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NIET
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Pétain contra

Churchill

Verwijten

van Londensche bladen
aan het adres van
Frankrijk.

Naar aanleiding van het feit,

"lat

Frankrijk tot wapenstilstand

-«et Duitschland heeft besloten,
-S het tot een ernstige oneenig-

Engelsche en
de Fransche regeering gekomen.
»n radioredevoeringen hebben
Churchill en Pétain elkaar onVriendelijke dingen gezegd, terwijl bovendien de regeering te
Londen die te Bordeaux thans
"iet meer wenscht te erkennen.

is geschonden”

krachten, gespaard. Dat moet de heer Churchill weten. Wij hebben zeer zware beproevingen doorstaan. Niemand ontkent dat. Gelooft
de heer Churchill dan werkelijk, dat de Fran-

schen geweigerd hebben, ook maar het kleinste stukje van hun grondgebied te verdedigen ?
Pétain zei voorts nog: Wjj begrijpen den
angst, waardoor de woorden van CJhurchül
waren ingegeven. Churchill vreest, dat over
zijn land het lijden zal komen, dat het onze
reeds een maand lang heeft meegemaakt.

IN HUIS
deelt het D. N. B.
! Wat dit laatste betreft,
dat in een over de
Stockholm mede,
'£
/^densche radio omgeroepen officieele
.erklaring wordt betoogd, dat Frankrijk na

uT? wapenstilstand in

een toestand van volafhankelijkheid van Duitschland is
De Britsche regeering kan der.?'ve de regeering te Bordeaux niet meer
Bde regeering van het Fransche volk
i^houwen. De Britsche regeering heeft
*elnis genomen van het voorstel, dat de

J*jge

jpOmen.

VOORSTELLEN
Welke te Rome zijn
gedaan.

Verscheidene Duitsche

Churchill laat zich leiden door de belangen van zfln land, echter niet door de belangen van ons land. Nog minder laat hfl
zich leiden door de Fransche eer. Onze
vlag is vlekkeloos gebleven. Ons leger
heeft moedig en trouw gestreden. Het vaderland toont meer grootheid, wanneer het
zijn nederlaag toegeeft, dan wanneer het
er vergeefsche plannen en illusoire projecten tegenover stelt.

heid tusschen de

MINISTERRAAD BESTUDEERTDE

DUITSCHE TROEPEN STELLEN
INTOCHT TE
BORDEAUX UIT
BORDEAUX, 23 Juni. (Havas.)

Churchill werkt thans samen met een , Fransch
nationaal comité te Londen”. — Protest van
de Fransche regeering.

„Plechtigeovereenkomst

Juni 1940

BLIJVEN TIJDENS

LUCHTGEVECHTEN

Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst
te Amsterdam dringt er bij de bevolking ten
sterkste op aan tijdens het schieten van luchtdoelartillerie en bjj luchtgevechten dekking

te zoeken.
Het is mogelijk, dat door rondvliegende
personen worden getroffen.
scherven
Jjihing van een „Fransch nationaal
beoogt.
De Britsche
v^ité" te Londen
Het is noodzakelijk in huis te blijven en
jSeering verklaart, dat z\j met dit comité n i e t op straat te vertoeven. Zelfs
verzoo lang het comité een blijf binnenshuis in de nabijheid van kan
vensters
fj-'tiek voert, die de voorzetting van den gevaar opleveren.
-"tog mogelyk maakt.
Men is verplicht de bevelen der politie en
de aanwijzingen van de daartoe aangewezen
Naar de Fransche radio voorts meldt,
vrijwilligers van den Luchtbeschermings*ldus het D. N. TB., protesteert de Frandienst onmiddellijk op te volgen.
*che regeering in een officieele verklaring
*-l®t nadruk tegen de Zondag door Chur-

troepenafdeelingen zouden in de nabijheid van
Royan en Saintes aangekomen zijn.

Op een desbetreffende vraag van
Pétain heeft Hitler hem medegedeeld,
dat de Duitsche strijdkrachten niet
Bordeaux binnen zullen trekken, zoolang de Fransch-Italiaansche besprekingen nog niet geëindigd zijn.

ROME, 24 Juni. (Stefani). Het officieuse Fransche persbureau meldt, dat de minis-

ter van binnenlandsche zaken, Pomaret, aan de
pers heeft meegedeeld, dat de Ministerraad,
die hedenochtend een vergadering heeft gehouden, de voorstellen heeft bestudeerd, welke aan
de Fransche delegatie te Rome zijn voorglegd
voor het sluiten van een wapenstilstand.

DUITSCH LEGERBERICHT

KUST TOT AAN MONDING VAN

DE GIRONDE BEZET
Ten Zuid-Oosten van Lyon wordt opgerukt
naar Grenoble en Chambéry. — Zes vliegtuigen die Nederland trachtten binnen te
vliegen, neergeschoten.

„Schnellboote” weer
actief

perkte zich gisteren tot verkenningsvluchten boven het gebied van de Noordzee.
Duitsche jagers schoten gisteren twee
Britsche gevechtsvliegtuigen bij Calais
neer.

Hoofdkwartier van den Führer, 24
Juni. (D. N.8.) Het opperbevel van de
weermacht maakt bekend:

Van ongeveer negen Britsche vliegtuigen, die des middags boven Nederland poogden te vliegen, werden er
zes door jagers en luchtdoelgeschut
neergehaald.

Aan den Atlantischen Oceaan werd
de kust

tot aan de monding van de

Gironde bezet.
La Roehelle en Rochefort werden
ingenomen.
Meer oostwaarts werd de streek ten
Noorden van Poitiers bereikt.
Wat de enorme en voortdurend toenemende buit betreft, moet nog vermeld
worden, dat aldaar een groote opslagplaats
met artilleriemunitie in ons bezit is geraakt.

In Elzas-Lotharingen hebben zich weer
nieuwe uiteengedreven vijandelijke groepen
overgegeven. Weer nieuwe vestingwerken
in de Maginotlinie werden bezet.

Ten Zuid-Oosten van Lyon rukken onze
troepen naar Grenoble en Chambéry op.
chill afgelegde verklaringen.
Aan Duitsche „Scthnellboote" gelukte
FRANSCH
LEGERBERICHT
het in den nacht op den 24en Juni in het
Churchill jjgeft; om gezegd, dat de Britsche
zeegebied van Dungeness een gewapend
Sering met verwondering en met leedwezen
BORDEAUX, 24 Juni. (Reuter.) Het Engelseh schip van 3500 ton en nog een
Fransche legerbericht meldt, dat de toestand ander schip van 5000
de wapen«tii nn"s van genomen heeft, dat
ton door torpedo's
ongewijzigd gebleven is' Alleen langs de kust
jT^tandsvoorwaarden door de regêering te van
brengen.
tot
zinken
Een
duikboot meldt
te
den Atlantischen Oceaan zijn de Duitdezer
Vt_fdeaux zi->n aangenomen. De nakoming
het tot zinken brengen van 23.500 bruto
Rochefort,
schers
in
de
richting
van
Saintes
door Frankrijk zou alle hulpbronen Cognac opgerukt. Aan het front van de registerton.
-1 van het Fransche wereldrijk in handen der
jj
Alpen is de situatie onveranderd.
Het optreden van het luchtwapen bedoen vallen. De Britsche regee-3? doet een beroep op alle Franschen, „die
1 buiten den vijandelijken druk bevinden,
1 haar bij haar
taak te helpen en de vervuljj/
8
hiervan
steeds
meer te bespoedigen." Zö
v
""Zoekt allen Franschen, waar zij zich ook
«ta en' me^ alle te hunner beschikking
middelen de krachten van den vrij-dsstrijd te ondersteunen, welke krachten
-^h zijn en bij een goede leiding de over-

.

J^tschers

Beschermd door het wolkendek gelukte
het aan twee of drie van zeven vliegtuigen
door te dringen naar Westfalen, waar zij
bij het plaatsje Wieschenhöfen boerenhuizen met bommen bestookten, en de bewoners met machinegeweren beschoten.
Hierbij werden twee burgers ernstig, vier
andere burgers licht gewond.

Des nachts zette de vijand zijn vluchten
boven Noord- en West-Duitschland voort.
De op tal van plaatsen, op niet militaire
doelwitten uitgeworpen bommen richtten
materieele schade aan en eischten weer
dooden en gewonden onder de burgerbevolking. Eenige bommen vielen in een kamp
van krijgsgevangenen aan de Oostzeekust,
waarbij eenige Franschen gedood en gewond werden.

ABONNEMENTEN HEK KWARTAAL,
PER MAAND EN PER WEEK.
GIRO GEM. AMSTERDAM
H 3000
POSTGIRO 80
TELEFOON LOC. 39811
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Uitgave van het

Ni Voorburgwal 234-240, Amsterdam (Q.
Hoofdredacteur: D. J. von Balluseck.

„HERSTELFONDS 1940”
Ingesteld is een fonds ter financiering van de
uitgaven, welke door het Rijk, in verband met
de schade, als gevolg van het oorlogsgeweld
geleden, worden gedaan.

BATIG SALDO EGALISATIEFONDS
In het heden verschenen Verordeningenblad is opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche Gebied
betreffende de instelling van een Fonds voor den Wederopbouw.
Daarin wordr het volgende bepaald:
Par 1. Er wordt ingesteld een fonds, genaamd „Herstelfonds 1940",
ter financiering van de uitgaven, wefke door het Rijk, in verband met de
schade, als gevolg van het oorlogsgeweld geleden, worden gedaan.
Par. 2. Als uitgaven in den zin van par. 1. worden aangemerkt:
1. De bedragen, die het Rijk ter beschikking stelt als bijdrage in de als gevolg
van het oorlogsgeweld geleden schade.
2. De uitgaven ten behoeve van den wederopbouw van de aan het Rijk toebehoorende eigendommen, alsmede de bijdragen van het Rijk ten behoeve van
den wederopbouw van de aan andere publiekrechtelijke lichamen toebehoorende
eigendommen.
3. Andere uitgaven, welke naar het oordeel van den secretaris-generaal van
het Departement van Financiën wegens hun verband met het doel, waarvoor het
Fonds wordt ingesteld, eveneens ten laste van het Fonds behooren te worden
gebracht.
Par. 3. 1. Met betrekking tot de vaststelling van de gevallen, waarin een
bijdrage, als bedoeld in par. 2. sub 1, wordt verleend, alsmede ten aanzien van
de hoogte dezer bijdrage, worden bij verordening nadere regelen gesteld.
2. De secretaris-generaal van het Departement van Financiën geeft nadere
voorschriften met betrekking tot de vaststelling van de bijdragen, als bedoeld in
par. 2, sub 2.
Par. 4. Voor de financiering van de uitgaven, bedoeld in par. 2, worden
aangewezen:
1. Op de begrooting uitgetrokken bedragen, in het bijzonder die bedragen,
welke als gevolg van de gewijzigde staatsrechtelijke verhoudingen niet meer
voor hun oorspronkelijke bestemming aangewend kunnen worden;
2. Het batig saldo van het Egalisatiefonds;
3. Vlottende schuld of geldleeningen.
Par. 5. TDe secretaris-generaal van het departement van Financiën geeft
nadere voorschriften met betrekking tot de dekking van de verplichtingen
wegens rente- en aflossing, welke voortvloeien uit het bepaalde in par. 4,
sub 3.
Par. 6. 1. De secretaris-generaal van het departement van Financiën
stelt de richtlijnen vast, volgens welke het „Herstelfonds 1940" door dit
departement zal worden beheerd.
2. Van de uitgaven en inkomsten van het fonds wordt jaarlijks een
begrooting vastgesteld.
Par. 7. Deze verordening treedt in werking op den dag van -haar
afkondiging.

DZJIBOETI GEBOMBARDEERD
Drie aanvallen op
Alexandrië.

DZJIBOETI,
23 Juni.
(Reuter.)
ten Zuiden van Toul, in den
Dzjiboeti is verschillende malen door
22 Juni, dwong de eerste
Italiaansche vliegtuigen gebombardeerd.
een regiment infanterie,
sectiecommandanten en 20
Reuter meldt uit Kairo dat in den nacht
man zijner compagnie vergezeld, door onvervan 21 Juni drie vijandelijke luchtaanvallen
schrokken en krachtig optreden drie Fransche zijn gedaan in de omgeving van Alexandrië.
regimenten infanterie en twee regimenten Bij den eersten aanval zijn 20 bommen op
de
artillerie tot overgave en ontwapening.
stad geworpen.
In de gevechten,
nacht van 21 op
luitenant Klote in
slechts door twee

„5

,

ging

Tot vergaderingen met staatkundig
karakter moet schriftelijk
worden uitgenoodigd

zullen verzekeren.

De door Churchill

aangenomen houding,
vervolgt de Fransche verklaring, is

*°°
te meer ontoelaatbaar, daar de Britsche

Voor vergaderingen is goedkeuring noodig, tenzij zij
een godsdienstig of artistiek karakter dragen, geheel
besloten zijn of minder dan twintig deelnemers tellen.

ïegeering van uur tot uur de militaire
°Peraties volgde, doch niet de elementen
Van den toestand kende, die de Fransche
dwongen om staking der vijandelijkheden te verzoeken. Churchill heeft
°t dusver een vriendschappelijk begrip

In de heden verschenen verordening van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied betreffende de bevoegdheden van de
Secretarissen-Generaal van de Nederlandsche Departementen van Algemeen Bestuur wordt het volgende

s^toond voor de

smartelijke noodzakelijkheden van het oogenbiik. De hier door hem
4fgelegde verklaringen zijn geenszins in

°vereenstemming

met de zorg, die de

ransche regeering voortdurend bezield
ee ft om aan de buitengewoon gruwelijke
eProevingen niet ook nog een meenings-

**

Fransche regeering protesteert tegen
onderscheid dat Churchill tusschen haar

openbare meening in Frankrijk schijnt
"*
Vv"-len
maken. Zij is zich er van bewust,
'au

t,

tf/*" Dij

de belangen, welke haar zijn toever-

zoo goed mogelijk te behartigen en
l^j-^d,
ettiming
Franschen

de

van alle
te bezitten.
-}v *ai bepaalde punten van de verklaring van
{jj rchiu in het bijzonder van de hand wijzen,
wijst zij reeds de tendentieuze versteningen van den Britschen premier af.

fy,

Maarschalk

Pétain verdedigt

de houding van zijn
regeering.

■Jf

ranßche minister-president maarschalk
"V ■s gisteravond voor de Fransche radio
***en tegen de verklaringen, die Churjj' Zondag heeft "fgelegd.
j^? 2eide 0.a.:
hsu fransche regeering en het Fransche volk
met groot leedwezen kennis genomen
V^ **> rede
van Churchill. Wij laten hem het
°Ver
de
eer van zijn eigen land een oorl
te vellen, niet echter over de eer van ons

chi-f

**<%'
Si

-1^

anlü'tik

werkzaamheid

aanvangen.
4. Bij wijziging der statuten zijn de bepalingen der leden I—31—3 van overeenkomstige toepassing.
5. De bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, kan bestaande vereenigingen en stichtingen ontbinden of haar werkzaamheid schorsen.

Par. 2. 1) Vergaderingen, die in
besloten ruimte gehouden worden, kunnen slechts door het bestuur

een

van een vereeniging, of van een harer
plaatselijke afdeelingen, of van een
stichting worden bijeengeroepen.

heeft noch zijn bloed, noch zijn

Par. 1. 1. TDe secretarissen-generaal van
de Nederlandsche Departementen van Algemeen Bestuur zyn gemachtigd om binnen de grenzen van hun bevoegdheid de
maatregelen, noodig voor de handhaving
der openbare orde en voor de veiligheid
van het openbare leven, te nemen in het
bijzonder om rechtsvoorschriften uit te
vaardigen, alsmede om aan de aan hen
ondergeschikte of onder hun toezicht staande autoriteiten, colleges, ambtenaren, diensten, bedrijven en inrichtingen van openbaren of niet openbaren aard en de daarby betrokken personen aanwijzingen te
geven.
2. De ingevolge alinea 1 uitgevaardigde voorschriften mogen strafbedreigingen

FRANSCHE GENERAAL KRIJGSGEVANGEN

2) Onverminderd het bepaalde in
het voorgaande lid moeten de deel-

nemers aan vergaderingen, uitgaande van staatkundige vereenigingen
of van plaatselijke afdeelingen daarvan, of waar staatkundige onderwerpen besproken worden, schriftelijk
uitgenoodigd worden; de uitnoodigingen moeten op naam gesteld zijn.
De bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, kan op
verzoek van belanghebbenden van
deze beperkingen dispensatie ver-

4) De bepalingen der leden 1 en 2
gelden noch voor vergaderingen met
een zuiver godsdienstig of artistiek
karakter, noch voor besloten gezel-

schappen, noch ook voor vergaderingen, waaraan niet meer dan twintig
personen deelnemen.

Par. 3. De bepaling van artikel 435a*)
van het Wetboek van Strafrecht is slechts
van toepassing, indien de bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van
politie, een verbod in den geest van dat
artikel uitvaardigt.
Par. 4. (1) Opgeheven worden alle van
1 September 1939 tot en met 29 Mei 1940
op grond van artikel 37 van de Wet van
23 Mei 1899 (Staat van Oorlog en Beleg),
uitgevaardigde verboden, welke het vervaardigen, uitgeven, verspreiden, aanslaan
of in omloop brengen van drukwerken betreffen.
(2) Indien het belang van de openbare
orde en het openbare leven zulks eischt, zal
de bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van politie, de noodige maatregelen treffen.
Par. 5. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.

bevatten.

De Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied behoudt zich het
recht voor om de machtigingen, bedoeld
in par. 1, in afzonderlijke gevallen te beperken of in te trekken.
Par. 2. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.
Op grond van het voorgaande is
uitgevaardigd een verordening van de
Secretarissen-Generaal van de Departementen van Justitie en van Binnenlandsche Zaken ter verzekering van de
openbare orde in Nederland.
Hierin is het volgende bepaald:
Par. 1.1. Het voornemen een vereeniging

van politie, medegedeeld. De vergadering
heeft niet plaats indien de bevoegde procureur-generaal, fungeerend directeur van
politie, verklaart, dat het niet in het belang van de openbare orde en van het
openbare leven is, dat zg gehouden wordt.

2. Deze mededeeling behelst: 1. den naam
leenen.
en het doel der vereeniging of stichting;
3) Voor openluchtvergaderingen en
Uiterlijk zeven dagen, voordat de ver2. de namen en woonplaatsen van de leden
van het bestuur; 3. de statuten; 4. by een gadering gehouden zal worden, wordt het voor optochten is de goedkeuring van den
vereeniging: de namen en woonplaatsen voornemen daartoe aan den bevoegden bevoegden procureur-generaal, fungeerend
van ten minste twaalf leden-oprichters.
procureur-generaal, fungeerend directeur directeur van politie, vereischt.

bepaald.

v«rschil tusschen Frankrijk
en Engeland
te voegen.
(ft

of stichting op te richten moet worden
medegedeeld aan den bevoegden procureurgeneraal, fungeerend directeur van politie.

3. Indien de bevoegde procureur-gene-

raal, fungeerend directeur van politie, niet
binnen zes weken na de mededeeling verklaart, dat de oprichting niet in het belang
van de openbare orde en het openbare leven
is, kan de vereeniging of de stichting haar

DE FRANSCHE GENERAAL DURANT (links), die tijdens den veldtocht in Noord-Frankrijk
iü Duitsche krijgsgevangenschap, geraakte, in gesprek met eenige Duitsche officieren,

.Algemeen Handelsblad*- N. V.

") Art. 435aW. v. S. luidt: „Hü, die in het openbaar kleedinigstukken of opzichtige onderscheiding-steekenen draagt, welke uitdrukking zyn van
een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of
een boete van ten hoogste honderdvijftig gulden."

Het nieuwe huis
van Nederland
Onze artikelen over het bouwen van een
nieuw huis voor Nederland in goed Nederlandsche zelfwerkzaamheid en in overeenstemming met de door den oorlog gewijzigde
omstandigheden en met de eischen van den tijd
en van de groote problemen, welke zg aan
Europa en ook aan ons volk zal stellen, hebben ons talrijke bewijzen van instemming bezorgd. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk en
wij verwelkomen zulke stemmen, omdat zij
blijk geven van het groeiend besef in zeer
breede kringen van onze Nederlandsche
samenleving dat de nieuwe omstandigheden
om nieuwe vormen en nieuwe middelen vragen.
Het is ons helaas niet mogelijk om allen,
die instemming betuigden met de in bovengenoemde artikelen ontwikkelde gedachten,
persoonlijk te beantwoorden. Velen hebben ons
hun eigen denkbeelden omtrent hetgeen thans
noodig zal zijn in beknopten vorm ontvouwd.
Velen ook hebben ons gevraagd, of in deze
richting niet een concreet initiatief kan worden genomen, waarbij goedwillende Nederlanders, die inzien dat de toestand van voor 10
Mei j.l. niet onveranderd zal kunnen terugkeeren, ook wat de organisatie van onze
volkskracht op elk gebied betreft, zich houden
kunnen aansluitien.
Wij onderzoeken die mogelijkheid. Het besef
dat zulk een zelfherziening voor ons volk noodook nu reeds, binnen de perken
zakelijk is
der vrijheden die ons gelaten zijn
leeft vandaag bij tallooze vaderlanders. De bewijzen
daarvan bereiken ons thans van vele kantenWij verheugen ons erover, dat daaruit het verlangen blijkt om oude scheidsmuren af te
breken, en over oude kloven bruggen te slaan,
teneinde de opbouwende elementen die tezamen Nederlands volkskracht vormen, dragen en
aan het algemeen belang ten nutte willen
maken, tot elkander te brengen. Eendracht
maakt macht. Om te handhaven wat Nederlandsch is.

—

—

CHURCHILL HOUDT MORGEN
EEN REDE

LONDEN,
24 Juni. (D.N.8.) De radio
heeft aangekondigd, dat ministerpresident
Chrurchill morgen een rede zal houden, waarin
hrj den nieuwen toestand van Engelseh standpunt zal behandelen.

BONCOUR BENOEMD TOT
PERSATTACHÉ TE

WASHINGTON
FRANSCHE GRENS, 23 Juni. (D. N. B.)
Naar uit Bordeaux wordt gemeld, is Jean Paul
Boncour benoemd tot persattaché bg de Fransche ambasade in Washington. Fouquss
Duparc is benoemd tot Fransch ambassadeur
in Tsjoengking.

DE 50.000 ER UIT
In de Staatsloterij is de 50.000 gevallen op
op no. 2831.

no. 1399; de 25.000
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BINNENLAND

Sociaal denken
De eendracht van het
land.
(Van

een

medewerker.)

——

waarover wfl
jfET „sociaal dienen"
ts in Nederop 20 Juni schreven
kring. leder
kleinen
begonnen
land
ln
samenleving
maatschappelijke
cic
die in
wüde dienen, zocht zich een eigen, beperkt
werkterrein. Weinigen dachten aanvankelijk aan het groote geheel van onze samenleving. Zoo groeiden de „sociale" maatregelen, uitgaande van den wetgever, en
die uitgaande van de maatschappelijke actie
wel steed* breeder uit, maar het algemeene
beeld dier maatregelen kon toch wel terecht
met de uitdrukking: een lappendeken worden bestempeld.
Het geheel der sociale maatregelen
dus niet alleen de omvang dier maatregelen, maar ook de financiering, de uitvoerende organen, de rechtspraak in de geschillen over deze uitvoering gerezen
deed denken aan den bekenden kaleidoscoop

[

—

—

met de veel-kleurige glaasjes, zich telkens
weer op een andere wijze tot een samenstel schikkende.

NAAR

één model, passende bij de ééndracht van het land, was geen enkele
sociale wet ge-bouwd. Het begrip „arbeider"
was voor elke wet anders omschreven; het
woord „bedrijf" (bedrijfsgewijze; per bedrijf; bedrijfsorganisatie) beteekende telkens weer iets anders. Bü d« financiering
moest een financieele legkaart worden gebruikt, en er waren financieele „plannen"
in het sociale verzekerings systeem ingewerkt, die maakten dat de verzekering,
die in beginsel „self-supporting" moet
wezen (dw.z. premie en uitkeering moeten
in evenwicht zijn) juist niet klopte. leder
begröpt dus, dat de premies soms te kort
schoten en de uitkeeringen naar verhouding te hoog grepen.
De redenen dezer wanverhouding zijn
gemakkelijk te vermelden. Ons sociaal
„dienen" overheerscht ons sociaal „denken". Ong sociaal „dienen" begon in eigen
kleinen kring, maar de gelden waren niet
precies bijeen. Bén voorbeeld: de openbare
armenzorg werd uitgebouwd tot een dienst
van maatschappelijk hulpbetoon, maar een
behoorlijke financieringsmethode werd niet

uitgedacht.

De organen der openbare armenzorg leefden van gemeentelijke subsidie,
zoo bleef men werken, sociaal dienen, in
eigen kring. Voor het begrip: ~volks"verzekering voelde men theoretisch wel, maar
men (en ook de wetgever) begon met
„arbeiders"-verzekering in eigen kring.
En toen het werkloosheidsprobleem opkwam, schoot deze organisatie te kort,
administratief en financieel.
De uitvoering der sociale maatregelen zou
oorspronkelijk van den Staat uitgaan. In
1901 'werd de Rijksverzekerlngsbaiik opgericht, maar slechts de ongevallen-verzekering (met uitzondering weer van die in den
land- en tuinbouw) en slechts een deel der
ouderdoms- en invaliditeitsverzekering bleven duurzaam aan die Rijks-Bank toebedeeld. Overigens kwam een zeer gespecialiseerde en gedecentraliseerde uitvoering tot stand, die leefde onder den druk
van maatschappelijke tegenstellingen, die
als arbeiders-vakcentralen en als werkgevers-organisaties dikwijls tegenover
elkaar stonden, maar die hier op het terrein
der sociale verzekering gedwongen samenwerkten.

De vormen der samenwerking waren weer

zéér verschillend. Wfl kenden raden van
arbeid, bedrflfsraden en bedrflfsrvereenigingen. De verschillende wijzen, waarop in
deze instituten de samenwerking tusschen
arbeiders en werkgevers tot stand kwam,
waren vrflwel alleen aan de deskundigen

f

HET

DEFTIGE^

OUD-HOLLANDSCHE
PROEFLOKAAL

is geopend.'
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RIJKSCOMMISSARIS BEZOEKTGEWOND
DUITSCHERS
Te Leiden en Amsterdam.
Gisterochtend heeft de Rijkscommissaris
Rijksminister Seyss-Inquart een onverwacht
en geheel onofficieel bezoek gebracht aan de
gewonde Duitsche soldaten in het Academisch
Ziekenhuis te Leiden en het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. De Rijkscommissaris was
hierbij vergezeld van General-Kommissar
Schmidt en den Sonderführer der Propaganda
van
Abteilui\g
het Rijkscommissariaat

SchnocTt.

Omstreeks half elf arriveerden dr. SeyssInquart en zijn gevolg te Leiden. Ruim anderhalf uur vertoefde hij in het ziekenhuis, waar
h(j zich op hartelijke wijze met alle gewonde
Duitsche soldaten onderhield en hun geschenken overhandigde.

Te half een reden de drie auto's, waarin
dr. Seyss-Inquart en zijn gevolg den tocht
maakten, den zijingang, welke voert naar dat

gedeelte van het Wilhelmina Gasthuis, waar
de Duitsche gewonden worden verpleegd, binnen. Dr. W. de Vlugt, burgemeester van
Amsterdam, en de heer W. F. Veldhuyzen,
directeur-geneesheer van het gasthuis, waren
hier ter begroeting aanwezig. Dr. SeyssInquart onderhield zich eenigen tijd met hen

en maakte daarna een rondgang door de zalen
van het ziekenhuis. Ook hier sprak de Rijkscommissaris met iederen gewonde eenige
oogenblikken, hij overhandigde hun een pakje,
waarvan zij den inhoud zelf hadden mogen
kiezen.
Te half twee verliet dr. Seyss-Inquart het
ziekenhuis om zich terug naar 's-Gravenhage
te begeven. Hij nam op zeer hartelijke wijze
afscheid van den burgemeester, wien hö zijn
verontschuldigingen aanbood voor het feit, dat
dit eerste bezoek aan Amsterdam zoo onofficieel was en hem de tijd ontbrak nader met
den burgemeester over de hoofdstad en haar
zorgen te spreken, doch wien hy tevens de
belofte gaf spoedig nogmaals te komen.

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 24 JUNI 1940

EERSTE

WERKZAAMHEDEN STATEN
GENERAAL OPGESCHORT

LOONEN IN VEENBEDRIJF
WORDEN MET 15%

Ook die van den Raad van State blijven
tot nader order rusten.

prof. dr. G. Minderhoud.

VOORLOOPIG GEEN KAMER-VERKIEZINGEN
Het heden verschenen Verordeningenblad bevat o.a. een verordening
van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied tot vastlegging van de werkzaamheden van den Raad van State, alsmede van eenige
vertegenwoordigende lichamen
Deze verordening luidt als volgt:
Par. 1. De werkzaamheden der beide Kamers der Staten-Generaal
blijven tot nader order rusten.
Par. 2. De werkzaamheden van den Raad van State ingevolge de artikelen
19, 38, lid 2, 39, 46, 77 en 136, lid 3, der Grondwet, alsmede ingevolge de parn.
21, 22, 24, 25 en 26 van de Wet van 21 December 1861 (Staatsblad no. 129),
houdende regeling der samenstelling en de bevoegdheid van den Raad van State,
blijven tot nader order rusten.
Par. 3. Verkiezingen voor de Kamers der Staten-Generaal vinden tot
nader order niet plaats.
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bepaalt in
hoeverre verkiezingen voor de Provinciale Staten, de gemeenteraden of andere
publiekrechtelijke vertegenwoordigende lichamen zullen plaats vinden.
De Rijkscommissaris bepaalt in hoeverre verdere benoemingen van leden
van Gedeputeerde Staten en wethouders van de gemeenten plaats vinden. Hij
beslist, indien noodig, over de benoemingen van andere publiekrechtelijke

functionarissen.
Par. 4. Voor zoover verkiezingen, die op zich zelf hadden moeten plaats vinden, in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 3 niet plaats vinden,
worden de volmachten van de gekozen leden geacht tot nader order verlengd
te zijn.
De Rijkscommissaris neemt de noodige maatregelen om te verhinderen, dat
een publiekrechtelijk vertegenwoordigend lichaam niet in staat zou zijn om besluiten te nemen.
Par. 5. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.

STEUNVERLEENING IN VERBAND
MET HET BEPERKEN
VAN WERK

De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het departement van Sociale Zaken, heeft
aan de gemeentebesturen den volgenden brief
gezonden:
„Werklooze arbeiders,, die na 9 Mei 1940
bij een onderneming zijn ontslagen, kunnen
rver de week, beginnende 10 Juni 1940 an
over daarna gelegen tijdvakken slechts dan
Het bericht dat een groot deel der nog voor steun in gevolge de steunregeling in aanvermiste geëvacueerden uit Breda en de randmerking komen, indien de werkgever van den
gemeenten zich in betrekkelijk goeden welstand in de omgeving van Bordeaux 'en directeur-generaal van den arbeid of van de
Nantes bevindt, heeft vanzelfsrpekend reeds door hem hiertoe gemachtigde organen toe"groote ontspanning gebracht.
stemming heeft verkregen om tot' ontslag
Breda
TDe commissie voor de revacuatie te
over te gaan. Bij de steunaanvrage moet een
heeift de mogeJtjkheden om tot een spoedigen terugkeer van de betrokkenen te komen bewijs van deze toestemming worden overgereeds onder het oog gezien en zij overweegt legd.
daartoe een commissie naar Parijs te sturen,
indien daardoor een bespoediging van de
„Ik hecht er echter mfln goedkeuring aan,
thuiskomst zou kunnen worden verkregen.
dat
zij, die waren ontslagen vóór 11 Juni 1940
De voorzitter der comimissie zal zich naar
(dit
ontslag mag uiteraard niet in strijd zfln
Deu Haag begeven teneinde te trachten van
de Duitsche autoriteiten vergunning te krijmet het besluit van den opperbevelhebber van
gen om den terugtocht te organiseeren. Met land- en zeemacht van 27 Mei 1940) zoo noomedewerking van de vrouwelijke vrijwillige dig ingevolge de steunregeling worden gehulp zfln te Ginneken reeds maatregelen gesteund, totdat door den directeur-generaal
troffen om de plaatsgenooten bij hun terugden Arbeid terzake een beslissing is gekeer een warmen maaltfld te bereiden en hen van
nomen.
Beslist deze, dat het ontslag terecht
ln de gelegenheid te stellen een bad te nemen
is
dan behoeft uiteraard geen vergegeven,
en zich van schoone kleeren te voorzien. Ten
rekening plaats te hebben, wordt het ontslag
slotte zal te Ginneken ook een medische keuring voor de terugkeerenden verpilcht worden echter niet goedgekeurd, dan moet de uitgegesteld.
keerde steun met het loon worden verrekend.

Geëvacueerden van Breda

ALMELOOSCH STUDIEFONDS
Hooge Raad verwerpt cassatieberoepComviasarn
der Koningin.
De Hooge Raad heeft arrest gewezen in de
procedure tusschen den Commissaris der
Koningin in Overijssel in zijn hoedanigheid van
provisor van de stichting „Het Almelosche
Studiefonds" en het college van regenten van
dat Fonds. De provisor had van de regenten
het afleggen van rekening en verantwoording
aan hem gevorderd; de regenten betwistten
echter, dat het Almelosche studiefonds een
stichting is van beurzen voor de studiën,
waarop het kon. besluit van 26 Dec. 1818 van
toepassing zou zijn. De rechtbank te Almelo
had den provisor niet-ontvankelijk verklaard,
hot hof te Arnhem had, zij het op andere
gronden, het door de rechtbank gewezen

vonnis bekrachtigd, en daarna had de provisor
cassatie aangeteekend.
De Hooge Raad heeft nu dit cassatieberoep verworpen, o.m. overwegende, dat het
fonds in kwestie niet onder „stiohtingen van
beurzen voor de studiën" valt, daar het een
veel ruimer doel heeft.

NEDERLANDERS UIT BERLIJN
Het A. N. P. meldt uit Berlijn: De in Mei te
Berlijn gestrande Nederlanders, die hun vaste
verblijfplaats in Nederland hadden, zfln thans
allen naar het vaderland terluggekeerd. De
te Berlijn woonachtige landgenooten die willen
repatrieeren, hebben hiertoe de vereischte toestemming gekregen. Velen zijn reeds in het
vaderland aangekomen.

BLAD

Amusementsapparaten

VERHOOGD
Beslissing van den arbiter,
(Van onzen correspondent.)

Coevorden, 22 Juni.
De arbiter voor het veenbedrijf in Overijssel en Drenthe, prof. dr. G. Minderhoud te
Wageningen, heeft beslist, dat de uur- en dagloonen, alsmede de tarieven voor het produceeren van fabrieks-, bagger- en persturf, voor
alle veenrayons zullen worden verhoogd met
15 %. Dit percentage geldt niet voor Vroomshoop, waar geldt de plaatselijk getroffen regeling van 10 % voor het persturfwerk, 15 %
voor het uurloon en 20 % voor het turfgraven,

en niet voor Valthermond, waar overeenstemming is bereikt, en ook niet voor Bergentheim,
daar de veenderij Erven mr. I. A. van Royen
buiten de arbitrage valt.

ZOMERCURSUSSEN VOOR
STUDENTEN
Ook te Utrecht en te Groningen
buitengewone maatregelen.

COLLEGES EN VOORDRACHTEN
De zomercursus in de juridische faculteit der universiteit te Utrecht begint
Donderdag 4 Juli; gedurende Juli en
September zal de cursus des Donderdags
en des Vrijdags worden gegeven.
Deze colleges worden niet in het universiteitsgebouw aan het Domplein, maar in het
gebouw van het anatomisch laboratorium,
Janskerkhof 3, gegeven.
De Groningsche hoogleeraren prof. dr. J.
Lindeboom (kerkgeschiedenis), dr. F. J. J.
Buytendflk (physiologie), dr. A. E. van Giffen
(biologie), mr. dr. C. W. van der Pot (staatsen administratief recht), dr. G. v. d. Leeuw
(godsdienstgeschiedenis), jhr. dr. J. J. van
Winter (geschiedenis), dr. P. B. Kreukniet
(economie), dr. M. P. Vrfl (strafrecht), dr.
C. H. Beekhuls (Romelnsch recht) en dr. W.
J. Aalders (godsdienstwflsbegeerte), zullen op
een van 22 tot en met 27 Juli te Ter Apel bfl
Groningen te houden bijeenkomst, die voor
alle Groningsche studenten toegankelijk is,
onderwerpen van hun studie behandelen.

De faculteit der letteren en wijsbegeerte te
Utrecht deelt ons voorts mede, dat de hoogleeraren dezer faculteit door het geven van
onderwys in de zomermaanden bereid zijn tegemoet te komen aan de behoeften van die
studenten der faculteit, die in den cursus 1939
/'4O gemobiliseerd waren en thans gedemobiliseerd zfln. Zfl kunnen zich met opgave van
vakken en studiejaar bij den secretaris der faculteit opgeven.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK
VAN ZEELAND
(Van

onzen correspondent).

woord zelf schijnt een contradictio in terminis. Men amuseer
zich of men amuseert zich niet. M 11"
als er een geheel apparaat nan te P°*
moet komen, lijkt de lichte wiekslag
van de ontspanning, die toch voorwaarde moet zyn voor elk amusement)
reeds te zwaar belemmerd. Men '■"■'
ons echter tegenwerpen, dat er W"
schen amuseeren in actieven en Pas'
steven zin een grondig onderscheid bestaat. Zoo moet in vroeger eeuwen het
baantje van den hofnar waarlijk 9ee

JJET

*

zijn geweest. Het is jammert
dat in die dagen van traag verkeer, »*
verschillende heeren die dit hofnarberoep uitoefenden, niet met elkaar in

«tnecwre

verbinding stonden. Een vak-bulletin
„humor van de week" zou hun arbeid
aanzienlijk hebben verlicht.
Tusschen den hofnar van koningen
keizers en een luchtig cabaret-ensemble
ligt een langdurige, historische ontv'''1'
keling. De eerste, de „solist" op amusements-gebied, die slechts op de nukken
en stemmingen van één meester te lel'
ten had, werd ten slotte tot den dien(iar
of juister de dienaren van een duizendkoppig en vormloos publiek. En of hun
amusement by hun onbekende heeren-

*"

en-meesters zal inslaan, weten zij evenmin tevoran als de oude hofnarren, die
zich ten minste nog konden troosten
»'*
een min of meer vast engagement.
zooBy' het amusements-apparaat
als de belasting-term voor vermaart-

—

machines die in ontspanningsgelegenheden om een dubbeltje of een kwartje
in de gleuf verzoeken
is nu al deze
onzekere vreugde op mechanische lee»
geschoeid. Het risico van het amusement is meestal voor den verbruiker'
die zal moeten beginnen te gelooven dat
alleen de aanhouder wint. Men zou zell>
kunnen beweren, dat deze apparaten bescheiden opvoedkundige waarde bezitten. Want slechte verliezers kunnen et
leeren, dat hun woede op „dat stomM*
ding" hat eind-resultaat toch onbeinvloed laat. En in het bijzonder bij de
grijp-automaten moeten zij er zich i*
schikken, dat hun gryp-kunde niet zoo
groot als hun hebzucht is.
Dezer dagen heeft een kantonrechter
den exploitant van een amusement*apparaat, dat zonder vergunning wafi
geplaatst, in het gelijk gesteld. Juridisch bleek namelijk, dat wegens een
onverbindende verordening de ondernemer ten onrechte „gegrepen" wtfij
Het is ons niet bekend of de gryp-exploitant b\j het vernemen van het vonni*
in zijn baard gemompeld heeft: Wie hel
laatst grijpt, grijpt het best. In ieder
geval zal hij den welwillenden kantonrechter voortreffelijk hebben be-grepe*En zijn publiek kan zich nu verder
wagen in den greep van zijn amuse-

—

ments-apparaat.

Middelburg, 22 Juni,
Mede in verband met de ramp, die de Provinciale Bibliotheek te Middelburg heeft getroffen en waarbfl het gebouw geheel en het
boekenbezit der provincie vrflwel geheel werd
vernietigd, hebben Gedeputeerde Staten van
Zeeland besloten tot reorganisatie van dien tak

van dienst.
In verband hiermede is aan den bibliothecaris, den heer M. van Empel, eervol ontslag
verleend.

JONGETJE VERDRONKEN.

Bfl het zwemmen in de Zanderflsloot langs
den Gooweg te Noordwflkerhout is gistermiddag de twaalfjarige A. Duivenvoorden Azn.
verdronken.

BEJAARD MAN GEDOOD DOOR
AUTOBUS
Een passagier gewond.
Alphen aan den Rfln, 22 J^.T
Gistermiddag is op den Rijksstraatweg ns\
de grens der gemeente Hazerswoude een t^7
van plus minus 70 jaar door een autobus a*5
gereden en op slag gedood.
De chauffeur had, om het ongeluk te voOf"
komen, zoo krachtig geremd, dat de dei***
passagiers, die zich in de bus bevonden, ®
en over elkaar werden geslingerd, waarbfl e*
hunner, een dame uit Hazerswoude een z*"'*
hoofdwonde opliep.

De tfld is nu rflp om daar verandering in te grondverzet gaat over korte afstanden, w«***
brengen. Eenige jaren geleden was er nog te door machines niet noodig zfln,
veel verzet tegen. De landbouwer zag het
De noodzakelijkheid van ruilverkaveling
voordeel van goede, verharde wegen niet in; paalt zich natuurlijk
niet tot
en tochten. ambacht. Buiten dit belangrijke
F\E ééndracht van het land eischt ook in
hfl deed het wel met zfln slooten
en uitgebreid
of twee paarden werk is er nog andere arbeid, die
praam,
Met
een
waarin
een
de bestrj'
sociale
denken: meer éénheid. In
"*--',.-het
In den kop der provincie ligt arbeidsmogelijkheid voor tal van
en een ploeg werden geladen, trok hfl naar ding der werkloosheid ten goede komt. W
de practijk wai gelukkig eenige meerdere
jaren.
Bij uitvoering van gereed zijnde plannen
Als men in deze provincie een lfln trekt van zijn land; hier en daar, waar de paarden aan Wieringermeer. waar de klei te ondiep HPj
éénheid reeds gegroeid. De groote arbeiland konden gaan, werd geploegd, op andere is op groote schaal klei gebracht. Verder w
zei de heer Van RosAlkmaar naar Hoorn
dersorganisaties (met handhaving van de
is voor negenduizend menschen werk.
er verscheidene baggerwerken in uitvoering
lum
dan zou men, de zaak eenvoudig stel- gedeelten werd de grond met de spade beeigen beginselen van opbouw) gingen gelende, kunnen zeggen: beneden die lijn zfln de werkt. Die werkwijze eischt natuurlflk zeer andere in voorbereiding.
zamenlijk handelen. De groote vak-,,centrawerkloozen, boven de lfln liggen de werken. veel tfld, zoodat de boer op één dag niet veel
De werkloosheid in Noord-Holland
len" vormden in de practflk in de groote
Er zijn al veel cultuur-techniache werken op land bewerken kanLandwegen zijn
hoopt zich op in de plaatsen nabfl het
regeeringscommlssies en in de overheidsinstapel gezet, die voldoende zijn voor het verNoordzee-kanaal van het Oosten tot het
provincie
De
heeft
toen
in
het
Geestschaffen van arbeid gedurende tal vn.n jaren.
stanties een éénheid, op onderling overleg
Westen. In het overige deel van de
merambacht een proefpolder laten aanHet kanaal Oudkarspel—Kolhorn. onderde*
Toch
is uitbreiding nog mogelijk.
gebouwd. In de bedrjjfaraden waren de
provincie bestaat werkloosheid feitelijk
van het groote kanalenplan der provino*-]
leggen. Medewerking was er van de boeniet.
groote arbeiderscentralen vertegenwoordigd.
.Het.zal niet moeilijk zijn de productie bewordt voltooid. Deze waterweg zal zfln bete 8'
ren niet te verkrflgen; dus het land voor
Gingen de deuren van de vergaderzalen toe-,
tal
van
langrijk
op
In
te
wanneer
aan
kenis zonder twflfel behouden; maar overig**
proefpolder
voeren,
gekocht
dezen
moest
worden.
den kop van Noord-Holland, het gebied
(Van onzen correspondent)
is het voor den landbouw in den kop van ï*j|
dan was er elecht* één arbeidersbelang, door
boven Alkmaar en Hoorn, is nog zooveel verouderde gewoonten een eind is gemaakt
In den polder werd het peil verlaagd en
Holland van groot belang, dat het aarit*
Haarlem, 24 Juni werk, dat er voor tal van jaren arbeid zal en, in de eerste plaats, wanneer een herverallen ge< and.
er werden geen waterwegen aangelegd,
goede verkeerswegen wordt uitgebreid. D***"
zijn als de herverkavelingsplannen en de kaveling is tot stand gekomen. Een groot
maar landwegen. En door vierkante
Een gelukkig verschijnsel deed zich daarSinds verscheidene jaren heeft in Noord- daarmee verband houdende wflziging en
aantal boeren heeft verspreid liggende stukaan kan al voor een deel uitvoering
met
maken,
te
men
land
verkavels
kon
het
naast voor. Commissies van overleg tusHolland de bestrijding van de werkloosheid van betering van water- en landwegen tot uitvoeken land in eigendom of in pacht, die zoo
gegeven bfl het dichten van de slooten. VQOf 1*
werktuigen gemakkelijk bereiken en dus
schen arbeiders- en werkgeversorganisaties
Rijks- en provinciewege, de uitvoering ge- ring komen.
is bfl den aanleg van het kanaal Oudkar»TPe
moeilijk te bereiken zfln, dat de boer alleen het
bewerken.
gingen
bracht van tal van werken, die bfl toepassing
heel voorzichtig
ook denken
dichtst bfl zijn woning liggende land behoorKolhorn de uitgegraven grond gebruikt voo>
In
het
provincie
Noorden
der
De resultaten waren zoo overtuigend,
van normale voorwaarden zeker nog niet
lijk bewerken kan en het andere soms in geen
aan de ééndracht van het land. Heel voorden weg langs het kanaal.
gaven;
gewonnen
met
dat
de
boeren
zich
wacht werk.
daarvoor in aanmerking zouden zfln gekomen.
weken ziet. Ook voor een niet deskundige is
zichtig ging dit toe, want middenstandsbeBevordering van de verkeersmogelflkheid
herverkaveling
het gevolg, dat nu deze
Nu de noodzakelijkheid van verruiming der
het duidelflk, dat het daardoor niet de noodilangen moesten weer streng gescheiden
worden
land
is een tot nu toe te veel verwaarloo*0
aangepakt.
kan
overal
dringender is geworden,
arbeidsmogelflkheid
ge verzorging krflgt en niet voor een derde
rijksinspecteur
De
voor
de
werkverlandbouwworden van de sociale belangen van het
en dus ook landsbelang.
wordt ook van overheidswege gezocht naar
opbrengt wat er uit te halen zou zijn.
ruiming in Noord-Holland, ir. W. M. van
Door het maken van grooter kavels wordt
industrieele en agrarische bedrijfsleven. De
Buiten het hier genoemde werk is er
nieuwe werkgelegenheid.
ook de mogelijkheid geschapen andere gewassociale verzekering in den middenstand....
op
vrfl groote schaal werk in uitvoering
sen te telen dan er nu geteeld worden. De Broek
De groote gemeenten zfln reeds geruimen
op Langendflk. Kaden worden opte'
dit waj een geheel, nieuw, eigen probleem!
grond bestaat uit voortreffelijke klei, dus het hoogd. een nieuwe
tfld op dit terrein werkzaam en van provincie„De" sociale wetgeving paste hier heelesluis wordt gemaakt; *'el
wege wordt o.a. op de provinciale landgoeis niet noodig zich tot den eenzfldigen koolken van groot belang voor den afvoer v*^
maal niet. En de eendracht van het land
deren, door het uitvoeren van verscheidene
bouw te bepalen.
tuinbouw-producten van den Langendflk.
bleef dus op dit gebied hinken.
nuttige werken, een groot aantal menschen
Nog een ander mooi werk wordt daar Se'
arbeid verschaft. De vorige week zfln honderd
Onze sociale wetgeving is gebouwd op
Overvloed
onbruikbare
een uitvalsweg bfl Langendflk na»
van
maakt:
werkloozen in het duingebied bfl Castricum
de gedachte: sociaal dienen. Dit geschiedde,
nieuwen weg langs de Westelijke va»'
den
begonnen met roggeteelt op een terrein van
slooten.
als gezegd, allereerst in eigen kring. Sociaal
van Oudkarspel naar Schagen.
ongeveer 200 h.a. Ook de veenderfl „De
dienen wordt gesteund
door sociaal
Eendracht" geeft aan een niet onbelangrijk
Uitvoering van de meeste van deze werk e**
Een ontelbaar aantal slootjes en slooten
denken Sociaal denken voerde in ons land
aantal werkloozen arbeid. En zoo heeft de
doorsnijdt het land, onbevaarbare wateren zou onder normale voorwaarden niet
wel tot organisatie, maar nog niet tot de
N. V. Ontginningmij. Noord-Holland nog verdie voor den landbouw geen waarde hebben lflk zfln, omdat de gemeenten, die in de ko"*^
eendrachtige organisatie. Daartoe is het nu
scheidene objecten in uit*, oering.
en een gemakkelijke onderhoud van den grond moeten bijdragen, noodlijdend zfln. Bfl **L
de tfld. De indeeling: arbeiders-werkgevers
belemmeren. Eeuwen geleden zijn die slootjes Alkmaarder Meer liggen bijv. eenige P°ld*H,
Het gemeentebestuur van Haarlem
voerde reeds tot samenwerking. Thans
gegraven
om met den uitgewonnen grond het met grasland Ze liggen te laag, de kaden
heeft aan den directeur-generaal voor
onvoldoende en ook van slechte
moet die samenwerking nog vollediger geland te verhoogen. Nu zal fn tegengestelde Er
den opbouw dr. ir. Ringers nieuwe
is geen geld om de noodige verbetering
worden,
maakt
richting worden gewerkt: de slooten worden
wanneer arbeiders en werkplannen voorgelegd. Indien de toestemaan
te brengen. Dank zfl hulp van hooge2.f
dichtgegooid om land te winnen. De Eilandsgevers gaan begrijpen dat zij samen één
ming tot uitvoering wordt verkregen,
organen
wordt de uitvoering mogelijk- "7.
polder bflv. kan worden afgescheiden van het
komt arbeid beschikbaar voor ongeveer
bedrij f skracht vormen, die haar sociale
wordt een subsidie verleend uit het v^.err t
aangrenzende
gebied,
omdijkt
600 werkloozen. Al is dit van het totaal
en onthfl kan
belangen en diensten door betere coördinatie
loosheidssubsidiefonds, de provincie subsidie*
van ongeveer 6000 werkloozen niet meer
waterd worden, en er zal belangrijke winst en het Werkfonds geeft
tot hooger rendement kan brengen.
een voorschot „
dan een tiende deel, er wordt gedaan
van zeer goeden grond verkregen zfln.
gunstige
voorwaarden. De verhooging vaX>.{c\»
wat mogelflk is. Werkobjeoten in de stad
kaden van den Hempolder kan op dezell
den
gebied
—25%
Zeker
20
van
het
in
beperkt.
zfln nu eenmaal
wflze geschieden.
kop van N.-Holland bestaat uit slooten en
Als bflzonder werk komt er nu, ook V°L.
F.n zoo is ook Amsterdam, als reeds eerder
andere overbodige wateren.
TERUG IN GARNIZOEN
Noord-Holland, bfl het herstel van inundaf
gemeld, werkzaam in het belang van zfln
In geheel Geestmerambacht heeft men zich schade.
werkloozen. De hoofdstad onderneemt als
Hedenmiddag zullen het se, 16e en 21e
nu
tot medewerking bereid verklaard. Door
werken,
een
die
een
men
weet
aantal
voor
Lit deze samenvatting van hetgeen iet..nd
Regiment Infanterie, welke voor het grootste
middel
van ruilverkaveling zal uitvoering aan strfldirg
ongeveer
deel
van
het
totaal
van
60.000
der werkloosheid in Noord-H" 11*,..
omgeving
verblijf
gedeelte nog te Alkmaar en
de plannen kunnen worden gegeven.
werkloozen arbeid opleveren
wordt ondernomen, blflkt hoeveel er van
houden, naar hun
garnizoensplaats terugt(
Maar in deze omgeving ligt toch niet het
Het werk, dat voor deze wijzigingen van heidswege wordt gedaan; maar ook hoeve*j„.
keeren. De regimenten zullen worden onder~Zeker twintig a vijf-en-twintig procent van het gebied in den kop van Noord-Holland bestaat
het land noodig is, kan voor het grootste deel nog voor een groot aantal menschen £e
gebracht in barakkenkamp „Waterloo" op de arbeidsterrein, dat bfl de werkloosheidsis.
utt
overbodige
slooten
en
andere
wateren".
bestrijding
overwegende
van
beteekenis
Leusderheide.
door ongeschoolde krachten geschieden. Het rende vele jarsn beschikbaar ligt.
bekend.

Werkverruiming in Noord-Holland
—

PROEFPOLDER OPENDE
DE OOGEN

Rossum du Chattel, te Alkmaar, heeft
ons een uitvoerige uiteenzetting gegeven
van de plannen, die in het Noorden van de
provincie kunnen worden uitgevoerd en
waarin voor 9000 werkloozen gedurende
verscheidene jaren arbeid zit.
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DUITSCH GEBIED

Begrafenis dr.

Bij een nachtelflken Britsdhen luchtaanval
op Duitsch gebied is dezer dagen een der
lukraak neergeworpen bommen neergekomen
op de katholieke kerk in de Fabrikstrasse te
VEREENIGDE STATEN Duisburg, meldt het D. N. B. De kerk en een
daarnaast staand woonhuis werden zwaar

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk ongecorrigeerd.)

Offensief bij Fransche
Alpen ingezet
Troepen drongen binnen in
de Fransche verdedi

gingswerken.

DUIKBOOT TOT ZINKEN
GEBRACHT
24 Juni.
(Stefani.) Legerbericht no. 13 van
het Italiaansche hoofdkwartier luidt
als volgt:
Op 21 Juni hebben onze troepen den
aanval geopend aan de Alpengrens van

ERGENS IN

ITALIË,

de Mont Blanc af tot aan de zee. De
geweldige verdedigingswerken in de
rotsen van het hooggebergte, de zeer
krachtige reactie van den vjjand, die
vastbesloten bleek zich tegen onzen
aanval te verzetten en de ongunstige
weersgesteldheid hebben de aanvalskracht van onze troepen, die overal
opvallende successen hebben behaald,
niet kunnen verzwakken.
Dank zij het bijzonder dappere optreden van onze detachementen wisten
wij ons van bepaalde vestingwerken
meester te maken, zooals bijv. van
Chanaillet, nabij Briangon en Razet
aan den benedenloop van de Roja. Al
onze eenheden bereikten de dalen van
de Isere, de Are, de Guil, de Übaye,
de Tinée en de Vesubie, drongen door
in het verdedigingsstelsel van den
vijand en bedreigden alle vijandelijke
fronten in den rug.

Aan alle fronten wordt de opmarsch van
onze troepen voortgezet. In de Tyrheensche
«èe werd een vflandelflke duikboot tot zinken
gebracht.
Onze luchtmacht, die ondanks de
voortdurend met de
wèergesteldheid
Wioeilflke
landmacht samenwerkt, heeft ook gisteren
haar aanvallende actie voortgezet en bomaanvallen ondernomen op de luchthaven van MiCabba op Malta en op het arsenaal van Bizerta. Twee van onze jachtvliegtuigen zfln niet
teruggekeerd.
In Noord-Afrika werden de bombardementen
op de basis van Marsa Matrou en de Sidi Barfani herhaald. Een belangrijke concentratie
Engelsche gevechtswagens en vrachtauto's
Werd op doeltreffende wflze met bommen van
'groot en klein kaliber bestookt. Al onze vliegtuigen keerden op hun bases terug.
In Ooat-Afrkia werden bomaanvallen ondernomen op de luchtbases van Dzjiboeti en Berbera en op vflandelflke troepen in Kenya. De
vijand ondernam, zonder resultaat eenige
vluchten boven Massaola, Asseb en Diredawa.
Gistermiddag heeft de vijand bomaanvallen
ondernomen op de stad Patermo, zonder schade
aan militaire werken te berokkenen. Onder de
'burgerbevolking werden 25 personen gedood
en 153 gewond. Eén toestel werd door onze
jachtvliegtuigen neergehaald.
ZUID-AFRIKA

GENERAAL HERTZOG
PROTESTEERT
Tegen Zuid-Afrika's
deelnemen aan
den oorlog.
BERLIJN, 23 Juni. In een aan den Zuid-

Afrikaanschen minister-president Smuts ge-

richten brief heeft generaal Hertzog uit naam
van het Afrikaansche volk geüischt, dat de
Unie onmiddellijk stappen neemt om uit den
oorlog te geraken.
Generaal Hertzog wees erop, dat hfl dezen
brief schreef, omdat iedere parlementaire
critiek en de vrfle meeningsuiting van het
volk onmogelflk waren gemaakt, aldus schrflft
de „WestphaUische Landeszeitung." Hertzog
protesteerde in den brief tegen de meedoogenlooze vernietiging van de vrflheid en de zinnelooze opoffering van de Afrikaansche jeugd
in dezen nutteloozen strfld. „Sedert maanden,"
aldus de gewezen premier, „is het ieder, die
niet vooringenomen was, duidelijk geweest,
Wat het resultaat van den oorlog tegen
Duitschland moet zfln. Desondanks heeft de
regeering der Unie, terwfll Duitschland in den
eenen slag na den anderen de legers zijner
vflanden verslagen heeft, zonder het volk te
raadplegen, ook Italië den oorlog verklaard.
Bijna terstond daarop is de val van Parfls
gekomen. Intusschen gaat de Unie door met
soldaatje spelen, alsof Frankrijk en Engeland
in het bezit waren van Berifln en Zuid-Afrika
zich op weg naar een tweede Versailles
bevond. Sedert den val van Parijs kan iedere
Verstandige waarnemer zien, dat de oorlog
voor de geallieerde mogendheden hopeloos
verloren is, hetgeen door het Fransche
Vredesvoorstel bevestigd wordt.

Bewapeningscrediet
thans definitief
aangenomen
Verhooging van belastingen
met 1 milliard.
WASHINGTON, 23 Juni.

(D.

N.

B.).

De

Senaat en het Huis van Afgevaardigden heb-

ben verscheidene gewone begrootingsvoorstellen aangenomen. Het Congres heeft definitief
het bflzondere bewapeningsvoorstel aangenomen, dat voorziet in een crediet van 1777
millioen dollar voor het op stapel zetten van
68 oorlogsschepen en het aanschaffen van 3000
nieuwe legervliegtuigen, 3000 Rolls-Roycemotoren, alsmede in den aankoop van tanks en
ander oorlogsmateriaal.
De Senaat heeft een reeds door het Huis van
Afgevaardigden goedgekeurd belastingvoorstel
aangenomen, waarbij het wettelflk vastgestelde
maximum van de stattsschuld van 45 tot 49
milliard dollor wordt verhoogd. Verder boort
dit belastingvoorstel nieuwe belastingbronnen
aan voor het verhoogen van de jaarlflksche
belastingopbrengst met ongeveer 1 milliard
dollar voor het bekostigen van het bewape-

Uit Egypte wordt gemeld, dat koning
Faroek het ontslag van het kabinet van Ali
Maher Pasja heeft aanvaard. Totdat een opvolger is benoemd, zal Maher Pasja met de
zaken belast blflven.

berg

—

„HIJ VERWACHTTE ALLES
VAN ZIJN HEILAND”
Bfl de begrafenis van dr. J. H. Gunning
J.Hzn., hedenmorgen op „Zorgvlied", is wel

zeer duidelijk gebleken welk een groote plaats
deze voorname figuur in de Nederlandsche
gemeenschap en in veler hart heeft ingenomen. Honderden en honderden waren gekomen om dr. Gunning de laatste eer te bewijzen, de aula stond geheel vol en eromheen
verzamelden zich nog meer massa's belangstellenden bfl de luidsprekers. Tal van corporaties hadden vertegenwoordigers gezonden;
de Kerkeraad van de Nederl. Hervormde Kerk
werd vertegenwoordigd door dr. J. P. van

Bruggen, voorzitter, dr. K. H. Miskotte, ds.

pende, worden vernummerd.

weer sprak hfl met de diepste vereering over
zfln vader, den visionairen theoloog-zielszor-de
ger, en over zfln moeder Johanna Hoog,
Barneveldsche predikantsdochter.* Het eert een
mensch, als hfl anderen eert.
„Ik wil hier een vergelijking gebruiken. Er
zfln goudde-vers en er zfln goudsmeden. Prof.
Gunning Jr. was een gouddelver, dr. Johan
Gunning was een goudsmid. De gouddelvers
zfln de pioniers, die eenzaam het edel metaal
zoeken, er ontbering en een eenzaamheid om
lflden, er de diepte voor ingaan. Zoo zfln in de
kerk de gouddelvers: de theologen, de mystici, degenen die in den christelflk-socialen
arbeid een nieuwe visie grflpen. Het zfln de
propheten, een Paulus, Augustinus, Thomas a.
Kempis, Luther, Pascal, Josephine Butler,
Kingsley, William Booth, Florence Nightingale, Fliedner, Heldring, Piersan, Hoedema-

BUITENLANDSCHE
BEURZEN.
BERLIJN, 24 Juni

24
Juni

In de Algemeene vergadering werd door den
SAMENVOEGING
voorzitter medegedeeld dat tengevolge van het
tekort aan arbeidskrachten en door artoeidsLUCHTVAART-LIJNEN
moeilflkheden gedurende de laatste maanden
is beMADRID, 22 Juni. (D. N. B.) De particu- van het jaar het resultaat ongunstig
bevredigende
desondanks
een
Dat
ïnvloed.
liere luchtvaartmaatschappij „Iberia" is vanaan
daag door den Spaanschen staat overgeno- winst kon worden verkregen is te danken
Het
voorzichtige
leiding
de
van
het
bedrflf.
men. De nieuwe maatschappij omvat alle meest belangrijke
betreffende 1939 is de sterke
Spaansche
luchtvaartmaatschappijen. Het
vermindering van den post crediteuren.
verkeersnet wordt belangrijk uitgebreid.
In het thans loopende jaar zijn de bovengenoemde ongunstige factoren nog verscherpt
niet alleen voor de moeder mfl. doch eveneens
voor de dochterondernemingen.
HANDELMIJ. HOLLAND-COLOMBIA V.H.
Afbrokkelende koersen bij
J. EN W. WEGMAN.

den noteerden I.G. Farben ex dividend 1753,

Daggeld deed I|%—lJ%. De Zwitsersche
franc werd op de valutamarkt tegen een koers

van 56.50 verhandeld.

Chr. Geref. Kerk. Tweetal. Te AmsterdamWest, L. S. den Boer te Arnhem en C. Smits te
Sliedrecht.
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SCHEERMESJES

mfln Leveranciers:

OuUi.
IH-H IH-H ?"
2H L___.f.e_U_-t
141 H Hb rtücett
Bemberg.... 165* 163
U&rpenei
Bert. Hndg 127
127H LQ. Farbaa
tüotcltnat
Com. er.Bit 11TH 118
3. Gummi 238* 242 H Krupp
DUmL Mot 150* iso* Mann mann
D. Ant Au. 148»^ 148H Nord. Uoyd
Kheinsu.ül.
O. Disk. Bk 125* 126

*

Bend. geld

...

Dt Erdoei
Dt l_ino_...
Dt R-baün
Dt Reicbbk
Dresd. Btu
Feldmüülc
" exd.

138

138

.

Scauckert

.

24

22

Juni

Juni

159 H 161K
163 163
92* 92H
144 145*
176* 188X
126
102* 102*
121% 124*
92* 92H
148* 148

147 3. Halske 232*4
127* 127* Vw.Stahlw. 117
108* 10^ Wlntertóal. 147*
' w.idhoff 141*
115* 101
130 163 Ver. OL et |

—

*

282*
117*
147
141*

*

div. t nwe *.nd-

WISSELKOERSEN
BERLIJN 24 Juni iD.TN.B.) Wisselkoersen «lot
24 Juni
22 Juni
Bieden Laten Bieden Laten
Kalro
9.89
9.91
9.91
9.8-4
0.546

Buenos Aires

Rio Janeiro
Sofia

0.130

Kop.nha.gen

8.C47
48.21

Helmngfors

62.44
5.06
5.599

Londen
Reval

y.89

..

Parfls

Athene
Iran
Reykjavik .._

Italië

Japan
Joego_lavi»

..

Canada

Riga

Kowno
Oslo
UMabon
Stockholm
Zwitserland

..

Madrid

Praag
Istanboel

Uruguay
New Vork

....

0.555

0.551

0.182 0.190
8.063 8.047
48.81
48.21
9.91
9.89
62.56 62.44
5.07
6.06
5.599
5.611

0.182
8.063
48.81
9.91
62.66
5.07
5 611

2.351

2.857
132.83 132.57 132.88
14.61
14.69
14.61
38.42
38.50 38.42
38.60
13.09
13.11
13.11
13.09
0.585
0.587
0.585
0.587
5.694
5.706 5.694
5.706
ü.Ot*
2.102
2.098
2.102
48.75 48.85
48.75
48.86
41.94 42.02 41.94
42.02
56.76 56.88 56.76
66.88
9.191 9.209 9.191
9.209
59.46 59.68 59.46
69.68
.=.6.34 56.46 56.09
66.21
28.66
23 56 23.60
23.60
x.591 t.Wr
8.591
8.609
1.978
1.982
1.978
1.982
o.9ih 0.961
0.949
0.961
2.498 2.602
2.498
2.602
2.363

Amsterdam

0.660

132.57
14.69

2.357

24 Juni Officieele wisselkoersen
a Juni
24 Juni
Kew Vork.
4.02*- <.03H 4.024- 4.08*
Parfls. , .176.60 -176.75 176.50 -176.75
4.47
4.43
4.47
Montreal
4.43
17 B=>
Zürich.
17.75
17.75
17.85
Stockholm.
16 85
16.95
16.85
16.95
17 00 —17.18
Buenos Aires 17.00
17.13
Batavia
7.58
7.62
7^B
7.62
Goud
168/168/LOTNDETN,

. . ..
. . ..
...

——
-

-—
-

--

....

Wisselkoersen niet-officieel. Madrid 37.50,
Helsinki 200, Boedapest 20.25, Belgrado 156,
Sofia 303, Boekarest 840, Lissabon 100, Istanboul 515, Athene 525, Riga 18.87, Tallin 14.62,
Kanas 21.12, Rio de Janeiro 3.37, Montevideo
24, Mexico 20, Alexandrië 97.50, Bombay 18;
Hongkong 15, Sjanghai 4, Kobe 15.06—16.31,
Zuid-Afrika 100.25, Singapore 28.18, Bangkok
22.18.

I

<£> I

/

mn+m^*^^!

I

w

®

H.H. Leveranciers worden verzocht

stukken met algemeene stemmen goedgekeurd.
Besloten werd om de winst over het jaar 1039

ad f 4.1.672 te reserveeren, aangezien de vennootschap over de geldmiddelen welke voor de winstuitkeeringen noodig zijn, thans hier te land» niet
de beschikking heeft.
(Herplaatsing wegens misstelling).

D°e dubbel zoo lang
met de schoenen

M

hun gespecificeerde facturen over hun oude vorderingen uiterl.
4 Juli a.s. in te dienen. In verband met de algeh. vernietiging
mijner administratie en boeken worden vorderingen, ingediend
na dezen datum, door mfl in geen geval meer erkend.

In de algemeene vergadering werden de jaar-

Juni

-

Bericht de aankomst eerste zending TUDOR
scheermesjes, vermoedelijk od Woensdag a. s
Aan

Slo.ko.ne_

v/d

-

-

BERLIJNSCHE BEURS
kalmen handel.

DLIAULL

ROTTERDAM
GALANTERIEËN GAREN BAND ENGROS
IMPORTEUR DER BEKENDE

VERGADERINGEN
BASALT A.G. LINZ

K.

(D.N.8.)

22

Part d__o_
2".
A. a. ü.
14IW

—

SPAANSCHE

anderd 99.92 J%.

Pan American Airways kondigt met
'hgang van 1 Juli een dagelflkschen luchtnaar Argentinië aan, alsmede een we*elflkschen luchtdienst naar Australië en

Augustus.
Ook deze loterij zal, evenals de thans loo-

Dr. Gunning was, volgens de woorden van prof. De Vrijer,
een goudsmid in de kerk”.
„een goudsmid,
Overgroote belangstelling op „Zorgvlied”.

v/d

antwoordelijkheid zou moeten dragen. De hetgeen een stflglng van £ % beteekent. DaarAfrikaansche bevolking voelt zich evenals entegen daalden Goldschmidt è % en Schetevoren in haar geschiedenis door een tyrannie ring { %.
onderdrukt, een tyrannie, die wordt uitgeVan de aandeelen electr o-w a a rd e n en
oefend en bevorderd door kwaadwillige or- openbaar nutsbedrijven waren Sieganen van de regeering.
mens j % lager, R.W.E. 1 % en Schlesische
ring en talrijke andere bekende persoonlijkGas zelfs 3 %.
heden.
Van de aandeelen in
machinebouwIn aansluiting op de godsrtienstpiechtigheid fabrieken kwamen Deutsche Waffen
begaven de leden der regeering zich naar het 1% lager te liggen, en van de metaalwaarden
koninklijk slot, waar zij door den Koning daalden Metalgesellschaft 23%. Deutsche Liberden ontvangen. De groote menigte, die noleum liepen 2% in koers terug.
*tch rondom het paleis had verzameld, juichte
Van de overige waarden lagen aandeelen
geestdriftig voor Koning Csrol en Kroonprins Reichsbank 3% lager.
Op de obligatiemarkt noteerde de
*lichael, die op het balcon van het slot waren
v erschenen.
leening Rijks Oudbezit 149% tegen 1488%,
preferente aandeelen Reichsbahn 127J%
tegen 127|%. Steuergutscheine bleven onver-

.De

J.Hzn.

JAARVERSLAGEN

naar het verderf leiden. Tot dusver heb ik het niet tot een noteering konden brengen.
steeds het volk aangespoord, kalm te blijven.
Op de Montaanmarkt daalden Ver.
Thans echter stijgt de druk der bevolking, die Stahlwerke en Klöckner elk 13 %" Bfl de
vrede wil sluiten. Nieuwe dwangmaatregelen bruinkoolmflnen liepen Rheinbraun
Voor de voortzetting van den oorlog zouden 3 % en Deutsche Erdoel 1 % in koers terug.
kunnen leiden tot ernstige onrust onder de
Op de markt voor chemische waar-

PAN AMERICAN AIRWAYS

Gunning

-

schrflft generaal Hertzog:

bevolking, waarvoor de regeering dan de ver-

J.H.

Naar wfl vernemen, zal de volgende Staatsloterij, de 484e, op de gewone wflze worden gehouden.
De datum van den verkoop is vastgesteld op
18 Juli; de eerste trekking is bepaald op 5

heef tgeen enkele militaire beteekenis. W. van Limburg en dr. W. A. Hoek. Van het
Ook in de omgeving staat geen enkel militair Leger des Heils zagen wfl commandant Bouwe ker, prof. Gunning.
In de Kerk zfln de profeet en de priester
object.
Vlas.
onmisbaar, evenzco de professor en
gelijkelijk
Onder leiding van majoor G. Claeys bracht de katecheet, de dogmaticus en de practicus,
BUITENLANDSCHE HANDEL
het muziekkorps van het Leger des Heils bfl
de strateeg en de z.g. gewone soldaat.
den ingang der begraafplaats koraalmuziek
men theologie en praetische activiteit,
Scheidt
VAN ZWEDEN
ten gehoore en bfl het binnenrijden van den
theologie en mystiek, dan woekescheldt
men
rouwstoet speelde het korps het gezang „Vei- ren ketterij en geestdrijverij op. Blflft de
De invoer van Zweden bedroeg in de lig in Jezus' Armen",
later aan de groeve theologie aan de universiteit ingepakt staan,
eerste negen maanden van den oorlog kr. 1939 het Legerlied:
dan vertoonen ziöh de dorre scholastiek, het
(v. j. kr. 1702) millioen en de uitvoer in
kerkistische formalisme en het moralistische
ningsprogram.
deze periode kr. 1235 (v. j. kr. 1385) millioen.
Niets is hier blijvend,
hierdoor
rationalisme
in de Kerk. Daarom moet de
Nieuw belast worden
inkomens Het invoer-overschot steeg derhalve van
Alles hoe schoon ook
goudsmid altfld zóó goed in de Kerk van het
van die klassen, die totdusver van het be- kr. 317 tot kr. 704 millioen.
Zal eenmaal vergaan,
delven weet hebben en houden, dat hfl goud
betalen van belasting waren vrijgesteld of
Maar wat gedaan wordt
schijn van goud kan onderscheiden. Wie
slechts geringe inkomsten belasting betaalde.
en
Uit liefde tot Jezus,
studeert, is niet bekeerd, zeide prof.
NOORSCHE
VISCHCONSERVENINDUSTRIE
niet
gaan
Alle vorstellen
thans ter onoderteekeDat houdt zfln waarde
Gunning.
ning naar president Roosevelt. Het Huis van
En zal blijven bestaan.
En nu kom ik tot een eigenaardigheid van
Afgevaardigden heeft voorts een voorstel tot
dr.
Johan Gunning, nl. zfln groot talent voor
uitbreiding van de vloot, dat voorziet in den
bespeelde
de heer G. C. WeggeIn de aula
N.
8.-telegram
22
Juni.
Uit
een
D.
Ik telde op en kwam tot dertien talen,
OSLO.
bouw van 200 oorlogsschepen van alle catelaar het orgel: bfl het binnendragen van de talen.
hij
die
beheersöhte. Ligt er achter dit talent
gorieën, aangenomen. Door dit voorstel wordt bJflkt, dat tusschen Duitschland en Noor„Hoe
baar weerklonk psalm 89
zalig is het
wegen
vischconserven-contract
is
de
van zfln levensopdracht in de
gesloverklaring
een
een bedrag van vier milliard dollar voor den
en bfl het uitdragen gezang 189: „Nooit
25 a Kr. 30 mill. volk"
Kerk,
een
van
Kr.
hem werd 'bevolen: de transpobedrag
ten
tot
aan
dat
schepen
voorgoedgekeurd.
bouw dezer
De
kan 't geloof te veel verwachten."
„vertaling"
noemt
contract
de
van het Woord Gods
grootste,
neering,
„Aftenposten"
het
het
zitter van de marine-commissie, Vinson, verDen dienst in de aula leidde prof. dr. M.
klaarde, dat in verbaid met de verhoudingen dat de visohconserven-industrie tot nu toe J. A. d e V r fl e r uit Utrecht. Spreker schet- in de taal van het altedaagsche leven der
discipelen?"
in Europa, een snelle bewapening dringend ooit heeft ontvangen.
ste de figuur en de beteekenis van dr. GunMet hartelijke woorden van troost tot
noodzakelijk is. De tfld noodig voor het tenning, o.a. met de volgende woorden:
mevrouw
Gunning en de familie eindigde prof.
uitvoerleggen van dit program tot uitbrei„Wanneer ik dr. Gunning hier gedenk, dan
BEURS
TE
OSLO
HEROPEND
hooggestemde rede.
ding van de vloot, wordt op zeven jaar gewil ik hem danken namens de Nederlandsche De Vrfler zfln
raamd.
OSLO, 22 Juni (D.N.8.). De beurs te Oslo Herv. Kerk voor al wat hfl in haar deed. Wfl
zijn dit in die Kerk niet gewoon. De ambtszal, volgens een mededeeling van het beurscomité, begin der volgende week weer dagelflks dragers vervullen him taak, en wanneer hun
Vervolgens sprak de heer J. J. Groen
geopend zfln, met uitzondering van Zaterdags. plaats ledig valt, komt de volgende in de uit Leiden, de uitgever van „Pniël", die in
keten. Van ieder wordt geëischt, dat hfl ge- herinnering bracht de van dr. Gunning onderONRUST IN EGYPTE
trouw bevonden worde. Maar waarom zouden
vonden vaderlijke vriendschap, welke zfln
KORTE BERICHTEN
wfl iemand, die veel deed, veel liefhad, ook leven zooveel waarde had gegeven. Hierna
Maher Pasja blijft aan tot
de
afzonderlijk
erkentelijk
niet
zfln? Moeder
voerde de heer A. B r o m J r. uit Utrecht het
HELSINKI, 22 Juni. (D.N.8.). Ter volKerk moet het in dit geval temeer, omdat dr. woord namens de Nederduitsch Hervormde
nieuw kabinet is
tooiing van de sinds vier weken aan den gang Gunning haar zóó liefhad, dat hfl vanwege
Gemeente te Utrecht, tevens uit naam van de
gevormd.
zijnde Finsch-Russiche handelsbesprekingen zfln visie op het ideaal, óók haar tekort altfld velen, die Gunning tot den voet van het Kruis
weder gispte. Hoe kon deze teedere, voor de
hebben de minister van handel en de viceopdracht van de
VAN DE EGYPTISCHE GRENS, 23 Juni voorzitter van de delegatie zich opnieuw naar menigte schuwe mensch, toornen of lachen heeft gebracht en ook in
te Utrecht, waar
Universiteitsbibliotheek
(D.N.8.). Ofschoon het bericht van het bomkerkelijk
hangen
over
een
aan
gehaspel,
over
Moskou begeven.
Gunnings boekerfl een plaats vond. Tenslotte
bardement van de Britsche vliegtuig- en
verouderde tradities, die niet van fundamende 46 jaren van vriendschap
ROME, 22 Juni. (Stefani.) Een Zwitsersche teele beteekenis zfln voor de Boodschap der herdacht spr.
vlootbasds Mersa matroe aan de Egyptische
grens door de Engelschen geheim gehouden en een Italiaansche delegatie zfln dezer dagen Kerk, schreien om haar verdeeldheid, spotten met Gunning.
Laatste in de rfl sprekers was ir. H. V o o r
was, was de bevolking in de Nijl-delta reeds bijeengekomen ter bestudeering van de Ita- met bedillers, aan welken hfl dan nog een slotham,
die getuigenis aflegde van de vriendvalutavraagstukken
enkele uren later van het gebeurde op de liaanseh—Zwitsersche
en zegen meegaf.
hoogte. Te Kaïro heeft het bericht groot op- om nieuwe handelsaccoorden voor te bereiden.
Maar sarkasme was er in zfln spot niet, dus schap der groote Pniël-xemeente en van dr.
zien gebaard. Een leidende figuur van de Vandaag zijn de door de beide delegaties uit- geen liefdeloosheid. Nooit zette hfl zich buiten Gunning getuigde: Bfl alle problemen en worWafd heeft te Alexandrië verklaard, dat het gewerkte documenten onderteekend.
het schip der kerk. Hfl wilde welbewust erin stelingen verwachtte hij alles van zfln Heiland.
meevaren, met de Kruisvlag hoog in top, één Spreker vroeg op dr. Gunnings eigen laatste
juridisch onhoudbaar is, dat Italië Egypte op
den duur als niet-oorlogvoerende natie erkent,
met ieder, die op dat schip passagier, stuur- verzoek hier nu te zingen het lied: „Jezus Uw
wanneer Britsche troepen Egyptische steunman of bootsman was. Hij kende slechts één verzoenend sterven". En nadat deze klanken
verklonken waren, werd de door enkele schoone
punten als uitgangsbases voor vijandelijke
schip van Christus: de eene, heilige, kathoacties tegen Italië gebruiken. Onder het volk
lieke kerk, de gemeenschap der heiligen, die bloemstukken gedekte baar grafwaarts gedragen. Hier ging dr. Visser voor in het geneemt de paniekstemming, vooral ook na den
wacht op den in heerlijkheid komenden KoItaliaanschen luchtaanval op de in Alexandrië
ning. Onwillekeurig vergelijkt men dr. Gun- bed, het muziekkorps van het Heilsleger bracht
liggende Engelsche vloot, steeds toe. De vijanning met zfln vader, dus met prof. Gunning gezang 96 ten gehoore ►JHallelujab-. eeuwig
MITROPA
dige gezindheid jegens de Engelschen, die
Jr. (schoon de heengegane 82 jaar werd, bleef dank en eere" en Gunnings eigen lied ~Ga niet
zijn vader Gunning Jr. heeten). Sommige alleen door het leven". Een zoo van dr. Gundoor de Egyptenaren thans uitsluitend voor
ning dankte allen voor de belangstelling, bfl de
den toestand verantwoordelijk worden geDe netto-winst bedroeg over 1939 M. vooraangekomen personen vinden het onaansteld, is de laatste dagen in hooge mate 998.205. Incl. het saldo A.P. is 7MT. 1.018.782 genaam herinnerd te worden aan een beroembegrafenis van zijn onvergetelflken vader betoegenomen.
ter beschikking. Voorgesteld wordt een divi- den vader. Zoo was dr. Gunning niet. Steeds toond.
Na het bombardement van Alexandrië dend van 5 % uit te keeren en het restant
door Italiaansche vliegers, is een groote ad M. 77.982 op nieuwe rekening over te
volksmenigte, onder het uiten van protesten brengen.
tegen de Engelschen, te hoop geloopen voor
ADVERTENTIËN.
De bruto-bedrijfsontvangsten bedroegen
een Britsche kazerne. De opgewonden Ara- M. 42.133.661 (v. j. M. 40.208.809), alle
bieren wierpen de schildwachten met steenen. overige ontvangsten M. 2.126.933 (v. j. M.
Een van de schildwachten schoot op de 2.058.574). De bedrijf suitgaven vergden M.
menigte, die zich tenslotte terugtrok. Verschil20.602.844 (v. j. TMT. 20.199.723) en de loolende Arabieren werden gewond. Een Ennen en salarissen M. 15.222.326 (v. j. M.
gelsche soldaat kreeg een verwonding door 14.134.120).
een steenworp.
Gerrit
Gerrit
Het banktegoed, dat vorig jaar M. 3.562.472
bedroeg, is tengevolge van nieuw aangeschaft
Lindestr. 53-55 Tel. 32239 Lindestr. 53-55
materieel tot M. 219.902 verminderd.
De kabinetswisseling.

BERLIJN, 24 Juni. (D.N.8.) De afbrokke„Noch ling der koersen vond ook in het begin van
gij, mflnheer Smuts, noch ik, die den boeren- deze week wederom voortgang. Het publiek
oorlog hebben meegemaakt, kunnen er thans gaf opnieuw verkooporders af. Voor enkele
mee instemmen, dat onze herwonnen vrijheid specialiteiten kwamen koersstijgingen tot
opgeofferd wordt aan de blinde zelfzucht en stand. In het algemeen was de handel kalm
heerschzucht, die thans de staten van Europa gestemd, tengevolge waarvan tal van fondsen

Woordelijk

beschadigd.
De Berlijnsche correspondent van ~Svenska
Dagbladet" heeft, in gezelschap van een Duitschen officier, een persoonlijk bezoek gebracht
aa nde omgeving van Berlijn, waar in den
nacht van 22 Juni door de Engelschen bommen
zfl ngeworpen. Hfl bevestigt, dat deze bommen
zijn ingeslagen in een woonwijk. Een bom is
naast een ziekenhuis ontploft. Uitdrukkelijk
stelt de correspondent vast. dat geen enkel militair object door de Engelschen is geraakt.
Engelsche vliegers hebben, naar het D. N. B.
verder meldt, in den nacht van 21 op 22 Juni
bommen geworpen op den Bückeberg, een bekende gewflde plaats van het Duitsche volk.
Hierdoor werd de hoofdtribune, die op den berg
staat en waarop jaarlijks de groote dankzegging voor den oogst wordt gevierd, door een
bom licht beschadigd. Een aantal brandbommen viel in de Weser. Een kleine arbeiderswoning werd eveneens licht beschadigd. Menschenlevens vielen niet te betreuren. TDe Bücke-
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VLIEGERAANVALLEN OP.

LAATSTE BERICHTEN
ITALIAANSCH LEGERBERICHT:
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die

U hééft... wie weet,
wanneer U nieuwe
krijgt! Poets ze dagelijks met ERDAL,
dat houdt het leder

soepel, sterk en duurzaam!

Erdal is Nederlandsch Fabrikaat.

Nagekomen Aankondiging.
Eenige en algemeene

kennisgeving.
Heden overleed, na een
langdurig lflden, onze Vader,
Behuwd- en Grootvader, de
Heer
NEHEMIA DE LIEME,
in den ouderdom van 58 jaar.
18 Siwan 5700.
's-Gravenhage,

24 Juni 1940.

Waalsdorperweg 313.
EZRA I. DE LIEME.
ADÊLE V. H. MEYERS—

DE LIEME.

Mr. S. J. MEYERS

en kind.
teraardebestelling zal
plaats vinden op de Joodsche
Begraafplaats te Wassenaar
op Woensdag 26 Juni om 14 u.
Op verzoek van den overledene geen bloemen en geen
toespraken.

De

Erdal...

zoo goed voor het leder
en beroemd door zyn glans!

JURIST-ECONOOM

tot heden SECRETARIS eener intern, onderneming, zoekt wegens
tfldsomst. NIEUWEN WERKKRING, event. ala bureauchef, organisator,
vertegenwoordiger. Brieven onder No. 29256, Administratie Handelsblad.
29 j.,

Rijkswerf te Willemsoord (Den Helder)

GEVRAAGD WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR

leeftyd plm. 40 jaar, goed constructeur. Ruime werkplaats- en bedrijfservaring. Brieven te zenden aan Directeur Rijkswerf te Willemsoord (Den Helder) met volledige opgave van vorige betrekkingen, verlangd salaris en cv. verdere voorwaarden.
In flinke HANDELSZAAK, ijzerbranche, gevestigd in provinciehoofdstad in het Noorden, bestaat
gelegenheid tot OPNAME als

DEELGENOOT.

Brieven met opgave van het maximum der deelname onder No. 29194,
Administratie Handelsblad.

SALAMANDER KACHELS

OFFERTE GEVR. voor de levering
van een tiental of meer Salanander-kachels van verschillede afmetingen. Br. No. 29156, Adm. Hbld.

MEDEWERKERS GEVRAAGD
het TECHNISCH ECONOMISCH VOORLICHTINGSBUREAU.

voor

Ver-

trouwelijke aanbiedingen worden ingewacht onder No. 29266, Adm, Hbld.

BELANGRIJKE ARTIKELEN,
FOTO'S ENZ. BEWAART
MEN HET BEST IN HET

ALBUM VOOR COURANTENKNIPSELS
UIT HET HANDELSBLAD
Toezending uitsluitend na ontvangst
het verschuldigde bedrag ad

van

op Postgiro

|

**\ ■
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JHicun» Jlm»t«r6a_i«c£- Bouranf

ALGEMEEN HANDELSBLAD

AVO-ldblad

n»'""""l""»""nl""""'"'"'|

RENNEN TE DUINDIGT Lm. van Maandag 24 Juni
jpnimrn-iminmnniiMMi

DUCE ONTVANGT STAMHOOFDEN

DE TRADITIONEELE „DRUKTE OP DE PIER" te Scheveningen
gistermiddag in even groote „drukte ónder de Pier" toen een fiksche
de vele bezoekers kwam verrassen....»

TER GELEGENHEID VAN DEN VIERDEN VERJAARDAG van de verovering van Addis-A'beba heeft Mussolini
te Rome een groot aantal Abessijnsche stamhoofden, die
Italië hun trouw kwamen betuigen, ontvangen. Zij waren
vergezeld van generaal Teruzzi (achter den Duce).

—

■ Het

Jaarlijkse Algemene Vergadering

N.V. NATIONALE

HYPOTHEEKBANK

Kantoor der:

te

.

Rijksverkeersinspectie
Rotterdam

Amsterdam, Heerengracht
Opgericht in 1861.

465.

Volgestort Kapitaal en Reserves
1.150.000.—.
Waarborgfonds (gedeponeerd in
5.000.000.—.
Effecten en üeld)

’

’

De COUPONS der pandbrieven,
vervallende 1 Juli 1940, zijn van dien
datum af betaalbaar gesteld onder
aftrek van 2 % Couponbelasting,
der
ten
kantore
ASSOCIATIE
CASSA te Amsterdam, van de Heeren VAN DER HOOP, OFFERS &
ZOON te Rotterdam, van de HOORNSCHE CREDIET- EN EFFECTENBANK te Hoorn, van de Heeren
Firma WED. KNOK & DORTLAND
te Gouda, alsmede ten kantore van
de Correspondenten van de ASSO-

is met ingang van heden, MAANDAG
24 JUNI, gevestigd:

Willem Buytewechstraat 68-70
Telefoon 35390
I

de Lange & de Moraaz te Alkmaar,

ENZ.

Helpt het Rotterdamsch Phitharmonisch Orkest
en bezoekt het Concert

DONDERDAG 27 JUNI te 8 uur
in

het Concertgebouw

Bach- Beethoven -avond
met welwillende medewerking van

EDUARD VAN BEINUM
Amsterdamsch Toonkunstkoor
THEODORA VERSTEEGH, alt
MARINUS FLIPSE, piano
EDUARD VAN BEINUM, piano
PIET VAN EGMOND, orgel

Hat Concertgebouw orkest o. I. v.

l.

van 10-5

..

De gehee'e

—

■KUNST IN AMSTERDAMs
STAuSSUHOUWBUrtb

Het Nederlandsch Tooneel
Cor

v

_

HET NEDERLANDSCH TOONEEL
Leiding Cor v. d. Lugt Melsert
WOENSDAG 26 |UNI 8 UUR

SCHOOL VOOR VROUWEN

H. Lvii "flwr'

Dmsd. 2ö Juni en Z_terd.
29 Juni o uur precies

SOPHOCLES'

ELEKTRA
■"atol A OEFRESNE
Muziek v. Alphons Diepenbrock

Uitgev door tiet Concertgeb Orkest

o. '. v. Mr. Johs. den Hertog

Prijzen van F 2.- lot F 0.30 ui
Einde .er «oerstelling kwart «oor el'
■o Trams rijden tot elf uur ■■

■

I mm9m STADSSCHOUWBURG ■■■

ZOMER 1940

Ln>rt

.

dagelijks

elef. So. 27500 vanaf 94 uur.
oobrengst komt ten bate van het Rotterdamsch
Philharmomsch Orkest U

uur

AMSTEBDAM,
Dinsdag 9 Juli 1940 te 11 uur

v.m. ten kantore der Vennootschap.
Balans en Verlies- en Winstrekening, alsmede de eventuele verdere
stukken liggen ter Inzage van aandeelhouders ten kantore der VenNieuwe Looiersstraat
nootschap,
31, Amsterdam, alwaar de aandelen tegen overgave van depotbewys,
toegang gevende tot de Algemene
Vergadering, kunnen worden gedeponeerd tot en met 2 Juli 1940.

N.V. ALGEMEENE

HYPOTHEEKBANK

te Amersfoort,
Van Ranzow's Bank N.V. te Arnhem,
Nederlandsche Handel-Mij N.V.
te Breda,
R. Mees & Zoonen te Delft,
N.V. Sallandsche Bank te Deventer,
Amsterd. Bank N.V. te Dordrecht,
N.V. Bankierskant. v. Lissa &
Kann te 's-Gravenhage,
Rotterdamsche Bankverg. N.V.
te Groningen,
De Twentsche Bank N.V.
te Haarlem,
Fa. F. van Lanschot te 's-Hertogenb.,
Nederl. Handel-My. N.V.
te Leeuwarden,
Amsterd. Bank N.V. te Leiden,
Nederlandsche Handel-My. N.V.
te Maastricht,
Amsterd. Bank N.V. te Middelburg,
De Twentsche Bank N.V.
te Nijmegen,
De Twentsche Bank N.V.
te Roermond,
Vlaei & Kol te Utrecht,
Amsterdamsche Bank te Zutphen,
De Bank van Doyer & Kalff N.V.
te Zwolle.
Amsterdam, 24 Juni 1940.
De Directie:
Mr. J. G. DE HOOP SCHEFFER.
Mr. A. Q. MEES.

De Directie bericht, dat de coupons der 3i % pandbrieven Serie C
vervallende 1 Juli 1940, van dien dag
af, onder aftrek van de couponbelasting, betaalbaar zijn: te Amsterdam uitsluitend bij de Kasvereeniging N.V., te Rotterdam b_ de Heeren Van der Hoop, Offers & Zoon,
te 's-Gravenhage bU de N.V. Bankierskantoor Furnée & Co. en overigens bn H.H. Agenten in de Pro-

vinciën.

De Directie:

DONDtRDA_ 27 |UM 8 UUR

VOOR ZONSONDERGANG

Zomerpr. van 30 cent
tot F 1.- alles inbegrepen
Einde der voorstell half elf m

"

ELKEN AVOND
TREFFERS

VEREENIGING „ASYL,
Bewaarplaats voor Noodlijdende
Dieren", Amsterdam.
31e UITLOTING van 8 obligatiën, deel uitmakende van de geld15.000.—, aangegaan
leening, groot
door genoemde Vereeniging.
Uitgeloot: 50, 68, 352, 359, 408, 460,
527 en 529.
De obligatiën zyn van 15 Juli 1940
af met
27.50 per stuk betaalbaar
Broekmans
Effectehkantoor
bij
N.V., Heerengracht 444, Amsterdam.

’

’

N.V. DE STEDELIJKE
HYPOTHEEKBANK
's-GBAVENHAGE.

De Directie bericht, dat van af
1 JULI 1940 de op dien datum vervallende Coupons harer pandbrieven,
onder aftrek van 2 pCt. couponbelasting, betaalbaar zijn:
ten kantore der Bank, Noordeinde
144 (achtergebouw);
te Amsterdam: bij de AssociatleCassa, Botterdamsche Bankvereenlglng N.V.,
te Rotterdam: bij de Botterdamsche Bankverecnlging N.V. en de
Fa. Kraemer van der Kooy en Co.,
gevestigd te Amsterdam.
zoomede bü de correspondenten in
de overige plaatsen des lands.
In verband met het besluit der
24 Juni 1940.
Vergadering van Obligatiehouders
van 4 Mei 1938 is Coupon No. 21 der
7 % Obügatieleening van 2 Juli 1940
af betaalbaar met
12.50 onder afHet Adm.kantoor van Aand. tn
trek der couponbelasting, ten kanVenn. en in Binnen- en Buitenlandtore der Hugo Kaufmann & Co 's sche Leeningen N.V. stelt betaalbaar
Bank N.V., Vngendam 10.
by de Kas-Vereeniging N.V. met
Terzelfder kantore is tegen af7.52 div. No. 24 der certificaten
stempeling der mantels veikrijgbaar è.
100.—
een talon met 20 nieuwe coupons
N. V.
Nos. 21 t/m 40.
Scheepvaart Unie
DE DIRECTIE.
Amsterdam, 24 Juni 1940.

’

’’

Nederlandsche

Strand vonderi j.

De Curator in het faillissement
De Burgemeester van Callantsoog
Appelboom (appelboom
roept rechthebbenden ter reclame op van
Amsterdam, heeft
van de volgende aldaar op het strand & LISSIN'G) te
op heden ter Griffie der Arrondisseaangespoelde goederen:
Amsterdam
te
4 lange smalle luiken, 1 teak- ments-Rechtbanktweede,
tevens slotnedergelegd de
houten luik, I scheepstrapje, 1 sloepenroer, 1 stuk bruin zeil, ö z.g ultdeeltngslUst in bedoeld faillissement, welke aldaar gedurende tien
juffers, 4 stukken touw. 189 gloeikosteloos voor de schulddagen
1
mastiek,
1
stuk
eikenlampen,
eischers
ter inzage zal liggen.
roeiriemen,
1 kist
houten sloep en 4
Amsterdam, 24 Juni 1940.
met 100 koptelefoons en 3 vaten
boter.
De Curator:
Callantsoog, 23 Mcl 1940.
Mr. F. B. BLAISSE,
D 3Burgemeester,
Heerengracht 172.
G. D. REHORST.

a.

IN GEHEEL ENGELAND wordt scherpe controle geoefend op het verkeer
Vit vrees voor spionnen. Een controlepost, waarbij ouae auto's ais barricade
>vorden gebezigd.

....

De drie Combinaties van Klaas Vaak
(Origineele Auping-ondermatras met Auping's Paradijs-boyenmatras)

w> W________B^R)M__

PUm

Door het verbindend worden van
de eenige uitdeelingslijst is het faillissement van JUDIC TAK, weduwe
van SALOMON KAK, Amsterdam,
geëindigd.
De Curator,

I BnMn________i
._SF^___LV 77y?wJ^OsmII

■' w
■

_Lm S__________r___l

Amsterdam, Keizersgracht 726.

N.V. Verzekering Mij.
Lucrum Anno 1903

een safeloket i

i

I

In onze naar de modernste eischen
ingerichte kluis-inrichtingen
hebben wij loketten in uiteenloopende
afmetingen ter beschikking tegen
prijzen,

varieerend van

/0&, HOLLANDSCHE
BANK-UNIE N.V.
y ROTTERDAM-C.
V^B^/ AMSTERDAM-C.
______.. 434.438
104
h

Officieele Publicatie

Liquidateuren zijn voornemens na
verloop van den wettelijken termijn

Rijksbureau voor de

van twee maanden (behoudens binnen dien tyd te doen verzet) over te
gaan tot uitkeering van het batig
saldo aan aandeelhouders die hun
stortingsplicht zyn nagekomen. Het
plan van uitkeering is ter kennisneming voor een ieder neergelegd
ten kantore van het Handelsregister
en van de Vennootschap, Holbeinstraat 7, Amsterdam.
DE LIQUIDATEUREN.
Amsterdam, 22 Juni 1940.

N.V. BETONFABRIEK
DE METEOOR,
MEDEDEELING:

■

Coolsingel
Heerengr. A7A Ata -ï
H (E r a f m g l u ij
telefoon 35000 s Telefoon 35790

Nederl. Coöp. Spaar- en
Credietbank
van Ambtenaren en
Beambten G.A.
By de Fa. DUNLOP & PHILIPS,
Singel 206 te Amsterdam, is van af
1 Juli a.s. BETAALBAAR gesteld
de Juli-Coupon der 5 % Obügatieleening.
DE DIRECTIE.
(Kostel. plaats, wegens onverm.)
By beschikking van de Eerste
Kamer A der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam d.d. 19
Juni 1940 is het faillissement van
Ignaz Hamlisch, thans Zonder bekende woon- of verbiyfplaats hier
te lande, laatstelijk gewoond hebbende te Amsterdam en aldaar gehandeld hebbende onder den naam Hollandsche Escomptobank aan den
N. Z. Voorburgwal Nos. 120/126, door
dezelfde Rechtbank en Kamer d.d.
6 Mei 1936 uitgesproken, wegens gebrek aan baten opgeheven. Mr. Dr.
E. W. Catz, Curator. Rokin 6, Am-

■

IN LIQUIDATIE,
gevestigd te AMSTERDAM,

DE STEEG.

__________■

sterdam-C.

_

f 6.- tot i 50.- per jaar.
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■£

Onze interessante brochure: „Verkwikkende, diepe slaap"
zenden wij gratis op aanvraag. Fabriek: „Auping" Deventer.

Mr. J. WIARDA,

Mr. la. J. VAN TOULON
VAN DER KOOG.
Mr. K. S. VAN KAPPEN.
24 Juni 1940.

N.V. PARK-HOTEL EN
RESTAURANT

J. S. BACH Concert c. kl. t. voor 2 piano's
Cantate No. 169 ~Gott soli allein mem
Herze haben"
Cantate No. 50 ~Nun ist das Heil und die Kraft"
BEETHOVEN Derde Symphonie „Eroica"
.op en plaatsbesprebing;

N.V. SALLY POLAKS
HANDELMIJ.,

CIATIE CASSA,
de Heeren: Heerengracht 416, Amsterdam C.
Nederlandsche Handel-Mjj N.V.

SCHOUWBURGEN^
__L_BIOSCOPEN

van de

op

verkeerde
donderbui

DE BIJNAAM „CHINEEZEN VAN EUROPA" is .eens te meer verdiend
voor ons Nederlanders, sinds wij ons niet hebben ontzien, het populaire
Chineesche transportmiddel de rickshaw, „naar 's lands gelegenheid ver.
dietscht", over te nemen. Het geval heet „traptax" en is reeds te
's-Gravenhage gesignaleerd ter vervanging van de echte taxi's.

Op de banen van Duindigt zijn gisteren de eerste harddraverijen van het zomerseizoen 1940 gehouden,
„DUINDIGT" WEER OPEN.
belangstelling
vrij
veel
voor de verrichtingen. Een overzicht tijdens de draverfl om den Alhambra-prijs,
Er bestond

OP DE SINTELBAAN aan de Laan van Poot te 's-Gravenhage zijn Zaterdag
athletiek-examens afgenomen voor het diploma H.L.O. (Harmonische Lichaams
Ontwikkeling). De oudste en-de -jongste deelnemer aan den start.

*

*,—

I

_______■■

-__■____■

N.V. Chemische Werken Roermond
H. RAAB & Co.
ROERMOND.

Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders te houden
op Woensdag 10 Juli 1940 des namiddags 5 uur ten huize van den
Heer Directeur C. Raab, Kapellerlaan 19 te Roermond.
Aandeelhouders worden met betot de deponeering der
trekking
aandeelen herinnerd aan art. 28 der
statuten. Agenda van de Vergadering ligt van af 26 Juni a.s. ter visie
ten kantore der Vennootschap.
DE DIRECTIE.
I Kostel. plaats, wegens onverm.)
De Curator in het faillissement
van de N.V. Rudiment Bouw- en
Exploitatle-maatschappy te Hilversum heeft heden ter griffie van de
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam en van het Kantongerecht
te Hilversum gedeponeerd de eenige
uitdeelingsiyst in dit faillissement,
welke aldaar gedurende tien dagen
ter kostelooze inzage der schuldeischers zal liggen. De Curator: Mr.
R. Hermans, Stationsstraat 16, Hil-

versum.

In afwyking van artikel 27 der
statuten, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders der N.V.
Bctonfabriek De Meteoor, in verband met de tydsomstandigheden,
tot nader order worden uitgesteld.
De Baad van Commissarissen.
By beschikking van den E.A. Heer
Mr. J. SPREY, Rechter-Commissaris, benoemd by vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, d.d. 24 Juni 1940
inzake:
DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM g.g., wonende te Amsterdam, als Eischer. procureur Mr. D.
K. G. DE JONG, tegen:
1. de N.V. W. BLANKEVOORT
Czn.'s Aanneming-Maatschappy, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, 2. de N.V. M. J. VAN HATTUM's Havenwerken, gevestigd en
kentoorhoudende te Beverwyk, als
Gedaagden, procureur Mr. E. J.
DOMMERING,
IS BEPAALD, dat het by gemeld
vonnis bevolen onderzoek van de
deskundigen van de perceelen, waarvan door eischer de onteigening
wordt gevorderd, gelegen in de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Watergraafsmeer,
Sectie A. Nos. 3408, 3411, 354, 3413,
681, 3317, 369, 368, 366, 684, 371, 370,
687, 686 en 3415, zal plaats hebben op
Woensdag 3 Juli 1940, des voormiddags om 9.30 uur, op het te onteigenen terrein.
De Officier van Justitie
by de ArrondissementsRechtbank te Amsterdam:

WASSENBERGH.

van het

Voedselvoorziening
in Oorlogstijd.
Veevoederbesluit.

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstyd maakt
het volgende bekend:
Fabrikanten van bloedmeel, levermeel, vleeschmeel, diermeel, beendermeel, vleeschbeendermeel, vischmeel, wit vischmeel, haringmeel,
sardinemeel,
garnalenmeel,
walvischmeel en pilchardmeel worden
er opgewezen, dat zij, voor zoover
zy nog geen ontheffing van artikel
1 van het Veevoederbesluit 1939
hebben verkregen of hebben aangevraagd, een dergeiyke ontheffing
nog tot uiteriyk 7 Juli a.s. kunnen
aanvragen bij het Ryksbureau voor
de Voedselvoorziening in Oorlogstyd,
Lange Voorhout 10 te 's-Gravenhage.
Artikel 1 van het Veevoederbesluit verbiedt het be- of verwerken
van crisisproducten tot voeder, voor
welke diersoort ook.
Allen, die de evengenoemde producten fabriceeren zonder in het bezit te zyn van een ontheffing zullen
na verloop van tijd worden vervolgd
wegens overtreding van het Veevoederbesluit 1939.

VOOR

RECLAME
DBÜKWERKEM
IN GROOTE OPLAGEN
Bf.V.
II II HKKi; It 1.1
JACOB VAN OAHPEN
O.Z. Voorburgwal 87-89. Amsterdam
Telefoonnrs. 32983 32721 " 33721

-

VLUGGE LEVERING
KEER BILLIJKE PRIJS

PEEDE BLAD

AVONDBLAD
BUITENLAND

Veranderend
strijdtooneel
regeering-P é ta i n heeft nu
J« Fransche
wapens neergelegd. Door de wapen-

'«e

'tllstands verdragen

zgn weliswaar
red e s voorwaarden tusschen Duitscht* e» Italië eenerzgds en Frankrgk ander!* n°g niet vastgesteld, maar de gewapende
" zal ten einde zgn, zoodra ook de onderdie nu bij Rome aan het werk zijn,
zullen zgn geworden. Het is niet aan
jj^en, dat de Franschen, die de Duitsche
/^aarden accepteerden, en daarmede hun
'catskracht opgaven, de Italiaansche zou-

f

waren

!* Fransche regêering

heeft een andere pro9 gevolgd dan de overige, thans door
~'
-sclUand bezette landen. De Poolsche
r^ing week uit en bleef zich als vertegen"*%«r van den Poolschen Staat in oorlog
*°ouwen met Duitschland. De Deenregeering aanvaardde de bezetting zon-toyd, en bleef, zg het onder afstand van
-Hilitaire souvereiniteit aan Duitschland,
T* land zelf besturen. In Noorwegen
? wtj weder een andere figuur: de Noorsche
jtog beschouwt zich nog steeds in oorlog
Duitschland, al heeft het Noorsche opperop 9 Juni j.l. order gegeven „voorloopig"
vijandelijkheden te staken. In de procla7** van den Noorschen Koning en de Noor-7* regeering wordt voorts gezegd „dat de
7*4. voor het herstel van de vryheid en de
van het land wordt voortgezet". TH o e,
*t niet verder uiteengezet.
"«Nederlandsche regeering heeft een
T^ng aangenomen, die parallel loopt met
4er Noorsche, met dit verschil, dat zg bij
'l verlaten van het land het opperbevel en
st_atsmacht voor het moederland heeft
Bedragen
aan den opperbevelhebber, die
i op grond
van dit gezag het besluit
genomen om de wapens neer te leggen,
«elgië, waar Koning Leopold aan
} front het opperbevel voerde, doch de
*isters zich naar het buitenland hadden be*h, zien wg de figuur waarbij de K o n i n g,
*ttn hoedanigheid van opperbevelhebber,
*apens heeft neergelegd, en waar niet de
'feering (dat is dus het Staatshoofd plus
Ministers) doch de Ministerraad,
*ich als de grondwettige vertegenwoordivan den bezetten Belgischen Staat beden oorlog van het buitenland uit

LAVAL EN MARQUET TOT
MINISTERS VAN STAAT
BENOEMD
GENÈVE, 23 Juni. (D. N. B.) De voormalige Fransche minister-president Pierre
Laval en de burgemeester van Bordeaux,
Marquet, zrjn vandaag benoemd tot ministers
van staat in het kabinet van maarschalk
Pétain.
Marquet behoorde tot de parlementaire
groep der Neo-Socialisten. Hij en Laval kwamen reeds bg het aftreden van het kabinet
Reynaud als nieuwe ministers in aanmerking,
nl. Marquet als minister van Binnenlandsche
Zaken en Laval als minister van Justitie. Zg
hebben echter toen de portefeuilles geweigerd.
De vroegere Fransche minister-president
Pierre Laval, die thans als staatsminister is
opgenomen in het kabinet-Pétain heeft van

**

procedure biedt nu weer
anderen vorm: de Fransche regeering,
land gebleven, geeft den strijd op en
1 den wapenstilstand. Maar zullen de
%-chen ovenzeesohe gebieden, en de legers

i^&en

vk>ten

buiten liet moederland, volgen?
J~* vraag of deze verschillen op het oogenvan praetische beteekenis zijn, zullen wij
1 laten rusten. De Britsche regeering er-'
-3 slechts de regeeringen die aan haar zijde
strijden. Zü erkent de Fransche regeein Frankrijk niet meer. Te Londen wordt
?vorming van e«n „Fransch Nationaal Co-

JCr'

Jj^n

J*

Ti*4"

OPMARSCH IN DE ALPEN VAN
SAVOYE
Nog slechts in afzonderlijke sectoren van de Maginotline
Operaties tot in de
wordt tegenstand geboden.
nabijheid van La Roehelle.

PIERRE LAVAL.

FRANSCHE OORLOGSHAVEN ST. NAZAIRE
IN DUITSCHE HANDEN
HOOFDKWARTIER VAN DEN

Juni.

(D.N.8.) Het

Het sterkste bolwerk van de vestingen van

Straatsburg, de vesting Mutzig aan den ooste1923 tot 1936 bijna ononderbroken, deel uitrand der Vogezen, werd gisteren verl_ken
gemaakt van verschillende Fransche kabinetoverd.
Slechts nog afzonderlijke sectoren van
den
ten en wel als onderstaatssecretaris van
mdöister-president in het departement van de Maginotlinie tn den Beneden-Elzas en in
Buitenlandsche Zaken, als minister van Open- Lotharingen en verstrooide afdeelingen in de
bare Werken, van Justitie, van BuitenlandVogezen bieden nog tegenstand. Deze zal in
sche Zaken en van Koloniën. In 1931 en 1932 den kortst mogelijken tijd worden gebroken.
is Laval voor het eerst opgetreden als minister-president en minister van Buitenlandsche
In het kustgebied van den Atlantischen
Zaken Tijdens zijn tweede ministerieele
Oceaan
hebben beweeglijke afdeelingen tot
periode als minister-president en als minister
nabijheid
de
van La Roehelle geopein
van Buitenlandsche Zaken, van Juni 1935 tot

'

Januari 1936, trad hij vooral op den voorgrond door zgn pogingen om de vraagstukken
tusschen Frankrijk en Italië te regelenSindsdien is hij op het politieke tooneel in

Frankrijk op den achtergrond gebleven.

PARLEMENT GEEFT UITING
AAN VERTROUWEN
IN PÉTAIN

De Fransche oorlogshaven St.
Nazaire werd veroverd. Onder den geweldigen buit bevinden zich ook gepantserde
gevechtswagens, die reeds waren ingeladen
om weggevoerd te worden. In het dal van
de Rhóne rukten onze troepen van Lyon
en oostwaarts in zuidelijke richting verder
op. Zij dwongen, bjj de uitloopers van de
Alpen van Savoye, ten zuidwesten van
Genève, den overgang af over de Rhóne.
reerd.

In het kader der gewapende luchtverkenning voor de Fransche Atlantische kust tusschen St. Nazaire en de Gironde, werden in
totaal 5 koopvaardijschepen varieerend» tusschen 3000 en 10.000 ton, door bonitreffers
ernstig beschadigd. Een vrachtschip van 10.000
en een van 4000 ton zijn tot zinken gebracht.
De aanvallen van gevechtseenheden en van
duikbommenwerpers richtten zich in den loop
van den 22sten Juni voornamelijk tegen met
vijandelijke vliegtuigen bezette vliegvelden in
het gebied ten noorden van Bordeaux. Hierbij
HOARE BIJ FRANCO
werden op het vliegveld Rochefort 10 vliegtuigen in brand geworpen, twintig vliegtuigen bij
MADRID, 23 Juni. (Reuter.) De Britveelvuldige duikvluchten door beschieting versche ambassadeur Hoare heeft heden een nield, en een hangar door bomtreffers vernieonderhoud gehad met generaal Franco. Van te
den vijand bedroegen
voren had Hoare reeds eenige malen een tigd. De verliezen van
vliegtuigen. Hiervan
ln
49
op
22 Juni
totaal
onderhoud gehad met den minister van Buineergetijdens
luchtgevechten
er
tenlandsche Zaken.
werden
6

beoogd, waarmede de Britsche regeeC* verklaart te zullen samenwerken ~zoo
BORDEAUX, 22 Juni (D.N.8.). De onL* dit een politiek zal voeren die de voort- geveer 100 te Bordeaux aanwezige senatouig van den oorlog mogelijk ma^kt."
ren en afgevaardigden zgn om 18 uur voor
een zitting in den schouwburg Athènes bijeengekomen. Met algemeene stemmen werd
uiting gegeven aan het vertrouwen in den
dvi- ministerpresident, maarschalk Pétain.
(J-5T doel van de Britsche regeering isbezet,
delgk: Frankrijk zelf is thans wel
C* de Fransche vloot, is nog, voor zoover
SPANJE
in hoofdzaak intact. Deze bestaat uit

.

P^d

Inschepen,

19 kruisers, 70 torpedojagers
in totaal was zg bijna
ton groot vóór de verliezen van de
dagen. De Fransche handelsvloot mat
3 millioen ton. De Fransche koloniën
in staat van tegenweer gebracht. Wat
"- wij roerden die vraag hierboven reeds
aan
de Fransche vloot doen, welke
C-'-tog zullen de Fransche autoriteiten in de
aannemen? Deze vraag is vooral van
in verband met den strijd in en om

I» 76 onderzeeërs;

L7'°°°

Laveer
?r6ïi

?
Ct^-Ps

—

i'Wiiën

J**l?

Middellandsche

Zee. Hitler
onlangs in het interview met den jourVon Wiegand gezegd, dat Duitschland
noch politieke belangen in de
Zee heeft. Italië echter zoot * temeer, en al sluit de Fransche regeering
k*en wapenstilstand met Italië, wanneer de
vloot en de Fransche koloniale beLj-ögstroepen den strijd zouden voortzetten,
door Engeland, dan zou Italië door
P* Wapenstilstand met het Fransche moederL op zichzelf nog niet veel van zijn oorJ_*-oeleinden (in Afrika en elders) bereikt

L^'
estt

L^und

zou dan met den wapenstilstand nog
i *1 niet veel verder zijn dan het einde van
(J strijd op zgn Noord-Westelijk front. Het
echter de aldaar gebonden strijdkrachten
C, *trÖgen voor de verwezenlijking van zijn
aan de kusten van de Midandsche Zee, maar het zou tevens ter zee
1^
>% de Fransche maritieme strijdkrachten behet Engelsche Middellandsche Zee esV er tegenover zich vinden. Terwijl DuitschtJ~ door een wapenstilstand met -Frankrgk
k volkomen de handen vrij krijgt om tegen
op te treden, zou Italië in de MiddelR»vland
s
(^ che Zee den oor'og tegen de Eneelschen
Hu den resteerenden Franschen tegenstand
eten blgven voeren.
w a,^daar dat voor de militaire situatie in en
L 4e Oude Wereldzee de houding der FranK autoriteiten en strijdkrachten buiten
k_gk van groot belang kan zijn.

£~°?sdoeleinden

NA

FRANKRIJK OVERHANDIGD
—

Fransche
Onderhandelingen in een plaatsje bij Rome.
gevolmachtigden hadden, na de besprekingen te
Compiègne, te München overnacht.

ROME, 23 Juni.

(D. N. B.)

De

Fransche gevolmachtigden voor de
wapenstilstandsonderhandelingen zü'n
Zondag tegen 15.00 uur in drie Duitsche driemotorige Junkers-vliegtuigen
op het vliegveld Littorio te Rome aangekomen.

Uit het eerste vliegtuig, dat te 14.55 uur

landde en begeleid werd door twee Italiaansche vliegtuigen, stapten drie Fransche
officieren begeleid door enkele Duitsche
officieren. In het tweede vliegtuig zaten
ITALIË
eveneens Fransche officieren. In het derde
vliegtuig zat een hooge Fransche officier
VEERTIEN GEWONDEN BIJ
alsmede ambassadeur Noël. In totaal beBOMAANVAL OP
staat de Fransche wapenstilstandscommissie uit zes officieren, voorts ambassadeur
TURIJN
Noël en verscheidene secretarissen en
secretaressen. Onmiddellijk na de begroe22 Juni. (Stefani). De prefect ting begaf de
commissie zich in tien geh o TüriJn deelt mede, dat in den nacht van reedstaande auto's
naar een villa in de
1* 15 Juni, tijdens aanvallen van vijandebuurt
van
Rome,
waar
de wapenstilstandsvlie
gewond
zijn
gtuigen, veertien burgers
%<"
onderhandelingen
zouden beginnen.
'W l' We vijf vrouwen. Een gewonde is later

V^ttN,
'lUt,

KORTE BERICHTEN.

S-T^CO-CITY, 22 Juni. (D. N. B.) demen— Het
buitenlandsche zaken
>H het van
bericht, dat de Mexicaaneche reti
Vn? in Washingon getracht heeft rm leeX van

$10 mill.

te sluiten ter verhoogin-

nen voor <>n aankoop
I Tr®8 legervoorrade
Amerikaansche torpe< -' *>ctjager^.

COMPIÈGNE

ITALIË'S VOORWAARDEN AAN

Wederom verbinding
met Bordeaux

De Italiaansche voorwaarden voor
den wapenstilstand zijn Zondagavond
aan de Fransche afgevaardigden overhandigd.
Het volgende officieele communiqué is hieromtrent gepubliceerd:
In een plaatsje in de omgeving van
Rome hebben de Italiaansche afgevaar-

3
Duitsche en Fransche wapenstilstandsoommissie de van weerszijden gevallen dooden die
hun trouw aan liet «adiHand met hun leven
bezegelden eerbiedig te gedenken. Een minuut
van stilzwijgen volgde. Toen verlieten de
Franschn den wagon teneinde zidf aaar Italië

digden den Franschen afgevaardigden de
voorwaarden voor den wapenstilstand te
half acht overhandigd. Voor Italië waren
hierbij aanwezig: de minister van buitenlandsche zaken graaf Ciano, de chef van
den generalen staf der geheele Italiaansche weermacht, maarschalk Badoglio, de
chef van den marinestaf, admiraal Cavagnari, de chef van den generalen staf der
luchtmacht, generaal Pricolo, en de
plaatsvervangende chef van den generalen
staf van het leger generaal Roatta.
Voor Frankrgk: de generaal van het
leger Huntzinger, ambassadeur Noël,
generaal Parisot, vice-admiraal Lelucen,
de brigade-generaal der luchtmacht Bergeret.

De Fransche afgevaardigden hebben, naar
van bevoegde zijde verluidt, hun intrek genomen in drie verschillende villa's, die aan de
Via Cassia zijn gelegen. Een dezer verblijyen
is de Villa Manzoni. Het overhandigen van de
Italiaansche voorwaarden voor den wapenstilstand is geschied in een plaatsje ongeveer
20 km van Rome. De ontmoeting van heden
bleef uitsluitend beperkt tot het overhandigen
van deze voorwaarden.
De Fransche onderhandelaar? hadden Cen
nacht te München doorgebracht. Op het vliegveld te Rome waren strenge maatregelen voor
de afzetting getroffen. Slechts personen, die
daartoe uit hoofde van hiun functies bevoegd
waren, mochten de aankomst van de Fransche
onderhandelaars bijwonen Na een korte ormeele begroeting stegen de Franschen in auto's
en begaven zich onmiddellijk naar het verblijf,
dat de Italiaansche regeering hun ter beschikking had gesteld. Voor den vlotten gang van
zaken zgn alle noodzakelijke technische voorbereidingen getroffen, een telefonische en een
radiotelegrafische verbinding is tusschen Rome
en Bordeaux tot stand gebracht.

schoten, en de rest op den grond vernield. Vier
eigen vliegtuigen worden vermist.
Een duikboot heeft uit een vijandelijk convooi een vijandelijke tankboot van 16090 brt.
getorpedeerd. In den nacht van 22 op 23 Juni
zgn vijandelijke vliegtuigen het Duitsche rijksgebied binnengevlogen.
Tgdens de gevechten van den laatsten tijd
hebben zich door hun voorbeeldige houding en
door vermetel persoonlijk optreden de volgende personen onderscheiden: de eerste luitenant
en ordonnans-officier van een divisie Möller,
de luitenant Olas van een regiment infanterie
en de luitenant Bernot von Buggenhagen van
een observatieafdeeling.
Het frontbericht van het D. N. B. van
meldt voorts:
Door de zegevierende beëindiging van
den slag in Elzas-Lotharingen is de strijd
tegen Frankrgk feitelijk eveneens ten
einde. Op het geheele front, van de kust
tot aan de Zwitsersche grens, waren de
Fransche legers Vernietigd, nog vóór het
verzoek van de nieuwe Fransche regeering Pétain om een wapenstilstand resultaten had opgeleverd. Dit Franpche verzoek om de wapenen neer te leggen is
een gevolg geweest van de volslagen
nederlaag. Het is van belang dit vast te
stellen, opdat in de toekomstige geschiedschrijving oorzaak en gevolg niet verward worden.
gisteren

Van Lyon uit en ten oosten van Lyon zijn
de Duitsche troepen verder opgerukt naar het
zuiden en, aan den voet van de Savoische Alpen, zijn zij er in geslaagd de Rhóne over te
steken. De strijd speelt zich hier reeds af in
een landschap van hoogaJpinisöh karakter.
Daarbij moeten moeilijkheden worden overwonnen, waarvan men zich over het algemeen
geen voorstelling kan maken. De ondersteuning
door het luchtwapen van de troepen, die op
den beganen-grond vechten, Is vaak zeer twijfelachtig. Ook pantserafdeelingen en gemotoriseerde eenheden ontmoeten veel grootere
moeilijkheden dan in de vlakte. TDe Duitsche
troepen hebben de vraagstukken van den strijd
in het hooggebergte reeds in Noorwegen moeten oplossen. B(j de gevechten in Opper-Savoye
dient echter in aanmerking te worden genomen, dat de Duitsche troepen hier staan tegenover Fransche keurtroepen, die voor den
strijd in de bergen aseer bijzonder zrjn geoefend en uitgerust.

Wat nog aan de onderteekening
van den wapenstilstand
vooraf ging.
Het D. N. B. heeft nog van een ooggetuige
het volgende bericht ontvangen over de laatste
plechtigheid te Compiègne en over het onderteekenen van het wapenstilstandsverdrag tusschen Duitschland en Frankrijk.
De twee uren, die oorspronkelijk voldoende
werden geacht om de Fransche wapenstilstandscommissie een laatste telefonische bespreking met haar regeering mogelijk te
maken, werden meer dan verdubbeld. Steeds
weer probeerde de chef van den Franschen
berichtendienst, die zich in den salonwagen
bevond, de verbinding te verkrijgen, doch
steeds weer werd zg' wegens storingen tusschen Tours en Bordeaux verbroken. De
Fransche gevolmachtigden toonden hierbij een
zekere
zenuwachtigheid.
Ondertusschen
wachtte de chef van het opperbevel van de
Duitsche weermacht, ~Generaal-oberst" Keitel,
de leider der Duitsche delegatie, in een kleine
nis aan den zoom van het bosch de dingen af.
Het werd 16.00 uur, 17.00 uur. Den Franschen werd den raad gegeven een radioverbinding tot stand te brengen, teneinde den toestand op te helderen. Eindelijk scheen de
telefoonverbinding in orde te zgn. De laden
van de delegatie schaarden zich rondom de
telefoon in den salonwagen.
Generaal Huntziger greep den hoorn en
sprak op levendigen toon met Bordeaux. Toen
scheen hij ondersteund te moeten worden en
gaf hü den hoorn over aan ambassadeur Noe).
Plotseling was de verbinding weer gestoord.
Om 18.00 uur werd gezant Schmitt, de
vertegenwoordiger van het Duitsche ministerie
van buitenlandsche zaken, verzocht in den
wagen te komen, waar generaal Huntziger
hem een mededeeling deed.
Vijf uren waren sedert het einde van het
onderhoud verstreken. De Franschen wenschten opnieuw een termen. „General-oberst"
Keitel gaf daarop in een in de Duitsche taal
gestelde schriftelijke mededeeling een termijn
tot uiterlijk 19.30 uur. Om 18.30 werd deze
mededeeling door gezant Schmitt in den
salonwagen aan generaal Huntziger overhandigd. Vice-admiraal Leluc stond op en riep
vlug den tolk. De Franschen verdrongen
zich
om den tolk, terwgl de gezant den wagen
verliet, kalm over het plein terugging en aan
„General-oberst" Keitel het volbrengen van
zgn boodschap meldde.
Na een korte beraadslaging van de
Franschen in een bijvertrek van den
wagen werd den Duitschers verzocht in
den wagen te komen. „Generaal-oberst"
Keitel kwam als eerste binnen, gevolgd
door de andere heeren. Tegelijkertijd kwamen van rechts ook de leden van de
Fransche delegatie. Er werd nog een gesprek gevoerd, dat tien minuten duurde.
Toen verklaarden de Franschen zich bereid te teekenen. Om 18.50 nur werd het
wapenstilstandsverdrag tusschen Duitschland en Frankrijk geteekend. Het was,
aldus vervolgt het D. N. 8., een oogenbiik van zeldzame grootte. De handteekeningen werden staande geplaatst. De
Franschen begonnen het eerst.

RUSLAND

Geen tegen Duitschland
gerichte troepenconcentraties

te begeven.

Om 19.06 uur meldde de ~General-oberst"
Keitel, chef van het opperbevel van de weermacht aan den Führer, dat het wapenstilstandsverdrag was onderteekend.

—

opperbevel van de weermacht maakt
bekend:
De slag in Elzas-Lotharingen is,
zooals reeds in een speciaal bericht
werd gezegd, met de capitulatie van
de ingesloten Fransche legers op
22 Juni beëindigd. Wederom is hiermede na zware gevechten door de
dapperheid van onze troepen en
koene en vastbesloten leiding een
overwinning van geweldigen omvang
behaald, waardoor de laatste nog geheel strijdkrachtige groep van het
Fransche leger overwonnen is. Meer
dan 500.000 gevangenen, onder wie
de opperbevelhebbers van het derde,
vijfde en achtste leger en een aantal
andere generaals, alsmede een geweldige nog niet te overziene buit aan
wapens en ooiiogsmaterieel van allerlei soort zijn in onze handen gevallen.

T/Jten

Net.
J** Fransche
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VEREENIGDE STATEN

ENGELAND EN DE OORLOG
IN EUROPA

Russische tegenspraak
van geruchten.
MOSKOU, 22 Juni. (D. N. B.) Het volgende officieele communiqué spreekt de geruchten tegen over groote Sowjet-Russische troepenconcentraties aan de Litausch-Duitsche

grens:

Optimistisch-gestemde
onbewogenheid.
NEW VORK, 24 Juni. (D.N.8.)- Als een
laconiek publiek, dat met academische belangstelling het verloop volgt van een Grieksch
treurspel, heeft Engeland de ineenstorting van
Polen, Noorwegen, Nederland, België en
Frankrgk aangezien, schrijft de „New Vork
Times", en thans, nu het laatste bedrijf gespeeld gaat worden, schijnt het nog steeds
geen rekening te houden met de mogelijkheid,
dat het zelf bij het drama betrokken wordt.
Bij de ineenstorting van Polen zei men in
Engeland: ~In ieder geval is Duitschland nu
verzwakt." Bij de capitulatie van Nederland
maakte de Engelsche pers de opmerking:
„Dat is goed. want het weerhoudt de Westelijke mogendheden van de poging tot een vertwijfeld avontuur".
Na de ineenstorting van Noorwegen zei
men: „Ziet eens hoeveel vliegtuigen de nazi's
verloren hebben."

De verovering van België ging met de opmerking gepaard, dat Duitschland met een
vijandig volk te doen heeft, dat het niet kan

voeden, en dat tot de uiteindelijke Duitsche

zou bijdragen.
De Engelsche voorstelling der gevolgen van
het Fransche fiasco is even onlogisch.
Men geeft toe, dat de Fransche ijederlaag
erg is. doch beweert, dat men zich thans ten
minste op de eigen verdediging concentreeren
kan en de krachten niet meer behoeft te vernederlaag

brokkelen.

BENOEMING VAN STIMSON
EN KNOX WEKT
MISNOEGEN

„Den laatsten tijd zijn in verband met het
btnnenrukken van Sowjettroepen in het gebied van de Baltische staten in versterkte
mate geruchten verspreid, volgens welke aan
de Ldtausch-Duitsche grens 100 è. 150 Sowjetdivisies geconcentreerd waren, dat deze concentratie der Sowjettroepen ontstaan was
door de ontevredenheid der Sowjet-Unie over
de successen van Duitschland in het westen,
dat zg de verslechtering der Sowjet-RussischDuitsche betrekkingen weerspiegelde en ten
doel had druk op Duitschland te oefenen.
De verschillende variaties van deze geruchten worden den laatsten tfld bijna dagelijks
door de Amerikaansche, Jaipansche, Engelsche, Fransch», Turksche en Zweedsche pers
herhaald.
Tass is gemachtigd te verklaren, dat al
deze geruchten, waarvan de dwaasheid voor
de hand ligt, op geenerlei wijze in overeenstemming zijn met de feiten. In de Baltische
staten bevinden zich in werkelijkheid geen
100 en geen 150 Sowjet-Russische divisies,
maar in het geheel niet meer dan 18 a 20.
Deze divisies zgn niet aan de Litausch-Duitsche grens geconcentreerd, maar in verschillende gebieden der drie Baltische republieken
en hebben geen „druk" op Duitschland ten
doel, maar het scheppen van waarborgen
voor de tenuitvoerlegging van de bgstandspacten der Sowjet-Unie met deze landen.
In toonaangevende Sowjetkringen is men
van meening, dat de verspreiders van deze
onzinnige geruchten een speciaal doel
nastreven, nl. een schaduw te werpen op de

Sowjet-Russisch-Duitsche betrekkingen. Deze
heeren echter geven hun eigen wenschen als
werkelijkheid uit. Zg zftn klaarblijkelijk niet
in staat het in het oog vallende feit te beDewey
aanval op
grijpen, dat de betrekkingen van vriendschappelijke nabuurschap, die zich hebben ontwikkeld tusschen de Sowjet-Unie en Duitschland
NEW VORK, 22 Juni. (D. N. B.) De mili- als resultaat van het non-agressie-pact, door
taire commissie uit den Senaat heeft naar geenerlei geruchten en
minderwaardige
aanleiding van de felle critiek op de benoepropaganda kunnen worden gestoord, want
ming van Stimson en Knox met algemeene
stemmen besloten een onderzoek in te stellen deze betrekkingen zijn niet gegrondvest op
naar den achtergrond van het ontslag van voorbijgaande motieven in verband met de
Woodring en de benoeming van Stimson. conjunctuur, maar op de wezenlijke staatsbeStimson zal persoonlijk worden gehoord. De langen van de Sowjet-Unie en Duitschland."
districts-attorney Dewey heeft Roosevelt aangevallen in een radiorede, die klaarblijkelijk
bedoeld was als antwoord op de kabinetsverandering. Hij noemde hem den „man der onwerkelijkheid, die opzettelijk Amerika in den
oorlog wil verwikkelen, ten einde de mislukkingen van zgn regeering te verbloemen."
Dewey herhaalde, dat Amerika standvastig
moest weigeren strijdkrachten naaj Europa te
LONDEN, 22 Juni (D.N.B.). De
zenden.

doet
Roosevelt.

EGYPTISCHE PREMIER
AFGETREDEN

Japansche pers onvriendelijk over
de benoemingen.
Het D.N.B. meldt uit Tokio:

In zake de benoeming van Stimson en Knox
in het Amerikaansche kabinet doen de Japansche bladen opmerken, dat deze benoemingen
in verband staan met de voorgenomen versterking van de Amerikaansche vloot, en dat op
een verscherping van den Amerikaanschen
druk op Japan gerekend moet worden.
De „Asahi" constateert, dat er geen verbetering is gekomen in de houding van de
Vereenigde Staten tegenover Japan.
De „Hotsji Sjimboen" zegt, dat de antiJapansche politiek van de Vereenigde Staten
thans versterkt zal worden. De benoeming
van Stimson beteekent een onvriendelijke
daad jegens Japan.
De „Jomioeri Sjimboen" betoogt, dat de
Vereenigde Staten thans waarschijnlijk de
Japansche politiek in China positief zullen
gaan bestrijden.

radio meldt het aftreden van den
Egyptischen premier Ali Maher pasja.
Begrijpende houding van Italië
tegenover Egypte.

ROME, 22 Juni. (D. N. B.) Naar aanleiding van de verklaring van den Egyptischen
minister-president Ali Maher Pasja wordt, in
Italiaansche politieke kringen opgemerkt, dat
Italië Egypte's dwangpositie volkomen begrijpt. Het land heeft, na het Britsch-Egyptische verdrag bepaalde verplichtingen van
militairen aard tegenover Engeland.
Dit verdrag is Egypte, zoo wordt verder
opgemerkt, door Engeland ongevraagd, als
het ware met geweld opgedwongen.
Uit deze dwangpositie valt ook Italië's houding te verklaren, met welk land Egypte weliswaar de diplomatieke betrekkingen heeft
moeten verbreken, maar dat het evenmin als
aan Duitschland, niet den oorlog heeft ver-

klaard.
Het voortduren van deze begrijpende houding van Italië, zoo wordt in dezeifde kringen
verklaard, blijft echter ook verder van
Egypte's houding afhangen.

UITNOODIGING DER V. S.
AANVAARD
Door alle Amerikaansche
republieken.
WASHINGTON, 22 Juni. (D. N. B) Naar
minister Huil heden heeft medegedeeld, hebben alle Amerikaansche republieken thans de
uitnoodiging voor het houden van een nieuwe
conferentie der ministers van buitenlandsche
zaken beantwoord. Alle antwoorden zgn, naar
verluidt, principieel instemmend. Er is echter
nog geen overeenstemming bereikt over de
plaats en tgd. President Roosevelt wilde de
conferentie op 26 Juni te New Vork houden.
Deze termijn is echter als veel te vroeg afgewezen. Men hoopt in bevoegde' kringen te
Washington, dat de conferentie in de eerste
week van Juli zal bijeenkomen. De agenda is
nog niet vastgesteld.

VINGERAFDRUKKEN VAN ALLE
BUITENLANDERS
WASHINGTON, 23 Juni. (D. N. B.). Beide
huizen van het Congres hebben een wetsvoorstel aangenomen, dat voorziet in de registratie
en het nemen van vingerafdrukken van alle
buitenlanders.
PERMANENT

ZUID-AMERIKA

GAAT ZIJN
VLOOT UITBREIDEN

ARGENTINIË

Groote credieten zullen worden
gevraagd.
BUENOS-AIRES, 23 Juni (D.N.8.). In het
ministerie van marine zijn, in tegenwoordigheid van den minister van marine, admiraal
Scasso diepgaande besprekingen gevoerd over
het groote Argentijnsche plan tot versterking
van de vloot, dat .reeds in algemeene trekken
aan het Congres is medegedeeld. De totale
kosten van het plan worden geschat op 450
millioen pesos. Voor legerdoeleinden moeten
bovendien 550 millioen pesos uitgetrokken
worden. De commissie heeft nog geen eenstemmigheid bereikt over het aantal en de soort
schepen, die op eigen of buitenlandsche werven
moeten worden gebouwd. Tegelijkertijd zal ook
het vroegere plan voor de oprichting van een
groote nationale oorlogs-werf worden uitgevoerd. Voor de vergrooting van de marineluchtvaart zal een bedrag van 120 millioen
pesos worden uitgetrokken. De definitieve
plannen zullen, na afloop van de besprekingen,
aan den staatspresident worden voorgelegd.
De uitvoering van het geheele plan zal over
verscheidene jaren worden verdeeld.

ADVISEUR VAN ROOSEVELT
BENOEMD.

ZWITSERLAND

NEW VORK, 23 Juni (D.N.8.). President
Roosevelt heeft den president van een New
Yorksche bankfirma, James Forrestal, tot zijn
permanenten adviseur in bestuurskwesties benoemd. Klaarblijkelijk heeft Forrestal bepaalde taken gekregen in verband met het nieuwe
bewapeningsprogram.

LITAUEN

STAAT VAN BELEG OPGEHEVEN

CONTACT MET UITGEWEKEN
FRANSCHE TROEPEN

VERBODEN
BERN, 22 Juni. (Stefani.) leder bezoek
aan of contact met Franschen, die naar Zwit-

serland zijn uitgeweken, is door de legerleiding verboden. De soldaten worden uitgenoodigd een correcte houding te bewaren, een
neutraal land waardig, «"ant, zoo luidt het
communiqué van het leger, het betreft geen
vreemdelingen, die met vacantie zijn, maar
geïnterneerde militairen.
Intusschen doet het gerucht de rondp, lat

KAUNAS, 23 Juni. (D.N.8.) De staat van
beleg, die bg het binnentrekken der SowjetRussische troepen in Litauen over het geheele nog meer Fransche troepen de Zwitsersche
grens
land was afgekondigd, is opgeheven. De uito.m. een heele divisie.
Na de onderteèkening verzocht ~Generalo- zonderingstoestand blgft slechts bestaan, Vier zullen passeeren,
generaals zijn naar Zwitserland
Fransche
berst" Keitel den aanwezigen leden van de waar deze voordien in Litauen reeds bestond. uitgeweken.

AVONDRLAD
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Generaal De Gaulie
Vlootbasis Alexandrië
afgezet

ROEMEENSCHE FASCISTEN
TREDEN TOT DE
„PARTIJ DER NATIE” TOE

gebombardeerd

In verband met redevoering

Bizerte wederom uit de lucht
aangevallen.
„Dubats”

voor de Londensche
radio.

—

in den strijd.

„Partij der Natie" toe te treden. Verscheidene

ERGENS IN ITALIË, 23 Juni. (Stefani.) bekende gardisten, zooals de vader van CoLegerbericht No. 12 van het Italiaansch dreanu en de advocaat Garneatza, ztjn reeds
geworden.
hoofdkwartier lijidt als volgt:. lidTerwijl
tot dusver godsdienstige plechtigOns luchtwapen zet zijn acties in alle heden voor de in de afgeloopen jaren door de
sectoren van de Middellandsche Zee voort. politie doodgeschoten leden der IJzeren Garde
Tijdens den nacht van den 22sten Juni is verboden waren, is vandaag in een kerk te
zulk een godsdienstoefening geOver deze rede van den generaal de Gaulie de Engelsche marinebasis Alexandrië, Boekarest
houden.
Engelseh
wijk
waarheen
de
een;
eskader
meldt het'D. N. 8,, dat de.generaal den door
De Fransche ministerraad, .die gister-,
■n'd bijeen is gekomen heeft den Frann generaal de, Gaulie afgezet, in- verband met de.. redevoering, welke hg te
Londen voor de radio heeft gehouden.

.

de „regêering van Bordeaux", aangenomen
.wapenstilstand een capitulatie noemde. Deze
capitulatie zou volgens dén generaal onderteekend zijn, voordat alle vveerstandsmiddelen
waren uitgeput. Door deze capitulatie geraakt Frankrijk in een „volledige knechtschap" en de ~regeering.van Bordeaux" onder
de reehtstreeksche afhankelijkheid van de

had genomen, ondanks het hevige afweervuur eh den 'angen overtocht met goed gevolg gebombardeerd. De basis Bizerta werd

eveneens

getroffen.

Ondanks het slechte weer zijn in het
Westelijk deel van de Middellandsche TZee
varende vijandelijke schepen, die bewaakt
werden door voortdurende verkenningsvluchten, welke zich uitstrekten tot het
Duitschers en ItaliaAen.
geheele Middellandsche Zeegebied, ingeOp het grondgebied van het Fransche moehaald
en gebombardeerd. Een Italiaansch
geen
onafderland .bestaat er dientengevolge
hankelijke regeering meer, die in staat is de vliegtuig is niet teruggekeerd.
In Noord-Afrika verloopen de gevechtsbelangen van Frankrgk en de Franschen ook
handelingen
in ons voordeel. Onze luchtbuiten het. land tè behartigen.' Het Fransche
ontplooide
een levendige activiteit
macht
volk, zoo beweert.Gaulie; beschikt'thans over
tegen
pantserwagens
en vijandelijke stelzijn
„waren
wil" te
geen enkele mogelijkheid
lingen. Een groot viermotorig vijandelijk
uiten.
vliegtuig werd neergeschoten.
Daarom zal er in overleg met dé BritIn Oost-Afrika hebben onze „Dubats"
een Engelseh vliegtuig brandend omlaagsche regeermg een Fransch nationaal
gehaald.
comité gevormd werden, dat de onafhanDe vijand heeft de stad Trapani gebomke'ijkheid van het vaderland wil handhabardeerd, waarbij uitsluitend woonhuizen
ven door de door Frankrijk aangegane
werden getroffen. Hierbij vielen twintig
verplichtingen over te. nemen. Het ia.bc-dooden en dertig pewonden, onder wie
vrouwer. en kinderen en slechta drie sol«loten om gemeenschappelijk iinet den
daten. t)nze jachtvliegtuigen hebben een
bondgenoot „tot de overwinning" bü te
ontmoeting gehad met vijandelijke vliegdragen.
tuigen, waarvan er twee werden neergeIn een officieelén Engelschen commentaar schoten.
(De stad Trapani ligt op Sicilië.
Red.)
nstilstandsvoorwaarden wordt de
geeft de volgende verduidelijking
Stefani
Fransche regêering,* zoo deelt het D; N. B. bij
het legerbericht: De „Dubats" waarvan in
verder nog mede. opnieuw heftig aangevallen. het legerbericht. sprake is,
zgn trouwe troepen
Baudoin, de Fransche minister van'■ Bultenuit Somaliland, die zich reeds tijdens de cam.e Zaken v_n maarschalk Pétain, zoo pagne in Ethiopië hebben onderscheiden. Het
wordt gezegd, heeft enkele dagen geleden zijn keurtroepen voor lange afstanden en uitverklaard dat Frankrijk 'geen vernederende stekende ruiters. Ofschoon bekwame schutvoorwaarden zoü aannemen. De plechtige ters hebben zh' zich ook onderscheiden in gevechten van man tegen man, waarbij zg'
overeenkomst tusschen Frankrijk en- Engebuitengewonen moed aan den dag hebben gen fzonderlij ken vrede te 7 sluiten, alslegd. De „Dubats" zyn opgeleid door Italiaanook de belofte vatj Baudoin, «ijn door de sche officieren,
waaraan zij zeer verknocht
g'eschchilen. Deze trouwzijn.
zy beschikken over buitengewone
breuk wordt niet Slechts door alle Franschen lichaamskracht, zijn groot van stuk en gaan
gekleed in wijde broeken van wit linnen en
overzee vervloekt, doch ook door 'het Fransche volk in Frankrijk zelf. Het la door het dragen een lichten tulband als hoofddeksel.
Hun naakte bovenlijf toont hun athletischen
optreden van zijn regeering belet, het voorbouw. Generaal' de. Vecchl, een van het quabeeld, dat anderen gegeven 'hebben, -te voldrumvlraat van den opmarsch naar Rome
gen, namelijk den strijd tegen den gemeenheeft dit corps in.het leven geroepen, toen hij
schappelijken vgand voort te zetten onder gouverneur-generaal was van Erythrea en
omstandigheden, die alle hoop op de eindoverSomaliland.
winning iri zich droegen. Intusschen zal
ESTLAND
Groot-Brittannië d« zaak van h.èt ..Fransche
volk behartigen. De Britsche overwinning is
GENERAAL LAIDONER
de eenige hoop voor het herstel van de grootheid van Frankrgk en de vrg'heid van zgn volk.
ONTSLAGEN
De Britsche bladen publiceeren sedert JJaGeneraal-majoor Jonson
terdag" blijkbaar op. .beyeï .yafl jjoogerband,
aldus het D.N.8., groot opgemaakt» artilwlen
opperbevelhebber.
en berichten, van lum vroegere Parijsche corTALLINN, 22 Juni. (D. N. B.) In een eigenrespondenten; -welke moeten bewijzen, dat de
ineenstorting van Frankrfjk de uitsluitende handig schrijven van den president der republiek is generaal
ontslagen als opschuld der Franschen is. Zoo-meent de ~Dai!y perbevelhebber vanLaidoner
weermacht.
de
Tevens is
Herald", dat de sociale oneenfgheid onder hét hg ontslagen
uit den actieven dienst. De
Farnsche volk een der voprnaamste oorzaken eenigen
geleden uit den actieven dienst
van de ineenstorting is geweest. Bovendien getreden tfld
generaal-majoor Jonson Is weer in
zgn de Franschen gehypnotiseerd geweest door actieven dienst aangesteld en benoemd tot
fle gedachte, dat de Maginot-li»ie onneembaar bevelhebber der weermacht.
was. Zg hadden niet uit den veldtocht in Poler.
geleerd. Het Engelsche blad komt tot de conRUSLAND
clusie, dat Frankryk zrjn tegenstander' onderschat heeft.
WEER MILITAIRE GROET
Soortgelijke verwijten tegen Frankrijk komen in de meeste Londensche bladen tot
IN RUSLAND
uiting. De regeering-Pétain wordt door de
MOSKOU, 23 Juni. (D. N. B.) Naar het
Britsche propaganda thans openlijk bestreden.
Sedert, gisteren spreekt de Britsche radio nog orgaan van het Roode leger, „Kraan ja
slechts van „de regeering te Bordeaux". Men Zwesda", meldt, Is op bevel van den volksbeweert van Engelsche zijde, dat Pétain .en commissaris van oorlog de algemeene verzgn medewerkers Frankrijk verraden.en het plichting tot groeten voor de leden van het
wapenstilstandsverdrag tegen den- wil van het Roode leger in en .buiten den dienst ingevoerd.
Fransche volk eigenmachtig onderteekend heb-

—

■

'

'

ben.
Terwgl jte bladen de laatste dagen de'Engelsche regeering met nadruk verzochten, het
geheele volk te bewapenen, staan dè Waden
sedert Zondag, op instignatie van militaire
kringen, afwijzend tegenover bewapening var
de burgerbevolking. Tegen de gevolgen hiervan wordt vooral met nadruk gewaarschuwd
door',,The* Economist". Verliest toeh]riiet' '-et
hoofd, zco schrijft het
de verdediging
van de hoofdstad is de taak van soldaten
en niet van burgers. De burgerbevolking he.ft

een andere taak.

LITAUEN
GEEN VERZOEK OM UITLEVERING VAN
OUD-PRESIDENT SMETONA.
BERLIJN, 22 Jni. (D.N.8.) In het buitenland zgn berichten verspreid, dat Duitschland
het verzoek gekregen heeft den naar Oost-

Pruisen

uitgeweken

staatspresident

van
en dat
Duitschland aan dit verzoek gevolg zou geven.
Van welingelichte Duitsche zyde wordti hier
tegenover verklaard, dat Duitschland het feit
der grensoverschrgding van Smetona en zijn
interneering heeft meegedeeld aan Moskou en
JCaunas. Sindsdien is de toestand onveranderd.
Noch van Russische, noch van Litausche zgde
is een verzoek tot uitlevering van Smetona
Litauen, Smetona, uit te leveren,

ontvangen.

(Ingezonden Mededeelingen.)

Het waren de namen van Berlage, De
Bazel en Kromhout, die aan het begin dezer
eeuw een fascineerenden invloed oefenden
op alle jongeren die het architectenvak beoefenden. Het geloof aan een komenden
nieuwen bouwstyi had met hen ook de bouwkunst 'beoefenende jeugd aangegrepen, wy
zouden nu krggen den „moderne bouwstyi".
Cuypers had dit voorbereid. Reeds in het
laatste kwart der 19e eeuw had hy in ons
land den stryd aangebonden tegen de doodsche
stijlnamaak dier dagen. Op geheel eigen meesterlgke wgze had hy aan de met schoolsche
geleerdheid op den voorgrond tredende bouwmeesters van dat tgdvak getoond, hoe de
architectuur bevryd kon worden uit de kluisters van hét geheel levenlooze architectuurbegrip, waardoor zg zich lieten overheerschen.
De nieuwe geestelgke stroomingen, tusschen
'80 én '90 begonnen, brachten aan het eind der
19e en het begin onzer eeuw, op het gebied
der beeldende kunsten ook hier de vernieuwende tendenzen. De jongeren kwamen daarmee ,op den voorgrond. Voortkomend uit die
beweging en geleld door die stroomingen,
waren de jonge architecten Berlage, De
Bazel en Kromhout, alle drie- tusschen de 30
en 40 jaar oud, onbetwist de leiders van allen
die zich als „modernen" aansloten by de
nieuwe richting op het gebied der architectuur.
Hoewel verondersteld mag worden, dat deze
geschiedkundige feiten reeds algemeen bekend
zyn, het overlyden van den laatste van dit
drietal, den bouwmeester Willem Kromhout,
geeft aanleiding hierbij nog eens opnieuw
even Stil tè staan. Als wy heden onzen meester ten grave dragen, dan mogen wg ons als
architecten daarbg bewust zijn, dat hiermede
die belanjgrgke periode van de ontwikkeling
onzer architectuur in het begin dezer eeuw
geheel wordt afgesloten en tot de geschiedenis
overgaat, vyant hoewel de geluidstrillingen
van dié periode reeds lang werden overstemd
door nieuwe geluiden, omdat de naam Kromhout zoo nauw daarmee verbonden was, hadden wij in hem nog altijd een levend symbool
van dat belangryke tydsdeel.

"
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Aan latere geschiedschryvers valt de taak

ten deel, de cultuur-historische beteekenis van

verhouding tusschen solist en orkest, van een
dramatisch concert kunnen spreken. Trouwens:
in nagenoeg al zyn muziek is Mozart ln eersten
aanleg dramaticus en daarom paste de prach-

dat tydperk nader vast te stellen. Velen onzer hebben het mee beleefd en kunnen slechts
voor de historie enkel feiten opteek.enen. En
wy kunnen daarbij getuigen van den ernst en
de toewyding waarmee de bouwkunst in dat
tydperk werd beoefend en naar ontwikkeling
van de architectuur werd gezocht, wy mogen
ook nu reeds vaststellen, dat de geestelgke
krachtsinspanning van de voortrekkers uit
dien tgd, aan hun werk karakter heeft gegeven, waardoor dat werk een belangrgke
schakel is geworden in de geschiedenis van de
ontwikkeling onzer architectuur en dat tydperk tot heden nog altyd daarvoor het meest
karakteristiek is. Figuren van een formaat
als Berlage, De Bazel en Kromhout zyn nog
niet weer opgestaan.
Deze drie figuren waren slechts één in den
strgd tegen den verkeerden tgdgeest Hun
verschil in levenshouding gaf aan hun gezamenlijken arbeid de verschillende facetten
van het cultuur-hlstorisch beeld van dien tgd.
De wysgeerige Berlage, die ons het wezen
der Bouwkunst verklaarde, stelde de waarheid
in de architectuur als voornaamsten factor by
den aanvang der ontwikkeling van den nieuwen „styi". De diepzinnige De Bazel, die uit
het diepst van zyn wezen zocht naar de universeele waarden in de kunst en naar de
eeuwigheidswetten in de architectuur, liet bg
het vormen van het architectuurbeeld de verhoudngen van maat en getal als voornaamste
hulpbronnen gelden. Kromhout stelde echter
bg de architectuurbeoefening het kunstenaarschap voorop. Hg had het onwankelbaar geloof in de hoogere gesteldheid van den men-

PAUL FRENKEL
tige Scena, gecomponeerd op een fragment uit
het libretto van Palslello's opera „Andromeda"
zoo voortreffelgk ln dit programma. En tusschen Scena en Planoconcert vormde de verrukkelijke „Kleine Nachtmusik" een ontspannend lyrisch moment.
De uitvoering van een en ander heeft dezen
avond gemaakt tot een feest van pure schoonheid. Wy weten het: Mozart was een geheel

andere persoonlgkheid, 'dan de romantiek der
vroeg-19è eeuw ons haar heeft voorgesteld:
ook zgn kunst Is geboren uit smarteiyken
nood en heftige inneriy'ke conflicten. Doch dit
is zyn menscheiyke grootheid en zyn begenadigd kunstenaarschap: dat hy met zyn leed
niet pronkt, doch het eerst dan in muziek omzet, wanneer hy het inneriyk heeft overwonnen. Hy leert ons, dat „alle smart omhoog
gedragen meerdert vreugdes gouden schat".
Dit is Mozarts ethos.
Wy hebben het gisteravond weer kunnen
verstaan en er veel kostbaars van mogen meedragen. Ook dank zy het meesteriyk musiceeren van Van Beinum met ons orkest, met de
zangeres Ankie Van Wickevoort Crommelin,
met den pianist Paul Frenkel. Muslceeren, de
muziek vertolken van het zuivere hart van
den grooten Mozart uit, zonder valschen opsmuk, zonder klaterende virtuositeit, zonder
hol pathos; zonder zoeken van zich zelf, doch
in onbaatzuchtig dienen, natuurlgk en vrg, vol
overgave aan de schoonheid, zooals Mozart
ons die heeft geschonken.
En daarvoor is men dirigent, zangeres,
pianist en orkest, die zich tot volmaakte
ensembles vereenigden, innig erkentelgk geweest. Een buitengewoon talry'k gehoor
dat zaal, podium en achterzaal bezette, heeft
hen opgetogen gehuldigd.
H. R.

—

R.K. AMSTERDAMSCH
KINDERKOOR
Feestconcert

ter eere van het twaalfen-een-half-iarig- bestaan. Dirigent:
Concertgebouw,
Louis Schwirtz.
groote zaal.

het R.K. Jongensweeshuis en het Jongedameskoor „Cantantes Gaudeamus", een kleiner ensemble uit kerkzangers samengesteld en ten
slotte nog het Conservatorium-orkest: wel zelden mag het groote zaal-podium zooveel kleine
en groote executanten herbergen!
Als gezegd
dat ales geschiedde ter viering van het koperen feest van Louis Schwirtz'
koor en al past een uitbundig feestbetoon dan
ook allerminst ln deze ernstige dagen, toch
heerschte er uit den aard der zaak een opgewekte (en bovenal zanglustige) stemming by
dit jubileumsconcert. Waarop men koorzang
in velerlei genres en bezettingen mocht hoo:
ren: kinderkoren van Thee van der Byl, Cath.
van Rennes en volkswijzen, gemengde koren
van Dopper, Schwirtz en Wierts," Alphons
Vrankens „Haec Dies", voor mannenkoor, met
en benevens verschillende canons, varieerend
in zetting van drie tot negenstemmig. Dat
alles stond onder leiding van Louis Schwirtz,
wien het noch aan ondernemingsgeest, nooh
aan enthousiasme ontbreekt.
Het eene koorwerkje mocht dan al eens wat
beter slagen dan het andere
in de uitvoering van Vrankens koor bleek de intonatie
niet heel vast te zgn
en de ork?strale
medewerking soms kleine of grootere moeiiykheden opleveren, doorgaans werd er toch
frisch en in ieder geval met veel geestdrift
gezongen. En vooral in de canons bereikte
Schwirtz' ensemble een alleszins prgzenswaardig resultaat.
Dat het ook in de zaal niet aan enthousiasme ontbrak, ligt wel voor de hand. Men
toonde zich na ieder nummer uiterst voldaan,
men riep den componist Theo van der Bijl na
de uitvoering van zijn werkjes op het podium
en men huldigde ook den dirigent in diens
auteurskwalitelt. En omdat het nu eenmaal
een feestconcert was, ontbraken de kransen,

—

Lagerhuis de volgende week wederom bgeenkomen in een geheime zitting om te beraadslagen over de maatregelen voor de landsverdediging. By de laatste zitting van het Hoogerhuis waren ruim honderd lords uit NoordEngeland en Schotland afwezig, doordat zy

ANKIE VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

ontwikkeling daarin. Dit was voor
hem de voorwaarde voor het bereiken van den

hoogere

meesterstitel, tot het verkrygen van het ware

bouwmeesterschap.
Deze overwegingen brachten hem er toe, om
in die strgdbare periode van zijn leven, zgn
oog te richten op de opleiding van den architect. Voor de geheel theoretische schoolopleiding had hy weinig respect De Delftsche opleiding van dien tyd kon hij niet als een goede
opleiding voor den architect erkennen en tot
het einde van zijn leven bleef daarvan iets in
hem over. Als ideaal stond hem voor oogen,
de opleiding van den architect in het vak en
door h?t vak. Daartoe stichtte hg in 1909 met
steun van de Regeering den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht. Tot
zijn medewerkers bij dat onderwijs behoorden
ook Berlage en De Bazel en voorts alle vooraanstaande architecten en verwante kunstenaars van dien tijd. Om dit initiatief naar
waarde te schatten, behoeven we ons niet bezig te houden met de vragen of de Cursus in
de steeds wgzigende omstandigheden van den
tyd, aan rle gestelde verwachtingen heeft voldaan, cf misschien nog in dc toekomst zal kunnen voldoen. T?t het einde van zijn leven bleef
"hg er belangstelling voor toonen.
Van al deze facettcr aan het cultuur-historlsch beeld dier perioo* ,t h"t begin onzer

—

bloemstukken en

—

dergelijke jubileumsattri-

buten niet: de heer H. van den Eerenbeemt
opende namens de Vereeniging „Katholiek
Amsterdam" (en by ontstentétnis van wethouder Kropman) de rij der feestredenaars;
hg deed zgn huldigende woorden ook nog door
een enveloppe vergezeld gaan. Op welke manifestaties dan weer het dankwoord van den
koorleider volgde. En tenslotte geschiedde
vóór het ingaan van de pauze ook nog de
uitreiking der eere-medailles aan de koorleden, die zich op een vijfjarigen diensttgd
mochten beroemen. Voor het R. K. Amsterdamsen Kinderkoor is het uitstel dus geenszins afstel geworden en de oprechte vreugde
blijven
eeuw,
enkele hun licht weerkaatsen over dat feit hééft op dit jubileumsconcert in
en projecteeren op het heeld van hedw» ên dat alle opzichten
zyn stempel gedrukt!
der toekomst. Daarin blijft het werk der heengegane meesters voortleven.
L v. S.
Het was op den laatsten dag vóór ook in ons
land de oorlogstoestand intrad, d,us slechts
luttele weken geleden, dat de architecten den
nu overleden bouwmeester Kromhout in een
DE GUTENBERG-RING

plechtige bijeenkomst in het Stedelijk Museum

te Amsterdam huldigden met het aanbieden
van zijn door den beeldhouwer Theo van Reyn
in steen gehouwen beeltenis. Hierin werd een

blijvend aandenken grieven aan die zeer belangrijke periode van onze bouwkunst-geschiedenis. De minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen aanvaardde namens de regeescheiyken geest die zich by den kunstenaar ring dat borstbeeld. Voorloopig zal het worden
untuïtief in zyn w^rk openbaart. Dat maakte opgesteld in het Museum Boymans te Rotterhem strydvaardig. Dat geloof in de hoogere dam, Kromhouts geboorteplaats. Als definiintuïtie deed hem ook afkeerig zgn van het tieve bestemming is toen genoemd het nog te
theoretiseeren over kunst. Hy haatte het stichten Architectuur Museum. Dit museum
opstellen van een dogmatisch schema voor leeft reeds lang in veler voorstelling. Veel
den kunstvorm. Hg aanvaardde het leven als van de belangrgkste documenten voor de
een schoon geschenk en kon als ernstig kungeschiedenis
Bouwkunst-ontwikkeling
der
stenaar alleen het ware kunstwerk zien opdreigt repris verloren te zullen gaan. Deze
komen uit de ziel van den kunstenaar die ook zullen in dit museum dienen te worden ondergebracht. Het. aanschouwen van het mooie
de schoonheid van het leven ten volle aanvaardt. Hoewel hij hierby als kunstenaar de borstbeeld in het schoone Museum Boymans
techniek als dienstbaar aan, en ondergeschikt mrge de gedachte aan de stichting van het
in het kunstwerk achtte, stelde hij voor den Architectuur-museum bjj
levendig
velen
architect de ambachteiyke bekwaamheid als houden.
eersten eisch voorop. De beheersching van het
B. T. BOEYINGA,
'vak gaf naar zijn meening alleen recht op de
Architect B.N.A.

g^^j,

i"*£

—

22 Juni. (D. N. B.). Volgens de
„Daily Herald" zullen het Hoogerhuis en het

.

legenheid te schenken, hun bekwaanihei
en voor de rest van het P^oP^TZ
bepaalt men de keuze tot het liohtere
Daar is de solist het meestal minder
eens, want die wil juist de geboden kaw
buiten om te laten hooren, wat hg &
„zware" muziek kan presteeren. Vandaar
die Zondagmiddagconcerten altyd een
programma bieden.
x^]
Jo van de Meent wilde haar altsteW
bewonderen in een aria uit „Orph^e
■toonen,

Het podium van de groote Concertgebouwzaal bood gisteravond een bonten, fleurigen
aanblik. Het ensemble van het R.K. Amsterdamsch Kinderkoor als gastheer by de
door
de tijdsomstandigheden Uitgestelde.— herdenking van zijn twaalf èn een half-jarig bestaan,
daarnaast de eveneens jeugdige zangertjes van

LONDEN,

■ m««»

avoD-Seièdl

—

VOLGENDE WEEK WEER GEHEIME, ZITTING
VAN BRITSCH PARLEMENT.

—

EEN GROOT VOORTREKKER

evenwichtige en dynamische programma-

GROOT-BRITTANNIË

Een historische terugblik.
De kunstenaar gezien
in het licht van zijn tijd.

blad^T

sche,

e''Tjj

onsi
van het Residentie-orkest. .Zoo
Zonda*
de
Hertog
den
met
mr. Johannes
(ie.j
matinee, waaraan men aitgd een. mcl1 «rj
onC
teren geest toekent, dan aan.de
ten. Het is Zondagsmiddags minder of*£"JjJ
Voor solisten kiest men onder de jong" |
onder de minder bekenden ten einde I}*,,

leiding

Eduard van Beinum toont zich steeds als
een meester in de moeilgke kunst van organi-

PRETORIA, 22 Juni. (D.N.8.) Zondag zal
een groote betooging van Afrikaansche vrouwen, moedere en zusters, in de historische
voortrekkerskleedy, van de Kerkplaats in
Pretoria naar het Uniegebouw; den zetel der
regeering trekken, om daar aan Smuts een
verzoekschrift te overhandigen, waarin het
onmiddellyk sluiten van een rechtvaardigen
vrede met Duitschland en Italië wordt gevraagd, alsmede het staken der dreigementen,
waarmede op dienstnemen in het leger wordt
aangedrongen. In aansluiting hierop zal een
door de vertegenwoordigers der drie Afrikaansche kerken geleide bidstond gehouden worden.

DE BOUWMEESTER WILLEM KROMHOUT

Na Van Beinum heeft thans ook de
dirigent van het Concertgebouw op
concerten in het Scheveningsche K

(piano).

Nieuwe

tengevolge van de slechte treinverbindingen
niet tydig waren gearriveerd. Eenige lords zouden zich, uit vrees voor den Duitschen inval,
in hun kasteelen hebben gebarricadeerd.

-

Tweede Zomerconcert van het Concertgebouw onder leiding van Eduard van
Beinum. Solisten: Ankie van Wickevoort
Crommelin (sopraan), Paul Frenkel

samenstelling, doch die voor het Tweede
Zomerconcert op gisteravond was wel bij uitstek bijzonder gelukkig, en niet alleen door
aesthetischen bouw, maar ook ten opzichte van
psychischen en historischen samenhang der
werken. onderling; speciaal wat de Symphonie,
de Scena „Ah, lo previdi" en het Pianoconcert
betreft.
De Symphonie in D (K.V. 504) en
De patriarch te Boekarest heeft Zondag het Pianoconcert in d (K. V. 466) manifesvoorts een bidstonde gehouden voor de geteeren een merkwaardige innerlgke verwantzondheid van Koning Carol en voor het welschap, niet zoo zeer van tyd (tusschen de
slagen van den arbeid van de nieuwe „Partg voltooiing dezer werken ligt
een tijdruimte
dér natie", onder de hoogste leiding van den
jaren) als wel van stemming
van
twee
byna
Koning. Aan het Te Deum werd deelgenomen
en karakter: beide werken gaan van den
door den minister-president Tatarescu, den
zelfden grondtoon, beide kenmerken zich door
chef van den staf van de nieuwe partg, hoftypisch zweven tusschen majeur en
minister Urdarianu, den algemeenen partij- een
mineur, in beide is de syncopeering een karaksecretaris Moldeveanu, alle leden der regee- teristiek element, hetgeen alles voor Mozart
een sterke spanning, een heftige dramatische
Radiorede van Koning Carol
bewogenheid verraadt. Men hoort naklanken
BOEKAREST, 22 Juni. (D.N.8.). Koning van de, ook in dien tgd ontstane opera „Le
Carol heeft Zaterdagavond voor de radio zijn Nozze di Figaro", maar tevens anticipaties op
aangekondigde toespraak gericht tot de Roede tragiek van „Don Giovanni", binnen het
rneensehe natie.
jaar na de Symphonie gecomponeerd. Tusschen
Hij verklaarde, dat hij op verlangen van de Symphonie en „Don Giovanni" is Mozarts
leiding van het „Front der Nationale Wedervader gestorven, hetgeen voor Wolfgang een
geboorte" de opperste leiding op zich had ge- smartelgk verlies beteekende, doch waarop hg
nomen van de nieuwe staatspartij, de „Partij zich reeds lang voorbereid had gevoeld. En
der Natie", in de overtuiging, daarmede een tèn aanzien van den psychischen achtergrond
hoogen plicht jegens de natie en den staat te dier werken is het wel merkwaardig dat Wolfvervullen. In den tegenwoordigen tijd met zgn gang zich juist in dien tgd met het denkbeeld
onzekere toekomst moet Roemenië vast aanvan den dood bezig hield; den dood, dien hij
eengesloten staan. De nieuwe partij geeft met in een zyner laatste brieven/ aan zijn vader
haar verbreede basis aan alle kringen der natie den ~wahrsten besten Freund des Menschen"
de mogelijkheid arbeid voor de gemeenschap noemt, wiens verschyning voor hem veel kalte verrichten.
meerends en troostende heeft.
De Koning richtte vervolgens een warmen
Daar buiten valt de Scena „Ah, lo previdi",
oproep tot de natie en met name tot de jeugd welke trouwens van veel vroeger dateert. Doch
om geestdriftige soldaten van deze party en er is een merkwaardig historisch verband; Modaarmede van de natie te zgn en mede te werzart heeft deze compositie geschreven voor de
ken aan de nationale eenheid. Op die wyze zangeres Josepha Duschek, die hy nog te Salzzal het gelukken de veiligheid van den staat burg had leeren kennen en die met haar echten de natie te waarborgen.
genoot, den pianist Franz Duschek, bewerkte
dat zrjn „Le Nozze di Figaro" te Praag werd
amnestie voor politieke
opgevoerd. Praag werd de stad van Mozarts
grootste glorie en voor Praag heeft hij waarvergrijpen.
schgnlijk ook de Symphonie K. V. 504 ge(D. N. B.) De
BOEKAREST, 22 Juni.
schreven.
Koning heeft een nieuwe amnestie afgekonSymphonie en Pianoconcert manifesteeren,
digd voor politieke vergrijpen, welke vóór 26 gelgk, ik reeds opmerkte,
een zelfde gespannen
April 1940 zijn gepleegd. Onder deze amnestie
en
bewogen geestesgesteldheid, die haar ontlavallen wederom in hoofdzaak leden der rechtsding vindt ln een zwevende tonaliteit, rustenationale kringen.
syncopeering, felle dissonanten en weelooze
De hofminister Urdarianu, die als chef van moedige
chromatiek. En leken derhalve resdén staf der „Partg der Natie" tot het kabinet pectievelgk als beginen slotstuk van dezen
behoort, heeft als staatsminister den eed afpyiers van een tempel vol
avond
forsche
gelegd.
schoonheid. Ook het Planoconcert Is, evenals
de Symphonie, monumentaal van conceptie, en
Saint-Foix van een „symZUID-AFRIKA terecht spreekt De
phonie dialoguée"; men zou ook, gegeven de

VROUWENVREDESBETOOGING
TE PRETORIA

Solisten: Jo van de M**
Marinus Flipse. DinS**mr. Johannes den Herto9-

MOZART-AVOND

Nationale eenheid voltooid.
BOEKAREST, 23 Juni- (D. N. B.) De leider
van de IJzeren Garde, Horia Sima, heeft zgn
aanhangers bevolen, tot de nieuw opgerichte

BKAD

Muziek te Scheveningen

KUNST

ROEMENIË

ITALIAANSCH LEGERBERICHT

TWEEDE

Een nieuwe onderscheiding,
te Leipzig ingesteld.
Het D.N.B, bericht uit Leipzig: De „Reichsmessestadt" Leipzig, de stad van het boek
en van de drukpers, heeft, naar aanleiding
van het feit, dat er vijfhonderd jaar verloopen zijn sinds de boekdrukkunst uitgevonden

werd. in de feestelgk versierde zaal van het

Gewandhaus een jubileum-feest gevierd. Minister Rosenberg hield een toespraak. De eerste
burgemeester heeft tijdens de feestelijkheden
bekend gemaakt, dat de stad van de Rijksjaarbeurs als bewgs van waardeering voor bijzondere verdiensten ten opzichte van Gutenbergs
kunst en wel voor bg zondere verdienste ten
aanzien van de boekdrukkunst, de lettergieterij en de boekbindkunst, de onderscheiding
van den Gutenberg-ring heeft ingesteld. De
ring zal om de tien jaar aan burgers van het
Duitsche rfo'k die daarvoor in aanmerking
komen, worden verleend.

'*^
*^
hetJJJ
W88^!

Eurydice" van Gluck en in de „Hymne an
Nacht" van Diepenbrock. Zg had zi<* *.
wege een zware taak gesteld, al was
keuze muzikaal begrflpelgk, want beide
ken hebben terecht voor een altzai*.*"
groote aantrekkelgkheid.

tig dramatische,

Eenerzijds

het monumentaal

van Gluck, anderzgds de diepzinnige V!
van Novalis-Diepen broek. Terecht voelde
van de Meent zich daartoe aangetrokken.
al is zy nog niet bg machte, de
van deze werken tot in alle onderdeelen
te maken. Vocaal mist zij nog voldoende teS,
nische zekerheid en volume om aan alles 1P
noodige relief te schenken.
m
Gluck eischt een voorname drama"1*!,
allure en Diepenbrocks Hymne stelt aan (
uiting van het innig doorleefde sentW-j
zware eischen. Hieraan vermocht Jo VV!
Meent nog niet in alle opzichten te
Toch oogstte zy met het thans bereikte re*£
veel succes en werd met bloemen hart*1"
„
gehuldigd.
Om deze werken groepeerde Den HertoJ j
ouverture tot „Alcester" van Gluck,
de Serenade voor dertien
van Richard Strauss den overgang
naar Diepenbrock. Na de pauze kon de H^j
muze in volle vrgheid dartelen ln het PerpJ
tuum mobile, Wiener Blut en de ouvert"
voor „Die Fledermaus" van Joh. Strau*j
werken die al tgd hun succes hebben, zelf'
klinkt niet alles zoo pittig en puntig als
zou wenschen en van het Res. Orkest
mogen verwachten.
Des avonds was Marinus Flipse de 9°-'n
met het planoconcert van Schumann, waar**'
hy een alleszins te loven vertolking heeft F
schonken. Behoudens een wat te snel uitscl**
ten in de cadens en
te sterk opgedr*^
vivace van het derde deel was de opvat"*;
zeer beheerscht en muzikaal,
daarbij het spel technisch fijn verzorgd 2
duidelijk tot in alle détails. Een waariyk m«*J
terlijke prestatie, die den pianist een
succes bezorgde.
Vooraf liet Den Hertog de ouverture
„Manfred" van Schumann gaan en na „
pauze leidde hy het voorspel tot de eerste
-vam „Lohengrin" en „Tod und VerklSrU"*I*,
van Richard Strauss. Het scheen alsof
Hartog nog niet het gewenschte contact
het orkest had, of dat dit nog niet aan **,
drukke gebaren was gewend, want er *5
eenige onrust in dè weergave, terwijl
Strauss in een te sterk opgezette klankexp»;

■£!
betet**^'

le**^

,

■

vol*»*.

waa*°JTJ

blaasinstnnn*J*J
vor23J

.
n^

**

een.

verantwoo^

***^

V°J

"

JL

sic de

onderlinge verhoudingen zoek

raaK'fï

Niettemin toonde- het niet zeer talryké pu"r
zich toch zeer voldaan.

MUZIEK TE GRONINGEN
Prof. Diener en zijn Collegium
Musicum.
(Van

onzen

correspondent)
Groningen,

De „Kiinstenkommissar" van

22 J 1

Groningenll':

u''i

de inwoners van Groningen en omstreken
genoodigd tot bijwoning van een door hem V.i
arrangeerde Bach-herdenking, te geven dfj
prof. Hermann Diener en zyn Collegium *V

sicum op hedenavond, waarvoor geen

enW*

hadd^
HarmO^

werd geheven. Aan deze uitnoodiging
meer dan duizend personen gevolg gegev
-\.
zoodat de groote concertzaal van de
tot. achter toe gevuld was. Onder de a 8!
wezigen

waren de commissaris der Koningl!,

de burgemeester van Groningen, de secretaf'
en de wethouders Visser, Molendijk en &'

Boelmans Kranenburg.
Het kamermuziekorkest, gevormd'door d* 1'
heeren en twee dames, werd by zijn optred*"
met applaus begroet. Nadat een
der officie^'
den wensch had uitgesproken, dat
van d**°
uitvoering voor de toehoorders de herinner 1*1*
moge byblijven van datgene, wat ons al1
verbindt ên niet wat ons scheidt bracht neï
orkestje drie mummers ten gehoore, nl. -p*!
musicalische Opfer", „Die Kunst der Fuge" <?
de Toccata in d van Joh. Seb. Bach. Na el'
nummer volgde een hartelijk
applaus en **,
het slot van de uitnemend vertolkte Tocc»'*
verhieven de aanwezigen zich van hun zet» 1'
om prof. Diener en zyn musici een ovatie -*

**

brengen.

EEN NIEUW ITALIAANSCH

TIJDSCHRIFT
II Hbro Italiano Nel
Mondo.

<*t

Wy ontvingen het eerste nummer van
nieuw Italiaansch tydschrift, gewgd a»
„Het Italiaansche boek ln de wereld", uit.'6
geven door de Ministeries van Volkscultuur e.>
van Nationale Opvoeding. Dit tgdschrift he*j
de strekking de Italiaansche cultuur en A
wetenschap in het buitenland te verspreid-*
en te verdiepen.
Dit eerste nummer bevat, behalve een \*
leidend artikel, een beschouwing van GiusepP;
Bottai, minister voor volksopvoeding, over a
nieuwe richting in de Italiaansche
Antonio Mufioz schrijft over het Rome v74\
Mussolini. Anrelio Roncaglia wydt een art"4,
aan „Boccaccio en de Fransche critiek" *,
aan de jongste Italiaansche critiek op
cio. Piero Rebora schrgft over den Engelsell^
dichter Robert Browning en zijn betrekk I|T.
tot ItaHë. Het tgdschrift bevat voorts
len van: Benigno di Tullio over de samen**
king tusschen Roemenië en Italië op het S.
bied der medische wetenschap in verband r
de strafwetgeving; van Giuseppe Gabetti <>v
Mazzini en Herder, enz.; en uitvoerige hï°-1,
graphische gegevens over nieuwe Italiaan8'3

schol^

Bocc^L

art^
*J

uitgaven.

VISSCHERIJ
ENKHUIZEN, 22 Juni. Heden hebben 20
tuigen aangevoerd 1200 pond snoekbaars «a it
pond koraal. De snoekbaars gold 15—18 -*" if
koraal 18—22 et. per pond. De palinjfviescher
met hoekwant visschen, staken het bedrij'- ggt'IJMUIDEN, 24 Juni. De pryzen waren '4S I
snoekbaars 42—34, blei 17—13, snoek 34—32, °^
28—21 et. per kg.

$>
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TWEEDE

BLAD

AVONDBLAD

— ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 24 JUNI 1940

ONDERWIJS

BEURS

zou kunnen worden, wordt gereserveerd
v. j. dividend
10 %).

LONDENSCHE EFFECTENBEURS
Beperking van handel in buitenlandschefondse.

JAARVERSLAGEN

December werd een emissie van nom.
260.000, nieuwe aandeelen aan de markt
gebracht tegen 160 % voor de financiering
van het m.s. „Larenberg", groot 7600 ton, in
Juni besteld. Tevens is een overeenkomst met
de Benas afgesloten, waarby op gemakkelgke

MAGNETISCHE EIGENSCHAPPEN VAN

STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ

Inaugureele rede van prof. dr. C.J. Gorter aan
de Universiteit van Amsterdam.

BOUWSTEENEN

DER MATERIE

Prof. dr. C. J. Gorter heeft hedenmiddag zijn ambt van'buitengewoon hoogleeraar in de experimenteele natuurkunde en de natuurkundige propadeuse aan
de Universiteit van Amsterdam aanvaard
iwet het uitspreken van een r«de over
..Magnetische eigenschappen van atomen
en ionen". Hiermede is de vacatur» van
prof. dr. P. Zeeman bezet.

.Een

—

atoom of ion
aldus prof. Gorter in
bestaat volgens de moderne
Natuurkunde uit een zwerm zeer lichte negawef geladen electronen en een relatief zwaar
Seladen atoomkern. Wanneer de totale lading
oer electronen aan de positieve electrische
lading van de atoomkern gelijk is, is het
Bysteem als geheel electrisch neutraal en
"Preken wg van een atoom; zijn echter een
*Ön rede

—

„OOSTZEE”

energie ln den vorm lichtvrg maken. Deze
magnetische spectroscopie in het gebied der

radiogolven leverden bepalingen ' van
de
sterkte der kernmagneetjes, die nauwkeuriger
en betrouwbaarder zyn dan die volgens welke
andere methode ook. Bij deze methode zijn
de bewegingswyzen der kernbestanddeelen in
de atoomkern in het spel en is de energie der
geabsorbeerde of geëmiteerde photonen
lichtquanten
direct evenredig met den
invloed van het magneetveld op deze bewe-

—

(v. j.

’

’

’

Besloten is
300.000 (’ 265.000) te
bestemmen voor afschrijving op de vloot,
413.000 (’ 360.000) te reserveeren voor
diverse belangen en vlootvemieuwing,
50.000 toe te voegen aan het Fonds
Assurantie Eigen Risico en 386 over te
brengen op nieuwe rekening.
Daarna blijft nog een bedrag van
175.000 over, hetwelk voor dividenduitkeering wordt gereserveerd, (v. j. dividend J0%).

’
’
’

—

Spr. concludeerde, dat de nauwkeurige
studie der magnetische eigenschappen der
atoomkernen ih de toekomst nog veel tot onze
nog zoo fragmentarische bekendheid van deze
fundamenteele bouwsteenen der materie zal
kunnen bijdragen. Aan den anderen kant zal
men wellicht van deze eigenschappen ook
weer op andere gebieden der natuurkunde
gebruik kunnen maken: byv. voor problemen
als van de bepaling der samenstelling van
isotoop-mengsels, van de wisselwerking tusschen atoomkernen en de warmtebeweging
der kristalroosters en aan de mogeiykheid om
nog veel lagere temperaturen te verkrggen
dan thans met behulp der atomaire magneetjes der normaal paramagnetïsche stoffen
reeds mogelgk is.

’

904.818).

’

I verband met den zeer onzekeren toestand,
waarin ons bedrgf, doordat Nederland mede
in den oorlog wrd betrokken, is gekomen, acht

het bestuur het namelgk niet verantwoord door
uitkeering van eenig dividend de liquiditeitspositie te verzwakken. Bijgevolg wordt het
bovengenoemde bedrag gestort in een reserve,
met het bgzondere doel om daaruit, Zoodra
naar het oordeel van directie en commissarissen de liquiditeitspositie zulks zal toelaten, aan
de op 31 December 1939 bestaande aandeelhouders een uitkeering te doen, gelgk aan een
dividend van maximaal 10 %, en aan andere

winstgerechtigden per dien datum het hun
dienovereenkomstig toekomende winstaandeel

uit te betalen.
Gememoreerd wordt ten slotte nog, dat in
Januari 1940 een emissie van nom.
507.000
nieuwe aandeelen aan de markt Is gebracht
a. 112' a*h, ter financiering van het in Decem-

’

Apeldoorn. Geslaagd voor A dé heeren A. J
ber bestelde nieuwe motorschip. De BENAS
Onstenk en A. W. P. van de Ree. Met 2 candidaheeft tevens op gemakkelijke voorwaarden een
ten wordt het ex. voortgezet. Afgew. drie.
's-Gravenhage. (Gymnasium Laan van nieuw crediet toegezegd.
Meerdervoort). Geslaagd voor diploma A: Paula
Gedurende de eerste 8 maanden was de toeLuyrink en Jantina D. van der Molen, Verlengd stand voor de algemeene
vrachtvaart niet
examen drie cand.
gunstig. De vraag naar scheepsruimte was ge(Nederlandsch
"s-Gr a ven hage.
Lyceum). ring
en de onzekere politieke toestand in
Geslaagd voor diploma van het eindex. gymnasium
de dames J. J. Verstoep, O. Post van der Burg, Europa weerspiegelde zich in de vrachtenP. Johannes, R. Exalto, D. J. A. Teunis en A. J. markt.
van Erk. en de heeren B. B. de Groot en P. J,
De voor de graanvaart overeengekomen miKoets. Voor B de heeren J. de Graeff. M. A. Hoolnimumvrachten konden echter gehandhaafd
boom, R. Brown Tuteln Nolthenius. Verlengd ex. worden en dank zij eenige, reeds in 1938 afgetwee cand. Afgewezen één.
sloten belangrijke vervoercontracten, was het
Hengelo. Gesl. voor A de dames E. van Heek
bedrijfsresultaat tamelgk bevredigend.
Boekelo; L. E. G. v. d. Most, Hengelo,
en B. L.
Door het uitbreken van den oorlog veranRozendaal, Enschere. Voor diploma B de heeren
M. Bongard en H. C. Zanen te Hengelo; Th. Enderde de toestand radicaal. De vrachten op de
klaar, Delden en B. Hofmans te Goor Afgewexen vrije markt liepen omhoog, doch daar stond
geen!
tegenover, dat ook de exploitatiekosten
Leiden. Alsnog slaagde voor afdeeling .B, zienlijk stegen. Wg wijzen hierbij op deaanbegroep 3, P. Sieras. Het examen la geëindigd.
Lelden. Gesl. voor B: P. Sieras. Het examen langrijke bedragen, welke noodig waren voor
de verzekering tegen het risico van oorlogsis geëindigd.
Middelburg. Afd. A. Geslaagd M. C. Don, molest, op de verhooging der gages en op de
PROF. DR. C. J. GORTER
gestegen prijzen van biwndstoffen reparatiün,
Oostkapelle; Ê. Biet, Goes; A. O, H. Tellegen,
Middelburg. Eén cand. heeft verl. ex.
uitrusting, etc. Door deze stijging der exploiMeppel. (Rijkskweekschool) lste groep. Gesl tatiekosten
werden de rekeningen van eenige
Of meer electronen te kort of wel te veel, dan de dames F. J. Abercromble te Nyeveeh, C. J. reeds voor den oorlog aangevangen
reizen met
Steenwyk,
Duiven te
A. S. v. d. Helm te id.' J.
spreken vrij van een positief of negatief geM. de Hoog te Meppel, M. Lammerts te Assen en verlies afgesloten, terwgl wg' bovendien een
laden ion. Wat de structuur betreft^ is er tus- L. G. v. d. Mark te Heerde. Afgew. geen.
aantal charters, welke door de oorlogsomstanschen een atoom en een ion dus geen diepdigheden niet konden worden uitgevoerd,
gaand verschil. Bespreken wg dus de eigenmoesten annuleeren. In enkele gevallen moesAKTE-EXAMENS
L.O.
schappen van atomen, dan gelden deze in
ten wij hiervoor aan de bevrachters een aanhoofdzaak ook voor de ionen.
Amsterdam. (Herv. Kweekschool). G««laag_ zienlijke schadevergoeding betalen. Ook onderdames L. M. Kuyper, Zaandam, G. Dokter, O. vonden
sommige schepen belangrijk opNa deze uiteenzetting hield prof. Gorter de
I. C. Duiser, M. Mons en W. M. Muller, allen te
r
onthoud.
een inleiding tot zgn eigenlijke onderwerp, Amsterdam. Afgew. één.
De Nederlandsche regeering had van Sepwaarna hy met een betoog van dezen inhoud
Dongen. (Kweekschool Ger. Majella.) Gesl.
tember af vrijwel onze geheele vloot noodig
Vervolgde:
de heeren A. C. Baetenz, Weelde (Belg.); A. Th.
voor den aanvoer van graan en veevoeder en
Dongen; E. A. Boon, Schaesberg; A. J.
Het blijkt al dadelijk, dat de mogelijke toe- Benner,Wognum;
A. J. Coenen, Ryen en Ch. W.
charterde hiervoor onze schepen door bemidstanden der atomen, ten aanzien van den in- Boob,
Döll, Dongen
deling van het Rijksbureau Zeescheepvaart.
vloed van een magneetveld, in twee groepen
Dordrecht (Christelykê Kweekschool). GeDe daarvoor betaalde vrachten, hoewel niet
uiteenvallen. De energie van de toestanden slaagd mej. C. de Kluyver en de heeren T. Hokonbevredigend, waren toch zeer belangrijk
der eerste groep ondervindt zeer weinig In- ken, D. de Koning en J, Cooymans.
Etten. (Kweekschool 't Withof.) Gesl. de lager dan die, welke op de open markt betaald
vloed; bg de tweede, welke in vrgen toestand
der atomen veel talrijker is, kunnen de ato- dames C. A. Jeapera, H. Mullaert, M. v. Ooeterum, werden.
In Mei 1939 verkochten wg ons oudste schip,
Peterse, W. G. Rombout en G. v. Schaik.
men beschouwd worden als kleine magneetjes Chr.
(Da Costa-kweekschool). Geëx. 6 het s.s. „Leersurn", naar het
Haarlem.
buitenland. De
hadat zg onder den invloed van een magne- cand. Gesl. de
dames R. P. M. van der Meer,- K. opbrengst was hooger dan de boekwaarde. Aantisch veld zgn gekomen. Men-zou kunnen den- Tibboel, J. A. van
der Velder.
gezien wij het echter wenschelijk vonden dit
ken, dat nu alle mogelijke oriëntaties van het
Heerenveen. (Rijkskweekschool.) Gesl. de
atomaire magneetje ten opzichte van het uit- dames: L. de Vries, Schftrsterbrug; A. de Weger, schip te vervangen en de prijzen der schepen
inmiddels sterk gestegen zyn, meenen wij, dat
Noordwclde; A. van Dijk, Heerenveen; A. Dykwendige magneetveld zouden kunnen voorkomen. Dit blijkt niet het geval te zijn: de stra, Akkrum; A. van der Hoek, Haskerdijkèn; het verschil tusschen verkoopprijs en boekoorspronkeJgke energie wordt als het ware A. Hoekstra, 't Meer;; J. G. Nyholt, Oosterwolde; waarde niet als winst beschouwd mag worden.
van der Veen, Noordwolde, en de heeren: U. Wij hebben dit verschil, ten bedrage van
onder Invloed van het magneetveld in bijvoor- C.
v.
d.
Byi, Lemmer; P. Dykstra, Akkrum; A. Don167.142 bestemd voor betaling op het m.s.
beeld, twee, vier of vgf mogelijke energie- ker, Boyl
en G. Gaastra, Akkrum.
een modern motorvrachtschip van
„Peursum",
Waarden gesplitst, welker verschillen evenredig
Heerenveen. (Rykskweekschool.) Geslaagd
met de .sterkte van het veld zijn, en die met de dames A. v. Dyk, A. Dykstra, A. v. d. Hoek, 7600 ton draagvermogen, hetwelk wy in De<3e mogeltjke oriëntaties van het elementaire A. Hoekstra, J. G. Nyholt, C. v. d. Veen.
cember 1939in aanbouw geven.
Schade van beteekenis hebben onze schepen
magneetje ten opzichte van het veld corresdit jaar niet beloopen.
pondeeren. Hierop voortbouwend, heeft spr.'s
EXAMENS NUTTIGE HANDWERKEN.
Balans per 31 December: Activa: Stoomsch.
ambtsvoorganger prof. dr. P. Zeeman het zoo2.962.903 (’ 3.257.653), kaamidd.
Heerlen. (R. K. Kweekschool.) Geslaagd de
10.417 (’ 3167),
genaamde ~Zeeman-effect" ontdekt.
dames R. Huntjens, L Benschop, C. Boumans, bankiers
289.813 (’ 102.038), deposito
643.000
Hierop ging spr. echter niet verder in; hij P. Huyts, Tr. v. Zweten, allen Heerlen; Th. Lom(’ 597.500), eff.
5344 (’ 4104), diverse debit.
bepaalde zich tot het bespreken van de vraag, men, Schaesberg; C. Paes,
f 976.360 (’ 280.748), vooruitbet. Jaarpremie Ass.
Herper», R. Offerhoe de magnetische splitsing der energie van mann, allen Kerkrade; A. L.Goossens,
73.729 (f 2449), loop. reiz.
76.526 (’ 19.802),
Vierlingsbeek; J. Kusters, Meerssen; V. Starman, Nuth; goed. ln mag.
vele bewegingswijzen der electronen het mag2826 (’ 1496). Totaal
5.040.921
(’ 4.267.456).
netisch gedrag van de materie bepaalt. Men Cl. Vaukan, Wynandsrade.
Passiva: Kap.
Middelburg. Geslaagd de dames J. B. v.
1.500.000 (onv.), hyp. leemoet hierbij op het magnetisch gedrag der
nlng f 1.143.000 (’ 1.230.500), div. crediteuren
P. J. S. Maassen, H. Pots, E.
atomen en ionen in hun grondtoestand letten. Dyke, E. S. Glas,
f 435.691 (’ 69.925), dividend 2643 (’ 2232) renteEr blijkt dan een voorkeur te bestaan voor C. Serlé, M. Groenewegen.
rek. te betal.
7112 (’ 11.011), res. diverse bel.
de oriëntaties parellel met het magnetische
en
vlootvern.
781.353
(’ 421.353), r*p. & surveyEINDEXAMENS H.B.S.
fonds .’ 103.080 (’ 103.338), fonds sociale lasten
veld. Dit leidt tot magnetißeering van de stof,
en men moet verwachten, dat deze magneti18.425 (’ 12.048), fonds a_s. eig. ris.
111.229
Assen. (Rijks H.8.5.) Gesl. voor A: G. Arends
seering omgekeerd evenredig zal zijn met de te Zeyen, J. Boer te Hooghalen, W. J. Hemmes, (’ 109.694), winst 938.386 (f 808.351).
Verlies--en winstrekening: Credit: Exploiabsolute temperatuur. Dit is van groote H. M. Idsenga, R. Insinger, H. Klaucke, allen te tatie
1.044.986 (’ 804.818), koersverschilten
123S
te
Leungen
Assen,
Beilen,
Gasteren,
Waarde btj het streven tot het bereiken van
G.
J. Kleef te
H. v. d. Meulen te Appelscha; G. M. Obmi te (’ 280). Totaal
l.O4«.208 (f 907.899).
Zeer lage temperaturen.
Debet: Onkosten
84.315 (’ 80.983), interest
Groningen, P. Re-inikingh te Assen en J. Wolters
23.506 (’ 18.564), winst ft_8.386 (’ 808.351).
Door middel van het onderzoek der hyper- te Westerbork.
Afg»w. geen.
fijnstructuren der spectraal-lijnen, al dan niet
Rotterdam. (Koningin Wilhelmina Kweekin een uitwendig magneetveld, ia het optreden school). Gesl. de heeren J. van
Kampen, Poortuvan kernmagneetjes in vele atoomkernen gal; A. Kok, Ph. Kouwen en J. P. Lenstra, allen
„HILLEGERSBERG”
Rotterdam;
C van Krieken, Sohiedam en A. van
aangetoond, en is ook vaak hun sterkte bepaald. Deze bepaling blijft echter tamelijk Muyen, Vlaardingen.
Gedurende de eerste 8 maanden was de
(Rykskweekschool). Geslaagd
indirect, en daardoor onnauwkeurig. Een deMiddelburg.
dames J. B. van Dyke, Nisse; E. S. Glas, Katoestand
voor de algemeene vrachtvaart niet
directere methode kan door te experimenP. J. S. Maassen, Middelburg; H. Pots, gunstig. De vraag nar scheepsruimte
was geteeren met onmagnetische moleculen of ato- pellen;
Serlé,
Middelburg; E. C.
Zonnemaire; M. Groenering en de onzekere politieke toestand in
men verkregen worden. De kleine afmetingen wegen, Hoedekenskerke.
Europa weerspiegelde zich in de vrachtender atoomkern ten opzichte van die der
Haarlem. (Rijkskweekschool). Geslaagd de
geheele atoom zijn nl. oorzaak, dat de kerndames J. A. Mailand, P. K. Meyer en L. Snyders. markt.
De voor de graanvaart overeengekomen
Dongen. (Kweekschool Ger. Majella). Gesl.
magneetjes veelal
ongeveer duizendmaal
de
A.
C. Baeheuz, Weelde, A. Th. Benner, minimumvrachten konden echter gehandhaafd
heeren
dan
zijn
zwakker
de atomaire magneetjes.
Overigens zijn beide soorten magneetjes in Dongen; E. A. Boon, Schaesberg; A. J. Boos, blijven en dank zy eenige reeds in 1938 afgeWognum; A. J. Coenen, Ryen, en Oh. W. DSII, sloten
vervoercontracten, was het bedrtffsvele opzichten analoog.
Dongen.
tamelgk bevredigend.
resultaat
De splitsing der optische spectraallijnen, die
Etten. (Kweekschool 't Withof). Geslaagd de
Door
het
uitbreken van den oorlog veranOosterurn,
door een magnetisch veld worden veroordames C. A. Jespers, H. Mullaert, M. v.
derde de toestand radicaal. De vrachten op
zaakt, is te klein om haar waar te nemen. Chr. Peterse, W. G. Rombouts en G. van Schaik. de vrije markt liepen omhoop,
doch daar
Haarlem. (Da Costa-kweekschool). Geslaagd
Met behulp van de radiotechnisch opgewekte
de dames R. P. M. van der Meer, Haarlem, K. stond tegenover, dat ook de exploitatiekosten
magnetische wisselvelden kunnen wij echter Tibboel,
aanzienlijk stegen. Door deze stijging der
Beverwijk, J. A. van der Velden, Sandexploitatiekosten werden de rekeningen van
poort.
Waalwyk. (R.K. H.8.5.) Geslaagd: P. van eenige reeds
voor den oorlog aangevangen
Heesbeen, F. Hoffmans, Th. van Liempt, Th. de reizen met verlies afgesloten,
terwgl bovenZeist,
H.
P.
allen
te
Vaan,
Vérwiel
en
van
WaalEINDEXAMENS H.B.S.
dien enkele charters, welke door de oorlogswyk ; A. van Alphen en Th. Laaracker te Drunen;
omstandigheden niet konden worden uitgeW. Geerts te Marie; F. Grootswagers te KaatsHeerenveen. (Rijks-H. B. S). Gesl. voor heuvel; S. Oerlemans te Vryhoeve Capelle en A. voerd, moesten worden geannuleerd, waarbij
in sommige gevallen aan de bevrachters een
B.: p. van Baarsel te Joure; J. de Boer te Ter- van Velthoven te Waaplk. Afgew. twee cand.
"vispel; A. Buwalda te Heerenveen; G. Dykstra
Zutphen. (Gem. H. B. S.) Geslaagd voor B: schadevergoeding moest worden betaald.
te Echtenerpolder; H. Faber' te Oudehome; P. De dames H. Dekker, A. E. H. Sterkenburg, M.
s.s. „Soesterberg" ondervond belangPeenstra te Wolvega; G. Ferwerda te Joure; M. B. te Pas en J. P. A. Voeten, en de heeren H. J. rijkHetoponthoud,
ten gevolge van den oorlogsReslinga en K. Huizinga te Heerenveen; W. Eggink, B. H. Jansen en H. E. Jansen, P. J. J. toestand.
Koopmans te Joure; I. Otter te Tjalleberd; J. Jansen Venneboer, J. Nieuwenhuizen, G. H. Smit,
De Nederlandsche Regeering had van af
Oudendag te Heerenveen; J. Spanninga en S. v. H. R, Armbrust B. J. van Dongeren, J. G. HageSeptember onze geheele vloot noodig vo*>r den
d. Veer te Joure; K de Vries te Terwispel; K. man, L. Harenberg, J. Hoving. J. F. G. Macranv. d. Wal, Ph. Weyer en H. Wiarda te Heeren- der, A. W. van de Pol, F. van Veen en H. J. van aanvoer van graan en veevoeder en charterde hiervoor onze schepen door bemiddeling
veen. Afgew. vier.
der Vegte. Afgewezen 4 candidaten.
Zutphen. (Gemeenteiyke H.8.5.) Geslaagd de van het Rijksbureau
Zeescheepvaart. De
Kampen. (Gemeenteiyk Lyceum). Geslaagd dames H. Dekker, A. E. H. Sterkenburg, M. B. te vrachtcgfers
het
Regeeringsvervoer
voor
werBlink,
B.
d.
Dyk,
Hoeden,
van
G. v.
G. Pas en J. P. A. Voeten, allen te Zutphen, en de den
J- v d.
vastgesteld in gemeen verleg tusschen
C. M. Kolff, Apeldoorn; J W. G. v. Ulsen, J. heeren
J.
Eggink,
H.
B. H.
en H. E. Jandit Bureau en de Nederlandsche ReedersverVinke en G. P. Wolbers, IJselmuiden. Afgewezen sen, allen te Laren (G.), P. J.Jansen
J. Jansen Venneboer eeniging.
êén leerling.
Deze vrachten, hoewel niet onbevrete Doetinchem, J. Nieuwenhuizen te Dieren, G. H.
digend, waren toch zeer belangrijk lager dan
Smit te Drempt, H. R. Armbrust, B. J. van DongeVoorschoten (By^. H.B.S 5-j. C, afd. A. ren, J. G. Hageman, L. Harenberg, J. Hoving, J. die, welke op de open markt betaald werden.
«istituut Wullings). Geslaagd A. J. v. Ballegoyen F. G. Macrander, A. W.
Schade van beteekenis hebben onze schepen
de Pol, F. van Veen
4a Jong. Goes. C. W. J. baro. van Boetzelaar. en H. J. van der Vegte, van
jaar niet beloopen.
allen
te
dit
Zutphen.
Afgew.
Utrecht A. Ph. baron van der Borch tot Ver- vier cand.
van Vorden. Bilthoven, E A Bosschart
*?en Haag. F. J. A. G. Cryns, Maastricht J. A.
EXAMENS HANDENARBEID.
Er wordt 35.000 (’ 50.000) bestemd voor
Gouda. G. H. van Harten. Amersfoort
portland,
afschrijving
op de vloot 53.000 (’ 60.000)
W. van Hinloop Labberton. Wassenaar. W. J.
Schoonhoven. (Rykskweekschool). Gesl.
gereserveerd voor diverse belangen en
*■ 4. Hoff. Den Haag. P. van Kuyk. Den Haag, de dames C. M. de Boer, M. Ligthart, D. J. Schavlootvernieuwing en
J. P. Oostenwerff, kel, G. Snoek, S. W. in 't Veld en A. M. P. Ver5000 ((—) toeLankhuyzen. Rotterdam.
gevoegd aan het Fonds Assurantie Eigen
L. R. P. Schoonheim, Wassenaar, stoep; en de heeren J. Beugelaar, W. Bode, J.
J-eeuwarden,
A. Saintmartin, Scheveningen, A R. C. TerpH. van Buren, W. Endeveld, H.
Risico. Het daarna beschikbare bedrag
d. Brugge,
ra- Den Haag, J. Wagner. Amsterdam, Djie v.v. d. Gra.f en H. Klomp.
ad.
30.333 over, waaruit een dividend
len, Kediri, Indië. Afgewezen geen.
De examens zyn afgeloopen.
van 10 % aan aandeelhouders uitgekeerd

’
’
’

’

voorwaarden crediet wordt verleend.

Balans per uit. December. Activa: stoomrch.
(’507.697); ms. ..Larenberg" in aanb.
f 345.142; kasmi<jd. ’6423 (’5769); bankiers ’3518

’457.697

De winst, en verliesrekening wijst een
batig saldo aan van 938.386 (’ 808-351).
De exploitatie winst bedraagt 1.044-986

gingswijzen.

EINDEXAMEN GYMNASIUM.

’

In

ATOMEN EN IONEN

(’47.109); depos. ’451.600 (’304.676); eff. ’3032
(’1702); div. debit. ’222.449 (’64.390); vooruitbet
jaarprem. ass. ’12.228 (’1684); loop. reizen
’27.161 (—); goed, in mag. ’16.925 (’9946).
Passiva: kap. ’260.000 (onv.); hyp. leening
crediteuren ’146.638
’794.600 (’304.676); div.
(’31.484); divid. ’1360 (’2000); renterek. ’2744
(f194); res. v. diverse belng. en vlootvern.
’146.656 (’86.656); fonds v..rep. en vern. ’33.887
(’52.772); fonds ass. eig. ris. ’29.491 (31.388).
verliesrekening.
Wist- en
Credit: Expl.
’167.269 (’151.693).
Debet: onk. ’24.197 (f23.263); int ’3620
(’1696); winst ’123.345 (’142.600).

SUIKERFABRIEK „KRIAN”
Blijkens het jaarverslag over 1939 leverde de exploitatie een voordeelig saldo
op van f 180.890 (’ 60.379) waarbg komt
het voordeelig saldo van vorige oogstja7483 (’ 4847) en intrest (v.j.
ren ad
diverse inkomsten en intrest) ad
83
230). Na aftrek van kapi(’ 1.637 en
taaluitgaven van
18.206 (’ 2244) en
reserveering van f 30.000 voor diverse
belangen en belastingen, ln Ned.-Indië resteert een netto-winst van
140.250
(’ 64.849, hierbij komt nog een dividend5049) als volgt te versaldo 1929 ad
deelen:
Aandeelhouders 8% (v.j. 59J-), dividend
40.500), reserve fonds
108.000 (v.j.
4443 (—); com5925 (—); directie
missarissen f 5925 (—); Verniewings(f 27.772); dividendbelasting
fonds
15.956 resteert waar(’ 1626) waarna
uit e.v. verschuldigde dividend c. g. winstbelasting voldaan zal worden.

’ ’
’
’

’’

’

’

’ ’
’

—

In verband met de bg zondere tijdsomstandigheden en het als gevolg daarvan op 11 Mei
1940 door het Ned.-Indische Gouvernement
uitgevaardigde verbod betreffende den uitvoer
van alle betaalmiddelen in den ruimsten zin
des woords zal, indien de jaarstukken ongewijzigd goedgekeurd worden, de betaling van het
althans gedeeltelijk
dienen te
dividend
worden opgeschort tot een nader in de dagbladen bekend te stellen tijdstip.
Het ligt in de bedoeling na de as. jaarvergadering uit de hier te lande aanwezige middelen op rekening van het dividend i' % betaalbaar te stellen, en in die vergadering
tevens aan Directie en Commissarissen machtiging te doen verleenen het tijdstip te bepalen,
waarop de slotuitkeering zal plaats vinden, dan
wel
indien de omstandigheden naar hun oorte
deel daartoe aanleiding mochten geven
besluiten deze in gedeelten te doen geschieden,
al naar gelang middelen daartoe beschikbaar
komen.
De resultaten van oogat 1939 hebben niet
ten volle aan de verwachtingen beantwoord,
waarschijnlijk door het zeer ongunstige

—

—-

moesson-verloop.
De grootte van den aanplant beliep 524
(v. j. 488) ha met een rietopbrengst van 1459
(1505) quintaal en 165.05 (177.32) quint&ai
suiker per ha. Het rendement bedroeg derhalve 11.31 % (11-78 %).
Voor oogst 1940 werd een aanplant in den
grond gebracht van 506 ha. De jongste berichten doen een matig oogetbeschot verwachten.
Voor oogst 1941 zal een aanplant in den
grond worden gebracht van zoodanlgen omvang dat daarvan een productie van 108.585
quinjaal mag worden verwacht, z_nde het
aandeel in den op 1.750.000 ton vastgesteMen
Javasuiker-oogst 1941.
De balans vermeldt onder Activa: suikerfabr. ..Kriau"
1.367.606 (onv.) ;A. C Fraser ét
Co. R'dam
205.060 (’ 30.051); ka* 5767 (’ 961);
in mag.
26.845
(onv.) ; goederen
2
eff.
(’ 23.170) ; goederen onderweg .f 69.087 (’ 21.662);
onafgerek. suiker 1939
debet
4577 (’ 4261);
116.642 (’ 194.679); expl. 1940 e.v. jaren
181.717

’
’
’
’
’ ’
’ ’ ’
’ —’ ’
’’
—’ ’
;
’’ ’’

’
’
’

(’ 186.828).

Passiva: kap.

1.350.000 (onv). res.
109.878
(’ 103.953); vern. fonds
300.891 (onv.), res. div.
belangen eni.
30.000, credit
50990 (f 32.252);
divid.
10.368 fc—);
108.000 (’ 40.500); tant.
(’ 1626); onafgeh. divid.
divid.bel.
1200 (—);
onv. saldo 15.956 (—).
Winst- en verliesrekening:
Credit: voord.
saldo expl. rek.
180.890 ( f 60379); voord, saldo
vor. oogstj.
7483 (’ 4847); int. ’B3 (’ 2.30);

kolde

’

c-

’

’’

diverse ink.

(’ 1637).
kap.uitg.
18.206 (’ 2244); res. "div.
belangen en belast,
30.0000 (—); divid.
108.000
(.f 35.450); tant.
10.368 (—); divid. belast
(’ 1626) onv. saldo
(—).
15.956

Debet:

In het afgeloopen jaar is het verzekerd
kapitaal toegenomen van 93.605.997 tot
96.889.229. De grondslagen van de
reserveberekening bezitten een ruime
veiligheidsmarge. De winst ad 597.660
(v. j.
218.568) wordt grootendeels bestemd tot versterking der extra-reserve.
De extra-waarborgen zullen
1.548.000
(v. j.

2.042.476) bedragen.

Het winstsaldo bedraagt 597.660 (218.568).
Aan de aandeelhoudersvergadering zal óe
volgende verdeeling worden voorgesteld: Extra

reserve

540.000

(’ 180.000),

belastingen

30.000 (’ 22.000), geres. winst v. verzekerden f 10.977 (’ 3673), res. dub. deb.
3020
( —) en het resteerende a
13.664 (’ 12.895)
voor dividenden en tantièmes.
Over het onverplicht gestorte bedrag der
aandeelen zal 3. % rente worden uitgekeerd,
terwijl de aandeelhouders over de verplichte
storting recht krggen op 8 % (onv.) dividend,
per oprichtersaandeel 5.50 % (8.25 %j.
Zoowel in Nederland als in Indië was de
productie bevredigend. De totale productie bedroeg
9.661.867 (’ 11.092.790), zoodat na
aftrek van het verval door natuurlijke oorzaken a 2.017.029 (’ 1.713.975) en van het
overige royement a 4.361.606 (’ 4.894.704)
de vooruitgang 3.293.232 (’ 4.484.111) was.
Het sterfteverloop was voor de maatschappij
gunstig. De reserve is, behoudens enkele uitzonderingen berekend op een basis van 4 %.
De gekweekte rente bedraagt 4.61 % (4.65 %),
waaruit blgkt dat een ruime veiligheidsmarge

’

’

’ ’

aanwezig is.
De maatschappij bezit een groot aantal
effecten doch een naar verhouding zeer gering
bedrag aan gemeenteleeningen, welke bovendien in geen geval tot een lager rendement dan
4 % in de balans zijn gebracht. Het gevolg
hiervan is een hooge rente opbrengst der beleggingen en uitzicht op koersavans bij eventueel latere daling van den rentestandaard.
Voor de kosten van beheer der loopende por-

tefeuille was totaal beschikbaar

(’ 285.547), terwgl in werkelijkheid
geven
161.142 (’ 162.512).

’

’

300.069
is uitge-

Hooge Pi-yien

’’’
’
’

’

’

’

’

’’

’

’

3270

IN TIENTSIN
Omvangrijke opvraging van
gedeponeerde gelden.
PEKING, 24 Juni. (D.N.8.) Uit de handelssteden in het Verre Oosten wordt ten gevolge
van de gebeurtenissen in Europa een daling
van de noteeringen voor Pond sterling en
Franschen franc gemeld. Rekeninghouders bij
de Engelsche en Fransche banken te Tientsin
hebben een zeer belangrijk deel van hun gelden opgevraagd, tengevoige waarvan deze instellingen aanvragen voor groote terugbetalingen moeten afwijzen.

3309

3347

3348

3374

3381 3493
3636
3881
4225
4511
4792
5126

3506 3557 3565 3578 3618 3632
3685 3696 3727 3753 3810 3868
3995 4004 4013 4020 4043 4184
4384 4323 4392 4422 4428 4458
4597 4608 4676 4682 4752 4769
4808 4880 4927 4966 5036 5053
5214 5256 5270 5299 5337 5340
6560 5596 5606 5637 5676 5695
5871 5875 5907 öfclO 5937 5968
6040 6121 6140 6172 6308 6242
6277 6303 6327 6394 6406 6433
6559 6575 6632 6672 6675 6687
6863 6915 6926 6863 6566 7083
7164 7207 7215 7220 7229 7240
7321

7329

7307

7374

3472

3643
3953
4255

4M7

4805
5199

5353 5389
5818 5338
5981 5989

6244
6434
6808
7143

6251

6509

6823
7145

7262 7309
7417 7422 7432 *

7469 7526 7594 7634 7638 7657 7663 7667
7684 7693 7711 7783 7808 7852 7856 7917
7943 7952 7967 8004 8019 8023 8028 80J8
ITALIAANSCH-ZWITSERSCHE
8126 8140 8147 8149 8154 8164 8169 8214
8274 8308 8319 8362 8389 8478 8551 8366
8679 8720 8744 8727 8752 8832 8840 8887
Uitbreiding van den wederzijdschenuitvoer.
8893 8948 9029 9030 9109 9145 9213 9225
9254 9303 9308 9317 9342 9373 9390 9391
9456 9508 9562 9585 9659 9691 9734 9740
ROME, 22 Juni. (D. N. B.) Vandaag is 9777 9827 9839 9870 9897 9909 9986 10031
een nieuwe handelsovereenkomst van de 10119 10133 10190 10211 10218 10229 10239 10243
10298 10451 10552 10564 10572 10596 10603
Italiaansche met de Zwitsersche regêering tot 10279
10670 10683 10733 10771 10772 10773
stand gekomen. Op grond hiervan worden de 10608 10635 10861
10802
10812
10917 10962 11028 11067 11103
overeenkomsten, die tusschen de beide landen
11160 11206 11220 11257 11266 11337
sgn gesloten, uitgebreid tot Albanië, welk 11107 11U8
11443 11451 11464 11467 11486 11538 11543 11555
land in één tolunie met Italië is vereenigd.
11569 11564
Italië zal zijn export van fruit, tomaten, 11593 11632 11643 11656 11675 11684
11710 11722
natuur- en kunstzijde, oliën, essences, e.d- 11782 11768 11810
11813
11847
11853
11918 119*5
vergrooten.
Anderzijds zal Zwitserland zijn 11990 12010 12059 12099
12138 12147 12162
12105
leveringen van machinerieën en andere indu12189 12200 12256 12365 12374 12375 12421 12430
strieele producten belangrijk uitbreiden.
12474 12577 12617 12711 12756 12766 12853 12908
12939 13022 13046 13061 13111 13116 13137 13183
13185 13246 13263 13311 13357 13373 13354 13395
13436 13444 13462 13515 13553 13563 13572 1'

HANDELSOVEREENKOMST

HANDELSBERICHTEN
DIVERSE BINNENLANDSCHE
MARKTEN

AMSTERDAM, 24 Juni. Aardappelen.
Groote muizen 7 et. per kg; Zeeuwsche bonten
’4.30 per hl. Aanvoer 93.000 kg.
AMSTERDAM, 24 Juni. V e e. Ter markt waren
aangevoerd: 338 vette koeien, waarvan de prijzen
waren: lê kwal. 86—94 c, een enkele hooger,

2e kwal. 72—84 c,
3e kwal. 60—70 c. per kg
slachtfcewioht, 64 melk- en kalfkoeien
190—280
per stuk,' 103 vette kalveren, 2e kwal. 50—66 c,
een enkele hooger,
3e kwal. 40—_S c. per kg
levend gewicht, 102 nuchtere kalveren
7—12, 64
schapen f 22—30, 46 lammeren
14—18. 595 var-

’
’ ’

kens vleeschvarkens,
wegende van 90^-110 kg
70—73 c. per kg slachtgewicht een enkeJe hooger.

Runderen met matigen aanvoer, handel stug
met iets hoogere prijzen.
Vette kalveren met
ruimen aanvoer, handel vlug met onveranderde
prijzen. Nuchtere kalveren korte aanvoer, handel
vlug, pryzen hooger. Schapen eveneens korte aanvoer, handel stug, prijzen hooger. Varkens ruime
aanvoer, handel goed, pryzen hooger. De afloop
was minder willig.
APELDOORN. 24 Juni Eieren (Veiling.)
Aangevoerd:
280.000 stuks. Groothandelsprils:
3.70—3.80; zwaar gemengd .f 8.75—
wit groot
3.85; bruin groot
3.80—3.90; kleinhandelsprijs:
ongeveer 50 et hooger. Handel kalm
TEXEL, 24 Juni. Lammeren. Aanvoer
8023
stuks. Prijzen
7—13 per stuk; middenprijs
8.
v u

Handel

’ ’
’

vlug.

KATOEN
LIVERPOOL

(officieele

7.60/88;

not.)

24

’

*

Juni.

■ Amerik.

Kat o e n (opening)
prijshoudend;
Juli

Oct 7.19/22; Egyptische prijshoudend;
Upper Nov. 10.55; Giza Juli 11.05; Nov. 10.52.

TUINBOUWVEILINGEN
AMSTERDAM, 24 Juni. (N.V. Nederl. Veiling
van Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam",
Centrale Markthallen, Amsterdam-W.) Bloemen.) (Veiling v. 22 Juni). Rozen: Hadley
’2—
4; Better Time 3—6; Edith Helen 3—5; RoselanI—3; Briarclif
dia
I—2 per 100 stuk*; Diversen: Violieren
I—2; Conville
I—2; Am. anje2—4;
lieren
Calla's
5—10; Irissen 0.30—0.80;
2—3 per 100 stuks; diversen: Snygroen
Lelies
5—18; Campanula
6—14; Talma
s—B per

’

’
’
’ ’
’’
’
’
’
’’
’’
’ ’
’’
’
’
’ ’
’’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’
’
’
’
’’
’
’
’ ’ ’
’
’
’ ’ ’ ’’ ’ ’
’’ ’ ’
’
’
’
100 bos.

Fruit. (Valling 24 Juni.) Aardbeien
30—40;
30—37; kruisbessen
meikersen
s—B; roode
bessen 35—40 per 100 kg; meloenen
18—30 per
r
100 stuks.
Groenten. (Veiling van 24 Juni.) Bloemk»ol
6—14; ;komk. geel
4—7; sla 1—1.20; andijvie
2—4.80 per 100 stuks; snyboonen
26—32; peu12—17; doppers
len
10—16; tomaten
23—25;
10—15; spinazie 6—14; andyvie 6—
postelein
10; spercieboonen

36—40; nieuwe aardappelen

7—8.80; kriel
6—B; tuinboonen
B—ll per
100 kg; ;bospeen f 6—13; peterselie
2—5.50;
2—B; radys
seldery
0.80—2 per 100 bos.
BOYENKARSPEL (station), 22 Juni. („De
Tuinbouw".) Aangevoerd 40 schuiten aardappelen
3.10—3.50; grof
Schotse
3—3.10; kleine 3.10—
3.45; kriel
2.60—2.75 per baal.

HOOGEZAND-SAPPEMEER, 21 Juni. Platglas-

De premiereserve, na omzetting per 31 Dec. komkommers I f 6.60;; id. II f 5.70; kaskomkomI
5.70; id. II 4 80; bloemkool I 9.60—
1939 op 4 % basis en verhooging van het voor mers
14; idem II
6.60—10.20; meloenen
55—61 per
incassoloon op Europeesche en ndische ver100 stuks: tomaten A
11.50—11.70; id. B 11.50;
zekeringen bg leven gereserveerd van 1% % id. C 11.50; stamslaboonen
15.30-^-16 90; tuintot 2 % der nog te ontvangen premiën, be3.40; peulen
boonen
11.90—15; peen f 5.80—
droeg
2.50—4; aardbeien
26.076.963 (’ 26.446.481). Er wordt 7.20; spinazie
22.80—26
zorg voor gedragen, dat de in verschillende per 100 pond; spitse kool 5—5.30; andijvie 6.50
—7.10 per 100 kg; kropsla
1.20—1.70; andyvie
valuta loopende verplichtingen zooveel moge3.30—4.40 per 100 krop; bos peen 11.60—11.80;
f
lijk door beleggingen in dezelfde
muntsoort rabarber 1.30—1.90 per 100 boa.
worden gedekt.
NOORD-SCHARWOUDE. 24 Juni. Aangevoerd
Het bezit in onroerende goederen is uitge- 5500
kg aards-^plen, Schotsche muis
6—6.20;
breid van 5.087.318 tot f 6.022.750, gemid- drieling muis .' 5—6.40 per 100 kg.

’

klasse. 11de lijst
van Maandag 24 Juni 1940

sde

De Britsche instanties hebben, naar thans
50.000 1399
bekend wordt, een volkomen verbod voor alle
25.000 2831
transacties en noteeringen voor het meeren1.000 17939 20560
deels der buitenlandsche effecten uitgevaar400 1971 6477
digd. Onder dit verbod vallen alle Noord-* /
200 1075 2956 8042 10165 22669
Amerikaansche waarden, evenals Braziliaan100 4941 7460 10745 14891 23249 24596
sehe, Chineesche, Peruviaansche, Japansche en
Prüxen van f 70—
een groot aantal Europeesche fondsen, met
1281
1419 1433 1535 1635 1694
1237
1087
inbegrip van fondsen, die, zooals de Konink1787 1939 1942 2105 2259 2386 2640 2848
lijke Petroleum en Canadian Eagle, weliswaar
2942 2954 2982 3131 3185 3219 3521 3541
van maatschappijen zyn, die haar domicili 3631
367? 3817 3860 3966 3999 4124 4191
buiten Engeland hebben, doch voor een be4461 4666 4673 4764 4841 4971 4981 5C73
langryk deel met Engelseh kapitaal werken.
5170 5242 5459 5719 5807 5808 5825 5997
Voor cc naantal buitenlandsche leeningen en
6007 6175 6410 6750 6836 6943 7052 7239
obligaties zyn echter, naar de Stockholmsche
7274 7447 7510 7601 7699 7708 7784 3053
correspondent van de 8.8.Z. meldt, deze be838 6 8426 8495 8524 8656 8661 8759 8785
perkingen Donderdag Jl. eenigszins verzacht,
8843 8871 8883 9262 9282 8355 8463 9C46
zoodat thans handel op beperkte schaal in
9680 9799 9847 10081 10462 10486 1056-3 10589
dergelijke buitenlandsche waarden weder
10622 10661 10718 10770 10898 110S3 11562 11728
mogelijk is.
11747 11824 11871 11877 11903 12081 12151 12228
12371 12530 12645 12682 12687 12769 12876 13041
13129 13131 13155 13235 13328 13386 13394 13441
delde rentet 5.27 % (4.77 %). Door de af13453 13488 13628 13646 13708 13776 13790 13812
lossingen daalde het bedrag aan hypotheken 14092 14128 14398 14469 14562 14572 14648 14725
uitgezet met
14911 15012 15096 15103 15179 15202 15342 15389
5.058.253; ge294.949 tot
middelde rente 4.85 % (5.21
15479 15616 15658 15866 15931 16037 16155 16197
De effectenportefeuille onderging verdere 16299 16392 16516 16598 16604 16662 16634 16718
uitbreiding, doch in verband met koersverlies 16910 16949 17040 17052 17139 17164 17170 17652
k
2.539.377, hetwelk uit de extra-reserve 17750 17858 17869 18127 18254 18286 18386 18424
werd afgeschreven, verminderde dit bezit tot 18455 18497 18611 18659 19047 19035 19144 19337
9.5401817; gem. rente 4.24 % (4.28 %), 19379 19454 19487 19812 19891 19895 19948 19963
Aan premlUn ineens voor eigen rekening is 20120 20172 20284 20343 20366 20439 20445 20447
ontvangen 823.792 (>’ 785.282) en aan ter- 20591 20834 20878 20978 21247 21273 21619 21711
mgnpremiün
2.865.031 (2.191.428), boven- 21713 21916 22049 22091 22336 22486 22492 22570
dien aan renten
1.042.304 (’ 1.054.163) en 22619 22653 22770 22772 22842 22909 22953 23122
aan huren (na aftrek der exploitatiekosten) 23153 23198 23372 23382 23459 23514 23548 23625
295.156 (’ 198.337). De uitkeeringen van 23715 23892 23900 23966 239?9 24197 24367 24559
verzekeringscontracten
502.752 (’ 407.861) 24627 24794 24812 24911 24920 24931
moest worden betaald. Het volle bedrag, uitNieten
gegeven voor de aanschaffing van meubilair,
1020
1051
1236
1270
1278 1280 1307
kantoormachines
en
vervoermiddelen a
1321
1426
1461
1328
1463 1490 1510 1572
(’
26.273
20.775) werd afgeschreven, als1594 1622 1631 1718 1754 1767 1783 1867
mede het noodig geoordeelde bedrag op vaste
1898 1940 1951 1994 2028 2093 2097 2098
ei£ idommen 6. 80.726 (’ 70.358).
2116 2139 2156 2163 2303 2330 2374 2425
2443 2452 2457 2459 2469 2494 2535 2543
2557 2616 3621 2658 2664 2750 2785 27C8
2815 2829 2931 2974 2986 3095 3225 3262
BUITENLANDSCHE BANKEN

—-

—

STAATSLOTERIJ
Trekking

’
—
’

’ ’
’ ’
—
’
’ ’
’
LEVENSVERZEKERING-MIJ.
’ ’
ARNHEM
’
’
’
’
’
’
’
’ ’
’
’’
’
’ STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ
’
’
’
’
’ ’
’
’

**"
?J.J-

7

13701 13719 13721 13797
13895 13899 13924 13927
14121 14149 14175 14178
14517 14531 14567 14573

13834 13863 13880 138K3
14H3
14494
14718

13930 14012 14111
14312 14355 14384
14577 14618 14713
14724 14734 14796 14848 14910 14930 14957
15070 15115 15133 15165 15175 15191 15192
15227 15231 15246 15256 15289 15406 15446
15473 15474 15547 15604 15623 15634 15680
15726 15730 15771 15837 15870 15880.15932
15977 16002 16038 1605S 16064 16066 16091
16178 16182 16183 16237 16267 16357 16393
16472 16478 16513 16521
16700 16701 16705 16760
16848 16864 16899 1706?
17173 17221 17225 17250
17435 17438 17440 17488
17616 17617 17620 17629
17790 17880 17884 17896
17989 18010 18011 18025
18159 18175 18246 18251
18326 18379 18392 18436
18621 18628 18677 18685
18799 18815 18832 18846
19104 19143 19173 19184
19404 19424 19443 19465
19727 19749 19761 19763
19876 19943 19953 19964
20078 20099 20257 20258
20470 20471 20489 20542
20644 20649 20783 20922
21183 21232 21277 21370
21512 21516 21560 21566
21912 21920 21959 22044
22145 22148 22178 22180
22240 22253 22281 22324
22595 22609 22613 22628
22753 22344 22869 23002
23196 23199 23202 23242
23308 23373 23384 23439
23624 23650 23676 23699
23918 23955 23962 23985
24056 24126 24228 24355
24645 24697 24776 24802
24885 24904 24938 24947
Verbetering 5e kl. 10
10002 mz. met f 70.

16528 16592 16645
16773 16780 16796
17089 17104 17121
17259 17315 17368
17501 17512 17561
17721 17747 17764
17899 17909 17944
18031 18033 18040
18268 18300 18304
18482 18484 18493
18726 18760 18796
18869 18913 18988
19267 19322 19340
19472 19507 19568
19794 19833 19835
19975 19878 20024
20274 20288 20301
20552 20557 20626
20932 21093 21122
21374 21412 21477

21625
22085
22183
22391

21658
22108
22186
22394

21679
22109
22198
22501
22642 22847 22684

15013
15226

15468
15725

15970
16116
16424

16673
16824

17124
17405
17608

17785
17955

18047

18320
18568*
18797

19024

19396
19588
19846
20025
20418
20029

21163

21483

21854
22133
22213
22503
22747
23184
23286
23621
23873

23078 23125 23132
23261 23267 23284
23454 23456 23607
23702 23716 23775
24009 24013 24055
24491 24514 24561 24621
24807 24822 24841 24856
24952 24977 24992 24384
lyst: 5113 ontbreek.

Radio-programma's
Voor Dinsdag.
JAARSVELD, 414.4 m. NcRV-mtzending. 8.00

Berichten ANP. 8.10 Schriftlezing en meditatie.
8.25 Gewyde muziek (gr.pl.). 835 Gramofoonmuziek. 9.45 Revida-sextet 10.30 Gramofoonmuziek.
11.15 Zang mêt pianobegeleiding en gramc'

ziek. 12.00 Berichten. 12.15 Gramofoonmuziek.
11.15 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek. 12.00 Berichten. 12.15 Gramofoonmuziek.
12.45 Berichten ANP. 1.00 Celesta-ensemble en
gramofoonmuziek.
2.30 Vrouwenhalfuur. 300
Viool, piano en gramofoonmuziek. 3.40 Gramo-

foonmuziek. 4.00 Bybellezing. 4.45 Gramofoonmuziek. 5.15 De „Gooilanders" en gramofoonmuziek.
6.30 VPRO: Jeugduitzending. 6.45 Orgek
7.30 Reportage. 800 Belichten ANP en n.

llngen. 8 15 NCRV-orkest 9.10 Causerie „Wat uw
hand vindt om te doen". 9 30* Carillonb<
(opn.).
9.45 Gewyde muziek (opn). 1.
Schriftlezing. 10.00 Berichten ANP, sluiting.
KOOTWIJK. 1875 m. KRO-uitzending 8.00 Berichten ANP. 8.15 Gramofoonmuziek. 9.00 Berichten (Fransch). 9.15 Gramofoonmuziek. 11.15 Berichten (Engelseh). 11.30 Gramofoonmuziek. 12.00
KRO-orkest. 12.30 Berichten (Duitsch). 12 45 Berichten
ANP. 1.00 KRO-orkest. 145 Berichten
(Fransch). 200 Berichten (Duitsch). 2.15 B
octet. 2.35 Gramofoonmuziek. 2.45 Musiqur:
Berichten (Fransch). 3.30 Gramofoonmuzn

Berichten (Duitsch). 5.15 Gramofoonmuziek. 530
KRO-orkest en solisten. 6.15 Berichten (Engelseh)
6.30 Musiquette en solisten. 7.00 Gramc'
ziek.
8.00
Berichten (Duitsch). 8.15 Berichten
(Eng<_l_ch). 8.30 Berichten ANP. 8.45 KRO-Melodistten en solisten. 9.15 Berichten
9.30 KRO-Melodisten. 9._6
10.15—1025 Berichten ANP. 11.15—1130 Be

1Fransch).

AVONDBLAD

8

AANKONDIGINGEN

Oem. ZIT- en SLAAPK., evtl. 3e
kamer met mod. comfort. Als gevr.
keukengebr. of pens. Telef. 27410.

Na voorzien te zgn van de
H.H. Sacramenten der Stervenden overleed heden, zacht
en kalm, in den ouderdom van
84 jaren, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder,
Mevrouw
ANNaTiENRIETTE MARIA

Oogarts

en
Dr. J. L. M. SINNIGE,
Zenuwarts.

Amsterdam, Olympiaplein 55.
Wilhelmina Gasthuis.

BOOTZ,

Verloofd:
JOHANNEKE CUPERUS
en
DIRK J. HOENS.
Amaterdam,
26 Juni 1940.
Den Haag,

Ir. A. KEYSER w.i.
Amsterdam,
J. W. Brouwersstraat 40 bhs.

I

Hilversum.

Joh. Geradtsweg 112.

Eenige Kennisgeving.
De Heer en Mevrouw
D. H. WALLIS DE VRIES—

Amsterdam, 22 Juni 1940.

In plaats van kaarten.
De Heer en Mevrouw
H. LOHMANN—NISEKER

geven met blijdschap kennis van
de geboorte van hun DOCHTER
WILLIE.
Amsterdam, 22 Juni 1940.

Maasstraat 99.

I
I
I
I

tot onze
den ouder-

onze lieve

Groot- en

Overgrootvader,

I

E. M. A. van Eeghen.
Bussurn:
M. C. T. VAN LENNEP.
H. VAN LENNEP—SILLEM.

I

Heemstede:
G. VAN LENNEP—
ZEVERIJN. I
Velsen:
C. L. VAN LENNEP.

I

SCHMIDT.
Haarlem:
A. D. L. DE CLERCQ—
VAN LENNEP.
S. DE CLERCQ.

HK. PEL.
M. J. PEL—v. d. HARST.

J. PEL.
Bloemendaal,
A. PEL.
S. J. PEL—DEN HAAN.
Oegstgeest,
J. M. HEERTJES—PEL.
Dr. Ir. P. M. HEERTJES.
Hendrik Ido Ambacht,
F. PLUIS—BIJLSTRA.
Drs. J. PLUIS.
's-Gravenhage,
G. BIJLSTRA

Neven en Nichten.
Oegstgeest, 24 Juni 1940.
Heden overleed, nog onverwachts, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster, BeBehuwdhuwddochter en
zuster,

I
I
I
I
I

|
I
I

1 ure op de Algemeene Be-

E. LEVY—SCHENK.
E. LEVY.
E. M. A.

"
VAN KAMPEN—

BOOLMAN.

Haarlem,

W. N. KREYENBROEK.

M. P. KREYENBROEK—
VAN KAMPEN.
Den Haag,

C. VRIEND.
E. M. H. VRIENDVAN KAMPEN.
Zaandam,
J. VAN KAMPEN.
Aerdenhout, 21 Juni 1940.

Heden overleed tot onze
diepe droefheid, in den ouderdom van bijna 79 jaar, onze
geliefde Man, Vader, Behuwd-

De teraardebestelling zal
plaats hebben op Dinsdag 25
Juni a.s. te 1 uur op de Alg.
Begraafplaats te Heemstede.

en Grootvader

AUGUST MAANDAG,

Oud-Hoofdmachinlst der
Stoomvaart Mg. „Nederland".

Tot onze diepe droefheid
vernamen wij heden, dat te
Arm Arbor, Michigan, U.S.A.,
is overleden onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Winterswgk,

G. MAANDAG—ROBANUS.
Delft,

J. J. ALTING—MAANDAG.

SOPHIE PHILIPP,
Weduwe van A. J. van Aalten,
in den ouderdom van 68 jaar.
Den Haag,
J. FRENKEL—
VAN AALTEN.
A. M. FRENKEL.

H. ALTING.
Winterswyk,

G. RIPHAAGEN—
MAANDAG.
J. G. J. RIPHAAGEN.
GEERY.
Winterswgk, 22 Juni 1940.
Rottenscheweg 66.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Woensdag 26
Juni a.s., des namiddags 1 uur
op de Begraafplaats „Zorg-

NOORTJE.

Arm Arbor, Michigan, U.S.A.,
E. VAN AALTEN.
Den Haag, 22 Juni 1940.
Burnierstraat 19.
Eenige en algemeene
kennisgeving.

vlied" te Amsterdam.

m^mmmmvmwammemmammmmmmmmm

Heden ontsliep, tot onze diepe droefheid, onze lieve

Echtgenoot,

Vader, Behuwd- en Grootvader,

Mr. JAN DIRK VAN KETWICH VERSCHUUR,
Oud-Bultengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van
H. M. de Koningin in Turkije en Bulgarije,
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., enz.,
in den ouderdom van 63 jaar.
J. A. VAN KETWICH VERSCHUUR—

CAMERLING HELMOLT.

Hilversum,

E. H. KNÖS—VAN KETWICH VERSCHUUR.
G. B. KNÖS

en Kinderen.

De begrafenis zal plaats hebben op het Kerkhof van de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Beek bij Nymegen, op Dinsdag
den 25sten Juni a.s., des namiddags te 2 uur.

22 Juni 1940.
Berg en Dal btj Nqmegen.
Voor de blijken van deelneming
in het verlies van onze lieve
Vrouw en Moeder,

Heden overleed onze beste
Broeder en Zwager,
Mr. J. D. VAN KETWICH

CHARLOTTE

VERSCHUUR.

KNOTTENBELT—HUDIG,
betuigen wij' onzen harteljjken

.

VERSCHUUR.

VERSCHUUR-

VAN DEN BERG
D. A. CAMERLING
HELMOLT.
C. CAMERLING HELMOLT—
VAN KETWICH

dank.
H. J. KNOTTENBELT.

ELIZABETH KNOTTENBELT.
JOHANNA E. KNOTTENBELT.
Den Haag, Juni 1940.
Waalsdorperweg 115.

ADVERTENTIËN

VERSCHUUR.

Berg en Dal, 22 Juni 1940.
Voor de hartelijke bewezen van
deelneming, ontvangen by het
overlyden van onzen lieven Vader,
Behuwd- en Grootvader,
A. C. L. HERTEL,
betuigen wjj onzen weigemeenden

dank.

Uit aller naam:
K. HERTEL.
Amsterdam, Juni 1940.

Betrekkingzoekenden 5 cent per woord
Treffers van min dei dan 10 woorden worden sleed»
met 80 cents, respectievelijk 50 cents berekend. Voor
"peciale zetwijze wordt 50 cent per regel berekend

ODI I C
rP\lj
J
■

GEVESTIGD:

Dr. Heinrich Lippmann
Arts
Chopinstr. 8
Tel.: 95417.
31—4± en volgens afspraak.

—

Hoop
Dr. J. H. v. d.Zenuwarts
Tot 8

Juli afwezig.

.

ECONOMISCH
NEDERLANDSCH FABRIKAAT
HYGIËNISCH,

fT 1I."

—

OVERAL VERKRIJGBAAR IN ZACHT, MATIG HARO EN HARO
l„di«n niet v#fkrijgb-»r bij Uw l«v*r«nci«f ichrijl dan naari
SANABROS. POSTBUS 5031. AMSTERDAM

—

HOUTBEURS te ROTTERDAM
van
,IE

RICARDO' SAOS
TEL,

VATEN TE KOOP

PLAATST TREFFERS

[~

—

—

in goeden staat, te koop gevraagd.
Br. met uitersten prüs T 12314, Hlbld.

—

—

HOOGE PREMIËN

51
528
1880
2895
3332
3979
6055
6179
6865

96
628
1968
2907
3407
4088
6146
6185

104
673
2074
2941
3547
4184
5365
6241

260
1234
2089
2958
3556
4245
5427
6281

6688 6715 6760 6891

266
1238
2280
3017
3586
4294
5476
6303

’7o.—

272
1239
2329
3038
3649
4625
5768
6368

275

1322 1414

2370
3170
3668
4663
5796
6381

8956
9825
10232
10863
11703
12165

13399
13912
14806
15857
18934
17739
18249
18931
19712
20157
20511

GEEN PREMIËN
57
345
588

122
358
593

806
1208
1695
2029
2365
2739
2980
3279
3483
3812
4049
4366
4677
5128
5489
6924
6285
6687
7094
7322
7607
7932
8276
8462
8704
8897
9214
9466
9873

815
1247
1724
2075
2405
2746
2981
3292
3501
3857
4065
4378
4800
6163
5534
5952
6351
6690
7170
7343
7638
8014
8277
8479
8705
8926
9230
9476

896
1336
1731
2097
2425
2771
2997
3325
3511
3871
4089
4418
4803
6186
5604

139
360
599

943
1347
1759
2102
2470
2772
3022
3336
3517
3887
4100
4420
4861
5208
6628
6961, 5978
6389 6403
6707 6726
7172 7250
7358 7374
7643 7678
8017 8026
8264 8316
8489 8504
8710 8777
8954 9011
9268 9298
9505 9560

2388
3239
3824
4698
5824
6498

843
1640
2636
3252
3867
4870
6073
6525

Belegging Utrecht
Pracht-complex

solide PERCEELEN met
50.000, direct over te
12.000 (event.
nemen. Huuropbr.
ook in kleinere- blokjes). Brieven
onder No. 29260, Adm. Handelsblad.
Blank houten lasten, Schuderlinnen,
tubeverf eigen fabrikaten du» voordeeUger. SCHILDBBSBIJENKORr.
Heerengracht 41. Telef. 33581.
Te koop onder arohit. gebouwde,
fraaie donker mah.h. BOEKENbreed 3 M., hoog 1.70 M.
KAST,
Koopprijs billi.ik. T 12292, Hb'.d.

’ ’

896

1741
2823
3313
3902
4949
6122
6559

6894 7013 7288 7321 7558 7565
7989 7991 8133 8227

7632 7749 7789 7881 7931 7988
8243 8305 8322 8736 8864 8915
9277 9287 9635 9408 9684 9793
10060 10084 10113 10127 10218 10221
1044910456 10636 10642 10754 10796
11309 11398 11461 11482 11667 11683
11809 11907 11932 12056 12066 12147
12562
12767 12899 12958 12960 13196 13220
13613 13656 13695 13731 13889 13905
14145 14160 14409 14424 14457 14671
15176 15269 16311 15492 15530 15592
16365 16478 16523 16746 16784 16884
17403 17429 17436 17533 17536 17637
17821 17847 17858 17925 18001 18154
18657 18777 18804 18845 18894 18907
19109 19168 19200 192»4 19541 19652
19899 19932 19936 20055 20107 20118
30310 20315 20328 20361 20373 20482
20931
18
805
542

812

163

368
642

220
393
671

.

245

460
691

8988
9879
10268
10905
11713
12370

9079
9947
10326
11049
11755
12389

Telef. 86798.

TE KOOP te Adam, gunst, stand,
eigen grond. Koopsom billijk. Br.
onder H. 54, ROUMA & CO., Heerengracht 226.

t 50.000.— 12840
t 1.000.— 652 4632
200.— 1462 5264 15985
t
fl 100.— 559 2798 3016 6272 7950 9689 12858 12907 18411
16796 17628 17990 18033 18507 18791

PREMIËN VAN

—
HUIZEN

3

HEGENTESSEPLEIN 19
DEN RAAG
Sa KLASSE, 9* LIJST
TREKKING VAN MAANDAG 24 JUNI 1940

9098

10049

10433
11214
11793
12531

13431
13919
14947
15939
16973
17740
18605
19023
19777
20271
20513

13478
13995
15005
15977
17174

13530
14004
15035
16350

18614
19062
19834
20291
20638

18616

19881
20308
20728

269
464
728

292
505
748

301
517
771

AUTO'S,

MOTOREN ENZ.
SLOOP-AUTO'S
TE KOOP GEVRAAGD.
Telef. 41649.

17202
17745 17750
19079

966 1015 1064 1179 1207
1437 1441 1451 1471 1505
1914 1979 1998 2020 2028
2181 2182 2210 2222 2276
2487 2537 2543 2635 2708
2807 2882 2892 2938 2974
3098 3115 3120 3122 3157
3395 3439 3440 3447 3462
3597 3622 3695 3713 3764
3976 ' 3978 3985 4036 4047
4125 4152 4204 4287 4303
4497 4553 4565 4577 4664
5032 5046 6079 6081 5116
5281 5380 5396 5422 5440
5691 5730 6829 5862 5879
6124 6193 6199 6202 6226
6442 6468 6472 6503 6649
6789 6799 6808 6958 7074
7260 7268 7294 7303 7312
7503 7535 7554 7590 7591
7745 7797 7861 7885 7915
8064 8108 8203 8241 8263
8415 8425 8426 8449 8461
8613 8656 8677 8682 8702
8806 8825 8853 8884 8893
9113 9123 9148 9194 9201
9310 9333 9358 9361 9407
9687 9714 9725 9772 9828
10074 10162 10169
10301 10306 10382 10385 10417
10559
10655
10475 10497
10586
10662 10676 10677 10687
10696 10759 10763 10790
10795 10821 10849 10930 10961
11017 11053 11094 11117
11141 11150 11164 11197 11216
11269 11281 11314 11353 11356 11369 11374 11379 11449 11450
11486 11509 11550 11578 11581 11670 11698 11700 11707 11717
11795 11836 11929 11942 11953 11958 11974 12024 12028 12076
12082 12084 12105 12136 12155 12191 12212 12224 12251 12252
12312 12318 12327 12373 12376 12399 12414 12437 12571 12673
12622 12626 12636 12687 12752 12788 12806 12845 12875 12888
12901 12920 12928 13037 13092 13096 13117 13132 13139 13177
13227 13232 13251 13274 13276 13292 13310 13436 13449 13602
13621 13626 13692 13780 13784 13872 13882 13905 13932 13953
13955 13994 14045 14057 14218 14223 14234 14263 14283 14288
14305 14314 14322 14325 14364 14386 14387 14402 14426 14632
14654 14689 14702 14716 14789 14791 14792 14824 14833 14867
14873 14887 14893 14911 14916 14933 14938 14955 14975 15034
15049 15071 15081 15141 15151 15156 15179 15235 15304 15405
15434 15477 15541 15558 15575 15619 15624 15632 15640 15643
15702 15712 15760 15781 15782 15793 15834 15877 15954 15976
16026 16096 16218 16225 16226 16260 16263 16268 16313 16394
16419 16437 16481 16529 16533 16534 16537 16539 16645 16619
16620 16656 16693 16746 16769 16827 16842 16851 16918 16924
16941 16972 17090 17100 17109 17125 17126 17139 17162 17176
17180 17210 17232 17350 17387 17388 17401 17404 17412 17472
17480 17487 17499 17526 17531 17538 17558 17559 17563 17580
17591 17598 17639 17655 17764 17799 17801 17818 17833 17894
17923 17987 17989 17994 18002 18008 18015 18039 18066 18069
18118 13129 18851 181852 18162 18212 18238 18250 18301 18309
18317 18340 18343 18356 18357 18363 18365 18377 18396 18524
18567 18646 18683 18704 18786 18817 18904 18914 18937 1897
19002 19016 19020 19049 19054 19077 19087 19107 19111 19212
19215 19315 19367 19390 19450 19504 19571 19623 19839 19640
19669 19743 19771 19813 19823 19843 19844 19866 19879 19882
19986 20026 20049 20083 20095 20103 20124 20171 20217 20221
20243 20307 20357 20371 20429 20544 20557 20566 20568 20609
20642 20664 20704 20705 20733 20783 20787 20822 20826 20873
20990
Verbeteringen 5e klas 8e Lyst: 5939 m. z. 5939 f 70; 7713
Ba. z. 7713 f 70; 7977 f 70 m. z. 7977; 13500 m. s. 13500 f 70;
10464 mi. 10494; 14267 m. z. 14297.

1

.

—

alle modern comfort. Prima keuken.
i

—^

r

WELKE

WIL BIJ ONS WONEN? In gezin by Bloemendaal, met dochnaar verkiezing: gest. of gem. zit- tertje van 13 jaar, lycelste, is geen slaapkamer. Tel. en bad, zonder legenheid tot OPNAME van meisje
of met pension en huls. verkeer. van denzelfden leeftijd
gedurende
Geen beroepspension. Adam (West).
T 12297, Hbld.

VACANTIE tegen billijke
ding. T 12248, Hbld.

vergoe-

BETREKKINGEN GEVRAAGD

CHEMICUS, M.T.S.-er (Adam), 10
jaar practyk in div. bedr., wenst te
veranderen. By voorkeur in organisch bedryf van niet te grote omMakelaar I. A. NUNES CARDOZO, vang.. Schrikt niet terug voor ver92988,
Noorder Amstellaan 178, TeL
antwoordelijke arbeid. Ongehuwd.
Brieven T 12367, H.blad.
heeft vrybUJvend gelden aan
hypotheek.
te bieden voor le
Flink correct persoon, 26 jaar, gediend hebbende by de Milit. politie,
ZOEKT WERKKRING
al» boswachter of iets dergelyks. Br. lett.
A Boekh. P. Sibbles, Ede.

| TE KOOP AANGEBODEN

36 Potgleteratraat

—"

HUIZE VAN BERKEL.

Prins Hendriklaan 38, heeft disp.
voor dir. of later gem. Kamers met

Te huur aangeboden per 1 Aug. i°
le klasse pension. te Baarn t mooi*
KAMERS die zeer geschikt zijn voor
echtpaar. Het huis is vyf minuten
van het station gelegen en ook van
de bosschen, is van alle moderne
comfort voorz. en door mooien tuin
PRACHT SUITE le étage Heerenomgeven. Prysopgave en nadere
huis, privé bad en mod. comf., voor inlichtingen worden gaarne
verkorter of langeren tyd.
strekt. Telefoon 3390. T 12289, Hbld.
H-ndelstraat 5, Telef. 94635.
Aangeboden ZIT-SLAAPK. of ZIJKAMER, omtrek Concertgebouw.
Geen beroepspensdon. T 12280, Hbld.
BESCH. DAME OF HEER

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.

\~

GOED BELEGGINGSHTIS

41* HACO-TREKKING

gemeub.
huisje
bewonend»
Weesperztjde, zoekt samenwoning
met Dame. T 12333, Hblad.

-_————__________________

AANGEBODEN EN GEVRAAGD

Makelaar MACKAAY
N.V. HACO

’

TE KOOP OF
TE HUUR

RIJWIELEN

Erasmushuis
ROTTERDAM
4e Etage
Nu telefonisch aangesloten onder No. 35683 (2 lijnen)
Kantooruren: B's—l2Mi en 2-6.

een

GEVRAAGD.

DAMESFIETS

N.V. Metaalmaatschappij van S. A. VLES & ZONEN

—

SAMENWONING. Dame, Lflb. Isr.

Voor Isr. echtpaar 2 groote ged. gemeub. KAMERS ENSUITE, badkam., medegebr. keuken, by alleenwonend heer, die in pension wenscht
opgenomen. T 12379, H.blad.

S. DE LEEUW

koopt D. en H. kleeding, meubelen
en andere opr. Waterlooplein 16,
TeL 48308. Bü geen gehoor TeL 40973.

35713-35814

H.Z. VOORBURGWAL HZ.

TE KOOP GEVRAAGD

van zonnig

Aanbieding met prüsopgave:
BOEKHOUDINGEN
Fa. H. Evenbly, Koog aan de Zaan.
Modern RADIOTOESTEL, defect IncL Belastingzaken v.a. f 5.— p. m.
geen bezwaar. Brieven met omTeL 3221 (na 6 uur 4786).
door gediplomeerd Accountant. Br.
11—* uur uitsluitend in
schrijving en prtjs T 12362, Hblad. T 10587. Hblad.
De Commissie.
FLESSCHEN TE KOOP GEVR.
't Flessrhenhui», le Jac. v. CampenBELASTINGADVIEZEN en Boekh.
straat 4, Telef. 21429, Amsterdam.
A. Leverington, Lid Bond van Belastingconsulenten, le Helmersstraat
95, Amsterdam, Tel. 85508.

van af HEDEN lederen DINSDAG
„A T LAN T A" a/d Coolsingel.

Heemstede,

graafplaats, ingang Kleverlaan te Haarlem.

H. W. METHORST.
J. J. VAN KETWICH

—

LEVY,

Amsterdam,
J. A. LEVY.

Kleine Advertentiën van toevallige» aard.
dus geen bedrijfsreclame, 8 cent per woord

|

A

ALBR. DÜRERSTR. 35 I, zoron. gem.
of gestoff. Suite, straatzyde. Eventueel zit-slaapk. Modern comfort.
Prima pensionv bi'll'.ke prys. Telefoon 96993.

By Lib. Isr. familie gemeubileerde
grachtenhuls bij Ryksmuseum, bijz. KAMERS, zonder of met prima pengeschikt voor 1 of 2 werk. of stud. sion, in goed milieu, Zuider Amsteldames,
25.— p. m. T 12361, H.blad. laan 101 huis, voor 2 of 3 personen.

nl XLI I 1-iWJ^c

WMSmffl^'

in den ouderdom van 31 jaar.

GIBBONS.
Klein- en achterkleinkinderen.
Haarlem, 23 Juni 1940.
Dreef 32.
Op verzoek van den overledene geen bloemen en toespraken.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Donderdag 27
Juni a.s. des namiddags ten

—

—

BOYENGEDEELTE

Huize Leenes, De Lairessestr. 42, gr.
gem. zit- en slaapk. of gr. zitk., in.
of z. pens., alle mod. comf. Pril*
bill. Tevens ongemeub. gr. kamer.

■

Op lste étage van Heerenhuiis 3 lneenloopende KAMERS met pension.
Keizersgracht 295.

TPHTmSt/

—

—

RIE VAN KAMPEN—

I

Huizen:
A. VAN LENNEP.
E. VAN LENNEP—

A. H. METHORST—
VAN KETWICH

BIJKANTOOR EN FILIAAL: Jac. Obrechtstraat 13, Tel. 26206,
Hoogeweg 12,
Zuid. FILIALEN: Rijnstraat 219, Zuid, Tel. 93634
143,
Went,
FILIAAL,
Tel.
86381.
Oost, Tel. 54493
Bllderd.kstraat
TE AMSTELVEEN: Amsterdamscheweg 108, Tel. 3151.
FILIALEN (ex-Regenboog): Vijzelstraat 48, Centrum,Tel.4s9lo
VanWoustraat 15, Zuid,
F. C. Hooftstraat 99, Zuid, TeL 20500
Tel. 21808
Llnnaeusstraat 56, Oost, TeL 51950, Adm. de Ruyterweg 166, West, Tel. 81762.
En voorts te: Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Arnhem,
Den Bosch, Nymegen, Tilburg, Breda, Leiden, Hilversum en Bussurn

—

’

»er zending.

t

PEL Hzn.,
die na zgn verwonding op 10
Mei jl., op 22 Juni, 30 jaren
oud, van ons werd weggenomen.
Rotterdam,
H. PEL—BIJLSTRA.
HENKJE.
Rijswijk,

Jong gezin in 't Gooi wil gaarne in
ztjn gerieflijke woning een kind als
PAYING GUEST te logeeren hebben. Prima verzorging
15.— per
week. T 12342, Hblad.

lo esla_lo cent

hnrr7T_n_TVTVn_7IT?BHRfTTTTnPM'!SvH
||iy»l|.fJ H<iii.^__|.<fH'ilMJ___l_i

Mr. JAN HENDRIK

Y. BLILSTRA—MEIRINK.
Dordrecht,

E. VAN LENNEP—

Waar geen filiaal, zende men de goederen aan:

Volstrekt eenige kennisgeving
Hedenmiddag hebben wij op
de begraafplaats „Rhgnhof"
met elkaar ter ruste gelegd,
onze lieve Man, Vader, Zoon,

Wassenaar,
K. BIJLSTRA.

Jhr. Dr. MAXIMILIAAN

WASSCHEN-STOOMEN*.VERVEN

Schoonzoon, Broeder, Zwager
en Oom,

SMOLDERS
geven met blijdschap kennis van
de voorspoedige geboorte hunner
DOCHTER
JOHANNA GEERTRUIJ.

BILLIJK SAMENWONEN.
Jonge dame, 28 Jaar, woning op het
oog hebbende, zoekt nog 2 andere
jonge dames, in bez. v. meubelen.
T 12338, Hblad.

Uw besfe en fciJiijfcsie adres voor COLBERT f%

Weduwe van den Hoogedelgestrengen Heer Adrianus
H. C. M. J. IJzermans.
Uit aller naam:
G. BEUKERS—
IJZERMANS.
's-Gravenhage, 23 Juni 1940.
„Diertstichting",
Bezuidenhout 161.
Volstrekt eenige en algemeene
kennisgeving.

In plaats van kaarten.
Verloofd:
MIES VAN DE VELDE
en

FREDERIK VAN LENNEP,
Weduwnaar van Vrouwe

TWEEDE BLAD

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 24 JUNI 1940

t

Verloofd:
BEP VAN KALKEN,

Heden overleed
diepe droefheid, in
dom van 80 jaar,
Vader, Behuwd-,

—

MUZIEKINSTRUMENTEN
RADIO'S ENZ.

Uw radio stuk?
Spoedreparatie
door

ex-monteur

VALKENBERG.

Roerstr. 6, Tel. 96431.

assistente en typen zoekt PASSENDEN WERKKRING. Liefst Amsterdam. T 12368, Hblad.

Juffr., bekend met verpleging m.
dipl. Kraamverz., P.G., 34 jr., z.z.
m. Aug. GEPLAATST by
okter als opleiding assistente en
hulp ln de huishouding, v.g.g.v.

gaarne

KANTOORMACHINES
REKENMACHINES!
SCHRIJFMACHINES!
TELMACHINES!
75 div. ’45- tot ’95.-

■'

D. Isr. meisje z. BETREKKING p.
1 JuM, g. k. koken en werken. Br. D,
Kiosk Olympiaplein.

Isr., goed kunnende koken, zoekt
betrekking ln huishouding, v.g.g.v.
T 12229, Hbld.
Een Duitsch meisje met prima referenties zoekt per 15 Juli zelfstandige
BETREKKING v.d.e.n. Liefst Zuid.
T 12308, Hbld.
Holl. Prot. Dame wenscht INWONING in beschaafd milieu tegen
der huish. en koken. Pr.
leiding
refer. T 12244, Hbld.
B.z.a beschaafd funk ervaren
TWEEDE
WERKMEISJE, liefst
buiten, waar ook derde meisje I*.
T 12384, H.blad.

z. a. Sergt., cap., 4 j. milit. d.,
26 jaar, R.K., als telefonist, maga- B.z.a. voor Amsterdam teg. «1 Auguszynbed. of iets derg. T 12294, Hbld. tus
BUITENMEISJE, 19 jaar, v. d.
n. Netjes kunnende werken, v. g.
J. DAME, alg. ontw., zoekt werk en
g.
v„
katoen en zwart dragend.
bH dokter of tandarts, ass. en T
12391, H.blad.
aaministr., bescheiden salaris.
T 12240, Hbld.
Beschaafde Isr. Dame ZOEKT
voor hulp dn de huish.
Beschaafde Jongedame, 23 jaar, PLAATSING
en gezelsohap. Prima referenties.
diploma Huishoudschool, doktersT
H.blad.
B.

T 12271, H.blad.

Besch. jongedame, dipl. huishoudschool, baby- en kinderverzorgster,
belast zich gedurende ziekte of tyd.
afwezlgh. der moeder met verzorging der kinderen. Liefst extern.
T 12370, H.blad.

12373.

Liberaal Joodsch Meisje, 26 jaar,
zoekt huiselijke werkzaamheden. Br.
T 12372, H.blad.

Jonge ongeh. WERKSTER heeft
nog eenige dagen beschikbaar. (By
voorkeur in Oost). V.g.g.v. T 12335,
Hblad.
Werkster vraagt WERK, alle dagen.
T 12388, H.blad.

Nette werkster, katoendragend, z.
WERKHUIZEN, van g.g.v. T 12339,
H.blad.

Biedf zich aan flinke VERSTELNette Isr. Juffrouw ZOEKT BENAAISTER, ook voor stryken. Prijs
TREKKING, liefst Amsterdam, in billijk. T 12247, Hbld.

huishouding, goed kunnende koken
en werken, van zeer goede referenties voorzien. T 12390, H.blad.

TWEE adressen:
HET SCHRIJFMACHINEHLIS
Hobbemastraat Ba, t o. Parkhotel
en Molsteeg 4.
Let op No. 4.

TE HUUR GEVRAAGD

Klein ambtenaarsgezin vraagt 3e

ALLROUND ZAKENMAN

36 jaar, inkoop-, verkoop- en bedryfservaring, zoowel binnen- als buitenland, biedt zich aan. Liefst buitenland. Eerste referenties. T 12290, Hbl.

B.z.a. NETTE JUFFROUW voor
enkele dagen in de week, goed kunnende koken en netjes werken,
v.g.g.v. Twee gulden per dag. T 12332
H'blad.

VprstelJ, stop-, veranderwerk

9è—7 uur

’

van

1.75. T 12336, H.blad

__

BETREKKINGEN AANGEBODEN

\~ LEERAREN BOEKHOUDEN M.O.

Echtpaar zoekt gemeub. K4MER(S>

GEVRAAGD. Standplaats Adam, Haarlem en Utrecht.
Volledige werkkring. Goede positie. Brieven No. 29254, Adm. Handelsblad.

BOVENHUIS op 't Zuiden; 4 a 5 evt. met vrüe keuken. Omtr»k Plan-

omgeving Concertgebouw, tage. T 12393. H.blad.
40 per maand. T 12270, Hbl.
Heer zoekt ZIT-SLP. m. pens. Voorkeur rauwkost, vegetar. T 12279, H.
Lib. Isr. Dame, b.b.h.h., zoekt
GROOTE KAMER, zeer rustig ge- Dame m. 1., zoekt twee gestoff.
legen, met kookgelegenheid. Zuid. KAMERS, oud Zuid of Centrum, als
Br. met ml. en prys T 12288, Hbld. alleen-inwonend. T 12242, Hbld.

kamers;

a

’ ’

954
1354
1891
2134
2481
2805
3070
3357
3528
3917
4107
4436
4913
5254
6660
6099
6420
6764
7253
7483
7727
8058
8394
8611
8793
9032
9309
9604
10262
10598
10792
11135

35

I LESSEN |

I

Examens Stenografie en Typen

I TE

'
I

FEDERATIE VOOR STENOGRAFIE „GROOTE"
Juli ln Amsterdam en 13 en 20 Juli in Den Haag.
Nadere inlichtingen: Zuider Amstellaan 52, Amsterdam-Zuid.
vanwege de
op 10 en 17

HUUR AANGEBODEN |

MONDELINGE CURSUS
GEMEUBILEERDE
5zeerKAMERFLAT
GEHEEL
GEDEELTELIJK
comfort
m.
z.
93147. Makelaar in Onroerende Goederen
ter opleiding tot

of
te huur
op prima stand (Vondelpark),

of

elegant ingericht met alle
pension. Te bevr.

Opgericht door de MAKELAARSVEREENIGING te AMSTERDAM.
HEERENGRACHT 160
le FLAT, WeesperzUde 12.
40.50
SEPTEMBER 1940—MEI 1941.
2e étage, tuinzyde, 2 of 3 lichte ge- |p. m. 3 kamers, keuken, badcel, zolInl. en aanmeldingen UITSLUITEND aan het Bureau der Makelaarsverstoff. vertrekken. Huurpr. mcl. centr. der.
400.— of
eeniging, Rokin 24, Amsterdam, dagelijks op de gewone werkuren. TeL 33340.
verw.
550.— p. J. Ev.
meer ruimte in zelfde perceel. Dagel. OOSTERBEEK. Te huur 20 Juld—lo
te bevr. op No. 158 (conciërge).
Aug. vry Huis met ruimen tuin, 5 In klein klasje „HELMERSBUURT"
DUITSCH, Fransch, oude talen,
bedden, mod. comf., 3 min. gaans worden 6 jonge kinderen „na volonderricht door jonge studenten. Br.
optrein, tram, bosch en heide,
T 12334. H.blad.
30.— doend voorbereidend onderwys"
per week Br. No. 62, Boekh. Romyn, geleid voor Zn klas L. O. door onderwyzeres
Oosterbeek.
met hoofdacte. Billijke condities. T 12315, Hbld.
DUITSCH.
gemeub.
Goed
C. DOERBECKER, Mr. P. N. ArntTelefoon 26340
Koninginneweg 8
ZIT-SLAAPKAMER
met volledig pensiion. Centr. verw., VOMBERG
leeraar Boekh. M.0., zeniusweg ■82 hs, Leer. M.O. en D.
MODERNE FLATWONINGEN
warm en koud str. water, met gebr. Turnerstr. 21, Tel. 29068. Opl. voor Handelsc. Beëed. Transl. Opl. prakt..
centrale verwarmln/j, personenlift. van bad en telef. Mevr. Sand. Joh. alle examens.
ex. (ook schrift.), L.O. conv., vertaMinervalaan 60 h., 7 Kam. ’9O +40 Verhulststr. 123, Tel. 90090.
lingen. Dag- en avondlessen.
JEUNE
PARISIENNE
Minervaplein 6 IV, 8 kam.
diplömée
100 +40
Université
donne legons
id.
4 hs., 81,7 k. v.a. ’BO +35 Groote gem. of gestoff. SLAAPKAcon-vermet balcon en kleine zitkam., sation. Johannes Vermeerplein 11,
P. R. HUIZINGA, Leraar Engels
Euterpestr. 106 hs
+20 MER
’B5
Téléphone 96437.
M.0., Keizersgr. 406. Tel. 31489.
110 lil, 10811 v.a ’7O +20 modern comfort. T 12383, H.blad.
id.
N Amstellaan 262 hs.
50+17.50
Rustig strnnd
CAMPERDUIN.
id. 154hs.. 158 11, 214 I v.a ’6O +20 Gem. mod. landhuisje.
10 bedden.
Sloestr. 10 111, 6 1 v.a.
50+17.50 Juli f 90.-. Aug. 150.-. T 12274, Hbl.

’

’

’

’

WONINGBOUW GEBR WAJER

—

"

’...

Centrale

—

... ’

’

Maasstraat 77 111, 83 1 v.a
Volkerakstraat 2 II
Deurloostraat 61 hs

I

’

warmwatervoorziening.

50+ 5 Gemeubileerde ZIT-SLAAPKAMER,
39+ 5 m.o.z.p. le Helmersstraat 323 huis.
52+ 5
BETALEND LOGE gezocht door
Groote winkelhuizen lste stand
twee R.K. dames in eerste klas inMinervaplein hoek Stadionweg
gericht
heerenhuis, Watergraafsvan af
125+25 per maand.
meer, 60.— per maand. T 12371, H.
Vraagt

E

’

gratis

’’’

’

Woningcourant.

HUUROVERNAME

GEM. ZIT-SLPK., alle comfort. Ook
tyd'elijk. J. W. Brouwersplein 14.

Goed GEM. SUITE, centr.
tot 1 Mei 1942 op zeer voord, voorw.
alle comfort, voor heer of dame,
v. RIANT HEERENHUIS in Zuid. b.b.h.h.,
alleeninwonend, nieuwb.
9 gr., 3 kl. k„ badk.,cv., parket, tuin. Z. Amstellaan.
Tel. 94183.
Terst. te aanv. T 12245, H.blad.
DEN HAAG. Gemeub. halve Villa te
huur, vlak bij zee en bosch. 7 bed250.—,
STADIONKADE No. 1, op Zuiden, den, van 15 Juli—l Sept.
175.—. T 12310. Hbld.
bev. 5 k., voll. badk., Holl. keuken Aug.
met frigidaire, boy. 2 k., fietsenberzonnige ZIT-SLAAPK., m. o.
ging, voorz. centr. verw. en warm Ruime
z. vegetarisch pension. Brögel, Prinwat. Aanv. 1 Sept. Te bevr. Telesengracht 256.
foon 21472.
Direct of later aangeboden voor
Groot modern HUIS te Wageningen
familie GROOTE SUITE met pengemeub. te huur v. d. mnd. Aug. sion.
P. Potterstr. 44, Tel. 25864.
Prys p. mnd
150. T 12284, Hbld.
(UIT VERSCHILLENDE BLADEN.)
MOOIE KAMERS (eventueel keuOp een
buitenplaats ln Oosteiyk ken).
Alle comfort. Uitzicht Apollowordt
aan
Gelderland
een
echtpaar
GEHUWD: J. J. Niemantsverdriet en J. G. Th. Flohil.
boy. Tel. 24581.
aangeboden. Per laan. J. v. Eyckstr. 9
SAMENWONING
BEVALLEN: Schuit—Tromp, d., Aerdenhout;; Hilbrink—Reinders, maand 200.- a 250.-. Modern huis
Ruime ZIT-SLAAPKAMER, str. w.7
d., Haarlem.
met alle comfort. T 12283, Hbld.
Heer of Dame b.b.h.h. Roerstraat
OVERLEDEN: J. Hartog, m„ 61 j., Utrecht; E. J. M. Hoogeveen—
15 bel*ét.
Leusman, v., 58 J., 's-Gravenhage; J. A. Warner, m., 34 J., 's-Gravenhage;
GEM. FLAT
H. van der Jagt, m., Vlissingen: W. A. Fabri—Verbeek, v., 81 j., RotterIN HEERENHUIS
Part. voor-zlt-slaapk. v. 1 of 2 pers.,
dam; J. Berger, Sr., m., 73 j., 's-Gravenhage; E. C. Hoeting—Oosterbaan,
Museumkwartier, bev. 3 kam., badk., alle comf.
m. o. z. pens.
v., 80 j., Aerdenhout; M. de Winde, m., 70 j., Rotterdam; J. C. Kooy, m., keuken, Centr. Verw. Voor direct of Keukengebr.Heerenh.,
Kamers vanaf
20.—
43 J., Hillegersberg.
later te huur
150 p. m. T 12389, H. Handelstraat 5, Telef. 94625.
verw.,

Ie VRIJE FLAT

’

BURGERLIJKE STAND

’

’

’

’

’

’

I DIVERSEN

'3e AMBACHTSSCHOOL,

I

'1

TIMORPLEIN, AMSTERDAM (O.).

UITNOODIGING

tot bywoning der OPENBARE LES, welke gehouden zal worden op
Woensdag, 26 Juni 1940, des middags van 2—li uur en des avonds van
7}—9} uur.
De Directeur: C. A. QUINT.

Grossder vraagt FABRIKANTEN Dame, ervaren ln het verstellen van
voor het maken van Hondenhals- heeren overhemden e. d., stelt zich
banden, hondeniynen enz., alles van beschikbaar. T 12241, Hbld.
leder. T 12330. H.blad.
HUWELIJK.
Heer, Israël., vaste
positie, zoekt kennisH.H. WINKELIERS! Adm. onderl. Zwitsersche
persoon geeft hulp en voorlichting by making met jonge dame v.g.h., ± 27.
Brieven met foto onder T 12249, Hbl.
de Administratie van Uw Distributiebonnen. T 12311, Hbld.
ROSENSTEIN (To Rhama), Psychoiiiog-Handlijnk., is weer dag. te spreZEILEN op de Friesche meren. Nog ken Vechtstraat 158,. Telef. 24153.
enkele plaatsen, tweede helft Juli,
in klein gezelschap, voor jongelui,
onder bekwame leiding. Br. No. 905,
Boekh. K. ter Burg, Alkmaar.

Psychometrist

R. J. BON TAN. Cons. I—i 6—9.
Tel. 28338
Willemsparkweg 85.

—

Gegroepeerde Aankondigingen blz. 9

DJgDE BLAD

AVONDBLAD

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND

G.V.A.V.-Feijenoord 0-2
Spelpeil kwam in beide
teams niet boven het
middelmatige uit.
GEMISTEKANSEN
.De eerste thuiswedstrijd van d« nieuwe
Noordelijke kampioensclub zal de talrijke

— —

toeschouwers
op

wij schatten het aantal
niet geheel tevreden gesteld
Oebben. Niet omdat G.V.A.V. ten slotte
«en o—2 nederlaag moest lncasseeren,
*aar omdat het spelpeil ln beide teams
'igenlrjk niet boven het middelmatige
kwam. Er lag een zekere loomheid, die
""tikbaar moeilijk was af te schudden over
verschillende spelers, en het was opmerkelijk, dat ook het thuisclubteam, dat
tegenstelling met de Rotterdammers,
*?
die een vermoeiende treinreis achter den
'ug hadden, frisch aan den start kon verschijnen, aan dit euvel leed.

6000

niet voor.
jEen verklaring was hier eigenlijk
geenszins zóó,

7* weersomstandigheden waren

J

at deze een te groote krachtsinspanning van

vergden.
Het was echter niet alleen de ontbrekende
«eestdrift, die den strijd beneden de verwachdeed blijven. Want al mocht Feijenoords
*Pel meermalen in korte periodes boeien door
weldoordacht veldspel, waarbij spil
f*uPpen zich onderscheidde, aan de andere z(jde
de techniek en de tactiek van de Noor-

ten

delingen niet voldoende om zwak tegenspel van
in andere oogenblikken volaf te straffen. Want kansen, zelfs om
gende
eh
*je Rotterdammers

strijd ln hun voordeel te doen beslissen,
£Jebben
de Groningers ongetwijfeld gehad.
"Wat door deze kansen bleef de strijd nog

*eiügszins aantrekkelijk, temeer omdat de be'jissing eerst in de laatste minuut van den
J^tjd viel, nadat de gasten ln de eerste minuut
/an de tweede helft een o—l voorsprong
"adden genomen.
Voor de rust had Feijenoord over het geheel
overwicht gedemonstreerd. Door
J*i licht
verzorgd veld- en aanvalsspel kreeg de
der thuisclub, Haan, veel en moeilijk
*erk, maar hij wist den druk kranig te doorgaan. Vente en Vrauwdeunt, alsmede Barendrecht Jr., die als linksbinnen voor Sinke was
°Pgesteld, probeerden het op alle mogelijke
J^anieren, maar steeds stond Haan op de
3uiste plaats.
Kuppen dirigeerde met hoofd cm voeten zijn
T^orwaartsen steeds weer tot den aanval en
!* keeren, dat G.V.A.V. de kans kreeg om aan
belagers te ontsnappen, waren te tellen.
*aar toch waren deze aanvallen geenszins
**nder gevaar, daar het Rotterdamsche back-8t&l Van der Heide—Van der Lely niet in
r ootsohen vorm speelde. De noodige stootkracht ontbrak echter bij de gebroeders Haze**jd, zoodat doelman Scholtens steeds redding
*°n brengen.
Na de rust was het spelbeeld echter geheel
"^ders. Ondanks het feit, dat Barendrecht Jr.
Jeeds ln de eerste minuut met een o.i. houdbaar schot het openingsdoelpunt had gemaakt
de gasten aanvankelijk het beste van het
fpei behielden, was het Bonsema, die, met tacr*ch veldspel, diverse openingen wist te ma"e» en meerendeels over rechtsbuiten Buiter
de diverse attaques op het gastendoel

J*ter
Jtoelman

■Jaar
£

""dei-nomen. Maar ook thans bleven de puntjes
de i ontbreken. Van Meel en Hazeveld Sr.
bisten van enkele uitstekende kansen geen
l*bruik te maken. Een buitenspel-doelpunt
&«n Vrauwdeunt werd terecht afgekeurd en
het ingaan van het laatste kwartier bleef
J***t
J^y.A.V. nog haar kansen behouden. Kuppen

""ok aich echter meer en meer in de verdediging terug en mede daardoor werd het voor
*fe Groningers steeds moeilijker de aanvallen
"aar behooren af te werken. Met verre trappen
de Feijenoord-aanval aan het werk gezet
*n het gelukte linksbuiten Linssen ten slotte,
daartoe door slecht werken van Taatgen in
"taat gesteld, het leer via den paal langs den
Jjjtloopenden Haan in het doel te plaatsen,
direct daarop floot de heer Hofman einde.

GELIJKSPEL TE ALMELO
In een letterlijk en figuurlijk zeer heestrijd is Blauw Wit er in geslaagd in
de laatste paar minuten een gelijk spel te
verkrijgen, nadat de Amsterdammers,
sinds Veldhuis twintig minuten na het
begin voor Heracles gescoord had, al dien
tijd achter hadden gestaan.

Gezien het warme weer,

voor

dat voetbalspel

de spelers in een kampioenswedstrijd tot
*en beproeving moest maken, is er toch nog
"«hoorlijk gespeeld.
Al dadelijk zetten beide ploegen een snel
tempo in, dat, naar het zich liet aanzien, bt)
*ullc een temperatuur niet twee maal drie
kwartier vol te houden was. Tegen het einde
2akte het spel dan ook dermate af, dat de spelers duidelijk verrieden uitgespeeld te zfln.

Juist echter tegen het einde bewees Blauw
Wit over den langsten adem te beschikken en

dit bracht haar

toch nog een gelijk spel, dat
°verigens volkomen verdiend was. Een overwinning van Heracles zou geen juiste weergave zijn geweest van de krachts- en spelverhoudingen.
Over het algemeen vonden wij de Amsterdammers qua ploeg toch wel iets beter dan
de Almelo'ers. Er zat meer samenspel ln en
°°k in tempo wonnen de gasten het meestal

v&n de Heraclieden.

Men kan dan ook zeggen, dat de Blauw Wit*«rs het meest in den aanval geweest zijn en
«et doel van Heracles heeft in enkele perloden
*an een zwaren druk blootgestaan. Toch wist
3e thuisclub tot drie minuten voor het einde
Qe score blank te houden, in de eerste plaats
dank zij het prima keepen van Dekkers, die
"en minuten voor het einde een verrassend
"chot van Wilders, die Van Nol op de midöenvoorplaats in de tweede helft vervangen
"'ad, door snel reageeren nog tot corner wist
*6 verwerken.
Maar voorts omdat het middentrio van
Blauw Wit in de afwerking der menigvuldige
Aanvallen faalde en het spel wat te kort hield,
Nol was dezen middag wel slecht op
■chot en van zijn partners links en rechts
°P de linksbinnenplaats was Westphal vervangen door Van Wijngaarden kwam het
°°k al niet. Het gevaar in de Amsterdamsche
v oorhoede zat in den linksbuiten Bergman,
*jle tal van schitterende voorzetten gegeven
heeft, waarvan zijn medespelers echter geen
Sebruik wisten te maken.
Naast Bergman was wel de meest opvallende
*Peler ln de Blauw Wit-gelederen Stjjger, de
"hkshalf, en dank zö °en door hem listig aanS^geven bal kwam ecu paar minuten voor het
'Inde het verdiende tegenpunt.
van, dat
to Juist even tevoren had het er alles
heracles met 2—o zou winnen, want Veldhuis
door de heele verdediging heengeloopen
*h had maar voor het inschieten enkele me~*s voor doel. Toen probeerde hij evenwel ook
?*h keeper te omspelen en dit heeft Heracles
/*Ö zeker de overwinning gekost. Ferwerda
het leer te bemachtigen, trapte ver uit,
Stijger den bal naar Wilders dirigeerde,
jaarna
Qle Dekkers onhoudbaar passeerde. Met dit
5,eltike spel kunnen beide partijen tevreden
*ï)n.
Er waren ruim drieduizend bezoeker».

—

J^st

—

ALGEMEEN HANDELSBLAD VAN MAANDAG 24 JUNI 1940

EINDHOVEN—HELMOND 2-2
Ih den Zaterdagavond voor de eerste klasse
van de Zuidelijke afdeeling gespeelden wedstrijd Eindhoven—Helmond, Is de laatste er
in geslaagd een 2—o achterstand ln een gelijk spel om te zetten.
De eerste helft en ook een groot gedeelte
van het spel na de rust domineerden de Eindhovenaren. Aanvankelijk golfde het spel snel
op en neer, doch spoedig teekende zich een
zeker overwicht der thuisclub af. Voor het
doel wilde het bij de aanvallen van Eindhoven
niet bijzonder vlotten en de schoten waren
niet bepaald zuiver. Helmond deed eenige
tegenaanvallen, die door de verdediging en in
laatste Instantie door den keeper der Elndhovenaren onschadelijk konden worden gemaakt.
Na een klein half uur spelens geraakte
Derks ln duel met Jansen, waaruit eerstgenoemde zegevierend te voorschijn kwam. Hij
plaatste den bal met een boog voor het doel.
waarna de Zeeuw Inkopte (1—0).
Vlak voor rust kreeg De Zeeuw den bal
toegespeeld van Van Gemert en doelpuntte
andermaal (2—0).
Na de hervatting kwamen de gasten geducht opzetten. Hun optreden leverde reeds
na 11 minuten succes op. Van der Reek kreeg
den bal van verren afstand toegespeeld en gaf
met een hard schot den keeper het nakijken
(I—2).

D. F. C.—X. V. O. 4—l.
D. F. Cs laatste thuiswedstrijd heeft «en alleszins verdiende 4—l zege op V. U. C. opgeleverd.
Bergeyk had al spoedig na het begin het net
gevonden (1—0) en niet lang daarna zorgde hy
op handige manier voor 2—o. Een kort Haagseh
tegen-offensief volgde, maar weldra was D. F. C.
weer de baas, met als gevolg, dat wederom
Bergeyk kort voor de rust den stand op 3—o

bracht
In de tweede helft wogen de partyen beter
tegen elkaar op, al bleef D. F. C. gevaarlyker. De
nieuweling v. d. Berg, die zeker niet slecht debuteerde, maakte er weldra 4—o van en eerst kort
voor tyd wist De Harder uit een fel betwisten
strafschop tegen te scoren (4—1).

». f. C—C. V. V. 4—L
Aanvankeiyk was C. V. V. eenlgermate ln de
meerderheid, doch toen Griese op een naar voren
geschoten bal toeliep, had hy weldra v. d. Oever
gepasseerd, zoodat R. F. C. de score opende
(1—0). By C. V. V. deed de middenvoor v. d.
Graaf enkele malen goed werk, maar het schieten liet te wenschen.
Nadat het doel van C. V. V. in de tweede helft
een paar maal in gevaar was gebracht, gingen
de gasten ten aanval over en het was v. d. Graaf,
die kans zag de partyen op gelyken voet te
brengen (1—1). C. V. V, dat krachtig bleef aanvallen, kreeg echter weer een achterstand te
boeken, toen Van Walsurn v. d. Oever met een
tam schot verschalkte (2—1). Kort daarop kopte
Griese uit een voorzet van Verbeek voor R. F. C.
no. 3 in het net en geen minuut later lag de bal
voor de vierde maal ln het doel van de bezoekende vereeniging.

OO AHEAD—X. E. C. I—4.
De Xfymeegsch* club heeft verdiend gewonnen
van de rood-gelen. De gasten die voor Ten Velde
in de voorhoede een vervanger hadden, waren in
het veld technisch beter ingesteld, en mede daardoor toonden _y zich gedurende den geheelen
wedstryd de sterksten.
De thuisclub, die meer invallers had moeten
inlassdhen, had het voorrecht, de leiding te kunnen veroveren, haar bezorgd door Koopman Jr.
Zoo bleef de stand tot rust I—o. Daarna kon
N.E.C, haar betere spel in doelpunten krachtig
uitdrukken, door niet minder dan drie achter
elkander gemaakte doelpunten.
Nog eenmaal kon Go-Ahead, dank zy een zeer
mooi gemaakten kopbal van Roelof*, den nu
ontstanen achterstand verkleinen, doch de snelle
Nymeegsche voorhoede deed dat weer te niet door
den stand op te voeren tot 3—4, waarmee het
einde kwam.

«PARTAAN-AV. M. S. 3—l.

.

WIELRENNEN

OLYMPIABAAN HEROPEND
Zoo op het knusse Olympdabaantje van
Badhoevedorp te Sloten kent ieder iedereen.
Al rijden er 25 of 30 amateurs in den uurwedstrijd, stuk voor stuk zal elke toeschouwer van het tribunetje U den naam van
een weglooper kunnen vertellen.
Overigens, dit publiek kent niet alleen
namen van renners, maar weet him capaciteiten neuwkeurig op te sommen. Zeldzaam
deskundig z\jn deze toeschouwers.
W|j hebben ons oor te luisteren gelegd.
Veel commentaar hebben wij moeten aanhooren, maar men kan er van op aan, dat de
opmerkingen zelfs van de aanwezige dames,
raak waren. Voordat een rit van de sprint
begon, konden zij zeggen: die en die wint!
En het kwam uit ook.
En van combine was geen sprake. Er
wordt gestreden voor de overwinning, tot de
laatste meters, in zuiver amateuristische
opvatting. Mocht er een deelnemer zijn, die
tegen de regelen zondigt, dan is er nog altijd
een jury, klein in getal, maar die de knepen
kent en fijntjes haar beslissingen neemt, wel
eens gekruld met opvoedkundige raadgevingen, Indien het optreden van een renner
niet behoorlijk is geweest. Daar tusschendoor
hoorden wfl nog wat echten Amsterdamschen

SPARTA—H. C. C. 1

HC.C. wint met 138 runs en nog twee wiekets
in handen.
Sparta's aanvoerder raadde goed en koos fielNOORD-BRABANT
den. Al dadeiyk lieten Schill en v. d. Bosch goed
cricket z*en, terwyi de
geïntimiIn Brabant, waar tennis altijd een groote deerd door de faam derRotterdammers,
tegenstanders, zich met
belangstelling heeft gehad, was de animo om hand en tand verdedigden, hetgeen zich vooral
na den oorlog weer te gaan spelen niet groot. uitte in goed en vlug veldwerk.
Op 42 verdwynt v. d. Bosch (17) gecleand door
Verschillende clubs trokken zich uit de comDe Bruyn. Dan volgt een langdurige stand tuspetitie terug, waardoor het aan de overige verschen Schill en v. d. Luur totdat op se eerstgeeenigingen de grootste moeite kostte, nog ennoemde aan de boundary door een prachtigen
kele wedstrijden te spelen. Den Bosch als teneenhandschei vang van Donker, op het bowlen
niscentrum heeft nu echter het initiatief ge- van De Bruyn, kon verdwynen. zyn score
bedroeg
nomen, om weer wat leven ln de brouwerij te
28. Gallois diie hem opvolgt, steunt v. d.
die
Luur.
zeer goed, maar ook met een tikje geluk, staat
brengen.
bs
spelen, uitstekend en eerst op 210 kan Gallois
Ter gelegenheid van het 12J-jarig bestaan
van het tennispark van de gemeente zullen de (S2) near het paviljoen wand«len na gestumpt te
onderlinge wedstrijden, welke hier reeds tien zyn. Met een stand van 212 voor 3 wordt ge.
luncht en daarna zet v. d. Luur zyn inning voort.
jaar gehouden worden het karakter dragen
hy had inmiddels zyn century reeds overschrevan een jubileumtoernooi.
den
met Sillevis. Eindeiyk op 284 neemt F.
Verder zal er in Den Bosch een nationaal Sehilthuis het wioket van v. d. Luur, wiens score
toernooi gehouden worden van I—* Augustus 157 bedroeg w.o. 8 zessen en 19 vieren. Er komt
dan wat schot in. want hl betrekkelijk korten tyd
voor A en B-klassers.
daarna Sillevi» 41. P. ten Bosch 38,
Bovendien worden ook nog de Brabantsche sneuvelden
tenniskampioenschappen gespeeld. Deze zullen Riemsdyk 4, Rutgers 0 en Planten 7. Op 356 voor
8 wordt om half drie gesloten.
plaats vinden op de banen van de EindhovenDe bowHngcyfers waren verre van fraai n.l.
vereeniging
Aug.
sche lawntennis
van 22—25
F. Sehilthuis 4 voor 128, L de Bruyn 2 voor 74
Als geheel dus een gevarieerd programma, en J. Smeets 1 voor 71.
dat waarschijnlijk niet zal nalaten de animo
Daarna kwam regen roet fa het zoo smakelyke
bij de spelers en speelsters weer op te wekken. cricketeten gooien. Sparta begon ongeveer kwart
voor drie met F. Sehilthuis en De Bruyn. Eerst-

HERVATTING VAN TENNIS IN
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ZWEMMEN IN HET AMSTELPARKBAD.
De stort van de 100 m schoolslag dames.
Van l. n. r, Jo Waalberg, T. Bijland, C. Koster en G. Sieuwertsen,

DAMMEN

In het Amstelparkbad

DEN HAAG VERLIEST VAN
AMSTERDAM

De Kring Amsterdam ten bate
van Rotterdam.

Keiler klopt de oud-kampioen
J. B. de Haas.

De zwemkring Amsterdam heeft zfln doel

bereikt, dat gesteld was met het organiseeren
van nationale wedstrijden in het Amstelbad:
10. een flink bedrag bijeen brengen ten bate
van Rotterdam; 20. de zwemsport weer goed

op gang brengen in de hoofdstad. Circa duizend
gulden was het batig saldo van entrees plus
collecte, en de hoofdstad herbergde voor het
eerst na de schokkende Pinksterdagen de bloem
van de Hollandsche zwemsters en zwemmers.
Ondansk de vrij hooge prijzen was het Amstelparkbad gistermiddag goed bezet. Het gemeente-bestuur ha4 de inrichting gratis ter beschikking gesteld, tal van firma's verleenden
hun belangelooze medewerking, zoodat de onkosten laag konden blijven.
Om circa kwart voor drie opende de voorzitter van den Kring Amsterdam, mr. G. J- CH. Claessens, de wedstrijden met een opwekkend woord, en dank zy een competente jury,
onder leiding van den bondsvoorzitter Jan ce
Vries, was het programma om kwart over vijf
klaar. Juist op tijd, omdat de regen toen pas
goed los kwam.
Mooie sport zagen we op de 200 m borstcrawl, toen in de laatste serie Scheffer, Van
der Kuil, Geerling en Ramack aantikten met
een verschil van een meter tusschen de eerste
en de vierde! Ramack (R.Z.C) won ln 2.25.4.
Op de 100 m rug dames kwamen Cor Kint
en let van Feggelen gelijk aan. De tijdiger
arm-overhaal van de Rotterdamsche bracht
haar de zege in 1.17-4.
Een pittige waterpolo wedstrijd, welke door
Amsterdam met s—l5—1 van Rotterdam gewonnen werd, besloot het feest.
Naar wij vernemen heeft deze wedstrijd
rond duizend gulden opgebracht.
De uitslagen:
200 m schoolslag heeren t 1. H. Smilshuyzen
(A Z.) 2.53.6; 2. W. Seton (Zian) 2 58.3; 8. P.
Kruithof (R.Z.C.) 3.01.8.
100 m borstcrawl, dames.' 1. R. v. Veen (R.D.Z.)
1.08.6; 2. A. v. Schalk (Meeuwen) 1.09.4; S. W.
Soetekouw (R.D.Z.) 1.12.9; 4. M. v. Dyk (A.D.Z.)
1.15.6.
100 m rugslag, heeren: 1. J. Metman (IJ) 1.12.6;
2. H. v. Schouwen (D.J.K.) 1.13.8; 3. P. de Groot
(H.Z.P.C.) 1.17.6; 4. E. Slegtenhorst (Zian) 1.19.8.
100 m schoolslag, dames: 1. J. Waalberg (A.D.Z)
1.25.6; 2. T. Byiand (H.Z.C.) 1.27.2; 3. C. Koster
(V.Z.V.) 1.28.5 4. ;W. Haverlag (H.Z.C.) 1.29.4.
200 m borstcrawl, heeren: 1. H. Ramack (R.Z.C.)
2.25.4; 2. W. Geerling (IJ) 2.26.3; 3. D. v. d. Kuil
(S.Z.C.)

2.26.4.

100 m rugslag, dames: 1. C. Kint (Rotterdam)
1.17.4; 2. I. v. Feggelen (Meeuwen) 1.17.5; 3. N.
Scheffer—Senff (A.D.Z.) 1.20.4; 4. Th. de Haan
(Zian) 1.22.8.
5X50 m estafette borstcrawl, dames: 1. Amsterdamsche Dames Zwemclub 2.53.6; 2. Hollandsche
Dames Zwemclub 2.56.6; 3. Rotterdam 2.57.6.
4XIOO m estafette borstcrawl, heeren: 1. Het IJ
4.27; 2. D.W.R. 4.39.4; 3. Amsterdamsche Zwem-

club 4.48.1.
In het toernooi van eenige bekende AmsterdamWaterpolo: Amsterdam—Rotterdam s—l,
voetbalvereenigingen alsmede het elftal van
de Kon. Ned. Marine, wedstryden, waarvan de
opbrengst ten goede zal komen aan Rotterdam,
werd gisteravond een aanvang gemaakt met den DAMMEN
wedstryd Spartaan—W.M.S. op het terrein van
Spartaan.
Ondanks het goede doel, waarvoor deze wedOM DEN ATLANTIC-BEKER.
stryden georganiseerd zyn, is de publieke belangHet G. S. toernooi om den Atlanticbeker is giistelling op dezen eersten avond tegen gevallen.
In den wedstryd heeft men het klasse-verschil teren voortgezet met de volgende partyen:
2—o
tusschen het spel van beide ploegen duidehjk W. Rustenburg—M. Delsen
Lochtenberg—J. van Kralingen
I—.l1—.1
kunnen constateeren. Spartaan heeft over het C J.
I—l
algemeen een meerderheid gehad, die voor de F. C. Dropvat—J. J. de Wit
B. Berk—J. Druyf
I—l
rust met twee doelpunten tot uiting werd geDe stand is nu:
bracht.
In de tweede helft kreeg de W.M.S.-keeper weer
Druyf Jr. 9 (5), Rustenburg 7 (5), Raman 5 (4),
vele malen bezoek dooh in de laatste speelhelft Muller 5 (4), Lochtenberg 5 (5), Van Kralingen 5
wist Spartaan slechts éénmaal te scoren. Na een (5), Dropvat 5 (5), De Wit 3 (5), Berk 3 (5), Delgoed apg,e_etten aanval werd het I—3, met welken sen 1 (5).
Zaterdag a.s. wordt de wedstryd voortgezet
stand teven» het einde kwam.
sche
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LAWNTENNIS

Eindhoven zette een offensief in en wist
bijna den voorsprong te verhoogen. Haar aanvallen Hepen echter slechts op verschillende
corners uit.
ZWEMMEN
Tegen het einde forceerde Helmond een
aantal corners, bfl een waarvan de middenvoor Van Wil met een kopbal de partijen op
gelijken voet bracht. In dezen stand (2—2)
kwam geen wijizlging meer.

Heracles—Blauw Wit 1—1.
ten

—

gen: 1. Lakeman-Somers tyd 20 min. 39 sec.
2. Oontelaar-Ballangee. Op 2 ronden: 3. BoeriystPelzer 4. Floor-Cooper. De andere koppels waren
3 of meer ronden achter.

In café Paviljoen te Den Haag Is Zaterdagvoor de driestedencompetitie de wedstrijd Den
Haag—Amsterdam gespeeld. De Amsterdammers waren volledig opgekomen, terwijl bfl
de Hagenaars de heer Kalden ontbrak, voor
wien de heer Jac. de Haas, oud-kampioen van
Nederland inviel. Hg had aan het eerste bord
plaats genomen tegen den tegenwoordigen
nationalen kampioen Keiler. Een strijd dus
tusschen de nieuwe en oude school, die evenwel dadelijk aan het licht bracht, dat De Haas
met zijn tijd was meegegaan en zich aan de
meer moderne speelwijze had aangepast.
Zijn oude nog niet verloren gegane strijdlust deed hem een gevaarlijken voorpost innemen, die tegen de uitnemende omwisselingstactiek van Keiler echter niet bestand bleek.
Het stuk stierf een heldendood. Ofschoon De
Haas al zijn elndspelkennis te hulp riep, gaf
Keiler hem geen kans meer op remise.
Jan Metz kon een te vroeg ingezetten aanval
op Kuyers langen vleugel niet volhouden. Na
Kuijers glansrijk herstel werd het remise.
Steenhuis zorgde toen, dat Amsterdam de leiding kreeg, terwijl Druijf Jr. een schijf was

De tijdsomstandigheden zijn oorzaak dat
verschillende clubs van het houden van haar
toernooien hebtoen moeten afzien. Andere
hebben, vooral wegens de vertraging van de
competitie, moeten verschuiven. Het bondsbureau heeft dan ook nieuwe aanvragen doen
inzenden. Op grond hiervan is het programma
opgesteld dat hieronder volgt. De mogelijkheid
van enkele wijzigingen blijft bestaan, omdat
ln de ballenvoorziening verandering kan komen. Al met al is het nog een aardig programma waarin aantrekkelijke toernooien voorkomen en waaraan ongetwijfeld verschillende interessante wedstrijden van on_e sterkste spelers reliëf zullen geven.
24—30 Juni, Eindenhout (Haarlem); I—7
Juli, Amsterdamsche kampioenschappen; 5—7
Juli, West-Friesche kampioenschappen te Enkhuizen; 5—7 Juli, Oosterbeeksche Tennisvereeniging, B—l 4 Juli,

Hilversumsche L.T.C.;

13—14 Juli, Stadskanaal; 12—14 Juli, Drentschejcampioenschappen te Assen; 17—21 Juli,
Nationale Kampioenschappen te Scheveningen;
22—28 Juli, Jatilo te Haarlem; 23—24 Juli,
Jeugdkampioenschappen te Apeldoorn.
In Augustus: I—4 Augustus, Veteranentoernooi te Baarn; I—41—4 Augustus, Woburn-

park

en Bastion Bazelaar (Den Bosch);
Augustus Sobri (Voorburg); 2—4
Augustus, Scheemda; s—ll Augustus, Ready
'28 (Amsterdam); B—ll Augustus, Noordwijk; 19—20 Augustus, Jeugdwedstrijden
Overveen;
19—25 Augustus, Brabantsche
kampioenschappen; 24—25 Augustus, Haren
(Gr.); 28 Augustus—l September,
Jeugdwedstrijden Leimonias; 30 Augustus—l Sept.,
voorgekomen tegen Bom.
Eindhovensche kampioenschappen; 31 Aug.—
Op dat oogenbiik had Muller een over1 Sept., Leeuwarden; 6—B Sept., Delftsche
machtseindspel af te werken, zoodat de kansen L.T.8.; 14—15 Sept. Groningsche Studenten.
Over het al of niet doorgaan van de Rottervoor Amsterdam zeer gunstig kwamen te
staan. Wel had Aandagt den achterstand van damsche kampioenschappen is men ln de Maaseen dammen-eindspel, en begon het voor stad nog bezig. Er is goede kans dat deze
dezen speler er donker uit te zien, waarmee weer, evenals voorheen, open zullen zfln voor
spelers buiten Rotterdam en dat zö van 23-28
Den Haag eenige compensatie had.
Ook aan bord 5 stond de Sohevenlnger Juli gehouden zullen worden.
Tybout gunstiger in het eindspel, doch het
werd nog remise. Amsterdam leidde toen CRICKET

met <i—2.
Nadat Muller gewonnen en Aandacht verloren had en Bom met een schijf achterstand

remise had weten te maken was de stand 9—6
nog steeds ten voordeele van de hoofdstedelingen. Met de gunstige standen aan de overige
borden mocht een overwinning van ten minste
12—8 voor Amsterdam worden verwacht.
Daar de ontmoeting Rotterdam—Den Haag

ln 10—10 Is geëindigd heeft Amsterdam de
leiding. De uitslag volgt hieronder.
Den Haag—Amsterdam.
J .B. de Haas—R. C. Keiler
o—2
J. M. Bom—J. Druijf Jr
I—l

G. Woudenberg—O. J. B. v. d. Sleen I—l
J. F. Kujjen—J. Metz
I—l
C. R. Tybout—P. L. de Schaap

P. Oosten—J. Steenhuis
R. v. d. Klift—J. Druijf Sr
M. Molenkamp—J. Muller
J. H. Brabers—A. Delsen
J. v. d. Harst—A. Aandacht

I—4

o—2
I—l

o—2
I—l
2—o

B—l 2
WATERSPORTVEREENIGING
„DE SCHINKEL”.
De tweede wedstrijd voor jachtjes der
B- M.-klasse om den Opoebeker, die Zondagmorgen door de Watersportvereeniging „De
Schinkel" op het Nieuwe Meer gehouden werd,
is spannend geweest. De wind woei uit Noordelijke richting, de baan werd éénmaal gezeild.
Vooral tusschen de ~Ridi" (Bennink) en
„Aivaal" (P. Simons) werd de strijd eerst in
de laatste meters beslist.
De uitslag van den ochtendwedstrijd was:
1. Ridi, st. D. Bennink; 2. Rivaal, st. P. Simons. De Opoebeker werd gewonnen door D.
Bennink, wegens het zijn van tweemaal eerste.
Des middags werden er onderlinge wedstrijden gehouden.

DERKSEN VERBETERT BAANRECORD

waren:

EXCELSIOR—H. B. _.
H.B.S. heeft boyengenoemden wedstryd, die in
gespeeld werd. gewonnen met 57 runs

Schiedam

op de eerste innings.

Voor HB.S. openden Luyendyk en Herklots
op het bowlen van Zoetmulder en J. Oosterholt
Op 23 boekte de aanval van Excelsior het eerste

succes

toen Luyendyk op ongelukkige

wyze

door

Zoetmulder gebowld werd. Even later nam dezelfde bowler ook het wicket vam Herklots, die
een goede 26 noteerde. De volgende betamen koek
en Bousquet moesten spoedig de mat verlaten,
doch Van der Vegt wist met eenige harde vieren
en zessen de score aardig omhoog te brengen.
Toen deze speler echter voor een goede 27 door
Van Harmeien geborwd werd. was de grootste tegenstand van H.B.S. gebroken.
Alleen Zyistra
kwam met 14 not out- nog ia de dubbele cyfers.
Op precies 100 was de innfags van H.B.S. even
na de lunch ten einde. Het fielden van Excelsior
was zeer goed, een prachtige vang van Van
Seheeuwe dient nog vermeid te worden.
De bowlingcyfers luiden: J. Oosterholt 7 voor
45, Zoetmulder 2 voor 33. van Harmeien 1 voor 18.
Van de innings van Excelsior valt al heel weinig te vertetien. Het was een komen en gaan.
Geen der spelers wist het goede bowlen van Wunder en Van der Vegt te bespelen. Slechts Eikenbroek kwam met 12 in de dubbele cijfers. Op het
zeer schamele totaal van 43 hadden alle Schiedammers een beurt gehad.
De bowlingcyfers waren natuuriyk zeer fraai
en luiden: Van der Vegt 4—lB, Wunder 6—14.
Excelsior waagde nog een poging op ds tweede
innings, doch door uistekend batten van Herklots
werd deze poging reeds na een kwartier by den
stand 52 voor 0 door den aanvoerder van Excelsior opgegeven. Herklots noteerde eea fraaie 36
not out.

AMSTERDAMSCHE COMPETITIE.
Opnieuw begunstigd door de weersomstandigheden werden de wedstrijden voor de kantoor-competitie van den Amsterdamschen
Cricket Bond j.l. Zaterdag voortgezet
Na deze vijfde serie ontmoetingen zijn
alleen de elftallen van de Incasso-Bank en de
combinatie
Twentsche Bank—Nehamy nog

ongeslagen.

Het gemak waarmede de gecombineerden
met het eerste elftal der bootslieden afrekenden, vormde met de nederlaag van de A. C. C
tegen Amsterda de verrassingen van dezen
dag.

I—l1—1

ZEILEN

Op de Zaansche Wielerbaan

PELLENAARS IN RONDE VAN
DUITSCHLAND

NIEUWE TOERNOOI-AGENDA

genoemde wordt ais het totaal 11 ie gevangen op
het bowlen vanK. Neuerburg. De Bruyn en Smeets
zetten dan een flmken stand op totdat om 4 uur
voor de tweede maal wederom voor langen tyd
voor reeen moet worden gestapt. De stand ie dan
1 voor 93. Om 5 uur wordt de bal wederom ter
hand genomen en de pitch biykt door het vele
regenwater veel te hebben geleden. Op 107 runt
Smeets (87) zich zeer onoordeelkundig uit en
daarna, vallen de wioket» sneller. Toch werd het
totaal van Sparta nog 218, dank zy L. de Bruyn
32, J. Wepster 28 n.0.. H Legro 13. A. Grondtiout
Ij en J. Sotineveld 18.
De bowlingcyfers van H.C.C,
W. Gallois 1 voor 60, K. Neuerburg 1 voor 11, J. Rutgers
1 voor 72 en P. ten Bosch 5 voor 4a

De

volgt:

voornaamste

resultaten

luidden als

O—ROOD EX WIT.
Nm het winnen van den opgooi stuurt Selles de
bezoekers het eerst naar de wiekets. De Haarlemsen» innings verloopt uiterst snel en is, ln totaal
A. O.

geen zestien overs, reeds na ruim één uur
beëindigd. Het totaal bedraagt 77 runs,
waarvan P. A L van Bueren 13; P. C. Hagenaar
28 (5 X 4) en H. Hackenitz 11.
Bowlingcyfers A CC: P. Sanders Jr. 3 voor
38 en P. Sanders Sr. 7 voor 40 Extra's 5.
Nog voor de hinch verliest de thuisclub drie
wiekets voor in totaal slechts 12 runs. Tezamen
met W. van Weelde brengt Staats na de hervatting een aanzieniyke verbetering in den stand aan.
Met het totaal op 50 wordt Van Weelde (16) door
Hagenaar gebowld, terwyi Staats
na een uitstekend gespeelde en waardevolle 34 te hebben bydoor een korten bal van Sodderland
gedragen
volkomen verrast wordt. Geholpen door zwak
veldwerk overschryden de Amsterdammers vervolgens toch nog gemakkeiyik het benoodigde
totaal door toedoen van N. W. Selles (12) en den
oudsten Sanders 30 (2 X zes). Met inbegrip van
niet minder dan 26 extra's sluit het A. C. C.-totaal
op 141.
Bowling-cy__rs R en W.: P. Hagenaar 8 voor
52; L. J. Sodderland 2 voor 27; A van der Togt
4 voor 26 en A Berendsen 1 voor 11.
Met nog drie uur speeltyd beginnen de Haarlemmers aan een tweede innings. Wanneer er
27 runs zyn voor het verlies van één wieket moet
voor den regen worden gestopt, waarna de aanvoerders overeenkomen het spel te staken, (W.
Kramer blyft met 23 n.u.; P. Sanders Jr. 1 voor
12 en P. Sanders Sr 0 voor 15.
Hiermede heeft de A. C. C. haar tweede, welverdiende overwinning op een eerste-klasser behaald (met 64 runs).
nog

spelen

—

'

—

K.N.S.M. I 59 runs, waarvan A. J. Stuurman 12, C. de Jong 12 en H. Poser 11 (J.
Oudheusden 1 voor 15; J. J. de la Mar 3 voor
14 en F. Burger 5 voor 14) verloor van de
Twensche Bank—Nehamy-combinatie, die
voor het verlies van slechts zeven wiekets
90 runs bijeen sloeg. (J. J. de la Mar 20;
H. J. ten Have 33 en H. Boddeke 10 n.u.; A.
F- Lobry de Bruyn 3 voor 28 en C. de Jong
2 voor 18).
A.C.C. 57 runs (J. Meyer 31; J. Wulms 5
voor 29 en J. F. Cramer 5 voor 24) verloor
van Amsterda, dat 94 runs scoorde, waarvan
J. Scholtz 30 (ret.) en P. Kuypers 19 (G. H.
Kappelhoff 2 voor 27; P. Worm 1 voor 9;
K. de Vries 1 voor 1; Th. Varekamp 3 voor
20 en B. A. Smits 1 voor 4).
Rood-Zwart 130 runs, waarvan C. J. Spiers
50; W. Roodenburg 18 en W. Burger 16 (J.
K. Riemersma 5 voor 42; L. Barentsen 4 voor
44 en C. O Nottelman 1 voor 7) won van de
JUNIORES IN DEN A. C. B
K.N.S.M.-reserves, die op het bowlen van: C.
Naar wy vernemen, heeft de schoolvereeniging
J. Spiers 4 voor 15; W. Daamen 3 voor 11 en
A. Bodegraven 1 voor 1 geheel uit waren „Het Sint Ignatius College" alsnog met twee elftallen ingeschreven voor de competitie.
voor slechts 33 runs (L. M. Barentsen 19).
Het aantal elftallen is
tot zes gesteverloor
Tenslotte
R.1.0. 89 runs, waarvan gen. Mede in verband methiermede
het leeftijdsverschil is
D. van Gemen een goede 47 en A. Vos 10 het raadzaam gebleken de elftallen ln twee afn.u. (P. van den Bosch Sr. 2 voor 43; Ph. deelingen (A en B) onder te brengen, waarby voor
Engel Jr. 6 voor 33 en W. Engel 2 voor 11) de A-afdeeling de leeftijdsgrens wordt opgevoerd
van de Incasso-Bank, die met 101 runs voor tot nog geen negentien jaar op 1 Mcl 1940.
In de A-afdeeling zyn ondergebracht: A.A.C,
het verlies van zes wiekets de tegenpartij met
en Cr.I.C. I.
gemak de baas bleef. (B. Burger 18; D. van V.V.V.
In afdeeling B komen uit: A.C.8.-scholieren.
den Berg 34 ret. en W. Engel 28 ret. G. DolV.R.A. en Cr.I.C. 11.
man 3 voor 56 en J. van Dijk 1 voor 1.)
Voor Woensdag 26 Juni zyn vastgesteld: V.V.V.
Competitie-stand: —Cr.I.C. I en Cr.I.C. 11—
A.C.8.-scholieren.
gesp. gew. gel. verl. pnt.
5
Incasso-Bank
4
1
9

—

Onder flinke belangstelling uit geheel
4
7
3
1
Noord-Holland hadden heden op de Zaansche TwebaS.Ned I
K. N.
M.
5
2
12
5
Wielerbaan te Assendelft wedstrijden plaats, Rood-Zwart
SCHAKEN
5
2
12
5
Derksen erin slaagde het baanrecord, Amsterda
5
12
2
4
Naar wij vernemen zal aan de Ronde van waarbij
staande op naam van Jan Pijnenburg met een A. C. C
5
2—84
OM DEN KAMSTRABEKER
Duitschland, welke 15 Juli zal aanvangen o.a. tijd
4—222
worden deelgenomen door Kees Pellenaars. op van 10.4 secte verbeteren en te brengen R. I. 0S. M II
K. N.
5—232
Ook met andere Nederlandsche renners is men volgt:10.2. De volledige uitslagen luidden als
cD wedstrijd om den Kamstra-beker, georZaterdag zyn de volgend* wedstryden
Voor
a.s.
ganiseerd door de Rotterdamsche Schaakverin onderhandeling.
vastgesteld:
Sprintwedstryd over drie baanrandon. le wedeniging Kralingen, welk toernooi langen tijd
K. N. S. M. lI—K N. S. M. I (terrein B. links);
stryd: 1. Derksen in 10.4 sec; 2. Pronk; 2e wedstryd: 1. Derksen in 10.2 sec.; 2. Van Vliet; 3e R. I. O.—Amsterda (terrein B. rechts); A. C. C.— moest worden onderbroken, is hervat.
HEEMSTEEDSCHE WIELERBAAN.
Gisteren is de vijfde ronde gespeeld in Hotel
wedstryd: 1. Van Vliet in 11 sec.; 2. Pronk; 4e Incasso Bank (A. C. C.-terrein) en Twentsche
wedstrijd: 1. Derksen in 10.6' sec.; 2. Pronk; 5e Bank—Nehamy-combinatie tegen Rood-Zwart op Centraal te Rotterdam. Dr. Euwe kon niet
Na het nogal zwak bezette openingspro- wedstryd: 1. Van Vliet in 11.2 sec; 2. Pronk; 6e het Twentsche Bank-terrein.
aanwezig zijn, zoodat zfln partfl met Goris
wedstrijd: 1. v. Vliet in 11.4 sec.; 2. Derksen.
gramma van de vorige week, bracht de Heemmoest worden uitgesteld.
steedsche Wielerbaan gisteren een aantal van Totale uitslag: Derksen en Van Vliet ieder 5 punLandau won in zestien zetten van mr.
Pronk 8 punten. De belle tusschen Van Vliet
HAARLEM—V. R. A.
de beste Nederlandsche renners aan den start. ten.
Mulder. Van den Tol. die tot dusver de leiding
en Derksen werd door Van Vliet gewonnen ln
Dit heeft een gunstigen invloed op het bezoek een tyd van 11.4 sec, die daardoor winnaar van
In een wedstryd met lage totalen heeft de had. verloor van Mühring. Vlagsma, die tegen
thuisclub haar tweede overwinning behaald (met Kmoch langen
gehad.
den geheelen wedstryd werd.
tfld in het nadeel was, wist ook,
4 wioketa).
Jammer dat door een onweder het programAchtervolging over 5 km maximaal (30 ronV.R.A batte eerst, maar behalve Kummer met geholpen door tijdnood van Kmoch, tegen dezen
ma moest worden afgebroken, toen er 12 van den): 1. Klink in 5 minuten; na 4 km ingeloopen; 17 en Wittebol met 22 not
out kwam geen der remise te bereiken. Blok verloor van Samelius.
de 60 km van den koppelwedstrijd verreden 2. Evers.
De stand is thans:
spelers in de dubbele cyfers. Op 60 hadden alten
waren. Zaterdagavond a.s. te 7 uur wordt de
Samelius 3_ pt., Kmoch, Landau, Mühring
50 Rondenrace voor nieuwelingen en amateurs: een beurt gehad, zoodat de bezoekers nog voor
wedstrijd voortgezet.
de lunch aan den kant zaten. Abendanon had met en Van den Tol, allen 3 pnt. uit 5 partijen; dr.
1. J. Lust; 2. L. Ekkers op 1 ronde; 3. J. BerkDe uitslagen:
8 voor 30 in 12 overs prachtig gebowld; de overige Euwe 2_ pt. uit 4 partijen; Vlagsma
hout; tyd 11 min. 56 sec.
2_ pt.
Sprintwedstryd over 600 m. le serie 1. v. EgKlassementwedstryd voor profs over 40 ronden 2 wiekets vleten voor eenzelfde aantal runs aan (uit 5); Goris 1 pt. en 1 afgebr.
partfl (uit 4).
mond. 2. Zwartepoorte (half wiel) tyd laatste met 4 klassementen: 1. Evers, 7 punten; 2. Van Van den Bergh ten deel, waaruit volgt, dat
1
200 m 13 sec. 2e serie 1. v. d. Linden, 2. Wals
wicketkeeper Voogd geen enkele extra doorliet Blok pt. (uit 5 partflen) eo mr. Mulder 1 ptGent, 7 punten; 3. C. Bakker, 7 punten.
humor.
(1 lengte) 13
en
1 afgefor. partfl uit 5 partflen.
2/5 sec). 3e serie 1. v. Egmond, 2.
10
Haarlem
een
om
profs
ronden):
tyd
(60
km
voor
had
zee
van
de
te
wedstryd
1 C.
runs
De koppelwedstrijd voor nieuwelingen, iets Wals (13 2/5 sec). 4e serie 1. v. d. Linden, 2.
in 14 min. 14 sec; 2. J. Kremers op 50 maken en daar de batsmen zich begrypeHJkerwys
nieuws, was heel aardig en de finale van het Zwartepoorte (13 sec). 5e serie 1. Zwartepoorte, Bakker
haastten,
niet
verloor
match
veel
op
1 ronde.
de
3. Chr. van Gent
van haar
sprintnummer bepaald opwindend: hoe handig 2 Wals (14 sec.). 6e serie 1. v. Egmond, 2. v. d. meter;
Afvalwedstryd voor nieuwelingen en amateurs: aantrekkeiykheid.
profiteerde Remkes van het duel tusschen Linden (banddikte) 12 2/5 sec.
Op 12 waren Peschar (4) en Kruyt (1) reeds
1. L. Ekkers; .2. v. d. Bos; 3. Berkhout.
Eindklassement: 1. v. Egmond 3 punten, 2. v. d.
Faanhof en Van Gelder. En hoe snel! Zoo was Linden
Tydrace over 1 baanronde, vliegende start: 1. verdwenen, waarna Healey (11) wegens ongesteld4
punten, 3. Zwartepoorte 5 punten, 4 J.
heid zyn innings moest afbreken. Kleefstra (16)
het maar jammer, dat het oniweersregrentje Wals 6 punten.
Derksen in 10.6 sec. 2. A;. van Vliet in 10.8 en
De Roel- en Zeilvereeniging Nieuwe Meer te
Boeree (19 not out) brachten de thuisclub een
en zyn sleutelbeen gesec;
van geen pardon wist en den uurwedstrijd
3.
J.
Pronk
(gevallen
Achtervolging 4 km. 1. Boeyen 5 min. 19 sec, broken).
heel eind op den goeden weg, doch by de thee, na Amsterdam heeft zeilwedstryden op de Westeinder
uitgeschreven voor Zondeg 30 Juni. De
halveerde.
Pellenaars op 50 m.
twee uur en twintig minuten batten, waren er Plassen
wedstryden zyn aangekondigd als: Rondom-Plas(300
km
over
50
Koppelwedstryd
ronden)
over
ronden.
met
uitslagen
Klassementswedstryd
De
30
1. Reuter
toch pas een goede 40 runs. Hartog verdween voor
luiden:
wedstryden.
punten, 2. De Hoog 4 punten, 3. Roes 3 punten, 4 klassementen: In verband met den regen werd 5, waarna
Sprint amateurs; Eindstryd: 1. Remkes, 9
Boeree den winnenden run scoorde,
4. v. d. Heiden 2 punten.
de
wedstryd na 150 ronden afgelast met den voleenige
voordat
de
oogenblikken,
Gelder,
plotseling neer2. Van
3. Faanhof. Tyd 12 3/5 sec.
Voor ruim 18000 toeschouwers, zoodat het staAchtervolging
over max. 4 km. Groenewegen genden uitslag: 1. Derksen—Bakker in 30 min. 10
regen verder spelen verhinderde. Het dion Friedrichshain totaal uitverkocht was, verAchtervolging max. 4 K.M.: Peters haalt loopt Mathieu Jansen ln na 12 ronden in 3 min. sec; 2. '"an Vliet—v. d. Voort, 4 punten, met 2 plensende
totaal was 61 voor 6.
dedigde Walther Nsusel succesvol zyn titel van
Middelink in, 9 rond«n voor het einde, m 2 min. 21/5 sec.
ronden achterstand; 3. Klink—Van Gent, 3 punKlink bowlde 2 voor 18, Peters 2 voor 13, PopDuitsch kampioen in het zwaargewicht. Hy sloeg
10 km voor amateurs. 1. De Best, 3. T. Ooms, ten, met 2 ronden achterstand; 4. Kremers—Van
43 sec.
ping 1 voor 15, E. Inglie ArkeH 0 voor 12 en in een titelgevecht over twaalf ronden zyn uitI. Duyn-, 4. Portegies tyd 16 min. 41 sec.
IS KJC. kopp«lwedstrgd nieuwel.nRooy, 1 punt, met 3 ronden achterstand.
Jibben 0 voor 2.
dager Arnd Koelblin op punten.

—

SPORT IN 'T KORT

AVONDBLAD
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Vrijheid Blijheid
Op de
Apenrots

rben

in Artis geboren,
in de maand Novem-

Mfln

vergeten.

Moeder hield
in
kooi in het
onze
mfl
apenhuis steeds tegen
zich aangeklemd. Als zfl
beneden op den grond
ging zitten om te eten
of te drinken, hield ze
mfl stevig vast en ik
haar eveneens. Al gebruikte ik nog niets van
haar brood, of wortelen
of tomaten, toch leerde
ik ze kennen en langzamerhand begon ik mee
te eten van onzen gewonen apenkost en van
de
snoeperfltjes;
ik
groeide als kool. Toen

kwam de winter. Het
aantal bezoekers werd
er niet grooter op en op
een dag zei moeder: ~Ik
zou wel eens willen
weten, wat dat geloop
en gehamer daar buiten
beteekent. Dat hooren we eiken dag en dat
maakt mfl nieuwsgierig."
Ik trok mfl van dat leven en dat gestamp
niet veel aan; moeder zou nog een heelen tijd
geduld moeten hebben, vóórdat haar nieuwsgierigheid bevredigd werd.
De winter liep zachtjes aan ten einde; het
werd lente en ziet, op den 23en Mei gebeurde
er iets, dat dezen dag voor mfl en voor een
aantal andere apen tot een der gedenkwaardigste dagen maakte uit ons geheele leven.
's Morgens, 't was nog tamelflk vroeg, zett
onze oppasser in ons hok een houten traliekooi
neer. Wat zou er nu gebeuren?
„Dat kooitje ken ik", zei moeder. „Daar
heb ik in gezeten aan boord van de stoomboot die mij van Indië naar Amsterdam gebracht heeft. Als ik..."

dadelflk ln de kooi.
Ik had mfl angstig op mfln ouderwetsche

manier aan moeder vastgeklemd.
„Zoo wil ik het hebben," zei de oppasser en
hfl deed de kooi dicht. Toen droeg hij het
heele vrachtje door de deur naar buiten.
„Waar gaan we heen, moeder?" fluisterde ik.
„Ik weet het niet, kind!"
Ik deed mjjn oogen dicht, toen ik buiten
kwam; zulk fel licht had ik nog nooit meegemaakt Maar ik hield ze niet lang gesloten.
„Kflk eens!" riep moeder verbaasd. „Een
echte rots!"
Voordat ze nog één woord zeggen kon, had
onze oppasser de kooi al neergezet en opengemaakt. Wfl sprongen er uit en zaten asn
den voet van de Apenrots! Nu begreep zij.
wat dat geklop en gehamer beteekend had.
Rondom de rots was een flinke breede sloot,
met een lagen kant aan onze zijde, zoodat we
daar ffln konden drinken, maar de overkant
was een steile, hooge muur, onbeklimbaar zelfs

voor den besten zwemmer.
Ik keek naar de rots. Die kon beklommen
worden langs steenen trappen. De treden waren
voor een mensch veel te hoog, maar een aap
zou er geen moeite mee hebben. Ik keek eens
om naar moeder; zou zij daar boven een kijkje
gaan nemen? Waar was zfl gebleven? Plotseling hoorde ik boven mfln hoofd roepen: „Kom
eens hier!"
Vlak bfl mfl stond een boom. Moeder was
er in geklommen: zfl zat op een tak naar
mfl te kijken. Ik liep naar den stam, die gelukkig niet zoo heej erg dik was. „Goed vasthouden!" riep moeder nog. En jawel! Een
oogenbiik later zat ik aan moeders borst uit

Mocht

Geen

zou

BRUINTJE BEER EN HET GROOTE ROODE EI

mfl geen kwaad doen. Hij speelt zoon

beetje voor politie-agent. Als een paar beginnen te vechten, is hij er als de kippetjes bfl.
Hier een stomp en daar een knauw en zij laten
elkaar met rust. Een van de vier boomen op
onze speelplaats was rflkelflk hoog. Een van
onze beste gymnasten klom erin tot in den top.
Hij zette zich af, waagde den sprong en kwam
werkelijk over den muur heen in den tuin
terecht.
Hij verdween in het geboomte; maar na een
paar dagen kwam hij terug. Wel had hfl op de
voederplaatsen van andere dieren zfln kostje
kunnen opscharrelen, maar hfl had tevergeefs
gezocht naar sinaasappelen en tomaten en toen
een oppassen die hem in het oog kreeg, hem
op een morgen een prachtige tomaat liet zien,
kwam hfl er op af; tien minuten later was hij
in ons gezelschap terug. De hooge boom moest
het ontgelden; men heeft er den top afgezaagd.
Wie onze rots bekijkt, ziet van buiten verschillende trappen, schuine hellingen en
donkere gaten. We kunnen er dus ook bovenop
en binnenin komen.
Wat je niet kunt zien is, dat binnen door
de rots een gang loopt; die heeft links en
rechts drie kamertjes. Dat zfln onze nachtverblijven. In die kamertjes zfln Vloeren van
asbest, die, als het koud wordt, verwarmd
kunnen worden door buizen, die in verbinding
staan met de stookinrichting, in het midden
van de gang. Dus ook al weer centrale verwarming. Als de koude dagen komen kflk dan
eens naar den top van de Apenrots. Daar
komt dan rook uit. Dat is onze schoorsteen!
De bezoekers van Artis hebben verbazend
veel schik in ons. Vooral de kinderen schateren van pret, als ze ons aan den anderen kant
van het muurtje staan te bekflken. In het
Apenhuis konden zfl ons het een en ander
geven. Dat kan hier niet. De sloot is te breed.
Maar zfl gooien ons van alles toe. Zelfs heele
bananen, appels, peren en tomaten. Wel valt
er veel in het water, maar de grootsten van
ons wagen er een paar natte armen aan; zfl
staan den heelen dag te visschen naar al het
te rusten van mfln ongewone klimpartfl. gezonken lekkers.
Je begrijpt, dat de Apenrots niet voor moeWfl spelen, stoeien, smullen en klauteren
der en mij alleen in elkaar gezet was. Er den heelen dag. In de klimboomen zfln een
volgde een heele verhuispartij van binnen naar paar rekstokken opgehangen en zelfs de beste
buiten en na een paar dagen waren we met gymnasten zeggen, als zfl ons bezig zien: „Zóó
veertig!
kan ik het niet!"
beetje
angstig,
een
als
Ik weet wel: veel menschen zoeken hun verbegin
In 't
keek ik
ik de deur van het Apenhuis zag opengaan, maak, vooral in den zomer, in bosschen, op
want ik vreesde, dat Japie en Piet en al die de heide en aan het strand, maar als je
andere groote knapen óók bfl ons gebracht ervoor in de gelegenheid bent, kom dan ook
zouden worden, maar dat gebeurde niet. Zfl eens naar de Apenrots in Artis!
G. J. V.
moesten binnen blflven; mijn moeder was een

Ze kon niets meer zeggen, want de oppasser had haar vast gepakt en hfl stopte haar

't

OM NA TE DENKEN

grootste apen in ons nieuwe verblijf,
De allergrootste was een aap, dien wfl oome
Ko noemden; dat was ook een Lampongaap
als wfl, dus eigenlijk nog wat familie, en die

van de

Meisje

Gouden regen
je er toch overheen!" had zfln
vrouw telkens bij hem aangedrongen. „Beteekent geld dan alles? We hebben elkaar nog en onze kinderen, al zfln ze dan getrouwd. Wees
flink, Henri! Zet die zware gedachten van
je af. Het helpt immers toch niet."

ZET

Maar Koorier kon zich niet uit zfln
neerslachtigheid verheffen. Triest schudde
hij het hoofd, terwijl hij zei: „Nee, Anna,
voor mij heeft het leven geen waarde

meer. Goed, we hebben niet alles verloren, maar scheelt het veel? We bewonen dit mooie huis nog, maar is
't niet met schuld beladen? Kflk onzen
tuin er eens uit zien. Zoo verwaarloosd!
Onze auto moest ik op stal zetten, het

personeel ontslaan. En ga zoo maar door!
Nee, kind, ik kan me onze toekomst niet
anders voorstellen dan grijs en leeg. Het
spijt me, dat je zoon weinig opgewekten

levensgezel hebt-"
Anna zuchtte en keek voor zich.
Waarom had Koorier dan ook zoo
dwaas gespeculeerd? Och, ja, achteraf
moest je het zoo noemen. Had hij geluk
gehad, dan zou men hem nu om zijn
doorzicht prflzen, .zijn bewonderenswaardig initiatief! Bovendien had hfl te voren
zulke gevoelige verliezen geledon, dat
hij haast wel een wanhopige poging
möèst doen, om er weer boven op te
komen. En nu zat hfl in 't moeras.

Maar dat laatste wou Anna toch ook
weer niet toegeven. Het leven had zoo-

z'jn

DE KORTE GOLF
veel moois, al kon je je weinig weelde
veroorloven. Henri moest anders, breeder
over alles gaan denken, maar hfl klemde
zich zóó vast aan het verleden!
't Werd lente. Koorier scheen er weinig
van te merken. Hfl ging trouwens bflna
niet uit. Slechts bfl hooge uitzondering
kwam hfl verder dan zijn tuin. Waarom
zou hij ? Alles was hem immers onverschillig!
TDe eerste bloemen bloeiden in de perken. Koorier keek er nadenkend naar,
schoonheid, kleurenpracht? Ja, hm! Dan
schudde hij het hoofd en sloot zich weer
op in zijn kamer.

Op een mooien, vroegen avond tuurde
door het raam. Wat was dat daar
voor zijn huis? Hfl was gewend, dat de
menschen er naar keken. Het lag zoo
schitterend in het villapark. Ach, ze
moesten het eens weten! Ze benijdden
hem natuurlijk om zfln rflkdom! Ha, ha,
vergulde armoe, anders niet.
Vanavond stonden er echter geen
enkelingen, maar groepjes menschen. Wat
was er aan de hand ?
„Anna!" riep hij ongeduldig.

hfl

*
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Als de professor zonder moeite met zfln auto-giro is geland, neemt
No. 34.
hfl de beide vriendjes bfl de hand en zegt:
„Ik wou dadelflk beginnen met het rangschikken van de overblijfselen van het
drakenei. Toe, helpen jullie me daar een beetje bfl."
Bruintje en Pong-Ping zijn terstond bereid. Ze werken hard en hebben dan ook
in korten tfld de stukken keurig netjes gerangschikt op een mahoniehouten blad.
De professor geeft het een eereplaats in zfln rariteitenkast.
„Zie je wel," zegt hij verheugd, „hoe uitstekend het in deze omgeving past?" TDan
worden de vriendjes uitgenoodigd om met hun gastheer een boterham te eten. Gedurende den maaltijd, zegt de oude heer:
„Bruintje, nu wou ik toch wel eens weten hoe je eigenlijk in dat wonderlflke
avontuur verzeild bent geraakt."
Het beertje vertelt dan van de clubplannen en den postzegel, dien Pong-Ping hem
heeft gegeven.
„Dus vijftig exemplaren moet je hebben," zegt de professor, „wacht eens even."
Uit een la haalt hij een enveloppe vol postzegels, die op tafel wordt gelegd.
„Alsjeblieft," klinkt het hartelflk, „zoek de vflftig mooiste er maar uit. 't Zijn
zeldzame soorten, ik weet zeker, dat je er een goed figuur mee zult slaan."
„O, professor, wat een verrassing," roept Bruintje en kijkt zfln gastheer dankbaar aan.
(Morgenavond vervolg.)

Hij had hem in de wieg zien liggen
het jaar 1789 werd te 's-Gravenhage een Amerikaansche burgers voor dergelijke betrekkind geboren, Jean Chretien Baud genaamd, kingen in aanmerking komen."
„Dus je zou graag op een schip willen?"
dat voorbestemd bleek om minister van Koloherhaalde
de kennis, die Johnson heette.
hem
hooge
niën te worden. Voor
echter dit
Jean
een
harde
geschonken,
„Dol
ambt werd
moest
graag," luidde het geestdriftige ant-
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leerschool doorloopen.

woord.

„Mooi, dan zal ik zorgen, dat het in orde
Op jeugdigen leeftijd voer hfl naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in de hoop komt," verklaarde Johnson, „ga maar eens mee
daar zfln brood te kunnen verdienen. Van alles naar den zolder."
pakte hfl aan, geen werk was hem te gering
Hoewel Jean er niets van begreep en half en
of te zwaar, maar niets wilde gelukken.
half vermoedde, dat de Amerikaan, in wiens
„Als ik maar een plaats kon vinden aan woning het bovenaangehaalde gesprek was geboord van een schip," zei hfl eens tegen een voerd, een grapje wilde uithalen, klom hfl
Amerikaanschen vriend, „zou ik mij er wel achter Johnson de smalle trap op, die naar de
weten door te slaan, maar helaas, dat buiten- nok van het huis leidde.
kansje is niet voor mfl weggelegd, omdat alleen
Bovengekomen, zei de Amerikaan:
„Zie je daar die ouderwetsche houten wieg
staan? Ik had graag, dat je er even op je
dooie gemak in ging liggen."
Zfln vrouw zocht hem juist.
„Wat willen al die lul toch?" infor„Och, als ik jou daarmede een pleizier
meerde hfl verbaasd.
kan doen," klonk het schouderophalend, waarToen zei Anna met een oneindige zachtop Jean inderdaad in de wieg ging liggen.
heid in haar stem en in haar oogen:
Na verloop van enkele minuten verklaarde
„Ze komen om je goudenregen."
Johnson: „Kom er maar weer uit, dan gaan

Verontwaardigd keek hfl haar aan.
Vroeger, toen het hem zoo goed ging,
hadden afln vrienden hem wel eens schertsend den goudmaker genoemd. Verkocht
ze daar nu een grapje over? Haar spotternij was niet bepaald kiesch.
Maar Anna, hem onder den arm nemend, troonde hem mee.
„Kom kijken," zei ze ontroerd.
Voor het hek, vlak bij den ingang van
hun tuin, stond een schitterende goudenregen. Hfl bloeide in onbeschrflfelflke
pracht. Het was één verblindende schittering. lets mooiers kon er op de wereld niet
bestaan. En d&arvoor bleven de voorbijgangers staan in groepjes en alleen. Ze
schenen niet genoeg te kunnen krflgen
van die schoonheid.
„Zie," zei Anna nogmaals.
En Koorier keek en keek tot er eindelijk iets in hem scheen door te breken,
dat tot dusver slechts in zfln onderbewustzijn had geleefd. Het was hem^of hfl
jaren verblind was geweest en zfln oogen
nu pas open gingen. Zacht hoorde Anna
hem zeggen:
„Er is troost en gehik voor elk mensch,
hoe hard het leven hem soms ook lijkt.
Want het schoone blflft in al zfln onvergankelijkheid. Déze goudenregen is voor
iederéén: de eenige rflkdom, die werkelflk
■waarde heeft."
En teeder kuste hfl zfln wflze vrouw.
JOH. W.

(Nadruk verboden.
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Mary Lou Thurston, een jong meisje, wees, is In huis te New Vork
het echtpaar Howard en Clara Sanderson (Howard is Mary Lou's
oom). Mary Lou zorgt voor de opvoeding van den zesjarigen Billy, het
zoontje van het echtpaar. Howard krijgt een baan in het Verre Oosten en het echtpaar vertrekt. Billy gaat wonen by oma Jennings en
tante Adelaide (een ziekelijke vrouw) in Oakdale. Mary Lou komt
daar tijdelijk ook, maar zoekt een betrekking. Mary Lou heeft een
goeden vriend, den verslaggever Larry Mitchell, die haar ten huwelijk
vraagt, doch zij weigert voorloopig. Larry zal haar dan helpen zoeken naar een baantje. Hij komt met een advertentie, waarin iemand
voor gezelschap van een patiënt wordt gevraagd, „zich persoonlijk te
melden bij Lorrimer, Westmill, Connecticut".

bfl

Tegen het einde van den middag ging Mary Lou uit, haalde
Billy, gaf hem te eten en stopte hem in bed, nadat ze hem een
paar bladzijden uit Piggelmee had voorgelezen. Natuurlijk volgde
hierop de gewone strijd over spons en zeep en tandenborstel plus
de ceremonie van het instoppen en den laatsten nachtzoen, want
Billy, die overdag de mannelijkheid zelve was en niet voor
zoenen en omhelzingen voelde, liep tegen den nacht een heel
eind terug, werd bhna weer een baby, en het kostte Mary Lou
vaak al haar overredingskracht om hem te bewegen haar uit
zijn kleine, sterke armen los te laten. Hij was slaperig en dutte
in op hetzelfde oogenbiik, dat zijn krullebol het kussen raakte,
en zij zag op hem neer, keek naar het kleine, stevige lichaam,
dat eindelijk niet meer actief was, naar het ronde gezichtje, zoo
jong en zoo argeloos in den slaap, naar het heele wezentje, op
genade of ongenade aan den sterkere overgeleverd. O, wat zou
ze Billy missen!
Later ging ze naar beneden, hielp Oma Jennings met het vaten
wasschen en bracht den geheelen avond met haar en Tante
Adelaide door. Zooals gewoonlijk lag Adelaide op de rustbank,
lang uitgestrekt en welgedaan. Oma zat te breien; ze zat aan
tafel, om het licht van de lamp op haar werk te hebben, en dus
werd het de taak voor Mary Lou, de avondkrant voor te lezen,
waarbq ze goed zorg droeg geen enkel ongeluk, sterfgeval of
moord over te slaan, want juist die berichten vormden een van

—

KABOUTER SCHOENENLAP
Ver van het stadsgewoel vandaan
Heel diep in 't woud verscholen,
Woont boschkabouter Schoenenlap.
Dat ventje maakt verbazend knap
Op schoenen nieuwe zolen!
Met de kabouters uit de buurt
Is hij de beste vrienden;
En gaat er soms per ongeluk
Zoon klein kabouterschoentje stuk,
Ze weten hem te vinden!

Tot helpen is hij steeds bereid.

Zelfs zonder te betalen.

Kan elk, die slechte schoentjes heeft
En ze hem dan te maken geeft,
Ze vlug weer komen halen.
Ook komt het elfenvolkje vaak
Hem een paar schoentjes vragen;
Dan maakt hy muiltjes van satijn
Zóó snoezig en zóó teer en fijn
Als enkel elfjes dragen!
Hij klopt en hamert er op los.
't Is ver in 't bosch te hooren;
Zoo gaat het werken ongestoord
Den heelen Tangen nacht maar voort.
Er gaat geen tijd verloren!

we meteen naar het kantoor van aanmonstering. De man, die er de lakens uitdeelt, is een
goede kennis van mij en het zou al heel gek
Pas als de zon te voorschijn "komt
moeten loopen, als er voor jou geen plaats op
Is 't werken afgeloopen;
een schip zou zijn."
Dan staan de schoentjes op «en rfj
Baud, die in zfln hart eigenlijk maar weinig
geloof schonk aan deze verklaring, liet zich
En is kabouter Schoenlap bls
ook dit keer weer door den ander meenemen.
Zijn bedje ingekropen!
Op het aanmonsteringskantoor gekomen, gaf
R T.-W.
Jean den wensch te kennen op een Amerikaansch schip dienst te mogen doen.
„Je bent gezond van Iflf en leden," antMELK IN OVERVLOED
woordde de man, die er over te zeggen had:
Lientje: „Waarom huil je, Piet?"
„Je hebt een paar schrandere oogen en je
Piet: „Ik heb mijn glas melk omgegooid.''
maakt een eerlflken indruk. Jongens als jfl
„Maar déArom hoef je toch niet te hullen»
er een bent, kunnen we gebruiken, maar vertel eerst even of je Amerikaansch burger er staat nog een heele koe vol in den stal."
bent."
Voor Baud deze voor hem pflnlflke vraag
kon beantwoorden, trad Johnson naar voren
en zei doodkalm: „Commandant, u kent mij.
U weet dat ik in dit land geboren en getogen
Oplossing.
ben. Als ik u nu volgens eer en geweten verklaar, dat ik dit jongmensch ln de wieg heb
De bedragen, die in de tien zakken
zien liggen, is daarmede de zaak in orde, zou
moesten worden gedaan, zijn: 1, 2, 4.
ik zoo zeggen."
8, 16, 32, 63, 127, 254, 493.
„Natuurlflk, Johnson, natuurlflk," luidde
Met deze bedragen zfln alle sommen,
het antwoord. Vijf minuten later waren de
van 1 tot 1000 gulden uit te betalen,
papieren ingevuld en met de aanstelling op
zonder een van de zakken open te
een der Amerikaansche schepen in den zak,
maken.
kon Baud het aanmonsteringskantoor verDit is echter niet de eenige mogelijkheid, want het gaat even goed met:
laten in gezelschap van Johnson, die den
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 en 489.
commandant om den tuin had geleid, zonder
spreken.
te
ook maar de geringste onwaarheid

Geld verdeelen

Adelaide's grootste genoegens. Ze placht te luisteren en af en weging draaide ze het fleschje parfum, dat Larry haar met
een jaar was dat bijna weer geleden
toe uit te roepen: „Wat verschrikkelijk! Wat verschrikkelijk!" Kerstmis gegeven had
En daarbij klakte ze met de tong tegen de boyenplaat van haar om en veegde de stop achter haar ooren af. Het was heerlijke
valsche gebit en schudde meewarig het hoofd... En zoodra de parfum,,pittig en niet zoet; gelukkig, dat ze er zoo zuinig op was
gewelddadige berichten afgeloopen waren, vroeg ze met haar geweest. Alleen bij feestelijke gelegenheden was ze zich er aan
te buiten gegaan.
vriendelijkste stem: „En nu de overlijdensadvertenties, kindlief!"
Bij haar aankomst in New Vork zocht ze zoo geagiteerd naar
Mary
vroeg
Larry,
avond
las
Lou
ze
eveneens
voor
en
zich
Dien
dat ze hem pas zag toen ze hem recht in de armen liep.
„Zoo handelt een volmaakte gezelschapsjuffrouw niet," zei
onder het lezen af, of haar volgende patiënt er ook zulke perverse pleziertjes op na zou houden. Tante Adelaide ging nooit hij hoofdschuddend. „Dezen kant 0p... dan nemen we een taxi."
uit, behalve als er iemand begraven werd. Dan ging ze mee.
Terwijl hij haar door het gedrang biy den ingang heenloodste,
Maar voor haar smaak waren er veel te weinig begrafenissen vond ze, ondanks de haast die hij maakte, nog den th'd hem te
in Oakdale; de buurt was te gezond, veel cri veel te gezond naar vragen:
haar smaak.
„Larry... zie ik er behoorlijk uit?"
„Meer dan behoorlek," was het antwoord. „Je kunt het maxiMary Lou had Oma Jennings en Adelaide van haar plannen
verteld en haar de advertentie laten lezen. Natuurlijk was mum salaris vragen... en dat zou ik doen ook!"
Adelaide dadelijk over de mogelijke kwaaltjes van de patiënte
Maar in de auto taxeerde hy haar uiterlijk in ernst. Alles
dat het geen t.b.c.
zoo zei ze
begonnen. Ze hoopte maar,
was blijkbaar in orde, want hy knikte tevreden.
zou zyn... dat was zóó besmettelijk en zooals ze al keer op keer
„Gaat best. Hou je taai en denk er aan, dat je van Hendrik
gezegd had, die kleur van Mary Lou was geen goed teeken. Dat den Achtste afstamt. Laat je vooral niet intimideeren. Ik heb
vond zij... wat anderen vonden kon haar niet schelen! En als die TLorrimers in het adresboek opgezocht en er is alleen maar
het een beroerte was... voelde Mary Lou zich dan wel in staat... één mrs. Lorrimer met een z00n... de patiënt moet dus die mrs.
sterk genoeg bedoelde ze, om te beuren, te tillen, te dragen? Lorrimer zijn. Buitengewoon sjieke lui. Stikken eenvoudig ln
En als... hier liet ze haar stem tot iets begrafenisachtigs dalen het geld."
— als het krankzinnigheid was... goede hemel, dat zou verMary Lou begon bang te worden. Dit zou haar eerete excursie
schrikkelijk zijn! Dat zouden Mary Lou's zenuwen nooit, nooit worden in de wereld van het kapitaal.
of te nimmer uithouden!
„Maak je niet naar," ried Larry bij het zien van haar bezorgHet was een wonder, dat Mary Lou's zenuwen dat gepraat de gezichtje, ~'n Goed hart is meer waard dan Bethlehem Steel."
Twee minuten vóór tyd leverde h\j haar bij den trein af en
uithielden! Onwillekeurig kwam de gedachte bij haar op, dat
stopte
haar een geweldig avontuurlijk uitziend tijdschrift in de
genoeg
was om iemands
een cursus in Tante Adelaide meer dan
ongeschiktheid of evenwichtigheid te demonstreeren. Maar ook handen, dat hij, volgens z\jn zeggen, al eerder op den dag voor
aan die penitentie kwam een einde. Tante Adelaide verzonk in haar had gekocht.
„Dat steek je onder je arm," ried hij haar, ~'n prachtige
somber stilzwijgen en bepiekerde met een gevoel van jaloezie
de mogelijkheid, dat de onbekende patiënt er misschien wel reclame..."
Toen de trein het station uitreed, liep hü langs het perron
slechter aan toe kon zijn dan zü! Maar ze toonde zich moedig
eind mee en gaf haar op het allerlaatste oogenbiik nog
nog'een
verdrong
onwaardige
gedachte.
die
en
aanmoediging en de noodige bevelen.
raad,
Den volgenden morgen bekeek Mary Lou zichzelf critisch in
„Bel me op," hijgde hn', „zoo gauw je in stad terug bent. Ik
den spiegel. Ze was aangekleed om uit te gaan... haar hoedje
op m'n bureau of anders weten ze daar, waar ik uithang.
ben
was werkelijk keurig, haar practisch, warm en toch modieus
er 0m... laat je niet in een hoek drukken. Denk er aan,
En
denk
tweed mantelpak stond haar buitengewoon goed... vooral met
je
een
afstammeling in de rechte lijn bent van Koningin
dat
vrouwelijke
jabot,
ijdelheid
den nieuwen
dien ze in een aanval van
Cleopatra."
£ 3kocht had. Haar schoenen glommen als een spiegel, haar kouZe lachte nog, toen ze in het tijdschrift begon te bladeren en
sen waren ladderloos en haar handschoenen verkeerden precies
in het correcte stadium, niet te nieuw en toch ook niet shabby. die lach bleef nog een heele poos om haar lippen. Maar toen ze
Ja, ze zag er werkelrik behoorlijk uit. Haar wanden hadden een Westmill begonnen te naderen, leek het haar toch maar beter,
aristocratische blcek-rcze kleur en haar brutaal neusje was door Larry's geschenk in den trein te laten liggen. Ze was nog steeds
in het volle bezit van haar gevoel voor humor en haar Fransch
een dun posderlaatje d.c domper opgezet... Met een vlugge be-
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Antwoorden op de vragen
van gisteren.
1 De beroemdste kalif was Haroen al RWP"
(hfl leefde omstreeks 800 na Christus).
2 De grootste woestfln van Azië 1* °-*
woestijn Gobi.
3 De Dalai-Lama is het staatshoofd van
Boeddhisten in Tibet.
4 De Bijbel is in bflna alle talen vertaa'd-5 De langste spoorwegtunnel is de SimplOU"
tunnel (19.738 meter).

v

eerste
_l_____smaand zal ik nooit
ber.
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was eveneens intact... maar ze was niet zoo zeker van de GrootOnbekende, tegenover wie ze straks zou staan.
Ze stapte in Westmill uit en vroeg in het stijve station den
weg. Het buiten van de Lorrimers lag nogal een heel eind van
het dorp af en toen Mary Lou in haar portemonnaie keek, kwam
ze tot de vreugdevolle ontdekking, dat ze, dank zy Larry's zorgnog geld
zaamheid
de taxi en het retourtje naar Westmill
genoeg in haar zak had om zich de weelde van een taxi te
kunnen veroorloven.
Even later reed ze door het dorp en kwam door een paar typische winkelstraatjes op een prachtigen buitenweg, waar de
boomen, nog niet geheel kaal, met hun takken boven haar hoofd
ineen grepen. Gelukkig was de chauffeur, bjj wyze van uitzondering, het tegendeel van spraakzaam en zoo was Mary Lou in
staat van haar rit naar behooren te genieten. Ze draaide het
raampje naar beneden en de pittige, koude Novemfoerlucht deed
haar oogen opschitteren en kleurde haar wangen en lippen rood.
Na een minuut of twintig reden ze tusschen twee zware
pilaren door en kwamen zoo op een breede, door boomen geflankeerde oprijlaan met tal van bochten. Rechts zag ze de kilmetaalachtige glanzing van stil water... een meer, dacht ze,
maar toen ze dichter by het huis kwamen, zag ze dat het een
stuk van de Sound was, met een ivoorkleurige halve maan van
blank zand er omheen.
Het huis was van baksteen, met een vry groot middenstuk
en twee buitengewoon mooie vleugels. Overal groeide klimop,
maar op de plekken, waar het materiaal waaruit het huis was
opgetrokken, te zien kwam, had de tijd de kleur verzacht tot een
mooi, zacht grh's. Het huis lag vrij hoog, een stuk boven de
Sound; naar alle kanten strekten zich groote, glooiende grasvelden uit van een nog sterk smaragd-groen en omgeven door
oude, imposante boomen. 's Zomers zou het hier wel prachtig
zjjn, constateerde ze met een heftig gevoel van verlangen, want
hier en daar, op beschutte plekjes, was het nog een weelde van
late rozen, dahlia's en andere bloemen; eigenlijk precies als in
Oakdale, maar dan op een veel grootere schaal... En ze zag een
reusachtig complex van warme kassen tusschen de bijgebouwen
en ze zag glazen veranda's, waar je, zelfs als het koud was, wel
voor je plezier zou zitten... Het was een prachtig buiten, besliste ze, te mooi en te luxueus om zich anders dan onverschillig tegenover haar te gedragen.
Ze betaalde den chauffeur zonder de handschoenen uit te
trekken... in hoofdzaak omdat haar vingers zoo dwaas trilden,
ging naar de deur en belde quasi rustig en ferm aan... Ze was
bang en ze bekende het zich eerlijk. „Doe toch niet zoo gek,"
hield ze zichzelf voor, maar al haar gepreek kon niet meel
baten... Ze was en bleef zenuwachtig.
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(Wordt vervolgd.)

