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Bedford gebombardeerd
Omtrent de aanvallen van Duitsche
vliegtuigen
op talrijke
belangrijke
militaire inrichtingen in het Oosten van
Engeland in den vorigen nacht, deelt
het opperbevel van de weermacht nog
mede, dat de luchtaanvallen vooral gericht waren op de stad Bedford. Bedford staat bekend als belangrijk spoorwegknooppunt der spoorlijnen van Londen naar Birmingham en Liverpool. Er
werden verscheidene branden waargenomen.

Pantsergrenadiers
EERENAAM VOOR DE UITSTEKENDE, DAPPERE DUITSCHE VOORHOEDE-TROEPEN
De A.N.P.-correspondent te Berlijn
meldt:
Een onderdeel van de Duitsche weermacht, dat den laatsten tijd veel genoemd wordt, is het wapen der pantsergrenadiers, dat in den korten tijd van
zijn bestaan reeds vele lauweren heeft
geoogst. Dit jonge wapen is voortgekomen uit de vroegere pantserschutters,
die vanwege hun verdiensten in deD
door den
winterslag in het Oosten
Führer met den eerenaam „pantsergrenadiers" zijn onderscheiden. Een
dezer dagen hebben de pantsergrenadiers hun eigen strijdlied gekregen, zooals ieder wapen van de Duitsche weermacht er een heeft.

De laak der pantsergrenadiers is het,

granaatwerpers

zware

en

machinegeweren uitgerust en door hun

Het Radio-Winterseizoen

Het nieuwe uitzendschema van den Nederlandschen
Omroep is op 6 September ingegaan

BETER SLUITEND
GEHEEL

Keuringen

voor

Waffen S.S.

en

Verklaringen van
Churchill
BLIJVEN

Het Duitsche Obergericht in het

bezette
Neder! andsc-he
gebied
heeft den Nederlandschen staatsburger Pieter Johan van Loon
uit Rotterdam, wegens het bezit
van wapenen ter dood veroor-,

doodstraf.

Nederlandsche Vrijwilligers bij de
Watten S.S. Niet alleen de geoefendheid
met de wapens heelt dikwijls de overwinning gebracht, doch ook de lichamelijke hardheid speelt hierbij een rol.
(SS P.K. Fritz-Po.-P.H.-c.)

Morgenmiddag
Zonsverduistering
Donderdagnamiddag zal de zon gedurende ruim anderhalf uur gedeeltelijk
achter de maan schuilgaan.
Langs een zwak gekromde, schuin omhoogloopende baan zal de maanschijf hierbij van rechts naar links over de bovenzijde van de zonneschijf voorbijtrekken.
Behoudens kleine plaatselijke afwijkingen gelden voor ons land de volgende
tijdstippen: 1. 17.25 uur: Begin der eclips;
de maan raakt rechtsboven den zonsrand
aan. 2. 18.18: Maximum der verduisteder eclips; het
ring. 3. 19.08 uur: Eindeden
maansrand
laatste strookje van
schuift linksbovert van de zonneschijf af.
Ook deze verduistering belooft een interessant verschijnsel te worden; men zij
er echter voorzichting mee zijn oogen aan
het directe zonlicht bloot te stellen.- De
beste bescherming biedt het traditioneele
beroete glas; ook fotografische negatieven kunnen goede diensten bewijzen.

Op Hilversum II is de Zondag tusschen twee en drie uur gewijd aan het
groote luisterspel en tusschen drie en
vijf aan opera en operette, die elkaar
regelmatig zullen afwisselen. Op de
werkdagen hoort men via Hilversum 11,
van half twaalf tot half een, altijd een
middag-, en van half drie tot half vier
een namiddag-concert.
Uit deze voorbeelden blijkt wel, dat
verbrokkeling van den zendtijd zooveel
mogelijk is vermeden. De mogelijkheden, die zich hierdoor openen, zijn door
de programma-leiding gretig aangegrepen om in het nieuwe seizoen den luisteraar ook inderdaad iets nieuws voor

te zetten.

Volledige gegevens kan men vinden
in den Luistergids, terwijl bovendien
dagelijks na de tweede ochtend-uitzending van nieuwsberichten over Hilversum I en des middags om half een over
Hilversum II voor de microfoon een
programma-overzicht zal worden gegeven.

Belangrijke uitzendingen

Tenslotte vermelden wij nog op welke
tijdstippen de regelmatig terugkeerende
belangrijke uitzendingen van 6 September af te beluisteren zijn.
8.N.0.: De nieuwsberichten van den B.
N O komen op werkdagen, 's ochtends om
half acht en half negen, 's middags om
kwart voor een en 's namiddags om
dus niet meer om
kwart voor vijf
steeds over beide
kwarte over vijf
zenders. De eerste avond-uitzending van
nieuwsberichten komt op Hilversum II
om half zeven en op Hilversum I om half
acht, de tweede avond-uitzending weer
over beide zenders tegelijkertijd om
kwart voor tien.
Max Blokzijl: Hilversum I des Maandags en Donderdags 19.00 uur.
Neerlands slem van het Oostfront: Hilversum I, des Dinsdag en Vrijdags
19.00 uur.
Front en Vaderland: Hilversum I, des
Zondags 19.30 uur.
—

—

De

invasiepoging

bij

Dieppe
Naar
de Engelsche nieuwsdienst
meldt, heeft Churchill in het Lagerhuis
zijn aangekondigde verklaringen over

den militairen toestand afgelegd. Churchill begon met toe te geven, dat de
scheepsverliezen der geallieerden „nog
zeer ernstig" zijn. Voor den tijd van
Juli tot begin September meent Churchill vergeleken met de voorafgaande
maanden bepaalde „verbeteringen" te
kunnen constateeren. Churchill meende, dat er geen reden bestaat om te
veronderstellen, dat men „niet over de
middelen beschikt om een overwinning
te behalen, vooropgezet, dat Gr. Britannië en de Ver. Staten hun uiterste
krachten inspannen."
Met betrekking tot zijn bezoeken aan
het Midden-Oosten en de Sowjetume
verklaarde Churchill, dat de daarbij
behaalde resultaten „thans nog geheim
zijn, doch later eenige moeite en kosten
wel zouden rechtvaardigen."
Voordat ik Engeland verliet, zoo vervolgde de Engelsche premier, was de
positie van het leger in de woestijn en
van de troepen in Egypte niet geheel
bevredigend. Het was hem duidelijk
geweest, dat er „drastische veranderingen in het hoofdkwartier noodig
waren." Auchinleck heeft zelf verzocht
hem met verlof te zenden, doch hij zal
later zijn diensten weer beschikbaar
stellen.

De invasiepoging
Naar de Engelsche Nieuwsdienst
verder meldt, heeft Churchill in
zijn Lagerhuisrede ook gesproken
over de invasiepoging bij Dieppe.
een
Hij bestempelde deze als
„harde en woedende botsing" en
gaf als zijn meening te kennen,
dat dergelijke botsingen in het verloop van dezen oorlog waarschijn-

ƒ 100.000 voor een

De N.V. André van Hilst te Waalwijk
welke 33 kruidenierszaken exploiteert,
heeft in 1941 herhaaldelijk kruidenierswaren te duur verkocht. Soms werden
bepaalde goederen zonder eenige aanleiding in de filialen duurder verkocht
dan voorheen, in andere gevallen is een
artikel, meer in prijs verhoogd dan de
stijging van den inkoopprijs veroorloofde De ernstigste overtredingen zijn
echter begaan, doordat artikelen van
ouden en goedkoopen voorraad verkocht zijn tegen den prijs, welke nieuwe
duurder ingekochte goederen mochten
kosten. Er was een geraffineerd systeem
uitgedacht, waarmede men hoopte ontdekking van den laatsten vorm van
prijsopdrijving te voorkomen. De directie gaf n.l. het personeel voor den vorm
aanwijzingen, die geheel in overeenstemming waren met de voorschriften. Zij
wist echter, dat deze instructies in de
praktijk onuitvoerbaar waren. De circulaires waren echter even zoovele
schriftelijke bewijzen, dat de N.V. de
hand hield aan de voorschriften en
moesten dan ook dienen om controleerende opsporingsambtenaren zand in de
oogen te strooien.
De N.V. heeft zich bij de behandeling
van Waar zaak niet ontzien de mogelijkheid van incidenteele ongeoorloofde
prijsverhoogingen in de filialen open te
laten. Het was dan eventueel gebeurd
tegen de orders van de directie in en
zou door het perhet te veel
soneel ten eigen bate zijn aangewend.
Deze ongefundeerde poging tot verweer
heeft op de berechtende instantie uiteraard een zeer slechten indruk gemaakt.
Het feit, dat bovendien de administratie
onvoldoende was, pleitte verder al evenmin in het voordeel van de N.V. als het
raffinement, waarmede men getracht
had ontdekking te vo#rkomen. Hoewel
de prijsovertredingen in deze zaak
steeds een centenkwestie waren, moet
het bedrag der onrechtmatig verkregen
winst, gezien de vele artikelen, die gevoerd werden en den grooten omzet
daarvan, toch zeer aanzienlijk zijn ge-

weest.

In hooger beroep is de N.V. van Hilst
dan ook door het hoofd van de prijsbeheersching tot een boete van ƒ 100.000
veroordeeld, terwijl bekendmaking van
het vonnis tevens is gelast

Vrijwilligerslegioen

Doodvonnis wegens
bezit van wapenen

De thans 53-jarige beklaagde
Pieter Johan van Loon, was eigenaar van een cafébedrijf te Rotterdam. Op 21 Apri) 1942 was de
beklaagde in zijn café met een
man in twist geraakt. Toen de
man aanstalten maakte het café
te verlaten, liep de beklaagde naar
zijn slaapkamer en haalde daar
een met zes scherpe patronen geladen pistool. De beklaagde volgde den man op straat en loste een
schot in de lucht om hem schrik
aan te jagen Hoewel de beklaagde
op de hoogte was van de voorschriften inzake het bezit van
wapenen en van de zware straffen, die in verband hiermede zijn
vastgesteld, had hij het bijna
twee jaar lang opzettelijk achter
wege gelaten, de pistool en de mu
nitie in te leveren, en had hij het
wapen in zijn bezit gehouden. Het
Duitsche Obergericht heeft zich
derhalve genoopt gezien, de
zwaarste straf toe te passen, di»
de wet voorschrijft.
Ook dit geval beteekent een
dringende waarschuwing aan aIU
Nederlanders: ook bij het bezit
van een vuurwapen dreigt de

Aangezien er misverstand heerscht
over de aanwijzing van den bon
voor gesmolten rundvet voor het
tijdvak van 25 September tot en
met 6 October 1942, maakt de secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij
bekend, dat bon 48 en niet bon 49
van de boter- en vetkaart is aangewezen.

het

Geen verbrokkeling

deeld.

VOOR RUNDVET
BON 48

de

BIJ

van

kruidenierswaren-filiaalzaak

Het communiqué uit het hoofdkwartier van Mac Arthur bevestigt, volgens den omroep te Canberra, dat de
geallieerde strijdkrachten op NieuwGuinea zijn teruggeworpen door de
Japansche troepen, die bij Kokoda zijn
opgedrongen tot de voorste verdeai, gingslinie. Voorts meldt het legerbericht
van Mac Arthur, dat 26 zware Japansche bommenwerpers een aanval op
Port Moresby hebben gedaan. In tegenstelling tot de laatste overwinndngs.berichten van het Zuidoosten van NieuwGuinea wordt nog medegedeeld, dat
Japansche vlootstrijdkrachten Zondag
en Maandagnacht geallieerde stellingen
in de.Milnebaai hebben beschoten.
Radio New York heeft een bericht
van United Press verspreid, volgens
hetwelk de toestand der geallieerden op
Nieuw-Guinea slechter is geworden. De
Japanners, zoo wordt in dit bericht
verder gezegd, zijn in opmarsch naar
Port Moresby, In een ander bericht
.van Radio New York wordt toegegeven,
dat het den Japanners gelukt is terrein
te winnen in het gebied van Kokoda
en Miola.

pantsering bestand tegen het vuur van
infanteriewapens. Al naar gelang van
den aard der gevechten nemen de manschappen, hetzij in den wagen gezeten,
hetzij naast den wagen als infanteristen, aan den strijd deel. Steeds zijn zij
in de voorhoede en niet zelden wordt
de pantsergrenadier gewikkeld in gevechten van man tegen man, waarbij
hij geheel op zichzelf is aangewezen.
De pantsergrenadier-formaties beschikken over een aanzienlijke vuurEen telegrafisch overgebrachte foto van een der
Bommen op Stalingrad.
kracht, daar de lichtere wapens op hun
op Stalingrad, dat dag en nacht door de Duitsche
hevige
bombardementen
transportvoertuigen nog worden aanluchtmacht wordt bestookt.
gevuld met zware pantserbuksen en
(Transatlantic Recla-Pax Holland-C).
en
zware
infanteriekanonnen,
lichte
zoodat ook gevechtsacties van grooteren omvang kunnen worden uitgevoerd.
Bij hun strijdwijze knoopen de pantsergrenadiers zoowel aan oude cavalleristische alsook aan infanteristische
tradities aan. Van de cavallerie hebben
zij de snelheid en wendbaarheid overgenomen en van de oude grenadiers de
gemoderniseerde methode om den laatsten tegenstand van vijandelijke nesten
met behulp van handgranaten te breDirk van den Hul: Hilversum I, des
ken. Zoo vormen de pantsergrenadiers
Zaterdags 19.00.
als onderdeel van de pantserdivisie een
Landmans lust: Hilversum 11, des Dinsder hoofdwapens tot ondersteuning van
dag 19.00 uur.
de pantserwagens. Zij bezetten wat de
Voor de Jeugd: Hilversum 11, dagelijks
(behalve des Zaterdags) 17.00 uur.
pantserwagens hebben veroverd- en
De persdienst van den NederlandKleuterklas: Hilversum 11, des Maanhouden het terrein bezet tot de gemodags. Woensdags en Vrijdags 11.00 uur.
schen
meldt:
Omroep
komt
en
hen
aftoriseerde infanterie
Politiek Cabaret: Hilversum I, des
Op Zondag 6 September is een
lost, waarna zij weder vrij zijn voor nieuw
Zondags 17.00 uur.
uitzendschema
voor
de
zenders
der
nieuwe acties in de voorste linie
Voor den boer: Hilversum 11, dageHilversum I en II in werking getreden. lijks 8.00 uur.
aanvallende pantserformaties.
20.15
Het overgaan des avonds om
Spiegel van den dag: Hilversum 11,
uur op de radio-distributie brengt dagelijks 18.40 uur; Hilversum I, op' werkmede, dat een aantal belangrijke uit- dagen 9.30 uur.
zendingen naar den vooravond moest
Godsdienstige uitzendingen: Hilversum
11, des Zondags 10.30—12.00 uur; Op
worden verplaatst, willen althans de bezitters van eigen ontvangtoestellen in werkdagen 10.00 uur en 14.00 uur.
H. J. Woudenberg: Hilversum 11, iedere
de gelegenheid gesteld blijven deze uitzendingen te beluisteren. Niet uit deze 14 dagen op Zondag 12.30 uur.
Arbeidsfront: Hilversum 11, Zaterdag
noodzaak alleen echter is ditmaal het 17.30 uur.
nieuwe z.g.
winterschema geboren.
Sport: Hilversum I. des Zondags van
Daarnaast is het de bedoeling geweest 17.45—18.30 uur; Hilversum 11, des Maanhet aantal schakels in de programma- dags, Woensdags e. Vrijdags 7.40 uur;
Het SS-Ersatzkommando deelt ons keten te verminderen, m.a.w. den luiste- Hilversum 11, des Donderdags en Vrijmede, dat vrijwilligers voor de Waffen- raar programma's van langeren duur te dags 18.00 uur.
SS en het Legioen zich op onderstaande bieden, die een beter sluitend g«heel
Almanak: Hilversum I, op werkdagen
data bij de genoemde adressen kunnen vormen. Deze bedoeling heeft men in om 12.00 uur.
Sibbekunde: Hilversum 11, d'es Zondags
vervoegen, teneinde gekeurd te worden: het bijzonder voor den zender Hilver(begint
eind September) 19.00 uur.
waarbij
15.9.42, 10 uur, Rotterdam: Deutsches sum I kunnen verwezenlijken,den
Hier
Hilversum 11, des Vrijdags
W.A.:
luisin geslaagd is,
19.15 uur.
Haus; 16 uur, Tilburg: Werkliedenver- men er tevens
zooveel
houvast
te
mogelijk
teraar
N.5.8.: Hilversum 11, des Maandags en
eeniging, Tuinstraat 68.
geven door vaste tijdstippen voor de
om 19.15 en des Zateulags om
16.9.42, 10 uur, Den Bosch: Hotel uitzendingen in de onderscheiden gen- Woensdags
18.00 uur.
Noord-Brabant, Markt 45; 16 uur. Eind- res te reserveeren.
Voor de vrouw:
Hilversum 11, alle
hoven: Huis Maria, Kruisstraat.
Zoo is er bijv. iederen werkdag over werkdagen 8.45 uur; des Dinsdags, Don17.9.42, 10 uur. Roermond: N.S.D.A.P., den zender Hilversum I tusschen twaalf derdags 11.00 uur, des Donderdags,
en Vrijdags 15.30 uur.
Swalmerstraat 61; 16 uur, Arnhem: en een, hetzij dansmuziek (des Maan- Woensdags
Luisterspelen: Hilversum 11, op ZonWeberstraat 16b.
dags, Woensdags, Donderdags en Zater- dag om 14.00 uur, des Woensdags 19.15
(des
18.9.42, 10 uur. Hengelo: Deutsches dags) hetzij een promenade-concert
uur en des Vrijdags 19.30 uur; Hiversum
Vrijdags).
en
Dinsdags
School
Turfuur,
16
Zwolle:
des Zaterdags om 17.30 uur.
Haus;
I,
Tusschen een en twee uur geeft
Omroep-pianolrio: Hilversum 11, des
markt.
Hilversum I steeds een licht lunchconMaandags (om de veertien dagen) van
19.9.42, 10 uur, Assen: Dienstgebouw, cert en tusschen twee en vijf een groot 19.30—20.15 uur (begint 5 October).
uur,
ConcertGroningen:
Vaart 161; 14
muzikaal programma. Dinsdags en
huis, Poelestraat.
Donderdags bestaat dit laatste voor20.9.42, 10 uur, Leeuwarden: Huize namelijk uit ernstige-, op de overige
HET ZWEMMEN VERDRONKEN
Schaaf, Breedstraat.
dagen overwegend uit lichte-, en des
Dinsdagmorgen is de 71-jarige P. S.,
21.9.42, 10 uur, Amsterdam: School Vrijdags bijv. uit filmmuziek.
wonende te Groningen, in de gemeenmiddaghet
kader
dezer
groote
16
Wehr
In
13;
uur,
Utrecht:
lepenweg
programma's biedt Hilversum I des telijke bad- en zweminrichting bij het
machtheim, Mariaplein.
een voor het publiek toegan- zwemmen verdronken.
22.9.42, 10 uur, Amersfoort: Dienst- Zaterdags „bonten
middag". Tusschen
kelijken
gebouw, Kapelweg.
vijf en zeven brengt deze zender op
23.9.42, 10 uur, Den Haag: Café den alle
„geïllustreerd
een
werkdagen
Hout, Bezuidenhoutscheweg.
radiofeuilleton", een muzikaal verlucht
hoofdartikel, bestaande uit klankbeelden, uitgebreide reportages of luisterspelen. Dit laatste is des Zaterdags het
geval, waarbij er naar gestreefd zal
worden vervolg-luisterspelen te brengen, die, naar de ervaring heeft geleerd,
een sterke aantrekkingskracht op den
luisteraar uitoefenen. De Zondagmiddag
staat op Hilversum I, tusschen twee en RESULTATEN VAN HET BEZOEK
vier, in het teeken van de symphoniAAN MOSKOU
sche-, tusschen vier en vijf daarentegen
en 's avonds tusschen half zeven en half
VOORLOOPIG GEHEIM
acht in het teeken van de lichte muziek.
—

Een boete

Het vierde oorlogsjaar is ingegaan
met vele teekenen, welke wijzen op toenemende intensiviteit van de oorlogvoering met het gevoel ook dat de critieke phase van deze wereldworsteling
nabij komt. Met ongekende verwoedheid vecht Europa voor zijn toekomst
aan het Oostfront. Nog beschikt de
menschenmateriaal
Sowjetunie over
waarmede het omgaat als met tanks
en munitie, maar het is duidelijk, dat
de enorme inspanning om Stalingrad
te behouden, of althans de Wolgastreek waarin Stalingrad ligt, tevens de
ernst aanstipt van het verlies voor de
bolsjewieken van dit gebied. Hoe zwaar
de strijd ook is, de Sowjet-unie wordt
overwonnen, de in twintig jaar verzamelde bewapening wordt vernietigd en
de mogelijkheid om opnieuw een wapenuitrusting te scheppen met het uitsluitend doel Europa te onderwerpen
wordt de hals omgedraaid. Niemand
kan daaraan twijfelen. Intussclien is er
vanzelfsprekend wel het een en ander
tot stand gekomen in Amerika. Bijna
een jaar oorlog en minstens twee jaren
voorbereiding daarop zijn verstreken;
ook in de Ver. Staten is een wapenrusting ontstaan. Maar de Sowjet-unie
faalde in haar taak Duitschland en
verbondenen zoo zeer te binden, dit
Amerika en Engeland vrij spel kregen
aan den Westrand van Europa. En
iedereen kan zich indenken wat er gebeuren gaat als straks de Sowjet-unie
nagenoeg machteloos is, althans in bedwang kan worden gehouden met, in
vergelijking tot nu, belangrijk minder
sterke krachten. Doch ook laat het zich
begrijpen, dat Europa voor het systematisch te niet doen van alle kansen
der in het Westen verzamelde oorlogsenergie, gebruik moet maken van
ieders kracht. Wij Nederlanders leven
op een stukje grond dat in het verdero
verloop van den oorlog misschien nog
een groote rol zal spelen en hetzeltde
geldt voor de Belgen en de Franschen.
Dat wij op dien grond verder kunnen
blijven leven alsof ons de volkerenworsteling niets aangaat, hoogstens met
de bereidheid om straks een vol aandeel
te willen nemen in den heropbouw in
de nieuwe inrichting van Europa, dat
moet toch nu wel onlogisch, om niet te
spreken van onverstandig, worden geacht. Hoevelen om u heen dénken echter alleen aan zichzelf, aan eigen huisvesting, voeding, kleeding en eigen
moeilijkheden zonder zich behoorlijk
rekenschap te geven van het feit, dat
deze zorgen geen rol spelen in het drama der wereldgeschiedenis en dat alleen
van beteekenis is voor den bezetter
welk aandeel wij zelf hebben in de worsteling, hoe hij dus kan gebruik maken
van de menschelijke en stoffelijke energie in ons land voor het eenige doel: d«
overwinning. Hoe moet in zijn oogen
wat wij van het lot te dragen hebben
gehad gering zijn in verhouding tot zijn
eigen offers. Wij moeten nu toch wel
begrepen hebben, dat de alles voor de
betere toekomst over hebbende, niet
kan dulden,
in bezette gebieden
bevolkingsgroepen er alleen maar op uit
zijn et leven te slijten van de geringst mogelijke inspanning en verwerving van zoo groot mogelijke portie
van den algemeenen disch.

j

De A.N.P.-corxespondent meldt uit
Berlijn:
De pathetische oproep, dien RadioMoskou tot het roode leger heeft gericht en waarin er op wordt geweien,
dat het bij de thans aar den gang
zijnde gevechten om leven of dood
gaat, getuigt van het feit, dat Moskou,
nu de sleutelstelling Stalingrad voor de
bolsjewisten verloren dreigt te gaan,
zich van den ernst van den toestand
volkomen bewust is. Hiervan getuigen
ook de hevige aanvallen, die de bolsjewisten met buitengewoon sterke strijdkrachten doch zonder eenig resultaat
hebben ondernomen op de Duitsche
sleutelstelling ten Noorden van Stalingrad. Deze hebben niet kunnen verhinderen dat de Duitsche troepen s'.eeds
meer terrein winnen, evenmin als de
ontlastingsaanvallen in het centrale deel
van het front, die van afwisselende
intensiteit zijn. In militaire kringen
alhier vermoedt men, dat deze aanvallen met min of meer groote hevigheid
zullen voortduren, zoolang Stalingrad
nog tegenstand kan bieden, daar het
doel niets anders is dan het moreel
der verdedigers te versterken.
Na de bezetting van
Novorossiisk
koestert men hier groote belangstelling
voor het lot der Zwarte Zeevloot. Daar
Novorossiisk betrekkelijk weinig uit de
lucht gebombardeerd is, heeft ongetwijfeld een belangrijk deel dezer vloot de
haven kunnen verlaten, doch de toestand is zóó, dat den bolsjewisten thans
geen havens aan de Zwarte Zee meer'
ter beschikking staan, die voldoen aan
de eischen, welke men aan een vlootsteunpunt mag stellen. Van de weinige
overgebleven havens is Batoem wellicht nog de eenige, die de vloot een
toevlucht kan bieden.

De toestand der
geallieerden wordt
slechter

Ernstig woord
tot de bezette
gebieden

Onbehoorlijke
prijsopdrijving

DE GEVECHTEN OP
NIEUW-GUINEA

met hun van rupskettingen voorziene
terreinwagens de pantserwagens op zoo
kort mogelijken afstand te volgen. Deze
terreinwagens, die 10 tot 12 man kunnen vervoeren, zijn met pantserafweer-

geschut,

—

—

In weerwil van het hardnekkige verzet veroverden
de Duitsche troepen nieuwe stellingen

HEVIGE AANVALLEN OP ANDERE
FRONTDEELEN MOETENDE
BEZETTING MOREEL STEUNEN

Dordrechtsche Courant

ADVERTENTIEPRIJZEN: 1 mm-regel 10 ct. (gevraagd en aangeboden werkkracht 7i/2 ct.)
Kleine annonces 60 ct. per 10 mm-regels,
Ingezonden Mededeelingen 1 mm-regel 22 ct.

DE STRIJD OM STALINGRAD
STALINGRAD
en de Zwarte Zee-vloot

Telegram-adres:

—

—

Het IJszeefront
Zes Sowjetvliegtuigen vernietigd
Aan het front van de Noordelijke IJszee bombardeerden gisteren Duitsche
gevechtsvliegtuigen een bolsjewistisch
vliegveld aan de baai van Kola. Tusschen Duitsche en bolsjewistische jagers ontstonden er hardnekkige luchtgevechten, in den loop waarin de
bolsjewieken 24 vliegtuigen, waaronder
18 van Engelsch-Amerikaansche herkomst, verloren. Aan Duitsche zijde
werden geen verliezen geleden. Op het
vliegveld werden bomvoltreffers geplaatst op hangars en opslagplaatsen
van materiaal alsmede op geparkeerde

Waar het machtige Duitsche U-boot-

vliegtuigen.

wordt gesmeed. Een kijkje op
een der werven, waar de onderzeeërs
in serie-bouw worden vervaardigd en
van stapel loopen.

wapen

(PK.

Weber-E-St.-P.H.-c)

lijk steeds talrijker zullen worden.
Toen er later een vraag gesteld
werd over hetzelfde onderwerp,
weigerde Churchill gegevens over
de Engelsche verliezen bij Dieppe
te verstrekken.

(Vervolg van de zevende kolom.)

In zijn rede maakte Churchill voorts
nog bekend, dat de Engelsche regeering
aan de regeering van Australië den

Britschen kruiser „Shrugshire" als vervanging voor den verloren geganen
kruiser „Canberra" heeft aangeboden.
Australië heeft het aanbod aangenomen.
In tegenstelling tot de Amerikaansche publicaties beweerde Churchill,
dat de productie van nieuwe koopvaardijschepen in de Ver. Staten het
aantal' der getorpedeerde vaartuigen
overtreft.

Indië

Naar de Engelsche nieuwsdienst
voorts meldt, heeft Sir Stafford

Cripps in het Lagerhuis bekend
gemaakt, dat de minister-president
in de volgende zitting een verklaring over Indië zal afleggen. Er
zal niet terstond een debat over
Indië op volgen. Dit kan pas gehouden worden,
wanneer het
Lagerhuis na een nieuw kort reces
weer zal zijn bijeengekomen.

Vragen
Churchill heeft ook een aantal vragen beantwoord. Om te beginnen
corrigeerde hij een verklaring, op
13 Juni door hem afgelegd over het
aantal Britsche pantserwagens, dat in
den slag in Libye verloren was gegaan.
Dat hij toen het getal van 230 pantserwagens noemde, zoo zeide hij, was het
gevolg van een „gebrekkig telegram".
In een week tijds zijn „ongeveer 200
pantserwagens" verloren gegaan. Voorts
beantwoordde Churchill vragen over de
instelling van een medaille van verdienste voor opvarenden der koopvaardijvloot en over de uitwisseling
van leden der Engelsche en Amerikaansche weermacht in den vorm van
bezoeken.

De konvooien naar
Moermansk en Malta

Naar uit den Engelschen berichtendienst blijkt, heeft Churchill in zijn
rede vandaag voor het eerst medegedeeld, dat verliezen zijn geleden bij
de convooien naar Moermansk en

Malta.

na de bezetting der Westelijke gebie-

j

—

Dir. H. FROHN

Per 3 maanden ƒ 2.10
Per maand ƒ 0.70
In combinatie met het Maandagochtendblad 21 cent per week

ABONNEMENTSPRIJS: 16 cent

Losse nummers 5 cent

—
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den heeft aangenomen, thans wordt
uitgelegd als zwakheid van Duitsche
zi.ide, dan zal het nationaal-socialisme
ook ditmaal weer uiterst hard optreden.
Deze woorden van een der naaste medewerkers van den Führer kunnen door
niemand worden misverstaan en ook
velen van ons volk zullen er verstandig
aandoen, een en ander goed in zich op
te nemen. Het staat vast, dat wij ons
als volksgemeenschap onmogelijk kunnen onttrekken aan de lasten, welke
een oorlog om de Europeesche veiligheid nu eenmaal allen, die er bij betrokken zijn, oplegt en nog zal opleggen.
De offers van het Duitsche volk zijn
duizenden malen grooter, dan die van
het onze, ondanks de duizenden Nederlanders aan 't Oostfront, en alleen de
grootte van de offers, welke in dezen
strijd om het voortbestaan van onze
volkeren worden gebracht, geeft recht
op het stellen van „eischen".
Wij zijn in het stadium gekomen, zoo
moet wel de conclusie uit minister Rosenberg's artikel zijn, dat Duitschland
niet langer een negatieve houding in het
bezette gebied tolereert. Wij zijn volkomen afhankelijk van Europa, dat wij
bestaan kunnen danken we thans aan
het falen van de uithongeringsblokkade
en dus aan de veroveringen van de Spil,
welke grondstof- en voedselproblemen
voor Europ kon oplossen, want wij hadden als bezet gebied geen enkel recht
op grootere porties dan waar elders in
Europa ook en het feit, dat bestaan
mogelijk is, hangt dus af van de algemeene oorlogs-economische positie in
Europa en deze op haar beurt alleen
van het succes der wapenen van de Spil.
Welnu, het geduld met de anti-Duitsche
gezindheid is onder de tegenwoordige
.omstandigheden de uitputting nabij.
Zoo moeten Rosenberg's woorden worden verstaan: Te eischen hebben slechts
de Duitschers en hun bondgenooten, omdat ze met inzet van hun geheele bestaan den strijd voor de redding van
Europa voeren en mede te helpen met
alle krachten hebben allen, die waar
ook, binnen het bereik van dezen grooten strijd zijn gekomen. De oorlog zal
sneller voorbij zijn en de opbouw kan
eerder beginnen, naarmate meer menschen zich aan deze taak geven,

In dien geest dienen we te verstaan
een artikel van den Rijksminister Alfred Rosenberg in de Völkischer Beobachter van 6 September jl.
Wanneer Franschen, Belgen en Nederlanders vandaag den dag nog kunnen leven en werken, wanneer zij nog
niet door het bolsjewisme gewurgd en
weggesleurd zijn en beroofd van al
hun bezittingen, dan hebben zij dat
niet te danken aan hun regeeringen
of aan Engeland, doch uitsluitend aan
de Duitsche weermacht en haar bondgenooten, die strijden aan het Oostfront. Dat is de eenige maatstaf, welke
moet worden aangelegd bij alle
eischen, welke het Duitsche Rijk stelt,
zoo schrijft hij in een hoofdartikel,
waarin hij vaststelt, dat Duitschland
thans lang genoeg lankmoedig is geweest ten aanzien van de eischen,
welke bepaalde anti-Duitsche kringen
in de bezette gebieden in het Westen
steeds weer naar voren meenen te
moeten brengen. Rosenberg verzet zich
tegen de neiging, welke deze kringen,
die na een jarenlange anti-Duitsche
activiteit van voor den oorlog, ook na
den oorlog nog grootmoedig door
Duitschland zijn behandeld, vertoonen
om bij elke beperking, welke de oorlog hen oplegt, te dreigen met een
..verslechtering'' van de stemming.
Deze kringen moeten begrijpen, dat
alleen Duitschland en zijn bondgenooten, die strijden tegen het bolsjewisme,
het recht hebben om eischen te stellen. Wanneer het verantwoordelijkheidsbewustzijn van Duitschland en
Italië zulks niet verbood, dan zou
men wenschen, dat breede kringen in
het Westen eens zelf een jaar bolsjewistische heerschappij zouden meemaken, zoo gaat hij voort. Het nationaal-socialisme heeft in zijn binnenlandschen strijd bewezen, dat het
grootmoedig kan zijn tegenover de
vroegere tegenstanders, tegen de onverbeterlijken weet het echter »eer
hard op te treden. Wanneer de edelmoedige houding, welke Duitschlaud
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Tot 4 September

—

totaal bij onze Maatschappij verzekerd voor

—

ais volgt
verdeeld:

—

de

over

—

—

Afdeelingen

—

Afd. A

—

—

14.30 Omroeporkest
15.30 Hier is de
en gramofoonmuziek.
16.00 Ensemble Willy
koffergramofoon.
16.45 8.N.0.: Nieuws-, zakelijkeKok.
17.00 Het kinderkoor
en beursberichten.
17.30
van den Nederlandschen Omroep.
18.00 „Van de baan",
Zang en piano.
een nabeschouwing over het afgeloopen
18.15 Accordeonspel
athletiekseizoen.
(gr.).
18.30 8.N.0.: Nieuwsberichten.
18.50 B N.0.:
18.40 Spiegel van den dag.
19.00 SymphoWat Nederland schrijft.
19.15 Viool en piano.
nieorkest. (gr.)
Vanaf 20.15
19.55 Fagot en orkest (gr.).
alleen voor de Radio-Centrales, die over
een lijnverbinding met de Studio beschik20.15 Cabaret der Jongeren (opn.)
ken.
21.15 Mussette-orkest en solist (opn.).
22.00
21.45 8.N.0.: Nieuwsberichten.
8.N.0.: Militair overzicht.
22.10 Avond22.20—24.00 Zie Hilversum I.
wijding
stige

ƒ 1.308.000.000.-

Grootere risico's
Afd C
Persoonlijke onge-

uitzending.

—

—

—

—

236.000.000-

ƒ

vallen

Afd D
Gevaarlijke risico's ƒ
Afd E
Bedrijfsschade en
huurderving

—

—

—

204.000.000.-

ƒ

—

—

-

—

112.000.000.-

vaart

ƒ

100.000.000.-

—

—

—

HALFJAARL. SCHADEREGELING

—

—

I Driemaandelijksche)

—

Uw belang bij het
en neemt deel in
de steeds groeiende
risico- spreiding !

Voegt ook

«V

geheel

Officieele Mededeelingen

Vraagt inlichtingen bij Uw

MAXIMUM GROSSIERS- EN
LISTENPRIJZEN

ASSURANTIEBEZORGER!

W

DETAIL-

VOOR FRUIT

Bekendmaking No. 30b 1942
Deze prijslijst geldt van 9 September af.
Grossiers- Detaill..
prijzen prijzen
Fruit:
ƒ p. 100
ƒ per
Pruimen (natuur):
Groep I Dubbele Boeren
witte enz.
Extra kwaliteit
40.— kg 0.50 kg

RADIO

lste kwaliteit
2de kwaliteit

Groep 11. Reine Vict.

Extra kwaliteit
lste kwaliteit
2de kwaliteit

34.—

enz.

Groep 111. Overige soorten

Extra en lste kwaliteit
2de kwaliteit
Perziken:
Ia boven 8 cm 0
Ib van 6—B cm 0
II van 5—6 cm 0
111 van 4—5 cm 0
IV beneden 4 cm 0
Druiven:
Groep I. Gros Collman,
Golden Champion, Muscaat. W.-Frisia, Leopold
Groep 11. Frankenthaler

0.42
0.22

~

17.—

32.—
27.50
17.—

27.50
17

„

„

„

„

—

„

0.40
0.34
0.22
0.34
0.22

~

~

„

~

~

„

..

DONDERDAG 10 SEPTEMBER.
35.— st. 0.42 st
7.15 Lichte
Hilversum X, 415.5 m.
0.24
20.—
0.14
11.
gramofoonplaten.
7.30 8.N.0.: Nieuws5.—
0.07
7.40 Lichte gramofoonplaten.
berichten.
32.— kg 0.40 kg
8.30 8.N.0.: Nieuwsberichten.
8.40
8.50
Programmaknipsels en -plaksels.
9.00 Populaire
Berlijnsch orkest (gr.).
0.90
9.30 Spiegel van den
gramofoonplaten.
75.
9.40 Populaire gramofoon66.—
0.80
dag (opn.).
0.73
10.00 Gerard van Krevelen en Groep 111. Over. soorten 59.
platen.
Meloenen:
10.30 Luisterspel: „Het
zijn orkest.
gr.
suiker
en
ananas
36.50
0.43
kl.
paard, de hond, de haan en de aap in
overige soorten
0.31
24.50
onze moedertaal".
10.45 (Jerard van Amerikaansche bramen
60.—
0.75
zijn
en
orkest.
11.15
Krevelen
Voor
van
fruit mag doo
bezorging
Utrechtsch Strijkkwartet.
12.00 Almadetaillisten 1 ct. per kg in rekening gebrach'
12.05 Theo Uden Masman en iijn
worden boven den verkoopprijs af winkel
nak.
Voor de afwijkende qualiteit van bovendansorkest.
12.45 8.N.0.: Nieuws- en
producten alsmede voor h£t z.g
zakelijKe berichten.
13.00 Orgelspel en genoemdemoeten
prijzen berekend worden
het Trio Jan Hofmeester.
14.00 Gooisch uitschot
die in een redelijke verhouding staan tot de
is
„Wat
15.00
Strijkorkest en soliste.
hierboven gepubliceerde maximumprijzen
15.15 CeJlo welke gelden voor de beste kwaliteit. Bij
inspiratie?" vraaggesprek.
en piano.
15 45 Gooisch Strijkorkest
inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde
maximumprijzen moeten de verkoopprijzen
16.45 B.N O : Nieuws-, zakelijke- en beursdienovereenkomstig worden verlaagd.
berichten.
17.00 Uit Spaansche gewesVoor de prijzen van appelen en peren
ten, gramofoonplatenprogramma.
17.30
verwezen naar publicatie Nr. 25.
De Melodisten.
18.15 „Plakboek 1912 ', wordt
Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar.
kuïeidübcocp.
19.00 „Brandende kwesBewaar deze opgave en gebruik haar.
19.45 Carlo Buti zingt
ties", caurerie
Nieuwe opgaven kunnen de vroegere
J6.30 8.N.0.: Nieuwsberichten.
(gr.).
ongeldig maken.
19.40 8.N.0.: De wereldrneening uit
19.50 Orgel en zang.
vreemde kranten.
RUNDVETTOEWIJZINGEN.
(Vanaf 20.15 alleen voor de RadiotenDe Secretaris-Generaal van het Departetrales, die over een lijnverbinding n>i de ment van Landbouw en Visscherij maakt, in
van
stelling
20.15 Oratonumverband met de beschikbaar
Studio beschikken.)
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VERVOER VLAS OOGST 1942
De Landbouw-Crisis-Organisatie voor ZuidHolland wijst er nogmaals met nadruk op.
dat het afleveren en vervoeren van vlas van
den teler naar den kooper alleen mag plaats
vinden, indien de kooper in het bezit is van
een machtiging tot afname en deze door den
Plaatselijken Bureauhouder is afgestempeld.

Ongestempelde machtigingen zijn ongeldig
vervoerbewijs. Overtreding zal streng
woi den gestraft.
Opk vlassers en handelaren die vlas geteeld
hebben in en buiten de provincie waar zij
wonen, mogen hun vlas alleen vervoeren
op een machtiging tot afname, die zij by de

als

Ondervakgroep

Vlasbewerkende

Industrie,

Ondervakgroep, groothandel in stroovlas, Heemraadssingel 93 te Rotterdam kunnen aanvragen. Het vervoer van het vlas
door den teler van het land naar zijn
bedrijfsgebouwen is vrij, mits deze afstand
niet meer bedraagt dan 10 K.M.
Wanneer de afstand meer bedraagt, dient
de teler voor het vervoer btj den Plaatselijken
een vervoerbewijs
aan t«
Bureauhouder

resp.

vragen.

POTERKIEMBAKKEN

De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid-Holland, Den Haag
deelt aan belanghebbenden mede. dat thans
reeds aanvragen moeten worden ingediend
voor de aanschaffing van poterkiembakken.
welke eerst in 1943 noodig zijn.
Te dien einde kunnen belanghebbende telers
en handelaars een aanvraagformulier bij hun
Plaatselijken Bureauhouder aanvragen, welk
formulier duidelijk ingevuld binnen 2 dagen
na ontvangst weeT bij den Plaatselijken
Bureauhouder moet zijn ingeleverd.
Na 24 September worden door hun ffeon
formulieren meer in ontvangst genomen.
Met den meesten radruk wordt er op gewezen. dat in 1943 geen poterkiembakkên
zullen kunnen worden verstrekt, zoudat bij
de invulling van het aanvraagformulier hiermede rekening behoort te worden gehouden.
Indien aan de ingediende aanvragen geheel
of gedeeltelijk wordt voldaan, zullen de geleverde poterkiembakken nog dit najaar door
belanghebbenden moeten worden afgenomen
en contant betaald
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ZON EN MAAN
10 SEPTEMBER.
Zon op 7.05, onder 20.08.
Maan op 6.35, onder 20.13 (N.M.).
Licht op van 20.38 tot 6.35.
Verduisterd moet er worden van
20.08 tot 7.05.

—

—

—

—

—

—

—

—

11 SEPTEMBER.
Zon op 7.06, onder 20.06.
Maan op 7.48, onder 20.39.
Licht op van 20.36 tot 6.36.
Verduisterd moet er worden
20.06 tot 7.06.

van
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I AUTOMOBIEL INDUSTRIE

GEBR. TEN HOEVÉ
38.427
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DEN HAAG, TEL. 333298

T«L 30436
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vettoewijzingen.

—

Voor
in

I

ROTTERDAM"
Dealer

plaatsingen

rubriek

deze

vrage

men

tingen

bij

inlichonze

Advertentie-

ROTTERDAM
Vijverhofstraat

ler verkrijging van

—

—

ƒ

rundvet op de bonnen „48" der boter- en
vetkaarten. bekend, dat slagers gedurende
het tijdvak van 9 tot en met 12 September
1942 van hun klanten ontvangen bonntn op
Maandag 14 September 1942 bij de plaatselijke distributiediensten dienen in te leveren

—

16.000.000.-

tot

7500 gld
Afd S
binnenSchepen

—

304.000.000.-

Afd G
Geldswaarden enz. ƒ
Afd I
Kleine
inboedels

groote

TE NIJMEGEN

—

Afd B

(Afd.

FIDUCIA

—

Eenvoudige risico's
tot 50.000 gld. ..ƒ4.720.000 000.-
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De jeugdherberg

Voor Neerland's jeugd is te dien aanzien
een groote taak weggelegd. De jeugd
op de eerste plaats heeft het in haar
macht dit te bereiken. En ook zij, wien
het belang van onze jeugd ter harte gaat
kunnen niet achterblijven. Dat zij ook
alle hens aan dek mogen roepen opdat
11.
het tot een krachtige uitbreiding van
Er zijn enthousiasten onder hen, die het aantal jeugdherbergen kan komen!
hun hart aan het reizen en trekken
hebben verpand, die de vacantie met
Een lange tocht ligt achter den rug,
verlangen zien naderen vanwege dé
voorbereidingen. Die in die voorberei- een reis die gevoerd heeft langs vele
dingen, in het maken van reisplannen, schoone oorden, dwars door de provinhet uitstippelen van routes op breed- cie Limburg. In Valkenburg, waar het
uitgevouwen kaarten, reeds zooveel ge- toeristenleven nog volop bloeide, hebnoegen, zooveel voldoening vinden, dat ben we ons in de grotteen bokkenrijzij die toebereidselen, die vreugde- dersavonturen laten vertellen, waarvan
vooraf als een integreerend deel van de nog grillige episodes in teekeningen op
vacantie beschouwen. Zooals de smake- de wanden voor het nageslacht zijn
lijke hors d'oeuvre een voorproefje is vastgelegd. Fantastische houtskoolschilop het komende hoofdmaal, zoo vormen derijen en onderaardsche kapelletjes
de dagen, waarin de reisplannen wor- laat men ons bewonderen totdat we
den gesmeed een aangename inleiding eindelijk de koele temperatuur van deze
op een komenden blijen tijd. Natuurlijk gangen en spelonken ontvluchten en de
kan men in deze appreciatie verschil- verkwikkende stralen van de zon weer
len. Als vrouw-lief heeft te kennen ge- opzoeken. Dan nog een bezoek aan de
BEDDEN
geven, dat ze bepaald de dagelijksche bekende ruïne, van waaruit men zoo'n
beslommeringen, de bonnenweeën en de prachtig vergezicht over het oude Valverder huiselijke bezigheden voor een kenburg heeft en waarin de laatste resMEUBELEN
tijdje moet ontvluchten en daaraan toe- ten van een romantiek uit vroegere
voegt, dat ze zich voorstelt met vader eeuwen geborgen liggen. Hierna voert
samen in deze of gene stad als hotel- of de reis een eind het Geuldal in en tenpensiongasten te gaan vertoeven, dan slotte stijgen we weer op de fiets om
beteekent dat meestal, dat op de schou- het einddoel van dezen dag, het hoogWALEN BUFGERWEG
ders van den man de taak gelegd wordt ste en een der Zuidelijkste punten van
„WINKELSTAD-BLIJ DORP"
land
voor de reisvaardigheid zorg te dragen. het
te bereiken. Overweldigend
BEIJERLANDSCHEL. 72-78
Voorwaar geen sinecure, getuige de vele schoon is deze tocht. Ergens, in de omROTTERDAM
gekreukelde kleedingstukken om van geving van het plaatsje Nijswiller dode voorwerpen, die werden vergeten, mineert een plooiing in het landschap
maar met te spreken. Voor deze'cate- over een geheele reeks heuvels, die alg
gorie toeristen beteekent het treffen de vakken op een schaakbord, blokken
van die toebereidselen meestal de zure akkers, weiden en bosschen op hun hel- kelijk ouderlijke verplichtingen tegenappel, waar men in-hemels-naam maar lingen dragen. En daar waar de top ten over hem heeft. De vader begint met
doorheen moet bijten, omdat het nu hemel steekt hebben vrome menschen je heele doopceel te lichten, waar je
eenmaal eerste voorwaarde van het een meer dan levensgroot Christusbeeld vandaan komt moet hij weten en ook in
reizen is. Maar voor dien trekker ,die geplaatst, dat zijn armen beschermend welke jeugdherberg je het laatst overmet een aantal reismakkers, plannen over het dal uitstrekt. De reiziger stapt nachtte. Aan het eind van het ondertot in details gaat uitwerken, is dat hier even af en bepeinst dan. dat wan- houd ontvang je een slaapzak, wanneer
alles anders. Want als het eenmaal zoo- neer ergens ooit dit beeld een juiste je die tenminste zelf niet meegebracht
ver is dan zindert al direct iets van dat plaats vond, het hier is, waar de natuur hebt. En als dan dit min of meer officieele gedeelte is afgeloopen heb je
uitbundig verlangen naar het ongebon- een loflied op de schepping zingt.
Vaals. Vijf simpele letters op het gelegenheid om kennis met andere trekden zwerven in je, dan is het of je den
van het houtvuur opkringelenden rook blauwe bord vertellen dat de bestem- kers te maken en de jeugdherberg eens
reeds voelt prikkelen in den neus. Het ming voor enkele dagen is bereikt. Nog aan een nader onderzoek te onderwerbepalen van de reisroute is wel een zeer moet een stijging in den weg, dien wij pen. Met die trekkers sta je al direct op
belangrijk werk, immers daarvan hangt Hollanders natuurlijk direct als een goeden voet Het zijn er niet veel die
grootendeels het slagen van de vacantie „berg" betitelen, het verlangen naar hier zullen overnachten. Vaals ligt nogal
af. Evenwel, als je lid bent van de wat rust, nü zekere lichaamsdeelen ten afgelegen en niet elke fiets verkeert
Jeugdherbergcentrale is dat niet zoo gevolge van een moeilijke klimpartij nog in dien toestand om den langen
heel moeilijk, omdat je dan grootere wat pijnlijk en de beenspieren wat stijf weg vanuit Holland, waarvandaan toch
afstanden, die telkens worden onder- geworden zijn, prikkelen en dan wordt de meesten komen, te kunnen vertroubroken met een korter of langer ver- eindelijk de weg vlakker. Wij slaan wen. Maar een lief blond meisje en
blijf in de jeugdherberg, voor je reke- linksaf en staan dan direct voor een een vriendelijke jongen blijken al aanning kunt nemen. Want het is juist het vriendelijk gebouwtje, dat eertijds rei- stonds genegen je in te wijden in -Je
voordeel van deze instellingen, dat zij zigers voor het trammetje tusschen geheimen van het jeugdherbergleven.
over het gansche land verspreid liggen Vaasl en Maastricht tijdelijk onderdak Zij zijn beiden Amsterdammers en ook
en je dus bij wijze van spreken het verschafte, doch dat na een kleine ver- op de fiets naar het Zuiden afgezakt
geheele land door kunt trekken zonder bouwing en een volkomen verandering en met zijn drieën wordt dan de herbang te zijn een nacht geen dak boven van interieur de trekkende jeugd ten berg geïnspecteerd.
het hoofd te hebben. Nederland maakt dienste is gesteld, de Vaalser jeugdhermet een aantal van ongeveer 70 k 80 van berg. Zij ligt door bergen omgeven en
De Vaalser jeugdherberg-vader ontdie op het oogen- aan den rand van de bosschen, enkele
deze instellingen,
blik evenwel niet alle beschikbaar zijn tientallen meters voor de grens. Deze popt zich al spoedig als een heel vrien- inluiden.
geen slecht figuur, maar dit aantal herberg draagt den naam 't Heemet, delijk man, die, evenals zijn andere
is in verhouding met de vele beziens- waar ons woord heem in zit en 't Duit- collega's, zijn trekkers een warm hart
waardige plekjes in ons land toch veel sche Heimat en dat dus te vertalen is toedraagt. Dat blijkt reeds uit een geVerantwoordelijke Redacteuren:
te klein. Eenmaal zal het net van jeugd- als „Thuis". En thuis zullen we er dra sprek aan het middagmaal. Ook de
Plaatsverv. Hoofdredacteur, Binnenjeugdherbergouders hebben te kampen
herbergen zoo moeten zijn, dat het zijn!
land en Sport: O. H. B. Kniep. Rottermet moeilijkheden in de voedselvoordam; Buitenland: G. H. Veen. R'dam:
mogelijk is van de eene herberg naar
de andere te trekken zoowel in een
Het oogeniblik, waarop men vader ziening. En waar de toewijzingen wel
Kunst:
Ad. Wlesehaan
Jr., R'dam.
Haagsch red.: P. E. H. M. Verberne,
korte fietsreis als in een niet te langen wordt, waarin de anders heusch niet eens te klein waren of te laat binnenDen Haag. Verantwoordelijk voor de
dagmarsch. Het zal ongetwijfeld eenigen zoo
goedgeefsche wereld je verblijdt kwamen, was het soms heel moeilijk om
tijd duren voor het zoover is, maar aan met een nazaat, is verheugend. Merk- die eet-grage trekkers te voeden. Maar advertenties: H. J. A. Janssen, A'dam.
de Centrale zal het zeker niet liggen. waardig is het moment, waarop men, de jeugdherbergvader heeft zelf een
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Over het maken van reisplannen, een bezoek
aan Valkenburg, over een nieuwen vader en
moeder en de indrukken van een eerste
bezoek aan de jeugdherbergen

en hij heeft zijn zelf
gekweekte voorraad toen duchtig aangesproken. De trekkers hebben er niet
minder om gegeten al verdween ook
een groot deel van
vaders winteiopslag! Het eten van dezen middag is
tevens een blijk van de toewijding van
de herbergmoeder, want
zoowel hei
voedzame snijboonensoepje als de starnpot van groene kool en aardappelen ls
buitengewoon smakelijk toebereid. Een
schoteltje appelmoes completeert het
diner, dat den trekker slechts enkele
dubbeltjes kost. De vader zit aan het
hoofd van de tafel Cde moeder is boven
in de keuken nog bezig voor haar eigen
potje) en de trekkers zitten smakelijk
etend, om hem heen. Slechts af en toe
wordt er een woord gesproken, dan
vertelt er een van het heerlijke bordje
pap, dat hij in de herberg in Beegden
heeft gegeten en een ander haalt weer
herinneringen aan smulpartijen in andere oorden op. Ten slotte commandeert
de vader „stilte" en wanneer er gedankt is, komt het corvee in actie,
d.w.z. dat de trekkers, die de vader zooiuist aangewezen heeft, zich naar de
keuken begeven en daar spoelt weldra
een de borden af. terwijl de ander aan
het afdrogen is. Allemaal werkjes, die
in het dagelijksche leven niet als een
genoegen gevoelt worden, doch die 'liei
met een van-zelf-sprekende blijheid
worden gedaan. Je zou die jongens
thuis eens hebben moeten zien als moeder op een onverwacht oogenblik gezegd zou hebben: Jan en Piet, jullie
doen de vaten maar eens voor een keer!
Maar hier, in de jeugdherberg, pak je
vanzelf aan en bovendien het is plicht,
want het behoort tot de voorschriften
van de centrale en daaraan onderwerp
.ie je als trekker zonder eenig commentaar. Men moet ook niet denken, dat
men in deze trekkersinstellingen maar
doen en laten kan wat men wil. Orde
en discipline zijn eerste vereischten:
rookartikelen en alcohol zijn hier contrabande. Om tien uur is het bedtijd,
dan kruip je onder de wol, slaap of geen
slaap, en 's morgens om 7 uur precies
sta je weer naast je bed, dat je natuurlijk zelf weer behoorlijk hebt opgemaakt.
Als de „vaat" is gedaan heeft de
vader nog een verrassing
voor zijn
trekkers. Hij heeft een gids laten komen
en deze voert ons even later langs de
bezienswaardigheden van Vasls. Na
terugkomst resteert nog wat tijd voor
het schrijven van enkele kaarten en
een gezellig praatje. En gezellig praten
kunnen die trekkers! Onder hen zijn
altijd types die je de meest onwaarschijnlijke avonturen diets willen maken. Dat uurtje voor het naar hedgaan
is wel een van de gezelligste uurtjes
van den dag. Vrooliike verhalen worden
en pittige liedjes gezongen.
„Het is tien uur, trekkers". Dat is
het sein van den .vader dat het bedtijd
is. De meisjes vertrekken naar boven,
de jongens gaan naar de keurige slaapzalen gelijkvloench. Een kwartier later
wordt de verlichting gedoofd en gaat
de nachtverlichting aan. Nog even is
er pret, moet er gelachen worden om
maar dan
een snaaksche onmerking,
sluimeren ze stuk voor stuk in En als
d° vader ziin laatste ronde over de kamers maakt, slapen
sterke trekkerslichamen in witte slaapzakken gehuld.
f otdat straks de eerste stralen van
dc
zon een nieuwen, schoonen dag zullen

(

TREKKEN

vereeniging „Kerkgezang" te Utrecht,
20.55 Comorkest en solisten (opn.).
ponistenspiegel.
21.10 Von Gluck-Wozait
(gr.).
21.45 8.N.0.: Nieuwsber'ehten.
22.00 Klanken uit Zuid-Ameruca igr.).
22.20 tui 24.00 Solisten van gr i .te vermaardheid (gr.).
7.15 Lichte
Hilversum 11, 301.5 m.
7.30 B N.0.: Nieuws-1
gramofoonplaten.
7.40 Ochtendgymnastiek.
berichten.
7.50 8.N.0.: Gesproken binnenlandse!)
8.00 „De beteekenis
overzicht (opn.).
van den Landstand voor de boeren en het
8.15 Populaire
Nederlandsche volk." .
8.30 8.N.0.: Nieuwsgramofoonplaten.
8.40 Gitaar-, fluit- en harpberichten.
9.00 Populaire gramofoonspel (gr.).
9.20
9.15 Voor de huisvrouw.
muziek.
10.00
Omroeporkest en solisten (opn.)
Godsdienstige uitzending.
10.30 Zang en
11.20
piano
11.00 Voor de vrouw.
Chr. kinderkoor „Lenteklokjes" met piano11.30 Ensemble Joan Lancéj
begeleiding.
12.30 Programmaen gramofoonmuziek.
12.35 Berlijnsch Opera Orkest
overzicht.
12.45 8.N.0.: Nieuws- en zakelijke
(gr.).
13.00 Causerie „Beste appels
berichten
in den tuin en hoe ze te kweeken'.
14.00 Godsdien13,15 Pianovoordracht.

flinke lap grond

i

en

plotseling midden in het volle leven, ervaart een vóder en móeder rijker te
zijn geworden. De trekker, die jaarlijks
van de jeugdherbergen gebruikt maakt,
kent de situatie van een extra-ouderpaar, maar hij die voor de eerste maal
de jeugdherberg is binnengestapt, en
misschien even het gevoel van de
bekende kat in het vreemde pakhuis
over zich heeft voelen komen, dan in
het kantoortje zich voorstelt en verneemt, dat de persoon, die de leiding
over de herberg heeft, je vader wordt
en diens vrouw zich geroepen acht
moeder over je te spelen, vraagt zich
even af of het burgerlijk wetboek dat
alles maar toelaat. Doch allengs went
deze situatie en men kan bemerken,
dat de betiteling met vader en moeder
niet alleen de verhouding onderling
intiemer maakt maar dat zij ook volkomen juist gekozen werd. Want inderdaad, het echtpaar dat de jeugdherberg
drijft, zorgt voor den gast alsof het wer-

.
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FLORIAN
Naar het Duitsch van
FELIX SALTEN
36.)
Daarop vertrok hij Ook de anderen
gingen huiswaarts, want Bertingen
deelde mee. dat het laatste nummer
Florian aan den langen teugel, verviel
Graaf Bertingen liet Ennsbauer ontbieden, die geheel onthutst bij hem
kwam De opperstalmeester kon hem
evenwel troosten met de woor- J 'n:
„Mijn geluk wenschen, Ennsbauer",
waarbij hij het in dienst bij het hof
bijna niet te vermijden imiteeren 'an
den keizer ten beste gaf En als getrouwe copie van den monarch in stem
en houding, vervolgde hij vriendelijk
maar toch op een afstand: „Het heeft
zijne majesteit behaagd door middel
van mij hoogstdeszelfs tevredenheid tot
Uiting te brengen".
Ennsbauer boog. Zijn gezicht bleef
onbewogen, niet te doorgronden, donker getint als een standbeeld. Slechts
de glans der oogen wist hij niet te

temperen.
„Een groot succes, Ennsbauer". sprak
Bertingen, „dit alles is bestemd
l herhaald te worden bij het bezoek

£aaf

■

DEK HAAO

reclame-middel 0 ook gebruikt. U kunt ex
slechts menschen mee bereiken, die vandaag de courant
hebben
gelezen en ze morgen evenzeer zullen Lezen
Vandaar dat courantenreclame onweersprekelijk de basis
reclamecampagne
gevoerde
van
iedere grondig
is
welk

fek

334108

Ennsbauer vertrok geen spier, boog
van den koning van Engeland. Dan
kun je tevens Florian aan den langen en wilde gaan.
„Wacht even," riep Franz Ferdinand.
teugel vertoonen."
Eenige dagep later kwam Franz „ik moet je toch eerst aan hare hoog
Ferdinand mei; zijn gernalin in o» heid voorstellen." En tot zijn vruuw:
„Sta mij toe. Pietje, je den Don Juan
Rijschool
van
de Spaansche Rijschool voor te
Graaf Bertingen, die bericht had ge
stellen."
bezoek,
voorgenomen
van
het
kregen
Hij noemde Ennsbauer's naam niet
was aanwezig.
Met de zinspelingen Osanova en Don
Ennsbauer verscheen met Florian Juan liet hij hem merken, dat hij van
Franz Ferdinand was een ander menseh, Gabriele Menzinger afwist en dit niet
bevrijd van de benauwende nabilheid goedkeurde Ennsbauer boog met zijn
van den keizer, wiens gezicht hem al nog altijd onaandoenlijke gelaatsult
tijd al prikkelde Hij bewoog zich vrij, drukking voor des troonopvolgers ge
was geestig en welwillend, was op de malin Deze knikte hem met een vrien
hoogte van de vriendschap tusschen delijk lachje toe.
Gabriele Menzinger.
Ennsbauer en
„Dien vent kan ik niet uitstaan."
Maar hij. die zelf niet altijd even braaf sprak Franz Ferdinand luid genoeg tot
geleefd had als jonge man. was nu den opperstalmeester, dat de vertrek
dikwijls hard in zijn oordeel over der kende Ennsbauer het nog hooren kon.
gelijke vriendschapsbanden Op grond
„Hij is buitengewoon knap in 7ijn
waarvan wist men niet altijd zeker vak", antwoordde graat Bertingen.
Was het om zijn dankbaarheid aan het
Daravoor had hij een toornigen olik
opperwezen te toonen na zijn algeheele
van den aartshertog in ontvangst te
was
het
de
tuberculose,
genezing van
nemen, waarbij diens oogen op het
uit liefde voor zijn Sophie, die hij. on
zwarte af werden. Hij barstte 'lan
Joseph
met
Franz
danks zwaren strijd
ook
los:
tot zijn vrouw had weten te maken of
„Vertel
van
den
toe
toch dien nonsens niet. Ber
was het het standpunt
komstigen regent? Hoe dan ook. dien tingen Omdat die man nu iets van
dag was hij joviaal genoeg om Enns paarden afweet, doe je of hij een
bauer aan te spreken met de woorden: wondermensch is. Onzin!"
De hertogin lachte maar eens tegen
„Zoo, Casanova, laat de aartshertogin nu eens de kunsten zien van je Bertingen Het was dat lachje, waarmee zij zoo vaak trachtte de ruwe
wonderpeerd,"

r

woorden van haar

zachten.

man

ander

wat te ver-

Maar graaf Bertingen gaf koeltjes
ten antwoord: .Prestaties als die ?Rn
Ennsbauer zijn reldzaam."
„Dat kan wel zijn!" en nog luider
voegde hij er aan toe: „Galante avonturen van een stalknecht nog zeldzamer!"
Ijskoud sprak Bertingen: „Neem mij
Keizerlijke Hoogheid,
■liet kwalijk.
Ennsbauer is nooit stalknecht geweest
Hij is de eerste keizerlijke hoofd
".
want
terzijde,
oikeur....
en
Franz Ferdinand wilde antwoorden.
..dat andere is zijn eigen zaak".
„Zoo?" brieschte de troonopvolger
Zoo? Geen stalknecht. Dergelijk onder,
scheid maak'ik niet Voor mij is ieder
een, die met paarden te maken heeft,
"en stalknecht! Begrepen?"
Bertingen haalde de schouders op en
<iprak ironisch: „Ik heb het begrepen.
Dreigend vervolgde de troonopvolger:
.Zijn eigen zaak! Een mooie opvatting!
Hij zal de eerste zijn. die er uit gaat
in mijn dienst gedoog
als ik eens
ik zooiets niet."
„O", sprak graaf Bertingen op een
argeloos schertsenden toon, „o. Keizer
Mjke Hoogheid, dan is Ennsbauer allaag
zijn galante avonturen te boven en
zeker al gepensionneerd." En onder een
van woede vlammenden blik van den
troonopvolger liet hij er onschuldig op

•

op

bOT £Rham

VOOR DE JEUGD
Geïllustreerd vervolgverhaal

„Uwe Keizerlijke Hoogheid
moet eens bedenken, dat Zijne Majesteit

DE

pas

VUURROODE SCHOENTJES

volgen:

vijf en zeventig jaar is!"
„Ach wat mooi. werkelijk buitengewoon mooi!" riep op dit oogenblik
de hertogin.
verscheen, bereden dooi
Florian
Ennsbauer. in de manége en daardoor
kwam aan dit pijnlijk tooneel een eind
„Werkelijk Franz-lief, je hebt ni'ït
overdreven Een prachtig dier is het;
k ben er verrukt van."
Zonder muziek ging het even goed
Florian was van nature muzikaal en
maatvast genoeg. Hij trilde van inge
houden kracht en bedwongen geestdrift,
wat zijn uitwerking op den toeschou
wer niet miste
Hij voerde de Levade uit; alsof het
geen moeite kostte, lichtte hij met ge
bogen achterbeenen de voorbeenen op
Ook de Capriole, dien sprong in de
lucht deed hij voorkomen als een kleinigheid. Bij het neerkomen met prachtig gestrekte achterbeenen terwijl hij
de voorbeenen recht vooruithield, kreeg
men den indruk alsof het massieve
paardelichaam eigenlijk geen gewicht
had.
Dan ging hij weer over in den Spaanschen pas en het was of hij den grond
maar schertsenderwijs aanraakte. Hij
zweefde, danste als een godenpaard,
da ieder oogenblik naar den Olympus
kon gaan vliegen.
(Wordt vervolgd)
L

238. Voor Jacob zat er een heerlijk
met nootjes in den rugzak. Het
pakje
streelde rugzak. Zonder wat te
was het eenige, wat ze op 't oogenblik
de ze Jacob over z'n dikke bruine konden doen Den weg wisten ze niet
vachtje en keek hem medelijdend aan. meer. Jacob kon hem nu op de landDan haalde ze de pakjes met boter- kaart niet meer terug vinden en Anneke
had héélemaal geen verstand van landhammen te voorschijn.
kaarten.

237. De bril znder glazen legde ze in
zeggen
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RECHTSZAKEN

voor

ZWIJNDRECHT
MELK GIFTIGEN ARBEID
De rantsoenbonnen melk zullen werden uitgereikt 10 September van 9—12
uur, aan hen, die hiervoor in Augustus
een formulier hebben ingediend. Tegelijkertijd worden nieuwe aanvragen
voor de volgende periode afgegeven,
welke uiterlijk 26 September moeten
worden terugbezorgd.

SCHOUW VLOEDPLANKEN ENZ.

Economische Rechter
HANDEL IN GOUDEN TIENTJES
Voor den economischen rechter, Mr.
J. Bentfort van Valkenburg, hadden
zich te verantwoorden W. C. Bus,
slager te Oud-Gastel, A. v. d. Laars,
handelaar in oude metalen te Dordrecht
en J. C. Diesman, kapper te Dordrecht,
die zonder vergunning van het Deviezen Instituut gouden tientjes hadden
verhandeld. Bus had meer dan 1000
gouden tientjes van v. d. Laars en
Diesman gekocht. Hij verkocht ze weer
aan anderen en had ongeveer ƒ 1000
met dezen handel verdiend.
De Officier van Justitie, Mr. G.
Kröner, wees er op, dat de handel een
grooten omvang had. Rekening houdend
met het feit, dat verdachte reeds zes
weken in voorarrest had gezeten, eischte hij 2 maanden gevangenisstraf en
2 weken, benevens ƒ 300 subs. 1 maand
hechtenis. De vertegenwoordiger van
het Deviezen Instituut, Mr. F. P. F. M.
Duynstee, ging met het requisitoir van
het O. M. accoord.
Verdachte's raadsman,
Mr. Bos,
pleitte een clementere straf.
Uitspraak 1 maand gevangenisstraf
en ƒ 100 boete subs. 2 weken.

De
Burgemeester van Dordrecht
maakt, ingevolge artikel 88 der Politieverordening bekend, dat op Maandag
14 September a.s. en volgende dagen
de schouw over de geplaatste middelen tot keering van de gevolgen van
hoogen waterstand (vloedplanken en
andere bekistingsmiddelen) zal plaats
hebben.
Den gebruikers der panden wordt
OPKOOPERS
dringend verzocht tijdig de vloedplanken en toebehooren gereed te houden,
V. d. Laars en Diesman hadden de
ten einde een vlugge controle zooveel gouden tientjes opgekocht en ze vermogelijk te bevorderen.
kocht aan Bus. Ook aan anderen had
die bekende wel een 1600
Dordrecht, 9 September 1942. v. d. Laars,
te hebben verhandeld,
tientjes
gouden
De Burgemeester voornoemd, deze muntstukken verkocht.
Diesman had eveneens ongeveer 1600
BLEEKER.
gouden tientjes in kleine partijen opDe Secretaris,
gekocht en ze verkocht aan Bus.
K. J. POLL.
Mr. Kröner eischte tegen beide verdachten 3 maanden gevangenisstraf en
ƒ 300 boete subs. 1 maand hechtenis.
Uitspraak 2 maanden gevangenisstraf
en ƒ 100 boete subs. 2 weken hechtenis.

STADSNIEUWS
JAARVERGADERING
EHB.O.

In haar vereenigingsgebouw aan het
Stek heeft de vereeniging voor E.H.8.0.
gisteravond, onder rresidium van den
heer G. van Puttten, haar jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord herdacht de
voorzitter den overleden secretaris, den
heer W. van Asperen. De aanwezigen
eerden zijn nagedachtenis door eenige
minuten stilte in acht te nemen. Als
blijvende herinnering aan wijlen den
heer van Asperen werd een portret aan
den wand van de zaal gehangen.
De voorzitter bracht verder dank aan
het bestuur voor alles wat het in het
afgeloopen jaar voor de vereeniging
heeft gedaan. Hij sprak tenslotte den
wensch uit, dat het vereenigingsjaar
1942—'43 goed zal mogen zijn.
Hierna volgde afwerking van de gebruikelijke agendapunten. De notulen,
voorgelezen door mevr. Kooijman,
2e secretaresse, het financieele jaarverslag, uitgebracht door den penningmeester, den heer v. d. Stigchel, en het
jaarverslag van den secretaris werden
onveranderd goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezingen werd in plaats van
den heer J. Rombout de heer Paul
gekozen. In de vacature ontstaan door
het overlijden van den heer van Asperen werd nog niet voorzien.

VERHUIZINGEN
van
K Bosua en gezin, machinist,
Wa rmotzierspad 8 naar Varkenmarkt 49
rood; M. van Orden, kantoorbediende,
van Singel 144 naar Oranjelaan 32; W.
den Boer en gezin, zonder, van Pelsterstraat 11 naar Zuidendijk 117; W. van
Ballegooijen en gezin, plantsoenarbeidei,
Zeevan Dubbeldamscheweg 98 naar
havenlaan 194; J. de Jong, zandlosser,
van Hooge Nieuwstraat 29 naar Veststraat 11 rood; X. J. J. Kunkeler, dienstnaar
bode, van Voorstraat 188 rood
Voorstraat 173 rood; A. Sterk en gezin,
stoker, van Glazenstraat 16 naar Glazenstraat 57; P. in 't Veld, van Kotterstraai
135 naar Zeehavenlaan 33; C. van Kersen, werkster, van Vossiusstraat 49 rood
van
naar Vorensaterstraat 38; F. W.
Grootveld, zonder, van van Blanckenburgstraat 76 naar Kromhout 102; T. J.
Koordes, dienstbode, van Hugo de Grootlaan 31 naar Singel 151; P. de Kruijf en
van
gezin, sigarenmaker en winkelier,
Vriesestraat 42 naar Vriesestraat 70
zwart; B. Kroone, chemicus, van Oranjelaan 29 rood naar Mij. Dordrechtstraa»
autogezin.
9: W. Schellenbach
en
monteur, van Kasperspad 91 naar A. C.
W. Staringstraat 12 zwart; W. M. Tollenaar, controleur, van H. de Grootlaan 21
naar H. de Grootlaan 60 rood; C. M. Micheilsen en gezin, kruidenier, van Voorstraat 50 naar Hof de Vriendschap 12;
J L. Vroon, schilder, van K. Breestraat
17 naar Hugo de Grootlaan 56 rood; A.
N. Vliegenthart, los arbeider, van KolfKolfstraat 50 beneden achter, naar
straat 81.

VAN KOMEN EN GAAN
Ingekomen: J. C. Eraan, leeraar, Ger.
Den Haag, ReK„ Zuidendijk 291
gentesselaan 103; A. H. van Wijngaarden,
kantoorbediende, NH, Singel 161
Hilversum. Vaartweg 89; J. C. Vogelaar,
zonder, NH, Vest 98 van Kortgene, no.
149;
S. M M. Tulleken, leerling-vervan
Ceramstraat 49
NH,
pleegster,
Übbergen, Huize „Rozendaal"; T. Rombouts, zonder, RK, Transvaalstraat 16
rood van Bergen op Zoom, Wouschegeen,
weg 12a; A. de Wit, werkman,
Achterom 31 van Vlaardingen, Stationsstraat 59.

c van

a van

Vertrokken: W. A. A. J. van Laarhoven, zonder, RK, Emmastraat 9 naar
Dongen, G. Majellastraat 1; F. A. J. M.
RK, Cornelis van
Kuijlaars, zonder,
HeeBeverenstraat 9 naar Warmond,
renweg 101a; W. van Ettekoven en gezin, brugwachter NS, NH, Noordendijk
136 rood naar Amsterdam, de Ruijterkade 45; H. J. Thomansson, biochemicus,
NH, Boomstr?at 27 naar Rotterdam,
Beukelsdijk 40a; A. Koekkoek, zonder,
NH, Papeterspad 10 naar Rotterdam,
Linders,
Vlierdenstraat 43; D. B. M.
zonder, RK. Noordhoveweg 2 naar Nijmegen, Veidstraat 29; F. J. Fischer. los
Den
arbeider, RK, Hellingen 150 naar
Bosch, Tolbrugstraat 101; T. J. Kraijenbrink, kantoorbediende, NH. Patersweg
17 rood naar Den Haag, Lohengrinstraat 27; A. F Oudt, kantoorbediende,
gïen, Bankastraat 96 naar Laren, NH,
Leemzeulder 35.

Milaan

EEN VLOOTKOERST De Jeugdspelen te
VOOR MUZIEK EN MUSICI OVER LAND
De training van
Het Centraal Orkest herscholingsgelegenheid
DOOR
voor serieuze werkers om weer opgenomen te
SS-oorlogsberichtgever
onze ploeg
worden in 't symphonische ensemble-verband
Een voorbereiding
ruim drie
A van Breugel
De vraag naar goede
weken in
kamp bij Utrecht
instrumentalisten
UNST

—

De werkloosheid onder de werkelijke muzikanten behoort tot
het verleden

Een Rijksorkestschool
Binnen het kader van de werkzaamheden der overheid om de kunst en den
kunstenaar weer de plaats in het volk
en de geborgenheid in de volksgemeenschap te verleenen, waarop zij krachtens
neemt,
hun functie recht hebben,
op
muzikaal gebied, de stichting van het
instituut Centraal Orkest een belangrijke
plaats in. Het is de tweede groote daad
van de afdeeling Muziek van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
(de eerste was verleden jaar het vaststellen van de nieuwe loonschalen voor
orkestmusici). Met de oprichting van het
Centraal Orkest immers wordt een tweeledig doel gediend: aan den eenen kant
wordt de werklooZe en/of amusementsmusicus geschoold tot een volwaardige
kracht (vooropgesteld natuurlijk, dat vol-

—

Het restant, dat geheel en al onder
maat blijft, zal in de toekomst
zijn werkkring elders moeten zoeken.
Het zal zich niet langer als musicus
mogen aandienen en het zou fout
zijn, deze menschen nog langer op

de

doende aanleg aanwezig is), die zijn
plaats in het symphonische verband weer
anderzijds
zal kunnen gaan innemen,
wordt naast deze cultureele taak ook een

sociale vervuld: de om welke redenen
ook naar lager regionen afgedaalde musicus wordt weer opgeheven naar het
plan, waar hij behoort te' staan.
De vraag naar orkestmusici is na Mei
1940 enorm toegenomen. Het opvullen
van hiaten in de bestaande orkesten, de
HAAGSCH GERECHTSHOF
zeer aanzienlijke eischen, welke de gereorganiseerde Omroep stelt, het vestigen
Het was een ernstig feit, waarvoor van een opera-gezelschap
te Amsterdam,
J. A. J. te Sliedrecht, door de recht- dat een eigen ensemble noodig had, omdat
bank te Dordrecht tot vier maanden ge- het requireeren van de verschillende
vangenisstraf was veroordeeld. Eenigen stedelijke orkesten (Amsterdam, Den
tijd geleden was verdachte als tijdelijk Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem) toch
ambtenaar werkzaam op het distribu- te veel haken en oogen opleverde, de
(ongeveer twintig man), nootiekantoor, waar hij belast was met het aanvulling
het
dig
om
orkest van de Duitsche opera
aan
slagers.
uitreiken van kaarten
te 's-Gravenhage te completeeren, het
Hierbij zou verdachte van een slager op- peil brengen van de verschillende
een keer ƒ 45, en een keer ƒ 90 heb- orkesten naar hun klasse-indeeling (56,
ben aangenomen onder een bepaalde 66, 76 en 79 man), het oprichten van
(Amsterbelofte. De president van het Haagsche beroeps-politie-muziekcorpsen
Hof wees op de vertrouwenspositie, dam, Den Haag, Rotterdam, Schalkhaar),
welke verdachte op het kantoor bezat. dat alles heeft een behoefte aan georkestpersoneel doen ontstaan,
Ook de proc.-generaal vond het feit schoold wensóhelijk
die het
maakte Nederland
eigenlijk
en
straf
de opgelegde
ernstig,
kammen",
eens
te
zooals het hoofd
„uit
aan den lagen kant. Rekening houdend van de afdeeling Muziek, de heer J. G.
met de persoonlijke omstandigheden Goverts, het in zijn toelichting dezer
van verdachte, volstond spr. met be- dagen uitdrukt?
Een oproep in de dagbladen in April j.l.
vestiging van het vonnis te eischen.
bracht al dadelijk 1100 sollicitanten binnen, waarvan een gedeelte onmiddellijk
moest afvallen, daar bleek, dat hier van
een vlucht in de muziek door werkloosheid in het eigen handwerk gesproken
moest worden. Verklaarbaar, want een
als werkloos musicus ingeschrevene geeen hooger steunbedrag dan hij,
VOETBAL noot
die als handarbeider te boek stond. Uit
de acht groote orkesten zijn acht proefspelcommissies samengesteld, die examens hebben afgenomen naar soepele
Voor de Dordtsche clubs zijn de vol- maatstaven. Als resultaat daarvan zijn
ongeveer 450 musici als bruikbaar aangende wedstrijden vastgesteld:
genomen; de eerste selectie met de gaDFC—EDO (J. H. Vermeer); Blauw- rantie,
dat zij, mits tenvolle medewer(J.
terrein
J.
SchluAjax
wit—Emma,
een plaats
aan hun herscholing,
kend
ter);
Neptunus—ODS (J. Hibender); zou kunnen krijgen in één of ander
Zwijndrecht—Fluks (R. Th. Francot); symphonisch verband
Aan de oplossing hoe dit zou moeten
LSV—EBOH 4.15 uur (Jac. Drost); Merwede—lFC (W. v. d. Linden); 's-Gra- gebeuren heeft ook het Departement van
medewerking vervendeel—Merweboys (H. Schuitman) ; Sociale Zaken zijn
zijn op kosten van
waar
noodig
leend:
DFC
2—
(J.
Papendrecht—SSW
Boor);
het
Rijk
door bevoegde musici privéNeptunus 2 (J. v. d. Berg); Gouda 2— lessen gegeven om de candidaten met
ODS 2 (J. H. Pardon); Excelsior 3
succes in het Centraal Orkest te kunnen
Emma 2 11 uur; SVW 2—ODS 3 4 uur laten meestudeeren; ook is aan diegenen,
(D. Rooseboom de Vries); Unitas 2— die
ambitie hadden voor het serieuze
Zwijndrecht 2 4 uur (H. v. Maurik): bedrijf, door middel van een vergoeding
Sliedrecht 2—Fluks 2 (C. v. d. Tholen). voor het gezin, den kans gegeven uit
amusementsbedrijf te treden en den
De wedstrijd Dubbeldam—Alblasser- het
bij het Centraal Orkest mee te
cursus
is
uitgesteld.
darn
maken, zonder de gevolgen van loonderving. Bovendien werd er gelegenheid
geschapen tot het omwisselen van slechte
instrumenten tegen goede.
Hoewel het besluit tot oprichting van
het Centraal Orkest en de benoeming van
de commissie van toezicht (J. G. Goverts
GEZELLIG
als hoofd der afd. Muziek, ir. Meyerink
als vertegenwoordiger van den dienst
Gisteravond werden in geb. „De Ba- voor werkverruiming van Sociale Zaken),
zuin" eenige partijen gespeeld om het ir. H. Badings als directeur van het
clubkampioenschap van G. S., met het Rijksconservatorium, E. Elsenaar als divolgende resultaat: K. Mast—J. Pagels recteur van het Centraal Bureau Orkestvan het
o—2; Z. de Graag—J. de Vroom o—2; wezen, Toon Verhey als dirigentals admiJ.
Rausch
Orkest,
H.
Centraal
C.
d.
v.
Ph. de Bres—J. de Heer 1—1;
nistrateur van dat orkest, en H. Neering,
Kooij—Ph. de Bres afgebr.
secretaris der afd. Muziek, als secretaris
v.
Voor de Trainingswedstrijden: H.
der commissie) op 8 Mei viel. begonnen
Aken—T. Hoogvliet 1—1; M. Mensen— de repetities reeds op 26 Mei. Uit de
J. Versluis 2—o; M. Kleijn—M. de bestaande vakcursussen te Rotterdam,
Bruin 2—o; L. Ponte—C. v. Os o—2.
Amsterdam en Den Haag zijn de beste
de leiders er
overgeheveld
krachten
van, J. Pieter 1-laikes Delgman, Piet van
Egmond en mr. Harm Smedes zijn bij
het Centraal Orkest als repetitoren aangesteld, die elk een bepaald aantal composities met het orkest hebben ingestuDe uitslagen van de bekerdeerd. De werkwijze is intens genoeg:'
eiken dag repetitie van 9—12 en van 2—
5 waarbij gedurende drie dagen van de
wedstrijden
week blazers- en strijkersgroepen afzon-,
De resultaten van de deze week ge- derlijk worden behandeld.
speelde partijen zijn:
Om den Noordenbeker (groep A): T.
Nieuwe aanstellingen
Kind—F. Dubbeld o—2, J. Marsilje—
Inmiddels heeft de gevolgde merkwijze
P. Marsilje 2—o, J. v. d. Weijde—A. J. haar bruikbaarheid reeds aangetoond,
Vleesenbeek I—l, A. J. Marsilje—J. behalve de tien musici, die in den loop
Kloens o—2, J. Erkelens—N.N. 2—o.
van de studies nog moesten afvloeien
Om den AJV-Beker (groep B) A. A. wegens onvoldoende capaciteiten, hebKaSmal—L. L. v. d. Velden I—l, A. C. ben reeds de Omroep, Haarlem, de
het
Residentie
OrUtrecht,
meropera,
Blokland—T. v. d. Graaf o—2, A. Boer—
de Nederlandsche Arbeidsdienst en
kest
VerM.
A.
uitgesteld,
A. A. Marsilje
enkele Duitsche orkesten instrumentalisschuren—P. H. Eckhardt uitgesteld.
ten aan de oorspronkelijke combinatie
Inhaalpartij: F, Dubbeld—J. Erkelens onttrokken. Ook de Amsterdamsche opeI—l.
ra heeft in Juni reeds een selectie geLadderwedstrijd: A. M, Verschuren— maakt en is met verschillende musici
(ongeveer 25) zélf het opera-repertoire
J. v. d. Dussen 2 —o.

SPORT IN DORDT

Programma voor Zondag

—

DAMMEN
SAMENZIJN

—

,Het Noorden"

aan het instudeeren. Zoo zijn de mutaties
in het orkest, dat thans 46 man telt, vrij
veelvuldig
niettegenstaande dat hebben wij er ons onder allo drie dirigenten
van kunnen overtuigen, dat er in korten,
zéér korten tijd, veel wordt bereikt, ondanks het feit.
dat de aanvullingen
steeds uit de rijen van iets minder geschoolden en minder talentvollen moeten
worden gekozen (inmiddels zijn reeds
weer 117 nieuwe candidaten tot eventueele plaatsing toegelaten)
Dat het
zaak blijft het geheel daarbij op peil te
houden, is een opgave van belang.
De
vaste garantie, dat een plaats in een symphonie-ensemble zal worden verleend, kan
onder deze omstandigheden evenwel niet
meer gehandhaafd blijven
iedereen
heeft, eenmaal toegelaten, den kans, maar
het risico is voor den candidaat. Er kan
evenwel gezegd worden, dat allen, die
bruikbaar zijn, in Nederland geplaatst
kunnen worden; werkloosheid onder de
werkelijke
musici behoort tot het
verleden. Wat niet geplaatst wordt is
ronduit: onbruikbaar. Voor degenen, die
zijn achtergebleven in de vakcursussen
wegens ongeschiktheid voor het symphonische bedrijf, is er nog altijd gelegenheid naar het amusementsbedrijf over te
gaan, waar tegen zeer goede salarissen
voldoende werk is. Ook op dit gebied is
er een tekort.

sleeptouw te nemen. Door deze zuivering, volkomen gebaseerd op prestatie,
zal tegelijk veel beunhazerij
onmogelijk worden gemaakt.

De vraag: waar halen wij in de toekomst onze orkestmusici vandaan, is een
zorg,
waarvoor nog geen oplossing te
geven valt. Thans wreekt zich het verleden, dat de musici in financieel opzicht
dermate in den steek liet. dat de animo
om zich serieus aan muziek te wijden volkomen in discrediet is geraakt. En er
zijn nog altijd 150 è 200 vacatures te bezetten! De conservatoria hebben niet veel
meer: de meeste er voor in aanmerking
zijn al geplaatst,
leerlingen
komende
óf als lid, óf als volontair, bij één van de
gesubsidieerde orkesten. Voor de instrumenten, waaraan de grootste behoefte
bestaat (hoorn, fagot, contrabas, altviool, harp) is, als bekend, reeds een
subsidie-regeling in het leven geroepen,
teneinde diegenen, die talent voor deze
instrumenten hebben, tot de studie aan

te

sporen.

van

SS—PK.
Een vloot koerst naar
ien Kaukasus, een vloot van pantserwagens. De zee wordt gevormd door
de gouden graanvelden van de Kaukasische republiek. Graanvelden, die niet
ifgemaaid konden worden, omdat de Sowjets op hun vlucht naar het Zuiden
den boeren alle materiaal ontroofden
Tot boven de wielen verdwijnen de
pantserwagens in den halmen-oceaan,
die het geratel der machtige kettingen
dempt Nog fantastischer wordt daardoor het beeld van de kruisers, die mei
gesloten commandotorens varen.
De dunne antennesprieten op de
kruisers zwiepen ijl boven de golvende zee en vangen ieder bevel van den
vlootcommandant op. „Gevechtsformatie" vonkt het door de lucht en onmiddellijk glijden de pantserwagens uiteen,
naar links en naar rechts. Tien kilometer naar voren ligt een groot dorp.
waarin zich Sowjettroepen in stelling
hebben gezet. Onze vliegtuigen hebben
zoojuist melding daarover gemaakt en
het is te verwachten, dat in de akkers
rondom het dorp voorposten zijn opgesteld
De pantsers zullen een ring om het
dorp trekken, onderwijl de stuka's de
kleine vesting rijp zuilen maken voor
den aanval der achter de pantservloot
in vrachtwagens optrekkende infanterie.
Het ratelt links en rechts en voor de
wagens: machinegeweervuur. De vloot
stoort zich niet aan kleinigheden, maar
trekt verder om het dorp. Wat zich
ginds afspeelt, ginds op den weg, die
aan den achterkant van het dorp naar
het Zuiden voert, is belangrijker. Terwijl de stuka's hun werk doen, tracht
namelijk alles wat wielen bezit, langs
dezen uitgang weg te vluchten. Vrachtauto's, artillerie.... en de personenauto's van de commissarissen.
Het bekende beeld. Als overal, wordt
ook hier de Sowjet-infanterist in den
steek gelaten. Maar dé stuka's verplaatsen hun arbeidsgebied naar den
weg achter het dorp. Zij jagen er thans
overheen, scheren omlaag en vallen de
colonne met haar boordwapens aan. De
pantserjagers in de pantservloöt hebben het gemunt op de vijandelijke
tanks.... een voltreffer zet een Sowjettank in lichter laaie. Nu is ook de artillerie gereed en besproeit den weg zoover het oog reikt, met granaten.
De pantservloot koerst verder. Sowjet
inranteristen ,die de vlucht hunner superieuren hebben gadegeslagen, smijten
wanhopig de geweren weg en komen,
de handen boven het hoofd, de pantserwagens tegemoet. Anderen blijven liggen in het koren, blijven schieten. Maar
de vloot vaart verder, steeds verder.
Het dorp voorbij, dat een uur later
grondig doorgekamd zal zijn door onze
infanterie.
Steeds verder vaart de stalen vloot
met haar naar alle zijden gericht geschut. Twintig kilometer naar het Zuidwesten zijn andere sowjetafdeelingen
gesignallterd. In ijltempo af op het
nieuwe doel aan de reisroute naar den
Kaukasus.
Ovral hetzelfde beeld, dezelfde indrukken. In elke armelijke hut een
angstig bevende vrouw en kermende
kinderen. Het vreemde oorlogsvolk
slacht immers, waar het komt, onmeedoogena vrouwen en kinderen af. Zoo
zeiden het toch onze commissarissen en
daarom moesten onze rpannen en zonen
mee naar het font.
Overal langs de wegen krijgsgevangenen sovjets. Sedert 22 Juni 1941 lie
pen zij in vele richtingen, vele kilometers, duizenden kilometers, maar
.npestal in vlucht.
Als de eerste pantserwagens voorbij
zijn, ha'en zij opgelucht adem. Zij werden niet neergeschoten als honden. De
commissaris was een leugenaar, een
vervloekte leugenaar.
Een vloot van pantserwagens koerst
naar den Kaukasus. Zij vecht tegen den
wanhopigen afweer van de belogen en
bedrogen minderen in de sovjet legers
en zij vecht tegen de ruimte. In enkele
dagen voltrekt de pantservloot de om
singeling van een gansche Nederlandsche provincie, maar wat beteekent
een Nederlandsohe provincie b ijde afmetingen hier?
ledere manoeuvre verhaast het einde,
want eenmaal komt toch de dag, dat de
vlucht van den sowjet commissaris, de
vlucht in de ruimte van zijn land, een
einde nemen moet.
De pantserwagens stooten door, elken dag, elke week verder. De ruimte
en het ontzaglijke menschenmateriaal,
waarover de Stalin-regeering beschikten, verminderen met groote brokken.
•

Een Rijksorkestschool

Wat het Centraal Orkest nog betreft,
het is de bedoeling, dat dit een permanente instelling blijft, die aan de zorgen
van het Rijksconservatorium zal worden
toevertrouwd De plannen tot stichting
Rijksorkestschool verkeeren
van een
reeds in een vergevorderd stadium
deze kan dan de taak van het Centraal
Orkest overnemen. De bedoeling is niet,
dat de Orkestschool de plaats van de
de Orkestorkestklassen overneemt
school zal pas na het behalen van het
diploma aan de beurt komen. Daarmede
wordt tevens tegemoetgekomen aan den
wensch van de dirigenten, die over het
algemeen weinig enthousiast zijn over de
afgestudeerden van de conservatoria, niet
omdat zij hun zaken niet weten en hun
instrument niet kennen, maar omdat de
overgang tusschen de school en het orkest met zijn typische eischen te groot
is. De
Orkestschool zal aldus kunnen
vormen de zoo noodzakelijke brug tusschen theorie en praktijk en daarmede
voorzien in een reeds lang onderkende
leemte.
In het kader van deze mededeelingen.
waarbij ook duidelijk naar voren is gekomen de ingenomenheid van de musici
met deze gelegenheid om zóó weer tot
■volwaardige kunstenaars te worden herschoold, heeft Toon Verhey namens hen
allen den heer Goverts warmen dank
gebracht voor het vele goede, dat in zoo
korten tijd reeds in het belang van muziek en musici is tot stand gebracht. Wij
zouden, de toestand in het .verleden kennende, en de resultaten thans toetsende,
in onze taak te kort schieten, indien er
van onze zijde niet aan werd toegevoegd,
dat een ieder, wien het concertleven na
aan het hart ligt. deze erkentelijkheid
dient te onderschrijven en ook ongetwijfeld onderschrijven zal.
A'J. Wiesehaan Jr.
—

—

VOEDSELVOORZIENING
GESABOTEERD
VEEHOUDER VERPLICHT TOT

EXTRA VEE-INLEVERING

onlangs is medegedeeld,
Nog
van
het
dat de secretaris-generaal
departement van Landbouw en Visscherij op grond van de hèm verleende
buitengewone bevoegdheden is opgetreden tegen enkele veehouders in de
provincies Gelderland, Zeeland, Limburg en Drenthe, daar deze gedurende
geruimen tijd melk hadden achtergehouden, hoewel zij volgens de geldende bepalingen verplicht waren deze
melk bij
een
melkverwerkend of
standaardisatiebedrijf in te leveren.
Thans is ook in de provincie Overijssel een dergelijke maatregel genomen:
de secretaris-generaal heeft aan een
veehouder in Olst een extra inleveringsplicht van vee opgelegd. Deze man
zal nu boven den normalen aanslag in
de verplichte veelevering vier koeien
moeten afstaan. Men kan niet ongestraft de voedselvoorziening van zijn
volk tegenwerken.
zeer

een

—

't Italiaansch legerbericht
Het

Italiaansche

weermachtsbericht

luidt:
In Egypte heeft onze artillerie vijandelijke autoconcentraties onder vuur
genomen. Vier vijandelijke vliegtuigen
werden neergeschoten waarvan 3 'loor
Duitsche jagers en een door het luchtdoelgeschut van Tobroek.
In een luchtgevecht boven Malta werd
een Spitfire neergeschoten en stortte in
zee. De torpedoboot Orsa heeft een
vijandelijke duikboot tot zinken gebracht

Een vriendelijke jeugdherberg in een
stille landelijke omgeving in de nabijheid van Utrecht langs de boorden van
de Kromme Rijn gelegen, biedt huisvesting aan een groep leden van den
Nationalen Jeugdstorm, dit- zich daar
onder strenge leiding ernstig voorbereiden voor een mooie, doch lang niet gemakkelijke taak, n.l. de vertegenwoor
diging van onze Nederlandsche jeugd
op de Europeesche jeugdwedstrijden in
Milaan op 24 —28 September a.s. Geen
van deze knapen heeft den leeftijd van
18 jaar overschreden, de leeftijdsgrens
om te mogen uitkomen op deze wedstrijden. Zij hebben op de nationale
kampioenschappen in Deventer eenige
weken geleden reeds het bewijs geleverd, dat zij onder de stormers tot de
beste athleten moeten worden gere
kend. Zij komen uit alle deelen van het
land en worden thans in het trainingskamp gevormd tot een gesloten eenhei ", een kleine Nederlandsche kolonie,
die straks op vreemden bodem, geheel
op eigen krachten zal moeten drijven
met als taak een waardige vertegenwoordiging van den bloei onzer natie
op deze Europeesche bijeenkomst van
de jeugd met een en hetzelfde doel voor
oogen: de grondvesting van een nieuw
Europa, daarbij getuigenis afleggend
van hun persoonlijke overtuiging en
hun persoonlijke prestaties. Het zullen
dan ook alle keurploegen zijn, die daar
in Milaan gedurende enkele dagen
bijeen zullen komen in sportieven kamp,
doch waarbij de sportieve maatstaf min
der gelden zal dan de algemeene indruk, de houding, gedisciplineerdheid
en goe:'i kameraadschap. Dat wordt hun
allen in deze dagen nog beter bijgebracht naast de opvoering van de door
hen tijdens de kampioenschappen ge
leverde prestaties.

De doelstelling der Spelen
Daarom kon kompaan F. Barkhuis,
hoofd van den persdienst, bij het persbezoek aan het trainingskamp zeer terecht de aandacht vestigen op de doelstelling. Terwijl in geheel Europa, aldus
kompaan Barkhuis, jongens en meisjes
zich gereed maken om elkaar in Milaan
in een sportieven strijd te ontmoeten,
heeft president Roosevelt gemeend het
woord te moeten richten tot de jeugd
der geheele wereld om te verklaren,
dat de zaak der geallieerden in de eer
ste plaats de zaak der jeugd is en dat
de jeugd van de zijde der spil niets
anders te verwachten heeft dan den
dood, om er aan toe te voegen, dat Amerika, Engeland en de Sowjet-Unie na
de overwinning „voor de eerste maal
in de wereldgeschiedenis een ware wereldbeschaving zullen vestigen". Het is
bijna grotesk juist dezen man over „beschaving" te hooren spreken, te hooren
beweren, dat een overwinning der as
de ondergang van elke cultuur zal be-

teekenen.

Het is niet noodig veel woorden te
gebruiken om de onwaarachtigheid van
's heeren Roosevelts woorden aan te
toonen. Ik wil slechts volstaan met tegenover dit beeld van Rooseveltsche beschaving, het beeld van de nieuwe Ne
derlandsche jeugd, vereenigd in den
Jeugdstorm, op te roepen en daarbij te
wijzen op de zonder meer voorbeeldig
te noemen houding van de jongens en
meisjes in den Jeugdstorm, een houdin<r, die zijn evenbeeld vindt in de
houding van de leden van alle nationale jeugdorganisaties van Europa.
„De jeugd heeft van een overwinning
van de spil niets anders dan den dood
te verwachten." Onwillekeurig gaan
onze gedachten bij het lezen van deze
woorden uit naar het grootsche sport
feeat, dat ons aan het einde van deze
maand te wachten staat. De jeugd van
geheel Europa, bezield met een groot
en eerlijk idealisme komt in Milaan te
zamen om op het sportveld elkander
den voorrang te betwisten maar bovenal om te getuigen van de groote kameraadschap, de groote saamhoorigheid.
die alle jongeren van Europa samenbindt en welke kameraadschap en saamhoorigheid den vrede in ons werelddeel
voor langen, langen tijd zal waarborgen
en de herleving van alle positieve krachten van ons continent zal bewerkstelligen. De sportwedstrijden zijn slechtsals omlijsting, als middel bedoeld om
de wereld het heilige idealisme van de
nieuwe Europeesche jeugd te doen zien.
Een idealisme, dat den dood niet schuwt,
maar dat vooral het leven in al zijn
volheid doet aanvaarden.
De jeugd van Europa heeft heel wat
meer dan den dood te verwachten. Zij
ziet een lichtende toekomst voor zich,
een toekomst vrij van elke democratische verdeeldheid en ondermijning, een
toekomst, die door de jeugd van het
nieuwe Europa bezield zal worden.
Nog nooit heeft een jeugd zich zoo
vastbesloten en eensgezind ingezet voor
een toekomst, die door duizenden offers
aan het front bezegeld moet worden,
als thans het geval is. Duidelijker dan
ooit te voren is thans zichtbaar, welke
de ware zaak der jeugd is.
En dat is niet de ten ondergang gedoemde zaak der geallieerden.

Reeds van 19 Augustus af verblijven
de uitverkorenen in het trainingskamp,
waar zij onder toezicht van opper kompaan C. G. v. Aelst door vaandrig IJssennacher worden getraind. De Utrechtsche sintelbaan biedt hun daarvoor alle
mogelijkheden.
Zaterdag mogen zij naar hun woonsteden terugkeeren om dan Donderdag
wederom in Utrecht bijeen te komen
en den volgenden dag, dus op Vrijdag,
den grooten tocht te aanvaarden.
De jongensploeg bestaat uit 26 athleten, die zullen uitkomen op de 100, 400
en 800 meter, kogelstooten, speerwerpen, vèr- en hoogspringen en de 4 x 100
en 4 x 400 meter estafette, alsmede 2
zwemmers resp. voor de 100 borstcrawl
en 200 meter schoolslag, 2 tennisspelers
en 4 wielrenners, die zullen starten in
een 80 en een 100 km wegwedstrijd.
Onder de athleten is Mullaert de favoriet, die op de kampioenschappen ook
estaties leverde. De
reeds de beste
worden
getraind door
tennisspelers
vaandrig Leembrugge en kompane
Hughan-Desmet. De zwemmers door
kompane mevr. de Dood-Koenen, alsmede opperkompaan C. G. v. Aelst.
De meisjes zullen met een evengroote
ploeg uitkomen en worden thans getraind in het kamp te Blaricum, waarbij zij gebruik maken van de nieuwe
sintelbaan te Hilversum.
Hier is de training onder leiding van
schaarleidster B. du Mee. De favorieten
bij de meisjes zijn de gezusters v. Meurs,
terwijl de zwemster Koby Koster zich
op de 200 meter schoolslag ook niet onbetuigd zal laten. De jongste deelneemster is het 14-jarig meisje De Boer, die
zal starten op het nummer 80 meter
horden.
Ten aanzien van de te bereiken resultaten is men over het algemeen lang
niet pessimistisch gestemd, gezien de
ervaringen, welke men verleden jaar in
Breslau heeft opgedaan. Ons bezoek aan
het trainingskamp van de jongens heeft
ons de garantie gegeven, dat wat voor
resultaten ook zullen worden behaald,
de algemeene indruk welke de Nederlandsche jeugd in Milaan zal weten te
vestigen, zeer zeker geen slechte zal
zijn.
%

Agenda
Bioscopen
Voorstraat. Telef. 4661. Deze

Astoria.

week, dagelijks 7.45 uur, „Hallo Janine".

Toegang 18 jaar.

Luxor, Vischstraat, Telef 4321. Deze
week, dagelijks 7.30 uur, „Verleiding".

Toegang

18 jaar.

Variété

22 September, Kunstmin, 7.30 uur,
„Specialiteitenschouw 1942" van Vreugde en Arbeid.

Muziek
17 September, Groote Kerk, 7 uur:

orgelconcert door den heer C. P. Visser,
Tentoonstellingen

Dordrechts Museum, dagelijks van
10 tot 17 uur „Groeiend Dordrecht".

Schoenenbonnen
Afhalen aanvraagformulieren schoenenbonnen (alleen voor hen, die na
28 Mei nog geen aanvrage hebben
ingediend) letters G t/m Lil Sept. 9
12 u. en 12 Sept. S—11 u.; M t/m E 18
Sept., 9—12 u. en 19 Sept. 9 —11 u.; S
t/m Z 25 Sept. 9—12 uur en 26 Sept.
9—11 uur.
Rijwielen
—

Tot 10 Sept. afhalen aanvraagformu.
rijwielframes, en
lieren rijwielen-,
bandenbonnen.

GELDIGE BONNEN
e SEPT.

TOT EN MET 12

<6 A Brood
46 B Brood
46 Beschuit
46
46
46
46
46

AANGIFTE WERKKRACHTEN
Landbouwers en tuinders, die tot nu
toe niet hebben voldaan aan hun verplichting tot opgave van de bij hen in
dienst zijnde te Dubbeldam woonachtige
werkkrachten, worden verzocht deze
opgave alsnog schriftelijk in te dienen
ten Gemeentehuize vóór 14 Sept. a.s.

1

Besch.Brood

rants.

of Gebak

%

rants.)

1H kg
1 kg
1% liter
Kes. 1% liter
1 rants.
1 rants.

Vl.waren

Aardappelen
Aardappelen

NlelK

Taptemelk

Tabak
Cigaretten

..

SEPTEMBER T./M. S OCTOBER 1942

382 Algemeen

1 k$
500 gram
250 gram
250 gram
100 gram
100 gram

Suiker
Jam
Peulvruchten
Gort
Vermicelli

1 rants.

Bloem,Brood

4-49. 4-50 Res. 250 gram
46. 47 Versnap 100 gram
48. 49, Versnap. 100 gram
390 Algemeen
250 gram

Suikerwerk.
Koffiesurr...

383 Algemeen
384 Algemeen
385 Algemeen
386 Algemeen
387 t./m. 389
Algemeen
392 t./m. 395
Algemeen

1 SEPTEMBER T./M

15 JULI
2-35. 2-36
3-35. 3-36
4-36

DUBBELDAM

Brood of geb.
Brood of geb.

1 rants.) Vleesch of

A Vleesch
B Vleesch
A Aardapp.
B Aardapp.

Melk
1-49. 2-49
46 Tabak
46 Cigaretten

e

SEPT. 1942

4 rants.

VS rants.

I

44 Boter
44 Vet

Uit den omtrek

I
T./M.

Res.)
Res )
Res. >

%

Kaas

of Gebak
Rijst
Chocolade
..

12 SEPTEMBER

rants.

*4 rants.

Boter
Boter

12 SEPTEMBER
%

rants.

1942

Boter

FINANCIËN

Openingskoersen
BEURS VAN AMSTERDAM

HENDRIK IDO AMBACHT
Aangezien gebleken is, dat door
nog steeds onvoldoende
ingezetenen
vele
GEREF. GEM.
wordt,
zal een intensieve en
verduisterd
uitgevoerd op
worden
alhier
heeft
controle
scherpe
De Geref. Gemeente
der verduisteringsvoorhet volgende tweetal opgemaakt; 1. het naleven constateering
van overds. A. de Blois, Gouda; 2. ds. J. Fraanje schriften. Bij
tredingen zal van heden af. naast het
Barneveld.
hetopmaken van proces-verbaal
get.. een strafoplegging van 150 gulden
boete of vier weken hechtenis tenge
onmiddellijk worvolge kan hebben
HOOG WATER
den overgegaan tot het afsnijden van
den toevoer van de lichtvoorziening
10 September: le getijde 6.38 uur;
voor een tijdvak van drie dagen.
2e getijde 18.54 uiuf.

De training

i

Distributienieuws

—

TWEETAL

—

—

Met gemengde gevoelens
Jeugdig Rotterdam ontvangt den „vitamine-stoot".
accepteeren de kleine bewoners der Maasstad een lepel vitamine-olie, welke hen
met succes tegen de gevreesde kinderziekte rachitis zal beschermen.
—

(Polygoon

Hof-Fax

Holland-c)

De Duitsche opmarsch in het Kaukasusgebied wordt door geen hindernis gestuit.
De bolsjewisten hebben de brug laten springen, zoodat de rivier In het gebergte
op een ondiepe plaats moet worden overgestoken.
(P.K.

ScHütze-P.8.Z.-R.-P.H.-c).

3% % Nederland 1941 99%.
4% Nederland 1941 100»/i«.
Philips Gloeilampen 320, 327, 326,
328, 325, 320, 318.
Lever Brothers en Unilever 196%,
193 %, 192, 189.
Kon. Ned. Petroleum Mij. 355%,
353, 351%, 350%, 350, 345, 343.
330.
Amsterdam
Handelsvereeniging
330.
Amsterdam Rubbers 212, 211 Vé,
205.
Holland—Amerika Lijn 155, 133.
Scheepvaart Unie 190, 189.
A.K.U. 156' i, 155%.
Van Berkel 138%.
Calvé 130—128,

330,
195,
354,
342,
210,

4
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Heden overleed na lang-

durig

lijden,

geduldig

GEVRAAGD voor

gedragen

onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
Behuwddochter.
Zuster, Behuwdzuster en

WESSELS

JOHANNA MARIA
PIETERNELLA BLAAK
geb. Van der Linde
den

jaar.

ouderdom

VRAAGT voor hare afdeeling Draaierij en Bankwerkerij

inpakwerk.

een ADMINISTRATIEVEN KRACHT

SPUIWEG 43.

—

H.H. KAPPERS

Tante,

in
51

FABRIEK
Zij die ook technisch eenigszins op de hoogte zijn
genieten de voorkeur.

Direct gevraagd

Brieven onder No. 8619, aan het Bureau van dit Blad.

Dameskapster.
Intern. Goed loon. C. Corbeel,
79, Voorstraat, Numans-

van

Tel.

LINGERIE- EN CONFECTIE-ATELIER

dorp.

Gevr. flinke Dagdienstbode

NETTE LEERLINGEN

!

niet beneden 18 jaar. hulp ?an
2e meisje aanwezig. Mevr. BOL,

Dordrecht, 8 Sept. 1942.
Maartensgat 3.

Dubbeldamscheweg

De begrafenis zal plaats
hebben Vrijdag 11 September a.s. ten 2',\ ure van het
woonhuis.

gezin gevraagd

de Firma VREEKEN'S ZADEN,
Voorstraat 394, kan geplaatst worden:

Bij

1

In zeer klein

Aanmelden Voorstraat 374.

38.

|

MEISJE OF HULP IN
DE HUISHOUDING
Vorensaterstraat
Algemeene kennisgeving.
overleed tot onze
diepe droefheid, na eene
langdurige ziekte, zacht en
kalm, onze innig geliefde

een aankomend Kantoorbediende (mnl.)

77.

leeftijd ongeveer 17 jaar. Schriftelijk solliciteeren.
Sollicitatie
moet o.a. bevatten :
opgave van opleiding, ervaring en verlangd
salaris, alsmede datum van indiensttreding.

Heden

HUISHOUDSTER
man met zoon,
P. G„ middelb. leeftijd. Br. No.
8632
D.U.M.,
Bur.
Groote
Kerksplein 5.

gevraagd bij

Vrouw en Moeder, Behuwden
Grootmoeder,
Behuwdzuster en Tante

MARIA BRAND.
Linden.

geboren van der

hanoelsopleioing
Nette Jongen of Meisje Men
SEPT. AANVANG
voor atelier van Heeren- en
SECRETARESSE
Dameskleeding'.
■Mg
.

jaren.

/

70

KANTOOR-

GEVRAAGD

in den ouderdom van ruim

Mede namens de Familie:
II BRAND
M', van ardenne—

A.

Brand.

Ponten,

8.

Repelaarstraat

■

A. VAN ARDENNE
en Kinderen.
H. BRAND Jr.

1H

VOOR

OB /OGAAL-OPLeiDING VOORJOHGE OATtES
M£T SJAAO HBS.GYMN ea

B|

MUZIEKLESSEN

De begrafenis zal plaats
hebben Zaterdag 12 Sept
ten 12'2 ure van het sterfhuis.

naar Bn. Kalkhaven 25, Tel. 4135.
Mieke Thoman—v. Wageninge
(Staatsdiploma M.0.),
piano.

Hl

STENO-TyPISTni

Aa'

BOEKHOUDERCORRESPONDENTIE!

VOOR JONGELUI

w ULO.

Jj HBS 9.ö.

'

T

Hans Thoman, dirigent, piano,
muziektheoretische vakken.
Truus van As, viool.
ORKESTKLASSE
Voor de vele en hartelijke
0.1.v. Hans Thoman.
deelneming
van
beblijken
toond tijdens de ziekte en Aanvvang der Cursus 1 Octoberr

PROSP.

OP AANVRAAG

i

'

:

-

|

,

J

Uit aller naam:
JAC. FRANKEN. Br. No. 8624 bur. van dit blad.

Personeel
-

aangeb. voor 2 pers. of zit- en
slaapk. m. voll. pension, in Ger.
gezin. Dubbeldam nabij de stad

Rusthuis Eureka

J

JS&Jfftt ]BBK| H
Hl
B|
li

Mevrouw
de Bruyn, Hozenhof 9, vraagt voor direct een
nette Dienstbode, zelfstandig
kunnende werken.
8635

ongem. Kamer met
of event. gebruik v.
Br. onder no. 8504
dit blad.

Te huur gevraagd door werkster
een kleine woning of
Br. onder no. 8610, bur.
kamer.blad.
v. d.

Te huur aangeb.

Net meisje gevraagd. Heele of- I
halve dagen. Soembastraat 41. Aangeboden; modern gemeubi8607 leerde Kamers te Huur met gevoor
een ■"■■■■■*■-■■■■■»■—■»———
■ bruik van gasje. Br. onder 862ó,
bur. v. d. blad.
8614
'

—

1

—

Te koop aangeb.

Dame biedt zit-slaapkamer aan
penision
op
zonder
eersten
Te koop aangeboden:
stand centrum stad aan dame
haard. Ook gen. te ruilen voor of heer P.G. 's avonds huiseboekenkast
Te bevr.: Bilderlijk verkeer. Br. no. 8605, bur.
.

■

PLAATS
HEEFT
bejaarde dame.
Adres Singel 320.

«a
.

.

Dordrecht, 9 Sept. 1942.
Burg. de Raadtsingel 1 c.

{.

Te huur gevraagd

Verloren

Burger Kosthuis

telijken dank.

A

§&■='

inlichtingen
bij het overlijden van onze Aanmelding en
Volledige ExamenZuster,
geliefde
Behuwd- dagelijks.
opleiding.
zuster en Tante, Mejuffrouw
Verloren: dames- en heerenGezocht
Gaarne
badpak met 2 handd.
keuken,
JOH.A FRANKEN,
terug te bezorgen: Vechtstr. 5. keuken.
8636
van
bur.
betuigen wij U onzen har■

■

!

CORRESPONDENT-

■SOI

Dordrecht, 8 September '42
Krommedijk 53.

(

TE KOOP

mass. eiken Huis- dijkstraat 59. Zwijndrecht. 8630 v. d. blad.
kamer. 2 Faut. m. 4 stoelen, Te
electrische
koop:
een
oude kw. bekl.. nieuw. Partij waschmachine z.g.a.n. Adres:
ijzerwaren, o.a. fitsen, plaatKr. Zandweg
J. C. de Jong,
du imhangen, kastsloten. kapst.- A 455. Dubbeldam.
8634
haken. enz. 10 M3. gebr. Battems, betonhout. 20 M3. beuken, Te koop: 7.10 m zeiljacht type
ledereen zijn eigen
hout, 1 duims. 1 Directiekeet. regenboog circa 30
3 z.g.a.n.
door
Huis
eenv.
Latourpad 7. Tel. 3860.
8615 zeilen Reinvis Feithstraat 5.
spaarsysteem,
8620
peen hoogere kosBen g.o.h. heerenTe koop:
ten dan de tegenwoordige woTromprijwiel. Te bevr.: Ad.
ninghuur Vraagt inlichting c£
Voor AANLEG
8613 gratis brochure bij: ROH\ P,
78, Zwijndrecht.
straat
S
en ONDERHOUD
Crabbendam,
inspecteur
G.
van TUINEN naar
Rotter daan, Beukelsdijk 150a.
Teleoon 32137.
'

_

.

-1

een Dressoir,

Onr. Goederen

Wij makeii deze naar elk be-

staand portret dat U bezit 1

„HEFO"

.

-

'

i

S

VERGROOTING

,

,

m

•

dan een mooie

|

GEDACHTENIS

J. A. PENNING

i

Ceen sprekender

Te koop gevr.

bloemist

Lessen en Clubs

Zwijndrecht Boeken te koop gevraagd op
LINDELAAN 89
_
elk gebied. A. Boer, LangeHeden verkrijgbaar Pokon
8612
breestraat 8.
GR. SPUISTRAAT 15 Tel. 5450
kamerplantmest ƒ 0.30 en
accordeon-lessen.
Aangeboden
moRadio gevraagd. Liefst
BAGIJNHOF 16
f 0.45 per fleschje.
Telef. 6450
Billijke condities. Br. onder
dern toestel. Prijs en type. C.
no. 8606. bur. v. d. blad.
Kloos. Vletstraat 52. Rotter8605
terdam.
biggen.
Te koop: 10 beste
FABRIEKSKANTOOR ZOEKT een
W. v. Maanen „Rusthout*.
®626
Dubbeldam.
Radio repar.-inrichting H. Jan6073
sen. Jac Catsstr. 47. Tel. cent.
huis 50
Onderzoek aanreparaties).
8803
(event. kleine
;

FOTO- en FILMBEDRIJF

-

■

;

—

-

-

STENO-ÏYPIST(E)

voor Nederlandsche en buitenlandsche correspondentie. Kennis van eenvoudige admi-

'

Muziekinstr.

ERVAREN

Kleed./ Schoeisel

Meub./Huisraad

nistratie strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties met opgave van opleiding, referenties
en verlangd salaris onder no. 8637, bur. D.U.M.,
Groote Kerksplein 5.
8602
De

Vereen,

Massief
Meubelen.
Nieuwe
eiken. 2 Fauteuils en 4 stoelen
vanaf
/
Clubstellen
125—,
schuift 150.—. OM FinishDressoirs
tafels. Boekenkasten,
J.
enz. Alles eigen werk, bij l<4,
A van Oscli, Voorstraat
8604
b. d. Augustijnerkerk.

tot Ziekenverpleging, Ceramstraat 49, vraagt een

NET MEISJE
voor halve dagen als hulp in het Zusterhuis. Aanmelden van
7 tot 8 uur.

De door Japan bezette
gebieden blijven onder
militair bestuur
De
voor

vraagt voor direct EENIGE

Mede namens de Familie:
W. BLAAK,
Kinderen, Behuwdkinderen
en Kleinkind.

Het ministerie voor
Groot-Oost-Azië

oprichting van het ministerie
Groot-Oost-Azië is de eerste
poging tot een grondige organisatie van
de Oost-Aziatische ruimte. Aldus de
correspondent te Tokio van de Deutsche Allgemeine Zeitung in een uitvoerige beschouwing over de beteekenis van het nieuwe ministerie. Vóór
1 October, als het ministerie zijn taak
ter hand zal nemen, moet nog veel
werk verricht worden, waartoe o.m. de
bekrachtiging van de oprichtingswet
door den Japanschen staatsraad behoort.
Voorloopig zal het ministerie voor
Groot-Oost-Azië slechts in Mantsjoekwo, China, Fransch-Indo-China, Thailand en de Japansche Zuidzee-eilanden
werkzaam zijn. Het militaire bestuur
in de tijdens den oorlog veroverde gebieden blijft in stand en ook de civiele
raadgevers van dit bestuur worden niet
onder het nieuwe ministerie gesteld.
Een verbindingsafdeeling draagt echter
zorg voor samenwerking tusschen beide
instanties. De overneming der Philippijnen, Malakka, Ned. Indië en Birma
onder het Dai Toa Sjo, zooals het
nieuwe ministerie genoemd wordt, is
eerst voor een veel later tijdstip voorzien.
De betrekking tot het ministerie van
buitenlandsche zaken zal in de praktijk
niet eenvoudig blijken te zijn. Alle
diplomatieke aangelegenheden in Mantsjoekwo, China,
Thailand, FranschIndo-China en Malakka zullen aan het
ministerie van buitenlandsche zaken
worden overgelaten, maar de ambtenaren zullen onder controle van het
Dai Toa Sjo gesteld worden. Een gevolg van de vereenvoudiging van het
bestuursstelsel is de opheffing van het
ministerie voor overzeesche gebieden,
dat reeds in ruime mate met dat van
landbouw samengesmolten was. Dit
ministerie hield zieh o.a. nog bezig met
het bestuur van Sachalin, Korea en
Formosa, dat thans na een overgangsperiode in het binnenlandsch bestuur
van Japan wordt opgenomen. (V.P.8.)

Naar Radio New York meldt, Is in
het Witte Huis een verklaring ai'gelegü
over de conferenties die in Ju 1 te
Londen gehouden zijn tusschen Britsche
en Amerikaansche regeeringsvertegenwoordigers. De regeering van de Ver.
Staten was vertegenwoordigd
door
Harry Hopkins, den persoonlijken vertegenwoordiger van president Roosevelt,
door den chef van den generalen staf
generaal Marshall en door den vlootvoogd admiraal Ernest King. De geheele Amerikaansche generale
staf
hield te zamen met Harry Hopkins belangrijke besprekingen met den Britschen generalen staf en met ministerpresident Churchill, die tien dagen
!

duurden.

Op deze conferenties werd de geheele oorlogvoering besproken. Met instemming van president Roosevelt
werden de vereischte beslissingen genomen over militaire operaties. Op hetzelfde tijdstip was Stephan Early, de
secretaris van Roosevelt, in Londen, om
met den
besprekingen te voeren
minister van voorlichting, Brenaan'
Bracken. Op de terugreis brachten de
Amerikaansche regeeringsvertegenwoordigers een bezoek aan IJsland.

ROOSEVELT ZIET
HET GEVAAR
MAN IS, DIE HET
TEGENHOUDEN KAN

DE DORDRECHTSCHE COURANT

Van Roosevelts jongste verklaringen,

Verwaarloost Uw
moestuin niet
Duizenden bewoners van stad en land
hebben zich dit jaar voor het eerst op
de teelt van eigen aardappelen en andere voedingsgewassen toegelegd. Zeer
velen van hen hebben zich met ambitie
van de nieuwe taak gekweten. De droge
voorzomer was weliswaar ongunstig voor
den groei van verschillende groenten,
doch door die droogte was de bestrijding van de onkruiden te gemakkelijker.
Toen kwam de regen. Dat beteekende
niet alleen een hergroei voor de groenten, maar ook voor de onkruiden Deze
nestelden zich tusschen de aardappelen
en overwoekerden de boontjes en andere

üroenten.

Indien die onkruiden zich verder ont■vikkelen, dan gaan ze zaden voortbrengen De kweekgrassen vormen
in den
srond de
beruchte kweekdraden. Men
late dergelijke verwaarloosde hoeken
?rond niet in deze conditie tot het volgend voorjaar
liggen! De zaden verspreiden
zich bij tienduizenden over
eigen tuin en over dien van de buren.
Pc kweekdraden in den grond worden
oeds talrijker.
Thans kan dit kwaad nog verholpen
worden. Houdt na den oogst van de
aardappelen en boonen een groote opruiming onder al die parasiteerende onkruiden. Verwijdert eerst de zaaddragende exemplaren en gooit deze vooral
niet op de mesthoop. Voor zoover aanwezig worden daarna de kweekgrassen
met hun worteldraden opgerooid en verwijderd. Wat van de onkruiden over
blijft, moet
men afschoffelen en op
hoopen harken.
Indien zich in die hoopen geen zaaddragers en kweek wortel draden bevinden,
kan men ze gerust tot organische mest
laten verrotten.
Laten zij. die veel onkruiden In hun
tuin hebben het vorenstaande ter harte
nemen. Stelt het niet uit! Doe het nu.

Wijdvertakte handel
in bonnen
De economische brigade van de Almelosche politie heeft de hand kunnen
leggen op een zeer omvangrijken en
vvijdvertakten handel in distributiebonnen tusschen Twente en Amsterdam.
Niet minder dan zeventien personen,
woonachtig te Almelo, Lochem, Beltrum.
Amsterdam, Driebergen, Rijssen, Wier
den en Eindhoven zijn gearresteerd, als
betrokken in dit complot. In het verloop van het onderzoek zijn tientallen
personen gearresteerd, doch dezen wer
de na verhoor en bekentenis weer op
vrije voeten gesteld. Er waren verschillende verkoopcentrales, waar een groot
aantal personen van tijd tot tijd de
bonnen, voornamelijk boter- en vetbonnen. peulvruchten- en jambonnen, kwam
afleveren. De centrales zorgden voor
het transport van de bonnen naar Am
sterdam, waar men eveneens eenige
centrales had ingericht om de bonnen
onder de vele handelaren verkoopers
te distribueeren. Het onderzoek heeft
uitgewezen, dat in een half jaar tijds
voor meer dan honderdduizend gulden
aan bonnen uit de omgeving van Almelo
naar Amsterdam is verhuisd.

AMERIKAANSCHE STEUNPUNTEN
OP DE GALAPAGOS-EILANDEN
de Britsche berichtendienst
meldt, heeft de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken. Huil,
verklaard, dat de Vereenigde Staten
met goedkeuring van de regeering van
Ecuador militaire steunpunten op de
Galapagos eilanden hebben gevormd.
Naar

Japanners op kleine Soenda-eilanden

Volgens een bericht van den zender
van Tokio, afkomstig van het eiland
in Rio Ti mor zijn verscheidene der kleine
Soenda-eilanden door Japansche lan
NaaT de Engelsche nieuwsdienst meldt dingstroépen bezet. Daardoor is het
zijn te Rio de Janeiro 7000 Amerikaan- voornemen der geallieerden om 1e
sche soldaten in volledige uitrusting en kleine eilanden te gebruiken voor hun
plan .en d-iorkruist.
ht-wHpening ontscheept.

Amerikaansche soldaten

aan het Congres, moet naar de
Britsche vloot naar de schap
opvatting van Berlijnsche politieke
kringen vooral aan de eerste propaganderde plaats gedrongen distische beteekenis worden toegekend.

Voor enkele weken werd de 18 jarige
J K., de hoofddader van den diefstal
bij bakker Slooff aan de Dubbelstraat
te Bergen op Zoom, alwaar een groote
hoeveelheid broodbonnen, ter waarde
van ongeveer 23 balen meel waren ontvreemd benevens een geldsbedrag en
eenige doozen bonbons aangehouden
Thans zijn te Rotterdam aangehouden
de twee jongemannen, die K. bij dezen
diefstal behulpzaam zijn geweest en
die hun aandeel in de buit hebben
gehad. Ze zijn naar Bergen op Zoom
overgebracht, alwaar ze na gehoord te
zijn een volledige bekentenis hebben
afgelegd Proces-verbaal is tegen hen
opgemaakt.

Het
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SLUITINGSWEDSTRIJDEN
TE LEIDEN
Zondag 13 September om 2 uur, organiseert de Athletiek Vriendenkring
..Holland" in het Sportpark Leidsche
Hout te Leiden de sluitingswedstrijden
van het seizoen.
In de eerste plaats wordt het clubkampioenschap van Nederland voor
juniores verwerkt om den Wouter
Groenensteyn beker, met deelneming
van de sterkste vereenigingen van
Nederland en de meeste kampioenen
der junioren.
Bovendien zal op dien dag de 110 m.
horden voor A-klassers worden geloppèn en zal het laatste treffen in dit
seizoen op de 100 m. plaats hebben
tussche Spree en Osendarp. Aan deze
100 m. doen verder nog mee de uitstekende sprinters Berger, Nota, Hoptman en Grijseels.
Doch wellicht het belangrijkste van
dit athletiekprogramma zijn de drie
pogingen, welke zullen worden gedaan
om een Nederlandsch record te verbeteren en wel op de 4 x 1500 m., aan
welk nummer verschillende vereenigingen met hun beste 1500 m. loopers
als b.v. Dobbelaere. Bouman, Fr. de
Ruyter, Weenink. Slijkhuis, Stuivenberg en de Roode zullen deelnemen.
Verder hét nummer polsstok-hoogspringen met Lamoree en Verkes enz. en
tenslotte de 80 m. horden voor dames,
op welk nummer mevr. Fanny Blankers-Koen haar poging, dit record op
haar naam te brengen, zal herhalen.
Enkele weken geleden faalde naar
poging op het nippertje.

Nog

Een geluksvogel
Op het Dopperplein te Amsterdam
kocht een koetsier bij een rad van avontuur van de Winterhulp Nederland,
voor een dubbeltje een plankje. Hij won
en bij de loten die hij ontving, was de
groote prijs van ƒ 5000. Het geld werd
hem op den Dam ter hand gesteld en
hij was er zoo ontdaan van, dat hij
meteen verdween, ten minste een persfotograaf, die van den geluksvogel een
plaatje wilde maken, kon hem niet meer
vinden.

BILJARTEN

De achtdaagsche biljartwedstrijd te
Rotterdam is Dinsdag voortgezet
en
beëindigd met het tournooi over drie
banden. Eerst werden gespeeld de partijen Vreeswijk—Heinrich en Gehrels—
Tournier, die slechts van belang waren
voor de onderlinge bezetting van de
laagste plaatsen van het klassement.
Vreeswijk nam direct een voorsprong,
maar deze bleef zoo klein, dat Heinrich hem elk oogenblik kon bedreigen.
Eerst toen Vreeswijk dank zij een série
van 4 op 39 tegen 31 kwam te staan,
meende men, dat het pleit beslist was.
Maar Heinrich dacht er anders over.
Hij haalde zijn achterstand in en ging
Vreeswijk zelfs voorbij. Dat was voer
laatstgenoemde het sein nog eens
extra aan te pakken en toen duurde
het dan ook niet lang of de Utrechtenaar had zijn laatste partij gewonnen.
Gehrels won overeenkomstig de verwachtingen van Tournier, Reeds dadelijk nam hij de leiding en langzaam
maar zeker liep hij verder uit. Tournier
probeerde er weliswaar zooveel mogelijk een strijd van te maken en vooral
tegen het einde werkte hij zich niet
onverdienstelijk op, maar toch bleef hij
39 staan, toen zijn tegenstander
op
uit was.
De laatste partijen van het tournooi
waren Sweering—De Leeuw en Sengers—Verbeek, die van belang waren,
omdat zij over de bezetting van de
vier hoogste plaatsen hadden te beslissen.
Het werd tusschen Sweering en De
Leeuw een uiterst spannende strijd, die
de aandacht van het talrijke publiek
vortdurend geboeid hield. Aanvankelijk
verzekerde Sweering zich van eenT klei..eeuw
nen voorsprong, maar De
werkte zijn achterstand weg en liep
daarna uit. Sweering slaagde er in,
dank zij een serie van 6, gelijk te komen en zoo stond het na 57 beurten
tot 47,
42—42. De Leeuw liep toen uit
maar ook dat totaal bereikte Sweering.
Met 3 beëindigde De Leeuw daarna de
partij. Sweering bracht het tot 49.
In het begin stond Sengers voor
tegen Verbeek, maar spoedig zag deze
kans zich een kleinen voorsprong te
verschaffen, dien hij later weer vergaven
speelde. Beide tegenstanders
elkaar verder niets meer toe en het
was ten Slotte Sengers, die met 2 punten verschil won, waarmede hij nog
juist Sweering van de tweede plaats
verdrong.
De uitslagen waren:
0.609
4
50
82
Gehrels
0.475
2
39
82
Tournier
0.641
4
50
78
Vreeswijk
0.564
78
44
4
Heinrich
64
5
0.781
50
De Leeuw
6
0.765
49
64
Sweering
3
0.666
50
75
Sengers
75
0.640
4
48
Verbeek
De einduitslag ns:

voornaamste wat men daaraan ontleenen kan is, dat de Ver. Staten naar
de grootste economische catastrofe der
geschiedenis gaan, welker gevolgen nog
in het geheel niet te overzien zijn.
Roosevelt heeft het grootste gevaar
inflatie en vernietiging der normale
productiebronnen door een overdreven
georganiseerde oorlogsbewapening
ingezien en verlangt daartegen categorische volmachten. Het wetsontwerp,
waarop hij zich hierbij beroept, is ontworpen door den reeds uit den eersten
wereldoorlog bekenden Baruch. Wanneer
het Roosevelt zou gelukken, volgens
deze voorstellen te werk te gaan, zou
zulks de uitlevering van het geheele
bedrijfsleven der Ver. Staten aan het
jodendom beteekenen, dat met behulp
van bijzondere wetten van den president
de leiding over het Amerikaansche bedrijfsleven in handen wil krijgen en
daarmede het geheele Amerikaansche
oorlogsapparaat tegen de machten der
6
346 523 7 0.661
1 De Leeuw
ordening zou willen gebruiken.
s',i 344 561 7 0.613
2 Sengers
5
333 489 6 0.680
3 Swering
In Berlijn ziet men deze ontwikke320 585 6 0.547
4 Vreeswijk
5
ling met belangstelling tegemoet. Men
2
5 Vei beek
309 543 9 0 .569
acht Roosevelt niet den man, die het
6. Gehrels
308 612 7 0.503
2
het
ineenstorting
van
gevaar eener
IV3 263 557 4 0 472
7 ToU'm.ier
kan
bedrijfsleven
262 608 5 0.430
1
Amerikaansche
8 Heinrich
tegenhouden. Men is er hier zelfs van
Na afloop heeft de voorzitter van den
overtuigd, dat het Amerikaansche be- Nederlandschen Biljartbond, jhr. J.
drijfsleven binnen afzienbaren tijd een Mollerus, de prijzen met een toespraak
Teweldige
ineenstorting zal beleven, als uitgereikt.
werden
deze
belangrijke rivier
Over
waaraan
er een soeiaal-revolude bolsjewisten door de Oostfrontstrij- tevolg
dit tionnaire ontwikkeling zal _ ontstaan
ders teruggeworpen. Inderdaad,
heeft bitteren strijd gekost, want de van een nog ongekende afmeting.
bevrijding van Europa van het bolsjeKampioenschap van Nederland
wisme, wordt ons nu eenmaal niet geschonken, die moet moeizaam veroverd
De wedstrijd om het kampioenschap
worden.
EERSTE
Nederland 45/1 zal, evenals die om
van
Daarom strijden aan het Oostfront de
van 'Opvoe- het kampioenschap 3e klas groot biljart,
het
departement
Door
zonen
van
alle
beschaafde
landen
beste
op nader te bepalen data gehouden worvan Europa. Daarom trokken ook Ne- ding, Wetenschap en Kuituurbescherden in Taverne Suisse te Rotterdam
derlandsche mannen ten strijde. Die ming wordt het volgende medegedeeld:
den
duur
van
Met
het
den
Het
tornooi om het kampioenschap van
oog
op
Nederlandsche mannen, landgenoot, voor aanstaande studenten verplichten Nederland
45/2 is toegewezen aan de
daaraan zullen wij het straks te danken
aan
alle
univervereen.
Benoorden
IJ te Amsterdam.
Arbeidsdienst
beginnen
hebben dat ons land vertegenwoordigd
zal zijn, als na den oorlog over het lot siteiten en hooge scholen de colleges,
van Europa beslist zal worden. Zij ver- die uitsluitend bestemd zijn voor eerste
overen voor ons een eervolle plaats in iaars studenten niet vóór 1 Nov 1942
VOETBAL
Colleges, die mede bestemd zijn v/oot
dit Nieuwe Europa. Daarom is het onze
dure plicht onze strijders te steunen. eerstejaars en practica kunnen -".et
Stuurt vandaag nog een flinke bijdrage toestemming van den rector magnificus
R.F.C.
aan het Verzorgingsfonds Vrijwilligers- "erder beginnen In dit eeval wordt de
Deze wedstrijd, die voor a.s. Zondag
legioen Nederland, Koninginnegracht vóór 1 November behandelde stof voor
Girorekening de op ol na 1 November komende eer is vastgesteld, zal gespeeld worden op
's-Gravenhage.
te
22
'
herhaald.
het terrein van Sparta.
432100.
Volgens een door het opperbevel
van de weermacht opgestelde balans
der sterkte van de Britsche vloot na
drie oorlogsjaren heeft de Britsche
vloot van het uitbreken van den oorlog
af tot eind Augustus 1942 precies een
derde van haar aantal slagschepen,
meer dan de helft van haar vliegkampschepen, bijna een derde van haar
kruisers, meer dan een derde van haar
torpedojagers en veel meer dan de
helft van haar duikbooten verloren.
Ook de vlootafdeelingen der dominions werden grootendeels vernietigd.
Zoo zijn er van het Australische eskader neg slechts een of twee kruisers
en een paar torpedojagers overgebleven. Ook het Britsche eskader in de
Aziatische wateren, dat ter verdediging
van Singapore en Indië uit eenige
zware eenheden was samengesteld, is
vernietigd:
Dooi deze verliezen heeft de Britsche
vloot haar eerste plaats in de rij der
zeemogendheden moeten afstaan en is
zij naar de derde plaats verdrongen.
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wereldrecord
Gunder Hägg

een

van

Dezer dagen heeft de bekende Zweedsche hardlooper Gunder Hagg opnieuw
een wereldrecord verbeterd. Het wereldrecord op 1 mijl. dat hij pas 1 Juli
j.l. op 4 min. 6.2 sec. bracht, verbeterde hij nogmaals en bracht het thans
op 4 min. 4.6 sec.

BOKSEN
MAX SCHMELING GEEFT
HET BOKSEN OP
Volgens een mededeeling van zijn

promotor zal Max Schmeling zijn titel
als zwaargewicht kampioen van Europa
zonder strijd afstaan. Tevens heeft
Schmeling besloten zijn licentie als
actie! bokser niet meer te vernieuwen,
hetgeen practisch het einde van zijn
glansrijke boksloopbaan beteekent.
Schmeling werd tot dit belangrijke
besluit geleid door de overweging, dat
zijn bij het Kreta-offensief opgedane
verwondingen de zware sportieve prestaties van een beroepsbokser
niet
meer veroorloven.
Voor den vrijkomenden titel komen
drie candidaten in aanmerking en wel
in de eerste plaats de Duitsche en
Italiaansche kampioenen Walter Neusel en Luigi Musina en eventueel de
Zweed Olie Tand'oerg, die van beide
eerstgenoemden heeft verloren.

WIELRENNEN

RONDE VAN KENNEMERLAND
De te Beverwijk onder groote belangstelling gehouden tweede wielerronde voor Kennemerland is bij de
amateurs gewonnen door A. Vooren uit
Beverwijk, gevolgd door C. Byster,
Haarlem; 3. G. van Straten, Rotterdam,
4. P. van Meetelen, Den Haag; 5. J. van
Eykeren, Vijfhuizen. De prestatieprijs
was voor Pepels, Stein (L.)
De uitslag van de course voor nieuwelingen was: 1. M. Schuiten, Amsterdam; 2. G. Ravensteyn, Amsterdam; 3.
K. Neeft, Haarlem; 4. G. Voorting,
Haarlem; 5. N. Tholen, Amsterdam.

De 3-daagsche te
Roosendaal
De laatste avond van de Roosendaalsche driedaagsche gaf wederom een spannenden strijd te zien. Het koppel Remkes
—Dumoulin wist een ronde te nemen en
daarmede de daarvoor uitgeloofis premie te bemachtigen.
De vier klassementen werden alle gewonnen door van Gent, die wederom
zeer tactisch reed. De einduitslag van de
Driedaagsche is: 1. Remkes —Dumoulin,
27 pnt., op drie ronden: 2. Hopstaken—
van Gent, 41 pnt„ 3. Kouwenhoven —van
Vliet 26 pnt. Op vier ronden: 4. Schüller
—van Rijn 15 pnt.

490ste STAATSLOTERIJ
4e klasse, 3e lijst.

van

Prijs

ƒ 200:
1C0:

van 9 Sept.

Trekking

213&6
82Ö9

18630

Prijzen van ƒ 65
1154
2995
3996
4957
6350
7622
9633
11761
12859
14772

16773
17265
18609
20589

1184
3104
4004
5385
6456
7820

1306 1731
3300 3712
4203 4391
5614 6003
6767 7231
8437

1769

2631

2683

3753

3776

4566

3871

4683

6112
7259
8785
11066
12355
13767
15397
17108
18181
19547
21655

6167

6265
7614
8837
11425
12828
14006
16181
17219
18331
20463

4563

8689

9889 9960 10113
11847 11932 12258
12944 13042 13192
14987 15034 15216
16778 17029 17032
17413 17493 17782
18654 18898 19422
20750 21191 21200

7457

8828
11318
12548
13869
15449

17192
18279
19865
21873
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Bonnendieven aangehouden

De Leeuw winnaar op
drie-banden

ENGELAND EN DE VER.
STATEN BESPROKEN IS

zijn praatje aan de haard en zijn bood-

Voedingsgewassen
in eigen tuin

(V.P.8.)

CONFERENTIE TE HET TOURNOOI IN
LONDEN
DE MAASSTAD
WAT ER IN
TUSSCHEN

BERLIJN BETWIJFELT OF HIJ DE

ADVERTEERT IN

Volgens berichten uit Montreal heeft
thans ook de Canadeesche regeering
Indianen voor den dienstplicht opgeroepen. Reeds zouden de Indianen van
de provincie Albany opgekomen zijn;
veel waarde schijnt men overigens aan
deze hulptroepen van ruim 400 mannen, vrouwen en kinderen niet te hechten, want hun taak bestaat in het
vellen van boomen voor den bouw van
militaire barakken. In den oproep, dien
de Canadeesche regeering tot de Roodhuiden richtte, wordt o.a. verklaard:
„De bleekgezichten zijn in oorlog met
andere staten. Als de bleekgezichten
dezen oorlog verliezen, zullen de
Indianen hun jachtvelden verliezen",

SPORT

JULI

ATHLETIEK

CANADA MOBILISEERT
INDIANEN

:

NET MEISJE

Algemeene Kennisgeving.

WOLGA

JAARS-STUDENTEN

—FEIJENOORD

WATERSTANDEN
9 September
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De „mensch" in
de fabriek
Orde en regel en
arbeidsvreugde

De moderne techniek heeft in het ouderwetsche handwerk heel wat verandering
gebracht. De machine heeft het tempo
versneld, waardoor de productie verhoogd is. Maar of dit allemaal meer
geluk voor de arbeiders heeft gebracht,
valt te betwijfelen. Het is dan ook heelemaal niet te verwonderen, dat er naar
gestreefd wordt, te rationaliseeren, waar
dat mogelijk is, waarbij wel degelijk
gelet wordt op het feit, dat een mensch
nu eenmaal geen machine is en dus ook
een andere behandeling vereischt. In de
kleine en kleinste bedrijven wordt men
dit niet zoo gewaar, maar in de groote
fabrieken, waar de omzet ook veel
grooter is, speelt de factor „Mensch" een
groote rol. Wij willen net nu hier niet
hebben over sociale aangelegenheden van
de arbeiders, maar ons uitsluitend en
alleen bepalen tot den zuiveren arbeid,
die verricht wordt.
Er is zoo juist bij L. J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. te Amsterdam
een nieuw boek verschenen van P. W.
Scharroo, getiteld: Grondwerk. In het
woord vooraf zegt hij onder meer:
„Want elke arbeid, kan alleen dan goede
resultaten en arbeidsvreugde geven,
wanneer de arbeider geen machine is,
doch wanneer hij denkend werkt: grondig wetend, hoe hij zijn arbeid op de
beste wijze vakkundig kan verrichten
en welke beteekenis zijn werk heeft in
het raam van het geheel, waaraan hij
medewerkt. Dit boek behandelt het grondwerk en de schrijver geeft met figuren
aan, hoe op de beste manier gewerkt
kan worden. Daarbij wordt niet uit het
oog verloren, dat het doel is, met de
minst mogelijke krachtsinspanning het
meest mogelijke werk te verzetten. Dit
lijkt zoo op het oog allemaal even eenvoudig, maar in f ei'e zit er heel wat
meer aan vast, dan men wel zou denken.
Het is heelemaal niet onverschillig, hoe
men zijn schop houdt, hoeveel grond men
er op neemt, hoe men de aarde wegwerpt enz. Nu zou men zoo kunnen
redeneeren: wat geeft het nu, of wij bij
een schop grond eens wat meer kracht
bijzetten dan wel strikt noodzakelijk is.
Neen, voor dat ééne schopje grond geeft
het niets, maar tel eens even uit, hoeveel van die schopjes grond een arbeider
per dag verwerkt! Dan moet die meerdere arbeid vermenigvuldigd worden met
het aantal schoppen per dag en dan
maakt dat kleine beetje arbeid heel wat
uit. Het kan zooveel zelfs uitmaken, dat
een man in het eene geval dood en dood
vermoeid raakt en in het andere geval
als hij des avonds naar huis gaat, nog
volkomen fit is.
Want arbeiden heeft toch niet ten doel,
den mensch uit te putten, tot hij er des
avonds als een zak bij neervalt. Op die
manier werken is buitengewoon onverstandig bovendien, want hoe langer men
werkt, hoe minder men op den duur
gaat presteeren.

In heel groote trekken zouden wij
dunkt ons de zaak als volgt kunnen
voorstellen. Om nu maar eens even bij
het grondwerk te blijven. Voor het
graven is een zekere hoeveelheid arbeid,
dus energie noodig, die het menschelijk
lichaam moet leveren.
Bij eenig nadenken zal men kunnen
begrijpen, dat de energielevering van ons
lichaam niet oneindig groot is, maar
zekere grenzen heeft. De door het
lichaam afgegeven energie wordt voortdurend weer aangevuld, met dien verstande, dat ons lichaam natuurlijk over
een zekere reserve beschikt. Wanneer
wij het nu zoo inrichten, dat wij niet
meer energie afnemen, dan er wordt
voortgebracht, dan zal ook het lichaam
niet vermoeid raken. ..Ij vermoeidheid,
d.w.z. als er meer energie gebruikt is
dan werd voortgebracht, zal de hoeveelheid afgeleverde energie steeds minder
worden. Probeer maar eens met hard te
gaan loopen en kijk maar eens, hoe lang
ge dat volhoudt. Zoo is het met werken
precies zoo gesteld.
Het ligt dus voor de hand. dat ln fabrieken. waar het om massaproductie
gaat, een zeer belangrijke factor de vermoeidheid van den arbeider is. Daarmede staat weer in verband het aantal
of hij die handelingen verricht met de
minste krachtsinspanning. Ook dit lijkt
in theorie erg eenvoudig, maar in de
praktijk is dit
ituurlijk niet zoo. Nu
vernamen wij, dat er onlangs bij Philips
iemand is aangesteld, die tot taak heeft,
dat onderwerp nauwkeurig uit te werken,
dus na te gaan, of bij bepaalde werkzaamheden, die duizendvoudig per dag
herhaald worden, nu niet te veel onnoodige arbeid verricht wordt en zoo dit
het geval is, hoe dan de zaak ingesteld
moet worden, om dit werk te voorkomen.
De ideale toestand zou zijn, dat een
arbeider, als hij des avonds naar huis
gaat, nog net zoo frisch is als des morgens, toen hij begon. Dit is een onmogelijkheid, maar dit ideaal kan toch aanmerkelijk dicht benaderd worden.
Het eischt echter een uitvoerige studie
van tal van details, want niet alleen de
handelingen moeten bestudeerd worden,
maar ook de houding, de manier van
staan of zitten en wie weet, welke factoren er nog meer bij in het spel komen.
Zoo is onder meer het licht een zeer
belangrijke factor. lets anders is de
ordelijkheid en de netheid van de omgeving, waarin de menschen werken.
Wij waren in 1939 vlak voor het uitbreken van den oorlog nog in een
groote fabriek van preciesiewerktuigen
in Berlijn. Het trof ons, hoe buitengewoon zindelijk het daar in die fabriek
was, en hoe maar voortdurend in een
bepaalde afdeeling een vrouw rondliep,
om alle spatjes van olie weg te vegen
Nu weten wij heel goed, dat het volkomen onmogelijk zou zijn, in een
garage b.v. voortdurend iemand rond 'e
laten loopen, om alle olie- en vetvlekken
schoon te maken. Maar tusschen dat
eene uiterste en de chaos, dien men vaak
in die inrichtingen aantreft, ligt toch we!
een gulden middenweg. Wij komen h'er
op het terrein van heel ander werk d ia
de massa-productie, maar ook hier gelden toch volkomen dezelfde regels. Het
zoeken naar een stuk gereedschap is
heelemaal geen uitzondering en hoeveel
tijd gaat er op die manier niet verloren.
Om nog maar te zwijgen van het materiaal, dat er wegraakt of zoek is, als men
het net hard noodig neeft. Zoodoende
kan er een massa tijd verloren gaan,
hetgeen dus tevens een verlies aan geld
beteekent.
Bij alle werk is orde en regel hoofdzaak en al mogen in de groote bedrijven
met een massa-productie heele afdee' ngen gereed slaan, om de onderdeFlfn
van het werk vooruit te berekenen en
klaar te maken, in het kleinbedrijf en
bij de menschen, die heelemaal ze:?s
zonder knecht werken blijft de ou'-ie
gulden regel van kracht, dat overleg het
halve werk is. Hierbij bedenke men, dat
de factor geld ook niet alleen overheerschend mag wezen, maar dat de
vreugde, die men in het werk heeft een
factor is van dezelfde orde als het beetje
meer energie bij het wegwerken van
die eene schop grond. Want ook hier
gaat het niet om een enkelen keer, maar
om iederen dag. lederen dag met tegen? n
werk verrichten is op den duur funest.
Geld alleen is niet alles. Ook arbeidsvreugde moet er zijn, je moet plezier in
je werk hebben.
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VRACHTENBERICHT
ROTTERDAM, 9 Sept. Vaarwerk:
259 ton kali naar Veghel; 235 ton Jrali
naar Mepjjel; 70 ton kali naar Hougevcen;
85 ton hout naar Stadskanaal;
100 ton
kolen naa. Oudewater, alles volgens tarief.

