:
natuurmonumenten, -reservaten, -parken, musea, openluchtmuseum, tal van gespaarde en
gerestaureerde gebouwen, gevels en voorwerpen. Hoe loffelqk dit streven naar behoud mag
wezen, afdoende valt de ontluistering van het
land op deze wgze niet te keeren.
„Het besef is groeiende dat allereerst de
orde hersteld moet worden, voorloopig door

(zachten) dwang.
„Zeker is dat de wgzigingen in het land-

schap, de dorpsuitbreidingen en de nieuwe bebouwing onder, ook esthetisch,, deskundige
leiding dienen te staan en dat de uitvoering
der onderdeelen en van de bebouwing in handen behooren te zijn van degenen, die het land
wezenlü'k kennen, die het een goed hart toedragen, die bekwaam zijn in hun vak en die
besef van de structuur en van de cultureele
orde hebben.
„Een jonge generatie zal daartoe opgeleid
moeten worden, allereerst door kennis te
nemen van het goed dat ons gebleven is, door
den verbroken band der traditie te herstellen.
„De Maatschappü tot bevordering der
bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten, de Bond Heemschut en het Genootschap Architecture, et Amlcitia stelden in
1938 een commissie in tot voorbereiding van
de documentatie van plattelandsarchitectuur.
Deze comimissie heeft, na bestudeering van
de verschillende mogelükheden, voorgesteld de
documentatie te doen behartigen door een
stichting, met welk voorstel de besturen van
genoemde vereenigingen
zich ln principe
aceoord verklaard hebben, zoodat binnenkort
de stichting tot documentatie van landelüke
bouwkunst in 't leven geroepen zal worden.
„Deze stichting stelt zich ten doel, de kennis te bevorderen van de architectuur en verwante kunsten van Nederlands platteland.
„Zü tracht dit doel te bereiken in de eerste
plaats door het opmeten, in teekening brengen,
fotografeeren en beschrijven van
landelüke
nederzettingen, bouwwerken en gebruiksvoorwerpen en het verxamelen en bewerken van
gegevens betreffende verloren gegane soortgelüke objecten. De teekeningen, fotografieën,
beschrijvingen en dergelijke worder. ondergebracht in een archief."
In hetzelfde nummer zfln teekeningen en
beschrijvingen gereproduceerd als documentatie van de Zeeuwsche dorpen Dreischor en
Noordgouwe en van enkele boerderijen in de
omgeving, zooals deze werd opgezet door een
groep Delftsche studenten. Deze proeve Is
niet bedoeld als „een exempel, dat den vorm
der uiteindelüke documentatie aangeeft, doch

uur af.

14.16 en 20 U,
Seinpost: Tarzans Verbanning,
(14 J.).
Studio: Eerste liefde, 14.15 en 20 u. (alle leeft),
West End: Vrouwen, 14.15 en 20 u (18 j.).
TEINTOONSCTELLINGEN.

Gebr. Koch, Hoogstr. 7: Werken van Kees van
Dongen, Maurice Utrillo en Emile Othon Friess,

tot 1 Jund.
Kunstzaal Bennewitz, Noordelnde 48:

Nagelaten

werken van A. J. van t Hoff, tot 15 Juni.
Kunsthandel Tikotln, Nassauplein 6: tot 7 Juni,

Japansche ceramiek. (Dinsd.—Vrijd. 13—17 u.).
Chapchal en Ronald LAndgreen, tot nader be-

richt.

Kon. Kunstz. Kleykamp: Nieuwe werken door
Piet Bulthuis en Edmond Wingen; crayon- en
pasteKeekeningen van Lily Eversdijk—Smulders schilderijen door D. Roskes,
alle t/m.
26 Mei.
Kunstzaal d'Audretsch, Noordelncfe 119: schilderijen door Jemmy van Hoboken, t/m. 26 Mei,

;

weekd. 10—5 uur.

UTRECHT
BIOSCOPEN.
Scala: Operabal, 2.30—7.15 uur.
Rembrandt: Ninotchka, 2.30—7 IS uur.
City: De Prinses wordt geschaattt 2.30—7.15.
Flora: Secretaresse na kantoortijd, 2 30—7.16.
Vreeburg: Elisabeth en Essex. 2.30—7.15.
Des Zondags van 2.30 tot 22 uur doorloopend»
voorstelling.

een poging om een voorbeeld te geven ter inleiding en ter discussie".
De beschrüving is opgesteld door den heer
H. W. Herwig. Hü geeft,'bü de foto's en
plattegronden, een beeld van veel oud moois
en nieuw leelüks, toegelicht door historische
bijzonderheden, en besluit zijn opstel aldus:
„Bedreigd door modern vandalisme van
quasl-verkeerseischen, bedreigd door nietverstaan van het eenvoudig dorpsschoone door
den hedendaagschen bouwer, bedreigd door onverschilligheid voor de taal die deze simpele
plattelands-archltectuur spreekt, liggen Drelschor en Noordgouwe in het stugge, fiere
Land van Schouwe. Stil grootsch in zelfbewuste zekerheid van wat de eeuwen hun maakten, spreken deze dorpen een taal die de
moeite waard is te verstaan".
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UITVOERINGEN
HILVERSUM.

BRUINTJE BEER

Dinsdag 21 Mei.
BIOSCOPEN.

Voor Haarlem

en

Twee motorvoertuigen botsten
tegen elkaar.

Gewond in Groote Gasthuis
opgenomen.

HAARLEM

HIJ KWAM

OM TE LEEREN
EN NIET OM IN DE
GANG TE STAAN

NIEUWE JEUGDHERBERG
TE VELSEN

—

— —

—

WISSELEN VAN BANKPAPIER
TEGEN ZILVERBONS

VELSENAREN GAVEN MET
MILDE HAND

Het correspondentschap van de Nederlandsohe Bank voor Haarlem en omstreken
wisselt zoover mogelyk is bankpapier tegen
Collecte voor Rotterdam bracht
zdlverbons van 1 en 2.50.
Werkgevers, die een bankrelatie hebben,
ruim f 2600 op.
bhjven wisselen bij hun relatie. Deze bankkantoren worden zooveel mogelük door het
Het comité voor Kleeding en Dekking, dat,
correspondentschap van klein bankpapier en tezamen met de afdeeling Velsen van
het
Kllverbons voorzien.
Kruis,
Roode
in
deze
gemeente
een
hulpactie
Werkgevers, die geen bankrelatie hebben voor Rotterdam
heeft georganiseerd, mag over
klein
kunnen bij het Correspondentschap het
resultaten
tevreden
zijn. In geheel Velsen
de
zij
voor
papier en de zilverbons wisselen die
is
milde
gegeven,
met
hand
dienen
zoodat behalve
noodig
hebben. Zü
betaling der loonen
als bewijs loonlijsten over te leggen.
de vele gaven in natura bovendien nog een
Pasmunt a 0.25, 0.10 en kleiner kan het bedrag van ruim 2600 gld. kon worden opgeOorrespondentschap niet verstrekken.
haald.
Het correspondentschap is voor wisselen
Mevrouw Kwint, presidente van het comité
geopend van 9—12 uur des morgens.
deelde ons mee, dat de collecte in IJmuiden
1300 heeft opgeleverd, terwül in Santpoort
en Velsen het resultaat nog iets hooger was.
Verder zü'n reeds Zaterdag drie groote vrachtVOOR DRINGENDE ZAKEN NAAR
auto's met beddegoed naar Rotterdam verzonden, evenals een voorraad levensmiddelen
HOOFDBUREAU VAN
ter waarde van ongeveer
200. Hierbij was
POLITIE
o.m. een groote hoeveelheid kindermeel.
Thans is het comité doende om schoenen en
De burgemeester van Haarlem verzoekt overalls voor de
particulier
adres
Rotterdamsche slachtoffers
aan
dringend hem niet
zün
te koopen, zoodat de hulp in zoo afdoend
te telefoneeren.
,
Voor werkelük dringende aangelegenheden mogelüken vorm wordt verstrekt.
wende men zich buiten de gewone bureauvan politie, Smedeuren tot het hoofdbureau
straat, inspecteur van dienst.

’ ’

’ ’

’

’

AANLEG VERBINDINGSWEG

VORDERT SNEL

VOORSTELLINGEN CINEMA PALACE.
De directie van „Cinema Palace" deelt ons
mede, dat van Vrüdag 17 Mei af des avonds,
evenals in de andere theaters, twee voorstellingen worden gegeven. Er worden dus des
avonds niet meer twee films vertoond. De
namiddagvoorstelling bluft op 2 uur gesteld.

IJMUIDEN

BEWIJS VAN BURGERZIN

—

De aandacht wordt er nog eens op gevestigd, dat de aanvragen om vergunning voor
het verbruiken van benzine moeten worden
gericht aan het distributiekringkantoor, Ged.
Oude Gracht 47.

W

Voorm. Raadhuis: Voorjaarsexpositie Ver. Beeldende kunstenaars, 10—12 en 2—5.30 uur.

blüven.

—

VERBRUIK VAN BENZINE

TENTOONSTELLING.

Huis bij den Stationsweg wordt
reeds afgebroken.
Met kracht wordt doorgewerkt aan het tot
stand brengen van den Verbindingsweg, die
een deel van den Stationsweg zal vervangen.
Deze weg komt tusschen het raadhuis en park
Velserbeek te loopen. Van een zeer groot gedeelte is de fundeering voor het wegdek reeds
gereed. Bg den Stationsweg is men thans ook
Ijezig om ruim baan te maken voor de
nieuwe verkeersader. Hier staat de witte
jachtopzienerswoning in den weg, die in snel
tempo wordt gesloopt. Zooals de zaken er
thans voor staan, kan binnen niet te langen
tüd het gereedkomen van den belangrijken
nieuwen weg worden tegemoet gezien.
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levensgevaarlük.

Wat het onverbeterlüke zoontje van den
Zondag heeft het geheele bestellerspersovijf en veertigjarigen Zandvoorter precies uitgehaald had, werd niet gezegd, maar hü had neel van Haarlem spontaan een extra bestelin ieder geval In den morgen van den elfden ling van brieven en briefkaarten uitgevoerd
April in zijn klas een herrie veroorzaakt, zooin eigen vrüen tüd ten behoeve van het in
nat de hoofdonderwüzer zich genoodzaakt spanning wachtende publiek.
zag hem de klas uit te sturen.
Na eenigen tüd liet hij den jongen weer
binnenkomen, maar de straf bleek in het geheel geen indruk te hebben gemaakt en de
HAARLEMSCHE SCHILDERS EN
jongen moest opnieuw de gang in worden
BEELDHOUWERS
gestuurd. Het was wellicht den geheelen
niorgen zoo gegaan: gang in, gang uit, want
De tentoonstelling in het Frans Halsmuseum
ook ten tweeden male wilde de hoofdonderwijzer den baloorigen knaap naar binnen van werken van Haarlemsche schilders en
halen
als niet de jongenman de beenen beeldhouwers, die tüdelük onderbroken was,
is heropend. Zü is, tot nader aankondiging,
had genomen.
~Als ik niet leeren mag, behoef ik ook niet dagelüks van 10—4 uur te bezichtigen.
op school te zün," moet hg gedacht hebben
*n hij was naar huis gegaan. De onderwijzer
dacht er echter niet aan zich door een dertienjarig ventje te laten koeioneeren en Arie
HEEMSTEDE
Werd door een anderen leerling van huis geop
haald. Hij kwam weer
school met een
briefje van zijn vader.
LEERLINGEN BRONSTEE-SCHOOL
Tot zoover het voorspel van de zaak, welke
NAAR DE DREEFSCHOOL
gistermorgen voor den politie-rechter werd
den
vader
Arie,
behandeld tegen
van
die er
Daar de Bronstee-school,
te Heemstede,
Van werd beschuldigd den hoofdonderwijzer
is,
voor
niet
het
moeten de leeronderwüs
vrü
op
wang
een klinkenden slag
den
te hebben
lingen zich met ingang van hedenmorgen vergegeven.
Om op het briefje terug te komen, de voegen aan de Dreefschool, Julianaplein, waar
hoofdonderwijzer had het niet gelezen, het het u. 1. onderwijs zal worden voortgezet. En
wel voor de le en 2e klasse van 1.15 tot 5.15
interesseerde hem niet.
uur; en voor de 3e en 4e klasse op de gewone
Verd.: Hij heeft het in de prullemand geschooluren.
dooid, dat was ..gemakkelijker.
Het briefje bleek
als dit tenminste waar
nog bijtijds te zijn gered en de politieWas
rechter las het voor:
VELSEN
„Arie komt om te leeren en niet om in de
gang te staan. Als hü in de gang moet
staan, mag hij naar huis komen".
Nu is het natuurlijk paedagogisch onjuist,
Partü te trekken tegen den onderwüzer, indien
deze een jongen rechtmatig straft. Trouwens
°ver paedagogische talenten bleek de ZandWordt gevestigd in het
voorter niet te beschikken, want zijn volgende
en bracht hem
handeling was nog dommer
oude weeshuis.
bovendien in aanraking met de politie. Even
nadat zün zoon in de klas was teruggekeerd,
Het Is thans reeds meer dan een jaar geverscheen verdachte zelf om hem weer mee leden, dat de jeugdherberg te IJmuiden, het
"a-ar huis te nemen, kennelü'k nog steeds in bekende „Duinlust", om militaire redenen
zt)n wiek geschoten,"dat zijn zoon
die namoest worden gesloten. Sindsdien Is Velsen
nimmer lets verkeerds zou doen
tuurlük
geen jeugdherberg meer rijk geweest en de
een dergelijke vernedering had ondergaan. N.J.H.C.
miste zoodoende een belangrüke
Waar de onderwijzer posteerde zich voor de schakel in haar net.
deur.
In deze leemte moest worden voorzien en
>.Hi| Mflft hier."
thans kan worden medegedeeld, dat over drie
"Hij gaat mee."
in de oude dorpskom van Velsen
De onderwüzer gaf niet toe, verdachte greep of vier weken
jeugdherberg zal worden geopend.
weer
een
neon daarop bü zün stropdas en poogde hem
nieuwe behuizing wordt gevestigd in het
kl het bijzijn van de schoolkinderen met een Deze
voormalige weeshuis, waar men thans grondig
tot
andere
op
wang
slag
gedachfikschen
den
het verbouwen is. Herbergvader C. de
ten te brengen. En dit lukte inderdaad, maar aan
Neef,
ook reeds vüf jaar in „Duinlust"
helaas leidden deze gedachten den onderwijzer leiding die
heeft gegeven, is in het pand getrokwelke
de
tegen
naar de politie,
van
aanklacht
ken, waar de timmerlieden en installateurs
verdachte goede nota nam.
hard aan het werk zün.
Verd.: Ik heb hem niet geslagen, ik heb hem
op zij probeeren te duwen.
De nieuwe jeugdherberg zal veel meer
Een schuchtere scholier, die stotterde en
ruimte bieden dan de vroegere. Er komen
hakkelde, als kende hij zijn les niet, verslaapplaatsen voor 175 jongens en meisklaarde echter gezien te hebben, dat verdachte
jes. Ook wat de inrichting betreft zal het
een slaande beweging maakte.
nieuwe gebouw een vooruitgang blijken te
De officier achtte het feit daarom bewezen
zijn. Er komen namelijk vier badcellen,
en eischte na een requisitoir, dat lang niet
behalve de waschruimten.
volgens hem
malsch was, tegen verdachte
een slecht opvoeder, die zijn woede moeilijk
De ligging van de nieuwe jeugdherberg is
beheerscht
een gevangenisstraf van een zeer gunstig. Een belangrijk knooppunt van
wegen is vlak bij en toch had men vrijwel
maand.
Dit maakte indruk op verdachte, die eerst geen rustiger plekje kunnen vinden dan hier,
tegenover den politie-rechter een agressieve achter het zeer oude Velsensche kerkje. De
houding had aangenomen, doch nu nog slechts tuin van' het gebouw is niet groot, maar kükt
wist te prevelen: „Ik had liever een geld- uit op de grijze, verweerde steenen van dit
boete."
oude monument, waarvan de geschiedenis tot
Voor de rechtbank worden echter geen lie- in de twaalfde eeuw terug gaat. Verder vormt
verkoekjes gebakken en de Zandvoorter mocht de nabüheid van 's werelds grootste scheepten slotte nog blij zün, dat de klap hem op vaartkanaal en het geweldige sluizencomplex
één week gevangenisstraf kwam te staan.
een aantrekkelükheid te meer, die aan het bezoek van de nieuwe jeugdherberg zeker goed
zal doen. Vergeleken bij het oude „Duinlust"
is de vooruitgang in velerlei opzicht groot.

__

—

Casino: Ondeugend, maar aardig, 8 uur.
Centraal Theater: Ergens in Nederland, 8 uur.
Rex: Jim Smith, de rebel van de Alegheny, 8 uur.
Flora Theater: Leven ln de brou-werij, 8 uur.

Op de kruising van de Verl. Van Themaatlaan en den Van Tuyllweg zün een personenauto en een motorrüwiei met elkaar in botsing
VERDUISTERING RAMEN
gekomen. De aanrijding is veroorzaakt door
een jongen, die zich op onvoorzichtige wijzt,
EN DEUREN DICHT
plotseling op den rüweg begaf en daarna nog
voorloopig door den ongevallendienst te zijn aarzelde met oversteken. De motorrijder kreeg
Het hoofd van den luchtbeschermingsdienst
verbonden Is zü ter observatie in het Groote wonden aan zün handen en een been. Zün vestigt er de aandacht op dat tüdens de verGasthuis opgenomen. Haar toestand is niet motor werd beschadigd.
duistering ramen en deuren gesloten moeten
Een drie en twintigjarige dienstbode, die
op een plat dak van een perceel aan de Groote
Houtstraat aan het werk was, viel door een
dakraam. Zij viel op den vier meter lager gelegen keukenvloer en kreeg wonden aan het
hoofd en kneuzingen aan de schouders. Na

Onpaedagogische Zandvoorter voor
den politierechter.

—

OVERSTEKEN

DAKRAAM

Omstreken

—

WIELRIJDER AARZELDE BIJ

DIENSTBODE VIEL DOOR

DIEFSTAL UIT VERNIELD
PAKHUIS
Tachtig liter bakolie

ontvreemd.
Een Inwoner van IJmuiden heeft bü de gemeentepolitie aangifte gedaan van diefstal van
een ijzeren vat met ongeveer tachtig liter bakolie. De diefstal is gepleegd uit een pakhuis
te IJmuiden, dat door granaatscherven zwaar
was beschadigd. Daar tegen dergelijke feiten
met groote gestrengheid zal worden opgetreden stelt de politie een nauwgezet onderzoek in.

£—&'£ "*"

AFLEVERING VAN BENZINE
bruik van motorbrandstof, benzine kunnen
tanken bü de firma Hogguer op de Groest
no. 5. Alleen bü dezen pomphouder kan men
benzine krügen. De andere pomphouders kunnen weliswaar hun voorraden afleveren aan
degenen, die ontheffing van het verbod op gebruik van motorbrandstof hebben, doch hun
voorraden worden niet aangevuld.

Verkrijgbaar bij alle Bijkantoren en Agentschappen, alsmede in
de Tijdingzaal van de Handelsblad-Cineac, Damrak, Amsterdam

UITGAVE: ALGEMEEN HANDELSBLAD
Gem. üiro H. 3000

De

Openbare

Leeszaal

en

Bibliotheek,

's-Gravelandscheweg 55, zal wegens schoonmaak tot 30 Mei gesloten zü'n.

Wat is het netnummer?

DRENKELINGEN REDDEN
UIT AUTO'S

Automatische telefoon verbindg

Voorlichting van Ned. Bond tot
het redden van drenkelingen.

BUSSUM

CONCERTEN.

Groote Kerk. Orgelbespeling, 8.15—9.15 uur.
BIOSCOPEN.
Rembrandt-theater: Hollywood cavalcade, 2.30,
7.— en 9.15 uur.
Cinema Palaoe: M'n prinses wordt geschaakt,
2.—, 7.— en 9.15 uur.
Luxor-theater: Ninótchka, 2.30, 7.— en 9.15 uur.
Frans Hals-theater: Drie verliefde vrijgezellen,
2.30, 7.— ©n 9.15 uur.
TENTOONSTELLINGEN.
Frans Halsmuseum: Werken van Haarlemsche
schilders en beeldhouwers, 10—4 uur.
APOTHEKERS-AGENDA.
en nacht geopend.

apotlheken zijn dag

Voor Het Gooi

SCHOLIEREN HALEN
GOEDEREN OP
Bewoners geven met
gulle handen.

in en met

het Gooi.
De geabonneerden van de geautomatiseerde

Gisteren Is ongeveer de geheele schoolbevolking van de middelbare en gemeentelüke uloscholen op pad geweest voor de inzameling
van goederen. Men had de beschikking over
40 a 50 bakfietsen, welke telkens volgeladen
naar de verzamelplaatsen kwamen gereden's Middags waren reeds twee groote leegstaande villa's in het Prins Hendrikpark volgestapeld met alle mogelijke artikelen: meubelen, beddegoed, kleeren, lüfgoederen, enz.
Daar werd gesorteerd en Ingedeeld door vele
hulpkrachten.
Heden wordt de inzameling op denzelfden
voet voortgezet. Men kan aan de telefoonnummers 6600 en 4571 de adressen m«lden
waar speciale vrachten kunnen worden afgehaa'd.

njk3netten ln het telefoondistnct Amsterdam
waaronder de netten der Gooische gemeenten vallen
kunneD langs geheel automatischen weg, dus zonder hulp van een telefoniste, de aangeslotenen bereiken van de volgende netten;

—

—

Aalsmeer
Abbenes
Abcoude
Achttienhoven
Alkmaar

Amerongen

Amersfoort

Amstelveen
Amsterdam
Assendelft

,
„
„

Eenheid bij hulpverlnig!

NUMMERS DIE NIEMAND
MAG VERGETEN

Bü de voltooiing van den wandelweg rond
Hilversum is een folder uitgegeven, welke
Van politie, ongevallenden wandelaar attent maakt op de verschillende karakteristieke punten, die men langs
dienst en brandweer.
den nieuwen wandelweg kan aantreffen. De
wandelweg voert langs: het zwembad Crailoo,
Als er bü een ongeval een gewonde is, gaat
de schaapskooi, de ruïne van het koepelgraf, men
vaak naar alle kanten op zoek naar een
Anna's Hoeve met Waschmeer en uitzichtheuvel, langs de Gooiers Gracht, het Groote dokter.
Waarom ? Laat dit over aan den OngevallenWaschmeer, het gemeentelijk sportpark, het
iienst, die voor alles wel zal zorgen. Wat het
vüverpark bij het Laapersveld, den Zwapubliek alleen behoeft te doen Is den Ongevalluwenberg, Hoogt van 't Kruis, het Tien'endienst
te telefoneeren: het nummer is
Kanaal,
Hoorneboeg,
hovensch
de
de sporthaven, het Corversbosch en het Spanderswoud. 14141.
En als er brand ontdekt wordt, dan roept
Van dit alles wordt in de folder een beschrijmen vaak de politie te hulp. Het is tüd verving gegeven met vermelding van eenige geen
schiedkundige bijzonderheden. Zoo kan een morsen. Men telefoneere de brandweer
kenniismaking met den wandelweg in niet ge- het komt in orde.
Men onthoude dus goed de volgende numringe mate bijdragen tot verhooging van de
mers voor Haarlem:
kennis van deze omgeving.
14141
OngevaKendlenst
15333
Brandweer
118S0
Politie
gemeenten geldt.
Ook
aangrenzende
voor
de
MAAKT HET UW DOKTER
deze zelfde regeling, met dit verschil, dat men
de verschillende diensten ter plaatse moet
NIET LASTIG
onroepen.
Het verbod om benzine te gebruiken dwingt
In Bloemendaal:
de doktoren om per fiets of te voet hun
patiënten te gaan bezoeken.
10960
Ongevallendienst
Dit vergt veel tijd
en het is daarom zaak, dat men, wanneer het
13900
Brandweer
maar eenigszins mogelü'k is, op het spreekuur
10960
Politie
komt, ten huize van den medicus. Het aan huis
ln Heemstede:
ontbieden beperke men zooveel doenlijk. Er
wordt verzocht om voor negen uur
28104
Ongevallendienst
's ochtends
den dokter te berichten dat huisbezoek,
28315
Brandweer
indien
dit werkelük noodig is, wordt verwacht
28104
Politie

—

ZWEMBAD
CRAILOO
HILVERSUM
Opening Woensdag 22 Mei
voorm. 9 uur.
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Ujnden

Maarn
Maarsbergen
Maarssen
Maartensbrug (St 1 -.
Maartensdijk (Utrecht)
Maurik
De Meern

„

Muiden

Nederhorst den Berg
Nes aan den Amstel

._

Nieuw Vennep

Noordwü'kerhout

"

Nijkerk
Nijkerkerveen

Ochten
Oostknollendam
Oostzaan
Ophemert

Ouderkerk aan den

R«k

'_'"

"

4

'.'.'.'.".'.'..!!"! "
Axnatèï'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ",

Santpoort

,

Sassenheun

'

Schagerbrug

,

Schagen

Scherpenzeel (Gld.)
Schoort

Sloten
soest

(N. H.)

jjt

_

Spaarndam

Spakenburg
Stompetoren
Tiel
Uitgeest
Uithoorn
Ursem

In bijna alle berichten omtrent het ongeval
treft men de passage aan: ..bestuurder verdronk, daar de portieren „onwrikbaar vast-

zaten"."
Hulde en dank brengend aan 'de velen, die,

900 eindigen van geraas), dan is openen der
987 deuren vrijwel onmogelük.
3439
Tal van gevallen met auto's te water ln de
954 practük (en ook bü onze welgeslaagde proe502 ven ln de diepe
Fordhaven te Amsterdam)
3477 hebben de waarheid
van het boven medege2208
deelde duidelük bewezen.
510
De evenwichtstoestand treedt gewoonlflk,
3402
903 afhankelük van den toestand der verongelukte
3405 auto, pas na drie of vier minuten op.
Slaagt men dus bij de eerste pogingen niet
3447
959 om de deur te openen, dan herhale men de

518 pogingen gedurende eenige minuten lang.
2248 Duikers moeten elkaar afwisselen, of telkens)
3436 boven komen om adem te halen.
2245
De inzittende moet bedenken, dat hü minu3430 tenlang kan leven onder water door te gaan
3438 staan in de ondergedompelde auto en adem
220' i te scheppen uit de luchtkolom onder het ge500 sloten dak, bij schuinstand in het achterbo3472 ver.ste deel van den wagen. Proeven hebben
512 bewezen, dat onze brigadeleden in tal van ge520 vallen in het openbaar opzettelük verbleven
gso in een auto onder water en daarin konden
957 toeven van 5 tot 7 minuten lang.

540
De Nederlandsche Bond tot het Redden van
3493 Drenkelingen behandelt de materie: het red3471 den van drenkelingen uit te water gereden
3403 auto's sedert meer dan vijf jaar. Hü licht het
952 publiek o.a. voor door verspreiding van een
902 brochure. Het redden van drenkelingen uit
347f. auto's (verkrügbaar ad 10 cent, werl.iooze
3470 chauffeurs kosteloos) en door het houden van
2201

voorlichtingsavonden met lichtbeelden.
Niettegenstaande het boven meegedeelde
95fi zijn er enkele gevallen
aan te wüzen, dat de
908 portieren
„onwrikbaar vast zaten" en dan wüs
953
ik op het volgende: de portierdeur kan vast
349 H blijven zitten, niet te openen zijn,
als de auto
3474
de modder wegzinkt; waar ik sedert
ver
in
3443
5 jaren ongeveer alle gevallen van auto's te
2205
water onderzoek en bestudeer is me slechts
530
één dergelük geval bekend van de honderden
958
auto's welke in die jaren te. water zün ge541
raakt.

2243

3432
Voorts kunnen redders meenen, dat de por3433
3408 tieren onwrikbaar vastzitten, doordat de slui2246 tingswijzen bij vele auto's verschillen.
Er zyn deuren die geopend worden door
3401
een
handle te verschuiven, door een kruk naar
3449
te duwen, naar boven te heffen naar
beneden
?406
te duwen, naar ach942 voren en dan naar buitendoor
een horizontalen
945 teren en naar buiten,
Duwt of trekt men
974 trek aan de kruk, enz. enz.
daa blgven de deuren
545 in de verkeerde richting,
vast en dicht. Men probeere dus
onwrikbaar
533
3494 in meer richtingen.
3495
Gemeentebesturen en alle bonden of ver3444 eenigingen, op welk gebied ook, die ter voor989 lichting van gemeentenaren of leden een der934 gelijke voordracht wenschen. kunnen zich om
3445 inlichtingen vervoegen bij het secretariaat van
973 den bond, mejuffrouw A. Claus, Van Wou543 straat 2, Amsterdam Zuid, of bij schrijver
560 dezes, Cruquiusstraat 10, Haarlem. Geen ho532 norarium, wel overleg datum.
2240
2247

3497
2209
978
955
f.64

n

,

3499

,

513
975
2202

3400

Vianen
Vleuten

3473
3407
548
3446
940
3437
981
2242

Vijfhuizen

„

?244
982
3498
517
3435

550
3478

,

"

-

980
2249

507

3404

3448
2204

-.^==

HET AUTOMATISCH

GIREEREN

2203

3440

Utrecht

Waddenoijen
Weesp
Werkhoven
Wesrtgraftdük
Wieringerwaard
Winkel
Wormer
Woudenberg
Wijk aan Zee
Wük bfl Duurstede
IJmuiden
IJsselstein
Zaandam
Zand ('t)
Zandvoort
Zeist
Zoelen
Zuid-Schermer

schrüft:

„

Austerlitz

Een folder verschenen.

De hoofdconsul der propaganda van den
Bond tot het Redden van
Drenkelingen, de heer A. J. Meüerink,

Nederlandschen

door onmiddellgk te water gaan. getracht
hebben
aan de ongelukkigen hulp en büstand
Netnummer
te verleenen, wil ik toch gaarne er op wüzen,
K 977 dat alvorens een deur onder water geopend
534 kan worden, de z.g. ..evenwichtstoestand"
946 moet zün ingetreden, d.w.z. dat de druk van
34U9 de luchtkolom boven op het watervlak binnen
2200 in de auto gelijk is aan den druk van het
3434 water buiten op de portieren. Wachten de
3490 inzittenden of de redders dit moment niet af
970 (waarneembaar voor den opgeslotene door het

Baarn
ZWEMINRICHTING MEERWEG
HILVERSUM
Bermebroek
De zweminrichting aan den Meerweg heeft Benschop
(N.-H )
een tijdelüke beperkte dienstregeling inge- Bergen
Beverwijk
steld om verdere exploitatie der inrichting Bilthoven
financieel mogelü'k te maken. Zoo spoedig Broek in Waterland
mogelijk zal het bestuur de normale dienstBunnik
regeling in eere herstellen. Van Maandag tot
Buren
Vrydag
inrichting
is
de
8
10
open
van tot
uur
In een toespraak voor de radiodistributie
Bussurn
heeren,
van 10
13 uur voor dames;
heeft de burgemeester van Hilversum er gis- voor 17 tot 18.30 voor tot
heeren, 18.30 tot 20 uur Castricum
Callantsoog
terochtend op aangedrongen de krachten niet van dames; 20—21
voor
uur voor heeren. Zater- Cothen
te versnipperen, doch eensgezind hulp te ver- dags B—lo heeren, 10—15
dames, 15—18 Dirkshorn
leenen. Gelukkig wordt er reeds snel gehoor heeren; Zondags B—l 2familiebad.
Doorn
gegeven aan den oproep om steun. De eenige
Driebergen
vraag, die men nu moet stellen, is: wat doe
Egmond
ik zelf onder leiding van het eenige, door den
LAREN Haarlem
burgemeester ingestelde damescomité, dat
Hagestein
dagelijks zitting houdt in „de Karseboom" aan
Heemskerk
ZOMERTENTOONSTELLING
Hillegom
de Groest (van 9—19 uur) en behalve kleeGOOISCHE SCHILDERS
Hilversum
ding en bedden ook vetten als sla-olie, boter
en margarine vraagt
De Gooische Schildersvereeniging heeft be- Hollandsche Rading
Een ophaaldienst is niet mogelijk; men sloten haar zomertentoonstelling te doen door- Hoofddorp
Hoogland (Ut.)
gaan. De opening zal op 1 Juni in de kunstbrenge zelf wat men voor de getroffen geHouten
bieden wil afstaan of geve even een seintje: zaal van Hamdorff plaats hebben
Huis ter Heide
dan wordt het van huis afgehaald. Er is reeds
Huizen
Opendam
heel wat verstuurd uit Hilversum. Zoo verNAARDEN Jaarsveld
telde burgemeester De Wükerslooth, dat 160
Jutphaas—Vreeswük
wollen dekens, omstreeks 300 paren schoenen,
F.W.
DS.
80
DRIJVER
kleeJAAR
Koedük
matrassen
stuks
bedden
en
en
1000
30
Kolhorn
ding in den loop van Zaterdag en Zondag met
Zondag a.s. viert ds. F. W. Drüver te NaarLage Vuursche
een drietal vrachtauto's waren verzonden.
den zyn 80sten verjaardag. Nog steeds geest- Landsmeer
krachtig gaat hü voort met de folkloristische Laren (N.-H.)
nasporingen, waarin hü zich gespecialiseerd Leusden
heeft. Bijdragen van zijn hand verschenen ook Lexmond
k.
nu en dan in het „Handelsblad".
Lienden
Limmen
Lisse
Loosdrecht

DE WANDELWEG ROND
HILVERSUM

A 0.40 per ex.
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OPENBARE LEESZAAL.

HAARLEM.
Dinsdag 21 Mei.
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KOEIEN OP WEG NAAR HUIS

NEDERLAND FIETST
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van Dinsdag 21 Mei
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REUSACHTIGE HOEVEELHEDEN VEE, die met de
evacuatie uit de bedreigde gebieden van huls waren
gedreven, worden thans weer naar hun eigenaar teruggestuurd. Een koeien-,,transport" in de buurt van
Broek in Waterland.
NU DE AUTO'S OP STAL STAAN heeft de Nederlandsche bevolking energiek het stalen ros bestegen
en ook de bezoekers van de Amsterdamsche Koopmansbeurs komen thans in grooten getale op de fiets.
Het Beursplein als fietsen-parkeerterrein.

DE ZONDERLINGSTE VEHIKELS doen, in verband met de besparing der benzine, hun Intrede op
den openbaren rijweg. Op de Berlagebrug te Amsterdam werd een vrachtauto gesignaleerd, die met twee
„paardekra.ch.ten" getrokken werdl

—

Even voor de halte Halfweg Is de uit Haarlem
DE TRAM OP HET VERKEERDE PAD.
komende tram op weg naar Amsterdam ontspoord, waarbij een tramhuisje werd vernield.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, maar het tramverkeer ondervond Vrfl belang»

AMSTERDAM
tramlljneii

—

De uitbreiding van de hoofdstad maakt het noodzakelijk, dat «QWmlg*
doorgetrokken,, fa Oost 1$ men bezig lijn 6 te verlengen, Het leggen d»r
op den Insulindeweg.

GROEIT,

worden

rijke stagnatie.

raUs

AMSTERDAM van een omvang als

Heel Nederland op de
fiets
Aantal wielrijders in ons land
sedert eenige dagen sterk
toegenomen.
HAUSSE IN DE FABRICAGE
en
Het verbod tot onnoodig
het verdwünen van de auto uit het Nederlandsche stadsbeeld, als onmiddellijk gevolg
van dit verbod, heeft voor fietsend Nederland
nieuwe perspectieven geopend. Naast de kaas
en de nationale kleederdrachten waren het
ongetwü'feld de fietsen, welke ons in het
buitenland bekend maakten. Hetgeen echter
niet weg neemt, dat het fantastische aantal
fietsen, in ons land nog niet zoo groot is,
dat Nederland op de eerste plaats stond in de
rü van fietsrüdende naties. Denemarken met
één fiets op iedere 2.4 inwoners is ons steeds
de baas gebleven, hoewel wü wat het aantal
fietsen betreft (drie millioen tegen Denebenzineverbruik,

marken anderhalf millioen)

de Denen vóór

stonden.

Wie gistermorgen de hoofdverkeerswegen in
de voornaamste steden van ons land in oogenschouw nam, zal echter moeten toegeven, dat
er iets veranderd is. De auto is nagenoeg geheel verdwenen en het aantal wielrijders is tot
het ongelooflgke gestegen.'
Wü maken ons sterk, dat, indien in Denemarken de toestand niet veranderd is, Nederland de Denen wat het aantal fietsen per hoofd
betreft thans met groote cüfers slaat. Waar
al die fietsen vandaan zün gekomen is or.begrijpelük, doch feit is, dat vrüwel iedereen,
die tot voor kort in een auto rond reed, thans
de fiets heeft genomen, hetzü om zichzelf

onmiddellük op

de menigte los te laten, hetzij

om zich onder kundige leiding de edele fietskunst meester te maken.
Ongetwüfeld brengt deze toeneming van het
aantal wielrijders gevaarlijke consequenties
met zich mede; niet zoozeer, omdat onze verkeerswegen niet op dit aantal fietsers zijn berekend, doch omdat vele nieuwbakken wielrijders het stalen ros te lang vergeten hebben
en zü zich aarzelend, t é aarzelend in den
verkeersstroom voortbewegen De hoofdcommissaris heeft gisteren nog een waarschuwing
gepubliceerd, waarin er op wordt aangedrongen zich strikt aan de verkeersregels te
houden!
Wat te denken van den wielrüder, die op
een informatie of hü niet bellen kan ant-

woordde dat bellen best ging, doch fietsen
niet? Dergelüke kwinkslagen waren gisteren
niet van de lucht, maar ten slotte ging het
best. Bezitters van veel-cylinder wagens, die
vroeger wellicht minder aangename dingen
over fietsers gedacht, en misschien zelfs gezegd hebben, kunnen zich thans met dit verkeersmiddel vertrouwd maken, hetgeen wellicht kan büdragen tot een beter onderling
begrip tusschen fietsers en automobilisten,

wanneer straks de vierwielers weer van stal
komen.
Ook voor de rü'wielfabrieken moet de nieuwe

situatie nieuwe perspectieven openen. Er moge
dan een aantal oude paardjes van stal zü'n
gehaald, de drukte in de fietsenwinkels bewees wel, dat lang niet alle Nederlanders een

rtjwiel in huis hadden. Het aantal bestellingen

de rijwielfabrieken was gisteren dan ook
fantastisch hoog geworden. Zelfs in het
Tacantieseizoen zün nog nimmer bestellingen

bü

gisteren binnengekomen.

Aan een enkele fabriek hebben wü een bezoek gebracht om een indruk te krijgen van
de drukte in dit bedrijf. Een schatting van het
aantal bestellingen is op het oogenblik niet
te maken, doch het is, aldus vernamen wjj,
vrijwel onmogelijk aan alle aanvragen op
korten termijn te voldoen. Alle voorraad is
zoo goed als uitverkocht; zelfs tandems, welke
na een hausse eenige jaren geleden, het vorige
jaar vrijwel niet verkocht zün, vliegen het
huis uit en de vreemdste driewielers worden

in de plaats gesteld van vrachtauto's. Voorloopig is de verkoop vrijwel plaatselijk, doch
men heeft een goede hoop, dat als straks het
vervoer door het geheele land weer normaal
werkt, het aantal bestellingen nog aanzienlijk
toeneemt.
Ook de fiscus zal iets aan de toeneming van
het aantal fietsers hebben, want bij ieder rijwiel
behoort een belastingplaatje ten bedrage van
één rijksdaalder, welke rijksdaalders weer aan
de Schatkist ten goede komen.
Gistermorgen was reeds een stijging van 20%
in den plaatjesverkoop te noteeren doch men
koestert de verwachting dat deze stijging nog
aanmerkelük zal toenemen. Aan de hand van
den verkoop van de belastingplaatjes zal men
kunnen bepalen, hoe groot het aantal fietsers
in ons land is en wanneer wij Denemarken
zullen hebben geslagen. Want slechts wielbestaan
rüders in het bezit van een plaatje,
officieel; de anderen tellen niet mee in de rangIrjst. Wij zouden daarom de nieuwe fietsers
alleen al uit sportieve overwegingen willen
opwekken zich een belastingplaatje aan te
schaffen!

MEN HOUDE ZICH STRIKT
AAN VERKEERSREGELS
Dit geldt ook voor de
wielrijders!
De hoofdcommissaris van politie maakt
bekend, dat door de Duitsche overheid wordt
geklaagd, dat het Amsterdamsche publiek
zich zeer slecht houdt aan de voorgeschreven
verkeersregels, hetgeen zoowel op het rüverkeer (vooral wielrijders) als op het voetgangersverkeer (rechts houden, oversteekplaatsen enz.) slaat.
In verband hiermede wordt het publiek
opgedragen zich strikt aan de te dien aanzien
bestaande bepalingen van wet en verordeningen te houden, daar bij overtreding door de
politie zeer streng zal worden opgetreden.
Vooral wielrü'ders worden gewaarschuwd

steeds uiterst rechts te houden.

DOKTER E. VAN DIEREN
OVERLEDEN

gewüd geweest aan het vraagstuk der beriberi-bestrijding (de kwestie van de zilvervliesrüst).
De teraardebestelling Is vastgesteld op 22
dezer tegen 11 uur v.m. op de Nieuwe Ooster-

begraafplaats.

GEEN VERGUNNINGEN VOOR
HET RIJDEN MET MOTOR
RIJTUIGEN

De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam maakt bekend, dat vergunningen voor het

rijden

met motorrijtuigen

voorloopig niet

meer worden uitgereikt. De hervatting van de
uitreiking wordt nader bericht.

EIGENAARS MOTORVAARTUIGEN
MOETEN ZICH MELDEN
De hoofdcommissaris van politie te Amsta»;
dam maakt bekend, dat de hier ter stede ziqjj!
bevindende eigenaars van motorrütulgen, b e»
noodigd voor noodzakelijk ve &
voer, en motorsleepbooten, zich op 21 Me»
bü den Schreierstoren moeten vervoegen.

ONS DRINKWATER
IS GOED!
Er doen in Amsterdam geruchten de ronde,
dat het noodig zou zijn het drinkwater te
koken. De directeur van de Geme-ecite Waterleiding deelt ons in verband met het bovenstaande mede, dat deze geruchten van eiken
grond zijn ontbloot. De werken van de waterleidingen zijn onbeschadigd en het bedrijf werkt
zonder stoornis. (A. N. P-)
a

UITBREIDINGSPLAN VOOR
WATERGRAAFSMEER

BOERDERIJ

GEEN VERHOOGING VAN

VLEESCHPRIJZEN

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW

De burgemeester van Amsterdam vestigt
er nog in het bijzonder de aandacht op, dat
ook de vleeschprüzen niet mogen worden

verhoogd.
■m

___

—
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DE RECLASSEERINGSDAG
UITGESTELD
In verband met de bijzondere omstandigheden en het feit, dat hulpverleening elders
geboden is, heeft de plaatselüke leiding van
den nationalen reclasseeringsdag besloten de
inzameling, die zou worden gehouden op Zaterdag 1 Juni a.s., voorloopig uit te stellen.
Zoodra de omstandigheden het toelaten zullen
maatregelen worden getroffen om alsnog de
jaarlijksche inzameling voortgang te doen
vinden.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat
deze maatregel alleen geldt voor het plaat selük comité te Amsterdam. Het correspondentie-adres voor het plaatselük comité is^tot
nader bericht gevestigd bij den heer E. van
der Horst, El. Wolf straat 58, Amsterdam (W.)

Alle diensten blijven hun
werk verrichten.
De directie van den Landbouw maakt he*
kend, dat alle onder haar ressorteerende dien*
sten hun gewonen arbeid dienen te blijven ver*
richten en met 'alle hun ten dienste staande
middelen de bevolking moeten terzüde staan*
.Het landbouwonderwijs dient op de
gewone wijze te worden hervat.
De landbouwvoorlichtingsdienst dient
er voor te zorgen, dat de bodemproductie niet alleen intact blijft, maar zoo sterk

mogelijk worde gestimuleerd.
Het is dringend noodzakelijk, dat de hand]
worde gehouden aan de verplichting tot aangifte van de in Veewet genoemde besmette»
Zooals bekend, bestaat deze
lijke ziekten.
verplichting niet alleen wanneer een besmet»
telüke ziekte is vastgesteld, maar ook, wan-

Van 21 Mei tot en met 17 Juni zal ter gemeentesecretarie van Amsterdam, afdeeling
Publieke werken, Raadhuis, kamer 168, voor
een ieder ter inzage zijn nedergelegd het ontwerp van het plan tot herziening van het uitbreidingsplan Watergraafsmeer, voor zooveel
neer het vermoeden van besmettelüke.
betreft de gronden gelegen tusschen de Weesziekte bestaat. De inspecteurs van den Vee.
perzijde, de spoorbaan naar Utrecht, het Juartsenijkundigen Dienst geven zoo spoedig
SPEURENDE PADVINDERS
tigen.
lianaplein, de Hugo de Vrieslaan en den
mogelijk alle feiten en omstandigheden op,
Van Dieren was gewoon zeer onomwonden Fahrenheitsingel, alsmede het ontwerp tot wijwaaruit gevaar voor den gezondheidstoestand,
zijn vaak zeer persoonlijke meening over menReeds drieduizend aanvragen
ziging van de bebouwingsvoorschriften voor de
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In den ouderdom van 79 jaar is hier ter
stede na een kortstondig ziekbed overleden de
arts Evadt van Dieren.
Dokter Van Dieren is als medicus en als
publicist een bekende en alleszins stry'dbare figuur geweest, die vooral in vroeger jaren herhaaldelijk de aandacht op zich wist te ves-
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Beperking verbruik van

Postverkeer in hoofdzaak
weder hersteld

motorbrandstof

Echter nog vertraging in

WETTIGE BETAALMIDDELEN

Nogmaals wordt met nadruk onder ieders
aandacht gebracht, dat naast de Nederlandsche
munten, zilverbons en bankbiljetten alleen de
Duitsche Reichskreditkassenscheine wettig
betaalmiddel zijn met een koers van: Reichsmark 1.50 = 1 gulden.
Er moet streng de hand aan
Geen enkel ander Duitsch Rljksbankblljet
worden gehouden.
is derhalve wettig betaalmiddel en behoeft
door niemand als betaalmiddel in ontvangst
Het Departement van Handel, Nijverheid te worden genomen. Post- en belastingkanto*n Scheepvaart brengt met nadruk onder de ren
zullen deze laatste derhalve niet in be*andacht
van de burgemeesters, dat het dringend noodzakelijk is het verbod van afleveren taling of ter inwisseling aannemen.
*n verbruik van motorbrandstoffen met de
Uiterste gestrengheid toe te passen.
Vergunningen moeten tot de uiterste noodworden beperkt en mogen slechts worj^k
"eö afgegeven voor het vervoer van andere
TE UTRECHT
Soederen dan levensmiddelen ,genees- en verbandmiddelen, Indien het onmiddellijk vervoer van die goederen geboden is en niet op
Bureau ingericht op het
geschieden.
wijze
andere
kan
Centraal Station.
De medewerking van allen en een streng
toezicht op de naleving Is noodig om de be(Van onzen correspondent.)
beperking van het verbruik voorloopig
Utrecht, 20 Mei.
{* kunnen handhaven. Wordt deze medewer*to>g niet op voldoende wijze verleend, dan zal
Vooral in dezen tfld is het meer dan ooit
Noodgedwongen tot een veel verder gaande
van groot belang, dat het publiek steeds snel
Beperking moeten worden overgegaan.
en volledig alle gewenschte inlichtingen kan

de aankomst.
De postverbindingen zijn, met uitzondering
van Zeeland, in geheel Nederland weder hersteld. Dit wil echter niet zeggen, dat het verkeer weder geheel normaal is. De vervoersmiddelen, in het bijzonder voor zoover van
bussen gebruik moet worden gemaakt, zijn
nog aan beperking gebonden, terwijl vaak nog
groote omwegen moeten worden gemaakt om
bepaalde gebieden te bereiken.
Daarom moet nog met een zekere vertra-

SPOORWEG-INLICHTINGEN

ging ln de overkomst rekening worden
houden.

GEEN CONTROLE

ge-

BELASTINGPLAATJES

volen

verkrijgen. Daarom hebben de Nederlandsche
Spoorwegen vanochtend reeds
hoewel hier
en daar nog de laatste hand aan de uitvoering
moet worden gelegd
een nieuw inlichtingenbureau in de hal van het Centraal Station
te Utrecht voor het publiek geopend.
Een aantal jongedames geeft er telefonisch
zoowel als mondeling alle gewenschte InlichLof over uitvoering van
tingen. Het bureau is ontworpen door ir. S.
de evacuatie.
van Ravesteyn, die, zooals men weet, ook de
architect van het station zelf is. Het geheel
[(Van onzen correspondent.)
maakt door de moderne en ruime uitvoering
en
o. a. door de fraaie witte tegels een pretAmerëfoort, 20 Mel.
tigen, frisschen indruk.
Er werd vanochtend reeds terstond een zeer
Ook ln Amersfoort, tot voor kort een en al
Utilitaire bedrijvigheid, herneemt het leven In druk gebruik van den dienst gemaakt. Het
«en snel tempo zijn normalen vorm. De leden bureau is geopend op alle werkdagen van
van de Duitsche bezettingstroepen staan met 9—19 uur en is telefonisch aangesloten onder
de bevolking op den besten voet. Hun houding no. 15761.
kenmerkt zich door rust en correctheid, niet
"et minst in de café's en dergelijke InrichtinBEVRACHTINGSCOMMISSIES
gen, waar zij in de avonduren verpoozing

AMERSFOORT HERNEEMT ZIJN
OUDE AANZIEN

—

Het Departement van Financiën deelt mede,
dat in verband met de tegenwoordige verkeersmoeilijkheden tot 15 Juni a.s. geen
controle zal worden gehouden op rijwielbelastingplaatjes.

—

OOK IN HET GOOI Is een Intensieve hulpactie voor Rotterdam ingezet. Te Bussurn, waar
de scholieren flink meehelpen, haalt men met bakfietsen kleedtng en huisraad bij de burgerij
at, waarna het bij villa „Braunloge" wordt verzameld en gesorteerd.

>

2oeken.

.De verschillende

gemeentelijke diensten
'unctionneeren vrijwel alle weer normaal. De
gemeentepolitie, van welk corps in deze dagen
wel bijzonder veel wordt gevergd, is versterkt
j^et burgers, die onder gewone omstandigheden als beambte of ambtenaar verbonden
*jÖn aan andere takken van gemeentelijken
Zij zijn kenbaar aan een rood-witten
band om den arm en hebben zich reeds uiter-

mate verdienstelijk gemaakt, vooral bij

surveillance.

de

Een merkwaardige verschijning in de straen zijn de „aapjes", de huurrijtuigen, die de
taxi's moeten vervangen. Overigens wordt er
gaarne van hun diensten gebruik gemaakt,
vooral door hen, die belast en beladen uit hun

J

*vacuatie-oord
en omstreken

—

in Noord-Holland
Alkmaar
terugkeeren. Wat deze evabetreft, daarvoor hoort men niets dan

cuatie
J°f. Zoowel

—

door de Amersfoortsche als de
Aikmaarsche instanties, die zich hadden belast met de taak, onderdak te verschaffen aan
ongeveer veertigduizend Amersfoorters, is
Bearbeid met een ijver, een doeltreffendheid
°n practlschen zin,
die voorbeeldig mogen

worden genoemd.

LEIDENS GEMEENTEBESTUUR
WIL MIDDELPUNT
BLIJVEN
Burgemeester maant aan tot
waardige houding.

OPGEHEVEN
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft besloten met ingang van 20 Mei
1940 de Bevrachtingscommissies te ontheffen
van haar taak. Zij zullen, indien zulks gewenseht geoordeeld wordt, als adviseerend
lichaam worden ingeschakeld.
De secretariaten dezer Commissies worden
gehandhaafd en hebben tot taak de verleening
van tusschenkomst bij het tot stand komen
van bevrachtingen, betrekking hebbende op de
wilde vaart, terwijl zij ten aanzien van het
dusgenoemde vervoer in vaste relatie, alsmede
van de tankvaart, de campagnevaart en het
bijzonder vervoer gehouden zijn administratie
te voeren.
Het vrachtniveau en de daarbij gebruikelijke voorwaarden, welke golden op 9 Mei
1940, vormen de basis voor het tot stand
komen van nieuwe bevrachtingsovereenkomsten.
In verband met de schaarschte aan benzine
dient vervoer met motorschepen zooveel
mogelijk te worden vermeden.

Jet

industrie, zakenleven en vooral van de bouw-

nijrerheid. Het is gewenseht daarvoor eenig
risico te aanvaarden. Spr. waarschuwde tegen
ongezonde nieuwsgierigheid, welke leidt tot
Praatjes en samenscholingen op straat en
stelde ook zijnerzijds strenge maatregelen in
het uitzicht tegen jeugdbaldadigheden als het
afscheuren of beschadigen van kennisgevingen e. d. Na er op gewezen te hebben, dat in
samenwerking met de militaire autoriteiten
al het mogelijke wordt gedaan om de voedselvoorziening der bevolking te verzekeren, maar
<3at zuinigheid en beperking geboden is, zeide
de burgemeester den raad weer zoo spoedig
Oiogeiyk te zullen bijeenroepen voor de normale behandeling der gemeentezaken.
Zonder discussie of stemming heeft de raad
vervolgens B. en W. en den burgemeester gemachtigd die spoedeischende maatregelen te
hemen, die in verband met de bezetting vereischt mochten zijn en daarvoor noodzakelijke
uitgaven te doen.
Met enkele oogenblikken stilte herdacht de
raad daarna staande de gevallenen der laatste
dagen.

EERBETOON AAN GEVALLEN

MILITAIREN
Op de algemeene begraafplaats aan

de

te 's-Gravenhage is Zondagmorgen om ongeveer 10 uur een sobere doch aan-

Kerkhoflaan

grijpende plechtigheid gehouden, toen aan een

aantal gevallen Duitsche militairen, die Zaterdag daar ter aarde werden besteld, een mili-

tair eerbetoon werd gebracht.
Een 500-tal Duitsche soldaten schaarde
zich om de nog open graven, waarboven door
een groot vuurpeloton eenige salvo's werden
afgevuurd, terwijl een Duitsche militaire
kapel eenige koralen ten gehoore bracht.
De Duitsche gezant, graaf Von Zech zu
Burkersroda, woonde de plechtigheid bij.
Gesproken werd door generaal graaf Von
Sponeck en een Duitschen veldprediker, die
zijn gebed besloot met het „Onze vader".
Bij de graven der Duitsche militairen werd
een viertal groote Kransen gelegd, terwijl
een Duitsch officier op het graf van een aantal gevallen Nederlandsche soldaten, die Zaterdag daar ter aarde waren besteld, eveneens een krana legdo,

AFLEVERING LEDERWAREN

Bepaling voor aflevering van
kolen en cokes.

vergunning noodig.

Behalve voor detailhandel is

Het departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart maakt bekend, dat aflevering en
verkoop van looistoffen, ïooimaterialen, bereide
en onbereide huiden en vellen, alle leder,
regelmatige
handelaren is toegestaan aan hun
schoenen,
drijfriemen en lederwaren, anders
Industrieele afnemers, voor zoover deze een dan voor den
detailhandel, uitsluitend geoormaandverbruik hebben van minder dan 20 ton,
is, indien daarvoor een schriftelijke verloofd
kolen en cokes af te leveren in hoeveelheden gunning is verleend door den directeur van
tot een maximum van het normale verbruik
het Rijksbureau voor huiden en leder. Vergedurende een week.
gunningen kunnen worden aangevraagd bij
Aan gasfabrieken en handelaren Is het tot genoemden directeur.
Tevens wordt bekend gemaakt, dat de direcnader order toegestaan kolen en cokes af te
leveren aan verbruikers, die voor huishoudeteur van het Rijksbureau voor huiden en leder
bevoegd is verleende verwerkingsvergunningen
lijke kookdoeleinden niet over andere brandstof noch over gas of electriciteit beschikken, in te trekken en nieuwe bewerkingsvergunninde af te leveren hoegen af te geven.
onder voorwaarde,
veelheden beperkt blijven tot maximaal het
verbruik gedurende een week.
Voor zoover de gasfabrieken voor de afHEIDEBRAND BIJ ARNHEM
levering van cokes voor bovengenoemde doeleinden gebruik plachten te maken van den
Ongeveer 13 ha vernield.
handel, zullen zij ook thans deze afleveringen
via den handel doen geschieden.
(Van onzen correspondent.)
Het Departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart maakt bekend, dat hst aan

Arnhem, 20 Mei.

Nadat Zaterdag op de heide in de omgeving
van den Koningsweg een brand van geringen
omvang had gewoed, is het vuur Zondagochtend opnieuw opgelaaid en de brand nam
Zij mogen tot nader order
ditmaal groote afmetingen aan. Tusschen den
niet uitvliegen.
Hooiweg (een zijweg van den Apeldoornscheweg) en den Koningsweg tot bij Schaarsberpersonen,
gen kroop het vuur, aangewakkerd door den
die
ten
aanzien
van
het
houDe
krachtigen wind, voort; dichte rookwolken
verantwoordelijkheid
postduiven
den
van
de
HULP AAN ROTTERDAM
op zich hebben genomen jegens den Duitschen boven het terrein waren tot in verren omtrek
Bevelhebber in Nederland, de heeren J. Homs- zichtbaar.
De burgemeester van Rotterdam maakt beDe Arnhemsche brandweer nam met kracht
tra, Prinsengracht 407 en Ch. Gerhards, Slokend, dat het radio-bericht van Zaterdagblusschingswerk ter hand. Ongeveer 13 ha
het
—17,
Amsterdam,
16
te
maken
beavond, waarbij werd gevraagd om brood, boter terkade ieder verenigingsbestuur de verantheide ging verloren.
kend,
dat
en kaas naar Rotterdam te zenden, bij dezen woording op zich neemt voor alle leden. Postwordt herroepen, daar hierin op andere wtfze duiven mogen tot nader order niet uitvllegen.
wordt voorzien.
Op elk hok moet een ringlijst hangen van alle
Het comité voor Rotterdamsche geëvacueerREGEERINGSCOMMISSARIS
Nederlandsche postduiven. Hoklijsten moeten

den te Den Haag kreeg voldoende kl.eed.ng
en
schoeisel aangevoerd, doch heeft dringend
RVan onzen correspondent.)'
behoefte aan matrassen, dekens, mouwschorten voor vrouwen en overalls en werkkleeLeiden, 20 Mei.
ding voor mannen. Deze goederen kunnen
öe gemeenteraad van Leiden is hedenmid^ rechtstreeks gezonden worden naar Tobias
dag in spoedeischende vergadering bijeenge- Asserlaan 2, of door bemiddeling van de
komen.
Haagsche Burgerwacht worden afgehaald.
De burgemeester, mr. A. van de Sande
De burgemeester van Rotterdam verzoekt
Bakhuyzen, hield een rede, waarin hij voorloopig toezending van bedden en gewone

o. m. zeide, dat het gemeentebestuur het hoofd
koel houdt en het middelpunt wil blijven,
rekenend op den steun en het vertrouwen der
burgerij in al haar geledingen. Spr. waarschuwde tegen geruchten en tegen critiek op
hetgeen gebeurd is. Dit is onverantwoordelijk
en onwaardig en kan slechts verwarring stichten en de volkskracht en eenheid verbreken.
Wjj moeten meer dan ooit nu vertrouwen op
ons verstand.
De Duitsche bevelvoerende officier heeft
Bpr. de verzekering gegeven, dat het ook zijn
streven zal zijn de lasten van de bezetting
min mogelijk te doen drukken en dat ook
?oo
«tj het van het allergrootste belang acht. dat
normale leven zich zoo spoedig mogelijk
herstelt. Het onderwijs is hervat aan alle inrichtingen, ook aan de universiteit en het zal
weldra weer kunnen worden gegeven in de
gebouwen, waarin het voor de mobilisatie
geschiedde. Spr. pleitte voor hervatting van

BRANDSTOF VOOR INDUSTRIE
EN HUISHOUDING

kleeding te staken en slechts zendingen werkschoenen en werkpakken met spoed naar het
centraal depot voor dekking en kleeding,
Erasmiaansch gymnasium, Wijtemaweg 25 te
doen toekomen.

BEPALING VOOR POSTDUIVEN

worden geteekend door het vereenigingsbestuur. Postduiven met buitenlandsohe ringen
of ongeringde duiven mogen niet op het hok
aanwezig zijn. Jonge duiven moeten tot nader
order eveneens vastgehouden worden.

Besturen en vereenigingen zenden zoo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van
hun aansprakelijkheid. Bij overtreding worden
de duiven gedood en de eigenaars gestraft
volgens de Duitsche militaire wetten.
Verenigingsbesturen moeten met hun leden
overeen komen, dat de leden, wier hok nog
intact is, een paar duiven afstaan aan de
leden, die hun duiven hebben gedood.

VOOR DEN WEDEROPBOUW
De opperbevelhebber van land- en zeemacht, in overeenstemming met de Duitschen

Opperbevelhebber in Nederland, maakt bekend, dat bij besluit van 18 Mei 1940, no. 5

dr. ir. J. A. Ringers, is aangesteld tot Regeeringscommissaris voor het herstel van het
verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen, den wederopbouw van steden,
dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede
samenhangt, en dat deze functie verder kortheidshalve zal worden aangediend als „Regeeringscommissaris voor den wederopbouw".

VERLOSKUNDIGE HULP VOOR
VLUCHTELINGEN
Aan vluchtelingen wordt door den regeeringscommissaris, mr. J. A. de Wilde, gemeld, dat zij zich voor verloskundige hulp
kunnen vervoegen bij de Oranjekliniek, Oude
Scheveningsche weg 44, Den Haag, waar een
daartoe ingerichte dependance is ingericht.

HULPVERLEENING IN UTRECHT
(Van onzen correspondent.)

Zeist, 20 Mel.
Op Initiatief van den Commissaris der
Koningin in de provincie Utrecht heeft zich
een commissie gevormd, die tot taak heeft de
organisatie en coördinatie van de hulpverleening voor het gebied in de nabijheid van den
Grebbeberg, voorzoover gelegen in de provincie Utrecht.
Voorzitter der commissie is jhr. mr. M. L.
van Holthe tot Echten, oud-burgemeester van
Rhenen en Zeist, secretaresse jkvr. L. M. van
Asch van Wijck. Het bureau is gevestigd in
het Slot te Zeist, telefoon 4161 Zeist. Penningmeester is ir. A. F. C. de Pont, giro-

nummer 61259 Zeist.
Met de burgemeesters

leder op de fiets.
opgemerkt, dat Nederiané
J^JENachtheeft
millioen inwoners en zestien

millioen fietsen bezit. Dit moge over*
dreigen zijn. Toch is in
deze dagen de fiet»\
oftewel het rifwiel, meer dan ooit het
nationale vervoermiddel geworden. Er zsn
bejaarde, omvangrijke heeren, die een bc.
roep op hun moed en hun spierkracht
hebben gedaan en met een gezicht va»
„waarom ook nietf" op het stalen ros ge.
klommen zijn. Er zijn waardige matrones,
die veertien dagen geleden er niet aan gedacht zouden hebben, zich anders dan per
tram, trein of auto voort te bewegen, en
thans zich weer gewaagd hebben op het
rad hunner meisjesdroomen. Wellicht ziin
er zoete herinneringen aan een eerste liefde
mee verbonden. Thans dient het tweewielig vervoermiddel voor nuchtere e»

practische werkelijkheid.
Merkwaardig ook, hoe zelfs onder de
jongere generatie er bekoorlijke dames en
ietwat schutterige jongelui in hun vlegeljaren te vinden zijn, die zich om onnaspeurlijke reden tot nog toe de fiets linke
hadden laten liggen. Men kan deze rijwielloozen van beiderlei kunne thans hun
eerste „schreden" of juister „trappen"
zien wagen op een voertuig, dat de kuren
en moeilijkheden oplevert van bok, ezel en

kameel.
Al deze lichaamsbeweging heeft stellig
vele goede zyden. Want al behoeft men
nog geen aspiratie te koesteren om lid te
worden van het gilde der beroepswielrenners, die een onvervalschte Amsterdammer
met den naam „buik-racer" betitelt, uit
den aard der zaak zal men op den duur
ook uit dezen motor van twee-beenen
kracht willen halen wat erin zit. Heeft
men niet nu reeds verhalen kunnen hooren van stugge rijders die in drie kwar.
tier van Amsterdam naar Bloemendaal
zijn gefietst* Natuurlijk hebben zij er niet
bij verteld, of zij den wind mee of tegen
hebben gehad.
Hoe dit ook zij, door al dit fietsen wor.
den braakliggende krachten gebruikt. Ne-

derland houdt zich in evenwicht en trapt
zich de spieren lo*.

SPORT

ROTTERDAM EN DE SPORT
Mogelijkheid tot

van de betrokken

herstel.
plaatsen wordt overleg gepleegd.
Plaatselijke Comités, die goederen en gelHet Is begrijpelijk dat het streven van d«
den voor de slachtoffers in deze streek verzamelen, worden verzocht zich uitsluitend met Rotterdamsche sportlui zou zijn zoo spoedig
bovengenoemde commissie in verbinding te mogelijk weer de sport te herstellen, zij het
dan natuurlijk in geringen omvang. Wij hebstellen.
ben Zondag hier en daar eens een kijkje ge»
nomen en toen hebben wij kunnen constatee»
ren, dat het stadion aan den Olympiaweg a)>
PROF. DR. KAN
thans van buiten gezien, geheel gaaf wasf
Op de begraafplaats „Rhijnhof" te Lelden dat het terrein van Sparta niet geleden had,
maar dat de kleedkamers waren afgestaan
is gistermorgen het stoffelijk overschot ter aan
het Roode Kruis ten behoeve van de geaarde besteld van prof. dr. P. Th. L. Kan, oudwonden. De administrateur van Sparta waa
hoogleeraar in de keel-, neus- en oorheelechter van oordeel, dat het speelveld spoedig
kunde aan de Leidsche Universiteit, die dezer weer zou kunnen worden gebruikt.
dagen na een langdurig ziekbed op 68-jarlgen
Aan den Essenburgsingel lag het veld van
leeftijd te Wassenaar is overleden.
R. F. C. te blakeren in de zon en ook het
Aan de groeve heeft alleen het woord geterreinencomplex aan den Abraham vp.n Stolk»
voerd prof. dr. J. van der Hoeve, die namens weg lag er ongerept bjjj. Wij hebben maar cci%
greep gedaan om te doen zien dat. als da
den Senaat der Leidsche Universiteit, de geneeskundige faculteit, zijn talrijke vrienden sportbeoefenaren weer komen opdagen en de
en vele oud-patiënten, die zooveel aan hem organisaties op allerlei sportgebied weer in
te danken hebben, kortom namens allen, die actie komen, de sport binnen afzienbaren ttjd.
het voorrecht hebben genoten zijn nobel kan worden hervat.
karakter en volle gulhartigheid te leeren kenDe wandelsport te herstellen is geen moeinen, een weemoedigen, eerbiedigen afscheidslijk probleem. En wat de voetballerij betreft,
groet bracht.
er zijn verschillende mogelijkheden. Een daarEen schoonzoon, de heer ir. A. Cosn'n, van is voorloopig wedstrijden te organiseeren
dankte voor de belangstelling en de laatste tusschen de Rotterdamsche clubs Sparta,
Xerxes, Feyenoord, C. V. V., R. F. C. en Hereer, zijn schoonvader bewezen.

BEGRAFENIS

mes-D.V.S.

Uitbreiding

aan een eventueele

competitie zou kunnen worden gegeven door
toelating van vereenigingen als Neptunus,

OPGAVE MARECHAUSSEE

S. V. V.. Martinit, Excelsior en Overmaas.
Wat Rotterdam betreft kan de stichting voor
Brigadecommandanten of waarnemende de lichamelijke opvoeding nuttig werk doen
en bemiddelend optreden.
brigadecommandanten der Koninklijke Marechaussee, die op hunne standplaats aanwezig
zijn, behalve die in Noord- en Zuid-Holland en
Zeeland, moeten onverwijld per brief aan den
DE SPORT GEHEEL
Inspecteur van het Wapen melden de naam
van hunne brigade en de namen van het aanNaar wij vernemen zal de beoefening van
wezige personeel.
alle sporten geheel vrij zijn. Ook het gebrul]*
van wapenen voor zoover deze op sport betrekking hebben, als floret, schermsabel, U

VRIJ

INFORMATIE VOOR PROVINCIËN

Wat iedere burger moet weten
Een ieder doe zijn arbeid en blijve op zijn post.
Levensmiddelen en gebruiksartikelen mogen slechts in normale hoeveelheden gekocht worden.

EN GEMEENTEN
Aan het departement van Binnenlandsche

Zaken is, in samenwerking met de Vereeniging

van Nederlandsche Gemeenten, een informatiebureau ingesteld ter voorlichting van de provinciale en gemeentebesturen. Aan dit bureau
kunnen alle vragen worden voorgelegd, verband houdende met de gewijzigde omstandigheden.
Het bureau is gevestigd: Binnenhof 19,
's-Gravenhage.

Ter bestrijding van dreigend typhusgevaar moet aïïe melk worden gekookt.
De tram rijdt tot tien uur des avonds; op Zaterdag

en Zondag tot half elf.

van kracht.
Des avonds moeten aan den voorkant alle ramen gesloten blijven.
Het gebruik van benzine is aan een vergunning onderhevig.

De verduisteringsvoorschriften blijven

Samenscholingen, openbare vergaderingen en optochten zijn verboden.
Werkstakingen zijn verboden.
Prijsverhoogingen zijn zonder nadrukkelijke goedkeuring van de Duitsche
overheid verboden.
Een gulden is gelijk aan anderhalve rijksmark. Deze valuta-verhouding
geldt slechts voor Reichskreditkassenscheine. Rijksmarkbïljetten en andere
betalingsmiddelen zijn hier te lande niet geldig.

Het reizen uit de bezette gebieden is zonder toestemming van de Duitsche overheid verboden.
Het luisteren naar niet-Duitsche radio-uitzendingen in het openbaar of
gemeenschappelijk is verboden.
Tegen vriendschappelijken omgang tusschen Duitsche en Nederlandsche
militairen en tusschen Duitsche militairen en de burgerbevolking bestaat
geen enkel bezwaar.
Vuurwapens, munitie, handgranaten, explosieve stoffen en ander oorlogstuig moeten onverwyld worden ingeleverd. Herinneringswapens, buiten gebruik, vallen hier buiten.
Beleediging van de Duitsche weermacht wordt gestraft.
Hulp aan "Burgers, die het bezette gebied willen ontvluchten, wordt
gestraft.
Gewelddaden en sabotage worden zwaar gestraft, evenals het beschadigen van aanplakbiljetten..
Ondersteuning van niet-Duitsche militairen wordt gestraft.

BLOEDTRANSFUSIEDIENSTEN

BESMETTELIJKE ZIEKTEN

geenszins verboden.

De inspecteur van den Geneeskundigen
Dienst der landmacht deelt in overleg met de
Duitsche militaire overheid mede, dat, onverminderd de reeds bestaande bepalingen, alle
gevallen van besmettelijke ziekten bij militairen terstond rechtstreeks moeten worden
gemeld door den betrokken officier van gezondheid of burgergeneesheer aan den hygiënist der landmacht, Sterrenbosch no. 1,
Utrecht, Telefoon 11831.

KUNST
„ARTI ET AMICITIAE”.

De

voorjaarstentoonstelling van werken

le(?en der
iocr„
tlae" blijft, tot

Maatschappij „Arti et Arnicinadere aankondiging, dagelijks
geopend van 10—5 uur, Zondags van 12.30—
5 uur.

ZEELAND EN NOORD-BRABANT

WIELRIJDER GEDOOD.
De Persdienst van het Nederlandsche Roode
Te Utrecht is gisteravond omstreeks tien
Kruis meldt:
op den hoek van de Lange Smeestraat en
uur
Dr. H. C. J. M. van Dijk, leider van de conOude
Gracht een doodelijk verkeersongede
serveerinrichting-Zuid te Rotterdam, brengt luk gebeurd.
Een 50-jarige wielrijder, verter kennis van de medische leiders van den moedelijk
afkomstig
uit Wijk bij Duurstede,
Bloedtransfusiedienst ln Zeeland en Noord- werd door een personenauto
aangereden en op
Brabant, dat voornoemde inrichting over vol- slag gedood.
doende bloed beschikt en voldaan kan worden
aan eventueele aanvragen voor militairen en
burgerpatiënten.

MEDEDEELINGEN OVER LEGERONDERDEELEN
UITVOER NAAR ZWITSERLAND
EN TURKIJE

AGENDA
Alcazar, Thorbeckepl«im 5:

Amsterdam.
tentoon-rtellifig vao

werken door Wil'y Bleys verlengd tot 81 Mei.

ONDERWIJS
ACADEMISCHE EXAMENS

De volgende onderdeelen van het leger bevinden zich in goeden welstand: personeel aan boord
van Hr. Ms. „Laraan de Vries" en de mariniers
van de marinekustwacht post van Oostmahorn ln
Friesland te West-Terschelling; 1/1 4 R. A. voor-

Amsterdam. Geplaagd voor het doet. exa«
men rechten mej. I. Hoekstra en voor het doet.
examen economie de heer J. W. Th. Beek.

AmsteTdam. Doctoraal examen economie de
heer A. van der GootIn een onzer vorige edities deelden wij
mede, dat het Crisisuitvoerbureau ten aanzien
heen
te Ederveen, thans te Jutphaas;
Leiden. Geslaagd eandidaatsexamen Indisch
der verboden van uitvoer naar Turkije en vermistgelegerd
worden
de opperwachtmeester Kersen, de recht de heer L. C. Peute, Zierikzee.
mogelijkheid
tot
ruimere
het
Zwitserland een
dpl. kleermaker Bennik en de schoenmaker
verleenen van dispensatie zou scheppen. Deze rends; de vermisten zijn waarschijnlijk nogBe-in
leven; 7e comp. 17e depöt-bataljon te Den Haag,
mededeeling blijkt te berusten op een misveréén vermiste, de dpl. Van Dongen; de res. tweede
stand onzerzijds.
luit. Valkenburg van het derde bataljon van het
POSTERIJEN
18e R. I. bevindt zich met zijn personeel te Soest;
18e batterij luchtdoelartillerie te IJmuiden; staf
OPBRENGSTEN DER P.F.T.
LECTUUR VOOR GEWONDEN van het 13e R. I. te Spijk bij Gorkum, vermist

Men verzoekt ons te vermelden, dat lazarets
en hospitalen ten zeerste prijsstellen op de
toezending van tijdschriften en geïllustreerde
bladen. Men gelieve deze te laten tez-'-gen in
de plaats van inwoning aan het v
manndo.

A.N.W.B IS NORMAAL GEOPEND.
Het hoofdkantoor van den A.N.W.B. te

's-Gravenhage (Parkstraat 18; tel 117580) is
op werkdagen normaal geopend van 9 —17.30,

ook voor inlichtingen over den toestand van

wegen en verkeer.

wordt de eerste luit. Kalse, hij bevindt zich waarschijnlijk nog ln leven; de tirailleurs gelegen te
Rhederbrug bevinden zich te Den Oever; de officieren, onder-officieren, korporaals en manschappen van den Krijgsraad van het derde legercorps,
onder commando van kap. Kapteyn, bevinden zich
in goeden welstand te Meerkerk.
Het personeel van de volgende legeronderdeelen
bevindt zich in goeden welstand: depot mtendancetroepen in het Olympisch stadion te Amsterdam; tweede comp., eerste bataljon tweede
R. I. mitrailleurscomp. eerste bataljon 34 R. I.
allen in leven.
Behoudens zij. wier familie bericht ontvangen
heeft verkeeren de officieren, onderofficieren,
korporaals en manschappen van het detachement
kustartillerie en van (ie eerste sectie zoeküchtafdeeling vesting Hcllxjid t« IJmuiden in den

;

besten welstand.

;

Febr. 1940.

Om-

schrüving

Posterüen
Telegrafie

Telefonie

_

Opbrengst
t 2.7r>7.283
f 444.6.4
f 2.572.961

£££& *
Totalen

f

79--910
6.5>j7.808

Meer of minder
dan
.^

—+

f 26.729

f 15.'.929

4- t 26=) 6u7

+ * iww»
+ t 52\808

Bij deze vergelijking moet rekening gehouden
worden met de tariefsveranderingen, welke de
opbrengsten in 1940 beïnvloeden, maar die op de
opbrengsten in 1939 nog geen invloed uitoefenden.

-

OCHTENDBLAD

4

Voorgestelde dividenden

BEURS
DE GOEDERENBEURS
WEER GEOPEND
Zooals reeds was aangekondigd is gisteren
de goederenbeurs weer opengesteld. lemand die
geheel onbewust van de recente gebeutenissen,
de Koopmansbeurs zou hebben betreden, zou
vermoedelijk niets bijzonders hebben bemerktDe opkomst was niet geringer dan voor de
sluiting. Vele handan werden gedrukt. Men
was verheugd elkander weer ongedeerd terug
te zien, al spoedig gingen de gesprekken over
zaken en de mogelijkheden op dit gebied.
Voor tal van problemen zal binnenkort een
oplossing moeten worden gevonden.
Da beursbezoekers waren volkomen rustig
en allen zullen ongetwijfeld hun beste krachten inspannen om te streven naar een spoedig
mogelijk normaliseeren van het zakenleven.
Termijnnoteeringen voor koffie, rubber en

’

De Nederlandsche Bank
55 (v. j. 30) per aandeel.

’

20 Mei
Amsterdam
Londen

Brussel

5.05

22.42

2^.40

22.00

—

T9.625
29.78
22.80
23.48

Yokohama

23.85
80.250

23.85

23.85

Stookholm
N. Y. C. op Montr.
B. Air. market-rate
id. vrije markt

gebieden.

5.05

——

Barcelona
Zwitserland

1.82

79.00
29.78
22.80

29.78

23.48

23.48

* 22.75/23.00

BERLIJN, 20 Mei. (D. N. B.) De in de

bezette gebieden ingevoerde Reichskreditkassenscheine, waarvoor het Duitsche rijk
een crediet van drie milliard rijksmark
heeft opgenomen, hebben de volgende
valutawaarden gekregen:
in Nederland: 1 gulden = 1.50

Zilver 35. Callgeld 1.
Prima handelswissels i—|.
gen.
genoteerd, k
koopers, v
pers, n
nominaal.

=

=

=

=

verkoo-

Vergaderingen.
Dinsdag 21 Mei

DE EFFECTENBEURS

BUITENLANDSCHE
BEURZEN.

De motiveering der

ZIJDEPRIJZEN IN JAPAN

BERLIJN, 20 Mei
20

Hooger maximum en minimum
gewenseht.

sluiting.

Mei

Slotkoersen.
20
11

(D.N.8.)

11
Met

Mei

Eend. geld 14-% %-2
LONDEN, 20 Mei. (D. N. B.) De katoenPart disc. 24
24
beurs te Liverpool is, als gemeld onder Han(Domei.)
TOKIO, 20 Mei.
De commissie A. E. G.
1524 150%
delsberichten, gesloten voor drie dagen. Als voor de stabiliseering van de zijdeprijzen beBemberg.... 1664 166
beweegreden tot dit besluit, wordt de nood- veelt de vaststelling van maximumprijzen van Berl.
Hndg 1263<i 126
zaak eener stabiliseering der prijzen genoemd,. ruwe zijde op 1700 tegen 1300 yen per baal Cora. Fr.Bk
1184
na de sterke daling in de laatste dagen.
aan in het komende seizoen, hetwelk op 1 Juni G. Gummi 253 151
158 258
begint, en minimumprijzen van 1350 yen tegen DainiL Mot.
Anl. Aus 1494 148
630 yen. De thans geldende prtjs is 1400 yen. D.
D. Disk. Bk 125
1244
Indien de noteering beneden de 1350 yen komt, Dt Erdoel 157%
1574
is de regeering gemachtigd zijde op te Dt. L1n01.... DM
155
koopen.
Dt. R.babn 1304 130%

F. & Guill. 174%
Ges.f.el.Un.t 175
Hb. Pakett 53
Harpener
170
H I.G. Farben 147%
Kloeckner 136

...

—

JAARVERSLAGEN

Dt. Relchbk 113

KORTE BERICHTEN

CULT. MIJ. „GENDING”
Het afgeloopen boekjaar sluit met een
batig saldo van 319.082 (v.j. 388.526)
waaruit een dividend wordt uitgekeerd
van 20 % (v. j. 25 %). Reeds werd
7} % interim betaald.

’

’

TALLINN, 20 Mei. (D. N. B.) De uitvoer van Estland heeft in April
9.6 mill. kr. (v. m. 4.1 mill., v. j. 9.1 mill.)

bedragen.
Anderzijds heeft de Invoer ondersch.
8.1 mill. (v. m. 4.4 mill., v. j. 8.9 mill. kr.)
bedragen.
De sterke toeneming is een gevolg van de
geringere belemmering, welke de scheepvaart
door het jjs ondervindt.

Vermalen werden 1058 (940) ha, welke opbrachten 1.604.570 (1.360.881) quintalen riet
of 1516 (1.447) quintalen per ha, met een
rendement van 10,06 %, hetgeen een suikeroogst heeft opgeleverd van 161.378 (142.110)
quintalen Kristal of 152,6 (151) quintalen per
ha. Bovendien werden vermalen 7555 quint.
ondereinden van bibittuinen, waaruit werden
DROOGDOK MIJ. „SOERABAJA”.
verkregen 694 quint. kristal.
Gefabriceerd werden: 123.510 qm. supeOp de jaarlijksche algemeene vergadering
rieure hoofdsuiker; 40.085 qm. nieuw assorti- van
aandeelhouders waren vertegenwoordigd
ment; 914 qm. melassesuiker; 281 qm. afval465 aandeelen, recht gevende op evenveel stem(v.
j.
31.414;
115.735;
resp.
striker
801 en
men. Tot commissaris werd herbenoemd de
271).
heer J. D. Brand.
(3815)
ton vloeiBuitendien werden 4895
De balans en de winst- en verliesrekening
bare melasse afgeleverd.
Op 31 December waren nog niet afgeleverd: per ultimo 1939 werden goedgekeurd. Het
1939 werd vastgesteld op 8 %.
33.829 Qm. S.H.S., 914 Qm. Melassesuiker, 281 dividend over
Op voorstel van den. voorzitter is. gezien het
prijs
Qm. Afvalsuiker. Hoewel de
voor den gedat aan de directie uit de liquide middelen
heelen oogst 1939 nog niet is vastgesteld, heb- feit
niet
de noodige gelden ter beschikking staan,
mogen
ben w^j gemeend dezen te
waardeeren
om
naast
andere verplichtingen de winstuitop
7.60 (’ 4.70) per Qm. S.H.S. en
6.20 keeringen te
betalen, met algemeene stemmen
(’ 4.55) per Qm. Nw. Assortiment.
aan
de
directie
verleend om de
Voor den oogst 1939/40 wordt de productie winstuitkeeringen machtiging op
over
1939
een of meer
geraamd op 154.814 Qm. Kristal.
door de directie nader te bepalen tijdstip of
Voor oogstjaar 1941 mag onze vennoottijdstippen betaalbaar te stellen.
schap, op basis van haar productie-aandeel,
produceeren 183.905 Qm., waarvoor een aanplant van circa 1225 ha noodig zou zijn. Dit
is een aanplant, die in verband met de capaWALLSTREETBERICHTEN
citeit van de fabriek en den tijd binnen welken
de aanplant moet worden vermalen, te groot
Kwartaalsdividend der Du

VERGADERINGEN

’

’

Wij zijn daarom met
zusterondernemingen overeengekomen om een
deel van onze productievergunning over te
nemen op gunstige voorwaarden. Onze aanplant kan daardoor worden beperkt tot de
meest economische grootte van 1060 ha.,
waarvan een productie van 164.300 Qm.
Kristal wordt verwacht.
Balans per 31 December. Debet: Ondern. ca.
1.000.000 (onv.).
kas en bankiers
1.237.178
moet worden geacht.

’—
’

’

aand. Cult My „Maron" in lig.
(’ 1.307.840),
(77.486). effecten
221.733), kas182 279

’ ’
’’

48.000 (onv.). suiker
<’ 1939 282.755
geldleening
(’ 1598). diverse debiteuren
35.366 (’ 32.002),
boekties inzake langj. grondihuurcontr.
124.535
’148.815), materialen ’122.912 (’81.907), expl.uitg. volg. oogstjaren
345.374 (’ 312.936). Totaal
3.378.402 (’ 3.367.856)
Credit. Uitgeg. kap.
1.400.000 (onv.) Stat
res.
1.000.000 (onv.) Reserve voor belastingen
160.000 (’ 70.000)). Reserve voor boekties inzake langdurige grondhuurcontracten
124.535
(’ 148.815). Fondsen ten behoeve van personeel
en sociale belangen f 276 708 (’ 277.704). Diverse
crediteuren
93.602 (’ 78.638)
Onverdeeld ("ivldend
4.474 (’ 4.170). Saldo winst
319082
(’ 388526).
Winst- en verliesrekening. Credit: Saldo expl.
V. J.
34.900 (’ 47.466). Saldo Expl.rek. 1939
406.929 (’ 111.257). Interest
13.105 (’ 5 581).
Totaal
454.936 (’ 645.427).
Debet:
Koersverlies eff ’37 453 (nihdl)
reserve belast,
98.400 (’ 70.000). saldo winst
319.082 if 388.526). Totaal
454 936 (’ 645.427).

’

’
’ ’

’
’

’
’

’ ’
’ ’’
’
’ ’
’
MIJ. „MASWATI”
CULTUUR

Voor het restrictie-jaar 1 April 1939-31 Maart 1940 werd de standaard-productie
vastgesteld op 398.660 (v.j. eveneens 398.660)
kg. De thee-oogst bedroeg 285768 (v. j.
269-197) kg. De kostprijs bedroeg 20.43 et. Óp
den thee-oogst werd een winst berekend van

’
’

85-532.
rubberoogst
De
beliep 143.504
(111.762) kg. Op den rubberoogst 1939 werd
een winst berekend van
42-574 (v. j.
31.624).

’

De standaardproductie voor 1940 werd voorloopig berekend op 250.591 (v. j. 230.566) kg
rubber.
De balans per 31 December 1939 vermeldt o.a.
onder Activa: Aand. in portef. ’190.000 (onv.).
Ondern. Maswatl ’461.507 (’469 888). Geb. ’43.604
(f51.139). Bel reserve ’65 437 (’69.337). Kissiers
’238.139 (’281579). Debit. ’2600 (’3452) TheeRubberoogst 1939
oogst 1939 ’28.368 (’28.453).
’10.452 (’13.626).
Passiva: Kap.
’700.000 (onv.). Reserve
’75.000 (onv.). Afschr. reserve 196.806 (onv.).
Credit.
’35.353 (’30.152)
Aandeelh. ’38.441
(’40.681). Tantièmes ’10.266 (’12.471). Winstaand
Europ. pers. ’12.377 (’12.206).

’

Pont de Nemours.
De Du Pont de Nemours kondigt een interim-dividend aan van ? 1.75 per aandeel over
het tweede kwartaal.

De steun voor de tarweverbouwers.

113

..

Krupp

103

175
169%
170
1974
136

1034

—
——

..

Ver.Stahlw. 166

146

de marktprijzen.

DOWJONESGEMIDDELDEN
Hoogste koersen

1940

üblig.
Lnda.

3 Jan.

9061

Nutsba.

3 Jan.
4 Jan.
3 Jan.

Oblig

Laagste koersen
1 Mrt
88 H 2 87 06

Spw.a.

152.80

1939
92 22
155 92
35 90

—

(Vastgestelde

LONDEN,

20 Mei. Suiker.
prijs). Tates Cubes A. T. 40/10.

LONDEN, 20 Mel. (Slot). Cacao. (Vrije hanF.F. cif. Ver. Kon. Aprll/Jund 32/6
nom., Trinidad G/F April/Juni 60/- gen.

KATOEN

NEW ÏORK. 20 Mei Katoen. Open.

8.96
9.14

8.96
9.14

32.67

26.45

27.10

25.19

18 Mei
18 Mei

23.65
122.43

24.14
121.44

83 39
19.00
98.85

Nutsb.a. 18 Mei

19.20

20.71

15.14

Spw.a.
Ind.a.

Binn
Oblig.

Datum

Spw.

aand.

Openb
Ind.
aand. Nutsbedr.

1940:
15 Mei

16 Mcl

17 Mei
18 Mei
20 Mei

—.—
—.—

—.—

—.—
—.—

129.09 20.86
130.43 20.98
24.81 124.20 19.87
23.65 122.43 19.20
23.98 122.43 19.49
25.89
26.20

GROTHANDELSINDEXCIJFERS
(Moody)
1938

(31 Dec. 1931
Hoogste 10 Jan

1939

Laagste 1 Juni
Hoogste 22 Sept
15 Aug

Laagste

1940

=

2 Jan.
Laagste 18 Mei '.

1940:
14 Mei
15 Mei
16 Mei

Hoogste

162.1

158.8

161.3

17 Mei

18 Mei

20 Mei

100)

152.9

130.1
172.8
138 4

169
154.4
157.2
154.4

156.9 j

-

«.29

ZuldeL lever.
Nieuw contract
Laagste Hoogste
koers
koers
Get
8.56 8.56
Dcc
8.46 8.46
Mei
8.29 8.29

..

2.03*

1.3014

CALCUTTA, 20 Mei. Jute prijsh. First Grade
Mei 67J verk., Juni 67j verk., Dightning Mei 60J
ver., Juni 60J verk.
Als minimumprijs is voor Jute 60 ropijen en als

maximumprijs 90 ropijen vastgesteld.

-—

"

LONDEN, 20 Mei. Specerijen (slot) (in
pence per lbs). (Piment in sh per Cwt). Peper
Witte Muntok Mei/Juni 4&, Zwarte Singap. Mei/
Juni 2.J. Lampong stm. 3 n, Mei/Juni 3 n. Fair
Tellecherry loco 4J v, Kruidnagelen Zanzlb. No. 2

Mei/Juni 9i v, Piment cif Mei/Juni 112/- n

RIJST
LONDEN, 20 Mei. R ij st. (Vrije handel). (Slot).
(In sh. per Cwt. f.o.b. origine). Burma No. 2
Mei/Juni 8/6 gen., Saigon No. 1 Mei/Juni 7/9
gen., Siam super Mei/Juni 8/- gen.

Me)

I 18 Mei

17 Mei

5%

514
4.95
4.98

51V4

Loco

4.65
4.69
4.75

Mcl
Juli
September

October
December
Januari

4.75

4.78

4.81

4.78
4.84
4.8 b 4.92
4.88
4.94

5.—

Maart
4.94
Omzet 307 contracten.

Stemming

5.05

5.17
5.25
nwl. prijsh.

20.40
18.50

20.11
18.55

17.75
17.62
17.45

18.—

December
Januari

I

September

Mcl

18.50 b
18.30

58M

I

17 Mei
SSM

Mei
Juli

September

5.94*

5,94*

5.89*

Mei

5.88"

December
Stemming

8.98*

Dagel. aanv. in de
havens der V. S.
Tot. uitvoer naar
Groot-Brittannië
ld. n. h. Vasteland

18 Met

17 Mcl

3.000

6.000

14.000

4 000
2.000

—

Japan & China

Oud

contract
20 Mei
18 Mei

Middllng
up loco

HULL, 20 Mei. Lijnolie. (Vastgestelde pry(Slot). Loco 47/6. Katoenolle Egypt.

zen).

31/11

LONDEN, 20 Mei. Olie (slot) (in sh. per Cwt)
Lynolie loco 47/6. Katoenolle Egypt. Ruwe loco
31/11, Raapolie Ruwe loco 44/3. Geraff. loco
46/101, Palmpitolie te Liverpool loco 27/6, Castorolie le merken loco 57/-, 2e merken loco 55/-.
Soyaolie Oriënt in tanks Rtdm 33/-. Cocosolie
Blanke 28/11, Ceylon loco 28/11, Straits stoom
28/11, Palmolie Lagos tn vaten £ 18}, Zachte te
Liverpool in vaten £ 181. Terpentijn Amerik. loco

53/- v.

GRANEN EN ZADEN
LONDEN, 20 Mei. Granen. (Slot). (In sh. per
480 lbs. bij partyen). De prijzen tusschen ( ) zyn
vastgestelde verkoopsprijzen voor den handel,
alles cif.
Tarwe. Manitoba No. 1 Vancouver Mei 25/9 g.

(48/3), id. No. 2 Mei 15/1 g. (47/3). Am. Harde
(45/-). Rosafé 64 lbs. Mei/Juni 30/- g.
Winter
(39/6); Zuid(39/6). Barusso 62 lbs. Mei/Juni
Australië Mei 27/- g. (40/3). West-Australlë
(37/6).
(ladingen) Mei 27/- g. (40/3). Fransche
Mais. La Plata Mei 12/9 g (36/-), Z.-Afr.
(43/-), Ronde Gele No. 4
Platte Witte No. 2
(43/-), id No. 6
(43/-).
(39/3). La Plata
Gerst. Canada No. 3 Mei
(36/-)
(34/-). Canada No. 2 Mcl
Haver. La Plata

—

—

—

—

(W-).
LONDEN. 20 Mei. Oliezaden (slot) (in £ per
ton.) Lijnzaad Calcutta Mei/Juni 19} g, Bombay
Mei/Junl 193 g, Raapzaad Toria Mei/Juni 16J g
Castorzaad Bombay Mei/Juni 20J g. Katoenzaad

Egypt. Zw. Mei/Juni 8j g, Soyaboonen Mandsj.
Mei 14 J v, Grondnoten Corom loco 171 g.
LO". TDEN, 20 Mei. Lijnkoeken. (Vastgesteld 3
pryzen). Londen 29, loco 10i,- Bombay 30% 10|.

—;
2.000

321*

41/1/1*
3214

9.41
9.26

9.46
9.06
8.91

Augustus
Septembei

9,06
8.80
—_

8.75

8.22
8.15
8.09

NEW ORLEANS,

OU^
20 Mei

'-l>ntract
18 Mei

22.50

22.50

24.50
5.10
4.95

24.50
5.10
4.95

22.50
24.50

11.50

11.50

11.50

11.37 «4

11.50

11.50

11.35

11.3714

11.3714

11.35

11.3714

11.3714

5.75

9.52

—

10.06

-_

9.

/05

9.72

8.68
8.51

8.39
8.22

8.83/84 8.54/55
8.74
8.47
8.40/42 8.10/13

WOL
NEW VORK,
Amerik. fyne tops 64's ketting merino.
20 Mei
18 Mei
Mei
93.-b
93.—n
JuU
91.90 b 92. —b
October
91. —v
December
91.—v
Maart
—
91.-v

Marshall Field
Martin Glenn Cy.
Mc Keesport Tin
Mid. Contin. Petr.
Miss. Kans. Tex.
Missouri Pacific
Miss. Paclt. pref.

4.95

5.75

10.85 I 10.85

I

MonL Ward

10.21/28

10.23/30

10.20/24 10.23/25

10.20

19 «.

19

1.

=

.

35

0

5.—

...

Platina

e.

0

5.—

.

.

50

50 o.
65 e.

c
C 5o.

13V|

13v>

6.35
8.

6.35
B.—

—

c,

2/9a2/11

...
...
...

,

75 e. t
131;

6.50
8.20

"=

NEW ÏORK, 20 Mcl
Tarwe.
Aanv. AtL havens 30.000b». denz.d.vj. 151.000b5.
Uitv. Aa haven» 122.000 bs.
160.000b5.
Vooi export verkochte bootladingen 40
20 Mcl

20 Mcl

Mal».
Aanv. AtL haven»
Uitv. AtL haven»

18 Mei

8614

83%

84 »M

108
104%

101%

1091/4
105V»

24.000

—

98

September

75 im

17 Mcl
77 y 4

6114

64<*

58

6014

18 Mcl

16

+

%

+——-%
+%

—

65
9

+7W
%

774 +14
%
9?M

5%

-+-

5%

34 ka

35

83

84% —11/4

47v
1 'a

—14

48% —1%
1 'a

18

—
——

18

bO

50

3114

30

—:—

+114

—_

b verkoopers.

93%

92%
78%

20 Mei

38%
34

31%

Mei

Tarwe.
Mcd
Juli

91 %
89%

96

77

80

93%

DULUTH, 20 Mcl
18 Me)
17 Mcl

194
183

■.

192
191

191

18?

46%

42

73ift

671/s
67%

723(4

Vooi export verkochte bootladingen
Western no. 2
20 Mcl
Mixed loco 798)8
Rogge per spoor
Loco no. 2 Amerik.
65%
f.o.b. New Vork
Gerst.
U>co No. 2N. Y. 61

■—«

8
10

14

Siijabounen per 60 lbs.

Juli
Rogge

bs.

1

-+-

——

373,8
398^
345* i 33%
32
31%
"«

Juli

Me*

6». denz.d.v] 11 000 Da

v.

%

Haver

Mei

Lijnzaad.

betaald.

bs.

ex.-div.,

Mcd
Juli
October

17 Mei

Oil

%

5814
4»^

5

65's
8%

Umted Aireraft _...
United Corp
Un. St L^ather
Un. St Rubb. nw. a.
Un. St Steel
Un. St Steel pr.
Wabash Raili
Wabash Railr. pr.
Wilson & Co
Wootworth 4 Co.
Wrigley Jr

o.

58 %

Sears Roebuck
Sheli Union
Shell U. 5i % c, pr.
Southern Pacific
South. Railw. n. a.

Tidewatei
Union Paciiic

%

+
'
——
—+14

...

(N. J.)

17 Mei
50
65

3/ 16
371*

16%

...
S'.ana. Biands
Stand. Oil
...
StudebaKei Corp....
Tennessee Corp. ...
Ass.

—

18 Mcl

8/11.
36%

Proct & Gamble
Radio Corp
Remington Rand....
Republic Steel
ld. 6 % C. C. Pr.
Reynolds Tob. C 0....

DIVERSE MARKTEN.
20 Mcl

—
+*
—
... —- ~—" ——
—
*** ——
...
——
——
...
.... . —
——
......
———
...... —
—

——
.. ..
...... —

Phillips Petr
Pittsburgh Coal

Zuiver 35-38
35-38
35-38
laten; n = nominaal; b
bieden.

Vrachtkatoen

-—

.._....

o

35

+

.... .

10.22

19

——

Nat Cash Reg
Nat. City Bank
Nat Dairy
Nat Steel
New ïork Central
11
10%
N. i. Ont & W.
182
182
Norfolk & West
North Am. Av
North Am. Co.nw.A. 1614 16%
N. Am. Rayon BA
51M
5
North Pacific
Novadel Agene
Packard Motor Co.
27M 28/4
Paramount Piet
Penruylvan. R.r.
16% 16%

10.85 I

10.15
10.17
10.18/21 10.20/25
10.20
10.22/25

Red.Wint no. 2 loco
n. = nom. L = laten. fcet.

18 Mei

9.19/21

L,ouisv. & Nashv.

5.10

5.75

Nikkel electro ca99.9 %
thodes
loco New Vork 35 e.
Blik. Boz f.o.b.
geraffineerd, loco
5.—
Pittsb. basis

Tarwe.
Loco no.l N.Manlt
ci.f. New Vork
Hard. Wint No. 2
loco c.Lf. New
Vork

20 Mcl

9.55

Lorillard

t Betaald. *"* Bieden
GRANEN, ZADEN EN MEEL.

Xieuw contract
20 Mei

51.371;»
50.75

~~

......
■
...

20 Mcl
4%
|

51.25

pryshoudend

Hess
cloth. licht gew.
Idem zwaar gew.

8.52/53

8.52
8.4ö
~.40

53.75

441/1

KANSAS CITÏ.
18 Mei
81

Tarwe.
20 Mcl
No. 2 H. W. loco
85%
Mei
81 1(8
Juli
80%
Malt.
Mcd
Juli

661%
646/

75%
746/8

s

20 Mei
17 Mcl

89%
81 %

80»/«
65%

61

62

ST. LOUIS, 20 Mei
Meel. Spring clears| 4.60/70 | 4.60/70 | 4.75/85
17 Mcl
verkocht
barrel».
Voor
export
Tarwe.
No.
2
20
Mcl
Redl
95.40 b
I| 18 Mcl I 17 Mei
Winter loco
90
92%
94.40 v
CHICAGO. 20 Mei
93.80 v
MINNEAPOLIS. 20 Mei
93.80 b
Granen. De markten waren willig, gesteund
18 Met
93.90
door het vaststellen van minimumprijzen voor Tarwe No. 1 North 20 Mcl
17 Mcl
Noord Amerikaansche tarwe, doordat er weder865/
b
Spring
82%
loco
866/ s
HUIDEN.
om vraag voor de consumptie was en in symMei
82
84%
841*
pathie mot Wallstreet en Buenos Aires. Later JuU
84%
79%
84%
NEW VORK, 20 Mcl
gehad een daling plaats op liquidaties en als
Gerst.
Nieuw contract
20 Mei
18 Mei
17 Mcl
volg van het feit dat er gedurende het week39
37
Mei
38%
einde in het zuidwesten vrij veel regen was geJuni
U.lObt.
10.48bt.
10.10bt.
39
ï9%
Juli
361/1
vallen.
September
11.45bt
10.82bt. 10.40bt.
Tarwe. De termynmarkt steeg in verband met
December
11.10bt
10.65 bt. 11.70bt.
WINNIPEU. 20 Mcl
opneming door maalderijen tegen
Maart
11.30 n 10.93 n 11.95 n. voortdurende
op
vrij goede verkoopen naar de bakkeryen,
termijnmarkt
steeg op dekkinTarwe. De
Omzet 415 partyen.
prysh contramine dekkingen en sl^ot willig.
Stemming
gen, met de Amerikaansche markten, doordat er
b. := bieden; g s geboden; bet = betaald;
in Saskatchewan gebrek aan regen is en sloot
(v.n.
)
w = waard.
Tarwe No. i, Hard Wlntei
vast.
No. 3 Hard Winter
1
(v.n.
20 Mcl
18 Mei
17 Mcl
VETTEN EN OLIËN.
Aanv West plaats
669.000 bs
726»
703,8
Tarwe
Mcl
691/1
denz. 1 v. 1
1.287.000 bs.
718(8
7J%
Juli
70%
Katoenolle. Prima 20 Me'
18 Mei
17 Mei
18
20 Mcl
Mei
17 Mei
Oct
757/ g 72%
Summer yellow
736»
Mcd
79
Mcl
6.34
86% / <*
6.51
6.49
85V4
Juli
Mcl
83%/84 79/BV4
84%/14
49%
JuU
6.57
Rogge
49%
6.60
6.37
477fe
September
JuU
51 1«
September
85/4%
48%
6.60
84/414
7814/8
501*
8.38
6.5 1
Oct
October
501*8
481 a 50%
6.6 t 6.41
6.62
Mais. De termynmarkt steeg met tarwe en
..in
186 ui.Hii >"■
vast
sloot vast
348,1.
Haver
Mcd
33
32%
MM».
Aanv. West plaats 498.000 bs.
31 l/j
31
JuU
3iS(B
denz. d. v. t
829.000 bs.
Oct
31%
29%
296/ s

.

„

I

v

"

...

.

DIVERSE BUITENLANDSCHE
MARKTEN

CALCUTTA 20 Mei. Schellak kalm. Loco
25 verk., Mcl 25 w., Juni 25 w.
LONDEN,
20 Mei. Dessicated Cocosnoo t. (Vrye handel). Mei/Juni 22 nom.
LONDEN, 20 Mei. Schellak. (Slot). (In sh.
per Cwt.) Locostemming kal-n. A. C. Carnet loco
g. T. N. Orange loco laagste pry» 81/- verk.
hoogste prys 84/- verk.

—

—

l_x>uo No. 'i Mix. W.
v.sl.
Mcd
6314
62%
Juli
September
628(g

598/4
59
5814

61 Vi
bil/»
60'

Gerst

—

39%
40

Mei

JuU
Lijnzaad

Mei
JuU

37%

3r>%
38>%

'58

158%

'«O

'61

158%

'63

164%
wagonladingen tarwe No.

Oct
Aanvoer

....

37 %
37%

37%

40%

Oct

M

Rogge en haver. J>e termynmarkten stegen
met tarwe en sloten vast.
KuKgf loco No. 2
v.sl.
I 478/4
4314
Mcl
466 M
Juli
4414
491/4
488/4
| 51
Septei ber
4614
501/4

*"

—— ——

.. ..

17 Mcl
53.25

52.—

10.21

Grofllnnen.

8.47
8.70/71 8.43

—

18 Mcl

■»

_,V*

......
...
...
...

6.10
5.50

10.18/25

Schellak TN. loco

9.66
9.26
9.11
9.01
8.76

8.36
8.29

48/»

4.2

——
**

'

. J*

(v.sl. 5.75)
(v.sl, 5.271.V

Vraoht voor zwaar
graan Liverp. p. gr 2/9a 2/11 2/9a2/11
Idem n/h. Cont
per 100 lb 75 o. t
75 c f

2.000
2.000

8 63
8.57

...
...........

4.55

10.15

(Liverpool)
high density
Idem Standaard

contract
>0 Mei
18 Me)

9.63
9.48
9.33

Me)

Allumlnlum.

Xieuw

10.11

|

4%

Gevraagd,

9.91

5.62V»

■* _5j

_

5.50

6.-/6.10 6.20/30
20

.

.. M — —
——
..... — —— ——
..
——
..._
.. M

271^
5.35

-"

Air Reductlon Oo.» 39» 3914 —Vt
%
Allied Chemical
150% 151
Am. Bemberg
93
91
—2
American Can
Am. Car & Foundry
Am. Clt P. & L. B.
Am. Cryst Sug.
Am Hide & L.
Am. H. & U 6 % pr.
5%
Am. Radiator
514+14
38% 36Vs +2%
Am. Sm. & Kef.
Am. Tel. & TeL
15214 153
14
7514 77
114
Am. Tobacco B
Am. Waterworks
67M 6%
-). tfe
22' 22
Anaconda Copper
Ass. Gas & El. Cl A
I 5 14% -f- %
Atchison fopeka
3S'» 3°«
Baltimore & Ohio
76% 76%
Bethlehem Steel
31*
3^*
Canadlan Pacif lo
818
Centr. States EL
Chase Nat Bank
3214 3214
Che». & Ohlo
Chic. Milw. St P....
Chic. M. St P. pr....
Ch. M 5 % AdJ. B.
Chic. Rock UL
'
61% c^
—1*
Chryslei Corp
%
~"~~*
"~
Cities Service nw.a.
Colg. Palmollve
Comm.w. & Sth.
Continental Can.
" -—"
Continental Oil
Div. Trust shares
I=B'M '59
Du Pont de Nem.
7 % Dawes
51 % ïoung
"—"
Erte Railroad
Ene Ralli. pret.
"* -—"
~~
Ford ot Can. A
Gen. Am. Transp....
~~
General Clgai
29% 29%
General Electric
40
40 % -j_ 1%
Gen. Foods Corp.
~~
Gen. G. & El. Cl. A
43% 428»
General Motor»
Gillette Sat. Raz.
147 M 15
Goodyeai Tlre
36<8
3°*
Hudson Motor
illinois Central
~~~~ -■"*
lnteru. Rubber
"■""-'
L Hydro EL CL A.
Int Merc. Marine
22
2214
Intern. Nickel
1/1
2 1*
Int TeL & TeL
Kans. City South....
Kans. Cit S. Pret.
Kennecott Copp.
28' M 28'M

Amerik.

October

in sympathie met
de betere fondsenmarkt en de andere markten
en de styging te Bombay. Daarna daalde de
markt ten deele op winstnemingen. Vervolgens
hadden de hernieuwde aankoopen door den handel plaats. Het slot was pryshoudend.

...

OLIËN

Midd. West
id. ElectroL
Connect. Valley

99% loco N. Y.

Loco
7/g. 9.86
Loco »/„
Juli
9.36
October

110-/-.
Antimonium Eng. 106/- a
Alluminium
107-/- nom. Chin. 80-/- a 85-/- nom. Platina 190/-.
Kwikzilver 50-/- a 51-/-. Woltramerts cif Europ.
hav. 50/- a 60/- nom. ex pakhuis Londen 50/- a
53/- rom. Blik 29/- a 30/.. Cadmium 6/- a 6/3Chroomerts 115/- a 125/-. Ferro Tungsten 5/1.

Koper. Lake, loco

September

Katoen. De termynmarkt opende pryshoudend steeg scherp op aankoopen door den handel en een loco-huis, ala gevolg van een acute
«chaarschte aam contracten, op aankoopen ter
plaatse, door den beroepshandel en op eenige

(Slot).

...

Juli

KATOEN.

Katoen.

Lood Loco N Vork
t/o St. Louis
Zink. O. St. Louis

Standard

nominaal.

October ..
November
December
Januari ..
Februari
Maart ....
April ....
Mei

O. Penss

Koper.

7%
5.53*
5.63*
5.75*
5.83*
5.92*

Me)

321/
271^

20 Mei
Tln. Straits, loco 54.—
30 dagen
51.75
90 dagen
51.—

New Vork
directe lev
id. id. ld. 30-90
dagen lev
Gietkoper f. o. b.
N. Vork refinery

3.000 z.

20

414/1%

5.50

Mcl

7Vs
5.50*
5.60*
5.70*
5.79*

414/«fe

4.55
5.80

t.ats.

—

7%
5.49*
5.60*
5.71*
5.81*

2.75

METALEN.

3.72*
3.72*
3.72* I 3.72*
3.82* I 3.82*

——

aanto» No. 4, 1000

Omzet

|

18.69

3.70* I 3.70*

3.74"
3.84*

z.

——

„Pig"-Buff
IJzer
lev. Boston

18

2.75

Juli 5.50

W.G.

Koffie. De termynmarkt steeg op aankoopen
door den handel en een commissiehuis, op contramine dekkingen, met de pryshoudende locomarkt en sloot kalm.
Voorraad Braziel-koffle in de haven* der Ver.
Staten 491.000 zakken. Afgeleverd aam den handel

I

2.75

...

W.W

KOFFIE

156.000 zakken.
Rio No. 7
| 20 Mei
loco
S«M
Rio Nw. contr. A.
3.72*
Mei
Juli
3.74"

1.12

termijnmarkt steeg met de
graanmarkten, doordat men verwacht, dat de
regeering den export zal gaan steunen cm sloot
vast.
Reuzel.
Prime Western
17 Mcl
20 Mcl
18 Mcl
steam loose
4.90
4.85
4.75
Loco
Mcl
5.271/IV 5.10 k 5.521/sv
Juli
5.70
5.421« k 5.20
September
5.65
5.40 b 5.90
October
5.971,%
5.7214 k 5.50
k = koopen; v = verkoopen; n = nominaal.

Talk, extra loose
Hars (Savannah)

17.45 b 18.10
Omzet 1 B contract 183 Stemming gernakkely k

Maart

1.12

j

"»

>.
5.8 3 t>3
20 Mei 18 Mcl

1.12

De

19.—

17.80

......

1.10

NEW fORK

17 Mcl
22.15
20.70

18.19

18.01

October

...

F.

I 18 Mcl
21.25 b 21.50

20 Mei

JuU

(Savannah)

1.10

20 MEI 1940
a j

Varkens.
Lichte (160/230 p.)5.25 a 5.75 (v.sl. 5.50 a.6.05)
Zware (270/300 p.)5.40 a 5.70 (v.sl. 5.75 a6. —)
Aanv. West sted.lo9.ooo (denz. d. v. J. 12.000
Aanv. te Chicago 27.000 (denz. d. v. J. 7.000
(v. w.
Gesl. varkens deze week

5.08
5.15

Standard No. 1 B

September

ld.

Stemming

RUBBER

Mcl

ln bulk p. gallon
Terpentijn L0c0...

1.10

Spek. Dry salted bellies
per 100 lb. average loco

NEW VORK, 20 Mel. Rubber. (12 uur nam.)
Plant Ist Latex thin Crêpe loco 21è nom. Smoked
Rubber Sheets 21j nom.

LONDEN, 20 Mei. Metalen (slot) (2e beurs).
Koper electrol £ 62-/-, Lood vreemd £ 25-/-, Zink
ordinair £ 25.15/-, Tin stand cash £ 269.10/- a
December
270-/-, 3 mdn. £ 267.5/- a 267.15/-, SettlementsJanuari
prijs £ 269.15/-, in staven £ 275.10/-, Omzet 125 Maart
ton. Straits 290/- a 295-/-. Nikkel 190/- a 195-/-. Mei

—
—

n

CACAO
20

Mei
Juni
JuU

SPECERIJEN

—
—
—

1.30V«n

1.32
1.32
1 34
1 -34 n
P. Rico
Omzet ln partyen van 50 tons oud contract 73
Nieuw contract 271
Alles biedprijzen.

n.

VEZELSTOFFEN

—

1.2814

beleggingsaankoopen; voorts

LIVERPOOL, 20 Mei. Katoen. De markt
bluft heden, morgen en Woensdag gesloten.

...

1.97*

1.99*

Sept.""

"

del). Accra

—

White voor export Golfhavens

Reuzel.

I .26

1.28

fiatprijs
Pennsylvandë ruwe
coringcrude per
vat aan de bron
Bradford en Alleghany, per vat
Kerosene
Stand

CT_UOAGO

1.2914 1.28
1.28
1.2514

1.97*

2.01*

Mei

CACAO

Oud contract
Laagste Hoogste
koers
koera

2.83
n 1 .90n
1.911.96*
n 2.01n

December
Maart

SUIKER

Mcl
Jun

—

Omzet

HANDELSBERICHTEN

1938
93.31

158.41
33 60

....
...
...

bron

Reuzel.
Prime Western
steam loose, loco 5.45
Midd. West
6.10/6.20

Nw. contract No.
20 Mei
18 Mei
18 Mei

December
Maart

METALEN
Wallace, de staatssecretaris van landbouw,
heeft medegedeeld, dat de steun aan de tarwe(v.j.
verbouwers in 1940 gemiddeld $ 0.64
0.63) per bushei zal bedragen.
De verdere
betaling van $ 0.19 waarborgt den verbouwers
een opbrengst van ten minste $ 0.83, ongeacht

ïyks pryshoudend.
Nieuw contract. Na liquidaties herstelde de
markt scherp op aankoopen door den handel en
de speculatie, o£ contramine dekkingen en met
de andere markten. Ten slotte daalde de markt
op realisaties en sloot pryshoudend.

Mei

Mann.mann 1484 1374
Nord. Lloyd 84
Rheinstahl. 1554 1644
Schuckert 2494 '249
Z.WaldhoH 251
250
S. & Halske 1197-b

Dresd. Bk.. 118% 118
Wintershal.
Feldmühle.. 139
6 Waldhoff
135
div. t awe aand.
exd.

"

Suiker. Oud contract. De termynmarkt
daalde op verkoopen door den handel en een commissiehuls, op liquidaties, op hedges, vanwege
ruimer aanbod op de loco-markt en sloot nauwe-

Maart..

rijksmark;
Amsterdam. 11 uur. N.V. Hollandsche
Mij., Handelskade 3 (jaarv.).
Stoomboot
rijksmark;
0.10
België:
in
1 franc =
specerijen worden voorloopig niet opgemaakt,
11 uur. N.V. Cultuur Mij. Panglipoergalih,
in Luxemburg: 1 franc = 0.10 rijksterwijl de cacaohandel blijft gestaakt. Van
Heerengr. 400 (jaarv.).
raap- en lijnolie is tenslotte ook geen noteering mark;
lli uur. N.V. Nederlandsche Silo-Elevatorgemaakt, hoewel dit wel eerst in de bedoeling
in Frankrijk: 1 franc = 0.05 rijksmark. en Graanfactor Mij., Singel 64 (alg.)lag.
-12 uur. Landbouw Mij. Batoe Djamoes N.V.,
Bij de vaststelling van den koers in
De binnenlandsche graannoteeringen werden
N. Z. Voorburgwal 104—8 (jaarv.).
gisteren niet opgemaakt, doch men hoopt, dat Nederland en België zijn de afrondingen
2 uur. Comm. Venn. Algemeene Huiden- en
dit a.s. Maandag wel het geval zijn zijn. Ook geschied naar boven, hetgeen een gunstig Leder Mij., kantoor der venn. (alg.).
te Hoofddorp hoopt men a.s. Donderdag tot resultaat zal hebben voor de Nederlandnoteerirugen te komen.
sche en Belgische bevolking. In Luxemburg
In het verzekeringsvak zullen allerlei vraagHEROPENING EFFECTENBEURS
atukken op te lossen zijn, doch op het oogen- was afronding noodig naar beneden, terwijl
Frankrijk
nauwkeurig
blik kan daaromtrent nog niets worden gezegd.
de koers voor
TE OSLO
overeenstemt met de officieele noteering.
OSLO, 20 Mei. (D.N.8.) Het beurscomité
heeit besloten met ingang van 21 Mei weder
noteeringen voor effecten toe te laten. De
BEURS TE TOKIO
beurs zal voorloopig om den anderen dag geGisteren bleef de effectenbeurs wederom
GEDRUKT
opend zijn.
gesloten. Er zgn verschillende bespreTOKIO, 20 Mei (Domei). De beurs werd
kingen gevoerd, doch op het oogenblik
gedrukt door een stroom van verkoopsorders
kan nog niets definitiefs worden medewegens de ongunstige ontwikkeling van den
handel met Europa. Over het geheele front
gedeeld.
liepen de koersen terug, inzonderheid van
scheepvaart- en textielwaarden.

Liverpoolsche Katoenbeurs

SUIKER.

Oud contract No.
20 Mei
Loco
2.78
Mei
1.86
JuU
I .861.94*
Sept.
Nov
1.99
Dec.
Januari
1.94*

de

aan

Beurs te New York

20 Mcl
17 Mei
1.02

1.02

ruwe

Oost-Texas

NEW VORK 20 Mei

3.21kv

5.05

Rome

NEW TORK.
18 Mcl

Petrol. Mid. Cont 20 Mei
ruwe 36 % Baume
aan de bron p. vat
1.02

17 Mcl

18 Mcl

3.26«Z. 3.19%
1.851/4 I.Bl'*
40.00 n 40.00n

Berlijn

Waarde in de bezette

GOEDERENMARKT

WISSELKOERSEN TE NEW YORK

Parös

De Reichskreditkassenscheine

TWEEDE BI.ADI

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN DINSDAG 21 MEI 1940

93 Idem No. 11 20 ld. No. 111
Andere soorten 38

9

171
173

1 Northern
ld. No. IV 1

